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Tutkielmassa selvitetään ensimmäisen suomenkielisen keittokirjan, Kokki-kirjan ruotsa-
laiset lainasanat (yhteensä 213), luokitellaan niitä ja tarkastellaan niissä tapahtuneita
muutoksia nykykirjakieleen verrattuna. Lisäksi tutkielmassa analysoidaan keittokirjassa
ruotsalaisten lainasanojen rinnalla esiintyviä synonyymeja sekä sanoja, jotka nykykirja-
kielessä ovat korvanneet tietyt ruotsalaiset lainasanat.

Kokki-kirja ilmestyi vuonna 1849 ja se on pääosin käännetty ruotsinkielisestä te-
oksesta. Sen ilmestyminen ajoittuu suomen kirjakielen historiassa varhaisnykysuomen
kaudelle, jolloin suomen kielestä kehitettiin kaikkien alojen sivistyskieli. Eräs varhais-
nykysuomen kauden ilmiöistä oli kielellinen purismi, jonka mukaan erityisesti ruotsa-
laisista lainasanoista haluttiin tietoisesti eroon ja niitä pyrittiin korvaamaan kielen oma-
peräisiä sananmuodostuskeinoja, johtamista ja yhdistämistä apuna käyttäen.

Suurin osa Kokki-kirjan ruotsalaisista lainasanoista jakautuu merkityksen perus-
teella muihin kuin ruoanlaitossa käytettäviin sanoihin (30 %), astioihin (14 %), ruokala-
jeihin (12 %) ja mausteisiin (10 %). Alkuperän mukaan ruotsalaiset lainat taas jakautu-
vat alun perin ruotsalaisiin (47 %), yleiseurooppalaisiin (33 %), muihin ruotsissakin
esiintyviin lainavartaloihin (15 %), epäselviin (4 %) ja skandinaavisiin lainoihin (1 %).

Tutkielman mukaan ruotsalaisissa lainasanoissa ei ole tapahtunut kovin paljon
muutoksia: vajaa kolmannes (30 %) on jäänyt käytöstä nykykirjakielessä. Osa näistä on
edelleen käytössä murteissa tai arkisessa puhekielessä. Eniten käytöstä jääneitä sanoja
kuuluu mittayksiköiden nimityksiin, muita käytöstä jääneitä sanoja kuuluu enimmäk-
seen astioihin ja ruokalajeihin, ja ne ovat pääasiassa alun perin ruotsalaisia lainasanoja.
Yleiseurooppalaiset lainat taas ovat säilyneet nykykirjakielessä lähes täydellisesti.
Yleensä sanojen säilymiseen ovat vaikuttaneet yleiseurooppalaisten lainojen määrä ja
edustus nykykielessä, sanojen laaja levikki murteissa sekä niiden vakiintuminen suomen
kieleen jo Kokki-kirjan aikaan.

Muutokset on jaettu kulttuurisiin ja kielellisiin, joista jälkimmäisiä esiintyy run-
saammin. Koska Kokki-kirjan suomentaja eli länsimurteiden vaikutuspiirissä, esiintyy
Kokki-kirjassa joitakin länsimurteisia sanoja ja piirteitä, jotka on karsittu nykykirjakie-
lestä. Muita kielellisiä muutoksia on tapahtunut kirjoitusasun vakiintumisessa ja sanas-
ton yhdenmukaistumisessa.

Sekä Kokki-kirjassa että nykykirjakielessä ruotsalaisten lainojen rinnalla käytettä-
vät sanat osoittavat, että erityisesti alun perin ruotsalaisten lainojen rinnalla on haluttu
käyttää joko omaperäisiä tai vanhempia lainasanoja, toisinaan ruotsalaisen lainasanan
rinnalle on vakiintunut toinen laajalevikkisempi ruotsalainen lainasana. Erityisen tär-
keänä on kuitenkin pidetty uusien sanojen muodostamista johtamalla ja yhdistämällä.
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suomen kirjakielen historia, varhaisnykysuomi, ruotsalaiset lainasanat, kielen muuttu-
minen, leksikologia, etymologia
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1. Johdanto

1.1. Tutkimuksen taustaa

Elävä kieli on koko ajan alttiina monenlaisille muutoksille, joista jotkut syrjäyttävät

ajan mittaan aikaisemmin käytössä olleen variantin ja vakiintuvat näin kieleen (Petters-

son 1996: 11–13). Muutoksia tapahtuu useilla kielen eri osa-alueilla ja niitä voi tutkia

monesta eri näkökulmasta. Olen kiinnostunut kielen ja erityisesti sanaston muuttumises-

ta ja päätin tutkia seminaarityössäni ja myöhemmin myös pro gradu -tutkielmassani

sanaston muuttumista keittokirjoissa. Tutkimuskohteenani on nimenomaan kirjakieli ja

siinä tapahtuneet muutokset, vaikka aina ei tosin ole helppoa tehdä eroa kirjakielen ja

puhutun yleiskielen välillä. Koska sanasto on kielen osa-alueista se, joka avoimen luon-

teensa vuoksi muuttuu helpoimmin ja nopeimmin, valitsin tarkastelun kohteeksi sanas-

ton muuttumisen.

Opintojen aikana huomasin olevani kiinnostunut kirjasuomen historiasta, varsin-

kin 1800-luvun kielestä, joten aloin ajatella samaan aihepiiriin liittyvää pro gradu -

tutkielman aihetta. Kirjasuomen vaiheiden tutkiminen on vanhastaan ollut yksi fennis-

tiikan tärkeimmistä tutkimushaaroista, joskin nykyään se on joutunut antamaan tilaa

myös muille kielen tutkimussuuntauksille eikä se ainakaan oman kokemukseni perus-

teella olen kovin suosittua opiskelijoiden keskuudessa. Kirjasuomen tutkiminen ei ole

kuitenkaan kokonaan hiipunut, sillä esimerkiksi 1800-luvun kielen kehitys on viime

vuosina kiinnostanut laajemminkin tutkijoita: Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa

on tutkittu suomen kielen vakiintumista 1800-luvulla ja Turun yliopistossa 1800-luvun

kielen tutkiminen on vireää (Kurki – Laine – Lampinen 2003: 7). Alkuvuodesta 2008 on

ilmestynyt myös kaksi väitöstutkimusta koskien 1800-luvun sanaston kehitystä1. Vuon-

na 2007 ilmestyi myös kaksiosainen teos suomennoskirjallisuuden historiasta, johon

sisältyy laaja katsaus suomennoskirjallisuuden vaiheista 1800-luvulla.

Seminaarityössäni tarkastelin eräiden astioiden ja muiden ruoanlaittovälineiden

nimityksiä ensimmäisessä suomenkielisessä keittokirjassa ja tarkoitukseni oli jatkaa ja

laajentaa samaa aihepiiriä myös pro gradu -tutkielmassa. Lopulta päädyin kuitenkin

1Laine, Päivi: Suomi tiellä sivistyskieleksi: Suomenkielisen maantieteen sanaston kehittyminen ja kehit-
täminen 1800-luvulla; Pitkänen, Kaarina: Suomi kasvitieteen kieleksi: Elias Lönnrot termistön kehittäjä-
nä.
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laatimaan tutkielmani keittokirjan ruotsalaisista lainasanoista ja siitä, millaisia muutok-

sia niissä on aineistoni valossa tapahtunut nykykieleen verrattuna. Usein sanaston muut-

tumista tarkastellaan tiettynä ajankohtana ja tiettyjen perättäisten teosten sanastoa ver-

tailemalla, jolloin puhutaan yleensä sanaston vakiintumisesta kieleen ja vain implisiitti-

sesti sanaston muuttumisesta. Itse halusin kuitenkin ennemmin selvittää, millainen läh-

tötilanne on ollut ja mihin on lopulta päädytty.

Vaikka nuoret, erityisesti ruotsalaiset lainasanat eivät olekaan kielitieteen keskeis-

tä tutkimusaineistoa (Häkkinen 1997a: 264),2 itse koin ne mielenkiintoiseksi tutkimus-

kohteeksi juuri 1800-luvun kirjakielen näkökulmasta. 1800-luvun kirjakielessä elettiin

ruotsalaisten lainasanojen suhteen ristiriitaista aikaa: niitä esiintyy tuon ajan kirjakieles-

sä runsaasti, ja niistä yritettiin tietoisesti päästä eroon. Mielenkiintoista onkin selvittää,

miten tässä onnistuttiin. Ruotsalaiset lainasanat olivat 1800-luvun kielessä myös kiistel-

lyimpiä ja muihin lainasanakerrostumiin verrattuna suhteellisen nuoria eivätkä kaikki

ruotsalaiset lainat siten olleet vielä vakiinnuttaneet asemaansa suomen kirjakielessä.

Ruotsalaisia tai nuoria lainasanoja ylipäänsä on suomen kielessä myös lukumäärältään

eniten (ks. lainasanoista enemmän luvusta 2). Ruotsalaisten lainasanojen ottaminen tut-

kittavaksi tuntui mielekkäältä valinnalta myös siksi, että olen opiskellut ensin pääainee-

na ja myöhemmin laajana sivuaineena pohjoismaisia kieliä.

Aineistoksi tähän pro gradu -tutkielmaan valitsin vuonna 1849 ilmestyneen Kok-

ki-kirjan, joka on ensimmäinen suomen kielellä julkaistu keittokirja. Kokki-kirja on

aikaisemminkin ollut ainakin kahden laudatur- ja pro gradu -tutkielman aiheena. Jo

vuonna 1950 Vuokko Kares teki laudaturtyönsä Kokki-kirjan sanastosta ja sen alkupe-

rästä.  Liisa Vartiainen (1989) on puolestaan tutkinut pro gradu -tutkielmassaan ruokala-

jien nimitysten vakiintumista Kokki-kirjasta 1900-luvun alkupuolelle asti.

Miksi itse sitten valitsin aineistoksi juuri keittokirjan? Nykyisin ilmestyy paljon eri-

laisia keittokirjoja ja televisiosta tulee useita ruoanlaitto-ohjelmia, joten ruoanlaiton

voisi sanoa olevan nykypäivänä muodissa. Tästä syystä ruoanlaittosanaston tutkiminen

tuntui mielenkiintoiselta ja jopa ajankohtaiselta aiheelta. Tämän lisäksi ruoanlaitto ja

syöminen koskettavat tavalla tai toisella meistä jokaista. Koska viihdyn vapaa-aikana

keittiössä ja olen innokas leipoja, oli keittokirjojen sanaston tarkastelu myös tästä syystä

luonnollinen ja läheinen valinta tutkimuskohteeksi.

2 Ainoita nykyaikaisia ruotsalaisista lainasanoista tehtyjä väitöskirjatasoisia tutkimuksia on Maija Grön-
holmin väitöskirja Ruotsalaiset lainasanat Turun murteessa vuodelta 1988.
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1.2. Tutkimusaineisto ja tutkimustapa

Tutkimusaineistoksi valitsin siis edesmenneen professori Matti K. Suojasen ehdotukses-

ta ensimmäisen suomenkielisen keittokirjan, jonka nimi on kokonaisuudessaan Kokki-

Kirja elikkä Neuwoja tarpeellisempien Joka-aikasien- ja Pito-ruokien Laitokseen, niin

myös Monellaisiin leipomisiin ja juotawien panoin ynnä Tarpeellisia tietoja ruokien ja

ruoka-aineiden korjusta ja säästystä j.n.e.. Jatkossa käytän kirjasta lyhyempää nimitystä

Kokki-kirja tai lyhennettä KK. Kokki-kirjassa on yli 180 sivua, ja se on järjestetty 15

”jakoon” eli osaan, joissa on yhteensä 383 erilaista ruoka- ym. taloudenhoitoon liittyvää

ohjetta. Kirjan alussa on sisällysluettelo, Oudompien sanojen selitykset -osio (OSS)

”ruottistuneiden kokkien hyödyksi”, ”johto” eli eräänlainen johdanto, jossa annetaan

ohjeita ”astioiden ruokosta” (so. kunnosta), ”keitto-puista ja ruoka-wesistä”, ”ruoka-

aineiden korjusta” ja ”ruokien laitoksista”. Sitten seuraavat varsinaiset ruokaohjeet:

”sopat”, erilaiset liha-, kala- ja munaruoat, ”ruokia juuri- ja wihriäis-kaswuista”, ”sallat-

teja” ja kastikkeiden, makkaroiden sekä erilaisten leivonnaisten ohjeita. Kokki-kirjassa

annetaan ohjeet myös marjojen ”astioittemisesta säästymään”, ”lihojen suolaamisesta ja

sauhuttamisesta” ja erilaisten juomien teosta. Kirjan lopussa on ”ruokien-nautinnon-

järjestys” eli eräänlaisia ateriaehdotuksia ja ”reisteri”.

Kokki-kirja ilmestyi vuonna 1849 ja sen on suomentanut Juhana Fredrik Granlund

(Kohtamäki 1936: 210, Häkkinen 1994: 131). 1800-luvulla käännöksissä ei ollut oleel-

lista merkitä alkuteosta näkyviin, vaan tuolloin tärkeintä oli korostaa kääntämistä ni-

menomaan suomen kielelle, ei sitä, mistä se oli käännetty tai mikä oli alkuteos (Palo-

poski 2004: 48–49). Niinpä Kokki-kirjassakaan ei ole mainintaa alkuteoksesta. Alkute-

oksena Granlund on kuitenkin saattanut käyttää ruotsinkielistä Gustafva Björklundin

vuonna 1847 laatimaa keittokirjaa Kokbok.3 Lopullisesti asia ratkeaisi vain näitä kahta

teosta vertailemalla.

Kokki-kirjan alkuperästä ei siis ole täyttä varmuutta. On epäilty, että Kokki-kirja

olisi käännöstä useammasta kuin yhdestä ruotsinkielisestä keittokirjasta, minkä lisäksi

Granlund olisi lisäillyt keittokirjaansa Turun vallasrouvilta ja pappilan emänniltä saami-

3 Tekstissä esiintyvät internet-lähteet merkitsen jatkossa alaviitteisiin, koska ne ovat usein varsin pitkiä ja
tekevät tekstistä pirstaleisen.
Lähde: www.historiska-personer.nu/min-s/p1599dd79.html

http://www.historiska-personer.nu/min-s/p1599dd79.html
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aan ruokaohjeita (Seppälä 1999: D3). 1800-luvun käännöksissä ja varsinkin kaunokir-

jallisten tekstien käännöksissä oli tavallista, että niitä mukailtiin Suomen oloihin sopi-

vammiksi ja kääntäjä saattoi lisäillä niihin omaakin ainesta (Paloposki 2005: 23–24,

Petri Lauerma sähköpostitse 11.10.2007). Ei siis olisi yllätys, jos Granlundkin olisi toi-

minut samalla tavalla Kokki-kirjaa suomentaessaan. Toisaalta Kaisa Häkkisen mukaan

Granlundilla ei ole ollut mielenkiintoa lisäillä Kokki-kirjaansa omia tai saamiaan ruo-

kaohjeita, vaan hän olisi ollut kiinnostunut ruokaohjeista vain käännösmielessä. 1800-

luvulla ei ollut tyypillistä, että porvarillinen mies olisi laittanut itse ruokansa, vaan ruo-

anlaitosta vastasi emännöitsijä, ruoka tilattiin kotiin tai syötiin ulkona. (Kaisa Häkkinen

sähköpostitse 19.10.2007.)

Vertailumateriaalina käytän väljästi Kotiruoka-nimistä (myöhemmin myös KR)

keittokirjaa, jolla on Suomen keittokirjahistoriassa pitkät perinteet: ensimmäisen kerran

Kotiruoka ilmestyi vuonna 1908. Kotiruoasta on otettu aikojen kuluessa kymmeniä uu-

sia painoksia ja vertailuaineistona käyttämäni painos on 66. täysin uudistettu painos

vuodelta 2004. Kotiruokaa voisi luonnehtia joka kodin peruskeittokirjaksi, josta löyty-

vät tavallisimpien nykyaikaisten perusruokien ja leivonnaisten ohjeet, mutta myös säi-

löntäohjeita, jopa perinneruokia sekä muita ruoanlaittoon ja ruokavalioon liittyviä neu-

voja. Vertailuja tehdessäni käytän hyväkseni myös omaa ja muiden kielenpuhujien kie-

livaistoa. Lisäksi hyvänä ja autoritaarisena lähteenä toimii Suomen kielen perussanakir-

ja.

Lopulliseksi tutkimusaineistoksi valitsin pääasiassa omien mieltymysteni ja mie-

lenkiinnon perusteella Kokki-kirjan ruotsalaiset lainasanat. Ruotsalaisista lainasanoista

tarkastelen vain substantiiveja, jotka lainautuvat kielestä toiseen usein muita nomineja

ja muiden sanaluokkien sanoja helpommin (Sajavaara 1989: 65). Vaikka substantiivei-

hin luetaan myös proprit eli erisnimet, en ole kuitenkaan tässä tutkielmassa huomioinut

niitä paria poikkeusta lukuun ottamatta. Kokki-kirjassa esiintyy joitakin maita ja kau-

punkeja tarkoittavia erisnimiä, mutta koska niiden nimitykset tulevat sieltä, missä niiden

tarkoitteetkin ovat, niin niitä ei mielestäni ole mielekästä käsitellä tässä. Olkoonkin, että

paikannimistä suuri osa on saattanut tulla suomen kirjakieleen ruotsin välityksellä. Mu-

kaan ruotsalaisten lainasanojen joukkoon pääsivät vain sellaiset erisnimet, joille pystyin

todistettavasti löytämään ruotsalaisen lainavastineen. 1800-luvulla erisnimistä ei myös-

kään keskusteltu samalla tavalla kuin ruotsalaista alkuperää olevista appellatiiveista.
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Vieraiden paikannimien yhteydessä keskusteltiin pääasiassa niiden kirjoitusasusta: tuli-

siko ne kirjoittaa suomen kieleen mukaillen vai alkuperäinen muoto säilyttäen (tarkem-

min Paikkala 2004: 73–135).

Aineistossa ei ole mukana ruotsalaisista lainasanasubstantiiveista muodostettuja

johdoksia eikä muiden sanaluokkien ruotsalaista alkuperää olevista sanoista muodostet-

tuja substantiiveja. Aineistoon eivät päässeet myöskään ruotsalaisessa asussa ja taivu-

tusmuodoissa sitaattilainoina esiintyneet substantiivit, jos ne esiintyvät itsenäisinä sa-

noina. Jos ne taas esiintyvät suomalaisessa asussa ja taivutusmuodossa olevan sanan

osana, ne on huomioitu aineistossa.

Erotellakseni ruotsalaiset lainasanat muista substantiiveista jouduin kuitenkin

aluksi selvittämään Kokki-kirjan kaikkien substantiivien alkuperät, joten iso osa välttä-

mättömästä taustatyöstä jää tässä näkymättömiin. Apuna ja autoritaarisena lähdemateri-

aalina etymologisessa selvittelytyössä toimivat uusimmat ja luotettavimmat etymologi-

set sanakirjat: Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisema 3-osainen Suomen

sanojen alkuperä (ilmestynyt vuosina 1992–2000) ja vuonna 2004 ilmestynyt Kaisa

Häkkisen laatima populaarimpi Nykysuomen etymologinen sanakirja.

Vaikka joidenkin sanojen kohdalla pystyi melko vaivattomasti päättelemään sanan

ruotsalaisen alkuperän, ilman etymologisten sanakirjojen apua olisi helposti voinut pitää

muita samankaltaisia sanoja myös ruotsalaisina lainasanoina. Itse olisin luokitellut esi-

merkiksi sanat maku, liina ’pellava’ ja wiina ’viini’ ruotsalaisiksi lainasanoiksi, kun

ajattelee niiden nimityksiä nykyruotsissa (smak, lin/linne ja vin). Etymologisista sana-

kirjoista tarkistettuani ne olikin lainattu suomen kieleen aikaisemmin, ja niitä pidetään

siten germaanisina lainasanoina. Tästä syystä tarkistin varmuuden vuoksi myös päätel-

tävissä olevien sanojen alkuperät etymologisista sanakirjoista. Melko vaivattomien sa-

nojen kohdalla pystyy itse päättelemään vain lainautumisen suunnan, mutta perehtymät-

tä sanojen etymologioihin tarkemmin, ei voi päätellä lainautumisen aikaa tai suomen

kieleen lainatun sanan lähtömuotoa, joilla voi olla merkitystä esimerkiksi kirjoitus- ja

ääntämisasuun, varsinkin jos ne poikkeavat nykyruotsin kirjoitus- ja ääntämisasusta.

Tästäkin syystä oli tärkeää käyttää apuna alan asiantuntijoiden laatimia teoksia.

Aina sanan alkuperän selvittäminen ei tarkoittanut vain etymologisesta sanakirjas-

ta tarkistamista, vaan usein täytyi tehdä monenlaisia päättelyketjuja ennen kuin sana tai

sen nykymuoto lopulta löytyi, minkä jälkeen sitä pystyi vertaamaan Kokki-kirjan sana-
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asuun. Koska selvittelytyössä käyttämäni etymologiset sanakirjat käsittelevät pääasiassa

nykysuomen sanastoa, ei kaikkia Kokki-kirjan sanoja löytynyt automaattisesti kyseisistä

lähteistä4. Monien sanojen kohdalla täytyi myös etsiä ensin monista muista lähteistä

sanan merkitystä ja nykymuotoa ja sitten vasta pystyi päättelemään, mitä alkuperää sana

voisi olla. Toisinaan sana löytyi sattumalta jonkun muun sanan yhteydestä ja jäipä joi-

denkin sanojen alkuperä yrityksistä huolimatta kokonaan selvittämättä (esim. juomien

nimitykset pissohvi ja karoliina sekä kalannimityksessä esiintynyt tuura).

Kun ruotsalaiset lainasanat on eroteltu muiden substantiivien joukosta, pyrin sel-

vittämään, millaisia Kokki-kirjan ruotsalaiset lainasanat ovat. Lisäksi selvitän, mitä

Kokki-kirjan ruotsalaisille lainasanoille on tapahtunut ja miten ne ovat muuttuneet ny-

kykirjakieleen (ja nykykeittokirjaan) verrattuna. Olen poiminut Kokki-kirjasta myös

yhdyssanat5, joissa ruotsalainen lainasana esiintyy joko perus- tai määriteosana. Pää-

sääntöisesti olen käsitellyt yhdyssanojen eri osia erikseen, mutta niissä tapauksissa, jois-

sa yhdyssanan molemmat osat ovat lainaa ruotsalaiselta taholta ja ne muodostavat yh-

dessä tietyn käsitteen (esim. piparikakko, pannukakko, piparuuti jne.), olen käsitellyt

näitä niin kuin ne olisivat itsenäisiä sanoja. Yhdyssanoja en analysoi tutkielmassani tar-

kemmin, mutta niiden esitteleminen tuntui mielekkäältä, sillä yhdyssanat ovat osa ruot-

salaisten lainasanojen esiintymisympäristöä. Toisaalta jotkut ruotsalaiset lainasanat

esiintyvät Kokki-kirjassa vain yhdyssanan osana, joko määrite- tai perusosana, ja niiden

pitäminen pelkästään itsenäisinä lekseemeinä olisi antanut ruotsalaisten lainasanojen

esiintymisestä vääränlaisen kuvan. Toisinaan yhdyssanan osat yhdessä esiintyessään

muodostavat jonkin tietyn käsitteen, mutta itsenäisinä lekseemeinä esiintyessään niillä

voi olla oma yhdyssanasta poikkeava merkitys.

Ruotsalaisten lainasanojen lisäksi olen poiminut Kokki-kirjasta ruotsalaisten lai-

nojen rinnalla esiintyneitä synonyymeja ja pohdin, miten ne on muodostettu ja millaisia

ne ovat murrelevikiltään. Samoin tarkastelen niitä sanoja, jotka esiintyvät vain nykykie-

lessä ja ovat siten korvanneet tietyt Kokki-kirjassa esiintyneet ruotsalaiset lainasanat.

Tutkimusongelmani muodostavat siis ensimmäisen suomenkielisen keittokirjan

ruotsalaiset lainasanat ja niissä tapahtuneet muutokset nykykirjakieleen verrattuna. Hy-

4 SSA:han sisältyy tosin paljon sellaisiakin sanoja, jotka esiintyvät nykysuomessa vain murteissa.
5 Yleisin tapa Kokki-kirjassa oli merkitä yhdyssanat erottamalla määrite- ja perusosa toisistaan yhdysvii-
valla. Harvemmin yhdyssanat kirjoitettiin nykykielen tapaan yhteen ilman yhdysviivaa. (ks. myös Häkki-
nen 1994: 500.) Nykykielessä kaikkia Kokki-kirjan yhdyssanoja ei myöskään pidettäisi yhdyssanoina
(esim. karotin-laidoille, saawin-suu).
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poteesini mukaan Kokki-kirjassa esiintyy melko paljon sellaisia ruotsalaisia lainasanoja,

joita ei ole pidetty hyväksyttävinä ja jotka on siten nykykielessä korvattu joillakin muil-

la sanoilla. Olettamukseni mukaan Kokki-kirjasta löytyy myös melko paljon ruotsalaisia

lainasanoja, jotka esiintyvät vain länsimurteiden alueella ja ovat siten nykykielessä kor-

vattu muilla, luultavasti itämurteisilla sanoilla.

2. Suomen kielen sanaston rakenne ja alkuperä

Tässä luvussa esittelen pääpiirteissään suomen kielen sanaston rakennetta ja alkuperää.

Lisäksi tarkastelen lainasanoja, erityisesti ruotsalaisia lainasanoja ja niiden luokittele-

mista hieman tarkemmin.

2.1. Sanaston alkuperälajit

2.1.1. Omaperäiset ja deskriptiiviset sanat

Suomen kielen sanasto koostuu monenlaisista aineksista. Etymologisesti tarkasteltuna

suomen kielen sanat voidaan jakaa omaperäisiin sanoihin, eri-ikäisiin lainakerrostumiin

ja deskriptiivislähtöisiin sanavartaloihin (Kulonen 1996: 12, 21–27). Häkkinen (1997a:

162) tosin mainitsee sanojen etymologisiksi luokiksi vain kaksi ensiksi mainittua. Vaik-

ka suomen kielen sanaston etymologista kokonaisrakennetta ei olekaan tutkittu, kes-

keisintä perussanastoa tutkimalla on kuitenkin voitu osoittaa, että omaperäisiä ja lainat-

tuja sanavartaloita on suomen kielessä suurin piirtein yhtä paljon (Häkkinen 2004: 15).

Omaperäisiksi kutsutaan sanoja tai sanavartaloita, joille löytyy vastine sukukielis-

tä. Pääsääntöisesti voidaan sanoa, että mitä etäisemmästä sukukielestä vastine löytyy,

sitä vanhemmasta sanasta on kyse (ks. tähän liittyvistä ongelmista Häkkinen 1997a:

163). Jos vastine löytyy vain lähisukukielistä (itämerensuomalaisista kielistä), sanaa ei

voi välttämättä pitää vanhana omaperäisenä sanana, vaan on katsottu, että ns. keskikan-

tasuomen kaudella kyseisiin kieliin on syntynyt yhteistä sanastoa. Vain lähisukukielissä

esiintyvä sana voi olla myös lainattu ensin yhteen lähisukukieleen, josta sana on edel-

leen lainautunut toiseen lähisukukieleen. (mts. 164.)
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Suomen kielen vanhimmat omaperäiset sanat ovat peräisin uralilaisesta kantakie-

lestä ja nuorimmat varhaiskantasuomen kaudelta, jos yhteisiä itämerensuomalaisia sano-

ja ei lasketa tähän. Tosin varhaiskantasuomeen palautuvista sanoista on vaikea sanoa,

ovatko ne yhteistä sanastoa tai kielestä toiseen lainattua ainesta. (Häkkinen 1997a: 166,

210.) Ikivanha omaperäinen sanasto muodostaa suomen kielen ytimen ja nykykielessä-

kin tällainen sanasto on frekvenssiltään hyvin merkittävä ryhmä (mts. 163; Kulonen

1996: 12). Vanhimmat omaperäiset sanat liittyvät aihepiireiltään ihmiseen itseensä, hä-

nen elinympäristöönsä ja jokapäiväisiin toimintoihin. Erityisesti osa ruumiinosien nimi-

tyksistä, luontoon, kasveihin, eläimiin ja sukulaissuhteisiin viittaavista sanavartaloista

kuuluu vanhaan omaperäiseen sanastoon, mutta myös monet pronominivartalot ovat

omaperäisiä. (Kulonen 1996: 14–15; Häkkinen 1997a: 173.) Vaikka vanha omaperäinen

sanasto on määrältään vähäinen, on se kielessä kuitenkin niin keskeistä sanastoa, että se

myös säilyy keskimääräistä paremmin. Vanhoista omaperäisistä sanavartaloista voi

myös muodostaa kieleen uutta sanastoa. (Häkkinen 1994: 407; Kulonen 1996: 12.)

Omana sanojen alkuperälajina Kulonen pitää deskriptiivis- tai onomatopoeettis-

lähtöisiä sanoja, jotka kuitenkin osittain sulautuvat sekä vanhojen omaperäisten sanojen

että lainasanojen joukkoon, koska nämäkin voivat olla luonteeltaan tai alkuperäiseltä

motivaatioltaan deskriptiivisiä tai onomatopoeettisia. Deskriptiiviset sanat ovat äänteel-

lisesti motivoituja eli niiden äänneasu kuvastaa viittaamaansa tarkoitetta. Pääasiassa

deskriptiiviset sanat kuuluvat kielen nuorimpaan kerrostumaan, ja niille on tyypillistä

suuri varioivuus ja ilmauksen ekspressiivisyys. (Kulonen 1996: 24–26.)

2.1.2. Lainasanat

Kieli ei kuitenkaan tule toimeen pelkillä omaperäisillä aineksilla, ja kielenpuhujilla on

kontakteja toisiin kulttuureihin ja kieliin, jolloin kieli omaksuu uutta sanastoa lainasano-

jen muodossa. Lainasanoja tutkimalla voi tehdä myös monenlaisia päätelmiä kansojen

välisistä kulttuurisuhteista. Suomen kieli ja uralilaiset kielet ylipäänsä ovat pikemmin

olleet lainansaajakielen asemassa, koska lainasanat kulkeutuvat yleensä kehittyneem-

mästä kieliyhteisöstä alkeellisempaan ja uralilaisten kielten puhujat ovat olleet tällaises-

sa asemassa verrattuna indoeurooppalaisten kielten puhujiin (Häkkinen 1997a: 230–

231). Suomi on myös erilliskehityksensä aikana ollut ruotsiin nähden alisteisessa ase-
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massa mm. hallinnollisesti ja siten ruotsi onkin toiminut huomattavana lainojen antaja-

na, mutta myös niiden välittäjänä.

Kun kieleen lainataan uusia sanoja, tarkoittaa se yleensä myös uuden tarkoitteen

tai käsitteen tuloa uuden kielen kulttuuripiiriin (esim. Häkkinen 1997a: 264; Sajavaara

1989: 69–70). Hakulinen (2000: 373) on kuitenkin huomauttanut, että osalla lainasa-

noista on ennestään ollut kielessä synonyymeja eikä niiden lainaaminen ole merkinnyt

aivan uuden käsitteen tunnetuksituloa kielessä. Tällaisia ovat Hakulisen mukaan (mp.)

mm. Kokki-kirjassakin esiintyvät ruotsalaiset (tai skandinaaviset) lainasanat hunaja

(mesi), rivi (jono), ryyni (suurima/suurimo), santa (hiekka) ja tikku (puikko).

Omaperäisen sanaston lisäksi suomen kielen sanasto koostuu siis myös eri-

ikäisistä lainavartaloista. Näistä vanhimpia pidetään indouralilaisia ja vanhoja indoeu-

rooppalaisia lainoja, joita löytyy kaikista suomensukuisista kielistä. Merkityksensä puo-

lesta ne kuuluvat vanhaan yksinkertaiseen perussanastoon. Vanhojen indoeurooppalais-

ten lainojen joukkoon erityisryhmänä luetaan myös arjalaiset eli indoiranilaiset lainat,

jotka ovat suomalais-ugrilaisissa kielissä suhteellisen laajalevikkisiä. (Häkkinen 1997a:

232, 239.) Myös balttilaiset lainat ovat melko vanhaa kerrostumaa: ajallisesti näyttää

siltä, että ne on saatu Kristuksen syntymää edeltävinä vuosisatoina. Balttilaisia lainoja

on itämerensuomalaisissa kielissä reilusti yli sata ja ne ovat usein ihmisiä ja sukulai-

suussuhteita tarkoittavia sanoja, mikä tarkoittaa kansojen välisten kosketusten olleen

rauhanomaisia. Jotkin eläinten (hirvi, härkä, lohi) ja kasvien (heinä, herne) nimitykset-

kin ovat balttilaista alkuperää. (mts. 242–245.)

Balttilaiskontaktien jälkeen itämerensuomalaisiin kieliin on saatu germaanisia lai-

nasanoja eri kerrostumina, itse asiassa germaanikontaktit ovat jatkuneet nykypäiviin

asti. Vanhoina germaanisina lainoina pidetään kantagermaanisia ja kantaskandinaavisia

lainoja, jotka on lainattu noin vuoteen 500 jKr. mennessä. (Häkkinen 1997a: 245–247.)

Vanhoja germaanisia lainoja tunnetaan nykyään noin 500, ja niihin kuuluu tärkeitä kult-

tuurisanoja mm. tekniikan, maatalouden ja yhteiskuntajärjestyksen alalta. Nykytutki-

muksen edetessä germaanisten lainojen määrä kielessä kasvaa, koska niitä löydetään

jatkuvasti lisää. (mts. 247–253.) Ne näyttävätkin olevan varsin merkittävä lai-

nasanaryhmä suomen kielessä.

Slaavilaisia lainoja taas on saatu suomeen kahtena eri kerrostumana. Vanhimmat

niistä ovat luultavasti peräisin muinaisvenäjästä tai tätä ennakoivasta esivenäjästä, ja ne
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on saatu ensimmäisen kristillisen vuosituhannen loppupuolella. Nuoremman kerrostu-

man slaavilaiset lainat taas ovat peräisin nykyvenäjästä. Kun Suomi liitettiin Venäjään

autonomiseksi suuriruhtinaskunnaksi vuonna 1809, saatiin venäjästä suomen kieleen

erityisesti monia arkisessa puhekielessä käytettyjä sanoja. Myös nykyslangissa on jouk-

ko slaavilaiperäisiä lainasanoja. (Häkkinen 1997a: 253, 257.) Monet slaavilaisperäisistä

lainasanoista kuuluvat tai ovat alun perin kuuluneet vain itämurteiden sanastoon, mutta

useat niistä pääsivät suomen yleiskieleenkin 1800-luvulla, kun kirjakieltä alettiin rikas-

taa itämurteisilla aineksilla. Kalevala ja eräiden kaunokirjailijoiden itämurteinen kielen-

käyttökin edistivät venäläisten lainasanojen juurtumista yleiskieleen. (mts. 256.) Merki-

tykseltään monet vanhat slaavilaiset lainat ovat tärkeitä kulttuurisanoja, mm. varhai-

simmat kristinuskoon liittyvät sanat ovat peräisin slaavilaiselta taholta. Venäläisperäisiä

lainoja on saatu runsaasti myös muille elämänaloille, joista tässä yhteydessä kannattaa

erityisesti mainita koti- ja ruokataloussanastoon kuuluvat lainasanat, kuten lusikka, pii-

rakka, porkkana, kasari ja kiisseli. (mts. 255–256.)

Häkkinen (1997a: 229) on huomauttanut, että kaikki suomen kielen lainasanat on

saatu indoeurooppalaisista kielistä, kun jätetään huomiotta sukukielistä ja muista kielis-

tä saadut lainat. Sukukielistä erityisesti lappi on vaikuttanut suomen kielen sanaston

myöhempään kehitykseen mm. lainasanojen muodossa. Näistä monet rajoittuvat kuiten-

kin vain suomen pohjoisimpiin murteisiin, vaikka joitakin lappalaisia lainasanoja on

otettu myös yleiskieliseen käyttöön. Ne ovat etupäässä pohjoisen luontoon, eläimistöön

ja elinkeinoihin liittyviä sanoja. (mts. 166.)

2.1.3. Ruotsalaiset lainasanat

Suomeen kieleen on luonnollisesti saatu myös runsaasti ruotsalaisia lainasanoja, jotka

eivät siis kuulu suomen kielen vanhimpaan lainakerrostumaan, vaikka niitäkin on saatu

suomen kieleen useina eri aikakausina. Häkkinen (1997a: 257) käyttääkin nimitystä

nuoret lainasanat viitatessaan pääasiassa ruotsalaisiin lainoihin. Suomi ja ruotsi ovat

olleet kosketuksissa toisiinsa koko tunnetun historian ajan. Ensimmäiset kosketukset

ajoittuvat esihistorialliseen aikaan, jolloin varjagit matkasivat Suomen kautta idän

kauppa- ja sivistyskeskuksiin (Häkkinen 1997b: 33, 35). Myöhemmin Suomi liitettiin
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vuosisadoiksi osaksi Ruotsin kuningaskuntaa, ja monella tapaa kosketukset vain tiivis-

tyivät.

Vanhimpiin ruotsalaisiin lainoihin luen tässä ns. skandinaaviset lainat. Skandinaa-

viset lainat näyttävät kuitenkin olevan varsin ongelmallinen termi ja ryhmä: toiset tutki-

jat puhuvat vain kantaskandinaavisesta kielimuodosta ja kantaskandinaaviset lainat lue-

taan vanhoihin germaanisiin lainoihin, jotka on lainattu vuoteen 500 jKr. mennessä

(Häkkinen 1997a: 245–247; Lehtinen 2007: 234–235). Muinaisruotsi taas katsotaan

alkaneeksi riimuruotsista eli 800 jKr. jatkuen vuoteen 1225 asti (Häkkinen 1997b: 32).

Kantaskandinaavin ja muinaisruotsin väliin jäävää 300 vuoden periodia voisi nimittää

skandinaaviseksi. Toisaalta skandinaaviset lainat saatetaan kuitenkin liittää kantaskan-

dinaavisiin lainoihin, jolloin ne kuuluisivat germaanisiin lainoihin, mutta esimerkiksi

Hakulinen (2000: 369) luokittelee skandinaaviset lainat ruotsalaisperäisiin lainoihin.

Muita ruotsin kielen kehityskausia mukaillen lainoja on saatu muinaisruotsin varhem-

malta (1225–1375) ja myöhemmältä kaudelta (1375–1526), varhaisuusruotsista (1526–

1732) ja nykyruotsista (1732–) (Häkkinen 1997b: 32; SSA 1992: 41, 44; ks. myös Pet-

tersson 1996: 70, 112). Ruotsalaisia lainasanoja on saatu suomeen myös suomenruotsin

murteista.

Kaikkia suomessa esiintyviä ruotsalaisia lainoja ei voi pitää alun perin ruotsalaisi-

na, sillä ruotsi on toiminut myös välittäjäkielen asemassa, jolloin suomen kieleen on

tullut runsaasti pääasiassa latinalais- ja kreikkalaisperäisiä yleiseurooppalaisia sanavar-

taloita (Häkkinen 1997a: 258). Hakulinen (2000: 369) on todennut, että valtaosa ruotsa-

laisista lainasanoista on tällaista yleiseurooppalaista sanastoa ja vain pieni osa alkupe-

räistä ruotsalaista tai skandinaavista sanastoa. Ruotsalaiset ja ruotsin kautta tulleet lai-

nasanat ovat nykykielessä lukumäärältäänkin suurin lainasanojen ryhmä: niitä katsotaan

olevan nykykielessä useita tuhansia. (Häkkinen mp., Hakulinen mp.) Suuri osa ruotsa-

laisista lainasanoista esiintyy nykykielessä kuitenkin vain murteissa tai arkisessa puhe-

kielessä (Häkkinen 1997b: 45).

Ruotsin kielellä onkin ollut kiistaton kulttuurihistoriallinen merkitys suomen kie-

lelle: ruotsalaisten lainojen joukkoon kuuluu paljon moniin eri elämänaloihin liittyvää

sanastoa. Monet kirkon, koulun, talous- ja yhteiskuntaelämän sanat ovat peräisin ruot-

sista, mutta myös vaatetukseen, rakentamiseen ja ruokatalouteen liittyviä sanoja on saa-

tu runsaasti ruotsista. Myös monilla ammattinimityksillä ja viihteen tai henkisen kult-
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tuurin piiriin liittyvillä sanoilla on ruotsalainen alkuperä. (Häkkinen 1997b: 45–46.)

Ruotsin kielellä on ollut vaikutuksensa myös kielen muihin osa-alueisiin kuin pelkäs-

tään sanastoon, mutta muoto-oppiin ja lauserakenteisiin vieraan kielen vaikutus pääsee

tunkeutumaan harvemmin (mts. 33).

1800-luvulla oli tärkeää kehittää omaa kieltä omien ilmaisuvarojen pohjalta, jol-

loin mustalle listalle joutuivat erityisesti nuoremmat ruotsalaiset lainat ja muu ruotsalai-

nen vaikutus, joka kielessä oli hyvin selvästi nähtävissä (esim. Häkkinen 1994: 463).

Vanhempi laina-aines sen sijaan oli vuosisatojen ja vuosituhansien aikana mukautunut

mm. suomen kielen äännevaihteluihin ja muutenkin vakiintunut kieleen niin (Häkkinen

1997a: 244, 247–251), että niiden ei katsottu turmelevan kehittymässä olevaa kirjakiel-

tä. 1800- ja 1900-lukujen taitteessa vierasperäiseen sanastoon alettiinkin suhtautua

1800-luvun alkua suopeammin (Häkkinen 1994: 510–512).

2.2. Lainasanojen luokittelu

Lainasanat voidaan jakaa luonteensa puolesta varsinaisiin lainoihin, käännöslainoihin ja

merkityslainoihin. Varsinaisilla lainoilla tarkoitetaan sitä, että kieleen tulee ulkopuolelta

jokin sellainen konkreettinen elementti, jota siinä ennestään ei ole ollut. Varsinaiset

lainat voidaan edelleen jakaa kirjoitus- ja ääntöasun perusteella sitaatti-, erikois- ja

yleislainoihin. Sitaattilainoiksi kutsutaan niitä sanoja, jotka säilyttävät alkuperäiskielen

mukaisen kirjoitus- ja ääntöasun. Tällaisia ovat esimerkiksi monet nykykielen anglismit.

Erikoislainoina taas pidetään sanoja, joissa esiintyy suomen kielen omaperäiseen sanas-

toon kuulumattomia äänteitä tai äänneyhtymiä, mutta joita on jonkin verran sopeutettu

suomen kielen äänne- ja muotorakenteeseen esimerkiksi lisäämällä konsonanttiloppui-

seen laina-ainekseen loppuvokaali. (Häkkinen 1994: 452–453.) Erikoislainoista puhut-

taessa käytetään myös nimityksiä vierassana tai sivistyssana (Sajavaara 1989: 70).

Yleislainoiksi kutsutaan lainasanoja, jotka ovat kotiutuneet perusteellisimmin suomen

kieleen eikä mikään ulkonainen piirre osoita niiden olevan vierasta alkuperää (Häkkinen

1994: 453).

Käännöslainoista puhutaan silloin, kun kielessä ennestään olevia elementtejä ale-

taan käyttää uudella, vieraan kielen mallin mukaisella tavalla. Esimerkiksi sananmuo-

dostuksessa uusi yhdyssana voidaan muodostaa kääntämällä toisen kielen vastaava il-
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maus osa osalta suomeksi. Käännöslainojen piiriin kuuluvat myös yhtä sanaa laajemmat

kokonaisuudet, ns. fraseologiset, syntagmaattiset ja syntaktiset käännöslainat. (Häkki-

nen 1994: 453–456.) Suuri määrä käännöslainoista on saatu ruotsista ja käännöslainojen

osuuden on arvioitu olevan suomen kielessä suurempi kuin yleislainojen. Käännöslaino-

ja suositaankin kielessä, koska tällöin vältytään vieraiden sanojen ääntämis-, taivutus-

ym. ongelmilta. Käännöslainojen merkitys on korostunut silloin kun omaa kieltä ja kult-

tuuria halutaan kehittää omalta pohjalta ja suojella suoranaiselta vieraalta vaikutukselta,

esimerkiksi juuri 1800-luvulla. Aina 1800-luvullakaan ei suhtauduttu käännöslainoihin

kovin suopeasti, varsinkin jos niille oli löydettävissä omapohjainen vastine, esimerkiksi

murteista. (Nuutinen 1980: 110, 121.) Käännöslainojen alalajiksi luetaan vielä ns. mer-

kityslainat eli tapaukset, joissa vanha sana saa uuden merkityksen vieraan mallin mu-

kaisesti (Häkkinen 1994: 453).

3. Suomen kirjakielen kehittyminen ja kehittäminen 1800-luvulla

3.1. Yhteiskunnallisia tekijöitä

Kirjakielen kehitykseen liittyvät merkittävät käänteet johtuvat usein kielenulkoisista

tekijöistä. 1800-luvulla suomen kirjakielen kehitykseen ja aseman vakiintumiseen vai-

kutti ennen kaikkea kansallinen herääminen, jonka päämääränä oli luoda suomenkieli-

nen sivistyneistö ja nostaa suomen kieli rahvaan kielestä virallisen kielen asemaan.

(Häkkinen 1994: 11.) Myös Suomen liittäminen vuonna 1809 osaksi Venäjän keisari-

kuntaa vuosisatoja kestäneen Ruotsin vallan jälkeen antoi sysäyksen kansalliselle he-

räämiselle. Venäjän keisarikunnassa Suomesta tuli näet sen autonominen suuriruhtinas-

kunta omine valtiopäivineen.

Kirjakielen ja kirjallisuuden kehitykseen vaikuttaa välillisesti myös kirjapainojen,

kustantamojen ja kirjastolaitoksen syntyminen: ne edesauttavat omalta osaltaan kirjalli-

suuden julkaisemista ja levittämistä. Myös sanomalehdistö on hyötynyt kirjapainojen

syntymisestä ja leviämisestä, sillä vasta nyt sanomalehtiin kannatti painaa ajankohtaisia

uutisia (Häkkinen 1994: 27, 152). Vaikka ensimmäinen kirjapaino oli perustettu Suo-

meen jo 1600-luvulla, vasta 1800-luvulla niitä syntyi useampia ja vuoteen 1854 men-

nessä kirjapainoja oli Suomessa jo parisenkymmentä. (mts. 22, 26–27.) 1800-luvulla
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alkoi järjestelmällisesti kehittyä myös kirjojen kustannustoiminta. Alkuaikoina kirjoja

kustansivat myös kirjapainot tai ne saattoivat ilmestyä omakustanteina. Uranuurtajana

suomalaisen kirjallisuuden kustantajana on toiminut vuonna 1831 perustettu Suomalai-

sen Kirjallisuuden Seura, jonka päämääränä oli suomen kielen vaaliminen ja kehittämi-

nen. Monet muutkin nykyään toiminnassa olevat kirjankustantamot syntyivät juuri

1800-luvulla. Tuolloin suomenkielisen kirjallisuuden tarve ja määrä lisääntyivät oleelli-

sesti, joten kustannustoiminta alkoi näyttää taloudellisestikin kannattavalta toiminnalta.

(mts. 29–31.)

Kirjastolaitoksen kehitys on vaikuttanut kirjojen saatavuuteen ja sitä kautta kirjal-

lisuuden leviämiseen. Aluksi kirjastoja oli vain yliopistojen ja tieteellisten seurojen yh-

teydessä, mutta vähitellen 1800-luvun kuluessa alettiin perustaa myös yleisiä kirjastoja.

1800-luvun alkupuolella heräsi yleinen kiinnostus pitäjänkirjastojen perustamiseen ja

niitä puolustettiin mm. sanomalehtien sivuilla. Kansankirjastoja perustettiin aluksi ni-

menomaan maaseudulle, ja 1800-luvun lopulla niitä oli jo reilusti yli sata. Vasta 1860-

luvulla kirjastoja alettiin perustaa myös kaupunkeihin, koska niiden katsottiin palvele-

van vain köyhien etua. (Häkkinen 1994: 34–36.)

Jotta suomenkielistä luettavaa kannatti painaa ja kustantaa sekä kirjastoja perustaa,

niin piti tietenkin olla kansaa, joka osasi lukea ja näki sen tarpeelliseksi. Siksi 1840-

luvulla alettiin keskustella suomenkielisten kansakoulujen perustamisesta. Suomenkieli-

sen koulujärjestelmän tarkoituksena olikin luoda pohja suomenkieliselle sivistyneistölle.

Alun perin koulut olivat kirkon alaisia opinahjoja ja ne tähtäsivät vain tulevalle pap-

pisuralle. Nyt koulut haluttiin erottaa kirkon piiristä ja siitä haluttiin tehdä kaikille tar-

koitettu yleissivistävä oppilaitos, jossa yhtenä oppiaineena olisi äidinkieli. Kansakou-

luasetus annettiin vuonna 1866 ja suomenkielisten opettajien kouluttamiseksi oli perus-

tettu suomenkielinen opettajaseminaari jo vuonna 1863. (Häkkinen 1994: 57–65.) Op-

pikoulujen osalta tilanne oli synkempi, sillä 1800-luvun lopulla annettu asetus määräsi

ne yksikielisiksi usein ruotsin kielen eduksi, mutta suomenkielisiä oppikouluja perustet-

tiin ensin yksityisin varoin, ja 1880-luvulta lähtien valtio otti niitä haltuunsa (mts. 65–

68).

Suomen kielen päätyminen koulujen opetuskieleksi ja suomenkielisen koulusivis-

tyksen edistäminen on ollut kovan työn takana ja tie on monin paikoin ollut kivikkoi-

nen. Enää ei kuitenkaan riittänyt, että suomenkielinen väestö osasi ulkoa tietyt uskon-
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kappaleet, kun oli tarkoitus kehittää suomen kielestä kaikkien alojen käyttökieli ja saada

suomen kieli maan viralliseksi kieleksi, jolla voitiin hoitaa asioita tuomioistuimia myö-

ten (Häkkinen 1994: 15, 61–62).

Vaikka 1800-lukua pidetäänkin käänteentekevänä uudistusten aikakautena, tapah-

tuivat monet uudistukset melko hitaasti ja monet esteet hidastivat niiden etenemistä käy-

tännössä (Häkkinen 1994: 18). Täytyy myös muistaa, että 1800-luvulla ei vielä eletty

modernissa yhteiskunnassa ja tavallinen suomenkielinen väestö oli vielä melko köyhää.

1800-luvun loppupuolella Suomessa kärsittiin myös nälästä, mikä vaikutti mm. sanoma-

lehtien tilaajamääriin (Kohtamäki 1936: 189).

3.2. Suomen kieli viralliseksi kieleksi

Myös suomen kielen tie maan viralliseksi kieleksi on ollut kivikkoinen. Kun Suomi

erotettiin Ruotsi-Suomesta vuosisatoja kestäneen yhteiselon jälkeen, oli suomenkielis-

ten määrä Suomessa nyt yli 80 prosenttia väestöstä. Tästä huolimatta ruotsi haluttiin

säilyttää maan hallinnollisena kielenä, koska siihen oli totuttu ja toisaalta ei suomesta

olisi vielä ollutkaan maan viralliseksi kieleksi yksipuolisen käyttöalansa ja kehittymät-

tömyytensä takia. Uusi asema autonomisena suuriruhtinaskuntana kuitenkin vauhditti

kansallista heräämistä, johon kuuluu olennaisena osana kansalliskielen aseman paran-

taminen ja kehittäminen. (Häkkinen 1994: 47–49.) Häkkinen (mp.) on todennut, että

asioiden hoitoon kykenevää suomenmielistä sivistyneistöä oli niin vähän, että usein

samat henkilöt joutuivat huolehtimaan sekä suomen kielen käytännön kehittämistyöstä

että asian virallisesta puolesta. Toisaalta juuri osa ruotsinkielisestä sivistyneistöstä ym-

märsi suomen kielen kehittämisen tärkeyden.

Alkuaika Venäjän keisarikunnan osana oli suotuisaa: entiset edut pysyivät voi-

massa ja jos uudistuksia tehtiin, ne olivat yleensä parannuksia. Sitten alkoi synkempi

kausi. Ulkomaisten kirjojen tuontia tarkkailtiin ja vuonna 1823 alettiin tarkkailla myös

harvalukuisia suomalaisia sanomalehtiä, koska niillä katsottiin olevan suuri merkitys

yleisen mielipiteen muodostamisessa. Vuoden 1829 sensuuriasetuksen myötä ennak-

kosensuuri ulottui kaikkeen Suomessa painettuun kirjallisuuteen. Tästä ei kuitenkaan

koitunut suurta estettä kirjakielen kehitykselle. Vasta 1840-luvulla tilanne muuttui ki-

reämmäksi, koska suomalaistamispyrkimykset saivat poliittisen sävyn kansallisromant-
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tisen idealismin sijaan. (Häkkinen 1994: 47–50.) Vuonna 1850 annettiin jälleen uusi

asetus, joka salli vain uskonnollisen ja taloudellisen kirjallisuuden julkaisemisen suo-

men kielellä. Tätä kieliasetuksen tai sensuuriasetuksen nimellä kulkevaa asetusta ensin

lievennettiin vuonna 1854 ja se kumottiin lopulta vuonna 1860. (mts. 52.) Ylikankaan

mukaan asetus määrättiin juuri Snellmanin kieliohjelman eliminoimiseksi, koska hänen

päämääränsä oli tehdä yksinomaan suomen kielestä maan virallinen kieli. Taustalla ei

kuitenkaan ollut keisarivalta, vaan aatelisvaltainen ruotsinkielinen sivistyneistö, joka

katsoi asemansa uhatuksi, mikäli Snellman saisi toteuttaa ohjelmansa.  (Ylikangas 2007:

161–168.)

Asetuksesta huolimatta suomen kielen virallisessa asemassa oli tapahtunut pie-

noista edistystä, mutta käytännössä suomen kielen ja suomea puhuvan kansan asema

pysyi heikkona. Tilanne muuttui jälleen nopeasti, kun Snellman nimitettiin senaattorik-

si. Vuonna 1863 tsaari Aleksanteri II allekirjoitti kieliasetuksen, jonka mukaan suomi

julistettiin tasavertaiseksi kieleksi ruotsin rinnalle kaikissa suomenkielistä väestöä kos-

kevissa asioissa ja mm. tuomioistuimet ja virastot velvoitettiin ottamaan vastaan suo-

menkielisiä asiakirjoja. Asetus oli kuitenkin monelle suomenmieliselle suuri pettymys

eikä 20 vuoden määräajan lopun lähestyessä ollut tapahtunut mitään radikaalia muutosta

suomen kielen hyväksi. Suomen ja ruotsin välinen tasa-arvo toteutuikin lopullisesti vas-

ta vuonna 1902 annetussa asetuksessa. (Häkkinen 1994: 54–56.)

Yliopistoonkin suomen kieli juurtui hitaasti. Ensimmäinen suomen kielen lehto-

raatti perustettiin Helsingin yliopistoon vuonna 1828 ja professuuri vuonna 1850, mutta

virallinen lupa suomenkielisten luentojen pitämiseen annettiin vasta vuonna 1863. Tä-

mänkin jälkeen hallinnon ja opetuksen kielenä säilyi kuitenkin useimmiten ruotsi: suo-

mesta tuli yliopiston pääkieli niinkin myöhään kuin 1937. Akateemisia opinnäytteitä oli

silti alkanut ilmestyä suomeksi jo 1830-luvulla. (Häkkinen 1994: 68–73.)

3.3. Suomen kirjakielen kehittyminen

Kokki-kirjan ilmestyminen (1849) osuu suomen kirjakielen historiassa ns. varhaisny-

kysuomen kaudelle, joka ajoittuu vuosille 1810 - n. 1880. Varhaisnykysuomen kautta

pidetään suomen kirjakielen historiassa lyhyenä ajanjaksona, mutta sitäkin merkittä-

vämpänä: tänä aikana suomen kirjakieli saavutti monissa suhteissa sen kehityskannan,
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jota nykyinen kielenkäyttö edustaa. Varhaisnykysuomen kaudella suomen kieli saavutti

sivistyskielen tason, kun sitä alettiin tietoisesti kehittää, tutkia ja käyttää kaikilla elä-

mänaloilla. (Häkkinen 1994: 13–16.)

3.3.1. Päälinjoja

Varhaisnykysuomen alkua leimaa ns. murteiden taistelu, jonka katsotaan käynnistyneen

vuonna 1820 Turun Wiikko-Sanomissa ilmestyneestä Reinhold von Becker kirjoituk-

sesta (Lehikoinen – Kiuru 1991: 6). Vanhan kirjasuomen kaudella (1540–1810) suo-

meksi oli kirjoitettu vain uskonnollisia tekstejä joitakin lainsuomennoksia lukuun otta-

matta. Niiden murrepohja perustui hyvin vahvasti lounaissuomalais-hämäläisiin murtei-

siin ja kielessä näkyi muutenkin voimakas ruotsin vaikutus. (Häkkinen 1994: 11–12, 89;

Paloposki 2004: 42, 55.) Murteiden taistelussa itämurteita edustavat kynämiehet vaati-

vat, että kirjakielen yksipuolista läntisen Suomen murteisiin perustuvaa pohjaa pitäisi

muuttaa itämurteiden piirteet ja sanasto huomioiden. Esimerkiksi Elias Lönnrot asettui

kannattamaan itämurteita osaksi yleiskielen pohjaa. Hän toimi kuitenkin maltillisesti

puhuen laajalle levinneiden, tunnettujen piirteiden ja sanaston puolesta, kun taas monet

muut itämurteiden kannattajat suhtautuivat asiaan liian romanttisesti haluten yleiskie-

leen hyvinkin suppea-alaisia itämurteisia elementtejä. Tähän kaikkeen vaikutti osaltaan

se, että kansanrunous ja erityisesti Kalevala asetettiin kielellisen esikuvan asemaan, eikä

läntisen Suomen alueelta ollut juurikaan löydettävissä kansanrunoutta tai aitoa, puhdas-

ta ja turmelematonta kielimuotoa ylipäänsä. Vanhan läntisen murrepohjan kannattajia-

kin löytyi, erityisesti papiston piiristä. (Häkkinen mts. 447–448.)

Murteiden taistelu päättyi kompromissiin, mikä tarkoitti sitä, että vanha läntinen

pohja säilytettiin, mutta sitä täydennettiin ja uudistettiin itämurteisilla rakennepiirteillä

ja varsinkin sanastolla. 1800-luvun lopulla itämurteet saivat lisää painoarvoa, kun itä-

suomalaiset kaunokirjailijat asetettiin kielellisen esikuvan asemaan. (Häkkinen 1994:

449.) Lauerma on tosin murteiden taistelua tutkiessaan todennut, että molempia osapuo-

lia tyydyttävä ratkaisu alkoi hahmottua itäisimpien länsimurteiden eli hämäläismurtei-

den pohjalle ja äänne- ja muoto-opillinen itämurteistuminen jäi melko vähäiseksi. Yhte-

näinen suomen kirjakieli alkoi hahmottua 1840-luvulle tultaessa ja niin murteiden yh-
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distely kuin painopisteen siirtyminen idemmäs kohtasivat siis perihämäläisessä mur-

teessa. (Lauerma 2004: 162–164.)

1800-luvun kirjakielelle oli tyypillistä monenlainen variaatio. Hyvin tyypillistä

oli, että suomen kielellä kirjoittavat käyttivät oman kotimurteensa rakennepiirteitä ja

sanastoa teksteissään, koska 1800-luvun alkupuolella kirjakielelle ei ollut vielä mitään

vakiintuneita sääntöjä. (Paloposki 2005: 23; Häkkinen 1994: 499–500.) Kaikki saivat

kirjoittaa niin kuin omimmalta tuntui. Variaatiota ilmeni niin muoto-opin, syntaksin

kuin sanastonkin alalla. Ortografinen variaatio tosin oli tasoitettu lähes nykyiselleen jo

1700- ja 1800-lukujen taitteessa. (mts. 462)

Vasta 1800-luvun loppupuoli oli vakiintumisen ja tasoittumisen aikaa. Tuolloin

käynnistyi myös tietoinen kielenohjailu ja kielen normittaminen alkoi. Kielen normit-

tamiseen ja yhteisen yleiskielen tarpeeseen on suhtauduttu kahtalaisesti: jotkut kielimie-

het olivat sitä mieltä, että mitään yhteistä kirjakieltä ei tarvittu vaan jokainen sai puhua

ja kirjoittaa niin kuin itse parhaaksi katsoi. Suurin osa oli kuitenkin sitä mieltä, että kir-

jakielen perustan täytyy olla yhteinen ja yleinen, ja kirjakieli todellakin kaipasi määrä-

tietoista ohjausta. Yhtä mieltä oltiin kuitenkin siitä, että räikeimmät ruotsalaisuudet piti

pyrkiä poistamaan kirjakielestä ja ratkaisuksi nähtiin normatiivisten kielioppien laatimi-

nen. Ongelmaksi muodostui myös se, mitkä kielen varianteista saisivat normatiivisen

aseman. Moniin kysymyksiin etsittiin ratkaisua kansankielistä, mutta joissakin tapauk-

sissa ratkaisut oli vain kehiteltävä. Normatiivisten kielioppien puuttuessa ongelmia rat-

kottiin yksi kerrallaan aikakausjulkaisuissa, sanomalehdissä ja kirja-arvosteluissa. Myös

kirjailijoille annettiin kielellisen esikuvan asema. Yliopistosta ei ollut paljonkaan apua

kielenhuolto-ongelmissa ennen Ahlqvistin tuloa professoriksi vuonna 1863. Vasta 1880-

luvulle tultaessa alettiin päästä yksimielisyyteen kieliopin pääkohdista. Suomen kieli

saavuttikin varhaisnykysuomen kauden lopulla sen kehityskannan, jota nykyinen yleis-

kieli pääpiirteissään noudattelee. (Häkkinen 1994: 499–509.)

Sanaston osalta kynnys kirjakielen ja murteiden välillä oli erityisen matala. Kirjoi-

tetussa kielessä esiintyi runsaasti suppea-alaisia murresanoja, jotka aiheuttivat ymmär-

tämisvaikeuksia eikä runsas synonyymisten ilmausten esiintyminenkään tuonut asiaan

helpotusta, vaan päinvastoin ne aiheuttivat myös sekaannusta ja vaikeuttivat ymmärtä-

mistä. Murresanojen tulvaa yritettiinkin tietoisesti hillitä. (Häkkinen 1994: 500–502.)



19

Toinen päänvaivaa aiheuttanut seikka oli lainasanat ja vierassanat. Huomio kiin-

nittyi eritoten ruotsalaisiin lainasanoihin, joita etenkin länsimurteispainotteisessa kirja-

kielessä esiintyi runsaasti, ja niitä pyrittiin välttämään ja suomalaistamaan purismin

nimissä. Purismilla tarkoitetaankin sellaista kielenhuollon suuntausta, joka pyrkii kielen

puhtauteen karsimalla kielestä kaiken vierasperäisen aineksen ja se liitetään usein kan-

sallisuusaatteeseen (Nordlund 2004: 290). Mm. von Beckerin mielestä länsimurteisiin

perustuva kirjakieli oli vieraan vaikutuksen turmelemaa, kun taas Snellman ja Meurman

olivat sitä mieltä, että sanan tai ilmauksen alkuperästä ei ollut väliä, jos kieli oli loogista

ja ymmärrettävää. Jotkut uskalsivat jopa nähdä ruotsin kielen vaikutuksessa jotakin po-

sitiivista, mikä taas ei suomalaisuusmiehiä miellyttänyt. Esimerkiksi Ahlquistin kerro-

taan saaneen fennomaanien vihat korostettuaan suomen kehittyneen sivistyskieleksi

pitkälti ruotsin tuella. (Häkkinen 1997b: 50.) Lönnrotkin varoitteli liiallisesta purismis-

ta, sillä hänen mielestään oli väärin vaatia, että kielessä ei saisi millään tavalla näkyä

vieraiden kielten vaikutus. 1800-luvun lopulle tultaessa oli käynyt ilmi, että ns. sivistys-

sanoja ei voitu kuitenkaan kokonaan välttää. Löydettiinpä niistä jotakin positiivistakin:

niiden etuna nimittäin pidettiin merkitysten täsmällisyyttä. 1800-luvulla käytiin kiivasta

keskustelua myös vierasperäisten erisnimien suomentamisesta. (Häkkinen 1994: 500–

516.)

 Häkkinen (1994: 18) painottaakin, että aina kielen kehittyminen ei tarkoita auto-

maattisesti paremmaksi, rikkaammaksi tai täydellisemmäksi muuttumista, vaan usein

kielen kehittäminen tarkoittaa myös kompromisseja ja yksinkertaistuksia pyrittäessä

yleiseen ja yhteiseen kielimuotoon. Sitä 1800-luvun kielen kehittäminen mitä suurim-

massa määrin on ollutkin.

3.3.2. Sanaston kehittely

Suomen kielen sananmuodostuskeinoina pidetään yhdistämistä, johtamista ja lainaamis-

ta. 1800-luvulla korostuivat erityisesti yhdistäminen ja johtaminen, koska purismin pe-

riaatteiden mukaisesti pyrittiin välttämään vieraita ja lainattuja elementtejä ja vastaavas-

ti suosimaan omakielisiä aineksia ja sanastoa. 1800-luvulla juuri yhdistämisestä tuli

entistä suositumpi sananmuodostuskeino, kun taas johtaminen on kautta aikojen kuulu-

nut olennaisena sananmuodostuskeinona suomalais-ugrilaisiin kieliin. 1800-luvulla sa-
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noja johdettaessa käytettiin sekä vanhoja johtimia että otettiin käyttöön aivan uusiakin

johtimia, jotka olivat erityisen suosittuja itämurteissa. Häkkinen toteaa, että 1800-luvun

sananmuodostuksessa huomiota herättää johdosten kompleksisuus ja runsas variaatio.

Samoja johtimia siis käytettiin rinnan eri merkityksissä. Varhaisnykysuomen kauden

lopulla tilanne vakiintui ja variaatio tasoittui niin, että samalla johtimella ei ollut enää

useita funktioita. (Häkkinen 1994: 414–435.)

Uusia sanoja ja ilmauksia suomen yleiskieleen otettiin 1800-luvulla myös mur-

teista, jolloin merkitys siirrettiin sellaisenaan yleiskieleen tai hyvin usein murteissa

konkreettinen merkitys sai yleiskielessä abstraktin merkityksen (Häkkinen 1994: 421).

Tällä tavalla ajateltiin ihmisten ymmärtävän ja omaksuvan uusien käsitteiden ja ilmaus-

ten merkitykset paremmin, kuin että olisi esimerkiksi otettu käyttöön lainasana. Monet

lekseemit ovatkin kielessä yleensä alkuaan moni- tai väljämerkityksisiä saman kieli-

muodon sisällä siten, että merkitykset ovat eri murteissa erilaisia, ja kirjakielinen merki-

tys on määräytynyt sen murteen mukaan, mistä se on kirjakieleen tullut (mts. 413).

1800-luvun sanaston kartuttajina täytyy ehdottomasti mainita myös ns. sanasepot,

jotka sepittelivät uusia sanoja suomen kieleen. Tosin eivät hekään aina täysin tyhjästä

uusia sanoja keksineet, vaan heillä oli olemassa jokin malli tai kantasana, jonka mukaan

he niitä johtivat tai yhdistelivät. Häkkinen mukaan (1994: 419) 1800-luvulla johtamista

käytettiin uusien sanojen sepitykseen innokkaammin kuin olisi edes ollut tarpeellista,

mutta se oli toisaalta ymmärrettävää, koska uutta sanastoa tarvittiin tuhatmäärin kehit-

tyvän kielen tarpeisiin. Erityisen innokas sanaston kartuttaja ja sepittäjä oli Elias Lönn-

rot. (Häkkinen 1994: 419–421.)

Kielen kehittyessä sanasto voi luonnollisesti vain kasvaa, mutta kaikki joskus

käyttöön otetut sanat eivät jää kuitenkaan elämään. Sanaston kehitys ei siis ole pelkkää

suoraviivaista ja määrätietoista kasvua, vaan siihen kuuluu myös hapuilua, horjuntaa,

katoamista ja yksinkertaistumista. Erityisesti ennen 1800-luvun loppua sanastollinen

raja kirjakielen, murteiden ja yksilöllisten innovaatioiden välillä oli vielä varsin epä-

määräinen. (Häkkinen 2000: 257.)
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3.3.3. Kirjallisuuden lajien kehittyminen

Ruotsin vallan ajan hallitsevana kirjallisuuden lajina oli ollut lähes yksinomaan uskon-

nollinen kirjallisuus joitakin lainsuomennoksia lukuun ottamatta. 1800-luvun kirjalli-

suudessakin uskonnollisilla teksteillä oli vielä suuri painoarvo: Raamatun painosmäärät

moninkertaistuivat ja mm. virsikirjaa ryhdyttiin uudistamaan. Myös lukemaan oppinut

suomenkielinen väestö kiinnostui nimenomaan uskonnollisesta kirjallisuudesta, koska

maallista kirjallisuutta pidettiin yleisesti syntinä. (Häkkinen 1994: 89–97.) Joka tapauk-

sessa kirjakielen kehityksen kannalta uskonnollisella kirjallisuudella ei juurikaan ollut

enää painoarvoa: suomenkielisen kirjallisuuden käyttöaloja alettiin laajentaa yhteiskun-

taelämän ja maallisen kirjallisuuden puolelle. Lisäksi uskonnollisen kirjallisuuden lou-

naismurteisiin perustunut kirjakieli kyseenalaistettiin 1800-luvun puolella. (mp.) Us-

konnollinen kirjallisuus oli siis vielä johtava kirjallisuuden ala muiden kirjallisuuden

lajien vasta kehittyessä.

Suomenkielisen laki- ja virkakielen kehitys alkoi vasta 1800-luvulla, koska ennen

tätä suomen kieltä ei ollut pahemmin käytetty hallinnon kielenä. 1800-luvulla julkaistiin

myös huomattava määrä suomen kieltä koskevia oppikirjoja, sanakirjoja ja kielioppeja,

joita ei kuitenkaan kirjoitettu suomeksi vaan yleensä ruotsiksi. 1840-luku oli Häkkisen

mukaan varsinainen kielioppien vuosikymmen ja yhtenä syynä tähän oli se, että suomi

määrättiin oppikoulujen opetuskieleksi ja opetustyössä tarvittiin suomen kielen kuvauk-

sia. (Häkkinen 1994: 101, 107–111.) Kielimiehet korostivat kieliopillisen kuvauksen

tärkeyttä kielen opetus- ja kehittämistyössä, kun taas kielen yhteiskunnallista asemaa

kohentava Snellman piti tärkeämpänä käyttökielen ja kaunokirjallisuuden kehittämistä.

1800-luvun alkupuoliskolla kielen kuvaukset poikkesivat toisistaan huomattavastikin,

mutta tutkimuksen lisääntyessä myös kieliopillisen kuvaamisen periaatteet vakiintuivat

1800-luvun lopulla. (mts. 108, 111–112.)

Erittäin tärkeänä 1800-luvun kielen ja kirjallisuuden kehityksessä pidettiin ns. tie-

tokirjallisuuden kirjoittamista ja suomentamista kansan sivistämiseksi ja valistamiseksi.

Tärkeä merkitys tietokirjallisuuden kehittämisellä oli myös siksi, että sen kautta suomen

kieleen luotiin ja oli pakko luoda monille eri aloille uutta sanastoa, josta suomen kielellä

ei ollut aikaisemmin kirjoitettu. 1800-luvulla suomennettiin mm. luonnontiedettä, maa-
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tiedettä sekä maa- ja kotitaloutta koskevaa kirjallisuutta, johon Kokki-kirjakin voidaan

lukea. (Häkkinen 1994: 128–132.)

Suomenkielinen kaunokirjallisuuskin, ensin käännettynä, myöhemmin myös oma-

kielisenä näki päivänvalon 1800-luvulla. Esikuvina omakieliselle kaunokirjallisuudelle

olivat kansanperinne ja vieraiden kulttuurien hengentuotteet (Häkkinen 1994: 143–144).

1700-luvulla oli jo ilmennyt kiinnostusta suomalaista kansanrunoutta kohtaan, mutta

aika ei ollut tuolloin vielä otollinen. Vasta 1800-luvun kansallisen herääminen aiheutti

todellisen innostuksen, ja kauden kohokohtana pidetään vuonna 1835 ilmestynyttä Ka-

levalaa, joka oli osoitus siitä, että Suomestakin löytyi ikivanhaa ja omaa kulttuuriperin-

töä. (mts. 15, 143–144.) Vuoden 1850 sensuuriasetus tukahdutti kaunokirjallisuuden

julkaisemisen joksikin aikaa, joten ensimmäisiä alun perin suomeksi kirjoitettuja kau-

nokirjallisia teoksia alkoi ilmestyä vasta 1860-luvulta lähtien Aleksis Kiven näytelmien

ja romaanien muodossa. Aleksis Kiven Seitsemää veljestä (1870) pidetäänkin ensim-

mäisenä alkuperäisenä suomenkielisenä romaanina. Häkkinen on tosin huomauttanut,

että Kiven käyttämä kieli oli kuitenkin jo omana aikanaan vanhoillista, ja kaunokirjalli-

suuden suunta alkoi vähitellen siirtyä kohti itäsuomalaisia kirjailijoita. (mts. 146–149.)

1800-luvun alkupuolella sai alkunsa myös suomenkielinen sanomalehdistö. 1800-

luvun puolella ensimmäinen suomenkielinen sanomalehti oli vuonna 1820 aloittanut

Turun Wiikko-Sanomat, mutta vasta vuodesta 1844 lähtien on Suomessa ilmestynyt yh-

täjaksoisesti vähintään yksi suomenkielinen sanomalehti ja vuodesta 1878 lähtien sa-

nomalehtien enemmistö on ollut suomenkielistä. (Häkkinen 1994: 151–157.) Ajankoh-

taisilla uutisilla ei vielä 1800-luvun alun sanomalehdissä ollut merkittävää osuutta

(mp.), joten niissä julkaistiin mm. pieniä kertomuksia, runoja ja opettavaisia kirjoituk-

sia. Sanomalehdillä oli siten suuri merkitys mm. käännösten julkaisijoina: monet kau-

nokirjalliset käännökset ilmestyivät ensin sanomalehtien sivuilla mm. jatkokertomuksi-

na. (Paloposki 2004: 42.)

3.3.4. Suomennosten tehtävät ja merkitys

Suurin osa varhaisnykysuomen kirjallisista teoksista oli vielä käännöskirjallisuutta etu-

päässä ruotsista: vasta 1800-luvun loppupuolella alettiin julkaista myös alun perin suo-

meksi kirjoitettua kirjallisuutta (esim. Häkkinen 1994: 143–146; Paloposki 2000: 23).
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Suomennoksilla on siten ollut suuri merkitys paitsi suomenkielisen kirjallisuuden niin

myös suomen kirjakielen kehittymisessä, mutta niiden tehtävät ovat tuolloin poikenneet

nykyisistä.

Suomentamisella on katsottu olevan 1800-luvulla ainakin kaksi tärkeää tehtävää.

Ensinnäkin suomennosten tarkoituksena oli suomen kirjakielen kehittäminen kaikkien

elämänalojen käyttökieleksi, kieleksi, jolla voitaisiin kommunikoida ja kirjoittaa myös

muista kuin hengelliseen elämään liittyvistä asioista. Joidenkin kielimiesten mukaan

pääasia oli, että kirjoitettiin mahdollisimman paljon erilaisista asioista, niin kyllä kieli-

kin sitten notkistuu ikään kuin itsestään. (Paloposki 2004: 50 – 53, 58–59.) Kääntämistä

pidetään yleensä kieltä rikastuttavana toimintana ja 1800-luvun eri alojen sanaston ke-

hittäminen liittyy myös käännöksiin, sillä juuri suomennosten kautta katsottiin sanas-

tonkin rikastuvan ja kehittyvän. Käännösten merkitys näkyy erityisesti oppi- ja tietosa-

nojen kehittelyssä. Käännösten rikastuttavalla vaikutuksella voidaan tarkoittaa sanava-

rojen lisäämisen lisäksi myös uusien lajien ja muotojen tuomista kieleen ja kirjallisuu-

teen. (Paloposki 2004: 56, 58; Paloposki 2005: 22–27.)

Suomennoskirjallisuuden toisena tärkeänä tehtävänä pidettiin omakielisen kirjalli-

suuden kehittämistä nimenomaan käännösten avulla. Muun muassa Snellman korosti

kääntämisen merkitystä omakielisen kirjallisuuden kehittämisessä perustellen kantaansa

sillä, että näin oli tapahtunut myös muiden sivistyskielten kohdalla. Yksikään kansallis-

kieleksi pyrkivä kieli ei ole pystynyt kehittymään pelkästään omiin aineksiinsa turvau-

tuen. Suomennosten tarvetta perusteltiin myös siten, että suomenkieliselle väestölle oli

tarjottava valistavaa, hyödyllistä ja huvittavaa lukemista ja alkuperäisten suomenkielis-

ten teosten puuttuessa aukko oli paikattava suomennoksilla. (Paloposki 2004: 50; Palo-

poski 2005: 21.) 1800-luvun loppupuolella kirjallisuuden valistamisfunktio ei ollut enää

yhtä tärkeässä asemassa, vaan sekä suomennoskirjallisuuden että alkuperäiskirjallisuu-

den tärkeäksi päämääräksi alkoi nousta taiteellisesti korkeatasoisen kansalliskirjallisuu-

den luominen. (Häkkinen 2007: 171.)

Käännöksiin suhtauduttiin 1800-luvulla kahtalaisesti: toiset pyrkivät tietoisesti

edistämään käännöskirjallisuutta, toiset taas suhtautuivat siihen epäilevästi ja jopa vas-

tustivat sitä. Ne jotka katsoivat, että käännösten avulla voitiin kehittää kirjakieltä, luoda

omakielistä kirjallisuutta sekä sivistää ja valistaa kansaa, puhuivat käännöskirjallisuu-

den puolesta perustellen kantaansa sillä, että pelkkään omaan nojautuen ei voi syntyä
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korkeatasoista kieltä ja kirjallisuutta. Käännöstoiminnan tarkoituksena oli auttaa oma-

kielinen kirjallisuus alkuun, minkä jälkeen omakielinen ja käännetty kirjallisuus voisi-

vat elää yhteiskunnassa rinnakkain. (Paloposki 2000: 24–25.) Epäilijät taas pelkäsivät

vieraan vaikutuksen tunkeutumista suomen kielen ja suomalaisen ominaislaadun tukah-

tumista, jos kieltä aletaan kehittää käännösten avulla. Yleensä epäilijät halusivat koros-

taa oman kielen ja kirjallisuuden puhtautta. Suomen kielen kykyyn kehittyä monipuoli-

sen kirjallisuuden kieleksi ei myöskään aina jaksettu uskoa. (mp.) Monesti kansalliskie-

len kehitysvaiheessa kieli nähdään samanaikaisesti hyvänä ja ylistettävä mutta toisaalta

heikkona ja puutteellisena (Paloposki 2004: 60).

3.4. Juhana Fredrik Granlund suomentajana ja kielimiehenä

Koska 1800-luvulla yksittäisten kielimiesten murretausta vaikutti heidän tekstiensä kie-

leen, on tässäkin syytä lyhyesti tarkastella Kokki-kirjan suomentajan ja laatijan Juhana

Fredrik Granlundin elämänvaiheita. Granlund eli koko elämänsä länsimurteiden vaiku-

tusalueella: hän syntyi Porissa vuonna 1809, vietti lapsuutensa Vesilahdella ja muutti

nuorukaisena Turkuun, missä hän myös kuoli vuonna 1874. Köyhistä oloista lähtöisin

olevalla Granlundilla ei ollut koskaan mahdollisuutta hankkia itselleen koulutusta ns.

maksutonta Ahlmannin koulua lukuun ottamatta. Äitinsä toimiessa Vesilahden pappi-

lassa avustajana vietti Granlundkin siellä paljon aikaa pappilan lasten seurassa opiskel-

len mm. latinan kielioppia. (Kohtamäki 1936: 110–114.) Muutettuaan Turkuun vuonna

1824 Granlund elätti itsensä ensin kauppa-apulaisena ja vuonna 1845 hän pääsi

Frenckellin kirjapainoon kirjanpitäjäksi oltuaan ensin parisen vuotta Leineperin rauta-

tehtaan isännöitsijänä Kullaalla Satakunnassa. Kirjapaino- ja kustannusalasta tulikin

sitten Granlundin elämäntyö, kun hän vuonna 1856 osti Frenckellin kirjapainon itsel-

leen. Tässä työssä hän sitten toimi kuolemaansa saakka. (mts.115–125.)

Vesilahden pappilassa vietyllä ajalla on ollut vaikutusta myös Granlundin kirjalli-

siin harrastuksiin. Hän oli erityisen tiedonjanoinen ja lähes kaikki ansaitsemansa rahat

hän käyttikin kirjojen ostamiseen. Granlund ei kuitenkaan tyytynyt vain lukemaan, vaan

hän ryhtyi myös itse kirjoittamaan ja suomentamaan kirjallisuutta. Granlund oli aloitta-

nut kirjallisista uraansa sepittelemällä pilkkalauluja toimiessaan kauppa-apulaisena saa-

vuttaen siten jonkinlaista runoilijamainettakin kauppa-apulaisten keskuudessa. Vuodesta
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1834 lähtien hän julkaisi arkkilehtisinä sepittämiään kepeitä Bellman-tyylisiä juomalau-

luja, mutta Granlund myös suomensi Bellmanin runoja. Vanhemmalla iällä hän kirjoit-

teli vakavampiakin runoja, ja häntä pidettiin aikanaan yhtenä etevimmistä runonlaati-

joista. (Kohtamäki 1936: 146–152, 160, 168.) Runojen ohella Granlundin tuotanto kä-

sittää yhden näytelmänmukaelman Sisaren sukkelus, jolla hän otti kantaa kieliasioihin ja

oli luultavasti ensimmäisiä, joiden mielestä näytelmien kielen tulisi olla puheenomaista

(Paloposki 2007: 111). Näiden lisäksi Granlund julkaisi sekä suomennettua että itse

laadittua uskonnollista kirjallisuutta ja kansaa sivistäviä tietokirjoja, joihin lukeutuu

Kokki-kirjan lisäksi luonnontieteellistä kirjallisuutta, historian ja maantiedon oppikirja,

ym. opettavaista kirjallisuutta. Granlund on kirjoittanut myös sanakirjan tapaan laaditun

kirjan Harjoituksia Wenäjän, Suomen, Ruotsin ja Saksan kielessä sekä pienen ruotsa-

lais-suomalaisen kielioppaan (Kohtamäki 1936: 193–194). Kattavasta tuotannosta huo-

limatta Granlundin suomentamien teosten joukkoon ei kuitenkaan kuulu yhtään romaa-

nia tai novellia. (Kohtamäki 1936: 170, 175–182.)

Innokkaana kansanvalistajana Granlund osallistui myös sanomalehtitoimintaan

kirjoittelemalla vuonna 1851 perustettuun suomenkieliseen Sanomia Turusta -lehteen ja

hengelliseen Kristillisiä Sanomia -nimiseen lehteen. Myöhemmin Granlundista tuli ky-

seisen lehden toimittaja. 1860-luvulla hän julkaisi myös puoliksi maallista ja puoliksi

uskonnollista Tähti-lehteä. (Kohtamäki 1936: 183–186.)

Juhana Fredrik Granlundille suomen kielen vaaliminen, käyttäminen ja kehittämi-

nen oli sydämen asia. Kohtamäki (mts. 195) onkin korostanut hänen kansallismielisyyt-

tään ja rakkauttaan suomen kieltä kohtaan ja todennut niiden olleen hänen elämäntyös-

sään leimaa antavia piirteitä. Kun Granlund aloitteli kirjallista toimintaansa, murteiden

taistelun oli vielä käynnissä. Tässä taistelussa Granlund asettui jyrkästi puolustamaan

länsimurteita ja halusi kirjoituksissaan noudattaa rahvaanomaisen kielen muotoja. Myös

suomennostöissään Granlund turvautui usein läntiseen kansanmurteeseen, jos hänen

täytyi ratkaista jokin sanastollinen ongelma. (Kohtamäki 1936: 191.) Granlundin tiede-

tään olleen kirjeenvaihdossa tunnettujen suomalaisuusmiesten, kuten Kaarle Akseli

Gottlundin, Antero Vareliuksen ja Elias Lönnrotin kanssa, joille hän usein kirjeissään

selitti näkemyksiään suomen kielestä, esitteli sanaehdotuksiaan ja kyseli neuvoa kan-

sanomaisia muotoja pohtiessaan. Hän näyttää tunteneen myös 1800-luvun tunnetut kie-

limiehet August Ahlquistin, Gustav Eurénin ja Samuel Roosin. (mts. 131, 191.)
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Kohtamäen mukaan (1936: 192) Granlund ei itsekään aina muistanut noudattaa

sääntöjään, vaikka teoriassa hän olikin jyrkkä omien kieliohjeidensa kannattaja. Hänen

kielenkäyttöään kuvaa myös se, että hän ei koskaan halunnut käyttää sellaisia muotoja,

joita hän ei tiennyt kansankielessä olevan. Yrittäessään löytää vastineita ruotsinkielisille

sanoille Granlund turvautui tässäkin ensin kansankieleen. Uudissanojen piti hänen mie-

lestään olla sellaisia, että jokainen voi tajuta niiden merkityksen selittämättä. Hän kir-

joittelikin kiivaasti mm. Kanavassa umpimähkäisiä uudissanoja vastaan, mutta kansan-

kieliset sanaehdotukset hän oli valmis hyväksymään empimättä kirjakieleen ja käytti

kirjoituksissaan aikaisemmin kirjallisuudessa tuntemattomia sanoja. (mts. 193.)

Kokki-kirjan kielestä Kohtamäki (1936: 179) on todennut, että siinä korostuu eri-

tyisesti Granlundin kotimurre. Nykylukijan näkökulmasta Kokki-kirjan sanasto ja kieli

vaikuttaakin hyvin kansanomaiselta, ja erilaisia deskriptiivisiä sanoja ja ilmauksia on

käytetty runsaasti. Koska aineistoni ruotslaiset lainasanat antaisivat Kokki-kirjan kieles-

tä hyvin yksipuolisen ja väärän kuvan, olen sisällyttänyt aineistoa esittelevään ja analy-

soivaan lukuun (4. luku) paikoin pitkiäkin esimerkkikatkelmia Kokki-kirjasta, jotta te-

oksen kielen ja sanaston kirjo tulisi paremmin näkyviin, vaikka niitä ei analyyttisesti

tarkastelisikaan. Myös ruotsalaisten lainasanojen rinnalla esiintyvät synonyymit valot-

tavat osaltaan Kokki-kirjan muuta sanastoa ja sen moninaisuutta. Runsaat esimerkit

osoittavat myös, miten ruoanvalmistus on muuttunut reilussa sadassa vuodessa. Kokki-

kirjan ruokaohjeista ja ruotsalaisista lainasanoista voi myös päätellä sen pääasiallisen

kohdeyleisö. Se on tarkoitettu lähinnä suomenmieliselle ruotsinkieliselle ylemmän luo-

kan väestölle, joiden käyttämää ruotsinvoittoista suomen kieltä kutsuttiin kyök-

kisuomeksi (esim. Sajavaara 1989: 66). Toisaalta Anu Seppälä (1999: D3) kirjoittaa:

”Kirjaa kootessaan Granlund on ajatellut nuoria, aloittelevia emäntiä, joiden tuli koke-

mattomuudestaan huolimatta ohjata piikoja ja tietää kaikki huushollinpidon niksit.”

4. Kokki-kirjan ruotsalaiset lainasanat

Tässä luvussa esittelen Kokki-kirjassa esiintyvät ruotsalaiset lainasanat. Jokaisessa sa-

na-artikkelissa pyrin esittämään sanan merkityksen, alkuperän, mahdollisen kirjallisen

ensiesiintymän ja murrelevikin. Tämän lisäksi olen poiminut Kokki-kirjasta esimerkke-

jä, joissa kyseinen ruotsalainen lainasana esiintyy joko itsenäisenä sanana tai yhdyssa-
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nan osana. Jos sanalle löytyy Kokki-kirjasta synonyymi, olen esitellyt myös tämän sa-

nan synonyymina esiintyvän ruotsalaisen lainasanan yhteydessä. Jos taas nykykielessä

esiintyy jokin muu kuin Kokki-kirjan ruotsalainen laina, olen esitellyt senkin kyseisen

ruotsalaisen lainasanan yhteydessä.

anjowi Anjowia voi Kokki-kirjan mukaan tarjoilla ison ”suuruksen” eli aamiaisen osana

leipien, juustojen, kaviaarin ja retiisien kanssa (KK 172). Anjowilla tarkoitetaan anjo-

vista ja se on todennäköisesti lainattu ruotsinkielisestä muodosta ansjovis. Anjovis tar-

koittaa sekä sardellia eli erästä Välimeren sillikalaa että kilohailista tm. pienistä sillika-

loista tehtyä säilykettä (CD-PS). Myös muissa kielissä anjovista tarkoittavaa sanaa käy-

tetään säilötyn sardellin merkityksessä6, joten sanan tunnusomaisena semanttisena piir-

teenä voikin pitää jonkinlaiseen liemeen säilömistä. Sanan merkityksen ja muiden kiel-

ten samankaltaisten sanojen perusteella (esim. englanniksi anchovy, saksaksi Anschovis,

ranskaksi anchois) (MOT) Kokki-kirjan anjowi ja nykysuomen anjovis kuuluvat yleis-

eurooppalainen lainaperimään, ja se on todennäköisesti tullut suomeen ruotsin kielen

välityksellä. Kokki-kirjassa sanaa on pidetty vierassanana ja se on pyritty kirjoitusasul-

taan sovittamaan suomen kielen sanarakenteeseen. Taivutukseltaan anjowi (anjowia)

noudattelee i-loppuisten vierasperäisten sanojen paradigmaa (esim. pankki : pankkia),

kun taas nykykieleen vakiintunut kirjoitusasu anjovis mukailee lainanantajakielen kir-

joitusasua, mutta on taivutukseltaan sulautunut yhteen s-loppuisten sanojen paradig-

maan (esim. kysymys : kysymyksiä, anjovis : anjoviksia).

ankka Kokki-kirjan 11 linnunnimestä vain kaksi on ruotsalaista alkuperää. Ankka on

niistä toinen ja se on lainattu nykyruotsin anka-sanasta. Ankka on esiintynyt suomen

kielessä ensimmäisen kerran jo 1600-luvun alkupuolella (Häkkinen 2004: 54), joten

sana on vakiintunut kieleen ja siten myös säilynyt yleiskielessä. Ankka on myös mur-

teissa yleinen sana (SSA 1992: 76).

Kokki-kirjassa ankka esiintyy sekä itsenäisenä sanana että yhdyssanoissa ankanli-

ha-soppa ja ankan-paisti määriteosana. Hywin puhtaaksi ruokottu lihawa ankka hiaste-

6 http://www.yhteishyva.fi/ruokamaailma/vihjeet_oppaat/raakaaineet/liha_kala_muna/fi_FI/anjovis/

http://www.yhteishyva.fi/ruokamaailma/vihjeet_oppaat/raakaaineet/liha_kala_muna/fi_FI/anjovis/
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taan sisäpuolelta pienennetyllä inkiwäärillä ja pannaan hyppysellisen suolojen kanssa

kiehumaan kylmään weteen --- (N:o 12. Ankanliha-soppaa.)7 8

Ankka noukitaan, ruokotaan ja pestään puhtoseksi; warpaat katkastaan ja pannaan

sitte’9 kastrulliin kannen alla woissa paistumaan. (N:o 95. Ankan- ja suorsan-paistia.)

ankkuri esiintyy Kokki-kirjassa vain kerran ohjeessa, jossa neuvottiin tekemään ”mesi-

juomaa elikkä simaa”: Sitte’ juoksutetaan se [hunaja, vesi, humalat ja ”käytös”] willa-

kankaan läpitte’ ja kaadetaan ankkuriin, johon pannaan myös 5 luodia perattuja, pes-

tyjä ja puhtaalla liina-kankaalla pyhittyjä rusinoita ja neljän sitronin kuoret keitettynä,

joista walkonen on pois otettu. Ankkuri tukitaan tyystin ja wiedään kellariin. (N:o 365.

Mesi-juomaa elikkä Simaa. (Mjöd.))

Ankkurilla tarkoitetaan Kokki-kirjassa pientä tynnyriä (Vuorela 1981: 22, SSA

1992: 76). Kansanperinteen sanakirjassa (Vuorela mp.) ja etymologisessa sanakirjassa

(SSA mp.) sillä on myös toinen merkitys: 'vanha vetomitta, noin 40 l'. Ankkuri on ety-

mologialtaan ruotsalainen lainasana nykyruotsin ankare-sanasta ja yllä olevassa merki-

tyksessä se on esiintynyt ensimmäisen kerran suomen kirjakielessä 1700-luvun alkupuo-

lella (SSA mp.). Nykykielessä ankkuri ei enää esiinny astian tai mittayksikön nimityk-

senä, vaan sillä tarkoitetaan tavallisesti rautaista välinettä, jolla laiva, vene tms. kiinnite-

tään pohjaan (CD-PS). Tässä merkityksessä ankkuri on germaaninen laina ja se on

esiintynyt suomen kirjakielessä Agricolasta lähtien (SSA mts.).

aprikosi esiintyy ruokaohjeessa, jossa tehtiin ”hyyde’-kräämiä hedelmöistä”: Tähän

auttaa kaikkien syötävien hedelmöiden ja marjojen neste’, niin kuin aprikosien, wadel-

mien, mansikoitten j.n.e. --- (N:o 297. Hyyde-kräämiä hedelmöistä.)

Aprikosi on lainattu ruotsin aprikos-sanasta, joka puolestaan juontuu hollannin,

ranskan, espanjan ja portugalin kautta lopulta arabiasta. Suomen kielessä sana on otettu

käyttöön 1800-luvun puolivälissä. (Häkkinen 2004: 61.) Lönnrotin vuoden 1847 sana-

7 Kokki-kirjan esimerkeissä mainitsen sivunumeron sijaan ruokaohjeen numeron ja nimen, joiden perus-
teella esimerkki löytyy yhtä helposti kuin sivunumeron avulla. Tähän käytäntöön päädyin, koska ruoka-
ohjeen nimi on informatiivisempi ja sekin kuvastaa osaltaan Kokki-kirjassa käytettyä sanastoa.
8 Tieteellisen tekstin merkintätavoista poiketen en ole sisentänyt enkä numeroinut esimerkkikatkelmia,
sillä osan esimerkeistä olen sisällyttänyt tekstin joukkoon. Kappaleiden yhteinäisyyden ja tekstin ulko-
asun takia päädyin poikkeavaan ratkaisuun. Kaikki aineslähteenä käyttämäni esimerkit olen kuitenkin
kursivoinut, ja esimerkkisana on lihavoitu.
9 Kokki-kirjassa käytetään heittomerkkiä lähes poikkeuksetta ilmaisemaan e:n jälkeistä loppukahdennusta
tai jäännöslopuketta.
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kirjassa aprikoosi on esiintynyt aprikka-asussa (SSA 1992: 80). Luulen, että aprikosi-

asussa sana onkin esiintynyt ensimmäisiä kertoja suomen kielessä juuri Kokki-kirjassa.

Aprikosi-asu jäljittelee ruotsin kirjoitusasua, mutta nykysuomessa on päädytty kirjoitta-

maan sama hedelmä pitkällä oo:lla, aprikoosi.

Apteik(k)i/apteik(k)i Sana esiintyy Kokki-kirjassa kahdesti, esim. ohjeessa, jossa neu-

votaan puhdistamaan ”pöytä-hopeat”: --- sen perästä otetaan poltettua ja hywin pienek-

si jauhoksi hakattua peuransarwea ja lampaanluuta, joihinka wanha kulunut liinan-

riepu kastetaan ja hiastetaan sillä hopeat kirkkaiksi.  --- Poltettua ja pienettyä peuran-

sarwea saadaan Apteikista. (1. Astioiden ruokosta.)

Apteik(k)i on ruotsalainen laina sanasta apotek, joka taas tulee latinan kautta krei-

kasta (Häkkinen 2004: 61). Ensimmäisen kerran sana onkin esiintynyt suomen kirjakie-

lessä 1600-luvun alkupuolella asussa apotechi (Jussila 1998: 31). Apteik(k)i-asu on

suomen kielessä murteellinen (SSA 1992: 80) ja olettaisin sen olevan läntinen mur-

reasu, koska Granlund on sitä käyttänyt Kokki-kirjassaan. Apteik(k)i on säilynyt yleis-

kielessä, tosin kirjoitusasu on muuttunut apteekiksi, joka on esiintynyt ensimmäisen

kerran jo 1700-luvun lopun suomen kielessä (Jussila mp.).

arrakki tarkoittaa erästä itämaista alkoholijuomaa ja se on lainattu ruotsin sanasta ar-

rak, joka taas palautuu ranskan kautta arabiaan (Häkkinen 2004: 66). Arrakki on esiin-

tynyt suomen kirjakielessä ensimmäisen kerran 1700-luvun lopulla (SSA 1992: 84).

Suomeen lainautuessaan sanan loppuun on lisätty vokaali -i, jolloin se vastaa paremmin

suomen kielen sanarakennetta.

Kokki-kirjassa neuvottiin tekemään sekä tawallista arrakki-punsia että kylmää ar-

rakki-punsia. Arrakki esiintyy Kokki-kirjassa itsenäisenä sanana, mutta myös yhdyssa-

nan arrakki-punsi määriteosana. – Ensin pannaan posliini-astiaan sokeri, sen päälle’

puserretaan sitronit, sitte’ kaadetaan wesi, ja kuin sokeri sekottamalla on sulanut, kaa-

detaan arrakki wiimmeseksi sekaan. (N:o 369. Tawallista Arrakki-punsia.)

burki/purkki esiintyy Kokki-kirjassa Oudompien sanojen selitykset -osiossa ja tekstissä

pulli-sanan selityksenä. Jähtyneinä ne’ [punajuuret] kuoritaan, lohotaan ja pannaan



30

klasi-pulliin elikkä purkkiin, johonka niiden päälle’ waristetaan piparuuttia, siltä joka

sitä tahtoo. (N:o 210. Astioittuja puna-juurikoita.)

Sitte’ kaadetaan ne’ [sipulit] pulleihin (burkiin) jähtymään peiton alla, ja jähtyneenä

niotaan pullien-suut tukkoon ja wiedään kellariin taikka muuhun huoneeseen säästy-

mään, jossa eiwät jäädy. (N:o 326. Panskan-löökin taikka sipulin astioittemisesta.)

Purkki on ruotsalainen laina burk-sanasta. Purkin kirjallinen ensiesiintymä on vas-

ta vuodelta 1826, mutta se on murteissa jokseenkin yleinen sana. (SSA 1995: 436).

Suomeen lainattuna ruotsalainen asu on saanut loppuvokaalin -i.

Granlund on pitänyt purkki-sanaa huonompana vaihtoehtona ehkä juuri ruotsalai-

sen taustansa ja melko nuoren kirjallisen ensiesiintymän vuoksi, joten hän on halunnut

käyttää mieluummin sanaa pulli. Pulli-sanaa taas on käytetty yleisesti Varsinais-

Suomessa pienen tynnyrin tapaisen astian merkityksessä ja nimityksenä (SSA 1995:

422–423), joten se on hyvin sopinut purkki-sanan synonyymiksi. Nykykielessä pulli on

siis saanut väistyä kapea-alaisen murrelevikkinsä takia murteissa laajalevikkisemmän

purkin tieltä. Pulli saattaisi myös sekoittua samantapaiseen pullo-sanaan.

Nykykielessä käytetään purkki-sanan rinnalla myös sanaa tölkki, jota pidetään

etymologisesti deskriptiivislähtöisenä. Tölkki on ensimmäisen kerran esiintynyt suomen

kirjakielessä vuonna 1860. (Häkkinen 2004: 1388.) Kotiruoassakin (2004: 60) käytetään

tölkki-sanaa: Sekoita aineet keskenään ja säilytä mysli tiiviskantisessa tölkissä.

cedro Näiden [”hyyde-aineen” ja mausteiden] kiehuessa wispilöitään sekaan 10 munan-

ruskuaista ja 8 taikka 10 pisaraa cedro-droppeja, jonka perästä se siilataan ja kaade-

taan kasteltuun kaawaan elikkä wormuun ja kumotaan siittä jähtyneenä wadille’. (N:o

296. Hyyde-kräämiä munista.)

Cedro esiintyy Kokki-kirjassa vain tässä ohjeessa yhdyssanan cedro-droppi määri-

teosana ja se viittaa luultavasti jonkinlaiseen sitruunaesanssiin tms. Meurmanin sivistys-

sanakirjassa (1890: 126) mainitaan cedro öljy, joka on tarkoittanut ”sitruna öljyä”. Ced-

ro näyttäisi olevan ruotsin kautta tullut yleiseurooppalainen lainasana, jota italiassa vas-

taa sana cedro ’sukaattisitruunapuu’ (Barezzani – Kalmbach 2006: 708), joka puoles-

taan olisi peräisin latinan cedrus-sanasta ’seetripuu, seetriöljy’ (Pitkäranta 2001: 394).

Myös nykyruotsissa käytetään yhdyssanaa cedroolja ’en olja som utvinns ur citronskal

och används i konditorivaror m. m. (SOB1 1994: 181). Nykysuomessa cedro-sanaa ei
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enää käytetä, vaan se on korvattu muilla sanoilla. Granlund on ilmeisesti käyttänyt ky-

seistä sanaa lähdeteoksen mallin mukaan eikä välttämättä ole edes ollut tietoinen siitä,

mitä ”cedro-dropeilla” tarkoitetaan, sillä sitruuna ei ollut Kokki-kirjassa täysin tuntema-

ton sana.

droppi esiintyy Kokki-kirjassa vain kerran yhdyssanassa cedro-droppi perusosana (ks.

esimerkki cedro-sanan yhteydessä). Droppi-sanalla tarkoitetaan pisaraa ja se on lainaa

ruotsin droppe-sanasta, jonka loppuvokaali on suomeen lainautuessaan muuttunut -i:ksi.

Kyseisessä esimerkissä droppi-sanaa on käytetty ruotsin mallin mukaan ilmeisesti tie-

tämättä tarkalleen, mistä on kyse.

Muuten Kokki-kirjassa pisaran merkityksessä esiintyy sana pisara tai tipaus: Jos

kaksi pisaraa, elikkä tipausta, parasta konjakkia pudotetaan sekaan, niin saa keitos

erinomaisen maun. (N:o 37. Olut-juustoa.)

Pisara on etymologisesti omaperäinen sana, joka on esiintynyt suomen kirjakie-

lessä Agricolasta asti (SSA 1995: 375). Tipaus-sana taas vaikuttaa Granlundin keksi-

mältä tilapäismuodosteelta, joka on johdettu tippa-sanueesta (SSA 2000: 297). Nyky-

kielessä vastaavissa tapauksissa käytettäisiin jo Kokki-kirjassa esiintynyttä pisaraa tai

sanaa tippa, jonka on luultavasti deskriptiivislähtöinen, mutta myös skandinaavista al-

kuperää sanalle on esitetty (SSA 2000: 297, Häkkinen 2004: 1317).

engelska Engelska esiintyy Kokki-kirjassa vain ruokalajin nimityksessä Engelskan-

paisti yhdyssanan määriteosana. ”Engelskan-paistia” tehtiin joko härän- tai vasikanli-

hasta ja sitä voitiin tarjoilla ”ison päiwällisen” osana. Varmuuden vuoksi Kokki-kirjassa

on myös selitetty kyseinen ruokalaji ruotsiksi: N:o 59. Engelskan-paistia. (Biff-Stek.),

N:o 70. Engelskan-paistia Wasikasta. (Biff.). Engelskan-paistilla tarkoitetaan siis pihviä,

joka paistetaan paistinpannulla tai parilalla ja se maustetaan pippurilla ja suolalla. En-

gelska-sana viittaa kyseisen ruokalajin alkuperämaahan, josta nykykielen pihvi-sanakin

on suomen kieleen tullut, tosin ruotsin kielen välityksellä (ks. myös Häkkinen 2004:

914). Pihvi on esiintynyt suomen kirjakielessä ensimmäisen kerran vasta vuonna 1865

(mp.).

Engelska on ruotsalainen laina sanasta engelsk, joka tarkoittaa Englantia tai eng-

lantilaista. Sanan loppuun on lisätty vokaali -a, jotta se vastaisi paremmin suomen kie-
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len sanarakennetta. Loppuvokaalin valintaan on voinut vaikuttaa myös ruotsin määräi-

nen muoto engelska. Granlund on luultavasti käyttänyt alkuperäisen tekstin tapaan ja

vaikutuksesta sanaa engelska, koska jo tuolloin suomen kielessä on ollut käytössä sekä

maan nimitys Englanti että siitä johdettu adjektiivi englantilainen. Myös Kokki-kirjassa

esiintyy sana Englanti ohjeessa, jossa valmistettiin ”Höystettyjä Perunoita Englannin

tawalla” (N:o 199.). Lönnrotin suomalais-ruotsalaisesta sanakirjasta (1874: 68) löytyy

vielä sana engelska, mutta vain kielen merkityksessä.

esansi Kokki-kirjassa esansi esiintyy vain yhdyssanan pomeransin-esansi perusosana

ohjeessa, jossa valmistettiin ”pissohvia”: Pomeransin puutteessa sopii panna pomeran-

sin-esansia, jota saadaan apteikista. (N:o 366. Pissohvia.)

Esansi, nykykielessä esanssi tarkoittaa makua tai hajua antavaa uutosta tai liuosta

(CD-PS). Etymologiset sanakirjat eivät ole kiinnittäneet huomiota esanssi-sanan alkupe-

rään, mutta eräiden muiden kielten vastaavanlaiset sanat (ruotsiksi essens, englanniksi

essence) (MOT) viittaavat siihen, että se on ns. yleiseurooppalainen sanavartalo, joka on

tullut suomeen luultavasti ruotsin kautta. Kokki-kirjaan verrattuna nykysuomen kirjoi-

tusasu on hieman muuttunut: yksinäis-s:stä on tullut geminaatta ss.

etikka on lainaa joko muinaisruotsin asuista ätika, ätikia tai varhaisuusruotsin ettickia-

asusta. Sana on kuitenkin alun perin tullut saksan kautta latinasta ja se on esiintynyt

suomen kielessä Agricolasta lähtien. (Häkkinen 2004: 135.)

Kokki-kirjassakin etikka esiintyy useita kertoja sekä itsenäisenä sanana että yh-

dyssanoissa perus- ja määriteosana. Sitä käytettiin ruoanlaitossa, säilönnässä ja pöytä-

mausteena. Lihan kypseksi kiehuttua kuurnataan soppa ja pannaan pataan takaisin;

suurustetaan sitte’ yhteensekotetulla taaleella, munan-ruskuaisella, etikalla ja nisujau-

hoilla. (N:o 8. Porsaanliha-soppaa.)

Etikka esiintyy määriteosana yhdyssanassa etikka-gurkku ja perusosana yhdyssa-

noissa kirsi- elikkä warelma-etikka, wiina-etikka ja ruoka-etikka. Jähtyneinä  kuoritaan

ne’ [punajuuret] ja leikataan lohoiksi, pannaan sitte’ klasi-pulleihin ja sekaan hiukan

kokonaisia kryydi-pippuroita ja halastuja neilikoita. Wiimmeseksi kaadetaan joukkoon

hywää wiina-etikkaa, johonka saa myös ruoka-etikkaakin sekottaa. (N:o 327. Puna-

juurikoiden astioittemisesta.)
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fläski esiintyy Kokki-kirjassa vain kerran ohjeessa, jossa valmistettiin ”jäniksen pais-

tia”: Jänis nyljetään ja ruokotaan kesistä puhtaaksi; pää, lawat ja kylkiluut heitetään

pois, ja jäljelle’ jääwä selkä-ranka hakataan poikkiomiin, mutta ei irti takapuolesta,

johonka pistellään, lihasempiin paikkoihin, sian-silawan-rippuloita ja pannaan sitte’

kastrulliin paistumaan woissa ja sian-silawan (fläskin) palasissa umpikannen alla hil-

jasella walkialla, siksi että tulee keltasen-ruskeaksi --- (N:o 90. Jäniksen-paistia.)

Fläski-sanaa on käytetty vain selventämään tai selittämään sian-silawa-sanaa,

muuta funktiota sillä ei ole. Fläskiä on ilmeisesti pidetty sellaisena ruotsalaisena laina-

na, jolle on löytynyt myös omakielinen vastine, silava. Fläski tai nykykielessä läski

’rasvakerros’ on siis ruotsalainen laina sanasta fläsk, joka on esiintynyt suomen kirjakie-

lessä Agricolasta lähtien (Häkkinen 2004: 655). Nykykielessä läski on tyyliltään arkinen

(CD-PS) ja minusta jopa pejoratiivinen, joten nykykeittokirjassa ja -kirjakielessä läski

on korvattu silavalla, kuten jo Kokki-kirjassa tehtiin. Silavan taas on arveltu kuuluvan

ikivanhaan omaperäiseen sanastoon ja se on esiintynyt suomen kirjakielessä ensi kerran

jo 1600-luvulla (Häkkinen 2004: 1149–1150).

franska esiintyy Kokki-kirjassa vain sanaliitoissa franskan sinappi, franskan palowii-

na/palo-wiina ja franskan wiina (myös franskan-wiina) osoittamassa kyseisten tuottei-

den alkuperää. Esimerkiksi franskan sinappia käytettiin seuraavassa ohjeessa: Sitte’

[kun munat ovat kiehuneet] tehdään kasta pieneksi hierotuista kowiksi-keitetyistä mu-

nan-ruskuaisista, pannen sekaan hiukan franskan sinappia, ruoka-öljyä, etikkaa ja

eine’ sokeria. (N:o 163. Hölliksi-keitettyjä munia kasessa.)

Franskan palowiinaa taas tarvittiin ohjeessa, jossa valmistettiin ”Saksan makka-

roita” ja ”mansikka-wettä”. Franskan wiinaa eli viiniä käytettiin ”omena-

pannukakkojen” ja ”omena-mäihän” valmistuksessa: Omena-mäihää [so. sosetta] teh-

dään niin kuin tämän edellisessä on neuwottu, pannen sekaan hiukan sitronin-kuoria ja

franskan-wiinaa; ajetaan sitte wadille’ ja pannaan ympäristölle’ wahdoksi wispilöittyä

taaletta, jossa reidassa se tuodaan syötää, nuorella taaleella ja sokerilla. (N:o 288.

Omena-mäihää taaleessa.)

Ranskaa ja ranskalaista tarkoittava franska on ruotsalainen laina sanoista franska,

fransk, jotka ovat peräisin alasaksasta (Häkkinen 2004: 1023). Sananalkuinen konso-
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nanttiyhtymä fr- on tyypillinen vanhalle kirjakielelle ja länsimurteille (SSA 2000: 47),

ja nykyasu Ranska onkin yleistynyt vasta 1800-luvun loppupuolella (Häkkinen mp.).

Ensimmäisen kerran Ranska on esiintynyt suomen kirjakielessä 1700-luvun alussa asus-

sa Franckrijki ja 1800-luvun alkupuoliskolla asuissa Franska ja Franskanmaa (SSA

2000: 47). Kokki-kirjassa franska-sanaa ei kuitenkaan käytetty adjektiivisena ruotsin

tapaan, vaan kuten substantiiveja, minkä huomaa sanan taivutuksesta. Jos sana esiintyisi

adjektiivisena, se taipuisi pääsanansa mukaan samassa sijassa, mutta Kokki-kirjan esi-

merkeissä sana franska esiintyy genetiivissä ja sitä seuraava pääsana muussa sijassa,

pääasiassa partitiivissa (vrt. engelska, panska).

frikadelli esiintyy Kokki-kirjassa suomalaisessa asussa vain OSS:ssä kokkara-sanan

selityksenä. Kokki-kirjassa voitiin valmistaa ”Wasikanliha-kokkaroita” (Frikadeller),

”Kananliha-kokkaroita” (Frikadeller), ”Linnunliha-kokkaroita” (Frikadeller) ja ”Kaali-

kokkaroita” (Frikadeller). Näiden esimerkkien perusteella frikadelleilla tarkoitetaan

lihasta valmistettuja pyöryköitä tai pullia, ”kaali-kokkarat” taas muistuttavat nykyajan

kaalikääryleitä.

Frikadelli palautuu ranskan fricadelle-sanaan (Kielikello 1/2007: 28), joka on lai-

nattu suomen kieleen ruotsin frikadell-asusta (SOB1 1994: 326). Suomeen lainattuna

ruotsinkieliseen lähtömuotoon on lisätty loppuvokaali -i.

Kokki-kirjassa Granlund on halunnut käyttää vierasperäisen frikadelli-sanan ase-

mesta kokkaraa, joka esiintyy myös klimppi-sanan synonyymina (ks. klimppi). Nyky-

kielessä ja -keittokirjoissa käytetään tavallisesti yhdyssanaa lihapulla, mutta ruokatalo-

usalan erikoisterminologiassa käytetään kuitenkin frikadellia (CD-PS).

graadi Astetta tarkoittavaa graadia käytettiin Kokki-kirjassa vain kerran selittämässä

sanaa aste: Tawallisen, 7 asteen (graadin) wäkewään arrakkiin otetaan joka kannulle’ 4

naulaa sokeria, 2 sitronia --- (N:o 369. Tawallista Arrakki-Punsia.) Kokki-kirjassa

graadi (ja aste) siis ilmaisevat juoman alkoholipitoisuutta.

Graadi on lainattu ruotsin grad-sanasta, joka on mukautettu suomen sanarakentee-

seen lisäämällä loppuvokaali -i. Sama grad-vartalo esiintyy monissa muissakin indoeu-

rooppalaisissa kielissä, mm. latinassa gradus-asussa (Pitkäranta 2001: 90), joten sen voi
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luokitella yleiseurooppalaiseksi lainaksi. Suomen kirjakielessä graadi on mainittu en-

simmäisen kerran 1600-luvun lopulla (Jussila 1998: 43).

Nykykielessä ja -keittokirjoissa ei käytetä enää ruotsalaista lainaa, vaan nykyisin

graadin asemesta käytetään Kokki-kirjassakin esiintyvää aste-sanaa, tosin eri merkityk-

sessä. Aste-sana kuuluu yhteen astella-, astua- ja askel-sanojen kanssa, joiden kantaosa

on ikivanhaa omaperäistä perua. Aste on murteissa tarkoittanut mm. portaiden astinlau-

taa ja vanhimmassa kirjakielessä sana ei esiinny lainkaan, vaan se on otettu uudissanana

käyttöön nykyisessä mittayksikön merkityksessä 1840-luvulla. (Häkkinen 2004: 73.)

gurkku Tiettyä vihanneskasvia ja sen pitkänomaista hedelmää tarkoittava gurkku, jota

nykykielessä vastaa kirjoitusasu kurkku, on lainattu ruotsin sanasta gurka, joka palautuu

alasaksan ja slaavilaisten kielten kautta kreikkaan. Kurkku on mainittu ensimmäisen

kerran suomen kirjakielessä 1600-luvun alkupuolella vanhahtavassa kirjoitusasussa au-

gurkka ja g-alkuinen kirjoitusasu on esiintynyt 1700-luvun loppupuolella. (Häkkinen

2004: 518.) Suomen kieleen lainautuessaan ruotsin gurka-sanan loppuvokaali -a on

muuttunut -u:ksi ja sananalkuinen soinnillinen klusiili g myöhemmin soinnittomaksi

klusiiliksi k:ksi.

Kokki-kirjassa gurkku esiintyy sekä itsenäisenä sanana että perusosana yhdyssa-

nassa etikka-gurkku ja määriteosana yhdyssanassa gurkku-sallatti.

Nuoria gurkkuja, jotka eiwät wielä ole ehtineet wanhentua, kuoritaan wisusti ja leika-

taan sitte’ elikkä wiileskellään ohkosiksi lohoiksi. (N:o 211. Nuorta Gurkku-Sallattia.)

--- jonka perästä siihen [härän- ja vasikanlihasta sekä siansilavasta tehtyyn ”taikinaan”]

sekotetaan muutama muna ja raastittua leipää, puljonkia taikka maitoa, suoloja ja pip-

puroita mielen perästä, niin myös muutama pikkunen pienennetty etikka-gurkku. (N:o

261. Toista laija Pasteijan-täytettä lihasta.)

halstari Varrellista metallilangasta tehtyä paistinparilaa tarkoittava halstari on ruotsa-

lainen lainasana muinaisruotsin halster-, haaster-asusta tai nykyruotsin halster-asusta.

Halstari-asun rinnalla on esiintynyt myös asut halsteri, haastari ja hastari. Näistä hals-

tari on esiintynyt useimmin murteissa, kun taas halsteri on esiintynyt paikoin vain etu-

päässä länsimurteissa. (SSA 1992: 134.) CD-perussanakirjan mukaan nykykielessä käy-

tetään rinnan sekä halstari- että halsteri-asua, mutta sana on tyyliltään nykysuomessa
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arkinen. Ensimmäisen kerran suomen kirjakielessä halstari on esiintynyt 1600-luvun

alkupuolella, kun taas halsteri on esiintynyt ensimmäisen kerran 1700-luvun lopulla

(Jussila 1998: 46), joten Granlund on suosinut vanhempaa kirjoitusasua. Halstari on

saanut suomeen lainautuessaan loppuvokaalin -i, jolloin se sopii paremmin suomen kie-

len sanarakenteeseen.

Kokki-kirjassa halstari esiintyi vain OSS-osiossa parilas-sanan selityksenä. Gran-

lund on ilmeisesti pitänyt parempana parilas-sanaa, mutta on epäillyt, että ruotsinkieli-

sille sana saattaa olla vieras, joten se on täytynyt selittää heille. (ks. myös parilas)

hamppu Erästä kuitukasvia ja siitä valmistettua kuitua tarkoittava hamppu on lainattu

ruotsin sanasta hampa. Germaanisten kielten hamppua tarkoittavat sanat juontuvat esi-

germaanisesta muodosta, jota vastaavat kreikan kánnabis ja latinan cannabis. Hamppu

on esiintynyt suomen kirjakielessä Agricolasta lähtien. (Häkkinen 2004: 167.) Murteissa

hamppu on yleinen länsimurteissa ja paikoin itämurteissakin (SSA 1992: 137). Suo-

meen lainautuessaan ruotsin hampa-sanan loppuvokaali on muuttunut -u:ksi.

Kokki-kirjassa hamppu esiintyy itsenäisenä sanana vain ohjeessa, jossa neuvottiin,

”Kuinka koit ja toukat saadaan häwiämään aitoista ja maito-huoneista”: Mutta mataloi-

hin ja wanhoin huoneisiin tahtoo sentään ilmaantua koita ja toukkia ruoka-aineisiin,

niin kuin jauhoin, kryynehin, papuhin, ja kuiwiin-kalohin, j. m. s. Ne häwiääwät näistä

huoneista perättömään, jos huonompia hamppuja ripustellaan pitkin seiniä ympäri

huonetta tukkula sinne’ ja toinen tänne’; mutta joka kuukausi pitää muutettaman uusia

hamppuja. (N:o 381. Kuinka koit ja toukat saadaan häwiämään aitoista ja maito-

huoneista.)

Hamppu esiintyy Kokki-kirjassa myös yhdyssanassa hamppu-lanka määriteosana.

Sitä käytettiin mm. makkaran ja täytetyn kaalin sitomiseen sekä syltyn valmistuksessa

sisäelinten koossa pysymiseen: Syltyksi pannaan satakerttu ja jääneet palat watta-

na’hasta 10, niin myös peräsuoli; ne kiedotaan yhteen, ja niotaan hywin lujaan wahwal-

la hamppu-langalla, pannaan sitte’ kylmään weteen ja keitetään --- (N:o 106. Syltty-

aineitten ruokosta.)

10 k:n astevaihtelutapauksissa Kokki-kirjassa käytetään heittomerkkiä poikkeuksetta.
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Sitte’ [makkaroiden oltua kolme päivää suolassa] pyhitään ne’ liina-riewulla ja niotaan

sen perästä, joka makkara, kolmen taikka neljän kolmisulkasen kuiwu-pulkaan wäliin

hywin lujaan hamppu-langalla. (N:o 257. Saksan makkaroita. (Metwurst.))

hantuukki Pyyheliina tai käsipyyhettä tarkoittava hantuuk(k)i on lainaa nykyruotsin

handduk-sanasta (SSA1 1992: 140), joka on saanut suomeen lainautuessaan mm. lop-

puvokaalin -i.

Kokki-kirjassa hantuukki esiintyy vain OSS-osiossa, jossa Granlund käytti sitä se-

littämään pyhiin-liina- ja pyhkiys-liina-sanoja. Granlundkin oli ymmärtänyt hantuukki-

sanan ruotsalaiseksi lainaksi, jolle oli keksittävä ja löydettävissä suomalaisempi sana.

Granlundin käyttämien yhdyssanojen määriteosa on muodostettu verbistä pyyhkiä, joka

on laina kantagermaaniselta kaudelta. Pyyhkiä-asu on esiintynyt Agricolalla ja murteissa

mm. kaakkoismurteissa ja Etelä-Savossa, kun taas pyhkiä-asu on läntinen (SSA 1995:

453.) Tämä selittääkin sen, miksi Granlund on käyttänyt asua pyhkiys-liina. Nykykie-

leen ovat vakiintuneet samasta pyyhkiä-verbistä muodostettu johdos pyyhe ja yhdyssana

pyyheliina, jotka ovat molemmat esiintyneet suomen kirjakielessä ensimmäisen kerran

jo 1600-luvulla (Jussila 1998: 210).

hauli tarkoittaa pieniä pyöreitä lyijykuulia, joita on haulikon patruunoissa lukuisia (CD-

PS) ja se on lainaa muinaisruotsin haghl-sanasta. Ensimmäisen kerran sana on esiinty-

nyt suomen kielessä 1700-luvun puolivälissä. (Häkkinen 2004: 177.)

Kokki-kirjassa hauli esiintyy kerran: Klasi-astiat lähteewät kylmällä wedellä ja

suoloilla, mutta jos owat raswasia, niin pestään ne’ harmaalla willamaisella paperilla,

sannalla ja hauleilla. (1. Astioiden ruokosta.) Hauleja käytettiin siis Kokki-kirjassa

rasvaisten lasiastioiden puhdistukseen. Nykykeittokirjassa hauli-sana ei esiinny, mutta

yleiskielessä sitä kyllä käytetään yllä mainitussa merkityksessä.

hunaja Hunajan alkuperästä tiedetään, että se on lainaa germaaniselta taholta, mutta

lainan tarkkaa ikää on vaikea määritellä: se voi olla lainaa muinaisruotsista kantager-

maaniin asti. Muinaisruotsin muodot ovat olleet hunagh tai honagh. (Häkkinen 2004:

218.) SSA:n mukaan (1992: 184) hunaja olisi laina skandinaaviselta taholta. Tässä ai-

neistossa olen päätynyt pitämään hunaja-sanaa mahdollisena ruotsalaisena lainasanana.
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Alkuperän epäselvyydestä huolimatta hunaja-sanaa on käytetty suomen kielessä Agri-

colasta alkaen (mp.).

Kokki-kirjassa hunaja esiintyy mesi-sanan synonyymina ja selityksenä simanteko-

ohjeessa: Kannu mettä (eli hunajaa) ja 9 kannua hywää kaiwo-wettä kaadetaan kupari-

kattilaan, jossa ne’ sekotetaan sekasin. (N:o 365. Mesi-juomaa elikkä simaa. (Mjöd.))

Granlund on halunnut käyttää mieluummin ikivanhaa alkuaan indoeurooppalaista

tai indoiranilaista mesi-sanaa, jolle löytyy vastineita suomen etäsukukieliä myöten

(Häkkinen 2004: 703–704), mutta ruotsinkielistä lukijakuntaa ajatellen hunaja-sana on

kuitenkin saattanut olla heille tutumpi sana. Mesi-sanakin on esiintynyt suomen kielessä

Agricolasta lähtien (mp.). Nykykielessä medellä ei tarkoiteta enää hunajan synonyymia,

vaan kukkien erittämää makeaa nestettä, josta mehiläiset tekevät hunajaa (CD-PS).

häkki esiintyy Kokki-kirjassa vain kerran: Kaikkein paras on keittää perunoita höyrys-

sä, sillä se ei häwitä niin paljon puita ja aikaa kuin wedessä keittäminen; perunat tu-

leewat myös sillä lailla paremman makusiksi. Tämä tapahtuu seuraawalla lailla: Padan

pohjalle’ kaadetaan tuumaa wahwalle’ wettä, sen päälle lasketaan wahwasta rautalan-

gasta kudottu tihku häkki, jonka päälle’ kaadetaan perunoita pata täyteen. (4. Ruokien

laitoksista.) Yllä olevassa esimerkissä tihkulla ’tiheällä’ häkillä tarkoitetaan eräänlaista

rautalangasta itse tehtyä lävikköä, joka muistuttaa häkkiä.

Häkki on sanana ruotsalainen laina sanasta häck ja se on esiintynyt suomen kieles-

sä Agricolasta alkaen (Häkkinen 2004: 236). Suomeen lainautuessaan häkki on saanut

suomen sanarakenteeseen sopivan loppuvokaalin -i. Nykykielessä häkillä tarkoitetaan

Kokki-kirjan esimerkistä poiketen koppimaista rakennelmaa, jonka katto ja seinät on

tehty metallilangoista (CD-PS). Sama merkitys häkki-sanalla on oletettavasti ollut ensi-

sijaisena myös Kokki-kirjan aikaan, mutta sitä on tilapäisesti käytetty lävikön merkityk-

sessä samankaltaisuuden vuoksi. Nykykielessä esiintyvä lävikkö taas on johdos sanasta

läpi ’reikä’. -kkO-johdin onkin nykykielessä tyypillinen ryhmäsanajohdin, mutta mm.

lävikkö-sanassa se viittaa johtimen vanhaan possessiiviseen merkitykseen (Vesikansa

1978: 49).

inkiwääri Mausteena käytettävä inkivääri on lainattu joko varhaisuusruotsin muodosta

ingefähr tai muinaisruotsin ingefär(a)-sanasta. Sana on kuitenkin yleiseurooppalainen
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laina, jonka juuret ulottuvat latinan ja kreikan kautta aina Intiaan asti. (Häkkinen 2004:

260.) Inkiväärin latinankielinen nimi Zingiber officinale tulee sanskritin zingiber-

sanasta, joka tarkoittaa sarven muotoista. Kasvin syötävä osa onkin muhkurainen, sar-

vea muistuttava juurakko.11 Inkivääri on vakiintunut suomen kirjakieleen jo Agricolan

ajoista alkaen (Häkkinen 2004: 260) ja suomeen lainautuessaan sana on saanut loppu-

vokaalin -i.

Kokki-kirjassa inkiwääriä käytetään mausteena usein, pääasiassa keittojen, liho-

jen, sylttyjen, ”putinkien” eli suolaisten vanukkaiden ja makkaroiden mausteena. Se

esiintyy sekä itsenäisenä sanana että yhdyssanan inkiwäärin-rippula (myös inkiwäärin

rippula) määriteosana. Granlund on katsonut tarpeelliseksi selittää sanan myös OSS:ssä.

Wasikan-reisi hakataan kauniiseen luontoon ja pistellään lihanpuolelle’ pippuroissa ja

inkiwäärissä tahrittuja siansilawan-rippuloita; pannaan sitte’ kastrulliin woi-palasen

ja wähän suolan kanssa hiljaselle’ walkialle’ paistumaan ruskeaksi silawoitulta puolel-

ta --- (N:o 67. Silawoittua Wasikan-reittä.)

ispinä esiintyy Kokki-kirjan sisällysluettelossa ja myöhemmin alaotsikossa pasteija-

sanan synonyymina: 10:nes Jako. Pasteijoja, Torttuja, Paakkelseja, Pannukakkoja ja

Kräämejä. A) Pasteijoja elikkä ispinöitä.

SSA:n mukaan (1992: 228–229) ispinä tarkoittaa suolattua, hienoksi hakattua ta-

lia, höystöä tai pylsyä. Sen käyttö rajoittuu Suomen murteissa vain Keski- ja Pohjois-

Pohjanmaan murteisiin ja se on lainaa nykyruotsin murteissa esiintyvästä ispen-sanasta.

Nykyruotsissa se esiintyy mm. ispenkorv-yhdyssanassa, joka tarkoittaa silavamakkaraa,

kun taas islannin kielessä vastaava sana tarkoittaa rasvalla täytettyä eläimen peräsuolta.

Ensimmäisen kerran ispinä on esiintynyt suomen kirjakielessä 1700-luvun lopulla (Jus-

sila 1998: 69), mutta sanan merkityksestä ei ole tässä tietoa. Suomeen lainautuessaan

sanan loppuun on lisätty vokaaliharmonian vaatimusten mukaisesti vokaali -ä.

Kokki-kirjassa ispinällä tarkoitetaan kuitenkin pasteijaa eli voitaikinaan tehtyä ja

täytettyä lähinnä suolaista leivonnaista (ks. myös pasteija). Mielenkiintoista kuinka

Kokki-kirjassa on päädytty käyttämään ispinää pasteijan synonyymina sen merkitys

huomioiden. Ehkä Granlund on yhdistänyt sen jollakin tavalla ruokaan, johon laitetaan

täytettä, kuten makkarassa ja pasteijassa ja hän on käyttänyt sanaa tilapäisesti keittokir-

11 http://www.yhteishyva.fi/ruokamaailma/vihjeet_oppaat/raakaaineet/kasvikset/fi_FI/inkivaari/

http://www.yhteishyva.fi/ruokamaailma/vihjeet_oppaat/raakaaineet/kasvikset/fi_FI/inkivaari/
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jaa suomentaessaan. Sana on voinut esiintyä myös alkuperäisessä keittokirjassa, josta

Granlund on sanan sitten ottanut omaankin keittokirjaansa. Joka tapauksessa nykykie-

lessä ispinä-sanaa ei enää esiinny, vaan se kuuluu kulttuurihistoriaan erikoisterminä.

Sanan merkitys ja kapea-alainen levikki murteissa lienevät syitä siihen, miksi sitä ei

nykykielessä enää käytetä.

jumfura Jumfura oli pienin astiamitta (n. 8,2 cl) ennen 1800-luvun lopulla tapahtunutta

metrijärjestelmään siirtymistä12. Jumfura-sana tulee nykyruotsin ja varhaisuusruotsin

muodosta jumfru ja se on saanut nimensä ruotsin jungfru-sanasta ’ylhäinen neito, neiti’,

koska mitta oli katkaistun kartion muotoinen ja muistutti hamepukuista naista. (SSA

1992: 247.) Mittayksikkö on esiintynyt suomen kielessä ainakin asuissa jumpru, jumffu-

ra, jumffuri, jumferi ja Kokki-kirjan jumfura (mp.). Ensimmäisen kerran kirjakielessä

mittayksikkö on esiintynyt 1700-luvun lopulla jumfru-asussa (Jussila 1998: 75).

Kokki-kirjassa jumfura esiintyy esim. ”rusina-putingin” ohjeessa: --- Tähän (voin,

maidon ja jauhojen sekaan) pannaan nyt puolentoista naulaa siemenistä ja oksista ruo-

kottuja hyviä rusinoita, pari lusikallista pienennettyä sokeria ja raastittuja sitronin-

kuoria hiukan, sitte’ myös puolessatoista jumfurassa taaleessa wispilöittyä 10 munaa,

jotka kaikki sekotetaan hywin sekasin. (N:o 227. Rusina-putinkia.)

 Jumfuraa käytettiin myös ohjeessa ”woi-taikinaa pasteijoiksi ja paakkelseiksi”: Sitte’

[kun voi on pesty, ”likistelty kakoksi” ja pantu veteen] sekotetaan runsas puolitoista

korttelia wettä, puoli jumfuraa puhdasta hywänmakusta palowiinaa ja yksi muna yh-

teen sekasin, ja hywiä nisujauhoja pannaan sen werran lisäksi, että tämä taikina pysyy

käsissä. (N:o 258. Woi-taikinaa pasteijoiksi ja paakkelseiksi.)

kaali Tiettyä vihanneslajia tarkoittava kaali on lainattu muinaisruotsin kaal-asusta, jota

vastaa nykyruotsin kål. Alkuaan sana kuitenkin juontuu anglosaksin kautta latinasta,

jonne sana on päätynyt kreikan vartta tarkoittavasta sanasta. Suomen kielessä kaali on

esiintynyt Agricolasta lähtien. (Häkkinen 2004: 310.) Alkuperäiseen kaal-asuun on li-

sätty loppuvokaali -i, jotta sana vastaisi paremmin suomen kielen sanarakenteen vaati-

muksia.

12 Vanhoista mittayksiköistä tarkemmin esim.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Vanhat_suomalaiset_mittayksik%C3%B6t

http://fi.wikipedia.org/wiki/Vanhat_suomalaiset_mittayksik%C3%B6t


41

Kokki-kirjassa kaalia neuvottiin tarjoilemaan ”isolla päiwällisellä” tai ”wähem-

mällä ehtoollisella”. Kaali esiintyy Kokki-kirjassa useissa ohjeissa sekä itsenäisenä sa-

nana että yhdyssanoissa. Liha otetaan kypsenä pois, mutta kaali keitetään siksi että tu-

lee keltasen-ruskeaksi, jona liemi suurustetaan wähäsellä woilla ja jauhoilla --- (N:o

19. Walkosta kupu-kaalia.)

 Useimmiten kaali-sana esiintyy kuitenkin sekä määrite- että perusosana seuraa-

vissa yhdyssanoissa: kupu-kaali (hufvudkål), kukka-kaali/kukkas-kaali, kaalin-kerä,

kaali-kokkara, hapan-kaali/hapankaali, kaali-keitos, walko-kaalin-kerä, walko-kaali,

wihriäinen-kaali, pipu-kaali, soker'-toppi-kaali, kaalin-lehti ja sokeri-toppi-kaali.

Sitte’ kuin kaalin-keristä, elikkä kupu-kaaleista, kaikki wihriäiset lehdet owat tarkasti

pois ruokotut, surwotaan ne’ petkeleellä pieniksi ja waristellaan ohkoselta puhtaaseen

ja tiwiiseen neliikkoon, taikka muuhun astiaan, jonka pohjalle’ pitää sitä ennen oleman

lewitetty ehjiä kaalin-lehtejä. (N:o 376. Kaalin hapantamisesta.)

kahwe Suomalaisten suosiman nautintoaineen nimitys kahvi on lainaa ruotsin sanasta

kaffe, joka alkuaan juontuu arabiasta, jossa sana on tarkoittanut ensin viiniä (Häkkinen

2004: 317). Kahvi on esiintynyt nykyisessä asussaan jo 1700-luvun lopulla (Jussila

1998: 80), mutta Kokki-kirjassa käytetään vielä ruotsin kirjoitusasua mukailevaa kah-

we-asua, joka esiintyykin kahvin rinnalla murteissa kaffe(e)n ohella (SSA 1992: 274).

Kirjoitusasun muuttuessa sana on vaihtanut myös taivutusparadigmaa (kahvi : kahvia,

kahwe : kahweeta).

Suomessa kahvi tuli juomana tunnetuksi säätyläisten keskuudessa 1700-luvun

puolivälissä ja talopoikaisväestön keskuudessa 1700–1800-lukujen taitteessa. 1840-

luvun jälkeen kahvin käyttö lisääntyi huomattavasti, mutta vasta 1870-luvulla siitä tuli

arkijuoma. Tähän asti kahvi oli ollut vain juhlapäivien juoma. (Talve 1990 [1979]: 152.)

Kahwe esiintyy Kokki-kirjassa itsenäisenä sanana: Pestyistä kahwe-pawuista saa-

daan paljon wäkewämpää ja paremman makusta kahweeta kuin pesemättömistä; ältä-

köön siis pesemättömistä kahwe-pawuista keitettäkö tawallisella laillakaan kahweeta.

(N:o 374. Kahweeta.)

Kahwe-sana esiintyy Kokki-kirjassa myös yhdyssanojen kahwe-kuppi, kahwe-

kräämi, kahwe-papu, kahwe-pannu ja kahwe-aine’ määriteosana. Esimerkiksi kahwe-

kuppia käytettiin pasteijojen teossa muotin asemesta: Wormujen puutteessa sopii näitä
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(pasteijoja) tehdä seuraawalla lailla: Leiwin-pyörimellä ohkseksi wanutetusta taikinasta

painellaan juoma-klasilla taikka kahwe-kupilla ymmyriäisiä palasia, joista yksi pan-

naan pohjaksi ja toinen kanneksi, ja wäliin täytettä. (N:o 259. Pikkusien pasteijojen

teosta yhteisesti.)

kahweli Haarukkaa tarkoittava kahveli on lainattu ruotsin gaffel-sanasta (esim. Häkki-

nen 2004: 317), jonka kirjoitus- ja ääntämisasua on suomeen lainattaessa mukailtu ja

sanan loppuun on lisätty vokaali -i. Kahveli-sana on esiintynyt ensimmäisen kerran

suomen kirjakielessä 1600-luvun alkupuoliskolla (mp.). Nykykielessä kahveli on tyylil-

tään arkinen ja nyky-yleiskieleen onkin vakiintunut sana haarukka, joka on -kka-

johtimella haara-sanasta muodostettu johdos (SSA 1992: 126).

Kokki-kirjassakin kahveli esiintyy haarake-sanan selityksenä ja synonyymina

OSS:ssä ja ruokaohjeissa. Huomattawa: Sylttyä ei ole paljain sormin pitelemistä, sillä

se pahenee siittä, waan haarakkeella, elikkä kahwelilla. (N:o 111. Sylttyä sian-päästä.)

Tästä taikinasta leiwotaan kakkoja, ja kuin owat nousseet pistellään ne’ kahwelilla en-

nen kuin uuniin pannaan. (N:o 352. Warikoisia kakkoja.)

Kokki-kirjan haarake-sanakin on haara-sanasta -ke-johtimella muodostettu joh-

dos. -ke-johdin on -kka-johtimen ohella tyypillinen deminutiivijohdin (Vesikansa 1977:

52). Vaikka haarukka-sana on esiintynyt suomen kirjakielessä ensimmäisen kerran

1600-luvun lopulla (Häkkinen 2004: 158), ei Granlund ilmeisesti ole tuntenut kyseistä

sanaa tai on halunnut mieluummin käyttää sepittämäänsä haarake-sanaa.

kakko Kokki-kirjassa kakko-sanalla tarkoitetaan kokkareen tai pienen pallon muotoista

lihasta valmistettua ruokaa, leivonnaista, leipää tms. Kakko-sanalla voidaan myös viitata

pyöreään muotoon, kakkuun. Wasikan-lihasta leikataan sillä lailla kakkosia että luu jää

joka kakkoon, ne’ mukaillaan ymmyriäisiksi ja hakataan puukon-hamaralla kahden

puolen --- (N:o 71. Liha-paistikkaita. (Kotletter.))

Kakko esiintyy Kokki-kirjassa niin itsenäisenä sanana kuin määriteosana yhdyssanoissa

kakko-puljonki ja kakon-rippula ja perusosana yhdyssanoissa liemi-kakko, lihakak-

ko/liha-kakko, nisukakko, nisukakko-rippula, peruna-kakko, woi-kakko, taikina-kakko,

manteli-kakko, wierre’-kakko ja warikoinen-kakko (ks. erikseen myös pannukakko).
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Sill’aikana [kun omenat kiehuvat soseeksi] raastitaan pieneksi hywää nisu- taikka wa-

rikoista-kakkoa, wähän runsaammin kuin omena-mäihää, ja paistetaan ruskiaksi wois-

sa. (N:o 278. Omena-pannukakkoa.)

Kakko on vanha skandinaavinen tai muinaisruotsalainen lainasana, jota nykyruot-

sissa vastaa sana kaka (Häkkinen 2004: 325). Vastaava varhaisuusruotsin muoto taas on

ollut kaku (SSA 1992: 281). Häkkisen mukaan (mp.) myös vanhempaa germaanista

alkuperää sanalle on esitetty. Sana on kuitenkin esiintynyt suomen kirjakielessä Agrico-

lasta lähtien. Kokki-kirjassa esiintyvää o:llista asua käytetään murteissa mm. Varsinais-

Suomessa, Satakunnassa ja Pohjois-Hämeessä, mutta nykykieleen on vakiintunut

u:llinen kirjoitusasu, joka on murteissa yleinen. (SSA 1992: 281.) Kuten Kokki-kirjassa

myös nykykielessä kakku-sana esiintyy monessa eri merkityksessä: ainakin yleiskielessä

sillä voidaan tarkoittaa erilaisia leivonnaisia ja kiekkomaista kappaletta (ks. CD-PS).

kalkki Kalsiumia ja eräitä kalsiumyhdisteitä tarkoittava kalkki on lainattu suomeen ruot-

sin kalk-sanasta, joka palautuu saksan välityksellä latinan calx-sanaan, joka taas tulee

kreikasta. Kalkki on esiintynyt suomen kielessä Agricolasta lähtien. (Häkkinen 2004:

329.) Suomeen lainattuna sanaan on lisätty loppuvokaali -i.

Kokki-kirjassa kalkki esiintyy vain ohjeessa, jossa valmistetaan ”liwe-kaloja” eli

lipeäkalaa: Kannu seulottua koiwuntuhkaa ja kortteli kalkkia keitetään neljässä kannus-

sa järwi- taikka joki-wedessä wäkewäksi lipiäksi ja kaadetaan selkenemään toiseen

päiwään. Sitte’ tuiskutetaan ison pytyn pohjalle’ sormen wahwuselta kalkkia ja lado-

taan sen päälle’ isoja, mutta mielenperäsiin palasiin hakattuja, kuiwia kaloja: sen pe-

rästä kaadetaan selinyt liwe’ sekaan ja lasketaan kansi, paino päällä, painamaan ja

pitämään kaloja lipiässä, niin että liwettä on kalojojen päälläkin. (N:o 159. Liwe-

kaloja.)

kalkkuna on toinen Kokki-kirjan linnunnimistä, joka on ruotsalaista alkuperää sanasta

kalkon. Se voi olla lainattu myös alasaksan kalkun-sanasta. Kalkkuna on esiintynyt

suomen kirjakielessä ensimmäisen kerran 1600-luvun lopulla. (Häkkinen 2004: 329.)

Suomeen lainautuessaan alkuperäiseen asuun on lisätty loppuvokaali -a vastaamaan

paremmin suomen kielen sanarakenteen vaatimuksia.
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Kokki-kirjassa kalkkunasta voi tehdä ”putinkia”, paistia ja ”uuni-paistia”. Kalkku-

na-sana esiintyy Kokki-kirjassa sekä itsenäisenä sanana että yhdyssanojen kalkkunan-

paisti, kalkkunan-liha ja kalkkunan-muna määriteosana. Kalkkunaa neuvottiin nylke-

mään näin: Sääri pistetään awoimen owen-raon läpitte’ ja painetaan lujasti polwelle;

yksi tarttuu sitte’ sääriluuhun yhdeltäpuolen owea ja toinen kalkkunaan, kumpikin we-

tää wäkewästi puoleensa päin siksi että sääri lohkee wetäjällensä ja reisilihasta pitkät

tukewat suonet. (N:o 92. Kalkkunan-paistia.)

Kalkkunan-munan kokonen woinpala sotketaan sekasin hiukassa nisujauhoissa ja

pannaan kalan-lientä lisäksi taikka kiehunutta wettä. (N:o 239. Woi-kasta.)

kaneeli, kaneli on lainattu myöhäisruotsin tai varhaisuusruotsin caneel-sanasta. Kaneli

on ruotsissakin saksan kautta ranskasta tullut lainasana. Kaneli on esiintynyt kirjoitetus-

sa kielessä ensimmäisen kerran vuoden 1642 Raamatussa. (Häkkinen 2004: 341.) Kok-

ki-kirjassa kaneli-sanan kirjoitusasu vaihteli: toisinaan sana kirjoitettiin pitkällä ee:llä,

toisinaan lyhyenä, joka on myös vakiintunut nykykieleen. Sanan loppuun on kuitenkin

lisätty vokaali -i, jotta sana vastaisi paremmin suomen kielen sanarakennetta.

Kokki-kirjassa kaneli esiintyy sekä itsenäisenä sanana että määriteosana yhdyssa-

noissa kaneelin-rippula/kanelin-rippula, kaneelinpalanen ja kaneli-murena. Sitä käytet-

tiin erilaisten makeiden ruokalajien valmistuksessa, kuten pannukakkujen, ”kräämien“

eli kiisseleiden ja hyytelöiden sekä leivonnaisten valmistuksessa, mutta myös säilönnäs-

sä.

Muutaman minuutin kiehuttua muutetaan maku sokerilla ja Saksan-wiinalla; pöytään

tuotaissa priiskotetaan sokeria ja kaneelia päälle’. (N:o 24. Riiskryyni-soppaa.)

Wedestä otettua pannaan ne’ [kurkut] liina-riewulle waloomaan, ja sen perästä pistel-

lään niihin kanelin-rippuloita ja neilikoita. --- Etikan sekaan pannaan muutama kane-

lin-rippula, yhden sitronin kuori ja muutama muskotblomma. (N:o 324. Pitkien gurkku-

jen astioittemisesta.)

kannu Korvallista tai sangallista nesteen säilytys- ja kaatoastiaa tarkoittava kannu on

lainattu ruotsin kanna-sanasta (Häkkinen 2004: 346). Suomeen lainattuna ruotsin alku-

muodon kanna loppuvokaali on muuttunut -u:ksi. Kannu on esiintynyt suomen kirjakie-

lessä Agricolasta lähtien ja vanhassa kielessä sana on tarkoittanut yksikorvaista juoma-
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astiaa, mutta sitä on käytetty myös noin 2,6 litran vetoisen tilavuusmitan nimityksenä

(mp.).

Kokki-kirjassakin kannu-sanaa käytettiin sekä astian että mittayksikön merkityk-

sessä, useammin kuitenkin jälkimmäisessä merkityksessä. Se esiintyy sekä itsenäisenä

sanana että yhdyssanoissa tee-kannu, wesi-kannu ja marja-kannu perusosana. Astian

merkityksessä kannu esiintyy mm. seuraavassa ohjeessa: – Wesi kaadetaan äkkiä, täy-

dessä kiehumisessa, tee-lehtien päälle’ tee-kannuun, joka sitte’ oitis tukitaan ja peite-

tään tuokioksi aikaa. (N:o 373. Tee-wettä.)

Mittayksikön merkityksessä kannu esiintyy mm. seuraavissa ohjeissa: - Sill’aikana

[portulakan kiehuessa] keitetään suolawettä, pannen joka wesi-kannulle’ runsas kortteli

suoloja ja puolen kannua etikkaa, niin myös pari lusikallista kryydipippuroita. (N:o

329. Portlaakan suolaamisesta.)

Puoleen-toista kannuun nuoreen ja hywäksi siiwilöittyyn elikkä kuurnattuun wereen

sekotetaan tooppi maitoa taikka hywää sahtia --- (N:o 252. Weri-makkaroita.)

kaprisi eli nykykielessä kapris on todennäköisesti lainattu ruotsin sanasta kapris, mutta

alkuaan sana tulee kreikasta. Suomen kirjakielessä kapris on esiintynyt ensimmäisen

kerran 1700-luvun puolivälissä. (Häkkinen 2004: 355.) Kokki-kirjassa sana esiintyy

kolmitavuisena ja vokaaliloppuisena asussa kaprisi, jolla vierasperäinen sana on pyritty

mukauttamaan suomen kieleen sopivaksi. Nykykielen kapris-asu taas mukailee enem-

män lainanantajakieltä, mutta taivutukseltaan se kuuluu s-loppuisten sanojen ryhmään

(vrt. anjowi).

Kaprisi esiintyy Kokki-kirjassa sekä itsenäisenä sanana että määriteosana yhdys-

sanassa kaprisi-kasi (myös kaprisi kasi). Kapriksista tehtiin ”ruskeaa” ja ”kellasta kapri-

si-kasta”, jota tarjoiltiin täytetyn hauen, ”kala-putingin” ja ”silli-putingin” kanssa.

Woita ja nisujauhoja sotketaan sekasin, niinkuin N:o 232 on neuwottu; puljonkia, elikkä

lihan-lientä pannaan sekaan, ja sen kiehuessa kaprisia. Tämä tehdään siirapilla ja eti-

kalla parahultasen warikoiseksi, elikkä makosen-happamaksi. (N:o 234. Ruskeaa Kap-

risi-kasta.)

Sitte’ [kun perunat ja sillit on ladottu vuokaan ja muna-kermaseos kaadettu joukkoon]

pistetään wormu parahultaseen lämpöseen uuniin kypsymään, jona se syödään ruskeal-

la kaprisi kasella, N:o 234. (N:o 219. Silli-Putinkia Perunoista.)
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kapula esiintyy Kokki-kirjassa vain Oudonpien sanojen selitykset -osiossa sanan leiwin-

pyörin selityksessä: Leiwin-pyörin, s. o. käsiwarren wahwunen ymmyriäinen kapula,

jolla leiwin-taikinaa waiwataan; Ruott. kafwel.

Kapula-sanan alkuperästä on monta tulkintaa: Suomen sanojen alkuperä -teoksen

mukaan (1992: 308) kapula on mahdollisesti skandinaavinen laina, mutta se voi olla

myös omaperäinen johdos sanasta kapu. Häkkinen (2004: 356) taas toteaa, että kapula

on vanha germaaninen lainasana, jota mm. nykyruotsissa edustaa kavle tai kavel. Tässä

tutkielmassa olen päätynyt pitämään kapulaa mahdollisena skandinaavisena lainasana-

na. Sanan alkuperän kiistanalaisuudesta huolimatta kapula on esiintynyt suomen kieles-

sä Agricolasta lähtien (Häkkinen mp.) ja yleiskielessä se on säilynyt pyöreän pit-

känomaisen puunkappaleen tms., kalikan ja palikan nimityksenä (CD-PS).

karotti Karotti on soikea, vatia syvempi pöytäastia, kulho (Vuorela 1981: 144), jota

Kokki-kirjassa käytettiin tarjoiluastiana. Karotti on lainattu ruotsin karott-sanasta

(Grönholm 1988: 70), johon on suomeen lainattuna lisätty loppuvokaali -i. Grönholmin

aineistossa (mp.) karotti kuuluu Turun murteen sanastoon eikä se ole vakiintunut ny-

kysuomeen ilmeisesti kapea-alaisen lounaissuomalaisen murrelevikkinsä vuoksi.

Nyky-yleiskieleen sen sijaan on vakiintunut sana kulho, jota käytetään karotti-

sanan asemesta. Kulho-sanan alkuperä on tuntematon, mutta se on esiintynyt suomen

kirjakielessä ensimmäisen kerran 1700-luvun loppupuolella (Häkkinen 2004: 502). Kul-

hon levikistä murteissa on hajatietoja (SSA 1992: 429), mutta ilmeisesti se on ollut tun-

netumpi kuin karotti, jotta se on voinut vakiintua nykykieleen. Myös Kotiruoassa (2004:

56) käytetään kulho-sanaa: Puurot tarjoillaan puurokulhosta, tai jos kattila on siisti, se

käy tarjoiluastiasta.

Kokki-kirjassa karotti esiintyy pääasiassa itsenäisenä sanana ja Kokki-kirjan kir-

joitusasun perusteella yhdyssanan karotin-laita (myös karotin laita) määriteosana vain

kerran. – Karotille’ pantua, pöytään tuotawaksi, waristetaan päälle’ pienettyä kaneelia

ja kaseksi annetaan maidolla sekotettua taaletta. (N:o 33. Manna-puuroa.)

Tällä muna-ru’alla syödään hanhen rinta-lihoja, jotka ladotaan ohkosina pytkyinä mu-

na-ru’an ympärille’ karotin-laidoille’. --- mutta jos lohta pannaan tällä muna-ru’alla
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syötäwäksi, niin sopii sitä ohkosina pytkyinä tuoda eri karotilla pöytään. (N:o 167. Mu-

na-ruokaa elikkä muna-juustoa.)

kaartemumma, kartemumma tulee ruotsin sanasta kardemumma, joka puolestaan tulee

latinan kautta kreikasta. Sana on esiintynyt suomen kielessä jo 1700-luvulla. (Häkkinen

2004: 359.) Nykykielen kirjoitusasu noudattelee ruotsin mukaista kirjoitusasua, kun taas

Kokki-kirjassa käytettiin kahdenlaista nykykielestä poikkeavaa, vähemmän vierassanaa

muistuttavaa kirjoitusasua.

Kokki-kirjassa kardemumma esiintyy vain itsenäisenä sanana, ja sitä käytettiin

mm. ”keitin-juuston”, ”höystettyjen” munien, ”kräämien” ja erilaisten leivonnaisten

mausteena. Kymmenen munan-ruskuaista ja 2 walkuaista wispilöitään kahdessa luodis-

sa sokerissa sekasin, johon sekotetaan myös: 1 tee-lusikallinen pienennettyjä kaarte-

mummoja ja hiukan raastittuja sitronin-kuoria --- (N:o 359. Muna-krinkilöitä.)

Lehmän kannettua säästetään kolmen aterian [so. lypsykerran] maito, eri astiassa ku-

kin. Otetaan sitte’ tooppi kolmannen aterian maitoa ja toisen aterian maidosta kaikki

taale’, mutta ensimmäisen maidon taaleesta puoli, ja sekotetaan wispilällä kaikki hywin

sekasin, pienetyn kaneelin, sokerin ja kartemummojen kanssa. (N:o 39. Keitin-juustoa.)

kastrulli tarkoittaa (pientä) tasapohjaista varrellista keittoastiaa, kasaria (Vuorela 1979:

148). Kastrulli on ruotsalainen lainasana nykyruotsin kastrull-sanasta, joka palautuu

ainakin ranskankieliseen caserolle-sanaan (SSA 1992: 326). Suomeen lainattuna ruotsin

lähtömuotoon on lisätty loppuvokaali -i. SSA:n mukaan (mp.) kastrulli olisi esiintynyt

suomen kirjakielessä ensimmäisen kerran Lönnrotin sanakirjassa vuonna 1874, mutta

tämä ei pidä paikkaansa, koska sana esiintyy jo Kokki-kirjassa. Kotiruoassa kastrulli ei

enää esiinny, vaan sen on korvannut kasari, joka on alkuperältään mahdollisesti venä-

läinen lainasana. Kasari taas on esiintynyt suomen kirjakielessä ensimmäisen kerran jo

1700-luvun loppupuolella ja siitä on hajatietoja murteissa (SSA 1992: 322.), joten il-

meisesti kasari ei ole ollut länsisuomalaiselle Granlundille tuttu.

Kokki-kirjassa kastrulli esiintyy usein ruoanlaittovälineen nimityksenä, ja sitä

käytetään vain itsenäisenä sanana. Sitte’ sulatetaan elikkä käristetään kastrullissa hiu-

kan woita ja jauhoja sekasin, ja pannaan sen kuurnatun liemen sekaan --- (N:o 9. Lin-

nunliha-soppaa.)
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Kuin kaikki pytkyt owat sillälailla walmiiksi kiemuroitut, pannaan ne liki toinentoisian-

sa kastrulliin kiehumaan umpikannen alle’ hiljasella walkialla omassa liemessänsä.

(N:o 58. Här’änliha-kiemuroita.)

kawiaari esiintyy Kokki-kirjassa vain kerran kirjan lopussa olevassa ”ruokien-

nautinnon-järjestys”-luvussa, jossa esitellään erilaisia ateriakokonaisuuksia: Iso Suurus.

Monellaisia leipiä, woita, juustoa, anjowia, kawiaaria ja retiisejä. (KK 172)

Sampikalojen suolattua mätiä tarkoittava kaviaari on todennäköisesti lainattu ruot-

sin sanasta kaviar, mutta alun perin sana on kotoisin turkista. Vastaava sana tunnetaan

monissa muissakin Euroopan kielissä, joten sitä voi pitää yleiseurooppalaisena lainana.

(Häkkinen 2004: 386.) Myös kaviaari on mukautettu suomen kielen sanarakenteeseen

sopivaksi lisäämällä sanan loppuun vokaali -i. Kaviaari-sanaa on käytetty ensimmäisen

kerran suomen kirjakielessä 1700-luvun puolivälissä (mp.).

kellari Kokonaan tai osittain maan alle tehtyä viileää säilytystilaa tarkoittava kellari on

lainaa ruotsin källare-sanasta, joka palautuu latinan ruokakammiota, varastohuonetta

tarkoittavaan sanaan. Kellari on esiintynyt suomen kielessä Agricolasta alkaen. (Häkki-

nen 2004: 396.) Kellari on mukautettu suomen kielen vierassanojen taivutusparadig-

maan vaihtamalla alkuperäinen -e vokaaliksi -i.

Kokki-kirjassakin kellaria käytetään ruokien säilytyspaikkana: Tässä reidassa

wiedään pulli hyvään kellariin säilymään. (N:o 329. Portlaakan suolaamisesta.) Kokki-

kirjassa esiintyy myös yhdyssana jää-kellari, joka viittaa siihen, että se on kylmempi

kuin tavallinen kellari. Jää-kellarissa säilyywät nämä makkarat kauwan hywinä, mutta

sen puutteessa suolataan ne’ ja pannaan keitettyyn suolaweteen sitte’ kuin suolawesi on

jähtynyt. (N:o 256. Sianliha-Makkaroita.)

Kokki-kirjan ohjeissa kellarissa säilytettiin mm.”marja-märkyyttä elikkä nestettä”,

suolattua ”penaattia”, ”portlaakkaa”, persiljaa, ”wihriäistä kaalia”, ”Turkin pööniä”,

”här’än-lihaa”, ”sian-lihaa” ja suolattuja ”gurkkuja”.

kinkku, sinkku Sian takareittä ja siitä valmistettua ruokalajia tarkoittava kinkku on lai-

naa ruotsin skinka-sanasta ja se on mainittu ensimmäisen kerran suomen kirjakielessä

1600-luvun alkupuolella (Häkkinen 2004: 430). Kinkku-asu on murteissa yleinen, mutta
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paikoin Länsi-Suomessa esiintyy myös sinkku-asu (SSA 1992: 366). Suomeen lainattu-

na skinka-sanan loppuvokaali on muuttunut -u:ksi ja sananalkuinen konsonanttiyhtymä

sk- on muuttunut yksinäiskonsonantiksi. Kokki-kirjassa esiintyy sekä nyky-yleiskielen

mukainen kinkku-asu että länsisuomalainen sinkku-asu. Näiden lisäksi Kokki-kirjassa

käytetään kinkku-sanan synonyymina sanoja liikkiö/liikiö ja pöysti, joista edellinen on

etymologialtaan germaaninen lainasana ja se rajoittuu murteissa Varsinais-Suomeen,

Länsi-Uudellemaalle ja Etelä-Hämeeseen. Liikkiökin on esiintynyt suomen kirjakielessä

jo 1600-luvun puolivälissä. (SSA 1995: 73.) Pöysti taas on ruotsalainen lainasana (ks.

pöysti). Nyky-yleiskieleen on Kokki-kirjan neljästä sana-asusta vakiintunut vain kinkku.

Ensimmäisen kerran kinkku-sana esiintyy Kokki-kirjassa OSS:ssä liikkiön selityk-

senä: Liikkiö, pöysti, se on kinkku, sinkku. Ruokaohjeissakin kinkku tai sinkku esiintyy

vain liikkiön tai pöystin selityksenä: Jos liikkiöt (sinkut) owat suuria, niin wäännetään

wahwemmalle’ kohtaa pulkalla läpiä, ja täytetään suoloilla. (N:o 346. Sian-lihan suo-

laamisesta.)

Sauhutettu taikka suolattu sian-pöysti (liikkiö elikkä kinkku) liotetaan parahultasesti

wedessä ja keitetään siksi että sormi menee pistäissä helposti kamaran läpitte’ --- (N:o

85. Keitettyä Pöystiä elikkä Liikkiöä.)

Esimerkeistä päätellen Kokki-kirjassa on haluttu käyttää mieluummin sanoja liik-

kiö tai pöysti, kun taas kinkku- ja sinkku-sanoja on käytetty vain ruotsinkielisen lukija-

kunnan vuoksi.

kirsi esiintyy Kokki-kirjassa vain yhdyssanan kirsi-marja/kirsimarja määriteosana. Ny-

kykielessä kirsi-marja tarkoittaa kirsikkaa. Kirsi-marja-sanan alkuosa on lainattu mui-

naisruotsin kirse-, kyrse- tai körsabaer-asusta, myös nykyruotsissa esiintyy vanhahtava

kirseber-asu (SSA 1992: 372). Kokki-kirjan kirsi-marja-sanan loppuosana taas on ruot-

sin bär-sana suomeksi käännettynä. Nykykielessä yhdyssana kirsi-marja on vaihtunut

johdokseen kirsikka, jossa vartalo-osa on lainattu samasta kirsebär-sanasta, mutta lop-

puosana on käytetty -kka-johdinta analogisesti puolukka- ja mustikka-tyyppisten sanojen

mukaan (Häkkinen 2004: 439).

Kokki-kirjassa ”kirsi-marjoja” käytettiin mm. seuraavissa ohjeissa: ”Wasikanliha-

hyydettä”, ”Peuran-paistia”, ”Tuoretta lohta kirsimarja-kasella, ”Panskan Torttua” ja

”Kräämiä munan-walkuaisesta”. Kirsikoista tehtiin myös hilloa ja ”kirsimarja-nestettä”.
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Kirsi(marja) esiintyy Kokki-kirjassa myös seuraavissa yhdyssanoissa määriteosana:

kirsi-etikka, kirsimarjan-liemi, kirsimarja-kasi/kirsi-marja-kasi, kirsimarjan-saku, kir-

simarja-hillo, kirsimarjan-neste, kirsimarja-neste ja kirsimarja-puu.

--- ja kräämi kaadetaan wadille’, pannen ympäristölle’ kirsimarja- taikka wadelma-

hilloa. (N:o 292. Kräämiä munan-walkuaisesta.)

Hauraaksi paistuneena otetaan se [peuranreisi] pois, ja liemi suurustetaan kaseksi hiu-

kalla jauhoilla, pannen kirsimarjan-lientä ja sokeria sekaan. (N:o 91. Peuran-paistia.)

Kuiwia kirsi-marjoja (elikkä ajakka-marjoja) nuijitaan hywin pieniksi ja keitetään sitte’

wedessä mäihäksi --- (N:o 247. Kirsi-marja-kasta.) Tästä esimerkistä käy ilmi, että

(kuivatun) kirsikan synonyymina käytettiin myös sanaa ajakka-marja.

klasi on lainattu ruotsin glas-sanasta, joka taas juontuu alasaksasta. Suomeen lainatuna

ruotsalaiseen lähtömuotoon on lisätty loppuvokaali -i. Suomen kirjakielessä sana on

esiintynyt klasi-asussa Agricolasta alkaen, kun taas nykyasu lasi on yleistynyt vasta

1800-luvulla. (Häkkinen 2004: 575.) Kokki-kirjan sananalkuisen konsonanttiyhtymän

kl- sisältävä klasi on tyypillinen länsimurteille, mutta sananalkuinen yksinäiskonsonantti

on yleinen murteissa (SSA 1995: 49).

Kokki-kirjassa klasi esiintyy sekä itsenäisenä sanana että perusosana yhdyssanassa

juoma-klasi/juomaklasi (ks. kahwe) ja määriteosana yhdyssanoissa klasi-astia, klasi-

kehlo (ks. posliini) ja klasi-pulli (ks. purkki). Himmiintyneet juoma-klasit saadaan kirk-

kaiksi, jos tuliselle’ hiilustalle’ kaadetaan wettä ja pidetään klasit siinnä nousewassa

höyryssä. (1. Astioiden ruokosta.)

--- sen perästä ladotaan ne’ [kurkut] kiwi-pulliin ---  Joka tahtoo saa myös muuttaa

gurkut klasi-pulliin. (N:o 323. Pikkusien Etikka-gurkkujen astioittemisesta.)

kliidi, klidi Lämpösinä lähteevät ne’ [kivi- ja saviastiat] puhtaiksi listimillä taikka Ni-

sun-kliideillä. (1. Astioiden ruokosta.)

Hampurilaiset eiwät suolaa här’än-lihoja ennen sauhutusta, waan kastaawat ne’ muu-

taman kerran kiehuwaan weteen, sitte’ hiastaawat niitä suoloilla ja saltpietarilla ja

wiimmeksi listimillä (klideillä), jonka perästä paneewat sauhuttumaan wähitellen kuu-

deksi wiikkoa. (N:o 348. Lihojen sauhuttamisesta.)
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Sanoilla kliidi/klidi ja listin tarkoitetaan lesettä ’jyvän kuoriosa’. Kliidi on lainaa

ruotsin kli-sanasta ja se on esiintynyt ensimmäisen kerran suomen kirjakielessä 1600-

luvun alkupuolella, mutta sanan esiintyminen on rajoittunut murteissa vain lounaismur-

teisiin ja Satakuntaan. Kliidi on esiintynyt suomen kirjakielessä myös asuissa klijt, klii-

rit, kliitit, liisit ja liivit. (SSA 1992: 379.)

Kliidi-sanan rinnalla ja selityksenä Kokki-kirjassa käytettiin listin-sanaa, joka on

ilmeisesti sanojen lesiä ’puhdistaa viljaa, jauhoja’ ja listiä ’leikata juureksista naatit’

sekoittumia (SSA 1995: 65, 82). Listin-sanan murretaustoja ei ole SSA:ssa selvitetty,

mutta sen levikki on saattanut rajoittua vain kapealle alalle länsimurteisiin, sillä lesiä-

verbin esiintyminen murteissa rajoittuu Lounais-suomeen ja paikoin Pohjois-

Hämeeseen. Nykykielessä ei käytetä enää kumpaakaan Kokki-kirjassa esiintyneistä sa-

noista, vaan nykykieleen on vakiintunut sana lese, joka on myös lesiä-verbistä muodos-

tettu johdos. (mp.) Lese-sanan kirjakielisestä ensiesiintymästä ei ole mainintaa SSA:ssa,

mutta ainakaan Kokki-kirjassa sitä ei vielä tunnettu.

klimppi Ruoassa olevaa kokkaretta tai möykkyä tarkoittava klimppi on lainattu ruotsin

klimp-sanasta (Häkkinen 2004: 449), johon on suomeen lainattuna lisätty loppuvokaali

-i. Klimppi on mainittu ensimmäisen kerran suomen kirjakielessä 1700-luvun puolivä-

lissä (mp.). Klimppi-sanan levikki murteissa rajoittuu länsimurteisiin ja kaakkoismur-

teen eteläosaan (SSA 1992: 379). Nykykielessä klimppi vaikuttaa tyyliltään arkiselta,

toisinaan jopa pejoratiiviselta, ja kirjakielessä sen asemesta käytetään pikemmin sanaa

kokkare tms.

Kokki-kirjassa klimppi esiintyy OSS:ssä ja ruokaohjeiden yhteydessä vain sulkeis-

sa kokkara-sanan selityksenä. Klimppi esiintyy sekä itsenäisenä sanana että määriteosa-

na yhdyssanassa klimppi-taikina.

Tästä [voista, maidosta ja jauhoista tehdystä taikinasta] pannaan mär’ällä lusikalla yksi

kokkara (klimppi) kiehuwaan puljonkiin koitteeksi; jos taikina huomataan weteläksi,

niin lisätään siihen pienennetty nisu-korppu. (N:o 44. Jauho-kokkaroita.)

Granlund on siis halunnut käyttää ruotsalaisen klimppi-sanan asemesta kokkaraa,

joka on luultavasti johdos sanasta kokka, mutta se voi liittyä myös vanhaan kuokkare-

sanaan tai ruotsin koka- tai kokkr-sanoihin ’(maa)kokkare’. Kokkare/kokkara on kuiten-

kin esiintynyt suomen kirjakielessä jo vuoden 1642 Raamatussa. (SSA 1992: 387.)
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kokki esiintyy Kokki-kirjassa kirjan nimen lisäksi vain Oudompien sanojen selitykset

-osiossa: Waikk’ei tässä kirjassa ole luulaksemme puolikuntasillekkaan suomalaisille’

yhtään ymmärtämätöntä sanaa, niin tahdomme kuitenkin ruottistuneiden kokkien hyö-

dyksi selittää, mitä emme luule muutoin ymmärtävänsä.

Kokki on ruotsalainen laina sanasta kock, joka taas tulee alun perin latinasta (Häk-

kinen 2004: 458). Suomeen lainattuna lähtökielen asuun on lisätty loppuvokaali -i. Kok-

ki ammatinnimikkeenä on vakiintunut suomen kieleen ja se on esiintynyt ensimmäisen

kerran kielessämme jo 1600-luvun alussa (mp.).

konjakki Tiettyä alkoholijuomaa merkitsevää konjakkia käytettiin Kokki-kirjassa ”olut-

juuston” valmistukseen: Jos kaksi pisaraa, elikkä tipausta, parasta konjakkia pudote-

taan sekaan, niin saa keitos erinomasen maun. (N:o 37. Olut-juustoa.)

Konjakkia tarvittiin myös ”marja-hillojen” säilytyksessä: Jähtyneenä peitetään hillo

kauttaaltansa niin suurella konjakkiin kastetulla paperin-liuskalla, kuin kuhunkin pul-

liin mahtuu. Sitte’ niotaan kanneksi, neulan-nirkolla taajaan läwistetty paperi, jonka

perästä ne pannaan wilposeen, mutta ei umpinaiseen huoneeseen olemaan.  (N:o 301.

Marja-hillojen säilytyksestä.)

Konjakki on lainattu suomeen ruotsin konjak-sanasta, mutta alkuaan sana tulee

kuitenkin ranskasta, jossa sana perustuu Cognacin kaupungin nimeen. Konjakki on

mainittu suomen kirjakielessä ensimmäisen kerran vasta vuonna 1844. (Häkkinen 2004:

468.) Ruotsin konjak on suomen kielessä saanut suomalaisemman asun konjakki, kun

lähtömuotoon on lisätty loppuvokaali -i.

korintteri, nykykielessä korintti on eräs pieni rusinalajike, joka on lainattu suomeen

varhaisuusruotsin corinther-asusta, joka puolestaan palautuu saksan ja ranskan kautta

Kreikassa sijaitsevaan Korintin kaupunkia tarkoittavaan erisnimeen, missä kyseistä ry-

pälelajia on tuotettu. Kokki-kirjan kirjoitusasu korintteri on peräisin 1600-luvulta, mutta

nykykielen mukainen kirjoitusasu korintti on ensi kerran esiintynyt kirjoitetussa muo-

dossa Lönnrotin sanakirjassa 1874. (SSA 1992: 402–403.) Myös nykyruotsissa käyte-

tään kirjoitusasua korint. Kokki-kirjassa esiintyvän korintteri-asun taustalla saattaa olla

myös nykyruotsin korint-sanan monikkomuoto korinter, johon on lisätty loppuvokaali -i
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(vrt. oliweri). Luultavammin Kokki-kirjassa on kuitenkin pidättäydytty vanhahtavassa

1600-luvun kirjoitusasussa (vrt. halstari).

Kokki-kirjassa ”korintteri” esiintyy vain itsenäisenä sanana ja niitä käytettiin

”maksa-putingin” valmistuksessa sekä ohjeessa, jossa valmistettiin ”warikoista (so. ha-

panimelää) kasta”. ”Korintterit” maustoivat myös paistettua haukea: Kasi keitetään

woista ja jauhoista, pannen sekaan kiehunutta wettä, niin myös korinttereitä ja hiukan

etikkaa ja siirappia lisäksi. (N:o 115. Paistettua haukea.)

korjanteri Mausteena käytettävä kasvi korjanteri, nykykielessä korianteri on todennä-

köisesti ruotsin kautta tullut yleiseurooppalainen laina. Tähän viittaavat sanan merkitys

’Välimeren maiden sarjakukkaiskasveja; erään lajin hedelmistä saatava mauste’ (CD-

PS) ja muiden kielen vastaavat sanat (ruotsiksi koriander, saksaksi Koriander, ranskaksi

coriandre) (MOT). Internet-sivustot Raholan syötäviä sanoja13 ja Puutarha.net14 tietävät

kertoa, että korianteri on saanut nimensä kreikan ludetta tarkoittavasta sanasta, koska

sen lehtien haju muistuttaa luteen hajua. Sana on säilynyt suomen kielessä, tosin Kokki-

kirjan j:llinen kirjoitusasu on vaihtunut i:lliseen, mutta suomeen lainautuessaan sanaan

on lisätty myös loppuvokaali -i. Ensimmäisen kerran suomen kirjakielessä korianteri on

mainittu 1600-luvun alkupuolella (Jussila 1998: 110).

Kokki-kirjassa korianteria käytettiin mausteena näkkileipäohjeessa: Parempaa

näkki-leiwän-taikinaa tehdään kräädätyistä rukiisista-jauhoista, johonka sopii myös

nisujauhojakin sekottaa, niin myöskin maitoa, hiukan woita, ja wähäsen muserrettuja

wänkkoolia taikka korjantereita. (N:o 351. Näkki-leipiä.)

korkki Korkilla tarkoitetaan korkkitammen huokoista, kevyttä pintasolukkoa ja tästä

mutta myös muusta materiaalista valmistettua pullon suun sulkevaa tulppaa. Korkki on

lainaa ruotsin sanasta kork, joka palautuu germaanisten kielten ja espanjan välityksellä

latinaan. (Häkkinen 2004: 478.) Suomeen lainautuessaan sana on mukautettu suomalai-

seen sanarakenteeseen lisäämällä loppuun vokaali -i. Suomen kielessä korkki on esiin-

tynyt jo 1600-luvun alkupuolella (mp.).

13 http://www.kolumbus.fi/rahola/sanastot/k.html#kori
14 http://puutarha.net/index.asp?s=/suorakanava/kasvikortti.asp?id=611

http://www.kolumbus.fi/rahola/sanastot/k.html#kori
http://puutarha.net/index.asp?s=/suorakanava/kasvikortti.asp?id=611
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Kokki-kirjassa korkki esiintyy vain kerran itsenäisenä sanana: Pullot suullistetaan

keitetyillä korkeilla, lyöden puu-nuijalla lujaan, ennen kuin ehtiiwät ylöllensä wettyä ja

paisua. (1. Astioiden ruokosta.)

Korkki-sanan asemesta Kokki-kirjassa käytettiin pullon tai muun säilytysastian

tulpan ja kannen merkityksessä myös sanaa suullinen, joka on johtamalla muodostettu

sanasta suu. Sitte’ hölkytetään tätä kymmenkunta minuuttia peräkkanasin, jolla ajalla ei

suullinen saa olla piukassa, ett’ei pullo halkeisi. Sen perästä painetaan wasta suulli-

nen kireemmin kiinni ja pullon annetaan olla alallansa 8 taikka 10 tuntia. (N:o 374.

Kahweeta.)

korppu Uunissa kuivattua vehnäleivän viipaletta tarkoittava korppu on lainattu ruotsin

skorpa-sanasta (Häkkinen 2004: 479). Ruotsinkielisen lähtömuodon loppuvokaali -a on

vaihtunut suomen kielessä -u:ksi ja sananalkuinen konsonanttiyhtymä sk- on muuttunut

yksinäiskonsonantiksi. Korppu on mainittu ensimmäisen kerran suomen kirjakielessä

1600-luvun alkupuoliskolla virheellisesti asussa skorpup (mp.). Korppu on murteissa

yleinen (SSA 1992: 405), joten se on säilynyt nykykielessäkin.

Kokki-kirjassa korppu esiintyy sekä itsenäisenä sanana että perusosana yhdyssa-

noissa nisu-korppu/nisukorppu ja sokeri-korppu. Korppuja tarjoiltiin usein makeiden

ruokien lisäkkeenä: Wiimmeseksi pannaan wähän walkosta Saksan-wiinaa ja sokeria

ma’un muutteeksi; tuodaan senperästä pöytään nisu-korpuilla syötäwäksi. (N:o 22.

Omena-soppaa.)

Korppuja käytettiin myös ruoanvalmistuksessa. --- [hauki] ruokotaan ja pestään

puhtoseksi ja täytetään sitte’ kyrsällä, joka tehdään neljästä hywin sekotetuista munista,

yhdestä pieneksi surwotusta nisukorpusta, hiukasta nisujauhoista, yhdestä pieneksi

haktusta ja woissa paistetusta sipulista, suoloista, sokerista  ja muutamasta pienenne-

tystä kryydi-pippurasta ja puolesta korttelista taaleesta. (N:o 114. Täytettyä Haukea.)

Naula hywiä nisu-korppuja sullotaan jauhoiksi; niihin kaadetaan sitte’ sulattua woita

ja keitettyä maitoa, puoleksi kumpiakin, niin paljon että owat liossa. (N:o 227. Rusina-

putinkia.)

korsteini ’savupiippu, takka, tulisija’ on ruotsalainen lainasana korsten-sanasta, joka

ruotsin murteissa kirjoitetaan myös muodossa korstein (SSA 1992: 406), josta Kokki-
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kirja kirjoitusasukin voi juontua. Korsteini-asu voi olla myös suomen kielessä murteel-

linen. Se on esiintynyt suomen kirjakielessä ensimmäisen kerran 1600-luvun alkupuo-

lella (Häkkinen 2004: 480). Suomeen lainattuna ruotsinkieliseen lähtömuotoon on lisät-

ty loppuvokaaliksi -i. Nykykielessä korste(e)ni on tyyliltään arkinen ja nyky-

yleiskielessä sen asemesta käytetäänkin esimerkiksi yhdyssanaa savupiippu (ks. myös

CD-PS).

Kokki-kirjassa korsteini esiintyy kahdesti esim. ohjeessa, jossa kerrottiin ”lihojen

sauhuttamisesta”: Kuin här’än-lihat owat olleet 4, ja lampaan-lihat 2 viikkoa suolassa,

sopii niitä sauhuttaa joko korsteinissä taikka saunassa. (N:o 348. Lihojen sauhuttami-

sesta.) Toisen kerran korsteini esiintyy ohjeessa, jossa valmistettiin ”Saksan makkaroita

(Metwurst)”: Siinnä tilassa [sidottuina puukepin väliin] pannaan ne’ korsteiniin kol-

meksi päiwää kylmässä katajanha’on sauhussa sauhuttumaan. (N:o 257. Saksan Mak-

karoita. (Metwurst.))

kortteli Kokki-kirjassa korttelilla tarkoitetaan vain tilavuusmittaa, joka oli noin 3,27 dl

eli neljännestuoppi, mutta se on esiintynyt kirjakielessä myös neljänneskyynärän pitui-

sena (14,8 cm) pituusmittana (CD-PS). Kortteli on mukaillen lainattu ruotsin kvarter-

sanasta, joka tarkoittaa neljännestä (Häkkinen 2004: 481). Kvarter-sana palautuu kui-

tenkin lopulta latinan neljättä tarkoittavaan quartus-sanaan (SSA 1992: 407).  Nyky-

yleiskieleen kortteli on vakiintunut vain neljän kadun rajoittaman kaupunkialueen nimi-

tykseksi. Ensimmäisen kerran suomen kirjakielessä kortteli on esiintynyt 1700-luvun

alussa. (Häkkinen mp.)

Kortteli oli Kokki-kirjassa yleisesti käytetty tilavuusmitta tuopin ja kannun ohella.

Sitä käytettiin esimerkiksi ohjeessa, jossa valmistettiin ”lampaan-lapaa”: Lawasta kat-

kastaan lapa- ja sääri-lu, pistellään sitte’ lawan lihasempiin paikkoihin sian-silawan

rippuloita ja pannaan heikolle’ walkialle’ kiehumaan puoleen kortteliin weteen, woihin,

suoloihin ja pienennettyyn sipuliin siksi, että tulee keltasen-ruskeaksi ja wesi on kuiwiin

kiehunut. Tätä nautitaan wihriäis-kaswujen kanssa. (N:o 79. Lampaan-lapaa.)

”Omena-putingin” ohjeessa käytettiin myös korttelia tilavuusmittana: Sill’aikana

[kun omenat kiehuvat ”walkosessa Saksan-wiinassa mäihäksi”] liotetaan puolen naulaa

pienennettyjä nisu-korppuja kolmessa korttelissa nuoressa taaleessa, johon myös lisä-

tään 10 lusikallista sulattua woita ja 3 korttelia tätä jähtynyttä omena-mäihää, niin-
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myös wiimmeksi 10 kokonaista munaa ja 6 munan-ruskuaista sekasin sekotettuina. (N:o

231. Omena-Putinkia.)

krapu on lainattu ruotsin sanasta krabba. Krapu on esiintynyt suomen kielessä jo Agri-

colasta lähtien, mutta äyriäisen merkityksessä vasta 1600-luvun alkupuolelta lähtien

(Häkkinen 2004: 1027). Nykykielessä krapu-asu on muuttunut ravuksi eli sananalkui-

sesta konsonanttiyhtymästä on jäänyt jäljelle vain jälkimmäinen vokaali. Samoin lähtö-

muodon loppuvokaali -a on vaihtunut -u:ksi. Krapu-asu esiintyy laajalti länsimurteises-

sa, kun taas rapu-asu on murteissa melko yleinen Pohjois-Suomea lukuun ottamatta

(SSA 2000: 51).

Kokki-kirjassa rapuja neuvottiin keittämään näin: Wettä ja suoloja ja tillejä pan-

naan kastrulliin kiehumaan. Weden kiehumaan ruwettua kaadetaan krawut äkkiä elä-

winä sekaan, mutta ei kuolleina. Kypsiksi ja tuli-punaisiksi kiehuneena tuodaan ne’

pöytään, pantuna ylistenympäri koreudeksi nuoria tillejä taikka persiljaa. (N:o 160.

Keitettyjä krapuja.)  Kokki-kirjassa krapuja voitiin tarjoilla myös ”woileipä-pöydässä”.

Krapu esiintyy myös määriteosana yhdysssanoissa krawun-pyrstö ja krawun-

liha/krawunliha. Rinta keitetään wähässä wedessä siksi että tuntuu hauraalta, jona se

otetaan pois ja liemi kuurnataan. Sitte’ keitetään sekasin hiukan woita, jauhoja ja nuor-

ta taaletta ja kaadetaan liemeen. Tähän liemeen pannaan kiehuessa kuorittuja krawun-

pyrstöjä ja keitetty rinta, jotka sekotetaan kaikki hywin sekasin. (N:o 68. Keitettyä Wa-

sikan-rintaa.)

krinkilä Silmukan muotoista vehnäleivonnaista tarkoittava krinkilä, nykykielessä rinke-

li on lainattu varhaisuusruotsin ja nykyruotsin kringla-muodosta, josta nykyruotsin mur-

teissa esiintyy myös kringel-asu. Rinkeli sanasta esiintyy suomen murteissa monenlaisia

kirjoitusasuja, joista Kokki-kirjassakin käytetty krinkilä-asu esiintyy osin Lounais-

Suomessa, kun taas nykykieleen vakiintunut rinkeli-asu esiintyy Karjalassa, Inkerissä,

Savossa ja Kymenlaaksossa. Krinkilä-asu on esiintynyt ensimmäisen kerran suomen

kirjakielessä 1600-luvun alkupuolella ja rinkeli-asu 1800-luvun alussa. (SSA 2000: 79.)

Kokki-kirjassa krinkilä esiintyy sekä itsenäisenä sanana että perusosana yhdyssa-

noissa sokeri-krinkilä, muna-krinkilä ja tee-krinkilä.
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Kuin taikina on noussut, leiwotaan siittä pikkusia krinkilöitä, jotka kypsennetään pel-

leillä, ja silataan, uunista otettua, lämpösellä wedellä. (N:o 360. Tee-krinkilöitä.)

kroppana Kroppanalla tarkoitetaan verestä ja ruisjauhoista paistettua ruokaa, palttua,

verileipää, ja se on ruotsalainen laina suomenruotsin murteiden kroppan-, kroppon- ja

kroppa-sanapesyeestä (SSA 1992: 421). Suomeen lainattuna lähtömuodon loppuun on

lisätty vokaali -a. Suomen kirjakielessä sana on esiintynyt ensimmäisen kerran 1700-

luvun loppupuolella asussa kruppana. Kroppana-asu taas esiintyy melko laajalti länsi-

murteissa. (SSA 1992: 421.) Nykykielessä käytetään kroppana-sanan asemesta palttua,

joka on myös ruotsalainen laina palt-sanasta (Häkkinen 2004: 867), johon on suomeen

lainattuna lisätty loppuvokaaliksi -u. Palttu on esiintynyt suomen kirjakielessä ensim-

mäisen kerran 1700-luvun loppupuolella ja se esiintyy laajalti länsimurteissa (SSA

1995: 305). Laajalevikkisempi länsimurteinen palttu on jäänyt nykysuomeenkin: veri-

paltun ohje löytyy myös Kotiruoasta (2004: 253).

Kokki-kirjassa kroppana esiintyy itsenäisenä sanana veripaltun merkityksessä,

mutta sitä käytetään kuvaamaan myös muotoa. Tätä tehdään samalla lailla ja samoista

aineista kuin weri-makkaroitakin --- Siittä tehdään sitte’ märjin käsin mielen peräsen

suuria kroppanoita, silitetään silosiksi ja pannaan kattilaan, suolattuun kiehuwaan we-

teen kiehumaan --- Kroppana tietään olewan kystä, jos se keskeltä kahtia leikattuna

nähdään olewan sisältä kuiwa. (N:o 253. Kroppanaa. (Palt.))

Kokki-kirjassa ei siis käytetä palttu-sanaa muuta kuin ruotsinkielisenä ruotsinkie-

lisiä lukijoita ajatellen. Vaikka palttu on esiintynyt suomen kirjakielessä 1700-luvun

lopulta, ei Granlund ole halunnut käyttää ruotsalaista lainasanaa, vaan on mieluummin

käyttänyt länsimurteista kroppana-sanaa. Kokki-kirjassa esiintyy kroppana sanan syno-

nyymina hakemistossa myös yhdyssana pata-käärö.

krossi Krossi-sana esiintyy Kokki-kirjassa vain määriteosana yhdyssanassa krossi-

kryyni/krossikryyni ja tästä muodostetussa yhdyssanassa krossikryyni-welli. Naudan-

sydän --- sekotetaan sitte’ pieniin, lihanliemessä taikka maidossa lyöpättyihin krossi-

kryyneihin, jotka kryynit ennen sekottamista, pitää oleman jähtyneet. (N:o 254. Höystö-

makkaroita.)
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Kokki-kirjassa esiintyy sanaliittoon rinnastettava ilmaus kokonainen kryyni, joka

on selitetty tekstissä ruotsiksi helgryn. Tästä pääsin krossi-sanan jäljille ajatellen, että

kokonaisten ryynien lisäksi saatetaan tarvita myös murskattuja ryynejä. Krossi tarkoit-

taakin murskattua tai rouhittua ja se tulee ruotsin kross-substantiivista ’något som har

krossats’ (SOB1 1994: 641). Lähtömuotoon on suomeen lainattuna lisätty loppuvokaali

-i. Myös nykyruotsissa esiintyy sana krossgryn, joka on suomennettu viljarouheeksi. 15

Nykysuomessa käytettävä rouhe taas on johdettu deskriptiivislähtöisestä rouhia-verbistä

(SSA 2000: 96).

kruuku Saviastiaa tai -pataa tarkoittava ruukku on lainaa ruotsin kruka-sanasta. Lou-

nais-Suomessa ja paikoin Pohjanmaalla esiintyvä kruuk(k)u-asu on mainittu suomen

kirjakielessä ensimmäisen kerran 1600-luvun alkupuolella, kun taas nykykieleen vakiin-

tunut ruukku-asu on esiintynyt ensimmäisen kerran kirjakielessä vuonna 1826. Ruukku-

asun murrelevikki rajoittuu Itä-Suomeen, paikoin Hämeeseen ja Keski- ja Pohjois-

Pohjanmaalle. (SSA 2000: 113.) Suomeen lainautuessaan ruotsin kruka-sanan loppuvo-

kaali on muuttunut -u:ksi ja nykykielessä sananalkuinen konsonanttiyhtymä on siis

vaihtunut yksinäiskonsonantiksi. Kokki-kirjan kruuku-asu taas noudattelee lounaissuo-

malaista murreasua.

Kokki-kirjassa ruukkua käytettiin mehujen valmistuksessa, ja se esiintyy vain yh-

dyssanan kiwi-kruuku perusosana. Kiwi-kruukuun pannaan oksista puhtaiksi ruokottuja

tuleentuneita kirsi-marjoja ja sitte’ kansi päälle’, joka tukitaan kyrsällä umpihenkiseksi

ja pistetään wuorokaudeksi jähtyneeseen uuniin. (N:o 316. Kirsi-marja-nestettä.)

kruusu esiintyy Kokki-kirjassa vain määriteosana yhdyssanassa kruusu-marja ja tästä

muodostetussa yhdyssanassa kruusumarja-neste’.  Suuria, mutta ei täysiksi tuleentunei-

ta kruusu-marjoja sullotaan puu-aseella pytyssä mäihäksi. Seuraawana päiwänä pu-

serretaan niistä märkyys elikkä neste’ jouhi-kankaan läpitte’ kiwi-kruukuun, jossa sen

annetaan wuorokauden selitä. (N:o 135. Kruusumarja-nestettä, sitronin-nesteen weros-

ta wiljeltäwäksi.) Kokki-kirjassa tehtiin myös ”hilloa walkosista kruusu-marjoista” ja

”punasista kruusu-marjoista”.

15 http://glosor.eu/engelskt_lexikon/Z3I0.html

http://glosor.eu/engelskt_lexikon/Z3I0.html
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Kruusu-marja tarkoittaa karviaista ja sen alkuosa on lainattu ruotsalaisesta krus-

asusta, kun taas loppuosana on ruotsin bär-sana suomeksi käännettynä (vrt. kirsi-marja).

Ruotsiksi karviainen on siis krusbär. Suomeen lainattuna krus-asuun on lisätty loppu-

vokaaliksi -u. Nykykieleen vakiintunut karviainen on taas johdos balttilaisperäisestä

lainasanasta karva (SSA 1992: 320). Karviaisen kirjallisesta ensi esiintymästä ei ole

mainintaa, mutta ainakin Lönnrotin sanakirjassa (1874: 518) se esiintyy.

kryydi Maustetta tarkoittava kryydi on lainattu muinaisruotsin kryde-sanasta, joka puo-

lestaan juontuu alasaksan kasvia ja maustetta merkitsevästä sanasta (Häkkinen 2004:

1086). Suomeen lainattuna lähtömuodon loppuvokaali on muuttunut -i:ksi. Suomen

kirjakielessä kryydi on mainittu ensimmäisen kerran 1500-luvun loppupuolella (mp.).

Sananalkuisen konsonanttiyhtymän sisältävä kirjoitusasu kryydi esiintyy laajalti länsi-

murteissa. Nykykielessä esiintyy tyyliltään vanhahtava ja arkinen ryyti-asu, joka esiin-

tyy eri tahoilla murteissa. (SSA 2000: 121.) Yleiskielessä käytetään kuitenkin ryyti-

sanan asemesta maku-sanaan perustuvaa johdosta mauste, joka on esiintynyt suomen

kirjakielessä ensimmäisen kerran vuonna 1865 (Häkkinen 2004: 695).

Kokki-kirjassa kryydi esiintyy sekä itsenäisenä sanana että yhdyssanan kryydipip-

pura/kryydi-pippura määriteosana (ks. esimerkkejä myös sanojen kannu ja neilikka yh-

teydessä). – Kaikellaiset kryydit, niinkuin: kaneli, pomeransin-kuoret ja neilikat huo-

nontaawat teen ma’un; niitä ei siis ole sekaan panemista. – Ainoastansa huonossa ja

pahentuneessa teessä owat sellaiset kryydit kärsittäwiä. (N:o 373. Tee-wettä.)

--- taikka silawan paikalta leikataan niin wahwalta kamaraa, että siihen jää sormen

wahwuudelta silawaa, joka sitte’ ruokotaan puhtaaksi ja lewitetään silawan puoli pääl-

lepäin ja waristellaan siihen pienennettyjä kryydi-pippuroita, suoloja ja inkiwääriä ---

(N:o 112. Käämyrä-sylttyä.)

kryyni Suurimoa tarkoittava kryyni/ryyni on lainaa ruotsin gryn-sanasta (esim. Häkki-

nen 2004: 1085), joka on suomeen lainattuna saanut loppuvokaalin -i. Samalla ruotsin

soinnillinen sananalkuinen konsonanttiyhtymä on muuttunut soinnittomaksi konsonant-

tiyhtymäksi, joka on tyypillinen länsimurteille (SSA 2000: 120). Ryyni-asu taas on

muualla murteissa melko yleinen ja se on esiintynyt suomen kirjakielessä ensimmäisen

kerran vuonna 1826 (mp.). Sananalkuisen konsonanttiyhtymän sisältävä asu on mainittu
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ensimmäisen kerran kirjakielessä 1600-luvun alkupuolella (Häkkinen 2004: 1085). Ny-

ky-yleiskielessä ryyni-sana vaikuttaa arkiselta ja sitä käytetään lähinnä puhekielessä,

mutta kirjoitettuun yleiskieleen on vakiintunut sana suurimo, joka etymologisesti liittyy

sanaan suuri ’iso, karkea’ tai se voi olla myös johdos verbistä *suuria ’jauhaa karkeak-

si’ (SSA 2000: 225). Merkitysyhteys suuri-sanaan selittyy sillä, että viljaa rouhittaessa

tai jauhettaessa suurimot ovat jauhoihin verrattuna suurempia ja karkeampia. Suurimo-

sana on otettu käyttöön 1800-luvun lopulla, vuonna 1853 se esiintyi asussa suurima ja

vuodesta 1886 suurimo-asussa. (Häkkinen 2004: 1221.)

Kokki-kirjassa esiintyy siis vain ruotsalaisperäinen kryyni-sana, niin itsenäisenä

sanana kuin yhdyssanoissakin. Kuin ankka on kypsymäisillänsä, pannaan liemeen puoli

teekupillista kokonaisia kryynejä (helgryn) taikka kaksi kourallista kauran-kryynejä.

(N:o 12. Ankanliha-soppaa.)

Kryyni esiintyy Kokki-kirjassa määriteosana yhdyssanassa kryyni-makkara ja pe-

rusosana seuraavissa yhdyssanoissa: päärly-kryyni, riis-kryyni/ riiskryyni/riis’kryyni,

kauran-kryyni/kaurankryyni, kokonainen-kryyni (myös kokonainen kryyni), saaku-

kryyni, krossi-kryyni, manna-kryyni, ohran-kryyni sekä näistä muodostetuissa yhdyssa-

noissa saakukryyni-soppa, krossikryyni-welli, riiskryyni-sekotus, riis-kryyni-

makkara/riiskryyni-makkara, ohran-kryyni-makkara, riis-kryyni-pannukakko, riiskryy-

ni-soppa, riiskryyni-putinki, saakukryyni-putinki, kauran-kryyni-soppa, kaurankryyni-

welli ja riiskryyni-welli.

kräämi Pääasiassa kiisseliä tarkoittava kräämi on lainaa ruotsin kräm-sanasta (esim.

SSA 1992: 423), joka on suomeen lainautuessaan saanut loppuvokaalin -i. SSA:n mu-

kaan (mp.) kräämi olisi esiintynyt ensimmäisen kerran suomen kirjakielessä Lönnrotin

sanakirjassa vuonna 1874, mutta Kokki-kirjan esimerkkien perusteella sana on esiinty-

nyt kirjakielessä jo 25 vuotta aiemmin. Kräämi esiintyy murteissa useissa eri asuissa,

joista Kokki-kirjan kirjoitusasu on länsimurteinen. Muutenkin sana näyttää olevan pää-

asiassa läntinen. (mp.)

Nyky-yleiskieleen on kräämi-sanan asemesta vakiintunut kiisseli, joka on etymo-

logisesti venäläinen lainasana. Kiisseli on mainittu ensimmäisen kerran suomen kirja-

kielessä vuonna 1860 ja se on yleinen etenkin kaakkoismurteessa. (SSA 1992: 360.)
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Nykykielessä esiintyy myös sana kreemi, joka tarkoittaa tavallisesti voista, sokerista ja

kananmunista valmistettua herkkuleivonnaisten ym. kuorrutus- ja täyteainetta (CD-PS).

Kokki-kirjassa kräämi esiintyy ruokalajin nimityksenä sekä itsenäisenä sanana että

perusosana yhdyssanoissa kahwe-kräämi, manteli-kräämi, taale'-kräämi, omena-

kräämi, mansikka-kräämi, wadelma-kräämi ja hyyde'-kräämi. Kräämiä neuvottiin tar-

joilemaan”isolla suuruksella”, ”wähemmällä päiwällisellä”, ”isolla ja wähemmällä eh-

toollisella” sekä ”tee-ehtoollisella”.

Tätä sekotetaan lakkaamata siksi kuin hän on kiehunut wetelähkön jauho-puuron saku-

seksi, jona sitronin-kuoret otetaan pois, ja kräämi kaadetaan wadille’, pannen ympäris-

tölle’ kirsimarja- taikka wadelma-hilloa. (N:o 292. Kräämiä munan-valkuaisesta.)

Kokki-kirjassa esiintyy myös yhdyssana hyyde’-kräämi, jolla tarkoitetaan pikem-

minkin hyytelöä kuin kiisseliä, ja sen selityksenä esiintyy ruotsin gelée-sana. Tässä ti-

lassa (astiassa), toiseen päiwään oltuansa, on se (keitetty peuransarvi) walmis hyyde’-

kräämeihin pantawaksi. (N:o 293. Kräämin hyyde’-ainetta Peuran-sarwesta.)

kumina Tiettyä maustekasvia merkitsevä kumina on todennäköisesti lainaa muinais-

ruotsin kumin-sanasta (Häkkinen 2004: 506), johon on suomeen lainattuna lisätty lop-

puvokaaliksi -a. Sana juontuu kuitenkin alasaksan kautta latinasta, josta se puolestaan

palautuu kreikkaan ja edelleen seemiläisiin kieliin. Kumina on suomen kielessä esiinty-

nyt Agricolan ajoista lähtien. (mp.)

Kuminaa käytettiin Kokki-kirjassa mausteena näkkileivän valmistuksessa ja kaalin

hapantamisessa. Kuminan käytöstä neuvottiin Kokki-kirjassa näin: Kuminoita taikka

timjamia ei ole sekaan panemista, enempää kuin muitakaan kryydejä, sillä ne’ huonon-

taawat perunoiden ma’un. (4. Ruokien laitoksista)

kupari Tiettyä metallista alkuainetta tai metalliseosta tarkoittava kupari on lainattu

muinaisruotsin sanasta kopar tai kupar, joka puolestaan juontuu latinasta (Häkkinen

2004: 514), ja sanaan on suomeen lainattuna lisätty loppuvokaali -i. Kupari on ollut

käytössä Agricolasta lähtien (mp.).

Kokki-kirjassa kupari esiintyy itsenäisenä sanana sekä yhdyssanojen kupari-astia

ja kupari-kattila määriteosana, jolloin kupari määrittää, millaisesta materiaalista ko.

astiat on valmistettu. Kupari- taikka waski-astiat owat paraita keitto-kaluja, ollenkin
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muna- ja maito-ru’issa, mutta niiden pitää aina oleman hywiksi tinattuja, eikä koskaan

tinaamattomista, ei huonoiksi tinatuissakaan, ei soenneissa eikä pesemättömissä keitet-

tämän; sillä kuparin wihriäinen ruoste, joka tinaamattomista lähtee, on wäkewää

myrkkyä. (1. Astioiden ruokosta.)

(ks. esimerkkiä myös hunaja-sanan yhteydessä.)

kuppi Pienehköä maljamaista astiaa tai juoma-astiaa tarkoittava kuppi on lainaa ruotsin

kopp-sanasta, joka vanhassa kielessä on esiintynyt myös asussa kupp (Häkkinen 2004:

516). Suomeen lainautuessaan lähtömuotoon on lisätty loppuvokaaliksi -i. Kuppi on

esiintynyt ensimmäisen kerran suomen kirjakielessä 1600-luvun alkupuolella ja se on

myös murteissa yleinen (SSA 1992: 446).

Kokki-kirjassa kuppi esiintyy itsenäisenä sanana lähinnä tarjoilu- tai ruokailuasti-

an ominaisuudessa: Liemestä pannaan yksi osa kuppiin kaseksi ja loppu tuodaan rinnan

kanssa pöytään. (N:o 68. Keitettyä Wasikan-rintaa.)

Tätä [kahwe-kräämiä] nautitaan jähtyneenä vadilta taikka kupeista. (N:o 284. Kahwe-

Kräämiä.)

Kuppia käytettiin myös ruoanvalmistuksessa: Wähän woita sotketaan kupissa lu-

sikalliseen jauhoin, taikka jos suurustus halutaan sakiammaksi, niin pannaan enemmän

jauhoja. (N:o 169. Muutamien Juuri- ja Wihriäiskaswujen suurustuksestä.))

Kuppi esiintyy Kokki-kirjassa myös perusosana yhdyssanoissa teekuppi/tee-kuppi,

posliini-kuppi/posliini kuppi, kasi-kuppi ja kahwe-kuppi. Esimerkiksi ”selkiää puljon-

kia” nautittiin näin: Sitte’ kuurnataan se [puljonki] moneen piihin willasen kankaan

läpitte’, siksi että selkenee, jonka perästä keitetään ja tuodaan teekupeilla eteen. (N:o

4. Selkiää Puljonkia)

kyökki ’keittiö’ esiintyy Kokki-kirjassa vain yhdyssanan kyökki-puukko määriteosana

kalkkunan-paistia valmistettavassa ohjeessa, jossa ensin neuvotaan nylkemään kalkku-

na: Sitte’ pistetään siihen (kalkkunan rintaan) niin pitkä kyökki-puukko että kärki ulet-

tuu rintaluuhun saakka, johonka se kädellä lyödään sormen wahwuudelta, kierretään

ympäri ja käännetään rinta pystyyn. (N:o 92. Kalkkunan-paistia.))

Kyökki on lainattu ruotsin sanasta kök, joka on suomeen lainautuessaan saanut

loppuvokaalin -i. Kyökki on esiintynyt ensimmäisen kerran kirjoitetussa kielessä 1700-
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luvun loppupuolella (Jussila 1998: 125). Nykykielessä kyökkiä saatetaan käyttää arki-

sessa, leikillisessä kielessä, mutta yleiskielessä kyökki on korvattu keittiöllä, jota ei vielä

Kokki-kirjan aikoihin tunnettu suomen kielessä. Keittiö on oppitekoinen uudissana, joka

on johdettu ikivanhasta keittää-verbistä ja se on ilmaantunut suomen kieleen vasta

1860-luvulla (Häkkinen 2004: 393).

laaperi tarkoittaa mauste- ja koristekasvina tunnettua laakeripuuta ja sana esiintyy ny-

kykielessä asussa laakeri, joka on lainaa ruotsin lager-sanasta, joka puolestaan palautuu

latinaan. Muinaisruotsissa sana on esiintynyt asuissa lagherbaer, laverbaer tai laurbär,

joiden loppuosa tarkoittaa marjaa. (Häkkinen 2004: 552.) Kokki-kirjan laaperi-asu

näyttäisi olevan lainattu muinaisruotsin asusta, jolloin marjaa tarkoittava osa -baer tai -

bär on muuntunut suomen kielessä muotoon -peri (vrt. mm. Lönnrotin sanakirjan

(1874: 658, 772) kirsperi ’kirsikka’ ruotsin kirsbär-sanasta ja (k)ruusperi ’karviainen’

ruotsin krusbär-sanasta). Suomeen lainautuessaan sekä laaperi että laakeri on mukau-

tettu suomen kielen sanarakenteeseen sopivaksi lisäämällä loppuun vokaali -i. Laakeri

on esiintynyt suomen kirjakielessä Agricolasta alkaen, mutta nykyasussa vasta 1800-

luvun jälkipuoliskolta. (mp.)

Kokki-kirjassa laaperi esiintyy vain yhdyssanojen laaperin-marja ja laaperin-

lehti määriteosana ja sitä käytettiin ”pata-paistin” ja ”satakerttu-syltyn” mausteena sekä

”pikkusien etikka-gurkkujen astioittemisessa” (so. säilömisessä) ja ”här’än-lihan suo-

laamisessa”.

Reisi taikka muu luonnikas kappale’ här’ästä wirutetaan puhtaaksi; sitte’ pannaan ---

liha paistumaan umpikannen alla hiljasella walkialla; - suoloja, pippuroita ja laaperin-

lehtiä pannaan myös sekaan --- (N:o 53. Pata-paistia.)

Laaperi esiintyy myös yhdyssanassa laaperin-marjanlehti, jossa ruotsin marjaa

tarkoittava sana esiintyy kahdesti ensin -peri-muodossa ja sitten käännettynä sanassa

marja. Luultavasti -peri-loppua ei enää tunnistettu bär-sanan muodoksi.

Sen perästä ladotaan ne’ (kurkut) kiwi-pulliin, pannen joka latomuksen wäliin 3 taikka

4 laaperin-marjanlehteä, 4 taikka 5 neilikkaa, hiukan pippuroita, muskotblommaa ja

pieneksi palotettua piparuuttia. (N:o 323. Pikkusien Etikka-gurkkujen astioittemisesta.)
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laari esiintyi Kokki-kirjassa vain kerran ohjeessa, jossa neuvottiin, ”kuinka jauhot este-

tään koihin ja toukkiin tulemasta”: Mutta jos jauhot owat astioissa tai laareissa, niin

peitetään ne’ wisusti laitoja myöden wanhalla kuluneella ja taajalla liina-riewulla, jon-

ka päälle’ lewiteltäköön, kautta astian laitoja myöden, sormea wahwalta suoloja, mutta

niin tarkasti ett’eivät jauhoin warise. (N:o 382. Kuinka jauhot estetään koihin ja touk-

kiin tulemasta.)

Laarilla tarkoitetaan ’(matalilla) seinämillä erotettua aitan, kellarin tms. osastoa,

hinkaloa, purnua’ (CD-PS) eli esim. eräänlaista jauhojen säilytysastiaa. Etymologialtaan

laari on ruotsalaista alkuperää muinaisruotsin laar-sanasta (Häkkinen 2004: 553). Suo-

meen lainattuna ruotsalaiseen lähtömuotoon on lisätty loppuvokaaliksi -i. Suomen kir-

jakielessä laari on esiintynyt Agricolasta lähtien (mp.), mutta nykyisin se kuulunee lä-

hinnä maatalousalan erikoisterminologiaan.

lai Laatua, luokkaa, tapaa yms. tarkoittava lai (nykykielessä laji) on lainattu muinais-

ruotsin slagh-sanasta, jota nykyruotsissa vastaa slag. Suomen kirjakielessä lai-asu on

esiintynyt jo Agricolalla ja nykykielessäkin se esiintyy monissa yhdyssanoissa ja sana-

liitoissa. Nykykielen laji-asu taas on esiintynyt ensimmäisen kerran kirjakielessä 1600-

luvun alkupuolella. (Häkkinen 2004: 563.) SSA:n mukaan (1995: 39) lai-asu on van-

hahtava ja murteissa esiintyvä kirjoitusasu, oletettavasti nimenomaan läntinen asu.

Kokki-kirjassa lai esiintyy useita kertoja pääasiassa erilaisten sanaliittojen jälkio-

sana, esim. seuraawalla lailla, tawallisella lailla, edellä neuwotulla lailla,  mutta  se

esiintyy myös seuraavissa yhdyssanoissa perusosana: ruoka-lai, wihriäiskasvulai, papu-

lai, lihalai, keittolai ja jälki-lai. Sitte’ kuin kaikki owat hywin sekasin sekotetut, tehdään

siittä pikkusia ymmyriäisiä kakkosia, jotka paistetaan woissa ja tuodaan minkä wih-

riäiskaswulain kanssa hywänsä syötäwäksi. (N:o 62. Liha-kakkosia.)

- Jäljelle’ jääneestä porosta saadaan wielä niin hywää kahweeta kuin kahwe-

pawuistakin tawallisella keittolailla. (N:o 374. Kahweeta.)

Lai-sanaa käytetään Kokki-kirjassa myös adverbiaalisesti: Kauniiksi hakattu

här’än-rinta niotaan hawaslangalla sen luontoseksi kuin tahdotaan ja pannaan aamulla

aikaisin kiehumaan kelpolailla. (N:o 54. Tuoretta Här’än-rintaan.)
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Lai-sanan synonyymina Kokki-kirjassa esiintyy tavan merkityksessä myös sana

tapa, jolle on esitetty sekä balttilainen että germaaninen lainalähde. Tapa on esiintynyt

suomen kirjakielessä Agricolasta lähtien. (Häkkinen 2004: 1273.)

leiwiskä Vanhan painomitan (8,5 kg) nimitys leiwiskä on lainattu joko ruotsin lifspund-

sanasta tai suoraan alasaksasta, jossa se on tarkoittanut keskiajalla Liivinmaalla käytös-

sä ollutta ’liiviläistä puntaa’ ja sitä on käytetty painomitan nimityksenä Agricolasta al-

kaen (SSA 1995: 61, Häkkinen 2004: 591). Molemmat lähteet mainitsevat, että metri-

järjestelmään siirryttäessä leiviskä on otettu uuteen käyttöön nyt 10 kilon merkityksessä,

mutta itse en ole kuullut käytettävän sitä painomitan nimityksenä nykykielessä.

Kokki-kirjassa leiwiskää käytetään vain yhdessä ohjeessa, jossa kerrottiin ”leipo-

misista yhteisesti”: Kuudesta leiwiskästä rukiisista-jauhoista pitäisi tulla 9 leiwiskää

kyrsää (so. leipätaikina, taikinajuuri), ja jähtynyttä leipää 8 leiwiskää. Tawallisesti las-

ketaan kolme leiwiskää pehmosta leipää kuiwawan kahdeksi. (N:o 350. Leipomisista

yhteisesti.)

liinöljy esiintyy Kokki-kirjassa vain kerran, kun neuvottiin pitämään astiat kunnossa.

Wielä paremmin estyywät ne’ [kivi- ja saviastiat] halkeilemasta, jos ulkopuolelta muu-

tamaan piihin silataan wetelällä sawella ja sitte’ liinöljyllä. (1. Astioiden ruokosta.)

Liinöljy tarkoittaa pellavaöljyä ja se on lainattu ruotsin linolja-sanasta. Liinöljy on

mainittu suomen kirjakielessä 1700-luvun alussa (Jussila 1998: 140). Nykykieleen va-

kiintunut pellavaöljy koostuu käännösosasta ja lainaosasta: alkuosa on käännetty ruotsin

lin-sanasta ja loppuosana on ruotsalainen lainasana öljy. Kokki-kirjassa ei käytetty pel-

lava-sanaa, vaikka se on esiintynyt suomen kirjakielessä jo vuoden 1642 Raamatussa

(Häkkinen 2004: 896) sen takia, että Länsi-Suomen murteissa pellavan merkityksessä

on käytetty sanaa liina (SSA 1995: 73–74). Pellava-sanan alkuperä on toistaiseksi sel-

vittämättä (Häkkinen 2004: 896).

linsi Palko-kaswut, niinkuin pawut, pöönit, hiiren-pawut (elikkä linsit) pannaan walki-

alle’ kylmään weteen kiehumaan. Ne pehmeneewät pikemmin wirta- kuin kaiwo-

wedessä. (4. Ruokien laitoksista.)
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Linssejä neuvottiin keittämään yllä mainitulla tavalla ja niistä valmistettiin ”höys-

tettyjä linsi-papuja” ja ”linsi-mäihää”. Sana linsi siis esiintyy Kokki-kirjassa sekä itse-

näisenä sanana että yhdyssanoissa linsi-mäihä ja linsi-papu määriteosana. Kirjan alussa

olevassa keitto-ohjeessa linsi-sana esiintyy hiiren-papu-yhdyssanan selityksenä ja syno-

nyymina.

Herneensukuista viljelykasvia, kylvövirvilää ja valoa taittavaa läpinäkyvää kappa-

letta tarkoittava linssi (Kokki-kirjan linsi) on lainaa ruotsin lins-sanasta, joka palautuu

saksan kautta latinaan ja latinasta johonkin kadonneeseen ja tuntemattomaksi jäänee-

seen Euroopan alkuperäiskieleen. Suomen kirjakielessä linssi kasvin nimityksenä on

mainittu ensimmäisen kerran 1700-luvun puolivälissä. (Häkkinen 2004: 613.) Suomeen

lainattuna ruotsinkieliseen lähtömuotoon lins on lisätty loppuvokaali -i. Kokki-kirjan

linsi-asu (vrt. punsi, esansi, pomeransi) muistuttaa enemmän lainanantajakielen muotoa,

mutta nykykielessä kirjoitus- ja ääntöasussa on geminaatta -ss.

loota esiintyy Kokki-kirjassa sekä itsenäisenä sanana loota että yhdyssanojen lohi-loota,

silli-loota ja pläkki-loota perusosana. Sanaa käytettiin ruokalajien nimityksissä (lohi-

loota, silli-loota), mutta myös ruoanvalmistusastian nimityksenä (pläkki-loota, loota).

”Lohi-lootia” valmistettiin näin: Lohesta wiileskeltyjä ohkosia pytkyjä liotetaan maidon

sekasessa wedessä puolen wuorokautta, jos lohi on suolattua; sitte’ woidellaan sulatul-

la woilla niin monta pläkki-lootaa kuin tarwitaan, ja ladotaan niiden pohjille’ kertaa-

seensa kypseksi keitettyjä ohkosia perunan-lohkoja ja lohkojen päälle lohipytkyjä ---

lohen päälle’ ladotaan sitte’ taas perunoita ja perunoitten lohta, siksi että loota täytyy.

--- Loodat pistetään uuniin kypsymään, ja tuodaan lämpösinä syötää. (N:o 143. Lohi-

lootia.)

Loota on ruotsalainen laina sanasta låda ja se on esiintynyt suomen kielessä 1700-

luvun puolivälistä lähtien (SSA 1995: 92). Nyky-yleiskielessä loota on hyvin kansan-

kielinen sana (CD-PS), jonka asemesta käytetään sanaa laatikko. Laatikkokin on ruotsa-

lainen laina muinaisruotsin pientä laatikkoa tarkoittavasta sanasta, joka on alun perin

johdos kirstua tarkoittavasta sanasta. Laatikko on esiintynyt ensimmäisen kerran suo-

men kielessä 1600-luvulla, mutta nykyasu on tullut käyttöön 1700-luvulla. (Häkkinen

2004: 554.) Kokki-kirjassa ei kuitenkaan käytetä laatikko-sanaa, vaikka Granlundin on

täytynyt tuntea kyseinen sana. Luultavasti laatikko on tuolloin voitu mieltää pääasiassa
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puusta valmistetuksi eikä se ole siten sopinut käytettäväksi Kokki-kirjan esimerkeissä.

Granlundin tiedetään muutenkin suosineen kansanomaista kieltä ja sanastoa kirjallisissa

töissään, mikä osaltaan selittää loota-sanan käyttöä Kokki-kirjassa. Nykykielessä laa-

tikko-sanaa käytetään myös ruokalajien nimityksissä, esimerkiksi yhdyssanoissa maksa-

laatikko ja silakkalaatikko, mutta ei kuitenkaan enää ruoanvalmistusastian nimityksissä.

luodi Mm. ammusta, kuulaa ja vanhaa painomittaa tarkoittava luoti on lainattu muinais-

ruotsin lodh-sanasta ja se on esiintynyt suomen kielessä 1540-luvulta alkaen (SSA

1995: 110, Häkkinen 2004: 643). Kokki-kirjassa esiintyvä d:llinen kirjoitusasu luodi on

länsimurteinen (SSA 1995: 110). Painomittana luoti on ollut hyvin pieni (n. 14–15 g) ja

se on vaihdellut punnittavan aineen mukaan.16 Nykykielessä luoti tarkoittaa ’ammusta,

kuulaa’, painomitan nimityksenä sitä ei enää käytetä, mutta se esiintyy kuitenkin yhdys-

sanojen määriteosana esim. luotisuora, luotilanka pystysuunnan tarkistukseen käytettä-

vän luotilangan metallipainon merkityksessä (CD-PS).

Kokki-kirjassa luodi esiintyy vain mittayksikön nimityksenä itsenäisenä sanana

useissa ohjeissa, erityisesti erilaisissa leivonnaisissa. ”Wasikanliha-kokkaroita” tehtiin

Kokki-kirjassa näin: Puolen naulaa suonista ruokottua uutta (raakaa) wasikanlihaa

leikataan, surwotaan ja nuijitaan pieneksi 4:sä taikka 5:dessä luodissa woissa; pan-

naan sitte’ ryypyn werrassa maidossa liotettua nisuleipää sekaan, ja sen perästä 2 taik-

ka 3 munaa, hiukan muskottia, suoloja ja pippuroita. Tästä pistetään mär’ällä lusikalla

pikkusia kokkaroita kiehuwaan puljonkiin. (N:o 46. Wasikanliha-kokkaroita. (Frikadel-

ler.))

Myös ohjeessa ”pannukakkoa happamasta taaleesta” käytettiin luodia: Puolen-

tooppia hapanta taaletta sekotetaan kahden luodin sokerin seassa kowaksi wahdoksi ja

lisätään sitte’ sekaan 6 wispilällä sekotettua munan-ruskuaista, hiukan pienennettyä

kanelia ja 6 luodia pienennettyä sokeria. (N:o 274. Pannukakkoa happamasta taalees-

ta.)

löökki Sipulia tarkoittavia sanoja on lainattu suomen kieleen useina eri lainakerrostumi-

na, joita edustavat Kokki-kirjassa sanat laukka, löökki ja sipuli (ks. erikseen näitä). Si-

pulia tarkoittava löökki on lainaa ruotsin lök-sanasta, johon on suomeen lainattuna lisät-

16 http://fi.wikipedia.org/wiki/Luoti_(mittayksikk%C3%B6)

http://fi.wikipedia.org/wiki/Luoti_(mittayksikk%C3%B6)
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ty loppuvokaali -i, muuten kirjoitusasu noudattelee ruotsin ääntöasua. Murteissa ja van-

hassa kirjakieleessä on esiintynyt myös asut lyökki, lyöki ja lööki, jota käytetään etenkin

länsimurteissa ja Kainuussa, mutta Kokki-kirjan löökki-asua on käytetty etenkin Etelä-

ja Keski-Pohjanmaalla (SSA 1995: 121). Löökki on esiintynyt suomen kirjakielessä

1700-luvun lopulta (mp.), mutta nyky-yleiskielessä löökki variantteineen on korvattu

sipuli-sanalla (ks. tätä).

Kokki-kirjassa löökki esiintyy kerran itsenäisenä sanana ja muuten vain yhdyssa-

nojen ruoho-löökki/ruoholöökki ja panskan-löökki perusosana. Terä-aseella pieniksi

surwottuja ruoho-löökkejä keitetään woissa ja hiukassa jauhoissa, johon myös lisätään

lihan-lientä. --- kaadetaan sekaan pestyjä ja kraapittuja raakoja perunoita. (N:o 200.

Perunoita Pariisin tawalla.)

Kokki-kirjassa ruoho-löökistä voitiin tehdä myös ”ruoho-löökki-kasta” eli kasti-

ketta ja sitä voitiin myös suolata. Kokki-kirjassa ruotsin gräslök-sanan alkuosa on suo-

mennettu ruoho-sanalla, mutta loppuosa on lainattu. Miksi Granlund ei ole käyttänyt

löökki-sanan asemesta sipuli-sanaa, kun se joka tapauksessa esiintyy Kokki-kirjassa?

Ehkä hän ei ole osannut yhdistää kyseisessä tapauksessa löökkiä sipuli-sanaan tai sitten

sipuli-sanaa ei ole vielä tuolloin käytetty yhdyssanoissa. Kokki-kirjassahan sipulilla

tarkoitettiin nimenomaan punasipulia.

Löökki esiintyy Kokki-kirjassa myös yhdyssanassa panskan-löökki (ks. myös

panska). Tämä löökki ei pysy maasta otettuna kauwan homehtumata, ssentähden säily-

tetään se (pa)raiten kuiwaamalla. --- Tämä on monissa tarpeissa hywä, erinomattain

suolasien- ja liko-kalojen kasena. (N:o 341. Panskan-löökin kuiwaamisesta.)

malmi Metallinvalmistuksen kannalta hyödyntämiskelpoista mineraaliesiintymää tar-

koittava malmi on lainattu ruotsin malm-sanasta, joka on malmin ja metallin ohella tar-

koittanut myös hiekkakenttää (Häkkinen 2004: 675–676). Suomeen lainattuna sanaan

on lisätty loppuvokaali -i, jolloin se vastaa paremmin suomen kielen sanarakennetta.

Suomen kirjakielessä malmi on esiintynyt Agricolasta alkaen (mp.).

Kokki-kirjassa malmi esiintyy vain yhdyssanojen malmi-pata ja malmi-liesi määri-

teosana. Malmi-padassa valmistettiin mm. ”kräämiä marja-liemestä”, keitettiin ”marja-

hilloja” ja ”nestettä puoloista”. Mitä laija marja-lientä hywänsä sekotetaan wedessä ja

sokerissa. että saa sokerin ma’un, ja pannaan sitte’ kiehumaan kiwi- taikka malmi-
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pataan, sillä muussa astiassa muuttaa se muotonsa [so. värin]. (N:o 287. Kräämiä Mar-

ja-liemestä.) Tästä esimerkistä käy ilmi, miksi (hapahkoista) marjoista valmistettavia

ruokia täytyy valmistaa juuri malmiastiassa.

Ennen kuin kahwe-pawut poltetaan pitää ne’ hywin pestämän puhtaassa wedessä, mutta

ei kuitenkaan enempää erältä, kuin wähänä aikana tarwitaan. Oitis pestyä pyhitään ne’

liina-riewulla kuiwiksi, lewitellään sitte’ ohkoselta paperille’ ja pannaan lämpöselle’

malmi-liedelle’ taikka uunin-arinalle’ kuiwuun. (N:o 374. Kahweeta.)

mangoldi Täksi otetaan punajuurikoiden, mangoldin ja myöskin mollan lehtiä, joita

siihen aikaan saadaan. Lehdet puhdistetaan isommista warsista ja pienistä suonista,

pannaan sitte’ kiehuwaan weteen kiehumaan wähäksi aikaa --- (N:o 333. Wihriäisen-

kaalin suolaamisesta.)

Mangoldi on ns. savikkakasvi, joka muistuttaa ulkonäöltään raparperia ja erästä

sen lajiketta (lehtimangoldia) käytetään pinaatin tapaan kiehautettuna tai tuoreena salaa-

tissa (Lehmusoksa – Muurinen 1998: 139). Mangoldi on ikivanha viljelykasvi, jota on

kasvatettu 7000 vuotta Persiassa ja Välimeren seudulla.17 Sen kasvatus oli pitkään

unohduksissa Suomessa, mutta 2000-luvulla sitä on taas alettu viljellä kotipuutarhoissa-

kin. Sanana mangoldi on ruotsin kautta tullut yleiseurooppalainen laina. Tähän viittaa

se, että mangoldin vastine ruotsissa on mangold (SOB1 1994: 736), johon on suomeen

lainattuna lisätty loppuvokaali -i. Sanan yleiseurooppalaisuuteen taas viittaa kasvin al-

kuperä (ks. yllä).

manna esiintyy Kokki-kirjassa vain määriteosana yhdyssanoissa manna-puuro ja man-

nakryyni. Mannakryynit keitetään maidossa puuroksi ja pannaan sitte’ sekaan hiukan

pienennettyjä manteleita, sokeria ja suoloja. (N:o 33. Manna-puuroa.)

Mannakryyni on lainattu ruotsin mannagryn-sanasta, mutta Raamatun kertomuk-

sen mukaan manna tarkoitti myös taivaasta satanutta ihmeellistä ravintoa ja se on lainaa

ruotsin tai suoraan latinan manna-sanasta. Latinan ja kreikan manna taas on lainattu

seemiläisistä kielistä. Myöhemmin sama sana on siis otettu käyttöön vehnäsuurimoiden

nimityksenä. (Häkkinen 2004: 681.) Häkkisen mukaan (mp.) venhnäsuurimoita tarkoit-

17

http://www.finfood.fi/finfood/kasvikset.nsf/wTuotetietous/54664C636188129AC2256E0B003551BD?op
endocument&View=1&Start=1&Count=100&Expand=2.7.10

http://www.finfood.fi/finfood/kasvikset.nsf/wTuotetietous/54664C636188129AC2256E0B003551BD?op
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tava mannakryyni tai -ryyni on tullut käyttöön 1800-luvun jälkipuoliskolla, ja se olisi

ensimäisen kerran mainittu vuonna 1865, mutta todistettavasti Kokki-kirjassa on käytet-

ty samaa sanaa jo 16 vuotta aikaisemmin.

manteli Mantelipuun pähkinöitä tarkoittava manteli on lainattu suomeen ruotsin man-

del-sanasta, joka puolestaan palautuu alasaksan kautta latinaan ja kreikkaan (Häkkinen

2004: 682). Suomeen lainattuna sanaan on lisätty loppuvokaali -i ja soinnillinen klusiili

d on vaihtunut soinnittomaksi klusiiliksi t:ksi. Manteli on esiintynyt suomen kirjakieles-

sä 1600-luvun alkupuolelta lähtien (mp.).

Kokki-kirjassa manteli esiintyy usein sekä itsenäisenä sanana että yhdyssanoissa,

mutta myös sanaliittoihin rinnastettavissa kiinteissä ilmauksissa makosia manteleita,

karwaita manteleita. Manteli esiintyy perusosana yhdyssanoissa karwas-manteli, ma-

kosia-manteleita ja makeita-manteleita ja ruokalajien nimityksissä määriteosana yhdys-

sanoissa manteli-putinki, manteli-torttu, manteli-kakko, manteli-kräämi. Manteleita käy-

tettiin Kokki-kirjassa mausteena erilaisten makeiden ruokien valmistuksessa ja ”mante-

li-torttua” neuvottiin tarjoilemaan ”Isolla Suuruksella” eli aamiaisella.

 Jähtyneenä sekotetaan siihen [”riis-kryyneistä” ja maidosta tehtyyn puuroon] 4 luodia

warittuja ja kuorittuja pienennettyjä makosia-manteleita ja muutama karwas-manteli,

niinmyös yhden sitronin päällimmäinen keltanen kuori pieneksi raastittuna ja jumfura

pienennettyä sokeria. (N:o 229. Riisi-Putinkia.)

meirami Tiettyä mausteyrttiä tarkoittava meirami on lainattu ruotsin mejram-sanasta,

joka palautuu keskiajan latinaan (Häkkinen 2004: 698). Suomeen lainattuna lähtömuo-

toon on lisätty loppuvokaali -i. Meirami on mainittu ensimmäisen kerran suomen kirja-

kielessä 1600-luvun alkupuolella (mp.)

Kokki-kirjassa meirami esiintyy vain itsenäisenä sanana ja sitä käytettiin mm.

maustamaan ”wihriäisiä papuja lihata”: Pawut, riiwittyinä pal’oista, kaadetaan kiehu-

maan kylmään weteen; sekaan pannaan porkkanan lohkoja, hiukan meiramia, pienen-

nettyä persiljaa, muutama portlakan-lehti, pippuroita ja woita. (N:o 17. Wihriäisiä pa-

puja lihata.)

Meiramia käytettiin myös ”veri-putingin” valmistuksessa: Kolmeen kortteliin puh-

taaksi kuurnattuun taikka siilattuun wereen sekotetaan kortteli maitoa, hiukan siirappia,
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suoloja, pippuroita, inkiwääriä ja pieneksi hierottua meiramia, niin myös senwerran

sekasin-jauhettuja rukiisia-jauhoja, että hän tuskin pyörielee wispilää ylösnostaissa.

(N:o 224. Weri-Putinkia.) Näiden lisäksi meiramia käytettiin ”riis-kryyni-

makkaroiden”, ”ohran-kryyni-makkaroiden ja ”maksa-makkaroiden” valmistuksessa ja

sitä voitiin myös kuivata.

messinki Tiettyä metalliseosta merkitsevä messinki on lainattu joko ruotsin mässing-

sanasta tai suoraan saksan Messing-sanasta (Häkkinen 2004: 704). Suomeen lainattuna

sana on saanut loppuvokaalin -i. Messinki on mainittu ensimmäisen kerran kirjoitetussa

kielessä 1700-luvun alkupuolella (mp.).

Kokki-kirjassa messinki esiintyy sekä itsenäisenä sanana että määriteosana yhdys-

sanassa messinki-kattila. Puhtaiksi saadaan ne’ [tinatut astiat] sahan-jauhoilla, taikka

wielä puhtaimmiksi trankilla eli wanhalla happamalla juomisella. Samalla puhdistetaa-

na myös messinki. (1. Astioiden ruokosta.)

Näitä [marjahilloja] ei saa keittää tinatussa astiassa, waan malmi-padassa taikka mes-

sinki-kattilassa. (N:o 299. Marjojen keitoksista yhteisesti.)

metalli Tietynlaisia alkuaineita tarkoittava metalli on lainattu suomeen ruotsin metall-

sanasta, joka palautuu latinaan ja kreikkaan (Häkkinen 2004: 705). Suomen kieleen tul-

lessaan sana on saanut suomen sanarakenteeseen sopivan loppuvokaalin -i. Metalli on

esiintynyt suomen kirjakielessä 1600-luvun alkupuolelta lähtien (mp.).

Kokki-kirjassa metalli esiintyy vain yhdyssanan metalli-astia määriteosassa: Paot,

metalli- ja kiwi-astioissa, tukitaan wettäpitäwiksi kyrsällä, tehty puoliksi tuh’asta ja

pajan-miilusta sekotettu munan-walkuaisella. (1. Astioiden ruokosta.)

miilu Puuhiilien valmistukseen liittyvä vanha ammattitermi miilu on lainattu ruotsin

mila-sanasta, joka tarkoittaa havuilla, mullalla ja turpeella peitettyä puukekoa, jossa

puut poltetaan sysiksi eli puuhiiliksi (Häkkinen 2004: 710–711). Suomeen lainautues-

saan mila-sanan loppuvokaali on muuttunut -u:ksi. Ensimmäisen kerran miilu on mainit-

tu suomen kirjakielessä 1700-luvun alkupuoliskolla (Jussila 1998: 160).

Kokki-kirjassa miilu esiintyy yhdyssanan pajan-miilu perusosana ohjeessa, jossa

neuvottiin paikkaamaan reikiintyneet metalli- ja kiviastiat (ks. metalli-sanan esimerk-
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kiä). Nykykeittokirjasta miilu-sanaa ei enää löydä ja nyky-yleiskielessäkin sen käyttö on

melko harvinaista rajoittuen tietyn erikoisalan terminologiaan.

minuutti, minuuti Ajanyksikköä tarkoittava minuutti on laajalle levinnyt kulttuurisana,

joka pohjautuu latinan pientä tai vähäistä tarkoittavaan minuta-sanaan (SSA 1995: 168).

SSA:n mukaan (mp.) minuutti on tullut suomeen ruotsin tai saksan minut(e)-asusta.

Häkkinen kuitenkin toteaa, että Agricolasta alkaen suomen kirjakielessä esiintynyttä

minuutti-sanaa ei ole voitu lainata ruotsista, koska siellä sana on esiintynyt kirjoitetussa

kielessä myöhemmin kuin Agricolalla (Häkkinen 2004: 715–716). Tässä olen kuitenkin

päätynyt pitämään sitä mahdollisesti ruotsin kautta tulleena yleiseurooppalaisena laina-

na. Suomen kielen sanarakenteeseen mukautettuna minut(e)-asu on saanut loppuvokaa-

lin -i.

Kokki-kirjassa minuutti esiintyy vain itsenäisenä sanana melko usein. Muutamissa

perunoissa on maan maku, sentähden keitettäköön niitä ensimmäisessä wedessä ainoa-

stansa muutama minuuti ja muutettakoon sitte’ toiseen, jossa kiehukoot kypsiksi. (4.

Ruokien laitoksista.)

Sitte’ wanutetaan se [taikina] taas leiwin-pyörimellä ohkoseksi kakoksi, kääritään mut-

kiin, painetaan kokoon ja jätetään muutamaksi minuuttia kajoomata. (N:o258. Woi-

taikinaa pasteijoiksi ja paakkelseiksi.)

molla Nykykielessä (tarha)maltsan nimeä kantavaa viljelykasvia tarkoittava molla

(Ruoff 2001: 72) on lainaa ruotsin målla-sanasta, joka nykyruotsissa esiintyy mm. yh-

dyssanassa trädgårsmålla.18 Tarhamaltsa (eli molla) on pinaatin tapaan käytettävä ra-

vintokasvi19, jota ei nykypäivänä kovinkaan hyvin tunneta. Molla on esiintynyt suomen

kirjakielessä ensimmäisen kerran 1700-luvun jälkipuoliskolla (Jussila 1998: 161). Ny-

kykielessä käytettävä maltsa taas on varhaiskantagermaaninen lainasana ja se on esiin-

tynyt kirjakielessä jo 1600-luvun lopulla (SSA 1995: 144–145).

Kokki-kirjassa molla esiintyy vain kerran itsenäisenä sanana. Täksi otetaan puna-

juurikoiden, mangoldin ja myöskin mollan lehtiä, joita siihen aikaan saadaan. (N:o

333. Wihriäisen-kaalin suolaamisesta.)

18 http://www.henriettesherbal.com/eclectic/elias/atriplex.html
19 http://puutarha.net/index.asp?s=/keskustelu/keskustelu.asp?id=6226

http://www.henriettesherbal.com/eclectic/elias/atriplex.html
http://puutarha.net/index.asp?s=/keskustelu/keskustelu.asp?id=6226
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mortteli Eräänlaista varsinkin mausteiden hienontamiseen käytettävää astiaa tarkoittava

mortteli on lainattu ruotsin mortel-sanasta (SSA 1995: 172), joka on suomeen tullessaan

mukautunut suomen kielen sanarakenteeseen saaden loppuvokaalin -i. Mortteli on esiin-

tynyt suomen kirjakielessä 1700-luvun alkupuolelta lähtien ja se on myös murteissa

yleinen (mp.).

Kokki-kirjassa mortteli esiintyy vain OSS-osiossa huhmari-sanan selityksenä. Ny-

kykielessä mortteli esiintyy murteissa ja arkisessa puhekielessä, mutta kirjoitetussa

yleiskielessä käytetään enemmin sanaa huhmar (taivutus huhmaren tai huhmareen), jota

myös Kokki-kirjassa käytettiin, tosin eri taivutusparadigmaan kuuluvana (huhmari :

huhmarin). Huhmar-sana kuuluu vanhaan omaperäiseen sanastoon, joka on ensimmäi-

sen kerran esiintynyt suomen kirjakielessä 1600-luvun alkupuolella (Häkkinen 2004:

213). Huhmar-sana esiintyy murteissa eri asuissa, joista nykykielen huhmar ja Kokki-

kirjan huhmari ovat länsimurteisia, kun taas itämurteissa on käytetty asua huuhmar

(SSA 1992: 176). Granlundkin oli siis halunnut käyttää mieluummin omaperäistä län-

simurteista huhmari-sanaa kuin ruotsalaista lainasanaa.

Puolentoista korttelia hapanta taaletta sekotetaan niinpaljoon nisujauhoin, että siittä

saadaan koossa pysyväistä taikinaa, johon sitte’ lisätään hiukan pienennettyä kanelia,

raastittua sitronin-kuorta ja huhmarissa pienennettyjä manteleita. (N:o 280. Munkkeja

taaleesta ja munista.)

munkki Rasvassa keitetyn leivonnaisen nimitys munkki on lainaa ruotsin sanasta munk,

joka saksan välityksellä juontuu latinasta, joka taas palautuu kreikkaan. Alun perin

munkilla on tarkoitettu luostariin kuuluvaa miestä, mutta merkityksen laajentuman kaut-

ta sitä on alettu käyttää myös ko. leivonnaisen nimityksenä. Munkki-sanan käyttö lei-

vonnaisen nimityksenä perustuu alkuperäisen munkki-sanan vertauskuvalliseen käyt-

töön: kun munkkitaikinaa pannaan kuumaan rasvaan, se pullistuu nopeasti ruskeakaa-

puisen munkin kaltaiseksi. (Häkkinen 2004: 736.) Leivonnaisen merkityksessä munkki

on mainittu ensimmäisen kerran suomen kirjakielessä 1600-luvun alkupuolella ja mur-

teissakin sana on ollut yleinen paikoin länsi- ja itämurteissa (SSA 1995: 178). Suomeen

lainautuessaan ruotsin munk-asuun on lisätty loppuvokaali -i, jolloin se sulautuu suomen

kielen sanarakenteeseen.
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Kokki-kirjassa on kaksi munkkiohjetta: ”Taale’-Munkkeja” ja ”Munkkeja taalees-

ta ja munista”. Kolme korttelia sakiaa hapanta taaletta wispilöitään lusikallisessa soke-

rissa kowaksi wahdoksi, ja pannaan sitte’ nisujauhoja senwerran sekaan, että saadaan

parahultasen sakiaksi; wiimmeksi lisätään tähän kortteli raikasta wettä, jonka perästä

siittä paistetaan munkkeja woidellussa munkki-pannussa. (N:o 279. Taale’-

Munkkeja.) Tämän esimerkin perusteella munkkeja ei olisi kypsennetty upporasvassa

kuten nykyään, ja munkkipannukin vaikuttaa tähän tarkoitukseen tehdyltä välineeltä.

Munkki esiintyy paitsi itsenäisenä sana myös yhdyssanoissa taale’-munkki, munk-

ki-pannu ja munkin-sia sekä perus- että määriteosana. Näitä munia sopii myös munkki-

pannussa keittää, seuraawalla lailla: joka munkin-sia kaadetaan puolellensa kaiwo-

wettä, ja weden kiehuessa pannaan munat niihin; näissä koossa pysywäisiksi kiehuttua

owat ne’ walmiit syötää, niin kuin jo on mainittu. (N:o 166 Särjettyjä munia. (Förlorade

ägg.))

muskotblomma, muskot-blomma Mausteena käytettävää muskotinkukkaa tarkoittava

muskotblomma on lainaa vastaavasta ruotsinkielisestä sanasta. Nykykielessä käytetään

osittain lainattua ja osittain käännettyä muotoa samasta sanasta. Sanan alkuosa on lai-

naa, kun taas loppuosana on ruotsin blomma-sana suomeksi käännettynä. Kyseisen sa-

nan ensiesiintymästä suomen kirjakielessä ei ole tietoa. Jostakin syystä Granlund ei ole

vielä oivaltanut käyttää nykykieleen vakiintunutta muotoa, vaikka kukka-sana on esiin-

tynyt suomen kielessä Agricolasta lähtien (Häkkinen 2004: 500). Syynä voi olla se, että

muskotinkukka mausteena ja tarkoitteena ei vielä tuohon aikaan ollut kovinkaan tunnet-

tu, joten tarkoitetta vastaavaa lekseemikin on vielä täysin laina-asussa.

Kokki-kirjassa muskotblomma esiintyy mausteen nimityksenä ruoanvalmistukses-

sa usein. Kananlihat hakataan jähtyneinä pieniksi ja sekotetaan pieneksi raastittuun ja

maidossa liotettuun leipään, munan-ruskuaisiin, sokeriin ja muskotblommaan. (N:o

105. Kananliha-kakkosia.)

muskotti Puuta ja siitä saatavaa maustetta tarkoittava muskotti on lainattu ruotsin mus-

kot-sanasta, joka alkuaan juontuu keskiajan latinasta (Häkkinen 2004: 744–745).  Suo-

meen lainattuna sanaan on lisätty loppuvokaali -i. Suomen kirjakielessä muskotti on

esiintynyt ensimmäisen kerran 1600-luvun alkupuolella (mp.).



75

Kokki-kirjassa muskottia käytetään mausteena usein, ja sillä maustettiin niin keit-

toja, ”puljonkeja”, erilaisia kasvisruokia kuin ”putenkejakin”. Sitte’ pannaan kastrulliin

hiukan woita sulamaan, ja woin sekaan kaadetaan se ruoka-siiwilän läpitte’ puserrettu

papu-mäihä ja wähän suoloja ja raastittua muskottia, niin myös sen werran lihan-

lientä, ett’ei mäihä tule liian pakaraksi. ( N:o 174. Linsi-mäihää. (Purée.))

muuruut(t)i eli porkkana esiintyy Kokki-kirjassa vain OSS-osiossa ja yhdessä aivan

kirjan alussa olevassa ohjeessa. Liha keitetään edellä mainitulla tawalla, ainoastansa

sillä erotuksella, että tähän lisätään 3 porkkanaa (taikka muuruutia) ja 2 palsternak-

kaa --- (N:o 2. Tawallista Liha-Soppaa.)

Granlund on ilmeisesti olettanut, että porkkana ei ole ruotsinkielisille kokeille tut-

tu, joten on ollut tarpeen selittää ko. sana käyttämällä ruotsalaista vastinetta suomalai-

sessa asussa.

Muuruut(t)i on siis ruotsalainen laina sanasta morot, joka on saanut suomalai-

semman asun loppuvokaalin -i myötä. Kokki-kirjan ja yleiskielen porkkana on etymo-

logialtaan venäläinen lainasana. Porkkana on esiintynyt suomen kirjakielessä jo 1700-

luvun puolivälistä lähtien, mutta useissa länsimurteissa sana on uudismuodoste (SSA

1995: 399), mikä voi selittää, miksi Kokki-kirjassakin esiintyy vielä ruotsalaisperäinen

muuruut(t)i-sana.

neilikka Tiettyä maustetta tarkoittava neilikka on lainaa ruotsin vastaavasta sanasta,

joka varhaisuusruotsissa on esiintynyt asussa neglika ja nykyruotsissa asussa nejlika.

Ruotsin neilikkaa tarkoittava sana taas tulee keskialasaksasta. Suomen kielessä neilikka

on esiintynyt jo Agricolalla asussa nelike ja neglike ja se on murteissakin yleinen. (SSA

1995: 211.)

Kokki-kirjassa neilikka esiintyy vain itsenäisenä sanana ja sitä käytettiin maustee-

na mm. säilönnässä: Jähtyneinä kuoritaan ne’ [punajuuret] ja leikataan lohoiksi, pan-

naan sitte’ klasi-pulleihin ja sekaan hiukan kokonaisia kryydi-pippuroita ja halastuja

neilikoita. (N:o 327. Punajuurikoiden astioittemisesta.)

nukka Puhtaiksi pestyjä nauriita pannaan wähän suolattuun kiehuwaan weteen kiehu-

maan kypsiksi, joina ne otetaan jähtymään, ja jähtyneenä kuoritaan wisusti. Sitte’ leika-
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taan nukan puolelta joka nauriista kansi, ja nauriit kaiwetaan niin tyhjiksi kuin suinkin

saadaan --- (N:o 193. Täytettyjä nauriita.)

Kokki-kirjan esimerkin perusteella nukka viittaa nauriin jompaankumpaan päähän.

Lounais-Suomen murteissa nukka tarkoittaakin nauriin juurinipukkaa, häntää ja se on

lainattu ruotsin nock- tai nocke-sanasta. Ensimmäisen kerran suomen kirjakielessä nuk-

ka on esiintynyt 1700-luvun alkupuoliskolla. (SSA 1995: 236.) Alkuperäinen asu on

suomeen lainautuessaan saanut loppuvokaalin -a ja -ck-yhtymä on muuttunut geminaat-

ta -kk:ksi. Nukka-sanan kapea-alaisen murrelevikin vuoksi sana ei ole yleistynyt nyky-

kieleen.

numero Luvun kirjoitusmerkkiä tarkoittava numero on italiasta saksan ja ruotsin kautta

lainautunut yleiseurooppalainen lainasana. Italian numero-sana perustuu latinan nume-

rus-sanaan. Numero on esiintynyt suomen kirjakielessä 1600-luvun lopulla ensin latinan

mukaisessa numerus-asussa ja 1700-luvun alkupuolella on esiintynyt ensi kerran nume-

ro-asu. (Häkkinen 2004: 800.)

Kokki-kirjassa numero esiintyy jokaisen ruokaohjeen alussa lyhenteenä N:o, mut-

ta se esiintyy myös itse tekstissä. Tätä [kirsikkamehua] säästetään pulloissa, niinkuin

tämän edellisessä Numerossa on neuwottu. (N:o 316. Kirsimarja-nestettä.)

näkki esiintyy Kokki-kirjassa vain määriteosana yhdyssanassa näkki-leipä ja tästä muo-

dostetussa yhdyssanassa näkki-leiwän-taikina. Nousseena leiwotaan tästä ohkosia leipiä

– joita kutsutaan näkki-leiwiksi; –  ne pistellään molemmin puolin ja pannaan laudoil-

le’ liina-kankaiden wäliin lämpöseen huoneeseen nousemaan, ja sitte’ uuniin parahul-

taseen lämpömään. (N:o 351. Näkki-leipiä.)

Parempaa näkki-leiwän-taikinaa tehdään kräädätyistä rukiisista-jauhoista, johonka

sopii myös nisujauhojakin sekottaa, niin myöskin maitoa, hiukan woita, ja wähäsen mu-

serrettuja wänkkoolia taikka korjantereita. (N:o 351. Näkki-leipiä.)

Näkki yhdyssanan näkkileipä alkuosana on lainattu ruotsin sanasta knäckebröd,

kun taas sanan loppuosa on käännetty. Alkuosan knäck tarkoittaa työkalua, jolla leipä

painellaan kuviolliseksi, joilloin se on helppo taittaa paloiksi (SSA 1995: 250). Suomen

murteissa näkkileipä on esiintynyt vanhastaan Lounais-Suomessa (mp.), josta se on le-

vinnyt muualle Suomen murteisiin ja myös nyky-yleiskieleen. Lainautuessaan suomen



77

kieleen näkki on muuttunut suomen sanarakenteeseen sopivaksi, jolloin sananalkuinen

konsonanttiyhtymä kn- on hävinnyt ja ruotsin konsonanttiloppuinen knäck- tai -e-

loppuinen knäcke-asu on mukautunut vaihteluttomaan -i-loppuisten sanojen paradig-

maan.

oliweri Woita ja nisujauhoja sekotetaan sekasin, N:o 232 neuwotulla tawalla.  Penaa-

tista puserrettua märkyyttä pannaan sekaan, taikka sen puutteessa lihan-lientä ja pie-

nennettyä happamutta ja palotettuja oliwereitä. Tämä, wähän kiehuttuansa, kaadetaan

kahden hywin wispilöityn munan-ruskuaisen sekaan. (N:o 236. Wihriäistä kasta tuoree-

seen här’änrinta-lihaan.)

Oliweri tarkoittaa Kokki-kirjassa oliivia, oliivipuun hedelmää, joka on lainattu

ruotsin oliv-sanasta, joka taas juontuu alkuaan latinasta (Häkkinen 2004: 824). Kokki-

kirjan kirjoitusasu oliweri viittaa siihen, että se on lainattu ruotsin monikkomuodosta

oliver ja se on sitten muokattu suomen kieleen sopivammaksi lisäämällä loppuvokaalik-

si -i. Nykykieleen on siis vakiintunut vastaava yksikkömuotoinen oliivi-asu. Häkkinen

(mp.) toteaa, että oliivi on ensi kertaa mainittu Lönnrotin ruotsalais-suomalais-

saksalaisessa tulkkisanakirjassa vuonna 1847.

ostroni eli nykykielen osteri esiintyy Kokki-kirjassa ateriaehdotusten yhteydessä: Iso

päiwällinen. Höystettyjä kouruja N:o 128 taikka madetta N:o 122, ostronien kanssa ja

Iso ehtoollinen. Höystettyä madetta (N:o 122) ostronien kanssa. (s. 173–174.)

Ostroni on ruotsalainen laina sanasta ostron, joka on mukautettu suomalaiseen sa-

narakenteeseen lisäämällä alkuperäiseen asuun loppuvokaali -i. Ostroni-asu on ollut

käytössä suomen kirjakielessä 1700-luvun puolivälistä 1800-luvun loppupuolelle saak-

ka. Nykyasu osteri on esiintynyt suomen kirjakielessä ensimmäisen kerran 1880-

luvulla. Sekä ostroni että osteri ovat tulleet suomen kieleen ja muihin Euroopan kieliin

latinan kautta kreikasta. (Häkkinen 2004: 843.)

paakkelsi Leivonnaista tai leivosta merkitsevä paakkelsi on lainattu ruotsin bakelse-

sanasta (SSA 1995: 278), jonka loppuvokaali on suomeen lainattuna muuttunut -i:ksi.

Sanan kirjakielisestä ensiesiintymästä ei ole mainintaa, mutta murteissa se on yleinen
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(mp.). Nyky-yleiskielessä käytetään kuitenkin paakkeli-sanan asemesta leipoa-verbistä

muodostettuja johdoksia leivos tai leivonnainen.

Kokki-kirjassa paakkelsi esiintyy sekä itsenäisenä sanana että yhdyssanoissa. Täs-

tä kakosta leikataan kaiken muotosia paakkelseja: ymmyriäisiä, puoli-ymmyriäisiä,

pytkyliäisiä, neliskulmasia, taikka minkä muotosia kunkin mieli tekee. (N:o 268. Muna-

paakkelseja.)

Paakkelsi esiintyy määriteosana yhdyssanoissa paakkelsi-wormu, paakkelsi-

taikina ja paakkelsi-pyörin ja perusosana yhdyssanoissa muna-paakkelsi, taale-

paakkelsi ja manteli-paakkelsi. Tähän [muniin, sokeriin, kermaan, voihin ja mausteisiin]

waiwataan sitte’ niin paljon nisujauhoja että se saadaan weteläksi taikinaksi, jona se

paakkelsi-pyörimellä kaulataan pöydällä ohueksi. (N:o 361. Hywiä Rooneja. (Rån.))

Paakkelsi-sanan synonyymina esiintyy sana kahkara, joka on voitu muodostaa

kakkua tai pullaa merkitsevien kakkara- ja kokkare-sanojen pohjalta (ks. kakkara-

sanasta SSA 1992: 281, 387). Mitään murre- tai kirjakielisiä ensiesiintymätietoja kahka-

ra-sanasta ei löydy, joten sitä täytyy pitää Granlundin keksimänä tilaipäismuodosteena.

palsternakka Porkkanan tapainen juures palsternakka on lainattu ruotsin sanasta pals-

ternacka, joka palautuu alasaksan kautta latinaan. Suomen kirjakielessä palsternakka on

esiintynyt 1600-luvun lopulta lähtien. (Häkkinen 2004: 866.)

Kokki-kirjassa palsternakka esiintyy kolmesti, esimerkiksi seuraavassa ohjeessa:

Liha keitetään edellä mainitulla tawalla, ainoastansa sillä erotuksella, että tähän lisä-

tään 3 porkkanaa (muuruutia) ja 2 palsternakkaa, jonka perästä liha ja liemi kuurna-

taan, ja porkkanat ja palsternakat ruokotaan puhtaiksi. Soppa suurustetaan sitte’ sa-

malla lailla kuin edellä mainittu (N:o 1) ja kaadetaan pöydälle’ tuotavaan ruoka-

astiaan, johonka jo mainitut juurikaswut owat pieninä lohkoina pantu. --- (N:o 2. Taval-

lista Liha-Soppaa.)

pannu Tietynlaista ruoanvalmistusastiaa tarkoittava pannu on lainattu ruotsin panna-

sanasta (Häkkinen 2004: 871). Suomeen lainattuna ruotsin panna-asun loppuvokaali on

muuttunut -u:ksi. Ensi kerran se on mainittu suomen kirjakielessä 1600-luvun alussa

(mp.). Pannu on myös murteissa yleinen (SSA 1995: 309).
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Kokki-kirjassa pannu esiintyy sekä itsenäisenä sanana että yhdyssanoissa perus- ja

määriteosana. [”Maito-porsas”] pannaan sitte’ pitkään pannuun polwillensa, ja hiukan

wettä alle’, ja pannu parahultasen lämpöseen uuniin. (N:o 81. Porsaan-paistia.)

Pannu esiintyy myös määriteosana yhdyssanassa pannu-liha ja perusosana seuraa-

vissa yhdyssanoissa: paistinpannu/paistin-pannu, munkki-pannu, kasi-pannu, pannu-

kakko-pannu, litukka-pannu, plätt-pannu, kahwe-pannu ja rauta-pannu/rautapannu.

Rauta-pannut ja padat owat keitto-astioina huonompia; ne ruostuuwat helpommin,

muuttaawat ru’an ja owat työlläästi puhdistettawia. (1. Astioiden ruokosta.)

 Sitte’ paistetaan paistinpannussa ruskeaksi, ennen yhtäläisen pieniin nelistahkuliaisiin

kirpilöihin leikattua sianlihaa. Nämät otetaan paistuneena pois pannusta ja pannaan

niiden siaan, samaan raswaan ja pannuun, paistumaan sama werta nisukakon rippu-

loita, jotka pitää oleman lihan kokosiin yhtäsuuriin palasiin leikatut. (N:o 18. Papu-

mäihää Puljongin kanssa.)

Paistinpannu on etymologialtaan osittain käännetty ja osittain lainattu. Alkuosa on

käännetty ruotsin stek-muodosta ja loppuosana on lainasana pannu. Paistinpannu on

esiintynyt suomen kirjakielessä jo 1600-luvun lopulla (SSA 1995: 290–291).

pannukakko, pannu-kakko Löysästä (vehnäjauho)taikinasta lähinnä uunipannussa

valmistettavaa paistosta (CD-PS) tarkoittava pannukakku on lainattu ruotsin pannkaka-

sanasta (SSA 1995: 309). Sanan alkuosana on ruotsin panna-sana ja loppuosana myös

ruotsin kaka-sana (ks. kakko). Grönholmin mukaan (1988: 253) yhdyssanoissa, joiden

alkuosakin on mukautettu rakenteellisesti suomen kieleen, on yleensä oletettava kum-

mankin osan lainautuneen erikseen, mutta ne voidaan luokitella myös suoriksi lainoiksi,

kuten tässä olen tehnyt (ks. myös piparikakko, vrt. esim. liinöljy). Suomen kirjakielessä

pannukakku on esiintynyt ensimmäisen kerran 1600-luvun lopulla (Häkkinen 2004:

871). Kokki-kirjassa pannukakku esiintyy o:llisessa asussa, joka on nyky-yleiskielen -

u:llisen kakku-asun etupäässä länsimurteinen kirjoitusasu (SSA 1992: 281).

Pannukakko/pannu-kakko esiintyy Kokki-kirjassa itsenäisenä sanana että yhdys-

sanoissa perus- ja määriteosana. Tämän edellisessä Numerossa neuwottuja pannukak-

koja ladotaan posliin-wadille’ toinen toisensa päälle’, ja jok’ainoan wäliin lewitetään

ohkoselta sitä marja-hilloa kuin tahdotaan, ja wiimmesen pannukakon päälle’ wariste-

taan pienennettyä sokeria. (N:o 273. Pannukakkoja Marja-hillossa.)
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Pannukakko esiintyy määriteosana yhdyssanoissa pannukakko-pannu ja pannukakko-

lasta ja perusosana yhdyssanoissa riis-kryyni-pannukakko ja omena-pannukakko.

Pannukakko-lasta, lasta, jolla pannukakkoja käännetään paistaissa; Ruott. Pankakss-

pade. (OSS)

panska Espanjaa tai espanjalaista tarkoittava panska on lainaa ruotsin spansk-sanasta,

joka suomeen lainattuna esiintyy ilman sananalkuista konsonanttiyhtymää ja loppuvo-

kaaliksi on lisätty -a (vrt. ruotsin spanska). Vastaavanlaista muotoa ei ole tiettävästi

käytetty suomen kirjakielessä, joten sitä voi pitää alkutekstin aiheuttamana interferens-

sinä. Lönnrotin sanakirjassa (1874: 79) mainitaan sana Espanja ja sen synonyymina

esitetään Hispanja, joka on ollut yleinen muoto vanhassa kirjakielessä (Jussila 1998:

41).

Kokki-kirjassa panska-sanaa käytetään määriteosana yhdyssanassa panskan-löökki

ja itsenäisenä sanana ruokalajin nimityksessä panskan torttu (vrt. franska ja engelska).

Panska siis näyttäisi viittaavan ruoka-aineen tai -lajin alkuperään. Ohjeen perusteella

”panskan torttu” on eräänlaista täytekakkua, joka tehtiin voitaikinasta ja väliin levitettiin

”omena-mäihää” (so. sosetta), vadelma- ja kirsikkahilloa ja päällimmäiseksi pantiin

marenkikuorrutus tai ”taale-wahtoa muna-kiillon werosta”. ”Panskan torttua” neuvottiin

tarjoilemaan ”ison päiwällisen” jälkiruokana.

Panskan-löökkiä voitiin ”astioida” ja kuivata (ks. esimerkki löökki-sanan yhtey-

dessä). Panskan-löökki siis viittaa sipuliin, jota kuvaillaan näin: Ännu större är s. k.

portugisisk lök (spansk lök, madeiralök o.s.v. som kan uppnå storleken af en knuten

hand och hvars löksmak är ännu mildre utpräglad än föregåendes. Den anrättas i regel

helstekt.20 Panskan-löökin synonyymeina on siis käytetty ruotsin kielessä portugisisk

lök- ja madeiralök-sanoja. 1940-luvun Kotiruoasta (1949: 509) ja eräästä alun perin

1950-luvulta peräisin olevasta keittokirjasta (Oksanen – Harmio 2001: 137) löytyi es-

panjalainen sipuli, jonka nimityksenä nykykielessä käytetään luultavasti jättisipulia

viittaamaan sipulin isoon kokoon21 (Jaakko Rahola sähköpostitse 14.3.2008 ja

15.3.2008). Espanjansipuli ei luultavasti ollut vielä Kokki-kirjan aikoihin kovin yleinen,

koska sanakin on säilynyt laina-asussa.

20 http://runeberg.org/nfbq/0150.html.
21http://www.finfood.fi/finfood/kasvikset.nsf/wTuotetietous/2C57385AD852C619C2256E0B00355218?o
pendocument&View=1&Start=1&Count=100&Expand=2.11.2

http://runeberg.org/nfbq/0150.html.
http://www.finfood.fi/finfood/kasvikset.nsf/wTuotetietous/2C57385AD852C619C2256E0B00355218?o
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paperi on lainattu ruotsin paper- tai papper-sanasta, joka palautuu muiden kielten väli-

tyksellä kreikan papyryskaislaa tarkoittavaan sanaan (Häkkinen 2004: 872). Suomeen

lainattuna lähtömuotoon on lisätty loppuvokaali -i. Paperi-sanaa on käytetty suomen

kirjakielessä Agricolasta lähtien (mp.).

Kokki-kirjassa paperi esiintyy sekä itsenäisenä sanana että perusosana yhdyssa-

noissa kirjotuspaperi ja willa-paperi ja määriteosana yhdyssanoissa paperin-liuska, pa-

peri-pussi ja paperi-mitta.

Jähtyneenä woidellaan se [lampaanrinta] wispilällä sekotetuilla munilla, priiskotetaan

sitte’ raastitulla leiwällä ja pannaan raswatun paperin päälle’ parilaalle’ paistumaan

heikolle’ walkialle’. (N:o 77. Paistettua Lampaan-rintaa.)

Ensin otetaan rohdin-tukolla kalojen päällä uiskentelewa härskiintynyt raswa niin tyy-

nin kuin saadaan, sitte’ ladotaan kertaaseensa kalojen päälle’ rohtimia taikka pari kir-

jaa pehmosta willa-paperia (läskpapper), joka imee härskiyden astiasta. (N:o 380.

Kuinka härskiys poisotetaan suolatuista Lohista, Silleistä, Siioista ja Silahkoista.)

pari Kahta tarkoittava pari on lainattu muinaisruotsin par-sanasta, joka taas on lainattu

keskialasaksan kautta latinasta, jossa se merkitsee parin ohella samanlaista, vertaista tai

parillista (Häkkinen 2004: 877). Suomeen lainattuna par-asuun on lisätty loppuvokaa-

liksi -i. Pari on esiintynyt suomen kirjakielessä Agricolasta lähtien (mp.).

Kokki-kirjassa pari esiintyy usein itsenäisenä sanana pääasiassa määrää ja aikaa

ilmaisemassa. Här’än-pää ja jalat pannaan puhtaiksi ruokottuina pariksi päivää weteen

likoomaan; Keitetään sitte’ kypsiksi wähässä suolassa ja kokonaisissa pippuroissa, jon-

ka perästä runsitaan ja palotetaan kohtuullisiin palasiin. (N:o 107. Här’än-sylttyä.)

Seulottuja taikka seuloomattomia rukiisia-jauhoja pannaan leiwin-kaukaloon ja pari

kourallista kuminoita sekaan --- (N:o 351. Näkki-leipiä.)

parilas Parilas tai nykykielessä parila tarkoittaa varrellista metallilankaritilää (halsta-

ria) tai valurautalevyä, jolla ruokaa kypsennetään suoraan avotulen tai muun lämmön-

lähteen päällä (CD-PS). Parila-sanan oletetaan olevan skandinaavinen laina, jota mui-

naisnorjassa vastaa sana berill ‘astia’, joka on verbin ber- ‘kantaa’ yhteyteen kuuluva

johdos, jonka oletettavaa toista ablaut-astetta *barilaz, akkusatiivi *barila- suomen pa-
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rila-sana edellyttää. Tällaisesta ei kuitenkaan ole germaanisella taholla esimerkkejä.

Toisaalta Kokki-kirjan kirjoitusasu viittaisi nimenomaan skandinaaviseen alkuperään.

Sanan on epäilty olevan myös oppitekoinen, jonka esikuvana olisi espanjan parrilla

‘paistinritilä, halstari’. Parila on esiintynyt suomen kirjakielessä 1700-luvun lopulla ja

murteissa se rajoittuu Pohjois-Suomeen ja paikoin Varsinais-Suomeen ja Satakuntaan,

kun taas halstari-sana on kirjakielinen.  (SSA 1995: 314.)

Kokki-kirjassa sanaa käytetään parilas-asussa, ja se on selitetty OSS:ssä halstari-

sanan synonyymiksi. Granlund on siis mieluummin halunnut käyttää sanaa parilas,

mutta on arvellut sen olevan vieras ruotsinkielisille.  Ne’ [härän reidestä leikatut “pyt-

kyt”] pannaan sitte’ woilla raswatulle’ ja hywin kuumennetulle’ parilaalle’ äkkinäisesti

molemmin puolin paistumaan tulisella hiilustalla, johonka ensin wiskataan kourallinen

suoloja. (N:o 59. Engelskan-paistia. (Biff-stek.))

Syötää tuodaan ne’ [”riis-kryyni-makkarat”] sitte’ kuin owat woissa paistetut pannussa

taikka parilaalla. (N:o 249. Riis-kryyni-makkaroita.)

parrisa eli nykykielessä parsa on lainattu ruotsin sparris-sanasta. Ruotsin konsonantti-

loppuinen sana on suomeen lainautuessaan mukautettu kielemme sanarakenteeseen so-

pivaksi lisäämällä siihen loppuvokaali -a. Tavallisesti vierasperäisten sanojen loppuvo-

kaali on -i, mutta myöskään -A ei ole loppuvokaalina harvinainen (Häkkinen 1997b:

47). Parrisa-sanan loppuvokaalin määräytymiseen on voinut vaikuttaa ruotsin sparris-

sanan -a:llinen monikkomuoto sparrisar. Suomalaisessa asussa myös sananalkuinen

konsonanttiyhtymä on muuttunut yksinäiskonsonantiksi.

Kokki-kirjassa parrisa esiintyy vain itsenäisenä sanana Oudompien sanojen seli-

tykset -osiossa, mutta myös muutamissa ruokaohjeissa, ja siitä valmistettiin ”keitettyä

parrisaa” tai ”höystettyä parrisaa” ja sitä voitiin myös tarjota ”ison päiwällisen” osana.

Parrisat, kukka-kaalit ja penaatti lyöpätään ennen keittämistä suolasessa wedessä, mut-

ta ei rauta-pannussa, joka ne’ mustastii. (4. Ruokien laitoksista.)

Nykysuomessa parrisan asemesta käytetään sanaa parsa, joka on äänneasunsa pe-

rusteella lainattu venäjästä, jonne sana on tullut italian kautta latinasta. Ruotsiin sama

sana on kulkeutunut Länsi-Euroopan kautta, ja sanan äänneasu on muotoutunut toisena-

laiseksi. (Häkkinen 2004: 880.) Ruotsinkielisellä alkuteoksella on oletettavasti ollut

vaikutusta Kokki-kirjan sanavalintaan. Häkkisen mukaan venäläisperäinen parsa-asu on
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tullut kirjakieleen 1800-luvulla, jolloin sana on mainittu ainakin Lönnrotin tulk-

kisanakirjassa vuonna 1847. 1600-luvulla on ollut käytössä myös parkisi-asu. (mp.)

pasteija Täytettyä voitaikinaan tehtyä leivonnaista tarkoittava pasteija on lainaa ruotsin

pastej-sanasta, joka on puolestaan lainattu alasaksasta tai hollannista. Alkuaan sana

juontuu kuitenkin latinasta (Häkkinen 2004: 884). Suomeen lainattuna lähtömuotoon on

lisätty loppuvokaaliksi -a. Pasteija on mainittu ensimmäisen kerran suomen kirjakieles-

sä 1600-luvun alkupuoliskolla asussa pastei ja Häkkisen mukaan (mp.) sana on vakiin-

tunut nykyiselleen vasta 1900-luvulla, mutta ainakin Kokki-kirjassa sitä on jo käytetty

nykymerkityksessä ja nykyasussa.

Kokki-kirjassa pasteija esiintyy sekä itsenäisenä sanana että perusosana yhdyssa-

nassa taale-pasteija ja määriteosana yhdyssanoissa pasteija-wormu, pasteijan-täyte

(myös pasteijan täyte) ja pasteija-taikina.

Pasteija-wormuin lewitetään kauttaaltansa, leiwin-pyörimellä ohkoseksi wanutettua ja

waiwattua woi-taikinaa (katso N:o 258); sen päälle’ pannaan sitä ainetta, kuin pastei-

jan täytteeksi tahdotaan, ja täytteen päälle’ lewitetään samaa taikinaa, että pasteija

tulee umpinaiseksi; taikka pannaan waan ristiin pieniä wanukkeita päällystyksin, sa-

masta taikinasta, niin ett’ei pasteijan täyte tule warsin peittoon. (N:o 259. Pikkusien

Pasteijojen teosta yhteisesti.)

Pasteija-sanan synonyymina Kokki-kirjassa esiintyy ispinä (ks. tätä).

pelli/pelti ei esiinny Kokki-kirjassa nominatiivissa, joten sanan perusmuodosta ei ole

täyttä varmuutta, mutta oletan sen kuitenkin olevan pelli, koska SSA:n mukaan (1995:

334) pelti-asu on itämurteinen esiintyen myös esim. Etelä- ja Kaakkois-Hämeessä, kun

taas pelli-asu on lounais- ja hämäläismurteinen esiintyen myös Etelä-Pohjanmaalla ja

Länsi-Pohjassa. Pelti on ruotsalainen lainasana spjäll-sanasta, johon on suomeen lainat-

tuna lisätty loppuvokaali -i ja suomen kielessä se esiintyy ilman sananalkuista konso-

nanttiyhtymää. Pelti on esiintynyt suomen kirjakielessä ensimmäisen kerran 1600-luvun

alkupuolella asussa spelli, nykyasu sen sijaan on esiintynyt kirjakielessä vasta 1700-

luvun lopulla (mp.). Pelti-asu on käytössä myös nykyisessä keittokirjakielessä leivinpel-

lin merkityksessä.
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Kokki-kirjassa pelli esiintyy sekä itsenäisenä sanana että perusosana yhdyssanassa

rauta-pelli/rautapelli. Omenoita, höllemmästä laista, kuoritaan ja halotaan, siemen-

pesät otetaan pois, jonka perästä omenan-puolikkaat lewitellään astioille ja pannaan

heikkoon uuni-lämpömään kuiwamaan. – Rauta-pelleillä kuiwattuna tulisiwat ne’ ylön

mustiksi. (N:o 343. Omenoitten kuiwaamisesta.)

Pelli esiintyy Kokki-kirjassa myös merkityksessä ’uunin savutorven levymäinen

suljin’ (CD-PS). Sama merkitys pellillä on myös nykysuomessa leivinpellin ohella. Ku-

kin talon-tointa pitäwä nainen tietää, ett’ei ennen Kesä-kuuta munitut munat pysy kau-

wan hyvinä. Me neuwomme siis latomaan niitä huoneen-pesään, tuh’an sisälle’, ja pi-

tämään pellit aina auki, niin säilyywät ne’ hywinä enemmän aikaa kuin astiassa. (N:o

378. Munien säilyttämisestä yli suwen.)

penaatti eli nykykielessä pinaatti on lainaa varhaisuusruotsin spinat-sanasta, jota nyky-

ruotsissa vastaa spenat. Sana palautuu kuitenkin saksan, romaanisten kielten ja arabian

välityksellä persiaan. Suomen kirjakielessä sana pinaatti on esiintynyt 1700-luvun lo-

pulta, ensin vain yhdyssanoissa talvispinaatti ja suvispinaatti. (Häkkinen 2004: 925.)

Pinaatti on suomeen lainautuessaan saanut suomalaiseen sanarakenteeseen sopivamman

asun, jolloin sananalkuinen konsonanttiyhtymä sp- on muuttunut yksinäiskonsonantiksi

ja sanan loppuun on lisätty vokaali -i. Kokki-kirjan kirjoitusasu taas mukailee nykyruot-

sin kirjoitusasua spenat, mihin on voinut vaikuttaa ruotsinkielinen alkuteksti.

Kokki-kirjassa penaatti esiintyy sekä itsenäisenä sanana että määriteosana yhdys-

sanassa penaatti-putinki. Pinaattia voitiin suolata tai kuivata ja sitä neuvottiin tarjoile-

maan ”Wähemmällä Ehtoollisella”.

Kiehuneena pannaan munat laudalle’ waloomaan, pyhitään puhtosiksi ja juoma-klasi

kumotaan joka munan päälle; ne’ owat sitte’ walmiit syötää wihriäiskaswuilla, joko

penaatilla (N:o 168) taikka muulla sellaisella. (N:o 166. Särjettyjä munia. (Förlorade

ägg.))

Penaatit ruokotaan wahwemmista warsista puhtaiksi, jonka perästä ne’ wirutetaan ja

lyöpätään ja pannaan ruoka-siiwilään waloomaan: tässä jähtyneenä tuiskutetaan niihin

2 taikka 3 kourallista nisujauhoja ja surwotaan terä-aseella. (N:o 168. Höystettyä pe-

naattia.)
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persilja Tiettyä mausteena käytettävää kasvia tarkoittava persilja on lainaa ruotsin per-

silja-sanasta, joka palautuu latinan kautta kreikkaan. Suomen kirjakielessä persilja on

mainittu ensimmäisen kerran 1600-luvulla. (Häkkinen 2004: 904.)

Kokki-kirjassa persilja esiintyy usein sekä itsenäisenä sanana että määriteosana

yhdyssanoissa persiljanjuuri/persiljan-juuri, persilja-tukkula, persiljan-oksa/persilja-

oksa ja persilja-kasi. Persiljaa voitiin myös kuivata ja suolata.

Koko liha priiskotetaan sitte’ pienennetyllä sipulilla ja persiljalla, ja paistetaan heikolla

walkialla parilaalla ruskeaksi. (N:o 52. Parilas-paistia. (Bouef á la Royale.)

Kuin tämä [liemi] rupee kiehumaan kaadetaan joukkoon pieniksi leikattuja persiljan-

juuria ja kanat, niin myös hiukan suoloja ja muskotblomma. (N:o 96. Keitettyjä kano-

ja.)

peruna Peruna on ravintokasveistamme nuorin ja sen istuttaminen alkoi levitä 1700-

luvun puolivälissä, mutta sen yleistyminen tapahtui kuitenkin vasta 1800-luvun alku-

puoliskolla (Talve 1990 [1979]: 63–64, 147). Perunan nimitys taas juontuu suomenruot-

sin murteellisesta sanasta pärun tai run, joka on sama kuin nykyruotsin päron ’pääry-

nä’, joka taas perustuu alkuaan latinan päärynää tarkoittavaan sanaan. Kun peruna tuli

tunnetuksi Suomessa 1700-luvulla, sitä nimitettiin ensin ”maan päärynäksi”. Sanana

peruna on esiintynyt jo Agricolalla päärynän merkityksessä, mutta nykymerkitykses-

sään se on esiintynyt suomen kirjakielessä ensimmäisen kerran 1700-luvun lopussa.

(Häkkinen 2004: 905–906.) Suomen kieleen lainattuna suomenruotsin asuun on loppu-

vokaaliksi lisätty -a.

Kokki-kirjassa peruna esiintyy usein sekä itsenäisenä sanana että yhdyssanoissa.

Kaikkein paras on keittää perunoita höyryssä, sillä se ei häwitä niin paljon puita eikä

aikaa kuin wedessä keittäminen; perunat tuleewat myös sillä lailla paremman makusik-

si. (4. Ruokien laitoksista.)

Peruna esiintyy Kokki-kirjassa myös määriteosana seuraavissa yhdyssanoissa: pe-

runa-jauho/perunajauho, perunan-lohko, peruna-mäihä, peruna-kakko, peruna-sallatti,

peruna-putinki ja peruna-sekotus.

Kiehumaan ruwetessa kuoritaan maanto päältä, jonka perästä siihen pannaan wispiläl-

lä sekottaen ennen liotettuja peruna-jauhoja niin paljon, että kräämi tulee parahultasen
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sakiaksi, jona se nostetaan pois walkialta, mutta sekotetaan kuitenkin yhtämittaa siksi

että enin kuumuus on siittä kadonnut. (N:o 287. Kräämiä marja-liemestä.)

Kuin kaikki nämät [munat, kerma, raastettu leipä, suola, sokeri ja muskotinkukka] owat

saatu peruna-mäihässä hywin sekasin, pistetään mäihä karotissa uuniin kuohumaan.

Tätä syödään lihan kanssa. (N:o 202. Peruna-kakkoa.)

pilkkumi, pilkumi Kokki-kirjassa esiintyvä pilkkumi/pilkumi tarkoittaa kulhoa tai vatia

ja se on lainaa ruotsin spilkum-sanasta (SSA 1995: 363). Suomeen lainattuna lähtökie-

len muotoon on lisätty loppuvokaali -i, mutta sananalkuinen konsonanttiyhtymä on

muuttunut yksinäiskonsonantiksi. Sanan kirjallisesta ensiesiintymästä ei ole mainintaa.

SSA:n mukaan (mp.) pilkkumi on murteissa yleinen, mutta itse en ole aikaisemmin

kuullut kyseistä sanaa eikä se esiinny enää nyky-yleiskielessä, vaan se on korvattu muil-

la sanoilla, esim. kulholla ja vadilla.

Kokki-kirjassa pilkkumia käytettiin tarjoiluastiana. Se esiintyy sekä itsenäisenä

sanana että perusosana yhdyssanoissa soosi-pilkkumi ja kasi-pilkkumi/kasipilkkumi.

Tästä suurustuksesta kaadetaan yksi osa kaalin päälle’, joka sitte’ pannaan parahulta-

seen lämpöseen uuniin, keltasen-ruskeaksi paistumaan, ja loppu tuodaan kaalin kaseksi

pilkkumissa pöytään lihan kanssa syötäwäksi. (N:o 179. Kukka-kaalia.)

Tämä juoksutus nostetaan walkialle’, ja kiehuessa kaadetaan siihen kahdessa lusikalli-

sessa wedessä hiukan sulatettuja peruna-jauhoja, niin että se tulee parahultasen sake-

aksi kaseksi, jonka perästä se kaadetaan kasi-pilkumiin, pannen sekaan muutama lusi-

kallinen kirsimarja-hilloa. (N:o 247. Kirsi-marja-kasta.)

piparikakko Sill’aikana [”putingin” ollessa uunissa] käristetään sekasin walkialla woita

ja nisujauhoja, pannen lisäksi hiukan saksan-wiinaa ja wettä, puoliksi kumpiakin; hiu-

kan korinttereitä, raastittuja sitronin-kuoria, sokeria ja pienennettyä piparikakkoa

pannaan myös sekaan --- (N:o 225 Maksa-putinkia.)

”Piparikakkoa” käytettiin Kokki-kirjassa maustamaan maksavanukkaan kastiketta.

Nykyisin erityisesti joululeivonnaisena tunnettu piparkakku on osittain lainattu ja osit-

tain käännetty ruotsin sanasta pepparkaka. Alkuosa on etymologisesti sama kuin laina-

peräinen pippuri ja loppuosa kakku on vanhempi laina skandinaaviselta taholta. (Häkki-

nen 2004: 928–929.) Piparkakun vanha nimitys mesileipä, mesikakku on esiintynyt van-
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hassa kirjasuomessa, mutta piparkakku mainitaan vasta Daniel Europaeuksen sanakir-

jassa 1853 (mp.), tosin sama sana on esiintynyt Kokki-kirjassa muutamia vuosia aiem-

min kirjoitusasussa piparikakko (ks. myös kakko).

Piparkakut on tunnettu Suomessa todennäköisesti jo keskiajan lopulla, mutta vasta

1800-luvun lopulta lähtien niitä on alettu leipoa kodeissa juhlia varten ja erityisesti jou-

luksi (Talve 1990 [1979]: 146). Tästä johtuen Kokki-kirjassakaan ei vielä ole piparkak-

kuohjeita.

piparuuti, piparuutti Kokki-kirjassa esiintyvä piparuuti/piparuutti tarkoittaa piparjuurta

ja se on lainattu varhaisuusruotsin piparrot-sanasta (SSA 1995: 371). Kokki-kirjan sana

on lainattu kokonaisuudessaan kyseisesta ruotsinkielisestä sanasta, kun taas ny-

kysuomeen vakiintunut piparjuuri on osittain lainattu ja osittain käännetty. Sanan al-

kuosa pipar- on lainattu kyseisestä ruotsin sanasta, mutta loppuosa on käännetty ruotsin

juurta tarkoittavasta rot-sanasta (ks. myös Häkkinen 2004: 928). Kokki-kirjan mukainen

kokonaan lainattu sana on esiintynyt suomen kirjakielessä 1600-luvun alkupuolella,

mutta nykyasu on tullut käyttöön vasta 1800-luvun loppupuolella (mp.).

Piparuuti esiintyy Kokki-kirjassa sekä itsenäisenä sanana että yhdyssanassa pipa-

ruuti-kasi määriteosana. Piparjuurta käytettiin Kokki-kirjassa mm. eräiden kalaruokien

mausteena ja punajuurien ja kurkkujen säilönnässä. Siitä tehtiin myös kastiketta.

Parahultasiin palasiin leikattu hauki lyöpätään suolasessa wedessä, höystetään sitte’

wähässä kalanlilemessä, woissa, raastitussa leiwässä ja raastitussa piparuutissa, joka

ensin puserretaan pienennetyssä sokerissa. (N:o 116. Piparuutilla höystettyä haukea.)

pippura, pippuri on lainattu muinaisruotsin pipar-, piper-, pipper-sanoista, jota nyky-

ruotsissa vastaa peppar. Ruotsiin sana on tullut latinan kautta kreikasta, kun taas kreik-

kaan sana on tullut muinaisintiasta. Pippuri on esiintynyt suomen kirjakielessä Agrico-

lasta lähtien. (Häkkinen 2004: 929.) Kokki-kirjassa esiintyy sekä a:llinen että i:llinen

asu, joista jälkimmäinen on vakiintunut nykykieleen. SSA:n mukaan (1995: 371)

a:llinen pippura-asu on vanhahtava ja murteinen esiintyen Varsinais-Suomessa ja Län-

si-Uudellamaalla.

Kokki-kirjassa pippuria käytettiin ruokien maustamisessa usein. Se esiintyy sekä

itsenäisenä sanana että määriteosana yhdyssanassa pippuri-pussi ja perusosana yhdys-
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sanoissa kryydipippura/kryydi-pippura ja ruokapippura/ruoka-pippura. Pippuri esiintyy

Kokki-kirjassa myös sanaliittoon rinnastettavassa ilmauksessa karwaat pippurat (myös

karwaat-pippurat). OSS:ssä selitetään, että ”karwaat-pippurat” ovat mustiapippureita ja

”ruoka-pippurat” tarkoittavat ”kryyti-pippureita”.

Peuran-reisi nuijitaan pehmoseksi ja pannaan kahdeksi wuorokautta etikkaan. Sitte’

tahritaan sian-silawan-palasia inkiwääriin, pippuroihin ja suolaan ja pistellään nau-

loina reiteen. (Inkiwääri, pippurat ja suolat pitää olla pienennettyjä.) (N:o 91. Peuran-

paistia.)

Wihriäisiä ja walkosia gurkkuja leikataan ohkosiksi lohoiksi elikää wiilekkeiksi --- Näi-

hin sekotetaan sitte’ pienennettyjä karwaita pippuroita, hiukan pienennettyjä suoloja ja

etikkaa, ja tuodaan semmosina, pikkusella posliini-lautasella, syötää, pienennettyä per-

siljaa ympäristölle pantuna. (N:o 212. Tawallista Gurkku-Sallattia.)

pläkki 1 tarkoittaa peltiä, metallia, peltistä astiaa tms. ja Kokki-kirjassa se esiintyi vain

yhdyssanan pläkki-loota määriteosana, jossa se ilmaisi ”lootan” eli eräänlaisen paisto-

vuoan valmistusmateriaalia. Lohesta wiileskeltyjä ohkosia pytkyjä liotetaan maidon

sekasessa wedessä puolen wuorokautta, jos lohi on suolattua; sitte’ woidellaan sulatul-

la woilla niin monta pläkki-lootaa kuin tarwitaan, ja ladotaan niiden pohjille’ kertaa-

seensa kypsiksi keitettyjä ohkosia perunan-lohkoja ja lohkojen päälle’ lohipytkyjä ---

(N:o 143. Lohi-Lootia.)

Pläkki on ruotsalaista alkuperää nykyruotsin bleck- tai bläck-asusta tai muinais-

ruotsin bläk-asusta (SSA 1995: 123). Suomeen lainattuna sanaan on lisätty loppuvokaa-

liksi -i, mutta sananalkuinen konsonanttiyhtymä pl- on säilynyt vielä Kokki-kirjan kir-

joitusasussa, mikä viittaisi länsimurteiseen piirteeseen. Suomen kirjakielen historiassa

tunnetaan myös kirjoitusasu läkki, joka on säilynyt nykykielessäkin mm. yhdyssanassa

läkkipelti. Pläkki-asu on esiintynyt suomen kirjakielessä ensimmäisen kerran 1700-

luvun puolivälin jälkeen, kun taas läkki-asu on mainittu vasta 1800-luvun alkupuolella

(mp.)

pläkki 2 Pläkki-pilkku pestään sitronin-nesteellä, hierotaan ja pidetään walkian-

loisteessa siksi kuin hän kuiwaa; kastellaan sitte’ taas nesteellä, hierotaan ja kuiwa-
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taan. Tätä tekoa tehdään siksi että pilkku lähtee pois. (N:o 383. Pläkki- ja wiina-

pilkkujen pois otosta liinasta.)

Esimerkin pläkki voi tarkoittaa joko mustetta tai tahraa yleensä (SSA 1995: 123),

mutta yhdyssanan pläkki-pilkku määriteosana se viittaa pikemmin edelliseen merkityk-

seen. Pilkkua käytetään esimerkissä tahran merkityksessä ja pläkki tarkentaa, millaisesta

tahrasta tai ”pilkusta” on kyse. Pläkki on lainaa varhaisuusruotsin bleck-asusta tai mui-

naisruotsin bläk-asusta ja sana on ollut murteissa yleinen (mp.). Suomeen lainattuna

sanaan on lisätty loppuvokaali -i. Myös sananalkuinen konsonanttiyhtymä pl- on säily-

nyt. Pläkki on esiintynyt jo Agricolan teoksissa (mp.). Nykykieleen on pläkin asemesta

vakiintunut muste, joka on musta-sanasta muodostettu johdos ja se on esiintynyt en-

simmäisen kerran Lönnrotilla vuosina 1836–1837 (SSA 1995: 183).

plätt Puolen tooppia taaletta, pari kourallista nisujauhoja ja 5 munaa wispilöitään hy-

win sekasin, josta sitte’ paistetaan ohkosia litukoita, pannukakko- taikka litukka-

pannussa (plätt-pannussa.) (N:o 283. Taale’-litukoita. (Plättar.))

Plätt-sana esiintyy Kokki-kirjassa vain kyseisessä esimerkissä litukka-sanan syno-

nyymina ja selityksenä. Plätt on sitaattilaina ruotsin ohukaista, räiskälettä tai lettua tar-

koittavasta plätt-sanasta (myös Häkkinen 2004: 655) eikä sitä ole yritettykään mukaut-

taa suomen kielen sanarakenteeseen. Granlund on käyttänyt plätt-sanan asemesta sepit-

tämäänsä litukka-sanaa, joka on johdettu litteä- ja litistää-sanapesueesta (SSA 1995:

83). Litukka on kyllä esiintynyt vanhassa kirjakielessä ohuen puolikypsän herneenpalon

merkityksessä (mp.). Granlundin oivallinen litukka-sana ei ole kuitenkaan vakiintunut

nyky-yleiskieleen, jossa kyseisessä merkityksessä esiintyvät sanat ohukainen, räiskäle

ja lettu/lätty. Näistä ohukainen on johdos ohut-sanasta ja räiskäle on johdettu rätisemis-

tä, paukkumista tarkoittavasta räiskää-verbistä (SSA 2000: 123), mutta lettu/lättu on

lainaa samasta plätt-sanasta, mutta nyt se on mukautettu suomen kielen sanarakentee-

seen ja vokaaliharmoniasääntöihin. SSA:n mukaan (1995: 260) ohukainen on esiintynyt

nykymerkityksessä jo vuoden 1642 Raamatussa ja se esiintyy paikoin Lounais-

murteissa, mutta Granlund ei ilmeisesti ole tuntenut kyseistä sanaa tai hän on halunnut

mieluummin käyttää litukka-sanaa.
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pomeransi, pumeransi Erästä sitrushedelmää ja sen mausteena käytettävää kuorta tar-

koittava pomeranssi on lainaa ruotsin pomerans-sanasta, joka palautuu saksan kautta

keskilatinaan. Pomeranssi on esiintynyt ensimmäisen kerran suomen kirjakielessä 1600-

luvun alkupuolella asussa pomerantzi (SSA 1995: 393.) Sana ei ilmeisesti ollut vielä

Kokki-kirjan aikaan kovin vakiintunut, koska kirjoitusasussa esiintyy vielä vaihtelua.

Suomeen lainattuna sana on kuitenkin saanut jo varhain loppuvokaalin -i, mutta Kokki-

kirjan kirjoitusasut noudattelevat muuten ruotsin kirjoitus- tai ääntöasua. Nykysuomessa

sanassa on kuitenkin geminaatta -ss Kokki-kirjan yksinäis-s:n sijaan (vrt. esansi, linsi ja

punsi).

Kokki-kirjassa pomeransi/pumeransi esiintyy sekä itsenäisenä sanana että yhdys-

sanojen pomeransin-kuori/pumeransin-kuori ja pomeransin-esansi määriteosana. Pome-

ranssia käytettiin mausteena pääasiassa erilaisissa juomissa ja leivonnaisissa.

Sahtia ja olutta, puoleksi kumpiakin, kaadetaan astiaan ja sokeria sekaan mielen peräs-

tä, niin myös hiukan muserrettuja pomeransin-kuoria, raastittuja sitronin-kuoria ja

muskottia; tuodaan sitte’ syötäwäksi, teeleipien taikka korppujen kanssa. (N:o 43. Kyl-

määlientä juomisesta.)

portlakka, portlaakka eli nykykielessä portulakka on yrttien tapaan käytettävä kasvi,

joka kasvaa villinä Etu-Aasiassa ja jalostettuna Etelä- ja Keski-Euroopassa. Pohjois-

maissa kyseisen kasvin käyttö vähentyi 1900-luvun aikana, mutta 1800-luvulla se kuu-

lui suosituimpiin keittiökasveihin. Nykypäivänä portulakkaa on taas alettu arvostaa.22

Sanana portulakka on ns. ruotsin kautta tullut yleiseurooppalainen laina, jota nykyruot-

sissa vastaa sana (trädgårds)portlak.23 Sanan eurooppalaiseen alkuperään viittaa ainakin

kasvin latinankielinen nimitys Portulaca oleracea subsp. sativa.24 Suomeen lainattuna

ruotsin portlak-muoto on saanut loppuvokaalin -a, ja nykysuomen kirjoitusasu on hie-

man muuttunut Kokki-kirjan kirjoitusasuihin verrattuna. Ensimmäisen kerran portulak-

ka on kuitenkin mainittu suomen kirjakielessä 1700-luvun lopulla (Jussila 1998: 202).

Kokki-kirjassa portlakka-sana esiintyy sekä itsenäisenä sanana että yhdyssanan

portlakan-lehti (myös portlakan lehti) määriteosana. Sitä käytettiin mm. keitoissa, her-

neruoissa ja sitä voitiin myös suolata. Portlaakan saa ainoastansa suolaamalla hywänä

22 http://fi.wikipedia.org/wiki/Vihannesportulakka/, http://www.yrttitarha.com/kanta/vihannesportulakka/
23 http://www.yrttitarha.com/kanta/vihannesportulakka/
24 http://www.yrttitarha.com/kanta/vihannesportulakka/

http://fi.wikipedia.org/wiki/Vihannesportulakka/,
http://www.yrttitarha.com/kanta/vihannesportulakka/
http://www.yrttitarha.com/kanta/vihannesportulakka/
http://www.yrttitarha.com/kanta/vihannesportulakka/
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pysymään, sillä sen wetiset warret eiwät tahdo kuiwua hywäksi; kuiwaessa katoo myös

siittä se hywä happamus, joka on sen arwosa maku. (N:o 329. Portlaakan suolaamises-

ta.)

Tähän (lampaanlihakeittoon) lisätään wielä kuorittuja ja nelistahkuliaisiksi leikattuja

nuoria nauriin-lohkoja ja portlakan lehtiä. (N:o 7. Lampaanliha-soppaa.)

posliini Astioiden ja vesikalusteiden materiaalina käytettävää keraamista tuotetta tar-

koittava posliini tulee ruotsin sanasta porslin, joka taas palautuu ranskan välityksellä

italiaan (Häkkinen 2004: 950). Sana on esiintynyt suomen kirjakielessä 1700-luvun lo-

pulla, mutta Kokki-kirjan ja nykykielen kirjoitusasu posliini on mainittu ensimmäisen

kerran vuonna 1838. Vanhahtava kirjoitusasu on ollut ruotsin sanaa mukaileva porsliini.

(SSA 1995: 403.) Asut posliini ja porsliini ovat suomeen lainautuessaan saaneet loppu-

vokaalin -i.

Kokki-kirjassa posliini esiintyy sekä itsenäisenä sanana että määriteosana yhdys-

sanoissa posliini-astia, posliini-kuppi (myös posliini kuppi), posliini-lautanen, posliini-

pulli, posliini-wati/posliiniwati (myös posliini wati).

Posliinit estetään säröilemästä, jos wähän lämmitetään ennen kuin kuumiin aineisiin

pannaan. Ne’ puhdistetaan lipiällä taikka lämpösellä wedellä. (1. Astioiden ruokosta.)

Pikkusiin klasi-kehloin pannaan yhden hengen osa maitoa happanemaan, taikka kuor-

tumaan (klasi-kehlojen puutteessa pannaan posliini-kuppeihin taikka sywille’ posliini-

lautasille’); --- (N:o 40. Kuori- taikka Wiili-piimää.)

Posliiniastiat ovat Kokki-kirjassa pääasiassa tarjoiluastioita, mutta jos niissä val-

mistettiin ruokaa uunissa, niitä neuvottiin käsittelemään seuraavasti: Jos leiwottuja ai-

neita tahdotaan kypsentää tina- taikka posliini-astioilla uunissa, niin pannaan ne’ suo-

loilla priiskotetuille’ wahwoille’ rautapelleille’, jotka estääwät astiat särkymästä. (4.

Ruokien laitoksista.)

potaska Wanha käytös on kelwollista, jos saa käymään taikinan, joka on tehty niin pal-

joista jauhoista kuin wiinastakin ja pantu neljäs-osa sokeria sekaan. Huono juomisen

käytös on sitkiä, tahmia ja pahanhajunen. Hapantunut käytös paranee moneen piihin

pesemisellä kylmässä wedessä; hapahko (puolihapan) walkosta potaskaa sekaan pan-

nen – neljäs-osa luodia joka puolta tooppia kohden. (N:o 350. Leipomisista yhteisesti.)
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Potaskalla tarkoitetaan tuhkalipeää tai siitä keitettyä suopaa ja sana on lainattu

ruotsin pottaska-sanasta, joka tulee puolestaan saksasta. Ensimmäisen kerran sana on

mainittu suomen kielessä 1700-luvun alkupuolella. (Häkkinen 2004: 951.) Nykykielessä

varsinkin puhekielessä potaska esiintyy ilmauksessa puhua potaskaa.

potelli esiintyy Kokki-kirjassa vain Oudompien sanojen selitykset -osiossa selittämässä

pullo-sanaa, itse tekstissä potelli siis ei esiinny.

Potelli on lainaa ruotsin botelj-sanasta, joka taas palautuu keskilatinan sanaan

but(t)icula, joka on tarkoittanut ’vatia, astiaa’ (SSA 1995: 441). Suomeen lainattuna

sana on saanut loppuvokaalin -i. Itäsuomen murteissa esiintyy puteli-asu, kun taas Län-

si-Suomen murteissa esiintyy rinnan erilaisia kirjoitusasuja, mm. Kokki-kirja potelli-

asu. Puteli-sanue on esiintynyt suomen kirjakielessä ensimmäisen kerran 1700-luvun

lopulla. (mp.) Potellin asemesta nykyiseen kirjakieleen on vakiintunut sen synonyymi

pullo. Granlundkaan ei luultavasti enää halunnut käyttää ruotsalaista lainasanaa, vaan

korvasi sen tekstissään sanalla pullo (ks. tätä).

pryki Wedellä täytettyyn pryki-pataan pannaan sitte’ humaloita kahdeksi tuntia hiljak-

sellen kiehumaan. Wierre lasketaan taas ulos ja kaadetaan pryki-pataan, siinnä olewan

märkyyden sekaan, jossa ne’ sekasin keitetään kaksi tuntia ja kuurnataan sitte’ kylmään

astiaan. (N:o 363. Tokholmin olutta.)

Pryki esiintyy Kokki-kirjassa vain yhdyssanassa pryki-pata määriteosana selven-

täen, millaisesta padasta on kyse tai mihin sitä tarvitaan. Pryki-sanaa käytetään ohjeessa,

jossa valmistetaan olutta ja sillä tarkoitetaan oluen panoa, panimoa (SSA 1995: 413).

Pryki on ruotsalainen laina varhaisuusruotsin sanasta brygg (mp.), joka on suomeen

lainautuessaan saanut loppuvokaalin -i ja sananalkuisen konsonanttiyhtymän soinnilli-

nen alkukonsonantti b- on muuttunut vastaavaksi soinnittomaksi klusiiliksi p-. Pryki on

esiintynyt suomen kirjakielessä ensimmäisen kerran 1600-luvun alkupuolella ja mur-

teissa se esiintyy paikoin vain Lounais-Suomessa ja Hämeessä (mp.). Nyky-

yleiskielessä pryki-sanan asemesta käytetään panna-verbin johdoksia (oluen)pano ja

panimo.
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puljonki Lihalientä tarkoittava puljonki on lainaa ruotsin buljong-sanasta, joka taas tu-

lee ranskasta (SSA 1995: 421). Suomeen lainattuna puljonki on saanut loppuvokaalin -i

ja kirjoitusasua on muutenkin muokattu suomalaisempaan asuun. SSA:n (mp.) mukaan

puljonki olisi esiintynyt ensimmäisen kerran suomen kirjakielessä Lönnrotin sanakirjas-

sa vuonna 1874, mutta sama sana on todistettavasti esiintynyt Kokki-kirjassa 25 vuotta

aiemmin. Murteissa puljonki esiintyy etenkin Lounais- ja Etelä-Suomessa (mp.). Nyky-

yleiskielessä puljonki-sanan asemesta käytetään yhdyssanaa lihaliemi, joka esiintyy

Kokki-kirjassakin genetiivialkuisena lihan-liemi/lihanliemi. Liemi on sanana omaperäi-

nen, se on esiintynyt suomen kielessä Agricolasta lähtien ja se on murteissakin yleinen

(mp.).

Kokki-kirjassa puljonki esiintyy ruokalajin nimityksenä itsenäisenä sanana sekä

perusosana yhdyssanassa kakko-puljonki. Puljonkia tehtiin härän- tai vasikanlihasta ja

sitä neuvottiin tarjoilemaan ”ison suuruksen” ja ”ison päiwällisen” osana.

Kuin liha on kypsynyt ja liemi tullut parahultasen wäkewäksi, niin kuurnataan (elikkä

siilataan) se jähtymään ---. Tätä lientä, joka nyt on valmista, kutsutaan puljongiksi.

(N:o 1 Tavallista Puljonkia elikkä lihanlientä.)

”Kakko-puljongilla” tarkoitetaan eräänlaista lihaliemitiivistettä, jota keitetään en-

sin pari tuntia, jolloin siitä tulee ”wetelän puuron sakusta”, sitten sen annetaan jäähtyä ja

hyytyä ja lopuksi se leikataan ”ohkosiksi pytkyiksi”. Näitä pytkyjä sopii säästä, ja kul-

jettaa matkoillakin muassansa, sillä niistä saadaan pikasesti nautittavaa, koska ei sii-

hen muuta tarwita kuin kiehunutta wettä, johonka näitä pytkyjä pannaan senjälkeen

kuinka wäkewäksi puljonki tahdotaan. (N:o 6. Kakko-puljonkia elikkä Liemi-kakkoa.

(Bouillon de Poche.))

pullo Korkilla suljettavaa pienehköä nesteensäilytysastiaa tarkoittava pullo on lainattu

muinaisruotsin bulle-asusta tai varhaisuusruotsin bolle- tai bolla-asusta ’juoma-astia’

(SSA 1995: 423, Häkkinen 2004: 969). Häkkisen (mp.) mukaan lainautumisen ikä on

kuitenkin epäselvä: se voi olla lainaa kantagermaanin sanavartalosta varhaisuusruotsin

bolle- tai bolla-sanoihin. Nuorempaan lainautumiseen viittaisivat kuitenkin sanan puut-

tuminen lähisukukielistä ja sen suhteellisen myöhäinen kirjallinen ensiesiintymä suo-

men kielessä. Nykymerkityksessään pullo on mainittu ensi kerran 1700-luvun loppu-

puolella. Agricolalla on kuitenkin esiintynyt jo sana pulla pikarin merkityksessä. (Häk-
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kinen 2004: 969.) Pullo esiintyy laajalti murteissa, mutta Lounais-Suomen murteiden

sanastoon se ei kuulu (SSA 1995: 423).

Kokki-kirjassa pullo esiintyy itsenäisenä sanana, joka on OSS:ssä selitetty potelli-

sanan synonyymiksi. Puhtosiksi pestyt pullot lämmitetään wähitellen aina kuumaa

kuumemmalla wedellä; pannaan sitte’ pystyyn suillensa, wedestä kuiwiksi waloomaan

liina-kankaalle’. Sen perästä pistetään pullon suusta pohjalle’ palamaan tulikiwetty

nöyle’ elikkä liinan-lanka. Kuin nöyle’ on palanut loppuun, ja wielä sauhun pullosta

suitteissa, kaadetaan padasta --- marja-wesi kiehuwana pulloon. (N:o 315. Marja-

märkyyden elikkä nesteen säilytyksestä.) Ks. esimerkkejä myös sampanja-sanan yhtey-

dessä.

pumpuli esiintyy Kokki-kirjassa vain kerran yhdyssanan pumpuli-tukko määriteosana.

(Ks. edellinen esimerkki) Kuin tästä enin kuumuus on wähentynyt, kaadetaan päällisek-

si pulloon lusikallinen ruoka-yljyä, niotaan sitte’ paperia suulle peitteeksi, ja pannaan

toiseen päiwään saakka jähtymään, jona pullo taikka pullot suullistetaan hywin lujaan,

hartsitaan sitte’ ja pannaan kellariin säilymään. Ennen kuin tästä pullosta mitään ote-

taan, niin pistetään siihen pumpuli-tukko, joka imee siittä öljyn sisäänsä. (N:o 315.

Marja-märkyyden elikkä nesteen säilytyksestä.)

Pumpuli on mukaillen lainattu ruotsin bomull-sanasta, joka taas tulee alasaksasta

(Häkkinen 2004: 972). Sana on saanut loppuvokaaliksi -i:n, jotta se vastaisi paremmin

suomen kielen sanarakennetta. Pumpuli-asu on mainittu ensimmäisen kerran suomen

kielessä 1700-luvun lopulla (mp.).

punsi Alkoholipitoista juomasekoitusta tarkoittava punssi on lainattu ruotsin sanasta

punsch, joka tulee englannista. Sana palautuu kuitenkin hindin kieleen asti. Punssi on

mainittu ensimmäisen kerran suomen kirjakielessä 1700-luvun puolivälissä (Häkkinen

2004: 974) ja Kokki-kirjan kirjoitusasu punsi on esiintynyt 1700-luvun loppupuolella

(SSA 1995: 428). Ruotsalainen alkumuoto punsch on muutettu suomalaisempaan muo-

toon lisäämällä loppuvokaali -i ja myöhemmin myös yksinäis-s on muuttunut geminaa-

taksi (vrt. esansi, linsi ja pomeransi). Punssi on tunnettu laajalti länsimurteissa (SSA

1995: 428), josta se levinnyt yleiskieleenkin.
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Kokki-kirjassa punsi esiintyy sekä itsenäisenä sanana että yhdyssanoissa arrakki-

punsi ja rommi-punsi perusosana. Tätä [karviaismehua] säilytetään niinkuin N:o 315 on

neuwottu. Sitronin-nesteestä sopii tätä panna punsiin j. m. s. (N:o 317. Kruusumarja-

nestettä, sitronin-nesteen werosta wiljeltäwäksi.)

purjulaukka, puurlaukka Purjoa tai purjosipulia tarkoittava purjulaukka/puurlaukka on

vanhassa kirjakielessä ja vuoden 1642 Raamatussa esiintynyt muoto, joka on osittain

lainattu ja osittain käännetty ruotsin purlök-sanasta (Häkkinen 2004: 978, SSA 1995:

435). Sanan alkuosa puur- on etymologisesti sama kuin nykykielen purjo ja jälkiosana

on vanha germaaninen sipulia tarkoittava lainasana laukka. Nykieleen on siis vakiintu-

nut sana purjo (myös purjosipuli), joka on lainattu ruotsin purjo-sanasta. Ruotsin purjo

taas tulee muinaisranskasta, mutta alkuaan sana on peräisin latinan sipulia tai ruo-

hosipulia tarkoittavasta porrum- tai porrus-sanasta. (Häkkinen 2004: 978.) Purjo-sana

on esiintynyt ensimmäisen kerran suomen kirjakielessä asussa purju 1700-luvun jälki-

puoliskolla (SSA 1995: 435).

Kokki-kirjassa siis käytettiin vielä vanhahtavaa puurlaukka-muotoa ja purjulauk-

ka-muotoa, jossa sanan alkuosa viittaa jo nykykieliseen muotoon, mutta loppuosana on

vielä sipulia tarkoittava laukka-sana.

Sitte’, kuin kiehuessa maanto on päältä kuorittu, pannaan sekaan hiukan kokonaisia

kryydipippuroita, pari palasta inkiwääriä, yksi puurlaukka ja persiljanjuuri. (N:o 1.

Tawallista Puljonkia elikkä Lihanlientä.)

Kiehuessa kuoritaan maanto liemestä ja pannaan sekaan pari porkkanaa, kryydipippu-

roita, yksi purjulaukka ja pieni tukkula persiljaa. (N:o 20. Walkosta kupu-kaalia toisel-

la lailla.)

pussi on lainattu ruotsista, mahdollisesti muinaisruotsin posse-sanasta, jota nykyruotsis-

sa vastaa påse (Häkkinen 2004: 982). Suomeen lainautuessaan alkumuodon loppu -e on

vaihtunut vokaaliksi -i muiden vierasperäisten -i-loppuisten sanojen tapaan. Pussi on

esiintynyt suomen kielessä jo 1600-luvun alkupuolella ja se on murteissakin yleinen

(SSA 1995: 440–441).

Kokki-kirjassa pussi-sanaa käytettiin vain yhdyssanojen perusosana. Yhdyssanaa

liinanen-pussi tai liina-pussi (myös liina-kankainen pussi) käytettiin mehujen valmis-
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tuksessa: Uunista otettua puserretaan niistä [kirsikoista], liinasen-pussin läpitte’, mär-

kyys elikkä neste’ pois, joka sitte’ punnitaan ja joka naulaa kohden pannaan puoli nau-

laa sokeria. (N:o 316. Kirsimarja-nestettä.)

Paperi-pussia taas käytettiin mausteiden ym. kuivaamiseen: Ensimmäisinä päiwinä

sekotellaan ja käännellään sitä (pinaattia), ja kuiwaneena säilytetään se paperi-

pusseissa. (N:o 336. Penaatin kuivaamisesta.)

Pussi esiintyi myös yhdyssanoissa pippuri-pussi ja tuhka-pussi. Sellaisia [kovia

papuja] keitettäköön järwi-wedessä ja pantakoon hiilistä puhdistettua ja seulottua koi-

wun-tuhkaa yksi kukkulusikallinen tihkuun liinaseen-riepuun ja niottakoon tukewalla

langalla hywin kiinni. Tämä tuhka-pussi lasketaan kiehuwiin papuihin, sitte’ wasta

kuin ne’ owat ryppyyn kiehuneet, --- wedetään tuhka-pussi ulos padasta sillä pitkällä

langalla, jolla se on kiinni niottu. (N:o 377. Kuinka kowat pawut saadaan pehmene-

mään.)

putinki, putenki Vuoassa (vesihauteessa) hyydyttäen valmistettua kiisselimäistä jälki-

ruokaa tai muuta vuoassa kypsennettyä ruokaa tarkoittava vanukas (CD-PS) esiintyy

Kokki-kirjassa putinki- tai putenki-asussa. Putinki on ruotsalainen laina sanasta pud-

ding, joka taas tulee englannin vastaavasta sanasta (SSA 1995: 442). Suomeen lainautu-

essaan sana on saanut loppuvokaalin -i. Putinki on esiintynyt ensimmäisen kerran suo-

men kirjakielessä juuri Kokki-Kirjassa ja se esiintyy melko laajalti länsimurteissa (mp.).

Nykykielessä putinki on tyyliltään arkinen (CD-PS) ja yleiskielessä putinki-sanan ase-

mesta käytetäänkin sanaa vanukas, joka on johdos verbistä vanua (SSA 2000: 407).

Kokki-kirjassa ”putingeille” on omistettu kokonainen luku, ja ne voivat olla sekä

suolaisia että makeita. Niitä neuvottiin tarjoilemaan ”ison suuruksen” (so. aamiaisen),

”ison ja wähemmän päiwällisen” ja ”ison ehtoollisen” osana. Putinki/putenki esiintyy

sekä itsenäisenä sanana että yhdyssanoissa perus- ja määriteosana.

Sitte’ woidellaan wormu woilla ja wasikan-kalwo lewitetään siihen, jonka päälle’ pu-

tinki hywin sekotettuna kaadetaan ja käännetään kalwon-partaat päälle’. --- Putinki

kumotaan kypsenä wadille’ ja kalwo otetaan pois --- (N:o 225. Maksa-putinkia.)

Putinki-sana esiintyy määriteosana yhdyssanassa putinki-wormu ja perusosana

seuraavissa yhdyssanoissa: liha-putinki, kala-putinki, siika-putinki, silli-putinki, lohi-

putinki, peruna-putinki, veri-putinki, maksa-putinki, penaatti-putinki, rusina-putinki,
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saaku-putinki, riisi-putinki, manteli-putinki, omena-putinki, riiskryyni-putinki ja saaku-

kryyni-putinki.

puukko Puukko-sanan alkuperä on epäselvä. Alun perin on oletettu, että puukko olisi

johdos sanasta puu, mutta uudemman selityksen mukaan puukko voisi olla ruotsin väli-

tyksellä tullut lainasana alasaksan pook-sanasta. Merkityseron ja äännesuhteiden takia

tämäkin selitys on epävarma. (Häkkinen 2004: 984.) Varhaisuusruotsin muotoja ovat

pok, poock ja på(å)k (SSA 1995: 444–445). SSA:n mukaan (mp.) sanassa voi olla ai-

neksia molemmilta tahoilta. Tässä pidän puukkoa kuitenkin mahdollisena ruotsalaisena

tai ruotsin välityksellä saatuna lainasanana. Puukko on esiintynyt ensimmäisen kerran

suomen kirjakielessä 1700-luvun alkupuolella ja se on murteissakin yleinen (mp.).

Kokki-kirjassa puukko esiintyy sekä itsenäisenä sanana että yhdyssanoissa.

Här’än-kuono ja jalat pannaan oitis poisleikattuna kylmään weteen ja pestään hywin

puhtaiksi, pannaan sitte’ kuumaan wariin, mutta ei kiehuwaan, siksi että karwa lähtee,

jona ne’ otetaan pois, hakataan kurikalla että karwat eriääwät, jotka sitte’ äkkiä nypi-

tään sormilla ja perästäpäin kraapitaan puukolla puhtaiksi. (N:o 106. Syltty-aineitten

ruokosta.)

Puukko esiintyy myös yhdyssanoissa sekä määrite- että perusosana puukon-

hamara/ puukonhamara (myös puukon hamara), puukonkärki ja kyökki-puukko. Wasi-

kan-lihasta leikataan sillä lailla kakkosia että luu jää joka kakkoon, ne’ mukaillaan

ymmyriäisiksi ja hakataan puukon-hamaralla kahden puolen ja waristetaan sitte’ pääl-

le’ suoloja ja pippuroita, jossa tilassa säilyywät pari päiwää. (N:o 71. Liha-

paistikkaita. (Kotletter.))

pyssy Ampuma-asetta tarkoittava pyssy on lainattu muinaisruotsin byssa-sanasta, jota

nykyruotsissa edustaa bössa-asu. Ruotsiin sana on tullut alasaksasta (Häkkinen 2004:

989.) Suomeen tullessaan byssa-asun loppuvokaali on vaihtunut -y:ksi vokaaliharmoni-

an takia. Pyssy-sana on mainittu ensimmäisen kerran suomen kirjakielessä 1500-luvun

puolivälissä (mp.).

Kokki-kirjassa pyssy esiintyy yhdyssanan pyssyn-haawa määriteosana. Mettän-

saallis pestään puhtaaksi werestä, erinomattain pyssyn-haawa. Jonkuun ajan säilyy se

hywänä käärittynä puhtaassa riewussa. (3. Ruoka-aineiden korjusta.)
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pytty (Korvallista) usein kannellista pientä puuastiaa tarkoittava pytty on lainattu ruotsin

bytta-sanasta (SSA 1995: 452). Suomeen lainattuna alkuperäisen bytta-sanan loppuvo-

kaali on vaihtunut -y:ksi vastaamaan suomen kielen vokaaliharmonian vaatimuksiin.

Pytty on mainittu ensimmäisen kerran suomen kirjakielessä 1600-luvun alkupuolella

(mp.). Nykykielessä pytty-sana esiintyy mm. vanhojen voipyttyjen nimityksessä, mutta

nykyajan keittokirjoissa sana ei enää esiinny. Pytty on saanut nykykielessä myös uusia

arkisia merkityksiä, esimerkiksi WC-pönttöä kutsutaan arkisessa kielessä pytyksi.

Kokki-kirjassa pytty esiintyy pääasiassa itsenäisenä sanana ja vain kerran perus-

osana yhdyssanassa puu-pytty. Sitä käytettiin lähinnä ruokien säilytysastiana.

Hywässä kaiwo-wedessä keitetään suoloja sulaksi niin paljon että muna pysyy päällä,

ja kaadetaan sitte’ pyttyyn jähtyneenä, jona siihen pannaan suolaantumaan kauniiseen

luontoon hakattu lihawa nuoren här’än-rinta. (N:o 55. Hiukan suolattua här’än-

rintaa.)

Wasta jähtyneenä ladotaan se [pinaatti] kerta-kerralta pyttyyn taikka pulliin pienennet-

tyjen suolojen kanssa. Päälle’ lasketaan kansi ja painoa kannelle’, että suolawesi nou-

sisi päälle’. (N:o 328. Penaatin suolaamisesta.)

päärly Helmeä tarkoittava päärly esiintyy Kokki-kirjassa vain määriteosana yhdyssa-

nassa päärly-kryyni. Puolen korttelia päärly- taikka kokonaisia-kryynejä pannaan kan-

nuun weteen kiehumaan --- (N:o 23. Wäskynä- taikka Rusina-Soppaa.)

Päärly on ruotsalainen laina varhaisuusruotsin, muinaisruotsin ja nykyruotsin pär-

la-sanasta (SSA 1995: 463). Suomeen lainattuna pärla-asun loppuvokaali on vaihtunut

-y:ksi. Päärly on esiintynyt Agricolalla asussa perly ja päärly-sanasta on hajatietoja

murteissa (mp.). Nykykielessä päärly-sanan asemesta käytetään sanaa helmi, jonka al-

kuperä on tuntematon. Sen on arveltu olevan jäänne Itämeren alueen tuntemattomiksi

jääneistä kadonneista alkuperäiskielistä. (Häkkinen 2004: 184–185.)

Nykyruotsissa esiintyy sana pärlgryn (SOB2 1994: 954), josta Kokki-kirjan sana-

kin on lainattu. Nykysuomessa käytetään kuitenkin sanaa helmisuurimo, jossa sanan

alkuosana on ruotsin pärla suomeksi käännettynä ja loppuosana on ryynin asemesta

yleiskieleen vakiintunut suurimo. Helmisuurimot eivät kuitenkaan ole nykypäivänä ruo-

anlaitossa kovin yleisiä.
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pöysti Kinkkua tai liharuokaa tarkoittava pöysti on lainattu myöhäismuinaisruotsin bös-

te-sanasta ja se on esiintynyt ensimmäisen kerran suomen kirjakielessä 1600-luvun al-

kupuolella. Murteissa se esiintyy liharuoan merkityksessä paikoin Keski-Pohjanmaalla

ja Kainuussa ja runsaan ruoan merkityksessä paikoin Kymenlaaksossa ja savolaismur-

teissa, mutta kinkun merkityksessä sitä ei näy käytetyn murteissa. (SSA 1995: 469.)

Suomeen lainattuna ruotsin böste-asun loppuvokaali on vaihtunut -i:ksi. Nykykielessä

pöysti on saanut väistyä kinkku-sanan tieltä (ks. tätä) ilmeisesti siitä syystä, että sillä on

ollut käyttöä vain kirjakielessä, mutta ei murteissa ainakaan kinkun synonyymina.

Kokki-kirjassa pöysti esiintyy kinkun merkityksessä sanojen kinkku, sinkku ja liik-

kiö synonyymeina (ks. esimerkki kinkku-sanan yhteydessä). Pöysti esiintyy sekä itsenäi-

senä sanana että perusosana yhdyssanassa sian-pöysti. Granlund on kaiketi halunnut

käyttää Kokki-kirjassaan vanhan kirjasuomen pöysti-sanaa, mutta kinkku-sanaa hän on

pitänyt huonompana vaihtoehtona.

pööni, pöönä Papua tarkoittava pööni tai pöönä on lainaa ruotsin böna-sanasta. Suomen

kielessä sana esiintyy laajalti länsimurteissa pöönä-asussa, kun taas pööni-asu esiintyy

vain paikoin länsimurteissa. Itä-Suomessa käytetään myös pyöni-asua. (SSA 1995:

470.) Pöönä on esiintynyt ensimmäisen kerran suomen kirjakielessä 1700-luvun puoli-

välissä ja se on voinut tarkoittaa myös hernettä (Jussila 1998: 214). Kokki-kirjassa

esiintyy myös nykykielessä käytössä oleva papu-sana, joka on slaavilainen lainasana.

Papu on esiintynyt suomen kirjakielessä Agricolasta lähtien ja lounaismurteissa Sata-

kunnassa sekä Etelä- ja Pohjois-Hämeessä se on tarkoittanut hernettä. (SSA 1995: 312.)

Kokki-kirjan esimerkkien perusteella pööni esiintyy sekä i:llisessä että ä:llisessä asussa.

Sana esiintyy Kokki-kirjassa itsenäisenä sanana ja perusosana yhdyssanassa Turkin-

pööni sekä ilmauksessa ruskea pööni.

Palko-kaswut, niinkuin pawut, pöönit, hiiren-pawut (elikkä Linsit) pannaan walkialle’

kylmään weteen kiehumaan. (4. Ruokien laitoksista.)

Pienet pöönit perataan ja leikataan nelistahkuliaisiin palasiin, joina ne’ keitetään we-

dessä jä wähässä woissa. --- (N:o 182. Pieniä Turkin-pööniä, elikkä papuja.)

Kokki-kirjassa käytetään pääsääntöisesti papu-sanaa herneen merkityksessä, esim.

yhdyssanoissa sokeri-papu ja pelto-papu (KK 71–72), mutta toisinaa papu-sanaa käyte-
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tään myös pavun merkityksessä, esim. kahwe-papu (KK 165–166), härki-papu (so. här-

käpapu) (KK 77) ja Turkin pööni -sanan selityksenä. ”Turkin-pöönillä” on tarkoitettu

Phaseolus vulgaris -lajiin kuuluvia kasveja eli nykykielen papuja, joita ruotsissa on kut-

suttu turkinpavuiksi, turkisk böna,25 josta Kokki-kirjan sanakin juontuu. Nykykielessä

turkinpavun synonyymina esiintyy salkopapu.26 Raholan mukaan härkäpapu ei edes

kuulu papujen sukuun, vaikka nimen perusteella niin voisi luulla (ks. alaviite 25). Kok-

ki-kirjassa mainitaan kerran myös sanat herne ja rista, joista edellinen on balttilainen

lainasana, joka on esiintynyt suomen kielessä Agricolasta lähtien, mutta ei ole tunnettu

lounaismurteissa (SSA 1992: 158). Jälkimmäinen taas liittyy etymologisesti riista-

sanaan ja se esiintyy herneen merkityksessä vain Pohjois-Satakunnassa ja Pohjois-

Hämeessä (SSA 2000: 75).

Harmaat pawut (herneet elikkä ristat) puhtaiksi ruokottuina ja pestyinä keitetään peh-

mosiksi järwi-wedessä --- (N:o 15. Papu-ruokaa.)

Nykykielessä käytetään ruotsalaisen pööni/pöönä-sanan asemesta pavun merki-

tyksessä sanaa papu ja herneen merkityksessä sanaa herne Kokki-kirjassa esiintyvän

papu-sanan asemesta. Kokki-kirjassa on haluttu käyttää mieluummin läntisiä murresa-

noja papu ja rista herneen merkityksessä.

raiti Lakanaa tarkoittava raiti on skandinaavinen lainasana, joka esiintyy murteissa Sa-

takunnassa, Hämeessä, Kymenlaaksossa ja osin Varsinais-Suomessa. Ensimmäisen ker-

ran se on esiintynyt suomen kirjakielessä 1600-luvun alkupuoliskolla. (SSA 2000: 41.)

Ilmeisesti kapea-alaisen murrelevikkinsä vuoksi sanaa ei käytetä nykykielessä, vaan sen

asemesta käytetään yleiskielessä lakanaa, joka on ruotsalainen laina nykyruotsin ja var-

haisuusruotsin lakan-sanasta (SSA 1995: 39), johon on suomeen lainattuna lisätty lop-

puvokaaliksi -a. Lakana on myös murteissa yleisempi (mp.).

Kokki-kirjassa raiti esiintyy sekä itsenäisenä sanana että perusosana yhdyssanassa

palttinainen-raiti. Puhtaaksi pestyn saawin-suuhun sidotaan puhdas ja harwa raiti, sen

päälle’ raastitaan mäihäksi suuria hywin puhtosiksi pestyjä perunoita. Tähän peruna-

mäihään kaadetaan aina tawantakaa, sitä myöden kuin sitä raidille’ tarttuu, puhdasta

kylmää wettä ja sekotetaan wispilällä niin että jauho-aine’ juoksee raidin läpitte’ saa-

wiin. (N:o 375. Peruna-jauhojen teosta.)

25 http://www.kolumbus.fi/rahola/sanastot/h.html#hark
26 http://www.hyotykasviyhdistys.fi/sl2008.pdf

http://www.kolumbus.fi/rahola/sanastot/h.html#hark
http://www.hyotykasviyhdistys.fi/sl2008.pdf
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 Jos ei kyrsä enää uunissa nouse, on se jo ennen ylöllensä noussut; käytöksen lisäämäl-

lä joudutetaan hitaantunut nousu; mutta kylmässä lakannut nousu paranee, jos kyrsä

peitetään lämmitetyillä liina-kankailla (liinasilla- elikkä palttinaisilla-raidilla). (N:o

350. Leipomisista yhteisesti.)

Useammin lakanan tai kankaan merkityksessä Kokki-kirjassa käytettiin kuitenkin

mm. kangasta, liina-kangasta ja riepua, joista edellinen on germaaninen lainasana

(Häkkinen 2004: 342) ja jälkimmäinen deskriptiivislähtöinen (SSA 2000: 71). Nykykie-

lessä kangas on yleistermi, raiti ei esiinny enää yleiskielessä ja riepu-sanalla on jok-

seenkin pejoratiivinen sävy. Lakana taas on merkitykseltään rajoittunut lähinnä sänky-

tekstiilin nimitykseksi.

ranka esiintyy Kokki-kirjassa vain yhdyssanan selkä-ranka/selkäranka perusosana:

Jänis nyljetään ja ruokotaan kesistä puhtaaksi; pää, lawat ja kylkiluut heitetään pois, ja

jäljelle’ jääwä selkä-ranka hakataan poikkiomiin, mutta ei irti takapuolesta --- (N:o 90.

Jäniksen-paistia.)

Ranka-sana (vanhastaan myös ranko) on aivan ilmeisesti lainaa, mutta lainalähtei-

tä on useampiakin. Yhtenä vaihtoehtona on muinaisruotsin kanaortta tarkoittava rang

(nykyruotsin rång), toisena ja parempana vaihtoehtona pidetään kantaskandinaavista

lähtömuotoa. Kolmantena ja epätodennäköisimpänä vaihtoehtona ranka olisi lainaa

balttilaiselta taholta. (Häkkinen 2004: 1022.) Tässä pidän ranka-sanaa kuitenkin mah-

dollisena ruotsalaisena lainasanana. Suomeen lainautuessaan muinaisruotsin alkumuo-

toon rang olisi lisätty loppuvokaali -a. Ranka-asu on esiintynyt suomen kirjakielessä

1600-luvun alusta ja yhdyssana selkäranka 1700-luvun lopulta (mp.).

reisteri esiintyy Kokki-kirjassa vain ”sisällyksessä” hakemiston merkityksessä (KK

Sisällys, 176–180) . Reisteri, nykykielessä rekisteri on lainaa ruotsin register-sanasta,

joka puolestaan juontuu saksan kautta latinasta (Häkkinen 2004: 1038). Suomeen lainat-

tuna konsonanttiloppuiseen lähtömuotoon on lisätty loppuvokaaliksi -i. Rekisteri on

esiintynyt suomen kielessä Agricolasta lähtien, tosin asussa registeri (SSA 2000: 63).

Kokki-kirjan reisteri-asu taas voi olla länsimurteinen. Nykykielessäkin rekisteri esiin-

tyy, vaikka Kokki-kirjan kaltaisessa merkityksessä sitä ei käytetäkään, vaan kirjan tms.
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”rekisteristä” käytetään nykyisin sanaa hakemisto tai luettelo, jotka ovat molemmat joh-

doksia verbeistä hakea ja luetella/lukea (ks. SSA 1992: 131, SSA 1995: 100–101).

reita/reida Ne’ noukitaan täyskaswosina, ruokotaan suonista puhtaiksi, leikataan pie-

niksi ja suolataan pienillä suoloilla kokonaisien persilja-oksien sekaan; pannaan sitte’

kansi päälle’ ja painoa kannelle’ ja säilytetään kellarissa. – Niitä suolataan myös koko-

naisina pienillä suoloilla ja pidetään suolawesi aina päällä, jossa reidassa niitä säilyte-

tään. (N:o 335. Turkin pöönien suolaamisesta.)

Yllä olevan esimerkin perusteella reita/reida viittaa nykykielessä käytettävään rei-

la-sanaan, joka tarkoittaa tilaa, kuntoa, järjestystä ja se on lainaa ruotsin reda-sanasta.

Reila esiintyy myös laajalti murteissa. (SSA 2000: 61.) Kokki-kirjan kirjoitusasuista

SSA:ssa ei kuitenkaan ole mainintaa. Ensimmäisen kerran reila on kuitenkin mainittu

suomen kirjakielessä 1700-luvun lopulla reiduun-muodossa (Jussila 1998: 220). Nyky-

kielessä reila on tyyliltään arkinen eikä se sovi kirjoitettuun kieleen.

Reita/reida-sanan ohella Kokki-kirjassa käytettiin myös sanaa tila, joka on etymo-

logisesti germaaninen lainasana (SSA 2000: 294–295). Jähtyneinä puserretaan ne’

(punajuurien, mangoldin ja mollan lehdet) kuiwiksi ja suolataan pyttyyn sillä lailla, että

pannaan ensin suoloja pohjalle’ ja lehtiä kertaaseensa päälle’ --- jonka perästä kansi

lasketaan päälle’ ja painoa kannelle’. Tässä tilassa säilytetään se kellarissa. (N:o 333.

Wihriäisen-kaalin suolaamisesta.)

retiisi Tiettyä juuresta tarkoittava retiisi esiintyy Kokki-kirjassa vain kerran ateriaehdo-

tusten yhteydessä: Iso Suurus. Monellaisia leipiä, woita, juustoa, anjowia, kawiaaria ja

retiisejä. (KK 172)

Retiisi on lainattu ruotsin rädisa-sanasta, joka puolestaan tulee saksan ja latinan

kautta kreikasta (Häkkinen 2004: 1042). Suomeen lainattuna lähtömuodon loppuvokaali

on muuttunut -i:ksi. Ensimmäisen kerran retiisi on mainittu suomen kirjakielessä 1700-

luvun lopulla (mp.).

riis, riisi Tiettyä viljakasvia tarkoittava riisi on lainattu ruotsin ris-sanasta, johon on

suomeen lainattuna lisätty loppuvokaaliksi -i. Sana palautuu kuitenkin saksan kautta
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latinaan ja kreikkaan, jonne sana on tullut jostakin idästä. Riisi on ensimmäisen kerran

mainittu suomen kirjakielessä 1600-luvun alkupuoliskolla. (Häkkinen 2004: 1047.)

Kokki-kirjassa riisi esiintyy itsenäisenä sanana ja määriteosana yhdyssanassa riisi-

putinki ja riis-kryyni/riiskryyni/riis’kryyni sekä tästä muodostetuissa yhdyssanoissa

riiskryyni-sekotus, riis-kryyni-makkara, riis-kryyni-pannukakko, riiskryyni-soppa, riisk-

ryyni-makkara, riiskryyni-putinki, riiskryyni-welli. Useimmiten sana esiintyy riiskryyni-

sanassa ja siitä muodostetuissa yhdyssanoissa, jolloin se esiintyy aina riis-asussa. Esiin-

tyessään riis-kryyni/riiskryyni-sanassa se mukailee ruotsin risgryn-asua.

Walmista puuroa, joko riisistä, kaura- taikka krossi-kryyneistä keitettyä, pannaan kiwi-

watiin, pistellään sitte’ woirippuloita sinne’ ja tänne’ ja peitetään kuorellansa. (N:o 35.

Uuni-puuroa.)

Riiskryynit, ruokottuina puhtaiksi, pestään ensiksi kylmässä, sitte’ haleassa ja wiim-

meksi kiehuwassa wedessä; sillä jos olisiwat happamia, niin pysyisi se maku heissä, jos

kiehuwassa ensin wirutettaisiin. (N:o 28. Riiskryyni-welliä.)

risa Risa esiintyy Kokki-kirjassa vain kerran itsenäisenä sanana. Halastu sian-pää pan-

naan kylmään weteen, jota muutetaan usiat kerrat, pestään sitte’ haliassa wedessä ja

kraapitaan kamara puhtaaksi, jonka perästä pannaan kiehumaan kylmään weteen wal-

kialle’, ja kiehuessa kuoritaan päälle’ kuohuwa maanto. Kamaran pehmittyä kuoritaan

se lämpösenä pois, niin ehjänä kuin suinkin saadaan, pää ruokotaan luista ja risoista,

ja silawa, niin-kuin lihakin, hakataan rippuloiksi. (N:o 111. Sylttyä Sian-päästä.)

Risa tarkoittaa rauhasta; teuraseläimen lihassa t. rasvassa olevaa rauhasta; nystyrää

t. rustoa; sulamatonta eläinrasvan jätettä (SSA 2000: 82). Kokki-kirjan esimerkin perus-

teella risa esiintyy siinä rauhasen tai ruston merkityksessä. SSA:n mukaan (mp.) risa

voisi olla skandinaavinen laina, mutta sanan alkuperää ei ole lopullisesti pystytty selvit-

tämään. Nykyruotsissa on sana bräss ’kateenkorva’, joka voisi olla peräisin tästä skan-

dinaavisesta kantamuodosta. Myös ruotsin murteissa esiintyy sanat vres(s), vris ja bris,

jotka tarkoittavat rauhasta, rauhasia sisältävää lihaa tai poisheitettävää rasvakyhmyä

teuraseläimen lihassa. Risa on esiintynyt suomen kirjakielessä ensimmäisen kerran

1700-luvun puolivälissä ja murteissa sana on esiintynyt etupäässä itämurteissa ja Poh-

jois-Suomessa. (mp.) Mielenkiintoista onkin, miten itämurteinen sana on päätynyt Kok-

ki-kirjaan ja kuinka Granlund länsimurteiden edustajana on tuntenut tämän sanan.
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Nykykielessä risa on korvautunut sanalla rauhanen, joka on puolestaan omaperäi-

nen sana tai mahdollisesti germaaninen lainasana (SSA 2000: 55). Rauhanen on tarkoit-

tanut paikoin länsimurteissa nivustaivetta ja monikollisena paikoin Pohjois-

Satakunnassa ja Pohjois-Suomessa kiveksiä (mp.), joten Granlund ei olisi voinut käyttää

rauhasta Kokki-kirjan esimerkissään. Ruston alkuperä taas on epäselvä (Häkkinen

2004: 1076).

riwi Rivi-sanan alkuperä on epäselvä. Kaakkoismurteissa on särkkää, riuttaa merkitsevä

sana rivi, jonka on selitetty olevan lainaa suomenruotsin murteiden riv-sanasta, jota

ruotsin kirjakielessä vastaa sana rev ’riutta, särkkä’. Mahdollisesti jonoa tai rivistöä tar-

koittava rivi olisi syntynyt riuttaa tai särkkää merkitsevästä rivi-sanasta merkityksen-

muutoksen kautta. (Häkkinen 2004: 1056.) Joka tapauksessa rivi jonon tai rivistön mer-

kityksessä on suomen murteissa yleinen ja se on esiintynyt jo vuoden 1642 Raamatun-

suomennoksessa (SSA 2000: 85), joten sana on säilynyt myös nyky-yleiskielessä. Suo-

malaisessa asussa on kuitenkin loppuvokaalina -i.

Kokki-kirjassa rivi esiintyy sekä itsenäisenä sanana että yhdyssanassa riwiriwil-

tä/riwi-riwiltä. Perattu ja wirutettu made’ pannaan palasina, riwiriwiltä latojen, kyl-

mällä woilla woideltuun kastrulliin. Joka riwin eli latomuskerran wäliin pannaan raas-

tittua leipää, sokeria, muskotblommaa, suoloja ja henttuja sitronin lohkoja, wettä myös

niin paljon että kaikki on peitossa. (N:o 122. Höystettyä madetta.)

Keitetyt perunat kuoritaan ja leikataan ohkosiksi lohoiksi, jonka perästä ne’ ladotaan

karotille riwi-riwiltä päällystyksin, ja joka latomuskerran wäliin priiskotetaan pieneksi

hakattuja munia. (N:o 208 Peruna-Sallattia toisella lailla.)

Kokki-kirjan esimerkkien valossa riwillä tarkoitettiin lähinnä kerrosta, kun taas

ilmaus riwiriwiltä/riwi-riwiltä tarkoittaa ’vierekkäin, vieretysten, rinnakkain, rinnatus-

ten’.

rommi Sokeriruokomelassista valmistettua paloviinaa tarkoittava rommi on lainattu

suomeen joko ruotsin kautta tai suoraan englannista sanasta rum (Häkkinen 2004:

1059). Suomeen lainattuna sanan loppuun on lisätty vokaali -i. Rum-sanan tarkempi

alkuperä on epäselvä, mutta sen on oletettu lohjenneen pitemmästä sanasta esim. rum-
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bullion tai rumbustion. Suomen kirjakielessä rommi on esiintynyt 1700-luvun loppu-

puolelta lähtien. (mp.)

Kokki-kirjassa rommi esiintyy sekä itsenäisenä sanana että yhdyssanan rommi-

punsi määriteosana. Tätä tehdään samalla lailla kuin N:o 369 neuwottua arrakki-

punsiakin, ainoastansa sillä erotuksella, että tähän pannaan kolme puolta-tooppia hy-

wää rommia --- (N:o 371. Rommi-punsia.)

rooni Rooneilla tarkoitetaan hyvin ohuita vohvelin tapaisia leivonnaisia. Rooneja on

ollut kahdenlaisia: pyöreitä rooneja (Kokki-kirjassa ohkosia-rooneja) ja nelikulmaisia

rooneja (Kokki-kirjassa hywiä-rooneja). Pyöreät roonit olivat hyvin ohuita ja taikina oli

kiinteähkö, jossa oli vähän munia, mutta paljon jauhoja. Roonit nautittiin lieriöksi kää-

rittynä erilaisten täytteiden kanssa ja ne paistettiin tähän tarkoitukseen tehdyllä valu-

rautaisella kuvioidulla rooniraudalla, joka koostui kahdesta toisiinsa saranoidusta osas-

ta: litteistä paisto-osista ja tyvestään toisiinsa saranoiduista varsista. Pyöreiden roonien

valmistusperinne on loppunut. (Fredrikson 1986: 10–11, 16.)

Nelikulmaiset roonit olivat myös ohuita leivonnaisia, joiden taikina oli löysähkö ja

munankeltuaisten osuus siinä oli suuri. Nelikulmaiset roonit paistettiin nelikulmaisilla

paistoraudoilla. Näiden roonien valmistuperinne on sekoittunut nykyiseen vohvelinpais-

toperinteeseen. (Fredrikson 1986: 11.)

Rooni-sana tulee ruotsin sanasta rån (Fredrikson 1986: 10). Suomeen lainautues-

saan alkuperäiseen sanaan on lisätty loppuvokaali -i. 1900-luvun alun keittokirjoissa

roonin asemesta on käytetty sanaa lehikäinen (mp.), jonka myös CD-perussanakirja tun-

tee, tosin ohuen voitaikinaleivonnaisen merkityksessä.

Kokki-kirjassa rooni esiintyy sekä itsenäisenä sanana että yhdyssanan rooni-rauta

määriteosana ja perusosana yhdyssanoissa hywä-rooni ja ohkonen-rooni. Tästä  (taiki-

nasta) pannaan lusikallinen kuumennettuin ja sitte’ walkosella waksilla woideltuin roo-

ni-rautoin. – Rautoja ei tarwitte’ woidella waksilla muuta kuin ensimmäisen roonin

paistamiseksi. – Kuin rooni on kypsynyt, niin ruokotaan rautojen ympärystä puukolla

puhtaaksi, jonka perästä ne’ awataan ja rooni kierretään ymmyriäisen pulkan ympäri,

josta se jähtyneenä otetaan pois. (N:o 362. Ohkosia-Rooneja.)

Roonit – ja myös vohvelit – ovat olleet tavallisia säätyläiskodeissa 1900-luvun al-

kupuolelle saakka, mutta tavallisella rahvaalla ei juurikaan ollut niihin varaa kalliiden
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raaka-aineiden vuoksi. Säätyläiskodeissa rooneja valmistettiin suurina juhlapäivinä ja

perhejuhliin. Rooninpaistoperinne on saapunut Suomeen Ruotsista, missä ne ovatkin

olleet hyvin yleisiä. (Fredrikson 1986: 50.)

rusina eli kuivattu viinirypäle on ns. yleiseurooppalainen laina, joka on suomeen saatu

ruotsin russin-sanasta, joka puolestaan palautuu muinaisranskan kautta latinaan (Häkki-

nen 2004: 1074). Ruotsin konsonanttiloppuinen sana on suomeen tullessaan saanut lop-

puvokaalin -a. Rusina on esiintynyt suomen kielessä ensin asussa rosina, mutta vuoden

1642 Raamatunsuomennoksesta lähtien se on esiintynyt nykyasussaan (mp.).

Kokki-kirjassa rusinoita käytettiin mm. makeissa keitoissa, makkaroissa, sahrami-

pullassa ja simassa. Tämä taikina sotketaan – käytöstä sekaan pannen – ja waiwataan

juuri niinkuin N:o 351; mutta waiwatessa (ylöswääntäessä) pannaan naula wedessä

liotettua woita sekaan, ja leipoessa 8 luodia sinisiä rusinoita pestyinä. (N:o 355. Sah-

rami-leipiä.)

Tooppi pieniä ohran- taikka krossi-kryynejä lyöpätään maidossa sakiaksi puuroksi,

jonka perästä siihen, walkialta pois nostettuna, sekotetaan --- kaksi taikka kolme kou-

rallista siemenistä ruokottuja rusinoita, kortteli siirappia, pippuroita, inkiwääriä, suo-

loja, meiramia ja timjamia mielen perästä --- (N:o 250. Ohran-kryyni-makkaroita.)

Rusina esiintyy Kokki-kirjassa myös ruokalajien nimityksissä rusina-putinki ja ru-

sina-soppa yhdyssanan määriteosana. Määriteosa rusina kertoo, mistä putinki tai soppa

on tehty tai millä raaka-aineella on olennainen osa kyseisessä ruokalajissa.

ruut(t)u Nelikulmaista kuviota tms. tarkoittava ruutu esiintyi Kokki-kirjassa ohjeessa,

jossa valmistettiin ”silli-sallattia”: Nyt leikataan elikkä wiilletään keitetyistä ja kuori-

tuista perunoista ja puna-juurikoista henttuja lohkoja, joista painetaan sarwella ymmy-

riäisiä kynnen kokosia palasia. Näitä ymmyrkeitä elikkä palasia ladotaan ruoka-öljyllä

woideltun kaawan elikkä wormun pohjalle’ ja laidoille kauniiksi ruutuiksi elikkä nelis-

kulmitteiksi. (N:o 204. Silli-Sallattia.)

Ruutu on lainaa ruotsin ruta-sanasta, joka taas tulee alasaksasta (Häkkinen 2004:

1080). Suomeen lainattuna lähtökielen loppuvokaali -a on muuttunut -u:ksi. Sana on

esiintynyt suomen kielessä ensimmäisiä kertoja 1700-luvun alkupuolella (mp.).
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räätikkä eli nykykielessä lanttu on ruotsalainen lainasana muinaisruotsin rädikia-

sanasta, joka on tarkoittanut retikkaa. Alun perin sana juontuu kuitenkin latinan juurta

tarkoittavasta sanasta. (Häkkinen 2004: 1091.)

Kokki-kirjassa räätikkä esiintyy itsenäisenä sanana OSS:ssä ja ruokaohjeissa sa-

nojen juurikas ja juurikka synonyymina. Kuoritut ja halkiomiin leikatut räätikät elikkä

juurikat keitetään kypsiksi, joko lihan-liemessä taikka wedessä. Nämä leikataan sitte’

jähtyneenä parahultasiksi lohoiksi ja kastetaan sulattuun woihin, jonka perästä ne’ tah-

ritaan raastittuun leipään ja paistetaan keltasen ruskeiksi. Näitä syödään kaikellaisien

esi-ruokien kanssa. (N:o 195. Ruskeiksi paistettuja räätiköitä.)

Räätikkä-sanan rinnalla Kokki-kirjassa käytetään siis myös sanoja juurikas ja juu-

rikka, jotka ovat molemmat johdoksia omaperäisestä sanasta juuri (SSA 1992: 253).

Ilmeisesti Granlund on kuitenkin pitänyt parempana ruotsalaisperäistä räätikkä-sanaa

kuin juurikas- tai juurikka-sanoja.

Räätikkä on esiintynyt suomen kielessä ensimmäisen kerran 1600-luvun alkupuo-

lella, mutta nykykielessä sitä pidetään murteellisena sanana, jonka vaikutusalue rajoit-

tuu Etelä-Pohjanmaalle, Pohjois-Satakuntaan, Pohjois- ja Etelä-Hämeeseen sekä sen

ympäristöön (Häkkinen 2004: 1091, SSA 2000: 68). Nyky-yleiskielessä räätikkä-sanan

asemesta käytetään sanaa lanttu, joka on sekin ruotsalainen laina sanasta planta ’taimi,

kasvi’. Ruotsin planta taas palautuu latinan kasvia merkitsevään planta-sanaan (Häkki-

nen 2004: 571). Suomeen lainautuessaan lantun sananalkuinen konsonanttiyhtymä on

jäänyt pois ja loppuvokaaliksi on vaihtunut -u. Nykyasussa ja -merkityksessä lanttu on

esiintynyt suomen kielessä 1700-luvun lopulta lähtien (mp.). Lanttu-sana nykymerki-

tyksessään on murteissa yleinen Lounais-Suomea lukuun ottamatta. Siellä se tarkoittaa

tainta Pohjois-Häme ja Etelä-Pohjanmaa mukaan lukien (SSA 1995: 46). Tämän selittä-

nee sen, miksi Kokki-kirjassa käytetään lantun asemesta räätikkää.

saaku esiintyy Kokki-kirjassa vain määriteosana yhdyssanoissa saaku-putinki, saaku-

soppa ja saaku-kryyni sekä tästä muodostetuissa yhdyssanoissa saakukryyni-putinki ja

saakukryyni-soppa. Hywin puhtaiksi pestyjä walkosia saaku-kryynejä wispilöitään kie-

huvassa wedessä ja keitetään rusinoiden, konaisien kaneelipalasien ja muutaman sitro-

nin kuoren seassa siksi että näyttääwät kirkkailta. (N:o 26. Saakukryyni-soppaa.)



108

”Saaku-kryynillä” tarkoitetaan nykykielessä saagosuurimoa, joka on suurustami-

seen käytettävää indonesialaisen saagopalmun ytimestä valmistettua tärkkelystä (Leh-

musoksa – Muurinen 1998: 227). Oletettavasti saaku(-kryyni) on lainattu ruotsin sago-

gryn-sanasta (SOB2 1994: 1026) ja se muokattu suomalaiseen asuun sopivammaksi.

Saagosuurimot ovat ilmeisesti melko harvinaisia, ja niiden asemesta suurustamiseen

kelpaavat tavallisemmat perunajauhot.

saawi Isohkoa kaksikorvaista, pyöreäpohjaista (aikaisemmin puu)astiaa, korvoa (CD-

PS) merkitsevä saavi on lainattu muinaisruotsin saa-sanasta, jota nykyruotsissa vastaa

så. Suomenruotsin murteissa sana esiintyy muodossa såv. Ensimmäisen kerran sana on

mainittu suomen kirjakielessä 1600-luvun alkupuolella. (Häkkinen 2004: 1100.) Saavi-

sana on säilynyt nykykielessäkin, koska se on murteissa yleinen (SSA 2000: 141).

Nykyajan keittokirjassa ei kuitenkaan enää tarvita noin isoja astioita, mutta Kokki-

kirjassa sitä käytetään perunajauhojen valmistuksessa. Saawi esiintyy sekä itsenäisenä

sanana että määriteosana yhdyssanassa saawin-suu. Isoja puhtaiksi pestyjä perunoita

raastitaan mäihä-raudalla mäihäksi. Tätä mäihää pannaan wähän erältänsä jouhi-

seulaan, ja seula lasketaan puhtosella kylmällä wedellä täytettyyn puhtoseen saawiin. --

- Tällä lailla wirutellaan tätä mäihää seulassa niin kauwan, että wesi juoksee siittä

saawiin warsin selkiänä, josta nähdään mäihässä ei enää olewan jauho-ainetta. (N:o

375. Peruna-jauhojen teosta.)

saha esiintyy Kokki-kirjassa vain yhdyssanan sahan-jauho määriteosassa kirjan en-

simmäisessä ohjeessa, jossa ”keittäjän tulee pitää ruoka- ja keitto-astiat erinomaisen

hywässä ja puhtaassa ruokossa”: Puhtaiksi saadaan ne’ (tinatut kupari- ja waski-astiat)

sahan-jauhoilla, taikka wielä puhtaimmiksi trankilla eli wanhalla happamalla juomi-

sella. (1. Astioiden ruokosta.)

Saha on todennäköisesti lainattu muinaisruotsin sagha-sanasta ja se on ollut käy-

tössä Agricolasta lähtien (Häkkinen 2004: 1102). Nykyajan keittokirjassa saha-sanaa ei

enää esiinny, mutta yleiskielessä se on mm. työkalun nimityksenä yksinomainen.

sahrami Ruoanlaitossa ja leivonnassa mausteena ja väriaineena käytettävä sahrami on

lainattu varhaisuusruotsin muodosta saffram tai saffran (Häkkinen 2004:1102.), joka on
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mukautettu suomalaiseen asuun sopivammaksi mm. lisäämällä loppuun vokaali -i. Sah-

rami palautuu kuitenkin mahdollisesti saksan, ranskan ja espanjan kautta arabiaan. En-

simmäisen kerran sahrami on mainittu kirjoitetussa kielessä jo 1600-luvun alkupuolella,

tosin kirjoitusasu safframi muistutti tuolloin enemmän lainanantajakieltä. (mp.) Kokki-

kirjan aikoihin kirjoitusasu oli jo vakiintunut nykyiselleen.

Kokki-kirjassa sahrami esiintyy itsenäisenä sanana ja määriteosana yhdyssanassa

sahrami-leipä. Sana esiintyy myös Oudompien sanojen selitykset -osiossa, koska Gran-

lund ilmeisesti on olettanut, että ”ruottistuneet” kokit eivät ehkä pystyisi päättelemään

sanan merkitystä ruotsista poikkeavasta kirjoitusasusta.

Kuusi munaa ja pari lusikallista sokeria wispilöitään yhdessä sekasin. Wispilöidessä

pannaan siihen 4 luodia raastittuja makeita  manteleita, yksi tee-lusikallinen pienennet-

tyjä kaartemummoja ja puoli tooppia haliaa maitoa, johonka pikkunen sahramilla täy-

tetty liina-riepu on kastettu ja puserrettu niin paljon, että maito siittä on saanut täyden

wärin. (N:o 355. Sahrami-leipiä.)

sahti Kotitekoista, alkoholipitoista mallasjuomaa tarkoittava sahti on lainattu ruotsin

sanasta saft, joka tarkoittaa mehua, nestettä (Häkkinen 2004:1102). Suomeen lainattuna

sana on mukautettu suomen kielen äännerakenteeseen sopivaksi lisäämällä loppuun

vokaali -i, mutta myös sanansisäinen vierasperäinen konsonantti f on vaihdettu suoma-

laisemmaksi h:ksi. Ensimmäisen kerran sahti on mainittu suomen kielessä 1600-luvun

lopulla (mp.). Murteissakin sahti on melko yleinen juuri kotitekoisen mallasjuoman

merkityksessä, mutta joissakin murteissa sahti tai safti tunnetaan myös merkityksessä

’mehu’ (SSA 2000: 142, Häkkinen mp.).

Sahti esiintyy Kokki-kirjassa pääasiassa itsenäisenä sanana, mutta kerran myös pe-

rusosana yhdyssanassa siirappi-sahti. Sahtia käytettiin mm. ohjeessa, jossa valmistettiin

”keitettyjä kuorreita”: Kuorreet perataan ja pestään hywin tyystin, pannaan sitte’ kie-

humaan niin paljoon sahtiin, että owat wallan peitossa. Tässä kiehuttuansa kaadetaan

sahti pois ja toista siaan, josta kuorreitten haju lähtee. Kuin tässä uudessa liemessä

owat pikimältänsä kiehuneet, otetaan ne’ pois ja pannaan liina-riewulle’ waloo-

maan.(N:o 155. Keitettyjä Kuorreita.)

Sahtia käytettiin myös ”olut-keitoksen” ja ”weri-makkaroiden” valmistukseen.

Taikinan nostattamiseen tarvittavaa ”käytöstä” saatiin myös sahdista: Käytöstä on tähän
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(taikinaan) paras ottaa tuoreesta sahdista. Käytös tietään hywäksi, jos pari pisaraa

kiehuwaan weteen tipahutettuna pysyywät weden päällä. (N:o 350. Leipomisista yhtei-

sesti.)

Saksa/saksa Maan ja kielen nimi Saksa/saksa on lainaa joko skandinaaviselta tai suo-

raan saksalaiselta taholta (SSA 2000: 146). Alun perin sana on merkinnyt Sachsenin

maakuntaa ja sen asukkaita. Keskiajalla saksilaisista käytettiin ruotsissa nimitystä saxe,

josta sana on saattanut tulla suomeen. Suomen kielessä Saksa on esiintynyt nykymerki-

tyksessään Agricolasta lähtien. (Häkkinen 2004: 1107.)

Kokki-kirjassa Saksa esiintyi vain määriteosana yhdyssanassa Saksan-wiina ja il-

mauksessa Saksan makkara viittaamassa ruoka-aineen tai -lajin alkuperään. Puolen nau-

laa sokeria sulatetaan kolmessa korttelissa wedestä, johonka lisätään yhden sitronin

neste’, märkyys elikkä mehu, ja muutama kuori, niin myös puolen tooppia walkosta

Saksan-wiinaa (so. viiniä). (N:o 42. Kylmäälientä Saksan-wiinasta. (Kallskål.)

sallatti Tiettyä vihanneskasvia ja ruokalajia tarkoittava salaatti on lainattu ruotsin sal-

lat- tai sallad-asusta. Ruotsiin sana on tullut saksan tai ranskan kautta italiasta (Häkki-

nen 2004: 1108). Kokki-kirjan kirjoitusasu noudattelee ruotsinkielistä alkumuotoa, jo-

hon on suomeen lainattuna lisätty loppuvokaali -i. Nykykielinen kirjoitusasu salaatti on

hieman muuttunut Kokki-kirjaan verrattuna. Suomen kirjakielessä sana on mainittu ensi

kerran 1600-luvun alkupuoliskolla samassa asussa kuin Kokki-kirjassa (mp.).

Kokki-kirjassa sallatti esiintyy sekä itsenäisenä sanana että useissa yhdyssanoissa

perus- ja määriteosana. Erilaiset salaattiruoat ovat saaneet Kokki-kirjassa oman lukunsa

(6:des Jako. Kaikellaisia Sallatteja.), ja niitä voitiin tarjoilla ”ison” tai ”wähemmän

suuruksen”, ”ison” tai ”wähemmän päiwällisen”, ”ison” tai ”wähemmän ehtoolli-

sen”osana ja myös ”tee-ehtoollisella”: Jähtyneitä kananpoikkia sallatin kanssa. (s. 175)

Walmiina tuodaan se [kalkkunanpaisti] wadilla pöytään, wihriäistä sallattia ympärillä,

jos sitä osaa olla. (N:o 92. Kalkkunan-paistia.)

Sallatti-sana esiintyy perusosana yhdyssanoissa lohi-sallatti, här’änliha-sallatti,

silli-sallatti, peruna-sallatti, pää-sallatti ja gurkku-sallatti. Määriteosana sallatti esiin-

tyy yhdyssanoissa sallatti-sekotus ja sallatin-pää.
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Wormuun pannaan sitte’ wisusti näiden (perunoiden ja punajuurien) päälle’ sallatti-

sekotus, ja puserretaan hiljaksellen täyteen. Wormu kaadetaan sen perästä wadille’

kumoon, ja annetaan olla siinnä wähän aikaa, että sallatti ehtii yhtyä koossa pysywäi-

seksi, jonka perästä se nostetaan wisusti päältä pois (N:o 204. Silli-Sallattia.)

saltpietari (Kalium)nitraattia tarkoittava salpietari (Kokki-kirjassa saltpietari) on lainat-

tu ruotsin sanasta salpeter, joka taas juontuu keskiajan latinan suolakiveä tarkoittavasta

sanasta salpetra (Häkkinen 2004: 1112). Suomeen lainattuna sana on saanut loppuvo-

kaaliksi -i:n. Suomessa sanan loppuosa -peter on kansanetymologisesti yhdistetty mie-

hennimeen Peter, jonka suomalaisena muunnelmana on vanhastaan esiintynyt Pietari

(mp.). Sana on mainittu ensimmäisen kerran suomen kirjakielessä 1600-luvun alkupuo-

liskolla samassa saltpietari-asussa kuin Kokki-kirjassakin. Myös 1500-luvun ruotsin

kielessä on esiintynyt asu saltpetred. (SSA 2000: 149.) Kokki-kirjan kirjoitusasu viittaa

siihen, että sanan alkuosa on yhdistetty suolaa tarkoittavaan salt-sanaan.

Kokki-kirjassa salpietaria käytettiin makkaroiden tekoon ja lihojen suolaamiseen,

joka oli vanhoista säilöntätavoista uusin ja suolan saannin helpottuessa ja hinnan laski-

essa siitä tuli yhä yleisempi säilöntämuoto (Talve 1990 [1979]: 141).

Tawallisesti suolataan sitä (häränlihaa) seuraawalla tawalla: Pieniin suoloihin sekote-

taan saltpietaria, pienennettyä sokeria, muserrettuja laaperin-lehtejä ja muserrettuja

karwaita pippuroita taikka muserrettuja katajan-marjoja. Tällä sekotuksella hiastetaan

lihat, sitte’ kuin owat ositeltu ja hakattu haawoihin. (N:o 345. Här’än-lihan suolaami-

sesta.)

Tämänlaisina pannaan ne’ [”Saksan makkarat” eli metvurstit] mukavaan astiaan pie-

nettyihin suoloin ja saltpietariin kolmeksi päiwää, jossa niitä käännetään kerran päi-

wässä --- (N:o 257. Saksan Makkaroita. (Metwurst.))

salwetti eli lautasliina esiintyy Kokki-kirjassa OSS-osiossa selittämässä sanaa lautas-

liina, mutta se esiintyy muutamia kertoja myös ruokaohjeissa, silloinkin vain lautas-

liina-sanan selityksenä. Molemmat esiintyvät Kokki-kirjassa vain itsenäisinä sanoina.

Putinki tuodaan pöytään, lautasliina elikkä salwetti wormun ymmäri kiedottuna. (N:o

226. Penaatti-Putinkia.)
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Salvetti on ruotsin kautta tullut laina, joka palautuu italian ja ranskan lautasliinaa

tarkoittaviin sanoihin. Nykyruotsin murteissa, mm. suomenruotsissa esiintyy salvet- tai

salvett-asu (SSA 2000:150). Suomeen lainautuessaan sana on saanut loppuvokaalin -i.

Salvetti on esiintynyt suomen kirjakielessä ensimmäisen kerran 1700-luvun lopulla ja se

on yleinen etenkin Länsi-Suomen murteissa (mp.).

Granlund on halunnut käyttää salwetti-sanan asemesta mieluummin sanaa lautas-

liina (myös lautas-liina), mutta on katsonut sen olevan ruotsinkielisille kirjankäyttäjille

vieras. Lautasliina on sanoista lautanen ja liina muodostettu yhdyssana, jonka Kares

mainitsee Granlundin sepittämäksi sanaksi (Kares 1950: 175). Lautasliinaa käytetään

myös nyky-yleiskielessä vierasperäisen salvetti (tai servetti) sanan asemesta.

sampanja Tiettyä kuohuviiniä tarkoittava sampanja esiintyy Kokki-kirjassa ohjeessa,

jossa tehtiin ”punasta Karoliinaa”: Otettakoon 2 pulloa hywää Bordoon-viinaa, 1 pullo

Moselli-, puoli pulloa Mallaga- ja puoli pulloa Sampanja-wiinaa, niin myös 3 sitronia

ja puolentoista naulaa sokeriaa. – Sampanjaa ei saa kaataa sekaan ennen kuin tämä

wiedään pöytään juotaa. (N:o 368. Punasta Karoliinaa.) Kokki-kirjassa sampanja siis

esiintyy sekä itsenäisenä sanana että yhdyssanan sampanja-wiina määriteosana selittä-

mässä, millaisesta ”wiinasta” on kyse.

Samppanja on ruotsin välityksellä tullut laina samppanjan kotiseutuun viittaavasta

erisnimestä Champagne (Häkkinen 2004: 1118). Häkkinen mainitsee, että samppanja

sanana on ensimmäisen kerran mainittu suomen kirjakielessä vuonna 1865 (mp.), mutta

Kokki-kirjan esimerkki todistaa tämän vääräksi. Nykykielessä sanan kirjoitusasu on

vain hieman muuttunut: nykyisin p kirjoitetaan geminaatallisena, samppanja.

santa esiintyy Kokki-kirjassa ohjeessa, jossa valmistettiin ”wihriäistä-kaalia”: Wihriäi-

nen-kaali ei ole oikeen hywä, jos ei se ole muutamaa halla-yötä kärsinyt. Semmosena

ruokotaan se ja wirutetaan monessa wedessä sannasta ja tomusta puhtaaksi --- (N:o

178. Wihriäistä-kaalia.)

Santaa neuvottiin käyttämään myös lasiastioiden puhdistukseen: Klasi-astiat läh-

teewät kylmällä wedellä ja suoloilla, mutta jos owat raswasia, niin pestään ne’ har-

maalla willamaisella paperilla, sannalla ja hauleilla. (1. Astioiden ruokosta.)
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Santa on skandinaavinen lainasana joko ruotsin sand-sanasta tai tätä edeltävästä

muinaisskandinaavisesta muodosta (Häkkinen 2004: 1121). Suomeen lainattuna sana on

saanut loppuvokaalin -a. Vaikka santa on esiintynyt suomen kirjakielessä Agricolasta

lähtien ja laajalti murteissakin (SSA 2000: 155), ei se ole kuitenkaan vakiintunut nyky-

yleiskieleen. Nykyään käytämme sannan asemesta hiekkaa, jota on pidetty itämurteise-

na sanana, kun taas länsimurteissa on käytetty hieta-muotoa, joka puolestaan on ger-

maanista perua. Hiekka taas on voitu muodostaa hieta-sanasta vaihtamalla johtimen

tapainen loppuosa toiseen johtimeen, mutta se voi olla myös kontaminaatio sanoista

hieta ja hiukka. (Häkkinen 2004: 193–194.)

senappi, sinappi Sinappi on lainattu suomeen muinaisruotsin sinaper-sanasta tai sanalii-

tosta sinaps korn ’sinapinsiemen’. Nykyruotsissa taas esiintyy senap-asu. Alkuaan si-

nappi juontuu kreikasta, josta sana on lainautunut latinaan ja edelleen germaanisiin kie-

liin. (Häkkinen 2004: 1155). Sinappi on esiintynyt suomen kielessä Agricolasta lähtien

(mp.), tosin Kokki-kirjassa kirjoitusasussa oli vielä horjuntaa e:n ja i:n välillä. e:llisen

asun esiintymiseen on voinut vaikuttaa ruotsinkielinen alkuteksti. Suomeen lainattuna

sanaan on kuitenkin lisätty loppuvokaaliksi -i.

Kokki-kirjassa sinappi esiintyy itsenäisenä sanana, määriteosana yhdyssanassa se-

nappi-kasi/sinappi ja sanaliitossa franskan sinappi. Sinappia käytettiin Kokki-kirjassa

erityisesti kalaruokien kastikkeissa: Kypsinä pannaan ahwenet wadille’ ja perunat ylis-

ten-ympärille’; näiden kaikkien sekaan waristellaan wiimmeksi pienettyä persiljaa, ja

tuodaan sulatulla woilla ja senapilla syötäwäksi. (N:o 120. Perunoitten seassa keitetty-

jä Ahwenia.)

Sinappia käytettiin myös mm. seuraavassa ohjeessa: Sitte’ tehdään kasta pieneksi

hierotuista kowiksi-keitetyistä munan-ruskuaisista, pannen sekaan hiukan franskan si-

nappia, ruoka-öljyä, etikkaa ja eine’ sokeria. (N:o 163. Hölliksi-keitettyjä munia kases-

sa.)

siika Kalannimitys siika on skandinaavinen lainasana, jota nykyruotsissa ja -norjassa

edustaa sana sik (SSA 2000: 175). Suomeen kieleen tultuaan siika on mukautettu suo-

men kielen sanarakenteeseen lisäämällä loppuvokaali -a, johon on voinut vaikuttaa
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ruotsin -ar-loppuinen monikko sikar. Siika on esiintynyt suomen kielessä 1600-luvun

alkupuolelta lähtien ja murteissakin se on levinnyt laajalle (mp.).

Siika esiintyy Kokki-kirjassa sekä itsenäinsenä sanana että yhdyssanassa siika-

putinki määriteosana. Kokki-kirjassa siikoja voitiin keittää ja niistä tehtiin ”siika-

putinkia”. Neljä naulaa siikaa ruokotaan puhtaaksi ruodoista ja nahasta, ja liotetaan

myös wedessä jos se on suolattua. (N:o 218. Siika-putinkia.) Ohjeessa 380 neuvottiin,

”Kuinka härskiys poisotetaan suolatuista Lohista, Silleistä, Siioista ja Silahkoista” (ks.

esimerkkiä paperi-sanan yhteydessä).

siili Siili tarkoittaa siivilää tai seulaa, ja se on lainattu varhaisuusruotsin sijl-sanasta, jota

nykyruotsissa vastaa sil (SSA 2000: 176). Suomeen lainattuna lähtömuotoon on lisätty

loppuvokaali -i. Sana on esiintynyt suomen kirjakielessä ensimmäisen kerran 1600-

luvun alkupuolella ja murteissa se esiintyy Kaakkois-Hämeessä, Pohjois-Karjalassa,

osin Varsinais-Suomessa ja Etelä-Savossa (mp.).

Kokki-kirjassa siili esiintyy määriteosana yhdyssanassa siili-riepu ja perusosana

yhdyssanassa hius-siili. Walmiina juoksutetaan tämä [”hyyde’-aine”] ensin siili-riewun

ja sitte’ taajan liina-riewun läpitte alla olewaan astiaan. (N:o 293. Kräämin hyyde’-

ainetta Peuran-sarwesta.)

Siili siis viittaa jonkinlaiseen kankaaseen, jota käytettiin siivilöimiseen. Kokki-

kirjassa käytettiin myös sanaa seula, joka taas viittaisi jonkinlaiseen siivilöimisessä käy-

tettävään astiaan. Seulaan lewitettyyn puhtoseen liinaseen riepuun kaadetaan kuorittua

sakiaa piimää waloomaan toiseen päiwään saakka. (N:o 41. Kuurnattua piimää.) Ety-

mologisesti seula on germaaninen lainasana ja se on esiintynyt suomen kirjakielessä

Agricolasta lähtien (SSA 2000: 171).

Siiliä ei enää käytetä nykykielessä eikä -keittokirjoissa, mutta seulaa ja etenkin

sen synonyymia siivilää käytetään yhä siivilöimiseen: Sekoita kuivat aineet keskenään

ja lisää ne siivilän läpi varovasti sekoittaen (KR 2004: 398). Etymologisesti siiviläkin

on germaanista alkuperää oleva lainasana (SSA 2000: 178).

siirappi Sokerin valmistuksen sivutuotteena syntyvää paksua ja tummaa nestettä tarkoit-

tava siirappi on lainattu ruotsin sirap-sanasta, joka palautuu latinan kautta arabiaan

(SSA 2000: 177). Suomeen lainattuna sana on saanut loppuvokaalin -i. Siirappi-sana on
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esiintynyt laajalti murteissa ja ensimmäisen kerran suomen kirjakielessä 1700-luvun

puolivälissä (mp.).

Kokki-kirjassa siirappi esiintyy sekä itsenäisenä sanana että perusosana yhdyssa-

nassa sokeri-siirappi ja määriteosana yhdyssanassa siirappi-sahti.

Kaikkein tuleentuneemmat marjat leikataan oksista, ja puhtaiksi ruokottuina keitetään

ne’ hilloksi sokerista keitetyssä siirapissa, niinkuin N:o 299 on neuwottu; pannaan sitte’

säilymään N:o 301 neuwotulla tawalla. (N:o 307. Hilloa punasista taikka walkosista

wiina-marjoista.)

Kolmeen kortteliin puhtaaksi kuurnattuun taikka siilattuun wereen sekotetaan kortteli

maitoa, hiukan siirappia, suoloja, pippuroita, inkiwääriä ja pieneksi hierottua meira-

mia, niin myös senwerran sekasin-jauhettuja rukiisia-jauhoja, että hän tuskin pyörielee

wispilää ylösnostaissa. (N:o 224. Weri-putinkia.)

silahka Kalannimitys silahka, nykykielessä silakka ’Itämeressä elävä pieni sillikala’ on

todennäköisesti lainattu ruotsin yhdyssanasta sillaka tai sillake, joka tarkoittaa sillien

säilömiseen käytettyä suolavettä. Sanan merkitykseen ja nykykieliseen kirjoitus- ja ään-

neasuun on voinut vaikuttaa myös äänteellisesti läheinen kalannimi salakka. Silakka on

esiintynyt suomen kielessä ensimmäisen kerran jo 1500-luvun lopulla. (SSA 2000: 180,

Häkkinen 2004: 1149.) Kokki-kirjan kirjoitusasu silahka on murteellinen esiintyen mm.

Pohjois-Satakunnassa ja Pohjois-Hämeessä ja se on mainittu suomen kirjakielessä en-

simmäisen kerran 1600-luvun alussa (SSA mp.).

Kokki-kirjassa silahka esiintyy vain itsenäisenä sanana, ja siitä valmistettiin ”kei-

tettyjä tuoreita Silahkoita”, ”Paistettuja tuoreita Silahkoita”, ”Wähän suolattuja Silah-

koita” ja ”Höystettyjä Silahkoita”. Ohjeessa 380 taas neuvottiin ”Kuinka härskiys pois-

otetaan suolatuista Lohista, Silleistä, Siioista ja Silahkoista.

Tuoreista silahkoista katkastaan perattuina päät ja pyrstöt, ja wirutetaan sitte’ puhtaik-

si, jonka perästä ne’ ladotaan riwiriwiltä laakeeseen kastrulliin, pannen sekaan hiukan

tilliä, kokonaisia kryydipippuroita, suoloja ja wähän wettä. (N:o 150. Keitettyjä tuoreita

silahkoja.)
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silkki Silkki esiintyy Kokki-kirjassa vain määriteosana yhdyssanassa silkki-seula. Jos

tahdotaan erinomasen pieniä jauhoja, niin kuorittakoon perunat ja otettakoon silkki-

seula tawallisen jouhi-seulan werosta. (N:o 375. Peruna-jauhojen teosta.)

Silkki on lainattu ruotsin silke-sanasta ja se on esiintynyt suomen kirjakielessä Ag-

ricolasta lähtien (Häkkinen 2004: 1151).  Suomeen lainattuna lähtömuodon loppuvokaa-

li on muuttunut -i:ksi. Vaikka sanan etäisempi alkuperä on tuntematon, juontuu se kui-

tenkin alun perin Aasian kielistä (mp.).

silli Pohjois-Atlantin tärkeää saaliskalaa tarkoittava silli on lainaa ruotsin sill-sanasta

(Häkkinen 2004: 1151). Suomeen lainattuna sanaan on lisätty loppuvokaali -i. Silli on

mainittu suomen kirjakielessä ensimmäisen kerran 1500-luvun loppupuolella (mp.).

Kokki-kirjassa silli esiintyy sekä itsenäisenä sanana että määriteosana yhdyssa-

noissa silli-sallatti, silli-putinki ja silli-loota.

Pöönit kypsiksi kiehuneena pannaan karotille’ ja tuodaan syötää, joko sillin, lohen

taikka muun sellaisen kanssa. (N:o 182. Pieniä Turkin-pööniä, elikkä papuja.)

Tämä sekotus [munista, kermasta ja sokerista] kaadetaan walmiina wormuun sillien ja

perunoiden päälle’, jotka pitää oleman niin höllään ladotut että tämä kasi pääsee ra-

koin juoksemaan. (N:o 219. Silli-putinkia perunoista.)

Silli esiintyy Kokki-kirjassa myös sanaliittoon rinnastettavassa ilmauksessa Hol-

lannin sillejä, joita voitiin Kokki-kirjan mukaan tarjoilla ”Wähemmällä suuruksella”,

”Woileipä-pöydässä” tai ”Tee-ehtoollisella”: Pieniksi leikattuja Hollannin sillejä ko-

wiksi keitettyjen munien kanssa. (s. 174)

sipuli, sipula Tiettyä viljelykasvia tarkoittava sipuli on lainattu muinaisruotsin sipul-

sanasta, joka on tarkoittanut punasipulia. Ruotsiin sana on tullut alasaksan kautta lati-

nasta. Suomen kirjakielessä sipuli on esiintynyt Agricolasta alkaen. (Häkkinen 2004:

1158.) Suomeen lainattuna lähtömuotoon on lisätty loppuvokaali -i, mutta Kokki-

kirjassa esiintyy myös a:llinen asu sipula, joka saattaa olla läntinen variantti (vrt. myös

viron sibul : sibula).27 Kokki-kirjassakin sipuli esiintyy punasipulin merkityksessä, mi-

kä käy ilmi OSS:n sanalistasta (Sipuli, Ruott. Rödlök.). Nykykielessä sipulilla tarkoite-

taan kuitenkin yleisintä sipulilajia eli keltasipulia tai ruokasipulia (Lehmusoksa – Muu-

27 Suomen länsimurteiden ja viron kielen välillähän on sanastollisia yhtäläisyyksiä, siten näiden välillä
voisi ilmetä yhtäläisyyksiä myös sanan kirjoitusasuissa ja taivutuksessa.
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rinen 1998: 245–246). Nykykielessä sipuli-sanalla viitataan siis yleisimpään sipulilajik-

keeseen, kun taas muissa sipulilajikkeiden nimityksissä esiintyy jonkinlainen määrite

(punasipuli, valkosipuli, jättisipuli jne.).

Kokki-kirjassa sipuli esiintyy sekä itsenäisenä sanana että yhdyssanojen sipulin-

lohko, sipuli-kasi määriteosana. Sipulit ja kynsilaukat säilytetään kuorinensa kuiwalla

paikalla pikkusissa kimpuissa roikkumassa. (3. Ruoka-aineiden korjusta.)

Sitte’ sekotetaan kuumana siihen [riisisuurimoista tehtyyn puuroon], hywin sekasin,

naula puhdistettua sydäntalia, lusikallinen pienennettyjä ja woissa paistettuja sipuloita,

pari kourallista siemenistä ja oksista ruokottuja rusinoita. (N:o 249. Riis-kryyni-

makkaroita.)

Maidosta otettuna ladotaan ne’ [sillit] karotille’ ja joka latomuskerran wäliin pannaan

sipulin-lohkoja ja pienettyjä pippuroita; sitte’ kaadetaan ruoka-öljyä ja etikkaa päälle’

ja tuodaan woileiwän kanssa syötää. (N:o 147. Sillejä öljyssä ja etikassa.)

sitroni, sitrooni, sitruuni, sitruni Sitruunapuuta ja sen hedelmää tarkoittava sitruuna on

lainattu ruotsin citron-sanasta, joka juontuu italian kautta latinasta, joka taas palautuu

kreikkaan. Sanan on arveltu tulleen Välimeren alueelle Egyptin kautta sanskritista.

Suomen kirjakielessä sitruuna on esiintynyt ensimmäisen kerran 1600-luvun lopulla

asussa citroni. (Häkkinen 2004: 1165.) Kokki-kirjassa sitruunan kirjoitusasu vaihtelee,

mutta kaikissa on kuitenkin loppuvokaalina -i, kun taas nykysuomessa loppuvokaalina

käytetään -a:ta. SSA:n mukaan a:llinen sitruuna-asu on esiintynyt ensimmäisen kerran

kirjakielessä vuonna 1826 (SSA 2000: 189).

Kokki-kirjassa sitruunaa käytetään usein niin itsenäisenä sanana kuin määriteosa-

na yhdyssanoissa sitronin-kuori/sitroninkuori (myös sitronin kuori), sitroonin-kuori,

sitruunin-lohko ja sitronin-neste’.

Sitte’ käristetään woita ja jauhoja sekasin ja kaadetaan liemestä lisäksi, jonka kiehu-

maan ruwetessa pannaan sekaan muutama lohko sitronia ja syltyn palaset --- (N:o 107.

Här’än-sylttyä.)

Kaltattu ja puhtoseksi pesty lihawa maito-porsas --- täytetään sitte’ saksan-wiinassa,

wedessä, sokerissa ja sitroonin-kuorissa keitetyillä wäskynöillä, elikkä kokonaisilla

nakituilla omenoilla. (N:o 82. Täytettyä porsasta.)
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soija Ruokien maustamiseen käytettävä soija(kastike) on lainattu suomeen todennäköi-

sesti ruotsin soja-sanasta, joka on alun perin kotoisin japanin kautta kiinasta. Suomen

kirjakielessä sana soija on mainittu ensimmäisen kerran jo 1700-luvun puolivälissä.

(Häkkinen 2004: 1173–1174.)

Kokki-kirjassa neuvottiin tekemään soijaa sokerista: Palanen sokeria pannaan

kiehunehen weden pisaraan sulaamaan ja nostetaan sitte’ walkialle’ kiehumaan sake-

aksi ja ruskeaksi. Kaiken aikaa kiehuessa sekotetaan tätä hopea-lusikalla. Sitte’ lisä-

tään siihen wielä kiehunutta wettä ja annetaan kiehua wetelän siirapin sakuseksi, jonka

perästä se kaadetaan jähtymään. Tätä soijaa säästetään pikkusissa pulloissa, jotka pi-

tää oleman hywin suullistetut, ja suulliset hywin hartsitut. Tällä soijalla annetaan kau-

nis muoto elikkä wäri kasille’ ja puljonkeille’ j. m. s. (N:o 248. Soijaa Sokerista.) Kok-

ki-kirjan esimerkkien perusteella soijaa ei käytetty niinkään maustamaan ruokia, vaan

antamaan niihin väriä.

sokeri oli Kokki-kirjassa hyvin usein käytetty sana ja mauste. Sokeri on lainattu ruotsin

socker-sanasta, joka saksan, italian ja latinan välityksellä juontuu kreikasta, johon se on

lainattu persiasta. Persian sanan taustalla taas on muinaisintian alun perin soraa ja myö-

hemmin hienoa sokeria tarkoittanut sana. Suomen kirjakielessä sokeri on esiintynyt en-

simmäisen kerran 1600-luvun alkupuolella. (Häkkinen 2004: 1175.) Suomeen lainautu-

essaan sanaan on lisätty loppuvokaali -i.

Kokki-kirjassa sokeri esiintyy sekä itsenäsenä sanana että määriteosana yhdyssa-

noissa. Waristin, se on: läwellinen hopea-lusikka, jolla sokeria waristetaan ruokiin,

Ruott. Strösked. (OSS)

Se [lohi] pyhitään sitte’ hywin puhtoseksi puhtaalla liina-riewulla ja hiastetaan senpe-

rästä lihanpuolelta suoloilla ja hiukalla sokerilla, jotka ensin sekotetaan sekasin ---

(N:o 142. Wähän suolattua lohta.)

Sokeri esiintyy myös seuraavissa yhdyssanoissa määriteosana: sokerileipä/sokeri-

leipä, sokeri-papu (sokeripawun-palko/sokeri-pawun-palko), sokeri-wohwula, sokeri-

kappale', sokeri-palanen, sokeri-siirappi, soker’-toppi-kaali, sokeri-korppu ja sokeri-

krinkilä.

Marjoihin ja marja-liemiin, elikkä nesteisiin, otetaan sama paino sokeria kun niitäkin

on. Paraastapäästä tehdään tätä näin: Sokeri-kappale’ kastetaan kokonansa weteen,
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niin että hän saa sitä imee wähän sisäänsä, pannaan sitte’ wirutuksesta märkään kei-

tin-astiaan, raikkaassa wedessä hiljasella walkialla kiehumaan siirapiksi. (N:o 299.

Marjojen keitoksista yhteisesti.)

Sokeri-pawut, elikkä muita pelto-papuja, pannaan pal’oista riiwittynä taikka perattuina

kiehuwaan weteen yhtä aikaa woi-rippulan ja persilja-tukkulan kanssa --- (N:o 170.

Riiwittyjä palko-papuja.)

soopa Pehmeää, alun perin kotitekoista saippuaa tarkoittava soopa, nykykielessä suopa

on lainattu ruotsin sanasta såpa (Häkkinen 2004: 1212). Kokki-kirjan pitkävokaalinen

kirjoitusasu soopa on lähinnä länsimurteinen, kun taas nykykielen diftongillinen kirjoi-

tusasu suopa on itämurteinen. Soopa on mainittu ensimmäisen kerran suomen kielessä

1700-luvun alussa ja suopa-asu vasta 1820-luvulla. (SSA 2000: 217.) Nykykieleen on

siis vakiintunut itämurteinen suopa-asu, joka esiintyy mm. yhdyssanassa mäntysuopa.

Soopa-asu taas elää nykykielessä vain ilmauksessa puhua soopaa eli perättömiä (Häk-

kinen mp.). Kokki-kirjassa käytettiin myös sanaa saipua, joka taas on germaaninen lai-

nasana (SSA 2000: 143).

Kokki-kirjassa soopa esiintyy mm. seuraavassa ohjeessa: Pöytä-hopea puhdiste-

taan pesten paljaalla kuumalla wedellä ja liina- taikka willa-riewulla, ilman saipuaa tai

soopaa. (1.  Astioiden ruokosta.)

Soopa-sana esiintyy myös ohjeessa, jossa kerrottiin leipomiseen liittyvistä asiois-

ta: Taikina-wedeksi pitää otettaman puhdasta ja hywää kaiwowettä. – Weden hywyys

tunnetaan siittä, että se wahtoilee soowan seassa. (N:o 350. Leipomisista yhteisesti.)

Soopa esiintyy myös yhdyssanan soopa-wahto määriteosana: Punasesta taikka

muusta ulkomaan wiinasta tullut pilkku pestään, niin pian kuin mahdollista on, soopa-

wahdossa; sitte’ waristellaan pienennettyä tulikiweä tuliselle’ hiilustalle’, ja siittä nou-

sewan sauhun päälle’ lewitetään se pesty pilkku --- Tätä tekoa tehtäköön siksi että pilk-

ku lähtee. (N:o 383. Pläkki- ja wiina-pilkkujen pois otosta liinasta.)

soosi Nykykielessä arkiselta kuulostava soosi ’kastike’ on lainattu ruotsin sås-sanasta,

joka puolestaan tulee ranskasta (Häkkinen 2004: 1183). Soosi-sana on suomeen lainau-

tuessaan saanut suomen sanarakennetta mukailevan asun, johon on lisätty loppuvokaali

-i. Ensimmäisen kerran suomen kirjakielessä soosi on mainittu 1800-luvun alussa (mp.).
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Soosi esiintyy Kokki-kirjassa vain kahdesti, ensin Oudompien sanojen selitykset -osassa

kasi-sanan selityksenä ja toisen kerran ruokaohjeessa, mutta silloinkin sulkeissa vain

selittämässä sanaa kasi. Kaseksi pannaan piparuutia, taikka muita kasia (sooseja) joista

puhutaan N:o 232 ruweten N:o 248 saakka. (N:o 54. Tuoretta Här’än-rintaa.)

Granlund on käsittänyt soosi-sanan ruotsalaiseksi lainaksi, jonka asemesta hän on

halunnut käyttää enemmin omaperäistä kasi-sanaa, joka murteissa rajoittuu Satakuntaan

ja Pohjois-Hämeeseen (SSA 1992: 323). SSA:n mukaan (mp.) kasi-sana olisi esiintynyt

ensimmäisen kerran suomen kirjakielessä vuonna 1860, mutta Kokki-kirjan esimerkkien

perusteella sen kirjallinen ensiesiintymä onkin ollut Kokki-kirjassa kymmenisen vuotta

aikaisemmin. Kokki-kirjassa kasi esiintyy sekä itsenäisenä sanana että yhdyssanoissa

perus- ja määriteosana.

Nyky-yleiskielessä ja nykyajan keittokirjoissa käytetään sanojen soosi ja kasi

asemesta sanaa kastike, joka on -ke-johtimella muodostettu johdos verbistä kastaa, joka

puolestaan palautuu Kokki-kirjassa esiintyneeseen kasi-sanaan (SSA 1992: 323–324).

soppa Keittoa, lientä ja vertauskuvallisesti sekasotkua tarkoittava soppa-sana on lainattu

suomeen ruotsin soppa-sanasta, joka juontuu alasaksaan. Ensimmäisen kerran suomen

kirjakielessä soppa on esiintynyt yhdyssanassa kaurasoppa 1700-luvun loppupuolella ja

itsenäisenä sanana 1800-luvun alussa. (Häkkinen 2004: 1184.) Nyky-yleiskielessä sop-

pa on tyyliltään arkinen ja se esiintyykin lähinnä sekasotkun merkityksessä. Yleiskieles-

sä ja keittokirjoissa soppa-sanan asemesta käytetäänkin sanaa keitto, joka on omaperäi-

sestä keittää-verbistä muodostettu johdos, jota vielä Kokki-kirjan aikoihin ei tunnettu

kyseisessä merkityksessä. Keitto esiintyy kyllä jo Kokki-kirjassa, mutta merkityksessä

’keittäminen’, ei ruokalajin nimityksenä (ks. esimerkki uuni-sanan yhteydessä).

Kokki-kirjassa soppa esiintyy sekä itsenäisenä sanana että yhdyssanoissa perus- ja

määriteosana. Erilaisia soppia voitiin tarjoilla ”isolla ja wähemmällä päiwällisellä”.

Wähän ajan takaa otetaan raswa pois, mutta liha kiehutetaan sentään witkallensa um-

pi-kannen alla, ett’ei sopasta woima ja maku katoisi. (4. Ruokien laitoksista.)

Soppa esiintyy myös määriteosana yhdyssanassa soppa-leipä ja perusosana seu-

raavissa yhdyssanoissa: liha-soppa, lampaanliha-soppa, porsaanliha-soppa, linnunliha-

soppa, kananliha-soppa, ankanliha-soppa, kala-soppa, made'-soppa, omena-soppa,
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wäskynä-soppa, rusina-soppa, riiskryyni-soppa, kaura-soppa, kaulakonmarja-soppa,

saakukryyni-soppa, saaku-soppa ja kauran-kryyni-soppa.

Kaksi lusikallista taaletta, kaksi munaa ja pienennettyä sokeria sekotetaan hywin seka-

sin, jossa sitte’ liotetaan parahultasen wahwoihin pytkyihin leikattua nisuleipää, siksi

että hywin likoowat, joina ne’ paistetaan woissa ruskeaksi, ja pannaan soppaan kokka-

roiden werosta. (N:o 50. Soppa-leipiä.)

suklaa Kaakaosta, sokerista ja mausteista valmistettua juomaa ja makeista tarkoittava

suklaa on lainaa ruotsin choklad-sanasta, joka juontuu ranskan ja espanjan välityksellä

atsteekkien ja mayojen kieliin. Suklaa on ensimmäisen kerran mainittu suomen kirjakie-

lessä 1700-luvun puolivälissä asussa chocoladi, joka on tarkoittanut nimenomaan suk-

laajuomaa. (Häkkinen 2004: 1203.) Turun Viikko-Sanomat on kirjoittanut sanan sjuk-

laa-asussa vuonna 1829, ja Europaeuksen sanakirjassa vuodelta 1853 sama sana on

esiintynyt suklaati-asussa (SSA 2000: 210). Saattaa olla, että juuri Kokki-kirjassa on

esiintynyt ensimmäisiä kertoja nykykielen mukainen kirjoitusasu suklaa. Nykykielisestä

kirjoitusasu lähtökielen kirjoitusasuun verrattaessa voidaan huomata, että nykysuomen

asu on mm. lyhentynyt. Grönholm (1988: 253) on kuitenkin todennut, että äänteiden

poisto sanarakenteen mukauttamiseksi on harvinaista.

Kokki-kirjassa suklaa esiintyy sekä juoman että raaka-aineen nimityksenä. Sitä

voitiin tarjota osana ”wähempää suurusta” (so. aamiaista) tai ”wähempää ehtoollista”.

Granlund on katsonut parhaaksi myös selittää suklaa-sanan, koska hän on luultavasti

olettanut kirjoitusasun olevan vieras ruotsinkielisille kirjankäyttäjille.

Sitte’ kuin walkialle’ pantu maito on ruwennut kiehumaan, kaadetaan,  siihen ahkerasti

sekottaen, niin paljon suklaata, että se tulee hiukan sakeamaiseksi ja parahultasen rus-

kean muotoseksi. Tätä pitää yhtämittaa, lakkaamata, sekotettaman siksi että suklaa on

ehtinyt wähän kiehua, jona se on valmista. Jos ei suklaa ole sokeroittua, joka tunnetaan

ma’usta, niin pannaan sokeria mielen perästä sekaan. Tätä nautitaan sokerileiwillä

taikka korpuilla. Huomattava: Tooppiin maitoon tarwitaan puolen naulan paikolla suk-

laata. (N:o 38. Suklaata. (Chocolad.))

syltty 1 Lihapaloista ja sisälmyksistä keitettyä massan tai hyytelön tapaista ruokaa tar-

koittava syltty on lainattu ruotsin sanasta sylta, joka palautuu alasaksan ja muinaissaksin
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suolavettä tarkoittavaan sanaan. Etymologisesti sana kuuluukin yhteen suolaa tarkoitta-

van salt-sanan kanssa (Häkkinen 2004: 1225.) Suomeen lainautuessaan ruotsin sylta-

asun loppuvokaali on vaihtunut vokaaliharmonian vaatimusten mukaisesti -y:ksi (vrt.

myös sanat, joissa -a on muuttunut -u:ksi). Ensimmäisen kerran syltty on esiintynyt

suomen kirjakielessä 1600-luvun alkupuolella (mp.) ja se on säilynyt nyky-

yleiskielessäkin kyseisen ruokalajin nimityksenä.

Kokki-kirjassa erilaiset sylttyruoat ovat saaneet oman kappaleensa. Syltty esiintyy

Kokki-kirjassa sekä itsenäisenä että yhdyssanoissa. Sitte’ kuin här’ästä sisälmykset

owat pois otetut, halastaan sydän ja pää, aiwut pannaan tallelle’, maksa erotetaan

keuhkoista ja pannaan weteen edellisten kanssa, josta tehdään makkaruksia; mutta jos

sydän ja pää tahdotaan syltyksi, niin pitää ne’ keitettämän ja leikattaman wahwoihin

pytkyihin, sitte’ suolattaman syltyn sekaan. (N:o 106. Syltty-aineitten ruokosta.)

Syltty esiintyy Kokki-kirjassa myös määriteosana yhdyssanassa syltty-aine sekä

perusosana yhdyssanoissa här’än-syltty, satakerttu-syltty, porsaan-syltty ja käämyrä-

syltty. Sylttyä voitiin tehdä myös härän jaloista ja sian päästä.

syltty 2 Syltty esiintyy Kokki-kirjassa kerran myös hillon nimityksenä Oudompien sano-

jen selitykset -osiossa: Hillo, Ruottin kiel. Sylt. Marja-hilloa, se on marja-sylttyä. Gran-

lund on ajatellut hillo-sanan olevan vieras ruotsinkielisille kirjankäyttäjille, joten hän on

päätynyt käyttämään syltty-sanaa myös hillon selityksenä. Muualla tekstissä esiintyy

kuitenkin yksinomaan sana hillo.

Syltty on siis ruotsalainen laina sanasta sylt, joka on Kokki-kirjassa saanut asun

syltty. Odotuksenmukaista olisi ollut lisätä alkuperäisen sanan loppuun vokaali -i, kuten

laajalti länsimurteissa on tehtykin ja näin on saatu asu syltti samasta alkumuodosta (ks.

SSA 2000: 230).

Hillo sen sijaan on etymologisesti sama kuin suomuurainta eli hillaa tai hilloa

merkitsevä sana, ja säilykkeen merkitys on syntynyt merkityksen laajentuman kautta

säilöön pannuista suomuuraimista muihin olomuodoltaan samantapaisiin aineisiin

(Häkkinen 2004: 198). Hillo marjasoseen merkityksessä on esiintynyt suomen kirjakie-

lessä 1700-luvun puolivälissä ja se on murteissakin yleinen (SSA 1992: 163–164).
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säkki on lainattu ruotsin säck-sanasta, joka tulee puolestaan latinan ja kreikan kautta

seemiläisistä kielistä, mm. hepreasta (Häkkinen 2004: 1237). Suomeen lainattuna sanan

loppuvokaaliksi on lisätty -i. Säkki on alkanut vakiintua kirjakieleen Agricolasta lähtien.

(Häkkinen 2004: 1237.)

Kokki-kirjassa säkki esiintyy itsenäisenä sanana vain seuraavassa ohjeessa: Säkit,

joissa jauhoja säilytetään, pantakoon kattoon roikkumaan, niin korkialle’ laattiasta

kuin mahdollinen on. Huoneessa pitää myös oleman henki-läpi, että tuuli sisään pääsee.

(N:o 382. Kuinka jauhot estetään koihin ja toukkiin tulemasta.)

tali Erityisesti lampaan tai naudan jähmeää rasvaa tarkoittava tali on lainattu ruotsin

sanasta talg (Häkkinen 2004: 1263). Suomeen lainautuessaan talg-asu on mukautunut

suomen kielen sanarakenteeseen saaden loppuvokaalin -i. Ensimmäisen kerran tali on

esiintynyt suomen kirjakielessä jo 1500-luvun loppupuolella (mp.).

Kokki-kirjassa tali esiintyy sekä itsenäisenä sanana että perusosana yhdyssanoissa

munaskuuntali (myös munaskuun tali), munustali ja sydän-tali. Kokki-kirjassa esiinty-

vät munaskuu ja munus tarkoittavat munuaista.

Kannullisesta maidosta ja raastitusta leiwästä sakiaksi keitettyyn puuroon sekotetaan

pari kourallista puhdistettua ja pienennettyä sydän-talia --- (N:o 251. Maksa-

makkaroita.)

Sitte’ leikataan siittä [hauesta] liha nahkaa myöden, ohkosiksi pytkyiksi ja hakataan

puhtosessa hakkurissa hywin pieneksi ja sekasin naulan werran puhdistetun munas-

kuuntalin kanssa. Tämä pannaan sitte’ kiwi-huhmariin, jossa se mäntätään sitkeäksi

taikinaksi --- (N:o 216. Kala-putinkia.)

tappi Tappi ’tav. lieriömäinen lyhyehkö kappale, jolla suljetaan jk reikä tms.; tulppa’

(CD-PS) esiintyy Kokki-kirjassa vain yhdessä ohjeessa yhdyssanan tapin-läpi määriteo-

sana: Kaali ruokotaan ja palotetaan kohtuläntäsiin osiin, jonka perästä se hiukan lyö-

pätään ja kaadetaan seulaan waloomaan. Jähtyneenä pannaan kaali pyttyyn, jonka

pohjassa pitää olemaan tapin-läpi. --- Jos kaalin päälle’ ilmaantuisi suola-wettä, niin

lasketaan se oitis ulos tapin-läwestä. (N:o 334. Kukkas-kaalin suolaamisesta.)
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Tappi on lainattu ruotsin tapp-sanasta (Häkkinen 2004: 1275) ja se on mukautettu

suomalaiseen sanarakenteeseen lisäämällä loppuun vokaali -i. Tappi on ensimmäisen

kerran mainittu suomen kirjakielessä 1600-luvun alkupuolella (mp.).

tawi Seivästä, nuijaa ja mailaa tarkoittava tavi on lainattu ruotsin seivästä tarkoittavasta

stav-sanasta (SSA 2000: 277). Suomeen lainattuna lähtömuotoon on lisätty loppuvokaa-

li -i, mutta sananalkuinen konsonanttiyhtymä st- on muuttunut yksinäiskonsonantiksi.

Tavi on mainittu suomen kirjakielessä 1700-luvun lopulla, ja murteissa se esiintyy Var-

sinais-Suomessa, Pohjois-Satakunnassa, Hämeessä ja sen ympäristössä (SSA 2000:

277). Nykykielessä tavi-sanaa ei käytetä enää nuijan tms. merkityksessä, vaan sillä tar-

koitetaan sorsalintua. Sorsalinnun nimityksenä tavi on suomen kirjakielessä vanhempi

(ensiesiintymä 1600-luvulta) ja se esiintyy Itä-, Keski- ja Pohjois-Suomen murteissa.

Tämä tavi ei kuitenkaan ole ruotsalainen laina, vaikka sen alkuperästä ei tiedetäkään

mitään. (SSA 2000: 277.)

Nykysuomessa käytetään taven asemesta siis nuija-sanaa, jota pidetään omaperäi-

senä sanana. Nuija on kuitenkin esiintynyt kirjakielessä aikaisemmin kuin tavi (1600-

luvun alussa) ja sen murrelevikki kattaa Satakunnan, Uudenmaan, Hämeen ja Kymen-

laakson. (SSA 1995: 235.) Granlund on halunnut käyttää tekstissään myös läntistä tavi-

sanaa, mutta juuri läntisen murrelevikkinsä vuoksi se ei ole yleistynyt nykykieleen.

Kokki-kirjassa tawi esiintyy nuijan merkityksessä ja synonyymina (ks. esimerkki

puukko-sanan yhteydessä). Tawella eli nuijalla hywäksi peitottuun här’än resi-

kappaleeseen pistellään puukolla haawoja; haawat tukitaan sitte’ suoloissa, pippurois-

sa ja inkiwäärissä kieritetyissä sianliha-rippuloilla. (N:o 52. Parilas-paistia. (Boeuf à

la Royale.))

tee Kiinasta kotoisin olevaa juomaa tarkoittava tee on kulkeutunut Euroopan kieliin

hollannin välityksellä, mutta suomen kieleen sana on lainattu luultavasti ruotsista, ja

ensi kerran sana on mainittu suomen kirjakielessä 1700-luvun puolivälissä (Häkkinen

2004: 1288).

Kokki-kirjassa tee esiintyy itsenäisenä sanana, mutta myös yhdyssanoissa teekup-

pi/teekuppi, teeleipä, tee-wesi, tee-kannu, tee-lehti ja tee-ehtoollinen määriteosana.
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Sitte’ kuurnataan se [liemi] moneen piihin willasen kankaan läpitte’, siksi että selkenee,

jonka perästä keitetään ja tuodaan teekupeilla eteen. (N:o 4. Selkiää puljonkia Teeku-

peista nautittavaa.)

Hiukan muskottia päälle’ raastittuna on se [liemi] walmis nisukorppujen taikka teelei-

pien kanssa nautittawaksi, joko lusikalla lautaselta taikka ryypäten juomaklasista. (N:o

42. Kylmäälientä Saksan-wiinasta. (Kallskål.)) Ks. esimerkkejä myös kannu- ja kryydi-

sanojen yhteydessä.

tiili Savesta tai savensekaisesta massasta kuumentamalla kovetettua rakennuskiveä tar-

koittava tiili (CD-PS) on lainattu muinaisruotsin tighl-asusta ja se on esiintynyt suomen

kirjakielessä Agricolasta alkaen (Häkkinen 2004: 1308). Suomeen lainautuessaan sana

on saanut loppuvokaalin -i, mutta taivutettaessa -i muuttuu -e:ksi tai katoaa konsonant-

tivartaloksi (tiili : tiilen : tiiltä).

Kokki-kirjassa tiili esiintyy vain yhdyssanan tiilikiwi määriteosana. Tuh’alla ja

wedellä lähteewät ne’ [rautapannut ja -padat] myös puhtaiksi, taikka pienennetyllä ja

seulotulla tiilikiwellä, jota aina pitäisi olla käsillä. (1. Astioiden ruokosta.)

tiima Tuntia tai hetkeä merkitsevä tiima on lainattu varhaisuusruotsin tijma-sanasta ja se

on mainittu ensi kerran suomen kirjakielessä 1600-luvun alkupuolella (Häkkinen 2004:

1308). Nykykielessä tiima on tyyliltään vanhahtava (CD-PS), eikä sitä käytetä kuin

esim. yhdyssanassa tiimalasi. Nykykieleen onkin vakiintunut pikemmin sana hetki, joka

on luultavasti omaperäinen sana, ja se on esiintynyt suomen kirjakielessä Agricolasta

alkaen (SSA 1992: 159–160).

Miksi hetki on sitten syrjäyttänyt tiiman nykykielessä? Syy on luultavasti löydet-

tävissä murrelevikistä ja vakiintuneisuudesta kirjakieleen. Tiima-sana on yleisemmin

esiintynyt tunnin merkityksessä ja vain paikoin murteissa hetken merkityksessä (SSA

1992: 159–160, SSA 2000: 291). Tunti-sana taas on 1600-luvulle asti esiintynyt hetken

merkityksessä (SSA 2000: 327) ja hetki on sitten syrjäyttänyt nykykielessä tiima-sanan.

Tiima esiintyy Kokki-kirjassa kerran itsenäisenä sanana: Kortteli kaurankryynejä

keitetään kannussa wedessä tiiman aikaa, taikka tunnin, elikkä siksi että muuttuu sa-

keamaiseksi welliksi. (N:o 25. Kaura-soppaa.) Tämän esimerkin perusteella Granlund

on näyttänyt käyttävän tiima-sanaa tunnin merkityksessä.
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Kokki-kirjassa esiintyy myös sana hetki: Kuin tämä [etikka mausteineen] on wä-

hän kiehunut, pannaan gurkut sekaan, joidenka myös annetaan hetken kiehua, mutta ei

pehmosiksi. (N:o 324. Pitkien gurkkujen astioittemisesta.)

tikku on ruotsalainen lainasana nykyruotsin sticka-sanasta (SSA 2000: 294), jonka lop-

puvokaali on suomeen lainattuna muuttunut -u:ksi. Myös sananalkuinen konsonanttiyh-

tymä st- on vaihtunut yksinäiskonsonantiksi. Tikku on esiintynyt suomen kirjakielessä

1600-luvun alkupuolelta lähtien ja se on myös murteissa yleinen (mp.).

Tikku esiintyy Kokki-kirjassa vain perusosana yhdyssanassa makkaratikku ja tästä

muodostetussa yhdyssanassa makkaratikun-kärki. Kansanperinteen sanakirjan mukaan

makkaratikku on sileäksi vuoltu teräväpäinen tikku, jolla makkaran pää suljetaan pistä-

mällä se suolen läpi ja pyöräyttämällä makkaraa (Vuorela 1979: 263).

Nämät makkarat pannaan suolattuun kiehuvaan weteen tunniksi kiehumaan, ja kiehues-

sa pistellään niihin, sillön tällön, neulalla taikka pienellä makkaratikulla henkiläpiä –

niinkuin kaikkiin muihinkin makkaroihin kiehuessa pitää tehtämän – jonka perästä ne

pannaan puhtosille’ oljille’ jähtymään. (N:o 249. Riis-kryyni-makkaroita.)

Tikku on käyttökelpoinen sana myös nykykielessä määrätarkoitukseen (varsinkin

puusta) tehdyn puikkomaisen kappaleen merkityksessä (CD-PS). Kotiruoassa tikkua

käytetään esimerkiksi kakun kypsyyttä määriteltäessä: Kokeile kakun kypsyyttä varvulla

tai hammastikulla. Kakku on kypsä, kun tikkuun ei tartu taikinaa --- (KR 2004: 397–

398).

tilli on lainattu ruotsin dill-sanasta ja samantapaisia sanoja on muissakin germaanisissa

kielissä, mutta sanan etäisempi alkuperä on tuntematon (Häkkinen 2004: 1315). Suo-

meen lainattuna konsonanttiloppuiseen lähtömuotoon on lisätty loppuvokaali -i. Suo-

men kirjakielessä tilli on esiintynyt Agricolasta lähtien asussa dilli ja 1600-luvun alusta

nykyasussaan (mp.).

Kokki-kirjassa tilli esiintyy sekä itsenäisenä sanana että määriteosana yhdyssa-

noissa tilli-kasi, tillin-oksa (myös tillin oksa) ja tillin-lalwa sekä tästä muodostetussa

yhdyssanassa tillinlalwan-pää.

Puhtaaksi pesty ja poikkiommiin hakattu wasikan etupuolen neljännes keitetään wähäs-

sä liemessä suolojen ja tillin seassa. Hauraaksi kiehuttuna on se nautittawa tilli-kasella
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(N:o 243.) taikka omalla liemellänsä, hiukan etikkaa sekaan pantuna. (N:o 69. Wasi-

kan-rintaa Tillin kanssa.)

Gurkkujen päälle’ waristetaan tillinlalwan-päitä ja sitte’ taas lehtiä pitkin astiaa ker-

taaseensa, ja lehtien päälle’ gurkkuja --- (N:o 332. Gurkkujen suolaamisesta.)

timjami Tiettyä maustekasvia eli yrttiä tarkoittava timjami on ilmeisesti lainattu mui-

naisruotsin sanasta tymean tai timean. Sana tulee kuitenkin latinan kautta kreikasta, jos-

sa sana tarkoittaa suitsuketta. Timjami on esiintynyt suomen kirjakielessä jo Agricolasta

alkaen suitsukkeen merkityksessä ja maustekasvin nimityksenä vasta 1600-luvun lopul-

ta lähtien. (Häkkinen 2004: 1316.)

Kokki-kirjassa timjami esiintyy vain itsenäisenä sanana, ja sitä käytettiin ”riis-

kryyni-makkaroiden” ja ”ohran-kryyni-makkaroiden mausteena: Puuron jähdyttyä, se-

kotetaan siihen kortteli raastittua ja siiwilöittyä maksaa, meiramia, timjamia, suoloja,

sokeria ja muskotblommaa mielen perästä, wiimmeseksi 8 sekotettua munaa. (N:o 249.

Riis-kryyni-makkaroita.)

Tokholmi Ruotsin pääkaupunkia tarkoittava Tokholmi, nykykielessä Tukholma tulee

Stockholm-sanasta. Kokki-kirjassa se esiintyy -i-loppuisena, kun taas nykykieleen on

vakiintunut -a-loppuinen kirjoitusasu, johon on voinut vaikuttaa ruotsin holme-

appellatiivin ’saari’ monikkomuoto holmar. Nykyruotsissa kyseisestä sanasta muodos-

tetussa asukasta tarkoittavassa johdoksessa stockholmare esiintyy myös vokaali -a. Mo-

lemmissa muodoissa sananalkuinen konsonanttiyhtymä st- on kuitenkin supistunut yk-

sinäiskonsonantiksi. Tukholma-asu löytyy ainakin Meurmanin (1890: 874) sivistys-

sanakirjasta vuodelta 1890. Kokki-kirjassa Tokholmi esiintyy sanaliittoon rinnastetta-

vassa ilmauksessa ohjeessa 363, jossa valmistettiin Tokholmin olutta.

tooppi Nykykielessä juoma-astiana tunnettu tuoppi on lainattu varhaisuusruotsin ja

myöhäismuinaisruotsin stop-muodosta (SSA 2000: 330). Suomeen lainattuna lähtömuo-

toon on lisätty loppuvokaali -i ja sanan alussa esiintyy yksinäiskonsonantti konsonant-

tiyhtymän st- sijaan. Sana on esiintynyt suomen kirjakielessä ensimmäisen kerran 1600-

luvun alussa asussa stuoppi (mp.). Kokki-kirjan pitkävokaalinen tooppi-asu edustaa

mm. Satakunnan ja Pohjois-Hämeen murteita, kun taas nykykielinen diftongillinen



128

tuoppi-asu edustaa itämurteita, Etelä- ja Kaakkois-Hämeen, Kymenlaakson ja osin Var-

sinais-Suomen murteita (mp.). Tuoppi-sanaa on käytetty myös vanhan tilavuusmitan

nimityksenä, jolla tarkoitettiin noin 1,31 litran vetoista mittaa.28

Kokki-kirjassa tuoppi esiintyy sekä astian että mittayksikön nimityksenä. Sitä käy-

tettiin itsenäisenä sanana, mutta myös perusosana yhdyssanoissa tina-tooppi ja puolen-

tooppia/puoli-tooppia, jossa alkuosa joko taipuu tai ei taivu pääsanansa mukaan.

Tämä puljonki pannaan nyt toistamiseen kiehumaan kastrulliin ja sekotetaan, ett’ei sa-

ku päälle’ selkiäisi, ja keitetään siksi, että tuskin toopin werta on jäljellä. Se kaadetaan

sitte’ tina-tooppiin, ja tina-tooppi pannaan oikopäätä kiehuwaan wesikattilaan, jonka

pitää sillä hetkellä oleman saapuilla kiehumassa. (N:o 6. Kakko-puljonkia elikkä liemi-

kakkoa (Bouillon de Poche.))

Wetelää taikinaa tehdään puolesta-toopista maidosta (taikka parempi on kortteli mai-

toa ja kortteli taaletta) wiidestä munasta, puolesta korttelista sulatusta woista ja hywis-

tä nisujauhoista; josta sitte’ paistetaan ohkosia pannukakkoja tawallisella lailla. (N:o

272. Ohkosia pannukakkoja.)

toppi on paremmin tunnettu -a:llisessa asussa toppa ’keon tai kartion muotoinen pakka-

us tai esine’ (CD-PS). Toppa on lainattu ruotsin huippua ja kärkeä merkitsevästä topp-

sanasta. Ensimmäisen kerran toppa on esiintynyt suomen kirjakielessä 1700-luvun lo-

pussa toppi-asussa, joka on tyypillinen Länsi- ja Pohjois-Suomen murteille. (SSA 2000:

310, Häkkinen 2004: 1331.) Nykyisin tunnettu toppa-asu taas on esiintynyt ensimmäi-

sen kerran kirjakielessä vuonna 1880 Lönnrotin sanakirjassa ja murteissa se on toppi-

asun etenkin itämurteinen variantti (SSA 2000: 310). Nykykielessä kyseinen toppa

esiintyy pelkästään yhdyssanassa sokeritoppa, kun viitataan keon muotoisiin kimpalei-

siin, joina sokeria entisaikaan myytiin.

Toppi esiintyy Kokki-kirjassa vain yhdyssanassa soker’-toppi-kaali, josta sanotaan

näin: Tätä kaalia keitetään ja höystetään juuri samalla lailla kuin walko-kaaliakin, N:o

177. Hienoudensa wuoksi on tämä höystettynä parempaa kuin walko-kaali. (N:o 180.

Pipu-kaalia elikkä Soker’-toppi-kaalia.) Soker’-toppi-kaalin synonyymina Kokki-

28 http://fi.wikipedia.org/wiki/Vanhat_suomalaiset_mittayksik%C3%B6t

http://fi.wikipedia.org/wiki/Vanhat_suomalaiset_mittayksik%C3%B6t
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kirjassa käytettiin pipu-kaalia. Tämä kaali mitä ilmeisimmin muistutti sokeritoppaa, ja

nykyruotsissa on vieläkin käytössä sana sockertoppskål.29

torttu Täytettyä leivonnaista tarkoittava torttu on lainattu ruotsin tårta-sanasta, joka taas

juontuu ranskan tarte-sanasta (Häkkinen 2004: 1334). Suomeen lainattuna ruotsin -a-

loppuinen muoto on muuttunut -u-loppuiseksi. Torttu on mainittu ensimmäisen kerran

suomen kirjakielessä 1700-luvun loppupuolella (mp.). Murteissa sana on esiintynyt pai-

koin Lounais- ja Pohjois-Suomessa sekä Kymenlaaksossa (SSA 2000: 313). Torttu on

vakiintunut myös nyky-yleiskieleen.

Kokki-kirjassa torttu esiintyy sekä itsenäisenä sanana että perusosana yhdyssa-

noissa manteli-torttu, kiilto-torttu ja leipä-torttu. Se esiintyy myös sanaliittoon rinnas-

tettavassa ilmauksessa panskan torttu, jossa sillä viitataan kenties tortun alkuperään eli

Espanjaan (ks. myös panska).

– Muna-kiillon werosta sopii myös panna kowaa taale’-wahtoa tortun päälle’, ja ympä-

ristölle wadelma- taikka kirsimarja-hilloa, ja wiimmeseksi jauhoksi pienennettyä soke-

ria. (N:o 266. Panskan Torttua.)

toti Erästä alkoholijuomaa tarkoittava toti vastaa ruotsin toddy-sanaa, joka taas on lai-

nattu englannista. Sana palautuu kuitenkin hindustaniin saakka, jossa se merkitsee pal-

mun mahlaa ja siitä valmistettua viiniä. Häkkinen toteaa, että toti on mainittu ensimmäi-

siä kertoja juuri Kokki-kirjassa. (Häkkinen 2004: 1336.)

Toti esiintyy Kokki-kirjassa vain yhdyssanan muna-toti perusosana. Muna-totia

valmistettiin Kokki-kirjassa tähän tapaan: Yksi munan-ruskuainen ja 3 taikka 4 tee-

lusikallista pienettyä sokeria sekotetaan juoma-klasissa hywin ahkera niin kauwan että

hän kuohuuntuu, sitte’ kaadetaan sekottaessa mielen perästä kiehuwaa wettä sekaan,

sen perästä rommia, arrakkia taikka konjakkia, mitä kunkin mieli tekee. (N:o 372. Mu-

na-Totia.)

trankki Puhtaiksi saadaan ne’ [tinatut astiat] sahan-jauhoilla, taikka vielä puhtaimmiksi

trankilla eli wanhalla happamalla juomisella. Samalla puhdistetaan myös messinki. (1.

29 http://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%A5l

http://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%A5l
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Astioiden ruokosta.) Granlund on päätynyt selittämään tekstissä trankki-sanan, jota siis

käytettiin astioiden puhdistamiseen.

Trankki (nykykielessä rankki) on ruotsalainen laina sanasta drank (SSA 2000: 47),

johon on suomeen lainattuna lisätty loppuvokaali -i. Trankki/rankki tarkoittaa viinan-

polttoa varten valmiiksi käytettyä seosta ja viinan tai oluen valmistuksessa syntyvää

sakkaa. Murteissa sana esiintyy laajalti hämäläis- ja itämurteissa ja ensimmäisen kerran

sana on esiintynyt suomen kirjakielessä 1700-luvun lopulla. (mp.) Nykyään rankki ei

kuulu enää yleiskielen aktiiviseen sanastoon, vaan pikemmin erikoisalan terminologiaan

tai murteisiin.

tunti Ajanyksikkö tunti ’60 minuuttia’ esiintyy Kokki-kirjassa useita kertoja. Tässä, ei

neljättä osaa tuntiakaan kiehuttua, on soppa valmista ja pöytään tuotawa woissa pais-

tettujen pienien tahkuliaisiksi leikattujen nisukakko-rippuloitten kanssa. (N:o 25. Kau-

ra-Soppaa.)

Jos tämä wesi, 5:den taikka 6:den tunnin perästä, taas on selinnyt, niin owat jauhot

siittä laskeentuneet pohjalle’, ja saadaan siis muuttaa uutta wettä. (N:o 375. Peruna-

jauhojen teosta. Toisella lailla.)

Sanana tunti on lainattu suomeen ruotsin stund-sanasta, joka on tarkoittanut ruot-

sin eri kehityskausina sekä tuntia että hetkeä (SSA 2000: 327). Samoin suomen kirjakie-

lessä tunti on tarkoittanut sekä tuntia että hetkeä. Nykymerkityksessä tunti-sana on

esiintynyt suomen kirjakielessä ensimmäisen kerran 1600-luvun alkupuolella, mutta

myös Agricola on käyttänyt tunti-sanaa merkityksessä ’hetki’ (Häkkinen 2004: 1353).

Suomeen lainautuessaan sana on saanut loppuvokaalin -i ja sananalkuinen konsonant-

tiyhtymä st- on muuttunut yksinäis-t:ksi.

Turkki Tiettyä maata ja kieltä tarkoittava Turkki/turkki on lainattu ruotsin turk-sanasta,

joka taas juontuu saksan kautta turkista (Häkkinen 2004: 1361). Suomeen lainattuna

sana on saanut loppuvokaalin -i. Turkki on mainittu suomen kirjakielessä ensi kerran

Agricolalla (mp.).

Kokki-kirjassa Turkki esiintyy vain yhdyssanassa Turkin-pööni määriteosana (ks.

esimerkkejä pööni-sanan yhteydessä). ”Turkin-pööneillä” tarkoitettiin tietynlaisia papu-

ja, jotka luultavasti ovat alun perin Turkista. 1800-luvulta peräisin olevasta Nordisk
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familjebok -tietosanakirjasta löytyy seuraavanlainen sana-artikkeli: Turkiska bönor

(”turska” bönor), ett populärt namn på alla slag af kryp- och storbönor (se dessa

ord).30 Ruoffin mukaan (2001: 43) Turkin papu (eli Kokki-kirjan Turkin-pööni) tarkoit-

taisi nykykielessä salkopapua.

tuukki esiintyy Kokki-kirjassa vain Oudompien sanojen selitykset -osiossa sanan pöytä-

waate selityksenä. Granlund on pitänyt tuukki-sanaa niin läpinäkyvänä ruotsalaisena

lainana ja hän on halunnut käyttää mieluummin luultavasti itse sepittämäänsä yhdyssa-

naa pöytä-waate pöytäliinan merkityksessä.

Tuukki on ruotsalainen laina sanasta duk, joka tarkoittaa pöytäliinaa (SSA 2000:

340). Suomeen lainattuna sana on saanut loppuvokaalin -i. Tuuki tai tuukki on esiintynyt

suomen kirjakielessä ensimmäisen kerran 1600-luvun loppupuolella (mp.). Jo Kokki-

kirjassa haluttiin päästä eroon tuukki-sanasta eikä se esiinny enää nyky-yleiskielessä,

vaan sen asemesta käytetään yhdyssanaa pöytäliina. Murteissa, ainakin Turun murteessa

tuuk(k)i-sanaa kuitenkin vielä käytetään (Grönholm 1988: 176).

tuuma 2,5 cm:n pituista mittaa tai miehen peukalon leveyttä tarkoittava tuuma on lai-

nattu ruotsin tum-sanasta, joka etymologisesti liittyy yhteen peukaloa tarkoittavan tum-

me-sanan kanssa (Häkkinen 2004: 1369). Suomeen lainattuna sana on saanut loppuvo-

kaalin -a. Tuuma on mainittu suomen kirjakielessä ensimmäisen kerran 1700-luvun jäl-

kipuoliskolla (mp.). Nykykielessä tuumaa käytetään mittayksikkönä vielä tietyissä yh-

teyksissä, esimerkiksi television kuvaruudun koko ilmoitetaan tuumissa.

Kokki-kirjassa tuuma esiintyy muutaman kerran itsenäisenä sanana. --- sitte’ pan-

naan siihen [sokerin ja munien joukkoon] niin paljon nisujauhoja, että saadaan käsissä

pysymään, jonka perästä se waiwataan ja wanutetaan neljännen-osan tuuman wahwu-

seksi kakoksi. (N:o 268. Muna-Paakkelseja.) (Ks. myös esimerkkiä häkki-sanan yhtey-

dessä.)

tynnyriä Tynnyri on lieriönmuotoinen puinen, metallinen tms. säilytys- ja kuljetusastia

(CD-PS). Tynnyri on tarkoittanut myös vanhaa noin 165 litran astiamittaa (Vuorela

1981: 481). Alkuperältään tynnyri on myöhäisestä muinaisruotsista lainattu sana. Vas-

30 http://runeberg.org/nfap/0511.html

http://runeberg.org/nfap/0511.html
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taava muinaisruotsalainen sana on tunna tai tynna, mutta suomeen se on lainattu sanan

monikkomuodosta tunnor tai tynnor (SSA 2000: 346.), johon on suomeen lainattuna

lisätty loppuvokaali -i. Tynnyri on esiintynyt suomen kirjakielessä Argricolasta lähtien

(Häkkinen 2004: 1373) ja se esiintyy myös nykykielessä, mutta vain astian merkityk-

sessä.

Kokki-kirjassa tynnyri näyttäisi esiintyvän sekä astian että mittayksikön nimityk-

senä, niin itsenäisenä sanana kuin yhdyssanan perusosana sanassa liha-tynnyri. Kokki-

kirjassa tynnyri käytettiin mm. oluen ja sahdin valmistuksessa. Käymästä lakattua kaa-

detaan se tynnyriin käytöksinensä ja humaloinensa, jonka perästä tynnyri oitis tuki-

taan. (N:o 364. Siirappi-sahtia.)

Joka liha-tynnyrille’ otetaan kappa suoloja, neljäs-osa naulaa saltpietaria, naula soke-

ria, kaksi kourallista laaperin-lehtiä ja puolen kourallista karwaita-pippuroita taikka

koko kourallinen katajan-marjoja. (N:o 345. Här’än-lihan suolaamisesta.)

tyyny vastaa nykyruotsin dyna-sanaa (Häkkinen 2004: 1377). Suomeen lainattuna ruot-

sin dyna-asun loppuvokaali on muuttunut -y:ksi. Nykyajan keittokirjoissa tyynyjä ei

enää tarvita, vaikka sitä tuskin on 1800-luvullakaan ensisijaisesti käytetty ruoanvalmis-

tuksessa, mutta tuolloin oli tapana käyttää niitä välineitä ja tarvikkeita, joita oli saatavil-

la. Nyky-yleiskielessä tyyny on vakiinnuttanut asemansa ja sana onkin ollut käytössä jo

1500-luvun lopulta asti (mp.).

 Kokki-kirjassa tyyny esiintyi kerran ohjeessa, jossa valmistettiin näkkileipää:

Tarpeeksi sotkettuna jauhotetaan se [taikina] ja peitetään lämmitetyllä liinasella kan-

kaalla ja sitte’ tyynyllä. (N:o 351. Näkki-leipiä.) Tyynyä tarvittiin Kokki-kirjassa siis

taikinan nostatukseen.

uuni Sana uuni on lainattu suomeen muinaisruotsin ughn-sanasta. Uuni on esiintynyt

suomen kirjakielessä Agricolasta lähtien asussa ugni ja nykyasussa 1500-luvun loppu-

puolelta. (Häkkinen 2004: 1416.) Myös uuni-sanaan on lisätty loppuvokaaliksi -i.

Kokki-kirjassa uuni esiintyy usein ruoanvalmistuksessa sekä itsenäisenä sanana et-

tä määriteosana yhdyssanoissa uuni-puu, uuni-paisti, uuni-puuro, uunilämpömä/uuni-

lämpömä (myös uuni lämpömä) ja uunin-arina.
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Tämä taikina kaadetaan nyt pestyllä woilla woideltuun wormuun, ja pannaan oikopäätä

heikkoon uuni lämpömään tunniksi kypsymään, elikkä siksi, että hän ehtii kohistua,

jona se kumotaan ja tuodaan pöytään. (N:o 264. Manteli-torttua.)

Keitto-puina liedellä owat koiwuset paraita; niillä saadaan isompi ja tasasempi kuu-

muus kuin mäntysillä ja kuusisilla. Uuni-puina sopii olla mitähyvänsä. (2. Keitto-puista

ja Ruoka-vesistä.)

waari esiintyy Kokki-kirjassa vain ilmauksessa ottaa vaari: Tarkka waari pitää otetta-

maan ett’eiwät kadota muotoansa [so. väriään] ylöllisessä kuumuudessa. (N:o 342. Tur-

kin pöönien kuiwaamisesta.)

Huomioon tai opikseen ottamista tarkoittava sanonta ottaa vaari on lainaa ruotsin

sanoista var tai vara, joka tarkoittaa huomiota ja huolenpitoa (SSA 2000: 386). Suo-

meen lainautuessaan var-sanaan on lisätty loppuvokaali -i. Ilmaus on esiintynyt suomen

kielessä Agricolasta asti ja laajalti murteissa (mp.) Nykykielessä sanonta kuuluu pi-

kemmin arkiseen kielenkäyttöön kuin yleiskieleen.

waksi Vahaa tarkoittava waksi esiintyy Kokki-kirjassa ohjeessa, jossa neuvottiin puh-

distamaan pöytähopeat: Pöytä-hopea puhdistetaan pesten paljaalla kuumalla wedellä ja

liina- taikka willa-riewulla, ilman saipuaa taikka soopaa. Pyhitään sitte’ kuiwiksi ja

puhtaiksi talista taikka waksista; sen perästä otetaan poltettua ja hywin pieneksi jau-

hoksi hakattua peuransarwea ja lampaanluuta, joihinka wanha kulunut liinariepu kas-

tetaan ja hiastetaan sillä hopeat kirkkaiksi. (1. Astioiden ruokosta.)

Vahalla voideltiin myös rooniraudat: Rautoja ei tarwitte’ woidella waksilla muuta kuin

ensimmäisen roonin paistamiseksi. (N:o 362. Ohkosia-rooneja.)

Kokki-kirjan waksi-asu on lainaa ruotsin vax-sanasta (SSA 2000: 396), joka on

suomeen lainautuessaan mukautunut suomen sanarakenteeseen saaden loppuvokaalin -i

ja ortografisiin konventioihin, jolloin x on vaihtunut sanansisäiseksi konsonanttiyhty-

mäksi ks-. Nykysuomeen vakiintunut vaha-asu on balttilainen laina, joka palautuu kui-

tenkin samaan germaaniseen haaraan kuin vaksikin (Häkkinen 2004: 1425–1426). Suo-

men kirjakielessä vaha on esiintynyt Agricolasta lähtien, mutta vaksi vasta 1700-luvun

alusta (mp.). Vaha taas on takoittanut paikoin Hämeessä vaahtoa (SSA 2000: 388), mikä

on voinut vaikuttaa Kokki-kirjassa käytetyn vaksi-sanan esiintymiseen.
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wati Laakeaa astiaa tarkoittava vati on lainattu ruotsin fat-sanasta (Häkkinen 2004:

1463), johon on suomeen lainattuna lisätty loppuvokaali -i. Ruotsissa sana on tarkoitta-

nut erilaisia astioita, niin myös suomessa sana voi viitata monenlaisiin vadin tapaisiin

esineisiin. Suomen kirjakielessä vati on esiintynyt Agricolasta lähtien ensin fati-asussa

ja nykyasussa 1700-luvun lopulta. (mp.) Vati-asu esiintyy itämurteissa ja osin hämä-

läismurteissa ja Pohjanmaalla, kun taas fati-asua käytetään laajalti länsimurteissa (SSA

2000: 418).

Kokki-kirjassakin vati on yleinen sana ja sitä käytetään tarjoiluastiana, mutta

myös ruoanvalmistuksessa. Vati esiintyy sekä itsenäisenä sanana että perusosana yhdys-

sanoissa sywä-wati, posliini-wati/posliinivati (myös posliini wati) ja kiwi-wati.

Pehmosina otetaan kimput pois ja päästellään auki, pannaan wadille’ ja syödään läm-

pösellä sulatulla woilla. (N:o 186. Keitettyä Parrisaa. (Sparris.))

Sitte’ kuin wiinamarjat owat wadissa rikki likistelty, walmistetaan niistä neste’ samalla

lailla kuin wadelmistakin, jota tämän edellisessä on neuwottu. (N:o 319. Nestettä puna-

sista, walkosista ja mustista wiina-marjoista.)

Sitte’ kastetaan liemeen puhdas liina-riepu, taikka lautasliina (salwetti), ja lewitetään

sywälle’-wadille’; sen päälle’ pannaan kamara lewiällensä, ja siihen silawan- ja lihan-

rippulat; liina-riepu elikkä lautasliina sidotaan nyt kokoon kireesti hamppulangalla ja

pannaan likistykseen toiseen päiwään saakka, jona se päästellään ja syltty pannaan

suolaweteen. (N:o 111. Sylttyä Sian-päästä.)

welli Vellillä tarkoitetaan hiutaleista, ryyneistä, jauhoista tms. ja tavallisesti maidosta tai

vedestä keitettyä löysähköä lusikkaruokaa (CD-PS). Velli voi tarkoittaa myös löysäksi

sulanutta t. vettynyttä seosta (mp.) eli vellimäistä olomuotoa. Velli on etymologisesti

ruotsalainen laina välling-sanasta ja se on esiintynyt suomen kirjakielessä ensimmäisen

kerran 1700-luvun alkupuolella, mutta 1600-luvulla se on esiintynyt vellinki-asussa.

(SSA 2000: 424.) Suomeen lainattuna ruotsin välling-asusta on kadonnut -ing-loppu,

mikä onkin toisinaan tyypillistä -i-loppuisille ruotsalaisille lainoille (Grönholm 1988:

255).
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Kokki-kirjassa velli esiintyy itsenäisenä sanana sekä perusosana yhdyssanoissa

riiskryyni-welli, kaurankryyni-welli ja krossikryyni-welli. Velli-sanaa käytettiin niin

ruokalajin nimityksenä kuin ilmaisemaan koostumusta tai olomuotoa.

Sitte’ kuin woi ja jauhot owat hywästi sekotetut, kaadetaan niihin siittä kiehuwasta juu-

ri- taikka wihriäis-kaswun liemestä sen werran kuin tarwitaan, ja kuin tämä on saatu

parahultasen wellin sakuseksi, niin kaadetaan se sekottamalla pataan takasin. (N:o

169. Muutamien Juuri- ja Wihriäis-kaswujen suurustuksestä.)

Tätä welliä keitetään samalla lailla kuin edellämainittua riiskryyni-welliäkin, ainoa-

stansa sillä erotuksella, että kaurankryynit pestään paljaalla kylmällä wedellä. (N:o 29.

Kaurankryyni-welliä.)

wiili Piimitettyä maitoa tarkoittava viili on lainattu suomenruotsin fil-sanasta. Viili on

mainittu ensimmäisen kerran suomen kirjakielessä 1700-luvun puolivälissä asussa fiili.

(Häkkinen 2004: 1489.) Suomeen lainattuna lähtömuotoon on lisätty loppuvokaaliksi -i.

Fiili-asu esiintyy osin länsimurteissa (SSA 2000: 441), mutta Kokki-kirjassa on käytetty

jo nykykielen mukaista v-alkuista kirjoitusasua.

Kokki-kirjassa viili esiintyy vain ruokalajin nimityksenä yhdyssanan wiili-piimä

määriteosassa. Pikkusiin klasi-kehloin pannaan yhden hengen osa maitoa happane-

maan, taikka kuortumaan --- (N:o 40. Kuori- taikka Wiili-piimää.)

wispilä Vatkaamisessa tarvittava vispilä on lainattu suomeen ruotsista. Suomenruotsin

muoto on vispil, joka sopii suomen vispilä-sanan lähtömuodoksi paremmin kuin ruotsin

vispel (Häkkinen 2004: 1505). Ruotsinkieliseen lähtömuotoon on lisätty suomeen lai-

nattuna loppuvokaaliksi -ä. Vispilä on esiintynyt suomen kirjakielessä ensimmäisen

kerran 1600-luvun alkupuolella (mp.). Nykykielessä vispilä-sanaa käytetään ainakin

arkisessa puheessa ja kirjoituksessa, mutta huolitellussa yleiskielessä käytetään myös

omaperäisestä vatkata-verbistä muodostettua johdosta vatkain (ks. vatkata-verbin ety-

mologiasta SSA 2000: 418). Vatkata-verbin ensiesiintymäksi mainitaan vuosi 1853, ja

se on melko yleinen etenkin itämurteissa ja sen ympäristössä (mp.). Esimerkiksi Koti-

ruoassa käytetään vispilän asemesta (kierre)vatkainta: Vaahdota kerma kierre- tai säh-

kövatkaimella. (KR 2004: 305).
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Kokki-kirjassa vispilää käytettiin itsenäisenä sanana usein. --- pannaan wiimme-

sen [kakkukerroksen] päälle’ lewittäen munan-walkuaisista ja pienennetystä seulotusta

sokerista kowaksi wahdoksi wispilällä sekotettua ainetta, tortun kiilloksi. (N:o 266.

Panskan torttua.)

wohwula Erityisen muotin avulla paistettua leivonnaista tarkoittava vohveli (Kokki-

kirjan wohwula) on lainattu ruotsin våffla-sanasta, joka taas on lainattu keskialasaksasta.

Germaanisten kielten vohvelia tarkoittava sana on alkuaan johdos kutomista tai puno-

mista merkitsevästä verbistä. Vohveli on luultavasti mainittu ensimmäisen kerran suo-

men kirjakielessä vuonna 1826. (Häkkinen 2004: 1508.) Nykysuomessa sanan loppuvo-

kaalina on -i, kun taas Kokki-kirjassa sana esiintyy -a:llisessa asussa wohwula.

Kokki-kirjassa wohwula esiintyy sekä itsenäisenä sanana että yhdyssanojen taale'-

wohwula ja sokeri-wohwula perusosana. Tästä paistetaan nyt wohwuloita tawallisella

lailla, ja raudat woidellaan ainoastansa ensimmäisen wohwulan paistamiseen. (N:o

281. Taale’-wohwuloita.) Granlund on myös selittänyt wohwula-sanan OSS:ssä ajatel-

len sen olevan vieras ruotsinkielisille kirjankäyttäjille.

Vohveleiden on oletettu olleen 1600–1800-luvuilla juhlapäivinä valmistettuja

herkkuja, jotka kuuluivat vain säätyläisten tapoihin. Vasta 1800-luvun lopulla vohvelin-

paisto on levinnyt muihinkin kansankerroksiin, mutta se poikkesi selvästi säätyläisten

perinteistä. Kansanomainen vohvelitaikina koostui vedestä ja ruis- tai ohrajauhoista, ja

ne muistuttivat enemmän näkkileipää. Vohveleiden paistaminen on ollut vanhastaan

pääasiassa läntinen piirre, mutta se on nykypäivänä levinnyt koko maahan. (Fredrikson

1986: 30, 50, 55–57.)

wormu esiintyy Kokki-kirjassa kaawa-sanan synonyymina merkityksessä 'vuoka, muot-

ti'. Se on ruotsalainen laina sanasta form ja v-llinen asu esiintyy hämäläis- ja itämurteis-

sa (SSA 2000: 470). Loppuvokaalina suomalaisessa asussa on -u. Vormu on esiintynyt

suomen kirjakielessä ensimmäisen kerran 1700-luvun lopulla (mp.). Kotiruoassa ja ny-

ky-yleiskielessäkin wormu on korvattu vuoalla, joka on lainattu Kainuun ja Peräpohjan

murteiden kautta saamesta. Vuoka esiintyi ensimmäisen kerran kirjallisessa kielenkäy-

tössä vuonna 1860. Saamen sana vuokke/vuohki ei tarkoittanut kuitenkaan vuokaa ny-

kyisessä merkityksessään, vaan ’muotoa, tapaa’ kuten ruotsin form-sanakin. Vuoka ny-
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kyisessä merkityksessään on siis päässyt kirjakieliseen käyttöön väärinkäsityksestä:

Lönnrotin sanakirjassa merkityksen ’form, sätt’ on luultu tarkoittavan myös muottia.

(SSA 2000: 473, Laakso 1999: 94–95.)

Kokki-kirjassa esiintyy wormun rinnalla myös germaaninen lainasana kaawa

(SSA 1992: 268), joka ruotsiksi käännettynä on myös form. Ilmeisesti Granlund on aja-

tellut, että kaawa-sanaa voi käyttää myös vormun synonyymina, vaikka kaava tarkoit-

taakin lähinnä mallia tai luonnosta (ks. esim. Häkkinen 2004: 314). Tuleehan leivonnai-

sista ym. vuoassa kypsennettävistä ruoista tietyn mallisia tai muotoisia eli tietyllä tapaa

kaavan mukaisia.

Wormu esiintyy Kokki-kirjassa sekä itsenäisenä sanana että perusosana yhdyssa-

noissa putinki-wormu, pasteija-wormu ja paakkelsi-wormu. Wormu esiintyy ensimmäi-

sen kerran OSS:ssä, jossa sitä on käytetty kaawa-sanan selityksenä.

Sitte’ ladotaan wasika-reidestä leikattuja kauniita pytkyjä, kerta kerralta, kuwaseen

astiaan (kaawaan elikkä wormuun) ja kaadetaan joka liha-kerran wäliin puolen tuu-

man wahwuselta tätä lientä taikka hyydettä. Astia taikka wormu, sillä lailla lihasta ja

hyyteestä täytettynä, pannaan kylmään hyytymään hywin lujaksi. (N:o 72. Wasikanliha-

hyydettä. (A la Daube.))

Tämä taikina kypsennetään tawallisissa, woilla woideltuissa, paakkelsi-wormuissa, ja

tuodaan lämpösinä syötää. (N:o 269. Taale-paakkelseja.)

wänkkooli, nykykielessä fenkoli on lainattu ruotsin fänkål-sanasta, joka tulee puolestaa

alasaksan kautta latinasta. Nykykielen mukainen fenkoli on esiintynyt ensimmäisen ker-

ran suomen kirjakielessä 1700-luvun jälkipuoliskolla fänkåli-asussa. (SSA 1992: 114,

Häkkinen 2004: 144.) Kokki-kirjassa käytetty wänkkooli-asu taas on länsimurteissa

tyypillinen (SSA mp.). Sekä Kokki-kirjan wänkkooli ja nykysuomen fenkoli ovat saa-

neet suomeen lainattuna loppuvokaaliksi -i:n. Kokki-kirjan asussa ei ole tosin huomioitu

vokaaliharmonian vaatimuksia. Nykysuomessa taas suositaan vierasperäisempää kirjoi-

tusasua.

Kokki-kirjassa wänkkooli esiintyy itsenäisenä sanana OSS:ssä ja sitä käytettiin

leipätaikinoiden mausteena. Siihen [ruisjauhokeosta tehtyyn kuoppaan] pannaan rippula

hapanta kyrsää elikkä taikinaa ja sen päälle’ lämmitettyä maitoa ja hiukan woita, niin
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myös haliaa siirappia, wähän pumeransin-kuoria palotettuina ja muserrettuja wänk-

kooleja. (N:o 352. Warikoisia kakkoja.)

väri on ruotsalainen laina sanasta färg. Sana on esiintynyt suomen kirjakielessä ensim-

mäisen kerran 1600-luvun alkupuoliskolla asussa färi. Nykyasu taas on mainittu 1700-

luvun lopulla. (Häkkinen 2004: 1519.) Suomeen lainattuna sana on saanut loppuvokaa-

lin -i.

Kokki-kirjassa väri esiintyy itsenäisenä sanana. Kypsymäisillänsä waristetaan

päälle’ pienennettyä persiljaa sekotettu nisujauhoissa, jonka perästä waletaan taas ka-

sellansa ja pannaan uuniin saamaan korean wärin. (N:o 87. Uuni-paistia kylkiluista.)

Wärin synonyymina Kokki-kirjassa käytetään myös sanaa muoto (ks. esimerkki

soija-sanan yhteydessä), joka on etymologisesti germaaninen lainasana (Häkkinen

2004: 738). Granlund on saattanut ajatella, että väri liittyy olennaisesti ruoan ulkonä-

köön eli muotoon ja on siten päätynyt käyttämään muoto-sanaa värin synonyymina. Se

[puuro] pannaan uuniin paistumaan siksi että on läpikotasin lämminnyt ja saanut kau-

niin ruskean muodon. (N:o 35. Uuni-puuroa.)

wäskynä Kuivattua luumua tarkoittava väskynä on mukaillen lainattu varhaisuusruotsin

sanasta swetzkon, joka palautuu uusyläsaksaan. Nykyruotsissa käytetään muotoa svis-

kon. (Häkkinen 2004: 1520–1521.) Loppuvokaalina suomalaisessa asussa on -ä. Väsky-

nä on esiintynyt suomen kirjakielessä 1600-luvun alkupuolella asussa swetsky ja nyky-

asussaan vasta 1800-luvun alkupuolella (mp.). v-alkuinen väskynä esiintyy murteissa

Pohjois- ja Etelä-Satakunnassa sekä Pohjois- ja Etelä-Hämeessä, kun taas mm. Varsi-

nais-Suomessa ja Länsi-Satakunnassa on käytetty f-alkuista fäskynää. Itämurteissa sama

sana on esiintynyt asussa veskuna (SSA 2000: 484.) Sanan katoamiseen yleiskielestä on

voinut vaikuttaa sanan murteellisuus, mutta myös sen merkitys: Ei ole tarpeen ilmaista

omalla lekseemillään saman tarkoitteen erilaista varianttia. Tosin sanoen kyse on kui-

tenkin samasta hedelmästä, luumusta. Nyky-yleiskielessä käytetäänkin pikemmin sana-

liittoa kuivattu luumu, joka on myös ruotsalainen laina sanasta plomma. (Häkkinen

2004: 646).

Kokki-kirjassa wäskynästä tehtiin soppaa ja sitä käytettiin porsaan ja hanhenpais-

tin täytteenä. Wäskynä esiintyy Kokki-kirjassa sekä itsenäisenä sanana että yhdyssanan
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wäskynä-soppa määriteosana. --- ja kuin kryynit owat kypsymäisillänsä, taikka puoli

kypsiä, niin pannaan naula, taikka wähän wähemmänkin, pestyjä wäskynöitä sekaan,

taikka rusinoita mielen perästä, wäskynöitten werosta. --- Rusina-soppa sallii run-

saammin marjan-lientä, taikka saksan-wiinaa, kuin wäskynä-soppa. (N:o 23. Wäskynä-

taikka Rusina-Soppaa.)

öljy, yljy Suomen öljy on ruotsalaisperäinen laina, jonka muinaisruotsalainen olio-asu

on lainautunut alasaksan kautta latinasta. Keskiajan latinan ja klassillisen latinan vas-

taavat muodot taas juontuvat kreikasta. (Häkkinen 2004: 1549.) Nykyruotsissa käyte-

tään asua olja, joka vaikuttaisi olevan suomalaisen asun taustalla. Öljy on esiintynyt

suomen kirjakielessä Agricolasta lähtien useissa erilaisissa asuissa ja nykyasu on esiin-

tynyt ensimmäisen kerran vuoden 1642 Raamatussa (SSA 2000: 502).

Kokki-kirjassa öljy esiintyy sekä itsenäisenä sanana että perusosana yhdyssanassa

ruoka-öljy/ruokaöljy/ruoka-yljy. Näistä ruoka-yljy saattaa olla myös kirjoitusvirhe. (ks.

myös liinöljy.)

Kasi tehdään tälle’ kowiksi keitetyistä ja pienennetyistä munan-ruskuaisista, pippurois-

ta, suoloista, sokerista, ruoka-öljystä ja etikasta. Tähän kaseen kastetaan kielen-pytkyt,

yksi erältänsä, ja ladotaan kertakerralta karotille’, johonka sitte’ kasen loppukin pytky-

jen päälle’ kaadetaan. (N:o 63. Här’än-kieltä.)

5. Yhteenveto ruotsalaisista lainasanoista

Kokki-kirjasta löytyy yhteensä 213 ruotsalaista tai skandinaavista lainasanaa mukaan

lukien ruotsin kautta tulleet ns. yleiseurooppalaiset lainasanat, mutta myös muista kie-

listä ruotsiin tulleet lainasanat. Näistä 213 ruotsalaisesta lainasanasta kymmenellä voi

katsoa olevan Kokki-kirjan esimerkkien perusteella kaksi eri merkitystä, mikä on huo-

mioitu myös erilaisia kaavioita tehtäessä. Ruotsalaiset lainasanat esiintyvät Kokki-

kirjassa itsenäisinä sanoina, yhdyssanoissa perus- ja määriteosina sekä joissakin sana-

liittoihin rinnastettavissa ilmauksissa.
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5.1. Ruotsalaisten lainasanojen ryhmittely merkityksen, alkuperän ja lainasanan

luonteen mukaan sekä niiden ensiesiintymät

5.1.1. Ruotsalaiset lainasanat merkityksen mukaan

Olen luokitellut Kokki-kirjassa esiintyvät ruotsalaiset lainasanat seuraaviin ryhmiin: a)

astiat, b) eläinkunnan tuotteet, c) hedelmät, d) juomat, e) kasvikset, f) mausteet, g) mi-

tat, h) muut, i) raaka-aineet ja j) ruokalajit. Ryhmään a kuuluu astioiden lisäksi myös

ruoanlaitossa käytettävien välineiden ja esineiden nimityksiä. Eläinkunnan tuotteet kä-

sittävät pääasiassa kalojen, äyriäisten, lintujen ja elimien nimityksiä, kun ryhmässä c on

hedelmien lisäksi myös marjojen nimityksiä. Kasvikset käsittävät sekä vihannekset että

juurekset, kun taas ryhmässä f voi olla myös kasvisten nimityksiä, mutta niiden käyttö-

tarkoituksella on tässä ryhmässä ratkaiseva merkitys. Mitat käsittävät niin määrät, ajan,

pituuden, tilavuuden kuin painonkin yksiköt. Ryhmä h on kyseisistä ryhmistä sekakoos-

teisin, johon kuuluu mm. paikkojen, valmistusmateriaalien, alkuaineiden ja muiden kuin

pelkästään ruoanlaitossa käytettävien välineiden nimityksiä sekä muita yksittäisiä sano-

ja. Raaka-aineisiin olen luokitellut sanat, joita käytetään jonkin ruokalajin valmistuk-

seen, mutta jotka eivät kuulu ryhmään b, c, d, e tai f. Ruokalajien ryhmään kuuluvat

sanat, jotka tarkoittavat tiettyä erilaisista raaka-aineista valmistettua ruokaa tai leivon-

naista. Aineiston ruotsalaiset lainasanat jakautuvat yllä oleviin luokkiin kuvion 1 mu-

kaan.

Ruotsalaiset lainasanat merkityksen mukaan
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Kuvio 1. Ruotsalaiset lainat ryhmiteltynä merkityksen mukaan.
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Kuviosta 1 käy ilmi, että suurin yksittäinen ryhmä on muut, joka koostuu merki-

tykseltään hyvin sekalaisesta joukosta sanoja, joiden tarkempi ryhmittely ei tuntunut

tässä oleelliselta. Muiden kuin ruoanlaittoon liittyvien sanojen suuri osuus kertoo osal-

taan siitä, että keittokirjoissa ja ruoanlaitossa käytetään myös paljon sellaista sanastoa,

joka ei liity pelkästään ruoanlaittoon. Suuria yksittäisiä ryhmiä ovat myös ruokalajien,

astioiden ja mausteiden nimitykset, jotka näyttäisivät siis olevan suomen kielessä use-

ammin uudempaa lainakerrostumaa ja ruoanlaitossakin suhteellisen uusia ilmiöitä kuin

esimerkiksi raaka-aineiden, perusjuomien ja eläinkuntaan liittyvät nimitykset. Näistä

monet kuuluvat kielen perussanastoon ja ovat siten vanhempaa perua, joko omaperäistä

tai muilta kuin ruotsalaiselta taholta lainattua. Hedelmien ja marjojen pieni osuus aineis-

tossa selittynee sillä, että kotimaisten marjojen nimityksistä monet ovat vanhempia ja

siten muuta kuin ruotsalaista alkuperää, kun taas tuontihedelmät ja sitä kautta niiden

nimitykset olivat 1800-luvun Suomessa vielä melko harvinaisia. Mittayksiköiden nimi-

tyksiä taas on lukumäärällisestikin kielessä vähemmän kuin muita sanoja.

5.1.2. Ruotsalaiset lainasanat alkuperän mukaan

Kuviossa 2 Kokki-kirjan ruotsalaiset lainasanat on luokiteltu alkuperän mukaan skandi-

naavisiin, ruotsalaisiin ja yleiseurooppalaisiin lainasanoihin. Omana ryhmänään ovat

myös sellaiset sanat, jotka on lainattu ruotsiin muista kielistä, lähinnä saksasta sen eri

kehityskausina, ranskasta tai englannista, eivätkä ne ole siten yleiseurooppalaisiksi luo-

kiteltavia lainoja. Yleiseurooppalaisina lainasanoina olen tässä tutkielmassa pitänyt sel-

laisia sanoja, jotka palautuvat joko latinaan tai kreikkaan, mutta eivät kuitenkaan vält-

tämättä esiinny kaikissa Euroopan kielissä, vaan vain lähinnä germaanisen haaran kie-

lissä. Yleiseurooppalaisiksi lainasanoiksi luokittelen myös sanat, joiden juuret ulottuvat

johonkin Euroopan ulkopuoliseen kieleen, jolloin ne eurooppalaiseen kulttuuripiiriin

saavuttuaan ovat päätyneet lähes kaikkiin eurooppalaisiin kieliin kutakuinkin samanlai-

sessa asussa. Tällaisia sanoja kutsutaan myös kulttuurisanoiksi tai kulttuurilainoiksi.31

31 Hakulinen (2000: 375–377, 379–380) on luokitellut yleiseurooppalaisiksi kutsumani sanat latinalais- ja
kreikkalaisperäisiin lainoihin ja omana ryhmänään hän pitää muista kielistä välillisesti juontuvia lainoja.
Itse olen kuitenkin halunnut pitää luokkien määrän melko pienenä, mutta latinalais- ja kreikkalaisperäis-
ten lainojen suuren määrän ja tärkeän aseman vuoksi en halunnut sisällyttää niitä muista kielistä tulleiden
lainojen joukkoon. Toisaalta taas ilman laajempia vertailuja on mahdotonta sanoa, ovatko kyseiset sanat
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Näin siis omassa aineistossani mm. sanat kaali, munkki, räätikkä, aprikosi, numero ja

soija kuuluvat yleiseurooppalaisten lainojen joukkoon.

Alkuperältään epäselvät tai kiistanalaiset sanat on niin ikään huomioitu luokitte-

lussa omaksi ryhmäkseen. Monet epäselvistä lainoista ovat todistettavasti peräisin jos-

takin germaanisesta kielimuodosta, mutta kielten läheisyyden ja samankaltaisuuden

vuoksi on mahdotonta sanoa, mistä kielimuodosta sana tarkalleen on lainattu (Häkkinen

1997a: 229–230). Kokki-kirjan epäselville lainoille on kuitenkin useimmiten yhtenä

vaihtoehtona ehdotettu skandinaavista lähtömuotoa (mm. hunaja, kakko, kapula, risa).

Puhtaasti ruotsalaisia lainasanoja ovat skandinaavisen kauden jälkeisinä, jo ruotsin kie-

len eri kausina saadut lainat. Puhtaasti ruotsalaisten lainasanojen joukkoon kuuluu myös

muutama suomenruotsin muodosta lainattu sana (vispilä, rivi ?).

Ruotsalaisten lainasanojen alkuperä
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Kuvio 2. Ruotsalaiset lainasanat ryhmiteltynä alkuperän mukaan.

Kuvion 2 mukaan suurin yksittäinen ryhmä ovat ruotsalaiset lainasanat, mutta

myös yleiseurooppalaisia sanavartaloita on melko paljon. Yhteenlaskettuna kaikkien

lainavartaloiden osuus (48 %) on lähes yhtä suuri kuin puhtaasti ruotsalaisten sanavarta-

loiden määrä. Tämä ei kuitenkaan korreloi luvussa 2.1.3. mainitun seikan kanssa, että

huomattava osa ruotsalaista lainasanoista on muista kielistä ruotsin kielen välityksellä

saatuja lainoja ja vain pieni osa lainoista on alun perin ruotsalaisia. Syynä tähän ristirii-

taan voi pitää aineiston rajoittumista vain tietyn erikoissanaston eli ruoanlaittosanaston

piiriin, mikä saattaa antaa yleiskieliseen sanastoon verrattuna erilaisen tuloksen. Täytyy

levinneet vain germaanisiin kieliin vai laajemmalle muihinkin eurooppalaisiin kieliin. Näistä syistä olen
päätynyt yllä olevaan jaotteluun.
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myös muistaa, että oma aineistoni ei kuulu vielä nykysuomeksi katsottavaan aikakau-

teen, mutta lähteinä käyttämissäni teoksissa on huomiotu myös nykysuomen sanaston

edustus, mikä voi myös vaikuttaa tulosten erilaisuuteen. Nykykielessä esiintyy varmasti

enemmän sellaisia hedelmien ja kasvien nimityksiä, jotka voidaan luokitella yleiseu-

rooppalaisiksi, mutta joita vielä Kokki-kirjan aikaan ei Suomessa tunnettu tarkoitteina-

kaan.

Todistettavasti skandinaavisia lainasanoja on aineistossa erittäin vähän, samoin

epäselviä etymologioita. Tämä johtuu varmasti siitä, että ruotsalaiset lainasanat ovat

ikänsä puolesta suhteellisen helposti määriteltävissä ja kirjallista todistusaineistoa on

runsaammin kuin vanhempien lainasanojen kohdalla.

Ruotsalaisten lainasanojen esiintyminen merkitysryhmittäin
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Kuvio 3. Ruotsalaiset lainasanat esiteltynä merkitysryhmittäin.

Kuvioon 3 on koottu ruotsalaisten lainasanojen esiintyminen alkuperälajien mu-

kaan eri merkitysryhmissä. Se osoittaa, että eniten alun perin ruotsalaisia lainoja on as-

tioiden, eläinkuntaan kuuluvien käsitteiden, mittojen, ruokalajien ja muiden käsitteiden

nimityksissä. Useimmat hedelmien, kasvisten, mausteiden ja raaka-aineiden nimitykset

näyttävät olevan yleiseurooppalaisia, myös juomien nimityksissä on paljon yleiseuroop-

palaisiksi luokiteltavia sanoja. Erityisesti astioiden ja ruokalajien nimityksissä on yleis-
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eurooppalaisia lainoja vähän, mutta myös eläinkunnan sanoihin ja muihin sanoihin kuu-

luu vähän yleiseurooppalaisia lainoja. Muihin lainoihin taas kuuluu enimmäkseen juo-

mien ja ruokalajien nimityksiä sekä jonkin verran mausteiden nimityksiä. Skandinaavi-

siksi luokiteltavia lainoja esiintyy vain eläinkuntaan ja muihin liittyvissä nimityksissä ja

alkuperältään epäselviä lainojakaan ei esiinny kaikissa merkitysryhmissä. Ainoastaan

pieni osa astioiden, mausteiden, ruokalajien, eläinkuntaan ja muihin kuuluvien sanojen

nimityksistä on epäselviksi luokiteltavia.

Kuvio osoittaa myös sen, että nimitykset tulevat useimmiten sieltä, mistä niiden

tarkoitteetkin tulevat (ks. myös luku 2.1.2.). Esimerkiksi aineistoni hedelmät, juomat,

kasvikset, mausteet ja raaka-aineet ovat juuri tällaisia muista kulttuureista tulleita suh-

teellisen uusia tuotteita. Eläinkunnan tuotteista tässä aineistossa suuri osa on pohjoisessa

eläviä kalalajeja, joten niiden nimitykset ovat enimmäkseen alun perin ruotsalaisia tai

skandinaavisia, eivät lainalähtöisiä ruotsissakaan. Erityisesti astiat, mutta myös eräät

ruokalajit eivät ole tulleet kulttuuripiiriimme kovin kaukaa ja siksi ne on nimetty eri

kielissä omin tavoin. Ne eivät ole myöskään yhtä tarkkarajaisia merkitykseltään kuin

hedelmät, kasvikset ym. tieteellisesti luokitellut käsitteet.

5.1.3. Ruotsalaiset lainasanat lainan luonteen mukaan

Ruotsalaisten lainasanojen luonne

yleislaina
94 %

erikoislaina
5 %

sitaattilaina
1 %

yleislaina
erikoislaina
sitaattilaina

Kuvio 4. Ruotsalaiset lainasanat ryhmiteltynä lainasanan luonteen mukaan.

Kuviosta 4 selviää, että valtaosa Kokki-kirjan ruotsalaisista lainasanoista kuuluu yleis-

lainoihin, kun taas erikoislainoja ja sitaattilainoja on erityisen vähän. Sitaattilainoja eli
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tässä aineistossa suoraan ruotsalaisia sana-asuja on vain kolme: cedro, muskotblom-

ma/muskot-blomma ja plätt. Erikoislainoiksi olen luokitellut sellaiset sanat, jotka on

yritetty mukauttaa suomen kielen sanarakenteeseen esim. lisäämällä loppuvokaali, mut-

ta jotka sisältävät suomen kielen äännerakenteeseen kuulumattomia konsonantteja (tässä

aineistossa konsonantit b, c, d, f ja g)32. Tällaisia erikoislainoja aineistossa ovat burki,

droppi, engeska, fläski, franska, frikadelli, graadi, gurkku, jumfura ja mangoldi. Loput

Kokki-kirjan ruotsalaisista lainasanoista olen luokitellut yleislainoihin. Kriteerinä on

ollut sanan kirjoitusasun täydellinen mukautuminen suomen kielen äänne- ja sanaraken-

teeseen.33 Kokki-kirjan yleislainat eivät siis sisällä suomen kielelle vieraita grafeemeja

ja ne ovat kolmea lukuun ottamatta vokaaliloppuisia (parilas, riis ja soker’ esiintyes-

sään yhdyssanojen määriteosana). Tutkimusten mukaan suomen kielen yleisin sana-

tyyppi onkin kaksitavuinen ja vokaaliloppuinen, kun taas perusmuodossa konsonanttiin

loppuvia substantiiveja on vähemmän (esim. Grönholm 1988: 252).

Verrattaessa Kokki-kirjan ruotsalaisten lainasanojen loppuvokaaleja niiden lähtö-

muotoihin voidaan huomata34, että ruotsalaisen lähtömuodon loppuessa konsonanttiin

yleisin loppuvokaali sekä kaksi- että useampitavuisilla sanoilla on -i. Tällaisten sanojen

osuus aineistossa on noin 56 %. i:n etuina pidetään sitä, että se on vokaalisoinnun kan-

nalta neutraali ja että nuoret i-loppuiset lainasanat kuuluvat vaihteluttomaan taivutuspa-

radigmaan, jolloin vältytään vartalovokaalin vaihteluilta. Tämä tarkoittaa taivutuksen

yksinkertaistumista, mikä on lainasanojen universaali piirre. (Grönholm 1988: 256.)

Omassa aineistossani on tosin kaksi perusmudossa -i:hin päättyvää sanaa (tiili ja tawi),

joiden taivutusparadigmassa i muuttuu e:ksi tai konsonttivartaloksi (tiili : tiilen : tiiltä,

tawi  :  tawen  :  tawea). 12 prosentilla sanoista ruotsalainen lähtömuoto päättyy konso-

nanttiin, mutta suomeen lainattuna loppuvokaaliksi on lisätty -A. Tällaisia ovat esimer-

kiksi rusina, sipula ja wispilä. Grönholmin mukaan (mts. 259) A voi olla samanlainen

epenteettinen lisä kuin i:kin, jota on käytetty lainasanojen sopeuttamisessa suomalaiseen

sanarakenteeseen. Joissakin tapauksissa ruotsin monikkomuodon a:lla on voinut olla

32 Vaikka d:tä ei lasketakaan omaperäisiin äänteisiin kuulumattomiksi, sanan alussa se ei kuitenkaan
esiinny muuta kuin vierasperäisissä sanavartaloissa. Jos d esiintyy sanan sisällä, sanaa ei ole luokiteltu
erikoislainoihin. (Ks. esim. Häkkinen 1994: 457.)
33 w ei tässä kuulu vierasperäisiin äänteisiin ja grafeemeihin, koska vanhassa kirjakielessä aina 1800-
luvun loppupuolelle asti w:tä käytettiin v:n asemesta (Häkkinen 1994: 462).
34 Loppuvokaaleja verrattaessa ei ole huomioitu alkuperältään epäselviä lainasanoja eikä mukaillen lainat-
tuja sanoja. Tässä ei ole myöskään huomioitu yksittäisiä loppuvokaalien muutoksia. Tällaisia loppuvokaa-
lin perusteella luokittelemattomia sanoja aineistossani on noin 7 %.
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vaikutusta suomenkielisen asun loppuvokaaliin (esim. siika : sikar, parrisa : sparrisar)

(myös mts. 260). Eräiden yksittäisten sanojen kohdalla (kruusu, syltty 2 ja wormu) ruot-

sinkielinen konsonanttiloppuinen lähtömuoto on saanut loppuvokaaliksi -U:n. Grön-

holmin mukaan (mts. 264–266) syitä on useita: -U loppuvokaalina voi olla peräisin

ruotsin -or-monikosta, suomenruotsin muodoista tai se voi olla i:n ja a:n tapaan epen-

teettinen.

Ruotsalaisten lainasanojen vertailu lähtömuodon vokaaliloppuisiin sanoihin osoit-

taa yhden melko säännönmukaisen piirteen. Nimittäin jos ruotsinkielinen lähtömuoto

loppuu -a:han, on se suomalaisessa asussa korvattu -U:lla (esim. gurka – gurkku, hampa

– hamppu ja bytta – pytty). Syynä tähän on pidetty sitä, että kyseiset ruotsin a-loppuiset

nominit ovat feminiinejä, joiden muinaisruotsalaisissa yksikön taivutusmuodoissa esiin-

tyy loppuvokaali -u (Streng 1915: 308, Pettersson 1996: 90). Jos kyseisen kaltaiset sanat

ovat lainautuneet suomeen kirjallista tietä, on melko todennäköistä, että sana ruotsinkie-

lisessä lähtötekstissä useimmiten onkin esiintynyt muussa kuin nominatiivissa, joten on

ollut luontevaa lainata sana U-loppuisena. Aineistossani lähes yhtä yleistä kuitenkin on,

että ruotsinkielisen asun loppuvokaalina oleva -a on säilynyt myös suomenkielisessä

asussa tai se on vokaaliharmonian takia muuttunut etuvokaaliseksi -ä:ksi (esim. anka –

ankka, kringla – krinkilä ja låda – loota). Tällaiset sanat lienevät olleet muinaisruotsissa

neutreja, jolloin niiden yksikön taivutusmuodoissa on myös esiintynyt -a (Pettersson

1996: 90). Vain yhdessä sanassa (kaka – kakko) ruotsin a-loppuinen nomini on saanut

suomeen lainautuessaan loppuvokaaliksi -o:n, mikä selittyy sillä, että o-loppuinen asu

on yleinen länsimurteissa. Vastaava nykykielinen asu onkin u-loppuinen kakku. Kakko-

sanan lisäksi aineistossa on vain kaksi muuta -o:hon loppuvaa substantiivia, puukko ja

numero. Tyypillinen piirre on myös lähtökielen -e:n muuttuminen -i:ksi (esim. källare –

kellari, bakelse – paakkelsi ja silke – silkki). Grönholmin mukaan (1988: 256) paradig-

mamallin helppous ja produktiivisuus ovat vaikuttaneet loppuvokaalin vaihtumiseen.

Aineistossani vain kaksi sanaa (kahwe ja tee) päättyvät -e:hen. Kahwe-sanan e:llinen

kirjoitusasu on tyypillinen lounaismurteissa (mts. 68) ja tee yksitavuisena ei tuota taivu-

tusongelmia.
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5.1.4. Ruotsalaisten lainasanojen ensiesiintymät aikakausittain

Kokki-kirjassa esiintyvien ruotsalaisten lainasanojen
ensiensiintymät

Agricola
21 %
1500-luku (ei

Agricola)
3 %

1600-luku
30 %

1700-luku
28 %

1800-luku
3 %

Kokki-kirja
4 %

ei tiedossa
11 %

Agricola
1500-luku (ei Agricola)
1600-luku
1700-luku
1800-luku
Kokki-kirja
ei tiedossa

 Kuvio 5. Kokki-kirjassa esiintyvien ruotsalaisten lainasanojen ensiesiintymät suomen

kirjakielessä aikakausittain.

Kuvioon 5 on koottu Kokki-kirjassa esiintyvien ruotsalaisten lainasanojen ensiesiinty-

mät suomen kirjakielessä. Ensiesiintymätiedot on saatu pääasiassa lähteinä käytetyistä

etymologisista sanakirjoista tai Jussilan Vanhat sanat -teoksesta. Tiedot eivät kuiten-

kaan ole kaikilta osin täysin luotettavia, sillä joidenkin sanojen kohdalla kyseiset lähteet

ilmoittivat sanan ensiesiintymän olleen Kokki-kirjan ilmestymisen jälkeen, mutta Kok-

ki-kirjan esimerkkien perusteella ensiensiintymän voi ajoittaa ainakin Kokki-kirjaan.

Kuvio kuitenkin osoittaa, että yhteenlaskettuna suurin osa Kokki-kirjassa esiintyvistä

ruotsalaisista lainasanoista on mainittu suomen kirjakielessä Agricolan teoksissa, muis-

sa 1500-luvun teksteissä ja 1600- ja 1700-luvuilla. 1800-luvulle ennen Kokki-kirjan

ilmestymistä ja Kokki-kirjaan ajoitettuja ensiesiintymiä taas erittäin vähän. Myös niitä

sanoja, joiden kirjakielinen ensiesiintymä on tuntematon, on reilu kymmenesosa.

Osaltaan kuvio kertoo myös siitä yleisestä tosiasiasta, että ennen 1800-lukua ruot-

salaisia lainasanoja on ilmestynyt suomen kirjakieleen runsaasti, mutta varhaisny-

kysuomen kaudella niitä on alettu välttää ja myös korvata omin sananmuodostuskeinoin

muodostetuilla sanoilla. Näin ollen 1800-luvulla ensimmäistä kertaa suomen kirjakie-

lessä esiintyneitä ruotsalaisia lainasanoja olisi vähemmän.
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Ensiesiintymien säilyminen nykykielessä
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Kuvio 6. Kokki-kirjassa esiintyvien ruotsalaisten lainasanojen säilyminen nykykielessä

ensiesiintymien mukaan luokiteltuna.

Kuviossa 6 on esitetty Kokki-kirjassa esiintyvien ruotsalaisten lainasanojen säily-

mistä kirjakielisten ensiesiintymien valossa. Se osoittaa, että valtaosa jo Agricolalla ja

1600-luvulla esiintyneistä sanoista on käytössä nykykielessäkin35. Myös 1800-luvulla

ensimmäisen kerran kirjakielessä esiintyneet ruotsalaiset lainat ovat säilyneet nykykie-

lessä, kun taas Kokki-kirjan ensiesiintymistä on säilynyt vain puolet. Ne lainat, joiden

kirjallisesta ensiesiintymästä ei ole tietoa, ovat säilyneet nykykielessä huonoimmin.

Ensiesiintymätiedon puuttumista ei sinänsä voi pitää syynä sanan säilymiseen kielessä,

mutta toisaalta voi ajatella, että tällaisia sanoja ei ehkä ole käytetty teksteissä yhtä usein

kuin vanhemmassa kirjakielessä esiintyneitä sanoja eivätkä ne siten ole päässeet vakiin-

tumaan kirjakieliseen käyttöön. Käänteisesti taas voi ajatella, että mitä varhemmin sana

on esiintynyt kirjoitetussa kielessä, sitä paremmin se on ehtinyt vakiintua kirjakieleen.

Muita ruotsalaisten lainasanojen säilymiseen ja muuttumiseen vaikuttaneita tekijöitä

tarkastellaan seuraavassa alaluvussa.

5.2. Kokki-kirjan ruotsalaisissa lainasanoissa tapahtuneita muutoksia

Kokki-kirjan ruotsalaisissa lainasanoissa tapahtuneet muutokset nykykirjakieleen ja -

keittokirjaan verrattuna voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään: kulttuurisiin ja kielel-

lisiin muutoksiin, joista jälkimmäinen ryhmä voidaan jakaa pienempiin alaryhmiin

35 Tässä ei ole kuitenkaan huomioitu kirjoitusasun muutoksia.
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muutostyypin mukaan. Aluksi tarkastelen kuitenkin muutoksia sanaryhmittäin ja alku-

perän mukaan.

5.2.1. Muutokset sanaryhmittäin ja alkuperän mukaan

Kuviosta 7 näkyy, kuinka suuri osuus Kokki-kirjassa esiintyvistä ruotsalaisista lainasa-

noista on edelleen käytössä nykykirjakielessä. Kuviota laadittaessa on huomioitu vain

sanan säilyminen kielessä, ei esimerkiksi kirjoitusasun tms. säilymistä tai muuttumista.

Tällaisissa tapauksissa itse sana on säilynyt kielessä, mutta vain kirjoitusasu on voinut

muuttua (tarkemmin luvussa 5.2.3.). Tässä on syytä myös selventää, että vertailu on

tehty vain ns. kirjakielessä esiintyviin sanoihin. Jotkut ruotsalaiset lainasanat esiintyvät

varmasti vielä etenkin länsimurteissa, mutta kirjoitetussa kielessä niitä ei enää käytetä.

Kielessä esiintyy monenlaista vaihtelua, jopa idiolekteittaista, joten ilman karkeahkoa

jakoa kirjoitettuun yleiskieleen ja muihin kielimuotoihin olisi mahdotonta luoda min-

käänlaista kokonaiskuvaa ruotsalaisten lainasanojen muuttumisesta.

Kokki-kirjan ruotsalaisten lainasanojen edustus nykykielessä

nykykielessä
70 %

ei nykykielessä
30 %

nykykielessä
ei nykykielessä

Kuvio 7. Kokki-kirjan ruotsalaisten lainasanojen esiintyminen nykykielessä.

Kuvio osoittaa, että ainakin ruoanlaittosanaston osalta ruotsalaiset lainasanat ovat

säilyneet erittäin hyvin nykykielessä ja vain vajaa kolmannes ruotsalaisista lainasanoista

on hävinnyt kirjakielisestä käytöstä tai ne on korvattu muilla sanoilla. Olisi voinut kuvi-

tella nykysuomessa kyseisten ruotsalaisten lainojen edustuksen olevan vähäisempää,
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kun ottaa huomioon, että varhaisnykysuomen kaudella ruotsalaisista lainasanoista pyrit-

tiin eroon purismin hengessä. Toisaalta purismista on kirjallisuudessa puhuttu vain ylei-

sellä tasolla yhtenä piirteenä varhaisnykysuomessa, mutta tutkimukset eivät tarkemmin

osoita, kuinka yleistä ruotsalaisten lainasanojen korvaaminen on ollut. Toisaalta on otet-

tava huomioon sekin seikka, että 1800-luvun loppupuolella vieraaseen vaikutukseen ja

ruotsalaisiin lainoihin alettiin suhtautua suopeammin, joten Kokki-kirjan ja nykykielen

väliin mahtuisi monenlaista vaihtelua. Ruotslaisten lainasanojen säilymiseen vaikuttavia

tekijöitä voi löytää myös kuviosta 8.

Kokki-kirjan ruotsalaisten lainasanojen nykyedustus alkuperän
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Kuvio 8. Ruotsalaisten lainasanojen säilyminen nykykielessä alkuperälajin mukaan.

Vaikka Kokki-kirjan ruotsalaiset lainasanat ovat säilyneet nykykielessä oletettua

paremmin, voi kuviosta 8 kuitenkin päätellä, että eniten sanoja on jäänyt käytöstä juuri

alun perin ruotsalaisten lainojen joukosta vähäisiä skandinaavisia lainoja lukuun otta-

matta. Tämä siis osoittaa sen, että alun perin ruotsalaiset lainasanat ovat sittenkin olleet

tuomittavampia kuin muut ja ne on pyritty korvaamaan, mikäli se on ollut mahdollista.

Tällaisia alun perin ruotsalaisia, nykykielestä käytöstä jääneitä sanoja ovat aineistossani

esimerkiksi korsteini, nukka, pläkki ja pöysti. Alkuperältään epäselvät lainat, jotka mah-

dollisesti ovat skandinaavisia tai vanhempia, ovat säilyneet kielessä hyvin johtuen kai

niiden iästä ja vakiintuneisuudesta kieleen. Kuvio osoittaa myös hyvin selvästi, että
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yleiseurooppalaisiksi luokitellut lainat ovat säilyneet suomen kielessä lähes 100-

prosenttisesti. Yleiseurooppalaisia lainoja on voitu pitää hyväksyttävämpinä kuin alun

perin ruotsalaisia sanoja, koska niiden kautta suomikin on päässyt osalliseksi länsimai-

sesta kulttuuriperinnöstä (myös Sajavaara 1989: 66). Etenkin 1800-luvun loppupuolella

vierasperäisiin sanoihin ei enää suhtauduttu niin kriittisesti, mistä on siis osoituksena

erityisesti yleiseurooppalaisten lainojen, mutta myös muiden laina-asujen säilyminen

nykykielessäkin.

Ruotsalaisten lainasanojen säilyminen merkitysryhmittäin
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Kuvio 9. Ruotsalaisten lainasanojen säilyminen nykykielessä merkitysryhmittäin.

Kuviosta 9 selviää kaikkien ruotsalaisten lainasanojen säilyminen nykykielessä

merkitysryhmän mukaan. Kuvion mukaan mittayksiköiden nimityksiä on jäänyt käytös-

tä eniten, koska koko mittajärjestelmä on Kokki-kirjan ilmestymisen jälkeen muuttunut.

Mm. jumfura ja leiwiskä ovat mittoja, jotka ovat jääneet käytöstä. Kuviosta voi myös

päätellä, että astioiden ja ruokalajien nimitykset ovat muuttuneet mittayksiköiden ohella

muita ryhmiä enemmän. Syynä tähän voi pitää sitä, että etenkin astioiden nimityksissä

on runsaasti alun perin ruotsalaisia lainoja, jotka ovat myös muuttuneet eniten (ks. ku-

vio 3 ja 8). Monet käytöstä jääneistä ruokalajien nimityksistä taas ovat lainoja myös

ruotsissa (puljonki, putinki, soosi, soppa). Astioiden ja ruokalajien nimitykset eivät

myöskään ole yhtä tarkkarajaisia merkitykseltään kuin tieteellisesti nimetyt hedelmät,
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kasvikset, mausteet ja eläimet. Näin ollen väljempimerkityksiset astiat ja ruokalajit voi-

sivat olla alttiimpia muutoksille kuin hyvin tarkkaan rajatut ja tieteellisesti nimetyt kä-

sitteet. Tarkkarajaiset ryhmät, joihin kuuluu pääosin yleiseurooppalaisia lainoja, näyttä-

vät taas säilyneen kielessä paremmin.

5.2.2. Kulttuuriset muutokset

Koska kieli ei koskaan elä tyhjiössä, vaan se kuvaa ja havainnoi ympäröivää maailmaa,

tapahtuu kielessä sellaisia muutoksia, joiden ei voi katsoa johtuvan kielessä itsessään

tapahtuvista muutoksista. Tällaisia muutoksia nimitän tutkielmassani kulttuuriksi muu-

toksiksi, mutta niitä voisi nimittää myös kielenulkoisiksi muutoksiksi.

Aineistossani yksi merkittävimmistä yksittäisistä kulttuurista muutoksista koskee

mittayksiköiden nimitysten muuttumista. Vuonna 1886 vahvistetun asetuksen mukaan

määrättiin käyttöön otettavaksi nykyaikainen metrijärjestelmä (Suni 1995: 227), jonka

myötä kielenkäytöstä jäi pois monia vanhoja mittayksiköiden nimityksiä, joista iso osa

on kuitenkin säilynyt kielenkäytössä tietyissä ilmauksissa, yhdyssanan osana tai eri

merkityksessä (vrt. kuvio 9). Ennen uudenaikaista metrijärjestelmää mittayksiköiden

nimitykset, erityisesti monet pituusmittojen nimitykset, liittyivät ihmisen ruumiinosiin.

Ruumiinosiin liittyneenä mitat ovat olleet aina mukana ja niiden avulla on ollut helppo

verrata esim. pituuksia, tosin tuolloin mitat olivat epämääräisempiä, esimerkiksi askelen

tai jalan pituus vaihteli mittaajan mukaan. (Suni 1995: 227–228.) Omassa aineistossani

tällaisena ruumiinosaan liittyvänä mittayksikön nimityksenä esiintyy peukaloon viittaa-

va tuuma. Keittokirjan ollessa kyseessä aineistossani esiintyy myös erilaisia vanhoja

tilavuus- ja painomittoja, joista monet esiintyvät myös astian nimityksenä (kannu, toop-

pi, tynnyri). Näidenkin kohdalla voi huomata, että mittojen nimityksinä esiintyy usein

sellaisten välineiden nimityksiä, joita käytettiin muutenkin ruoanlaitossa. Tällaiset sanat

ovatkin säilyneet kielessä astioiden nimityksinä, vaikka erilaisia mittoja mitattaessa

käytetään nykyään muita sanoja.

Kulttuurisiin muutoksiin lukeutuu tässä kontekstissa etenkin ruoanlaitossa ja ruo-

kataloudessa tapahtuneet muutokset. Reilussa 150 vuodessa ruoanlaitto on muuttunut,

kehittynyt ja yksinkertaistunut huomattavasti, mikä näkyy myös muutoksina ruotsalai-

sissa lainasanoissa. Jotkut tällaiset sanat ovat jääneet kokonaan käytöstä, jotkut taas ovat



153

säilyneet kielessä tietyn erikoisalan sanastossa, esimerkiksi maanviljelyksestä tai en-

tisaikojen ammateista puhuttaessa. Nykyihmisen aktiiviseen kielenkäyttöön nämä sanat

eivät kuitenkaan enää kuulu. Tällaisiin sanoihin aineistossani voi luokitella esimerkiksi

sanat miilu, potaska, pryki, (saltpietari) ja trankki. Kun nykyaikana ei enää kotioloissa

valmisteta olutta, ei tarvita myöskään siihen liittyvää termistöä. Nykyaikana ei niin

ikään enää itse valmisteta puhdistusaineita potaskasta tai paikkailla rikki menneitä me-

talliesineitä pajan-miilulla.

Kulttuurisiin muutoksiin voidaan lukea myös sellaiset sanat, jotka esiintyvät kyllä

nykykielessä ihmisten aktiivisessa kielenkäytössä, mutta niiden käyttöympäristö on ka-

ventunut eivätkä ne esiinny enää keittokirjoissa. Tällaisiin kulttuurisiin muutoksiin viit-

taavat Kokki-kirjassa taikinan nostatuksessa käytetty tyyny, lasien puhdistuksessa käy-

tetty hauli ja perunoiden keittämisessä käytetty häkki. Myös monet astiat ovat nykyajan

ruoanlaitossa liian suuria: enää ei tarvitse suolata lihaa tynnyrissä eikä tehdä itse peruna-

jauhoja saaviin ja pyttyäkin käytetään nykyään muussa yhteydessä kuin lihojen tai kalo-

jen suolaamisessa.

5.2.3. Kielelliset muutokset

Luvussa 5.1. on käsitelty ruotsalaisten lainasanojen säilymistä nykykielessä kokonaisten

lekseemien näkökulmasta, mutta Kokki-kirjan ruotsalaisissa lainasanoissa on tapahtunut

muitakin kielellisiä muutoksia kuin lekseemien säilymistä tai käytöstä poistumista. Täs-

sä alaluvussa käsitellään myös niitä kielellisiä muutoksia, jotka eivät liity vain koko-

naisten lekseemien säilymiseen tai häviämiseen. Kielellisiin muutoksiin luokiteltavia

seikkoja aineistostani voikin löytää enemmän kuin kulttuurisia, ja ne voivat liittyä lai-

nasanan luonteeseen, kirjoitusasuun, taivutukseen, murrelevikkiin tai tyyliin.

Miksi Kokki-kirjassa esiintyy ruotsalaisia lainasanoja? Yksi tekijä ruotsalaisten

lainasanojen esiintymiseen on pääteltävissä Kokki-kirjan Oudompien sanojen selitykset

-osiosta, joka on laadittu ”ruottistuneiden” kokkien vuoksi. Kokki-kirja olikin pääasias-

sa tarkoitettu äidinkieleltään ruotsinkieliselle väestölle kartanoiden ja pappiloiden tar-

peisiin (Seppälä 1999: D3), minkä vuoksi ruotsalaisia lainoja voi ajatella käytetyn run-

saammin (ks. myös lukua 5.3.). Toisaalta ruotsinkielinen alkuteksti on voinut vaikuttaa
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ruotsalaisten lainasanojen esiintymiseen, vaikka vain vertailu alkutekstiin voisi osoittaa

sanastolliset yhtäläisyydet.

Kokki-kirjassa esiintyy myös sellaisia ruotsalaisia lainoja, joiden tarkoitteet eivät

vielä Kokki-kirjan aikaan olleet suomalaisessa ruokakulttuurissa kovin tunnettuja, ja

siksi niiden nimityksetkin myötäilivät ruotsalaista asua. Nykykielessä tarkoitteet ovat

yleistyneet ja niiden nimityksetkin ovat suomalaisempia. Esimerkiksi Kokki-kirjassa

esiintyvät cedro-droppi, muskotblomma, panskan-löökki, krossi-kryyni, päärly-kryyni ja

Turkin pööni ovat saattaneet olla 1800-luvulla vielä suhteellisen tuntemattomia, mikä

näkyy sanojen läpinäkyvänä lainautumisena. Samoin monet uudenaikaiset kasvit ja

mausteet ovat voineet olla vielä tuntemattomia, mikä näkyy nykykieleen verrattuna kir-

joitusasun muutoksina (esim. aprikosi, kaprisi, ostroni, oliweri). Ostroni-sanan kohdalla

kirjoitusasun muutokseen on voinut vaikuttaa sanan lainautuminen uudelleen englan-

ninkielisestä oyster-sanasta, josta olisi saatu nykykielen osteri-asu. Sanan uudelleen

lainautuminen on kielessä normaalia ja sitä kautta myös kirjoitusasu voi muuttua (Saja-

vaara 1989: 82, ks. myös parrisa).

Jo Ruotsin ja Länsi-Suomen maantieteellisestä läheisyydestä johtuen voidaan olet-

taa Kokki-kirjassa esiintyvän ruotsalaisia lainasanoja enemmän kuin esimerkiksi itä-

murteissa. Kokki-kirjan länsimurteisesta taustastahan on ollut puhetta jo luvussa 3.4.

Todistettavasti länsimurteisiksi tai lounaissuomalaisiksi osoitettuja sanoja ovat ainakin

hamppu, karotti, kliidi, klimppi, kroppana, muuruut(t)i, nukka, näkki(leipä), parilas,

pryki, puljonki, putinki/putenki, raiti, räätikkä, syltty 2 ja tawi. Läntisiä murresanoja voi

olla useampiakin, mutta pääasiallisena lähteenä käyttämässäni Suomen sanojen alkupe-

rässä ei ole kaikkien sanojen kohdalla tarkkoja mainintoja murrelevikistä. Yllä luette-

lemistani läntisiksi katsottavista murresanoista vain harva on käytössä nyky-

yleiskielessä. Näiden tilalle on yleiskieleen vakiintunut murteissa laajalevikkisempi

sana (lese – kliidi, lanttu – räätikkä, lakana – raiti, palttu – kroppana, nuija – tawi) tai

ne ovat jääneet kokonaan käytöstä. Vain joillekin Kokki-kirjassa esiintyville ruotsalai-

sille lainasanoille on nykykielessä otettu käyttöön puhtaasti itämurteinen sana tai kirjoi-

tusasu (esim. hiekka). Suurin osa nykykielessä käytössä olevista sanoista on murteissa

yleisiä ja laajalle levinneitä, mikä on vaikuttanut niiden säilymiseen.

Muita läntisiä murrepiirteitä Kokki-kirjassa on runsaammin, ja ne ilmenevät sano-

jen kirjoitusasuista. Yksi huomattava ruotsalaisissa lainasanoissa esiintyvä laajalevikki-
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nen läntinen piirre ovat sananalkuiset konsonanttiyhtymät (Kettunen 1981: kartta nro 1),

jotka ovat nykykielessä muuttuneet yksinäiskonsonanteiksi. Erityisesti k-alkuisia, mutta

myös muita sananalkuisia konsonanttiyhtymiä on Kokki-kirjassa paljon, kun taas ruot-

sinkielisissä lähtömuodoissa esiintyvät s-alkuiset konsonanttiyhtymät ovat jo Kokki-

kirjassa muuttuneet yksinäiskonsonanteiksi. Kettusen murrekartaston mukaan (mp.) s-

alkuisia konsonanttiyhtymiä esiintyykin murteissa vain hyvin kapealla alalla lounais-

murteissa, joten Granlundkaan ei ole pitänyt niitä hyväksyttävinä kirjakielen piirteinä.

Joidenkin sanojen kohdalla ensiesiintymätiedon yhteydessä etenkin 1600-luvulla on

käytetty myös s-alkuisia konsonanttiyhtymiä (esim. stuoppi). Muita Kokki-kirjan ruot-

salaisissa lainasanoissa esiintyviä läntisiä murrepiirteitä on ensi tavun pitkä oo-vokaali

(soopa, tooppi), joka nyky-yleiskielessä on diftongiutunut uo:ksi (tuoppi, suopa). Myös

pelti-sanassa esiintyvä geminaatta ll (pelli) on tyypillinen läntinen murrepiirre, kun ny-

ky-yleiskielessä käytetään konsonanttiyhtymää lt, joka taas on tyypillinen itämurteille.

(esim. SSA 1995: 334, SSA 2000: 1212.) Muita yksittäisiä länsimurteisia kirjoitusasuja

esiintyy mm. sanoissa krinkilä, liinöljy, silahka ja toppi.

Ruotsalaisten lainasanojen kirjoitusasut ovat muutenkin monella tavalla muuttu-

neet ja vain yksi kirjoitusasuista on vakiintunut nykykieleen. Useiden rinnakkaisten

kirjoitusasujen esiintyminen Kokki-kirjassa kertoo siitä, että ruoanlaittosanasto ei ollut

tuohon aikaan kaikilta osin vielä kovinkaan vakiintunutta eikä se olisi voinutkaan olla,

sillä olihan Kokki-kirja ensimmmäinen suomenkielinen keittokirja. Eräs säännönmu-

kainen piirre Kokki-kirjassa on, että -nsi-loppuiset sanat kirjoitetaan kyseisellä tavalla,

mutta nykykielessä konsonanttiyhtymä on kolmikirjaiminen -nssi. Kokki-kirjan kirjoi-

tusasut noudattelevat lainanantajakielen kirjoitusasuja. Kokki-kirjassa esiintyy myös

muita lähtökielen kirjoitusasuja mukailevia sanoja, esim. penaatti (ruots. spenat), parri-

sa (ruots. sparris), sallatti (ruots. sallad), joiden kirjoitusasu on nykykielessä syystä tai

toisesta muuttunut. Aprikoosi-sanan nykykielisen kirjoitusasun taustalla voi olla kyse

ääntö- ja kirjoitusasun harmoniasta. Kokki-kirjassa siis noudatetaan lainanantajakielen

kirjoitusasua, kun taas nykykielessä jäljitellään ääntöasua. Tämä ei kuitenkaan päde

kaikkiin sanoihin, sillä esim. kaneli kirjoitetaan nykyään lyhyellä e:llä, vaikka lainanan-

tajakielen mukaisessa ääntöasussa on pitkä ee. Toisaalta joidenkin kirjoitusasujen koh-

dalla on mahdollista, että sana on lausuttukin nykykielestä poikkeavalla tavalla (ks. Lai-
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ne 2007: 99). Sanan kirjoitusasuun varmasti vaikuttaa myös se, onko sana lainautunut

kieleen kirjallista vai suullista tietä.

Joidenkin sanojen kohdalla nykykielinen kirjoitusasu muistuttaa enemmän vieras-

peräistä kirjoitusasua, kun taas Kokki-kirjassa ne on haluttu mukauttaa suomen kielen

sana- ja äännerakenteeseen. Esimerkiksi kaartemummat ovat nykyään kardemummia,

wänkkoolit fenkoleita, saaku-kryynit saagosuurimoita, anjowit anjoviksia ja kaprisit

kapriksia. Kahden viimeksi mainitun osalta kirjoitusasun muuttuminen on vaikuttanut

myös sanojen taivutukseen. Päinvastoin on käynyt gurkku-sanalle: sen vierasperäinen

kirjoitusasu on nykykielessä muuttunut suomen kielen konventiohin sopivammaksi

kurkku-asuksi. Kokki-kirjassa vierasperäistä kirjoitusasua lienee käytetty homonymian

välttämiseksi, mutta nykykielessä sitä ei ole katsottu ongelmaksi, vaan sopivuus suomen

kieleen äännejärjestelmään on ollut tärkeämpi tekijä. Joidenkin sanojen kohdalla nyky-

kielestä poikkeavaan kirjoitusasuun on voinut vaikuttaa myös Kokki-kirjassa esiintyvä

vanhahtava kirjoitusasu (esim. korintteri, lai, pippura, puurlaukka/purjulaukka, salt-

pietari, sitruni variantteineen).

Ruotsalaisia lainasanoja nykykieleen verrattaessa merkityksen muutoksia ei ole

tapahtunut juuri lainkaan. Vain ankkuri, tavi ja nukka esiintyvät nykykielessä eri merki-

tyksessä kuin Kokki-kirjassa, mutta nämä ovat eri alkuperää kuin Kokki-kirjassa esiin-

tyvät ruotsalaiset lainasanat. Myös kortteli esiintyy nykykielessä Kokki-kirjaan verrat-

tuna eri merkityksessä, molemmat ovat kuitenkin samaa yleiseurooppalaista alkuperää

latinan neljättä tarkoittavasta sanasta. Sekä Kokki-kirjassa että nykykielessä sanan mer-

kitykseen sisältyy neljään tai neljänteen viittaava piirre. Merkitys on voinut muuttua

myös murteen takia: esim. papu on länsimurteissa merkinnyt lähinnä hernettä, mutta

nykykielessä se tarkoittaa vain papua.

Sanastossa on tapahtunut myös ns. loogistumista, jolla tarkoitan sitä, että nykykie-

lessä tiettyyn sukuun tai lajiin kuuluvia kasveja nimitetään loogisesti samalla lekseemil-

lä, joka voi saada tarkentavia lisämääritteitä. Esimerkiksi nykykielessä kaikkia sipulien

sukuun kuuluvia kasveja nimitetään sipuleiksi, kun taas Kokki-kirjassa esiintyy vaihte-

lua. Ruohosipulista käytettiin nimitystä ruoholöökki, purjosipuli oli vielä purjulaukkaa

tai puurlaukkaa, espanjansipulia (nyk. jättisipulia) nimitettiin Kokki-kirjassa panskan-

löökiksi, mutta vain punasipulia tarkoittava sipuli esiintyi nykyisessä asussaan. Loogis-

tumista on tapahtunut myös papu-sanan merkityksessä. Kokki-kirjassa papu-sanaa käy-
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tettiin epäjohdonmukaisesti toisinaan pavun merkityksessä (kahwe-papu, härki-papu),

mutta useimmin kuitenkin herneen merkityksessä. Papu-sanan rinnalla Kokki-kirjassa

esiintyy myös papua tarkoittava pööni/pöönä (Turkin pööni). Nykykielessä siis vain

papujen sukuun kuuluvia kasveja nimitetään pavuiksi ja herneen sukuun kuuluvia kas-

veja herneiksi. Loogistumista voi nähdä myös siinä, että nykykielessä jotkut ruotsalaiset

yhdyssanalainat on osittain käännetty suomeksi ja osittain jätetty laina-asuun, kun Kok-

ki-kirjassa esiintyy pelkästään lainattu asu (piparuuti – piparjuuri, muskotblomma –

muskottikukka)36. Tosin Kokki-kirjassakin oli yritetty suomentaa mm. joitakin marjojen

nimityksiä (kirsi-marja, kruusu-marja) tähän tapaan analogisesti wiina-marja-sanaa

mukaillen (KK 139).

Yksi merkittävä kielellinen muutostyyppi Kokki-kirjan ruotsalaisissa lainasanoissa

on niiden tyylin tai sävyn muuttuminen. Tyylin ja sävyn muutokset olen kuviossa 7 luo-

kitellut nykykielessä esiintymättömiin sanoihin, koska huoliteltuun yleiskieleen ja kirja-

kieleen kyseiset sanat eivät enää kuulu. Monet näistä ruotsalaisista lainoista ovat nyky-

kielessä tyyliltään arkisia ((k)ryyni, mortteli, reita (nyk. reila), soppa, vispilä) ja ovat

käytössä siis vain arkisessa puhekielessä. Arkisessa puhekielessä tällaiset ruotsalaiset

lainasanat ovatkin paljon luontevampia kuin kankeahkot kirjakieliset johdokset tai oma-

peräiset sanat. Koska puhekielessä pyritään ilmausten lyhyyteen ja yksinkertaisuuteen,

eivät ruotsalaiset lainat tuota esim. samanlaisia taivutusongelmia kuin jotkin kirjakieli-

sessä käytössä olevat sanat (esim. taipuuko huhmar huhmaren vai huhmareen). Raija

Lehtinen (1995: 339–340) on todennut, että joitakin tällaisia kyökkisuomalaisia sanoja

on siirtynyt arkikielestä yleiskieleen (esim. puoti, luuri, kroppa). Omassa aineistossani-

kin (k)ryyni, mortteli ja vispilä ovat sellaisia ruotsalaisia lainoja, joita käytetään melko

yleisesti myös kirjoitetussa kielessä. Lehtinen (mts. 340) korostaakin, että kyökkisuo-

men sanoja voisi hyväksyä asiatyyliin enemmän ja sanastotyötä tehtäessä sekä uusia

termejä luotaessa voitaisiin hyödyntää kansankieleen kertaalleen otettuja, suomen sana-

rakenteeseen jo mukautettuja ruotsalaisia lainasanoja.

Joskus ruotsalainen laina voi saada jopa pejoratiivisen sävyn ((f)läski, (k)limppi)

tai niitä voi käyttää leikillisesti (korsteini (nyk. korsteeni), paakkelsi, putinki). Tyylin ja

sävyn muutoksiin luen myös sanat, jotka esiintyvät nykykielessä, erityisesti arkisessa

kielessä vain tietyissä fraasin omaisissa ilmauksissa (ottaa vaari, jokin on reilassa, pu-

36 Tällaiset tapaukset olen kuviossa 7 lukenut nykykielessä käytöstä jääneisiin sanoihin.
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hua soopaa), mutta myös sanat, joilla on huolitellussakin kielessä vain rajattua käyttöä

(tuuma).

Jos lopuksi tarkastellaan, miten ruotsalaiset lainasanat eivät ole muuttuneet, voi-

daan todeta, että noin 41 prosentilla Kokki-kirjan ruotsalaisista lainasanoista ei ole ta-

pahtunut mitään muutoksia, ei tyylin, kirjoitusasun37, esiintymisympäristön eikä merki-

tyksen muutoksia. Tämä on suhteellisen merkittävä osuus, kun pidetään mielessä, että

Kokki-kirja oli kuitenkin ensimmäinen suomeksi ilmestynyt keittokirja. Sanojen säily-

miseen ja muutosten vähäisyyteen ovat varmasti vaikuttaneet mm. yleiseurooppalaisten

lainojen suuri määrä aineistossa, mutta myös sanojen laaja levikki murteissa sekä niiden

vakiintuminen suomen kieleen jo Kokki-kirjan aikaan ovat voineet vaikuttaa sanojen

säilymiseen.

5.3. Kokki-kirjan ruotsalaisten lainasanojen rinnalla esiintyvät synonyymit

Kokki-kirjassa esiintyy ruotsalaisten lainasanojen rinnalla myös monenlaisia synonyy-

meja. Kuviosta 10 kuitenkin selviää, että vain harvalla ruotsalaisella lainasanalla on

Kokki-kirjassa synonyymi. Suurimpana syynä synonyymien vähäiseen määrään lienee

yleiseurooppalaisten sanavartaloiden määrä ja muuttumattomuus aineistossa, toisaalta

kielen kehittymättömyys ja Granlundin periaate kielen ymmärretävyydestä omaperäis-

ten sanojen kustannuksella ovat saattaneet rajoittaa synonyymien mahdollisuutta. Sitä ei

kuitenkaan voi kieltää, ettei Kokki-kirjassa olisi kiinnitetty huomiota ruotsalaisten lai-

nasanojen ongelmaan, sikäli kun se oli mahdollista. Kuviossa 11 näkyykin, että nimen-

omaan alun perin ruotsalaisten lainasanojen rinnalla on Kokki-kirjassa pyritty käyttä-

mään synonyymia, mutta yleiseurooppalaisiksi tai muiksi lainalähtöisiksi katsottaville

sanoille synonyymi on esitetty huomattavasti harvemmin.

37 Tässäkään en ole huomioinut Kokki-kirjan kirjoitusasuissa esiintyvää w:tä.
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Ruotsalaisten lainasanojen rinnalla käytetyt
synonyymit

19 %

81 %

synonyymi

ei synonyymia

Kuvio 10. Ruotsalaisten lainasanojen rinnalla käytetyt synonyymit.

Synonyymin käyttö alkuperälajin perusteella

ruotsalainen
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inen
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laina ruotsissa
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Kuvio 11. Synonyymin käyttö Kokki-kirjassa lainasanojen alkuperän mukaan.

Kokki-kirjassa näkyy käytetyn synonyymeja ainakin kahdesta syystä. Ensinnäkin

monia ruotsalaisia lainasanoja on haluttu korvata synonyymeilla, mutta ruotsinkielisiä

lukijoita ajatellen läpinäkyvimmät ruotsalaiset lainasanat on jätetty tekstiin, usein sul-

keisiin tai ne esiintyvät vain OSS:ssä (graadi – aste, potelli – pullo). Toiseksi synonyy-

meja on käytetty Kokki-kirjassa aidosti synonyymisina: niiden tarkoituksena ei ole ollut

korvata ruotsalaista lainasanaa, vaan esiintyä tasavertaisena sen ohella (lai – tapa, reita

– tila, wäri – muoto). Tällöin voi ajatella ruotsalaisen lainasanankin jo vakiintuneen

suomen kieleen. Koska Kokki-kirja oli kuitenkin ensimmäinen suomeksi kirjoitettu

keittokirja, esiintyy synonyymeja siksi myös sanaston vakiintumattomuuden takia.

Useimmiten synonyymeja esiintyy ruokalajien (11 sanaa) ja astioiden (11 sanaa)

nimityksissä. Esimerkiksi paakkelsin synonyymina käytettiin kahkaraa ja soosin syno-

nyymina esiintyy kasi. Kahweleista käytetään myös nimitystä haarake ja wormuista

nimitystä kaawa. Ryhmään muut (8 sanaa) sijoittuvia synonyymeja on kolmanneksi
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eniten (droppi – pisara/tipaus, raiti – kangas/liina-kangas/riepu), mutta muihin ryhmiin

kuuluvia synonyymeja on vain yksittäisiä ja juomien nimityksissä ei esiinny synonyy-

meja lainkaan. Näitä tukevat kuviosta 9 ilmenevät seikat, että nykykielessä juuri astioi-

den ja ruokalajien nimitykset ovat muuttuneet eniten mittayksiköitä lukuun ottamatta.

Alkuperältään suurin osa synonyymeista on lainasanoja, joista taas enin osa on

ruotsalaisia lainasanoja. Tähän vaikuttaa kyllä osaltaan se, että olen tilastoinut ruotsalai-

sen lainasanan rinnalla esiintyneen toisen ruotsalaisen lainasanan ikään kuin kaksi ker-

taa. Kun pasteija esiintyy ispinän synonyymina, niin ispinä esiintyy pasteijan syno-

nyymina. Muut lainalähtöiset synonyymit ovat pääasiassa vanhoja germaanisia lainoja

(liikkiö, muoto, kangas), mutta joukkoon mahtuu myös pari slaavilaisperäistä lainaa

(porkkana ja papu). Synonyymeista seitsemän on alkuperältään omaperäisiä sanoja (si-

lava, mesi, huhmari, nuija) ja omien sananmuodostuskeinojen avulla muodostettuja

synonyymeja on yhtä paljon kuin lainalähtöisiäkin. Johdoksia ovat esimerkiksi tipaus,

listin ja juurikas/juurikka, yhdyssanoja taas ovat pata-käärö, lihan-liemi ja lautasliina.

Deskriptiivislähtöisiä synonyymeja aineistossa edustavat pulli ja riepu.

Sellaiset johdokset ja yhdyssanat, joille en ole löytänyt etymologisista sanakirjois-

ta tai Raimo Jussilan Vanhat sanat -teoksesta kirjallista ensiesiintymää, olen tulkinnut

Granlundin sepittämiksi tilapäismuodosteiksi. Tällaisia ovat esimerkiksi tipaus, pyhiin-

liina/pyhkiys-liina, litukka, kahkara, lautas-liina ja pöytä-waate. Myös Kares (1950:

175) on pitänyt sanoja haarake, kaawa, kahkara, kokkara, lautas-liina, litukka ja pulli

Granlundin muodostamina uudissanoina. Jälkimmäistä itse en ole pitänyt Grandlundin

sepittämänä uudissanana, en myöskään kaawa-sanaa, koska se katsotaan germaaniseksi

lainasanaksi. Granlund on varmasti käyttänyt kaawaa poikkeavassa merkityksessä, jol-

loin sitä voisi pitää Kareksen tapaan uudissanana.

Osa synonyymeista tai niiden pohjana olevat kantasanat selittyvät läntisiksi mur-

resanoiksi. Esimerkiksi purkki-sanan synonyymi pulli esiintyy murteissa Varsinais-

Suomessa. Samoin kasi ja liikkiö ovat läntisiä murresanoja. Yhdyssanan pyhkiys-liina

alkuosa taas on muodostettu läntisestä pyhkiä-asusta. Sikäli kun ruotsalainen lainasana

on ollut tarpeen korvata synonyymilla ja siihen on ollut edellytyksiä, on Granlund tur-

vautunut omaperäisiin tai vanhoihin lainasanoihin, jotka ovat luultavimmin jo Kokki-

kirjan aikoihin vakiintuneet suomen kieleen. Näiden lisäksi hän on hyödyntänyt suomen
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kielen omia sananmuodostuskeinoja johtamista ja yhdistämistä, sepitellyt uusia sanoja

itse ja ottanut kirjakieliseen käyttöön länsimurteisia sanoja tai sana-asuja.

Kun tarkastellaan, mitkä Kokki-kirjassa esiintyneistä synonyymeista ovat jääneet

nykykieliseen käyttöön, voidaan huomata, että useimmat omaperäiset ja lainatut sanat

ovat edelleen käytössä (huhmari, siivilä, nuija), kun taas suurin osa Granlundin käyttä-

mistä johdoksista ja yhdyssanoista ei ole vakiintunut nykykieleen (pöytä-waate, haara-

ke). Ainoastaan lautasliina on Granlundin sepittämistä sanoista jäänyt nykykieleen. Pro-

sentuaalisesti hieman alle 50 prosentilla Kokki-kirjassa esiintyneistä synonyymeista on

vakiintunutta käyttöä nyky-yleiskielessäkin.

5.4. Kokki-kirjan ruotsalaisten lainojen asemesta nykykielessä esiintyvät sanat

Tässä alaluvussa tarkastelen niitä sanoja, jotka esiintyvät vain nykykielessä eräiden

Kokki-kirjan ruotsalaisten lainasanojen asemesta tai harvemmin synonyymisesti niiden

rinnalla. Laskelmieni mukaan noin 21 prosentille Kokki-kirjan ruotsalaisista lainasa-

noista on esitetty vastine nykykielessä. Tämä luku poikkeaa kuitenkin kuviosta 7 ilme-

nevästä prosenttiluvusta, jonka mukaan nykykielessä käytöstä jääneitä ruotsalaisia lai-

nasanoja on 30 %. Ero selittyy sillä, että osa sanoista on jäänyt kokonaan käytöstä, osal-

le taas on esitetty synonyymi jo Kokki-kirjassa, joten niitä ei ole otettu huomioon tässä.

Nykykielessä esiintyvien sanojen määrä vastaa suunnilleen myös Kokki-kirjassa käytet-

tyjen synonyymien määrää (19 %).

Eniten vain nykykielessä esiintyviä sanoja kuuluu ryhmään muut (16 sanaa), ruo-

kalajit (12 sanaa) ja astiat (8 sanaa), muihin merkityksen perusteella jaettaviin ryhmiin

kuuluu vain yksittäisiä sanoja ja mittoihin sekä juomiin luokiteltavia sanoja ei ole lain-

kaan. Sama tendenssi on havaittavissa myös Kokki-kirjassa esiintyvien synonyymien

kohdalla: eniten synonyymeja on käytetty juuri ruokalajien, astioiden ja muiden sanojen

nimityksistä. Toisaalta nykykielessä muiden sanojen nimityksiä on korvattu puolet

enemmän kuin Kokki-kirjassa (kyökki – keittiö, pläkki – muste, santa – hiekka). Havain-

to tukee myös kuviosta 9 ilmenevää seikkaa, että mittoja lukuun ottamatta eniten muu-

toksia on tapahtunut juuri astioiden, ruokalajien ja muiden sanojen nimityksissä.

Alkuperältään nämä nykykielessä esiintyvät sanat ovat suurimmaksi osaksi joh-

doksia (mm. lävikkö, mauste, räiskäle, kastike ja vatkain). Toiseksi eniten on lainasano-
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ja, joista puolet on ruotsalaisia (lanttu, luumu, lätty/lettu), osa slaavilaisperäisiä (kasari,

kiisseli), osa germaanisia (maltsa ja mahdollisesti rauhanen) ja balttilainen vaha sekä

saamelainen vuoka. Myös yhdistämällä muodostettuja sanoja on muutama (lihapulla,

pöytäliina, pellavaöljy, joka on käännöslaina ruotsalaisesta linolja-sanasta), kun taas

omaperäisiä olisi mahdollisesti vain rauhanen, deskriptiivisiä tölkki ja mahdollisesti

tippa ja alkuperältään tuntemattomia kulho ja helmi.

Kun pohtii syitä siihen, miksi Kokki-kirjan ruotsalaisia lainasanoja on haluttu kor-

vata nykykielessä muilla sanoilla ja aineksilla, niin voi huomata muutamia päälinjoja.

Vertailu osoittaa ensinnäkin sen, että nykykielessä käytettävät sanat ovat ennemmin

kielen omien sananmuodostuskeinojen avulla muodostettuja sanoja, mutta lainasanoilta,

ei edes ruotsalaisilta ole voitu täysin vältttyä. Monia läpinäkyviä kyökkisuomeksi kut-

suttuja ruotsalaisia lainoja on pyritty korvaamaan erityisesti johdoksilla. Tällaisia ovat

useat ruokalajien nimitykset (paakkelsi – leivos, putinki – vanukas, soosi – kastike, sop-

pa – keitto), mutta myös muita leimallisesti kyökkisuomalaisia sanoja on haluttu yleis-

kielessä korvata muilla aineksilla (kahweli – haarukka, kryydi – mauste, kryyni – suuri-

mo, kyökki – keittiö, loota – laatikko). Tosin eräiden ruokalajien nimityksiksi on Kokki-

kirjan jälkeenkin vakiintunut ruotsalainen lainasana: nykykielessä Engelskan-paistin

asemesta käytetään pihviä ja litukan tai plätt-sanan asemesta mm. lättyä tai lettua. Joi-

denkin sanojen kohdalla Kokki-kirjassa esiintynyt ruotsalainen lainasana on korvattu

toisella ruotsalaisella lainasanalla (kroppana – palttu, raiti – lakana, räätikkä – lanttu,

wäskynä – luumu). Näissä tapauksissa on useimmiten kyse siitä, että Kokki-kirjan ruot-

salainen lainasana on melko kapea-alainen länsimurteissa esiintyvä sana, kun taas nyky-

yleiskieleen vakiintunut sana esiintyy laajemmalla alueella eri murteissa. Jotkin sanat

(rauhanen, papu) taas ovat esiintyneet länsimurteissa eri merkityksessä kuin nykykie-

lessä, joten niitä ei ole sen takia käytetty Kokki-kirjassa. Toiset taas esiintyvät nykykie-

lessä ruotsalaisten lainasanojen rinnalla lähes synonyymisesti tai ne ovat vakiintuneet

tiettyyn kontekstiin (purkki – tölkki, rekisteri (KK reisteri) – hakemisto/luettelo).

Jotkin Kokki-kirjan yhdyssanat taas ovat nykykielessä lyhentyneet johdoksiksi,

esimerkiksi kirsi-marja on lyhentynyt kirsikaksi ja kruusu-marja karviaiseksi. Ilmausten

tiivistyminen onkin yksi tyypillinen sanaston vakiintumisen tapa, jolloin sanaliitosta

tulee yhdyssana, yhdyssanasta johdos tai johdos lyhenee. Tämä kehitys käynnistyi jo
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varhaisnykysuomen kaudella ja on jatkunut edelleen 1900-luvun kielen kehityksessä.

(Lehikoinen – Kiuru 1991: 180.)

Monet nykykielessä Kokki-kirjan ruotsalaisten lainasanojen asemesta esiintyvät

johdokset ja yhdyssanat on mainittu suomen kirjakielessä ensimmäisen kerran vasta

Kokki-kirjan ilmestymisen jälkeen, joten luonnollisestikaan ne eivät olisi voineet esiin-

tyä vielä Kokki-kirjassa. Esimerkiksi uudissana keittiö on ilmaantunut suomen kieleen

vasta 1860-luvulla, samoin mauste. Toisinaan nykykielessä käytössä oleva sana (esim.

maltsa) on esiintynyt kirjakielessä jo ennen Kokki-kirjan ilmestymistä, mutta ilmeisesti

Granlund ei ole tuntenut kyseistä sanaa.

6. Lopuksi

Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää Kokki-kirjassa esiintyvät ruotsalaiset lai-

nasanat, mikä onkin ollut iso osa koko tutkielmaa. Tämän lisäksi olen luokitellut ruotsa-

laiset lainasanat erilaisiin ryhmiin ja selvittänyt, millaisia muutoksia niissä on tapahtu-

nut nykykirjakieleen ja osittain myös nykykeittokirjan sanastoon verrattuna. Kokki-

kirjan sanaston tarkastelu ja erityisesti ruotsalaisten lainasanojen tutkiminen sekä analy-

sointi osoittautuivat todella mielenkiintoiseksi ja hauskaksikin: Kokki-kirjan kieli ja

ruokaohjeet toivat nykylukijalle usein hymyn huulille. Toisinaan ruotsalaisten lainasa-

nojen selvittäminen vaati myös paljon salapoliisin taitoja ja päättelykykyä.

Kokki-kirjan ruotsalaiset lainasanat ovat pääasiassa muita kuin pelkästään ruoan-

laittoon liittyviä sanoja, mutta myös astioiden, ruokalajien ja mausteiden nimityksiä

ruotsalaisten lainasanojen joukossa on melko paljon. Alkuperän mukaan luokiteltuna

suurin osa Kokki-kirjan ruotsalaisista lainasanoista on alun perin ruotsalaisia sanoja,

mutta ruotsin kautta tulleita yleiseurooppalaisia sanavartaloitakin on paljon.

Vaikka kaikkia muutosten syitä ei pysty koskaan tyhjentävästi ja yksityiskohtai-

sesti selittämään tai luokittelemaan, tämän tutkielman avulla voi osoittaa ainakin joita-

kin yhteisiä muutokseen johtaneita tekijöitä. Aluksi täytyy kuitenkin todeta, että ruotsa-

laisissa lainasanoissa tapahtuneita muutoksia on yllättävän vähän ensimmäisen suomen-

kielisen keittokirjan ja nykyisen kirjakielen välillä. Eniten muutoksia on tapahtunut alun

perin ruotsalaisissa lainoissa, kun taas yleiseurooppalaiset lainat ovat säilyneet kielessä

lähes täydellisesti. Tämä havainto tukee 1800-luvun kielen kehityksestä tehtyjä yleisiä
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linjoja, joiden mukaan ruotsalaisia lainoja pyrittiin korvaamaan kielen omaperäisillä

aineksilla, mutta huomattava osa ruotsalaisista lainasanoista on ruotsin kautta tulleita

yleiseurooppalaisia lainoja, joihin on suhtauduttu 1800-luvun lopulla jo paljon salli-

vammin. Kokki-kirjassa esiintyy jonkin verran läntisiksi katsottavia murresanoja, jotka

ovat suurimmaksi osaksi jääneet kirjakielisestä käytöstä, mikä olikin odotuksenmukai-

nen tulos. Enemmän muutoksia on kuitenkin tapahtunut sanojen kirjoitusasuissa: näis-

täkin iso osa on länsimurteisia piirteitä, jotka ovat väistyneet itäisempien piirteiden tiel-

tä, mutta myös muunlaista kirjoitusasujen muuttumista ja vakiintumista on tapahtunut.

Ruotsalaisten lainasanojen osalta ruoanlaittosanasto on muuttunut loogisemmaksi ja

erityisesti monet kyökkisuomeksi kutsutut lainasanat ovat muuttuneet tyyliltään arki-

semmiksi. Sanojen elämä ja muuttuminen kertovat paljon myös historiasta ja kulttuurin

muuttumisesta.

Kokki-kirjan ilmestyminen osui siihen ristiriitaiseen suomen kielen kehityskau-

teen, jolloin ruotsalaisten lainasanojen ongelma tiedostettiin, mutta kaikilta osin ei ollut

kuitenkaan vielä keinoja ratkaista kaikkia niitä. Tämä näkyy myös omassa aineistossani.

Osalle ruotsalaisista lainasanoista on löydetty synonyymi tai ne on pyritty korvaamaan

muilla kielenaineksilla, mutta joidenkin hyvin läpinäkyvien ruotsalaisten lainojen koh-

dalla on vain täytynyt tyytyä niihin paremman ratkaisun puuttuessa, mutta toisaalta

myös yleisen tietämyksen puuttuessa. Synonyymien rajallisuudesta on osoituksena

myös Granlundin periaate, että ymmärrettävyyden ei pidä kärsiä, kun vierasperäisille

sanoille etsitään omakielisiä vastineita (ks. luku 3.4.). Aineston perusteella voi myös

huomata, että joidenkin ruotsalaisten lainasanojen asemesta nykykieleen on vakiintunut

omapohjaisia yhdyssanoja tai johdoksia. Johdannossa esittämäni hypoteesit ovat siis

pääosin toteutuneet, vaikka muutosten vähyys yllättikin.

Aineistoa kerätessäni ja analysoidessani koin ongelmaksi sen, että ruoanlait-

tosanastoa erikoisalana sekä sen kehittymistä ja vakiintumista ei ole kattavasti tutkittu.

Yleiskieltä peilaavissa etymologisissa sanakirjoissa ei esitellä tarpeeksi erikoisalojen

terminologiaa, joten tämän tutkielman kannalta monet ruotsalaiset lainat jäivät vaille

pitäviä todisteita niiden todellisesta alkuperästä ja samalla niiden kirjalliset ensiesiinty-

mätiedotkaan eivät ole kaikilta osin kovin luotettavia tai niitä ei löytynyt lainkaan. Täl-

laisissa tapauksissa jouduin itse esittämään hatarampia olettamuksia mm. joidenkin

yleiseurooppalaisiksi luokittelemieni sanojen alkuperästä niiden tietojen nojalla, mitä eri
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lähteistä pystyin päättelemään. Myös yleiseurooppalaisten lainojen määrä ja säilyminen

ovat kiinnostava ilmiö keittokirjasanastossa. Herää ajatus, onko ruoanlaittosanasto ollut

jo tuolloin kansainvälisempää kuin muiden erikoisalojen sanasto ja onko tämä suuntaus

ollut näkyvissä jo Kokki-kirjassa. Ruoanlaittosanaston vakiintumisen, kehittymisen ja

kansainvälisen painotuksen varhaisnykysuomen kaudelta nykykieleen näkisinkin tar-

peellisena jatkotutkimuksen aiheena.

Tämän tutkielman valmistuttua Kokki-kirjaakaan ei ole tyhjentävästi tutkittu: ruot-

salaisten lainasanojen selvittäminen ja analysointi koskettavat vain pientä osaa Kokki-

kirjan koko sanaston kirjosta. Mielenkiintoisia pienempiä opinnäytetöiden aiheita voisi-

vatkin olla esimerkiksi Kokki-kirjassa esiintyvät johdokset ja yhdyssanat sekä niiden

analysointi ja luokittelu. Myös erilaisiin muotoihin, määriin, ominaisuuksiin yms. viit-

taavien sanojen tarkastelu tuntuisi mielenkiintoiselta aiheelta. Toisaalta leksikon sijaan

tarkastelun voisi ulottaa myös erilaisiin morfologisiin tai syntaktisiin ilmiöihin, toisaalta

voisi tarkastella laajemmin, millaista muuta länsimurteista sanastoa ja murrepiirteitä

aineistossa esiintyy, millaisia murrepiirteitä Granlund on suosinut, millaisia hän taas ei

ole käyttänyt.

Vaikka Kokki-kirjan ruotsalaisissa lainasanoissa esiintyy monenlaista variaatiota

eivätkä niistä kaikki ole vakiintuneet nykykieleen, osoittaa tämä tutkielma kuitenkin

ruotsalaisten lainasanojen olleen tärkeä rakennusaine suomenkielistä keittokirjasanastoa

luotaessa ja kehitettäessä. Kokki-kirja onkin ainakin ruotsalaisten lainasanojen osalta

suurimmaksi osaksi luonut pohjan nykyiselle ruoanlaittosanastolle.
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Liite 1

Kokki-kirjan ruotsalaiset lainasanat merkityksen mukaan

Jos sanan edessä on 2, tarkoittaa se, että sana esiintyy Kokki-kirjassa kahdessa eri mer-

kityksessä, mutta lainalähde on sama. Jos sanan lopussa esiintyy 1 tai 2, ne ovat homo-

nyymeja, mutta niiden lainalähde on eri.

a) Astiat b) Eläinkunta c) Hedelmät

ankkuri anjowi aprikosi
burki/purkki ankka cedro
halstari fläski kaprisi
kahweli kalkkuna kirsi
2 kannu kawiaari kruusu
karotti kinkku, sinkku manteli
kastrulli krapu oliweri
2 klasi ostroni rusina
korkki pöysti sitroni, sitrooni,
kruuku ranka sitruuni, sitruni
kuppi risa wäskynä
loota siika
mortteli silahka
pannu silli e) Kasvikset
parilas tali
2 pelli gurkku
pilkkumi, pilkumi d) Juomat kaali
potelli linsi
pullo arrakki löökki
puukko kahwe mangoldi
pytty konjakki molla
saawi punsi muuruut(t)i
salwetti rommi palsternakka
siili sahti parrisa
tawi sampanja penaatti
2 tooppi tee peruna
2 tynnyri toti piparuuti, piparuutti
uuni 2 suklaa portlaakka, portlakka
wati purjulaukka, puurlaukka
wispilä pööni, pöönä
wormu retiisi

räätikkä
2 sallatti
sipula, sipuli
wänkkooli



f) Mausteet g) Mitat h) Muut

esansi graadi Apteik(k)i/apteik(k)i
etikka jumfura droppi
hunaja 2 kannu engelska
inkiwääri kortteli franska
kaneeli, kaneli leiwiskä hamppu
kaartemumma, luodi hantuukki
kartemumma minuuti, minuutti hauli
korintteri pari häkki
korjanteri tiima 2 kakko
kryydi 2 tooppi kalkki
kumina 2 tynnyri kapula
laaperi kellari
meirami 2 klasi
muskotblomma, kokki
muskot-blomma korsteini
muskotti krossi
neilikka kupari
persilja kyökki
pippura, pippuri laari
pomeransi, pumeransi lai
sahrami liinöljy
senappi, sinappi malmi
tilli messinki
timjami metalli

miilu
nukka
numero
näkki
panska
paperi
2 pelli
pläkki 1
pläkki 2
posliini
potaska
pryki
pumpuli
pussi
pyssy
päärly
raiti
reisteri
reita
riwi
ruutu
saha



(muut jatkuu) i) Raaka-aineet j) Ruokalajit

Saksa kliidi/klidi frikadelli
saltpietari kryyni ispinä
santa manna 2 kakko
silkki riis, riisi 2 klimppi
soopa saaku korppu
säkki siirappi krinkilä
tappi soija kroppana
tiili sokeri kräämi
tikku 2 suklaa munkki
Tokholmi öljy, yljy paakkelsi
toppi pannukakko,
trankki pannu-kakko
Turkki pasteija
tuukki piparikakko
tyyny plätt
waari puljonki
waksi putenki, putinki
2 welli rooni
wäri 2 sallatti

soosi
soppa
syltty 1
syltty 2
torttu
2 welli
wiili
wohwula



Liite 2

Ruotsalaiset lainasanat alkuperän mukaan

a) Ruotsalaiset

ankka muskotblomma, 2 tooppi
ankkuri muskot-blomma toppi
burki/purkki muuruut(t)i trankki
droppi nukka tunti
engelska näkki tuuma
fläski paakkelsi 2 tynnyri
halstari pannu tyyny
hantuukki pannukakko, uuni
hauli pannukakko waari
häkki panska waksi
ispinä 2 pelli wati
jumfura pilkkumi, pilkumi 2 welli
kahweli piparikakko wiili
kalkkuna piparuuti, piparuutti wispilä
2 kannu pläkki 1 wormu
karotti pläkki 2 wäri
kinkku, sinkku plätt
kirsi pryki
kliidi pullo
2 klimppi pussi
korppu pytty
korsteini päärly
krapu pöysti
krinkilä pööni, pöönä
kroppana reita
krossi rooni
kruuku saaku
kruusu saawi
kryyni saha
kräämi sahti
kuppi siili
kyökki silahka
laari silli
lai soopa
liinöljy syltty 2
loota tali
luodi tappi
löökki tawi
malmi tiili
miilu tiima
molla tikku
mortteli Tokholmi



b) Yleiseurooppalaiset c) Laina myös ruotsissa

anjowi pippura, pippuri franska
aprikosi pomeransi, pumeransi frikadelli
Apteik(k)i portlaakka, portlakka kaneeli, kaneli
arrakki potelli kastrulli
cedro punsi 2 klasi
esansi purjulaukka, puurlaukka konjakki
etikka reisteri korintteri
graadi retiisi kryydi
gurkku riis, riisi leiwiskä
hamppu rusina messinki
inkiwääri räätikkä neilikka
kaali sahrami posliini
kahwe saltpietari potaska
kalkki siirappi puljonki
kaprisi silkki pumpuli
kaartemumma, sipula, sipuli putenki, putinki
kartemumma sitroni, sitrooni pyssy
kawiaari sitruni, sitruuni rommi
kellari soija ruutu
kokki sokeri 2 sallatti
korjanteri 2 suklaa salwetti
korkki säkki sampanja
kortteli tee senappi, sinappi
kumina timjami soosi
kupari wänkkooli soppa
laaperi öljy, yljy syltty 1
linsi tilli
mangoldi torttu
manna toti
manteli Turkki
meirami wohwula
metalli wäskynä
minuuti, minuutti
munkki
muskotti d) Skandinaaviset e) Epäselvät
numero
oliweri raiti hunaja
ostroni santa 2 kakko
palsternakka siika kapula
paperi parilas
pari puukko
parrisa ranka
pasteija risa
penaatti riwi
persilja Saksa
peruna



Liite 3

Ruotsalaisten lainasanojen edustus nykykirjakielessä

Säilyneet nykykirjakielessä

anjowi kumina porlaakka, portlakka
ankka kupari posliini
aprikosi kuppi potaska
Apteik(k)i/apteik(k)i laaperi pullo
arrakki laari pumpuli
burki/purkki lai punsi
esansi linsi pussi
etikka luodi puukko
franska malmi pyssy
gurkku mangoldi pytty
halstari manna ranka
hamppu manteli reisteri
hauli meirami retiisi
hunaja messinki riis, riisi
häkki metalli riwi
inkiwääri miilu rommi
kaali minuuti, minuutti rusina
kahwe munkki ruutu
kakko muskotti saaku
kalkki neilikka saawi
kalkkuna numero saha
kaneeli, kaneli näkki sahrami
kannu oliweri sahti
kaprisi ostroni Saksa
kapula paakkelsi sallatti
kaartemumma, palsternakka saltpietari
kartemumma pannu sampanja
kawiaari pannukakko, senappi, sinappi
kellari pannu-kakko siika
kinkku, sinkku paperi siirappi
kirsi pari silahka
klasi parilas silkki
kokki parrisa silli
konjakki pasteija sipula, sipuli
korintteri pelli sitroni, sitrooni,
korjanteri penaatti sitruni, sitruuni
korkki persilja soija
korppu peruna sokeri
kortteli piparikakko soopa
krapu pippura, pippuri suklaa
krinkilä plätt syltty 1
kruuku pomeransi, pumeransi säkki



Säilyneet nykykielessä  Jääneet käytöstä nykykirjakielessä
(jatkuu)

tali ankkuri pööni, pöönä
tappi cedro raiti
tee droppi reita
tiili engelska risa
tikku fläski rooni
tilli frikadelli räätikkä
timjami graadi salwetti
Tokholmi hantuukki santa
tooppi ispinä siili
toppi jumfura soosi
torttu kahweli soppa
toti karotti syltty 2
tunti kastrulli tawi
Turkki kliidi tiima
tuuma klimppi trankki
tynnyri korsteini tuukki
tyyny kroppana waari
uuni krossi waksi
wati kruusu wispilä
welli kryydi wormu
wiili kryyni wäskynä
wohwula kräämi
wänkkooli kyökki
wäri leiwiskä
öljy, yljy liinöljy

loota
löökki
molla
mortteli
muskotblomma,
muskot-blomma
muuruut(t)i
nukka
panska
pilkkumi, pilkumi
piparuuti, piparuutti
pläkki 1
pläkki 2
potelli
pryki
puljonki
purjulaukka, puurlaukka
putenki, putinki
päärly
pöysti



Liite 4

Ruotsalaiset lainasanat ensiesiintymän mukaan

Agricola 1500-luku (ei Agricola) 1600-luku (jatkuu)

etikka wati kryydi persilja
fläski öljy, yljy luodi piparuuti, piparuutti
hamppu pyssy pomeransi, pumeransi
hunaja silahka pryki
häkki silli pussi
inkiwääri tali pytty
kaali tyyny pöysti
kakko raiti
kalkki 1600-luku ranka
kannu riis, riisi
kapula ankka riwi
kellari Apteik(k)i rusina
klasi graadi räätikkä
krapu gurkku saawi
kumina halstari sahrami
kupari kahweli sahti
laaperi kalkkuna sallatti
laari kaneeli, kaneli saltpietari
lai kinkku, sinkku siika
leiwiskä kliidi, klidi siili
malmi kokki sitroni, sitrooni,
minuuti, minuutti, korintteri sitruni, sitruuni
neilikka korjanteri sokeri
paperi korkki syltty 1
pari korppu tappi
pippura, pippuri korsteini tiima
pläkki 2 krinkilä tikku
päärly kruuku timjami
reisteri kryyni tooppi
saha kuppi tunti
Saksa manteli tuukki
santa meirami wispilä
senappi, sinappi metalli wäri
silkki munkki wäskynä
sipula, sipuli muskotti
säkki numero
tiili palsternakka
tilli pannu
Turkki pannukakko,
tynnyri pannu-kakko
uuni pasteija
waari pelli



1700-luku 1700-luku (jatkuu) Ensiesiintymä ei tiedossa

ankkuri siirappi anjowi
arrakki soija cedro
hauli soopa droppi
ispinä soppa engelska
kakko suklaa esansi
jumfura tawi frikadelli
kahwe tee hantuukki
kaprisi toppi karotti
kaartemumma, torttu kirsi
kartemumma trankki krossi
kawiaari tuuma kruusu
klimppi waksi mangoldi
kortteli welli muskotblomma,
kroppana wiili muskot-blomma
kyökki wormu muuruut(t)i
liinöljy wänkkooli näkki
linsi paakkelsi
loota panska
löökki 1800-luku parrisa
messinki pilkkumi, pilkumi
miilu aprikosi plätt
molla burki/purkki rooni
mortteli franska saaku
nukka konjakki syltty 2
ostroni oliweri Tokholmi
parilas soosi
penaatti wohwula
peruna
pläkki 1
portlaakka, portlakka Kokki-kirja
posliini
potaska kastrulli
potelli kräämi
pullo manna
pumpuli piparikakko
punsi puljonki
purjulaukka, putenki, putinki
puurlaukka sampanja
puukko toti
pööni, pöönä
reita
retiisi
risa
rommi
ruutu
salwetti



Liite 5

Kokki-kirjassa ruotsalaisten lainasanojen rinnalla esiintyvät synonyymit

RUOTSALAINEN LAI-
NASANA

SYNONYYMI  ALKUPERÄ/MUODOSTUS

burki/purkki pulli ehkä deskriptiivislähtöinen
droppi pisara omaperäinen
droppi tipaus johdos/Granlundin sepitelmä
fläski sian-silawa omaperäinen
frikadelli klimppi ruotsalainen ls.*
frikadelli kokkara Granlundin sepitelmä
graadi aste johdos
halstari parilas epäselvä
hantuukki pyhiin-liina/

pyhkiys-liina
yhdyssana/Granlundin sepi-
telmä

hunaja mesi omaperäinen
ispinä pasteija ruotsalainen ls.
kahweli haarake johdos/Granlundin sepitelmä
kinkku/sinkku liikkiö germaaninen ls.
kinkku/sinkku pöysti ruotsalainen ls.
kirsi(-marja) ajakka-marja ?
kliidi listin johdos
klimppi kokkara Granlundin sepitelmä
korkki suullinen johdos
kroppana pata-käärö yhdyssana/Granlundin sepi-

telmä
lai tapa epäselvä (balttilainen t. ger-

maaninen)
linsi hiiren-papu yhdyssana
mortteli huhmari omaperäinen
muuruut(t)i porkkana venäläinen ls.
paakkelsi kahkara Granlundin sepitelmä
pasteija ispinä ruotsalainen ls.
plätt litukka johdos/Granlundin sepitelmä
potelli pullo ruotsalainen ls.
puljonki lihan-liemi yhdyssana
pullo potelli ruotsalainen ls.
pöysti kinkku/sinkku ruotsalainen ls.
pööni papu slaavilainen ls.
raiti kangas, liina-kangas germaaninen ls.
raiti riepu deskriptiivinen
reita tila germaaninen ls.
räätikkä juurikas, juurikka johdos
salwetti lautasliina yhdyssana
siili siivilä germaaninen ls.
sipuli, sipula löökki, laukka ruotsalainen ls.
soosi kasi omaperäinen



RUOTSALAINEN LAI-
NASANA

syltty 2
tawi

SYNONYYMI

hillo
puu-nuija

SYNONYYMIN ALKUPE-
RÄ/MUODOSTUS

merkityksen laajentuma
omaperäinen

tiima hetki omaperäinen
tiima tunti ruotsalainen ls.
tuukki pöytä-waate yhdyssana
wormu kaawa germaaninen ls.
wäri muoto germaaninen ls.

Lyhenne ls. tarkoittaa lainasanaa.



Liite 6

Nykykielessä esiintyvät sanat, jotka ovat korvanneet Kokki-kirjassa esiintyneet ruotsa-

laiset lainasanat

RUOTSALAINEN
LAINASANA

NYKYKIELEN SA-
NA

ALKUPERÄ/MUODOSTUS

burki/purkki tölkki deskriptiivinen
droppi/tipaus tippa skandinaavinen tai deskriptii-

vinen
engelska Englanti
Engelskan-paisti pihvi ruotsalainen ls.*
frikadelli lihapulla yhdyssana
hantuukki pyyhe, pyyheliina johdos, yhdyssana
häkki lävikkö johdos
kahweli haarukka johdos
karotti, pilkkumi kulho tuntematon
kastrulli kasari venäläinen lainasana
kirsi-marja kirsikka johdos
kliidi, listin lese johdos
korsteini savupiippu yhdyssana
kroppana palttu ruotsalainen ls.
krossi rouhe johdos
kruusu-marja karviainen johdos
kryydi mauste johdos
kryyni suurimo johdos
kräämi kiisseli venäläinen lainasana
kyökki keittiö johdos
liinöljy pellavaöljy yhdyssana
loota laatikko ruotsalainen ls.
molla maltsa germaaninen ls.
paakkelsi leivos, leivonnainen johdos
panska Espanja
parrisa parsa venäläinen lainasana
pläkki 2 muste johdos
plätt lettu/lätty ruotsalainen ls.
plätt ohukainen johdos
plätt räiskäle johdos
pryki pano, panimo johdos
putinki vanukas johdos
päärly helmi tuntematon
pööni/pöönä papu slaavilainen ls.
raiti lakana ruotsalainen ls.
rekisteri hakemisto johdos
rekisteri luettelo johdos
risa rauhanen omaperäinen tai germaaninen
räätikkä lanttu ruotsalainen ls.
santa hiekka johdos tai kontaminaatio



RUOTSALAINEN
LAINASANA

soosi/kasi

NYKYKIELEN SA-
NA

kastike

ALKUPERÄ/MUODOSTUS

johdos
soppa keitto johdos
tuukki/pöytäwaate pöytäliina yhdyssana
vaksi vaha balttilainen ls.
wispilä vatkain johdos
wormu/kaawa vuoka saamelainen ls.
väskynä kuivattu luumu ruotsalainen ls.

Lyhenne ls. tarkoittaa lainasanaa.


