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Tutkimuksen tarkoitus oli kuvata lasten kuvakirjojen substantiivi- ja adjektiivisanastoa 

lähinnä semanttisesta näkökulmasta luokittelemalla lekseemejä sopiviin 

merkitysryhmiin. Ajatuksena oli löytää jonkinlainen kuvakirjoja yhdistävä sanalista, 

joka kertoisi millaisella sanastolla on lapsille eniten kommunikatiivista merkitystä.  

Semanttisen luokittelun lisäksi tutkimuksen tarpeellisuutta on perusteltu lapsen yleisen 

kielen oppimisen ja sanaston kehittymisen kannalta sekä aikuisen ja lapsen yhteisten 

lukuhetkien vuorovaikutuksen näkökulmasta. Myös morfologista puolta on tutkittu, 

lähinnä kvantitatiivisesti. Idiomaattiset ilmaukset ovat tutkimuksessa mukana lähinnä 

esimerkein. 

Aineistona oli 19 suomenkielistä lasten kuvakirjaa, joissa erilaisia 

substantiivilekseemejä oli yhteensä 1 036 ja adjektiivilekseemejä 300. Substantiivit 

jakautuivat konkreettisiin elollisiin olioihin, erilaisiin kodin artefakteihin, muihin 

paikkoihin, luonnon ilmiöihin ja asioihin sekä abstrakteihin ajanilmauksiin, 

toimintoihin, ominaisuuksiin sekä tiloihin. Lapselle tärkeät asiat kuten leikit, leikkikalut 

ja mielikuvitushahmot luokiteltiin omaksi ryhmäkseen.  

Koko aineistolle yhteistä sanastoa oli vähäisesti. Yli puolessa kuvakirjoista 

esiintyivät vain neljä eri substantiivilekseemiä, adjektiivilekseemeistä vain kolme. 

Aineistolle yhteisiä idiomeja ei ollut.  
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tarkoitus ja kulku 

 

 Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani, millaista substantiivi- ja adjektiivisanastoa 

alle kouluikäisille suunnatut kuvakirjat sisältävät. Tarkoitukseni on luoda 

deskriptiivinen yleiskatsaus siitä, millaista on kuvakirjojen sanastollinen input. Tämän 

tyyppistä tutkimusta kuvakirjoista ei aiemmin ole tehty, mutta sen tarve näyttäisi olevan 

ilmeinen. Tutkimuksen tuloksena toivottavasti paljastuu, millaisella sanastolla on, 

erityisesti lapsille, kommunikatiivista arvoa. Pääpaino tutkimuksessani on 

substantiiveissa, ja erityisesti aineiston substantiivien luokittelemisessa semanttisin 

perustein sopiviin merkitysryhmiin. Ryhmien käsittelyssä tulee kuitenkin selväksi se, 

että yksittäisen sanan tai morfeemin tietynhetkisen yleismerkityksen tarkka rajaaminen 

ei aina ole mitenkään yksinkertaista. Useimpien sanojen merkityskentät ovat monien ja 

monenlaisten, osaksi eriaikaistenkin semanttisten suhteiden verkostoja, jotka kaiken 

aikaa ovat muutosten alaisia. (Hakanen 1973: 13.) Suurin osa aineiston substantiiveista 

olisikin mahdollista luokitella myös toisin kuin millaisiin ratkaisuihin tässä työssä on 

päädytty. Adjektiivien merkitykset ovat useimmiten riippuvaisia niistä tarkoitteista, 

joiden ominaisuuksia ne kuvaavat, eivätkä siinä mielessä ole niin itsenäisiä kuin 

useimmat substantiivit. Tämä saattaa vaikuttaa myös siihen, että adjektiivien 

semanttinen luokittelu tukeutuisi enemmän rakenteeseen kuin mitä substantiivien 

jaottelu. Vaikka sanoja onkin mahdollista tarkastella niiden merkityksen kannalta 

irrallisina kielen aineksina, kielenkäytössä sanat saavat lopullisen merkityksensä vasta 

esiintymisyhteydessä; tilanne- ja tekstiyhteys korostavat aina sanan merkityksen 

joitakin osia ja jättävät toisia osia huomiotta (Kangasniemi 1997: 20). Olenkin useiden 

lekseemien kohdalla päätynyt esittelemään myös kontekstia, jossa lekseemi esiintyy. 

Kontekstin esille tuominen selittänee useimmissa tilanteissa, miksi tietty lekseemi on 

sijoitettu johonkin tiettyyn ryhmään, eikä johonkin toiseen. Substantiivien ja 

adjektiivien lisäksi raapaisen pintaa myös kuvakirjojen idiomaattisten ilmausten osalta. 

Merkitysten lisäksi tutkin myös jonkin verran sekä substantiivien että adjektiivien 

rakenteita. Substantiivien osalta pyrin kartoittamaan mahdollisia kuvakirjoissa 

ilmeneviä kielen erikoisuuksia, kuten synonymiaa, murteellisuuksia, puhekielisyyksiä, 

lainasanoja tai muuta vastaavaa. Lähtöoletuksena on, että aineistossa olisi eniten 
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perussanoja, koska ne useimmiten ovat yksinkertaisuudessaan lapsien helpommin 

hallittavissa. Johdoksia taas olettaisi vaikeuden perusteella olevan suhteellisen vähän. 

 Merkitysryhmiin substantiivi- ja adjektiivisanaston jaottelin alun perin täysin 

oman intuitioni varassa. Laskettuani yleisimmät substantiivit aineistossa ja 

ryhmiteltyäni uudestaan sitä substantiivisanastoa, joka esiintyy aineistossa kahdesti tai 

useammin, huomasin, että intuitiivinen ryhmittelyni oli jo melko pätevä. Tällä tarkoitan 

sitä, että suurin osa kaikista substantiiveista ja kaikki konkreettisista substantiiveista 

sopivat näihin merkitysryhmiin. Osa tekemistäni havainnoista perustuu enemmän 

kuvaan kuin tekstiin, mutta se on tässä kohdin mielestäni sallittua, koska lapsenkin 

tulkinta kirjan sisällöstä perustuu sekä kuvaan että hänelle luettuun tekstiin. Luokitteluni 

ei siis pohjaudu yhteenkään valmiiseen teoreettiseen kategoriointijärjestelmään, mutta 

jonkin verran apua substantiiviluokitteluuni olen saanut Mauno Kosken (1978) ja Aulis 

J. Joen artikkeleista (1989), Päivi Laineen (2007) ja Kaarina Pitkäsen (2008) 

väitöskirjoista sekä Kaisa Häkkisen etymologiaa käsittelevästä teoksesta (1997). 

Adjektiivien käsittelyssä tärkeimpänä tietolähteenäni on Aimo Hakasen adjektiivien 

vastakohtasuhteita käsittelevä väitöskirja vuodelta 1973. Idiomien käsittelyssä 

hyödynnän Marja Nenosen (2002) idiomiaiheista väitöskirjaa. 

Semanttisen jaottelun lähtökohtana tutkimuksessani on nimenomaisesti lapsen 

maailma, vaikka adjektiivien kohdalla se ei ehkä niin vahvasti näy. Lukemalla 

lastenkirjallisuutta huomaa heti, että niissä on aivan oma maailmansa. Tämän maailman 

voisi olettaa olevan melko lähellä sitä ”todellisuutta”, jossa lapset elävät. Mielikuvitus 

ja todellisuus ikään kuin sekoittuvat ja toisaalta limittyvät toisiinsa. Mauno Koski 

mainitsee tärkeäksi piirteeksi sadun maailmalle personifikaation, jolla tarkoitetaan 

sellaisten piirteiden antamista eläimille, jotka liittyvät todellisessa maailmassa ihmisiin 

(Koski 1978: 119). (Tarkoitan tätä ilmiötä silloin, kun puhun esimerkiksi 

inhimillistetyistä eläimistä.) Elollisten olentojen luokittelu on lastenkirjojen sanaston 

kohdalla tästä syystä erityisen haastavaa.  Personifikaation vuoksi esimerkiksi 

mielikuvitushahmojen, eläinten ja ihmisten esittely täysin toisistaan erillisinä olisi 

lapsen mielikuvituksen väheksymistä. Etenkään pienelle lapselle ei ole merkitystä, 

voivatko vaikkapa kivet todellisuudessa puhua. Lapsen maailmassa ei ole tarpeen tietää, 

onko delfiini älykkäämpi kuin koira vai onko sittenkin ihminen kaikkein älykkäin. 

Aikuisen näkökulmasta elottomat lelut voivat olla lapsen parhaita ystäviä, joilla on 
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tunteet, haluja ja pelkoja, siinä missä lapsella itselläänkin niitä on. Personifikaation 

ohella tärkeä erityispiirre lapsen maailmassa on yleisnimien erisnimistyminen. Tällä 

tarkoitetaan yleisnimen käyttöä erisnimen tavoin. (ISK § 597.) Tällaisia nimien tapaan 

yksilöivästi käytettyjä appellatiiveja ovat aineistossa mm. äiti ja isä. Myös eläimiin 

viittaavia yleisnimiä on käytetty erisnimen tavoin.  

Teoriaosaa kirjoittaessani olen huomannut, että ongelmat luokittelussa 

noudattelevat hyvin pitkälle lapsen kielen kehityksen aikana huomattuja ongelmia. 

Tämän vuoksi näenkin tarpeellisena esittää lyhyesti lapsen kielen kehityksen 

suuntaviivoja, erityisesti sanaston oppimiseen liittyen. Sanaston oppimisessa abstraktit 

käsitteet ja erilaiset aktiviteetit tulevat konkreettisten käsitteiden jälkeen. Kategorisointi 

on lapselle sitä helpompaa, mitä yksinkertaisempia ja konkreettisempia käsitteet ovat. 

Konkreettiset käsitteet ovat usein yksiselitteisempiä abstrakteihin verrattuna, ovathan ne 

Eve V. Clarkinkin (1993: 54) mukaan yksityiskohtaisempia kuin toiminta- ja 

tapahtumasanasto. 

 

Koko kuvakirja-aineisto on käyty sana sanalta läpi. Sanojen alkuperää ja merkityksiä 

olen selvittänyt Nykysuomen sanakirjan, Suomen kielen perussanakirjan ja 

Gummeruksen suuren sivistyssanakirjan avulla. Substantiivien jaottelussa perus- ja 

yhdyssanoihin sekä johdoksiin olen tukeutunut myös Lauri Hakulisen teokseen Suomen 

kielen rakenne ja kehitys. Olen palauttanut kaikki sanat perusmuotoihin, jotta aineiston 

käsittely ja samojen lekseemien tunnistaminen olisi mahdollista. Kaikki adverbit, jotka 

ovat olleet palautettavissa nominatiivimuotoisiksi substantiiveiksi tai adjektiiveiksi, on 

sellaisiksi muutettu. Seuraavat omat esimerkkini havainnollistavat tekemiäni valintoja. 

 

Esim. 1 pöydällä  pöytä 

matkalla  matka 

   kauniisti  kaunis 

 

Osaa adverbeistä ei ollut mahdollista merkityksen puolesta palauttaa perusmuotoon, 

koska taivutetulla muodolla on jokin vakiintunut ja perusmuodosta eriytynyt merkitys. 
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Esim. 2 a) Meidän talon
1
 pihassa on keinu.  

pihassa  piha 

    vrt. 

 b) Pihalla on kylmä.  

pihalla = ulkona, ei voida palauttaa muotoon piha, joka tarkoittaa 

tiettyä pihaa, piha-aluetta.      

 

Adjektiivisanastoa on lähestytty yhtäaikaisesti niin merkityksen kuin muodonkin 

kannalta, ja siksi en enää Rakenne-osiossa adjektiiveja käsittele morfologian kannalta. 

  

Tutkimukseni on koostettu niin, että luvussa 2 käsittelen lapsen kielen yleistä ja 

erityisesti sanaston kehitystä sekä perustelen tutkimukseni lapselle lukemisen 

näkökulmasta. Luvussa 3 selvitän sanasemantiikan teoriaa muun muassa 

määrittelemällä joitakin tärkeitä käsitteitä. Luvussa 4 keskityn substantiivien 

semanttiseen luokitteluun. Luvussa 5 luokittelen adjektiiveja. Luvut 4 ja 5 ovat siinä 

mielessä eri tavoin koottuja, että substantiivien osalta rakenteita käsittelen pääosin vasta 

luvussa 7, kun taas adjektiivien rakenteita käsittelen jo luvussa 4. Idiomeja käsittelen 

lyhyesti luvussa 6. Luvussa 8 yritän koota työni tärkeimmät kohdat jonkinlaiseksi 

yhteenvedoksi. 

 

1.2 Aineisto 

 

Aineistoni koostuu 19 suomenkielisestä lasten kuvakirjasta, joissa kussakin on 200 - 

1000 sanaa, ja sivuja 20 – 45. Yhteensä aineisto koostuu noin 10 000 saneesta. Mitään 

yhtenäistä kriteeriä kirjojen valinnalle ei rakenteen tai teemojen suhteen ollut. Itse 

kuvakirjan käsitteelläkin on monenlaisia määritelmiä. Ulla Rhedin on väitöskirjassaan 

määritellyt kuvakirjan kirjaksi, joka kertoo tarinan yhdistämällä kuvaa ja tekstiä niin, 

että jokaisella aukeamalla on vähintään yksi kuva (Rhedin 1992: 15). Kirjavalinnat 

noudattavat tätä Rhedinin määritelmää, kukin kirja sisältää yhtenäisen tarinan, joka 

muodostuu kokonaisista lauseista, ja jokaisella aukeamalla on kuva/kuvia. Kuvien 

sijoittelut sen sijaan vaihtelevat kirjoittain ja myös yksittäisten kirjojen sisällä. Toisissa 

kuva on ensin yksin sivulla, ja viereisellä sivulla on teksti, tai toisin päin. Yhtäkään 

                                                           
1
 Esimerkistä on jätetty tarkoituksella pois talo -sanan omistusliite, osassa aineistoa näin on toimittu 

jäljiteltäessä puhekielistä ilmaisua. 
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kokonaista aukeamaa ei ollut ilman tekstiä. Enimmäkseen joka kirjassa oli ainakin 

jossakin kohdin tekstiä molemmilla aukeaman sivuilla. 

Kirjat on julkaistu neljällä eri vuosikymmenellä, vanhin on vuodelta 1978 ja uusin 

vuodelta 2006. Käännöskirjallisuutta en kelpuuttanut tutkimukseeni. Ihmetyksekseni 

tosin huomasin, että jostakin syystä lastenkirjallisuuden parissa ei ole oltu kovinkaan 

tarkkoja siitä, kenen tekijän nimi kirjan kanteen on laitettu. Huomasin kolmesta eri 

kirjastosta kirjoja etsittyäni, että useissa tapauksissa kirjan kanteen oli merkitty 

oikeastaan kirjan suomentajan nimi. Toisinaan tekijänä oli pelkkä kuvittaja, toisinaan 

kirjoittaja. Jopa sellaisia kirjoja löytyi, jossa kirjoittajaksi ja kuvituksen tekijäksi oli 

ilmoitettu suomalainen henkilö (esim. kirjassa Minun ystäväni merkintä ”kirjoittanut ja 

kuvittanut Pirkko Vainio”), mutta tarkempi tutustuminen kirjaan kertoikin sen 

perustuvan johonkin vieraskieliseen alkuteokseen (em. saksankielinen alkuteos Gute 

Freunde). Tällaisissa tapauksissa alkoi kyllä ihmetellä, mikä kirjassa oikeastaan 

perustuu tuohon alkuteokseen, ja mikä on suomalaisen tekijän sepittämää.  

 

1.3 Aiempi tutkimus 

 

Lasten kuvakirjojen sanastoa ei ole tutkittu järjestelmällisesti aiemmin. Yksittäisten 

lasten- tai nuortenkirjojen sanastoa on kyllä tutkittu. Esimerkiksi Harry Potter -kirjojen 

uudissanoja on tutkinut pro gradu-työssään Hanna Karppinen (2003) Tampereen 

yliopistossa ja Roald Dahlin Iso kiltti jätti -teoksen sanastoa ja fraaseja Maiju 

Liukkonen (2010) Jyväskylän yliopistossa.   
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2 LYHYT KATSAUS LAPSEN KIELEN OPPIMISEEN JA LAPSILLE 

LUKEMISEN MERKITYKSEEN 
 

 

2.1 Lapsen kielen kehityksestä 

“Words are the starting point. Without words, children can´t talk 

about people, places, or things, about actions, relations and states. 

Without words, children have no grammatical rules. Without words, 

there would be no sound structure, no word structure, and no 

syntax. The lexicon, then, is central in language, and in language 

acquisition.” (Eve V. Clark 1993: saatesanat) 

 

 

Clarkin mukaan sanaston oppiminen on todella suuri tehtävä; ei riitä, että lapsi tuntee 

sanan, vaan hänen on valittava toisiinsa sopivat muodot ja merkitykset ja tunnistettava 

ne kieliopilliset luokat, joihin sana kuuluu. (Clark 2003: 80; Clark 1993:14.) Tämän 

lisäksi on vielä tunnistettava taivutusmuodot ja samoista vartaloista johdetut muodot; on 

siis tunnistettava sekä sananmuotoja että sanojen osia, taivutus- ja johtopäätteitä. 

Lapsen on opittava, kuinka sanojen morfologiset ja semanttiset ominaisuudet 

kytkeytyvät niiden syntaktisiin ominaisuuksiin.  Lapsen on myös selviydyttävä 

monenlaisesta monimerkityksisyydestä sekä otettava huomioon puhujan näkökulma, 

sillä samaan entiteettiin tai toimintaan voidaan viitata eri yhteyksissä eri sanamuodoin. 

Semanttinen kenttä ja konseptuaalinen ala (domain), johon sana kuuluu, on 

tunnistettava sekä huomioitava sanan erilaiset suhteet muihin sanoihin, kuten 

esimerkiksi meronymia tai hyponymia. (Clark 1993: 14.) 

Fred Karlssonin (2003) mukaan sanan korrekti käyttö puheessa ja kirjoituksessa, ja 

sen aktiivinen tuottaminen sekä passiivinen ymmärtäminen edellyttävät ainakin 

seuraavia lekseemikohtaisia tietoja kielenkäyttäjältä:  

1. Sanan ääntämysmuunnokset ja niiden suhteet,  

2. Sanan oikeinkirjoitus, 

 

3. Sanan taivutustiedot, jotka mahdollistavat tarvittavien muotojen tuottamisen, 

muun muassa sanaluokka ja taivutustyyppi, 

4. Sanan syntaktiset erityispiirteet, muun muassa valenssi ja rektio, 
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5. Sanan kollokaatiot eli taipumus yhteisesiintymiseen tiettyjen muiden sanojen 

kanssa, erikoistapauksena kiinteät fraasit ja idiomaattiset ilmaukset, 

6. Sanan vakiintuneet päämerkitykset, jotka aktuaalistuvat, kun sanaa käytetään 

tavanomaisesti, 

7. Sanan sivumerkitykset ja sen mahdollisesti synnyttämät konnotaatiot, mukaan 

luettuna sanan tyyliarvo ja käypyys kielenkäytön eri tilanteissa (murteellisuus, 

virallisuus ym.), 

8. Sanan keskeiset semanttiset suhteet muihin sanoihin, kuten synonyymit, 

antonyymit, lähimerkitykset; nämä tiedot paikantavat sanan eri merkityskenttiin, 

9. Sanan suhde nimeämiinsä (ulko)maailman olioihin ja näitä lähellä oleviin 

muihin (ulko)maailman olioihin. (Karlsson 2003: 188–189.) 

 

Perinteisesti lapsen sanaston varhaisinta kehitystä on pyritty kuvaamaan laskemalla 

sanoja lapsen spontaanista puheesta, esimerkiksi leikkitilanteessa. Kuitenkin voidaan 

olettaa, että on mahdollista saada tarkempi kuva sanavaraston kehittymisestä, kun 

pohditaan lapsen kykyä ymmärtää sanoja. (Kunnari 1998: 86.) Clarkin mukaan sanaston 

oppiminen on todella suuri tehtävä; ei riitä, että lapsi tuntee sanan, vaan hänen on 

osattava yhdistää sanaan myös jokin merkitys sekä ne kieliopilliset luokat, joihin sana 

kuuluu.  Merkityksiä voi toisaalta olla monia yhdelläkin sanalla. (Clark 2003: 80.) 

Lapsen katsotaan ymmärtäneen sanan, kun hän on reagoinut kuulemaansa sanaan 

korrektisti, selvästi ja välittömästi. Näitä piirteitä edellyttää, että sana on esiintynyt 

toistuvassa käytössä lapselle puhuvalla henkilöllä. Uuden sanan tuottaminen taas 

edellyttää spontaania käyttöä ja nimenomaisesti oikeanlaisessa kontekstissa. Kunnari 

toteaa, että pelkkä eri sanojen käyttökertojen laskeminen antaa lapsen todellisesta 

sanavarastosta vääristyneen kuvan. Hän mainitsee mm. tutkimuksia, joissa lapsen on 

arvioitu osaavan tuottaa itse noin 10 sanaa, mutta lapsi on ymmärtänyt jopa 60 sanaa. 

(Kunnari 1998: 86.) 

Oikeiden sanojen erottaminen pienen lapsen puheesta on usein vaikeaa, koska 

lapsen kyky ääntää joitakin sanoja voi vielä olla puutteellinen. Lapsi saattaa myös 

käyttää sanojen muodostamisen kesken taukoja, jolloin hän yrittää mielessään löytää 

sanalleen oikean jatkon. Myöskään sanan merkitys lapsen käyttämänä ei välttämättä 

vastaa aikuisen käyttämän saman sanan merkitystä. (Clark 1993: 21.) Lapsi voi myös 
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käyttää sellaisia sanoja, jotka eivät sellaisenaan hänen kieliympäristössään esiinny 

(Kunnari 1998: 85). On siis syytä muistaa, että lapsen normaalin kielellisen kehityksen 

vaihtelu on laajaa. (Arola 2008: 13.)  

Ymmärtäminen ja tuottaminen ovat lapsella kaksi eri asiaa, aivan kuten 

aikuisellakin; pienet lapset ymmärtävät sanamuotoja jo kauan ennen puhumisen 

aloittamista; vanhemmat lapset ymmärtävät vaikkapa vertailumuotojen merkityksen 

kauan ennen kuin osaavat niitä itse muodostaa (Clark 1993: 254). Ihmisen aktiivinen 

sanavarasto eli tuotettujen sanojen määrä on aina pienempi kuin passiivinen sanavarasto 

eli ymmärrettyjen sanojen määrä.
2
 Jos kielenoppimista arvioidaan vain tuotosten 

perusteella, tullaankin aliarvioineeksi lasta räikeästi niin hänen sanastontuntemuksensa 

kuin yleensä kielenosaamisen suhteen. (emt. 245–246. )  

Ennen kuin tuottaminen on mahdollista, on ymmärrettävä (Clark 1993: 246). 

Ymmärtäminen taas edellyttää kykyä havaita puhetta sekä säilyttää kuultuja 

äännehahmoja mielessä, ja tunnistaa ja eritellä niitä (Karmiloff & Karmiloff-Smith 

(2002) Laakson (2011) mukaan). Lapsella ymmärtäminen perustuu ilmauksen sanojen 

tuntemiseen, sillä hän ei vielä voi hyödyntää äidinkielensä kieliopillisia rakenteita 

aikuisen tavoin (Leiwo 1982: 39). Muutaman vuoden ikäisellä lapsella käsitys muodon 

ja merkityksen suhteesta on se, että yhtä muotoa vastaa yksi merkitys. Sanojen 

jaottelussa auttavat niiden erilaiset ominaisuudet. Näin ollen substantiivit kuvaavat aina 

ihmisiä, paikkoja, esineitä ynnä muuta sellaista, verbit taas ainoastaan toimintaa. Jotta 

lapsi voisi yhdistää erilaiset taivutuspäätteet verbeihin ja nomineihin, on hänen 

tiedettävä, mihin sanaluokkaan kukin sana kuuluu. Tätä jakoa helpottamassa ovat niiden 

yksittäisten sanojen merkitykset, jotka viittaavat tiettyihin tarkoitteisiin. Myöhemmin 

kun lapsi oppii kielensä grammatikaalisia morfeemeja, hän pystyy niiden kautta 

jakamaan sanoja oikeisiin sanaluokkiin. (Clark 2003: 199.) 

Useimmiten lapsi ymmärtää ensimmäiset sanansa 8-10 kuukauden ikäisenä. Sen 

sijaan ensimmäisten sanojen tuottamisikä vaihtelee enemmän, joidenkin lasten 

muodostaessa ensimmäiset sanansa jo 9-10
3
 kuukauden iässä, toiset vasta lähempänä 

puolentoista vuoden ikää. Paula Lyytisen lapsen tuottamaa ja ymmärtämää sanavarastoa 

                                                           
2
 Aktiivisesta ja passiivisesta sanavarastosta ks. esim. Röman 1970. 

3
 Sanojen ymmärtämisen ja tuottamisen ikäkuukaudet vaihtelevat jonkin verran lähdekirjallisuudessa. 

Esim. Kunnari 1998:85: ensimmäiset tuotetut sanat 10-12 kuukautta 
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koskevan tutkimuksen (1999) mukaan lapsi ymmärtää neljäntoista kuukauden ikäisenä 

kymmenkertaisen määrän sanoja tuottoon verrattuna. Sama tutkimus osoittaa, että lapsi 

ymmärtää tavallisesti viisikymmentä ensimmäistä sanaa neljän kuukauden aikana, kun 

taas tuottamiseen menee viidestä kuuteen kuukautta. (Kunnari – Savinainen-Makkonen 

2004: 70.) Ymmärtävän sanaston kasvu alkaa kiihtyä 10–11 kuukauden ikäisellä 

lapsella, tuottava sanasto 14–16 kuukauden iässä. Puolitoistavuotias lapsi pystyy 

ymmärtämään parisataa sanaa, mutta tuottaa vasta 50–70 sanaa.  Parin vuoden ikäisellä 

lapsella sanaston kasvua alkaa olla vaikeaa arvioida, sillä sanasto laajenee kymmenen 

sanan päivävauhtia ollen kaiken kaikkiaan 250–300 sanan kokoinen. (emt. 72.) Parin 

vuoden ikäisenä lapsi oppii myös analysoimaan sanarakenteita ja tunnistaa kunkin 

elementin mukanaan kantamia merkityksiä (Clark 1993: 21). Viidenkymmenen tuotetun 

sanan jälkeen, eli noin kahden vuoden iässä, monella lapsella alkaa ns. sanapyräyksen 

(vocabulary spurt) vaihe, jonka aikana lapsi oppii valtavan määrän sanoja kiihtyvällä 

tahdilla (Kunnari – Savinainen-Makkonen 2004: 71).   Noin 2,5-ikäisenä, 

vilkkaimmassa vaiheessa, lapsi saattaa oppia 50 sanaa päivässä. Tuossa vaiheessa 

lapsella saattaa olla tuotettuja sanoja kolmesta kuuteensataan. (Arola 2008: 13.)  

Lapsen ensimmäiset sanat ovat juuri tietyn havaintokohteen (yksi muoto - yksi 

merkitys) nimiä. Myöhemmin lapsi oppii, että muitakin kohteita voidaan 

samanlaisuutensa perusteella nimetä samalla sanalla. (Takala 1970a:10.) Lapsen 

havaitsemat ja kokemat asiat ja ympärillä olevien ihmisten käyttämät nimitykset 

kytkeytyvät toisiinsa lapsen kasvaessa (emt. 11). Havaintojen ja yksinkertaisten 

käsitteiden välinen raja ei ole jyrkkä. Lapsella tapahtuu jo havaintojen ja toimintojen 

tasolla eräänlaista käsitteenmuodostusta (havainto- ja toimintakäsitteet). Lapsi luokittaa 

havaintokohteitaan ja oppii suhtautumaan tietyllä tavoin niihin kohteisiin, jotka 

kuuluvat samaan luokkaan. Tämä taas tapahtuu havaitsemalla kohteiden yhteisiä 

tunnusmerkkejä, joilla tietyt kohteet eroavat muista. Lapsi esimerkiksi osaa erottaa 

lampun muista esineistä.  Luokittelussa voi toisaalta tapahtua myös virheellisiä 

yleistyksiä. Yhdestä kohteesta saatua tietoa voidaan hyödyntää muihin assosiaatioiden 

avulla ja näin ollen saadaan aikaan säästöä tiedonhankinnassa. Luokkien nimet saadaan 

ympäristöltä, sosiaaliselta yhteisöltä, jossa kaikilla yhteisölle merkityksellisillä 

havaintokäsitteillä on nimet. (emt. 10 -11.) 
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Koska lapsi ei voi kielenoppimisen alkuvaiheessa vielä hyödyntää äidinkielensä 

kieliopillisia rakenteita aikuisen tavoin, ymmärtäminen perustuu ilmauksen sanojen 

tuntemiseen (Leiwo 1982: 39). Jos kielen oppiminen nähdään tavoitteena eikä pelkkänä 

keinona, voidaan jopa sanoa, että oppimisessa tähdätään aina kielen semantiikan 

oppimiseen, kykyyn ilmaista kielellä haluttuja merkityksiä (Kangasniemi 1997: 23). 

Lapsen ensimmäisten sanojen aihepiirit lähtevät lapsen omasta kokemusmaailmasta. 

Ensimmäiset tuotetut sanat ovat substantiiveja, ensimmäisiksi ymmärrettyjen sanojen 

joukossa on myös joitakin verbejä. (Kunnari – Savinainen-Makkonen 2004: 71.) 

Ensimmäiset sanat sijoittuvat vain muutamiin semanttisiin kenttiin (Clark 1993:21). 

Viidenkymmenen ensimmäisen tuotetun sanan joukossa lapsilla on useimmiten 

ihmisten nimiä, eläimiä, eläinten ääntelyn sanoja, ruokailuun liittyviä sanoja sekä ääntä 

päästävien esineiden nimiä. Tämän lisäksi lapsen varhaisimpaan sanastoon kuuluvat 

sellaiset sanat, joilla lapsen on mahdollista ohjata aikuisen käyttäytymistä, kuten 

esimerkiksi anna, pois ja lisää. (Kunnari – Savinainen-Makkonen 2004: 71.) Clark 

mainitsee pienten lasten puhuvan myös ruumiinosista, vaatetuksesta, ajoneuvoista, 

leluista ja kotitalousvälineistä sekä muista kodin tavaroista. Lapset puhuvat myös 

erilaisista tiloista ja liikkeistä, ja heillä on myös joihinkin tiettyihin tapoihin tai 

tilanteisiin liittyviä sanoja, kuten hei-hei  (bye-bye) ero- tai lähtötilanteisiin. (Clark 

1993: 28.) 

Erilaisten objektien nimitysten määrä on paljon suurempi kuin toimintojen, tilojen 

ja sosiaalisten rutiinien nimitykset, niin lapsilla kuin aikuisillakin (Clark 1993: 29). 

Vaikkakin lapset kyllä puhuvat myös toiminnoista ja toiminnan tuloksista, yli puolet 

heidän sanoistaan on objekteja nimeäviä sanoja. Vaikka käytössä olisi vain 50–100 

sanaa, lapsi kiinnittää huomiota ihmisiin, eläimiin, ruumiinosiin, ajoneuvoihin, 

vaatteisiin, leluihin, ruokiin ja tarve-esineisiin, sosiaalisiin käytäntöihin ja muutamiin 

objektien ominaisuuksiin. Tässä vaiheessa lapsella on kuitenkin käytössään vain 

muutamia sanoja kutakin alaa varten. Kun sanaston määrä kasvaa, laajenee alojen koko. 

(Clark 1993: 30.) 

Kun lapsi kasvaa isommaksi, hänen sanansa alkavat kuulostaa enemmän ja 

enemmän niiltä aikuisten sanoilta, joihin lapsi tähtääkin. Vaikka lapsi saattaakin käyttää 

oikeita sanoja viitatessaan johonkin aikuisten kategoriaan, hän tietää maailmasta ja 

kielestään paljon aikuista vähemmän. Lapsen, joka osaa tuottaa 100 sanaa ja aikuisen, 
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joka saattaa tuottaa 50 000-100 000 sanaa, sanojen käyttö eroavat tietysti toisistaan, 

koska kaikkien merkitysten oppiminen vie aikaa.  (Clark 1993: 28.) Koska lapsen 

ajattelu pitäytyy konkreettisiin realiteetteihin 11–12-vuotiaaksi asti, tätä nuorempi lapsi 

ei ymmärrä ”rivien välistä” sanomaa. (Leiwo 1982: 39, Saarinen 1982: 62.) Ennen 

koulun aloitusta lapsen on vaikea ymmärtää myös esimerkiksi runojen symboliikkaa, 

sananlaskuja, metaforista kieltä tai ylipäätään monia yksittäisiä abstrakteja sanoja 

(Saarinen 1982: 62). 

 

   

2.2 Lapselle lukemisen merkityksestä 

 

Varhaisen vuorovaikutuksen määrällä ja laadulla aikuisen ja lapsen välillä on keskeinen 

vaikutus jo lapsen varhaiseen ääntelyyn, biologisen ja neurologisen kypsymisen lisäksi 

(Savinainen-Makkonen – Kunnari 2004: 48). Vuorovaikutuksen laatu ennustaakin 

tuoreiden tutkimusten mukaan kielen kehitystä aina sanaston kasvusta lukemaan 

oppimiseen saakka (emt. 50–51). Kirjan lukeminen yhdessä lapsen kanssa on 

vuorovaikutusta, jossa puheen laatu ja rakenne ovat parhaimmillaan. Lukutilanteet ovat 

lapsen tunne-elämän hoivaamisen kannalta tärkeitä lapsen ja aikuisen välisen 

vastavuoroisuuden ja lämmön myötä. (Laakso Arolan mukaan, Arola 2008: 12.) 

 

”Kirjan lukemisen kaikki elementit tukevat kielen kehitystä. 

Lukemisessa on selkeä asia, josta puhutaan. Jo yhdellä 

kuvakirjan sivulla pääsee kertomaan monenlaista tarinaa ja 

kehittämään lapsen mielikuvitusta. Sanavarasto kehittyy ja 

kielen kehitys muutenkin vauhdittuu, Laakso kertoo.” (Arola 

2008: 12.) 

  

 

 

 Lapselle, jolle on luettu paljon, kehittyy tarve ymmärtää koko ajan lisää, ja lapsi 

saattaakin kysellä kaikkien itselleen outojen sanojen merkityksiä ahkerasti (Takala 

1970a: 17). Sanaston kartuttaminen kytkeytyy olennaisesti lapsen tietovaraston 

karttumiseen. Ennen kouluikää tietovarasto karttuu suurelta osin kokemusten kautta, 

osaksi suullisesti saatujen tietojen kautta. (emt. 15.) Luetut ja kuullut kertomukset 
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voivat vaikuttaa lapsen kykyyn aktivoida omaa muistivarastoaan ja löytää 

kokemuksilleen sopivia kielellisiä ilmauksia (Takala 1970a: 12). Kun lapselle luetaan, 

saadaan myös herätettyä käsitys siitä, että tietoa voi saada kirjoista (emt. 17). 

 Ennen kouluikää lapsen kokemusmaailmalla näyttää olevan suora yhteys 

sanavaraston laajuuteen (Takala 1970a: 11–12). Runsaasti ärsykkeitä tarjoavassa 

ympäristössä kehittyy korkeammantasoista havaintojen jäsentyneisyyttä kuin 

ärsykeköyhässä ympäristössä. Myönteisen kehityksen jatkuvuuden kannalta on tärkeää, 

että ärsykeympäristö monimutkaistuu kaiken aikaa. (emt. 10.) Kielen omaksuminen 

edellyttääkin sitä, että lapselle tarjoutuu mahdollisuus riittäviin virikkeisiin ja 

sosiaaliseen vuorovaikutukseen ympäristönsä kanssa (Savinainen-Makkonen – Kunnari 

2004: 49). Lapsen kiinnostus kieleen, kuten puhekielellä leikittely sekä suuntautuminen 

kuuntelemaan ja katselemaan erityyppisiä tekstejä, nopeuttavat lukutaidon kehitystä 

(Lyytinen – Lyytinen 2006: 98). Kiinnostus kieleen herää, kun lapsen kanssa luetaan 

kirjoja ja kun hän voi itse selailla niitä. Lapsi oppii paljon lukemiseen liittyvää: sanan ja 

kuvan yhteys, käsitys lukusuunnasta, eripituisten sanojen hahmottaminen, otsikoiden 

käyttö. Lukemisvalmiudet alkavat kehittyä huomaamatta, samoin kuin motiivi opetella 

lukemaan. (Takala 2006: 14.) Kielenkäytöllä on kuitenkin muitakin tehtäviä kuin 

lukemaan oppiminen. Mielikuvitus ja sadut auttavat erilaisten tunteiden kokemisessa. 

(Arajärvi 1982: 19.) Puheen avulla on myös mahdollista hallita omia tunteita, siksi 

puheen oppiminen ja keskustelu ovat tärkeitä (Arajärvi 1982: 15, 19). Mielikuvitukseen 

liittyy myös kielen kuvittelukäyttö, joka voi olla oman ympäristön luomista 

tarinoimalla, satuja kertomalla, uneksimalla, tai käyttämällä itsensä ja toisten 

viihdyttämisessä vain kielen rakenneosia, äänteitä, esimerkiksi loruilemalla (Halliday 

Leiwon mukaan, Leiwo 1986: 40). 

 Sanavaraston jatkuvan kehittymisen edellytyksenä on, että tarjottu sanottu ylittää 

opitun sanaston. Jos näin ei ole, voivat lapsen tutuille sanoille jo antamat oikeat 

merkitykset muuttua niin, että lapsi alkaa antaa tutuille sanoille uusissa yhteyksissä 

myös uusia merkityksiä. (Takala 1970b: 20.) Lapselle luettu kirjallisuus ei saa siis olla 

liian helppoa, koska se ei tarjoa mitään uutta, mutta toisaalta taas liian vaikea teksti ei 

herätä lapsen mielenkiintoa eikä näin ollen kehitä lapsen omaa vaatimusta ymmärtää 

kuulemaansa (Takala 1970a: 17). Siitä, minkä verran tarjotun sanaston pitäisi ylittää 

opittua, ei tarkkaa käsitystä kuitenkaan ole (Takala 1970b: 20). 
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 Oppiminen perustuu suurelta osin kieleen siinä mielessä, että kaikenlainen 

tiedonhankinta ja muistiin varastointi tapahtuu tavalla tai toisella kielen välityksellä. 

Puutteellinen kielen hallinta vaikeuttaa ajattelutoimintojen kehittymistä, sillä ajatusten, 

tunteiden ja asenteiden jäsentyminen ja selkiintyminen liittyvät läheisesti kielellisen 

kehityksen edistymiseen. (Takala 1970a: 9.) Suppea sanavarasto voi näin ollen 

heikentää tunteiden kuvailun mahdollisuuksia. Lapset, jotka omaksuvat nopeasti uusia 

sanoja, pystyvät jäsentämään maailmaa kielen avulla paremmin kuin hitaammat, sillä 

heillä on paremmat mahdollisuudet vastavuoroiseen kommunikointiin (Kunnari – 

Savinainen-Makkonen 2004: 73). 
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3 SEMANTIIKASTA 

3.1 Sana ja lekseemi  

Yleispätevän määritelmän esittäminen sanasta on osoittautunut kielitieteelle vaikeaksi. 

Sanan voidaan kuitenkin merkityksen näkökulmasta nähdä tarkoittavan jotain käsitettä, 

jolla viitataan maailman vastaaviin todellisiin tai kuviteltuihin tarkoitteisiin (Karlsson 

2003: 83–86, 187). Sana on lauseen pienin yksikkö, joka voi liikkua vapaasti eli se voi 

esiintyä lauseessa eri paikoissa (Cruse 1986: 35; Karlsson 2003: 84). Terminä sana on 

myös ongelmallinen. Siksi kielitieteessä puhutaankin usein saneista ja lekseemeistä 

erotuksena tavallisen puhekielen sana-sanalle. Puheessa ja kirjoituksessa esiintyviä 

konkreettisia määrämuodossa olevia sanaesiintymiä nimitetään saneiksi tai 

sananmuodoiksi. Sananmuodot ovat taas saman sanan, lekseemin, eri taivutusmuotoja. 

Leksikaalinen sana eli lekseemi on yhteen kuuluvien sananmuotojen luokka. Se ei voi 

esiintyä tekstissä sellaisenaan, vaan se toteutuu aina jossain sananmuodossa. 

Sanakirjoissa lekseemin eri sananmuotoja edustaa haku- eli sanakirjamuoto, joka 

suomen kielen nomineilla on yksikön nominatiivissa. (Karlsson 2003: 83–86, 187.) 

Tässä työssä käsiteltävät substantiivi- ja adjektiivilekseemit on erotettu muusta tekstistä 

kirjoittamalla ne versaalikirjaimin. Vaikka aineiston sanat ovatkin lemmattu, muutettu 

yksikön nominatiiviin eli perusmuotoisiksi, versaalikirjainten käyttö on sikäli neutraali 

merkintätapa, että siihen ei sisälly kannanottoa sananmuotojen ensisijaisuudesta 

(Karlsson 2003: 188). 

Kun tiedetään, että esimerkiksi tyttö-substantiivin merkitys on ´naaraspuolinen ei-

täysikasvuinen ihminen`, voidaan tämän merkityksen perusteella rajata tiettyjen 

olioiden joukko, joka nämä kriteerit täyttää, muista olioiden joukoista. Tätä joukkoa 

kutsutaan sanan tyttö denotaatioksi, viittausalaksi. Kaikki tarkoitteet eivät ole 

konkreettisia, vaan esimerkiksi sanat rakkaus ja valta rajaavat abstraktien asioiden 

joukon. Denotaatio voi siis koostua erilaisista referenteistä eli tarkoitteista, kuten olio-, 

ominaisuus-, suhde- tai toimintatarkoitteista. (Kangasniemi 1997: 28.) Ilmauksen 

merkitys koostuu varsinaisesta denotatiivisesta eli viittaavasta merkityksestä sekä siihen 

liittyvistä assosiatiivisista merkityksistä eli liitännäismerkityksistä (emt. 12).  Sanan 

denotatiivinen merkitys on tietyn kielen puhujille yhteinen, konventionaalinen, 

kielijärjestelmään kiteytynyt merkitys (Karlsson 2003: 235).  
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Sanan jollakin tietyllä käyttökerrallaan saamaa merkitystä voidaan kutsua 

okkasionaaliseksi tai ainoakertaiseksi merkitykseksi. Sanoilla koira, talo ja poika 

voidaan viitata tiettyihin tarkoitteisiin kielenulkoisessa maailmassa. Tuo kielenulkoinen 

maailma, josta sanat tarkoitteensa poimivat, voi olla yhtä hyvin kuvitteellinen, sen 

sijaan että se vastaisi sellaista asiaintilojen rakennetta, joka yleensä käsitetään 

todellisuudeksi. (Kangasniemi 1997: 20–21, 27.) Vaikka sanoja onkin mahdollista 

tarkastella niiden merkityksen kannalta irrallisina kielen aineksina, kielenkäytössä sanat 

saavat lopullisen merkityksensä vasta esiintymisyhteydessä. Tilanteen ja tekstiyhteyden 

vaikutuksesta korostuvat aina sanan merkityksen jotkin osat, kun taas toiset osat jäävät 

huomiotta. (Kangasniemi 1997: 20.) 

Kielenkäyttäjät antavat sanoille jonkin verran eri merkityksiä sen mukaan, 

millaiset tiedot ja käsitykset heillä on maailmasta; tällainen maailmantieto voi olla 

välittömiin kokemuksiin perustuvaa arkitietoa tai välillisemmin saatua ensyklopedista 

tietoa (Kangasniemi 1997: 21; Taylor 2003: 84–86.) Assosiatiivisia merkityksiä voidaan 

edelleen jakaa. Konnotatiiviset merkitykset ovat sivumerkityksiä, jotka ovat 

kulttuurisidonnaisia ja useimmiten käyttäjäkohtaisia. Niillä tarkoitetaan ikään kuin niitä 

kokemuksiin ja ensyklopediseen tietoon liittyviä mielleyhtymiä, joita sanojen käyttö 

puhujassa synnyttää. Affektiiviset merkitykset heijastavat kielenkäyttäjän asenteita ja 

tunteita (nainen, akka, vosu). Voimakkaasti sävyttyneillä sanoilla voi olla 

heijastusmerkityksiä (naida ´mennä naimisiin´). Kollokatiiviset eli myötämerkitykset 

määräävät joidenkin sanojen käyttöyhteyksiä, esimerkiksi sanotaan kaunis nainen, 

mutta komea mies tai kalaparvi mutta lammaskatras.  (Kangasniemi 1997: 13–14, 

Karlsson 2003: 235.) 

Adjektiivit, substantiivit ja verbit muodostavat avoimia luokkia, joihin tulee 

kaiken aikaa uusia sanoja. Ne ovat niin sanottuja sisältösanoja. Muotosanat taas 

muodostavat sulkeisia luokkia ja ovat varsin rajallisia. Usein ajatellaan, että vain 

sisältösanoilla on denotatiivinen merkitys. Onkin totta, että muotosanoilla, jotka ovat 

erilaisia kieliopillisia sanoja, ei ole samanlaista suhdetta kielenulkoiseen maailmaan 

kuin sisältösanoilla, mutta ne eivät silti ole täysin vailla merkitystä. Niillä vain on 

kieliopillisia merkityksiä denotatiivisten merkitysten sijaan. Pronominit ja numeraalit 

jäävät sisältö- ja muotosanojen välimaastoon. Muoto- ja sisältösanojen sijaan voidaan 

puhua myös kieliopillisista ja leksikaalisista sanoista, tai funktiosanoista eli nimittäjistä 
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ja muodostajista. (Kangasniemi 1997: 39 - 40.) Omassa tutkimuksessani haluan 

nimenomaisesti perehtyä lastenkirjoissa esiintyviin sisältösanoihin, ja siksi en tutki 

kaikkia nomineja, ainoastaan adjektiiveja ja substantiiveja.  

 

 

  

3.2 Semanttisesta luokittelusta  

 

Ihmiselle on tyypillistä hahmotella maailman ilmiöitä erilaisiin luokkiin. Näiden 

luokkien mukaan määrittyy myös kielellinen asioiden, esineiden jne. nimeäminen. 

(Koski 1978: 117.) Kategorisointi mahdollistaa sen, että rajatonta variaatiota 

maailmassa voidaan ikään kuin tiivistää helpommin käsiteltäväksi (Taylor 2003: 51). 

Usein lingvistisen rakenteen merkitys voidaan kuvata vain suhteutettuna tiettyihin 

kulttuurinormeihin tai aloihin, ja näin ollen eri kielissä kielennetään ja luokitellaan 

asioita eri tavoin (Taylor 2003: 84). Tavallisesti merkityksiä luokiteltaessa tehdään ero 

tieteellisten luokkamääritelmien ja kansantaksonomioiden välillä. Kansantaksonomialla 

tarkoitetaan sitä, miten maallikko jäsentää puheen kohteena olevaa maailmaa. (Koski 

1978: 117.)  Tietomme siitä, että koira on eläin, perustuu tieteelliselle määritelmälle 

luonnollisista luokista kuten koira ja eläin, ja siitä, miten sellaiset luokitellaan 

taksonomisiin hierarkioihin. Jos tieteen parissa vaikka havaittaisiinkin jokin radikaali 

muutos suhteessa nykyisin pätevinä pidettyihin luokitteluihin, myös kieltä voitaisiin 

joutua muuttamaan niiltä osin. (Taylor 2003: 85–86.) Tästä hyvänä esimerkkinä ovat 

maailman nisäkkäiden suomalaisia nimiä koskevat muutosehdotukset. Vuoden 2009 

ensimmäisessä Kielikello-lehden numerossa kerrottiin muun muassa, että koska 

maamyyrä ei oikeastaan edes kuulu myyrien lahkoon vaan hyönteissyöjiin, sen nimi 

tulisi muuttaa kontiaiseksi (Pitkänen 2009: 26). Edellisen vuoden viimeisessä 

Kielikellon numerossa taas mainittiin esimerkiksi merileijona-nimityksen 

harhaanjohtavuudesta, merileijona kun on eräänlainen hylje eikä suinkaan kissapeto 

(Nisäkäsnimistötoimikunta 2008: 33).   

Lapsi jäsentää maailmaansa aina omien tietojensa varassa, jäsennys kehittyy 

lapsen kasvaessa kohti aikuisen havaintomaailmaa. Lapsen kielessä on yleistä, että 

kategorioihin sisällytetään paljon sellaista, mitä aikuisen kategorioihin ei enää kuulu. 
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Toisaalta taas lapsi voi käyttää esimerkiksi koira-sanaa kaikista mahdollisista eläimistä. 

(Taylor 2003: 267–269.) Lapsen kuvittelukäytössä lapsi saattaa käyttää esimerkiksi 

roskakorista sanaa hattu laittaessaan roskakorin päähänsä, ja tässä onkin kyse paremmin 

uudelleenluokittelusta (re-categorization) kuin merkityksenlaajennuksesta (over-

extension) (Clark 1993: 35).  On myös tärkeää muistaa, että lapsen kielen käytön 

kehitystä ei voi erottaa lapsen muista kognitiivisista taidoista (Taylor 2003: 267). 

Ensimmäisenä lapsi oppii sellaisia kategorioita, jotka muodostuvat suppeasta 

määrästä spesifioivia piirteitä (Taylor 2003: 280). Ensimmäiset lapsen oppimat sanat 

ovat erilaisia objekteja, konkreettisia asioita, esineitä ja ihmisiä. Objektien joukosta 

ensimmäisenä lapsen on helpointa käsitellä jaottomia käsitteitä (henkilöt ja erilaiset 

tavarat), jotka ovat useimmiten tunnistettavissa muodon perusteella. (Clark 1993: 44.) 

Jaollisia käsitteitä (hiekka, vesi, saippua) lapsi oppii myöhemmin. Sellaisia käsitteitä, 

joissa yksilöitä yhdistää jokin aktiviteetti (ateria, sirkus), on objekteja hankalampi 

kategorioida. Näitäkin vaikeampia ja hitaammin opittavia ovat käsitteet kuten kunnia, 

maine ja pyyteettömyys (Clark 1993: 46). Roschin et al. (1976) tutkimusten mukaan 

abstraktit kategoriat kehittyvätkin lapsen kielessä suhteellisen myöhään (Taylor 2003: 

280).  

Toiminnan ja tapahtumien luokittelu on objektien luokittelua hankalampaa, koska 

toiminta- ja tapahtumasanasto ei ole objektien tavoin riittävän yksityiskohtaista. 

Toiminnat ja tapahtumat ovat käsitteinä rajoiltaan hämäriä monelta kannalta katsottuna. 

On esimerkiksi melko mahdoton sanoa, mistä avaaminen alkaa sanassa avata. 

Toiminnat ovat aina suhteellisia, ne vaativat aina jonkinlaisia osallistujia. Toisaalta taas 

sama käsite saattaa tilanteesta riippuen olla varsin monenlaista toimintaa. (Clark 1993: 

54–55.)  Vertaa vaikkapa ilmauksia Mies avasi päivän ensimmäisen pullon ja Kirurgi 

avasi päivän ensimmäisen potilaan. Jälkimmäisessä esimerkissä avata-sana on melko 

marginaalisessa käytössä, mutta kuvastaa kuitenkin hyvin erilaista avaamista (potilaan 

operointia leikkaamalla) kuin pullonkorkin avaaminen. Mikä sitten olisi prototyyppistä 

avaamista ja perustason toimintaa (Clark 1993: 54)? 

  Perustason (basic level) käsitteet ovat yksinkertaisuudessaan ja usein myös 

lyhyydessään helpompia omaksua ja muistaa. Ne ovat keskenään samankaltaisia 

verrattuna muihin tasoihin, sekä helpommin tunnistettavissa kategorian jäseniksi tai ei-

jäseniksi. (Clark 1993: 51.) Kategorisoinnin perustaso on taso, joka on kielellisesti ja 
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kognitiivisesti keskeisin, taso jonka aikuisetkin ihmiset yleisimmin käsitteellistävät, ja 

jonka käsitteet nimetään. Yleensä tämän tason termit ovat lyhyitä ja rakenteellisesti 

yksinkertaisia (yksimorfeemisia), perustason alla olevat termit ovat usein yhdyssanoja 

(vrt. pöytä < > keittiönpöytä, kirjoituspöytä). (Taylor 2003: 50–51.) Suomen kielessä 

useimmat yhdistämättömät ja johtamattomat perussanat edustavat juuri perustasoa.  

Perustasoa ylemmällä tasolla termit voivat olla jotenkin poikkeavia, tai sitten yläkäsite 

voi puuttua kokonaan (emt). 

  Miten monimutkaisempia käsitteitä opitaan, ja miten käsitehierarkiat 

muodostuvat? Käsitteiden oppimisessa tapahtuu vähitellen käsitevaraston jäsentymistä, 

rinnakkaisiksi käsitteiksi ja hierarkkisesti järjestyneiksi ala- ja yläkäsitteiden joukoiksi. 

Esikouluiässä uusia käsitteitä opitaan ns. keksimällä, tekemällä eroa olennaisten ja ei-

olennaisten tunnusmerkkien kesken saatujen havaintojen ja kokemusten pohjalta sekä 

kytkemällä niihin nimet, joita niiden yhteydessä toistuvasti käytetään. (Takala 1970a: 

13.) Tässä vaiheessa lapsi elää Jean Piaget´n mukaan vielä konkreettisten käsitteiden 

kautta, eikä osaa vielä yhdistellä asioita toisiinsa ilman niiden palauttamista 

konkreettiselle tasolle eli kytkemällä niitä omaan kokemusvarastoonsa. (emt. 14) Iän ja 

kouluvuosien karttuessa oppimisella, jossa uusien sanojen merkitys opitaan 

suhteuttamalla ne jo opittuun sanavarastoon, on merkittävämpi asema (emt. 13).  
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4 SUBSTANTIIVIT 

 

4.1 Määrittely 

 

Semantiikan näkökulmasta substantiivit voidaan jakaa konkreettisiin olioihin, jotka ovat 

olemassa fyysisinä entiteetteinä, sekä abstrakteihin entiteetteihin, joilla tällaista fyysistä 

tarkoitetta ei ole. Konkreettisia substantiiveja ovat esimerkiksi auto, talo, nukke, 

Orvokki Lähteensilmä, Satu, Santtu-vauva, tomaatti ja äiti (esimerkit aineistosta). 

Abstrakteja substantiiveja taas ovat esimerkiksi ajatus, elämä, hämmästys, ikävä, 

kompromissi, lukeminen ja soitto. Konkreettiset substantiivit nimeävät siis erilaisia 

olioita, esineitä ja paikkoja, abstraktit substantiivit taas ominaisuuksia, asiaintiloja, 

suhteita ja toimintoja. (ISK § 551.) John Lyons jakaa substantiivien viittauskohteet 

kolmenlaisiin tarkoitteisiin (ks. Lyons 1977: 442–443). Ensimmäisen asteen 

substantiivit käsittävät ajassa ja paikassa olevat fyysiset oliot eli lähinnä konkreettisten 

substantiivien tarkoitteita (nainen, kissa, auto, puu, hiekka). Toisen asteen tarkoitteina 

toimivat teot, prosessit, tapahtumat ja asiaintilat, joita ei varsinaisesti voi aistein havaita, 

vaan ne vain tapahtuvat. Substantiiviset johdokset ovat usein toisen asteen tarkoitteita 

(räjähdys, liikenne, juoksu, tilanne, sade). Kolmatta astetta ovat erilaiset tilat ja suhteet, 

jotka jäävät aika- ja paikkaulottuvuuden ulkopuolelle, ja joita ilmaistaan abstrakteilla 

substantiiveilla (ajatus, luulo, syy, tunne, epäily, ikävä) (Lyons Kangasniemen mukaan 

1997: 28.)  

 Psykolingvistinen tutkimus on osoittanut, että ensimmäisenä lapsi oppii 

tunnistamaan ja nimeämään fyysisiä, käsin kosketeltavia objekteja, sitten aikaan 

sidottuja konkreettiseen toimintaan viittaavia käsitteitä kuten juosta tai leikkiä, sen 

jälkeen konkreettisia suhteita (lattialla < >lattiassa) sekä statiiveja (istumassa). Vasta 

näiden jälkeen alkaa lapsella hiljalleen kehittyä kyky ymmärtää henkisen toiminnan 

kohteita ja tuloksia ja yksinkertaisia abstrakteja suhteita (nälkäinen, onni, haluta). 

Viimeisimpänä kehittyy kyky hahmottaa ja käyttää kompleksisia abstrakteja käsitteitä, 

kuten totuus, toivo tai idea. (Steinberg – Nagata – Aline 2001: 44.)  

 

Perinteisesti substantiivit jaetaan propreihin eli erisnimiin ja appellatiiveihin eli 

yleisnimiin. Appellatiiveilla ilmaistaan lajia. Proprien tehtävä on ensisijaisesti erottaa 
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yksilöitä muista vastaavaan luokkaan tai lajiin kuuluvista yksilöistä eli identifioida 

yksilöitä. (ISK § 553.) Proprit eivät varsinaisesti kuulu leksikkoon, koska perinteisesti 

niitä on pidetty lähinnä tiettyihin tarkoitteisiin yhdistettyinä nimilappuina (Larjavaara 

2007: 66). Kuitenkin lapsen opetellessa kieltä propreilla näyttäisi olevan erityinen 

merkitys, sillä ennen kuin lapsi oppii käyttämään äidinkielensä mukaisia pronomineja, 

hän käyttää niin itseensä kuin muihinkin ihmisiin viitatessaan heidän nimiään tai muita 

erisnimen tapaan käytettyjä appellatiiveja. 

 

 Esim. 3   Arttu ottaa vs. minä otan tai  

       äiti antaa vs. sinä annat. (ks. Erisnimistyminen luvussa 1.1)   

 

Propreilla voidaan nimetä muun muassa ihmisiä, eläimiä, paikkoja tai rakennuksia, 

yhtiöitä, tuotteita tai teoksia. Pelkkä nimi, kuten esimerkiksi Armi, ei kerro kantajastaan 

mitään, se vain viittaa Armi-nimiseen olioon, joka voi yhtä hyvin olla niin lelu, eläin 

kuin ihminenkin. On myös substantiiviryhmiä, joiden nimeäminen ei ole 

yksiselitteisyydestään huolimatta varsinaisesti identifioivaa. Tällaisia ryhmiä ovat 

kansalaisten ja kansanryhmää edustavien ihmisten ja alueen asukkaiden nimet (intiaani) 

sekä kielten, syklisesti toistuvien juhlapäivien (joulu, juhannus), kuukausien ja 

viikonpäivien nimet. (ISK § 553.)   

 

 

4.2 Konkreettiset 

 

4.2.1 Elolliset 

 

Ihmiset, mielikuvitus- tai satuhahmot sekä eläimet ovat erityisen keskeisessä asemassa 

kuvakirjojen sanastossa. Kokonaisuudessaan tähän ryhmään mahtuukin yli 200 erilaista 

lekseemiä, joiden joukossa ihmiseen viittaavat substantiivit ovat kaikkein yleisimpiä. 

Syynä juuri näiden sanojen yleisyyteen lienee se, että kuvakirjoissa päähenkilöt 

muodostavat pohjan koko tarinalle, ja päähenkilöiden nimet toistuvat aineistossa 

jatkuvasti. Keiju ja peikot -teoksessa päähenkilöinä ovat mielikuvitusolennot, 
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mielikuvitushahmoja on myös kirjassa Lassi ja ärripurripäivä. Teoksissa nimeltä Armi 

ja pingviinin päiväkoti, Isoveli Norsu kesäkodissa, Kaarlo Kettunen kutsuu kylään, 

Pietu ja viidakon valtias, Pohjoisessa tuulee, Pupu Tupunan syntymäpäivät ja Veka 

viilettää päähenkilöinä seikkailevat puhuvat ja muutenkin inhimillistetyt eläimet. 

Teoksessa Kolme Ässää – Lelutehtaassa kummittelee muut henkilöt ovat ilmeisesti 

ihmisiä, mutta Saastamoinen on koira (etsiväkoira), joka ei ainakaan kirjassa osaa 

puhua, vain murisee, mutta kuitenkin kävelee kahdella jalalla ja kantaa etutassuissaan 

tavaroita. Lopuissa kuvakirjoissa päähenkilöt ovat lapsia, lelut on kuvattu osin 

elottomina artefakteina ja osin taas ystävinä, elollisina ja inhimillisinä. 

 

4.2.1.1 Perhe ja suku 

 

Sellaisia yleisen tason (geneerisiä) substantiiveja, joiden merkitys on selvä ilman 

kontekstiakin, ovat aineistossa ihmisiin viittaavat AIKUINEN, IHMINEN, LAPSI, MIES, 

NAINEN, POIKA, TYTTÖ ja VAUVA. Näistä yleisimpiä ovat järjestyksessä TYTTÖ, LAPSI, 

POIKA ja VAUVA. Tässä yhteydessä on kuitenkin tärkeää muistaa, että näitä sanoja 

voidaan lastenkirjoissa käyttää perinteisestäkin poikkeavalla tavalla. Esimerkiksi 

lintujen yhteydessä voidaan puhua tytöistä, vaikka aikuiselle tyttölinnut ovat naaraita. 

 

PERHE on eräänlaisena yläkäsitteenä keskeinen tutkimissani kuvakirjoissa. Tätä saattoi 

tietysti odottaakin, onhan perhe lapselle tärkein yhteiskunnan osa. Aikojen kuluessa se, 

minkälaisia yksiköitä kutsutaan perheiksi, on kuitenkin muuttunut, ja se on 

huomattavissa myös sanakirjaselityksissä. NS kuvaa perheen olevan inhimillinen 

yhteisö, johon normaalitapauksessa kuuluu mies, vaimo ja lapset (NS s.v. perhe). 

Perussanakirja antaa jo hieman tuoreemman kuvan nykyaikaisistakin perheistä, jotka 

voivat olla hyvin monenlaisia. PS kertoo perheen olevan yhdessä asuvien ihmisten 

ryhmä, jonka voivat muodostaa niin kaksi avio- tai asuinliitossa asuvaa lapsetonta 

aikuista kuin kaksi aikuista lapsineen, mutta yhtä hyvin myös yksinhuoltaja lapsineen 

(PS s.v. perhe).  Yhdyssanat PUPUPERHE ja TÖYHTÖHEMPPOPERHE edustavat erilaisia 

eläinperheitä.  

Sukulaisia tarkoittavista lekseemeistä yleisin on odotusten mukaisesti ÄITI, joka 

on myös koko aineiston yleisin substantiivi (106 esiintymää). Se esiintyy lähes kaikissa 
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kirjoissa (15/19). ÄITI viittaa kirjoissa lähes aina päähenkilön äitiin, eikä tätä ole ollut 

tarpeen nimetä muulla tavoin (erisnimistyminen). Henkilöllisyyden voi päätellä 

asiayhteydestä myös niissä kahdessa teoksessa (MKE, MJNU), joissa ÄITI viittaa muun 

kuin päähenkilön äitiin. Ensimmäisessä päähenkilö Emma on kylässä ystävänsä Oton 

luona, eikä Emman oma äiti ole paikalla. Tällöin voi päätellä, että äiti, jolle Otto puhuu, 

on hänen äitinsä, ei Emman. Jälkimmäisessä kerrotaan päähenkilön Mintun äidistä sekä 

naapurin tytön, Ullan, äidistä on maininta. Oli hieman yllättävää, ettei äidistä ole 

käytössä koko aineistossa minkäänlaisia hellittely- tai muita nimiä (esim. äippä, äiskä). 

Muita lekseemejä, joilla viitataan jonkinlaiseen äitihahmoon, ovat EMOKURRE, KANA-

EMO, PUPU-ÄITI ja ÄITI-PUPU. EMOKURRE ei kuitenkaan aineistossa viittaa oikeaan 

eläimeen, vaan sillä tarkoitetaan oravaleikissä äitiä, ja se esiintyykin vain kerran 

(LJÄP).  

ISÄ on aineiston toisiksi yleisin substantiivi (50 esiintymää), se esiintyy yhteensä 

kahdessatoista kuvakirjassa. Myös ISÄ viittaa kuvakirjoissa aina päähenkilön isään, tästä 

ei ollut aineistossa poikkeuksia. Toisin kuin äidistä, isästä on yhdessä teoksessa 

käytössä affektiivinen ISKÄ (PJVV), joka toistuu samassa teoksessa yli 30 kertaa. Muita 

isä-merkityksen sisältäviä lekseemejä ovat ISÄPEIPPO, ISÄ-PUPU sekä PUPU-ISÄ.  

Sisarusten välinen suhde on useimmiten ihmisen pitkäikäisin ihmissuhde. 

Sukulaistermeistä sisaruksien nimitykset ovat äidin, isän ja perheen jälkeen yleisimpiä 

myös kuvakirjoissa. PIKKUSISKO, PIKKUVELI, PUPU-VELI, SISKO ja VELI esiintyvät useita 

kertoja. Äidin ja isän lisäksi sisarusten appellatiivisia nimityksiä käytetään kuvakirjoissa 

erisnimien tavoin. Veljen ja siskon nimityksissä oli havaittavissa hieman muista 

sukulaisnimityksistä poikkeavaa käyttöä. SISKO on aineistossa mukana myös proprina, 

Sisko on Armi-pupun isosisko (AJPP). VEIKKA on selvästi propri, mutta Veikka-

niminen poika on myös Ainon isoveli (AM). Appellatiivina veikka on veli-

substantiivista käytetty hellittelymuoto. Pikkuveljeen viittaamassa aineistossa esiintyy 

myös kerran erisnimi EIKKAVEIKKA, joka on hellittymuoto Emman pikkuveljelle 

Einolle (MKE) (tarkemmin ks. 4.2.1.6). 

Yhdessä tai kahdessa kuvakirjassa, useampia kertoja käytettyjä sukulaissuhteita 

kuvaavia lekseemejä ovat SERKKU, VAARI ja VANHEMMAT. Isovanhempien nimityksiä 

aineistossa ei vaarin lisäksi ole muita kuin appositioyhdyssana KAISA-MUMMI, joka 

esiintyy vain kerran. Aineistossa esiintyvät LAILA-TÄTI, MARTTA-TÄTI, OONA-TÄTI, 
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joista on mahdotonta tietää, onko kyseessä ´isän tai äidin sisko´ vai vastaako käyttö 

pikemminkin lapsen nimitystä kenelle tahansa (ehkä hieman vanhemmalle) 

naishenkilölle. Muotonsa vuoksi edellä mainittuja lekseemejä käsittelen tarkemmin 

proprien yhteydessä. Myös POIKA aineistossa esiintyy, mutta sillä on vain kerran 

merkitys ´jonkun poika´. Vain kerran aineistossa esiintyvät ESIKOINEN, ISOTÄTI, 

KAKSOSET, SUKULAINEN, SUKULAISTÄTI sekä KISSAKAKSOSET. 

 

4.2.1.2 Ammatit 

 

Useat aineiston ammattinimikkeistä liittyvät lasten pohdintoihin siitä, mitä he 

haluaisivat ”isona” tehdä. Esimerkiksi Minttu haluaa isona urheilijaksi (MJNU), mutta 

tekstistä ei käy ilmi, onko kyse vaikkapa yleisurheilijasta vai esimerkiksi jostakin 

joukkuepelistä. Ammattinimikkeistä useammin kuin kerran käytössä ovat JOHTAJA, 

LÄÄKÄRI, MAALARI, OPETTAJA, POLIISI, REHTORI ja VANKILANJOHTAJA. Yleisin 

ammattinimike on OPETTAJA, joka esiintyy yhteensä viisi kertaa, kolmessa kuvakirjassa. 

JOHTAJAlla viitataan lelutehtaan johtajaan (KÄLK). Tämän ryhmän sanoista MAALARI 

näyttäisi olevan ainut, jolla on aineistossa käytössä kaksi toisistaan poikkeavaa 

merkitystä. Toisaalta maalari on esimerkiksi rakennustyömaalla toimiva käsityöläinen 

(HH), joka suorittaa erilaisia maalaustöitä, toisaalta maalari voi olla myös taidemaalari 

(MJNU), kuvataiteilija (NS s.v. maalari). 

Selviksi ammattinimikkeiksi (eivät ehkä kaikki kuitenkaan varsinaista ansiotyötä) 

voidaan kontekstinsa (ja muotonsakin) puolesta tulkita kerran esiintyvät 

AMBULANSSIMIES, BALETTITANSSIJA, EROTUOMARI, HOITAJA, 

HUONEKALUSUUNNITTELIJA, KAPELLIMESTARI, KERAMIIKKATAITEILIJA, LASTENHOITAJA, 

MAKKARATEHTAILIJA, MATEMAATIKKO, MERIMIES, MUOTITAITEILIJA, 

PASUUNANSOITTAJA, RUMPALI, SOITTAJA, TUTKIJA, TUTKIMUSMATKAILIJA sekä 

URHEILIJA. HOITAJA, SOITTAJA ja TYÖNTEKIJÄ eivät yksinään kerro ammatista ja sen 

harjoittajan toimenkuvasta juurikaan mitään. HOITAJAa ja AMBULANSSIMIEStä on 

käytetty viittaamassa samaan tarkoitteeseen. Jälkimmäinen onkin lapsen kannalta 
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läpinäkyvä verrattuna vaikkapa ensihoitajaan
4
. Nykysuomen sanakirjasta ei löydy 

ambulanssimiestä lainkaan, joten se voitaneen tulkita uudismuodosteeksi.  SOITTAJA on 

yleisnimitys orkesterin rumpaleille, pasuunansoittajille ja muille muusikoille (HH). 

TYÖNTEKIJÄ-lekseemiä on käytetty viittaamassa tehtaassa työskenteleviin ihmisiin 

(KÄLK). Ilmauksella tarhan tädit tarkoitetaan lastenhoitajia päiväkodissa. Lapsen 

mielestä tarhan TÄTI voi hyvin olla ammattinimike, siinä missä hoitotätikin. 

Ainakin osa seuraavista lekseemeistä voisi yksittäisinä sanoina olla ammatteja, 

mutta aineistossani niillä on pikemmin kuvaileva tehtävä. HENGENPELASTAJA, 

KALAMIES, KALASTAJA, KESÄKOTIKOKKI, KULJETTAJA, TAITEILIJA sekä TUTKIJA 

esiintyvät vain kerran, LENTÄJÄ ja RAKENTAJA kahdesti. KALAMIES ja KALASTAJA ovat 

synonyymisia, kalamiestä ei löydy NS:sta, mutta PS:sta löytyy (ks. PS s.v. kalamies). 

Kalamiehellä on viitattu onkivaan kettuun, kalastajalla taas onkivaan pingviiniin. 

KULJETTAJA on NS:n mukaan useimmiten ammatikseen jotakin kulkuneuvoa ajava 

henkilö, kun taas PS:ssa KULJETTAJA on joku joka kuljettaa, eli ajaa, esimerkiksi 

henkilöautoa (NS, PS s.v. kuljettaja). Aineistossa viitataan nimenomaisesti kehen 

tahansa autonkuljettajaan (HH). Emman äiti kutsuu tytärtään ja tämän ystävää 

taiteilijoiksi, kun näkee mitä lapset ovat askarrelleet. Tällainen kuvaannollisempi 

merkitys annetaan lekseemille myös PS:ssa (PS s.v. taiteilija). Veka pelastaa pienen 

linnunpojan pulasta, joten häntä kutsutaan hengenpelastajaksi Lentäjä ja kuvailevampi 

lentotaituri ovat samaisesta Vekasta käytettyjä nimityksiä (VV). Sakke kuuluu Kolme 

Ässää -salapoliisitoimistoon, ja on salapoliisitehtävissä tarkka tutkija (KÄLK).  

KESÄKOTIKOKKI viittaa norsuäitiin, joka valmistaa ruokaa norsuperheen kesäasunnossa 

(IN). Aineistossa on mukana myös luultavasti lapsen maailmalle melko tuntematon 

TIMPURI, joka on kansanomainen tai arkinen kirvesmiestä tarkoittava tekijännimi (NS 

s.v. timperi [rinn. timpuri]). Aineistossa tätä nimitystä käyttää itsestään Pietun isä, kun 

tämä lupautuu timpuriksi auttamaan majantekopuuhissa (PJVV).  

 

                                                           
4
 Clark puhuu lapsen kielen kehityksen yhteydessä sanojen merkityksen läpinäkyvyydestä, ja käyttää siitä 

esimerkkinä sanaparia veterinarian ja animal doctor, joista jälkimmäinen avautuu lapselle helpommin, 

koska se muodostuu kahdesta ennestään tutusta osasta (Clark 1993: 123).  
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4.2.1.3Affektiiviset nimitykset ja erilaiset roolit   

 

Osa ihmisiin tai muihin elollisiin tarkoitteisiin viittaavista lekseemeistä kuvaavat 

pikemminkin henkilöiden välisiä (muita kuin sukulais-) suhteita tai rooleja kuin 

esimerkiksi ammatteja. Tällaisia sanoja ovat aineistossa APUTYTTÖ, KAVERI, 

KAVERUKSET, KESÄVIERAS, NAAPURI, VIERAS ja YSTÄVÄ, joista YSTÄVÄ, KAVERI, 

NAAPURI ja VIERAS kuuluvat yleisimpien lekseemien joukkoon. Ystävyyssuhteet ovat 

kaikille ihmisille tärkeitä. KAVERI, KAVERUKSET ja YSTÄVÄ ovat aineistossa 

synonyymeja, vaikkakin NS antaa ystävälle sellaisia erottavia lisämerkityksiä, joita 

aineistossa ei kuitenkaan ole hyödynnetty (ks. NS s.v. ystävä). Paras kaveri on myös 

paras ystävä, ja toistensa ystävät ovat myös kaverukset. VIERAS lienee yleinen lekseemi, 

koska useammassa kuvakirjassa on kuvattu syntymäpäivä- tai muita juhlia. KESÄVIERAS 

voi tulla kylään vain kesällä. Ilmauksissa naapurin Ulla, naapurin tytöt ja naapurin 

kaksoset NAAPURI on mahdollista tulkita joko viereisessä tai läheisessä talossa tai 

asunnossa asuvaksi perheeksi tai sitten viereiseksi tai läheiseksi asuinrakennukseksi (NS 

s.v. naapuri). Itse olen tulkinnut ilmaukset tarkoittamaan nimenomaan naapurissa 

asuvia perheitä, koska taloista ja asunnoista ei kerrota mitään, eikä NAAPURI ole missään 

yhteydessä taivutettuna sisäpaikallissijoihin. Samaisesta syystä olen käsitellyt lekseemin 

ihmistarkoitteisten tai siihen rinnastettavien substantiivien yhteydessä. Armi on 

pingviinin päiväkodissa APUTYTTÖnä auttamassa.  

Useammin kuin kerran mutta vain yhdessä tai kahdessa kirjassa mainittuja, tähän 

ryhmään parhaiten sopivia, ovat OPPILAS, PÄIVÄNSANKARI ja ROUVA. Myös lekseemi 

HERRA esiintyy yhdessä kuvakirjassa useita kertoja, mutta koska sitä käytetään 

tittelinomaisesti sukunimen kanssa (herra Pilvinen) (tarkemmin ks. 4.2.1.6). Kerran 

esiintyviä substantiiveja ovat ASIAKAS, KOULUTYTTÖ, LAPSIYSTÄVÄ, LEIKKIJÄ, 

OSAPUOLI, POTILAS, VANKI ja YSTÄVÄTÄR, joista OSAPUOLI vaatinee selvennystä. Sillä 

tarkoitetaan jotakuta, joka on osallisena tai toisena puolena esimerkiksi riidassa tai 

kiistassa (NS s.v. osapuoli), ja merkityksensä puolesta katson lekseemin rooliksi.  

Tähän ryhmään kuuluu myös ihmisiin liittyvän sanaston ainut selvä lainasana 

AMATÖÖRI, jonka Sivistyssanakirja kertoo olevan ”Henkilö, joka huvikseen harrastaa 

jotakin, harrastelija, ei-ammattilainen” tai ”Ark. aloittelija, osaamaton” (SSS s.v. 
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amatööri). Vierassanoilla pyritään usein osoittamaan kaunokirjallisuudessa 

sivistyneisyyttä, mutta liiallisella tai muutoin väärällä käytöllä voi saada aikaan 

koomisen vaikutelman (Sajavaara 1989: 94). Teoksessa Pietu ja viidakon valtias on 

mitä ilmeisimmin pyritty juuri tällaiseen koomiseen vaikutelmaan, kun isän mielestä 

majan rakentamiseen ei tarvitse minkäänlaisia ohjeita, koske ohjeet ovat amatöörejä 

varten (PJVV). MEIKÄLÄINEN ja MEIKÄPOIKA poikkeavat siinä mielessä koko aineiston 

muista ihmistarkoitteisista lekseemeistä, että ne muistuttavat käytöltään pronomineja. 

Ne eivät sen vuoksi kovinkaan hyvin sovi mihinkään muodostettuun ryhmään. Tietyn 

maan kansalaisten tai kansanryhmää edustavien ihmisten tai tietyn alueen asukkaiden 

nimistä käytössä oli aineistossa vain yksi, INTIAANI. 

KJP: ”Kerätään marjoja ja sieniä, höntti! Niitähän keijut 

voivat syödä. Nimeni on Sintti eikä Höntti, senkin mäntti! 

Sanoi Sintti. Mutta muuten olet oikeassa.” 

 

Seuraavat lekseemit ovat affektiivisia. Suurin osa affektiivisista substantiiveista 

on jaettavissa positiivisiin ja negatiivisiin kuvaaviin ilmauksiin. Selvästi positiivista on, 

jos jotakuta henkilöä kutsutaan AAMUVIRKUKSI, LOISTOTYYPIKSI tai MESTARIKSI jossakin 

asiassa. HOSUJA, HÖNTTI, ILKIMYS, KAKARA, KIUSANKAPPALE, MÄNTTI, REPPANA, 

RIIDANKYLVÄJÄ, RÄKÄNOKKA sekä SOTTAPYTTY puolestaan ovat paremmin negatiivisia 

nimityksiä. Hönttiä, mänttiä, räkänokkaa ja sottapyttyä voikin sanoa haukkumasanoiksi 

(ks. esim. Nykysuomen sanavarat s. 160, 195). arvotettavissa.  LETTIPÄÄ ilmaisee 

tarkoitteensa leimallista ominaisuutta, se viittaa tyttöön, jolla hiukset ovat letillä, eikä 

varsinaisesti arvota tarkoitettaan millään tavalla (Vesikansa 251). RÄKÄNOKKA ja 

LETTIPÄÄ ovat rakenteeltaan niin sanottuja bahuvriihi-yhdyssanoja. Affektiivisista 

lekseemeistä vain HÖNTTI, ILKIMYS, RÄKÄNOKKA ja SOTTAPYTTY esiintyvät kahdesti, 

loput lekseemit vain kerran.  

 

4.2.1.4 Ryhmäsanat 

 

Kuvakirja-aineistossa esiintyy joukko lekseemejä, joiden tarkoitteet eivät viittaa 

yksittäisiin ihmisiin vaan erilaisiin ihmisjoukkoihin tai ryhmiin. Samanlaisista tai -

tapaisista olioista koostuvaa ryhmää tai muuta kokonaisuutta nimettäessä käytetään 

kollektiivisanoja. Kokonaisuuden jäsenille ainakin jotkin keskeiset piirteet ovat yhteisiä. 
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Kollektiivisanoja ovat perussanat kuten perhe tai parvi sekä tiettyihin johdostyyppeihin 

(-kkO, -stO-loppuiset) kuuluvat sanat kuten kuusikko. (ISK § 557.) Kollektiivisanoiksi 

olen tässä työssä katsonut kaikki sellaiset lekseemit, joihin sisältyy ajatus yksilöiden, 

joko ihmisten tai eläinten, muodostamista ryhmistä.  

Kollektiivisanat PERHE, PUPUPERHE ja TÖYHTÖHEMPPOPERHE on käsitelty jo 

osiossa 4.2.1.1, joten en tässä niihin enää palaa. Aineiston kollektiivisanat ovat JOUKKO, 

KAUPUNGINORKESTERI, KELTAPAIDAT, KOLMIKKO, KOTIJOUKKUE, KUORO, NAISVÄKI, 

PARVI, PUNAPAIDAT, TILKKUTÄKKIKERHO ja VÄKI. Vain lekseemit JOUKKO, KOLMIKKO ja 

VÄKI esiintyvät useammin kuin kerran. JOUKKO ja VÄKI ovat sikäli hyvin epämääräisiä 

kollektiivisanoja, ettei niistä lainkaan käy ilmi, minkä kokoisesta tai millaisista 

yksilöistä koostuvista ryhmistä on kyse. Kolmikosta tiedämme sentään, että siihen 

kuuluu kolme yksilöä. KOTIJOUKKUE, KELTAPAIDAT ja PUNAPAIDAT esiintyvät kaikki 

samassa kuvakirjassa. Ilman monikon tunnusta keltapaita ja punapaita tietysti viittaavat 

vain yhteen henkilöön. Vesikansa mainitsee Nykysuomen sanavarat -teoksen 

artikkelissaan punapaidan esimerkkinä bahuvriiheistä, ja yhdyssanan käytöstä on vielä 

annettu tarkempikin esimerkki ”IFK:n punapaidat” eli punapaitaiset pelaajat (Vesikansa 

1989: 252). Kirjassa Hullu hajusuola PUNAPAIDAT edustavat kotijoukkuetta, joka siis 

pelaa kotikentällään, KELTAPAIDAT taas vierasjoukkuetta vieraalla kentällä.  

 

Seuraavalla sivulla olevaan taulukkoon 1 on vielä koottu kaikki ihmistarkoitteiset 

substantiivit, joita on siis koko aineistossa 110 kappaletta. Ryhmä on konkreettisista 

substantiiveista suurin, se sisältää 11 prosenttia kaikista aineiston substantiiveista. 

Yleisimpien joukossa, eli vähintään kolmessa kuvakirjassa, ihmistarkoitteisia 

substantiiveja on yhteensä 13 kappaletta, ja yleisimpien joukosta nämä vievät 13 

prosenttia. Yhdessä kuvakirjassa kaksi tai useampia kertoja tai kahdessa kirjassa 

vähintään kerran esiintyviä ihmistarkoitteisia substantiiveja on 32 kappaletta, 

kertaesiintymiä 65 kappaletta.  
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Taulukko 1. Ihmistarkoitteiset substantiivit. 

 lekseemit (kpl) prosentteina (%) 

yhteensä koko aineistossa 110 11 

yleisimpien joukossa 13 13 

1-2 kirjassa 32  

kerran esiintyvät 65  

 

 

 4.2.1.5 Eläimet 

 

Yleisimmät eläinten nimet aineistossa ovat KISSA, HIIRI, KALA sekä ORAVA. ORAVA, 

HIIRI ja KISSA esiintyvät kukin aineistossa niin inhimillistettyinä, puhuvina eläiminä kuin 

tavanomaisemmissa merkityksissään. KISSA sekä KOIRA ovat lemmikkieläimiä, ORAVA 

yleinen kotipihan asukki, HIIRI taas voi asustaa kutsumattona vieraana talon seinässä. 

Lelutehtaassa tehdään hiiri-pehmoleluja, Lassi leikkii äidin kanssa oravaa. Aineistossa 

oravasta käytetään myös nimitystä KURRE. KALA on edellä mainittuihin eläinten nimiin 

verrattuna hieman toisenlainen. Kalat ovat kyllä vedessä eläviä ja uiskentelevia otuksia, 

mutta tällaisina ne mainitaan vain yhdessä kuvakirjassa. Enimmäkseen kalan tarkoitus 

näyttäisi olevan ongituksi ja syödyksi tuleminen. Nykysuomen sanakirjassa tuodaan 

esille sekä eläin- että ruokamerkitys (NS s.v. kala). Yleisimmät eläinnimitykset 

esiintyvät myös yhdyssanoissa HIIRI-VEITIKKA, KESÄKISSA, KISSAKAKSOSET, 

KISSANPENTU, METSÄHIIRI ja ORAVANPOIKANEN, jotka kesäkissaa lukuun ottamatta 

esiintyvät aineistossa vain kertaalleen. Kesäkissalla on oma vakiintunut merkityksensä, 

jota ei voi yhdyssanan osista päätellä (vrt. sanaan kesäkoira). KOIRA esiintyy 

yhdyssanoissa PEHMOKOIRA ja ETSIVÄKOIRA. 

Muita useammin kuin kerran esiintyviä eläimiä kuvakirja-aineistossa ovat 

yleisyysjärjestyksessä PINGVIINI, POIKANEN, KARHU, PUPU, LINTU, JÄÄKARHU, KURRE, 

TIPU, VARIS, HÄMÄHÄKKI, LINNUNPOIKANEN, ÖTÖKKÄ, HYÖNTEINEN, HYLJE, KOIRA, 

PAPUKAIJA sekä PIKKUPUPU. PINGVIINI esiintyy kahdessa kuvakirjassa, joissa se on 

inhimillistettynä, ja eläinlajin nimeä on käytetty proprin asemesta. Samalla tavalla on 

käytetty lekseemejä JÄÄKARHU ja HYLJE, lajinnimen toimiessa erisnimenä. Jääkarhuun 

viitataan myös lyhyemmällä nimellä KARHU, hylkeeseen yhdyssanalla HYLJE-RESSUKKA. 
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Pietun isä kertoo joskus painineensa karhun kanssa (PJVV), Kaarlo Kettusen ystävä 

Villen mielestä joihinkin töihin tarvitaan karhun voimia (KK). OTSO on NS:n mukaan 

erityisesti kansanrunouteen liittyvä sana, jolla tarkoitetaan karhua. Otso-nimitystä on 

käytetty myös eufemismina, erityisesti aikoina kun karhut ovat vielä olleet todellinen 

vaara esimerkiksi perheen ainoalle lehmälle. (NS s.v. otso.) Aineistossa sitä onkin 

käytetty karhun synonyymina, mahdollisesti toiston välttämiseksi. Myös karhun 

lapsenomainen nimitys nalle esiintyy aineistossa, mutta sitä on käytetty vain erisnimenä 

Nalle. Yläkäsite LINTU viittaa aineistossa tarkemmin nimeämättömään pikkulintulajiin 

tai muuttolintuihin. Yhdyssana MUUTTOLINTU taas viittaa tiettyyn lintulajiin, kurkeen. 

Muita aineiston lintulajeja ovat VARIS ja PAPUKAIJA.  

Aineistossa on nimettynä joitakin eläinten jälkeläisiä. Tällainen tarkoite on 

aiemmin mainituilla lekseemeillä KISSANPENTU ja ORAVANPOIKANEN, sekä lekseemeillä 

LINNUNPOIKANEN, POIKANEN (kanan tai töyhtöhempon) ja TIPU. Lekseemit KURRE, PUPU, 

POSSU, TIPU ja ÖTÖKKÄ ovat tyypillisiä lastenkielelle (hoivasanastosta lisää osiossa 

4.2.6). Kurrea käytetään usein myös erisnimenä lastenkirjallisuudessa (Kurre Orava). 

Tässä aineistossa se oli kuitenkin tulkittavissa erisnimen kaltaisesti käytetyksi 

yleisnimeksi, samalla tavalla kuin muitakin eläinten nimiä on kyseisessä teoksessa 

(PTS) käytetty.  POSSU esiintyi yhdyssanassa POSSUTYTÖT, jolla tarkoitetaan kahta 

porsaan tai sian näköistä vaaleanpunaista pehmolelua.  PUPU esiintyy kahdessa eri 

teoksessa hieman erilaisissa yhteyksissä. Ensimmäisessä (AJPP) se viittaa niin 

inhimillistettyihin eläimiin kuin elollisiksi kuviteltuihin leluihin (teoksessa päähenkilö 

itse on inhimillistetty pupu). Toisessa PUPU on erisnimen kaltainen yksilöivä sana, jolla 

siis tarkoitetaan tiettyä pupua eli pupu Tupunaa (PTS). Muut puput on erotettu toisistaan 

nimityksillä PIKKU-PUPU¸ PUPU-ISÄ, PUPU-VELI jne. (Enemmän sukulaissanoista 

kohdassa 4.2.1.1). Aineistosta ei käy ilmi tarkoitetaanko pupulla kaniinia vai jänistä, 

vaan sen voi lapsen näkökulmasta ajatella olevan ikään kuin oma lajinsa. Aineistossa 

ovat myös deminutiivimuodot PUPUNEN ja PIKKU-TIPUNEN. TIPU esiintyy aineistossa 

vain ´kanan lapsena´, eikä sillä ole siis yleismerkitystä `lintu`, joka olisi myös selkeästi 

lapsenkielinen ilmaus. 

ITIKKA ja ÖTÖKKÄ ovat arkisia puhekielen ilmaisuja. ITIKKA esiintyy aineistossa 

vain yhdyssanassa ITIKKAPIRTELÖ, jolla tarkoitetaan hyönteisistä valmistettua ruokaa, 

jota töyhtöhemppo-isä valmistaa poikasilleen (VV). Itikalla on arkisen hyönteisen 
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nimityksen lisäksi joissakin murteissa merkitys ´elukka, vars. nautaeläin´ (NS s.v. 

itikka). HYÖNTEINEN ja ÖTÖKKÄ ovat lähes synonyymejä, niillä on lähinnä tyylillinen 

ero. ÖTÖKKÄ-sana on tullut tunnetuksi Muumi-kirjoista (Huhtala 1989: 129). Sanaa ei 

ole mukana Nykysuomen sanakirjassa, Perussanakirjassa ötökän kerrotaan oleva 

hyönteinen tai muu pikkueläin (PS s.v. ötökkä). HÄMÄHÄKKI ei ole tieteelliseltä 

kannalta hyönteinen, mutta ötökäksi luultavasti sitäkin voi nimittää. 

Kertaalleen aineistossa esiintyviä eläimiin viittaavia lekseemejä ovat AHVEN, 

APINA, DINOSAURUS, ELÄIN, ETSIVÄKOIRA, HAISUNÄÄTÄ, KANA, KASTEMATO, 

KIMALAINEN, KIRAHVI, KURKI, LAPAMATO, LEIJONA, LEPAKKO, LEPPÄKERTTU, MATO, 

MEDUUSA, MUUTTOLINTU, OTSO, PIKKU-TIPUNEN, PUPUNEN, SIILI, TERVAPÄÄSKY, 

TYRANNOSAURUS REX sekä VALAS.  

 

Taulukko 2. Eläimet 

 lekseemit (kpl) prosentteina (%) 

yhteensä koko aineistossa 58 6 

yleisimpien joukossa 4 4 

1-2 kirjassa 24  

kerran esiintyvät 30  

 

 

4.2.1.6 Proprit 

 

Ihmisten etuniminä kuvakirjoissa ovat: Aino, Anna, Antti, Eino, Emma, Jarkko, Kerttu, 

Lassi, Liisa, Minttu, Nelli, Nuppulotta, Nyytti, Onni, Otto, Oula, Pate, Patu, Sakke, 

Salla, Satu, Siiri, Sisko, Tatu, Toivo, Ulla, Veera ja Veikka. Koska työskentelee 

päiväkodissa lastenhoitajana, Liisa on helposti pääteltävissä aikuiseksi (LJÄP). Toivo on 

Onni-nimisen pojan isoisä, vaari (KO). Mahdollisesti myös Satu on aikuinen, muut 

edellä mainitut ovat lapsia (KO). Nimistä vain muutamat esiintyvät useammassa kuin 

yhdessä teoksessa. Teoksessa Siiri ja sotkuinen Kerttu on Onni-niminen koira, 

Kadonnut Onni -teoksessa Onni taas on pieni poika. Ulla-nimi esiintyy kahdessa 

teoksessa, kummassakin on kyseessä tyttö. Kirjassa Minttu ja naapurin Ulla nimi 

esiintyy myös rakenteessa Ulla-vauva, jolla on viitattu kahden pikkutytön 
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kotileikkeihin, joissa isompi tyttö haluaa olla vauva ja pienempi on äiti. Veera-nimi 

viittaa Veeran keittiöpuuhat -teoksessa pikkutyttöön, Veka viilettää -teoksessa Veera 

taas on töyhtöhemppo, joka taas on tieteelle vielä tuntematon lintulaji. Eino esiintyy 

myös toisessa, affektiivissävyisessä muodossa Eikkaveikka. Otto-nimi on myös mukana 

kahdessa teoksessa (HH ja MKE). Veikka ja myöhemmin mainittava Sisko ovat siinä 

mielessä mielenkiintoisia nimiä, että kummatkin tarkoittavat omissa yhteyksissään 

kirjojen päähenkilölasten vanhempia sisaruksia. Mielenkiintoista olisi tietää, miksi 

kirjoittajat ovat käyttäneet tällaista ratkaisua sen sijaan, että veli ja sisko olisivat olleet 

ortografisesti appellatiiveja, mutta niillä olisi ollut proprinkaltainen käyttöyhteys.  

Mielikuvitushahmoille varsinaisia nimiä ei ole juurikaan annettu. Poikkeus tästä 

on kuitenkin teoksessa Keiju ja peikot, jossa päähenkilöinä oleville peikoille ja keijulle 

on annettu nimet. Metsänpeikkojen niminä ovat Puntti ja Sintti. Kaikista aineiston 

propreista nämä kaksi ovat ainoat, joissa on mukana kuvaileva merkitys, vaikka 

erisnimillä ei perinteisessä mielessä ole merkitystä. Puntin kerrotaan olevan ”iso, vahva 

ja painava”, kun taas Sintti on ”pieni, viisas ja taitava” (SJSK, [sivunumerointia ei 

ole?]). Puntti ja Sintti eivät varmastikaan kuulu yleiseen käytössä olevaan etunimistöön, 

ainakaan ihmisten niminä (Puntti Valtonenhan on olemassa, mutta todennäköisesti 

hänen tapauksessaan on kuitenkin kyse lempinimestä). 

Aapo, Armi, Miia, Onni, Pinja ja Wilma sekä Tupuna ovat inhimillistettyjä 

eläimiä, joista käytetään lapsenomaista lajinimikettä, pupu. Inhimillistettyjä kettuja ovat 

taas Aatos (myös Aatos-serkku), Orvo, Ville ja Viljami, josta käytetään myös nimitystä 

pikku-Viljami. Pietu ja Ytte-Mytte ovat ”lajimäärityksen” kannalta ongelmatapauksia. 

Ne eivät kuvien perusteella kuitenkaan ole ihmisiä, pikemminkin inhimillistettyjä 

eläimiä. Inhimillistettyjä lintuja ovat töyhtöhempot Vallu, Veera, Veka ja Viivi, jotka 

voisivat olla kyllä luokiteltuina myös mielikuvitushahmoihin. Samassa teoksessa (VV) 

esiintyy Väinö-niminen varis, inhimillistetty sekin. 

Aineistossa esiintyy myös muutamia nimettyjä leikkikaluja. Näitä ovat Pepi-koira 

(johon viitataan myös nimellä Pepi), Turkki-koira, nukke nimeltä Mimmi sekä nalle 

nimeltä Nalle. Ainoastaan yhdessä tapauksessa aineistossa oli nimettynä sellainen 

tarkoite, jota on eläinlelujakin vaikeampi hahmottaa elolliseksi. Tällainen tapaus on 

uimarengas nimeltä Bonita. Tekstissä asiasta ei kerrota enempää, mutta kuvassa näkyy 

(AJPP, 10) uimarengas, jolla on pää ja leveästi hymyilevä suu.  
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Kapu-niminen papukaija on selkeästi kuvattu lemmikkieläimenä, vaikka osaa puhua. 

Tieteellisesti ajateltuna papukaijan puhe ei kuitenkaan ole varsinaisesti puhetta, koska 

ajattelun ja puheen välinen yhteys on toisenlainen kuin ihmisellä. Linnun puhe sinällään 

onkin lähinnä matkimista. Muita lemmikkieläimiä, jotka eivät varsinaisesti osaa puhua, 

eivätkä ole muutenkaan inhimillistettyjä, ovat Onni-koira (myös pelkkä Onni), 

kissakaksoset Laku ja Noki, koira nimeltä Tiplu, kissa Tuusannuuska sekä kissanpentu 

nimeltä Talvi-Seura.  

Yksiosaisten erisnimien lisäksi aineistossa on joukko kaksiosaisia nimiä, joissa 

koko nimi muodostuu joko etu- ja sukunimestä tai varsinaisesta proprista ja 

appositiomääritteestä. Ensimmäisen ryhmän edustajia ovat Armi Ellonen, Arvo Kalkki, 

Juuso Kenonen, Mari Mononen, Rurik Mehto, Simo Sutki, Unto Lerppu, Kaarlo 

Kettunen, Orvokki Lähteensilmä sekä Taavi Tikka. Näistä kuitenkin Kaarlo Kettunen ja 

Taavi Tikka eroavat siinä, että ensimmäinen on nimensä mukaisesti kettu ja 

jälkimmäinen tikka, ja näin ollen sukunimet voisi ajatella määritteen kaltaisiksi. 

Orvokki Lähteensilmä on keiju, josta suurimmaksi osaksi käytetään lyhyempää nimeä 

Orvokki. Sukunimettöminäkin esiintyvät myös Juuso, Kaarlo, Mari, Rurik, Simo sekä 

Unto.  

Aineistossa esiintyy muutamia titteleiksi tulkittavia muotoja. Tittelin ja proprin 

välinen suhde muistuttaa etunimen ja sukunimen suhdetta siinä mielessä, että samoin 

kuin etunimi ei sukunimen edellä taivu, titteli on myös taipumaton nimikemäärite. (ISK 

§ 599–600.) Tällaisia tittelin sisältäviä nimiä aineistossa ovat rouva Pulmu (HH), 

etsiväkoira Saastamoinen (KÄLK), herra Pilvinen (SJSK) sekä isotäti Saara (MON). 

Herra Pilviselle ei ole tittelitöntä nimitystä, kun taas Saastamoinen esiintyy 

yksinäänkin. Rouva Pulmusta käytetään myös nimitystä makkaratehtailija Pulmun 

rouva, jossa ammattititteli viittaakin oikeastaan herra Pulmuun, kun taas rouva 

esitellään miehensä kautta.  

Appositioyhdyssanan muotoisia nimiä on aineistossa melko paljon. Tällaiset 

muodot ovat melko yleisiä aikuisten puheessa lapsille. ISK kertookin, että 

appositioyhdyssanojen osina ovat usein esimerkiksi sukulaisuuteen liittyvät 

luokittelevat nimitykset. (ISK § 442.)  Sukulaistarkoitteisia nimiä ovat Kaapo-serkku ja 

Kaisa-mummi. Nimet Martta-täti ja Oona-täti ovat siitä ongelmallisia, että edes 

kontekstista ei voi päätellä, onko kyseessä sukulainen vai kuka tahansa nainen. Lapsille 
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puhuttaessa käytetään usein täti-sanaa, kun tarkoitetaan ketä tahansa tuntematonta 

aikuista naishenkilöä. Laila-täti paljastuu kontekstin perusteella lastentarhan 

työntekijäksi. Santtu-vauva viittaa vauvaan, jonka nimi on Santtu, joka on myös Mintun 

pikkuveli. Kuvailevana etuosana kuvakirjoissa käytetään lähinnä etuliitettä pikku-, 

kuten esim. pikku-Viljami ja pikku-Maija. 

Oman melko erikoisen nimiryhmänsä muodostavat Otot, joilla tarkoitetaan 

kolmea erikokoista, Otto-nimistä poikaa ryhmänä. Kokoerot näkyvät kirjan kuvissa. 

Kuvaavia ovat myös nimitykset iso-Otto, keski-Otto ja pikku-Otto. Ottojen lisäksi 

aineistossa oli toinen kollektiivinen erisnimi Kolme Ässää, jolla tarkoitetaan kahden 

lapsen ja koiran muodostamaa salapoliisi- tai tutkijaryhmää.  

 

4.2.2 Ruumiinosat 

 

Ruumiinosien nimet ovat jokapäiväisessä elämässä usein tarvittavaa kielen 

perussanastoa (Häkkinen 1997: 176). Ei siis ole ihme, että myös kuvakirjasanastossa 

ruumiinosien nimityksiä esiintyy tiuhaan. TAAJUUSSANASTOSTA YLEISYYDET? 

Aineiston yleisimmät ruumiinosien nimitykset ovat JALKA, KORVA, KÄSI, NENÄ, PÄÄ, 

SELKÄ, SILMÄ ja VATSA. Myös yleisimpien substantiivien joukossa oleva SYLI voitaneen 

katsoa tähän ryhmään sopivimmaksi, vaikka se merkitykseltään eroaakin muista tässä 

samaan ryhmään kuuluvista lekseemeistä. Nykysuomen sanakirjassa sylin kerrotaan 

tarkoittavan levitettyjen tai jonkin ympäri kierrettyjen käsivarsien ja vartalon etuosan 

väliin jäävää tilaa (NS s.v. syli). Kun tähän selitykseen lisätään vielä Perussanakirjan 

lisäys ´polvella´ (PS s.v. syli), saadaan sanalle sellainen merkitys, joka sillä aineistossa 

poikkeuksetta on. Sylissä ollessaanhan lapsi istuu aikuisen polvella tai reisien päällä. 

Useampia kertoja aineistossa esiintyvät myös HUULI, KAULA, KASVOT, NAAMA, 

POSKI, SORMI ja SUU. KASVOT ja NAAMA ovat ainakin useimmissa yhteyksissä 

synonyymisiä, samoin MAHA ja VATSA. Kerran aineistossa esiintyvät HAMMAS, LEUKA, 

MAHA, NENÄNPÄÄ, NILKKA, OLKAPÄÄ, OTSA, PEPPU, POJANPÄÄ, TAKAMUS ja VARVAS. 

LETTI ja VIIKSET eivät ole varsinaisia ruumiinosia, mutta koska ne eivät ole esimerkiksi 

vaatetuskaan, vaan periaatteessa erottamaton osa kantajaansa (ellei niitä leikata pois), ne 

sisältyvät parhaiten tähän ryhmään. NOKKA, KINTTU ja KOIPI ovat oikeastaan eläinten 

osia, mutta niitä voidaan käyttää arkisesti myös ihmisen jäseniin viittaavina (ks. NS), ja 
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näin onkin kuvakirjoissa tehty. Edelleen lähinnä lintujen anatomiaan liittyvät SIIPI ja 

SULKA sekä lähinnä nisäkkäiden osia ovat HÄNTÄ ja TURKKI. Kerran aineistossa 

esiintyvät myös yhdyssanalekseemit METALLINHOHTOSIIVET, SIIPISULAT ja 

TURBOPYRSTÖ. 

 

Taulukko 3. Kehon osat 

 lekseemit (kpl) prosentteina (%) 

yhteensä koko aineistossa 39 4 

yleisimpien joukossa 9 9 

1-2 kirjassa 13  

kerran esiintyvät 17  

 

 

  

 4.2.3 Luonto  

 

Yleisimpien lekseemien joukossa ovat seuraavat luontoon liittyvät lekseemit PUU, MERI, 

TUULI, MAA, VESI, KIVI, LUMI, OKSA, AURINKO, METSÄ, JÄÄ, RANTA. Substantiivia VESI on 

käytetty kahdessa eri yhteydessä, ruoka-aineena pitsan valmistuksessa sekä juotavana 

että järvi- tai muun vesistö-sanan sijaisena uimisen tai kalastamisen yhteydessä. 

Viittauskohde on aineiston tapauksissa enimmäkseen luonnossa, joten katson sanan 

luontoon liittyväksi. 

Kaarina Pitkäsen kasvitieteen kielestä tekemän väitöskirjan (2008) mukaan 

kuvakirja-aineistossakin esiintyneet HEINÄ, JUURI, KORSI, KUKKA, KÄPY, LEHTI, MARJA, 

OKSA, OLKI, PUU, SAMMAL, SIEMEN, SIENI sekä VARSI ovat ns. primitiivitermejä.  

Kasvitieteen ohella ne kuuluvat yleiskielen sanastoon eivätkä näin ollen ole varsinaista 

erikoissanastoa, ja ne nimeävät vain perustason käsitteitä. Erityisesti sammal ja sieni 

ovat tärkeitä myös kasvitieteen taksonomisen luokittelun kannalta. (Pitkänen 2008: 

222.) Oma luokitteluni ei kuitenkaan perustu Pitkäsen tieteellisiin luokitteluihin, vaan 

jaottelen aineistoa yleisten merkitysten ja intuition perusteella.  

PUU voi olla esimerkiksi kotipihassa kasvava monivuotinen kasvi, jossa on 

yleensä yksi- tai useampihaarainen, vahva ja korkea runko (NS s.v. puu). 
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Nimenomaisesti kasvina PUU esiintyy oikeastaan vain ilmauksessa, jossa kerrotaan 

pihlajanmarjojen säilyvän paremmin puissa (KJP). Seuraavia lekseemejä luonnehtii 

luultavasti paremmin paikkatulkinta, kuin tulkinta, että ne ovat vain puita, joilla on 

yhdyssanan etuosan mukainen ominaisuus tai käyttötarkoitus.  Pietu ja Ytte-Mytte 

rakentavat Pietun isän avustuksella majan pihassa kasvavaan puuhun (PJVV). Kerran 

esiintyvät MAJAPUU ja PIHAPUU ovat paikkoja, joihin voi kiivetä. Lelutehtaan yhdestä 

ikkunasta saattaa nähdä puun oksalla istuvan papukaijan (KÄLK). PUU esiintyy 

aineistossa kaksi kertaa materiaalina, aineena (NS s.v. puu). Miehet kaatavat puita 

hammastikkutehtaalle vietäviksi (HH), ja pingviini laittaa puita kamiinaan lämmön 

saamiseksi (PT).  Kerran aineistossa esiintyvät yhdyssanat POLTTOPUU ja PUUPINO; 

joista ensimmäisessä puu on edusosana, hallitsevana jäsenenä, ja jälkimmäisessä 

määriteosana kertomassa, millaisesta pinosta on kyse. Näissä kummassakin puu on 

ennen kaikkea materiaalia. Varsinaisista puulajeista ainoastaan KUUSI esiintyy kahdesti 

yksinään, kerran yhdyssanassa UMPIKUUSIKKO, joka tiheän kuusimetsän 

merkityksessään voisi myös olla paikka (NS s.v. umpimetsä; kuusikko). Muita kerran 

esiintyviä puiden nimiä ovat JALAVA, KOIVU, KUUSI, MÄNTY sekä VAAHTERA. Jalavan 

ohella on käytetty myös tarkempaa lajimääritettä KYNÄJALAVA. 

Seuraavat, mutta kylläkin vain kerran esiintyvät, kasvien nimet ovat siinä mielessä 

mielenkiintoisia, että niitä on käytetty poikkeuksellisella, mielikuvituksellisella, tavalla.  

NIITTYVILLAlla ei tieteelliseltä kannalta ole mitään tekemistä villan kanssa, mutta kyllä 

siitä keijut osaavat tehdä lankaa (KJP). HIIRENHERNEttä eivät voi ihmiset syödä, peikot 

kylläkin (KJP). PIHLAJANMARJAT ja TAMMENTERHOT on kuvattu peikkojen ruoaksi 

(KJP), eivätkä pihlaja ja tammi esiinny aineistossa yksinään puunniminä. Muista 

kasveista nimettyjä olivat APILA sekä RAPARPERI. Kerran esiintyviä, nimettyjen kasvien 

kukintoja tai muita osia tarkemmin nimeäviä ovat yhdyssanat APILANKUKKA, 

KOIVUNLEHTI, MÄNNYNOKSA, PIHLAJANMARJA, RAPARPERINLEHTI, TAMMENTERHO sekä 

VAAHTERANLEHTI.  

Aineistossa esiintyy suuri määrä kasveihin liittyvää sanastoa, joka viittaa puiden, 

kasvien tai kukkien osiin. Tällaisia ovat KÄPY, LEHTI, MARJA, MESI, OKSA, PUUNOKSA 

sekä RISU. OKSA ja PUUNOKSA ovat näistä aineiston monikäyttöisimmät. Kumpaakin voi 

käyttää niin pesänrakennuspaikkana, istumapaikkana kuin pesän- tai 

talonrakennusmateriaalinakin.  Pesän tai talvikolon tekemiseen ovat kuvakirjojen 
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mukaan oivallisia myös risut ja sammalet (mm. KJP). RISU on NS:n mukaan ´kuivunut 

oksa´ (NS s.v. risu), risut sopivatkin hyvin polttopuuksi.  SAMMAL mainitaan hyvänä 

tilkeaineena myös Nykysuomen sanakirjassa (NS s.v. sammal). Eri puiden ja kukkien 

LEHTIä tarvitaan niin istuimiksi, säilytysastioiksi kuin kantovälineiksikin.  

PUUn ohella SIENI on eräänlainen yläkäsite tarkemmin nimetyille erilaisille 

sienilajikkeille. Aineistossa sienet ovat jotakin syötävää. Sienilajeista oli mukana vain 

HERKKUTATTI, jonka Onni ja Satu löysivät metsästä (KO). Myös KÄPY, MARJA ja MESI 

voisivat olla luokiteltuina myös ruoka-aineiksi. KÄPY on peikon ruokaa, mutta oravalla 

vain hatun koristeena. Kimalaisten keräämää mettä voi käyttää täytekakun kostukkeena 

ja peikot ja keijut saattavat sitä mielellään juodakin. Ruokaosiossa on nimettynä 

mustikasta valmistettuja ruokia (osio 4.2.4.4), mutta muuten MARJATkin ovat lähinnä 

keijujen ja peikkojen ruokaa.  

Primitiivitermeistä aineistossa esiintyvät vain kerran HEINÄ, JUURI, KORSI, KUKKA, 

OLKI, SIEMEN ja VARSI. Muita kasveihin tai luontoon liittyviä, kerran esiintyviä 

lekseemejä olivat ALAOKSA, HAVU, MULTA, NEULANEN, NURMIKKO, OKSISTO, PUUNKOLO, 

PUUNKYLKI, SIEMEN, TUOHI. Jälkimmäisessä ryhmässä (männyn) NEULANEN on hieman 

epätavallisessa käytössä. Metsänkeiju Orvokki nimittäin kutoo männyn neulasilla 

niittyvillalangasta talvivaatteita itselleen ja peikkoystävilleen (KJP).  

Mauno Koski käyttää sanoista mäki, kukkula ja vuori nimitystä maastotermi 

(Koski 1978: 117). Mielestäni se on varsin käyttökelpoinen nimitys seuraavalle 

sanaryhmälle. Nämä sanat ovat luontoon liittyviä. Päivi Laine on väitöskirjassaan 

Suomi tiellä sivistyskieleksi (2007) määritellyt ja jaotellut suomenkielistä maantieteen 

sanastoa tarkemmin, ja hyödynnän seuraavassa jonkin verran hänen ratkaisujaan.   

Aineistossa useasti esiintyviä maastotermejä ovat MAA, MERI, METSÄ, RANTA sekä 

SAARI. Lekseemit MERI ja MAA ovat myös sadan yleisimmän substantiivin joukossa 

kuvakirja-aineistossa. Laine on luokitellut meren ja saaren pinnanmuotoihin liittyviksi 

termeiksi, kuten myös rannan (Laine 2007: 148,179,181). Lapsen näkökulmasta, ja 

luultavasti myös aikuisten (kansantaksonomisesta) näkökulmasta, mereen ja saareen 

liittyy läheisesti vesi, kuitenkin sillä erolla toisiinsa, että meri on suuri vesistö, saari 

puolestaan sijaitsee vesistössä, esimerkiksi meressä, järvessä tai isossa joessa (NS s.v. 

meri; saari). MAA on terminä polyseeminen. Nykysuomen sanakirja esittää lekseemille 

MAA neljää eri merkitystä, jotka on vielä jaettu lukuisiin alamerkityksiin (NS s.v. maa). 



37 
 

Kuvakirjoissa MAA ei esiinny taivaankappaleena tai omistus- tai viljelyoikeuden 

kohteena (ks. NS s.v. maa: I ja IV).  Kun linnunpoikanen putoaa maahan opetellessaan 

lentämään (VV), kirja putoaa kädestä maahan (PT) tai jalat irtoavat maasta piirileikin 

pyörteissä (PTS), MAA on alusta tai pinta, joko lattia tai maanpinta. Laivan lähdettyä 

satamasta maa katoaa pikkuhiljaa näkyvistä (AM), ja tällöin MAA on ikään kuin veden 

tai meren vastakohta, lähes sama asia kuin RANTA. Kun Puntti-peikko repii pienen 

kuusen irti maasta (KJP), MAA esiintyy pikemminkin ainekerroksena tai ainesmassana, 

joka on NS:n kolmas merkitys substantiiville MAA. (NS s.v. maa; II ja III.) METSÄ on 

paikka, jossa puita kasvaa suhteellisen tiheässä, ja jossa asuu metsänpeikkoja ja 

metsänkeijuja.  

JOKI, KUKKULA, LÄHDE, LÄTÄKKÖ, MÄKI, TIE ja VIIDAKKO esiintyvät aineistossa 

edellisiä lekseemejä vähemmän, mutta kuitenkin useammin kuin kerran. JOKI ja LÄHDE 

ovat pienehköjä vesistöjä, mutta LÄTÄKKÖ on siinä mielessä erilainen, että useimmiten 

lätäköt ovat sateen tai jonkin nesteen kaatamisen tai kaatumisen johdosta aiheutunut, 

eivätkä ne ole samalla tavoin ”pysyviä” kuin joet ja lähteet. Aineistossa LÄTÄKKÖ on 

muutenkin poikkeuksetta kuralätäkön synonyymina. Lekseemi KURALÄTÄKKÖ esiintyy 

useita kertoja mutta vain yhdessä kuvakirjassa. Myös VIIDAKKO esiintyy vain yhdessä 

kirjassa; se on paikka, jossa Tarzan asuu (PJVV). TIE ja kerran esiintyvä POLKU ovat 

siinä mielessä merkitykseltään eroavia, että ne ovat usein ihmisen aikaan saamia, 

eivätkä siinä mielessä ole puhtaasti luonnon ilmiöitä. Toisaalta kuitenkin lapsen 

näkökulmasta ne ovat käsitteitä, jotka kuuluvat luontoon tai ympäristöön. Selvästi 

ihmisen aikaansaannos, mutta kuitenkin luontoon liittyvä on sana LATU. MÄKI ja 

KUKKULA ovat pinnanmuotoihin liittyviä maastotermejä. Kerran esiintyvä YLÄMÄKI on 

merkitykseltään mielenkiintoinen, sillä sitä voi periaatteessa käyttää vain viitattaessa 

mäkeen hahmotettuna sen juurelta. Mäen päältä katsottuna YLÄMÄKI muuttuukin 

alamäeksi. Muita kerran esiintyviä maastotermejä ovat HIETIKKO, JÄRVI, KUMPARE, 

KUOPPA, NIITTY, NURMIKKO, RANTATÖYRÄS, RINNE ja VUORI. 

Ilmansuunnat, taivaankappaleet ja sääilmiöt liittyvät luontoon. Tällaista sanastoa 

kuvakirjoissa ei ole paljon, ja lekseemeistä suurin osa esiintyy vain kerran. 

Ilmansuunnista aineistossa esiintyvät ETELÄ sekä pohjoinen ja lounas yhdyssanoissa 

POHJOISTUULI ja LOUNAISNURKKA. AURINKO ja KUU ovat taivaankappaleita, AURINKO 

esiintyy muutamia kertoja, KUU vain kerran. Luonnon ja säätilojen tuottamia ja 
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muokkaamia ovat muutaman kerran esiintyvät JÄÄ, HANKI, JÄÄLAUTTA, KIVI ja LUMI, 

sekä edelleen vaan kerran esiintyvät HIEKKA, JÄÄLOHKARE, KURAPAAKKU, KURAVESI, 

LAINE, PILVI, PISARA ja RAILO. TAIVAS on maan vastakohta, ILMA lähestyy jo 

merkitykseltään abstraktiota, sillä sitä ei voi nähdä eikä tuntea. Erilaisia säätiloja tai -

olosuhteita kuvaavat kerran esiintyvät AAMUILMA, ILMAVIRTA, LUMITUISKU, 

POHJOISTUULI, PYÖRRE, RÄNTÄ, SADE ja useita kertoja esiintyvä TUULI, jolla on kerran 

myös mielialaan viittaava merkitys (Lassi oli unohtanut pahan tuulensa: mielensä). 

Yhdyssana LUMISADE esiintyy aineistossa muutaman kerran. Substantiivia on käytetty 

kahdessa eri yhteydessä, ruoka-aineena pitsan valmistuksessa sekä järvi- tai muun 

vesistö-sanan synonyymina uimisen tai kalastamisen yhteydessä. 

 

Taulukko 4. Luonto 

 lekseemit (kpl) prosentteina (%) 

yhteensä koko aineistossa 109 10 

yleisimpien joukossa 12 12 

1-2 kirjassa 29  

kerran esiintyvät 68  

 

 

4.2.4 Koti 

 

Muun muassa Kaisa Häkkinen ja Aulis J. Joki ovat ryhmitelleet suomenkielistä sanastoa 

merkitysryhmittäin (ks. Häkkinen 1997 ja Joki 1989). Näissä yhteyksissä tarkoitus ei 

kuitenkaan ole oman työni kaltainen. Häkkisen teoksessa selvitetään suomenkielisen 

sanaston laina- ynnä muuta etymologiaa. Joki käsittelee artikkelissaan suomalaista 

perussanastoa, lähinnä esimerkein eikä juurikaan etymologian kannalta. Sekä Joella että 

Häkkisellä on ollut vaikutuksensa seuraavien ryhmien muodostumiseen, vaikka en 

suoraan heidän ryhmänimityksiään käytäkään. Suurelta osin ryhmittelyni eroaa heidän 

ryhmittelyistään. Esimerkiksi lekseemi JUUSTO on luokittelussani osa ruokataloutta, kun 

Joella se on elinkeinoihin liittyvä (Joki 1989: 20). Häkkisellä on mukana esimerkiksi 

ryhmät pyynti- ja työnteko, yhteiskuntajärjestys sekä tekniikka (Häkkinen 1997: 170, 

251–252). Nämä ryhmät ja niihin Häkkisellä sisältyvän sanaston olen luokitellut toisin. 
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Kielessä on olemassa niin huonekalujen kuin muidenkin artefaktien perussanasto. Se, 

mitä sanaa kustakin artefaktista kulloinkin käytetään, määräytyy sen mukaan, millaisia 

luonnehtivia yksityiskohtia tarkoitetyyppiin liitetään. (Koski 1978: 108.)   

 

4.2.4.1 Huoneen tai talon osat sekä huonekalut 

 

Suurin osa kodin varusteista vaikuttaisi melko yksiselitteiseltä. Mukana on kuitenkin 

myös sanastoa, jotka ovat kyllä erilaisiin rakennuksiin kuuluvia, mutta eivät kuitenkaan 

kodeissa yleensä esiinny. Koska näissä tapauksissa on kyse kerran esiintyvistä 

lekseemeistä, ja joita on vain jokunen, en pidä tarpeellisena niitä erottaa omaksi 

ryhmäkseen. Yleisimmät huonekalujen nimitykset kuvakirjoissa ovat KAAPPI, KOMERO, 

PÖYTÄ sekä SOHVA, näitä huonekaluja voikin olettaa löytyvän jokaisen lapsen kotoa. 

Talon rakenteellisia osia esiintyi myös yleisimpien joukossa, lekseemit ovat SEINÄ, 

IKKUNA ja OVI.  Talon sisällä olevista tiloista yläkäsite HUONE ja KEITTIÖ ovat yleisimpiä 

kuvakirjoissa, kodinkoneista UUNI. Myös LAATIKKO ja PORTTI ovat yleisimpien 

lekseemien joukossa, merkitykseltään tosin ne eivät edellä mainittujen tapaan ole 

selkeästi tähän ryhmään kuuluvia. Laatikko voi toisaalta olla esimerkiksi 

huonekalulaatikoston osa, toisaalta se voi olla erillinen säilytykseen tai lähettämiseen 

käytettävä esimerkiksi puinen tai pahvinen säiliö (NS s.v. laatikko). PORTTI on 

useimmiten aidassa, muurissa tai muussa vastaavassa oleva oven tavoin suljettava 

kulkuaukko (NS s.v. portti), jollaista ei löydy jokaisesta kotipihasta, mutta ainakin 

useimpien päiväkotien pihapiiristä kyllä. 

Mielestäni on erikoista, että kaappi ei saa synonyymikseen komeroa, eikä komero 

kaappia Nykysuomen sanakirjassa (ks. NS s.v. kaappi; komero). Ainakin puhekielessä 

uskoisin niiden olevan sama asia. Molemmissa voidaan säilyttää tavaroita, ja molemmat 

suljetaan useimmiten ovella. Keittokomero on sama asia kuin keittiönkaappi tai 

ruokakaappi. Nykysuomen sanakirja kyllä kertoo eron liittyvän siihen, että KOMERO on 

useimmiten seinässä oleva syvennys, jossa on ovi, kun taas KAAPPI on pikemminkin 

erillinen huonekalu. Suomen kielen perussanakirja mainitsee KAAPPI-sanan kohdalla 

”vrt. komero” (NS s.v. kaappi). Aineisto puoltaa näkemystäni siitä, että ainakin joissain 

tapauksissa kaappi ja komero ovat synonyymeja. Kirjassa Siiri ja sotkuinen Kerttu 

pikku-Oton kerrotaan menevään piiloon komeroon, kuvan perusteella komero on kuin 
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kaappi (SJSK). Kuvan huonekalu, jonka tekstissä kerrotaan olevan komero, on Ns:n 

kaappi-kuvauksen mukaisesti seinästä irrallinen, erillinen huonekalu. PÖYTÄ voi viitata 

lähinnä käyttötarkoituksensa puolesta hyvin erilaisiin pöytiin. Aineistossa lekseemin 

tarkoite on useimmissa tapauksissa keittiönpöytä tai RUOKAPÖYTÄ, kahdessa 

tapauksessa sohva- tai olohuoneen pöytä. SOHVA viittaa aineistossa aina 

pitkänomaiseen, selkä- ja sivunojalliseen, istumiseen käytettävään, pehmustettuun 

huonekaluun.  

Huonekaluiksi luokiteltavista lekseemeistä useammin kuin kerran aineistossa 

esiintyvät myös (kylpy)AMME, HYLLY, JAKKARA, SÄNKY ja VUODE, kerran esiintyviä 

huonekaluja ovat KIRJAHYLLY, LAATIKOSTO, NOJATUOLI, PENKKI sekä TUOLI. 

Lähimerkityksisyydestään huolimatta JAKKARA, PENKKI ja TUOLI eivät esiinny samoissa 

kuvakirjoissa. NOJATUOLI ja JAKKARA sen sijaan esiintyvät samassa kuvakirjassa, 

tarkoite niillä luonnollisesti on eri.  KIRJAHYLLY ja HYLLY ovat kerran samaviitteisiä, 

toisaalla HYLLY viittaa tehtaan hyllyyn. SÄNKY ja VUODE eivät näyttäisi sisältävän edes 

tyylillistä merkityseroa. Synonyymisyydestään huolimatta ne eivät esiinny samoissa 

kuvakirjoissa.  

IKKUNA, SEINÄ ja OVI voivat olla niin huoneen, kokonaisen rakennuksen tai jonkin 

muunkin entiteetin (laivan ikkuna, auton ovi) rakenneosia. Ikkunalla voidaan viitata 

myös epämääräisempään valoaukkoon (IKKUNA-AUKKO), samoin kuin ovella mihin 

tahansa kulkuaukkoon (OVIAUKKO). Ilmeisesti KEITTIÖ-lekseemin yleisyydellä on 

yhteys siihen, että aineistossa ruokailuun liittyvää sanastoa on runsaasti. RUOKASALI on 

keittiön ohella ainut huoneeksi luokiteltava lekseemi aineistossa. HUONE voi yksinään 

viitata niin lastenhuoneeseen, hotellihuoneeseen kuin lelutehtaan huoneisiin. KATTO, 

KUISTI, PIIPPU, PORRAS ja VINTTI ovat talonosina pidettäviä lekseemejä, jotka esiintyvät 

aineistossa useammin kuin kerran. Vain kerran aineistossa esiintyvät IKKUNA-AUKKO, 

IKKUNALAUTA, HIRSI, KATOS, KATTOHIRSI, KELLARI, OKSAKATTO, OVENSUU, OVIAUKKO, 

SAVUPIIPPU, PARRU, PORTAIKKO, ULKOSEINÄ sekä YLÄKERTA. VINTTI ja YLÄKERTA ovat 

lähisynonyymejä keskenään. OKSAKATTO on metsänpeikkojen rakentaman asumuksen 

katto (KJP). Aineistossa esiintyy kerran myös lekseemi OVIKELLO, joka on olennainen 

osa useimpia asuinrakennuksia, mutta se ei varsinaisesti ole talon rakenneosa eikä se 

toisaalta ole prototyyppinen huonekalukaan.  
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Aineistossa yleisin kodinkone on UUNI, jonka merkitys näyttää jakaantuvan 

kahtaalle. Toisaalta se esiintyy rakennuksen tai huoneen lämmittämiseen käytettävänä 

tulisijana, toisaalta ruoan valmistukseen käytettävä laitteena. LIESI ja HELLA esiintyvät 

kumpikin kerran uunin lähisynonyyminä ruoan valmistukseen liittyvänä laitteena, 

KAMIINA lämmityslaitteena. Aineistossa kerran esiintyivät myös ASTIANPESUKONE, 

JÄÄKAAPPI, KEITTOLEVY sekä PESUKONE. 

 

4.2.4.2 Sisustus ja muita kodin tavaroita 

 

Sisustukseen liittyvää sanastoa aineistossa oli jonkin verran, mutta yleisinkin lekseemi 

PEITTO esiintyi yhteensä vain neljä kertaa kolmessa eri kuvakirjassa. KUVA esiintyy 

aineistossa periaatteessa kolmessa eri merkityksessä; tarkoittamassa valokuvaa, itsestä 

tehtyä piirrosta sekä jotakin konkreettista kortintapaista lautapelin tai vastaavan osaa. 

Kahdesta kolmeen kertaan, mutta vain kahdessa kuvakirjassa esiintyvät lekseemit 

KYNTTILÄ, MATTO, PEILI, TAULU, TYYNY, VALOKUVA ja VERHO. Kerran esiintyviä 

lekseemejä ovat KUKKAVERHO, KYNNYSMATTO, NAULAKKO, OVIVERHO, PATJA, 

PERHEPOTRETTI, RUOHOMATTO, RÄSYMATTO, VALOKUVA-ALBUMI ja VILTTI. VILTTI ja 

PEITTO ovat lähisynonyymejä. RUOHOMATTO mielletään normaalimerkityksessään 

´ruohopeite, -kenttä´ luontoon liittyväksi (NS s.v. ruohomatto). Aineistossa se kuitenkin 

on sellainen matto, jonka voi imuroida, ja siksi katson lekseemin sisustukseen 

kuuluvaksi. 

 

4.2.4.3 Muu kotitalouteen liittyvä sanasto 

 

Muun kotitalouteen liittyvän sanaston yleisimmät lekseemit ovat yläkäsite ASTIA ja 

perustason sanat KUPPI, LAUTANEN ja VEITSI. Nämä oletettavasti ovatkin niitä tutuimpia 

keittiön tarvikkeita lapselle. Kerran esiintyviä kotitaloustavarasanoja ovat AVAAJA, 

HAARUKKA, KAULIN, KEITTOLUSIKKA, KULHO, LAUTASLIINA, MUOVIKULHO, NORSUMUKI, 

PAISTINLASTA, PAISTINPANNU, POSSULASI, PUUKKO, RAASTIN, SAKSET, TYÖVÄLINE, 

KAAKAOMUKI ja TEEPANNU. Norsulasissa ja possumukissa on ilmeisesti norsun ja 

possun kuvia, ja siitä nimet. Kaakaomuki voi olla toki muki, jota erityisesti käytetään 
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kaakaon juomiseen, kuten teepannua teen valmistukseen, mutta useimmiten sillä 

tarkoitetaan mukia, joka on tietyllä hetkellä kaakaolla täytetty. AVAAJA on siinä mielessä 

mielenkiintoinen, että se on kotitalouteen liittyvistä sanoista kontekstisidonnaisin. 

Avaaja voisi yhtä hyvin olla elollinen ja esimerkiksi ihminen. NS:ssä se onkin 

määritelty sekä tekijännimeksi että avaamisvälineeksi tai laitteeksi (NS s.v. avaaja). 

Aineistossa lekseemillä viitataan purkinavaajaan (VKP). Myös TIKKU, silloin kun siinä 

käristetään makkaroita tai jotain muuta, liittyy kotitalouteen ja ruoanlaittoon, samoin 

kuin TISKI. Lekseemit esiintyvät aineistossa vain kerran. 

TYÖVÄLINE voi olla muukin kuin keittiössä tarvittava esine. NS määrittelee sanan 

työn teossa käytettävä välineeksi tai työkaluksi (NS s.v. työväline). Aineistossa se 

esiintyy kuitenkin vain keittiössä puuhaamisen yhteydessä. PILLI esiintyy sekä 

juomavälineenä (PTS) että ambulanssin sireeneistä käytettynä (PJVV).  

 

Taulukko 5. Koti, sisustus, talon ja huoneen osat 

 lekseemit (kpl) prosentteina (%) 

yhteensä koko aineistossa 130 13 

yleisimpien joukossa 17 16 

1-2 kirjassa 31  

kerran esiintyvät 82  

 

 

 

4.2.4.4 Ruoka  

 

Ruokaan tai ruokailuun liittyvää sanastoa on aineistossa huomattavan paljon. Erilaisten 

ruokalajien tai -aineiden nimiä on yhteensä 59. Ruokasanasto on kuitenkin keskittynyt 

erityisesti yhteen kuvakirjaan, vaikkakin neljässätoista kuvakirjassa on ainakin yksi 

ruokasana mukana. Kuvakirjassa Veeran keittiöpuuhat Tatu ja Patu valmistavat 

ystävänsä Veeran kanssa pitsaa. Kirjassa kerrotaan kaikki pitsanvalmistuksen kaikki 

vaiheet ja näin ollen ruokasanastoa kertyy paljon. Esimerkiksi BASILIKA, HIIVA, 

JAUHELIHA, JUUSTO, MUSTAPIPPURI, OREGANO, PITSA, SUOLA, TAIKINA, 



43 
 

TOMAATTIMURSKA ja ÖLJY -lekseemien esiintymiä on useita, mutta ne esiintyvät kaikki 

vain tuossa edellä mainitussa kuvakirjassa.  

 Yleisimpien sanojen joukossa ovat ruokaan liittyvät lekseemit HERKKU, JÄÄTELÖ, 

LIHAPULLA ja RUOKA. Herkulla voidaan tarkoittaa mitä tahansa erityisen herkullisena 

pidettyä ruokaa tai juomaa, mutta sillä voidaan viitata myös tietyn henkilön lempi- tai 

mieliruokaa (NS s.v. herkku). Kerran esiintyvät HERKKURUOKA ja MIELIRUOKA ovat siis 

herkun lähisynonyymeja. Lihapullat lienee melko monen lapsen lempiruoka, ja 

jäätelökin on kovasti lasten suosiossa. Muita useampia kertoja esiintyviä ruokasanoja 

ovat KAKKU, MAITO, MEHU ja PÄHKINÄ. 

Kerran esiintyvät lekseemit AAMIAINEN, ILTAPALA, ILLALLINEN, LOUNAS ja 

ILTARUOKAILU eroavat muusta ruokasanastosta siinä mielessä, että niillä on myös 

temporaalinen ulottuvuus eli kukin viittaa ruokailun tai ruoan lisäksi myös hetkeen, 

jolloin syöminen tapahtuu. Etenkin ILTARUOKAILU viittaa paremmin tekemiseen, eli 

tässä tapauksessa ruokailemiseen tai syömiseen, kuin konkreettiseen ruokalajiin tai -

annokseen. JÄLKIRUOKA syödään yhdyssanan edusosan mukaisesti pääruoan jälkeen, 

itse ruokalajin sisällöstä sana ei kerro mitään. Samalla tavoin kerran esiintyvät 

lekseemit ANNOS, AINEKSET, JUOMA, KORISTE, KOSTUKE, MAUSTE ja SOPPA eivät 

yksinään esiintyessään kerro ruoan sisällöstä paljoakaan. 

Kerran esiintyvät AAMUKAHVI, AAMUPUURO, AHVENKEITTO, APPELSIINI, HUNAJA, 

HUNAJAMEHU, ILLALLISKALAT, ILTAPUURO, ITIKKAPIRTELÖ, JUUSTOPALA, 

JUUSTORAASTE, JÄTTIJÄÄTELÖ, JÄÄTELÖANNOS, KAHVI, KALAPULLA, KARKKI, 

KERMAKAHVI, KERMAVAAHTO, MADEMUHENNOS, MAKKARA, MUSTIKKAHILLO, 

MUSTIKKASOPPA, MUURILETTU, PERUNA, PIIMÄLIMPPU, PITSAPOHJA, PORKKANAPALA, 

PÄHKINÄROUHE, SPAGETTI, SUKLAATÖTTERÖ, SYNTYMÄPÄIVÄKAKKU, TOMAATTI, 

TOMAATTIVIIPALE, VEHNÄJAUHO, VOI, VOILEIPÄ ja YRTTI. KALANPERKEET ja 

MUNANKUORENPUOLIKAS eivät varsinaisesti ole ruokasanastoa. Kuitenkin ne liittyvät 

ruoan valmistukseen; kalat on perattava ennen niiden valmistusta illalliseksi ja 

kananmunat rikottava ennen niiden laittoa vaikkapa taikinaan.  
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Taulukko 6. Ruoka 

 lekseemit (kpl) prosentteina (%) 

yhteensä koko aineistossa 78 7 

yleisimpien joukossa 4 4 

1-2 kirjassa 18  

kerran esiintyvät 56  

 

 

 

4.2.4.5 Vaatetus 

 

Vaatetukseen liittyvää sanastoa aineistossa on jonkin verran, mutta suurin osa 

vaatesubstantiiveista esiintyy vain kerran. Yleisimpien substantiivien joukossa ovat vain 

HOUSUT ja yläkäsite VAATTEET. Useampia kertoja, tosin suurin osa vain yhdessä 

kuvakirjassa kukin, esiintyvät myös lekseemit HATTU, KENGÄT, LAKKI, MEKKO, RUSETTI, 

SAAPPAAT, TAKKI, TÖPPÖSET, TÖTTERÖHATTU ja VILLAPAITA. Kerran aineistossa 

esiintyvät vaatetukseen liittyvät lekseemit ENKELINSIIVET, HARTIAHUIVI, HELMA, HUIVI, 

HUNTU, HUOPAHATTU, ILTAPUKU, JUHLAMEKKO, KAPALO, KAULALIINA, 

KOLMITORNIHATTU, KUKKASEPPELE, KUMISAAPPAAT, KUMITERÄSAAPPAAT, LAPASET, 

NAPPI, NYRKKEILY-HANSKAT, PAITA, PANTTERIHUIVI, PITSIMEKKO, PUUHKA, PYHÄPAITA, 

PÄIVÄNVARJO, PÄÄLLYSVAATTEET, SULKAHATTU, TALVIASU, TALVIVAATTEET ja VAIPPA. 

NAPPI-sana oli vain vaatteiden osana mukana, Nykysuomen sanakirjassa sanan 

ensimmäisenä merkityksenä onkin nappi pukimen tms. osana (NS s.v. nappi).  Selkään 

ripustettavat ENKELINSIIVET ovat osa asukokonaisuutta, joka päällään voi mennä 

itsenäisyyspäivän juhliin. Muutamia muitakin lekseemejä, esimerkiksi rusettia, 

kukkaseppelettä ja päivänvarjoa, luonnehtii paremmin määritelmä ´asuste´ kuin ´vaate´. 

NYRKKEILYHANSKAT eivät ole oikeastaan edes asuste, vaan pikemminkin nyrkkeilyyn 

liittyvä harrasteväline. 
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Taulukko 7. Vaatetus 

 lekseemit (kpl) prosentteina (%) 

yhteensä koko aineistossa 41 4 

yleisimpien joukossa 2 2 

1-2 kirjassa 12  

kerran esiintyvät 27  

 

 

 

4.2.4.6 Sekalaisten artefaktien joukko 

 

Tämä ryhmä muodostuu hyvin sekalaisesta joukosta erilaisia artefakteja. Suurin osa 

lekseemien tarkoitteista löytynee useimmista kodeista, joko sisältä tai kotipihasta. 

Joukossa on esimerkiksi joitakin teknisiä laitteita, kuten kamera ja moottori, aineita 

kuten bensa ja lamppuöljy sekä erilaisiin harrastuksiin liittyvää sanastoa, kuten onki ja 

kirja. Yleisimpien lekseemien joukkoon kuuluvat vain LAHJA ja TAVARA. TAVARA voi 

periaatteessa tarkoittaa melkein mitä vain esineitä tai tarvikkeita (katso vielä NS). 

LAHJA ja kerran esiintyvä TULIAISET näyttäisivät olevan aineistossa samaviitteisiä, 

kumpikin viittaavat konkreettisiin tavaroihin, joita joku antaa toiselle lahjaksi.  

 Useampia kertoja aineistossa esiintyvät lekseemit KAMERA, KIRJA, LIIMA, 

LINNUNPÖNTTÖ, MATKALAUKKU, NAUHA, PUHELIN ja TARVIKE. Lekseemeillä ei näyttäisi 

merkitystensä puolesta olevan juurikaan yhteistä. Aineistossa esiintyy kerran kameran 

osa ITSELAUKAISIJA sekä puhelimen arkinen synonyymi LUURI. Useampia kertoja, mutta 

vain yhdessä kirjassa kukin, esiintyvät myös lekseemit KOROKE, LANKA, LIITU, PAPERI, 

PATSAS, PERÄPRUTKU, PIIRUSTUKSET sekä PÄIVÄKIRJA.  

 Useimmista kodeista löytyy melko varmasti seuraavia esineitä: AVAIMENPERÄ, 

HAMMAS-TIKKU, HERÄTYSKELLO, KEITTOKIRJA, KELLO, KIRJE, KIRJELAPPU, KOLIKKO, 

KUKKARO, LAPIO, LAASTARI, NAULA, PAPERILAPPU, PARTAKONE, POSTIKORTTI, 

POSTIMERKKI, PUKUPUSSI, PUSSI, PYYKKIKORI, PÖLY, RUOKAOHJE, SIDE ja TEIPPI. 

Aineistossa edellä mainitut lekseemit mainitaan vain kerran, kuten myös lekseemit 

ETIKETTI, EVÄSREPPU, HAJUSUOLAPULLO, HYÖNTEISKIRJA, KANISTERI, KATISKA, 
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KESÄKIRJA, KIRJAKASSI, KIPSI, KOUKKU, LEMPIKIRJA, MADEKOUKKU, MOOTTORI, ONKI, 

PAKETTI, PILKKI, POHJAPIIRROS, SIANSORKKA, TARVIKELAUKKU ja TOLPPA.   

 Kerrostalojen pihoissa on ainakin lähes aina mattojen TAMPPAUSTELINE, 

maaseutukodista tai kesämökiltä saattaa löytyä ulkoa KAIVO ja LAITURI, ehkä jopa pieni 

KASVIMAA. SÄILYKEPURKKI-HYLLY on todennäköisemmin löydettävissä ruokakaupasta 

kuin kotoa, samoin PYÖRÖOVEEN törmää tavallisemmin tavaratalossa tai hotellissa. 

LIUKUHIHNOJA ja ROBOTTEJA taas löytyy esimerkiksi lelutehtaista. Aineistossa 

esiintyviä erilaisia aineita, joita ei voi luokitella ruokasanojen yhteyteen, ovat BENSA, 

HAJUSUOLA, HAJUSUOLA-ANNOS, LAMPPUÖLJY sekä VÄRI, kun sillä tarkoitetaan värillistä 

maalia. Myös KIMALLUS on ainetta, jota käytetään askartelussa taideteosten koristeluun 

tai viimeistelyyn. Kerran esiintyvät NUOTIO ja SAVU liittyvät läheisesti yhteen 

yleisempien substantiivien joukossa olleen TULI-lekseemin kanssa. Nämä kolme 

substantiivia eivät tunnu kuuluvan mihinkään muodostamistani ryhmistä, joten olen 

katsonut nekin sopivimmaksi tähän sekalaiseen ryhmään.    

 

Taulukko 8. Sekalaisia artefakteja 

 

 lekseemit (kpl) prosentteina (%) 

yhteensä koko aineistossa 49 5 

yleisimpien joukossa 4 4 

1-2 kirjassa 10  

kerran esiintyvät 35  

 

 

4.2.5 Kodin ulkopuolella 

 

4.2.5.1 Rakennukset ja muut paikat 

 

Tärkein ympäristö lapselle on hänen kotinsa (Launonen 2011: 266). Näin ollen ei liene 

yllätys, että KOTI on paikkoja ilmaisevista substantiivilekseemeistä yleisin. Se esiintyy 

kolmessatoista kuvakirjassa, yhteensä 24 kertaa. Vaikka KOTI onkin aineistossa yleisin 
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konkreettisiin paikkoihin viittaava sana, sillä ei kaikissa tilanteissa kuitenkaan viitata 

konkreettiseen kotitaloon. KOTIKOIVUn ja KOTIPESÄn (LJÄP) merkitys on hyvin 

samanlainen kuin pelkän KOTI-lekseemin merkitys, toiset kodit nyt vaan ovat puussa, ja 

pesän muotoisia, pikemmin kuin rakennuksia. Kotia edustavat eläimille myös PESÄ sekä 

TALVIKOLO. KOTIKOIVU, KOTIPESÄ ja TALVIKOLO esiintyvät aineistossa vain kerran, 

kussakin tapauksessa kodin vastineena. Lekseemejä MAJAPUU ja PIHAPUU luonnehtii 

luultavasti myös paremmin paikkatulkinta, kuin tulkinta, että ne ovat vain puita, joilla 

on yhdyssanan etuosan mukainen ominaisuus tai käyttötarkoitus. Ennen kaikkea ne ovat 

hyviä kiipeily- ja leikkipaikkoja. 

 Kodin ja pesän lisäksi paikkoihin viittaavia, yleisimpien substantiivien joukossa 

olevia lekseemejä ovat KAUPUNKI, KOULU, PAIKKA ja TALO. Yleistä tasoa edustavat 

lekseemit PAIKKA ja RAKENNUS, jotka termeinä kattavat kaikki muut mainitut 

rakennukset ja paikat, ja ovat siis ikään kuin yläkäsitteinä muille ryhmänjäsenille. Myös 

TALO on yleiskäsite, joka kattaa monenlaisia erilaisia taloja tai rakennuksia. Lekseemit 

PUISTO, PÄIVÄKOTI, SAUNA, TEHDAS, TYÖ (paikka) ja VARASTO esiintyvät aineistossa 

kukin muutamia kertoja. Varaston ja saunan voisi ajatella myös rakennusten osiksi eikä 

erillisiksi rakennuksiksi.   

 Vain yhdessä kirjassa, mutta kukin useampia kertoja, esiintyvät HYTTI, KESÄKOTI, 

LELUTEHDAS, MÖKKI, PAKKAAMO, PIHA, SAIRAALA, SATAMA, TARHA ja VERSTAS. Kerran 

esiintyviä rakennuksia tai muita paikkoja ovat AUTOKORJAAMO, HIEKKARANTA, 

JÄÄTELÖKIOSKI, KATU, KAUPUNGINSAIRAALA, KIRJASTO, KONSERTTISALI, KOTIKULMAT, 

KOTIMÖKKI, KOTITALO, KOULUTALO, LIITERI, LÖYTÖTAVARATOIMISTO, MAALAUSLIIKE, 

MAJANTEKOTYÖMAA, MUSEO, PELIKENTTÄ, PIHAPIIRI, PÄÄKATU, RAKENNUS, 

SAUNAMÖKKI, SELLI, STUDIO, SYNNYTYSSAIRAALA, TÄPLÄKOULU, VANHAINKOTI ja 

VARASTOHALLI. Rakennusten ja muiden paikkojen joukossa TÄPLÄKOULU on ainut, 

jonka merkitys ei kontekstistaan erillisenä avaudu. Sillä tarkoitetaan koulurakennusta, 

joka on maalattu sekalaisin värein täplikkääksi. KOTIKULMAT ja PIHAPIIRI viittaavat 

tarkemmin määrittelemättömiin alueisiin kodin tai jonkin muun rakennuksen 

ulkopuolella. 
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Taulukko 9. Rakennukset ja paikat 

 

 lekseemit (kpl) prosentteina (%) 

yhteensä koko aineistossa 51 5 

yleisimpien joukossa 6 6 

1-2 kirjassa 17  

kerran esiintyvät 28  

 

 

 

4.2.5.2 Paikannimet 

 

Varsinaisia paikannimiä aineistossa oli vain muutama, ja kukin näistä esiintyy 

aineistossa vain kerran, yhteensä kolmessa eri teoksessa. Yleisesti tunnettuja ja 

vakiintuneita ovat AFRIKKA, POHJOLA ja SUOMI. Vakiintuneisuudestaan huolimatta 

POHJOLA ei ole yksiselitteinen. Sillä nimittäin voidaan tarkoittaa niin maantieteellisesti 

tarkoin rajattua aluetta (Pohjoismaat) kuin myös epämääräisempiä pohjoisia alueita (NS 

s.v. Pohjola). Suomen englanninkielinen nimitys FINLAND, AITTAPOLKU ja SUVELA 

(AM) esiintyvät postikortin osoitteessa. Koska muukin kortin tekstisisältö on mukana 

aineiston analyysissa, olen ottanut analyysiin mukaan myös osoitetiedot.  Näiden 

paikkojen todellisesta olemassaolosta en ole tietoinen. OUTOLA (VKP) on oletettavasti 

kuvitteellinen paikka, josta Tatun ja Patun kerrotaan olevan kotoisin. VALASSAARESSA 

asuu Onni-pojan Toivo-vaari. Saari on saanut nimensä siitä, että se ui järvessä kuin 

valas meressä. OSTOKESKUS (KO) on ilmeisesti Koskikeskuksen kaltainen ostos- tai 

kauppakeskus, ja se on myös aineiston ainut erisnimen omaava rakennus. 

 

 

4.2.5.3 Ajoneuvot 

 

Yleisimpien substantiivien joukossa on vain yksi ajoneuvo, AUTO. Muita kulkuneuvoja 

tai muuten liikkumiseen käytettäviä, ovat useamman kerran, mutta kukin vain yhdessä 
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kirjassa, esiintyvät AMBULANSSI, LAIVA, POLKUPYÖRÄ, SUKSET, TAKSI ja VENE. 

Kertaalleen esiintyvät myös KAIVINKONE, LAUTTA, LENTOKONE, PALOAUTO, PURJEVENE 

sekä VAUNUT. 

 

Taulukko 10. Ajoneuvot 

 lekseemit (kpl) prosentteina (%) 

yhteensä koko aineistossa 13 1 

yleisimpien joukossa 1 1 

1-2 kirjassa 7  

kerran esiintyvät 5  

 

 

4.2.6 Lasten maailma 

 

Lapsen maailmaan, eli ennen kaikkea leluihin ja leikkeihin, liittyvää sanastoa ei 

yleisimpien sanojen joukossa juurikaan ole. Tämä ryhmä eroaa muista ryhmistä siinä 

mielessä, että joukkoon kuuluu myös joitakin lekseemejä, jotka merkityksensä puolesta 

kuvaavat tekemistä (leikki) tai muuta vastaavaa (piilo), ja näin ollen oikeastaan 

kuuluisivat abstraktien substantiivien joukkoon. Toisaalta taas jotkut abstrakteihin tai 

muihin konkreettisten ryhmiin sijoitetut lekseemit voisivat merkityksensä puolesta 

kuulua myös lasten maailman sanastoon (esim. kuperkeikka ja karkki). Jotkin lekseemit 

esiintyvät useammassa ryhmässä siksi, että olen halunnut tuoda esille esimerkiksi saman 

lekseemin sisältäviä yhdyssanoja. Esimerkiksi LAULULEIKKI on mainittu LAULU-

lekseemin yhteydessä abstraktien substantiivien osiossa, mutta sanan tarkoite on myös 

lapsen maailmaan kuuluva. Laskelmissa tällaiset lekseemit sijoittuvat kuitenkin kukin 

vain yhteen ryhmään. 

 Yleisimmät lapsen maailmaan liittyvät substantiivit ovat LEIKKI, PELI, PIILO ja 

TORNI. Sanotaan, että leikki on lapsen työtä. Nykysuomen sanakirja määritteleekin leikin 

ylipäänsä lasten toiminnaksi, ja toisaalta suppeammassa mielessä määräsääntöjä 

noudattavaksi toimintamuodoksi, jonka ensisijainen tarkoitus on tuottaa toiminnan 

suorittajalle mielihyvää (NS s.v. leikki). Olennaisen lisän LEIKKI-sanan merkitykseen 
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tuo Perussanakirjassa mainittu leikki jotakin jäljittelevänä toimintana, ja toisaalta 

mahdollisuus jonkin esineen tai muun vastaavan käyttöön ”leikisti” jonakin (PS s.v. 

leikki). Kuvakirja-aineistossa tällaista ”esineen käyttöä leikisti jonakin muuna kuin, 

mikä esine todellisuudessa on tai mikä on sen käyttötarkoitus” on runsaasti. 

Kuvakirjoissa leikitään muun muassa kauppaleikkiä, laululeikkejä, kotia, hienoa naista, 

kuurupiiloa tai piilosta, piirileikkiä, oravia, hyönteistä, krokotiilia sekä ratsastuskoulua. 

Todellisuutta jäljitteleviä leikkejä ovat ainakin kauppaleikit, eläinleikit ja kotileikit sekä 

ratsastuskoulun leikkiminen. Ratsastuskoululeikin yhteydessä esiintyi ratsastukseen 

liittyvä termi SULKUTAIVUTUS, joka lienee pienillekin hevosharrastajille tuttu, mutta 

maallikolle se ei varsinaisesti kerro mitään. Edellä mainittujen leikkien lisäksi 

kuvakirjoissa leikitään erilaisilla leluilla, kuten nukeilla, autoilla, autoradalla sekä 

syntymäpäivänä saaduilla lahjoilla. 

 PIILO on paikka, jossa joku on näkymättömissä (NS s.v. piilo). Lekseemin PELI 

tarkoitteena on aineistossa poikkeuksetta jonkinlainen lautapeli. Sen sijaan esimerkiksi 

lekseemillä JALKAPALLO on viitattu sekä konkreettiseen pelivälineeseen, että sillä 

pelattavaan otteluun. Lautapeleihin liittyviä ovat myös lekseemit AVARUUSPELI, 

PELILAUTA, LAUTA, NOPPA, NAPPULA, KORTTI, KUVA, MUOVI- JA PAPERIRAHA sekä 

PIKKUTAVARA. TORNI ja kahteen kertaan esiintyvä LINNA voisivat saada myös 

paikkatulkinnan, mutta kuvakirjoissa molemmat on tehty rakennuspalikoista, joten siksi 

ne kuuluvat tässä lasten maailmaan. Torneihin viitataan myös yhdyssanoilla 

VARTIOTORNI ja JÄTTILÄISTORNI.  

 Muutamia kertoja aineistossa esiintyvät lekseemit KEINU, LIUKUMÄKI, MAJA, 

NUKKE, PALLO ja RAKENNUSPALIKKA. TÄHTITARRA ja MIEKKA esiintyvät kumpikin 

kahdesti, mutta vain yksissä kuvakirjoissa. MAJA on ensisijaisesti paikka, mutta koska 

aineistossa majoja rakentelevat lapset leikeissään, olen katsonut sen lapsen maailmaan 

kuuluvaksi. Yhteen kuvakirjaan sisältyy runsas joukko erimuotoisiin rakennuspalikoihin 

viittaavia lekseemejä. Lekseemit ovat KARTIO, KUUTIO, LIERIÖ, PALLO, PYRAMIDI ja 

PYÖRÄ.  PALLO esiintyy myös toisenlaisessa merkityksessä, potkittavana tai heiteltävänä 

leikki- tai pelivälineenä.  

 Kerran esiintyviä lasten maailmaan, eli leluihin ja leikkeihin, liittyviä lekseemejä 

ovat AARRE, AASINHÄNTÄ, ANSA, ARVOITUS, AUTORATA, AVARUUSPELI, HIEKKAKAKKU, 

HIEKKALAATIKKO, HUOPAKYNÄ, ILMAPALLO, JÄTTILÄISTORNI, KAUPPALEIKKI, 
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KIIPEILYTELINE, KIMALLUS, KORTTI, KUKKAVAUVA, KUPLA, KUURUPIILO, PAPERI- JA 

MUOVIRAHA, LASERASE, LASSO, LAULULEIKKI, LAUTA, LEGOPALIKKA, LIERIÖ, 

LUMILINNA, LUMIUKKO, MÖRKÖUNI, NALLE, NALLIPYSSY, NAPPULA, NOPPA, NUKKEKYLÄ, 

PALLEROSOTA, PEHMOKOIRA, PEHMOLELU, PELILAUTA, PIKKUTAVARA, POSSUTYTÖT, 

POTKULAUTA, PYRAMIDI, RATSASTUSKOULU, RETKI, SAIPPUAKUPLA, SALAISUUS, 

SALAISUUSLAATIKKO, SEIKKAILURUHJE, SULKUTAIVUTUS, UIMARENGAS ja VARTIO-

TORNI. 

  

 Mielikuvituksen ja leikin maailmaan kuuluvat lekseemit BATMAN, 

HÄMÄHÄKKIMIES, IHMETYTTÖ, ILKIÖ, ILKIÖ-ÄRRI, KEIJU, KEIJUKAINEN, KUMMITUS, 

LEPAKKOMIES, LOHIKÄÄRME, METSÄNPEIKKO, MÖRKÖ, PEIKKO, TAIKAMIES, ÄRRIN 

RIIVIÖT ja ÄRRIPURRI sekä epämääräisemmät OLENTO ja OTUS. Vain KEIJU, MÖRKÖ ja 

OTUS esiintyvät muutamissa kirjoissa, loput mielikuvitushahmot seikkailevat kukin vain 

yhdessä kuvakirjassa. Esiintymiä sen sijaan kaikilla on useampia. 

 BATMAN, HÄMÄHÄKKIMIES ja LEPAKKOMIES ovat tunnettuja sarjakuvahahmoja. 

BATMAN ja LEPAKKOMIES ovat käyttönsä puolesta synonyymeja, vaikkakin kielen 

kannalta lepakkomies on vain englanninkielisen Batmanin käännös. Aineistossa 

lekseemeillä on kuitenkin eri tarkoite. BATMAN-nimeä käytetään vain nukesta, joka 

kuvasta päätellen on kuin Batman-sarjakuvan sankarihahmo. LEPAKKOMIEHENÄ taas 

esiintyy Antti-poika leikkiessään, vaatetus osoittaa taas taustalla olevan sarjakuvan 

(Spiderman). IHMETYTTÖ ja TAIKAMIES ovat ilmeisesti myös sarjakuvahahmoja, 

mahdollisesti englanninkielisiltä nimiltään Wondergirl ja Magic Man. Kaikki edellä 

mainitut sarjakuvahahmot esiintyvät useita kertoja Antti-pojan ja hänen siskonsa Annan 

leikeissä. 

 ILKIÖLLÄ, ILKIÖ-ÄRRILLÄ, ÄRRIN RIIVIÖLLÄ ja ÄRRIPURRILLA on yleiskielessä 

useimmiten huonotuulista tai ilkeää ihmistä kuvaileva merkitys (NS s.v. ilkiö, riiviö, 

ärripurri). Kuvakirja- aineistossa tarkoitteena ovat pienet ilkeät otukset, joita ilmeisesti 

vain lapsi voi nähdä (LJÄP). KEIJU ja KEIJUKAINEN, PEIKKO (AJA, KJP) ja 

METSÄNPEIKKO (KJP), KUMMITUS ja MÖRKÖ (AJA, VKP) ovat aineistossa puhtaimmin 

mielikuvitusolennoiksi tulkittavia. Lapsen intuition mukaan LOHIKÄÄRME voisi olla 

eläin. Koostuuhan yhdyssanan muotoinen nimikin kahdesta eläimen nimestä 

lohi+käärme. (mörköuni 1). Peikot ovat kansanperinteessä olleet vuorissa ja mäissä 
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asuvia tarina- ja uskomusolentoja, kun taas nykyaikaisissa saduissa myös muista, 

pelottavan näköisistä ja ehkä julmistakin mielikuvitusolennoista voidaan käyttää nimeä 

peikko (NS s.v. peikko).  

 KUNINGAS ja PRINSESSA ovat tuttuja satuolentoja, olkoonkin, että kuninkaalliset 

voivat olla todellisia ja oikeita myös ns. reaalimaailmassa. VALTIAS on merkitykseltään 

hyvin lähellä kuningasta, aineistossa Tarzanin kerrotaan olevan viidakon valtias. 

KLOVNI ja JOULUPUKKI ovat lapsen maailmassa tärkeitä hahmoja. Klovneja voi nähdä 

sirkuksessa tai tivolissa läpi vuoden, joulupukki tulee jouluna kotiin tuomaan lahjoja. 

Sekä klovni että joulupukki sisältävät aikuisen näkökulmasta ajatuksen tietynlaisiin 

vaatteisiin ja muihin asusteisiin pukeutuneista ihmisistä, kun taas lapsen maailmassa 

kummatkin voivat olla todellisen tuntuisia hahmoja sellaisinaan. Joulupukin uskotaan 

elävän Korvatunturilla, ja klovnit ovat kuin television Pelle Hermanni. Aikuisen 

näkökulmasta molemmat voitaisiin tulkita myös ammateiksi.   

 

Aineistossa esiintyy muutamia lekseemejä, jotka kuuluvat niin sanottuun hoivakieleen. 

Hoivakielen sanasto sisältää lapselle läheisten ihmisten nimiä, eläinten nimityksiä, 

eläinten ääniä, kodin keskeisiä esineitä ja leluja, ruumiinosien nimityksiä ja 

tervehdyksiä (Laalo & Kunnari 2004: 90). Hoivakielen deminutiivit kuvaavat 

semanttista pienuutta, ja niiden tarkoitus pragmaattiselta kannalta on ilmaista hellittelyä 

ja sitä kautta läheisyyttä (emt. 93). Tällaisia deminutiiveja ovat mm. ruumiinosien 

nimitykset simmu, masu, nenu, peukku, suukki; -liini-loppuiset (kuten äitiliini) sanat; 

eläinten nimitykset jänö, possu, hauva, heppa, pupu ja tipu. Myös lelu on alkujaan 

hoivakielen deminutiiveja, lyhenne yhdyssanasta leikkikalu (emt. 94). Kuitenkaan lelu-

sanaa eikä ehkä monikaan enää edes käsitä lyhenteeksi, vaan se on käytössä jopa 

syrjäyttänyt alkuperäisen pitemmän muotonsa.  

 Aineistossa esiintyvät hoivakielen sanat PUPU, PEPPU, POSSU ja KAKKA. Lekseemiä 

PUPU on käsitelty eläinsanaston yhteydessä (osio 4.1.2.5), POSSU esiintyy varsinaisesti 

vain yhdyssanoissa POSSUTYTÖT, joka on mainittu aiemmin tässä luvussa, sekä 

POSSULASI, joka on luokiteltu kotitaloustarvikkeisiin (osio 4.2.4.3). PEPPU ja KAKKA 

esiintyvät aineistossa vain kerran, peppu-sanan synonyymeja on käsitelty muiden 

ruumiinjäsenien joukossa (4.2.2). 
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Taulukko 11. Lapsen maailma 

 lekseemit (kpl) prosentteina (%) 

yhteensä koko aineistossa 87 8 

yleisimpien joukossa 4 4 

1-2 kirjassa 28  

kerran esiintyvät 55  

 

 

 

4.3 Abstraktit substantiivit 

 

Abstraktien substantiivien joukossa on lukemattomasti vain kerran esiintyviä 

lekseemejä. Tämä johtunee siitä, ettei lasten odoteta vielä tuntevan kovin paljon 

abstrakteja käsitteitä. Suurin osa abstrakteista substantiiveista ilmaiseekin erilaisia 

tiloja, tapahtumia ja toimintoja, jotka usein rakenteeltaan ovat erilaisia teonnimiä. 

Varsinaisia abstrakteja käsitteitä aineistossa on hyvin vähän. Useiden abstraktien 

käsitteiden merkityksen selittäminen on usein vaikeaa muutoin kuin parafraasien tai 

synonyymien avulla. Kangasniemi toteaakin, etteivät merkityksen määritelmät ole 

tyhjentäviä esityksiä ilmauksen merkityksestä, vaan jollain riittäväksi katsotulla 

tarkkuudella annettuja kuvauksia. Merkityksen määritelmää ei pidä sotkea itse 

merkitykseen, sillä merkityksen voi kyllä tuntea, vaikka ei sitä selittää osaisikaan. 

(Kangasniemi 1997: 16.)  

 Abstraktius on suhteellinen käsite. Kaikenlaiset tekemiset, monet ajanilmaukset 

sekä tapahtumat voidaan siinä mielessä käsittää konkreettisinakin, että niille on 

tavallaan olemassa oma paikkansa ajassa. Tässä työssä olen kuitenkin luokitellut 

konkreettisiksi vain sen, minkä voi todella aistein nähdä, tuntea fyysisesti tai muuten 

selkeästi havaita. Toisaalta taas jotkin käsitteet ovat tarkoitteensa suhteen niin 

moninaisia, että olen pitänyt aiheellisena katsoa ne abstrakteiksi. Tästä hyvänä 

esimerkkinä ovat erilaiset suhdesanat, jotka eivät yksinään tarkoita, ainakaan konkretian 

tasolla, mitään. Useimmiten ihmiset ymmärtävät kyllä vaikkapa rako- tai puoli-sanojen 

merkityksen, mutta voiko rakoa olla ilman jotakin konkreettista raon ympärillä, tai mitä 

on puolet tyhjästä?  
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 Yleisimpien abstraktien substantiivien joukossa, ja vähintään kolmessa 

kuvakirjassa esiintyvät lekseemit APU, ASIA, JUHLA, KUULUMISET, MATKA, NIMI, NÄLKÄ, 

OLO, OTE, PAKKO, PUOLI, PÄIVÄUNET, SANA, SUUNNITELMA, TAPA, TARINA, TEKEMINEN, 

UNI ja ÄÄNI. Ajanilmaukset olen käsitellyt muista abstrakteista substantiiveista erillään.  

Yli kaksi kertaa aineistossa esiintyvät PESU, RAPINA, REUNA, SYNTYMÄPÄIVÄ, VAUHTI ja 

YLLÄTYS.  Kaksi kertaa aineistossa esiintyvät AJATUS, ASENTO, ELÄMÄ, IDEA, ILTASATU, 

JONO, KIIRE, KIITOS, KOTIMATKA, KULMA, KUMMA, KUPERKEIKKA, LAULU, NEUVO, 

NURKKA, OSA, SEIKKAILU, SOTKU, TAITO ja VAHINKO. Olen jakanut nämä lekseemit 

kommunikointiin liittyviin, erilaisiin tekoihin tai prosesseihin liittyviin, tapahtumiin, 

tunne- tai muuta tilaa kuvaaviin, erilaisia relaatioita ilmaiseviin sekä puhtaita 

abstraktioita ilmaiseviin substantiiveihin. Muutamia huonosti näihin ryhmiin sopivia 

substantiiveja käsittelen erikseen. 

 

4. 3.1 Ajanilmaukset ja tapahtumat 

 

Yleisimpien substantiivien joukossa ja vähintään kolmessa kuvakirjassa esiintyvät 

AAMU, AIKA, HETKI, ILTA, PÄIVÄ, SYKSY, TALVI ja YÖ, joista aika ja hetki ovat 

temporaalisia yleismerkityksisiä substantiiveja (ISK § 566). Lekseemillä AIKA voidaan 

viitata niin määräpituiseen, rajalliseen jaksoon aikaa (isä ja äiti katselivat valokuvia 

siltä ajalta, jolloin he itse olivat pieniä) tai se voidaan käsittää tasajatkuiseksi mutta 

rajattomaksi (aika kuluu). Toisaalta AIKA voi viitata myös tiettyyn määrähetkeen (on 

ruokalevon aika, on aika mennä nukkumaan). (NS s.v. aika.) HETKI on kestoltaan 

epätäsmällinen, tavallisesti lyhyt aika (Ulla pulloineen muutti hänet hetkeksi hassun 

leppoisaksi vankilanjohtajaksi; Emma miettii hetken). Aineistossa kerran esiintyvä 

KOTVA on hetken lähisynonyymi. 

AAMU, ILTA, PÄIVÄ ja YÖ muodostavat yhdessä vuorokauden. Kuitenkin PÄIVÄ voi 

myös yksinään tarkoittaa jo kokonaista vuorokautta, jolloin sanan merkityksessä ei 

korostu valoisan vuorokauden osan merkitys. Ilmauksessa Lassilla on huono päivä, 

päivän huonous ei välttämättä rajoitu aamuun ja iltaan, vaan ilmaus voidaan ymmärtää 

niin, että Lassin päivä alkoi jo aamusta huonosti ja jatkui huonona myös koko illan. 
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Vuodenajoista vain SYKSY ja TALVI ovat yleisimpien substantiivien joukossa, KESÄ 

esiintyy aineistossa kahdesti, KEVÄT vain kerran.  

Kahteen kertaan, yhdessä tai kahdessa kuvakirjassa, esiintyvät vuoden 

yhdennentoista kuukauden nimi MARRASKUU, seitsemän vuorokautta käsittävä ajanjakso 

VIIKKO sekä aikamitta, jonka kuluessa maa kiertää kerran auringon ympäri, VUOSI. 

Kahteen kertaan esiintyvät myös ILTAPÄIVÄ, LOPPUPÄIVÄ, RUOKA-AIKA, VIIKONLOPPU ja 

TALVILOMA, jotka eivät edellä mainittujen kolmen täsmällisen ajanilmauksen tavoin ole 

yhtä tarkkaan rajattuja. Iltapäivällä tarkoitetaan useimmiten lounaan syömisestä 

kuluvaa ajanjaksoa iltaan asti, loppupuolta päivästä (NS s.v. iltapäivä). Loppupäivällä 

voidaan tarkoittaa suurin piirtein samaa asiaa, mutta aivan kuten yksinään PÄIVÄ-

lekseemillä, loppupäivällä voidaan tarkoittaa koko vuorokauden loppua eli myös iltaa, 

jopa alkuyötä kello 24 asti (NS s.v. loppupäivä).   

VIIKONLOPPU on ajanjakso, joka ainakin useimmille lapsille on vapaa-aikaa. Sillä 

voidaan tarkoittaa aikaa lauantaiaamusta sunnuntai-iltaan. Useimmille lapsille 

viikonloppu kuitenkin alkaa jo heti perjantaina, kun koulu loppuu tai haetaan tarhasta tai 

muusta hoitopaikasta, ja jatkuu aina maanantaiaamuun asti, jolloin kouluun tai hoitoon 

täytyy taas palata uudelleen. RUOKA-AIKA voi periaatteessa olla mihin kellonaikaan 

tahansa, silloin on joka tapauksessa ruokailun aika (NS s.v. ruoka-aika). TALVILOMA on 

(useimmiten) talvella pidettävä loma, joka on työstä tai oppilaitoksesta annettua vapaa-

aikaa (NS s.v. loma). 

Kerran esiintyviä aikaa ilmaisevia tai sitä joltakin kannalta hahmottavia ovat 

lekseemit AAMUVARHAINEN, HEINÄKUU, HELLEPÄIVÄ, HERKKUPÄIVÄ, ILTAMYÖHÄ, 

ILTAPIMEÄ, ITSENÄISYYSPÄIVÄ, JOULUAATTO, JUHANNUS, KESÄKUU, LAUANTAI, LOMA,  

MAANANTAI, SUNNUNTAI, TAUKO ja VUORO. ITSENÄISYYSPÄIVÄ, JOULUAATTO ja 

JUHANNUS ovat myös juhlapäiviä, ja siinä mielessä ne voisivat olla myös tapahtumiin ja 

tilaisuuksiin luokiteltuina. Aineistossa kuitenkin korostuu niiden merkitys tiettyinä 

päivinä tai ajanjaksoina vuoden sisällä, ja siksi olen katsonut ne ajanilmauksiksi.  

TAUKO ja VUORO liittyvät myös ajan jaksottamiseen: ([soittoharjoitusten] tauolla Ulla 

antoi Rurikin nuuhkia hajusuolaa; nyt on isän ja äidin vuoro [herkutella]). 

 

Aineistossa useimmin esiintyviä jonkinlaista tapahtumaa tarkoittavia lekseemejä ovat 

SYNTYMÄPÄIVÄ(T) ja JUHLA(T). Lekseemit ovat siitä poikkeuksellisia, että monikossa ne 
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tarkoittavat tiettyä järjestettyä tilaisuutta (ks. monikkosanat, ISK § 559), mutta 

SYNTYMÄPÄIVÄ on yleensä vain päivä, jona joku on syntynyt, ja JUHLA päivän tai pari 

kestävä ajanjakso, jota vietetään jonkun henkilön tai jonkun asian muistoksi tai 

kunniaksi (NS s.v. juhla; syntymäpäivä). JUHLA esiintyy aineistossa vain monikollisessa 

juhlat-muodossa, SYNTYMÄPÄIVÄ esiintyy sekä yksikössä että monikossa (tänään on 

syntymäpäiväsi; tänään on pikku-Oton syntymäpäivät). 

SEIKKAILU viittaa usein monivaiheiseen tapahtumaan tai tapahtumasarjaan, joka 

voi olla jopa vaarallinen, ja poikkeaa siten normaalista elämänkulusta (jokainen päivä 

Veeran kanssa on seikkailu; minä vainuan pienet ja suuret seikkailut) (NS s.v. 

seikkailu). Lekseemillä OTTELU viitataan useimmiten johonkin urheilukisaan tai -

kamppailuun, lähinnä joukkuelajeihin tai nyrkkeilyyn (NS s.v ottelu). Aineistossa 

OTTELU pelataan jalkapallossa. Erikoisempi järjestettyyn, mutta yksityiseen tilaisuuteen 

tai tapahtumaan viittaava substantiivi on JAHKAUSKURSSI. Vanha Väinö-varis haluaa 

opettaa töyhtöhemppopoika Vekalle, että maltti on valttia eikä kiireessä ehdi havaita 

kaikkia mielenkiintoisia asioita maailmassa (VV). Väinö pyytää Vekaa osallistumaan 

ohjaamalleen jahkauskurssille, jotta tämä oppisi lentämään hitaammin. Kerran 

aineistossa esiintyviä erilaisiin tapahtumiin tai tilaisuuksiin viittaavia lekseemejä ovat 

HARJOITUKSET, KESÄJUHLAT, KONSERTTI, KUUSIVUOTISSYNTTÄRIT, LAIHDUTUSKUURI, 

LIIKENNERUUHKA, NÄYTTELY, TAPAHTUMA ja TYÖMAAKOKOUS.  

 

4.3.2 Tilat ja tunteet 

 

Suomen kielen tunnesanojen semantiikkaa käsittelevässä väitöskirjassaan Seija Tuovila 

on käsitellyt tunnesanoina muun muassa substantiiveja kiire ja nälkä. Myös hyvän ja 

pahan olon tunne, pakko sekä väsymys ovat Tuovilan aineistossa mukana. (ks. Tuovila 

2005 liitteet). Tältä pohjalta olen katsonut kuvakirja-aineiston lekseemit KIIRE, NÄLKÄ ja 

OLO tunnetiloja kuvaaviksi substantiiveiksi, lekseemin PAKKO muuta tilaa ilmaisevaksi. 

OLO-lekseemillä voidaan viitata sekä henkiseen että fyysiseen olotilaan (NS s.v. olo), 

aineistossa molemmat tarkoitteet ovat mukana. Kerran aineistossa esiintyvällä MIELI-

lekseemillä on OLO-lekseemin kanssa yhteistä se, että sillä voidaan myös viitata 

henkiseen olotilaan. KIIRE-lekseemi on siinä mielessä aineistossa poikkeuksellinen 

abstrakti substantiivi, että samaa tarkoittavana esiintyy myös puhekielinen variantti 
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KIIRUS, synonyymi HOPPU sekä uudismuodoste KIIREVIIRUS.  Sanalla PAKKO tarkoitetaan 

tilaa tai tilannetta, jossa asianomaisen on omasta tahdostaan välittämättä tehtävä jotakin 

(NS s.v. pakko). 

Merkityksensä puolesta UNI on hyvin lähellä edellä mainittuja tunnetiloja, joten 

olen katsonut sen samaan ryhmään kuuluvaksi. Unet ja nukkuminen ovat niin keskeinen 

osa lapsen elämää, että UNI-lekseemin yleisyys aineistossa ei hämmästytä. UNI on vireän 

valvetilan kanssa säännöllisesti vuorotteleva, ulkoisesti passiivinen lepotila, jossa 

tietoisuus ulkomaailmasta lähes kokonaan lakkaa. Uni on aina subjektiivinen, 

nukkumisen aikana koettava elämys, joka syntyy joko nukkuessa tapahtuvista 

aistiärsytyksistä, muistojen tai aikaisemmin päivällä tapahtuneiden tunnepitoisten 

kokemusten pohjalta. (NS s.v. uni.) Nukkuminen on ihmiselle välttämätöntä, pienet 

lapset tarvitsevat unta isompaa lasta ja aikuista enemmän vuorokautta kohden. Moni 

alle kouluikäinen lapsi nukkuu yöunien lisäksi säännöllisesti myös PÄIVÄUNET. 

Arkisemmin sanottuna NOKKAUNET saattaa moni aikuinenkin toki ottaa esimerkiksi 

työpäivän jälkeen. Muita henkisiä tai fyysisiä tiloja tai tunteita ilmaisevia ovat kerran 

esiintyvät HIKKA, HOPPU, HÄMMENNYS, HÄMMÄSTYS, HÄTÄ, IKÄVÄ, KIUKKU, PELKO, 

RIEMU, RIITA, TURVA, VAARA sekä VAHINGONILO, jotka hikkaa, turvaa ja vaaraa lukuun 

ottamatta esiintyvät myös Tuovilan väitöskirjassa.  

 

 

4.3.3 Kommunikointi, muut mentaaliset toiminnat ja fyysiset teot  

 

Yleisimpien abstraktien substantiivien joukosta kommunikointiin liittyviksi olen 

katsonut lekseemit KUULUMISET, NIMI, SANA sekä TARINA. Myös KIITOS, ILTASATU ja 

NEUVO esiintyvät aineistossa useammin kuin kerran. Nimen ja sanan merkitys lienee 

selvä, eikä kuvakirja-aineiston näihin lekseemeihin viittaavissa tarkoitteissa ole 

myöskään mitään poikkeavaa. Nimiä tarvitaan, jotta voidaan puhua esimerkiksi 

ihmisistä tai paikoista, sanat ovat kommunikoinnin pohja. Aineistossa esiintyvät myös 

yhdyssanat KISSANNIMI ja TUNNUSSANA. Tarinat ja sadut liittyvät läheisesti lapsen 

maailmaan ja mielikuvitukseen. Kommunikointiin TARINA ja ILTASATU liittyvät siinä 

mielessä, että useimmiten aikuinen kertoo tai lukee niitä lapselle, joka ei itse vielä osaa 

lukea.  Satu ja tarina ovat ainakin osittain synonyymisia, tarina tosin voi kertoa myös 



58 
 

todellisista tapahtumista (NS s.v. tarina). Lekseemi SATU esiintyy aineistossa yksinään 

vain kerran. samoin yhdyssana SALAPOLIISITARINA. Kuulumisten kyseleminen tai 

kertominen kuuluu tärkeänä osana ihmisten väliseen kommunikointiin. KIITOS-

lekseemin tulkitseminen substantiiviksi ei ollut alun perin selvää. Aineistossa KIITOS 

esiintyi muun muassa ilmauksessa ”siinä oli kiitosta enemmän kuin kylliksi” (KJP). 

Tämän tyyppisessä käytössä kiitos on substantiivi. Sanaa pidetään mielihyvän, 

tyytyväisyyden tai kiitollisuuden tunteen ilmauksena, jonka lahjan tai palveluksen saaja 

kohdistaa sen antajaan tai tekijään (NS s.v. kiitos).  NEUVO on eräänlainen ohje tai 

kehotus, jonka joku antaa jollekin toiselle, samoin kahdesti yhdessä kuvakirjassa 

esiintyvä LUPA on jotain, mikä on lapsen useimmiten vanhemmilta tai muulta 

auktoriteetilta pyydettävä. Kerran esiintyvät kommunikaatioon liittyvät lekseemit 

HYVÄSTI, KIELI (puheen järjestelmä), LAULUTERVEHDYS, OHJE, TERVEHDYS ja VITSI.  

Erilaisiin toimintoihin, tekoihin tai prosesseihin liittyvät aineistossa yleisimpien 

lekseemien joukkoon kuuluvat APU, MATKA, OTE, SUUNNITELMA, TAPA, TEKEMINEN, TYÖ 

ja ÄÄNI. Joitakin kertoja esiintyvät myös lekseemit AJATUS, ASENTO, IDEA, 

KUPERKEIKKA, LAULU, PESU, RAPINA, SOTKU, TAITO, VAHINKO, VAUHTI ja YLLÄTYS. Osa 

edellä mainituista on vahvemmin ajatustoimintaan liittyviä, osa konkreettisempia 

tekemisiä, teon tuloksia tai muuta vastaavaa. Rakenteeltaan suuri osa tämän ryhmän 

sanoista on verbeistä johdettuja substantiiveja.  

Ajatteluun tai ajatustoimintaan liittyviä lekseemejä ovat AJATUS, IDEA ja 

SUUNNITELMA. IDEA ja AJATUS ovat NS:n mukaan synonyymeja, myös AJATUS ja 

SUUNNITELMA ovat merkityksensä puolesta lähellä toisiaan (NS s.v. idea; ajatus). 

Seuraavat esimerkit kuvastavat hyvin kolmen eri lekseemin semanttista 

samankaltaisuutta. 

 

Tuoksahdus Ullan pullosta synnytti Oton päähän uudet erikoiset 

suunnitelmat. (HH) 

Tehdään se  (maja) puuhun, Pietu ehdottaa. Siisti idea, innostuu 

Ytte-Mytte. (PJVV) 

Nyt leikitään hyönteistä! Hyvä ajatus muidenkin 

mielestä.(AJPP) 
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Lähinnä ajatteluun liittyy aineistossa kerran esiintyvä TEKOSYY, jolla tarkoitetaan 

jonkinlaista veruketta tai keksittyä syytä (NS s.v. tekosyy). Aineistossa esiintyvät kerran 

myös yhdyssanat TYÖSUUNNITELMA ja SISUSTUSIDEA.  

Lekseemien ASENTO, KUPERKEIKKA, MATKA ja VAUHTI merkityksille on yhteistä 

ainakin jonkinlainen liike. Tietyssä asennossa oleminen ei varsinaisesti sisällä liikettä, 

mutta esimerkiksi otettaessa mukavampi tai lokoisa asento, asentoon pääseminen vaatii 

liikkumista. MATKA edellyttää liikettä paikasta A paikkaan B useimmiten jollakin 

kulkuneuvolla. Yleensä matkaan liittyy liikkeelläolon lisäksi myös oleskelua toisessa 

maassa tai toisella paikkakunnalla. (NS s.v. matka.) KOTIMATKAn määränpäänä on aina 

koti. VAUHTI-sanaa voidaan käyttää jatkuvuutena ilmenevästä liike-energiasta (NS s.v. 

vauhti). Myös kerran esiintyvät ASKEL, LENKKI, SAUVAKÄVELYLENKKI ja SILMUKKA 

sisältävät liikettä tai liikkumista. LENKKI on kävellen tai juosten tehty jonkin mittainen 

kierros, SILMUKKA taitolentoliike (NS sv. lenkki; silmukka). KUPERKEIKKA on 

voimisteluliike, jossa maasta käsillä tukea ottaen pyörähdetään nurin niskoin pään yli 

(NS s.v. kuperkeikka). 

 Erilaisiin tekoihin ja toimintoihin liittyviä ovat lekseemit APU, LAULU, OTE, PESU, 

TEKEMINEN ja TYÖ. NS on määritellyt APU-teonnimen yksinkertaisesti, apu on ´se, mikä 

auttaa´ (NS sv. apu). Lelutehtaassa pyydetään kiireellistä apua, koska joku pelottelee 

työntekijöitä seinien takana. Viljamin ja Kaarlon on haettava apua Aatokselle, joka on 

jäänyt Kaarlon mökin ikkunaan jumiin. LAULU voi tarkoittaa sekä laulamista tekona, 

että laulamalla esitettyä kokonaisuutta, joka muodostuu sävelmästä ja siihen liittyvistä 

sanoista (NS s.v. laulu). Laulaminen näyttää olevan sellaista tekemistä, mikä 

mainitaankin useissa kuvakirjoissa. LAULU esiintyy myös useissa yhdyssanoissa: 

LAULUTERVEHDYS, MERIMIESLAULU, MATKALAULU, LAULULEIKKI. Lauluun liittyy 

olennaisesti myös lekseemi SÄKEISTÖ, joka on kahden tai useamman säkeen 

muodostama laulun jakso, jossa kertautuu sama sävelmä (PS s.v. säkeistö).  

 Ilmauksessa ”Pakkanen kiristi otettaan” lekseemiä OTE on käytetty 

kuvaannollisesti. Tällainen substantiivin kuvaannollinen käyttö on kuvakirja-aineistossa 

melko harvinaista. Kirjaimellisesti OTE tarkoittaa kädellä tarttumista tai kiinnipitoa, 

kuten ilmauksissa ”Siiri kiskaisee mekkonsa Kertun otteesta” ja ”otin otsosta sellaisen 

otteen, että…”. (NS s.v. ote.). Se, ettei ole mitään kivaa tekemistä (mm. MKE), 

merkitsee lapselle usein sitä, että on tylsää. TEKEMINEN on jotakuinkin synonyymi 
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sanojen työ, puuha, homma, toimi ja tehtävä kanssa (NS s.v. tekeminen). TYÖ on 

mahdollista nähdä levon vastakohtana, se voi olla joku pienehkö homma, puuha tai 

tehtävä, tai sillä voidaan tarkoittaa ansio- tai palkkatöitä (NS s.v. työ). TYÖ voi 

varsinkin taivutetussa monikkomuodossa tarkoittaa myös konkreettista työpaikkaa 

(äidillä on ollut raskas päivä töissä =työpaikalla). Aineistossa TYÖ esiintyy kaikissa 

edellä mainituissa yhteyksissä. Hampaiden, käsien ja astioidenkin PESU ovat useimmissa 

perheissä arkirutiinia. Aineistossa esiintyvät kerran myös yhdyssanat AAMUPESU ja 

LATTIANPESU.  

 ÄÄNI  saa NS:ssa useita selityksiä, mutta aineistossa puhutaan äänestä lähinnä 

kuuloaistimuksena. Työmiehet kuuntelevat metsän ääniä, seinän takaa kuuluu käheä tai 

kummallinen ääni, äidin äänen kuullessaan Emmalotta tietää, että on aika lähteä 

kaverin luota kotiin.  Onomatopoeettisista verbeistä johdettuja, erilaista ääntä kuvaavia 

substantiiveja aineistossa on muutamia. Yleisin niistä on RAPINA. Kerran esiintyvistä 

onomatopoeettisista substantiiveista osa kuvailee ehkä enemmän puheen tapaa kuin 

muuta ääntä. Kahdesti, mutta samassa kirjassa esiintyvät HUUTO, JYRINÄ, KILJAISU ja 

RÄÄKÄISY; kerran esiintyviä ovat HUHUILU, MARINA, MURINA, NAPSE ja SUHINA. 

 TAPA ja kerran aineistossa esiintyvä KEINO liittyvät merkitykseltään tekemiseen 

vaikka eivät varsinaisesti ole teonnimiä. Kumpikin sanoista liittyy ennen kaikkea siihen, 

miten joku joitakin asioita tekee. TAPA voi olla jollekin henkilölle kehittynyt 

yksilöllinen, piintynyt menettelytottumus (´Potkaisepas, Onni, minua´, vaarilla oli 

tapana sanoa.) Sekä KEINO että TAPA voivat viitata menettelytapaan tietyssä tilanteessa, 

tai olla jollekin luonteenomaista toimintaa. Kerran esiintyvät KIRVESMIESKYKY, 

KORKEUS, LENTOTAITO, MAHTI, NOKKELUUS, NOPEUS ja RAKENNUSTAITO, sekä kahdesti 

ilmaisevat erilaisia ominaisuuksia. Yksinään TAITO on jollakin oleva ominaisuus, kyky, 

joka yleensä perustuu harjoitteluun ja oppimiseen, ja useimmiten korostaa jonkin 

suorituksen käytännöllistä puolta (NS s.v. taito). Myös KUMMA on ennen kaikkea jonkin 

ominaisuuksiin viittaava substantiivi. Se on jotain, joka herättää ihmetystä tai se voi olla 

oudoksuttava tai omituinen esine tai asia (NS s.v. kumma). Kerran esiintyvät PILKKU, 

RAITA ja TÄPLÄ viittaavat jonkin entiteetin ulkoiseen olemukseen, ja kuvaavat siten 

eräänlaista ominaisuutta. 

SOTKU, VAHINKO ja YLLÄTYS ovat seurauksia erilaisista teoista tai toiminnoista. 

Sotkemisen seurauksena syntyy SOTKU tai sotkua. VAHINKO aiheutuu jostakin 
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toiminnasta, teosta tai tapahtumasta. Se on usein onneton sattuma, jotakin mitä ei ole 

tarkoitettu tapahtuvaksi. YLLÄTYS taas on yllättävä teko tai tapahtuma. Yleensä 

yllättäjän teko on tietoinen, yllättyjä on se, joka yllätyksestä yllättyy. Varsinkin pienille 

lapsille sattuu vähän väliä pieniä tapaturmia, ja he kolhivat itseään. Ei siis olekaan ihme, 

että aineistossa esiintyvät sekä HAAVA, RUHJE että VAMMA-lekseemi. Näiden sanojen 

tarkoitteet ovat ikään kuin konkreettisia tekojen tai toimintojen negatiivisia seurauksia. 

Kukin esiintyy aineistossa vain kerran kuten myös ensisijaisesti teon tuloksiin viittaavat 

AIKAANSAANNOS, JÄLKI, JÄRJESTYS, KATTAUS, MUISTIINPANO, NÄKY ja TAIDETEOS. 

 Aineistossa kertaalleen esiintyviä tekoja, toimintoja ja prosesseja on todella 

paljon. Seuraavat lekseemit eivät ole kaikki johdonmukaisesti teonnimiä, vaan osa on 

teon tuloksia (esim. päätös) tai muita tekemisiin liittyviä sanoja (esim. katse, suukko): 

HARJOITUSLENTO, ILTAUINTI, ITKU, KALAREISSU, KALASTUSPUUHA, KATSE, KESÄTUOKSU, 

KIMMELLYS, KOTIINPÄÄSY, KOTIINTULO, KYLPY, LENTOYRITYS, LIIMAAMINEN, 

MOOTTORIURHEILU, MUUTTO, OHJAUS, OLEMASSAOLO, PAKKAUSPUUHA, PELLEHIIHTO, 

PUHE, PUSU, PÄÄTÖS, RAKENNUSPUUHA, RAKENTAMINEN, RUOANLAITTO, RUOKALEPO, 

SAKSIMINEN, SOLMIMINEN, SUUKKO, SYLIPAINI, TAKAA-AJO, TEHTÄVÄ, TEIPPAAMINEN, 

TEKO, TEMPPUILU, TOUHU, TUOKSAHDUS, TUOTANTO, TUTKIMUS, VAATIMUS, VETÄISY, 

VIIPALOIMINEN, VIITTOILU ja YHTEISHYÖKKÄYS. LAPIOHOMMA, LUKEMINEN, NUUHKAISU, 

PUUHA, SYÖKSY ja VIETTO esiintyvät kahdesti, mutta kukin vain yhdessä kirjassa. 

 

 

4.3.4 Varsinaiset abstraktit käsitteet  

 

Lähinnä abstrakteja substantiiveja ovat ASIA ja ELÄMÄ. Kun nautiskellaan elämästä, 

elämää ei ehkä niinkään nähdä biologisena ilmiönä, vaan pikemminkin sillä viitataan 

olosuhteisiin tai oloihin. Niin kauan kuin on Toivo, on elämää, tuumaa Onni-pojan 

Toivo-vaari, kun he löytävät laihan kissan liiteristä halkopinon päältä. ASIA ja kerran 

esiintyvä JUTTU voisivat periaatteessa olla kommunikointiin liittyviä sanoja, mutta 

koska ne voivat kumpikin viitata lähes millaisiin tarkoitteisiin tahansa, katson sanat 

abstraktioiksi. Aineistossa esiintyy ainoastaan yksi selvä abstraktio: TOTUUS, ja sekin 

vain kerran. Vanha Väinö-varis kertoo töyhtöhemppopoikaselle Vekalle totuuksia 

maailmasta (VV). Lapsille varmasti melko vieras sana KOMPROMISSI esiintyy yhdessä 
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kuvakirjassa kahdesti kerran, sillä tarkoitetaan riidanalaisen asian ratkaisemista 

molemminpuolisilla myönnytyksillä (NS s.v. kompromissi).  

”Toivo halusi antaa kissalle nimeksi Talvi, jotta se tietäisi, ettei 

se ollut enää kesäkissa. Onnin mielestä Seura olisi ollut sopiva, 

koska se oli heille sopivaa seuraa. Tehdään kompromissi, sanoi 

Satu, josta oli tullut suurten sanojen ystävä. Kompromissi! Ei se 

ole hyvä kissannimi, tuumi Onni. Ei. Minä tarkoitan, että 

tehdään siitä Talvi-Seura.” (KO) 

 

 Seuraavat kerran esiintyvät lekseemit ovat merkityksiltään sellaisia, etteivät ne 

oikein sovi edellä mainittuihin ryhmiin. ENNÄTYSLUKEMA, FORMULALÄHETYS (PS 

radion tai televisio välityksellä lähetetty ohjelma), HUONEKALUTAIDE, IHME, KIRJAIN, 

LIIKENNE, MAISEMA, NAPAKYMPPI, NUMERO, OPPI, PÖYTÄTAVAT, RIKOS, SEURA, SORTTI, 

SUU- JA SORKKATAUTI, TILANNE ja VALTTI.  Napakympillä tarkoitetaan täysosumaa. SUU- 

JA SORKKATAUTI oli vuosituhannen alussa ainakin Isossa-Britanniassa epidemiana 

riehunut nautaeläinten virustauti. Kun Pietun isällä on jalka murtunut ja ruhje huulessa 

majapuusta putoamisen seurauksena, lääkäri vitsailee, olisiko kyseessä suu- ja 

sorkkatauti (PJVV). FORMULALÄHETYS on radion tai television välityksellä lähetetty 

formulakisaohjelma). Kirjaimet ja numerot liittyvät tietyllä tavalla yhteen.  

 

 

4.3.5 Ns. suhdesanat 

 

Seuraavan ryhmän substantiivit eroavat kaikista muista aineiston sanoista siten, että ne 

edellyttävät jonkinlaista määritettä tarkoitteen tunnistamiseksi, ellei se ole kontekstista 

muuten pääteltävissä. Tällaisia yleisiä substantiiveja ovat muun muassa sanat aste, kerta 

sekä puoli, temporaalisia yleisiä substantiiveja esimerkiksi aika, hetki, jakso ja kausi. 

(ISK § 566.) Vaikka ISK ei kaikkia seuraavista substantiiveista mainitsekaan, olen 

katsonut niiden vastaavan tällaista yleisten substantiivien käyttöä. Juuri sanojen 

yleisluontoisuuden vuoksi sanakirjojen sana-artikkelit ovat huomattavan pitkiä (ks. 

esim. NS s.v. kulma, osa, puoli). Selvyyden vuoksi käytän ryhmän lekseemeistä 

nimitystä suhdesana, jolla siis viittaan määritteen ja tarkoitteen väliseen pakolliseen 

suhteeseen. Kaikkien käsittelemieni suhdesanojen kohdalla olen käsitellyt vain sellaiset 

merkitykset, jotka ovat aineiston kannalta merkittäviä.  
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Aineiston yleisimpien lekseemien joukossa ovat suhdesanat KERTA ja PUOLI, joista 

ensimmäisen käsittelen muiden temporaalisten ilmausten yhteydessä. Lekseemillä PUOLI 

viitataan useimmiten toiseen jostakin kahdesta vastakkaisesta (oviaukon molemmin 

puolin; seinän tai mäen toisella puolella) (NS s.v. puoli). NURKKA ja KULMA ovat siinä 

mielessä merkitykseltään lähellä toisiaan, että kummallakin tarkoitetaan kahden 

erisuuntaisen pinnan reunaviivan tai kahden tai useamman erisuuntaisen särmän tai 

sivun yhtymäkohtaa, ja molemmat voivat tarkoittaa rakennuksen ulkonurkkaa (auto 

kääntyy kulman taakse; (Pietun) isä säntää nurkan takaa esiin). Nurkalla voidaan 

tarkoittaa myös huoneen sisänurkkaa (Ulla kiertää viisi nurkkaa). Nurkan 

lähisynonyymejä ovat kerran aineistossa esiintyvä SOPUKKA ja kahdesti esiintyvä SOPPI. 

Kahden särmän tai sivun yhtymäkohta voi olla joskus hyvinkin terävä (kartion terävä 

kulma). (NS s.v. kulma; nurkka.) HUIPPU on tietyiltä merkityksiltään melko lähellä 

kulman merkityksiä. Kaikista merkityksistään aineiston kannalta oleellisin on se, että 

sillä voidaan tarkoittaa jonkin esineen korkeinta, tavallisesti terävänpuoleiseksi 

ohenevaa kärkeä (terävän kartion huipussa) (NS s.v. huippu). REUNA on pinnan tai 

alueen rajaviiva, ja siitä jonkin matkaa keskukseen oleva osa tai joskus myös 

ulkopuolella oleva lähin vierusalue (lähteen, lehden, metsän, pöydän reuna)(NS s.v. 

reuna). Esimerkiksi astioista puhuttaessa REUNA tarkoittaa kyseisen astian laidan 

yläreunaa. 

PINTA esiintyy aineistossa vain merkityksessä ´nestemäisen aineen yläraja´ (NS 

s.v. pinta), nestemäisenä aineena on aina joko järven tai muun vesistön vesi (veden 

pinta). OSA ja PALA ovat merkitykseltään samankaltaisia. PALA on erillinen, useimmiten 

pienehkö osa jostakin (NS s.v. pala), kun taas OSA on jostakin suuremmasta 

kokonaisuudesta erotettavissa oleva kokonaisuus (taideteos katkesi kahteen osaan). 

OSA voi myös indefiniittipronominin luonteisesti ilmaista jotakin epämääräistä, 

tarkemmin rajaamatonta kokonaisuutta (osa tavaroista oli pakko jättää purkamatta). 

(NS s.v. osa.) KERROS tarkoittaa NS:n mukaan likipitäen tasavahvuista latomusta, joita 

on kasattu toinen toisensa päälle (NS s.v. kerros). Lassi ja Pate rakentavat 

rakennuspalikoista tornia, joka kasvaa korkeutta pala palalta ja kerros kerrokselta. 

JONO ei muodostu rakennuspalikkatornien tavoin vertikaalisesti, ylöspäin, vaan se on 

useiden peräkkäisten henkilöiden (vieraat saapuvat pitkässä jonossa) tai muiden 

vastaavien muodostama, useimmiten horisontaaliseksi ajateltu jakso (NS s.v. jono). 
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Kertaalleen aineistossa esiintyviä suhdesanoja ovat KOURALLINEN, KYLKI, LAITA, 

PERÄ, RAKO, SARJA, SYLILLINEN, SYLYS, VASULLINEN, VÄLI, joista -llinen-päätteiset ja 

SYLYS ovat eräänlaisia mittasanoja (vrt. sylin täysi, vasun täysi). SYLILLINEN ja SYLYS 

ovat myös keskenään synonyymeja. 

 

Taulukko 12. Aika 

Ajanilmaukset lekseemit (kpl) prosentteina (%) 

yhteensä koko aineistossa 37 3 

yleisimpien joukossa 9 7 

1-2 kirjassa 9  

kerran esiintyvät 19  

 

Taulukko 13. Abstraktit 

 

Muut abstraktit lekseemit (kpl) prosentteina (%) 

yhteensä koko aineistossa 228 22 

yleisimpien joukossa 20 20 

1-2 kirjassa 51  

kerran esiintyvät 157  
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5 ADJEKTIIVIT 

 

5.1 Määrittely 

 

Adjektiivisanastoa olisi mahdollista jaotella monella tapaa erilaisiin semanttisiin 

ryhmiin.  Adjektiivien luokitteluun olen hyödyntänyt A.M. Dixonin, Aimo Hakasen 

sekä Morris Swadeshin luokitteluista lähinnä ryhmien nimiä, mutta myös Dixonin 

artikkelista sekä Hakasen väitöskirjasta on esimerkkien kautta saatu ideoita siihen, 

minkä tyyppisiä sanoja voisi kuhunkin luokkaan liittää. Myös ISK:n adjektiiveihin 

liittyviä artikkeleita on hyödynnetty luokitteluissa. Yksittäisten sanojen kohdalla vahvin 

taustatekijä on oma intuitioni, jota myös esimerkiksi Marja Nenonen pitää riittävänä 

perusteena sille, mitä hän on käsitellyt tutkimuksessaan idiomeina, kun kyseessä on 

eräänlainen yleiskatsaus (Nenonen 2003: 53). 

Suomen kielen adjektiiveista erittäin kattavan esityksen on tehnyt Aimo Hakanen 

väitöskirjassaan Adjektiivien vastakohtasuhteet suomen kielessä vuodelta 1973. 

Tutkimuksessaan Hakanen on jakanut adjektiivit perus-, yhdys- ja johdosadjektiiveihin, 

ja näitä edelleen pienempiin ryhmiin rakenteen ja merkitysten puitteissa. Pääpaino on 

sikäli morfologiassa, että esimerkiksi johdokset on jaettu ensin johdinten mukaan, ja 

sitten on esitetty erilaisia merkitysryhmiä eri johdoksille. Nimensä mukaisesti tutkimus 

käsittelee erilaisten adjektiivityyppien esittelyn lisäksi sitä, miten erilaisille 

adjektiiveille muodostetaan suomen kielessä vastakohtapareja. (ks. Hakanen 1973.) 

Maailmalla adjektiiveja on tutkinut ainakin R.M.W. Dixon (1977). Artikkelissaan 

Where Have All The Adjectives Gone Dixon on luokitellut englannin kielen 

monomorfeemiset  adjektiivit merkityksensä perusteella seitsemään eri tyyppiin, jotka 

ovat dimension, physical property, colour, human propensity, age, value ja speed. 

(Dixon 1977: 31). Edellä mainitut ominaisuudet ovat universaaleja, ja adjektiivein niitä 

on käytännössä aina kuvattukin. Samassa artikkelissa Dixon on maininnut Morris 

Swadeshin (1938) sanaluokkajaotuksen, jossa adjektiivit ovat tiloja (state), jotka 

ilmaisevat:”quality, condition, color, size, position, mental state or attitude, condition of 

the weather and other notions” (Swadesh Dixonin mukaan 1977: 72). 
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Suomen kielen perussanakirjan määritelmä adjektiiville on: ”sana, joka ilmaisee, 

millainen jokin on, laatusana (esim. suuri, kaunis)” (PS s.v. adjektiivi). Nykysuomen 

sanakirja antaa hiukan tarkemman määritelmän kertoessaan adjektiivin olevan ”nomini, 

joka ilmaisee, millainen jokin on, esim. suuri, kaunis, syn. laatusana” (NS s.v. 

adjektiivi). Gummeruksen suuri sivistyssanakirja antaa adjektiivin määritelmäksi vain 

pari esimerkkiä (pieni, ihmeellinen, tilava) ja synonyymin laatusana (SSS s.v. 

adjektiivi). Nämä määritelmät ovat kovin suppeita siihen nähden, kuinka paljon 

kaikenlaista tulee ottaa huomioon, kun erottelee juoksevasta tekstistä yksittäisiä 

adjektiiviesiintymiä. Aimo Hakasen mukaan sanojen ryhmittäminen yleispäteviin 

sanaluokkiin onkin kieliopin vaikeimpia tehtäviä, luokittelussa on otettava huomioon 

niin semanttiset, syntaktiset ja morfologiset kriteerit (Hakanen 1973: 15).  

ISK:n mukaan adjektiivit ilmaisevat olioiden, asioiden, asiaintilojen ja tilanteiden 

todellisia sekä kuviteltuja ominaisuuksia (semanttinen kriteeri). Ne eivät substantiivien 

tapaan viittaa tarkoitteisiin, mutta taipuvat samaan tapaan luvussa ja sijassa. Jonkin 

verran on myös taipumattomia adjektiiveja: ensi, pikku. Adjektiivit toimivat lauseissa 

substantiivien attribuutteina, predikatiiveina ja predikatiiviadverbiaaleina (syntaktinen 

kriteeri). (ISK § 603.) Sti-johtimella muodostettujen adverbien voidaan myös ajatella 

olevan adjektiivien sijamuotoja, varsinkin silloin kun perusadjektiivi on tuttu ja sti-

adverbin merkitys on läpinäkyvä, transparentti (Kangasniemi 1997: 19, 67). Myös 

ordinaalilukusanat ovat usein tulkittavissa adjektiiveiksi (Kangasniemi 1997: 19).  

Adjektiivit voivat esiintyä erilaisissa kommenteissa ja huudahduksissa, joilla 

luonnehditaan jotakin tilannetta, myös yksinään itsenäisenä ilmauksena: Hyvä! 

Mainiota! Ai ku kiva! (ISK § 603.) Adjektiivit eivät useimmiten taivu possessiivissa 

(*iloiseni), mutta ne sallivat vertailun (kaunis-kauniimpi-kaunein) (Kangasniemi 1997: 

19). Morfologisesti adjektiivit ovat jaettavissa perusadjektiiveihin, johdoksiin ja 

yhdyssanoihin (Hakanen 1973: 17). 

Adjektiivin erottaminen juoksevasta tekstistä ei ole aina itsestään selvää. Erityisen 

ongelmallisia muotoja ovat substantiivisesti käytetyt adjektiivit sekä partisiipit. 

Substantiivin ja adjektiivin ja toisaalta adjektiivin ja adverbin välinen sanaluokkaraja ei 

olekaan jyrkkä. Kun adjektiivia käytetään substantiivisesti, se esiintyy substantiiville 

ominaisissa tehtävissä subjektina, objektina ja adverbiaalina (ISK § 625). Tavallisinta 

substantiivikäyttöä on ihmistarkoitteisilla adjektiiveilla esimerkiksi kansalaisuuden, 
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aatteellisen tai sosioekonomisen ryhmän, ikäryhmän, luonteenpiirteen, ulkonäön tai 

terveydentilan ilmaiseminen (ISK § 626). Ihmistarkoitteisia, substantiivisia adjektiiveja 

olen käsitellyt luvussa 4.2.1.3. 

Verbimäisesti käytettyinä partisiipit saavat lauseessa verbin täydennyksiä ja muita 

määritteitä. Tällaisten täydennysten puuttuessa partisiippimuotoisen sanan ympäriltä, 

onkin usein mahdotonta sanoa, onko partisiippi käytössä verbinä vai adjektiivina, koska 

niiden käytöllä ei ole selvää rajaa. Jos partisiippia käytetään adjektiivina, verbin 

merkitykseen useimmiten sisältyvä toiminnallisuus ja ajallinen ulottuvuus hämärtyvät. 

Tällöin partisiipin merkitys abstraktistuu luonnehtimaan jotakin ominaisuutta tilanteen 

sijaan. (ISK § 632.) Leksikaalistuneet partisiipit ovat leksikkoon vakiintuneita, 

merkitykseltään erikoistuneita partisiippimuotoja, joita käytetään muiden adjektiivien 

tapaan (mahtava, taitava). Aina merkityksen ei kuitenkaan tarvitse olla varsinaisesta 

verbin merkityksestä eriytynyt (kiinnostava, huolestunut, innostunut). (ISK § 631.) 

Tässä työssä adjektiiveina on käsitelty varsinaisten leksikaalistuneiden partisiippien 

lisäksi sellaiset tapaukset, joissa partisiippimuoto toimii tavallisen adjektiivin tapaan 

substantiivin etumääritteenä (puhuva papukaija, kipsattu jalka). Tutkimuksen 

ulkopuolelle ovat jääneet tapaukset, jotka ovat erilaisten täydennysten vuoksi 

tulkittavissa paremmin verbeiksi kuin adjektiiveiksi. 

Merkityksen perusteella adjektiiveista on mahdollista erotella ensinnäkin 

absoluuttisia ominaisuuksia sekä suhteellisia ominaisuuksia kuvaavat adjektiivit. 

Suhteelliset ominaisuudet riippuvat substantiivin tarkoitteista sekä puhujan asenteista, 

kun taas absoluuttiset ominaisuudet ovat niistä riippumattomia. (ISK § 604.) 

 

 5.2 Absoluuttiset 

 

Hakasen mukaan yleinen adjektiivin määritelmä sanasta, joka ilmoittaa ominaisuutta tai 

laatua ilmaisten, millainen jokin on, sopii parhaiten absoluuttisiin adjektiiveihin 

(Hakanen 1973: 20). Absoluuttiset adjektiivit ilmaisevat jonkin tietyn ominaisuuden 

olemassaoloa tai sen puutetta. Toisin kuin universaaleja ominaisuuskäsitteitä ilmaisevat 

suhteelliset adjektiivit, absoluuttiset adjektiivit ovat aina kielikohtaisia. Adjektiivien 

ilmaisemat ominaisuudet, jotka joko pätevät kokonaan tai eivät ollenkaan muodostavat 

tyypillisesti asteikottomia kaksijäsenisiä vastakohtapareja. Ne eivät ole samalla tavoin 
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sidoksissa pääsanansa tarkoitteeseen kuin suhteelliset adjektiivit, eivätkä ne yleensä 

komparoidu tai saa intensiteettimääritteitä. Kuitenkin kuvallisessa tai arvottavassa 

käytössä komparointi ja intensiteettimääritteet mahdollistuvat. Tietyt ominaisuudet 

voivat myös muodostaa toisensa poissulkevia monijäsenisiä sarjoja. Värit muodostavat 

tällaisen absoluuttisten ominaisuuksien sarjan. Värisävyissä voidaan kuitenkin erottaa 

asteita, ja sen vuoksi värien yhteydessä komparointi on mahdollista. Absoluuttiset 

adjektiivit voivat ilmaista myös esim. materiaalia, alkuperää, määräikää tai -kestoa tai 

johonkin liittyvyyttä tai kuuluvuutta. (ISK § 606.) 

Selkeimmän absoluuttisten adjektiivien ryhmän muodostavat värejä nimeävät 

adjektiivit. Aineistossa esiintyvät seuraavat värit: HARMAA, KELTAINEN, MUSTA, 

PUNAINEN, RUSKEA, VALKEA, VALKOINEN, VIHERTÄVÄNHARMAA ja VIHREÄ. PUNAINEN 

on aineiston yleisin väri-adjektiivi ja samalla myös yleisin absoluuttinen adjektiivi. 

Värien merkitykset ovat suhteellisen selviä, olkoonkin, että ihmiset hahmottavat niitä 

eri tavalla. Koska värit spektrissä muodostavat jatkumon, ei ole aina selvää, missä 

värien rajat kulkevat, eli milloin vaikkapa oranssi muuttuu punaiseksi tai keltaiseksi. 

Ehkä hivenen yllättävää on, että aineistossa esiintyneistä väreistä uupuu sininen, joka on 

kuitenkin perusväri punaisen ja keltaisen ohella. VALKEA ja VALKOINEN ovat 

jotakuinkin synonyymejä, mutta niitä käytetään ehkä jonkin verran eri yhteyksissä. 

JÄINEN, KURAINEN, LIMAINEN, OMENAPUINEN, SOKKELOINEN ja TAKKUINEN ovat 

muodoltaan samanlaisia: ne on muodostettu substantiivista lisäämällä perään -inen-

johdin. Merkitykseltään lekseemit ovat kuitenkin hyvinkin erilaisia. OMENAPUINEN 

kertoo materiaalin, josta tarkoite on tehty, olevan omenapuuta. JÄINEN, KURAINEN ja 

LIMAINEN eivät sen sijaan ole materiaalia, vaan sisältävät pikemminkin ajatuksen 

tarkoitteesta, jonka pinnalla, päällä tai sisällä on enemmän tai vähemmän jäätä, kuraa tai 

limaa. SOKKELOINEN ja TAKKUINEN ilmaisevat runsautta. Takkuinen turkki sisältää 

useamman takun kuin kissan turkki, jossa on takku. Sokkelo sisältää jo yksinäänkin 

merkityksen ”eksyttävän, harhauttavan mutkikas, polveileva käytävä t. käytävistö” (NS 

s.v. sokkelo). TÄPLIKÄS on erilaisesta johtimesta huolimatta myös possessiivinen: 

jotakin, jossa on täpliä.  

Seuraava erottuva ryhmä on sellaiset yhdysadjektiivit, joissa määriteosa modifioi 

perusosan merkitystä. Osa tällaisista yhdysadjektiiveista pohjautuu sanaliittoihin ja ovat 

hyvin läpinäkyviä.   HARMAATURKKINEN (harmaa turkki), HERKKÄKORVAINEN (herkät 
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korvat), KOLMEKÄTINEN (KOLME kättä), KOVAÄÄNINEN (kova ääni), KUUSISILMÄINEN 

(kuusi silmää), LYHYTTUKKAINEN (lyhyt tukka) sekä  NELIKULMAINEN (neljä kulmaa) 

kertovat siis jostakin tarkoitteesta, jolla on absoluuttisesti hallussa vaikkapa turkki 

nahkan sijaan, ja että tuo turkki on nimenomaan harmaa.  LIMAHÄNTÄINEN ja 

PANTTERIKUVIOINEN sen sijaan voivat perustua myös yhdyssubstantiiveihin limahäntä ja 

pantterikuvio. PANTTERIKUVIOINEN eroaa muista aineiston yhdysadjektiiveista myös 

siinä mielessä, että se on selkeästi monimerkityksinen. Aineistossa sillä tarkoitettiin 

kangasta, jossa kuviointi jäljittelee pantterin turkin kuviointia. Toinen vaihtoehto olisi, 

että itse kuviot esittäisivät panttereita. Määriteosat voivat edellä mainituilla 

adjektiiveilla toki muuttua ja siinä mielessä ne voidaan tulkita myös suhteellisiksi. 

Hakasen mukaan myös ekvatiivit eli suhteutusadjektiivit (ks. myös ISK § 609) voidaan 

nähdä joko sanaliittoina tai yhdyssanoina merkityksen muuttumatta. Kaikkien tässä 

mainittujen yhdysadjektiivien yhteydessä voidaankin puhua synsemanttisuudesta, vasta 

määriteosa täydentää adjektiivin merkityksen. Määriteosa vaikuttaa siihen, onko 

adjektiivi suhteellinen vai absoluuttinen. (Hakanen 1973: 132.) Aineistossa esiintyivät 

seuraavat ekvatiivit, joiden sulkuihin merkityt määriteosat käsitellään toisaalla 

(adjektiivit luvussa 5, substantiivit luvussa 4): (tutun) HAJUINEN, (vuoren, oikean, eri-) 

KOKOINEN, KÄDENLÄMPÖINEN, (yksitoikkoisen, Putte-Possun, vekkulin, kivan, vihaisen) 

NÄKÖINEN, TALONNÄKÖINEN, nuhaisen TUNTUINEN.  

KIPSATTU, TÄYTETTY (haisunäätä), PUHUVA ja VASTAAVA ovat muodoltaan 

partisiippeja. Ne ilmaisevat ominaisuutta, joka tarkoitteelle on jollakin toiminnalla 

aiheutettu, tai joka kuvaa jotakin tarkoitteelle tyypillistä toimintaa. Absoluuttisina 

ominaisuuksina näitä partisiippeja voidaan pitää siksi, että on jo selvää, että toiminta on 

suoritettu ja partisiippi ilmaisee toiminnan lopullisen tuloksen. (Hakanen 1973: 108–

110.) PUHUVA ja VASTAAVA saavat selityksensä kontekstista. Puhuva papukaija ei ole 

puhumaton papukaija ja vastaava mestari ei ole ei-vastaava tai vastaamaton mestari. 

Toisin sanoen mahdolliset antonyymit johtavat absoluuttisen adjektiivin tulkintaan. 

TÄYTETTY ja VASTAAVA ovat sanastoon selvästi vakiintuneita. Varsinkin vastaava-

lekseemin merkitys on opaakki, sen merkitys tuntuisi liittyvän enemmän vastuu- kuin 

vastata-sanaan. 

Aineiston viimeisen absoluuttisten adjektiivien ryhmän muodostavat sellaiset 

adjektiivit, joille on löydettävissä selvät antonyymiparit. AVOIN, EHJÄ, KOKONAINEN ja 
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VASEN ovat selkeitä absoluuttisia adjektiiveja, koska niille on löydettävissä selkeät 

vastakohtaparit, vaikka niitä ei aineistossa esiintynytkään: avoin < >suljettu, kiinni 

oleva; ehjä < > rikkinäinen; kokonainen < > osittainen; vasen < > oikea. TYHJÄ ja 

TÄYSI muodostavat tällaisen parin yhdessä. Rakenteellisesta opaakkiudestaan huolimatta 

näiden adjektiivien merkitys tuntuisi melko selkeältä ilman kontekstiakin. Jossain 

määrin abstraktisempia käsitteitä ovat sen sijaan ENTINEN, YHTEINEN, PUOLUEELLINEN, 

VIRALLINEN ja VIRATON, joilla myös Nykysuomen sanakirjan mukaan on useanlaisia 

merkityksiä. Erityisesti PUOLUEELLINEN, VIRALLINEN ja VIRATON ovat mielenkiintoisia, 

koska lapsen voisi ajatella ymmärtävän tämän tyyppisiä sanoja sen varassa, mitä tietoa 

hänellä on sanavartaloiden ja johtimien suhteista. Käyttöyhteyksissään aineistossa 

puolueellisella erotuomarilla ei kuitenkaan ole yhteyttä puolueeseen eikä virallisella 

jälkiruokasuunnitelmalla tai virattomalla herätyskellolla virkaan.  

 

5.3 Suhteelliset 

 

Suhteelliset ominaisuudet riippuvat substantiivin tarkoitteista ja puhujan asenteista, kun 

taas absoluuttiset ominaisuudet ovat niistä riippumattomia (ISK § 604). Tyypillisesti 

suhteelliset adjektiivit luonnehtivat esimerkiksi fyysisiä ominaisuuksia, ulkoista 

hahmoa, luonnetta, mielentilaa tai suhteellista ikää (vanha, nuori). Puhujan asenteita tai 

mielipiteitä ilmaisevat niin sanotut asenneadjektiivit (kamala, ihana). Suhteellisten 

adjektiivien merkitys on suorassa yhteydessä luonnehtimansa substantiivin 

tarkoitteeseen. Näin ollen esimerkiksi pieni norsu on varmasti suurempi kuin suuri 

paarma. (ISK § 605.) Suhteelliset adjektiivit komparoituvat ja näin ollen ne 

muodostavat ilmaisemiensa adjektiivien suhteen asteikoita. Ne saavat myös erilaisia 

intensiteettimääritteitä (aika ruma, melko tylsä). Superlatiivisuus aiheuttaa sen, ettei 

ominaisuudessa eroteta asteita, mutta toisaalta suhteellista ominaisuutta ilmaisevan 

adjektiivin superlatiivikin on suhteellinen: mitattavissa oleva koko ilmenee vasta 

suhteessa tarkoitteeseensa: suurin hiiri ~ norsu. (ISK § 608.) Suhteellisten adjektiivien 

ja ylipäätään suhteellisten ominaisuuksien jaottelu kaikissa tilanteissa ja käytöissä 

toimiviin selkeisiin ryhmiin ei vaikuta edes mahdolliselta. Suhteellisia ominaisuuksia 

kuvaavat adjektiivit muodostavat tässä melko suppeassakin aineistossa hyvin hajanaisen 

joukon. 
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5.3.1 Fyysiset 

 

Dixonin luokittelussa muun muassa iso, laaja, pitkä ja kapea edustavat dimensiota ja 

painava, kevyt ja kylmä muuta fyysistä ominaisuutta (Dixon 1977: 31). Itse en näe syytä 

erottaa noita luokkia toisistaan. Sen sijaan jaottelen fyysisiä ominaisuuksia sen mukaan, 

millä aistilla ominaisuudet ensisijaisesti havaitaan. Tämä idea lähti liikkeelle siitä, että 

suurin osa aineiston adjektiiveista viittaa (kuvaa) tarkkoihin ja konkreettisiin 

entiteetteihin. Havainnon kohde, eli se mitä adjektiiveilla kuvataan, voi olla joko 

havaintojen tekijä itse tai jokin muu olio. Ensisijaisuudella tässä tarkoitan sitä, mitä 

merkityksiä NS antaa sanoista ensimmäiseksi, tai millaiset merkitykset painottuvat 

NS:ssa. Jaotteluissa on myös taustalla lapsen ymmärryksen kehitys, joka lähtee 

liikkeelle täysin konkreettisista merkityksistä sekä yksi muoto – yksi merkitys -

periaatteesta (luku 2.1). 

Kokoa ilmaisevia näköaistilla havaittavia ominaisuuksia ovat ISO, KAPEA, 

KESKIKOKOINEN, KORKEA, LEVEÄ, MATALA, MUHKEA, PIENEHKÖ, PIENI, PIKKU, 

PIKKUINEN, PIKKURUINEN, PITKÄ, SUURI ja VALTAVA. Suhteellista pienuutta tai suuruutta 

on aineistossa ilmaistu melko monisanaisesti. PYÖREÄ ja SOIKEA kuvaavat selkeimmin 

erilaisia muotoja, AHDAS ja SYVÄ taas ilmaisevat pikemminkin dimensiota, ulottuvuutta. 

Muita näköaistilla havaittavia ominaisuuksia aineistossa olivat HEIVERÖINEN, HOHTAVA, 

HÄMÄRÄ, KIILTÄVÄ, KIRKAS, KOLKKO, PIMEÄ, SUORA, TASAINEN, TUMMA ja TUUHEA. 

Vertaukseen perustuvat SÄKKIPIMEÄ ja TÄHTIKIRKAS ovat ensisijaisesti silmin 

havaittavia ominaisuuksia. Samoinhan värit havaitaan näköaistin välityksellä, mutta 

luonteeltaan väriadjektiivit ovat absoluuttisia, ja siksi niitä on käsitelty jo luvussa 5.2. 

PULSKISTUNUT ja KUTISTUNUT ovat partisiippimuotoja, joiden katson kuvailevan 

ensisijaisesti tarkoitteensa jollain tavoin muuttunutta ulkomuotoa jostakin aiemmasta 

ajallisesta pisteestä tarkasteltuna. 

Ensisijaisesti makuaistiin tukeutuva ominaisuus on KIRPEÄ, vaikka aineistossa 

sana esiintyikin abstraktimmassa yhteydessä (ärripurrit menettävät kirpeän kiukkunsa; 

LJÄP). KYPSÄ, RAAKA ja TUORE eivät taas suoranaisesti kuvaile jonkin syötävän makua, 

mutta ovat kuitenkin johonkin syötävään viittaavia: taikina on raaka~kypsä (VKP); on 

tuoreitakin tomaatteja (VKP).  
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KUUMA, KYLMÄ, LÄMMIN ja MÄRKÄ ovat ominaisuuksia, jotka tuntuvat, ne 

havaitaan tuntoaistilla. Ne voivat viitata säähän tai johonkin konkreettiseen entiteettiin, 

tai joku henkilö voi tuntea olonsa kylmäksi, vaikka sää onkin lämmin. Ensisijaisesti 

tuntoaistiin perustuviksi ominaisuuksiksi kuuluvat myös KOVA, KUIVA, PAINAVA, 

PEHMEÄ, PEHMOINEN sekä RAIKAS. TIUKKA ja TIIVIS ovat merkitykseltään hieman 

erityyppisiä, mutta katson ne kuitenkin tähän luokkaan kuuluviksi. Vaikkapa liian tiukat 

housut myös näkyvät, mutta liian tiukka pullon korkki lähinnä tuntuu, kun pulloa yrittää 

aukaista. Pullon korkki on taas tiivis, kun voidaan todeta, joko tunto- tai näköaistilla, 

että pullosta ei valu mitään sen ollessa täynnä esimerkiksi mehua. TERÄVÄ ja VIHLOVA 

ovat helposti liitettävissä jopa kivun tuntemiseen. Vihlonta mainitaan NS:ssa 

nimenomaisesti hammassärkyyn liittyvänä (NS s.v. vihloa). Kuuloaistin varassa 

ihminen toteaa jonkin entiteetin tai ilmiön olevan HILJAINEN, KUMEA, KÄHEÄ tai 

ÄÄNEKÄS. Hiljaisella voidaan toki tarkoittaa myös lähes äänetöntä, jolloin ihminen ei 

välttämättä kuule mitään. 

 

5.3.2 Inhimilliset 

 

Inhimilliset ominaisuudet eivät tietenkään ole täysin asenteettomia, vaan niihin sisältyy 

ajatus siitä, että jonkun mielestä jollakin toisella tai hänellä itsellään on jokin 

ominaisuus. Asenteita voidaan myös ilmaista käyttämällä jossakin tilanteessa 

asianmukaisen sanan asemesta näennäisesti väärää sanaa, jonka merkityksellä on jotakin 

yhteistä käyttämättä jätetyn sanan kanssa. Näin voidaan toimia tavoiteltaessa tekstiin 

esimerkiksi leikkimielistä tai ironista sävyä. (Kangasniemi 1997: 21.) Inhimillisten 

ominaisuuksien ja erilaisten tunnetilojen erotteleminen ei ole ongelmatonta. Useat 

tunnetilat voivat olla myös pysyviä luonteenpiirteitä. Ihmisen käyttäytyminenkin voi 

tilanteittain vaihdella. Niin reagointitavat kuin käyttäytyminen voivat muuttua senkin 

mukaan, kenen seurassa tietyssä tilanteessa on. Koska tämän työn puitteissa olisi 

mahdotonta luokitella kaikkien adjektiivien kaikenlaisia käyttöjä, on tyydyttävä 

yksinkertaistettuun luokitteluun. 

Inhimilliset ominaisuudet ovat tässä karkeasti jaoteltuina yleisesti positiivisina tai 

negatiivisina pidettyihin ominaisuuksiin. Näiden ääripäiden välille jää vielä joukko 

sanoja, joiden arvottaminen joko positiiviseksi tai negatiiviseksi on joko täysin 
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mahdotonta, tai ainakin vaatisi tarkempaa kontekstia. Jos ihminen on AHKERA, ILOINEN, 

ILOMIELINEN, KILTTI, LAHJAKAS, LEPPOISA, MUSIKAALINEN, MYÖTÄTUNTOINEN, OVELA, 

PÄÄTTÄVÄINEN, RAUHALLINEN, REIPAS, ROHKEA, SINNIKÄS, SITKEÄ, SUVAITSEVAINEN, 

TAITAVA, TEHOKAS, ULJAS, USKOLLINEN, VAHVA, VOIMAKAS, VIISAS, YSTÄVÄLLINEN tai 

ÄLYKÄS, hänellä on ainakin joitakin positiivisia piirteitä. Toisaalta taas ANKARA, ILKEÄ, 

KIUKKUINEN, KÄRTTYISÄ, LAPSELLINEN, NOLO, PELOKAS, VIHAINEN, VILLI tai ÄKÄINEN 

ihminen voidaan kokea vähemmän positiiviseksi tapaukseksi, eli ne ovat pikemminkin 

negatiivisia ominaisuuksia.  

Edellä mainituista ominaisuuksista suurin osa voi kuvata pysyvämpää luonnetta 

tai tietyllä hetkellä tietynlaista käyttäytymistä. Osa edellä mainituista sopivat 

kuvaamaan myös eläimiä (ahkera muurahainen), myös aikuismaisessa kielenkäytössä. 

Aineistossa inhimillisiä ominaisuuksia on käytetty myös eläinten yhteydessä 

aikuismaisesta kielenkäytöstä poiketen (ks. personifikaatio luvussa 1.1). Millainen 

mielikuva tulee aikuiselle vaikkapa suvaitsevaisesta kissanpennusta? 

Seuraavat ominaisuudet ja niitä nimeävät adjektiivit kuvaavat vahvemmin 

tietynlaisia reagointitapoja tai tietynhetkisiä tunnetiloja. HUOLESTUNUT, 

HÄMMENTYNYT, HÄMMÄSTYNYT, INNOKAS, INNOSTUNUT, JÄRKYTTYNYT, PETTYNYT, 

SÄIKKY, RAIVOISA, TYYTYVÄINEN ja VAIVAUTUNUT voidaan nähdä tilannekohtaisina 

ominaisuuksia tai reaktioina, samoin kuin adjektiivit SANATON ja TOIVOTON, 

IKIONNELLINEN, ONNELLINEN ja ONNETON. HENGÄSTYNYT, NUHAINEN, NÄLKÄINEN, 

UNINEN ja VÄSYNYT taas ovat pikemminkin fyysisiä tiloja, mutta kuitenkin niillä on 

yhtäläisyyksiä tunnetiloihin. Fyysisiä tiloja ovat myös ALLERGINEN ja KIPEÄ, joista 

allergia voidaan jopa testein todistaa, ja näin todeta oikeaksi fyysiseksi oireeksi. 

Esimerkiksi jalkansa kipeäksi voi kuitenkin tuntea vaan ”jalan omistaja” itse, ja näin 

ollen kipeys voi olla myös tunnetila. 

 

5.3.3 Arvottavat 

 

Suhteellisiin ominaisuuksiin liittyy aina jonkin asteinen arvottavuus. Se, mitä 

kukin pitää vaikkapa kodikkaana, kauniina, maukkaana tai turvallisena on aina 

arvioijansa mielipiteestä kiinni. Tämän ryhmän sanoja yhdistää kuitenkin, joko 

suhteellinen hyvyys tai huonous, joka voi liittyä ulkomuotoon, makuun tai mihin 
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tahansa muuhun arvotettavaan ominaisuuteen. Positiivisten arvottavien adjektiivien 

ryhmän sisältä on myös helppo erottaa suuri määrä täysin tai osittain synonyymisia 

ilmauksia (maukas~mehevä~herkullinen; upea~ihmeellinen) kun taas negatiivisten 

adjektiivien joukosta on mahdollista löytää suuri joukko positiivisten adjektiivien 

vastakohtia (kodikas < > ankea; kiinnostava < > tylsä). Myös negatiiviseksi 

arvottavien adjektiivien joukosta voi löytää synonyymeja (kurja~surkea; 

kamala~karmea). 

Aineiston positiiviset arvottavat adjektiivit olivat: AIKAMOINEN, ARVOSTETTU, 

HASSU, HAUSKA, HELPPO, HERKULLINEN, HIENO, HOUKUTTAVA, HYVÄ, IHANA, 

IHMEELLINEN, KAUNIS, KELPO, KIINNOSTAVA, KIVA, KODIKAS, KOMEA, KOREA, 

KÄYPÄNEN, LOKOISA, MAITTAVA, MAUKAS, MEHEVÄ, MIELENKIINTOINEN, MUKAVA, 

PAINOKAS, PARAS, PAREMPI, PUHDAS, PUUHAKAS, RUNSAS, SIISTI, SOMA, SULOINEN, 

SUPERI, TARKKA, TURVALLINEN, TUTTU, TÄRKEÄ, UPEA, USKOMATON, VIEHÄTTÄVÄ, 

VOITTAMATON ja YLIVOIMAINEN. Näistä adjektiiveista erityisen mielenkiintoisia ovat 

SUPERI ja KÄYPÄNEN siksi, että niitä ei löydy käyttämistäni sanakirjoista. SUPERI 

voidaan kaiketi katsoa slangi-ilmaukseksi. KÄYPÄNEN voidaan tulkita käypä-partisiipin 

deminutiivimuodoksi. Merkitykseltään se muistuttaa lähinnä toimiva- tai sopiva-sanoja, 

mutta aivan synonyymi se ei näille ole. 

Aineiston negatiiviset arvottavat adjektiivit olivat: ANKEA, HANKALA, HUONO, 

IKÄVÄ, INHOTTAVA, JOUTAVA, KAMALA, KARMEA, KURJA, LIKAINEN, MOKOMA, 

PELOTTAVA, PULMALLINEN, SIETÄMÄTÖN, SOTKUINEN, SOTTAINEN, SURKEA, TURHA, 

TYHMÄ, TYLSÄ, TYPERÄ, VAIVAINEN ja YKSITOIKKOINEN. 

 

5.3.4 Muut 

 

HÖNTTI, LETTIPÄÄ, MÄNTTI, RÄKÄNOKKA ja SOTTAPYTTY ovat substantiivisesti 

käytettyjä adjektiiveja aineistossa. Lettipäätä lukuun ottamatta nämä voi nähdä hyvinkin 

arvottavina adjektiiveina, ovathan ne niin sanottuja haukkumasanoja. Kuitenkin näillä 

lekseemeillä on mielestäni aineistossa pikemminkin yksilöivä tehtävä, koska niillä 

nimetään joitakin henkilöitä, ei niinkään kuvailla. Tästä syystä olen käsitellyt nämä 

tapaukset substantiivien yhteydessä luvussa 4.2.1.3. 
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Swadeshin luokittelussa säätilat ovat oma ryhmänsä. Aineistossa oli kaksi säätä 

kuvailevaa adjektiivia, SATEINEN ja KOLEA, joiden mukaanottoa muihin ryhmiin olisi 

ainakin melko vaikea perustella. SATEINEN-johdos on siinä mielessä selkeä, että se 

sisältää jo säätä sinänsä kuvaavan sade-kannan. KOLEA taas muodostaa vahvoja 

kollokaatioita niin sää-, ilma- kuin tuuli-substantiivien kanssa (NS s.v. kolea). 

Dixon on luokitellut iän ja nopeuden omiksi adjektiiviryhmikseen. Suomen 

kielessä ikä- ja nopeus-adjektiiveja on melko vähän. Aineistossa suhteellista ikää 

merkitsevät NUORI, UUSI ja VANHA. Myös UUDENLAINEN viittaa suhteelliseen uutuuteen. 

Nopeuteen liittyviä adjektiiveja ovat HIDAS, KIIVAS, NOPEA, PIKAINEN, SALAMANNOPEA 

ja VIKKELÄ.  
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6 IDIOMIT  

 

6.1 Määrittely 

 

Yksisanaisten lekseemien lisäksi on olemassa koko joukko sellaisia vakiintuneita 

fraaseja ja idiomeja, joiden kokonaismerkitys on ainutkertainen eikä ole suhteutettavissa 

osien merkitykseen. Tällaisia rakenteita kutsutaan yhteisnimityksellä leksikaalinen 

syntagma. (Karlsson 1994: 194.) Vanhastaan idiomi on määritelty ilmaukseksi, jonka 

merkitys ei ole johdettavissa sen osien merkityksistä. Tarkennuksena Cruse esittää, että 

idiomien osien merkitykset yhdistettyinä toisiinsa eivät välttämättä sisällä samoja 

merkityksiä, kuin mitä näiden sanojen merkitykset ovat yksin esiintyessään. Yksittäisten 

sanojen merkitysten ymmärtäminen on kuitenkin jonkinlainen edellytys idiomaattisen 

ilmauksen ymmärtämiselle, sillä idiomit eivät ole merkitykseltään läpinäkyviä. (Cruse 

1986: 37.) Vaikka ortografisesti idiomit ovat useampisanaisia, syntaktisesti ne 

muodostavat yksittäisten sanojen kaltaisia kiinteitä rakenteita tai yksiköitä (Cruse 1986: 

38). 

Oxford English Dictionary määrittelee idiomin seuraavasti: ”jonkin maan tai 

kansan oma kieli, tietyn kielen erityispiirre, tietylle kielelle ominainen yksittäinen 

ilmaus tai tietty kielen piirre” (Nenonen 2002: 2). Suomen kielen perussanakirjan 

mukaan idiomi on: ”1. Jollekin kielelle t. yksilölle ominainen ilmaus, 2. Jollekin 

yksilölle tai yhteisölle ominainen puhetapa tai kielimuoto” (PS s.v. idiomi). 

Nykysuomen sanakirjasta löytyvät hakusanat idiomi, joka on ”jonkun henkilön, 

henkilöryhmän tai alueen ominainen puhetapa tai kieli, erikoiskieli” ja idiomaattinen, 

joka on ”jollekin murteelle tai kielelle erikoisesti ominainen, muissa murteissa tai 

kielissä käytetystä poikkeava, idiomaattinen lauseenparsi, sanakäänne” (NS s.v. idiomi; 

idiomaattinen). Gummeruksen sivistyssanakirjan mukaan idiomaattinen on yhtä kuin 

”tietyn kielen sääntöjen mukainen” ja idiomi taas ”1. Vakiintunut ilmaus, fraasi, 

erityisesti sellainen, jonka merkitys on enemmän kuin siinä esiintyvien sanojen summa, 

esim. potkaista tyhjää ´kuolla´. 2. Tietylle yksilölle tai ryhmälle ominainen puhetapa.” 

Näistä määritelmistä on helppoa päätellä, ettei idiomi määritteenä ole suinkaan täysin 

selvä. 
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Idiomit ovat itsessään tavalliseen sanastoon rinnastettavia symboleja. Idiomi on 

taloudellinen tapa kuvata asioita. Lyhyydestään, tiiviydestään ja 

runsassisältöisyydestään huolimatta idiomi on mahdollista tulkita useammalla tavalla. 

Idiomin tunnistaa usein sen konventionaalisesta odotuksenvastaisuudesta: 

sanayhdistelmä on omalaatuinen, sen merkitys on kontekstiin nähden jotenkin 

ristiriitainen, tai vakiintuneen käytännön tai normin vastainen muoto paljastaa, että 

ilmaus on idiomaattinen. Uudet idiomit syntyvät monesti jollakin tavoin vanhojen 

mallien mukaan. (Nenonen 2002: 132 - 133.) Tyypillinen idiomi rakentuu tutuista 

sanoista, joita käytetään merkitykseltään uutena yhdistelmänä tai normaalista 

poikkeavassa muodossa (emt. 129). 

Idiomin ja ei-idiomin välille ei voida vetää jyrkkää rajaa. (emt. 14). Omassa 

työssäni idiomeiksi olen katsonut ilmaukset, joita ei voi jakaa osiin niin, että ilmauksen 

merkitys pysyisi samana. Idiomien yhteydessä käsittelen myös esim. joitakin 

sananlaskuja tai muita sellaisia ilmauksia, joiden kirjaimellinen tulkinta ei ole 

mahdollinen, syystä tai toisesta. (Jaakko oli jo heittänyt kylmän kiven järveen) 

 

 

6.2 Aineiston idiomaattiset ilmaukset 

 

Mari Nenonen on tehnyt väitöskirjansa vuonna 2002. Nenosen lausekeidiomien 

tutkimus on melko kattava esitys, ja olenkin käyttänyt sitä pääasiallisena lähteenäni 

eritellessäni kuvakirja-aineiston idiomaattisia ilmauksia. Nenonen on tutkimuksessaan 

luokitellut idiomityypit kolmeen ryhmään: verbin sisältäviin lausekeidiomeihin, 

verbittömiin lausekeidiomeihin ja kahteen ensimmäiseen ryhmään sopimattomat muihin 

idiomeihin (Nenonen 2002: 52). 

Verbillisiä idiomeja aineistossa ovat: antaa periksi, iskeä silmää, käydä 

kimppuun, maalata naamansa, mennä pieleen, nousta väärällä jalalla, olla hyvällä 

tuulella, olla pahalla päällä, olla varaa, ottaa selvää, parahtaa itkuun, pidellä korvia ja 

pitää kiirettä. Ilmauksista vaikuttaisi mahdottomalta erotella osia. Ainakaan kimppu tai 

pieli ei tuo ensimmäisenä mieleen edellä mainittuja idiomaattisia ilmauksia, vaan yksin 

esiintyessään sanojen merkitys on varsin toisenlainen. Verbittömiä idiomeja aineistossa 
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ovat hädin tuskin, ihme ja kumma, itku kurkussa, joka tapauksessa, muun muassa, suin 

päin, pilke silmäkulmassa, sikin sokin, täyttä kurkkua sekä yhteen ääneen. 

Lisäksi aineistossa on koko joukko erilaisia kommentti- tai huudahdusfraaseja: Ei 

mitään muttia, Höpsistä pussiin, Totta mooses, Tiedä häntä, Tätä tietä. Sananlaskuja tai 

vertauksia, tai muita pitempiä kokonaisuuksia aineistossa on todella vähän. Se johtunee 

siitä, että yleisesti tiedetään, ettei lapsen kyky ymmärtää esimerkiksi metaforia ole 

kovin kehittynyt. Aineistossa esiintynyt ilmaus Jaakko oli heittänyt kylmän kiven 

veteen, on hyvä esimerkki pitemmästä ilmauksesta, jonka kirjaimellinen merkitys on 

aivan toinen kuin ilmauksen tarkoitettu merkitys. Konkreettisestihan kukaan ei sitä vettä 

syksyllä kylmemmäksi tee, perinteisesti järvivedet ovat vain alkaneet kylmetä 

Jaakonpäivän tienoilla. 

Hauskoja ilmauksia ainakin aikuisen kannalta ovat myös seuraavat:  

 

Toivo tuli aamulla kalasta ilman kalaa. (KO) 

Kettu tuumaa: ”Tässä tarvitaan nyt karhun voimia” (KK) 

Kissanpentu oli laiha kuin lapamato. (KO) 
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7 RAKENNE 

 

Perussanat ovat vartaloltaan yksimorfeemisia, jakamattomia lekseemejä. Ne ovat 

käytössä keskimäärin yleisempiä kuin kompleksiset sanat, johdokset ja yhdyssanat, joita 

taas sanakirjoissa on huomattavasti enemmän kuin perussanoja. (ISK § 145–146.) 

Oletuksena onkin, että myös kuvakirja-aineistossa perussanoja olisi eniten. Kun 

lasketaan yhteen kaikki substantiivit, eikä huomioida kunkin lekseemin yksittäistä 

esiintymistiheyttä, näyttää rakennejakauma taulukon 14 mukaiselta.   

 

Taulukko 14. Substantiivien rakennejakauma 

 lekseemit prosentteina 

perussanat 440 42 

yhdyssanat 402 39 

johdokset 194 19 

yhteensä 1036 100 

 

 

Rakenteeltaan aineisto näyttää varsin toisenlaiselta, jos mukaan laskuihin otetaan vain 

yleisimmät substantiivit (taulukko 15). Yleisimpien substantiivien joukossa (esiintymiä 

vähintään kolmessa kuvakirjassa) on yhteensä 103 lekseemiä, joista 94 on perussanoja. 

Niiden joukossa on neljä alkuperältään lainasanaa (AUTO, KISSA, PELI, SOHVA), sekä yksi 

alkuperältään uudismuodoste (KEITTIÖ). Johdoksia on seitsemän (OPETTAJA, 

KUULUMISET, OLO, OTE, PIILO, SUUNNITELMA, TEKEMINEN) ja yhdyssanoja kaksi 

(päiväunet, lihapulla).  

 

Taulukko 15. Yleisimpien substantiivien rakennejakauma   

 lekseemit prosentteina 

perussanat 94 91 

yhdyssanat 2 2 

johdokset 7 7 

yhteensä 103 100 
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Perusadjektiiveiksi Hakasen mukaan aineistosta voidaan luokitella yhteensä 106 eri 

adjektiivia. Johdoksia on 170 erilaista, joista eniten on -inen-tyyppiä. Erilaisia 

adjektiivimuodoiksi tulkittavia partisiippimuotoja on 33. Yhdyssanoja tai sanaliiton 

osana toimivia adjektiiveja on 24. Kaikkiaan adjektiivilekseemejä aineistossa on 300.  

 

Taulukko 16. Adjektiivien rakennejakauma 

 lekseemit prosentteina 

perussanat 106 35 

yhdyssanat 24 8 

johdokset 170 57 

yhteensä 300 100 

 

 

Suomen kieli ja näin ollen myös kuvakirja-aineisto on pullollaan lainasanoja. Tuttuja, 

täysin suomen kieleen sopeutuneita alkuperältään muista kielistä lainattuja 

substantiiveja ovat muun muassa AUTO, KISSA, NALLE, SIEMEN ja SOHVA. 

Tämäntyyppisiä sanoja tavallinen kielenkäyttäjä ei välttämättä edes tunnista 

lainasanoiksi. Selviä lainasanoja ovat seuraavat aineistossa esiintyneet substantiivit: 

AMBULANSSI(MIES), BALETTI(TANSSIJA), KAPELLIMESTARI, KERAMIIKKA(TAITEILIJA), 

MATEMAATIKKO, RUMPALI, AMATÖÖRI, INTIAANI, TYRANNOSAURUS REX, MUSEO, STUDIO, 

AFRIKKA, FINLAND, (VALOKUVA-)ALBUMI, BASILIKA, OREGANO, PITSA, SPAGETTI, LASSO, 

LASERASE, BATMAN, BENSA, ETIKETTI ja MOOTTORI. Erityisen mielenkiintoisia ovat sanat 

amatööri ja etiketti, jotka useimmille alle kouluikäiselle, ja vielä monelle koulussa 

olevallekin lapselle, jäävät melko varmasti ymmärtämättä. 

 Arkista tai puhekielistä ilmaisua edustavat aineistossa vain substantiivit TIMPURI ja 

PERÄPRUTKU, jotka siis tarkoittavat kirvesmiestä ja perämoottoria (NS s.v. timperi, 

myös timpuri; peräprutku). Arkista kielenkäyttöä edustavat myös adjektiivit KÄYPÄNEN 

ja SUPERI, joista jälkimmäinen voitaneen katsoa slangisanaksi. 
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 Uusia perussanoja tai johdoksia ei tämän tutkimuksen aineistossa varsinaisesti 

ollut. Sen sijaan pari uutta yhdysmuodostetta löytyi: KESÄKOTIKOKKI ja 

JAHKAUSKURSSI. 
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8 LOPUKSI 

 

Koko kuvakirja-aineistolle yhteistä sanastoa oli todella vähän. Liitteissä 1 ja 2 on 

listattuna 103 yleisintä substantiivia ja 51 yleisintä adjektiivia, eli ne substantiivit ja 

adjektiivit, jotka esiintyivät vähintään kolmessa kuvakirjassa. On kuitenkin huomattava, 

että aineistosta paljastuneet merkitysryhmät ovat hyvin samankaltaisia, kuin mitä 

merkityksiä lapsen uskotaan ensimmäisenä omaksuvan. Aineistossa oli runsaasti 

ihmisiin ja eläimiin viittaavia substantiiveja, vaatteiden, ruoan, kehonosien ja 

kaikenlaisten tärkeiden tavaroiden kuten lelujen nimiä. 

 

Taulukossa 17 on vielä muodostamieni ryhmien sisältämät substantiivilekseemien 

määrät. Prosentit kertovat ryhmien koon kaikkien substantiivilekseemien yhteismäärään 

verrattuna. 

 

Taulukko 17. Kaikki substantiivilekseemit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

merkitysryhmä lekseemien määrä 

(kpl) 

prosentteina (%) 

abstraktit 

aika 

 

ihmiset 

luonto 

koti 

ruoka 

leikit ja lelut 

eläimet 

paikat 

muu 

vaatteet, asusteet 

keho 

talon tai huoneen osat 

mielikuvitusolennot 

sisustus 

ajoneuvot 

hoivakieli 

 

228 

37 

 

110 

109 

84 

78 

67 

58 

51 

49 

41 

39 

27 

20 

19 

13 

6 

 

 

22 

3 

 

11 

10 

8 

7 

6 

6 

5 

5 

4 

4 

3 

2 

2 

1 

1 

 

 

yhteensä 1036 100 
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Taulukossa 18 näkyy aineiston substantiivien rakenteellinen vaihtelu 

merkitysryhmittäin. Perussanoja on eniten kehonosiin, luontoon, kodin ja talon 

tavaroihin ja osiin liittyvässä sanastossa. Yhdyssanoja taas on eniten eläimiin, ihmisiin, 

leluihin ja leikkeihin, mielikuvitusolentoihin, vaatteisiin, ruoan sekä rakennusten ja 

paikkojen substantiiveissa. Abstraktien joukossa johdoksia on eniten, koska ryhmä 

sisältää hyvin paljon verbeistä johdettuja tekojen, toimintojen ja tilojen nimiä. 

  

Taulukko 18. 

 

RYHMÄ lukumäärä perus % johdos % yhdys %

eläimet 58 26 45 5 8 27 47

ihmiset 110 37 34 30 27 43 39

luonto 109 62 57 10 9 37 34

koti 84 38 45 10 12 36 43

leikki 73 26 36 8 11 39 53

mielikuv. 20 5 25 6 30 9 45

keho 39 33 85 1 2 5 13

vaatteet 41 19 46 2 5 20 49

talo 27 14 52 2 7 11 41

ruoka 78 27 35 12 15 39 50

paikat 51 19 37 7 14 25 49

sekal. 49 23 47 7 14 19 39

sisustus 19 10 53 1 5 8 42

kulkun. 13 8 62 0 0 5 38

aika 37 21 57 0 0 16 43

abst 228 72 31 93 41 63 28

YHT. 1036 440 194 402  

 

 

Adjektiivilekseemeistä (300 kpl) 119 eli 40 % esiintyy useammin, 181 adjektiivia eli 60 

% vain kerran. Idiomien osalta en tällaisia laskelmia tehnyt. 

 

Aineisto osoittautui sanamäärältään jonkin verran turhan laajaksi, jotta syvällinen 

käsittely olisi kaikin puolin ollut mahdollista. Toisaalta aineisto oli taas liian suppea 

siihen nähden, että sen perusteella voitaisiin päätellä, mitkä sanat ovat kuvakirjoille 

yleisesti ottaen tyypillisimpiä. Lisäksi valitsemani 19 kuvakirjaa erosivat toisistaan 

huomattavasti niin sanamäärien kuin toistuvuudenkin suhteen. 
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Tutkimukseni rajallisuuden vuoksi toivoisin, että lasten kuvakirjoja tutkittaisiin 

mahdollisimman monipuolisesti jatkossakin. Työsarkaa varmasti riittäisi. Omaa 

tutkimustani olisi ollut mielenkiintoista laajentaa myös lasten ymmärtämisen suuntaan, 

esimerkiksi lainasanojen ymmärtämistä voisi selvittää jonkinlaisen kysely-

/haastattelumenetelmän avulla. 
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Aineistolähteet:  

 

AHO, TUULIA – WESTERHOLM, PIA 2001: Kadonnut Onni. Helsinki: WSOY. (KO) 

 

HARAINEN, PIRKKO – LUMME, LEENA 1998: Mitä kuuluu, Emma? Porvoo: WSOY. 

(MKE) 

 

HARJANNE, MAIKKI1984: Minttu ja naapurin Ulla. Porvoo: WSOY. (MJNU) 

 

HAVUKAINEN, AINO – TOIVONEN, SAMI 2002: Veeran keittiöpuuhat. Helsinki: 

Kustannusosakeyhtiö Otava. (VKP) 

 

KALLIO, TUULA 2001: Meidän oma Nuppulotta. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi. 

(MON) 

 

KALLIOLA, ANNE – RUOKOLA, ILKKA 2006: Veka viilettää. Helsinki: WSOY.  (VV) 

 

KOSKIMIES, PIRKKO – LINDGREN, MAIJA 1978: Pupu Tupunan syntymäpäivä. Tampere: 

Uusi Kivipaino Oy Artko. (PTS) 

 

KUNNAS, MIKKO – OJANEN, SIMO 2000: 3 Ässää. Lelutehtaassa kummittelee. Helsinki: 

WSOY. (KÄLK) 

 

LAPINTIE, TARJA 1999: Lassi ja ärripurripäivä. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava.  

(LJÄP) 

 

LAUKKANEN, USKO 1981: Keiju ja peikot. Tampere: Satukustannus. (KJP) 

 

LOUHI, KRISTIINA 1991: Aino matkustaa. Tampere: Kustannusosakeyhtiö Tammi. (AM) 

 

LÖHÖNEN, VESA – LAUKKANEN, JUKKA 2005: Pietu ja Viidakon valtias. Hämeenlinna: 

Karisto Oy. (PJVV) 

 

MIETTINEN, AULIKKI 1986: Kaarlo Kettunen kutsuu kylään. Helsinki: 

Kustannusosakeyhtiö Otava. (KK) 

 

NOPOLA, TIINA – LINDMAN, MERVI 2004: Siiri ja sotkuinen Kerttu. Helsinki: Tammi. 

(SJSK) 
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Liite 1. 

Yleisimmät substantiivit (yleisyysjärjestyksessä, ensin vasen sarake). 

 

äiti 

päivä 

koti 

isä 

aamu 

jalka 

aika 

lapsi 

vesi 

ilta 

ikkuna 

poika 

auto 

pöytä 

ystävä 

uni 

maa 

silmä 

hetki 

kissa 

talo 

ovi 

puu 

huone 

nälkä 

uuni 

työ, -t (paikkanakin) 

housut 

sohva 

tyttö 

seinä 

kala 

laatikko 

pesä 

käsi 

tuuli 

ääni 

perhe 

matka 

nimi 

puoli 

tavara 

paikka 

asia 

kerta 

syksy 

naapuri 

kaappi 

pää 

syli 

keittiö 

vaate 

apu 

yö 

kaveri 

komero 

aurinko 

metsä 

kuva 

hiiri 

talvi 

ruoka 

sana 

lahja 

vauva 

vieras 

meri 

torni 

lihapulla 

kivi 

lumi 

oksa 

kaupunki 

juhla 

opettaja 

portti 

vatsa 

päiväunet 

orava 

nainen 

lautanen 

jää 

leikki 

peli 

koulu 

jäätelö 

peitto 

kuulumiset 

olo 

ote 

suunnitelma 

tekeminen 

pakko 

tapa 

tarina 

kuppi 

ranta 

piilo 

tuli 

korva 

nenä 

selkä 

herkku 
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Liite 2. Yleisimmät adjektiivit (yleisyysjärjestyksessä, ensin vasen sarake). 

 

hyvä 

pieni 

kiva 

iso 

suuri 

uusi 

hauska 

tyytyväinen 

mukava 

hieno 

pitkä 

valmis 

koko 

oma 

oikea 

paha 

nopea 

vanha 

seuraava 

komea 

puhdas 

ihana 

näköinen 

turvallinen 

kaunis 

punainen 

pehmeä 

harmaa 

hurja 

kova 

kuuma 

kylmä 

nuori 

väsynyt 

herkullinen 

kamala 

kipeä 

lämmin 

vahva 

taitava 

sellainen 

vihainen 

korkea 

tyhmä 

varova 

erikoinen 

iloinen 

sikeä 

tarkka 

huolestunut 

kummallinen 

rauhallinen 

tasainen 

kokoinen 

 


