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Tutkielma käsittelee yksilö- ja joukkueurheilijoiden sekä parien ja joukkueiden nimeämistä 

ja referointia MTV3:n verkkosivujen olympiauutisoinnissa. Sen tarkoituksena on ensinnä-

kin selvittää, kuinka mies- ja naisurheilijat näkyvät reaaliaikaisen uutiskanavan urheilu-

uutisoinnissa, ja toiseksi paljastaa, millaisia kielellisiä keinoja urheilijoiden nimeämisessä 

ja referoinnissa käytetään. Tutkimuksen taustalla vallitsee siis vertaileva aspekti, ja se no-

jaa semanttiseen analyysiin. 

 

Tutkimuksen taustalla on myös näkemys siitä, että vaikka median tehtävänä on olla puolu-

eeton, urheilumedia tarjoaa silti melko selkeästi sukupuolistuneen näkökulman. Urheilu-

median voidaankin katsoa muokkaavan yleisön tietoisuutta sukupuolesta, sillä sen piilote-

tulla agendalla on vaikutusta lukijoiden mieliin.  

 

Työn teoreettisena viitekehyksenä ovat kognitiivisen semantiikan perusperiaatteet ja leksi-

kaalinen semantiikka. Lisäksi tutkimuksessa hyödynnetään komponenttianalyysia ja sana-

kenttäjaottelua. Tutkimus on luonteeltaan deskriptiivistä, ja perustuu sekä kvantitatiiviseen 

että kvalitatiiviseen analyysiin.  Työ on toteutettu analysoimalla yhteensä 1118 verkkouu-

tista, eli MTV3:n vuoden 2010 Vancouverin talviolympialaisten verkkouutispaketti koko-

naisuudessaan. Aineisto käydään tutkittavien kielen piirteiden osalta yksityiskohtaisesti 

läpi, jotta siitä on mahdollista muodostaa kokonaiskuva. 

 

Analyysi rakentuu kolmesta osiosta: urheilijoiden suorien nimeämisten semantiikasta, 

määritesanojen semantiikasta ja suorien siteerausten yhteydessä käytettyjen verbien seman-

tiikasta. Analyysi lähtee liikkeelle yksittäisten proprien, appellatiivien ja kollektiivisten 

sanojen jakautumisesta erilaisiin urheilu-uutisoinnille olennaisiin ja vähemmän olennaisiin 

sanaryhmiin. Näistä olennaisimpia ovat urheiluviitteiset sanat, jotka laajenevat yhteiskun-

taan ja yksityiselämään päin. Seuraavassa osiossa sanojen analyysia tarkennetaan määrit-

teillä, jotka voivat joko rajata/tarkentaa tai kuvailla tarkoitetta. Lopuksi tarkastellaan suori-

en siteerausten yhteydessä käytettyjen verbien semantiikkaa ja sitä, missä suhteessa mies- 

ja naisurheilijat saavat kisapaketissa äänensä kuuluviin. 

 

Tutkimuksen tavoitteena on myös kääntää tekstintutkimuksen huomio internetissä käytet-

tävään kieleen, sillä internet on noussut monien ensisijaiseksi uutisvälineeksi. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Alkusanat 

 

”Naisurheilijoille keksitään aina kaikenlaisia äänestyksiä, ja meitä kutsutaan yleensä vain 

etunimellä, kun miehiä puhutellaan aina myös sukunimellä.”, taitoluistelija Kiira Korpi 

kommentoi median naisurheilijoista käyttämiä nimityksiä Vancouverin talviolympialaisten 

alla, Lumenen 40-vuotisjuhlassa (ILTA-SANOMAT 2010: 25). 

 

Olympialaiset ovat merkittävä mediatapahtuma, joka ei varmasti jää keneltäkään huomaamat-

ta, sillä ne järjestetään vain neljän vuoden välein. Sanomalehdet julkaisevat kisojen alla 

olympialiitteensä ja uutisoivat kisoista päivittäin useita sivuja niin olympialaisten alla, niiden 

aikana kuin vielä jälkipuintinakin. Internetistä on mahdollista lukea urheilu-uutisia reaaliajas-

sa ja radio ja televisio lähettävät suorana ja jälkilähetyksinä kisa- ja oheistapahtumat niin, että 

olympialaisten seuraaminen on mahdollista käytännössä ympäri vuorokauden. (Pänkäläinen 

1998: 25.) Olympialaiset kokoavatkin yhteen valtavan joukon ihmisiä sekä urheilijoina että 

katsojina. Kisat synnyttävät suuria sankareita, mutta myös antisankareita. Media nostaa san-

karinsa esiin erittäin näkyvästi eivätkä antisankaritkaan jää varjoon median katseilta. 

 

Seppo Pänkäläinen on julkaissut väitöskirjansa sivutuotteena teoksen ”Urheilujournalismiko 

kritiikitöntä?”, johon on koottu kaikki Suomessa ilmestyneet urheilujournalistiset teokset, 

kirjat ja artikkelit. Pänkäläinen (1998: 21) esittää teoksessaan vahvoja väitteitä urheilujourna-

lismin kielestä:  

 

Toinen merkittävä seikka urheilujournalismin kielessä on, että se on miesten kek-

simää kieltä. Ei ole sattumaa, että urheilussa mm. ammutaan ja lauotaan sen si-

jaan, että vain potkaistaisiin ja lyötäisiin. Urheilukentillä naisurheilijat ovat usein 

lisäksi tyttöjä, jotka ovat joko viehättäviä tai urheilullisia. Miesurheilijat sen si-

jaan eivät ole (homoeroottisesti) komeita tai upeakroppaisia. He eivät myöskään 

ole poikia, elleivät he ole alle 16-vuotiaita. 

 

Otan tutkimukseni taustalla huomioon nämä Pänkäläisen esittämät näkemykset, sillä tutki-

mukseni taustalla on vertaileva aspekti mies- ja naisurheilijoiden välillä. 
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1) Hento mitalimahdollisuus on myös viehättävillä taitoluistelutytöillämme, se-

kä vähemmän viehättävillä kiekkoleijonilla. (MTV3 23.2.2010)  

 

Kieli mahdollistaa useita tapoja nimittää näitä arkielämän sankareita. Kulttuurillemme on 

ominaista korostaa yksilöitä jopa joukkueurheilussa ja toisia yksilöitä huomattavasti enem-

män kuin toisia. Urheilijoihin voidaan viitata pelkästään etunimellä, lempinimellä tai sukuni-

mellä sekä etu- ja sukunimen yhdistelmällä. Nimittävä eli urheilijaan viittaava sana tai nimi 

on semanttinen keskus, jonka tarkoite on yksilö, pari tai joukkue. Kyseessä voi olla yksikölli-

nen propri tai yksilöön, pariin tai joukkueeseen viittaava spesifinen appellatiivi. Viittaava ap-

pellatiivi voi olla sisällöltään urheilijasana, mutta myös esimerkiksi kansalaisuuteen, suku-

puoleen, kotipaikkaan tai urheilullisiin meriitteihin viittaava sana.  

 

Urheilijoihin viittaaminen voi vielä täsmentyä erilaisten nimittävän sanan kanssa käytettyjen 

määritteiden mukaan. Semanttisesti viittaus voi olla erilaisten määritteidensä perusteella ra-

jaava tai tarkentava, kuten ensimmäisessä esimerkissä (E2), lähinnä kuvaileva, kuten toisessa 

esimerkissä (E3), tai sekä rajaava/tarkentava että kuvaileva, kuten kolmannessa esimerkissä 

(E4). 

 

2) Torin täydeltä väkeä juhli maanantai-iltana lumilautailija Peetu Piiroisen 

hopeamitalia Hyvinkäällä. (MTV3 1.3.2010) 

 

3) 23-vuotiaan amerikkalaisen kuvat julkaistiin Sports Illustrated -lehdessä, 

jossa vähissä vaatteissa keimaili myös muun muassa alppikaunotar Lindsey 

Vonn. (MTV3 14.2.2010) 

 

4) Yhdysvaltojen jääkiekkomaajoukkueen maalilla Vancouverin olympialais-

ten finaaliottelun jatkoajalla Kanadan Sidney Crosbylle taipunut maali-

vahti Ryan Miller saa uuden tilaisuuden kanadalaistähden torjumiseen jo 

tiistaina. (MTV3 1.3.2010) 

 

Urheilutoimittajat siteeraavat uutisoinnissa paljon urheilijoiden tunnelmia suoraan tapahtumi-

en keskiöstä, sillä heidän tuoreet kommenttinsa tekevät uutisista mielenkiintoisempia, ja li-

säksi urheilijan äänen kuuluvuus on uutisen informaatioarvon kannalta tärkeää. Urheilijat 

esimerkiksi jupisevat, paljastavat, kuittaavat, kuvaavat, virnistävät tai kyynelehtivät (E5). 

 



3 

5) Jäin kolme sadasosaa pronssista. Ottaa päähän aivan älyttömästi. Tätä ei voi 

käsittää, Poutala kyynelehti. (MTV3 16.2.2010) 

 

Se millä tavalla urheilijan kuvataan kommenttinsa sanovan, tarkentaa koko sanomisen merki-

tyksen. On informaatioarvon kannalta eri asia kommentoida hymyssä suin kaatumistaan yh-

distetyn hiihto-osuudella kuin kertoa siitä kiroillen. Urheilijoiden suorat kommentit välittävät 

kisoista aitoja tunnelmia ja muodostavat viime kädessä olympialaisten sankareita ja antisanka-

reita. 

 

1.2 Tutkimustehtävä 

 

Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani yksilö- ja joukkueurheilijoiden sekä parien ja joukkuei-

den nimeämistä ja referointia MTV3:n verkkosivujen olympiauutisoinnissa. Tutkimuskoh-

teenani ovat viimeisimmät talviolympialaiset, eli Vancouverin olympiakisat vuodelta 2010. 

Tarkoituksenani on selvittää semantiikan välinein, millaisia kielellisiä keinoja nimeämisessä 

ja referoinnissa käytetään, ja onko niissä eroja naisten ja miesten välillä. Median tehtävänä on 

olla puolueeton, mutta urheilumedia esittelee silti melko selkeästi sukupuolistuneen näkökul-

man. Urheilumedian voidaankin katsoa muokkaavan yleisön tietoisuutta sukupuolesta, sillä 

sen piilotetulla agendalla on vaikutusta lukijoiden mieliin. (Hargreaves 1994: 196–197.) Tut-

kimukseni lähtökohdat nousevat aineistostani, sillä vasta aineistoa analysoimalla voi saada 

käsityksen sen kaikista piirteistä. Viitekehyksenäni ovat kognitiivisen semantiikan perusperi-

aatteet ja leksikaalinen semantiikka. Hyödynnän tutkimuksessani myös komponenttianalyysia 

ja sanakenttäjaottelua. Tutkimukseni on luonteeltaan deskriptiivistä, ja tarkastelen aineistoani 

sekä kvantitatiivisesti että kvalitatiivisesti.  

 

Mila Engelbergin (2010: 167) mukaan ”mies on normi ja nainen sen sukupuolierityinen poik-

keus myös kielessä”. Suomen kieltä voidaan pitää melko sukupuolineutraalina kielenä moniin 

muihin Euroopan kieliin verrattuna. Kielten vaikutuksilla toisiinsa on kuitenkin merkitystä 

sukupuolen käsitteelliseen muotoutumiseen, eli siihen, millaisilla sanoilla sukupuolesta voi-

daan puhua. Suomen kielestä puuttuvat sukupuolittain erottelevat persoonapronominit sekä 

sanojen kieliopillinen suku. (Rossi 2010: 21.) Silti miehen asema ihmisen käsitteellisenä ja 

semanttisena prototyyppinä näkyy siinä, kuinka monet sukupuolineutraalit ihmisen nimitykset 

ovat todellisuudessa piilomaskuliinisia. Naisen tunnusmerkkisyyttä puolestaan kuvastaa esi-



4 

merkiksi se, että feminiinisiä sanoja voidaan johtaa erityisten feminiinipäätteiden avulla mas-

kuliinisukuisista, kuten hiihtäjä-hiihtäjätär tai nais-etuliitteellä. Kielellisen sukupuolijärjes-

telmän erikoisuuksiin kuuluvat jopa tautologiset naisen nimitykset, kuten naishiihtäjätär. En-

gelberg (2010: 167–168) kysyykin ”onko kielessä saavutettu äärimmäinen tunnusmerkkisyys 

`naisnaisten´ myötä?”  

 

Tutkimuksen vertaileva näkökulma yksittäisten nais- ja miesurheilijoiden välillä sekä nais- ja 

miesjoukkueiden välillä pyrkii havainnollistamaan kielen semanttisia aineksia. Yleinen tapa 

hahmottaa sukupuolia on tehdä se nimenomaan vastakkainasettelun kautta, sillä sukupuoli on 

liitetty vankasti moniin muihin kahtiajakoihin ja vastakkainasetteluihin, kuten kulttuuri-

luonto. On esimerkiksi tyypillistä puhua ´vastakkaisen sukupuolen edustajasta´. Sukupuolen 

vastakkaisuuteen perustuvaa jakoa on perusteltu nimenomaan fyysisillä eroilla, mikä näkyy 

myös kielessä. (Rossi 2010: 23.) Joukkueet ja parit voivat koostua myös kummankin suku-

puolen edustajista, kuten eri maiden koko olympiajoukkueet tai jäätanssiparit, minkä otan 

tutkimuksessa myös huomioon. Lisäksi aineistossani on 77 yksiköllistä urheilijatarkoitteista 

sanaa, jotka viittaavat urheilijoihin ilman sukupuoliluokitusta (E6).  

 

6) Suomi lähettää Vancouverin talviolympialaisiin 95 urheilijaa, joiden keski-

ikä on vajaan kuukauden verran yli 27 vuotta. (MTV3 5.2.2010) 

 

Selvitän myös millaisia määritteitä yksilöiden, parien, ryhmien ja joukkueiden nimeämisessä 

käytetään ja ovatko määritteet rajaavia tai tarkentavia, kuvailevia vai sekä että. Tutkin kaikkia 

muita urheilijoihin, pareihin ja joukkueisiin viittaavia sanoja määritteineen lukuun ottamatta 

persoonapronomineja. Rajaan persoonapronominit tutkimuksesta, sillä ne eivät saa määritteitä 

ja ne eivät ole kuvainnollisia. Niitä käytetään lähinnä vain, kun nimettävä on jo esitelty uuti-

sessa sekä urheilijoiden omissa kommenteissa itsestään, lajitovereistaan, paristaan tai joukku-

eestaan.  

 

Lisäksi tarkastelen lyhyesti urheilijoiden referointia uutisissa. Tutkin, miten urheilijoiden ku-

vataan sanovan kommenttinsa, eli suorien siteerausten yhteydessä käytettyjen johtolauseiden 

verbien semantiikkaa. Ulotan vertailevan näkökulman myös tähän ja tarkastelen kuuluuko 

uutisissa enemmän miesten tai naisten ääni, ja käytetäänkö tietyn sukupuolen kohdalla enem-

män tietynlaisia kommunikaatioverbejä. 
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Pääasiallisen tutkimukseni ohella pyrin löytämään joko tukea tai vastaväitteitä alkusanoissa 

esittelemälleni Seppo Pänkäläisen väitteelle, jonka mukaan urheilujournalismin kieli on mies-

ten keksimää kieltä. Hän toteaa suomalaisen urheilujournalismin olevan myös miesten kilpa- 

ja huippu-urheiluun sekä tiettyihin kansallisiin ja valtalajeihin keskittyvää. Lisäksi hän puol-

taa sen olevan erityisesti nuorten ja keski-ikäisten miesten suosima sisältöaines. (Pänkäläinen 

1998: 29.) Esittelen lopuksi kuinka sukupuolineutraalina MTV3:n verkkouutisten urheilukieli 

näyttäytyy erilaisten nimivarianttien sekä kommunikaatioverbien perusteella. 

 

Nais- ja miesurheilijoiden näkyvyyttä urheilukielessä on tutkittu kansainvälisesti paljon, mut-

ta Suomessa tutkimus on ollut kohtalaisen vähäistä. Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, 

että naisurheilijat eivät saa television urheilu-uutisissa yhtä paljon lähetysaikaa kuin miesur-

heilijat. Verrattuna television urheilu-uutisiin sanomalehdet antavat kuitenkin naisurheilijoille 

enemmän näkyvyyttä, vaikka miesurheilijat saavat enemmän palstatilaa myös sanomalehdis-

sä. (Eastman – Billings 2000: 193–200.) Yleisistä tutkimustuloksista löytyy kuitenkin myös 

poikkeus, sillä olympialaisten aikana nais- ja miesurheilijoiden on havaittu esiintyvän lähes 

yhtä paljon sekä sanomalehdissä että televisiossa (Eastman – Billings 1999: 151–152). 

 

Urheilu-uutisten kieltä on tutkittu aiemmin sanomalehtiaineistosta ja myös sukupuolistereoty-

pioista on tehty jonkin verran pro gradu -tutkielmia. Kirsi Järviranta Helsingin yliopistosta 

(1999) on tehnyt pro gradu -tutkielmansa aiheesta Urheilijaan viittaavat ilmaukset ja niiden 

semanttiset roolit Atlantan olympialaisten uutisoinnissa Helsingin Sanomissa ja Ilta-

Sanomissa. Myös Timo Kormun (1992) laudaturtyö Soulin olympialaisten yleisurheiluselos-

tusten kuvakieli on lähellä omaa aihettani. Molemmat tutkimukset ovat kuitenkin kesäolym-

pialaisista ja sanomalehtiaineistosta ja tutkimusmetodeiltaan erilaiset kuin omani. 

 

Satu Verho Tampereen yliopistosta (2006) on tarkastellut yleisurheilijoiden nimeämistä sa-

nomalehtiteksteissä pro gradu -tutkielmassaan Yleisurheilijan nimeäminen ja luonnehtiminen 

lehtiteksteissä. Verho on kuitenkin tarkastellut vain yhden lajin yksilöurheilijoita vuoden 

1952 kesäolympialaisista, joten hänen tutkielmansa jättää tilaa omalle työlleni 15 eri talvilajin 

yksilöitä, pareja ja joukkueita kuvaavien nimitysten ja urheilijoiden referoinnin tutkimuksesta 

2000-luvulla. Käytän Verhon tutkimusta vertailukohtana propreja käsittelevässä luvussa, sillä 

hänen työnsä kuuluu pääosiltaan leksikaalisen semantiikan alaan. Vertailu vuoden 1952 kesä-

olympialaisiin tuo jossain määrin taustatukea ja näkökulmaa kielenkäytön mahdolliselle muu-

tokselle ja kvantitatiiviselle osuudelle.  
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Suomen kielen pro gradu -tutkielmissa ei ole tutkittu juuri aiemmin verkkouutisia eikä tal-

violympialaisten kieltä, joten pyrin antamaan uutta tietoa tältä saralta. Ennakko-oletuksenani 

on, että talviolympialaisten kieli tuo semanttisen tarkastelun alle uudenlaista sanastoa, sillä eri 

urheilulajeissa on paljon lajikohtaista sanastoa. Aiemmat tutkimukset ovat perustuneet lähinnä 

vain suoraan urheilijaan viittaavien sanojen tutkimukseen, minkä vuoksi määritesanojen tut-

kimus vie vertailevan aspektini entistä syvemmälle. Lisäksi kommunikaatioverbien tutkimus 

todistaa sen, onko mies- ja naisurheilijoiden äänen kuuluvuus uutisissa tasaveroista. Kollek-

tiiviset sanat on myös jätetty aiemmissa tutkimuksissa tarkastelun ulkopuolelle, joten ne tuo-

vat mukaan laajemman näkökulman sukupuolten näkyvyydestä. Katsoisin, että nämä kolme 

valitsemaani tutkimuskohtaa tukevat toisiaan ja todistavat luotettavasti nais- ja miesurheilijoi-

den näkyvyyden reaaliaikaisen uutisvälineen kisapaketissa. Perustan aineistoni laajuuden sii-

hen, että yhden median koko kisapaketti kaikkine teksteineen antaa luotettavampia tutkimus-

tuloksia kuin esimerkiksi jonkin sanomalehden tai verkkouutisten satunnainen otanta. 

 

1.3 Aineisto 

 

Tutkimuksen aineisto koostuu yhteensä 1118:sta MTV3:n verkkouutisesta, jotka keräsin vuo-

den 2010 Vancouverin talviolympialaisista. Laajuudeltaan aineistoni on yhteensä 167 107 

sanaa.   Lyhyimmät uutiset ovat noin 70 sanan pituisia, mutta joukossa on myös noin 400 sa-

nan pituisia uutisia. Aineisto on ilmestynyt vuoden 2010 tammi-, helmi- ja maaliskuussa ja se 

on löydettävissä kokonaisuudessaan MTV3:n verkkouutissivujen olympia-arkistosta. Valitsin 

tarkoituksella viimeisimmät olympialaiset, sillä haluan tarkastella mahdollisimman ajantasai-

sesti verkkouutisoinnin kielenkäyttöä ja sitä, millaisena urheilukieli näyttäytyy tuoreeltaan. 

 

Tammikuussa uutisointi on keskittynyt olympiavalintoihin ja olympialaisia edeltäviin kilpai-

luihin. Uutisissa on mukana myös sellaisia urheilijoita, jotka ovat olleet ehdolla olympialai-

siin, mutta jotka eivät lopulta tulleet valituiksi. Helmikuussa uutisointi pyörii vahvasti kisa-

huuman ympärillä ja maaliskuussa uutiset ovat lähinnä jälkipuintia ja parhaiden palojen muis-

telua. Pääasiassa uutiset ovat tyypillisiä verkkouutisia, mutta mukaan mahtuu myös muutama 

uutisarkistoon mukaan otettu toimittajan kommentti olympialaisten ajankohtaisesta puheenai-

heesta tai johdatus blogimerkintään. Aineistossa ovat kaikki Vancouverin olympiauutisarkis-

tossa julkaistut tekstit.  
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Tutkimuksessa ovat mukana kaikki 82 maata ja kaikki olympialajit eli alppihiihto, ampuma-

hiihto, curling, freestylehiihto, jääkiekko, short track -luistelu, lumilautailu, maastohiihto, 

mäkihyppy, ohjaskelkkailu, pikaluistelu, rattikelkkailu, skeleton, taitoluistelu ja yhdistetty 

hiihto, yhteensä 15 urheilumuotoa. MTV3 uutisoi suuremmista lajeista selkeästi enemmän 

kuin pienemmistä lajeista, joten eniten uutisia on jääkiekosta, hiihdosta ja mäkihypystä.  

 

Uutisten perässä ilmoitetaan sen kirjoittaneen toimittajan nimi tai vaihtoehtoisesti, jos MTV3 

on käyttänyt Suomen Tietotoimistoa (STT) tai Reutersia lähteenään, mikä on melko yleinen 

käytäntö.  

 

1.4 Tutkimuksen kulku 

 

Esittelen heti tutkimukseni alkajaisiksi, toisessa pääluvussa, tutkimuskohteenani olevan kie-

len, joka jakautuu sekä urheilukieleen että verkkokieleen. Niiden esittely antaa kehykset koko 

tutkimukselleni, sillä urheilukieli on erikoiskieli ja tutkimusaineistoni, verkkouutiset, lingvis-

teille varsin tuore tutkimuskohde.  

 

Kolmas pääluku esittelee teoreettiset lähtökohtani ja se jakautuu kolmeen alalukuun. Ensin 

johdatetaan kognitiiviseen kielentutkimukseen ja sen keskeisiin näkökulmiin työni edellyttä-

missä rajoissa. Seuraavaksi esitellään leksikaalisen semantiikan perusperiaatteita ja tarkastel-

laan lähemmin metaforia ja metonymiaa sekä verbien semantiikkaa. Lopuksi tarkastellaan 

sanakenttäjaottelua ja komponenttianalyysia. 

 

Tutkimuksen analyysiosio koostuu kolmesta pääluvusta, luvuista 4–6. Luku 4 johdattaa ni-

meämisen semantiikkaan ja tarkastelee komponenttianalyysin ja sanakenttäjaottelun avulla 

yksittäisten proprien, appellatiivien ja kollektiivisten sanojen jakautumista erilaisiin urheilu-

uutisoinnille olennaisiin ja vähemmän olennaisiin sanaryhmiin. Näistä olennaisimpia ovat 

urheiluviitteiset sanat, jotka laajenevat yhteiskuntaan ja yksityiselämään päin, eli muuttuvat 

informatiivisesta vähemmän informatiiviseksi. Luku 5 syventää semanttista analyysiani, sillä 

tarkastelun alla ovat suoraan urheilijoihin viittaavien sanojen yhteydessä käytetyt määritesa-

nat ja -lausekkeet. Ne voivat joko rajata/tarkentaa tai kuvailla tarkoitetta. Lisäksi luku keskit-

tyy yhdyssanojen semantiikkaan. Viimeinen analyysiluku, luku 6, johdattaa urheilijoiden suo-
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rien siteerausten yhteydessä käytettyjen verbien semantiikkaan ja siihen, missä määrin mies- 

ja naisurheilijat saavat kisapaketissa äänensä kuuluviin. Kaikissa analyysiluvuissa on käytetty 

runsaasti aineistoni esimerkkejä, jotta aineisto tulisi mahdollisimman kattavasti esille. Lisäksi 

jokaisessa luvussa on käytetty kvantitatiivisia taulukoita tutkimustulosten havainnollistami-

seksi. 

 

Luku 7 on koko tutkimuksen yhteenveto. Siinä esitellään tutkimuskysymysten valossa esiin 

nousseet näkökulmat ja tarkastellaan kuinka sukupuolineutraalina MTV3:n olympiauutisointi 

näyttäytyy. Lisäksi luvussa otetaan kantaa Seppo Pänkäläisen esittämille väitteille urheilu-

journalismista ja sen kielestä.  

 

Tekstin sisällä on viittauksia kunkin kokonaisuuden esimerkkeihin, jotka on merkitty muo-

toon (E1), eli esimerkki 1. Havainnollistus on tehty siitä syystä, että sulkeissa esiintyy myös 

sanojen käyttömääriä, esimerkiksi tähtipelaaja (5).  
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2 URHEILU-UUTISET VERKOSSA 

2.1 Erikoiskielenä urheilukieli 

 

Yleiskieli on kielen osa-alueista kaikkein käytetyin ja laajin. Se on yhteinen kieli kaikille 

väestöryhmille ikään tai ammattiryhmään katsomatta. (Haarala 1981: 9.) Yleiskieli on muo-

toasultaan kirjakielen normien mukaista, ja sen sanasto on jokapäiväisen käytön vuoksi kai-

kille tuttua. Virkerakenteeltaan yleiskieli on yksinkertaista. (Iisa-Piehl 1992: 15.) Yleiskielen 

rinnalla on erikoisalojen kieliä, erikoiskieliä. Ne ovat ammatti- ja harrastusalojen kielimuoto-

ja, jotka poikkeavat yleiskielestä lähinnä niille ominaiselta sanastoltaan. Erikoiskielten kes-

keisten sanojen merkityksestä on kuitenkin aina eri alojen piirissä sovittu erikseen. (Haarala 

1981: 9.) 

 

Urheilukieli on erikoiskieli, jossa on paljon lajikohtaista sanastoa. Erikoisalojen sanastot kas-

vavatkin nopeasti uusien käsitteiden ja niiden nimitysten myötä. Erikoiskielten yhtenä pääasi-

allisena tarkoituksena on nopeuttaa, helpottaa ja selkeyttää käsitemaailman jäsentämistä alan 

sisäisessä viestinnässä. Yksinkertaistaen erikoisalan sanasto onkin tietyn harrastajajoukon 

keskinäistä viestintää helpottava väline. (Haarala 1989: 259–263.)  

 

Eri urheilulajeihin, kuten jääkiekkoon, on muodostunut todella laaja erikoissanasto. Uusia 

sanoja erikoiskieliin tulee joko yleiskielestä, toisen alan erikoiskielestä tai vieraista kielistä. 

Yleiskielisiä sanoja otetaan käyttöön joko sellaisenaan tai niitä yhdistellään uudelleen yhdys-

sanoiksi ja sanaliitoiksi. Yleiskieli onkin tärkeä erikoiskielten sanaston lähde itse luodun sa-

naston ohella. Sitä tulisi pitää ensisijaisena termin etsimislähteenä, kun erikoiskieleen haetaan 

uusia ilmaisuja. (Haarala 1989: 271.) Vaikuttaa kuitenkin siltä, että etenkin trendikkäimpiin 

lajeihin, kuten lumilautailuun, käsitteet tulevat vieraiden kielten vaikutuksesta. Eri lajeissa on 

niille ominainen slanginsa, mikä mahdollistaa asioiden ilmaisemisen yksinkertaisemmin ja 

toimii eräänlaisena tyylikeinona. Esimerkiksi lumilautailijaa voidaan nimetä goofy-laskijaksi 

eli laskijaksi, joka laskee oikea jalka edessä. Sen sijaan regular on laskija, jolla on laskettaes-

sa tavallinen asento eli vasen jalka edessä.  
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Urheilu herättää monenlaisia tunne-elämyksiä, mikä näkyy myös kielen käytössä. Urheilukil-

pailuja kuvataankin mediassa yleensä suurena draamana. Tämän vuoksi urheilukieli on yleen-

sä erittäin värikästä ja täynnä erilaisia kielikuvia, sillä monet normaalit ilmaisut ovat urheilu-

kieleen turhan mielenkiinnottomia. Tunnepitoinen liioittelu on hyvinkin ominaista urheilukie-

lelle ja kielikuvia ammennetaan elämän eri osa-alueilta. (Sivula 1962: 195–196.)  Kiinnosta-

vien elämänalueiden, kuten urheilun, sanat ovat herkkiä leviämään myös käyttöalueensa ul-

kopuolelle. Esimerkiksi urheilukielen verbiä tyrmätä käytetään nykyisin myös ehdotuksista 

puhuttaessa ja verbiä painia taas ongelmien setvimisen yhteydessä. (Kangasniemi 1997: 85.) 

Urheilukielessä käytetään todella laajalta alalta sanastoa ja otsikointi on monesti hyvinkin 

mahtipontista, kuten seuraavissa esimerkeissä, jotka ovat aineistostani. 

 

7) USA:n kiekkomiehet kylvetti isäntämaan tähtiä - Kanada karsimaan (MTV3 

22.2.2010) 

 

8) Slovakia lähetti Ruotsin laulukuoroon (MTV3 25.2.2010) 

 

9) Hagmanilla resepti USA:n kaatoon (MTV3 25.2.2010) 

 

10) Leijonat silppusi Valko-Venäjän olympia-avauksessa (MTV3 18.2.2010) 

 

Erikoiskielen sanasto herättää helposti myös tunteita. Piia Joronen (2007) Joensuun yliopis-

tosta on tutkinut sellaisia puhekieleen liittyviä seikkoja, jotka ärsyttävät tavallisia kielenkäyt-

täjiä 2000-luvulla pro gradu -tutkielmassaan Ärsyttävä kieli – Puhekieleen kohdistuvat affekti-

set kannanotot Ilta-Sanomien verkkokeskusteluissa. Yksi hänen tutkimuskohteistaan on urhei-

lukieli. Hän mainitsee ärsytyksen aiheeksi urheilijoiden ja urheiluselostajien käyttämän urhei-

luslangin sekä siihen vakiintuneet yksittäiset ilmaukset. Sanastosta hän mainitsee muun muas-

sa kaverin tarkoittaen omaa tai vastajoukkueen pelaajaa, kuninkaan viitaten mäkihyppääjä 

Janne Ahoseen sekä sanat kuntohuippu, kuuma pelaaja, kypärätemppu, maailmanluokan maa-

livahti, tahtotila, terävin kärki, tuulettaa ja varma alastulo. Urheilukielen ilmauksista ärsytys-

tä herättävät puolestaan: sisulla ja sydämellä, hän torjuu puolittain, ei oltu hereillä, jäi nälkä, 

viimeinen maali tehtiin tyhjiin ja hiihdän vain oman hiihtoni. (Joronen 2007: 21–22.) Erikois-

kieli jää siis myös helposti ihmisten mieliin erityissanastollaan. 
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2.2 Verkkouutisointi 

 

Olen valinnut aineistokseni verkkouutiset, sillä lingvistit eivät ole tutkineet verkkouutisointia 

vielä paljon. Koska internet on merkittävä uutiskanava, on esitetty, että myös tekstintutkimuk-

sen pitäisi suuntautua enemmän painetuissa teksteissä esiintyvän kielen lisäksi internetissä 

käytettävään kieleen (Koskela, Lehikoinen & Nuopponen 2009: 1).   

 

Informaatioteknologia on kokenut nopean kehityksen ja internetin merkitys uutiskanavana 

kasvaa jatkuvasti ja nopeasti. Verkkouutisointi kilpailee muun uutisoinnin kanssa tiedonväli-

tyksen nopeudella, sillä uutiset tulevat internetiin reaaliajassa. Uutisten lukeminen kasvaa, 

vaikka nuoret internetin käyttäjät välttävät entistä enemmän painettua mediaa. Painetun medi-

an tilausmäärät laskevat, sillä uudet sukupolvet tottuvat saamaan uutiset suoraan internetistä 

ilmaiseksi. Verkkolukijat ovat kuitenkin samanlailla kiinnostuneita uutisista kuin painetun 

median kuluttajatkin ja moni haluaa lukea uutiset nykyään digitaalisessa muodossa. (Mannila 

2008.)  

 

Internet haastaa perinteisen median, koska sen uutistarjonta on rajaton. Illan tv-

urheilulähetykset kokoavat koko päivän urheiluannin ja olympiauutiset ovat värikkäästi luet-

tavissa myös seuraavan päivän sanoma- ja iltapäivälehdistä. Silti internet nousee myös tv-

uutisten haastajaksi. Vaikka säännölliseen kellonaikaan lähetettävä television pääuutislähetys 

on vasta seuraavana päivänä asiasta kertovaan sanomalehteen verrattuna nopea, on säännölli-

sestä uutislähetyksestä tullut internetiin verrattuna hidas tiedonvälityksen väline. (Pernaa & 

Länsiluoto 2009.) Koska uutiset tulevat internetiin reaaliajassa, se on kiistaton etu muihin 

uutisväyliin nähden. MTV3 ohjaakin illan pääuutislähetyksen lopuksi katsomaan lisää uutisia 

internetistä. 

 

Rakenteeltaan verkkouutiset ovat pääosin nopeasti luettavassa muodossa, eli ne ovat melko 

lyhyitä ja kompakteja uutispaketteja. Informaatioarvon kannalta tärkein löytyy heti uutisen 

kärjestä. Uutiset sisältävät myös paljon urheilijoiden, valmentajien ja asiantuntijoiden kom-

mentteja, sillä ne nostavat uutisarvoa ja tekevät uutiset vakuuttavammiksi. MTV3:n verkko-

uutisissa on lähes jokaisen uutisen yhteydessä iso värikuva uutisaiheeseen liittyen ja uutisen 

lopussa on mahdollisuus kommentoida sitä. Lisäksi otsikon alta voi klikata painiketta, pitikö 

uutisesta vai ei. 
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3 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Kognitiivinen näkemys merkityksen tutkimuksessa 

 

Kognitiivinen kielentutkimus on rikastuttanut lingvististä tutkimusta tuomalla siihen entistä 

laaja-alaisemman tutkimusotteen. Vertailu ja samankaltaisuuksien erottamiseen perustuva 

analoginen päättely ovat kognition perusprosesseja, minkä vuoksi se sopii hyvin tutkimukseni 

teoreettiseksi viitekehykseksi (ks. esim. Langacker 1987: 12–13 ja Leino: 1993). Kieltä ei 

irroteta täysin omaksi irralliseksi tutkimuskohteekseen, vaan se nähdään osana kognitiota ja 

kommunikaatiotilanteet otetaan myös huomioon (Leino 1993: 21). Se on nimensä mukaisesti 

kiinnostunut kielen ja kognition suhteesta ja lähestyy kieltä ihmiskeskeisestä näkökulmasta, 

sillä kieli nähdään yhteydessä ihmisen muihin kognitiivisiin kykyihin (Onikki 2000: 87). Kie-

len avulla maailma jäsennetään tajuntaan ja välitetään sellaisena kuin se on sinne hahmottu-

nut. Monet kielitieteilijät ajattelevat nykyisin, että maailma luo kieltä ja kieli luo maailmaa, 

eli kieli nähdään maailman muottina. (Saukkonen 2001: 16.)  

 

Kognitiivisen kielentutkimuksen johtohahmoja ovat entiset generatiiviset semantikot Ronald 

W. Langacker ja George Lakoff. (Onikki 2000: 89.) Kognitiivinen kielitiede on syntynyt osit-

tain vastaamaan niihin kysymyksiin, joihin generativistinen kielitiede ei tarjoa vastausta (Lee 

2001: 1). Se on kuitenkin ennemmin suuntaus kuin yhtenäinen lingvistinen koulukunta, ja 

yksityiskohdiltaan hyvinkin paljon toisistaan poikkeavat ja kehitteillä olevat analyysimallit 

kuuluvat sen piiriin (Leino 1993: 20). Kognitiivinen kielentutkimus on Onikin (2000: 88) 

sanoin ”pikemmin yritys tarttua kielellisen merkityksen kuvaukseen kuin ratkaisu kysymyk-

seen kielen ja kognition suhteesta”. Eri tutkijat lähestyvät kuitenkin merkityksen kuvausta 

erilaisista näkökulmista. 

 

Suuntauksessa lähdetään liikkeelle merkityksestä. Koska kielen funktio on merkitysten vä-

littäminen, merkityksen aseman voidaan katsoa olevan korosteinen (Leino 1993: 22).  Saeedin 

(2003: 344) mukaan merkitys perustuu konventionaalisiin rakennejärjestelmiin. Ne heijasta-

vat mentaalisia kategorioita, jotka ihmiset ovat muodostaneet kokemuksestaan maailmasta. 

Johnson taas (1987: 173–176) kuvaa kognitiivisen kielitieteen lähestymistapaa osittain feno-

menologiseksi. Merkityksen kannalta on olennaista, kuinka maailma ilmenee ihmisen tietoi-

suudessa ja ymmärryksessä. Ympäröivän todellisuuden hahmottamisessa ja luokittelussa ole-
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tetaan olevan perustaso, jolle ihmiselle oleelliset oliot ja tekemiset kuuluvat. Perustason sanat 

ovat mahdollisimman hyödyllisiä maailmanhahmottamisen kannalta. Ne ovat riittävän yleisiä 

ja riittävän informatiivisia, jotta viestinnässä ei synny epäselvyyksiä tarkoitteiden osalta. 

(Karlsson 1994: 196, Leino 1993: 37). 

 

Kognitiivisen kielentutkimuksen periaatteisiin kuuluu, että muoto ja merkitys eivät ole erotet-

tavissa toisistaan. Muodon muuttuessa myös merkitys muuttuu, sillä jokaista muotoa vastaa 

aina oma merkityksensä. (Leino 1993: 164.) Tietyn muodon ja tietyn merkityksen konventio-

naalinen yhteenliittymä, symbolinen yksikkö, on kognitiivisen kielitieteen perusyksikkö 

(Langacker 1987: 58).  Kognitiivisen ajattelutavan mukaan kielellisen merkin toinen osa on 

kielellinen ilmiasu, toinen osa taas kaikki mahdollinen tieto, jonka tietyn kieliyhteisön jäsenet 

ovat tottuneet kyseiseen äänneasuun kytkemään (Häkkinen 1998: 169). Yhden tietyn leksee-

min eli sanan valinta lähimerkityksisistä sanoista spesifioi merkityksen eri tavalla (Sivonen 

2005: 35). Sanavalinnoilla on siis huomattava rooli merkityksen mieltämisessä. 

 

Kognitiivisen kielitieteen näkemys kielestä on funktionaalinen. Kieltä tutkittaessa lähtökoh-

tana tulisi olla ne funktiot, joihin kieltä käytetään. (Onikki 2000: 87–88.) Kielellä on symbo-

linen funktio, jonka avulla ilmaistaan ajatuksia (Langacker 1987: 58). Kieli nähdään jatku-

vasti muuttuvana, avoimena järjestelmänä. Sitä ei eroteta ajattelusta ja kulttuurin vakiinnut-

tamasta tavasta jäsentää maailmaa, koska kieli ja kielen rakenne eivät ole ihmisen muusta 

kognitiosta riippumatonta. (Leino 1994: 11.) Myös morfosyntaksi voidaan katsoa osaksi 

kognitiivista kielentutkimusta, sillä kieliopin rakenteet selitetään merkityksistä käsin. Tutki-

mus onkin keskittynyt kieliopillisten luokkien merkityslähtöiseen kuvaukseen muuta funktio-

nalismia voimakkaammin. (Onikki 2000: 96.) 

 

Kielen käsitejärjestelmä ja yleinen eli ensyklopedinen tieto ovat kognitiivisen näkemyksen 

mukaan yhteydessä toisiinsa. Kognitiivisessa suuntauksessa sanojen merkitys syntyy kaikesta 

maailmaan yhdistettävästä kulttuurillisesta ja kokemuksellisesta tiedosta. Ei ole kuitenkaan 

itsestään selvää, missä raja lingvistisen semantiikan ja ensyklopedisen tiedon välillä kulkee, ja 

kognitiivisen semantiikan lähtökohtana onkin, että rajaa ei ole. (Häkkinen 1998: 167–169.) 

Langackerin (1987: 147) mukaan raja lingvistisen ja ekstralingvistisen tiedon välillä on pit-

kälti keinotekoinen. Leinon (1993: 46–48) mielestä taas on mahdotonta ottaa huomioon en-

syklopedisen tiedon ja tilannekontekstin kaikkia ulottuvuuksia. Kielellisten rakenteiden mer-

kityksiä ei voida analysoida vain suhteessa kontekstiin ja taustatietoon, sillä tausta ei hänen 
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mukaansa kuulu semanttiseen sisältöön. Semanttinen sisältö toimii ennemmin taustaa vasten 

ja merkitykset tulevat ymmärretyiksi taustaan kuuluvien tietojen ansiosta.  

 

Semanttiset rakenteet eli käsitteistykset ovat lingvistisiä ja näin ollen myös kielikohtaisia 

(Langacker 1987: 99–114). Kognitiivisen kielentutkimuksen yksi keskeinen lähtökohta on, 

että muodon muuttumiseen liittyy myös merkityksen muutos. Tämä aspekti korostuu tutki-

muksessani, sillä urheilusanalla on eri merkitys sen mukaan käytetäänkö samasta tarkoitteesta 

muotoa lumilautailijanainen, naislumilautailija vai lumilautailijatar. 

 

Uusia sanoja syntyy käyttöön niiden tarpeen mukaan ja yksi kognitiivisen kieliopin perusväit-

tämistä Langackerin mukaan on, että nimenomaan kielenkäyttäjät tuottavat uusia ilmauksia ja 

ratkaisevat niiden hyväksyttävyyden – ei kielioppi. Etsiessään tietylle käsitteistykselle kielel-

listä ilmaisua puhuja joutuu ottamaan huomioon muun muassa seuraavat seikat:  

 

1) Kuinka yksityiskohtaisesti hän haluaa kuvata tilannetta. 

2) Mitä käsityksen puolia hän haluaa mahdollisesti korostaa.  

3) Millainen on hänen sosiaalinen suhteensa kuulijaan. 

4) Mitä hän arvioi kuulijan jo tietävän kontekstista ja välitettävästä asiasta.  

5) Kuinka paljon hän haluaa poiketa kielellisistä konventioista. 

 6) Miten ilmaus on yhdistettävissä aikaisempaan ja tulevaan diskurssiin.  

(Langacker 1999: 65–66.) 

 

3.2 Leksikaalinen semantiikka 

3.2.1 Leksikaalisen semantiikan perusteita 

 

Siinä missä kognitiivinen kielitiede nojaa ensyklopediseen tietoon, leksikaalinen semantiik-

ka tuo tutkimukseeni hieman systemaattisempaa otetta. Sanojen rakenne koostuu sanojen vä-

lisistä suhteista ja niiden merkityksistä sekä yksittäisten sanojen sisäisestä rakenteesta. Näin 

ollen teoreettiset lähtökohtani ovat jopa hieman ristiriidassa keskenään. Uskon kuitenkin täl-

laisen lähestymistavan olevan erittäin hedelmällinen, sillä aineisto avautuu sekä kokemuspoh-

jaisesta että hyvinkin järjestelmällisestä näkökulmasta. Liitän systemaattisen tarkastelun taus-
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talle kuitenkin myös Langackerin ajatuksen siitä, että merkitys on kognitiivinen ilmiö, jollai-

sena se on myös analysoitava (Langacker 1987: 5). 

 

Semantiikan eli merkitysopin piiriin kuuluu sekä yksityisten sanojen että kokonaisten ilma-

usten tai lauseiden merkityksen tutkimus. Tutkimukseni painopiste on sanoissa ja niiden mer-

kityksissä eli leksikaalisessa semantiikassa. Se tutkii lähinnä paradigmaattisia merkityssuhtei-

ta eli kielellisen käsitejärjestelmän rakennetta ja järjestelmän osien välisiä suhteita. Sen sijaan 

lausesemantiikka tarkastelee syntagmaattisia merkityssuhteita eli sitä, miten merkitykset 

muotoutuvat sanoja yhdisteltäessä. Sanat saavat täsmällisen merkityssisältönsä vasta lopulli-

sessa kontekstissaan ja lauseiden merkitys riippuu siinä esiintyvien sanojen merkityksestä, 

joten sana- ja lausesemantiikkaa ei voida erottaa kokonaan toisistaan. (Häkkinen 1998: 167.)  

 

Langacker (1987: 5) korostaa merkitystä kognitiivisena ilmiönä. Sanan merkitys on tällöin 

liitettävä johonkin laajempaan taustaan, kuten semanttiseen kenttään (ks. 3.3) (Leino 1993: 

42). Sanat luovat käytössä myös väistämättä yhteyden taustaan ja maailmantietoon, sillä kie-

lenpuhujan tiedot, kokemukset, asenteet, uskomukset ja odotukset liittyvät niihin (Leino: 

1993: 45–46). Kielen ja kielenulkoisen maailman välisen suhteen hahmottuminen on ihmisen 

tajunnassa syntyvä kognitiivinen tapahtuma (Koski 1989: 127–128). Merkitystä voidaankin 

tarkastella kahdesta eri näkökulmasta. Toinen näkökulma on tarkastella, miten ilmausten 

merkitykset liittyvät todellisuuteen tai johonkin muuhun mahdolliseen maailmaan, jolloin 

kyseessä on kielen ja maailman välinen suhde eli kielen suhde kielenulkoiseen. Huomion 

kohteena voi olla myös se, millaisessa suhteessa kielen ilmausten merkitykset ovat toisiinsa, 

jolloin tutkimus keskittyy kielen sisäisiin merkityssuhteisiin. (Kangasniemi 1997: 23.)   

 

Kieli pyrkii jossain määrin ohjaamaan maailman hahmottamista ja altistaa ajattelemaan tietyl-

lä tavalla. Kielenpuhujan maailman hahmottaminen ei ole kuitenkaan kielen määräämää, vaan 

se on ennemminkin tarpeiden muokkaama työkalu, jonka avulla on mahdollista jäsentää to-

dellisuutta ja olla sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Todellisuuden, tajunnan ja kielen suhde 

on määriteltävissä lähinnä dialektiseksi. (Leino 1993: 15.)  

 

Leksikaalinen semantiikka tutkii kielellisten käsitteiden keskinäisiä suhteita sekä niiden yhte-

yttä kielenulkoisen maailman tarkoitteisiin eli referentteihin. Tarkoitteet voivat olla konk-

reettisia olioita tai abstrakteja suhteita. Kuten kognitiivisen kielentutkimuksen yhteydessä 

nousi jo esiin, jakamattomat perussanat voidaan kuvata kaksipuolisiksi merkeiksi, joihin sisäl-
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tyy muoto ja merkitys. Merkitysyksikkö on nimeltään semeemi. Merkitys ei ole aina osateki-

jöidensä summa, vaikka kompleksiset ilmaukset voidaan monesti kuvata semeemien yhdis-

telmänä. (Häkkinen 1998: 171.) Esimerkiksi mäki on maantieteellisesti maan kohouma ja kot-

ka suurikokoinen päiväpetolintu, mutta nimityksellä mäkikotka kuvataan mäkihyppääjää. 

 

Sanojen merkityksissä on erotettavissa erilaisia aineksia, sen mukaan sanotaanko esimerkiksi 

leijona-pelaaja vai jääkiekkoilija. Ilmaus voi koostua varsinaisesta denotatiivisesta eli viitta-

vasta merkityksestä sekä siihen liittyvistä assosiatiivista merkityksistä eli liitännäismerki-

tyksistä (Häkkinen 1998: 173). Denotatiivinen merkitys on eräänlainen intuitiivinen perus-

merkitys, joka voidaan ajatella lekseemin yleisimmäksi itsenäiseksi merkitykseksi (Nenonen 

2002: 25). Geoffrey Leech (1981: 9–23) on jakanut assosiatiiviset merkitykset viiden laji-

luokittelun mukaan. Sanalla voi olla 1) konnotatiivisia merkityksiä eli sivumerkityksiä pu-

hujan mieltymysten mukaan. Päämerkitys voi erota tyyliltään ja siihen voidaan liittää erilaisia 

tyylisävyjä eli 2) stilistisiä merkityksiä sen mukaan millaisissa yhteyksissä sitä käytetään. 3) 

Affektiivinen merkitys taas tarkoittaa puhujan henkilökohtaisten tunteiden ja asenteiden liit-

tymistä sanaan. Kun toisten sanojen merkityksistä säteilee vaikutusta sanan merkitykseen, on 

kyse 4) reflektoivasta merkityksestä. Sen sijaan 5) kollokatiivisessa merkityksessä sanojen 

merkitykseen säteilee vaikutusta sanojen kanssa usein yhdessä esiintyvistä sanoista. Sivumer-

kityksen alkaessa olla vakio jonkin sanan merkityksessä sen voidaan olettaa jo kuuluvan sa-

nan merkityksen ytimeen.  

 

Leksikkoa voidaan organisoida myös semanttisten relaatioiden avulla, joihin kuuluvat hypo-

nyymi-hyperonyymi-suhteet, meronyymi-holonyymi-suhteet sekä synonyymi- ja anto-

nyymi-suhteet. Näistä hyponyymiset ja meronyymiset suhteet ovat asymmetrisiä ja syno-

nyymiset ja antonyymiset suhteet symmetrisiä. Hyponyyminen suhde määritellään kaavalla ´x 

on eräänlainen y´ ja meronyyminen suhde puolestaan kaavalla ´x on osa y:tä´. Kahden sanan 

synonyymisuus voidaan ratkaista siten, että sanat testataan tietyssä kontekstissa. Toisen sub-

stituutio toisella ei saa muuttaa sen lauseen totuusarvoa, jossa substituutio on tehty. Konteksti 

voi olla esimerkiksi ´x pelaa maalissa, hän on siis maalivahti´. Maalivahti voidaan korvata 

jääkiekkoslangin sanalla molari ilman että totuusarvo muuttuu, joten sanat ovat synonyymi-

set. (Pajunen 2001: 33–35). 
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3.2.2 Metaforat ja metonymia 

 

Metaforat on perinteisesti nähty kaikkein tärkeimpänä muotona kuvainnollisen kielen käy-

tössä.  Ne ovat yksi vahvimmista uusia merkityksiä luovista voimista (Larjavaara 2007: 123). 

Kognitiivisessa ajattelussa metafora on merkityksen laajentumisen väline kielen kaikilla osa-

alueilla ja metaforiset ilmaukset on tavattu nostaa tutkimuksen keskiöön. Merkityksenmuu-

toksena metaforat perustuvat sanojen tarkoitteiden samankaltaisuuteen, ja suuri osa kielessä 

esiintyvästä polysemiasta on niiden aikaan saamaa. (Kangasniemi 1997: 47.) Koska metaforat 

perustuvat samankaltaisuuteen identtisyyden sijaan, metafora on yksi analogian muoto. Kes-

keistä on tällöin erottaa erilaisia analogisen ajattelun tyyppejä. (Onikki 1992: 37.) 

 

Metafora edellyttää ilmiönä vertaamista. Mauno Koski (1992: 14) esittää, että metaforan sa-

mankaltaisuuden kaava on, ´X on ikään kuin Y suhteessa Z´. X edustaa puhujan tarkoittamaa 

kategoriaa, Y verrattavaa kategoriaa ja Z sitä, millaisten ominaisuuksien tai piirteiden perus-

teella näin verrataan. Hän käyttää muuttujista termejä kuvattava (X), kuva (Y) ja peruste 

(Z). Tarkoitteiden kautta tätä voidaan havainnollistaa seuraavasti: tarkoite Y muistuttaa tar-

koitetta X, jolloin tarkoitetta X yleensä merkitsevää sanaa V voidaan käyttää myös tarkoit-

teesta Y. Tarkoitteiden välillä on samankaltaisuus, joten sen vuoksi V:n voidaan ymmärtää 

viittaavan myös Y:hyn. Kosken (1992: 14) sanoin: ”Tiedän kyllä, ettei X ole Y, mutta sanon 

sitä kuitenkin Y:ksi, koska haluan antaa kuulijalle sen vaikutelman, että se jotenkin muistuttaa 

Y:tä.” Esimerkiksi eläinmetaforat ovat urheilukielessä erittäin yleisiä. Urheilijat voidaan as-

sosioida muun muassa eläinten nopeuteen, ketteryyteen, oveluuteen, voimaan, kestävyyteen ja 

hallitsevuuteen luonnossa. Suomalaiset jääkiekkoilijat on assosioitu ominaisuuksiltaan leijo-

niin, kuten seuraavassa esimerkissä. 

 

11) Nuoret leijonat puhkuvat intoa. (MTV3 16.2.2010) 

 

Metafora on samankaltaisuuden identifiointia, jossa ominaisuudet siirtyvät yhdestä käsitteestä 

toiseen. Kuvailevaa konseptia kutsutaan kohteeksi ja vertailevaa konseptia lähteeksi. (Saeed 

2003: 345–346.)  Kuvauksella tarkoitetaan siis jonkin lähdealueen piirteen assosioimista tiet-

tyyn kohdealueen piirteeseen. Urheilukielessä on myös paljon metaforia taisteluterminologias-
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ta, sillä sodat kuuluvat merkittävänä osana urheilukieleen. Esimerkiksi jääkiekko on kamppai-

lulaji, jossa urheilutilanne voidaan assosioida taisteluun ja sotaan (E12).  

 

12) Hän nostaa puumailansa lonkan korkeudelle ja laukaisee kiekon terävästi ja 

tarkasti kohti maalia. (MTV3 16.2.2010) 

 

Metaforan tavoin myös metonymia on keskeisessä roolissa kognitiivisessa kielentutkimuk-

sessa. Myös metonymia on uusien merkitysten lähde. Siinä sanan uusi merkitys syntyy ei-

metaforisesti jonkin tarkoitteensa osan, käytön tai muun vastaavan perusteella. (Larjavaara 

2007: 123.) Esimerkiksi mäkihyppääjän nimittäminen pelkäksi hyppääjäksi on metonymian 

tulosta. Metonymia perustuu kahden ulkomaailman tarkoitteen kiinteään yhdessä esiintymi-

seen, jolloin toista tarkoittavaa sanaa aletaan käyttää viittaamaan myös toiseen. Metonyymisia 

ilmauksia esiintyy runsaasti kielenkäytössä, mutta ne johtavat harvoin pysyvään merkityk-

senmuutokseen, jossa vanha merkitys olisi kokonaan kadonnut. (Kangasniemi 1997: 80.) 

 

Metonyyminen suhde voi rakentua monella eri tavalla. Metonymia voi perustua esimerkiksi 

merkityksenmuutokseen, jossa osaa tarkoittava sana on alkanut merkitä kokonaisuutta. Esi-

merkiksi henki voi viitata koko ihmiseen ja voidaan kysyä: montako henkeä kuuluu joukkuee-

seen? (Kangasniemi 1997: 80.) Urheilukielessä on tyypillistä, että suomalaisista koostuvasta 

joukkueesta käytetään yleisesti nimitystä Suomi, vaikka puhe ei olekaan koko maasta, vaan 

vain rajatusta pelaajajoukosta (E13).  

 

13) Suomi on harjoitellut tähän saakka lilliputtijoukkueella, johon kuuluvat Eu-

roopan kaukaloissa leipänsä tienaavat Ville Peltonen, Niko Kapanen, Jarkko 

Immonen, Lasse Kukkonen ja Janne Niskala. (MTV3 14.2.2010) 

 

3.2.3 Verbien semantiikkaa 

 

Verbejä voidaan luokitella sekä syntaktisesti, semanttisesti että syntaktis-semanttisesti. Verbi-

luokitus voi perustua myös käsitteellisiin luokkiin eli asiantiloihin ja semanttisiin kenttiin 

(Pajunen 2001: 33). Viberg (1985) jaottelee verbit semanttisesti neljään eri kenttään: omistus- 

ja muutosverbeihin, olo- ja liikeverbeihin, mentaaliverbeihin ja kommunikaatioverbeihin. 

Mentaaliverbit jakaantuvat vielä kolmeen alakategoriaan, joihin kuuluvat aistihavaintoverbit, 

kognitioverbit ja tunneverbit. (Viberg 1985: 79.) Pajunen (2001) puolestaan luokittelee verbit 
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A-verbeihin ja B-verbeihin niitä jaottelevien ominaisuuksien mukaan. A-ryhmään kuuluvat 

tapahtuma-, teko-, liike- ja tilatyyppiin kuuluvat verbit. B-verbityyppiin taas kuuluvat psyko-

logisia tiloja ja prosesseja, perkeptiivisiä tiloja ja prosesseja sekä puheaktia ja muuta kommu-

nikaatiota ilmaisevat prosessit.  Tutkimukseni koskee lähinnä B-ryhmän verbejä. Näistä en-

simmäiseen ryhmään kuuluvat tunnetiloja ja niiden alkamista ilmaisevat emotionaaliset verbit 

sekä propositionaalisia asenteita ilmaisevat kognitiiviset verbit. Toiseen ryhmään kuuluvat 

erilaisia aistihavaintoja ilmaisevat verbit ja kolmanteen verbaalista ja ei-verbaalista kommu-

nikaatiota ilmaisevat verbit. A- ja B-verbien välillä on myös erilaisia yhteyksiä, sillä esimer-

kiksi A-verbeihin kuuluvat reaktioverbit voivat toimia myös kommunikaatioverbeinä. (Paju-

nen 2001: 53–56.)  

 

Verbit voidaan jakaa kuvaamiensa tilanteiden perusteella myös konkreettisiin, mentaalisiin ja 

abstrakteihin verbeihin. Konkreettiset verbit ilmaisevat havaittavia tiloja, toimintoja ja tekoja. 

Mentaaliset verbit puolestaan kuvaavat mielen sisäisiä tiloja, tekoja ja toimintoja. Abstraktit 

verbit taas eivät kuvaa asiantiloja vaan ennemminkin suhteuttavat niitä keskenään. Kommu-

nikaatioverbeillä on sekä mentaalisten että konkreettisten verbien piirteitä. (ISK § 445.) Silti 

näiden ryhmien välille ei voida vetää selvää rajaa, sillä myös verbeissä esiintyy metaforisuut-

ta. Verbit voivat laajentaa käyttöalaansa konkreettisesta abstraktiin päin. (ISK § 445.) Esi-

merkiksi aineistossani kommunikaatioverbinä käytetty tukistaa voi merkitä konkreettisesti 

hiuksista vetämistä tai sen voi metaforisesti rinnastaa verbiin läksyttää (E14).  

 

14) Ensimmäisessä erässä tuhlasimme 3-4 paikkaa, peli olisi voinut olla 4-0. 

Voitto on tietenkin tärkein juttu, mutta meille kaikille jäi paljon parannetta-

vaa, joukkueen kapteeni tukisti. (MTV3 18.2.2010) 

 

Referointi on yksi urheilu-uutisten keskeinen ominaisuus. Referoimalla viitataan avoimesti 

siihen, mitä tietolähde on todennut uutisessa. Referointiin sisältyy kaksi ilmiötä: toisesta kie-

lellisestä ilmiöstä viestiminen ja sen osoittaminen (Kuiri 1984: 50). Referointimuotti on 

kommunikaatiomuotti, jonka sisältöä edustaa joko suora esitys, että-lause, alisteinen kysy-

myslause tai referatiivirakenne. Referointimuotissa esiintyy erilaisia ihmisen toimintaa ku-

vaavia verbejä ja verbi-idiomeja, kuten julistaa, paljastaa ja raivota, jotka eivät muuten saa 

kommunikaatiotilanteeseen kuuluvia täydennyksiä. Suorassa esityksessä mahdollisten verbien 

määrä on suurin. (ISK § 483.) Johtolauseessa esiintyvät verbit ovat mentaaliverbejä, jotka 

koodaavat referentiaalisiin asiantiloihin kohdistuvaa tietoa, sen lähdettä ja varmuusastetta 
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(Pajunen 2001: 296). Tosin hyvin vähän kommunikatiivista merkitystä sisältävät intransitiivi-

setkin verbit ovat mahdollisia (ISK § 1476).  

 

Verkkouutiset tulevat suoraan reaaliajassa tapahtumien keskiöstä, joten aikamuotona johto-

lauseen verbeissä on joko preesens tai lähimenneen imperfekti. Imperfekti onkin tempuksena 

preesensin sisar, sillä se on semanttisesti hyvin samanlainen kuin preesens. Erona on, että kun 

preesens kuvaa tapahtumista tai olemista puhehetken tai tulevan hetken kanssa samanaikaises-

ti, imperfekti kuvaa mennyttä hetkeä. Lähimenneen imperfekti ei kuitenkaan vaadi paikanta-

maan hallitsevaa aikatasoa eksplisiittisesti, ja yleensä se kytkeytyykin selvästi puhehetken 

tilanteeseen. Kuvattu tilanne voi olla esimerkiksi syy siihen, miten asiat ovat nyt. (Larjavaara 

2007: 365–366.)  

 

Mentaaliverbit eli ihmisen psyykkiseen toimintaan liittyvät verbit, kuten pohtia, muistaa, 

sanoa ja nähdä liittyvät ajatteluun, muistamiseen, tuntemiseen, havaitsemiseen ja puhumi-

seen. Ihmisen mentaalisia toimintoja ei ole aina kovinkaan helppo havaita, ja ne voi siksi 

hahmottaa monin eri tavoin. (Siiroinen 2001: 2.) Mentaaliverbejä käytetään referoitaessa 

mentaaleja tiloja ja toimintoja. Tällöin referaatit ilmaisevat episteemistä modaalisuutta (ISK § 

1578). Verbit voivat saada referatiivirakenteen, joka ilmaisee mentaalisen tapahtuman sisäl-

lön. Kun täydennyksenä on referatiivirakenne, tarkoitetaan tietoiseksi tulemista jostakin ta-

pahtuneesta tai tapahtuvasta. Esimerkiksi verbi ajatella ilmaisee siteerauksen kanssa ajatuk-

sia, kun taas infinitiivin yhteydessä se merkitsee aikomista. (ISK § 471.)  

 

Mentaaliverbit voidaan jakaa semanttisiin alakategorioihin. Pajunen (2001) jaottelee ne psy-

kologisiin verbeihin, joihin kuuluvat emotionaaliset ja kognitiiviset verbit, perkeptio- eli aisti-

havaintoverbeihin ja puheaktiverbeihin. Emotionaaliset verbit leksikalisoivat tunnetiloja ja   

-tapahtumia, kognitiiviset verbit puolestaan muun muassa propositionaalisia asennetta, eli 

kognitiivista suhdetta lauseen sisältöön, sekä päättelyä ja aikomuksia. Yksinkertaistaen emo-

tionaaliset verbit leksikalisoivat välitöntä kokemusta ja kognitiiviset puolestaan välillistä. 

Perkeptioverbit leksikalisoivat eri aistimuksia ja puheaktiverbit taas kielellistä toimintaa. (Pa-

junen 2001: 297.) Iso suomen kielioppi jakaa transitiiviset mentaaliverbit tunnetta (surra), 

havaintoa (nähdä), ajattelutoimintaa (pohtia) ja propositionaalista asennetta (epäillä) ilmaise-

viin verbeihin. (ISK § 461.)   
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Puheaktiverbit kuuluvat mentaaliverbeihin, sillä niillä ilmaistaan ihmiselle tyypillistä kykyä. 

Mentaaliverbeihin luokittelemista voi esimerkiksi perustella sillä, että puheaktiverbit voivat 

välittää myös asenteita, kuten verbi kerskua. Puheaktiverbit voidaan jakaa yleensä kommuni-

kaatiota ja toisaalta puhumista sekä varsinaista puheaktia leksikalisoiviin verbeihin (puhua, 

sanoa, kysyä), verbaalisiin tekoverbeihin (käskeä, pyytää, kutsua), lukemis- ja kirjoittamis-

verbeihin (kirjoittaa) sekä verbaalista tai kognitiivista toimintaa edellyttäviin teko- ja tapah-

tumaverbeihin (opettaa). Luokka voidaan määritellä melko väljästi, jolloin myös kaikki kie-

lellistä kommunikaatiota ja myös sen tapaa ilmaisevat verbit voidaan katsoa siihen kuuluviksi. 

Ei-kielellistä kommunikaatiota leksikalisoivat esimerkiksi reaktiota ilmaisevat verbit. (Paju-

nen 2001: 339–340.) Niitäkin käytetään puheaktiverbeinä urheilu-uutisissa.  

 

Puheaktiverbejä voidaan luokitella alakategorioihin, mikä on myös oman tutkimukseni kan-

nalta mielekästä. Esimerkiksi Miller ja Johnson-Laird ovat jakaneet kommunikaatioverbit 

ilmaisuverbeihin (huutaa), väiteverbeihin (kertoa), pyyntö- ja kysymysverbeihin (kysyä), kes-

kusteluverbeihin (puhua) sekä metalingvistisiin verbeihin (viitata) (Miller & Johnson-Laird 

1976: 619–665). Pajunen esittelee Searlen kehittelemän mallin, jossa verbit jakautuvat rapor-

tointia ilmaiseviin affirmatiivisiin (sanoa, kertoa), performatiivisiin (nimittää), arvioiviin 

(kiittää, moittia), ilmaiseviin (myöntää, kiistää), ohjaaviin (käskeä) ja sitoutuviin (luvata) 

alaluokkiin. Kaikkiin muihin luokkiin paitsi affirmatiivisiin verbeihin koodautuu jotakin li-

säinformaatiota. (Pajunen 2001: 340.) Ison suomen kieliopin mukaan puhuja taas voi kom-

munikaatioverbeillä välittää yksinkertaisesti puhetapaa (sanoa, kertoa) tai osoittaa tulkintaan-

sa siitä, millainen puhetapahtuman luonne on ollut sekä asennoitumistaan referoitavaan puhu-

jaan (kehuskella, marista).  (ISK § 1476.)  

 

 

3.3 Sanakenttien semanttiset piirteet ja komponenttianalyysi 

 

Merkitys on syytä nähdä myös suhteessa muihin saman sanakentän sanoihin, ja samaan sana-

kenttään kuuluvien sanojen tutkimus auttaa erottamaan erilaisia merkitysvivahteita. Sanojen 

sisäisten merkityssuhteiden perusteella sanat muodostavat erilaisia sanakenttiä. Kuten jo edel-

lä kävi ilmi, sanojen välinen vertailu on usein välttämätöntä sanan merkityksen määrittelyssä. 

Semanttisen analyysin perusta on kulloisenkin semanttisen kentän sanojen systemaattisessa 

vertaamisessa, jotta merkitysten yhtäläisyyksien ja erojen kuvaus olisi mahdollisimman katta-
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va (Goddard 1998: 43). Kangasniemi (1997: 67–68) nimittää näitä sanakenttiä merkitysken-

tiksi. Esimerkiksi jääkiekon sanasto tai lumilautailun sanasto muodostavat semanttisen ken-

tän, sillä sanojen tarkoitemaailma on yhteinen. Samaan merkityskenttään kuuluvat sanat muo-

dostavat sisäisesti motivoituvan kokonaisuuden, jossa eri alamerkitykset liittyvät mielekkäästi 

toisiinsa (Onikki 2000: 94). Kentät eivät ole mielivaltaisia, sillä samaan merkityskenttään 

kuuluvat sanat assosioituvat puhujan mielessä yhteen. Eri merkityskentät ovat myös yhtey-

dessä toisiinsa, sillä yhden kentän sanat esiintyvät muiden merkityskenttien sanojen yhteydes-

sä. Siinä on kuitenkin eroavaisuuksia, kuinka vapaasti eri merkityskenttien sanat voivat esiin-

tyä yhdessä muiden merkityskenttien sanojen kanssa. (Kangasniemi 1997: 67–68.) 

 

Sanakentissä voi myös tapahtua muutoksia, jotka heijastuvat muihin saman kentän sanoihin. 

Kenttään voi tulla uusi sana, jolloin toisen sanan merkitys voi melioratiivistua eli kokea ar-

vonnousun tai pejoratiivistua eli lieventyä. (Kangasniemi 1997: 82.)  

 

Sanojen merkitykset koostuvat tietyistä merkityspiirteistä, komponenteista. Larjavaaran 

(2007: 166) sanoin ”olennaisia ovat merkitysten erot ja vastakohdat kiinteiden keskinäisten 

suhteiden verkossa”. Komponentti- eli piirreanalyysilla voidaan analysoida näitä keskinäi-

siä eroja ja vastakohtaisuuksia, mutta se sopii kuvaamaan parhaiten sanojen denotatiivisia 

merkityksiä. Komponenttianalyysiin poimitaan yleensä saman sanakentän sanoja ja kustakin 

yksittäisestä sanasta tehdään piirteiden luettelo, joka kuvaa sen merkitystä mahdollisimman 

tarkasti. Huomion kohteena ovat pääasiassa sanan pysyvät merkityspiirteet. (Kangasniemi 

1997: 69–71.) Osa sanan merkitystä muodostavista komponenteista on aina relevantteja. Ne 

muodostavat sanan semanttisen ytimen. Osa komponenteista taas on erilaisia lisäpiirteitä, jot-

ka joko voivat todentua tietyssä kontekstissa tai jäädä vain puhujan intentioiksi. (Orpana 

1988: 23.)  Jotta sopivat komponentit löytyvät, on pohdittava, millaisia yhtäläisyyksiä kunkin 

sanan tarkoitteilla tavallisesti on, ja miten nämä tarkoitteet eroavat niistä, joista käytetään tois-

ta sanaa. (Koski 1983: 152). 

 

Semanttiset piirteet käsitetään yleensä binaareiksi joko/tai -piirteiksi, eli sana joko kuuluu 

piirteen määrittämään luokkaan tai jää sen ulkopuolelle (Larjavaara 2007: 166). Joidenkin 

komponenttien voidaan katsoa kuuluvan tietyn sanan merkitykseen, ennemmin kuin tietyn 

sanan koostuvan kyseisistä komponenteista (Kangasniemi 1997: 71). Esimerkiksi ihmistä 

merkitseviä sanoja on helppo kuvata semanttisten piirteiden avulla. Sanat mies ja nainen voi-

daan erottaa toisistaan vastakohtapiirteiden avulla. Merkityspiirteen olemassaoloa sanassa 
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voidaan merkitä plusarvolla, ja vastaavasti, jos sanassa ei ole kyseistä piirrettä, miinusarvolla. 

Esimerkiksi mies on +maskuliininen, eli sillä on kyseisen piirteen suhteen plusarvo ja nainen 

saa arvon –maskuliininen. (Häkkinen 1998: 174.) Kun merkitykset esitetään välttämättömien 

ja riittävien ehtojen avulla mahdollisimman vähiä piirteitä käyttäen, päädytään minimalisti-

seen kuvaukseen (Langacker 1987: 19–22, Leino 1993: 36, 39). Kuvausta voidaan kuitenkin 

aina myös tarkentaa epäprototyyppisempien piirteiden avulla. Komponenttianalyysin tarjoa-

man ajattelutavan ohjaamana sama merkitys, eri merkitys ja vastakohta voivat saada koko-

naan uuden sisällön, kun ajatellaan esimerkiksi sanojen synonyymisiä, hyponyymisiä, anto-

nyymisiä ja komplementaarisia suhteita (Orpana 1998: 22). 

 

Distinktiivinen eli erotteleva piirre luo aina vastakohdan ja erottaa sanojen merkitykset toi-

sistaan (Larjavaara 2007: 167). Jos sanan merkitystä ei voida määritellä tietyn piirteen avulla, 

se on sen suhteen neutraali. Tällöin voidaan käyttää plusmiinusmerkkiä. Sana aikuinen on 

+/– -maskuliininen, sillä se voi tarkoittaa sekä sanan mies että nainen tarkoitteita. Sana voi 

olla myös irrelevantti eli ei myöskään neutraali tutkittuihin piirteisiin nähden. Tällöin piir-

teelle voidaan antaa nolla-arvo. Esimerkiksi auringolla ei ole sukupuolta, joten se olisi 0-

maskuliininen. (Kangasniemi 1997: 70.)  

 

Komponenttianalyysi sopii kuvaamaan parhaiten järjestelmällisesti koostuneiden merkitys-

kenttien sanastoa, sillä se pyrkii lähinnä erottamaan samaan merkityskenttään kuuluvien sano-

jen merkitykset toisistaan. Sanojen keskinäiset suhteet sisältyvät merkityksen osa-alueena 

käsitteeseen sense eli sanan merkitys paljastuu suhteessa niihin sanoihin, joiden kanssa sillä 

on yhteisiä ja erottavia tekijöitä. Kielessä on siis systemaattisia suhdejärjestelmiä, joita sa-

maan käsitepiiriin kuuluvien sanojen yhtäläisyyksien ja erojen tutkiminen paljastaa. Mitä vä-

hemmän semanttisia piirteitä sana sisältää, sitä laajempi se on käytöltään. Vastaavasti käytön 

ala supistuu piirre-ehtojen lisääntyessä. (Orpana 1988: 21–23.)   

 

Komponenttianalyysissä on omat heikkoutensa ja se kärsii vanhentuneen metodin leimasta. 

Sanojen kuvaamisessa tarvittavien semanttisten piirteiden joukko on hyvin suuri, mikä on 

semanttisen komponenttianalyysin puutteena. Joillekin sanoille on mahdotonta löytää sopivia 

piirteitä, sillä piirteiden pitäisi olla mahdollisimman yleispäteviä. (Häkkinen 1998: 174.) 

Komponenttianalyysin avulla voidaan kuitenkin kuvata sellaista kielen systematiikkaa, joka 

jäisi muuten tavoittamatta (Orpana 1988: 22). Sen tavoitteena on osoittaa, että sanojen merki-

tyksistä löytyy toistuvia piirteitä, jolloin jokainen merkitys ei ole täysin ainutkertainen koko-
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naisuus (Kangasniemi 1997:70). Analyysissä ei ole kyse tarkoitteiden erilaisten piirteiden 

osoittamisesta vaan ennemminkin mielteiden ja kielellisten ilmausten välisten suhteiden ana-

lyysista. (Koski: 1983: 153.) Larjavaaran (2007: 166) mielestä komponenttianalyysi ansait-

seekin nykyisellä kognitiivisten korostusten aikakaudella huomiota, sillä ihmiskognitiolle on 

luonteenomaista jäsentää todellisuutta nimenomaan vastakohtien ja osittaisvastakohtien avul-

la. Menetelmällä ei kuitenkaan tarvitse pyrkiä merkitysten tyhjentävään analyysiin. 
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4 PEETU JA NAISLEIJONA – NIMEÄMISTEN SEMANTIIKKAA  

 

4.1 Proprit 

 

Tarkastelen tässä luvussa yksilöviitteisiä propreja ilman niiden määritesanoja. Otan kvantita-

tiivisessa tarkastelussani mukaan myös sellaiset sanat, jotka saavat osakseen määritteitä, vaik-

ka tarkasteluni keskittyy vielä tässä vaiheessa ainoastaan koko ilmauksen semanttiseen kes-

kukseen, eli suoraan urheilijaan viittaavaan sanaan. Luvun tarkoituksena on esitellä konteks-

tista irrallaan, kuinka erilaisten nimivarianttien käyttö jakautuu aineistossani.  

 

Paula Sjöblom (2004: 83) esittelee kognitiiviseen lähestymistapaan pohjautuvan näkemyksen-

sä, jonka mukaan myös propreilla on merkitys. Kieli rakentaa kaikenaikaa tietoa maailmasta, 

sillä se on dynaaminen ja muuttuva järjestelmä. Näkemyksen mukaan proprit rakentavat kie-

len ilmauksina merkityksiä tasaveroisesti muiden sanojen kanssa. Ne herättävät kielenkäyttä-

jässä monenlaisia mielikuvia, jotka muodostuvat osaksi sanan merkitystä. Larjavaara (2007: 

67) toteaa nimen käytön ilmentävän tiettyjä peruskognitiivisia operaatioita. Erisnimien viit-

taava, vokatiivinen ja määrittävä funktio kuvaavat erisnimien sanaluokkaa, jolloin kyse on 

sanaluokkatyyppisisistä syntaktis-semanttisista tai syntagmaattisista funktioista, jotka ovat 

luettavissa osaksi merkin kokonaismerkitystä. Larjavaara toteaa erisnimien muodostavan 

oman tyyppisensä ekstension, vaikka esimerkiksi Peetu-niminen joukko ei muodosta sillä 

tavalla luonnollisen laadun mukaista joukkoa kuin vaikka lumilautailija-sanaa vastaava jouk-

ko.
1
 

 

Proprit voidaan ajatella muodosta ja merkityksestä rakentuneina symbolisina yksiköinä. Esi-

merkiksi nimen Peetu Piiroinen merkitys on kuvattavissa kognitiivisten alueiden myötä. Ni-

meen voi liittyä mielikuva henkilön ulkonäöstä, äänestä ja puhetavasta sekä hänen asemastaan 

ja suorituksistaan, jolloin hänen nimensä on näiden tekijöiden yhteinen nimittäjä ja osa moni-

tahoista merkitysten verkkoa. Erisnimellä yksilöidään olio, sillä propri nostaa yksilön esiin 

kaikkien muiden olijoiden joukosta ja tarkentaa puheena olevan kohteen. Mikäli samasta tar-

                                                 
1
 Lauseessa Peetu Piiroinen on lumilautailija subjektin viittausala eli ekstensio on kapeampi kuin predikatiivin. 

Subjekti on tässä tapauksessa tarkoitteellinen, mutta lumilautailijoita on tietysti muitakin. (ISK § 945.) Subjektin 

tarkoite ulkomaailmassa, eli sanan ekstensio, rajataan siis yhteen ainoaan ihmiseen.  



26 

koitteesta taas käytetään appellatiivia, huomio kiinnittyy joukon lumilautailijat samankaltai-

suuksiin. (Sjöblom 2004: 83, 89.)  

 

Erisnimi koostuu siis yhdestä tai useasta sanasta ja nimeää yksilön erotukseksi muista vastaa-

vaan luokkaan tai lajiin kuuluvista jäsenistä. Esimerkiksi nimi Peetu ei sinänsä kerro kantajas-

taan muuta kuin että kyseessä on Peetu-niminen olio, joka saattaa olla mies, koira, sohva, 

lumilautailija tai hiihtäjä. Erisnimillä on identifioiva tehtävä, ja niillä voidaan nimetä mikä 

tahansa tarkoite. (ISK § 553) Vaikka erisnimeen voidaan liittää erilaisia mielikuvia henkilös-

tä, sillä ei ole kuitenkaan koskaan varsinaista intensiota. Sanakirjasta ei voida etsiä erisnimen 

Peetu merkitystä, sillä kyseisellä nimellä voidaan nimetä mitä tahansa tarkoitetta, ja jokaiseen 

tarkoitteeseen liittyy erilaisia mielikuvia. 

 

Urheilijat esitellään urheilu-uutisissa aina aluksi proprein, mikäli ei haluta puhua vain ano-

nyymisti jonkin lajin edustajasta. Otsikossa käytetään monesti vain pelkkää etu-, tai sukuni-

meä tai jopa lempinimeä, vaikka koko nimellä viittaaminen on kaikkein informatiivisin tapa 

puhua urheilijasta ensimmäisellä viittauskerralla. Esimerkiksi pelkän etunimen käyttö voi olla 

tulkittavissa joko tuttavallisuuden tai läheisyyden osoitukseksi tai vastaavasti, ettei henkilöä 

oteta vakavasti (Fowler 1991: 99–101). Puheena olevat henkilöt ovat urheiluasemansa vuoksi 

julkisuudenhenkilöitä, mutta yleisessä tunnettavuudessa on eroja. Toiset nauttivat koko kan-

san tunteman sankarin asemasta, toiset ovat vasta nousevia nimiä ja jotkut taas melko tunte-

mattomia urheilijoita esimerkiksi lajin vähäisemmän uutisarvon takia. Tunnettavuuden lisäksi 

myös haastateltavan ja haastattelijan suhde saattaa vaikuttaa pelkän etunimen käyttöön (Salo-

niemi 1988: 52).  

 

Yhdessä uutisessa voidaan viitata usein erilaisin nimivariantein samaan urheilijaan. Jos urhei-

lijaan viitataan otsikossa etu-, suku-, tai lempinimellä, hänet esitellään leipätekstin alussa 

yleensä koko nimellä. Tämän jälkeen uutisen luonteesta riippuen urheilijaan viitataan joko 

etunimellä, lempinimellä tai sukunimellä sekä erilaisin appellatiivein. Suorissa siteerauksissa 

urheilijoihin taas viitataan yleisimmin etunimellä, sillä puheena olevat henkilöt ovat tuttuja. 

 

Seuraavat esimerkit ovat samasta uutisesta. Niistä näkyy, kuinka urheilijoihin voidaan viitata 

samassakin uutisessa erilaisin henkilönimivariantein. Uutisen otsikossa urheilijaan viitataan 

lempinimellä (E15). Kun urheilijasta puhutaan leipätekstissä ensimmäisen kerran, häneen 
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viitataan koko nimellä (E16). Urheilupäällikön suorassa siteerauksessa käytetään etunimeä 

(E17) ja yleisessä kerronnassa sukunimeä (E18). 

 

15) Ei armoa Foppalle - lentolippu käteen ja Örnsköldsvikiin (MTV3 25.2.2010) 

 

16) Jääkiekkolegenda Peter Forsberg uskoi varmasti pelaavansa muun Ruotsin 

joukkueen kanssa viikonloppuna olympiamitaleista. (MTV3 25.2.2010) 

 

17) Haluan Peterin kotiin heti. Alan katsella lentolippuja päivällä, Modon urhei-

lupäällikkö Fredrik Andersson ilmoitti Aftonbladetissa. (MTV3 25.2.2010) 

 

18) Mikäli Forsberg lähtee Vancouverista tänään, ehtii hän Ruotsiin perjantaik-

si. (MTV3 25.2.2010) 

 

Urheilijoihin viitataan aineistossani yhteensä 6686 erilaisella erisnimivariantilla, joista mies-

urheilijaan viittaavia variantteja on 4504 eli 67 % kaikista viittauksista ja naisiin viittaavia 

2182 eli 33 % kaikista viittauksista. Olen laskenut kuinka monta kertaa uutisissa viitataan 

miehiin ja naisiin koko nimellä, etunimellä, sukunimellä ja lempinimellä, ja mitkä ovat viitta-

usten prosenttiosuudet kaikkien viittausten kokonaismäärästä. Olen myös erotellut pelkät 

proprit määritteiden yhteydessä esiintyvistä propreista, sillä määritteet saattavat vaikuttaa tie-

tyn nimivariantin käyttöön. Olen ottanut mukaan kaikki henkilönimiviittaukset siitä huolimat-

ta, kuinka monta kertaa sama urheilija mainitaan yhdessä uutisessa, sillä kuhunkin urheilijaan 

voidaan viitata useammalla eri nimivariantilla kontekstista riippuen. 

 

Miehiin viitataan uutisissa pelkin proprein yhteensä 3250 kertaa ja naisiin 1598 kertaa. Eri 

nimivarianttien prosenttiosuudet ovat miesten ja naisten kohdalla kuitenkin lähes samat. Alla 

olevista taulukoista käyvät ilmi eri nimivarianttien esiintymismäärät miesten ja naisten koh-

dalla. 

 

TAULUKKO 1. Miehiin viittaavien proprien esiintymismäärät ja prosentuaaliset osuudet. 

miehet nimi määrä % 

sukunimi 2029 62,4 

koko nimi 1017 31,3 

etunimi 152 4,7 

lempinimi 52 1,6 

yhteensä 3250 100 
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TAULUKKO 2. Naisiin viittaavien proprien esiintymismäärät ja prosentuaaliset osuudet. 

naiset nimi määrä % 

sukunimi 1017 63,6 

koko nimi 455 28,5 

etunimi 93 5,8 

lempinimi 33 2,0 

yhteensä 1598 100 

 

Sukunimi on kummankin sukupuolen kohdalla selkeästi yleisin viittaustapa, miehet 62,4 % 

kaikista viittauksista ja naiset 63,6 %. Toiseksi eniten käytetään koko nimen yhdistelmää, 

miehet 31,3 % ja naiset 28,5 %. Pelkän etunimen käyttö taas on harvinaista, miehet 4,7 % ja 

naiset 5,8 %. Lempinimiä käytetään naisten kohdalla kaiken kaikkiaan vain 2 % ja miesten 

kohdalla 1,6 %. 

 

Propri voi myös saada osakseen erilaisia määritteitä. Olen laskenut myös määritteiden kanssa 

esiintyvien proprien esiintymät, jotka ilmenevät seuraavista kahdesta taulukosta. Miehiin vii-

tataan määritteiden kanssa esiintyvin proprein yhteensä 1254 kertaa ja naisiin 585 kertaa. Seu-

raavista taulukoista käyvät ilmi määritteiden kanssa esiintyvien proprien esiintymismäärät 

miesten ja naisten kohdalla. 

 

TAULUKKO 3. Määritteiden kanssa esiintyvät miehiin viittaavat proprit. 

miehet nimi  määrä % 

koko nimi 1003 80,0 

sukunimi 239 19,0 

etunimi 7 0,6 

lempinimi 5 0,4 

yhteensä 1254 100 

 

 

TAULUKKO 4. Määritteiden kanssa esiintyvät naisiin viittaavat proprit.  

naiset nimi  määrä % 

koko nimi 467 79,8 

sukunimi 114 19,5 

etunimi 3 0,5 

lempinimi 1 0,2 

yhteensä 585 100 
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Henkilönimijakauman prosenttiosuudet ovat miehillä ja naisilla myös määritteitä saavien 

proprien kohdalla lähes yhtäläiset. Määritteitä saavien proprien kohdalla yleisemmin käytetty 

nimivariantti on koko nimet, jonka prosenttiosuus on miehillä 80 % ja naisilla 79,8 % kaikista 

nimivarianteista. Toiseksi yleisin on pelkkä sukunimi ja määrite, miehet 19 % ja naiset 

19,5 %. Etunimien käyttö määritteiden yhteydessä on todella harvinaista, miehet 0,6 % ja nai-

set 0,5 %.  Miehillä määritteitä saavien lempinimien prosentuaalinen osuus on vain 0,4 % ja 

naisilla 0,2 %. 

 

Satu Verho (2006: 22–23) on havainnut vuoden 1952 sanomalehtiaineistostaan samansuuntai-

sia tuloksia henkilönimivarianteissa kuin omassa aineistossani, kun tarkastellaan miesten ja 

naisten nimivarianttien yhteenlaskettuja prosenttiosuuksia. Verhon aineistossa urheilijaan 

viitataan erilaisilla erisnimivarianteilla yhteensä 1219 kertaa. Hän ei ole jaotellut pelkkiä 

propreja ja määritteiden kanssa esiintyviä propreja. Miehiin viittaavia nimivariantteja on 934 

eli 76,6 % kaikista nimi-ilmauksista ja naisiin viittaavia 285 eli 23,4 %. Kuten edellä esittelin, 

omassa aineistossani miehiin viittaavia erisnimivariantteja on 67 % ja naisiin viittaavia 33 %. 

 

Myös Verhon aineistossa puhutaan huomattavasti enemmän miesurheilijoista. Hänen aineis-

tossaan sukunimen käyttö on yleisintä, 54,1 % kaikista viittauksista. Omassa aineistossani 

sukunimen käyttö on yhtä yleistä miehillä ja naisilla, mutta Verhon aineistossa sukunimien 

kokonaisprosenttiosuus koostuu miesten 68,5 %:sta ja naisten 6,7 %:sta. Seuraavaksi yleisintä 

on koko nimellä viittaaminen, 37,5 %. Kokonaismäärästä naisiin viittaavia koko nimiä on 

69,5 % ja miehiin viittaavia 27,7 %. Pelkällä etu- ja lempinimellä viittaaminen on myös hänen 

aineistossaan harvinaista. Etunimiviittauksia on yhteensä 5,8 %, josta naisten nimiä on 21,8 % 

ja miesten yllättäen vain 1 %. Lempinimiä on vain 1 % ja niistä miesten osuus on 1,1 % ja 

naisten 0,7 %. Vuoden 1952 kaikissa nimivarianteissa on siis melkoinen ero miesten ja nais-

ten kohdalla.  

 

Urheilukielen voi todeta olevan nykyään huomattavasti tasa-arvoisempaa proprien käytön 

kohdalla kuin kuutisenkymmentä vuotta sitten, sillä nykyään miesten ja naisten eri nimiva-

riantteja käytetään melko tasaveroisesti. Alla olevasta taulukosta selviävät Vancouverin vuo-

den 2010 ja Helsingin vuoden 1952 olympialaisten uutisoinnissa käytettyjen erisnimivariant-

tien prosenttiosuudet eri nimivarianttien kokonaismäärästä. 
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TAULUKKO 5. Vancouverin 2010 ja Helsingin 1952 olympialaisten eri nimivarianttien pro-

senttiosuudet.  

nimivariantit Vancouver 2010 % Helsinki 1952 % 

sukunimi 67,6 54,1 

koko nimi 27,3 37,5 

etunimi 3,8 5,8 

lempinimi 1,3 1,0 

yhteensä  100 100 

 

Taulukon prosenttiosuuksiin on laskettu sekä naisten että miesten variantit yhteen. Nimiva-

rianttien yleisyys on sama Vancouverin ja Helsingin olympialaisissa. Yleisintä on sukunimen 

käyttö, Vancouver 67,6 % ja Helsinki 54,1 %. Toiseksi yleisintä on koko nimen käyttö, Van-

couver 27,3 % ja Helsinki 37,5 %. Pelkkää etunimeä käytetään melko vähän, Vancouver 3,8 

% ja Helsinki 5,8 %. Lempinimiä puolestaan esiintyy vain harvoin, Vancouver 1,3 % ja Hel-

sinki 1 %. Verhon aineistossa on lisäksi ryhmät ”useita etunimiä + sukunimi” (0,4 %), ”etu-

nimi + toisen nimen alkukirjain + sukunimi” (0,3 %) ja ”sukunimen alkukirjain” (0,2 %), joita 

en ole ottanut vertailussa huomioon, sillä kyseiset variantit eivät esiinny omassa aineistossani. 

 

 

4.2 Appellatiivit 

 

Vancouverin olympianäyttämöllä esiintyy tuttujen urheilunimien ja eri kansallisuuksien ja 

urheilulajin edustajien lisäksi muun muassa naisleijonia, peruspakkeja, hiihtokuninkaita, bi-

kinimalleja ja legendoita. Urheilijoista käytetään urheilu-uutisissa lukuisia eri appellatiiveja. 

Uutisen informaatioarvon kannalta on keskeistä, mitä lajia puheena oleva henkilö edustaa 

sekä muut suoranaisesti urheiluun viittaavat sanat. Tämä on viittaamisen koko ydin, josta voi-

daan lähteä laajentamaan yhteiskuntaan ja ihmisen yksityiselämään päin. Mitä kauemmaksi 

ytimestä edetään, sitä vähemmän informaatioarvoa sanalla on urheilu-uutisen kannalta. Urhei-

lusanojen jälkeen menestys/sijoitus on informaatioarvon kannalta toiseksi olennaisinta. Kol-

mannella tasolla seuraa kansallisuus, sillä kyseessä ovat maailmanlaajuiset urheilukisat. Nel-

jännellä tasolla taas on sukupuoli ja viidennellä urheilijan asema ja kokemus kisoissa. Kuu-

dennella tasolla ovat urheilijan ikä, perhe-/seurustelusuhteisiin viittaavat sanat ja kotikaupun-

kiin viittaavat sanat, jotka ovat jo urheilijan yksityiselämään viittaavia sanoja. Ulkomuotoa 

kuvailevat sanat olen luokitellut vähiten tärkeiksi, sillä ne eivät ole urheilumeriittien kannalta 

olennaista tietoa. 
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Olen jakanut mies- ja naisurheilijoihin viittaavat appellatiivit erilaisiin sanakenttiin sanan de-

notatiivisen merkityksen perusteella. Sanakenttäjaottelun olen tehnyt edellä esittelemäni jaot-

telun perusteella alkaen urheilusanoista ja laajentaen kenttiä yhteiskuntaan ja yksityiselämään 

päin. Tuon komponenttianalyysin avulla esiin, miksi olen luokitellut tietyt sanat samaan sana-

kenttään kuuluviksi, ja miksi jotkut sanat eivät sovellu kenttään niiden samankaltaisuudesta 

huolimatta. Käytän komponenttianalyysia vain välivaiheena osoittaakseni sanojen yhdistäviä 

ja erottelevia merkityspiirteitä eri sanakentissä. Komponenttianalyysi ei riitä sanojen syvem-

pään semanttiseen tarkasteluun, joten tutkin kutakin ryhmää myös sanasemantiikan välinein. 

Komponenttianalyysi tuo kuitenkin myös tilannekontekstin ja ensyklopedinen tiedon tärkey-

den esiin sanan merkityksen mieltämisessä. 

 

Tarkastelen appellatiiveja tässä luvussa vielä pääasiallisesti irrallaan kontekstista, ilman nii-

den mahdollisia määritesanoja. Mukana ovat siis vain ilman määritteitä esiintyvät appellatii-

vit, sillä määritteet vaikuttavat sanojen merkitykseen rajaamalla/tarkentamalla tai kuvailemal-

la niitä. Syvennän analyysiani seuraavassa luvussa kontekstisidonnaiseksi tuomalla mukaan 

määritesanojen merkityksen ja yhdyssanojen semanttisen analyysin.  

 

4.2.1 Urheilusanat 

 

Aineistosta löytyy paljon urheilukielen sanastoa, mutta miehiin viittaavien appellatiivien mää-

rä on naisiin nähden nelinkertainen, miehet 692 urheilukielen appellatiivia ja naiset 171. Ai-

neistossa esiintyvät urheilukielen appellatiivit ovat joko yleisiä urheilijaan viittaavia sanoja, 

kuten urheilija, kilpailija ja vastustaja tai jonkin tietyn lajin erityissanastoa. Jääkiekkosanas-

toa on ylivoimaisesti eniten runsaan uutisoinnin ja monipuolisen sanaston vuoksi. Jääkiek-

kosanastossa esiintyykin hyponyymisia suhteita, jotka voivat olla hyvin moniportaisia tak-

sonomioita eli käsitteellisiä jaotuksia. Esimerkiksi sana jääkiekkoilija on hyperonyymi sen 

alemman hierarkiatason sanoille, eli hyponyymeille, kuten maalivahdille, sentterille ja hyök-

kääjälle. Sanat puolustaja ja hyökkääjä taas ovat rinnakkaishyponyymeja suhteessa sanaan 

jääkiekkoilija. Lisäksi hyökkääjästä voidaan tarkentaa vielä esimerkiksi oikeaan ja vasem-

paan laitahyökkääjään tai NHL-hyökkääjään. (Kangasniemi 1997: 57.)  

 

Ympäröivän todellisuuden hahmottamisessa ja luokittelussa oletetaan olevan perustaso, jolle 

arkipäivän käytössä olevat tarkoitteet kuuluvat. Kaksi muuta tasoa ovat abstraktein ylätaso ja 
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spesifein alataso. Perustason sanat ovat kielenkäyttäjän kannalta mahdollisimman hyödyllisiä 

ja informatiivisia. (Leino 1993: 37.) Yleensä hyperonyymin merkitys onkin väljempi ja pel-

kistetympi kuin hyponyymin. Hyponyymiin sisältyy siis enemmän piirteitä ja se on spesifi-

sempi ja tarkempi. Useita jääkiekkoilijoita voi sanoa hyökkääjäksi, mutta vain tietyt pelaajat 

ovat voimahyökkääjiä. 

 

Olen jakanut kaikki urheilusanat yleisesti urheilijaan viittaaviin sanoihin sekä erikseen kunkin 

olympialajin edustajiin viittaaviin sanoihin. Urheilusanat jakaantuvat siis useaan sanakenttään 

lajikohtaisesti. Seuraavassa taulukossa on erilaisia jääkiekkoilijoihin viittaavia sanoja, joilla 

nimetään sekä nais- että miespelaajia. Olen ottanut analyysiin mukaan vain perustason sanoja, 

jotka jakavat jääkiekkoilijoihin kuuluvan merkityskentän. Keskeisintä komponenttianalyysin 

kannalta on, että sen avulla saadaan näkyviin lähimerkkien välisiä semanttisia vastakohtia, ja 

tähän analyysiin sopivat tarkoitteeseen viittaavat perussanat, kuten maalivahti.  

 

TAULUKKO 6. Jääkiekkosanaston piirreanalyysi. 

 maalissa pelillinen  

johtaja 

vastustajan 

päässä 

omassa 

päässä 

puolustava 

 

hyökkäävä  

pelaaja +/– +/– +/– +/– +/– +/– 

kiekkoilija +/– +/– +/– +/– +/– +/– 

hyökkääjä – +/– + – – + 

maalivahti + +/– – + + – 

molari + +/– – + + – 

veskari + +/– – + + – 

puolustaja – +/– – + + – 

pakki – +/– – + + – 

sentteri – +/– +/– +/– +/– +/– 

laituri – +/– +/– +/– +/– +/– 

kapteeni +/– + +/– +/– +/– +/– 

kippari +/– + +/– +/– +/– +/– 

 

Piirrematriisissa ovat mukana kaikki 12 aineistosta löytynyttä jääkiekkoilijaa nimittävää 

sanaa ilman yhdyssanan tarkentavia määriteosia. Ainoa mukana oleva yhdyssana on maali-

vahti. Sanat ovat pelaaja, kiekkoilija, hyökkääjä, molari, veskari, puolustaja, pakki, sentteri, 

laituri, kapteeni ja kippari, joista pelaaja ja kiekkoilija kuuluvat abstrakteimmalle sanatasolle 
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ja voivat viitata kaikkiin pelaajiin. Kaikkien näiden sanojen voi katsoa kuuluvan jääkiek-

kosanaston merkitysavaruuteen, joka käsittää pelaajien ohella myös muun olennaisen jää-

kiekkosanaston, mutta tarkemmin jääkiekkoilijoiden merkityskenttään.  

 

Olen eritellyt sanat kuuden eri piirteen avulla, jotka ovat olennaisia sanojen kokonaismerki-

tyksen kannalta. Kun taulukkoon laitetaan positiivisesti binaarien piirteiden molemmat arvot, 

piirrekimput tulevat kuvatuiksi informatiivisemmin (Larjavaara 2007: 168). Taulukosta puut-

tuu piirre JÄÄKIEKKOILIJA, vaikka se olisi olennainen kuvattavien sanojen kokonaismerkityk-

sen kannalta. Sanojen joukossa on kuitenkin paljon käytetty sana kiekkoilija, joten sana ja 

piirre olisivat täysin samatarkoitteiset, mikä ei ole komponenttianalyysin ideana. Kaikki sanat 

ovat jääkiekkoilijoita, joten piirre olisi ei-distinktiivinen ja kuvattavien sanojen kannalta irre-

levantti.  

 

Sanojen merkitykset on kuitenkin saatava rajattua erilleen, joten olen kokeillut rajata ne peli-

paikkojen ja peliroolien mukaan. Tämä ei ole kuitenkaan tarpeeksi erottelevaa merkitysten 

kannalta, sillä tietyssä roolissa pelaavan jääkiekkoilijan pääasiallisesta pelipaikasta huolimatta 

pelaaja voi pelata kummassa päässä kenttää tahansa. Ei ole myöskään ennenkuulumatonta, 

että jopa maalivahti voisi tehdä maalin. Jos kuitenkin ajatellaan pelaajien pääasiallista roolia 

kentällä, sanojen merkitysten erottelemiseksi voidaan käyttää pelipaikkaa määritteleviä piir-

teitä. Kuten kahdelta ensimmäiseltä riviltä näkyy, pelaajan ja kiekkoilijan merkitys eivät tule 

rajatuksi piirteiden avulla ja ne eivät saa riittävää eli adekvaattia kuvausta. Ne ovat kaikkien 

piirteiden suhteen neutraaleja merkkejä. (Larjavaara 2007:168.) 

 

Sanat hyökkääjä, maalivahti, molari, veskari, puolustaja ja pakki saadaan rajatuiksi melko 

hyvin erilleen muista sanoista. Esimerkiksi hyökkääjälle saadaan kohtuullisen kuvaava määri-

tys [+VASTUSTAJAN PÄÄSSÄ, +HYÖKKÄÄVÄ, +/–PELILLINEN JOHTAJA]. Maalivahti, molari ja 

veskari taas merkitsevät kaikki maalivahtia ja saavat samanlaisen piirrekuvauksen 

[+MAALISSA, +OMASSA PÄÄSSÄ, +PUOLUSTAVA, +/–PELILLINEN JOHTAJA]. Vaikka sanat ovat 

synonyymisiä, niissä on silti erilaisia tyylisävyjä sen mukaan, minkälaisissa yhteyksissä sano-

ja käytetään. Maalivahti on sanoista muodollisin ja molari ja veskari taas jääkiekkoslangia. 

Veskari on astetta rennompi ilmaus kuin maalivahti ja toimittajat suosivat sitä jonkin verran 

viitatessaan miespuolisiin maalivahteihin. Lisäksi sitä esiintyy miespelaajiin viittaavissa sitee-

rauksissa. Molari taas viittaa sekä miehiin että naisiin, mutta sitä esiintyy vain muutaman ker-

ran ja ainoastaan siteeratussa puheessa, kuten esimerkistä 19 näkyy. Vastaavasti toimittaja 
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käyttää otsikossa siteeraamassaan Kummolan kommentissa muodollisempaa varianttia maali-

vahtia (E20). 

 

19) – En pistäisi tappiota molareiden syyksi. Toki ensimmäinen maali meni vä-

hän helposti, siinä Miikka Kiprusoff ja Sami Lepistö vähän sekoilivat. Mutta 

noita sattuu, Kalervo Kummola kommentoi MTV3:lle. (MTV3 27.2.2010) 

 

20) Kummola: Turha laittaa maalivahtien syyksi. (MTV3 27.2.2010) 

 

Piirrekuvaus sivuuttaa siis kokonaan kielellisten merkkien monimerkityksisyyden ja konnota-

tiviisuuden eikä huomioi sanoihin liittyviä oheismielikuvia. Tämän vuoksi sillä on vaikea 

erotella tarkemmin esimerkiksi muita maalivahtia merkitseviä sanoja kuten, suomalaisvahti, 

ykkösmaalivahti, Calgary-maalivahti ja Mestis-veskari. Analysoinkin tällaisia yhdyssanoja 

tarkemmin määritteitä koskevassa luvussa 5.  

 

Piirreanalyysi ei riitä tällaisenaan erottelemaan myöskään sanojen sentteri, laituri, kapteeni ja 

kippari merkitystä. Sekä sentteri että laituri olisivat nyt vain [–MAALISSA] ja kaikkien muiden 

piirteiden suhteen neutraaleja. Vaikka sentteri ja laituri eivät pelaa maalissa, ne voivat olla 

pelillisiä johtajia, pelata vastustajan päässä tai omassa päässä ja hyökätä tai puolustaa. Silti 

pelaajilla on eri rooli, jota piirreanalyysi ei tuo esiin. Jos taulukkoon lisättäisiin piirteet 

KESKELLÄ JA LAIDALLA, sanat saisi erotettua toistaan. Sentteri olisi tällöin [+KESKELLÄ,  

–LAIDALLA]  ja laituri [–KESKELLÄ, +LAIDALLA]. Vastaavasti kapteeni ja kippari saavat vain 

piirteen [+PELILLINEN JOHTAJA], joka kuvaa sanojen merkityksen. Käytännössä kaikki muut-

kin jääkiekkoilijaan viittaavat sanat voivat olla pelillisiä johtajia riippuen siitä, kuka kap-

teeniksi on valittu.  

 

Piirreanalyysi osoittautuu semanttisesti riittämättömäksi, vaikka se toimii jotenkuten saman 

sanakentän sanojen erottelussa. Jos taulukkoon lisättäisiin sana taitoluistelija, se saisi kaikki-

en piirteiden suhteen nolla-arvon. Piirreanalyysi erottaa sen kuitenkin jääkiekkoilijoiden sa-

nakentästä, vaikka kyseessä onkin jääurheilija. Piirreanalyysin avulla voidaan siis erottaa eri 

lajit toisistaan sekä jossain määrin myös lajikohtaista sanastoa. Sanojen syvällisempien merki-

tysten analyysiin tarvitaan kuitenkin sanasemantiikan välineitä.  
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Esimerkiksi jääkiekkosanastossa on paljon metaforista taisteluterminologiaa ja monista lajeis-

ta löytyy myös merenkäynnin sanastoa. Sanat kapteeni ja kippari ovat keskenään synonyymi-

siä.  Joukkueurheilussa yksi joukkueen jäsenistä nimetään kapteeniksi. Kapteeni toimii jouk-

kueen henkisenä ja pelillisenä johtajana sekä puheyhteytenä ottelun erotuomarin ja joukku-

eensa välillä, mutta nimitys voi olla myös pelkästään kunnianosoitus. Sanat ovat metaforises-

sa käytössä, sillä kapteeni on puolustusvoimissa käytetty sotilasarvo ja merenkäynnissä kap-

teeni ohjaa laivaansa. Yhteiskunnalliset sanat siirtyvät näin myös urheilukieleen. Vastaavasti 

ankkurilla saadaan kiinnitettyä laiva paikoilleen, mutta joukkueen viimeinen hiihtäjä tai mä-

kihyppääjä on myös ankkuri (E21). 

 

21) Suomalaisankkuri ei kuitenkaan uskaltanut maitohappojen pelossa riskeera-

ta. (MTV3 24.2.2010)  

 

Muiden lajien kuin jääkiekon urheilijoihin viitataan lähinnä vain erilaisilla yhdyssanoilla, 

joissa on aina sama perusosa ja eri määriteosa, kuten sanoissa ruotsalaishiihtäjä ja mieshiihtä-

jä. Poikkeuksena ovat lumilautailijoihin viittaavat sanat, joihin voidaan viitata synonyymisillä 

perussanoilla laskija ja lautailija, kuten esimerkeissä 22 ja 23. 

 

22) Miehen sponsori Red Bull on rakentanut tähtilaskijalleen jättipipen pelkäs-

tään yksityiskäyttöön. (MTV3 18.2.2010) 

 

23) Lautailija aikoo edelleen osallistua lumilautacrossin kilpailuun lauantaina 

Cypress Mountainin alueella. (MTV3 13.2.2010) 

 

Yksittäisen sanan lautailija merkitykseen vaikuttaa sen yleisempi esiintyminen yhdyssanan 

lumilautailija osana, sillä kollokatiivisessa merkityksessä sanojen merkitykseen säteilee vai-

kutusta sanojen kanssa usein yhdessä esiintyvistä sanoista. Sama pätee esimerkiksi mäkihyp-

pääjään varianttiin hyppääjä, joka on myös yleisesti käytössä. (Leech 1981: 9–23.) Kompo-

nenttianalyysiin on vaikea määritellä piirteitä, jotka erottaisivat nämä lumilautailijaan viittaa-

vat synonyymiset sanat toisistaan eikä se sovellu muihinkaan lajeihin, sillä niissä ei ole yhtä 

laajaa urheilijaviitteistä erityissanastoa kuin jääkiekossa.  

 

Komponenttianalyysilla voidaan kuitenkin erotella saman lajin nais- ja miesurheilijat piirteillä 

FEMINIININEN tai MASKULIININEN, mikäli sanoissa on sivumerkityksenä sukupuolta määrittävä 

määriteosa, kuten sanoissa naishiihtäjä ja mieshiihtäjä. Nais-alkuisia urheilusanoja aineistos-
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sani on 14 ja mies-alkuisia 10. Leech (1981: 8–23) esittää, että kielessä on mahdollista käyttää 

sellaista ilmausta kuin naispappi, mutta ilmausta miespappi sen sijaan käytetään vain tiukasti 

rajatuin ehdoin, sillä papit ovat yleisemmin miehiä. Vaikka uutisista löytyy nais- ja mieskiek-

koilijoita, vastaavaa ilmausta miesmäkihyppääjä olisi mahdollista käyttää olympiauutisoinnis-

sa vain, jos mäkihypyssä kilpailisi myös naisia. Sukupuolimäärite sopii siis tarkentamaan ur-

heilusanaa vain silloin, kun lajissa kilpailee sekä nais- että miesurheilijoita.  

 

24) 23-vuotiaan naislautailijan hyppy meni pieleen, kun voimakas tuulenpuuska 

tarttui häneen. (MTV3 16.2.2010) 

 

Vastaavasti naisten kohdalla käytetään muutaman kerran naiseutta korostavaa tAr-johdinta 

sanoissa taitoluistelijatar, alppihiihtäjätär ja ruotsalaishiihtäjär. Johtimella osoitetaan urhei-

lijan naissukupuoli, joten voidaan puhua myös feminiinisubstantiivien johtimesta (Hakulinen 

1979: 88, 181). Osmo Ikolan (1990: 20) mukaan tAr-loppuiset sanat ovat vanhahtavia ja jopa 

runollisia, ja omasta aineistostanikin löytyy vain kolme tAr-loppuista urheilijaviiteistä sanaa. 

Esimerkissä 25 johdin kääntää lukijan huomion heti urheilijan sukupuoleen, mitä toimittaja on 

varmasti johdinvalinnalla tavoitellutkin. 

 

25) Ruotsalaishiihtäjätär joutui alasti dopingtestiin. (MTV3 21.2.2010) 

 

4.2.2 Menestys/sijoitus ja kokemus 

 

Referenttiin viitatessa aiempi ja nykyinen kilpailumenestys on arvokisoissa erittäin olennaista. 

Menestystä kuvaavilla sanoilla viitataan miehiin 53 kertaa ja naisiin lähes yhtä monesti, 40 

kertaa. Olen erotellut menestymistä kuvaavat sanat piirreanalyysilla sijoitusta erottelevien 

piirteiden avulla. Aivan kuin urheilusanojenkin kohdalla, analyysissä ovat mukana perussanat 

ilman yhdyssanan määriteosia. Sanat ovat voittaja, mitalisti, mestari, kakkonen, maailmaen-

nätyksen haltija ja menestyjä. Olen ottanut analyysiin mukaan kuitenkin myös yhdyssanan 

mitalirohmu, sillä perusosa rohmu kuvaa henkilöä, joka ahnehtii jotakin, ja vasta konteksti 

kertoo, minkä värisestä mitalista on kyse. 
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TAULUKKO 7. Menestystä kuvaavien sanojen piirreanalyysi. 

 ensimmäinen  

sija 

toinen  

sija 

kolmas 

sija 

voittaja + – – 

mitalisti +/– +/– +/– 

mestari + – – 

kakkonen – + – 

mitalirohmu +/– +/– +/– 

maailmanennätyksen 

haltija 

+ – – 

menestyjä +/– +/– +/– 

 

Kuten taulukosta käy ilmi, piirteet eivät erottele sanojen merkitystä tarpeeksi toisistaan. Voit-

taja on aina ensimmäisen sijan haltija, aivan kuten sanat mestari ja maailmanennätyksen hal-

tijakin. Mitalisti voi puolestaan olla ensimmäinen, toinen tai kolmas kuten mitalirohmu ja 

menestyjäkin. Ainoastaan kakkonen on selkeästi toiseksi tullut urheilija. Piirreanalyysi ei täl-

laisenaan riitä erottelemaan kaikkien sanojen merkityksiä toisistaan.  

 

Voittajat ovat aina joko tietyn yksittäisen kisan voittajia esimerkiksi karsintavaiheessa, koti-

voittajia tai olympiavoittajia. Sen sijaan mitalisti voi olla myös esimerkiksi kultamitalisti, 

hopeamitalisti, pronssimitalisti, viestimitalisti, olympiahopeamitalisti tai olympiamitalisti. 

Kisoista löytyy myös yleisesti mitalirohmuja, tai tarkemmin esimerkiksi kultarohmuja. Kon-

tekstista käy myös ilmi ovatko urheilijat menestyneitä juuri Vancouverin olympialaisissa vai 

ovatko ansiot joistain muista kisoista (E26). 

 

26) Suurpujottelun olympiavoittaja vuosimallia 2006, sekä syöksylaskun että 

alppiyhdistetyn hopeamitalisti vuodelta 2010 oleva yhdysvaltalainen alppi-

kaunotar Julia Mancuso häikäisee rinteessä laskutaidoillaan, mutta ennen 

kaikkea katselijoita ulkonäöllään. (MTV3 19.2.2010) 

 

Menestyksen ohella myös aikaisempi kisakokemus on uutisoinnissa oleellista. Yllättävää 

aineistossani on se, että naisurheilijoihin ei viitata ollenkaan sellaisilla sanoilla, jotka kuvaa-

vat urheilijan aikaisempaa kokemusta. Miehiin sanoilla sen sijaan viitataan 16 kertaa.  
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Miesurheilijoita kuvaavat sanat ovat veteraani kansalaisuutta tarkentavalla määriteosalla tai 

ilman, veteraanivitja, ensikertalainen ja jääkiekkoeläkeläinen. Sanojen erottelevien piirteiden 

täytyy kuvata kokemusta, joten ensikertalainen olisi [+EI KOKEMUSTA, –RUNSAASTI 

KOKEMUSTA] ja veteraani, veteraanivitja ja jääkiekkoeläkeläinen [–EI KOKEMUSTA, 

+RUNSAASTI KOKEMUSTA]. Veteraanin ja eläkeläisen erottelemiseksi tarvitaan tarkentavia 

piirteitä. Veteraani on henkilö, jolla on huomattavasti kokemusta joltain tietyltä alalta. Eläke-

läinen taas on henkilö, joka on jo siirtynyt pois työelämästä. Näin ollen erotteleva piirre olisi 

LOPETTANUT URANSA. Veteraanin erottelevat piirteet olisivat [+RUNSAASTI KOKEMUSTA, –EI 

KOKEMUSTA, –LOPETTANUT URANSA] ja eläkeläisen [+RUNSAASTI KOKEMUSTA, –EI 

KOKEMUSTA, +LOPETTANUT URANSA]. Konteksti tosin vaikuttaa sanan koko merkitykseen, 

sillä määritteensä kanssa pelaajat ovat vasta tulevia jääkiekkoeläkeläisiä (E27). 

 

27) Suomella on olympialaisten vanhin joukkue. Pelaajat ovat näyttäneet siltä 

mitä he ovatkin, eli tulevia jääkiekkoeläkeläisiä. (MTV3 36.2.2010) 

 

4.2.3 Kansallisuus 

 

Urheilijan kansallisuus on olennainen osa kansainvälistä arvokisauutisointia. Miehiin viita-

taan kansallisuutta ilmaisevalla sanalla yhteensä 120 kertaa ja naisiin 61 kertaa. Ilmaukset 

ovat neutraaleja lAinen-johdoksia, kuten ruotsalainen ja sveitsiläinen, jotka ilmaisevat tarkoit-

teen kuuluvan kantasananansa edustamaan ryhmään (ISK § 191). Aineistosta löytyvät myös 

variaatiot tsekki, jenkki, kroaatti ja slovakki, joilla ei ole kuitenkaan affektiivista merkitystä. 

Lisäksi naisurheilijasta käytetään kerran ilmausta skandinaavi kuumimpien urheilukaunottari-

en äänestyksessä (E28). 

 

28) Kaikilla huvinsa, mutta joka tapauksessa tätä skandinaavia kelpaa katsella, 

sijalle kymmenen. (MTV3 19.2.2010) 

 

Kansallisuutta ilmaisevat sanat eivät sovellu piirreanalyysiin, sillä ne eivät saa adekvaattia 

kuvausta. Kansallisuudet voidaan toki jakaa eri maanosiin kuuluviksi, mutta niitä ei pysty 

erottelemaan eri piirteiden avulla sanojen neutraaliuden vuoksi. Käytettäessä pelkästään sa-

naa norjalainen ei tiedetä puhutaanko mies- vai naisurheilijasta, ja vasta konteksti tarkentaa 

viittauksen. Naisurheilijoista käytetään kolme kertaa tAr-johdinta sanoissa sveitsitär ja saksa-

tar tarkentamassa urheilijan sukupuolen, vaikka se kävisi ilmi kontekstistakin (E29).  
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29) Gisin tunnetaan nimenomaan vauhtilaskijana ja hänellä on vyöllään kaksi 

maailmancupin voittoa kaudelta 2009, jolloin sveitsitär voitti Italian Corti-

nan ja Itävallan Zauchenseen syöksyt. (MTV3 18.2.2010)  

 

4.2.4 Sukupuoli 

 

Miestä ja naista merkitsevien sanojen käytössä on aineistossani huikea ero. Miestä merkitse-

viä sanoja löytyy aineistosta 144 ja naisia vain 19. Samassa suhteessa on Mari Siiroisen 

(1988: 41) sukupuolisuhteisiin kohdistuva huomio Nykysuomen sanakirjasta, jossa hakusa-

nasta mies löytyy tekstiä kolmen palstan verran ja vastaavasti naisesta vain palsta. Myös Tai-

nio (2001: 52–59) on havainnut miessanojen olevan kolme kertaa yleisempiä kuin naissanat. 

 

Mieheen ja naiseen viittaavat sanat ovat keskeisiä ihmistä ilmaisevia sanoja ja muodostavat 

näin tietyn sanakentän, jonka eroja voidaan havainnollistaa jossain määrin komponenttiana-

lyysin avulla. Sukupuoleen viittaavat sanat ovat tyypillisesti attraktiokeskuksia, joiden ympä-

rille kerääntyy runsaasti synonyymista tai lähes synonyymista aineistoa (Mantila 1998: 19). 

Omassa aineistossani käytetään sanoja mies, nainen, poika, tyttö, ukko, jätkä, herra ja äijä. 

Kumpaankin sukupuoleen viittaavien sanojen denotatiivinen merkitys on sama, mutta niissä 

on selvästi erilainen tunnelataus. Piirteet MASKULIININEN, FEMINIININEN JA AIKUINEN rajaavat 

sanat erilleen suvun ja aikuisuuden perusteella, mutta tällöin sanojen stilistiset ja affektiiviset 

merkitykset jäävät kokonaan huomioimatta. Sanoihin sisältyy paljon arvottavaa merkitysai-

nesta.  

 

Mies, nainen, poika ja tyttö ovat neutraaleja sukupuoleen ja aikuisuuteen viittaavia sanoja. 

Vaikka niiden merkityksen saa jaettua piirreanalyysilla melko hyvin erilleen, niiden käytöllä 

ei ole välttämättä mitään tekemistä tarkoitteen iän kanssa, kuten seuraavasta Suomen jääkiek-

kojoukkueeseen viittavasta esimerkistä käy ilmi. 

 

30) Vanhemman Koivun ketju ei ole Vancouverissa lähtökohtaisesti Suomen yk-

kösnyrkki, mutta kuka tietää? Vielä kerran pojat! (MTV3 15.2.2010) 

 

Viittaan johdannossa Seppo Pänkäläisen toteamukseen (ks. 1.1), jonka mukaan naiset ovat 

urheilukentillä usein tyttöjä ja miehet sitä vastoin poikia vain, jos he ovat alle 16-vuotiaita. 

Aineistossani naisiin viitataan tyttö-sanalla kymmenen kertaa, joista kuusi esiintyy urheilijoi-
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den siteerauksissa. Poika-sanaa taas käytetään 12 kertaa, joista kahdeksan on siteerauksista. 

Toimittajat siis käyttävät uutisissa yhtä paljon tytöttelyä ja pojittelua eikä se ole negatiivisvä-

ritteistä. Urheilijat viittaavat toisiinsa myös itse tyttöinä ja poikina, mikä kuvastaa lähinnä 

toveruutta, kuten Riitta-Liisa Roposen ja Ville Kanteen lausumat esimerkkikommentit osoit-

tavat (E31, E32). 

31) – Ihan varmasti seuraan kisaa. Kyllä tytöt kaikkensa panee peliin. Aino-

Kaisa on tosi vahva mitaliehdokas mun listoilla. Toivottavasti Virpi ja Krista 

(Lähteenmäki) ja Riikka (Sarasoja) myös onnistuvat. Kyllä kaikille heille soi-

si onnistuneen hiihdon. (MTV3 27.2.2010) 

 

32) – Aikaisesta aamusta alkuiltaan menee mäellä, jokainen päivä. Viime maa-

nantaina olisi ollut vapaapäivä, mutta Janne Ahoselle ja Matti Hautamäelle 

tulivat uudet sukset. No, pojilla oli tylsää ja halusivat tulla huoltoon leikki-

mään, Kantee nauraa olympiaohjelmaansa. (MTV3 22.2.2010) 

 

Sana mies esiintyy aineistossani sellaisenaan 106 kertaa. Mantila (1998: 20) ja Siiroinen 

(1988: 41–46) esittävät sanan olevan selvästi myönteinen sana, sillä sanakirjoissa viitataan 

sen myönteisinä pidettyihin ominaisuuksiin, kuten ´kesti kuin mies´, ´teki miehen työn´. Sii-

roisen (1987: 41–46) Nykysuomen sanankirjasta löytämä naiskuva on sitä vastoin mieskuvan 

rinnalla negatiivinen: ´huono nainen´, ´naitu nainen´, ´nimesi on nainen´. Aineistossani sanaa 

käytetään kuitenkin pelkästään positiivisesti, vaikka se esiintyy sellaisenaan vain muutaman 

kerran (E33). 

 

33) Mitä vanhemmaksi naisten 4x6 kilometrin ampumahiihtoviesti Vancouverin 

olympialaisissa muuttui, sitä selvemmäksi kävi, että Venäjän naiset veivät 

muita laduilla mennen tullen. (MTV3 23.2.2010) 

 

Mies-sanaa käytetään aineistossa todella paljon viittaamaan miespuoliseen tarkoitteeseen 

ikään katsomatta. Sanaa käytetään myös esimerkiksi konversion eli käänteisen vastakohtai-

suuden avulla ilmaisemassa joukkueen pelaajien ylivoimaisuutta kahdesta vastakkaisesta 

näkökulmasta, kuten seuraavassa jääkiekon ennakkosuosikkien Kanadan ja Venäjän pelaajiin 

viittaavassa esimerkissä (Kangasniemi 1997:63). 

 

34) Miehet vastaan pojat, ei kilpailua, Kommersant-lehti tylytti. (MTV3 

26.2.2010) 

 



41 

Mantila (1998: 19–21) kuvaa jätkä-sanan synonyymiksi sanat heppu, häiskä, jannu, kaveri, 

kundi ja sälli. Kuten oma aineistonikin osoittaa sanan 23 esiintymän pohjalta, sen merkitys on 

melko toverillinen. 

 

35) Loitzl: Takasin jätkille rennon alun. (MTV3 23.2.2010) 

 

Ukko-sana taas esiintyy aineistossani vain kerran. Ukko voi tarkoittaa esimerkiksi ikäluokas-

saan vanhaa miestä tai naimisissa olevaa miestä, ukkomiestä. Sanaan voidaan liittää negatiivi-

sia konnotaatioita, kuten aineistoni esimerkissä, jossa kuvataan ampumahiihtäjän huonoa suo-

ritusta. Taakse jääneet miehet, eli ukot, vaikuttavat ilmauksen myötä kömpelöiltä ja huonoilta. 

Sanalla on siis esimerkissä negatiivinen sävy. 

. 

36) Lähtijöistä Puurusen taakse jäi vain 14 ukkoa. (MTV3 15.2.2010) 

 

Myös sanaa äijä käytetään aineistossa vain kerran. Toisin kuin ukko-sanalla, sillä on positiivi-

nen merkitys. Mantila (1998: 19–20) luokittelee sanan mies-sanan synonyymiksi, joka viittaa 

selkeästi vanhempaan mieheen. Jaatinen (1988: 49) taas liittää sen suuruuteen tai paremmuus-

järjestykseen viitaten ilmaukseen olla äijää. Omassa aineistossani sana kuvaa hopeamitalin 

taiteilleen Peetu Piiroisen suuruutta lajissaan lumilautailussa (E37).  

 

37) – Mahtava fiilis Peetun puolesta. Hän lunasti odotukset ja näytti, että on kova 

äijä, Mattila sanoi MTV3:n Huomenta Suomessa. (MTV3 18.2.2010)  

 

Herra-sanan käyttö sisältää hienostuneemman arvolatauksen kuin muut sanat. Sillä viitataan 

arvostettuun ihmiseen, kuten Mantilan (1998: 19–20) rinnastuksessa herrat ja rengit. Sillä on 

myös uskonnollinen merkitys. Sanaa käytetään aineistossani vain muutaman kerran. Seuraa-

vassa esimerkissä viitataan Suomen jääkiekkojoukkueen arvostetuimpiin pelaajiin, Saku Koi-

vuun ja Teemu Selänteeseen (E38). 

 

38) Herrat saapuivat reilun tunnin myöhässä Vancouveriin. (MTV3 15.2.2010) 

 

Aineistossa on myös runsaasti mies- ja nainen-loppuisia yhdyssanoja, jotka eivät ole suku-

puolta ilmaisevien sanojen synonyymejä. Ne eivät sovellu piirreanalyysiin, sillä ne eivät ole 
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saman sanakentän sanoja ja niille ei löydy riittävästi erottelevia piirteitä. Naisurheilijoista 

käytettyjä ilmauksia voisi käyttää myös miesurheilijoista, mikäli yhdyssanan perusosan pai-

kalle vaihdettaisiin mies-sana.  Sanojen voidaankin olettaa muodostetun geneeris-

maskuliinisen mallin mukaan, sillä kielessä on ennen ollut paljon mies-loppuisia sanoja ilmai-

semassa eri ammattinimikkeitä, kuten poliisimies, puhemies ja lautamies. (Tiililä 1994: 15.)  

 

Karppinen (2001: 38–39) on tutkinut viiden eri sanomalehden mies-, nainen-, poika-, tyttö- ja 

tytär-sanojen käyttöä ja havainnut, että urheilukielessä mies-loppuisia yhdyssanoja käytetään 

paljon useammin kuin nainen-loppuisia yhdyssanoja. Hänen tutkimusaineistossaan mies-

loppuisia yhdyssanoja esiintyy yhteensä 50 ja nainen-loppuisia vain kolme. Omassa aineistos-

sani mies-loppuisia yhdyssanoja on 43 ja nainen-loppuisiakin 22. 

 

Geneeris-maskuliininen urheilijasana mäkimies on vakiintunut yleiseen käyttöön mäkihyppää-

jän synonyymiksi (E39). Mäkihyppääjä esiintyy aineistossani kahdeksan kertaa ja mäkimies 

12 kertaa. Mäkihyppääjän variantti hyppääjä tosin esiintyy peräti 34 kertaa kansalaisuutta 

tarkentavien määritteiden kanssa tai ilman. Muita mies-loppuisia urheilijanimityksiä ovat 

kiekko-, kumpare-, viesti- ja maastohiihtomiehet. Vastaavasti naisurheilijoista löytyy lumilau-

tailija-, kiekko-, hiihtäjä-, alppi- ja sprinttiviestinaisia (E40).  

 

39) Sveitsillä kun ei ole kisoissa kun kaksi mäkimiestä, Ammann ja Andreas Küt-

tel. (MTV3 18.2.2010) 

 

40) Kisojen huonon joukkuetoiminnan kakkossija menee USA:n alppinaisille. 

(MTV3 27.2.2010) 

 

Ainoastaan naisurheilijoista käytetään kansallisuutta ilmaisevaa sanaa sukupuolta ilmaisevien 

yhdyssanojen määriteosana, kuten sanoissa iranilais-, kanadalais-, suomalais-, ja amerikka-

laisnainen. Sekä miehistä että naisista ovat kuitenkin käytössä sanat maanmies ja -nainen.  

 

Molemmista sukupuolista käytetään nimityksiä kärkimies ja -nainen, erikoismies ja -nainen, 

varamies ja -nainen. Sen sijaan ainoastaan naisurheilijasta on käytetty mitalin väriä yhdyssa-

nan määriteosana sanassa pronssinainen. Pelkästään miesurheilijoista käytettäviä nimityksiä 

puolestaan ovat tosimies, pistemies, ennätysmies, ammattimies, NHL-mies, nimimies, miljoo-

namies, yleismies, takuumies ja pelimies. Sanan nainen voisi liittää yhdyssanan perusosaksi 
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vain kolmeen ensimmäiseen sanaan niin, ettei sanan merkitys muutu. Esimerkiksi ammatti-

nainen tai pelinainen eivät enää liittyisi urheiluun. 

 

Yhdyssanan perusosana voi olla myös sanan nainen synonyymi, kuten sanoissa taitoluistelu-

tyttö, suomalaistyttö ja lätkäleidi (E41). Miesurheilijaa nimittävissä sanoissa perusosana on 

kuitenkin aina vain sana mies. 

 

41) Kanadan lätkäneidit dokasivat jo jäällä - katso kuvat! (MTV3 26.2.2010) 

 

4.2.5 Asemaan viittaavat sanat 

 

Urheilijat ovat erilaisessa asemassa kisoissa. Jollakin on takana hyvä kausi muissa kisoissa ja 

häntä hehkutetaan ennakkosuosikiksi, toinen taas on pärjännyt melkein kaikissa arvokisoissa, 

joihin on osallistunut ja kantaa hiihtokuninkaan viittaa. Joku voi yllättää mustana hevosena ja 

yksi on maansa alppihiihtoässä. Olen luokitellut urheilijan kisastatusta kuvaavat sanat ase-

maan viittaaviksi sanoiksi.  

Ensimmäisenä ryhmänä ovat ylistyssanat, joilla hehkutetaan suosikkiurheilijoita. Koska urhei-

lijaa ylistävät sanat koostuvat monen eri sanakentän sanoista, ne eivät sovi eroteltaviksi piir-

reanalyysiin. Miehiin tällaisilla sanoilla viitataan 99 kertaa ja naisiin 41 kertaa. Yleisin suo-

siota osoittava sana on tähti erilaisilla määriteosilla, kuten Tre Kronor -tähti ja sveitsiläisalp-

pitähti. Miehiin tähti-sanalla viitataan 46 kertaa ja naisiin 9 kertaa.  

 

42) Saksalainen alppihiihtotähti Maria Riesch on tyytyväinen urheilija. (MTV3 

15.2.2010) 

 

Suosikki-sanaa käytetään miesten kohdalla 10 kertaa ja naisten kohdalla 14 kertaa. Sana voi 

esiintyä myös erilaisten määriteosien kanssa, joten olympialaisissa kilpailee lisäksi ennakko-, 

ykkös-, mitali-, suur-, voittaja-, kultamitali-, super- ja kultasuosikkeja. 

 

Sankari-sanaa käytetään naisista vain kaksi kertaa ilman määriteosia ja miehistä yhteensä 12 

kertaa sellaisenaan sekä muutamien määritteiden kanssa. Miehissä esiintyy tavallisten sanka-

rien lisäksi myös olympia-, kansallis- ja kiekkosankareita.  
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Miehiä nimetään legendoiksi seitsemän kertaa. Joukossa on kiekko-, mäki-, ja suomalaisle-

gendoita. Naisurheilijaa nimetään vain kerran sanalla hiihtolegenda.  

 

Urheilijoiden harteilla on paljon menestystoiveita, mutta silti toivo-sanaa käytetään miesten 

kohdalla vain kerran sanassa ykköstoivo ja naisten kohdalla kaksi kertaa sanoissa kultatoivo ja 

kultamitalitoivo. 

 

Sekä miehiä että naisia voidaan nimittää myös hahmo-loppuisilla yhdyssanoilla, miehiä 4 

kertaa ja naisia 2 kertaa. Tällaisia miehiin viittaavia yhdyssanoja ovat kultti-, suur- ja johto-

hahmo, naisiin viittaavia puolestaan johto- ja kärkihahmo. 

 

Pelkästään miesurheilijoita nimetään erilaisiksi tykeiksi yhteensä viisi kertaa sanoilla maali-

tykki, ykköstykki ja kiritykki. Tällainen metaforinen sana kuvaa urheilijan erinomaisuutta ja 

voimaa.  

 

Lisäksi miehiä hehkutetaan sanoilla kärkinimi (4), ykkösnimi (1), johtaja (2), venäläistaituri 

(1), johtajatyyppi (1), johtohahmo (2) ja onnistuja (2). Naisia puolestaan hehkutetaan sanoilla 

alppihiihtoässä (1), kanadalaisikoni (1), alppiykkönen (1), hallitsija (1), lemmikki (2), mita-

liehdokas (1) ja roolimalli (1). 

 

Toinen ryhmä ovat kaveruutta, toveruutta, ystävyyttä ja kumppanuutta kuvaavat sanat. Mie-

hiin tällaisilla sanoilla viitataan 40 kertaa ja naisiin 14 kertaa. Urheilukentillä urheilijat ovat 

joukkuetovereita keskenään joko koko maan olympiajoukkueessa tai yksittäisen lajin joukku-

eessa. He voivat olla myös esimerkiksi kilpakumppaneita. Lisäksi miesurheilijat ja valmenta-

jat viittaavat suorissa siteerauksissa itseensä ja muihin urheilijoihin rentoutta ilmaisevalla sa-

nalla kaveri (E43, E44). 

 

43) – Kyllä mä olen sen verran urheilufriikki kaveri, että haluan mennä katso-

maan muita lajeja. Tietenkin niin, ettei se häiritse omaa hommaa, pelaamaan 

tänne on kuitenkin tultu, Ruutu sanoi MTV3:lle. (MTV3 16.2.2010) 

 

44) – Teemu on sellainen rento ja vähän boheeminoloinen kaveri, joka ei tunnu 

kauheasti stressaavan asioista [– –], Leijona-luotsi Jukka Jalonen on sum-

maillut. (MTV3 20.2.2010) 
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Koska sanat ystävä, kaveri, toveri ja kumppani ovat lähes synonyymisiä sanoja, ne on vaikeaa 

erottaa toisistaan piirreanalyysilla. Sanat ovat denotatiiviselta merkitykseltään synonyymisia, 

mutta eivät sivumerkityksiltään. (Kangasniemi 1997: 42–43.) Sanat ovat korvattavissa toisil-

laan, mutta silti niiden konnotatiivissa merkityksissä on eroja, sillä ystävä on läheisempi tove-

ruutta ilmaiseva sana kuin kaveri. 

 

Kolmas ryhmä ovat eläinperäiset sanat. Toimittaja valitsee sanat tekstiinsä sen mukaan, kuin-

ka hän kategorioi maailmaa sekä sen entiteettejä ja asiantiloja. Kategorisointi voi olla joko 

välitöntä tai komplisoitua. Kun urheilijaa nimitetään mäkihyppääjäksi, kyseessä on välitön 

kategorisointi eli tarkoitteesta käytetään sen vakiintunutta nimitystä. Kun taas käytetään nimi-

tystä kuningaskotka, kyseessä on komplisoitu kategorisointi ja suora metafora. Mäkihyppää-

jällä ja kuningaskotkalla on tällöin joitain yhteisiä ominaisuuksia eli mäkihyppääjä on ikään 

kuin kuningaskotka. (Koski 1992: 13–14.) 

 

Mäkihyppääjä Janne Ahonen kantaa tunnetusti lempinimeä kuningaskotka, sillä hän on ollut 

lajinsa kärkikastia. Sanassa yhdistyy siis metafora kotkasta mäkihyppääjänä ja ihmisten yhtei-

sön päästä, kuninkaasta, urheilulajin hallitsijana. Kotkaa pidetään myös lintujen kuninkaana 

aivan kuin Janne Ahosta suomalaisten mäkihyppääjien kuninkaana. Kotka symboloi vahvasti 

ilman elementtiä ja maailman mytologioissa se liitetään usein jumaliin. Kotkan lentoa kuva-

taan myös voimakkaaksi, ja sen lentorata on suora. Nämä ominaisuudet voidaan liittää ku-

vainnollisesti myös Janne Ahoseen, minkä johdosta mäkihyppääjän lempinimeksi on vakiin-

tunut metaforinen kuningaskotka. (E45).  

 

45) Kuningaskotkalla on Vancouverissa uransa viimeinen tilaisuus voittaa se 

puuttuva henkilökohtainen olympiamitali. (MTV3 20.2.2010) 

 

Naisurheilijaan viitataan vain kerran sanalla naisleijona. Miesurheilijoihin puolestaan viita-

taan yhteensä 19 kertaa sanoilla leijona, kuningaskotka, lumileopardi, musta hevonen, työhe-

vonen, old bear (vanha karhu) ja kehäkettu. Sanoja ei ole mielekästä erotella piirreanalyysilla, 

sillä kyseessä on eläimille ominaisten piirteiden assosioituminen urheilijoihin.  

 

Yleinen jääkiekkojoukkueemme nimitys leijonat juontaa juurensa Suomen vaakunan lei-

jonakuvasta.  Nimi on sekä metonymia että kaukaisemmin metafora.  Urheilijat kantavat pai-

dassaan kyseistä vaakunaa, mutta heillä on myös leijonan taisteluluonne. Leijonaan voidaan 
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liittää myös ominaisuuksia nopea, johtaja ja hyökkäävä. Lisäksi eläintä pidetään eläinmaail-

man kuninkaana. Vaikka sana pohjautuu enemmän metonymiaan, leijonan ominaisuudet voi-

daan myös liittää urheilijoihin. Vastaavasti naisten jääkiekkojoukkueen nimenä on nais-

määriteosalla muodostettu naisleijonat. 

 

Kanadan curlingjoukkueesta löytyy 43-vuotias old bear-lempinimeä kantava Kevin Martin, 

jonka lempinimi on myös vakiintunut. Hän on urheilijaksi jo melkoisen iäkäs, ja häneen voi-

daan todennäköisesti assosioida karhun ominaisuuksia. Ghanan olympiajoukkueen alppihiih-

täjää Kwame Nkrumah-Acheampongia puolestaan nimitetään erittäin uhanalaisella eläimellä, 

lumileopardilla. Hän on kautta aikojen ensimmäinen Ghanaa edustava urheilija talviolympia-

laisissa ja näin ollen eksoottinen urheilija talvikisoissa. Vaikka lumileopardi on oikea eläinla-

ji, lempinimen voidaan katsoa olevan metafora sulavasti lumessa liikkuvasta eläimestä, aivan 

kuten eksoottinen urheilijakin siis liikkuu.  

 

Lisäksi aineistostani löytyvät metaforiset sanat työhevonen, musta hevonen ja kehäkettu. Työ-

hevonen tarkoittaa vetojuhtana käytettävää hevosta (KS 2006 s.v. työhevonen). Urheilijan voi-

daan siis katsoa olevan lajissaan kova tekemään töitä. Musta hevonen puolestaan merkitsee 

yllättämään valmista kilpailijaa (KS 2006 s.v. musta hevonen). Ilmaisu tulee englannin sanasta 

´Dark horse´ ja tarkoittaa oikeastaan salaista, pimennossa olevaa hevosta
2
 (Parkkinen 2005: 

77). Kehäketuksi nimetty urheilija taas on kokenut lajissaan. Sanakirja antaa sanalle määritel-

män ´karaistunut henkilö´ ja sanan kohdalta löytyy myös ilmaisu ´vanha sisäpolitiikan kehäket-

tu´ (KS 2006 s.v. kehäkettu). Sanan voisi siis päätellä siirtyneen politiikan sanastosta myös 

urheilukieleen. 

 

Neljäs ryhmä ovat kuninkaalliset sanat. Kuninkaalliset sanat korostavat urheilijoiden hallitse-

vuutta ja arvokkuutta lajissaan. Naisiin tällaisilla sanoilla viitataan kahdeksan kertaa ja mie-

hiin kuusi kertaa. Naisista käytetään seitsemän kertaa sanaa kuningatar määriteosilla hiihto- ja 

alppihiihto-. Lisäksi sanaa valtiatar käytetään kerran. Miehiin puolestaan viitataan viisi kertaa 

sanalla kuningas määriteosilla hiihto-, pörssi- ja alppikuningas. Ilmausta renessanssiprinssi 

käytetään kerran.  

 

                                                 
2
 Sanonta saattaa olla vanhempaakin perua, mutta kirjallisuudessa se esiintyi ensimmäisen kerran Benjamin 

Disraelin (1804–1881) teoksessa The Young Duke (1831) (Parkkinen 2005: 77). 
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Kuninkaalliset sanat voidaan erottaa toisistaan piirreanalyysilla, mutta koska sanoilla viitataan 

urheilijoihin, ei oikeisiin kuninkaallisiin, se ei ole mielekästä. Sanoja käytetään metaforisesti 

korostamaan urheilijan arvovaltaista asemaa kisoissa. Kuninkuuteen viittaavat sanat kertovat 

urheilijan hallitsevan lajiaan aivan kuin kuningas hallitsee valtakuntaansa. Sanoilla on todella 

korostava merkitys ja urheilijan asema on tällöin jollakin tapaa ylhäinen (E46). 

 

46) Kisojen hiihtokuningas haali Vancouverista kaksi kultamitalia, sekä hopean 

ja pronssin. (MTV3 28.2.2010) 

 

4.2.6 Yksityiselämään viittaavat sanat 

 

Olen luokitellut yksityiselämää määritteleviin sanoihin urheilijan kotikaupunkiin viittaavat 

sanat. Niitä ei voi erotella piirreanalyysilla, sillä mikään binaari piirre ei voi erotella tarpeeksi 

kattavasti esimerkiksi espoolaista ja turkulaista toisistaan. Kansallisuus on olennainen osa 

arvokisauutisointia, mutta kansainvälisissä kisoissa sillä ei ole mitään merkitystä, mistä kau-

pungista urheilija on lähtöisin.  

 

Miehiin viitataan 43 kertaa kotikaupunkia määrittävällä sanalla ja naisiin 23 kertaa. Ainoas-

taan suomalaisia urheilijoita nimetään kotikaupungin mukaan ja koko aineistossa viitataan 

vain kerran ulkomaalaisen urheilijan kotikaupunkiin (E47). 

 

47) Hartaasti odotetun kultasuorituksen jälkeen paikalliset lehdet ja televisioka-

navat ovat hehkuttaneet laajasti 22-vuotiasta montrealilaista. (MTV3 

16.2.2010) 

 

Perhesuhteita kuvaavat sanat nousevat myös esiin urheilu-uutisissa. Uutisoinnissa on tyypil-

listä käyttää esimerkiksi veljekset-käsitettä, mikäli molemmat veljet ovat mukana olympialai-

sissa. Vancouverin uutisoinnin yhteydessä on käytetty myös sanaa poika olympialaisissa 

kuolleesta georgialaisesta kelkkailijasta, sillä uutisointi on vanhempien näkökulmasta. Mo-

lemmat nimeämistavat ovat uutisoinnin kannalta relevantteja, mutta olen luokitellut perhe- ja 

seurustelusuhteisiin viittaavat sanat irrelevanttiin yksityiselämä-ryhmään kuuluviksi sen 

vuoksi, etteivät perhesuhteet ole muuten olennaista tietoa arvokisauutisoinnissa (E48). 

 



48 

48) Vai onko kyse sittenkin vain siitä, että Bode on vasta nyt 32-vuotiaana ja kak-

sivuotiaan tyttären isänä kypsynyt olympiasankarin rooliin? (MTV3 

22.2.2010) 

 

Miesreferenteistä perhesuhteisiin viittaavia sanoja käytetään 9 kertaa ja naisreferenteistä 14 

kertaa. Tällaisia sanoja ovat isoveli, poika, lapsi, veli, isä, vaimo ja tytär. Sanoja voi erotella 

piirteillä MASKULIININEN, FEMINIININEN, AIKUINEN, LAPSI, VANHEMPI, NAIMISISSA, 

SISARUUSSUHTEESSA. Tällöin esimerkiksi isoveli saisi piirrekimpun [+MASKULIININEN, –

FEMINIININEN, +/–AIKUINEN, +/–LAPSI, –VANHEMPI, 0NAIMISISSA, +SISARUUSSUHTEESSA]. 

Vaimo puolestaan saisi piirrekimpun [–MASKULIININEN, +FEMINIININEN, +AIKUINEN, –LAPSI, 

+/–VANHEMPI, +NAIMISISSA, –SISARUUSSUHTEESSA].  

 

Veli puolestaan saisi täysin saman piirrekimpun kuin isoveli. Molemmat tarkoitteet voivat olla 

aikuisia veljiä tai alaikäisiä veljiä, mutta sanojen erottelemiseksi tarvitaan piirre, joka täsmen-

tää sanan isoveli olevan nimenomaan veljeksistä vanhempi. Veli-sanasta ei puolestaan voi 

tietää onko kyseessä iso-, kaksois- vai pikkuveli, joten piirreanalyysiin ei löydy tarpeeksi erot-

televaa piirrettä. Ensyklopedisen tiedon avulla jääkiekkoa seuraavat tietävät esimerkiksi Mik-

ko Koivun olevan veljeksistä nuorempi ja Saku Koivun vanhempi (E49). Kuten teorialuvussa 

3 Leinon opein esittelin, kielellisten rakenteiden merkitystä ei voida kuitenkaan aina analy-

soida vain suhteessa taustatietoon, sillä kaikkiin sanoihin ei sisälly riittävää ensyklopedista 

tietoa (E50).  

 

49) Mitaliseremoniassa oli monta kaunista hetkeä. Koivun veljesten "high-five". 

(MTV3 28.2.2010) 

 

50) Miesten puolella toivo elää Britt Janykin Michael -veljessä, jolle näyttää ka-

sautuvan kaikki paineet tulevalle viikolle. (MTV3 21.2.2010) 

 

Seurustelusuhteisiin viittaavia sanoja aineistossani on vain rakas, jota käytetään ainoastaan 

urheilijapariskunnan Anssi Koivuranta–Sanni Leinonen yhteydessä. Sana esiintyy aineistossa 

ainoastaan kaksi kertaa ja ainoastaan yhdessä uutisessa (E51).  

 

51) Nähdäänkö Sanni Leinonen kannustamassa Anssi-rakastaan ladun varressa? 

(MTV3 11.2.2010) 
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Kuten aiemmin esittelin, urheilu-uutisoinnissa on oleellista onko urheilija ensikertalainen vai 

kokenut olympiakävijä. On toki kiinnostavaa onko jääkiekkojoukkue täynnä nuoria pelaajia, 

mutta tarkan iän määrittely ei ole oleellista. Se onko urheilija 21-, 22-, vai 37-vuotias voidaan 

laskea yksityiselämään kuuluvaksi. Aineistossani ikään viitataan miesten kohdalla seitsemän 

kertaa ja naisten kohdalla kaksi kertaa.  

 

Miehiin viitataan neljä kertaa sanalla nuorukainen, kerran ikää määrittävällä ilmauksella 22-

vuotias, ja kerran sanalla vanhus sekä superlatiivilla nuorin. Naisista käytetään kerran ikä-

määritettä 20-vuotias sekä kerran ilmausta alaikäinen. 

 

52) Nuorukainen ei maalaile kuita taivaalle tavoiteltaviksi (MTV3 11.2.2010)  

 

Yksityiselämään kuuluvaksi voidaan laskea myös urheilu-uran ohella oleva ammatti. Arvo-

kisoihin osallistuvat urheilijat ovat kuitenkin pääosin ammattiurheilijoita, joten muu ammatti 

tuodaan esiin vain kerran Meksikoa edustavan Hubertus von Hohenlohen kohdalla (E53).  

 

53) Andy Himalaja -taiteilijanimellä esiintyvä poplaulaja ja valokuvaaja on pe-

rustanut maan hiihtoliiton ja kilpaillut jo Sarajevon talvikisoissa 1984. 

(MTV3 7.2.2010)  

 

4.2.7 Ulkonäkö 

 

Olen luokitellut ulkonäköön viittaavat sanat vähiten keskeisiksi urheilu-uutisoinnissa. Aineis-

tossani miehiä ei nimetä kertaakaan ulkonäköön viittaavalla sanalla, mutta määritesanoissa 

esiintyy kuitenkin muutamia ulkonäköviittauksia (ks. 5.2). Naisista on puolestaan tehty juttu-

sarja ”Näin bikinimallit pärjäävät olympialaisissa”. Neljä naisurheilijaa, alppihiihtäjä Lindsey 

Vonn, lumilautailija Hannah Teter, freestylehyppääjä Lacy Schnoor sekä lumilautailija Clair 

Bidez ovat poseeranneet olympialaisten alla kohua herättäneesti bikinikuvissa Sports Illustra-

ted -urheilulehden kuuluisassa uimapukunumerossa. Nelikosta Bidez ei mahtunut mukaan 

USA:n olympiajoukkueeseen, mutta muut kilpailivat Vancouverin kisoissa. Juttusarja seuraa 

kohua herättäneissä kuvissa poseeranneiden urheilijoiden edesottamuksia kisoissa ja on suo-

raan ulkonäköön viittaavaa uutisointia, sillä bikinikuvissa esiintymisestä naiset on nimetty 

bikinimalleiksi (E54).  
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54) Bikinimalleista kisaurakka on vielä avaamatta freestylen hypyissä kilpaile-

valta Lacy Schnoorilta. (MTV3 19.2.2010) 

 

Bikinimalli-sana esiintyy aineistossani yhdeksän kertaa. Muita ulkonäköön viittaavia sanoja 

ovat kaunotar (13), taitoluistelukaunotar (1), suomalaiskaunotar (1), olympiakaunotar (3), 

urheilijakaunotar (2), curlingkaunotar (1), kisakaunotar (1) ja söpöliini (2), yhteensä 33 ul-

konäköviittausta. Kaunotar-sana on kaikkein yleisin erilaisten määriteosiensa kanssa (E55).  

55) Taitoluistelukaunottaret tukevat sunnuntaina äitinsä menettänyttä kanada-

laisluistelija Joannie Rochettea. (MTV3 22.2.2010) 

 

4.2.8 Yhteenveto 

 

Olen laskenut alla olevaan taulukkoon kuhunkin jaottelemaani ryhmään kuuluvien appellatii-

vien prosentuaaliset osuudet sekä miesten että naisten kohdalla. Ryhmät ovat esittelemässäni 

järjestyksessä. 

 

TAULUKKO 8.  Miehiin ja naisiin viittaavien appellatiivien prosentuaaliset osuudet.  

ryhmä miehet  % naiset  % 

urheilu 692 55,4 171 40,0 

menestys/sijoitus, 

kokemus 

69 

 

5,5 40 

 

9,4 

kansallisuus 120 9,6 61 14,3 

sukupuoli 144 11,5 19 4,4 

asema 164 13,1 64 15,0 

yksityiselämä 61 4,9 39 9,1 

ulkonäkö - - 33 7,7 

yhteensä 1250 100 427 100 

 

Taulukosta käy ilmi, että urheilusanat ovat sekä miesten että naisten kohdalla kaikkein ylei-

simpiä, miehet 55,4 % ja naiset 40 %. Toiseksi yleisimpiä ovat asemaan viittaavat sanat, nai-

set 15 % ja miehet 13,1 %. Miesten kohdalla kolmanneksi yleisin ryhmä ovat sukupuoleen 

viittaavat sanat, miehet 11,5 % ja naiset vain 4,4 %. Naisten kohdalla kolmanneksi yleisin 

ryhmä ovat kansallisuuteen viittaavat sanat, naiset 14,3 % ja miehet 9,6 %. Menestyk-

seen/sijoitukseen ja kokemukseen viittaavia sanoja käytetään myös naisten kohdalla suhteessa 

enemmän, naiset 9,4 % ja miehet 5,5 %. Samoin on myös yksityiselämään viittaavien sanojen 
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laita, naiset 9,1 % ja miehet 4,9 %. Suoranaisesti ulkonäköön viittaavia sanoja käytetään vain 

naisten kohdalla, yhteensä 7,7 % sanojen kokonaismäärästä. 

 

 

4.3 Joukkuetta, ryhmää tai paria ilmaisevat sanat 

 

Yksilö on aina osa myös jotakin laajempaa sosiaalista kokonaisuutta. Ympäröivä sosiaalinen 

maailma järjestelee yksilöt erilaisiin ihmisryhmiin, joten ryhmään kuulumisen voi nähdä seu-

rauksena sosiaalisesta kategorisaatiosta. Urheilijat ovat esimerkiksi joko miehiä tai naisia ja 

tietyn seuran, lajin ja maan edustajia. Lisäksi he voivat kuulua erilaisiin sosiaalisiin ryhmiin, 

ja heidät voidaan sijoittaa joko onnistujien tai epäonnistujien ryhmään. Omaksun tutkimuk-

sessani Pekka Pällin väitöskirjassaan esittelemän näkökannan, jonka mukaan ryhmä on ole-

massa silloin, kun joukko yksilöitä voidaan tuottaa kielessä ryhmänä. Tämä voi tapahtua joko 

ryhmään kuuluvien yksilöiden tai ulkopuolisten tahojen toimesta. Kielellisillä valinnoilla ih-

misiä voidaan siis liittää toisiin ihmisiin ryhmäksi, joka erottautuu jostakin toisesta ryhmästä 

erilaisten piirteidensä perusteella. (Pälli 2003: 13.) 

Kognitiivisen kriteerin mukaan yksilöt muodostavat ryhmän silloin, kun he itse käsittävät 

ryhmäjäsenyytensä. Kognitiivisen tutkimuksen paradigmaan kuuluvat käsitteet sisäryhmä ja 

ulkoryhmä. Koska sosiaalisen kategorisaation perusajatuksiin kuuluu sosiaalinen vertailu, 

yksilöllä on joko ryhmiä, joihin hän samastuu (sisäryhmät) ja ryhmiä, joihin hän ei kuulu (ul-

koryhmät). Sosiaalisessa kategorisaatiossa vallitsee siis perusjako akselilla ´me´–´he´. (Pälli 

2003: 34–35, 41.) Urheilu-uutisoinnin kannalta mielenkiintoista on se, että kansainvälisten 

arvokisojen hengessä myös lukija voi kokea kuuluvansa suomalaisten sisäryhmään ja eläytyä 

esimerkiksi jääkiekkoon `meidän jengi´ -hengessä. 

Ryhmiin voidaan viitata esimerkiksi kollektiivisanoilla, jotka ovat tyypillisimmin yksikössä 

käytettäviä substantiiveja. Ne tarkoittavat esimerkiksi ryhmää tai muuta kokonaisuutta, kuten 

kiekkojoukkue tai taitoluistelupari (ISK § 557). Olen jaotellut aineistoni kollektiiviset sanat 

pelkästään miehiin viittaaviin ja pelkästään naisiin viittaaviin sekä sekajoukkueisiin ja -

pareihin, joissa on kummankin sukupuolen edustajia. Miesjoukkueisiin viittaavia sanoja ai-

neistossani on 3094 ja naisjoukkueisiin viittaavia 527. 
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Yleisin tapa viitata joukkueisiin on sanan joukkue tai sen synonyymitarkoitteisen sanan käyttö 

erilaisilla määriteosilla. Joukkuetarkoitteisia perussananoja aineistossani ovat miesten kohdal-

la sanat joukkue, porukka, ryhmä, miehistö, joukko, jengi ja lauma. Naisten kohdalla esiinty-

vät puolestaan kaikki muut sanat paitsi lauma ja miehistö. Merkitys ilmenee näissä leksee-

meissä assosiatiivisena ja affektiivisena siten, että jos yksilöt käyttäisivät sanoja omassa pu-

heessaan, he kokisivat niiden kuvaavan ryhmiä, joihin he itse kuuluvat. Niillä on silloin posi-

tiivisia ryhmäominaisuuksia, eli niihin sisältyy urheilijan näkökulmasta merkitys ´sisäryhmä´. 

(Pälli 2003: 96.) Jos taas joukkueesta puhutaan urheilijan näkökulmasta kilpailevana joukku-

eena, on kyse ulkoryhmästä, johon yksilö ei kuulu. Miesjoukkueisiin sanat viittaavat 667 ker-

taa ja naisjoukkueisiin 158 kertaa.   

 

Sanat ovat tyylillistä puolisynonymiaa ja siksi niitä on turha erotella komponenttianalyysilla. 

Sanojen sävyerot johtuvat siitä, että ne kuuluvat kielen eri tyyleihin ja hakeutuvat erityyppi-

siin tekstikonteksteihin. (Larjavaara 2007: 140.) Joukkue, porukka ja ryhmä ovat melko neut-

raaleja kollektiivisanoja, vaikka niistä tyylisävyltään selkeästi virallisin ja aineistossani myös 

yleisin ryhmäsana on joukkue. Kun käytetään puhekielisempää varianttia jengi, mielikuva 

ryhmästä on toverillinen ja yhteisen päämäärän eteen taisteleva (E56). Esimerkin jengistä 

syntyy myös rento mielikuva, sillä kyseessä on Australiasta lähtöisin oleva joukkue, joka ha-

luaa osallistua talviolympialaisiin. Miehistö taas on metaforinen sana, joka liitetään armeijaan 

tai merenkäyntiin, ja joka luo mielikuvan erittäin järjestäytyneestä joukkueesta (E57). Vasta-

kohtaisesti joukko-sanan käyttö antaa kuvan hajanaisemmasta ryhmästä, kuten esimerkissä 58. 

Lauma-sana puolestaan rinnastuu eläinmaailmaan, josta myös metonyyminen ja metaforinen 

Suomen jääkiekkojoukkueen nimi Leijonat kumpuaa. Näin ollen on luontevaa puhua lei-

jonalaumasta, kuten esimerkissä 59.  

 

56) Aussien kelkkajengi hakee olympiapaikkaa oikeudesta (MTV3 4.2.2010) 

 

57) Korkean iän selittää ennen muuta miesten jääkiekkojoukkueen kokenut run-

komiehistö. (MTV3 5.2.2010) 

 

58) USA opetti Saintulan joukkoja rumin numeroin (MTV3 15.2.2010) 

 

59) Lepistö ja koko Leijonalauma pelasi pirteän ottelun, Valko-Venäjä kaatui 

numeroin 5-1. (MTV3 18.2.2010)  
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Pelkästään miesten yhteydessä esiintyy myös jääkiekkoseurojen erisnimiä, yhteensä 109 kertaa 

(E60). 

60) Eniten pelaajiaan olympialaisiin lähettävät Anaheim Ducks, Detroit Red 

Wings ja San Jose Sharks. (MTV3 12.2.2010) 

 

Urheilu-uutisissa on erittäin tyypillistä viitata koko olympiajoukkueeseen tai eri lajien joukku-

eisiin metonyymisesti koko maan nimellä, kuten esimerkissä 61. Tällöin maan nimi edustaa 

koko Suomen olympiajoukkuetta, sillä kaikkien suomalaisten voidaan ajatella olevan proto-

tyypiltään samankaltaisia. Lisäksi joukkueisiin viitataan myös sanoilla länsinaapuri ja itänaa-

puri sekä erillisillä maa-loppuisilla yhdyssanoilla, kuten alppimaa, kiekkomaa ja vuonomaa 

(E62). 

61) Suomi on olympiakylissä toivottu naapuri. Ennen vanhaan se liittyi maamme 

puolueettomuuteen. Tänä päivänä kyse on lähinnä siitä, että olemme muuten 

vain pidettyä sakkia. Elintavoiltamme ja muutenkin, Elo arvioi. (MTV3 

10.2.2010) 

 

62) Pelit länsinaapuria vastaan puhuttavat aina paljon, mutta Koivu haluaa kes-

kittyä oleelliseen. (MTV3 21.2.2010) 

 

Kun koko joukkueesta käytetään maannimeä, syntyy vaikutelma kuin tekijänä olisi yksi hen-

kilö, kuten esimerkissä 63. Koko joukkueen kuvataan siis olevan jonkinlainen tai tekevän 

jotakin metonyymisesti yhtenä yksittäisenä kokonaisuutena. Miesjoukkueista puhutaan maan-

nimillä peräti 1651 kertaa ja naisjoukkueista 286 kertaa. Suuri ero selittyy miesten jääkiekon 

runsaalla uutisoinnilla sekä mäkihyppyuutisoinnilla, jota naisten kohdalla ei ole lainkaan. Li-

säksi koko maan olympiajoukkueeseen, jossa on sekä naisia että miehiä, viitataan kahdeksan 

kertaa.  

 

63) Sveitsi kiusasi mainiosti ylimielistä Kanadaa ja homma ratkesi vasta rankka-

reilla ja kiukuttelevan kultapojan Sidney Crosbyn vedolla. (MTV3 19.2.2010) 

 

Runsaasti käytettyjä joukkuetarkoitteisia sanoja ovat myös miesjääkiekkojoukkueen virallinen 

nimitys leijonat ja naisjääkiekkojoukkueen sovitettu versio naisleijonat (ks. 4.2.4). Aineistos-

sani esiintyvät myös kiekkoleijonat, olympialeijonat, miesleijonat ja naarasleijonat. Naaras-

leijonat on metaforisesti eläinmaailmasta mukailtu synonyymi naisleijonille (E64). Miesten 

joukkueeseen viittaavana sanat esiintyvät aineistossani 323 kertaa ja naisen joukkueeseen 



54 

viittaavana 30 kertaa. Leijonien lailla myös Ruotsin miesjääkiekkojoukkueen virallinen nimi 

Tre Kronor (kolme kruunua) juontaa juurensa Ruotsin vaakunasta, eli sen käyttö on meto-

nyymistä. Tre Kronor esiintyy aineistossani 16 kertaa.  

 

64) Naarasleijonat kohtaavat pronssiottelussa Ruotsin. (MTV3 24.2.2010) 

 

65) Tre Kronor nollasi Leijonat Vancouverissa- katso maalit (MTV3 22.2.2010) 

 

Kanadan miesten jääkiekkojoukkueesta käytetään myös nimitystä vaahteranlehdet tai vaahte-

ralehtipaidat metonyymisesti maan lipun mukaan (E66). Näitä nimityksiä käytetään aineistos-

sani kolme kertaa.  

 

66) Kuorrutuksena mitalikakun päällä oli vielä Kanadan jääkiekkomaajoukkueen 

7-3-voitto Venäjästä, joka siivitti vaahteralehtipaidat kohti jääkiekkomitalia. 

(MTV3 25.2.2010) 

 

Venäjän jääkiekkojoukkueesta käytetään kerran nimitystä punakone. Nimen alkuperä 

voidaan johtaa Neuvostoliiton kulta-aikaan. Neuvostoliiton kylmän sodan aikainen ase 

oli sen jääkiekkomaajoukkue. Punakone oli legendaarinen jääkiekkoviisikko historialli-

sessa maajoukkueessa ja voittamaton superketju. Lisäksi sillä oli tärkeä rooli propagan-

dakoneistona ulkopolitiikassa toista maailmanmahtia, Yhdysvaltoja vastaan. Nimitys 

viittaa metonyymisesti sekä Neuvostoliiton punaiseen lippuun että kommunistiseen, val-

tion takana olevaan ja yleensä punaisin lipuin julistettuun sanomaan. Viittauksella on 

myös historiallinen metaforatausta, sillä yhdyssanan perusosa kone viittaa nimenomaan 

kommunistisen Neuvostoliiton joukkueeseen, joka toimi konemaisen erehtymättä, me-

kaanisesti ilman yksilöiltä sallittua vapautta ja voitti. (Punakone – Tihonovin super-

viisikon tarina 2010.) Nimitys on jäänyt elämään myös nykyiselle Venäjän jääkiekko-

joukkueelle (E67).  

67) Punakone jyrähti käyntiin - Latvia jäi jalkoihin (MTV3 17.2.2010) 

 

Lipun väreillä voidaan myös kuvata joukkuetta. Kantana toimivan sanayhtymän osat ovat 

additiivisessa, symmetrisessä summasuhteessa toisiinsa, ja sana ilmaisee tällöin osiensa yh-

distelmää, kuten sanassa sinivalkoiset. (ISK § 434.) Aineistossani lipun värillä viitataan vain 
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Suomen ja Ruotsin jääkiekkojoukkueisiin, miesten kohdalla seitsemän kertaa ja naisten koh-

dalla kerran (E68).  

 

68) Tuolloin sinikeltaiset sysäsivät amerikkalaiset ennenkuulumattomasti prons-

siotteluun 3-2-voitolla. (MTV3 18.2.2010) 

 

Kanadan koko olympiajoukkueesta ja eri lajien joukkueista käytetään myös nimityksiä ki-

saisännät ja olympiaisännät ja -emännät sekä isäntämaa (E69, E70). Miesjoukkueisiin sanat 

viittaavat 29 kertaa ja naisiin vain kaksi kertaa.  

 

69) Kisaisännät pääsivät juhlimaan todenteolla, sillä Kanadan rattikelkkailu-

joukkueet ottivat kaksoisvoiton. (MTV3 25.2.2010) 

 

70) Olympiaemännät juhlivat kiekkokultaa (MTV3 26.2.2010) 

 

Lisäksi kisoissa esiintyy kaksikkoja, kolmikkoja, nelikkoja, viisikkoja ja kymmenikköjä (E71). 

Sanat ovat tyypillisiä kollektiivismerkityksisiä numeraalikantaisia ikkO-johdoksia, jotka tar-

koittavat kantasanan ilmaiseman kokoista (ihmis)joukkoa. (ISK § 183.) Miesten yhteydessä 

ne esiintyvät 27 kertaa ja naisten yhteydessä yhdeksän kertaa. 

 

71) Kolmikko on eristetty olympiakylästä 10 kilometrin päähän taloon, jonka 

Ruotsin olympiakomitea on hankkinut juuri tällaisia tilanteita varten. (MTV3 

23.2.2010) 

 

Jääkiekossa on myös erilaisia joukkueen sisäisiä kokoonpanoja. Kangasniemen mukaan po-

lyseemisen ketju-sanan ensisijaisena merkityksenä voidaan pitää sanakirjan määritelmää 

´toinen toiseensa liitettyjen renkaiden, hahlojen tms. muodostama laite´. Sen muita merkityk-

siä ovat `toinen toiseensa liittyvien olioiden muodostama rivi tai piiri´ ja `henkilöt, jotka ta-

vallisesti jotakin yhteistä toimintaa varten ovat asettuneet riviin tietyn välimatkan päähän 

toisistaan´. Polysemia syntyy usein metaforan kautta, ja jääkiekkosanastossa ketju-sanan 

merkitykseksi on vakiintunut eri pelaajista muodostunut kokoonpano, eli viisikko, joka pelaa 

jäällä. (Kangasniemi 1997: 47.) Nämä ketjut pelaavat eri määrän minuutteja kentällä sen pe-

rusteella, kuinka hyvin ketju pelaa. Naisiin sanalla viitataan vain kerran ja miehiin 38 kertaa. 

72) Ketju on tehnyt mainiota jälkeä sekä Naganon että Torinon olympialaisissa. 

(MTV3 15.2.2010) 
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Ketju-sanalla on myös synonyyminen variantti vitja, jolla viitataan miesten jääkiekkoketjuihin 

neljä kertaa (E73).  Toinen ketju-sanan synonyymi on ykkösnyrkki, jolla viitataan nimen-

omaan parhaimpaan ketjuun (E74). Sana esiintyy miesten kohdalla kahdeksan kertaa. Lisäksi 

jääkiekkosanastosta löytyvät myös ilmaisut kenttä ja kentällinen, jotka tarkoittavat pelaavaa 

kokoonpanoa (E75). Miesten kohdalla sanoja käytetään 12 kertaa ja naisten kohdalla kaksi 

kertaa. Ketju-sanasta käytetään kerran myös metaforaa raateluhammas, sillä ketjun pelaajat 

ovat kuvainnollisesti tarpeeksi taitavia raatelemaan vastustajansa (E76). Lisäksi jääkiekossa 

esiintyvät koko joukkuetta tarkoittava sana kokoonpano (miehet 4, naiset 1) ja synonyymiset 

sanat puolustus ja pakisto (miehet 4). 

 

73) Leijonien ykkösvitjan muodostavat Tuomo Ruutu, Mikko Koivu ja Valtteri 

Filppula. (MTV3 26.2.2010) 

 

74) Vanhemman Koivun ketju ei ole Vancouverissa lähtökohtaisesti Suomen yk-

kösnyrkki, mutta kuka tietää? Vielä kerran pojat! (MTV3 15.2.2010) 

 

75) Suomen neloskenttä koostuu äärettömän kokeneesta kolmikosta. Siinä pelaa-

vat Ville Peltonen, Niko Kapanen ja Jarkko Ruutu. (MTV3 18.2.210) 

 

76) Raateluhampaana Filppula-Koivu-Ruutu (MTV3 16.2.2010) 

 

Koko joukkueeseen viittaavat käsitteet, monikollinen Suomi-tytöt ja yksikkömuotoiset suomi-

poika ja tsekkipoika (E77, E78) ovat myös käytössä jääkiekkosanastossa. Sanat ovat tyy-

lisävyltään leikillisiä. Naisten kohdalla niitä käytetään vain kerran ja miesten kohdalla viisi 

kertaa.  

 

77) Ottelu oli ohi jo ensimmäisessä erässä, jossa amerikkalaiset löylyttivät Suo-

mi-tyttöjä 4-0.  (MTV3 19.2.2010) 

 

78) Suomileijona taisteli USA:ta vastaan välieräottelussaan reippaat kaksi mi-

nuuttia, jonka jälkeen alkoi amerikkalaisshow, jollaista ei ole suomipoika 

ennen nähnyt. (MTV3 27.2.2010) 

 

 

Kansallisuusadjektiiveja käytetään viittaamassa yksilöiden lisäksi joukkueisiin. Nimeäminen 

heijastaa aina yhteiskunnallista todellisuutta, mutta kansallisuuteen viittaava kategoriointi on 

aina ajatonta (Pälli 2003: 140). Kansallisuusadjektiiveilla viitataan miesjoukkueisiin 73 kertaa 
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ja naisjoukkueisiin kymmenen kertaa (ks. 4.2.3). Naisjoukkueen yhteydessä käytetään kerran 

myös tAr-johdinta (E79). 

 

79) Ruotsittaret voittivat Kanadan finaalissa 7-6 ja intoutuivat suutelemaan kes-

kenään kultamitalin varmistuttua jatkopäässä. (MTV3 27.2.2010) 

 

Tilastosijoitus on yksi keino viitata joukkueseen. Numeron avulla nimettyä konkreettista 

oliota ilmaistaan numeraalin substantiivijohdoksella, joita ovat esimerkiksi ykkönen ja 

kakkonen. (ISK § 791.) Sanat esiintyvät vain miesjoukkueisiin viittaavina, yhteensä kuusi 

kertaa.  

80) Ruotsille kaatuneet Leijonat sijoittui C-lohkossa toiseksi, mutta pääsivät 

maalieron turvin ainoana lohkokakkosena suoraan kahdeksan parhaan 

joukkoon.  (MTV3 22.2.2010) 

 

Erikoisempia joukkuetarkoitteisia sanoja ovat miesjoukkueisiin viittaavat pullansyöjät (E81) 

ja yöjuna (E82). Pullansyöjillä viitataan kuvainnollisesti niin sanottuihin mammanpoikiin, 

jotka ovat hävinneet edellisen ottelunsa. Yöjuna-nimitys puolestaan on metonyymisesti ame-

rikkalaisen rattikelkkailun ykkösjoukkueen nimenä, sillä joukkue laskee Night Train -

nimisellä kelkalla. Lisäksi olympialaisissa esiintyy lilliputteja, joilla viitataan miesjoukkuei-

siin kaksi kertaa ja naisjoukkueeseen kerran (E83). Lilliputti-joukkueet ovat vajaamiehisiä 

joukkueita tai vastaavasti pienempien maiden joukkueita.  

 

81) Leijonilla on takuulla nälkää kaataa ruotsalaiset pullansyöjät, sillä tässä 

joukkueessa pelaa 15 Torinon pettymyksen kokenutta pelaajaa. (MTV3 

21.2.2010) 

 

82) Yöjuna höyrysi olympiavoittoon (MTV3 28.2.2010) 

 

83) Niskala oli torstain jääharjoituksissa viisimiehisen lilliputti-Suomen toinen 

puolustaja Venäjällä pelaavan Lasse Kukkosen ohella. (MTV3 12.2.2010) 

 

 

Yksiköllinen kollektiivisana pari esiintyy aineistossani neljä kertaa sekä mies- että naisparien 

kohdalla. Esimerkiksi kahta hiihtäjää voidaan nimittää pariksi. Sanaan voi viitata monikolli-

sella anaforisella pronominilla he tai ne (ISK § 557.) Sekapareihin sana viittaa viisi kertaa, 

kuten esimerkissä 84. 
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84) Kanadalaispari Tessa Virtue ja Scott Moir otti olympiaisäntien riemuksi kul-

taa taitoluistelun jäätanssissa. (MTV3 23.3.2010) 

 

Muita joukkueisiin viittaavia sanoja ovat yksilöurheilijoihin viittaavien sanojen tavoin muun 

muassa voittaja, suosikki, vastustaja, vihollinen, häviäjä, altavastaaja ja urheilijoiden itsensä 

käyttämä ulkoryhmää tarkoittava nimitys kaveri, kuten esimerkissä 85. Tällaisia erilaisia yksi-

löviitteisiä sanoja on miesten kohdalla joukkuetarkoitteisina 105 ja naisten kohdalla 25.  

 

85) – Vaikea tässä on näin nopeaan isompaa analyysiä tehdä. Ei pystytty tänään 

maalintekoon. Meillä oli liikaa alivoimaa ja kaveri rankaisi. Siinä se, sentteri 

sanoi MTV3:lle. (MTV3 22.2.2010) 

 

Kokoan lopuksi yhteenvetotaulukon, jossa ovat mukana kaikki esiin nostamani ryhmät siinä 

järjestyksessä kuin ne olen esitellyt. Olen erotellut taulukkoon kummankin sukupuolen koh-

dalla kunkin ryhmän esiintymismäärät ja prosentuaaliset osuudet sanojen kokonaismäärästä. 

 

TAULUKKO 9. Joukkueisiin, ryhmiin ja pareihin viittaavien sanojen esiintymismäärät ja 

prosenttiosuudet mies- ja naisryhmien sekä parien kohdalla. 

ryhmä miehet  % naiset  % 

joukkue-sana ja sen 

synonyymit 

667 21,6 158 30,0 

jääkiekkoseurat 109 3,5 – – 

maannimi 1651 53,4 286 54,3 

mies-/naisleijonat 323 10,4 30 5,7 

muiden maiden jää-

kiekkojoukkueet 

19 0,6 – – 

lipun värit 7 0,2 1 0,2 

olympiaisännät/-

emännät 

27 0,9 2 0,4 

kaksikko jne. 27 0,9 9 1,7 

ketju 38 1,2 1 0,2 

ketju-sanan syno-

nyymit 

33 1,1 3 0,6 

suomipoika/-tyttö 5 0,2 1 0,2 

kansallisuusadjektiivi 73 2,4 10 1,9 

ykkönen jne. 6 0,2 – - 

muut sanat 109 3,5 26 4,9 

yhteensä 3094 100 527 100 

 

Taulukosta käy ilmi, että kolme yleisintä ryhmää ovat miesten ja naisten kohdalla täysin sa-

mat ja samassa yleisyysjärjestyksessä. Eniten joukkueisiin viitatessa käytetään maannimeä, 
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miehet 53,4 % ja naiset 54,3 %. Toiseksi eniten käytetään joukkue-sanaa ja sen synonyymeja, 

naiset 30 % ja miehet 21,6 %. Kolmanneksi yleisintä on mies- ja naisleijonien käyttö, miehet 

10,4 % ja naiset 5,7 %. Naisten kohdalla ei esiinny lainkaan jääkiekkoseurojen nimiä (miehet 

0,6 %) tai muiden maiden jääkiekkomaajoukkueiden nimiä (miehet 3,5 %) eikä sanoja ykkö-

nen, kakkonen ja niin edelleen (miehet 0,2 %). Kaikkien muiden ryhmien sanoja esiintyy 

kummankin sukupuolen kohdalla vain yhden prosenttiyksikön molemmin puolin. Muita kuin 

jakamiini ryhmiin kuuluvia sanoja esiintyy naisten kohdalla 4,9 % ja miesten kohdalla 3,5 %. 
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5 TERÄSHERMOINEN MIES JA KUVANKAUNIS NAINEN - 

MÄÄRITESANOJEN SEMANTIIKKAA 

 

5.1 Proprien määritesanat  

 

Siirryn tarkastelemaan sanoja semanttisesti syvemmin. Aloitan tarkasteluni proprien määri-

tesanoista ja -lausekkeista. Määritesanojen semantiikassa on tärkeää huomioida kaikki tarkoit-

teeseen liittyvä ensyklopedinen tieto sekä tilannekonteksti. Esittelin luvussa 4.1 nimeen Peetu 

Piiroinen liitettävän tiedon kognitiivisten alueiden myötä. Propri Peetu Piiroinen on siis eks-

tensio, johon kielellinen ilmaisu viittaa. Tarkoitteen intensio puolestaan muodostuu kaikista 

niistä ominaisuuksista, jotka tarkoitteeseen liitetään sen määrittämiseksi. Propreilla ei ole kui-

tenkaan varsinaista intensiota, vaikka niihin voidaankin liittää erilaisia mielikuvia tietystä 

tarkoitteesta. 

Olen lähtenyt määritesanojen tarkastelussani liikkeelle tältä pohjalta. Osa urheilijoista on 

kaikkien tuntemia, osa taas suurelle joukolle tuntemattomia. Pelkkä propri ei siis yleensä riitä 

määrittämään tarkoitetta. Määritesanojen yhtäläisyydet ovat morfologisia ja syntaktisia ja 

niiden pohjana on aina jonkinlainen semanttinen samankaltaisuus (ISK: § 438). Sanat muo-

dostavat lausekkeita, jotka nimetään niiden edussanan sanaluokan mukaan (ISK § 439).  

Edussanasta on kuitenkin erotettava pääsana, eli sana, jota tarkasteltava ilmaus määrittää tai 

jonka täydennys se on. Edussanat ovat siis osa lauseketta, mutta pääsanat sen ulkopuolella. 

(ISK § 441.) Tältä pohjalta olen jakanut proprien määritesanat niiden edussanan mukaan en-

sin eri lausekkeiksi ja sen jälkeen rajaaviksi/tarkentaviksi tai kuvaileviksi ilmauksiksi. Esi-

merkissä 86 substantiivilausekkeeseen aina diplomaattinen Ahonen sisältyy adjektiivilauseke 

aina diplomaattinen, jonka edussana on adjektiivi diplomaattinen ja pääsana propri Ahonen. 

Määritelauseke on tässä tapauksessa kuvaileva.  

 

86) – Mennään asianmukaisilla vehkeillä, niin kuin muissa lajeissa mennään 

asianmukaisilla aineilla. Silloin homma pelaa, aina diplomaattinen Ahonen 

toivoo olympialaisten suhteen. (MTV3 13.2.2010)
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5.1.1 Selvästi rajaavat/tarkentavat ilmaukset 

 

Selvästi rajaaviin/tarkentaviin ilmauksiin olen luokitellut pelkät tekijännimet, eli urheilusanat, 

jotka kertovat urheilijan lajin tai aseman joukkueessa. Miesproprien määritteinä tällaisia sub-

stantiiveja on 109 ja naisproprien 52. Mikäli propri ei ole ennestään tuttu, nämä tekijännimet 

rajaavat urheilijat kaikkien proprien joukosta juuri tietyn lajin edustajiksi (E87) ja tiettyyn 

rooliin joukkueessa (E88). Aineistossani esiintyy myös kerran yhdistelmä, jossa urheilijaa 

määrittää sekä hänen lajinsa että se, mitä hän tekee urheilu-uransa rinnalla (E89). 

 

87) Lumilautailija Janne Korpi heräsi sunnuntaiaamuun, kun joku hakkasi hä-

nen huoneensa ovea Vancouverin olympiakylässä. (MTV3 14.2.2010) 

 

88) Forsbergin ohella Ruotsin joukkueen pelaajista Elitserienissä kiekkoilevat 

kolmosmaalivahti Stefan Liv ja puolustaja Magnus Johansson. (MTV3 

25.2.2010) 

 

89) Pikaluistelija ja räppäri Mika Poutala ei taivu perinteisiin urheilijan raa-

meihin. (MTV3 14.2.2010) 

 

Määrite suomalainen voi olla joko kuvaileva kansallisuusadjektiivi tai lAinen-johdos, joka 

ilmaisee kuuluvuussuhdetta tai muunlaista leimallista yhteyttä kantasanan tarkoitteeseen. 

Kantasanasta muodostettu johdos ilmaisee jonkin ryhmän jäsentä. (ISK § 191). Lausekkeen 

pääsanana tällaisia appellatiiveja esiintyy paljon, kuten luvusta 4.2 käy ilmi. Aineistossani on 

kuitenkin vain yksi esimerkki, jossa lAinen-johdos esiintyy substantiivina proprin yhteydes-

sä. Esimerkissä 90 on mukana myös rajaava, lukumäärää rajoittava numeraali kolmas, joka 

rajaa tarkoitteen yhdeksi kolmesta suomalaisesta. 

 

90) Kilpailun kolmas suomalainen, Jaakko Tallus ylitti maaliviivan 32:ntena. 

(MTV3 26.2.2010) 

 

Numeraalikantaiset ikkO-johdokset, kuten kolmikko ilmaisevat tietyn kokoista ihmis-

joukkoa (ISK § 183). Elatiivimuodossa tällainen sana rajaa tarkoitteen koskemaan vain 

tiettyä henkilöä joukosta, kuten esimerkissä 91. Ainoastaan naisurheilijat rajataan ai-

neistossani tällä tavoin kaksi kertaa. 
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91) Nelikosta Bidez ei mahtunut mukaan USA:n olympiajoukkueeseen, mutta 

muut ovat Vancouverin kisoissa. (MTV3 18.2.2010) 

 

5.1.2 Ensi sijassa kuvailevat ilmaukset 

 

Toisena ryhmänä ovat tarkoitetta kuvailevat määritteet. Monien proprien kohdalla mää-

ritesanoina on suhteellisia adjektiiveja, jotka kuvaavat tyypillisesti sellaisia entiteetin 

piirteitä kuin ulkoinen hahmo tai fyysinen ominaisuus (kookas, ketterä, kolossaalinen), 

suhteellista ikää (nuori), luonteenpiirrettä (teräshermoinen, vaatimaton, urhea) tai mie-

lentilaa (pettynyt, hyväntuulinen, väsynyt). Suhteelliset adjektiivit komparoituvat, ja 

lisäksi ne saavat intensiteettimääritteitä, kuten äärimmäisen surullinen. (ISK § 605.) 

Kaikki edellä esittelemäni esimerkkisanat ovat aineistostani. 

92) – Jännittää, kun on näin paljon porukkaa. Tämä oli yllätys, että tänne tuli 

näin paljon porukkaa, hämillinen Piiroinen sanoi mikrofoniin. (MTV3 

1.3.2010) 

 

93) Viehättävästä Neunerista on tullut Vancouverissa saksalaismedian lemmikki, 

jota revitään joka suuntaan. (MTV3 22.2.2010) 

 

Miehiä suhteellisilla adjektiiveilla määritetään 29 kertaa ja naisia kahdeksan kertaa. Luvusta 

4.2.7 käy ilmi, ettei miehiin viitata kertaakaan suoraan ulkonäköviitteisellä pääsanalla. Suh-

teellisia fyysisiä ominaisuuksia kuvaavia määritteitä miesproprien kohdalla on kuitenkin kol-

me ja naisten kohdalla kaksi. Mäkihyppääjien ulkoisia ominaisuuksia kuvaillaan miesten 

kohdalla määritteillä 184-senttinen ja päälle 50-kiloinen ja 182-senttinen ja noin 63-kiloinen, 

ja jääkiekkoilijan adjektiivilla järkälemäinen. Nämä adjektiivilausekkeet eivät kuitenkaan 

edusta suoraan tarkoitteen ulkonäön korostamista, vaan määritteillä viitataan mäkihyppääjän 

fyysisten ominaisuuksien vaatimuksiin, sillä mäkihyppääjien tulee olla pienikokoisia (E94). 

Naisten kohdalla adjektiivilausekkeet ovat viehättävä sekä kookas, 178-senttinen. 

 

94) – Olen keikkunut rajalla vuosikaudet. Tarvitsisin neljä lisäkiloa, jotta oloni 

olisi hyvä. Olen tuntenut itseni väsyneeksi, uupuneeksi koko kauden. Jopa hy-

pyt valmentajan käsivarsille väsyttivät, 182-senttinen ja noin 63-kiloinen 

Schmitt tilitti Bildille. (MTV3 13.2.2010) 
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Aineistossani on myös muutamia vertailevia yhdysadjektiiveja, joiden edusosa kuvaa suh-

teellista ominaisuutta ja määriteosa spesifioi suhteen laadun. Naisten kohdalla esiintyy kaksi 

kertaa ominaisuutta vertaava substantiivimääriteosan sisältävä yhdysadjektiivi kuvankaunis 

(E95). Miesten kohdalla puolestaan esiintyy kerran tehostava yhdysadjektiivi huipputaitava. 

(ISK § 607.) 

 

95) Kuvankaunis Rochette kertoi tarinaansa The Globe and Mail -lehdessä, ja 

tarinassa siirryttiin aluksi ajassa taaksepäin. (MTV3 27.2.2010) 

 

Miesurheilija viittaa myös kerran omassa puheessaan itseensä suhteutusadjektiivilla takai-

nen, joka on nominikantainen inen-johdos ja ilmaisee suhteellista aikaa. Tällainen adjektiivi 

vertaa kahta entiteettiä jonkin ominaisuuden tai dimension suhteen.  (ISK § 271.) Vaikka 

kyseessä on urheilijan itsestään käyttävä ilmaus, olen ottanut sen mukaan analyysiini kuvai-

levana määritteenä, sillä hän vertailee itseään 15 vuoden takaiseen olemukseensa (E96). 

96) – Kysyin itseltäni, miten pääsen niin lähelle 15 vuoden takaista Jagria kuin 

mahdollista. (MTV3 16.2.2010) 

 

Olen jakanut pelkästään kuvaileviksi ilmauksiksi myös sellaiset yhdyssanat, joiden määrite- 

ja edusosat eivät rajaa tai tarkenna tarkoitetta. Mikäli määritelauseke ei myöskään sisällä 

muita rajaavia tai tarkentavia määritteitä, tällöin se ainoastaan kuvailee tarkoitettaan. Aineis-

tostani löytyi tällaisia tapauksia miesten kohdalla, yhdeksän ja naisten kohdalla vain yksi. Jos 

propri ei ole tuttu, esimerkiksi määrite vanha suomentappaja kuvaa sitä vain subjektiivisesti 

eikä rajaa tai tarkenna tarkoitetta. Muita tällaisia määritelausekkeita aineistoissani ovat muun 

muassa kiukutteleva kultapoika ja pelkästään esiintyvät määritteet supertähti, lajilegenda, 

ennakkosuosikki ja ykköstähti. Useat näistä määritteistä ovat kuvainnollisia eikä niiden se-

manttinen merkitys ole suoraan yhdysosiensa summa. Suomentappaja on urheilija, joka pys-

tyy nitistämään joukkueen eli kuvainnollisesti tappamaan sen, esimerkiksi tekemällä paljon 

maaleja joukkuetta vastaan. Esimerkissä 97 määrite kiritykki rinnastetaan mielikuvaan tykis-

tä, josta kuula sinkoaa kovalla vauhdilla. Kuulan nopeuden tavoin hiihtäjän kuvataan olevan 

kova kiritsemään. 

97) Joukkueen terävin syömähammas on kiritykki Petter Northug, jonka toivo-

taan ratkaisevan kisa viimeisillä sadoilla metreillä. (MTV3 24.2.2010) 
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Miestarkoitteisiin viitataan kaksi kertaa bahuvriihiyhdyssanoilla, jotka ovat semantiikaltaan 

poikkeava määritysyhdyssanojen alalaji. Bahuvriihi ei ole edusosansa hyponyymi, sillä täl-

laisen sanan tarkoite ei ole sama tai kuulu samaan luokkaan kuin sen edusosan tarkoite. (ISK 

§ 424.) Sanat rämäpää ja kovanaama toimivat aineistossani määritteinä adjektiivien tapaan, 

kuten esimerkissä 98. Kovanaama on henkilö, joka näyttää kuvainnollisesti kovaa naamaa, ja 

johon voidaan yhdistää esimerkiksi piirteet ´vahvaluontoinen´, ´itsevarma´ ja 

´suorasukainen´.  

98) Kovanaama Ruutu vastaa Hedströmille (MTV3 20.2.2010) 

 

Olen jakanut myös propreja määrittävät appellatiivimuotoiset lempinimet kuvaileviin määrit-

teisiin, sillä nimet eivät ole välttämättä tuttuja suurelle yleisölle. Esimerkiksi lempinimeä 

jäämies kantava alppihiihtäjä Carlo Janka on tunnettu rauhallisuudestaan ja hyvästä keskitty-

miskyvystään, mistä nimi todennäköisesti juontaa juurensa. Tietämättä kenestä urheilijasta on 

kyse, lempinimen voisi kuitenkin ensi kuulemalta liittää formulakuski Kimi Räikköseen tai 

aineistostani jääkiekkoon tai taito- tai pikaluisteluun. Löysin aineistostani vain yhden tällaisen 

tapauksen (E99). 

 

99) Jäämies Carlo Janka on ilmoittanut tavoittelevansa kisoista kultamitalia, 

mutta riittääkö nuoren miehen puhti olympiavoittoon saakka? (MTV3 

11.2.2010 

 

Urheilu-uutisiin ovat vakiintuneet kuvailevat yhdyssanat, joiden määriteosana on mitalin väriä 

ilmaiseva sana ja edusosana propri, kuten esimerkissä hopea-Peetu. Tällaiset ilmaukset voi-

daan laskea toimittajien luomiksi lempinimiksi, jotka syntyvät urheilusankarin saavuttaessa 

mitalin. Ilmaukset ovat kuvailevia, sillä yhdyssana on muodostettu joko lempinimestä (E100), 

etunimestä (E101) tai sukunimestä (E102), mutta ei koskaan koko nimestä. Tällaiset yhdyssa-

nat ovat omanlaisiaan käsitteitä, jotka ovat urheilu-uutisten otsikoissa korostamassa urhei-

lusankaria sellaisella tavalla kuin hän olisi olympiamitalin voittanut matti meikäläinen. Ilma-

ukset esiintyvät miesten kohdalla kaksi kertaa ja naisten kohdalla kerran.  

 

100) Pronssi-Aikun tuska: Sormista lähti tunto (MTV3 28.2.2010) 

 

101) Hopea-Peetu uskoo Suomen jatkavan mitalikannassa - katso haastattelu 

(MTV3 19.2.2010) 
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102) Kulta-Janka: Riskilaskuilla voittoon (MTV3 24.2.2010) 

 

Ensi sijassa kuvailevia ilmauksia ovat myös epärestriktiiviset eli lisäävät tai kuvailevat rela-

tiivilauseet. Liittyessään erisnimeen, relatiivilause tulkitaan yleensä kuvailevaksi, koska eris-

nimet ovat kontekstissaan tunnistettavia. (ISK § 1167.) Erisnimi voi olla koko nimi etunimi, 

lempinimi tai sukunimi.
3
 Epärestriktiiviset relatiivilauseet voivat kuvailla tarkoitetta tai antaa 

siitä jotakin sellaista lisätietoa, joka ei varsinaisesti rajaa tai tarkenna tarkoitetta. Miesproprien 

yhteydessä tällaisia sivulausemääritteitä on 70 ja naisproprien 25.  

 

103) Muppet Shown karvainen rumpali muistuttaa etäisesti Whitea, jonka pitkä, 

kiharainen punertava tukka velloo kaitojen kasvojen ympärillä. (MTV3 

16.2.2010) 

 

104) Mitaliseremoniassa oli monta kaunista hetkeä. Koivun veljesten "high-five". 

Teemu, joka oli yhtä onnellinen kuin voitettuaan Stanley Cupin. Kipper, 

joka yritti esittää viileää, mutta puhkesi hymyyn. Salo, joka sai Vancouve-

rin faneilta raivokkaat suosionosoitukset. Jarkko, joka nosti kädet kohti 

kattoa ja Lydman, joka näytti fantastisen iloiselta, Bjurman maalailee. 

(MTV3 28.2.2010) 

 

Olen luokitellut lähinnä kuvaileviksi ilmauksiksi myös partisiippimääritteet, sillä partisiipit 

ovat nominin tavoin taipuvia, adjektiiveille ominaisissa tehtävissä toimivia infiniittimuotoja 

(ISK § 521). Niiden muodostamat lausekkeet toimivat adjektiivilausekkeen tavoin joko sub-

stantiivin määritteenä, predikatiivina tai predikatiiviadverbiaalina (ISK § 490). Substantiivin 

määritteenä toimiessaan partisiippi luonnehtii kyseistä substantiivia eli ilmaisee sen tarkoit-

teen tilan tai ominaisuuden (ISK § 529).  Kun partisiippilauseke toimii proprin etumäärittee-

nä, se vastaa funktioltaan propria määrittävää relatiivilausetta, jonka esittelin edellä. Nämä 

kaksi lausetta ovatkin usein vaihtoehtoisia, kuten seuraavista esimerkeistä käy ilmi. (ISK § 

531.) 

105) Vaatimattomasti tiedotusvälineiden edessä esiintyvä Crosby on sanonut, että 

hän haluaisi pitää yksityiselämänsä omanaan. (MTV3 27.2.2010) 

 

106) Crosby, joka esiintyy vaatimattomasti tiedotusvälineiden edessä, on sanonut, 

että hän haluaisi pitää yksityiselämänsä omanaan. 

 

                                                 
3
  Erisnimillä on identifioiva tehtävä. Esimerkiksi nimi Peetu ei sinänsä kerro kantajastaan muuta kuin että ky-

seessä on Peetu-niminen olio, joka saattaa olla mies, lumilautailija, valmentaja tai jääkiekkoilija. (ISK § 553.) 

Erisnimen merkitys on kuvattavissa kognitiivisten alueiden myötä, kuten luvussa 4.1 esittelin.  
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Sekä relatiivilauseella että partisiippilausekkeella voidaan myös perustella hallitsevassa lau-

seessa esitettyä asiaa, jolloin se myös samalla kuvailee tarkoitetta, kuten esimerkissä 107 

(ISK § 531). Partisiippilauseke määrittää miespropreja 311 kertaa ja naispropreja 127 kertaa.  

107) Olympiakomitea palkitsee tällaisesta suorituksesta perinteisesti sisupuukolla, 

jonka saivat: Lumikourussa kuudenneksi lautaillut Markku Koski, joka tuli 

kisoihin toisen varamiehen paikalta viikon varoitusajalla. (MTV3 

27.2.2010) 

 

5.1.3 Kuvailua sisältävät rajaavat/tarkentavat ilmaukset 

 

Kolmanneksi ryhmäksi olen rajannut määritteet, jotka sekä rajaavat/tarkentavat että kuvaile-

vat tarkoitetta. Tällaiset määritteet ovat objektiivisia. Kun urheilu-uutisessa puhutaan taita-

vasta luistelijasta, tarkoitetta kuvataan subjektiivisesti. Kun taas puhutaan suomalaisesta luis-

telijasta, urheilija tarkennetaan kaikista mahdollisista luistelijoista juuri suomalaiseksi ja sa-

malla kansallisuusadjektiivi myös kuvailee tarkoitetta. Kansalaisuuteen ja paikkakuntaan viit-

taavat adjektiivit ovatkin absoluuttista ominaisuutta ilmaisevia absoluuttisia adjektiiveja. Ne 

kuvaavat ominaisuuksia, joita entiteetillä joko on tai ei ole. Absoluuttisten adjektiivien merki-

tykset eivät riipu pääsanasubstantiivin tarkoitteesta. (ISK § 606.) LAINEN-johtimella muodos-

tetut johdokset ovat perusluonteeltaan absoluuttisesti kvalifioivia, eivätkä ne yleensä saa mää-

ritteitä tai komparoidu. Semanttisen perusluonteensa mukaisesti tähän ryhmään kuuluvat ad-

jektiivit muodostavat tyypillisesti hyponyymikenttiä, joiden jäsenet ryhmittyvät kantaosiensa 

perusteella varioivien vastakohtien ryppäiksi, (suomalainen ) ( ruotsalainen ) ( japanilainen ) 

( sveitsiläinen ) jne. (Hakanen 1973: 98).  

 

Miesurheilijoiden kohdalla tällaisia määritteitä esiintyy 42 kertaa ja naisurheilijoiden kohdalla 

38 kertaa. Määritesanana on yleensä pelkästään kansalaisuuteen tai paikkakuntaan viittaava 

adjektiivi, mutta muutaman kerran kansallisuusadjektiivin yhteydessä esiintyy myös muita 

tarkentavia tai kuvailevia määritteitä (E108) tai toinen adjektiivi (E109). 

 

108) Lumilautailun megatähdellä, yhdysvaltalaisella Shaun Whitella, on melko 

mukiinmenevät harjoitusolosuhteet - oma puolen miljoonan dollarin lumi-

kouru. (MTV3 18.2.2010) 
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109) Radalta laskeneisiin lukeutuivat muun muassa nimekkäät amerikkalaiset 

Bode Miller ja Ted Ligety sekä itävaltalaistähti Manfred Pranger. (MTV3 

27.2.2010) 

 

Myös ikään viittaavat ilmaukset luokitellaan absoluuttisiksi adjektiiveiksi. Ne tarkentavat 

tarkoitteen tietyn ikäiseksi, mutta eivät rajaa sitä kuitenkaan vielä kovin selvärajaisesti. Näin 

ollen ikä myös kuvailee urheilijaa. Ikä ilmoitetaan joko pelkästään lukusanalla proprin peräs-

sä (E110) tai ikää määrittävällä adjektiivilla (E111). Miehiä määritetään iällä 53 kertaa ja 

naisia 30 kertaa, eli huomattavasti enemmän kuin suoraan urheilijaan viittaavissa sanoissa 

(ks. 4.2.6). 

110) Anssi Koivurannan, 21, viime kausi oli mahtava menestys maailmancupin 

kokonaisvoiton ja seitsemän osakisavoiton ansiosta. (MTV3 11.2.2010) 

 

111) 21-vuotias Korpi kertoo, että neljän vuoden päästä Venäjän Sotshissa käytä-

vissä talvikisoissa hän on vielä taitoluistelija hyvässä iässä. (MTV3 

3.3.2010) 

 

Kuvailevien määritteiden yhteydessä esittelemäni suhteelliset adjektiivit voivat saada tarken-

tavia määritteitä, jolloin määritelausekkeesta tulee sekä tarkentava että kuvaileva, kuten esi-

merkissä Itävallan legendaarinen Toni Sailer. Koska suhteelliset adjektiivit komparoituvat, 

niillä voidaan myös tarkentaa puheen kohteeksi esimerkiksi jompikumpi veljeksistä, kuten 

esimerkissä nuorempi Koivu. Kyseessä on tällöin Saku Koivun pikkuveli Mikko Koivu. Esi-

merkissä 112 määrite Kolmikon nuorin puolestaan tarkentaa tarkoitteen olevan nuorin nimen-

omaan kolmen miehen kokoonpanosta. Miesten kohdalla suhteellisten adjektiivien yhteydessä 

esiintyy seitsemän kertaa tarkentava määrite. 

 

112) Leijonien ykkösvitjan muodostavat Tuomo Ruutu, Mikko Koivu ja Valtteri 

Filppula. Kolmikon nuorin Filppula kuvailee ketjun peliä tyytyväisenä. 

(MTV3 26.2.2010) 

 

Urheilukielessä on myös paljon yhdyssanoja, joiden edusosana on urheilijatarkoitteinen sana 

ja määriteosana kuvaava nomini tai adjektiivi, kuten sanassa tähtipakki. Tällaiset sanat tulivat 

esiin jo luvun 4.2.1 yhteydessä, sillä sanoja käytetään sekä suoraan urheilijaan viittaavina 

pääsanoina että määritteinä. Määritteinä sanoja esiintyy miesten kohdalla 39 ja naisten koh-

dalla kolme. Sanat ovat määritysyhdyssanoja, jotka koostuvat kahdesta yhdysosasta: määri-

teosasta ja edusosasta. Niiden välinen suhde on semanttisesti epäsymmetrinen, sillä määrite-
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osa modifioi jälkiosaa semanttisesti.
4
 Tällaisten yhdyssanojen merkitys syntyy yhdysosien 

merkitysten perusteella joko semanttisen tulkinnan kautta tai on konventionaalinen. (ISK § 

408.) Aineistostani esiintyvät muun muassa naisia määrittävät sanat voimapakki, ykköshiihtä-

jä ja tähtilaskija sekä miehiä määrittävät sanat menestyshiihtäjä, tähtihyökkääjä, konkari-

hyökkääjä ja huippupuolustaja. Olen luokitellut nämä määritysyhdyssanat sekä tarkentaviksi 

että kuvaileviksi, sillä yhdyssanan edusosa rajaa urheilijan tietyn lajin edustajaksi tai tiettyyn 

rooliin ja määriteosa kuvailee tarkemmin kyseistä tarkoitetta. Sanat määrittävät propreja pel-

kästään tai saavat rajaavia/tarkentavia tai kuvailevia määritteitä, kuten esimerkissä 113, jossa 

adjektiivi entinen rajaa tarkoitteen nimenomaan aiemmin huipulla olleeksi lumilautailijaksi.  

 

113) Entinen huippulumilautailija Aleksi Litovaara arvioi, että olympiahopeaa 

laskeneen Peetu Piiroisen markkina-arvo rahakkaassa lumilautabisneksessä 

kasvaa entisestään. (MTV3 18.2.2010) 

 

Miesurheilijaan viitataan aineistossani myös esimerkiksi sanalla superveskari, jossa vieraspe-

räinen prefiksi eli sidonnainen morfiimi super on kiinnittynyt sanavartalon alkuun. Prefikseil-

lä muodostetaankin uusia lekseemejä. (ISK § 172.) Tyypillinen super-alkuinen määrite aineis-

tossani on supertähti, joka esiintyy yhdeksän kertaa pelkästään miesurheilijoiden kohdalla. 

Urheilukieli voi siis synnyttää tarpeen mukaan uusia käsitteitä, jotka vakiintuvat yleiseen 

käyttöön. Superurheilijat näyttäisivät olevan aineistoni perusteella kuitenkin pelkästään mie-

hiä. 

 

114) Superveskari Kiprusoff jätti kohut taakseen (MTV3 26.2.2010) 

 

Urheilusanaston tekijännimet rajaavat urheilijan jo itsessään tietyn lajin edustajaksi. Mukana 

on kuitenkin myös kuvailua, kun kyseessä on (i)nen-nominilla muodostettu yhdyssana, jonka 

yhdysosamuotona toimii nominin s-loppuinen konsonanttivartalo, kuten sanoissa kanadalais-

lumilautailija tai naislumilautailija (ISK § 416). Tällaiset yhdyssanat ovat määritysyhdyssa-

nojen alalajiksi luettavia appositioyhdyssanoja, eli kahden substantiivin muodostamia sano-

ja, joiden osat ovat toisiinsa samankaltaisessa suhteessa. Osat kuvaavat samaa tarkoitetta eri 

kannoilta. Esimerkiksi lumilautailijanainen on sekä lumilautailija että nainen
5
. (ISK § 422.) 

                                                 
4
 Määritysyhdyssanoissa edusosan merkitys on keskeisempi. Esimerkiksi harmaakarhu on yksi karhujen alalaji. 

(ISK § 408). 
5
 Jaottelin luvussa 4.2 appellatiivit urheilulajin ja sukupuolen mukaan. Nimitysten naislumilautailija ja lumilau-

tailijanainen välillä on selkeä merkitysero. Vaikka appositioyhdyssana naislumilautailija on sekä nainen että 
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Miehiä tällaisilla yhdyssanoilla määritetään 19 kertaa ja naisia kahdeksan kertaa. Sanat voivat 

määrittää tarkoitetta pelkästään tai tarkentavien määritteiden kanssa, kuten esimerkissä 115.  

 

115) Kisan toinen suomalaislaskija Sanni Leinonen petrasi toisen kierroksen 

laskullaan sijoitustaan kolmella ja päätti kisan sijalla 30. (MTV3 25.2.2010) 

 

116) Kisoihin osallistuneesta kolmesta chileläisurheilijasta paikalla on vielä nais-

alppihiihtäjä Noelle Barahona. (MTV3 28.2.2010) 

 

Samaan tapaan (i)nen-nominilla muodostettuja yhdyssanoja ovat sellaiset sanat, joiden 

edusosana on kuvaileva nomini, kuten tähti. Sanat ovat metaforisia ja rinnastavat urheilijan 

johonkin kuvailevaan tarkoitteeseen. Aineistossani esiintyvät muun muassa metaforiset mää-

ritesanat kanadalaistähti, sveitsiläiskomeetta, naistähti, kiinalaistähti ja naisleijona. Sekä 

kuvailevan nominin että edellä esittelemieni urheilusanojen yhteydessä esiintyy yhteensä 

kahdeksan kertaa nais-etuliite, joka spesifioi erityisesti naisten sukupuolta. Miesurheilijaa 

määritetään kerran sanalla mieshiihtosuuruus. Sekä miesten että naisten kohdalla tällaisia 

määritteitä esiintyy neljä kertaa. Miesten kohdalla sanat määrittävät propria pelkästään, mutta 

naisten kohdalla käytetään kerran genetiiviattribuuttia tarkentamassa määritettä (E117). 

 

117) Yhdysvaltojen alppihiihtojoukkueen naistähtien Lindsey Vonnin ja Julia 

Mancuson välit ovat kiristyneet. (MTV3 25.2.2010) 

 

Appositioyhdyssanoissa, joiden määriteosana on urheilijaviitteinen sana, alkuosa ilmaisee 

yhdyssanan tarkoitteen neutraalisti ja jälkiosa, yleensä deskriptiivinen tai muu affektinen sa-

na, kuvailee sitä. (ISK § 423.) Aineistossani käytetään esimerkiksi seuraavia määritteitä maa-

livahtitähti, puolustajajärkäle ja mäkihyppääjä-ässä.
6
 Yhdyssanat sekä rajaavat urheilijan 

tiettyyn lajiin että myös kuvailevat tarkoitetta metaforisesti. Vastaavasti määritysyhdyssanat, 

joiden määriteosana on urheiluviitteinen sana, laji alppihiihto tai sen alppi-määriteosa, sekä 

rajaavat tarkoitteen tiettyyn lajiin että myös kuvailevat sitä. Jälleen määriteosa modifioi jäl-

kiosaa semanttisesti ja edusosan rooli on keskeisempi. Aineistossani esiintyvät sanat alppitäh-

ti, alppihiihtotähti, alppiässä ja jääkiekkolegenda. Miesurheilijoiden määritteinä tällaisia tar-

koitetta korostavia appositio- ja määritysyhdyssanoja on yhteensä 22 ja naisurheilijoiden seit-

                                                                                                                                                         
lumilautailija, edusosa korostaa tarkoitteen urheilulajia. Vastaavasti appositioyhdyssana lumilautailijanainen 

korostaa edusosansa myötä tarkoitteen naiseutta. Molemmilla sanoilla voidaan viitata esimerkiksi lumilautailija 

Hannah Teteriin, mutta appositioyhdyssanojen osien keskinäinen järjestys korostaa silti urheilijaa enemmän joko 

urheilulajin tai sukupuolen näkökulmasta. 
6
 Appositioyhdyssanat ovat monesti genetiivimuotoisia, vrt. toimittajanpaska. Joillakin on myös nominatiivial-

kuinen variantti, esim. kivenjärkäle ~ kivijärkäle. (ISK § 423.) 
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semän. Niiden yhteydessä esiintyy usein myös kansallisuusadjektiiveja tai genetiiviattribuut-

teja, jotka kuvailevat ja rajaavat, mistä urheilija on kotoisin.  

 

118) Suomen olympiajoukkueen valmennuspäällikkö Kari Niemi-Nikkola nimeää 

Sveitsin mäkihyppääjä-ässä Simon Ammannin Vancouverin olympialaisten 

parhaaksi urheilijaksi. (MTV3 28.2.2010) 

 

Kun proprilla on pitkä määriteketju, määrite on tällöin yleensä sekä rajaava/tarkentava että 

kuvaileva. Määriteketjussa on mukana aina genetiiviattribuutti, joka rajaa minkä maan tai 

joukkueen urheilijasta on kyse, tai joku muu rajaava/tarkentava määrite. Kuten pelkästään 

kuvailevien yhdyssanojen yhteydessä esittelin, yhdyssana kärkinimi tai perussana tähti olisi-

vat pelkästään kuvailevia. Jos propri ei ole tuttu, ja sen yhteydessä puhutaan vain ykköstoivos-

ta, määrite ainoastaan kuvailee tarkoitetta. Muiden tarkentavien/rajaavien määritteiden kanssa 

määriteketju sekä kuvailee että rajaa/tarkentaa tarkoitteen, kuten esimerkissä 119. Miesten 

kohdalla tällaisia määriteketjuja esiintyy 29 kertaa ja naisten kohdalla kuusi.  

119) Kisojen aluspäivinä Kanadan ykköstoivo Patrick Chan on yrittänyt viritellä 

keskustelua siitä, ovatko Plushenkon loisteliaasti hallitsemat neloishypyt lajin 

tulevaisuutta. (MTV3 15.2.2010) 

 

Vastaavasti pelkästään rajaavat/tarkentavat urheilijasanat saavat osakseen kuvailevia määrit-

teitä genetiiviattribuuteista ja sivulauseattribuuteista. Tällaiset määriteketjut esiintyvät mies-

urheilijoiden yhteydessä 125 kertaa ja naisurheilijoiden 50 kertaa. 

Lisäksi pelkästään miespropreja määrittävät yhdyssanat, joiden määriteosana on referentiaali-

nen joukkueen nimi tai vastaavasti maan nimi, kuten määritteissä Boston-pelaaja ja USA-

vahti. Sanoja on aineistossani 16. Vastaavasti aineistossani on 11 miesjääkiekkoilijoihin viit-

taavaa metaforista yhdyssanaa, joiden määriteosana on leijona, kuten sanassa leijonakapteeni. 

Sanat määrittävät propreja yleensä pelkästään, mutta muutaman kerran ne esiintyvät kuvaile-

van määritelausekkeen osana.  

 

Kuten luku 4.2.1 osoitti, tAr-johdin esiintyy kolme kertaa suoraan urheilijaa nimittävässä ap-

pellatiivissa. Määritesanoissa sen käyttö on huomattavasti yleisempää ja proprien kohdalla se 

esiintyy peräti 15 kertaa. Urheilu-uutiset ovatkin johtimen elävä käyttöalue, vaikka muuten 

johdin on sävyltään vanhahtava (ISK § 193). Tällaisissa sanoissa määriteosana on urheilulajiin 

tai kansallisuuteen viittaava sana ja kuvaileva edussana on joko kaunotar tai kuningatar. Esi-



71 

merkiksi kaunotar on substantiivikantainen johdos, joka feminiinisyyden ohella korostaa 

myös mytologista olentoa. Kuningatar taas korostaa korkea-arvoisen tittelin hallintaa. (ISK § 

192.) Aineistossani esiintyvät esimerkiksi määritesanat alppihiihtokaunotar, suomalais-

kaunotar ja hiihtokuningatar. Määritteet esiintyvät joko sellaisenaan tai kansallisuusadjektii-

vin tai genetiiviattribuutin yhteydessä (E120).  

 

120) Ranskalaislehdelle sattui kuitenkin nolo moka, sillä Kiiran sijaan kuvassa on 

hollantilainen maahockeykaunotar Fatima Moreira de Melo. (MTV3 

22.2.2010)  

 

 

Urheilukielessä genetiiviattribuutit, jotka rajaavat tarkoitteen tietyn maan tai joukkueen edus-

tajaksi ja näin ollen myös kuvailevat sitä, ovat erittäin tyypillisiä. Miesten kohdalla niitä esiin-

tyy peräti 277 ja naisten kohdalla 171. Ne esiintyvät usein proprien ainoina määritteinä, mutta 

toisinaan ne saavat osakseen myös muuta kuvailua, kuten esimerkissä 122.  

 

121) Pronssi meni USA:n Scott Lagolle. (MTV3 18.2.2010) 

 

122) Freestylen skicrossin kultaa Cypress Mountainin rinteellä laskenut Kana-

dan Ashleigh McIvor lausui lehdistötilaisuudessa häntä itseäänkin hämmäs-

tyttävät sanat. (MTV3 24.2.2010) 

 

Lisäksi aineistossani on jonkin verran muita proprien määritteitä, jotka sekä tarkenta-

vat/rajaavat että kuvailet tarkoitetta, kuten esimerkeissä 123. Miesten kohdalla tällaisia mää-

ritteitä on 58 ja naisten kohdalla 21. 

 

123) Viisinkertainen Stanley Cup -voittaja, Suomen Kiekkoleijona numero 143 

Esa "Tiki" Tikkanen uskoo, että Vancouverin olympialaisten jääkiekon loh-

kovoittajiksi jyräävät Kanada, Venäjä ja Suomi.  (MTV3 11.2.2010) 

 

 

5.1.4 Yhteenveto 

 

Olen laskenut yhteenvetona jaottelemieni proprien määriteryhmien prosentuaaliset osuu-

det kaikkien määritteiden kokonaismäärästä sekä miesten että naisten kohdalla. Ryhmät 

ovat esittelemässäni järjestyksessä. 
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TAULUKKO 10. Proprien yhteydessä esiintyvät määritteet ja niiden yleisyys miesten ja 

naisten kohdalla. 

 Miehet % Naiset % 

Rajaavat/tarkentavat 

ilmaukset 

120 10,5 57 10,5 

Lähinnä kuvailevat 

ilmaukset 

423 37,0 166 30,5 

Rajaavat/tarkentavat 

ilmaukset, joissa 

mukana kuvailua 

600 52,5 322 59,0 

Yhteensä 1143 100 545 100 

 

Taulukosta käy ilmi, että suurin osa määritteistä kuuluu rajaaviin/tarkentaviin ilmauksiin, 

joissa on mukana myös kuvailua, sillä naisten prosenttiosuus ryhmässä on peräti 59,0 % ja 

miesten 52,5 %. Toiseksi yleisin ryhmä ovat lähinnä kuvailevat määritteet, joita esiintyy 

miesten kohdalla 37 % ja naisten kohdalla 30,5 %. Vähiten proprien kohdalla käytetään rajaa-

via/tarkentavia ilmauksia, sillä niitä esiintyy kummankin sukupuolen kohdalla 10,5 %. 

 

 

5.2 Appellatiivien määritesanat 

 

Tarkastelen appellatiivien määritesanoja samoin periaattein kuin proprienkin määritteitä, eli 

lähtemällä liikkeelle määritelausekkeen edussanasta ja ottamalla huomioon koko sen ympäril-

lä olevan määritelausekkeen. Siinä missä erisnimi viittaa suoraan tarkoitteeseen ja identifioi 

sen (ks. 4.1), appellatiivien kohdalla konteksti vaikuttaa merkittävämmin. Appellatiivi ei 

yleensä paljasta suoraan kenestä urheilijasta on kyse, vaan se selviää vasta kontekstista. Ur-

heilu-uutisessa mainitaankin lähes joka kerta myös tarkoitteen erisnimi. Lähestyn määritesa-

noja keskittyen nimenomaan appellatiivien määrittämiseen siitä huolimatta, että tarkoite tuo-

daan uutisissa esiin myös proprilla.  

 

5.2.1 Selvästi rajaavat/tarkentavat ilmaukset 

  

Appellatiivien kohdalla esiintyy jonkin verran lukumääriä selvästi rajoittavia numeraaleja. 

Miesurheilijoita rajataan numeraalilla 37 kertaa ja naisurheilijoita 11 kertaa. 
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124) Sekä San Jose Sharksin että Anaheim Ducksin NHL-ryhmistä olympiajoukku-

eisiin on valittu kahdeksan pelaajaa. (MTV3 19.2.2010) 

 

Sellaiset olion tilaa ilmaisevat absoluuttiset adjektiivit kuin kuollut, elävä ja sokea, joiden 

ominaisuus pätee joko kokonaan tai ei ollenkaan, rajaavat myös tarkoitteen selvästi. Perus-

merkityksessään tällaiset adjektiivit eivät komparoidu eivätkä ne saa intensiteettimääritteitä, 

paitsi mahdollisen täyteyden asteen määritteen, kuten melkein kuollut. (ISK § 606.) Van-

couverin olympialaisten suurin tragedia oli georgialaisen kelkkailijan Nodar Kumaritashvilin 

kuolema, joten aineistossani esiintyy muutamia kertoja määritteet edesmennyt ja kuollut, ku-

ten esimerkissä 125. Tällaisilla adjektiiveilla viitataan vain miestarkoitteisiin, yhteensä kah-

deksan kertaa. 

125) Kelkkaradalla muistettiin edesmennyttä georgialaista (MTV3 14.2.2010) 

 

Lisäksi luokittelisin ryhmään kuuluvaksi myös tOn-johtimen sisältävän karitiivijohdoksen 

kiekoton, joka esiintyy esimerkissä 126. Tällainen adjektiivi ilmaisee kantasubstantiivinsa 

tarkoitteen puuttumista luonnehdittavan substantiivin tarkoitteelta ja on myös absoluuttinen 

adjektiivi. (ISK § 292.) Adjektiiville löytyy myös naisurheilijoihin viittavana käänteistä vas-

takohtaisuutta osoittava adjektiivi kiekollinen, esimerkki 127 (Kangasniemi 1997: 63). Täl-

laiset adjektiivit määrittävät tarkasti pelaajan aseman kentällä. 

 

126) – Jos ei puolusteta aluetta, tulee tuollaisia virheitä. Syöttölinja ja mies pitää 

pelata pois sekä haastaa kunnolla kiekoton pelaaja, Jalonen analysoi ottelun 

jälkeen. (MTV3 22.2.2010) 

 

127) – Kiina iski kiekollisiin pelaajiimme kiinni tarkasti, läpiajosta voittomaalin 

tehnyt Venla Hovi kuvaili. (MTV3 17.2.2010) 

 

Taipumattomat adjektiivit, kuten eri, rajaavat selkeästi tarkoitteen (ISK § 610). Vastaavia ei-

kuvailevia adjektiiveja aineistostani ovat myös tietty, pelkkä ja todellinen. Jälkimmäinen ad-

jektiivi lähinnä korostaa tarkoitetta kuitenkaan kuvailematta sitä, joten sen voi katsoa olevan 

tarkentava määrite (E129). Miehiin viittaavina tällaiset adjektiivit esiintyvät kolme kertaa ja 

naisiin viittaavina viisi kertaa. 

128) Nyt on syytä miettiä annetaanko vastuuta eri pelaajille kuin kenelle on annet-

tu. (MTV3 27.2.2010) 
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129) Kanadalainen Ricker on todellinen kotivoittaja, sillä hän on syntynyt olym-

piapaikkakunnalla Whistlerissä ja oppinut lumilautailun samalla Cypress-

vuorella, jolla voitti tiistaina kultaa. (MTV3 18.2.2010) 

 

Restriktiivinen relatiivilause rajaa tai tarkentaa mahdollisten tarkoitteiden alaa. Esimerkiksi 

ilmauksessa urheilijoita, jotka kilpailevat Vancouverissa puheena olevat urheilijat on selkeästi 

rajattu kaikkien mahdollisten urheilijoiden joukosta. (ISK § 1165.) Tarkoitetta rajaavia relatii-

vilauseita on miesten kohdalla viisi ja naisten kohdalla yksi. 

130) Kanadan naisten curlingjoukkueessa on mukana urheilija, joka on jo kuu-

dennella kuulla raskaana. (MTV3 24.2.2010) 

 

Kun appellatiivin määritteenä on genetiiviattribuuttina toimiva propri, määrite on tarkentava, 

sillä proprit voidaan identifioida suoraan tiettyyn tarkoitteeseen (ks. 4.1) Miehiä propri on 

tarkentamassa seitsemän kertaa ja naisia kerran.  

131) Itävaltalainen Andreas Matt, alppihiihtäjä Mario Mattin veli, ylsi hopealle 

ja norjalainen Audun Grönvold pronssille. (MTV3 21.2.2010) 

 

Substantiivin määritteenä pronominimainen adjektiivi oma kontrastoi omistussuhteen muihin 

vastaaviin ja näin ollen tarkentaa tarkoitteen (ISK § 1456). Miesurheilijoita määritetään tällä 

tavoin kaksi kertaa, kuten esimerkissä 132.  

132) Olisiko suomalaisten koko kevättalven nostattama pukukohu ollut armolli-

sempi omille hyppääjillemme, jos joukkueella olisi ollut varaa palkata joku 

tarkistamaan hyppääjien asut ennen kisaa? (MTV3 22.2.2010) 

 

Myös pronominit määrittävät appellatiiveja. Niiltä puuttuu muiden nominien luokittava ja 

kuvaileva merkitys. Pronominimääritteiden kohdalla konteksti on erityisen tärkeä, sillä pro-

nominit vain kertovat onko tarkoite tunnistettavissa ja millä tavoin. Kun esimerkiksi tarkoi-

tetta hiihtäjä määrittää pronomini tämä, joku tai se, pronominin avulla vain käsitellään pu-

heenalaista tarkoitetta. Vasta kontekstista käy ilmi keneen puheessa viitataan. (ISK § 713.) 

Aineistossani esiintyy esimerkiksi persoonapronomineja (E133) ja demonstratiivipronomine-

ja (E134). Lisäksi aineistossani on monenlaisia kvanttoripronomineja, jotka kvantifioivat eli 

ilmaisevat tarkoitetun joukon suuruuden suhteessa ilmauksen potentiaaliseen viittausalaan, 
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kuten esimerkeissä 135 (ISK § 740). Miehiä täsmennetään pronomineilla 61 kertaa ja naisia 

20 kertaa. 

133) Thomas Vonn ei kuitenkaan usko, että vaiva pitää hänen vaimoaan poissa 

olympiakarkeloista. (MTV3 17.2.2010) 

 

134) Zakreskin kauneutta ei tarvitse siristellä televisiosta pelkästään kovan vauh-

din kera, sillä tämä kaunotar on esiintynyt myös Kanadan Music TV:n eri 

ohjelmissa.(MTV3 19.2.2010) 

 

135) Monilla pelaajilla juhlat venyivät aina valomerkkiin asti, sillä pronssiottelun 

myöhäisen alkamisajan ja palkintoseremonioiden takia joukkue pääsi lähte-

mään jäähallilta vasta puolen yön aikoihin. (MTV3 28.2.2010) 

 

Yleensä appellatiivia määrittävän pronominin tarkoite ilmaistaan uutisessa myös erisnimellä, 

mutta löysin aineistostani myös esimerkin, jossa tarkoite halutaan pitää salassa. Uutisessa 

pronomini eräs rajaa tarkoitteen kaikista jääkiekkoilijoista yhdeksi, tuntemattomaksi jääväksi 

pelaajaksi, jonka kanssa presidentti Tarja Halonen on keskustellut (E136). Lisäksi yhdyssa-

nan määriteosa tähti antaa vinkkejä siitä, kuka pelaaja voisi olla, vaikka vaihtoehtoja jää silti 

useampia.  

136) – Olen itse intoa täynnä jääkiekosta. Eräs tähtipelaaja sanoi minulle, että to-

delliset pelit ovat vielä edessä, Halonen viittasi mieskiekkoilijoiden puolivä-

lierävaiheeseen. (MTV3 24.2.2010) 

 

Lisäksi appellatiiveja rajaavat osa- ja ryhmäsanat. Osasanat ilmaisevat osaa kokonaisuudesta ja 

ryhmäsanat, kuten ryhmä, liuta ja joukko puolestaan laskettavien entiteettien joukkoa. (ISK § 

592.) Miesten yhteydessä ne esiintyvät viisi kertaa ja naisten yhteydessä kerran. 

137) Koivu otti puheessaan esille myös sen, että osalle Leijona-pelaajista prons-

siottelu olisi viimeinen olympialaisissa. (MTV3 28.2.2010) 

 

138) Kanadalaisen ex-syöksylaskijan Dave Murrayn mukaan nimetylle radalle 

syöksyy joka tapauksessa liuta miehiä, jotka kaikki uskovat olympiavoittoon. 

(MTV3 11.2.2010) 
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5.2.2 Ensi sijassa kuvailevat ilmaukset 

 

Appellatiivien kohdalla esiintyy paljon suhteellisia adjektiiveja kuvailemassa esimerkin 139 

tavoin ulkoista hahmoa tai fyysistä ominaisuutta
7
 (pieni, raamikas, isokokoinen), suhteellista 

ikää (nuori), kuten esimerkissä 140, ja luonteenpiirrettä (rento, positiivinen), kuten esimerkis-

sä 141, sekä mielentilaa (naurava, iloinen), kuten esimerkissä 142. Kuten proprienkin kohdal-

la, myös nämä esimerkkisanat ovat aineistostani. Tällaiset adjektiivit määrittävät miehiä 127 

kertaa ja naisia 39 kertaa.  

 

139) Raamikas pakki pelasi hyvin ja laukoi monta kertaa tulisesti kohta Valko-

Venäjän maalivahtia Vitali Kovalia. (MTV3 18.2.2010) 

 

140) Lumikourujen nuoret miehet ovat huippu-urheilijoita viimeistä piirtoa myö-

ten. (MTV3 19.2.2010) 

 

141) Hän kuvaa Piiroista rennoksi ja todella kylmähermoiseksi lautailijak-

si.(MTV3 18.2.2010) 

 

142) – Maalialueella en ollut uskoa silmiäni, kun näin nimeni ensimmäisenä, höl-

mistyneen onnellinen itävaltalainen tunnusti lehdistötilaisuudessa. (MTV3 

21.2.2010) 

 

Appellatiivien yhteydessä esiintyy kerran naisurheilijan määritteenä ominaisuutta vertaava 

substantiivimääriteosan sisältävä yhdysadjektiivi kuvankaunis ja kerran tehostava yhdysad-

jektiivi huippukuntoinen. Miesten kohdalla puolestaan esiintyy kerran suhteuttava yhdysad-

jektiivi aliarvostettu, kerran ominaisuutta vertaava substantiivimääriteosan sisältävä yh-

dysadjektiivi maailmanluokan sekä kerran tehostava yhdysadjektiivi huippuluokan. (ISK § 

607.) Olen luokitellut määritteet ensi sijassa kuvailevien määritteiden ryhmään, vaikka muu-

taman kerran niiden yhteydessä esiintyy lukumäärää rajoittava numeraali, kuten esimerkissä 

143. Määritelausekkeessa tällaiset adjektiivit ovat kuitenkin kuvailevia, vaikka lukumäärällä 

ilmaistaisiin, monesta tämänlaisesta urheilijasta on kyse. 

                                                 
7
 Proprien määritteiden kohdalla (E94) nousi esiin, että kun suhteellisella adjektiivilla kuvataan fyysistä ominai-

suutta, miespuolisella tarkoitteella se rinnastuu aina urheilulajille tyypillisiin ominaisuuksiin. Esimerkiksi mää-

ritteet raamikas, isokokoinen ja iso kuvaavat jääkiekkoilijan fyysisiä ominaisuuksia. Vastaavasti naisurheilijoista 

käytetyt määritteet pitkä ja viehättävä eivät kuvaa millään lailla lajille tyypillisiä ominaisuuksia.  
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143) Dalen myönsi lauantaina, että joukkueessa on tällä hetkellä vain kaksi huip-

pukuntoista hiihtäjää. (MTV3 21.2.2010) 

 

Värit luokitellaan absoluuttisiksi adjektiiveiksi (ISK § 606). Lipun väreillä voidaan kuvata 

minkä maan urheilijoihin viitataan, kuten esimerkissä 144. Tällainen määrite esiintyy aineis-

tossani vain kerran miesjääkiekkoilijoihin viittaamassa (ks. myös 4.3).  

144) USA:lla on olympiaturnauksen nuorin joukkue ja he ovat jyränneet sinival-

koisten vanhusten yli. (MTV3 26.2.2010) 

 

Epärestriktiiviset, kuvailevat, relatiivilauseet esiintyvät myös appellatiivien kohdalla. Miehiä 

tällaisilla määritelauseilla kuvataan seitsemän kertaa ja naisia vain kerran. Epärestriktiivinen 

relatiivilause sisältää usein myös kommenttiadverbiaalin, kuten esimerkeissä 145 ja 146 (ISK 

§ 1165).  

145) Kohtuullisen mukava suoritus noin periaatteessa mieheltä, jolle urheilemi-

nen ei tällä hetkellä taida olla elämässä edes TOP 3:ssa. (MTV3 15.2.2010) 

 

146) Juuri nyt tämä tuntuu vaikealta, mutta onneksi meillä on ammattimiehiä, jot-

ka varmasti pystyvät kokoamaan itsensä. (MTV3 27.2.2010) 

 

5.2.3 Kuvailua sisältävät rajaavat/tarkentavat ilmaukset 

 

Myös appellatiiveja määritetään ikään viittaavilla absoluuttisilla adjektiiveilla. Tällainen mää-

rite esiintyy lähes yhtä monta kertaa sekä miesten että naisten kohdalla, sillä miesten yhtey-

dessä ikä ilmaistaan 23 kertaa ja naisten yhteydessä 21 kertaa. Ikä saattaa myös esiintyä mui-

den kuvailevien määritteiden yhteydessä, kuten esimerkissä 147.  

 

 

147) Seksiä tihkuva 32-vuotias kaunotar poseerasi myös Playboylle kahdesti vuo-

sina 1999 ja 2007. (MTV3 19.2.2010) 

 

 

Appellatiivien kohdalla esiintyy myös genetiiviattribuutteja, jotka rajaavat tarkoitteen tietyn 

joukkueen tai maan edustajaksi ja samalla kuvailevat sitä. Miehiä tällaisilla genetiiviattribuu-



78 

teilla määritetään 130 kertaa ja naisia vain 25 kertaa. Syynä näin mittavaan eroon on se, että 

miesten kohdalla määritteenä on hyvin usein jokin NHL-seura, kuten esimerkissä 148. 

 

148) Koivulle on varattu Leijonissa iso rooli, mutta Minnesota Wildin sentteri pi-

tää luistimet tiukasti jään pinnalla. (MTV3 14.2.2010) 

 

Genetiiviattribuuttina on usein myös urheilukisoja tarkentava määrite, kuten olympialaisten 

(E149), urheilulaji (E150) tai jokin muu genetiivimuotoinen määrite (E151). Muita genetii-

vimääritteitä on miestarkoitteiden kohdalla 79 ja naistarkoitteiden kohdalla 34.  

149) Olympialaisten ensikertalainen myöntää jännittävänsä illalla kello 22 Suo-

men aikaa alkavaa turnausta. (MTV3 17.2.2010) 

 

150) Taitoluistelun olympiavoittaja pettyi idolinsa käytökseen (MTV3 20.2.2010) 

 

151) Tiistain ottelussa Crosby pääsikin ratkaisupaikkoihin, joista rangaistuslau-

kauksen mies jätti käyttämättä. (MTV3 24.2.2010) 

 

Määritteinä melko paljon esiintyvät yksilöivät adjektiivit erottelevat substantiivin tarkoit-

teen toisista vastaavista, sillä kyseessä on yksi yksilö tai yksilöjoukko. Tällaiset adjektiivit 

esittävät ominaisuutena sen, että luonnehdittavalla tarkoitteella on kyseisen ominaisuuden 

suhteen poikkeusasema (ainoa), paikka asteikon ääripäässä (paras, vanhin, nimekkäin) tai 

tietyssä kohdassa (ensimmäinen, seitsemäs). Yksilöivät adjektiivit eivät komparoidu tai saa 

intensifioivaa astemääritettä. (ISK § 608.) Tällaiset adjektiivit ovat sekä rajaavia että kuvai-

levia, sillä esimerkiksi nuorin olympiavoittaja täsmentää tarkoitteen suhteessa toisiin vastaa-

viin, mutta samalla myös kuvailee tarkoitetta. Aineistossani esiintyy määritteinä poikkeus-

asemaa osoittava adjektiivi ainoa (E152), erilaisia superlatiiveja (E153) ja järjestyslukuja 

(E154).  Esimerkeistä 152 ja 153 käy ilmi, että adjektiivien yhteydessä esiintyy hyvin usein 

myös muita tarkentavia ja kuvailevia määritteitä. Olen tummentanut esimerkeistä yksilöivien 

adjektiivien ohella koko määritelausekkeet. Miesten kohdalla yksilöiviä adjektiiveja esiintyy 

100 kertaa ja naisten kohdalla 40 kertaa. 

152) Asada on ainoa luistelija, jolle Kim on viimeisen kahden vuoden aikana hä-

vinnyt. (MTV3 24.2.2010) 
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153) White lienee maailman kuuluisin lumilautailija.(MTV3 16.2.2010) 

 

154) Lumikourussa ensimmäiseksi varamieheksi oli nimetty Antti Autti, mutta hän 

ei katsonut olevansa vielä toipunut riittävään kisakuntoon joulukuun louk-

kaantumisensa jälkeen. (MTV3 12.2.2010) 

 

Yksilöivillä adjektiiveilla korostetaan myös naisurheilijoiden ulkoisia ominaisuuksia. Aineis-

tostani löytyvät olympialaisten kauneimmat naisurheilijat, seksikkäimmät urheilijat, kisojen 

söpöin kultamitalisti, Vancouverin kuumimmat olympiakaunottaret, Vancouverin talviolym-

pialaisten kuumin kisakaunotar, kuumin kisakaunotar, kuumin kaunotar ja olympialaisten 

kuumin kaunotar. Miehiä ei puolestaan yksilöidä ulkoisia ominaisuuksia korostavin superla-

tiivein. Kahdessa otsikossa käytetään samaa määritettä kuumin, toisessa mies- ja toisessa 

naistarkoitteen yhteydessä. Sanan voi siis katsoa olevan polyseeminen. Kun määritettä tar-

kastellaan kontekstissaan, adjektiivilla on aivan eri merkitys kummassakin otsikossa: esimer-

kissä 155 se korostaa mäkihyppääjän olevan maansa huipulla ja esimerkissä 156 naisurheili-

joiden olevan seksikkäitä. 

155) Venäjän kuumin mäkihyppääjä jää pois Vancouverista (MTV3 4.2.2010) 

 

156) Suomi kärjessä kuumin kisakaunotar -äänestyksessä! (MTV3 26.2.2010) 

 

Paikallista alkuperää ilmaisevat absoluuttiset adjektiivit määrittävät myös appellatiiveja, mut-

ta hieman vähäisemmissä määrin kuin propreja. Miehiä ne määrittävät 21 kertaa ja naisia 9 

kertaa.  

157) Ruotsalaisten alppihiihtäjien pahat kaatumiset Vancouverin olympialaisissa 

saivat jatkoa miesten supersuurpujottelussa perjantaina. (MTV3 19.2.2010) 

 

Entiteettiä kokonaisuutena vertaavat suhteutusadjektiivit tapainen (E158), takainen (E159) ja 

kertainen (E160) ja veroinen esiintyvät miestarkoitteiden määritteinä yhteensä viisi kertaa ja 

naistarkoitteiden seitsemän kertaa. Ne ovat inen-loppuisia adjektiiveja, joilla on edellään ge-

netiivisijainen täydennys tai määriteosa, ja jotka vertailevat entiteetin ominaisuutta suhteutta-

en sen johonkin toiseen entiteettiin. (ISK § 613–614.) Määriteosana voi olla myös erisnimi, 

kuten esimerkissä 161. 
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158) Kiprusoffin tapaisten supertähtien on työlästä liikkua kiekkohullussa Van-

couverin kaupungissa. (MTV3 18.2.2010) 

 

159) Erityisesti tällä kaudella, kun Kuitusen hiihto on muutenkin sujunut varsin 

tahmeasti, on selvää, että parin vuoden takainen hiihtokuningatar keskittyy 

vahvuuksiinsa. (MTV3 19.2.2010) 

 

160) Kisojen kaksinkertainen kultamitalisti väitti dopingtestaajien kohtelevan ur-

heilijoita maaliintulon jälkeen huonommin kuin teurastamoon vietäviä sikoja. 

(MTV3 23.2.2010) 

 

161) Olympiahistoria tuntee kyllä Graig Dixon -nimisen mitalistin, mutta KOK:n 

moka ei ole selitettävissä ainakaan lajilla tai Dixonin ja Niemisen kisojen lä-

heisellä ajankohdalla. (MTV3 12.2.2010) 

 

Ajankohtaa ilmaisevat absoluuttiset adjektiivit, kuten entinen ja nykyinen ovat myös sekä 

rajaavia/tarkentavia että kuvailevia (ISK § 607). Niillä määritetään ainoastaan miestarkoittei-

ta yhteensä neljä kertaa, kuten esimerkissä 162. 

162) Minnesota Wildin nykyinen kapteeni on kuitenkin osoittanut, että nuo pu-

heet olivat potaskaa. (MTV3 23.3.2010) 

 

Aineistossani esiintyy määritteinä myös muutamia partisiippimuotoisia sanoja, jotka ovat 

adjektiivistuneet eli leksikaalistuneet adjektiiveiksi. Sama partisiippi voi toimia sekä leksi-

kaalistuneena muotona että varsinaisena partisiippina. (ISK § 630.) Tällaisia määritteitä ovat 

hallitseva, johtava, seuraava ja tuleva. Leksikaalistuneita partisiippeja on miesurheilijoiden 

määritteinä viisi kertaa naisten vain kerran. Ne sekä rajaavat/tarkentavat että kuvailevat tar-

koitetta.  

163) Pelaajat ovat näyttäneet siltä mitä he ovatkin, eli tulevia jääkiekkoeläkeläi-

siä. (MTV3 26.2.2010) 

 

Luokittelin proprien kohdalla kuvaileviksi ilmauksiksi myös partisiippimääritteet, sillä prop-

reja määrittäessään ne on tarkoitettu lähinnä vain kuvaileviksi (ks. 5.1.2). Appellatiivien yh-

teydessä olen luokitellut ne rajaaviksi/tarkentaviksi sekä kuvaileviksi, sillä appellatiivi ei vielä 

yksilöi urheilijaa, jolloin partisiippimäärite myös tarkentaa sitä. Urheilu-uutisesta käy kuiten-

kin aina ilmi myös kunkin appellatiivitarkoitteen erisnimi. Substantiivia määrittävä partisiip-

pilauseke vastaa funktioltaan substantiivia määrittävää relatiivilausetta, jolloin sillä on saman-
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tyyppinen tehtävä kuin relatiivilauseella (ISK § 531). Miehiin viittaavia partisiippimääritteitä 

on 49 ja naisiin viittaavia 28.  

 

164) Salmelan telonut NHL-tähti olympiajoukkueeseen (MTV3 11.2.2010) 

 

165) Kyljelleen kaatunut amerikkalainen ajautui kovalla vauhdilla päin seuraa-

vaa porttia ja aina turva-verkkoihin asti. (MTV3 24.2.2010) 

 

 

Aineistossani on myös muutamia muita määritelausekkeita, kuten yhdyssanan määriteosana 

käytettävät kuvailevat ilmaukset, jotka usein tarkentuvat koko määriteketjun myötä (E166). 

Lisäksi paikallissija-attribuutit määrittävät appellatiivia muutaman kerran (E167). Miesten 

kohdalla näitä määritteitä on viisi ja naisten kohdalla kolme.  

166) Timosen TOP 3 -hyökkääjät - härskiä kotiinpäinvetoa (MTV3 16.2.2010) 

 

167) 21-vuotias Korpi kertoo, että neljän vuoden päästä Venäjän Sotshissa käytä-

vissä talvikisoissa hän on vielä taitoluistelija hyvässä iässä. (MTV3 

3.3.2010) 

 

5.2.4 Yhteenveto 

 

Olen laskenut yhteenvetona, proprien tavoin, jaottelemieni appellatiivien määriteryhmien 

prosentuaaliset osuudet kaikkien määritteiden kokonaismäärästä sekä miesten että naisten 

kohdalla. Ryhmät ovat esittelemässäni järjestyksessä. 
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TAULUKKO 11. Appellatiivien yhteydessä esiintyvät määritteet ja niiden yleisyys miesten 

ja naisten kohdalla. 

 Miehet % Naiset % 

Rajaavat/tarkentavat 

ilmaukset 

130 18,9 41 16,3 

Lähinnä kuvailevat 

ilmaukset 

138 20,1 43 17,1 

Rajaavat/tarkentavat 

ilmaukset, joissa 

mukana kuvailua 

420 61,0 167 66,5 

Yhteensä 688 100 251 100 

 

Taulukosta käy ilmi, että myös appellatiivien kohdalla suurin osa määritteistä kuuluu rajaa-

viin/tarkentaviin ilmauksiin, joissa on mukana myös kuvailua, naiset 66,5 % ja miehet 61 %. 

Toiseksi yleisin ryhmä ovat lähinnä kuvailevat määritteet, joita esiintyy miesten kohdalla 20,1 

% ja naisten kohdalla 17,1 %. Myös appellatiivien kohdalla käytetään vähiten rajaa-

via/tarkentavia ilmauksia, sillä niitä esiintyy miesten kohdalla 18,9 % ja naisten kohdalla 16,3 

%. 

 

5.3 Joukkueiden, ryhmien ja parien määritesanat 

 

Joukkueiden kohdalla ei ole aiheellista tarkastella määritteitä yhtä tarkasti kuin yksilöiden 

kohdalla, sillä joukossa on niin mies-, nais-, kuin eri maiden edustusjoukkueitakin sekä pare-

ja, jotka koostuvat kummankin sukupuolen edustajista. Esimerkiksi kylläinen Suomi ei kerro 

joukkueessa pelaavista yksilöistä mitään, vaan niputtaa koko joukkueen tyytyväiseksi, vaikkei 

näin olisikaan. Tämän vuoksi esittelen pelkistetysti, minkälaisia määritteitä joukkueisiin ja 

pareihin viittaaviin sanoihin liittyy. Luvun tarkoituksena on luoda vain kokonaiskuva niistä. 

 

Aloitan tarkasteluni siitä, millaisia määriteosia joukkuetarkoitteiset yhdyssanat voivat saada. 

Tyypillisiä määritysyhdyssanoja ovat urheilulajin kertovat sanat, kuten jääkiekkojoukkue, 

mäkihyppyjoukkue, kelkkajoukkue, lumilautajoukkue, maastohiihtojoukkue ja pikaluistelu-

joukkue. Joukkuetarkoitteinen yhdyssana voi olla myös stilistiseltä merkitykseltään rennompi, 

kuten sanassa lätkäjoukkue. Lisäksi tyypillisiä määritysyhdyssanoja ovat myös muun muassa 

kisojen edustusjoukkuetta ilmaisevat maajoukkue ja olympiajoukkue sekä menestystä tai ase-

maa ilmaisevat menestysjoukkue, pronssijoukkue ja kärkijoukkue. Erikoisin joukkuetarkoittei-
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nen yhdyssana aineistossani on vain kerran esiintyvä pelityyliä ilmaiseva sana vastaiskujouk-

kue (E169). 

 

168) Suurinta huolta Suomelle aiheuttaa maastohiihtojoukkueen odotettua vai-

sumpi vire. (MTV3 19.2.2010) 

 

169) Tshekki on niin hyvä vastaiskujoukkue, että hallinnasta huolimatta pitää olla 

koko ajan hereillä. (MTV3 25.2.2010) 

 

Joukkuetarkoitteisten sanojen tyypillisin määrite on genetiiviattribuuttina käytetty maan nimi 

tai sukupuolta ilmaiseva genetiiviattribuutti miesten tai naisten. Ne voivat määrittää sanaa 

pelkästään tai esiintyä samassa määriteketjussa. Myös muut genetiiviattribuutit, kuten turna-

uksen joukkueet, on mahdollinen. 

 

170) Savotta on mittava, mutta ei mahdoton, minkä Ruotsin ryhmä näytti Torinon 

kisoissa. (MTV3 18.2.2010) 

 

171) Halonen antoi kunniaa myös naisten jääkiekkomaajoukkueelle, joka taipui 

maanantain välierässä kisaisännille maalein 0-5. (MTV3 24.2.2010) 

 

172) Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen saalistama paikka Vancouverin 

olympiaturnauksen puolivälierissä tarkoittaa sitä, että Leijonat on yhden voi-

ton päässä turnauksen mitalipeleistä. (MTV3 22.2.2010) 

 

Genetiiviattribuuttina voi myös toimia esimerkiksi joukkueeseen kuuluva pelaaja tai valmen-

taja, mikä on aineistossani melko yleistä. Jokin kokoonpano voi olla myös tietyn henkilön 

johtama, edustama tai tähdittämä, kuten esimerkissä 175.  

173) Saksa otti hopeat pienimmällä mahdollisella erolla, sillä kolmanneksi jäänyt 

Lyndon Rushin Kanada jäi vaivaisen sadasosan päähän. (MTV3 28.2.2010) 

 

174) – Viidellä viittä vastaan on vielä paljon tekemistä. Mikko Koivun ja Niko 

Kapasen ketjut pelaavat sitä peliä, mitä halutaan. Kaksi muuta hakevat vielä 

aika vahvasti itseään, Jalonen sanoi Ylen haastattelussa. (MTV3 22.2.2010) 

 

175) Crosbyn edustama Pittsburgh Penguins pudotti Ovetshkinin tähdittämän 

Washington Capitalsin voitoin 4-3 itäisen konferenssin finaalista. (MTV3 

24.2.2010) 
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Lisäksi määritteenä voivat olla kokoonpanon muodostavien henkilöiden nimet, jolloin jouk-

kue tarkentuu tiettyjen henkilöiden muodostamaksi kokoonpanoksi, kuten esimerkissä 176.  

176) Suomi otti viestipronssia joukkueella Pirjo Muranen, Virpi Kuitunen, Riit-

ta-Liisa Roponen ja Aino-Kaisa Saarinen. (MTV3 26.2.2010) 

 

Määritteenä voi olla myös jokin adjektiivi. Lipun värit voivat viitata suoraan joukkueeseen 

(ks. 4.3) tai määrittää kollektiivista sanaa (E177). Vastaavasti joukkueet saavat määritteikseen 

erilaisia kuvailevia adjektiiveja ja niiden vertailumuotoja (E178, E179). Taipumattomalla 

nominilla koko, joka on merkityksensä perusteella adjektiivi, voidaan myös tarkentaa joukku-

etta (E180) (ISK § 60). 

  

177) Suomi johti ottelua varsinaisella peliajalla kahteen otteeseen, mutta sinikel-

tainen joukkue nousi kahdesti tasoihin ylivoimaosumilla.  (MTV3 25.2.2010) 

 

178) – Olemme pieni ja toisillemme läheinen joukkue ja toimimme pienillä re-

sursseilla. Henki vain paranee tästä, vahvisti Svindal joukkueen edesottamuk-

sista. (MTV3 24.2.2010) 

 

179) – He ovat edelleen paras joukkue ja pelaavat omalla takapihallaan. Me 

saamme katsomoon ehkä 300 omaa kannattajaamme. Emme todennäköisesti 

edes kuule heitä, Wilson kärjistää. (MTV3 28.2.2010) 

 

180) Bykov puuskahti venäläismedialle: Leikellään koko joukkue palasiksi 

(MTV3 25.2.2010) 

 

Kuten yksilöurheilijoiden kohdalla, partisiippimääritteet voivat olla myös joukkuetarkoittei-

sen sanan määritteenä. Tällöin ne antavat joukkueesta henkilömäisen kuvan, aivan kuin urhei-

lusuoritusta tekisi yksi henkilö, kuten esimerkeissä 181 ja 182. Vaihtoehtoisesti joukkuetta 

voi määrittää myös epärestriktiivinen sivulausemäärite, kuten esimerkissä 183.  

 

181) Alppihiihtomaiden eliittiin lukeutuvan Sveitsin pitkä odotus palkittiin 22:n 

vuoden jälkeen olympialaisten miesten syöksyn kultamitalilla. (MTV3 

16.2.2010) 

 

182) Leijonien kanssa loppuottelupaikasta vääntää yritteliäästi ja tehokkaasti 

Vancouverissa pelannut Yhdysvallat. (MTV3 25.2.2010) 

 

183) A-lohkossa pelaa USA:n ja Kanadan ohella Sveitsi, joka pystyy kiusaamaan 

näitä hyvällä pelillä, ei voittoon asti mutta kiusaksi. (MTV3 11.2.2010) 
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Lisäksi tiettyihin kokoonpanoihin viittaavia sanoja voidaan myös rajata numeraaleilla 

(E184), partikkeleilla (E185) ja pronomineilla (E186). 

184) Vain kaksi ketjua sai Jaloselta puhtaat paperit (MTV3 22.2.2010) 

 

185) Muu joukkue on pettynyt, Itävallan mäkijoukkueen valmentaja Alexander 

Pointner paljasti. (MTV3 14.2.2010) 

 

186) Tältä kolmikolta löytyy taitoa. (MTV3 15.2.2010) 

 

Kollektiiviset sanat voivat siis saada varsin samanlaisia määritteitä kuin yksilötarkoitteisetkin 

sanat. Ne esittävät koko joukkueen tietynlaisena, vaikka kaikki siihen kuuluvat yksilöt eivät 

kokisikaan esimerkiksi onnistumista tai epäonnistumista. Määritteitä käytetään mies-, nais- ja 

sekaryhmien sekä parien kohdalla samoin periaattein. Ne muodostavat tietystä joukosta yh-

den, yhtäläisen kokonaisuuden, jonka yksilöt sulautuvat samaan muottiin.  
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6 PALJASTAA JA HEHKUTTAA – VERBIEN SEMANTIIKKAA 

 

6.1 Suora referointi 

 

Tarkastelen analyysiosuuteni lopuksi lyhyesti miesten ja naisten suorien siteerausten yhtey-

dessä käytettyjen verbien semantiikkaa.  En mene luvussa kovin syvälle, sillä tarkoituksenani 

on vain esitellä, kuinka miehet ja naiset saavat uutisissa äänensä kuuluviin, ja käytetäänkö 

sukupuolten kohdalla enemmän puhtaita kommunikaatioverbejä, mentaaliverbejä vai verbejä, 

jotka eivät kuulu puhtaasti kumpaankaan kategoriaan.  

 

Suora ja epäsuora esitys ovat referaatin universaaleja pääluokkia. Niistä suora esitys on todel-

la universaali referointitapa. Pääerona niille on se, että suorassa esityksessä referoija toistaa 

toisen kielellisen esityksen syntaktis-morfologien muodon sanatarkasti, sillä tavoin kuin hän 

sen muistaa tai luulee muistavansa. Vastaavasti epäsuorassa esityksessä referoija taas esittää 

referoitavan sisällön omin sanoin ja voi korostaa niitä puolia, jotka mieltää tärkeiksi. Kun 

puhuja käyttää suoraa esitystä, hän osoittaa toistavansa sen, mitä joku sanoi, ja miten hän sen 

sanoi. Epäsuora esitys puolestaan osoittaa vain sen, mitä joku sanoi. (Kuiri 1984: 3.) Tämän 

vuoksi keskityn analyysissani vain suoraan esitykseen ja johtolauseiden verbien semantiik-

kaan, sillä tutkimukseni kannalta kiinnostavaa on se, miten urheilijat asiansa esittävät. Suo-

rassa esityksessä referoitavan henkilön puhuessaan esittämien ilmeiden ja eleiden jäljittely 

liittyy myös kiinteästi kielellisen toiminnan referointiin (Kuiri 1984: 13). On kuitenkin viime 

kädessä toimittajan valinta, tuumiiko vai manaako urheilija suorituksensa menneen pieleen.  

 

Suora esitys siirtää alkuperäisen puheen sellaisenaan keskelle meneillään olevaa kerrontaa. 

Sen avulla voidaan välittää vastaanottajalle sellaisia alkuperäisen puhetoiminnon piirteitä, 

joita epäsuoraan esitykseen ei sisälly, kuten esimerkeissä 187 ja 188 käytetyt voimasanat. 

(ISK § 1460.) Ensimmäinen esimerkki on tyypillinen suora referointi uutisesta ja toinen esi-

merkki suora referointi uutisen otsikosta. Pelkkä erisnimi tai appellatiivi voi toimia johtoil-

mauksena urheilu-uutisen otsikossa. Tällöin myös otsikkoon voidaan liittää sanatarkka laina-

us. (ISK § 1480.) Lisäksi ilmaukseen voi kuulua vastaanottaja, kuten esimerkissä 189 (ISK § 

1476). Vastaanottajana on usein MTV3 tai jokin lainattu media, kuten Yle tai jokin tunnettu 

ulkomaalainen media. 
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187) – Asiat vaan menee suohon ja siitä se lopullinen paska sitten koostuu, Vää-

täinen summasi tunnelmansa. (MTV3 21.2.2010) 

 

188) – Mäkivalmentaja: Kaikki niin päin persettä kuin voi mennä (MTV3 

21.2.2010) 

 

189) – Odotin heidän buuaavan meille, ja he ovat täyttäneet odotukseni. Minulle 

vihelletään kaduilla. Se ei ole hauskaa, vaan töykeää. Mutta sen kun buuaa-

vat meille, ei se haittaa. Me olemme täällä voittamassa mitalin, Miller sanoi 

The Province –lehdelle. (MTV3 26.2.2010) 

 

6.2 Johtolauseiden verbien esiintymistaajuus 

 

Länsimaisissa kulttuureissa maskuliinisina ominaisuuksina pidetään tunteiden kontrollia, 

toiminnallisuutta, hallitsevuutta, suoriutumista, rationaalisuutta ja fyysistä voimaa. Feminis-

tiset piirteet yhteisöllisyys, emotionaalisuus ja empaattisuus eivät puolestaan kuulu maskulii-

nisuuteen. (Jokinen 2010: 128.) Urheilukisoissa ei voida välttyä tunteiden koko laajalta skaa-

lalta ja aineistossani sekä miehet että naiset ovat sekä rationaalisia että empaattisia. Esimer-

kissä 190 siteerataan taitoluistelija Laura Lepistöä ja esimerkissä 191 pikaluistelija Pekka 

Koskelaa. 

190) – Onneksi on vielä se pronssipeli. Varmasti menemme sinnekin kannusta-

maan paikan päälle. Ja Leijonat vetää sisulla sen pronssin kotiin, Lepistö 

tsemppasi. (MTV3 27.2.2010) 

 

191) – Olen tehnyt töitä näiden kisojen eteen aika paljon. On siellä paljon hyviä-

kin hetkiä, tämä on aika vaikeaa, Koskela nieleskeli. (MTV3 16.2.2010) 

 

Olen taulukoinut kaikki johtolauseissa käytetyt verbit alla oleviksi taulukoiksi sukupuolen mu-

kaan. Taulukoista käyvät ilmi myös verbien esiintymismäärät sekä se, kuinka yleistä yksittäis-

ten verbien käyttö on prosentuaalisesti. Verbit koostuvat kielellisistä ja ei-kielellisistä kommu-

nikaatioverbeistä sekä mentaaliverbeistä. 
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TAULUKKO 12. Naisten suorien siteerausten johtolauseissa esiintyvät verbit ja niiden 

esiintymismäärät.  

verbit esiintymismäärä % 

sanoa  67 35,0 

kertoa 37 19,3 

todeta 15 7,9 

kommentoida 13 6,8 

kuvata 12 6,3 

jatkaa 11 5,8 

iloita, kuvailla, tuumata 8 4,2 

vastata 7 3,7 

kerrata 6 3,1 

arvioida, tuumia 5 2,6 

kertailla, ladata, linjata, muistuttaa, naurahtaa, naureskella, poh-

tia, summata, tunnustaa 

4 2,0 

arvella, ennakoida, hymyillä, kiitellä, lausahtaa, miettiä, myöntää, 

pyöritellä, selvittää, suunnitella 

3 1,6 

huikata, ihmetellä, julistaa, jutella, kirjoittaa, kyynelehtiä, manata, 

muistella, perustella, tilittää, uskoa, vakuuttaa, viitata 

2 1,0 

hehkuttaa, huokailla, huokaista, hämmästellä, ilmoittaa, juhlia, 

kehaista, kehua, kuulua, lausua, lohdutella, luonnehtia, lupailla, 

luvata, myhäillä, nyyhkiä, nähdä, paeta, paljastua, puhua, punta-

roida, puolustaa, purnata, puuskahtaa, ruotia, sanailla, tiedottaa, 

tietää, tiivistää, toivoa, tsempata, tuuletella, vahvistaa, valottaa, 

veistellä, vähätellä, yrittää, yskiä, äimistellä 

 

1 0,5 

yhteensä 333 100 

 

Naisurheilijoiden suorissa siteerauksissa erilaisia verbejä käytetään yhteensä 333 kertaa. Sel-

keästi käytetyin verbi on neutraali sanoa, 67 esiintymällä (35,0 %). Myös toiseksi käytetyin 

kertoa, 37 esiintymää (19,3 %), ja kolmanneksi käytetyin todeta, 15 esiintymää (7,9 %), il-

maisevat puhetavan melko neutraalisti. Vain yhden esiintymän verbejä ovat puolestaan esi-

merkiksi kuvainnollisemmat hehkuttaa, purnata, ruotia, veistellä ja äimistellä. Muut kom-

munikaatio- ja mentaaliverbit asettuvat esiintymismäärältään näiden väliin.  
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TAULUKKO 13. Miesten suorien siteerausten johtolauseissa esiintyvät verbit ja niiden 

esiintymismäärät.  

verbi esiintymismäärä % 

sanoa 237 31,0 

kertoa 132 17,3 

todeta 106 13,9 

jatkaa 54 7,0 

muistuttaa, vakuuttaa 28 3,6 

kommentoida 27 3,5 

arvioida 24 3,1 

kerrata, miettiä 23 3,0 

myöntää 22 2,9 

kuvailla, lisätä 16 2,1 

tuumia 15 2,0 

analysoida 14 1,8 

painottaa 12 1,6 

muistella, paljastaa, tiivistää 10 1,3 

kiitellä, nähdä, perustella, pohtia, selvittää 9 1,2 

summata 8 1,0 

ennakoida, ihmetellä, kehua, linjata, naureskella, vastata 7 0,9 

hehkuttaa, iloita, kuitata 6 0,8 

harmitella, ilmoittaa, jyrähtää, luonnehtia 5 0,7 

heittää, hymyillä, lausua, nauraa, naurahtaa, pyöritellä, 

päättää, selittää, tietää, tokaista, tuumata, virnistää 

4 0,5 

arvella, huomauttaa, hymähtää, ladata, suunnitella, taus-

toittaa, tilittää, uskoa, vahvistaa, valottaa, ynnätä 

3 0,4 

evästää, ilakoida, jyristä, kertailla, kuulua, kuvata, let-

kauttaa, listata, manata, myhäillä, paaluttaa, paukauttaa, 

povata, 

puntaroida, puolustella, päivitellä, ruotia, sopertaa, suit-

suttaa, toivoa, tuhahtaa, tunnustaa, tuskailla, tykittää, 

veistellä, viitata, virnuilla, äimistellä 

2 0,3 

aprikoida, asetella, epäillä, esitellä, havainnoida, hihkua, 

huokaista, ihastella, intoilla, jupista, jutustella, kehaista, 

kierrellä, kihistä, kirjoittaa, kirota, kiteyttää, korostaa, 

kritisoida, kummastella, kysyä, kyynelehtiä, kärjistää, las-

kea, leukailla, luoda katse, lopettaa, luokitella, luvata, 

maalailla, melskata, muotoilla, myhäillä, nieleskellä, ot-

taa, pamauttaa, parjata, pauhata, perätä, piruilla, pohdis-

kella, potea, puhista, puuskahtaa, pyytää, raivota, sanail-

la, selvitellä, summailla, suostua, surra, tarinoida, toistaa, 

toistella, tukistaa, tunnustella, tähdentää, täräyttää, uhota, 

vaatia, vaikeroida, vakavoitua, valaista, valittaa, vastailla, 

vitsailla, väistellä, väistää, vältellä, väläyttää, ylistää 

 

1 0,1 

yhteensä 1148 100 
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Miesurheilijoiden suorissa siteerauksissa erilaisia verbejä käytetään yhteensä 1148 kertaa. 

Myös miesten kohdalla selkeästi käytetyin on verbi sanoa 237 esiintymällä (31,0 %). Toiseksi 

käytetyin on verbi kertoa, 132 esiintymää (17,3 %), ja kolmanneksi yleisin verbi todeta, 106 

esiintymää (13,9 %). Yhden esiintymän verbejä ovat puolestaan esimerkiksi verbit aprikoida, 

kehaista, kirota, kritisoida, puuskahtaa ja vitsailla. Myös miesten kohdalla näiden esiinty-

mismäärien väliin sijoittuu iso joukko muita kommunikaatio- ja mentaaliverbejä. 

 

6.3 Mentaaliverbien semantiikkaa 

 

Kuten luvun 6.2 taulukoista käy ilmi, johtolauseissa käytetään todella paljon erilaisia verbejä, 

minkä vuoksi en lähde esittelemään niitä yksitellen. Yhdellä verbillä voi olla useammanlaisia 

eri merkityksiä ja ominaisuuksia polysemian, merkityksen väljyyden tai jonkin muun seikan 

vuoksi. Verbillä voi siis olla usean luokan ominaisuuksia, ja mitä laajempi ekstensio verbillä 

on, sitä useampiin luokkiin se kuuluu. (Pajunen 2001: 64.) Olen jakanut ne semanttisesti 

kolmeen eri ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat puheaktiverbit, toiseen ryhmään 

muut mentaaliverbit ja kolmanteen ryhmään verbit, jotka eivät sijoitu varsinaisesti kumpaan-

kaan edellä mainitsemaani ryhmään. Olen aloittanut analyysini kysymyksillä, sisältyykö ver-

biin x jokin tietty ominaisuus, kuten ´puhe´vai ei? Seuraavassa vaiheessa tutkin puhe-luokan 

jakautumista esimerkiksi kysymällä, liittyykö verbiin äänenkäyttö ja niin edelleen, sillä jaot-

telen myös pääryhmien sisällä verbejä alakategorioihin. Olen siis jaotellut verbit niiden omi-

naisuuksien mukaan kolmeen eri ryhmään. Vaikka jokin metaforinen verbi ei olisikaan leksi-

kaalistunut yleiskieleen puheaktiverbiksi, olen jakanut sen tutkimuksessani ryhmään kuulu-

vaksi, sillä kyse on nimenomaan erikoiskielen käytänteistä. Kunkin ryhmän kohdalla käytetyt 

esimerkkisanat ovat aineistostani. Olen edennyt luokittelussani vaiheittain, jotta esiin nousi-

sivat urheilukielelle tyypilliset verbit. Pyrin havainnollistamaan näiden ryhmien avulla, mil-

laisia verbejä mies- ja naisurheilijoiden kohdalla käytetään.  

 

6.3.1 Puheaktiverbit 

 

Miesten kohdalla esiintyy yhteensä 108 ja naisten kohdalla 54 erilaista puheaktiverbiä. Aloi-

tan tarkasteluni neutraaleista sanomista ilmaisevista puheaktiverbeistä. Tällaiset verbit esittä-

vät toden tai epätoden väitteen jostain tilasta tai tapahtumasta (Pajunen 2001: 344). Referaa-
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tin voidaan katsoa olevan semanttisesti osa kommunikaatioverbin valenssikehystä. Neutraa-

lein ja merkitykseltään väljin kommunikaatioverbi on sanoa (E192). (ISK § 1477.) Verbi 

ilmaisee johtolauseessa yksinkertaisesti sen, mitä joku on haastattelutilanteessa sanonut. 

Verbin yleisyys selittyy sillä, että johtolauseella nimenomaan luonnehditaan viestintätilan-

netta, ja usein urheilija vastaa hyvin neutraalisti toimittajan esittämiin kysymyksiin. Verbi 

johdattaa siihen kuka puhuu, mutta kaikki oleellinen puheen luonteesta ilmenee puheilmauk-

sesta.  

192) – Muistot ovat älyttömän hienot menneistä olympialaisista. Toivottavasti 

rytmi löytyy täälläkin heti alussa ja saadaan homma kulkemaan, Koivu sanoi. 

(MTV3 15.2.2010) 

 

Sanomisverbit voidaan jaotella semanttisesti alaryhmiin. Niiden luokkarakenne ei ole kuiten-

kaan hierarkkinen, vaikka niistä voidaan erotella alaluokkia, eikä niillä ole juurikaan hypo-

nyymeja. Kaikkein tavallisimpia sanomisverbejä ovat affirmatiiviset puheaktiverbit. Ne voi-

daan luokitella ilmauksen informaatiota (ilmoittaa, selittää), totuusarvoa (perustella, vahvis-

taa), kommunikointitapaa (painottaa, vitsailla) ja viestin luonnetta (kertoa, tarinoida) pai-

nottaviin sanomisverbeihin sen mukaan, kuinka ne koodaavat verbilekseemiä. (Pajunen 

2001: 345.) Tällaiset verbit ilmaisevat puhetapahtuman luonteen ilman toimittajan erityistä 

asennoitumista siihen. Puhetapahtuma on tietenkin erilainen sen mukaan, vitsaileeko vai il-

moittaako puhuja asiansa, mutta puheaktiverbin käyttö on toimittajan totuudenmukaiseksi 

oletettu tulkinta puhetilanteesta. 

193) – Kisakylä on hieno ja huone ihan viihtyisä. Kämppäkaverikin on ihan ok, 

Timonen vitsaili MTV3:lle. (MTV3 15.2.2010) 

 

194) – Ollaan oltu kiekon kanssa enemmän vastustajan alueella kuin omassa 

päässä. Pyrimme puolustamaan tarkkaan. Viidellä viittä vastaan pelejä on 

vaikea ratkaista, ylivoimahyökkäyksiä ei juurikaan tule, Filppula tarinoi. 

(MTV3 26.2.2010) 

 

Kommunikointitapaa voidaan kuvailla myös värikkäämmin, jolloin myös toimittajan tulkinta 

puhetapahtuman luonteesta korostuu selkeämmin. Sekä miesten että naisten kohdalla esiintyy 

urheilukielelle tyypillinen metaforinen verbi linjata (E195). Sanakirja käyttää verbin kohdal-

la esimerkkiä ´hallitus linjasi tulevat tavoitteet´ (KS 2006 s.v. linjata). Sen voisi määritellä 

tavoitteellisemmaksi vastineeksi todeta-verbille, sillä se viittaa siihen, mitä puhuja tavoittelee 
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tai on tavoitellut jonkin asian suhteen. Verbit voivat myös esiintyä samanlaisessa asiayhtey-

dessä, kuten alla olevista esimerkeistä käy ilmi (E195, E196). Lisäksi vain miesten puheakti-

verbinä käytetty verbi paaluttaa on merkitykseltään lähellä linjata-verbiä, sillä sen voi myös 

rinnastaa metaforisesti tavoitteiden kasaamiseen (E197). Sanakirja ei tunne verbin urheilu-

kielistä käyttöä ja määrittelee sen tukemiseksi ja paaluilla merkitsemikseksi (KS 2006 s.v. 

paaluttaa). 

195) – En lähde tavoittelemaan kultaa vähempää. Siitä lähdetään taistelemaan. 

Minulta löytyy yksi olympiamitali kaapista eikä minulla ole mitään syytä läh-

teä tänne varmistelemaan. Mitalit ovat ainoat, jotka merkkaavat minulle, 

Poutiainen linjaa. 

 

196) – En lähde näillä kilometreillä kisoihin ilman kärkisijojen tavoittelua. Aina 

kun starttaa, toivoo menestystä. Henkilökohtainen mitali on unelma, Kuitu-

nen toteaa MTV3:n haastattelussa. (MTV3 7.2.2010) 

 

197) – Kaikki NHL-miehet ovat paikalla maanantaina, ellei tule mitään takapak-

kia. Joku ehkä haluaisi tulla tiistaina tai vasta keskiviikkona suoraan peliin, 

mutta kyllä kaikki ovat täällä maanantaina, paalutti päävalmentaja Jukka Ja-

lonen. (MTV3 14.2.2010) 

 

Urheilukielessä verbiä ladata käytetään metaforisena puheaktiverbinä, mutta se ei ole kui-

tenkaan vakiintunut yleiskieleen (E198). Sanakirja ei tunne sen metaforista käyttöä puheakti-

verbinä, sillä se määrittää sen esimerkiksi pöydän täyttämiseksi herkuilla, aseen lataamiseksi 

ja kuvainnollisemmin akkujen tai voitontahdon lataamiseksi (KS 2006 s.v. ladata). Verbiä 

käytetään sekä miesten että naisten puheaktiverbinä, ja sen voi rinnastaa mielikuvatasolla 

panoksen asettamiseen tuliaseeseen, sillä se kuvaa kärkästä palautteen antamista. Verbi mer-

kitsee ikään kuin sanoilla tulittamista sanonnan ´ladata päin naamaa´ mukaisesti. Samoin 

periaattein käyttäytyy vain miesten kohdalla esiintyvä verbi tykittää (E199). Sanakirja ei tun-

ne verbin varsinaista metaforista käyttöä puheaktiverbinä, mutta esittää sen käytön kuvain-

nollisissa ilmauksissa `tykittää ratkaisumaali` ja `lehdistö tykitti ministeriä´ (KS 2006 s.v. 

tykittää). Ladata-verbin tavoin se kuvaa puheaktiverbinä myös kärkkäästi ilmaisemista 

(E199). 

198) – Meidän joukkueellamme on vaikeuksia ryhmänä. Kun menemme kisan jäl-

keiseen palaveriin, niin kyseessä on ollut huono päivä, jos Lindsey ei ole pär-

jännyt, Mancuso latasi Sports Illustratedin haastattelussa. (MTV3 

25.2.2010) 

 



93 

199) – Väänsin hänen veljensä Tuomon kanssa ja se apina tuli perääni, Hedström 

tykittää. (MTV3 19.2.2010) 

 

llmaisevat puheaktiverbit puolestaan kuvaavat jotakin puhujan kannalta aiemmin tapahtunut-

ta, kuten puhujan omia tekoja tai tietynlaista käyttäytymistä. Puhuja yleensä joko myöntää tai 

kieltää jonkin asian (tunnustaa, valittaa). Ilmaisemisverbeiksi voidaan luokitella myös osa 

vastaamis- ja kysymisverbeistä (kysyä, myöntää, vastata). (Pajunen 2001: 347–348.)  

 

200) – Minulla ei ole erityisen hyviä muistoja olympialaisista, Ahonen myönsi 

MTV3:lle. (MTV3 13.2.2010) 

 

Urheilusuoritusten jälkeen on tapana kiitellä ja suitsuttaa onnistuneita suorituksia. Arviointi-

verbit ilmaisevat puhetapahtuman luonnetta, sillä niihin kuuluvat esimerkiksi kiittämisverbit 

(kiittää, ylistää, suitsuttaa, kehua). Tällaiset verbit ilmaisevat puhujan arviota jonkun toisen 

teosta. Vastakohtana kiittämisverbeille ovat moittimisverbit, joita ei esiinny aineistossani. 

(Pajunen 2001: 348–349.)  

201) – Tämä kulta ei ole vain meille, vaan koko Kiinan luistelujoukkueelle. Niin 

moni ihminen on tukenut meitä ja tehnyt uskomattomia uhrauksia puoles-

tamme, Shen kiitteli. (MTV3 16.2.2010) 

 

Urheilijat lupaavat ja vakuuttelevat myös paljon kaikenlaista. Tavallisimmat lupaukset koh-

distuvat parhaaseen mahdolliseen urheilusuoritukseen. Sitoutumisverbit ovatkin puhujakes-

keisiä ja niillä viitataan johonkin tulevaan (luvata, vakuuttaa) (Pajunen 2001: 349).  

202) – Mitalijuhlat kyllä pidetään Suomessa jossain vaiheessa, Piiroinen vakuutti 

MTV3:lle. (MTV3 19.2.2010) 

 

Toimittajat esittävät urheilijalle valmiita kysymyksiä, jotka ohjaavat siihen, minkäsuuntaisen 

kommentin urheilija mahdollisesti antaa. Kommunikaatiotilanteesta voidaan antaa myös ku-

va toimittajan ja urheilijan välisestä sosiaalisesta kanssakäymisestä. Resiprookkiset kommu-

nikaatioverbit (keskustella, jutella) ovat puheaktiverbeinä sellaisia, että ne edellyttävät toi-

siinsa suuntautuvia osallistujia. Ne esittävät puhujan ja puhuteltavan roolit vastavuoroisina. 

(ISK § 486)  
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203) – Saatiin kaksi harjoitusta alle ja fiilis on erittäin hyvä. Hyvä, että päästään 

tositoimiin, "Kipper" jutusteli. (MTV3 17.2.2010) 

 

Kaikkein eniten toimittajan suhtautumista puhetilanteeseen kuvaavat deskriptiiviset puhu-

misverbit, jotka koodaavat puhumistapaa (hihkua, jupista, jyristä). Ne voivat kuvailla puhe-

tapaa, puhenopeutta, ääntämistä, kuulijan kannanottoa viestin sisältöön tai puhujan tunneti-

laa. (Pajunen 2001: 342–343.) Puhumistapa ei ole sidottu aineistossani sukupuoleen, sillä 

hihkua-verbiin voidaan sisällyttää enemmän feminiinisiä piirteitä kuin maskuliinisia. Verbi 

liitetään silti jääkiekkoilija Jere Lehtiseen (E205).  

204) – Nyt pitää vaan kävellä, nyt pitää vaan kävellä, Hautamäki jupisi ohittaes-

saan toimittajat. (MTV3 20.2.2010) 

 

205) – Ihan loistavaa, siistiä olla täällä, hän hihkui. (MTV3 15.2.2010) 

 

Lisäksi aineistossani on myös muutamia muita puheaktiverbeiksi luokiteltavia verbejä. Yk-

sittäiset verbit voivat kuulua useampaan luokkaan. Esimerkiksi verbi kirjoittaa toimii sekä 

kommunikaatioverbinä että valmistamisverbinä, kuten esimerkissä kirjoittaa onnittelukortti 

(ISK § 483). Suora siteeraus, jonka johtolauseessa verbiä käytetään, on lainattu suoraan ur-

heilijan Facebook-sivulta (E206). Ohjaavat verbit (vaatia, pyytää) taas ilmaisevat johonkin 

muuhun henkilöön kohdistuvaa kausaatiota kuten esimerkissä 207, jossa Saku Koivu kohdis-

taa vaatimuksensa koko Suomen jääkiekkojoukkueeseen (Pajunen 2001: 356). 

206) – Normaalisti olisin pettynyt, mutta säärelleni tämä on paras mahdollinen 

juttu. Nyt saan lisää aikaa levätä ja parantua, Vonn kirjoittaa Facebook-

sivuillaan. (MTV3 14.2.2010) 

 

207) – Meidän maajoukkuehistoriasta löytyy esimerkkejä, että ollaan ylletty arvo-

turnauksessa loppuotteluun saakka ja hävitty sitten se ainoa peli siinä. Nyt 

meidän pitää vaan parantaa omaa peliä, Koivu vaatii. (MTV3 24.2.2010) 

 

6.3.2 Muut mentaaliverbit 

 

Toiseen ryhmään olen jaotellut muut mentaaliverbit. Miesten kohdalla niitä esiintyy 35 ja 

naisten kohdalla 19. Lähden tarkastelussani liikkeelle psykologisten verbien alaluokkaan 

kuuluvista emootioverbeistä, eli tunnetta ilmaisevista mentaaliverbeistä (ihastella, iloita, 
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tuskailla, raivota, surra, harmitella). Ihmisellä katsotaan olevan kuusi perustunnetta, jotka 

ovat suru, ilo, inho, viha, pelko ja hämmästys. Muut tunteet luokitellaan perustunteiden joh-

dannaisiksi. (Pajunen 2001: 309–310.) Tunneverbien yhteydessä kokija on välttämätön, sillä 

ilman kokijaa kyse ei ole tunteesta. (ISK § 465.) Toiminnallisilla tunneverbeillä voidaan ku-

vata sekä tunnetilaa että tälle tilalle ominaista käyttäytymistä. Ne ovat tyypillisesti le-

johdoksia. (ISK § 466.) Kun toimittaja käyttää tunneverbiä suoran referoinnin yhteydessä, 

hän ilmaisee oman näkemyksensä puhujan kokemasta tunnetilasta.  

 

208) – Ennen starttia tuntui sairaan hyvältä, ja sitten kävi näin, Poutala tuskaili. 

(MTV3 16.2.2010) 

 

209) – Mitäkö tapahtui? Ei mitään tapahtunut, en ole kone. Olen vain ihminen ja 

olen erittäin ylpeä pronssimitalistani, Schlierenzauer iloitsi kisan jälkeen The 

Gazzetta -lehdelle. (MTV3 14.2.2010) 

 

Psykologisten verbien alaryhmään kuuluvat myös kognitioverbit (Pajunen 2001: 309). 

Niistä voidaan erotella propositionaalista asennetta ilmaisevat intensionaaliset verbit, 

jotka kuvaavat erilaisia episteemisiä tajunnantiloja eli sitä, millainen suhde puhujalla on 

sanomaansa. Esimerkiksi kummankin sukupuolen kohdalla esiintyvät verbit tietää ja us-

koa eroavat toisistaan sillä tavoin, että verbin tietää lausetäydennys esitetään totena, kun 

taas verbi uskoa kuvaa urheilijan olettamusta sanomastaan asiasta, kuten esimerkeissä 

210 ja 211. (ISK § 1561.) Faktiiviverbeiksi kutsutaan sellaisia verbejä, jotka edellyttävät 

lausemääritteen ilmaiseman asiantilan olevan totta (Pajunen 2001: 313). Tietää-verbin 

tapaan käyttäytyvät verbit kuuluvat faktiiviverbeihin ja uskoa-verbin tapaan käyttäytyvät 

ei-faktiiviverbeihin (ISK § 1561). Muita aineistoni faktiiviverbejä ovat muun muassa 

tietää ja valittaa ja ei-faktiiviverbejä arvella, uskoa ja epäillä. Myös puheaktiverbeihin 

kuuluva todeta-verbi voidaan luokitella myös propositionaalista asennetta ilmaisevaksi 

faktiiviverbiksi. (ISK § 1561).  

210) – Viestin pronssi ilahduttaa, mutta tänään oli sellainen olo että olisin pysty-

nyt taistelemaan kärkiporukassa, Kuitunen uskoi. (MTV3 28.2.2010) 

 

211) – Sukset saa kyllä käydä voitelemassa välillä, jos ehtii, Kuitunen tietää. 

(MTV3 26.2.2010) 
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Kognitioverbeillä voidaan ilmaista myös mentaalista ajattelutoimintaa. Semanttisiin alaryh-

miin voidaan jakaa esimerkiksi ajatteluprosessia (ajatella, miettiä), arvioivaa asennetta (ar-

vioida, ynnätä) tai aikomista ilmaisevat verbit (aikoa, suunnitella) (Pajunen 2001: 314). 

Ryhmään kuuluvat verbit ilmaisevat neutraalisti, mitä mieltä urheilija on esimerkiksi suori-

tuksestaan tai jostakin muusta kysytystä aiheesta. Tällaiset verbit jättävät toimittajan refe-

roinnin taustalle, sillä niihin ei liity toimittajan korostamaa näkemystä puhetilanteesta, toisin 

kuin esimerkiksi äänen käyttöä ilmaisevien verbien kohdalla.  

212) – En tiedä, onko sitä median puolelta paisuteltu vai onko Lindsey tehnyt sen 

itse. Ehkä se kuuluu jenkkityyliin, että yritetään tehdä vähän tällaisia sanka-

ritarinoita, Leinonen pohtii. (MTV3 19.2.2010) 

 

213)  – Ok suoritus, en tiedä, mihin jäi se viimeinen silaus, Happonen tuumasi. 

(MTV3 13.2.2010) 

 

Urheilukielelle erittäin tyypillinen ajattelutoimintaa kuvaava verbi on myös polyseeminen 

summata. Se esiintyy sekä miesten että naisten kohdalla ja kuvaa mielessä laskeskelemista 

(E214) tai tunnelmien tiivistämistä (E215).  

214) – Ampumapenkalla tuli niin paljon eroa, etten uskalla edes ajatella. Olin tosi 

hidas, Mäkäräinen summasi ammuntojaan. (MTV3 18.2.2010) 

 

215) – Jätkät oli parempia tänään, Haukkala summasi. (MTV3 21.2.2010) 

 

Perkeptioverbit ovat havaintoa ilmaisevia mentaaliverbejä. Aistihavaintoverbit voidaan jakaa 

edelleen alaryhmiin sen mukaan, mitä aistia ne edellyttävät. (Pajunen 2001: 319.) Esimerkik-

si näköä edellyttävät aineistoni näkemis- ja katsomisverbit havainnoida, nähdä ja luoda kat-

se. Ne voivat leksikalisoida jotakin katsomiskohdetta, kuten esimerkissä 216 (Pajunen 2001: 

327). Kuuloa taas edellyttää aineistoni verbi kuulua ja tuntoaistia verbi tunnustella. Kuulua-

verbi ilmaisee johtolauseen vastaanottamista (ISK § 1478). Tällöin johtolauseessa ei esiinny 

ollenkaan subjektia, kuten esimerkissä 217.  

216) – No ei tosiaan. Ei niitä maaleja ole tänä vuonna kauheasti tullut, mutta hyvä 

näin. Tänään kävi onni. Katsotaan sitten, miten käy sunnuntaina, Timonen loi 

katseen jo Ruotsi-peliin. (MTV3 20.2.2010) 

 

217) Entä mitä luistelija sanoo itselleen ennen jäälle menoa? – Rohkeasti, luotta-

vaisesti ja päättäväisesti, kuuluu vastaus. (MTV3 21.2.2010) 
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6.3.3 Muut johtolauseessa käytetyt verbit 

 

Kolmanneksi ryhmäksi olen luokitellut hyvin vähän kommunikatiivista ainesta sisältävät 

verbit, jotka ilmaisevat lähinnä reagointia. Tähän ryhmään on laskenut miesten kohdalla 17 

verbiä ja naisten kohdalla 11 verbiä. Ryhmään kuuluvia verbejä käytetään puheaktiverbeinä, 

mutta ne eivät ole varsinaisia puheakti-, tai mentaaliverbejä. Esimerkiksi aineistoni verbit 

juhlia, hymyillä, virnistää, nauraa, vaikeroida ja nyyhkiä voidaan luokitella toiminnallisiksi 

tunneverbeiksi. (ISK § 1509.) Erilaiset tunneperäiset ilmaukset, kuten ilo ja suru aiheuttavat 

erilaisia fysiologisperustaisia reaktioita. Tällaisia reaktioita ovat itku, nauru, ilmeet, spontaa-

nit liikkeet, ääntelyt ja ihon värinmuutokset. (Pajunen 2001: 280–281.) Esimerkissä 218 

esiintyvä verbi juhlia ei kuvaa konkreettista juhlimista, vaan ilmeistä, eleistä ja puheen sisäl-

löstä välittyvää tunnelmaa juhlan aiheesta. Näin ollen verbi on kuvainnollinen, toiminnalli-

nen tunneverbi. Vastaavasti verbi tuuletella taas voi kuvata myös konkreettisesti riemuitse-

mista, mikäli urheilija on esimerkiksi nostanut kädet ilmaan näyttääkseen voitonmerkkiä. 

Myös muut verbit määräytyvät sen mukaan, mitä toimittaja näkee ja miten hän lisäksi kokee 

puheen sisällön.  

218) – Tämä ei ole pronssimitali vaan kultamitali pienin timantein höystettynä, 

Majdic juhli hiihtonsa jälkeen. (MTV3 5.3.2010) 

 

219) – No, en tiedä pakkovoitosta sitten. Voittoa siitä pelistä tietenkin lähdetään 

hakemaan. Yleensä se menee niin, että kun turnauksen viimeisen pelin voittaa 

niin asiat on hyvin, Ruutu virnisti. (MTV3 16.2.2010) 

 

220) – Hienot ja liikuttuneet tunnelmat. Ihan mieletöntä ja älytöntä. Oli aikamoi-

nen taistelu, ja nyt nähtiin, viestissä voi tapahtua mitä vaan. Viimeiseen asti 

pitää vain uskoa, ja silloin voi onnistua, Saarinen hymyili. (MTV3 

25.2.2010) 

 

6.4 Yhteenveto 

 

Tämän luvun tarkoituksena oli luoda katsaus suorien siteerausten yhteydessä käytettyjen 

johtolauseiden verbien semantiikkaan. Miesten kohdalla erilaisia verbejä käytetään yh-

teensä peräti 1148 kertaa ja naisten kohdalla huomattavasti vähemmän, 333 kertaa. Jaot-

telin käytetyt verbit semanttisesti kolmeen eri ryhmään: puheaktiverbeihin, muihin men-
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taaliverbeihin ja vain vähän kommunikatiivista ainesta sisältäviin verbeihin. Verbien 

käyttäytymistä havainnollistaakseni esittelin myös kullekin ryhmälle ominaisia verbejä ja 

perustelin niiden semanttista jakaantumista. Laadin yhteenvetona alla olevan taulukon, 

josta käy ilmi verbien jakaantuminen miesten ja naisten välillä. 

TAULUKKO 14. Verbiryhmien jakaantuminen eri ryhmiin suorissa siteerauksissa mies-

ten ja naisten välillä. 

Luokka Miehet % Naiset % 

Puheaktiverbit 108 67,0 54 63,5 

Muut mentaaliverbit 36 22,4 19 22,4 

Muut verbit 17 10,6 11 12,9 

Yhteensä 161 100 85 100 

 

Taulukosta voidaan havaita, että verbien käyttö on miesten ja naisten kohdalla hyvinkin 

tasaveroista ja kumpikin sukupuoli ilmaisee onnistumisen riemunsa ja pettymyksensä 

esimerkiksi surren, iloiten, ruotien, kyynelehtien, uskoen ja toivoen. Miesten kohdalla 

käytetään yhteensä 161 ja naisten kohdalla 85 erilaista verbiä. Suorat siteeraukset ilmais-

taan siis varsin värikkäästi. Näistä puheaktiverbeihin jakaantuu miehillä 108 verbiä 

(67,0 %) ja naisilla 54 verbiä (63,5 %). Muihin mentaaliverbeihin miesten kohdalla puo-

lestaan jakaantuu 36 verbiä (22,4 %) ja naisten kohdalla 19 verbiä (22,4 %). Muihin ver-

beihin miehillä lukeutuu 17 verbiä (10,6 %) ja naisilla 11 verbiä (12,9 %). Kunkin ryh-

män kohdalla prosentuaaliset erot ovat siis korkeintaan muutaman prosentin luokkaa, 

joten verbien käytön voidaan katsoa olevan hyvin tasaveroista.  
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7 LOPUKSI 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella yksittäisten nais- ja miesurheilijoiden sekä 

parien ja joukkueiden nimeämistä, näkyvyyttä ja äänen kuuluvuutta eli referointia MTV3:n 

Vancouverin olympialaisten urheilu-uutisissa. Olen käynyt aineistoni niin systemaattisesti 

läpi kuin se vain pro gradu -tutkielman puitteissa on mahdollista. Käytännöllisten merkitysten 

ymmärtämisessä olisi syytä lähteä liikkeelle laajoista kokonaisuuksista ja edetä niistä osiin. 

Tekstistä tai lauseesta ei ole kuitenkaan mitään suoraa tietä sanaan tai muotoon, koska kielen 

havaittavalla tasolla teksti ja lause ovat vain sanoja ja muotoja. Niiden ohi ei siis ole kulkua, 

mikäli halutaan saada selville jokin laajempi ilmiö. (Larjavaara 2007: 57.) Näköala sanojen 

taakse on varsin tärkeä. Verkossa julkaistun kisapaketin tutkimus kokonaisuudessaan sekä 

kvantitatiivisesti että kvalitatiivisesti antaakin mielestäni kaikkein relevanteinta tietoa siitä, 

kuinka urheilijat uutisissa näkyvät, sillä tarkastelun alla ovat kaikki aineiston urheilijaviittei-

set lekseemit sekä suorien siteerausten yhteydessä käytetyt verbit. Tällöin myös kvantitaativi-

set tulokset ovat mahdollisimman luotettavia.  

 

Sukupuolta ylläpidetään jatkuvasti mediateksteissä. Tämän vuoksi myös sen tutkimus on eri-

tyisen tärkeää. Urheilukielen piilotettu agenda muokkaa ihmisten tietoisuutta sukupuolesta, ja 

urheilijat ovat median muokkaamina monien nuorten esikuvia. Heidät kuvaillaan tietynlaisiksi 

ja heidän kuvataan käyttäytyvän tietynlaisesti. Urheilukisoissa sukupuolisuus korostuu erityi-

sesti, sillä miehet ja naiset kilpailevat saman sukupuolen yksilöitä vastaan, mikä luo myös 

vertailukohtaa sukupuolten välille. Tulkitsemme itseämme ja toisiamme tietoisesti ja tiedos-

tamattamme sukupuolista annetun mallin mukaan. Sukupuolta ei siis tulisi pitää minään itses-

täänselvyytenä, sillä median muokkaama sukupuolen malli saa kokoajan vaikutteita ympäröi-

västä yhteiskunnasta, ja urheilumedia on sen näkyvä välittäjä. Aineistostani nousikin esiin 

paljon semanttisesti kiinnostavaa sanastoa, jossa on sekä maskuliinisia, feminiinisiä että su-

kupuolineutraaleja piirteitä.  

 

Kognitiivisen kielentutkimuksen ja leksikaalisen semantiikan ammentaminen tarjosivat tut-

kimukselleni erittäin hedelmälliset puitteet. Kuten teoreettisten lähtökohtieni yhteydessä esit-

telin, ihmiskognitiolle on luonteenomaista jäsentää todellisuutta vertailun ja vastakohtien sekä 

osittaisvastakohtien kautta. Sukupuolten vertailu auttoikin kiinnittämään huomiota entistä 
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tarkemmin erilaisiin merkityselementteihin. Komponenttianalyysi puolestaan sai huomaa-

maan, että joihinkin sanoihin liittyy itsessään tiettyjä komponentteja, ja mitä enemmän niitä 

on, sen suppeampaa sanan käyttö yleensä on. Aineistostani löytyikin paljon sanoja, joita oli 

vaikea erotella erilaisten piirteiden avulla, sillä niitä leimasi metaforisuus ja piirteiden runsa-

us. Tämän myötä havaitsin, että urheilukielessä perustason sanat eivät ole kaikkein tyypilli-

simpiä, vaan eniten käytetään eriytyneempiä, urheilijoita yksilöiviä sanoja. Vaikka kompo-

nenttianalyysilla ei pystynyt tekemään tyhjentävää semanttista analyysia, mikä ei tosin ollut 

sen käytön tarkoituskaan, sen avulla oli helppo hahmottaa erilaisia semanttisia sanakenttiä. 

Sanakenttien pohjalta puolestaan oli luontevaa tehdä jako erilaisiin sanaryhmiin alkaen urhei-

luviitteisistä sanoista ja laajentaen niistä yhteiskuntaan ja yksityiselämään päin. Jaottelun 

avulla myös sukupuolinäkökulmat tulivat selkeästi näkyviin. 

 

Mainitsin johdanto-osuudessa, että olympialaisten aikana mies- ja naisurheilijoiden on havait-

tu esiintyvän lähes yhtä paljon lehdissä ja sanomalehdissä, vaikka muuten miesten näkyvyys 

urheilussa on huomattavasti suurempi (Eastman – Billings 1999: 151–152). Oma aineistoni ei 

tukenut tätä havaintoa, sillä Vancouverin olympialaisissa kisanäyttämöä hallitsevat selkeästi 

miehet. Proprien jakauma kaikista erisnimiviittauksista oli miesten hyväksi 67 prosenttia ja 

naisten 33 prosenttia. Appellatiivien jakauma oli puolestaan miesten hyväksi 75 prosenttia ja 

naisten 25 prosenttia. Erilaisten kokoonpanojen kohdalla ero oli kaikkein suurin, sillä miesten 

näkyvyys kaikista joukkueista ja ryhmistä oli 85 prosenttia ja naisten vain 15 prosenttia. Näi-

den tulosten ohella on tuskin yllätys, että miesten äänen kuuluvuuskin oli aineistossani 77 

prosenttia ja naisten 33 prosenttia kaikista suorista siteerauksista.
8
 Suurin osa kisapaketin uu-

tisista kohdistuu miesten jääkiekkoon, hiihtoon ja mäkihyppyyn, jotka ovat myös seuratuim-

pia talviurheilulajeja Suomessa. Miesten jääkiekosta uutisia on noin nelinkertainen määrä 

naisten jääkiekkouutisointiin verrattuna, vaikka molemmat Suomen jääkiekkojoukkueet voit-

tivat pronssia. Nämä tutkimustulokset puoltavatkin Seppo Pänkäläisen väitettä siitä, että ur-

heilujournalismi on miesten kilpa- ja huippu-urheiluun sekä tiettyihin kansallisiin ja valtala-

jeihin keskittyvää. Miesten urheilusuorituksien voidaan siis katsoa olevan median asettamana 

kiinnostavampia kuin naisten. 

 

                                                 
8
 Yritin selvittää, kuinka paljon kisoissa on ollut ylipäätään erimaalaisia naisurheilijoita ja miesurheilijoita, mutta 

en onnistunut saamaan tätä tietoa. En usko sillä kuitenkaan olevan suurta merkitystä sukupuolten näkyvyyden 

huikeaan eroon, vaikka esimerkiksi mäkihypyssä kilpailuoikeus onkin vain miehillä. 
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Vaikka miehet näkyvät uutisoinnissa huomattavasti enemmän kuin naiset, kiinnostavaa tutki-

mukseni kannalta on kuitenkin se, että miesten ja naisten nimeämisessä, määrittämisessä ja 

siteeraamisessa käytetään melko samanlaisia kielellisiä keinoja. Kvantitatiiviset tutkimustu-

lokset ovat melko yllättäviä, sillä kaikkien analyysiosioiden taulukot osoittavat, että sanat 

ryhmittyvät miesten ja naisten välillä prosentuaalisesti yllättävän tasaisesti ja lähes samoin 

yleisyysperiaattein. Tutkimukseni kumoaakin alkusanoissa esittelemäni taitoluistelija Kiira 

Korven väittämän siitä, että naisia puhutellaan yleensä vain etunimellä, kun taas miehiä puhu-

tellaan aina myös sukunimellä. Miesten ja naisten kielellinen esittäminen on aineistossani 

sukupuolten välillä melko tasa-arvoista lukuun ottamatta ulkonäön esilletuontia.  

 

Naisilla on edelleen tietynlainen silmänruoan rooli kisoissa. Kiira Korpi toi alkusanojen sitee-

rauksessa esiin myös naisiin suunnatut erilaiset äänestykset ja tämä aspekti toteutui aineistos-

sani kuumin kisakaunotar -äänestyksen muodossa. Lisäksi erityisessä juttusarjassa seurattiin 

bikinikuvissa poseeranneita kaunottaria. Naisiin viitattiin aineistossani lukuisia kertoja ulko-

näköä korostavilla sanoilla, ja myös määritteiden yhteydessä esiintyi ulkomuodon korostusta. 

Miesten kohdalla urheilijaan ei viitattu kertaakaan suoraan ulkonäköviitteisellä sanalla, mutta 

ulkoiset ominaisuudet tulivat muutaman kerran esiin määritteiden myötä. Erona naisiin viit-

taamiseen oli se, etteivät määritteetkään korostaneet urheilijan upeakroppaisuutta tai komeut-

ta, vaan lajille ominaisia fyysisiä ominaisuuksia, kuten hoikkuutta mäkihypyssä ja rotevuutta 

jääkiekossa. Naisten ulkonäön korostamisen voisi katsoa puoltavan Pänkäläisen näkemystä 

siitä, että urheilujournalismi on nuorten ja keski-ikäisten miesten suosima sisältöaines tai sel-

laiseksi toimittajat sen mieltävät. Urheilujournalismin tasa-arvoisuus tarkoittaisi myös kuumin 

kisakolli-äänestystä naislukijoille sekä miestarkoitteiden komeuden korostamista, mikä puo-

lestaan veisi huomion olennaisimmalta, eli urheilulta. Tästä voi vetää johtopäätöksen, että 

miesten urheilusuorituksilla on myös suurempi arvo ja kiinnostavuus kuin naisten urheilusuo-

rituksilla. Ei voida katsoa, että urheilujournalismin ohjaava agenda olisi tässä kohtaa millään 

lailla piilotettuna, sillä se asettaa naisurheilijat hyvin selkeästi miesten katsomisen kohteiksi.
9
 

 

Koko tutkimukseni taustalla vallitsi kognitiivinen näkemys. Leksikaalinen semantiikka tarjosi 

välineet sanojen syvällisempään tarkasteluun ja kvantitatiivisten tulosten syntyyn. Vaikka 

                                                 
9
 Aamulehti nosti 14.1.2011 puheenaiheeksi naisurheilijoihin kohdistuvan ulkonäkökeskeisen journalismin otsi-

kolla: Naisurheilijoiden suoritukset jäävät ulkonäköhömpötyksen varjoon? Artikkelissa todetaan esimerkiksi 

taitoluistelija Kiira Korven suorituksien kärsineen suorastaan inflaation mediassa, koska kirjoittelussa on keski-

tytty lähinnä hänen kauneuteensa. Artikkeli kohdistuu naisurheiljoiden ulkonäön korostamiseen, vaikka siinä 

sivutaan myös pituushyppääjä Tommi Evilän saamaa huomiota ulkonäkönsä puolesta. (Rajamäki 2011.) 
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tarkastelin sanoja melko systemaattisesti leksikaalisin keinoin, kognitiivinen kielitiede korosti 

merkityksen olevan kuitenkin viime kädessä kognitiivinen ilmiö. Aineistostani näkyi selkeäs-

ti, että sanavalinnat vaikuttavat merkittävästi merkitysten mieltämiseen ja sukupuolirooleihin. 

Aiemman tutkimuksen mukaan naisten sukupuolen spesifiointi on ollut yleisempää kuin mies-

ten (ks. Engelberg 2010: 168). Aineistoni osoitti sukupuolten spesifioinnin olevan kuitenkin 

melko tasaveroista. Naisia spesifioitiin enemmän määritesanoilla ja tAr-johtimen käyttöä 

esiintyi myös kohtalaisen paljon. Miehiä taas spesifioitiin enemmän mies-loppuisilla yhdys-

sanoilla, muillakin kuin vakiintuneella mäkimies-käsitteellä. Suorissa viittauksissa nais- ja 

mies-alkuisia yhdyssanoja puolestaan esiintyi lähes yhtä paljon. Lisäksi voidaan todeta, että 

tytöttely ja pojittelu oli aineistossani lähes yhtä yleistä, joten tytöttelyä ei mielestäni voida 

enää katsoa negatiivisväritteiseksi. Tämä tulos kumoaa Pänkäläisen väittämän siitä, että urhei-

lukentillä naiset ovat usein tyttöjä ja miehet poikia vain, jos he ovat alle 16-vuotiaita.  

 

Ensyklopedisen tiedon rooli korostui myös merkittävästi leksikaalisesessa tarkastelussani, 

sillä toiset urheilijat ovat huomattavasti tutumpia kuin toiset. Tämän vuoksi proprien eksten-

siota pitää mielestäni lähestyä juuri kognitiivisten ilmiöiden kautta samoin kuin monia ku-

vainnollisia appellatiivejakin. Aineistostani nousivat esiin muun muassa urheilutoimittajien 

lanseeraamat lempinimet hopea-Peetu, kulta-Janka ja pronssi-Aikku, jotka tulivat vastaan jo 

uutisten otsikoissa.  Näin ollen niiden pitäisi olla jo entuudestaan lukijan tuntemia. Lisäksi 

myös kommunikaatiotilanteiden tärkeys korostui analysoidessani aineistoani. Sanavalinnat 

ovat toimittajien valitsemia, mutta koska uutismedian on oltava totuudenmukainen, toimittajat 

tekevät sanavalintansa tapahtumien ja tilanteiden asettamissa rajoissa. Tämän vuoksi urheili-

joiden referointia oli myös hedelmällistä lähestyä leksikaalisen semantiikan puitteissa unoh-

tamatta kuitenkaan tilannekontekstia.  

 

Tutkimukseni tarjoaa haasteita jatkotutkimukselle, sillä siitä nousi esiin monia mielenkiintoi-

sia ja aiempia tutkimustuloksia kumoavia näkökulmia. Miehet tulevat varmasti hallitsemaan 

urheilukenttiä mediassa vielä pitkään, mutta sukupuolen tarkastelu on kuitenkin jatkossakin 

tärkeässä roolissa kielessä. Se olisi syytä tehdä mahdollisimman systemaattisesti ja tarpeeksi 

laajasta aineistosta, jotta kaikki kielen piirteet tulevat luotettavasti esille. Kiinnostava jatko-

tutkimuksen aihe olisi myös urheilijoiden referoinnin syvällisempi tarkastelu urheilu-uutisista, 

sillä monet verbit osoittavat toimittajan näkökulmia ja asenteita siinä missä urheilijoiden ni-

meäminenkin. Lisäksi internetissä käytettävään kieleen on kiinnitettävä entistä enemmän 

huomiota, sillä internet tulee haastamaan tulevaisuudessa entisestään painetun median tiedon 
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reaaliaikaisuudella. Internetissä julkaistuihin uutisiin on myös mahdollista reagoida heti uuti-

sen luettuaan, sillä niissä on yleensä kommentointimahdollisuus. Myös tätä aspektia voisi 

hyödyntää jatkotutkimuksissa, sillä monet uutiset synnyttävät paljon keskustelua ja urheilu-

median piilotettu agenda tulee esiin myös näistä mielipiteistä.  
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LIITTEET I 

Mustia pilviä miesten syöksyn yllä 

1 kommenttia 0 pidän 6 en pidä 

11.02.2010 16:31 

 
 

 

Vancouverin talviolympialaiset eivät ole vielä edes alkaneet, kun ensimmäinen kohu-

uutinen on repäisty otsikoihin.  

Doping –jupakka tullee myllertämään melkoisella voimalla ja aiheuttaa varmasti erilaisia 

toimenpiteitä. Tiettyä myllerrystä käydään myös miesten syöksyn saralla, mutta ilmeisesti 

kuitenkin lähinnä luonnonvoimien takia. 

Säätieteilijät ovat ennustuksissaan ilmoittaneet, että Havaijilta saapuva matalapaine tulee 

vaikuttamaan viikonloppuna Whistler Mountainin säätilaan hyvin voimakkaasti. Ennuste 

lupaa runsaasti joko vettä tai lumisadetta. Whistlerin hiihtokeskus tunnetaan nopeasti vaih-

tuvista sääoloista Tyynenmeren läheisyyden takia. Joskus tulee lunta käsittämättömän pal-

jon ja toisinaan kaikki taivaalta tuleva on silkkaa vettä. Toki aurinkokin jaksaa muistuttaa 

olemassaolostaan, kuten tänään torstaina. 

Whistler Mountainilla saatiin vietyä onnistuneesti läpi miesten ensimmäiset syöksyharjoi-

tukset ja torstain harjoitukset on siirretty aamuun, jolloin rinteeseen on tarkoitus syöksyä 

myös naisten. 

Saksalainen Stephan Keppler, 27, ehtikin jo nimetä olympiasyöksyn niin helpoksi, että 

miesten rata on hänen mielestään ”naisten syöksy”. Ensimmäisten harjoitusten voittaja ja 

maailmancupia johtava Didier Cuche ei ole kritisoinut rataa ja vaikuttaa siltä, että etukäteen 

kukaan muukaan ei ole lähtenyt Kepplerin kelkkaan. Kenties kommentteja on luvassa lauan-

tain kilpailun jälkeen. 

http://www.mtv3.fi/urheilu/olympialaiset2010/uutiset.shtml/arkistot/olympialaiset/2010/02/1054557#kommentit
http://www.mtv3.fi/urheilu/olympialaiset2010/uutiset.shtml/arkistot/olympialaiset/2010/02/1054557#kommentit
http://www.mtv3.fi/urheilu/olympialaiset2010/uutiset.shtml/arkistot/olympialaiset/2010/02/1054557#kommentit
http://www.mtv3.fi/urheilu/olympialaiset2010/uutiset.shtml/arkistot/olympialaiset/2010/02/1054557#kommentit


 

Keppler on noussut tällä kaudella pari kertaa 15:n parhaan syöksyjän joukkoon ollen Kitz-

bühelissä sijalla 14 ja Bormiossa sijalla 13. Henkseleiden paukutteluun ei kuitenkaan vielä 

ole syytä, joten jään odottamaan mielenkiinnolla saksalaisen olympianäyttöä. 

Kuka korjaa potin? 

Kanadalaisen ex-syöksylaskijan Dave Murrayn mukaan nimetylle radalle syöksyy joka ta-

pauksessa liuta miehiä, jotka kaikki uskovat olympiavoittoon. Tunnelmat lähtökopissa ovat 

korkealla, mutta erilaiset kuin Kitzbühelin lähdössä. Kitzbühelin Streifia useimmat lähtevät 

voittamaan eli selviytymään maaliin, mutta Whistlerissä lähdetään pelkästään voittamaan. 

On selvää, että julkisuudessa puhuttu kanadalaisten etu on olemassa. Isäntämaan väki on 

päässyt harjoittelemaan rinteessä lukuisia kertoja muiden ottaessa käytännössä syöksytun-

tumaa rataan ensi kertaa tällä viikolla. Maailmancupissa kolmantena oleva Manuel Osbor-

ne-Paradis tietää edun ja hyvää tukea hän tulee saamaan Erik Guayn ja Robbie Dixonin 

toimesta. 

Sveitsin Didier Cuche on eittämättä ykkössuosikkeja ja hänen vanavedessään tulevat Didier 

Defago ja loukkaantumisesta toipunut Ambrosi Hoffmann, joka varmasti haluaisi nousta 

kunnolla parrasvaloihin. Jäämies Carlo Janka on ilmoittanut tavoittelevansa kisoista kulta-

mitalia, mutta riittääkö nuoren miehen puhti olympiavoittoon saakka? 

Yhdysvaltain Bode Miller on uhkunut, jälleen, itsevarmuutta. Ehjän laskun tehdessään Mil-

ler on korkealla. Italian Werner Heel on ollut tasainen, mitä osoittaa maailmancupin syök-

syn neljäs sija, mutta tietynlainen voittoon tarvittava räväkkyys on vielä puuttunut. 

Oma lukunsa ovat itävaltalaiset, jotka eivät ole pystyneet voittamaan yhtään maailmancupin 

syöksyä tällä kaudella. Joukkueen tilasta kertoo se, että kokenut ja polvivammasta toipuva 

Michael Walchhofer näyttäisi jälleen olevan alppimaan ykköstoivo. Jättikö Hermann Maier 

sittenkin liian suuret monot paikattavaksi? 

MTV3-Jyrki Lehto 



 

 

Näin bikinimallit pärjäävät olympialaisissa: Vonn avasi kultatilin 

0 kommenttia 0 pidän 0 en pidä 
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Neljä naisurheilijaa poseerasi olympialaisten alla kohua herättäneesti bikinikuvissa Sports 

Illustrated -urheilulehden kuuluisassa uimapukunumerossa.  

He ovat alppihiihtäjä Lindsey Vonn, lumilautailija Hannah Teter, freestylen hypyissä kilpai-

leva Lacy Schnoor sekä lumilautailija Clair Bidez. 

Nelikosta Bidez ei mahtunut mukaan USA:n olympiajoukkueeseen, mutta muut ovat Van-

couverin kisoissa. 

Vonn avasi "bikinimallien" kultatilin keskiviikkona syöksylaskussa. Teterin ja Schnoorin 

suoritukset ovat vielä edessä. 

Katso Sports Illustratedin sivuita naisurheilijoiden bikinikuvat!  

"Näin bikinimallit pärjäävät olympialaisissa"-juttusarja seuraa kohua herättäneissä kuvissa 

poseeranneiden kaunottarien urheilusuorituksia. 

MTV3 – Jani Merimaa, Whistler 
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Naisten taitoluistelu kiinnostaa Tuomo Ruutua 

49 kommenttia 16 pidän 2 en pidä 

16.02.2010 23:49 

 
 

 

Olympialaisten ensikertalainen Tuomo Ruutu aikoo seurata paikan päällä monenkirjavaa 

lajitarjontaa. 

- Kyllä mä olen sen verran urheilufriikki kaveri, että haluan mennä katsomaan muita lajeja. 

Tietenkin niin, ettei se häiritse omaa hommaa, pelaamaan tänne on kuitenkin tultu, Ruutu 

sanoi MTV3:lle. 

- Kaikki tässä lähellä Vancouverissa käytävät lajit kiinnostaa, Carolina Hurricanesin ener-

giahyökkääjä lisäsi. 

Kiinnostaako naisten taitoluistelu? 

- Niin kuin sanoin, kaikki kiinnostaa, Ruutu nauroi makeasti. 

Naisten taitoluistelussa Suomea edustavat Kiira Korpi ja Laura Lepistö. 

MTV3 - Timo Kunnari, Vancouver  
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