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Tässä tutkielmassa tarkastellaan Punkalaitumen paikallislehden Punkalaitumen Sanomien otsi-
kointia vuosien 1926 ja 2007 välisenä aikana neljänä eri ajankohtana: vuosina 1926–1927, 1954, 
1988 ja 2007. Aineistona on 1923 otsikkoa eli noin 500 otsikkoa jokaiselta näytevuodelta. Tut-
kielman teoria perustuu kielitieteelliseen tekstintutkimukseen. Analyysin apuna käytetään myös 
tietoja paikallislehtien historiasta ja luonteesta sekä lehti- ja otsikkokielen ominaisuuksista. 

Tutkielman analyysiosuus koostuu kolmesta osiosta. Ensimmäisessä osiossa (luku 3) otsi-
koita tarkastellaan sanaston näkökulmasta: miten otsikoiden sanamääräjakauma sekä sanaluokka-
jakauma ovat muuttuneet näytevuosittain. Ensimmäisessä osiossa käsitellään kaikki aineistossa 
olevat otsikot. Otsikoiden sanamääräjakaumaa tarkastelemalla saadaan selville, miten otsikoiden 
pituus on muuttunut tultaessa 1920-luvulta 2000-luvulle. Sanaluokkajakaumaa tarkastelemalla 
saadaan selville, kuinka paljon minkäkin sanaluokan sanoja on käytetty minäkin näytevuonna. 
Sanamäärä- ja sanaluokkajakaumien perusteella pyritään luomaan kuvaa siitä, miten otsikointi 
on muuttunut. Ensimmäisen osion tuloksia verrataan Mervi Hakalan (1988) Otsakirjoituksista 
otsikoihin: Tyrvään Sanomien otsikointi vuosina 1894–1986 -pro gradu -työn tuloksiin. 

Tutkielman toinen analyysiosio (luku 4) perustuu otsikoiden syntaktisen rakenteen tutkimi-
seen. Toisen osion eri osa-alueiden avulla on tarkoitus selvittää, miten Punkalaitumen Sanomien 
otsikoiden syntaktinen rakenne on muuttunut tultaessa 1920-luvulta 2000-luvulle. Toisessa osi-
ossa käsitellään vain niitä aineiston otsikoita, joissa on finiittimuotoinen verbi. Tutkielman toi-
sessa osiossa tutkitaan väite-, kysymys- ja käskylauseiden jakaumaa, aktiivi- ja passiivilauseiden 
jakaumaa sekä tempusten ja modusten jakaumia. Myös toisessa osiossa on tehty vertailua Haka-
lan (1988) pro gradu -tutkielman tuloksiin. 

Viimeisessä analyysiosiossa (luku 5) keskitytään tarkastelemaan paikallisuuden heijastu-
mista Punkalaitumen Sanomien otsikoissa. Aluksi tarkastellaan sitä, kuinka suuri osa otsikoista 
on minäkin näytevuonna liittynyt varmasti Punkalaitumeen, Punkalaitumen lähikuntiin ja 
-kaupunkeihin tai johonkin muuhun kuin Punkalaitumeen tai sen lähialueisiin. Lisäksi luokitte-
lussa huomioidaan erikseen sellaiset otsikot, joita ei varmuudella voi liittää mihinkään edellä esi-
tellyistä kategorioista. Punkalaitumeen varmasti liittyvistä otsikoista tarkastellaan sitä, missä 
suhteessa ne minäkin näytevuonna liittyvät punkalaitumelaisiin henkilöihin ja henkilöryhmiin, 
maantieteellisiin paikkoihin, yrityksiin ja yhdistyksiin, kulttuuriin ja sivistykseen tai muihin 
Punkalaitumeen liittyviin aiheisiin. Lisäksi viimeisessä osiossa tarkastellaan lyhyesti punkalai-
tumelaisten kylien nimien sekä Punkalaitumen murteen heijastumista Punkalaitumen Sanomien 
otsikoissa. 
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1. JOHDANTO 

 

 

Laadukas lehtiotsikko kertoo jutun olennaisimman sisällön ja houkuttelee lukemaan. Otsikon 

pitää olla jopa niin hyvä, että lukija tietää juttua lukemattakin, mikä sen pääsisältö on. Tämä joh-

tuu siitä, että useat lehteä selailevat eivät lue lehtijutusta muuta kuin otsikon. (Kotilainen 2003: 

19–20, 81.) Otsikko on siis yksi lehtijutun keskeisimmistä osista ja mahdollisesti ainoa osa, jon-

ka lukija lukee: jos otsikko ei houkuttele, lehtijuttu jää lukematta. 

Otsikko laaditaan usein vasta lehtijutun kirjoittamisen jälkeen, ja laatija voi olla eri henkilö 

kuin artikkelin kirjoittaja. Näin ajatellen otsikko on jutun niin sanotusti irrallisin osa. Irrallisuu-

destaan huolimatta otsikolla on luonnollisesti aina jokin yhteys tekstiin. Otsikko voi ilmaista jo-

ko tekstin aiheen tai väliotsikon erottaman tekstinosan aiheen. (Vahtera 2009: 61.) 

Tutkin pro gradu -työssäni Punkalaitumen Sanomien otsikointia vuosina 1926–1927, 1954, 

1988 ja 2007. Tutkielmani analyysi koostuu kolmesta osiosta: ensimmäisessä osiossa (luku 3) 

tutkin kaikkien otsikoiden sanastoa, toisessa (luku 4) finiittiverbillisiä otsikoita ja kolmannessa 

(luku 5) sitä, miten paikallisuus heijastuu otsikoissa. Tutkimukseni keskeiset kysymykset ovat: 

 

1) Miten Punkalaitumen Sanomien otsikoiden pituus on muuttunut? 

2) Miten Punkalaitumen Sanomien otsikoiden sanaluokkajakauma on muuttunut? 

3) Miten Punkalaitumen Sanomien otsikoiden syntaktinen rakenne on muuttunut? 

4) Miten paikallisuus näkyy Punkalaitumen Sanomien otsikoissa neljänä tarkasteltavana 

vuosikymmenenä? 

 

Tutkimukseni ensimmäisessä analyysiosiossa selvitän kaikkien otsikoiden sanamäärät ja 

tutkin, mitkä ovat olleet yleisimmät sanamäärät eri näytevuosina. Lisäksi tutkin, kuinka paljon 

otsikoissa on kunkin sanaluokan sanoja. Toisessa osiossa tutkin finiittiverbillisistä otsikoista, 

missä suhteessa ne jakaantuvat väite-, kysymys- ja käskylauseisiin sekä aktiivi- ja passiivilausei-

siin. Lisäksi tutkin otsikoissa esiintyvien verbien tempus- ja modusjakaumia. 

Kolmannessa analyysiosiossa keskityn siihen, miten paikallisuus näkyy otsikoissa. Tutkin, 

kuinka suuri osa otsikoista liittyy selvästi Punkalaitumeen, kuinka suuri osa Punkalaitumen lähi-

kuntiin tai -kaupunkeihin, kuinka suuri osa johonkin muuhun kuin Punkalaitumeen tai sen lähi-
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alueisiin ja kuinka suuresta osasta otsikoita ei voi varmasti sanoa, mihin edeltävistä kategorioista 

ne kuuluvat. Punkalaitumeen liittyvistä otsikoista teen jaottelun sen mukaan, liittyykö otsikko 

paikallisiin henkilöihin ja henkilöryhmiin, maantieteellisiin paikkoihin, yrityksiin ja yhdistyksiin, 

kulttuuriin ja sivistykseen tai Punkalaitumeen yleisesti. 

Ensimmäisestä ja toisesta osiosta saamiani tuloksia vertaan Mervi Hakalan (1988) Otsakir-

joituksista otsikoihin: Tyrvään Sanomien otsikointi vuosina 1894–1986 -tutkimuksen tuloksiin 

niiltä osin, kuin se on mahdollista. Vertailu Hakalan työhön on relevanttia sen vuoksi, että Pun-

kalaitumen Sanomat ja Tyrvään Sanomat ovat hyvin samantyyppiset naapuripitäjien lehdet. Li-

säksi molemmat kuuluvat Suomen vanhimpiin paikallislehtiin – Tyrvään Sanomat on vanhin, 

Punkalaitumen Sanomat neljänneksi vanhin (Hakala 1988: 7; Punkalaitumen Sanomat Oy). 

Sanomalehtien otsikkokielestä on tehty lukuisia tutkimuksia, mutta paikallislehtien tutki-

minen on ollut vähäistä. Paikallislehdistä tehdyt tutkimukset keskittyvät pääasiassa siihen, miten 

paikallisuus näkyy paikkakunnan lehdessä tai mitä paikallislehti merkitsee lukijoillensa (Kupiai-

nen 2004; Pellinen 1974). Ainoastaan Hakala (1988) on tutkinut paikallislehden otsikoiden ra-

kennetta. Paikallislehtien otsikoiden tutkimusten vähyyden sekä otsikoiden keskeisen roolin 

vuoksi koen, että tämä tutkimus on relevantti. 

 

1.1 Aineisto 
 

Pro gradu -työssäni tutkin Punkalaitumen paikallislehden Punkalaitumen Sanomien otsikointia 

vuosina 1926–2007 neljästä eri tarkastelupisteestä. Kolme näytevuosikymmentä (1920, 1950 ja 

1980) on yhteneväiset Mervi Hakalan pro gradu -tutkimuksen kanssa, ja lisäksi kaikki näytevuo-

sikymmenet ovat eri päätoimittajien ajoilta (ks. liitteet 1–4, jokaisen näytevuoden ensimmäisen 

numeron etusivu). Varhaisin aineisto on kerätty kahden vuoden ajalta, jotta jokaiselta näytevuo-

delta olisi noin 500 otsikkoa (ks. taulukko 1). Aineistoni kokonaisotsikkomäärä on 1923. 

 

Taulukko 1. Otsikoiden määrät näytevuosittain. 

Näytevuosi 1926–1927 1954 1988 2007 

Otsikoiden määrä 478 471 473 501 
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Olen kerännyt kaikki otsikot Punkalaitumen Sanomien vuosikerroista, jotka olen saanut Punka-

laitumen Sanomien toimituksesta käyttööni. Mervi Hakalan tutkimuksen näytevuodet ovat 1894–

1897, 1924, 1952 ja 1986, ja hänen tutkimuksensa kokonaisotsikkomäärä on 1271.  

Olen kerännyt aineistooni mukaan myös mahdolliset esirivit ja alaotsikot, sillä koen niiden 

olevan kiinteä osa pääotsikkoa. Lauri Kotilaisen (2003: 82) mukaan kaksitasoisessa otsikossa on 

mahdollisuus yhdistää sekä sisällökkyys että nasevuus – kaksitasoinen otsikko koostuu usein se-

littävästä esirivistä ja nasevasta pääotsikosta. Lisäksi esirivien ja alaotsikoiden huomioiminen on 

perusteltua sen vuoksi, että lukija tuskin lukee pelkkää pääotsikkoa jättäen esirivin tai alaotsikon 

lukematta. 

Olen kerännyt otsikoita vain sellaisista juttutyypeistä, joita on kaikissa aineistovuosissa: 

uutiskriteerit täyttävien juttujen (Kotilainen 2003: 65, 73) sekä featurejen1 otsikot. Kaikkina ai-

neistovuosina featureihin ovat kuuluneet Punkalaitumen Sanomissa seuraavanlaiset juttutyypit: 

haastattelut (esimerkki 1), reportaasit (esimerkki 2), syntymäpäivähaastattelut (esimerkki 3) ja 

tiedotteet (esimerkki 4). 

 
1) Äidinkieli kiinnostaa kevään ylioppilasta (PS 24.5.2007) 

2) Äitienpäiväjuhlaa [otsikko jatkuu leipätekstissä] (PS 20.5.1954) 

3) Maanviljelijä Juho Lähti 60 vuotta. (PS 3.12.1926) 

4) Veteraaneja kuntoutukseen (PS 24.3.1988) 

 

Tutkimuksen ulkopuolelle ovat siis jääneet muun muassa seuraavanlaiset otsikkotyypit: il-

moitusluontoiset otsikot (Vihityt, Kihloissa, Löydetty), vinjetit eli mahdolliset pysyvät otsikot 

(Viikkouutisia, Poliisiuutisia), pääkirjoitusten otsikot, opastusta antavien kirjoitusten otsikot sekä 

kaikki sellaiset otsikot, joiden kirjoittaja on ollut lehden lukija. Pääkirjoitusten otsikot jätän tut-

kimukseni ulkopuolelle sen vuoksi, että pääkirjoitus on usein lehden kannanotto johonkin asiaan 

eikä samalla tavalla neutraali kuin muut lehtijutut. 

Olen kerännyt otsikot juuri sellaisina, kuin ne ovat lehdessä olleet, eli olen noudattanut kul-

loisenkin aikakauden Punkalaitumen Sanomien silloista tyyliä otsikoinnissa (ks. liite 5). Tämän 

vuoksi otsikko voi olla kirjoitettu joko kokonaan tai osittain suuraakkosilla (esimerkit 5–6), otsi-

kon edessä voi olla ajatusviiva (esimerkki 7) tai otsikon perässä voi olla piste (esimerkki 8). Jos 

                                                 
1 Feature tarkoittaa ei-uutista eli uutiskriteerit täyttämätöntä lehtijuttua (Kotilainen 2003: 65). 
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otsikko on niin sanotusti loppunut kesken ja jatkunut leipätekstissä, olen ilmoittanut sen erikseen 

hakasulkeissa (esimerkki 9). Jokaisen otsikon perässä on suluissa päivämäärä, jolloin otsikko on 

esiintynyt Punkalaitumen Sanomissa. 

 
5) Kirjallisuus ja taide ”KUN RUUSUT KUKKIVAT” (PS 29.1.1926) 

6) LAKI VALTION VEROSTA OSINKOA MAKSETTAESSA. (PS 29.1.1926) 

7) – Meijerit. (PS 29.1.1926) 

8) Suksia. (PS 5.2.1926) 

9) Painovirheitä [otsikko jatkuu leipätekstissä] (PS 8.1.1926) 

 

Jos otsikossa on pääotsikon lisäksi esirivi, on esirivi kirjoitettu harmaalla (esimerkki 10). 

Jos otsikossa on pääotsikon lisäksi alaotsikko, on alaotsikko kirjoitettu harmaalla (esimerkki 11). 

  
10) Ikävä tapaturma sorakuopalla. Nuori mies jäänyt pudonneen santalukan alle. (PS 12.3.1926) 

11) Kalle Salminen 60-vuotias. (PS 5.3.1926) 

 

1.2 Punkalaitumen murteesta ja historiasta 
 

Tässä alaluvussa käsittelen aluksi Punkalaitumen murteen olennaisimpia piirteitä. Lopuksi käsit-

telen Punkalaitumen historiaa eri näkökulmista. 

 

1.2.1 Punkalaitumen murteen piirteitä 

 
Murteiden käyttö kirjoitetussa kielessä alkoi lisääntyä Suomessa 1990-luvulla, eli silloin alkoi 

niin kutsuttu murrebuumi. Sen ansiosta on tuotettu muun muassa murresanakirjoja, murteelle 

käännettyjä sarjakuvia, mainoksia ja paikallislehtiä. Murteella julkaisemisen syiksi on ajateltu 

muun muassa paikallisuuden korostaminen, paikalliskulttuurin vaaliminen sekä murteen tallen-

taminen. Paikallislehdissä on jo siis 1990-luvulla käytetty yleiskielen rinnalla murretta. (Mantila 

2004: 336–338.) 

Punkalaitumen murre luokitellaan hämäläismurteisiin kuuluvaan Ylä-Satakunnan murtei-

siin. Hämäläismurteisiin kuuluvat myös pohjoisten naapuripitäjien Tyrvään (nykyisin Sastamala) 

ja Vesilahden murteet sekä itäisten naapurien Urjalan ja Humppilan murteet. Naapuripitäjistä 

Huittisten, Loimaan, Alastaron (nykyisin Loimaa) ja Metsämaan (nykyisin Loimaa) murteet kuu-



 

5 

 

luvat lounaisiin välimurteisiin ja tarkemmin sanoen Ala-Satakunnan murteisiin. Aiemmin myös 

Punkalaitumen murre ryhmiteltiin Ala-Satakunnan murteisiin. (Hakanen 2003: 308; Rapola 

1962: 118, 124.) Aimo Hakanen (mp.) kirjoittaa, että Punkalaitumen murretta voidaan tarkastella 

myös osana satakuntalaismurteiden pääryhmää, sillä se edustaa historiallisen Satakunnan alueella 

puhuttuja hämäläispohjaisiksi luokiteltuja murteita. 

Hämäläismurteet eivät muodosta muiden murreryhmien tavoin suhteellisen homogeenistä 

ryhmää, sillä ne ovat vuorovaikutussuhteissa useisiin eri suuntiin (Rapola 1962: 116). Hakasen 

(2003: 310–311) mukaan murre-erojen vähyys Punkalaitumella johtuu siitä, että sosiaalisesti 

melko yhtenäinen kieliyhteisö on ollut Punkalaitumen vanhaa murretta tasoittava tekijä: Punka-

laidun on ollut suomalaisen talonpoikaiskulttuurin aluetta, jossa ei ole ollut herraskartanoita ja 

jossa virkakunta ei ole ollut suuri. 

Punkalaidun sijaitsee keskellä useita eri murrerajoja. Murreraja Ala-Satakuntaan päin, 

Huittisiin, ei ole jyrkkä. Punkalaitumen pohjoisosan kylät Juti ja Liitsola ovat murteellisesti lä-

hempänä Ylä-Satakuntaa kuin pitäjän muut osat. Itäosan kylissä, Halkivahassa, Moisionkylässä, 

Oriniemessä, Kivisenojalla ja Koskioisilla, on perihämäläiseen murteeseen viittaavia piirteitä. 

Alastaron (nykyisin Loimaa) ja Loimaan seudun murteiden vaikutusta on havaittavissa Punkalai-

tumen eteläosassa eli Kanteenmaassa, Kouvolassa, Palojoella, Vihalaidan kulmilla sekä Sadon-

maassa. (Hakanen 2003: 310.) 

Martti Rapolan (1962: 116) mukaan hämäläismurteille tyypillisiä piirteitä ovat muun mu-

assa tt ts:n vastineena (mettä ’metsä’) sekä diftongin avartuminen esimerkiksi sanoissa nuari ja 

viaras. Lisäksi hämäläismurteille on tyypillistä d-äänteen korvautuminen r-äänteellä esimerkiksi 

sanassa käret. Hakasen (2003: 316–318, 329–330) mukaan nämä samat piirteet ovat tyypillisiä 

myös Punkalaitumen murteessa. Hakasen mukaan vain punkalaitumelaisten puheessa esiintyviä 

murrepiirteitä ei ole lukuun ottamatta yksittäisiä sanoja. 

Äänne- ja muotopiirteistä Punkalaitumen murteelle ovat tyypillisiä muun muassa kahden 

konsonantin esiintyminen sanan alussa (klahvi, klasi), vieraiden konsonanttien korvaaminen 

omaperäisillä äänteillä sekä sanan alussa että sisällä (b > p, d > t tai r, g > k, f > v ja z > s) sekä 

konsonanttien geminoituminen (avvain, kasa : kassaan). Lisäksi yksi yleinen piirre Punkalaitu-

men murteessa on -sa-/-sä-loppuinen inessiivi (eresä ’edessä’, hiihroisa ’hiihdoissa’). (Hakanen 

2003: 312–330.) 
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Lause- ja sanastopiirteistä Punkalaitumen murteelle tyypillisiä ovat puolestaan esimerkiksi 

seuraavat: subjekti ja predikaatti eivät noudata toistensa lukua (trenkit teki), apuverbinä käytet-

tyyn panna-sanaan liitetään pääverbin toisen infinitiivin instruktiivi (pani niittäjen) sekä taajaan 

esiintyvät verbirakenteet ruveta tekemään ’alkaa tehdä’, tupata tekemään ’pyrkiä tekemään’ sekä 

pruukata tehdä ’olla tapana tehdä’. (Hakanen 2003: 333–345.) 

 

1.2.2 Punkalaitumen historiaa 

 

Tässä alaluvussa käsittelen Punkalaitumen historiaa seuraavista näkökulmista: väestö, koululai-

tos, sähköistyminen, vesilaitos, liikenne, kunnallishallinto ja viestimet. Historiaosuus perustuu 

Jari Niemelän, Veikko Anttilan ja Aimo Hakasen (1989) teokseen Punkalaitumen historia 2: 

vuoteen 1985, ellei toisin mainita. 

 

1.2.2.1 Väestö ja koululaitos 

 

Punkalaitumen kunta perustettiin 31.7.1639, jolloin kenraalikuvernööri Pietari Brahe allekirjoitti 

Punkalaitumen kirkkopitäjän perustamiskirjan. Oman tietämykseni mukaan Punkalaidun siirtyi 

Satakunnan maakunnasta Pirkanmaahan vuonna 2005. 

Punkalaitumen väkiluku kasvoi 1950-luvun alkuun saakka, jolloin väkiluku lähti laskuun. 

Vuonna 1925 Punkalaitumen väkiluku oli 6681 ja vuonna 1955 7770. Vuoteen 1985 mennessä 

väkiluku oli laskenut jo 4452:een. Vuonna 2011 Punkalaitumen väkiluku oli 3 236 

(Punkalaitumen kunta). 

Punkalaitumen elinkeinorakenne on muuttunut huomattavasti tultaessa 1920-luvulta vuo-

teen 2007 (ks. taulukko 2). Suurin muutos on tapahtunut maa- ja metsätaloudessa: vielä 1920-

luvulla lähes 95 prosenttia punkalaitumelaisista työikäisistä ansaitsi elantonsa maa- ja metsäta-

loudesta, mutta vuonna 2007 tämä luku oli enää hieman yli 20 prosenttia. Teollisuuden ja käsi-

töiden, kaupanalan ja palvelusten prosenttiluvut ovat puolestaan nousseet merkittävästi. (Nieme-

lä ym. 1989: 130; Tilastokeskus.) 
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Taulukko 2. Punkalaitumen elinkeinorakenne vuosina 1920–2007 prosenttilukuina ja 
henkilöinä.2 

Ala / vuosi 1920 1950 1980 2007 

Maa- ja metsätalous 94,6 % / 2957 71,3 % / 2857 41,3 % / 850 23,2 % / 303 
Teollisuus ja käsityö 2,7 % / 84 9,8 % / 392 18,7 % / 384 18 % / 235 
Rakennustoiminta 0,1 % / 2 4,9 % / 195 6,6 % / 135 7,5 % / 98 
Kauppa 0,9 % / 28 4,6 % / 184 8,1 % / 167 18,5 % / 241 
Liikenne 0,1 % / 4 2,3 % / 92 5,5 % / 113   
Palvelukset 1,1 % / 35 5,6 % / 225 18,6 % 383   
Elinkeino tuntematon 0,4 % 14 1,6 % / 63  1,2 % / 25 1,3 % / 17 
Muut elinkeinot       31,5 % / 410 
Yhteensä 3124 4008 2057 1304 
 

Vuonna 1865 määrättiin, että kansakoulujen perustaminen kuuluu kunnan toimialaan. 

Vuonna 1866 Punkalaitumelle perustettiin kiertokoulu, joka antoi alkeisopetusta. Punkalaitumen 

ensimmäinen kansakoulu aloitti toimintansa 18.1.1869 Sarkkilan Penttilästä vuokratuissa huo-

neissa. Kansakoulun lopullinen rakennuspaikka ratkesi vuonna 1873, jolloin Juho ja Annastiina 

Vähä-Pouru lahjoittivat koululle tontin. Sarkkilan kansakoulu aloitti toimintansa 15.2.1875. Ky-

seessä oli silloisen Turun ja Porin läänin ensimmäinen kansakoulu. 

Oppivelvollisuuslaki astui voimaan vuonna 1921, ja sen mukaan kaikkien 7–13-vuotiaiden 

on osallistuttava opetukseen. Jos piiriin kuului vähintään 20 lasta, sinne piti lain mukaan raken-

taa koulu tai vaihtoehtoisesti lasten koulunkäyntiä toisessa koulupiirissä piti avustaa. 1920-

luvulla Punkalaitumella oli 11 koulupiiriä. Vielä 1950-luvulla Punkalaitumella toimi 16 kansa-

koulua, mutta 1970-luvun puolivälissä enää 7. Kansakoulu, kansalaiskoulu ja keskikoulu yhdis-

                                                 
2 Vuoden 2007 elinkeinoalojen jaottelu on hieman erilainen kuin aiempina vuosikymmeninä. Tämän vuoksi vuoden 

2007 osuudet poikkeavat aiemmista vuosista: Maa- ja metsätalouden lukuun on laskettu myös kalatalouden parissa 

työskentelevät henkilöt. Teollisuuden ja käsitöiden parissa työskenteleviin on laskettu vain teollisuudessa työskente-

levät. Kauppa-kohdan lukuun on laskettu tukku- ja vähittäiskaupan, kuljetuksen ja varastoinnin sekä majoitus- ja 

ravitsemistoiminnan parissa työskentelevät henkilöt. Liikenteen ja palveluksien parissa työskenteleviä henkilöitä ei 

ole eroteltu. Muihin elinkeinoihin on laskettu seuraavien alojen parissa työskentelevät henkilöt: kaivostoiminta, säh-

kö-, kaasu- ja lämpöhuolto, vesi-, viemäri- ja jätehuolto, informaatio ja viestintä, rahoitus- ja vakuutustoiminta, kiin-

teistöalan toiminta, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, hallinto- ja tukipalvelut, julkinen hallinto ja 

maanpuolustus, pakollinen sosiaalivak., koulutus, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä muut palvelukset. (Tilastokes-

kus.) 
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tettiin 1960-luvun lopussa säädetyn lain mukaan 9-vuotiseksi peruskouluksi 1970-luvulla. Pun-

kalaitumella yhteiskoulu aloitti toimintansa 1.8.1976, ja alakouluja varten muodostettiin 7 kou-

lupiiriä: Jalasjoen, Jutin, Kanteenmaan, Keskuskoulun, Liitsolan, Länsipään ja Oriniemen piirit. 

Lisäksi koko kunnan alue toimi yläkoulua varten yhtenä koulupiirinä. Vuonna 2007 Punkalaitu-

mella oli enää 4 alakoulua. Punkalaitumen lukio aloitti toimintansa syksyllä 1963 ja on toimin-

nassa edelleen, kuten myös yläkoulu. 

 

1.2.2.2 Sähköistyminen, vesilaitos ja liikenne 

 

Punkalaidun alkoi sähköistyä 1910-luvun alkupuolella, ja aluksi sähkön tuottamiseen käytettiin 

pieniä paikallisia voimalaitoksia. Vuonna 1917 perustettiin Koskenniska Oy, joka tuotti ja jakeli 

sähköä sekä harjoitti maataloustuotteiden jalostusta. 1920-luvulla perustettiin lukuisiin punkalai-

tumelaisiin kyliin omia sähköyhtiöitä. Aluksi sähkönjakelua säädeltiin, ja jakelu katkaistiin aina 

illan tullen. Kun Koskenniska Oy teki sopimuksen W. Rosenlew Oy:n kanssa korkeajännitelinjan 

vetämisestä Äetsän voimalaitokselta Punkalaitumelle, sähköä alkoi olla paremmin saatavilla. 

Punkalaitumen sähköverkostot myytiin Sallilan Sähkölaitos Oy:lle (nykyisin Sallila Energia Oy) 

vuosina 1957–1958. 

Kunnan vesihuoltolaitos aloitti toimintansa 1968, mutta vielä vuonna 1985 useat kotitalou-

det olivat vailla kunnallista vesijohtovettä. Omien havaintojeni mukaan vielä vuonna 2007 pieni 

osa punkalaitumelaisista kotitalouksista on ollut kunnallisen vesijohtoverkoston ulkopuolella. 

Jo 1800-luvun lopussa Punkalaitumen halki kulki Huittinen–Urjala-maantie sekä maantie 

Mäenpään kylästä Tyrväälle. Lisäksi Punkalaitumella oli lukuisia kyläteitä. Turun ja Porin läänin 

kuvernööri määräsi Punkalaitumen asukkaat maksamaan keskustaajamasta Alastarolle menevän 

tien 1800-luvun lopussa. Vuonna 1921 voimaan tulleen tielain mukaan maanteiden rakentaminen 

ja hoitaminen siirtyivät valtion vastuulle, mutta paikallistiet jäivät edelleen käyttäjiensä makset-

taviksi. 

1950-luvulla rakennettaessa Pori–Lauttakylä-tietä päätettiin, että tietä jatketaan suoraan 

Helsinkiin. Suuntavaihtoehtoja oli kolme, joista kahdessa esitettiin tien rakentamista Punkalai-

tumen kautta. Tien kulkeminen oman pitäjän läpi koettiin Punkalaitumella tärkeäksi, joten Hel-

sinkiin valittiin lähetystö, joka esitti tien linjaamista Punkalaitumen kirkonkylän läheltä. Tie kui-

tenkin päätettiin rakentaa noin kymmenen kilometrin päähän keskustasta, Murronharjun ja Kan-
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teenmaan kylien kautta. Punkalaitumen kunnanvaltuusto päätti jo vuonna 1948, että Tampere–

Turku-tie pyrittäisiin saamaan kulkemaan Punkalaitumen läpi. 1960-luvulla asia ratkaistiin kui-

tenkin niin, että kumpikaan Tampereelta Turkuun menevistä teistä ei kulje Punkalaitumen läpi. 

Punkalaidun ei lopulta saanut yhtäkään merkittävää tietä kulkemaan läheltä kirkonkylää. Tällä on 

varmasti ollut suuri merkitys kunnan yleisessä kehityksessä. 

Linja-autoliikenne alkoi Punkalaitumella 1910-luvulla, ja 1920-luvulla liikennöitiin Urja-

laan, Tyrväälle ja Lauttakylään. Punkalaitumella oli 1920-luvulla vain 3 henkilöautoa ja 30 

moottoripyörää. Vuonna 1959 henkilöautojen määrä oli jo 251. 

 

1.2.2.3 Kunnallishallinto ja viestimet 

 

Kunnallishallinnon perustamisesta Punkalaitumelle päätettiin 5.1.1868. Punkalaitumen kuntako-

kouksiin alkoi syntyä poliittisia ryhmiä 1890-luvun lopulla. Keväällä 1908 järjestettiin vuoden 

1889 kunnallislain vaatimat kaksi kuntakokousta. Niissä päätettiin yksimielisesti, että Punkalai-

tumelle perustetaan kunnanvaltuusto. Punkalaitumella keskusteltiin kunnanjohtajan palkkaami-

sesta jo vuonna 1949, mutta kunnan ensimmäiseksi kunnanjohtajaksi palkattiin Lasse Laasjärvi 

vasta vuonna 1971. Tietojeni mukaan Laasjärvi jäi eläkkeelle vuonna 2000, ja vuosina 2006–

2011 Punkalaitumen kunnanjohtajana toimi Antero Alenius. 

Länsi-Suomen työlaitos perustettiin 1924, ja se sijoitettiin Punkalaitumelle Haukan sotilas-

virkataloon. Työlaitoksen tarkoituksena oli, että sinne voitiin määrätä elatusvelvollisuutensa lai-

minlyöneet huoltajat suorittamaan velkansa työtä tehden. Hoidokkeja oli vuosina 1926–1946 

keskimäärin 46 päivää kohden, ja vuonna 1976 hoidettiin 670 henkilöä. Vuonna 1971 työlaitok-

sen yhteyteen perustettiin alkoholistiparantola. Työlaitoksen luonteen muuttumista kuvaa nimen 

vaihtaminen Länsi-Suomen huoltolaksi. 

Punkalaitumen Telefooniosakeyhtiö perustettiin vuonna 1886, jolloin vedettiin puhelinlinja 

Lauttakylästä Punkalaitumen Mäenpäässä olevaan pääkeskukseen. 1900-luvun kahtena ensim-

mäisenä vuosikymmenenä perustettiin seitsemän alakeskusta eri puolille Punkalaidunta. Uusi 

puhelinkeskus perustettiin Mäenpäähän vuonna 1927. Punkalaitumen Puhelin Oy sulautui osaksi 

Loimaan yhtiötä vuonna 1961. 

1900-luvun alkuun saakka tärkein tiedotuskanava oli kuulutusten lukeminen kirkossa. Kir-

konkuulutusten välityksellä ilmoitettiin myös erilaisten yhdistysten kokouksista ja iltamista 
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1890-luvulta lähtien, jolloin yhdistyksiä alettiin perustaa Punkalaitumelle. Kaupallinen ilmoittelu 

oli kuitenkin kirkossa kiellettyä. Kun kirkossa ei käyty enää niin säännöllisesti kuin ennen, kuu-

lutusten merkitys ja hyöty vähenivät. 1800- ja 1900-luvun taitteessa kaupallinen elämä vilkastui, 

joten Punkalaitumella tarvittiin oma tiedotuskanava. 

 

1.3 Punkalaitumen Sanomat 
 

Punkalaitumelle vuonna 1892 perustettu Maamiesseura toimi aloitteentekijänä pitäjänlehden pe-

rustamisessa. Puheenjohtaja Matti A. Lähtin ajatuksesta alkaneessa keskustelussa nousi esille 

kunnallisen tiedotuskanavan avaaminen. Taustalla oli myös pyrkimys saada väline heijastamaan 

niin silloista kuin tulevaakin elämänkulkua Punkalaitumella. Punkalaitumen Sanomien näytenu-

mero ilmestyi 6.11.1908. (Helariutta 2008: 5; Aalto, Santonen & Kyllönen 1985: 36.) Eeva-Liisa 

Aallon, Pirjo Santosen ja Matti Kyllösen (1985: 178) mukaan paikallislehdet kokivat jo perusta-

mishankkeen aikana tärkeäksi esitellä lehden tavoitteita ja linjaa, ja lähes poikkeuksetta jokainen 

uusi lehti julkaisi jonkinlaisen ohjelmakirjoituksen. Punkalaitumen Sanomien näytenumerossa 

kirjoitettiin lehden linjauksista ja tarpeellisuudesta seuraavasti: 

 
”Punkalaitumen Sanomat on aiottu pääasiassa Punkalaitumen kunnan ja sen ympäristökuntien palveluk-

seen, jonka tarpeellisuus on myöskin jokaiselle paikkakuntalaiselle tunnettua. Puhumattakaan siitä yleis-

vaikutuksesta, joka tällaisella lehdellä on paikkakunnallisen kehityksen edistäjänä, on ilmoitustarpeen 

tyydyttäminen jo yksistään sellainen seikka, että se vaatii tällaisen lehden perustamista. Jokaisellehan on 

tunnettua ne vaikeudet, joidenka alaisiksi paikkakunnalliset ilmoitukset ovat nykyänsä joutuneet. Kirkos-

sa kuuluttaminen, jota voi pitää virallisena eli varsinaisena ilmoitustapana, on kadottanut nykyaikana jo 

sen yleisen merkityksensä, joka sillä on ennen ollut. Tämä on tapahtunut etupäässä sen tähden, kun ilmoi-

tustarve on siksi lisääntynyt, että ei enää voi ajatellakaan suurempia hankaluuksia tuottamatta kaikkien 

ilmoituksien kirkossa kuuluttamista.” (PS 6.11.1908.) 

 

Punkalaitumen Sanomien toimintapiiri ulottui laajalle, sillä perustajina ja osakkaina oli 

paikallisia vaikuttajia eri aloilta. Valmistelevassa toimikunnassa vaikuttivat muun muassa mais-

teri V.I. Suvanto, valtiopäivämies maanviljelijä Vihtori Hosia, kauppias Oskari Hosia ja nimis-

mies Paavo Wahlroos. Ensimmäiseen johtokuntaan lukeutui myös K.V. Salminen, joka oli pitä-

jän sosiaalidemokraatteja. (Aalto ym. 1985: 36–37.) 
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Aluksi Punkalaitumen Sanomat ilmestyi joka toinen perjantai. Osakeyhtiön perustamisen 

jälkeen vuonna 1909 lehti muuttui kerran viikossa ilmestyväksi nelisivuiseksi pitäjänlehdeksi. 

1950-luvulla lehti ilmestyi nelisivuisena ja viisipalstaisena, 1960-luvulla kuusipalstaisena ja 

1970-luvulla kuusisivuisena ja kuusipalstaisena. Painotekniikan kehityksen vuoksi Punkalaitu-

men Sanomat muuttui tabloid-kokoiseksi 1970-luvun lopulla. Samalla sivumäärä kasvoi 12:een, 

ja 1980-luvun lopulla 16-sivuinen lehti kerran viikossa oli lähes säännönmukainen. (Helariutta 

2008: 22.) Nykyisin Punkalaitumen Sanomat ilmestyy kerran viikossa torstaisin kahdeksansivui-

sena. Jos lehtijuttuja ja ilmoituksia on paljon, ilmestyy Punkalaitumen Sanomat satunnaisesti 

myös 12-sivuisena. Poikkeuksia ovat alkukesästä ja ennen joulua ilmestyvät numerot, jotka ovat 

noin 20-sivuisia. Lisäksi lehden internetsivuilla julkaistaan joka viikko lehden pääkirjoitus, kaksi 

juttua sekä tarpeen mukaan ajankohtaisia uutisia. 

Vuonna 1910 paikallislehti oli useimmiten 5-palstainen, ja 1920- ja 1930-luvuilla suuri osa 

lehdistä ilmestyi 5- tai 6-palstaisina. Vuosina 1939 ja 1940 suurin osa lehdistä oli 6-palstaisia. 

Vielä 1960-luvullakin lehtien sivumäärä saattoi olla hyvin pieni, sillä aineistoa ei ollut paljoa ja 

kirjapainon latomolla ei ollut mahdollisuuksia taittaa enempää kuin 4- tai 6-sivuisia lehtiä. 1950-

luvun jälkeen paikallislehtien sivumäärät ovat lähteneet kasvuun, sillä suurimmat ilmoittajat ovat 

alkaneet käyttää aiempaa isompia ilmoituksia, ja sen vuoksi sivujen sekä toimituksellisen aineis-

ton määrää on pystytty nostamaan. 1980-luvulla paikallislehti oli keskimäärin 12–16-sivuinen. 

(Aalto ym. 1985: 90, 216–217, 234, 250.)  

Punkalaitumen Sanomien levikki on ilmestymisen alkamisaikana ollut noin 1000, ja nykyi-

sin se on noin 3600 (Niemelä ym. 1989: 206–207; Helariutta 2008: 23–24; Levikintarkastus Oy) 

(ks. taulukko 3). Vertailuksi esimerkiksi Suomen vanhimman paikallislehden, vuonna 1894 pe-

rustetun Tyrvään Sanomien levikki vuonna 1900 oli 350 (Aalto ym. 1985: 26). Alkuinnostus 

omaa lehteä kohtaan lienee ollut suurempaa Punkalaitumella kuin Tyrväällä, sillä Punkalaitumen 

Sanomat sai noin vuodessa 3 kertaa enemmän lukijoita kuin Tyrvään Sanomat onnistui saamaan 

6 vuodessa. 

 

Taulukko 3. Punkalaitumen Sanomien levikki vuosina 1909–2010. 

Vuosi 1909 1949 1959 1983 1991 2010 
Levikki 1000 >2000 2600 4006 4517 3602 
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Punkalaitumen Sanomien levikki on ollut nousujohteinen 1990-luvun alkuun saakka, jolloin se 

oli huipussaan. 1980-luvulla lehden levikki ylitti ensimmäisen kerran kunnan väkiluvun. (Hela-

riutta 2008: 23–24.) 

Punkalaitumen Sanomien ensimmäinen päätoimittaja oli vuosina 1908–1911 maanviljelijä 

Matti A. Lähti. Vuosina 1911–1932 päätoimittajana oli opettaja Taavi Hiltunen ja hänen jälkeen-

sä vuosina 1932–1953 taloustirehtööri Juho Lähti. Tämän jälkeen päätoimittajana oli opettaja 

Lauri Helariutta vuosina 1953–1975 ja vuosina 1975–2001 kotiseutuneuvos Juhani Helariutta. 

Juhani Helariutta oli ensimmäinen Punkalaitumen Sanomien päätoimittaja, joka ei työskennellyt 

lainkaan lehden ulkopuolella. (Helariutta 2008: 38.) Tietämykseni mukaan vuodesta 2001 alkaen 

Punkalaitumen Sanomien päätoimittajana ja toimitusjohtajana on ollut Juha Aro. 

Punkalaitumen Sanomia kustantaa yksityisessä omistuksessa oleva lehtiyhtiö Punkalaitu-

men Sanomat Oy. Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja on maanviljelijä Mikko Rasi, ja lisäksi 

yhtiön hallitukseen kuuluvat kotiseutuneuvos Juhani Helariutta, maanviljelijä Isto Juhe, maanvil-

jelijä Pentti Pihko ja maanviljelijä Juha Rasi. (Punkalaitumen Sanomat Oy.) 
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2. TYÖN TAUSTA 

 

 

Tässä luvussa käsittelen aluksi tekstiä ja tekstintutkimusta sekä lehti- ja otsikkokieltä. Lopuksi 

käsittelen paikallislehtien luonnetta yleisesti. 

 

2.1 Lehtikieli tekstilajina 
 

2.1.1 Teksti ja tekstintutkimus 

 

Yksittäisestä tekstistä ei voi puhua ilman, että se luokitellaan jollakin tavalla: käsitteet teksti ja 

tekstilaji ovat siis sidoksissa toisiinsa. John Swales [1990]3 kirjoittaa tekstilajin olevan tietyn 

diskurssiyhteisön vakiintunut tekstiluokka. Swalesin mukaan samaa tekstilajia edustavilla teks-

teillä on samat päämäärät, ja lisäksi ne on suunnattu samalle yleisölle. Lisäksi Swalesin mukaan 

saman tekstilajin teksteillä on lähes aina samanlainen rakenne, sisältö ja muoto. Useista yhtäläi-

syyksistä huolimatta saman tekstilajin tekstit voivat joiltakin osin poiketa toisistaan: osa teksteis-

tä on lajinsa prototyyppejä ja osa jollakin tavalla epätyypillisiä. Tekstilajin määrittelyssä on 

mahdollista käyttää joko ulkoisia tai sisäisiä kriteerejä: ulkoisia kriteerejä ovat diskurssiyhteisön, 

kulttuurin ja sosiaalisten käytänteiden piirteet, ja sisäisiä kriteerejä ovat puolestaan sanastollis-

kieliopilliset ja rakenteelliset piirteet. (Mäntynen, Shore & Solin 2006: 27–30.) 

Diskurssintutkimuksessa on kyse kielenkäyttäjien, tilanteen, ajan ja paikan tarkastelusta. 

Olettamuksena on usein, että sanoilla ja ilmauksilla ei ole olemassa yhtä ainoaa pysyvää merki-

tystä vaan päinvastoin: merkitykset muuttuvat ajasta ja paikasta riippuen. (Pietikäinen & Mänty-

nen 2009: 11–12.) Esimerkiksi 1900-luvun alkupuolella kirjoitettuja tekstejä tulkitaan 2000-

luvulla eri tavalla kuin kirjoittamishetkellä on tulkittu. Tästä johtuen esimerkiksi Punkalaitumen 

Sanomien otsikoinnissa tapahtuneita muutoksia ei voi verrata vain lukujen valossa. Vertailua teh-

täessä pitää huomioida, että otsikoiden kirjoittamisajankohdat poikkeavat huomattavasti toisis-

taan. Tämän vuoksi otsikolla on mahdollisesti ollut 1900-luvun alkuvuosikymmeninä erilainen 

                                                 
3 Jos alkuperäistä lähdettä ei ole saatavilla, merkitsen jatkossa alkuperäisen lähteen hakasulkeisiin ja toissijaisen 

lähteen sulkeisiin. 
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merkitys, kuin sillä on 2000-luvulla lehteä lukevalle henkilölle. Lisäksi 2000-luvulla toimittajilla 

on erilaista tietoa ja taitoa kuin 1900-luvun alkupuolen kirjoittajilla on ollut. 

Diskurssintutkimuksessa kiinnostuksen kohteena on erilaisten versioiden painoarvo, ja sen 

keskeinen ajatus on, että kielenkäyttö on aina paitsi kielellistä myös sosiaalista toimintaa. Kielen 

ajatellaan järjestäytyvän diskursiivisten ja sosiaalisten normien, arvojen ja sääntöjen mukaan 

(Pietikäinen & Mäntynen 2009: 13.) Myös Jyrki Kalliokoski (1995: 8) kirjoittaa, että kaikki kie-

lelliset valinnat ovat jollakin tavalla kytköksissä puhujan tai kirjoittajan omaan näkökulmaan, 

jota taustoittavat uskomusten ja arvojen muodostama kokonaisuus.  

Kieli mielletään diskurssintutkimuksessa notkeaksi ja monikäyttöiseksi resurssiksi, jolle 

muun muassa konteksti luo rajat (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 15). Esimerkiksi sanomalehti-

teksteissä pitää siis käyttää erilaista kieltä kuin vapaamuotoisemmissa teksteissä, sillä sanoma-

lehtiteksteillä on tarkemmat kriteerit, joiden pitää täyttyä. Koska lukijat ovat ainakin jollakin ta-

solla tietoisia näistä kriteereistä, antavat etenkin paikallislehden lukijat helposti palautetta, jos 

kriteerit eivät täyty lehtijutussa. Sari Pietikäisen ja Anne Mäntysen (2009: 25) mukaan sanalla 

diskurssi voidaan viitata johonkin kohtalaisen vakiintuneeseen kielenkäyttöön tietyssä tilanteessa 

tai tietyllä alalla. On olemassa esimerkiksi tieteellinen diskurssi ja sanomalehtidiskurssi, jotka 

ohjaavat tekstin kielenkäyttöä. 

Genre yhdistää yksittäisen tilanteen laajempaan kontekstiin, eli sanomalehtiuutinen on osa 

uutisgenreä (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 35–36). Kontekstilla voidaan Mäntysen ym. (2006: 

40) mukaan tarkoittaa:  

  

1) tilannetta, joka ympäröi kielenkäyttöä tai jonka osana kielenkäyttö on, 

2) tekstiyhteyttä eli tarkasteltavana olevaa kieliaineista ympäröivää tekstiä tai 

3) tilannetta ja tekstiyhteyttä. 

 

Suomenkielisen sanomalehtidiskurssin kontekstiksi voidaan ajatella suomalainen yhteiskunta. 

Kuitenkin myös tarkempi jaottelu on mahdollinen: Pohjois-Suomessa ilmestyvän lehden kon-

teksti voi olla esimerkiksi kyseinen asuinalue ja sen poliittinen konteksti. (Pietikäinen & Mänty-

nen 2009: 35–36.) Paikallislehden konteksti rajautuu vielä tarkemmin, sillä sen tarkoituksena on 

kertoa päivittäin ilmestyviä sanomalehtiä spesifimmin tietyn alueen tapahtumista. 
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2.1.2 Lehtikieli 

 

Uutisilta vaaditaan objektiivisuutta ja sitä kautta myös objektiivista kielenkäyttöä. Tästä huoli-

matta toimittajienkin pitää kertoa uutinen jostakin näkökulmasta. Vielä noin sata vuotta sitten 

toimittajat kirjoittivat uutiset sivistyneistön eli keski- ja yläluokan näkökulmasta, mutta suuri osa 

lukijoista sen sijaan edusti kaupunkien työväestöä ja maaseudun asukkaita. Toimittajat olivat siis 

tiedonvälittäjien lisäksi kansansivistäjiä. (Kalliokoski 1995: 37, 39.) 2000-luvulla toimittajilla ei 

enää ole suurta kansansivistäjän roolia, sillä tämä rooli on siirtynyt peruskoulun opettajille. Toi-

mittajat ovat kuitenkin yhä tiedonvälittäjiä, vaikkakin esimerkiksi paikallislehdessä tämä välittä-

jän rooli on kovin erilainen kuin esimerkiksi Suomen Tietotoimiston työntekijöillä, joiden toi-

menkuvaan kuuluu uutisten julkaiseminen muun muassa sanomalehtien käyttöön. 

1900-luvun alkupuolella sanomalehtiuutiset olivat pieniä kertomuksia, joissa kerrottiin niin 

kotimaassa kuin ulkomaillakin sattuneista tapauksista. Myös nykyisin uutisista on viestinnän tut-

kimuksessa tapana puhua kertomuksina. Uutisen toiminnallinen osuus sijoittuu otsikkoon, mah-

dolliseen ingressiin sekä taustatiedon ja kommenttien kehyksiin. (Kalliokoski 1995: 38.) Uutisen 

tärkein tieto kerrotaan siis esimerkiksi jo otsikossa, ingressissä tai ensimmäisessä kappaleessa 

(Mäntynen ym. 2006: 59–60; Kalliokoski 1995: 60). Mäntysen ym. (mp.) mukaan kaikki uutis-

tekstit eivät kuitenkaan rakennu aina tällä tavoin, vaan uutisten rakenteissa on eroja. Nykyisin 

sanomalehtigenret ovat selkeämmin eriytyneitä kuin vielä noin sata vuotta sitten: 1800-luvun 

lopussa uutiset sisälsivät faktallisen näkökulman lisäksi muun muassa valistusta, argumentaatiota 

ja jopa suostuttelua (Mäntynen ym. mts. 89). 

Swalesin [1990] määritelmä tekstilajeista sopii muun muassa lehtiteksteihin, sillä ne pyrki-

vät noudattamaan tiettyä rakennetta. Uutisen rakennetta voidaan kuvata kärjellään seisovalla 

kolmiolla (ks. kuvio 1), jonka tarkoituksena on kuvata sitä, että lukijan kannalta tärkein tieto ku-

vataan uutisen alussa. Mitä pidemmälle uutisteksti etenee, sitä vähemmän sillä on uutisarvoa. 

(Mäntynen ym. 2006: 27–30, 59.) 
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Kuvio 1. Kärjellään seisova kolmio kuvaa uutistekstin rakennetta: tärkein kerrotaan heti aluksi. 
 

Kärjellään oleva kolmio kuvaa siis sitä, että uutisen kolme tärkeintä kysymystä ovat mitä, missä 

ja milloin, joita kuvaa kolmion leveä yläosa. Kolmeen tärkeimpään kysymykseen pyritään vas-

taamaan jo uutisen alussa, esimerkiksi otsikossa, ingressissä tai ensimmäisessä kappaleessa. Kun 

tärkein asia on esitetty, vastataan kysymyksiin miksi, miten, kuka ja millä seurauksella. (Mänty-

nen ym. 2006: 59.) 

Termi tekstityyppi tarkoittaa tekstin pääasiallista esitystapaa. Tekstityypit voidaan jakaa 

esimerkiksi ohjaileviin, kertoviin, kuvaileviin, eritteleviin ja argumentoiviin. (Särmä 2011: 324.) 

Erilaisia genrejä eli tekstilajeja ovat puolestaan esimerkiksi uutinen, satu, käyttöohje ja resepti. 

Saman tekstilajin edustajat ovat samantyylisiä tekstejä, mutta niiden välillä voi kuitenkin olla 

vaihtelua. Tekstilaji uutinen on pääasiassa narratiivisen eli kertovan tekstityypin alakohta, mutta 

se voi kuitenkin sisältää myös kuvailevia ja eritteleviä jaksoja. Yksi tekstilaji voikin siis sisältää 

useita tekstityyppejä. (Mäntynen ym. 2006: 36–37.) 

Uutistekstillä on siis tietyt ulkoiset ja sisäiset kriteerit, jotka sen pitää täyttää. Ulkoisista 

kriteereistä paikallislehden pitää huomioida etenkin sosiaalisten käytänteiden piirteet, eli millai-

set lehtijutut ovat paikallislehdelle tyypillisiä. Paikallislehden toimittajien pitää siis huomioida 

se, että lukijat odottavat heiltä tietyntyyppisiä lehtijuttuja. Sisäisistä piirteistä merkittävin lienee 

se, että uutisen pitää kertoa tapahtuneesta neutraalisti, eli kirjoittajan mielipide ei saa näkyä teks-

tistä. Uutinen on yksi yleisimmistä tekstilajeista, ja sen rakenne on suurimmalle osasta lukijoista 

hyvin selvä. Uutisen tärkein sisältö ilmoitetaan usein jo otsikossa, jotta lukija saa jo ennen lehti-

jutun lukemista tietää, mistä on kyse. 

 

 

 

 



 

17 

 

2.1.3 Otsikkokieli 

 

Amerikkalaisen silmänliiketutkimuksen mukaan 75 prosenttia ihmisistä tekee uutisen lukemis-

päätöksen otsikon perusteella. Vain 19 prosenttia alkoi lukea varsinaista tekstiä, ja tästä murto-

osa luki jutun loppuun saakka. (Särmä 2011: 23.) 

Bo Carlsonin [1971] mukaan otsikon laatimisen taito tarkoittaa sitä, että kirjoittaja osaa 

karsia otsikosta pois kaiken epäolennaisen ja löytää synonyymeja sanoille, jotka eivät mahdu yh-

delle otsikkoriville (Vahtera 2009: 2). Ralf Vahtera (mp.) kirjoittaa, että otsikon laatimiseen vai-

kuttaa tästä huolimatta ennen kaikkea kielellinen intuitio siitä, minkälainen otsikko on hyväksyt-

tävä. Hänen mukaansa umpimähkäinen karsiminen ei ole mahdollista. Antero Okkosen (1980: 

250) mukaan otsikoiden rakenteeseen vaikuttavat sekä kielelliset että tekniset seikat, kuten jutul-

le varattu tila ja otsikon palstaleveys. 

Otsikon tehtävä on kertoa lukijalle, mikä on jutun keskeinen sisältö, ja lisäksi sen pitäisi 

herättää lukijan mielenkiinto. Otsikon pitäisi myös kirjapainon keinoin kertoa jutun arvo sekä 

lisätä lehden luettavuutta. (Okkonen 1980: 240.) Otsikko ei saa luvata sellaista, mitä itse jutussa 

ei kerrota. Otsikon pitää olla iskevä, ilmaisuvoimainen, rytmikäs ja aktiivinen: aktiivimuotojen 

käyttö on passiivimuotojen käyttöä tehokkaampaa. Otsikon täytyy olla myös selkeä ja konkreet-

tinen eli sen pitää aueta lukijalle heti. Otsikoissa pitää välttää välimerkkien käyttöä, sillä esimer-

kiksi kysymysmerkki voi olla osoitus mielenilmauksesta tai toimituksen laiskuudesta. (Mietti-

nen: 1988: 171–173; Okkonen 1980: 248–249.) 

Ainakin osalla otsikoista on sellaisia syntaktis-semanttisia erityispiirteitä, joilla ei ole vas-

tinetta varsinaisissa tekstilauseissa tai muissa niin kutsutun normaalitekstin rakenneosissa. Otsik-

kokieleen onkin siis kehittynyt sille ominaisia rakenteita, jotka ilmaisevat tiettyjä merkityksiä – 

usein eri tavalla kuin tekstilauseet. Nämä rakenteet poikkeavat luonnollisesti tekstilauseiden ra-

kenteista. Pelkästään syntaktinen rakenne ei välttämättä ratkaise lopullista tulkintaa, sillä asiaan 

vaikuttavat rakenteen osien (sanojen, morfeemien, lausekkeiden) merkitys, otsikon asema teks-

tissä sekä tilannetekijät. (Vahtera 2009: 9–10.) Tällä voidaan tarkoittaa esimerkiksi verbin puut-

tumista otsikosta: normaalitekstin lauseessa pitää olla finiittimuotoinen verbi, mutta otsikossa jo 

nominien taivutus auttaa tunnistamaan toiminnan suunnat ja roolit. Uutisotsikoiden pitää olla 

kontekstin vuoksi lyhyitä, ja niiden pitää kertoa olennainen asia, eli näillä pikkuteksteillä on niin 

sanotusti oma kielioppinsa. (Heikkinen 1999: 124; Pietikäinen & Mäntynen 2009: 43.) Pietikäi-
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nen ja Mäntynen (mp.) kirjoittavat, että sanomalehtiotsikoiden predikaattiverbittömyys ei ole sat-

tumaa, vaan kyse on kielenkäytössä näkyvästä vakiintuneesta diskursiivisesta käytänteestä. 

Sanomalehtiotsikossa on kyse valinnoista, ja jokainen tehty valinta vaikuttaa siihen, millai-

sen kuvan lukija saa tapahtumista. Diskurssintutkimuksessa otsikoita pitää tutkia suhteessa mui-

hin teksteihin ja uutisgenreen sekä suhteessa suomalaiseen yhteiskuntaan. (Pietikäinen & Mänty-

nen 2009: 70.) Uutiset välittävätkin aikansa ja toimittajien käsityksiä ja arvoja informaation 

ohessa (Kalliokoski 1995: 40). Tämän vuoksi esimerkiksi paikallisuutta Punkalaitumen Sano-

missa ei voi tutkia ilman, että huomioi näytevuoden. 

Sanomalehtikielessä uutisjutun otsikon prototyyppinä voidaan pitää otsikkoa, joka esittää 

väitteen (Vahtera 2009: 51). Tämän perusteella on mahdollista olettaa, että väitelauseen muodos-

sa oleva otsikko on huomattavasti yleisempi kuin kysymys- tai käskylauseen muodossa oleva 

otsikko. 

 

2.2 Paikallislehtien luonne ja historiaa 
 

Sanomalehtien Liiton määritelmän mukaan paikallislehti on vähintään kerran viikossa ilmestyvä 

lehti, joka on maksullinen. Paikallislehden sisältö painottuu paikallisiin uutisiin, paikalliseen si-

sältöön ja ilmoituksiin sekä painetussa että sähköisessä muodossa. (Sanomalehtien Liitto.) 

Paikallislehti leviää yhteen tai muutamaan kuntaan tai kaupunginosaan. Paikallislehtiver-

kosto peittää koko Suomen ollen tiheimmillään maan länsi- ja eteläosissa. Paikallislehdet eivät 

kilpaile keskenään, eivätkä ne kilpaile lukijoista sanomalehtien kanssa, vaikkakin ilmoituskilpai-

lua saattaa olla. Paikallislehti sitoo suppean levikkialueensa väestön yhteen, ja se tuo oman alu-

eensa väestön tarpeet, vaatimukset ja mielipiteet esille. (Okkonen 1980: 18.) 

Paikallislehden tuntomerkeistä on olemassa myös seuraavanlainen määritelmä: lehti sisäl-

tää lähinnä paikallista aineistoa ja käsittelee levikkialueensa yleisiä asioita, sen varsinaisena le-

vikkialueena on muutama kunta, yksi kunta tai kunnanosa, lehti leviää tilattuna ja se on, ainakin 

oman ilmoituksensa mukaan, poliittisesti sitoutumaton. Pienen paikkakunnan lehden puolueet-

tomuutta saatettiin lehtien alkuvuosina tosin epäillä, sillä aktiivisesti lehden toiminnassa mukana 

olleiden henkilöiden yhteydet tai epäillyt yhteydet puolueisiin leimasivat helposti koko lehden 

tietyn puolueen kannattajaksi. Puolueettomuutta saatettiin pyrkiä korostamaan jopa niin, että leh-

ti ei kirjoittanut lainkaan puolueasioista. (Aalto ym. 1985: 14.) 
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Etenkin maaseudulla lehden pitää osata tyydyttää lukijoidensa tarpeet, sillä pienillä paik-

kakunnilla väki vähenee koko ajan, eikä paikallislehdillä ole varaa menettää lukijoitansa. Tyypil-

lisesti paikallislehden tilaaja asuu joko lehden ilmestymispaikkakunnalla tai sen lähialueella. Al-

le 4000 talouteen leviävien paikallislehtien tilaajista jopa yli puolet elää kuitenkin levikkialueen 

ulkopuolella. Näistä tilaajista monet ovat sellaisia, jotka ovat joko lapsuudessaan tai myöhem-

mässä elämänvaiheessa asuneet lehden ilmestymispaikkakunnalla. Paikkakunnalla asumisesta on 

saattanut kulua jo vuosia, mutta entisen kotipitäjän asiat kiinnostavat silti. Tämän vuoksi ilmes-

tymispaikkakunnan ulkopuolella asuvalle lukijalle sanoilla paikallislehti ja paikallisuus on eri 

merkitys kuin lehden ilmestymispaikkakunnalla asuvalle. (Kupiainen 2004: 4–11.) 

Lehtien etälevikkiluvut nousivat 1960–1970-lukujen suurten muuttovirtojen vuoksi. Vaik-

ka kotipaikkakunta vaihtuu, säilyttää muuttaja yhä vanhan paikallislehden tilauksen, sillä kiin-

nostus vanhan kotipitäjän tapahtumiin jää usein elämään. (Kupiainen 2004: 4–11.) Paikallislehti 

voi myös toimia hyvänä oppaana kesäasukkaille tai paikkakunnalle muuttaneille uusille asukkail-

le. 

 

 

Tämän alaluvun historiaosuus perustuu Aallon ym. (1985) teokseen Suomen lehdistön historia 4: 

Paikallislehdistön historia. 

1860-luvulla pitkän tauon jälkeen käynnistynyt valtiopäivätoiminta vaikutti osaltaan pai-

kallislehtien syntyyn: koska yhteiskunnan toiminnat muuttuivat, tarvittiin välineitä yhä monipuo-

lisempaan tiedon välittämiseen kansalaisille. Vuoteen 1890 mennessä sanomalehtien lukumäärä 

oli lähes nelinkertaistunut kolmessa vuosikymmenessä. Lehtien kasvavaan määrään maaseudulla 

vaikuttivat muun muassa kansakouluverkoston laajeneminen, lukutaidon kehittyminen, kirjasto-

jen sekä lukutupien perustaminen ja yhdistystoiminnan viriäminen, sillä ne lisäsivät 1800-luvun 

lopussa kansalaisten lukuhalukkuutta. Elinkeinoelämän vilkastuminen ja taloudellinen vaurastu-

minen edistivät myös osaltaan lehtien leviämistä. Koska postinkulku uudistui ja liikenneolot pa-

ranivat, lehdet saatiin aiempaa helpommin perille. Samaan aikaan vähenevä kirkossa käyminen 

lisäsi tarvetta paikallislehdille, jotta tiedonkulku olisi taattu. Kun kunnallishallinto siirtyi 1800-

luvun lopulla kuntalaisten hoidettavaksi, lisääntyivät yhteiset asiat ja tarve tiedottaa näistä asiois-

ta. 
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Vuosien 1900–1909 aikana pantiin alulle 9 lehteä, joista 4 aloitti ilmestymisen. 1900-luvun 

alkuvuosikymmeninä noin neljännes lehdistä tyrehtyi joko näytenumeroon tai pariin tai viimeis-

tään ennen, kuin lehden ilmestyminen oli kestänyt puoli vuotta. 

Suurin osa 1910-luvulla ilmestyneistä paikallislehdistä julkaisi myös koti- ja ulkomaanuu-

tisia, jotta nämä lehdet voisivat palvella myös niitä, joille ei tule paikallislehden lisäksi muita 

lehtiä. Paikallislehdet pyrkivät myös lisäämään kuntalaisten kiinnostusta kunnallisten asioiden 

hoitamiseen, minkä vuoksi lehdet alkoivat korostaa aiempaa selvemmin erilaisen kunnallistie-

touden levittämisen ja kunnallisten kysymysten käsittelyn tärkeyttä. Tilauksia saadakseen paikal-

lislehtien piti tarjota lukijoilleen sellaista paikallista luettavaa, joka ei saanut sanomalehdissä 

palstatilaa. Pienissä lehdissä sisällön rakentumiseen vaikuttivat vahvasti myös päätoimittajan 

omat mieltymykset.  

1950-luvulle saakka paikallislehdille oli tyypillistä lehtien toimittaminen sivutoimisesti ja 

ilman journalistista kokemusta. Lehden tekoon saattoi ottaa osaa useampikin toimittaja osatoimi-

sen päätoimittajan tai vastaavan toimittajan lisäksi. Pitkän aikaa lehdet luottivat avustajien pa-

nostukseen, eikä aktiiviseen uutisten etsintään ollut tarvetta. Avustajat hoitivat yleensä hengelli-

set, erilaisiin kunnallisiin asioihin, maatalouteen sekä seurojen ja yhdistysten toimintaan liittyvät 

kirjoitukset. Tarvittaessa tyhjäksi jääneitä kohtia täytettiin saksimalla aineistoa muista lehdistä 

tai toimitukselle saapuneella valmiilla aineistolla. 1900-luvun puoliväliin saakka päätoimittajan 

työstä vastasi yleensä kansakoulunopettaja, ja jopa joka viides päätoimittaja oli opettaja. Opetta-

jat nousivat paikallislehdissä merkittävään rooliin sen vuoksi, että he olivat maaseudun sivis-

tysharrastusten ja muidenkin tapahtumien keulahahmoja ja he tulivat mielellään mukaan myös 

paikallislehtityöhön. 

Ensimmäisillä paikallislehdillä tärkeintä ei ollut voiton tuottaminen vaan elinkelpoisuuden 

varmistaminen, sillä varhaisimpia lehtiä tehtiin sivistys- ja valistuspyrkimysten hengessä. Ilman 

omaa painoa toimineet lehdet, kuten Punkalaitumen Sanomat, saivat tulonsa lähinnä tilauksista ja 

ilmoituksista. Paikallislehden suppea ilmestysalue on aina rajoittanut tilaajien määrää ja levikin 

kehitystä. Potentiaalinen lukijakunta onkin muodostunut ilmestymisalueella asuvista sekä niistä 

paikkakunnalta poismuuttaneista henkilöistä, jotka ovat halunneet vaalia siteitään entiseen asuin-

paikkaansa. Tilaustulot olivat paikallislehdille 1900-luvun alkupuolella niin merkittäviä, että 

riippumattomuutta ilmoitustuloista pidettiin ihanteena. 
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Paikkakunnan oman lehden merkitystä lisäsi 1950-luvulla myös se, että lehdillä oli tapana 

tukea rahalahjoituksin kotiseutu-, sivistys- ja muita tarkoituksia. Monet lehdet ovat tehneet huo-

mattavia lahjoituksia esimerkiksi opiskelijoille, urheiluseuroille, kulttuuri- ja huoltotyölle sekä 

muille kohteille. Punkalaitumen Sanomat tunnetaan esimerkiksi kotiseutuhengestään. 

Paperinsäännöstelyn aikana 1900-luvun alussa paikallislehdillä oli käytössään jopa liikaa 

materiaalia määrättyihin sivumääriin nähden. 1950-luvulla podettiin puolestaan usein aineistopu-

laa toimituksen pienuuden vuoksi ja siksi, että ulkopuolista aineistoa ei ollut niin paljoa saatavil-

la kuin eri yhteisöjen tiedotustoiminnan kukoistuskauden alkaessa 1970-luvulla. Paikallislehdille 

valtakunnallisesti tarjottu tiedotusaineisto on kasvanut huomattavasti vuosikymmenten saatossa. 
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3. OTSIKOIDEN SANASTO 

 

 

Tässä luvussa käsittelen aluksi otsikoiden sanamääräjakaumia ja tämän jälkeen sanaluokkaja-

kaumia. Molemmissa alaluvuissa vertaan saamiani tuloksia Hakalan (1988) Otsakirjoituksista 

otsikoihin: Tyrvään Sanomien otsikointi vuosina 1894–1986 -tutkimuksen tuloksiin. Kaikki Tyr-

vään Sanomista esitetyt luvut perustuvat Hakalan (1988) tutkimukseen. Luvun lopussa käsittelen 

lyhyesti sellaisia Punkalaitumen Sanomien otsikoita, joissa on joko kirjoitusvirhe, lyhenne tai 

vieraskielinen sana. 

 

3.1 Otsikoiden sanamääräjakauma 
 

Käsittelen alaluvussa 3.1 ensin 1920-, 1950- ja 1980-lukujen näytevuosien sanamäärät Punkalai-

tumen Sanomien otsikoissa ja vertailen tuloksia Hakalan (1988) tutkimustuloksiin. Tämän jäl-

keen käsittelen Punkalaitumen Sanomien näytevuoden 2007 otsikoiden sanamäärät ja vertailen 

eri näytevuosia keskenään. 

Näytevuosina 1926–1927 on Punkalaitumen Sanomissa yhteensä 478 otsikkoa, ja näyte-

vuonna 1924 Tyrvään Sanomissa on 362 otsikkoa. Yhteneväisten ajankohtiensa ja lähes yh-

teneväisten otsikkomääriensä vuoksi koen näytevuodet vertailukelpoisiksi. 
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Kuvio 1. 1920-luvun näytevuosien sanamäärien prosenttiosuudet Punkalaitumen Sanomien ja 
Tyrvään Sanomien otsikoissa. 
 

Näytevuosien 1926–1927 Punkalaitumen Sanomien 478 otsikon yleisin sanamäärä on 2 (esi-

merkki 1), toiseksi yleisin sanamäärä on 1 (esimerkki 2), kolmanneksi yleisin 3 (esimerkki 3) ja 

neljänneksi yleisin 4 (esimerkki 4) (ks. kuvio 1). Tyrvään Sanomien otsikoiden yleisimmät sa-

namäärät näytevuonna 1924 ovat samat Punkalaitumen Sanomien kanssa. 
 

1) Sähkövirtaa Punkalaitumelle. (PS 12.2.1926) 

2) Kansakoulut. (PS 16.4.1926) 

3) Osuuskuntakokouksia Kivisenojan kulmalla. (PS 18.3.1927) 

4) Kansankielen sanakirjahanke ja Punkalaidun. (PS 23.12.1927) 

 

Punkalaitumen Sanomien sekä Tyrvään Sanomien otsikoiden sanamäärät ovat olleet 1920-

luvun näytevuosina hyvin samankaltaiset. Pienet, 1–5 prosenttiyksikön, erot selittynevät jo sillä, 

että Punkalaitumen Sanomien aineisto koostuu 478 otsikosta, kun taas Tyrvään Sanomien aineis-

to koostuu 362 otsikosta. 
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Taulukko 1. Esirivillisten tai alaotsikollisten otsikoiden lukumäärät 1920-luvun 
näytevuosina Punkalaitumen Sanomissa. 

Esirivillisten tai alaotsikollisten otsikoiden määrät vuosina 1926–1927. 
Sanamäärä Otsikoiden lukumäärät 

13 1 
11 2 
10 3 
9 1 
8 4 
7 2 
6 5 
5 6 
4 2 
3 3 

 

Punkalaitumen Sanomien näytevuosien 1926–1927 otsikoista 29 koostuu pääotsikon lisäksi 

myös esirivistä tai alaotsikosta (ks. taulukko 1). Esimerkeissä 5–7 on Punkalaitumen Sanomien 

11- ja 13-sanaiset otsikot näytevuosilta 1926–1927. 
 

5) Hirttäytyneen miehen luuranko löydetty Liittolan metsästä. Tunnettu työmiehen poika Matti Kallioksi.  

(PS 28.5.1926) 

6) Joulu- ja Uudenvuodenmerkki Suomessakin käytäntöön. Kannatettava aloite tuberkuloosia sairastavien   

lasten hyväksi. (PS 17.12.1926) 

7) Turun hiippakunnan asessorivaali. Valituksi tulleet rovastit K. R. Kares ja K. V. Lehtonen. (PS 11.3.1927) 

 

Koska Hakala (1988) käsittelee tutkimuksessaan pelkästään pääotsikoita, voi todeta, että 

Tyrvään Sanomien pääotsikoissa on ollut muutama yli 9-sanainen pääotsikko, kun puolestaan 

Punkalaitumen Sanomissa ei näin pitkiä pääotsikoita ole ollut lainkaan. Kaikki Punkalaitumen 

Sanomien yli 9-sanaiset otsikot ovat näytevuosina 1926–1927 koostuneet siis pääotsikon lisäksi 

myös joko esirivistä tai alaotsikosta. Tämä lienee suurin ero Punkalaitumen Sanomien ja Tyr-

vään Sanomien otsikoiden sanamäärien välillä. 

 

 

Punkalaitumen Sanomissa on 471 otsikkoa näytevuonna 1954. Tyrvään Sanomissa näytevuonna 

1952 on puolestaan 300 otsikkoa. Vaikka otsikkomäärissä on suurehko ero, ovat näytevuodet 

samalta vuosikymmeneltä, joten koen näytevuodet vertailukelpoisiksi. 
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Kuvio 2. 1950-luvun näytevuosien sanamäärien prosenttiosuudet Punkalaitumen Sanomien ja 
Tyrvään Sanomien otsikoissa. 
 
Näytevuonna 1954 Punkalaitumen Sanomien 471 otsikon yleisin sanamäärä on 2 (esimerkki 8), 

toiseksi yleisin 3 (esimerkki 9), kolmanneksi yleisin 4 (esimerkki 10) ja neljänneksi yleisin 1 

(esimerkki 11) (ks. kuvio 2). 

 
8) Urjalan kotiteollisuuskoulut (PS 3.6.1954) 

9) Oriniemen Marttojen vuosikokous (PS 28.1.1954) 

10) Lentävä lautanen Punkalaitumen taivaalla. (PS 1.7.1954) 

11) Pienviljelijäyhdistykset (PS 25.11.1954) 

 

Tyrvään Sanomien otsikoiden yleisimmät sanamäärät poikkeavat hieman Punkalaitumen 

Sanomien vastaavista: Tyrvään Sanomien yleisin sanamäärä näytevuonna 1952 on 2, toiseksi 

yleisin 4, kolmanneksi yleisin 3 ja neljänneksi yleisin 5. Toisin kuin Punkalaitumen Sanomissa, 

Tyrvään Sanomissa 1-sanainen otsikko ei mahtunut neljän yleisimmän sanamäärän joukkoon. 

Tyrvään Sanomissa on siis ilmeisesti vähennetty toteavia, pelkästä substantiivista koostuvia yk-
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sisanaisia otsikoita, mutta Punkalaitumen Sanomissa niiden käyttö vaikuttaa olleen vielä 1950-

luvun näytevuonna yleistä. Koska Tyrvään Sanomissa 4 yleisimmän otsikkopituuden joukkoon 

kuuluvat 5-sanaiset otsikot, voi todeta, että siellä on käytetty 1950-luvulla enemmän pidempiä 

otsikoita kuin Punkalaitumen Sanomissa. Tyrvään Sanomissa on käytetty pidempiä otsikoita 

myös sillä perusteella, että Tyrvään Sanomissa toiseksi yleisin otsikon pituus on 4-sanainen ja 

kolmanneksi yleisin 3-sanainen, ja Punkalaitumen Sanomissa nämä luvut ovat päinvastaiset. 

Pääotsikon lisäksi esirivistä tai alaotsikosta koostuvia otsikoita on näytevuoden 1954 Pun-

kalaitumen Sanomissa 49 (ks. taulukko 2). 

 

Taulukko 2. Esirivillisten tai alaotsikollisten otsikoiden lukumäärät 1950-luvun 
näytevuonna Punkalaitumen Sanomissa. 

Esirivillisten tai alaotsikollisten otsikoiden määrät vuonna 1954. 
Sanamäärä Otsikoiden lukumäärät 

15 2 
13 1 
11 2 
10 1 
9 2 
7 1 
6 7 
5 8 
4 16 
3 9 

 

Punkalaitumen Sanomien kaikki yli 10- ja sitä useampisanaiset otsikot ovat sellaisia, jotka koos-

tuvat pääotsikon lisäksi myös esirivistä tai alaotsikosta (yhteensä 6 otsikkoa). Esimerkeissä 12–

14 on esitelty näytevuoden 1954 Punkalaitumen Sanomien 13–15-sanaiset otsikot. 

 
12) Satakunnan nuorisoseuraväen laulujuhla Vammalassa. Kymmentuhansinen juhlayleisö. Sadesäälläkin 

maakunnan jämerän kansan keskuudessa juhla onnistui (PS 22.7.1954) 
13) 400 sikaa, 300 kananpoikaa ja 6-päinen karja tulen kynsissä Kaksi yöllistä suurpaloa viime viikolla Pun-

kalaitumella (PS 1.4.1954) 
14) Punkalaitumella on ollut kivikautista asutusta yli 7000 vuotta sitten. Muinainen merenranta todettu Ho-

siakorven tilan mailla. (PS 5.8.1954) 
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Näytevuoden 1952 Tyrvään Sanomien otsikoista 23 on 10- tai useampisanaisia, ja kaikki 

nämä otsikot ovat pelkästään pääotsikoita. Tyrvään Sanomissa on 1950-luvulla ollut Punkalai-

tumen Sanomiin verrattaessa suhteellisen huomattava määrä 10- tai useampisanaisia otsikoita. 

Tämän on voinut mahdollistaa esimerkiksi erilainen taitto sekä otsikoiden pienempi fyysinen 

fonttikoko Punkalaitumen Sanomiin verrattuna. Luultavasti Tyrvään Sanomien otsikot ovat ol-

leet Punkalaitumen Sanomien otsikoita informatiivisempia. Toisaalta on myös mahdollista, että 

Punkalaitumen Sanomissa pitkä otsikko on jaettu sekä pääotsikkoon että esiriviin tai alaotsik-

koon, kun taas Tyrvään Sanomissa on mieluummin käytetty pelkästään pääotsikkoa. 

 

 

Punkalaitumen Sanomissa on 1980-luvun näytevuonna 473 otsikkoa. Tyrvään Sanomien näyte-

vuonna 1986 otsikoita on 303. Vaikka otsikkomäärissä on suurehko ero, ovat näytevuodet samal-

ta vuosikymmeneltä, joten koen näytevuodet vertailukelpoisiksi. 

 

 
Kuvio 3. 1980-luvun näytevuosien sanamäärien prosenttiosuudet Punkalaitumen Sanomien ja 
Tyrvään Sanomien otsikoissa. 
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Punkalaitumen Sanomien näytevuoden 1988 otsikoiden yleisin sanamäärä on 3 (esimerkki 15). 

Toiseksi yleisin sanamäärä on 2 (esimerkki 16), kolmanneksi yleisin on 4 (esimerkki 17) ja nel-

jänneksi yleisin 5 (esimerkki 18) (ks. kuvio 3). Näytevuonna 1986 Tyrvään Sanomien otsikoiden 

yleisin sanamäärä on 3, toiseksi yleisin 4, kolmanneksi yleisin 2 ja neljänneksi yleisin 5. 

 
15) Toripäivät myös maanantaisin (PS 12.5.1988) 

16) Joutsenet tulivat (PS 18.2.1988) 

17) Tulossa vilkas rakentamiskesä Punkalaitumelle (PS 21.4.1988) 

18) Sallilan Sähkölaitoksen osakemerkintä sujunut tyydyttävästi (PS 28.4.1988) 

 

1980-luvun näytevuosina Punkalaitumen Sanomien ja Tyrvään Sanomien otsikoiden 4 

yleisintä sanamäärää ovat samat, mutta järjestys hieman eri. Punkalaitumen Sanomissa on yhä 

muutama prosenttiyksikkö enemmän 1-sanaisia otsikoita kuin Tyrvään Sanomissa. Tyrvään Sa-

nomissa on siis selvästi pitäydytty hieman pidempisanaisissa otsikoissa, mutta Punkalaitumen 

Sanomissa kehitys lyhyistä otsikoista pitkiin otsikoihin on ollut Tyrvään Sanomia hitaampaa. 

Tyrvään Sanomat siirtyi jo 1970-luvun alussa käyttämään näyttöpäätteitä työvälineinään ja oli 

ensimmäinen kyseisen tekniikan käyttöön ottanut paikallislehti Euroopassa (Aalto ym. 1985: 

215). Toisin sanoen Tyrvään Sanomat käytti Punkalaitumen Sanomia aiemmin nykyaikaisempaa 

tekniikkaa lehden teossa. Tällä on saattanut olla vaikutusta myös otsikoiden pituuteen, sillä tek-

niikan kehittyminen on mahdollistanut aiempaa paremman taiton suunnittelun ja kokeilevan, ai-

emmasta poikkeavan taiton. 

Punkalaitumen Sanomissa näytevuoden 1988 otsikoista 49 koostuu pääotsikon lisäksi 

myös esirivistä tai alaotsikosta (ks. taulukko 3). 
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Taulukko 3. Esirivillisten tai alaotsikollisten otsikoiden lukumäärät 1980-luvun 
näytevuonna Punkalaitumen Sanomissa. 

Esirivillisten tai alaotsikollisten otsikoiden määrät vuonna 1988. 
Sanamäärä Otsikoiden lukumäärät 

10 1 
9 4 
8 3 
7 7 
6 9 
5 13 
4 6 
3 6 

 

Punkalaitumen Sanomien otsikoista kaikki 9- ja useampisanaiset ovat sellaisia, jotka koostuvat 

pääotsikon lisäksi myös esirivistä tai alaotsikosta. Esimerkeissä 19–20 on Punkalaitumen Sano-

mien yksi 9-sanaisista otsikoista ja 10-sanainen otsikko näytevuodelta 1988. 

 
19) Idea – suunnittelu – toteutus Tauno Taalikka 50 vuotta 13.4.1988 Tuusulassa (PS 14.4.1988) 

20) Kunto viestissä neljäs Säkylä, Lahti ja pohjoisen pojat voitonjaolla viesteissä (PS 3.3.1988) 

 

Näytevuonna 1986 Tyrvään Sanomissa on 4 otsikkoa, joiden pituus on vähintään 9 sanaa. 

Verrattaessa näytevuoteen 1954 on Tyrvään Sanomissa pitkien otsikoiden määrä vähentynyt sel-

västi. Tyrvään Sanomissa on prosentuaalisesti jopa vähemmän vähintään 9-sanaisia otsikoita 

kuin Punkalaitumen Sanomissa, mutta tämä selittynee sillä, että Hakalan (1988) tutkimuksessa 

on huomioitu pelkästään pääotsikot. 

 

 

Näytevuonna 2007 Punkalaitumen Sanomien 501 otsikon yleisin sanamäärä on 3 (esimerkki 21). 

Toiseksi yleisin sanamäärä on 4 (esimerkki 22), kolmanneksi yleisin 2 (esimerkki 23) ja neljän-

neksi yleisin 5 (esimerkki 24). 

 
21) Kunnolle uusi sihteeri (PS 8.2.2007) 
22) Hakkuutavoite ylittyi roimasti Punkalaitumella (PS 5.4.2007) 
23) Äidit virkavapaalla (PS 16.5.2007) 
24) Koskioisten kävelijät eivät keliä säikkyneet (PS 9.8.2007) 
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Näytevuoden 2007 otsikoista 22 muodostuu pääotsikon lisäksi myös esirivistä tai alaotsikosta 

(ks. taulukko 4). 

 
Taulukko 4. Esirivillisten tai alaotsikollisten otsikoiden lukumäärät 2000-luvun 
näytevuonna Punkalaitumen Sanomissa. 

Esirivillisten tai alaotsikollisten otsikoiden määrät vuonna 2007. 
Sanamäärä Otsikoiden lukumäärät 

13 1 
12 1 
11 3 
10 4 
9 3 
7 6 
6 2 
4 2 

 

Uusimmassa aineistossa kaikki 10- tai useampisanaiset otsikot muodostuvat pääotsikon lisäksi 

myös esirivistä tai alaotsikosta, joten pääotsikot eivät yksinään ole pitkiä näytevuonna 2007. Pi-

sin pääotsikko vuoden 2007 aineistossa on 8-sanainen (esimerkki 25). Esimerkeissä 26–27 on 

12–13-sanaiset otsikot näytevuodelta 2007. 
 

25) Punkalaidun ja Äetsä esittävät Huittisille ja Vammalalle monikuntaliitosselvitystä (PS 8.2.2007) 

26) Satunnainen ongelma myönnetään, systemaattisuus kielletään Suuret jakelualueet ja ruuhkapäivät hidas-

tavat Postin noutomerkkipalvelua (PS 7.6.2007) 

27) Karppanen takaisin kunnanhallituksen johtoon Talousarvio läpi nuijan kopautuksella, työjärjestys ja hal-

litus vaativat äänestyksen (PS 4.1.2007) 
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Kuvio 4. Punkalaitumen Sanomien otsikoiden sanamäärien prosenttiosuudet näytevuosittain. 

 

Vaikuttaa siltä, että Punkalaitumen Sanomien otsikot ovat pidentyneet hieman tultaessa 1900-

luvun alkupuolelta 2000-luvulle (ks. kuvio 4). Näytevuosina 1926–1927 sekä 1954 Punkalaitu-

men Sanomien otsikoiden yleisin sanamäärä on 2, ja kahtena viimeisenä näytevuotena yleisin 

sanamäärä on 3. Kahtena ensimmäisenä näytevuotena neljä yleisintä sanamäärää ovat 1–4, kun 

taas näytevuosina 1988 ja 2007 neljä yleisintä sanamäärää ovat 2–5. Lisäksi otsikoiden näyte-

vuosittaisten keskipituuksien perusteella voidaan päätellä, että Punkalaitumen Sanomien otsikot 

ovat pidentyneet: näytevuosina 1926–1927 otsikoiden keskimääräinen pituus on 2,6 sanaa, näy-

tevuonna 1954 puolestaan 3,1 sanaa, näytevuonna 1988 otsikot ovat keskimäärin 3,2-sanaisia ja 

näytevuonna 2007 otsikoiden keskimääräinen pituus on 3,6 sanaa. 
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Kahtena varhaisimpana näytevuosikymmenenä yksisanaisia otsikoita on ollut yhteensä 16 

prosenttia ja kahtena viimeisenä näytevuosikymmenenä yhteensä 5 prosenttia – toteavat, yksisa-

naiset otsikot ovat siis vähentyneet huomattavasti Punkalaitumen Sanomissa. Viisisanaisten otsi-

koiden prosentuaalinen ero ei sen sijaan ole kovin suuri: näytevuosina 1926–1927 ja 1954 vii-

sisanaisia otsikoita on yhteensä 6 prosenttia ja näytevuosina 1988 ja 2007 yhteensä 10 prosenttia. 

Vaikka otsikot ovat pidentyneet, 10-sanaisia tai pidempiä otsikoita ei ole uudemmassa ai-

neistossa juuri enempää kuin vanhemmassa aineistossa: 1926–1927 yhteensä 7 (esimerkki 28), 

1954 yhteensä 6 (esimerkki 29), 1988 yhteensä 2 (esimerkki 30) ja 2007 yhteensä 9 (esimerkki 

31). Kymmensanaisissa tai sitä pidemmissä otsikoissa sekä pääotsikosta että esirivistä tai alaotsi-

kosta muodostuu näytevuosina 1926–1927 6/7, näytevuonna 1954 6/6, näytevuonna 1988 2/2 ja 

näytevuonna 2007 9/9. Lähes kaikki kymmensanaiset tai sitä pidemmät otsikot muodostuvat siis 

pääotsikon lisäksi myös esirivistä tai alaotsikosta, mikä osaltaan selittää pidemmät otsikot. 

 
28) Joulu- ja Uudenvuodenmerkki Suomessakin käytäntöön. Kannatettava aloite tuberkuloosia sairastavien 

lasten hyväksi. (PS 17.12.1926) 
29) Punkalaitumella on ollut kivikautista asutusta yli 7000 vuotta sitten. Muinainen merenranta todettu Ho-

siakorven tilan mailla. (PS 5.8.1954) 
30) Kunto viestissä neljäs Säkylä, Lahti ja pohjoisen pojat voitonjaolla viesteissä (PS 3.3.1988) 
31) Rautavesi upposi, tilalle historiallinen Sastamala Työryhmille laaja selvitysvastuu ja tiukka aikataulu   

(PS 9.8.2007) 

 

1920-luvun näytevuosina esirivillisiä tai alaotsikollisia otsikoita on kaikista otsikoista 6 prosent-

tia, 1950-luvun näytevuonna 10, 1980-luvun näytevuonna 10 ja 2000-luvun näytevuonna 4. 

1950-luvun näytevuonna esirivillisiä tai alaotsikollisia otsikoita on prosentuaalisesti enemmän 

kuin 1920-luvun näytevuosina. Koska molempina näytevuosikymmeninä Punkalaitumen Sano-

mat ilmestyi vain nelisivuisena, on syy prosentuaaliseen eroon oltava muualla kuin lehden sivu-

määrässä. Yksi syy voi olla se, että 1950-luvulla paikallislehdissä podettiin jopa aineistopulaa, 

joten otsikoille on voitu antaa aiempaa enemmän tilaa (Aalto ym. 1985: 185). 1980-luvulla esiri-

villisten ja alaotsikollisten otsikoiden lähes 10 prosentin osuus selittynee jo sillä, että tuolloin 16-

sivuinen lehti oli yleinen, joten myös tilaa vievien otsikoiden käyttö on ollut hyvin mahdollista. 

2000-luvun näytevuoden esirivillisten sekä alaotsikollisten otsikoiden vähentynyt määrä 

selittynee sillä, että nykyisin lehden sivumäärä on vain puolet 1980-luvun lehden normaalista 
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sivumäärästä. Toimitus voi joutua poistamaan jo sivulla olleen esirivin tai alaotsikon esimerkiksi 

taitollisista syistä tai tilanahtauden vuoksi. Koska lehti ilmestyy vain kerran viikossa, pyritään 

siihen saamaan mahdollisimman tuoreita juttuja. Jos esimerkiksi taittoaamuna paljastuu jokin 

ajankohtainen uutinen, voivat toiset jutut joutua antamaan tilaa uudelle. Työskennellessäni Pun-

kalaitumen Sanomissa olen huomannut, että tilan saamiseksi toimitus lyhentää ensin otsikoita, 

tämän jälkeen tiivistää ja lyhentää leipätekstiä sekä ingressiä ja vasta viimeiseksi, jos on vielä 

tarpeen, pienentää lehtikuvia. 

Punkalaitumen Sanomat taitettiin painossa vuoden 2008 kevääseen saakka. Painolla on 

voinut olla 1900-luvun alkupuolella vaikutusta esirivillisten tai alaotsikollisten otsikoiden mää-

rään. Aallon ym. (1985: 90) mukaan paikallislehdet olivat 1900-luvun alkuvuosikymmeninä pai-

non armoilla, sillä painopaikka saattoi sijaita kaukana lehden toimituksesta ja kulkuyhteydet 

saattoivat olla huonot. Tämän vuoksi taitto-ohjeita annettiin esimerkiksi puhelimitse. 1900-luvun 

lopussa ja 2000-luvulla lehden toimituksella on aina ollut ylin päätösvalta. Paino ei siis ole saa-

nut poistaa esimerkiksi esiriviä ilman toimituksen lupaa. Lisäksi eri kausien päätoimittajilla on 

voinut olla vaikutusta siihen, kuinka usein lehtijuttujen otsikoissa on ollut esirivi tai alaotsikko. 

 
3.2 Otsikoiden sanaluokkajakauma 
 

Käsittelen alaluvussa 3.2 ensin 1920-, 1950- ja 1980-lukujen näytevuosien sanaluokkajakaumat 

Punkalaitumen Sanomien otsikoissa ja vertailen tuloksia Hakalan (1988) tutkimustuloksiin. Tä-

män jälkeen käsittelen Punkalaitumen Sanomien näytevuoden 2007 otsikoiden sanaluokkaja-

kaumaa ja vertailen eri näytevuosia keskenään. 

Näytevuosina 1926–1927 Punkalaitumen Sanomien otsikoiden kokonaissanamäärä on 

1160. Tyrvään Sanomien otsikoiden kokonaissanamäärä näytevuonna 1924 on 1104. Kyseiset 

näytevuodet ovat mielestäni vertailukelpoisia yhteneväisten ajankohtiensa ja sanamääriensä 

vuoksi. 
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Kuvio 5. Sanaluokkajakauma 1920-luvun näytevuosina Punkalaitumen Sanomien ja Tyrvään 
Sanomien otsikoissa. 
 

Näytevuosina 1926–1927 Punkalaitumen Sanomien otsikoissa substantiiveja esiintyy kaikista 

sanaluokista ylivoimaisesti eniten (ks. kuvio 5). Näytevuosien 1926–1927 substantiiveista 79 

prosenttia on appellatiiveja ja 21 prosenttia propreja. Substantiivien jälkeen eniten on esiintynyt 

verbejä ja adjektiiveja. 

Tyrvään Sanomien otsikoiden sanaluokkajakauma näytevuodelta 1924 vaikuttaa hyvin sa-

mankaltaiselta kuin Punkalaitumen Sanomien: substantiiveja on käytetty selvästi eniten (ks. ku-

vio 5). Toisin kuin Punkalaitumen Sanomissa, Tyrvään Sanomissa jakauma muiden sanaluokkien 

välillä on selvästi tasaisempi – ainoastaan pronomineja on hieman muita vähemmän. Siinä missä 

Punkalaitumen Sanomien otsikoissa esimerkiksi numeraaleja on vain 2 prosenttia, on niitä Tyr-

vään Sanomien otsikoissa 7 prosenttia eli yhtä paljon kuin verbejä. 

Substantiivien suuresta osuudesta ja otsikoiden keskimääräisestä lyhyydestä voi päätellä, 

että Punkalaitumen Sanomille tyypillisimpiä ovat olleet pelkistä substantiiveista koostuvat otsi-

kot (esimerkki 32). Lisäksi 1920-luvun näytevuosina pituudeltaan 1-sanaiset otsikot ovat olleet 
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yleisiä, joten on oletettavissa, että Punkalaitumen Sanomissa on tuolloin käytetty paljon yhdestä 

substantiivista koostua otsikoita (esimerkit 33–37). 

 
32) Wiljelyskaswilaatujen yhdenmukaistuttaminen Satakunnassa. (PS 20.2.1926) 
33) Vointuotanto. (PS 12.2.1926) 
34) Kunnanvaltuusto. (PS 20.2.1926) 
35) Rakennus-urakoita. (PS 9.4.1926) 
36) Laulunäyttämö. (PS 21.1.1927) 
37) Välikäräjiltä. (PS 19.8.1927) 

 

Tyrvään Sanomien osalta vaikuttaa siltä, että myös siellä on ollut paljon pelkästään subs-

tantiiveista koostuvia otsikoita 1920-luvun näytevuonna. Muiden sanaluokkien tasaisesta jakau-

tumisesta voi kuitenkin päätellä, että Tyrvään Sanomissa pelkästään yhden substantiivin käyttö 

otsikkona ei ole ollut niin yleistä kuin Punkalaitumen Sanomissa. Punkalaitumen Sanomien ja 

Tyrvään Sanomien erot eivät selity myöskään sanamäärien suurilla eroilla. 

 

 

Näytevuoden 1954 otsikoiden kokonaissanamäärä Punkalaitumen Sanomissa on 1558. Hakalan 

(1988) tutkimuksen mukaan Tyrvään Sanomien otsikoiden kokonaissanamäärä näytevuonna 

1952 on 1350. Koska näytevuodet ovat samalta vuosikymmeneltä ja kokonaissanamäärät ovat 

lähellä toisiansa, ovat 1950-luvun näytevuodet mielestäni vertailukelpoiset. 
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Kuvio 6. Sanaluokkajakauma 1950-luvun näytevuosina Punkalaitumen Sanomien ja Tyrvään 
Sanomien otsikoissa. 
 

Substantiivien määrä on edelleen hallitseva Punkalaitumen Sanomien otsikoissa (ks. kuvio 6). 

Substantiiveista 72 prosenttia on appellatiiveja ja 28 prosenttia propreja. Myös muiden sanaluok-

kien osalta jakauma on samankaltainen kuin 1920-luvun näytevuosina. 

Myös Tyrvään Sanomien otsikoiden sanaluokkajakauma on pysynyt lähes samanlaisena 

kuin edeltävänä näytevuotena. Suurin, mutta silti hyvin pieni, muutos on tapahtunut verbien 

määrässä: niiden prosenttiosuus on noussut 7:stä 10:een. 1950-luvun näytevuosien perusteella 

Punkalaitumen Sanomien ja Tyrvään Sanomien otsikointitapa on samankaltaisempi kuin 1920-

luvun näytevuosina. Prosenttiluvut ovat hyvin yhteneväiset ja toisin kuin edeltävänä vertailuvuo-

sikymmenenä, pronominien käyttö on molemmissa lehdissä nyt yhtä harvinaista. 

Paikallislehdet eivät käyttäneet enää 1950-luvulla avustajia lehdenteossa, mutta silloin oli 

kuitenkin tavanomaista, että lehden ainoa toimittaja työskenteli sivutoimisena (Aalto ym. 1985: 

79–80, 196). Lehdellä ei siis välttämättä ollut tiettyä yhtenäistä linjaa, vaikkakin päätoimittajan 

mieltymykset vaikuttivat varmasti jonkin verran esimerkiksi siihen, mitä juttuja lehdessä julkais-
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tiin. Aineistopulan vuoksi materiaalia ei kuitenkaan ollut kovin paljoa tarjolla, joten päätoimitta-

jan tekemät valinnat eivät todennäköisesti olleet kovin merkittäviä. 

Jostakin syystä Tyrvään Sanomien otsikointi on muuttunut 1950-luvulle tultaessa sana-

luokkien käytön kannalta samankaltaiseksi kuin otsikointi on ollut Punkalaitumen Sanomissa jo 

1920-luvulla ja myös 1950-luvulla. Vuonna 1900, lehden ilmestyttyä jo kuudetta vuotta, Tyrvään 

Sanomien levikki oli vain 350, mutta Punkalaitumen Sanomien levikki vuonna 1909 oli 1000, 

vaikka lehti oli ilmestynyt vasta vuoden (Niemelä ym. 1989: 206–207; Helariutta 2008: 23–24). 

Lienee siis mahdollista, että Tyrvään Sanomissa on otettu mallia Punkalaitumen Sanomista. Se 

olisi luonnollista, sillä naapuripitäjän lehden toimintaa on varmasti seurattu niin hyvin kuin mah-

dollista. Jo 1860-luvulta saakka Punkalaitumelta on kulkenut tie Tyrväälle, joten liikennöinti 

näiden kahden paikkakunnan välillä on ollut ajanoloon nähden helppoa (Niemelä 1989: 96). 

Vaikuttaa siltä, että Punkalaitumen Sanomissa 1950-luvun näytevuonna tyypillinen otsikko 

on koostunut pelkästään substantiiveista (esimerkki 38). Tämän lisäksi verbillisiä (esimerkki 39) 

ja adjektiivillisia otsikoita (esimerkki 40) on käytetty jonkin verran. Sen sijaan pronominilliset 

otsikot (esimerkki 41) ovat olleet harvinaisia. 

 
38) Satakunnan Maakuntaliiton kanta Porin läänin perustamisesta. (PS 28.1.1954) 
39) Porsaatkin tarvitsevat d-vitamiinia (PS 25.2.1954) 
40) Käpyjen keräys – nuorison tuottoisa tulolähde. (PS 25.2.1954) 
41) Punkalaitumella kantakirjaan 8 tammaa, joista 5 sai III palkinnon (PS 14.4.1954) 

  

 
Näytevuoden 1988 Punkalaitumen Sanomien otsikoissa on 1420 sanaa. Tyrvään Sanomien otsi-

koiden kokonaissanamäärä näytevuonna 1986 on 1142. Myös viimeisenä vertailtavana näytevuo-

sikymmenenä aineistot ovat lähes samankokoiset ja samalta vuosikymmeneltä, joten ne ovat 

mielestäni vertailukelpoisia. 
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Kuvio 7. Sanaluokkajakauma 1980-luvun näytevuosina Punkalaitumen Sanomien ja Tyrvään 
Sanomien otsikoissa. 

 

Punkalaitumen Sanomien otsikoissa substantiivien osuus on edelleen pysynyt aiempien näyte-

vuosien tasolla (ks. kuvio 7). Näytevuoden 1988 otsikoissa olevista substantiiveista 70 prosenttia 

on appellatiiveja ja 30 prosenttia propreja. Suurin muutos on tapahtunut verbien ja adjektiivien 

määrässä: aiempina näytevuosina niiden prosentuaaliset osuudet ovat olleet lähes tasoissa, mutta 

nyt verbien osuus on noussut 1950-luvun näytevuoden 8,6 prosentista 11,4 prosenttiin ja adjek-

tiivien laskenut 1950-luvun näytevuoden 9,4 prosentista 4,6 prosenttiin. Adjektiivien (esimerkki 

42) osuus on nyt yhtä suuri numeraalien (esimerkki 43) ja taipumattomien sanojen (esimerkki 

44) kanssa. Pronomineja (esimerkki 45) on kaikissa otsikoissa yhteensä vain 5, eli niiden määrä 

on laskenut aiempiin vuosiin verrattuna. 

 
42) Parhaat urheilijat palkittiin (PS 4.2.1988) 

43) Kuusi tilaa sai maitobonukset (PS 14.4.1988) 
44) Täydellistä sikaa ei vielä jalostettu (PS 16.6.1988) 
45) Vieraita Pälkäneeltä Kunnilla opittavaa toisiltaan (PS 9.6.1988) 
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Tyrvään Sanomien otsikoissa on myös tapahtunut merkittävä muutos hieman yli 30 vuo-

dessa. Substantiivien määrä on laskenut 10 prosenttiyksikköä ja verbien puolestaan noussut 10 

prosenttiyksikköä. Kun vertaa Punkalaitumen Sanomia ja Tyrvään Sanomia, voi huomata, että 

Tyrvään Sanomien otsikointi on muuttunut Punkalaitumen Sanomien otsikointia aiemmin verbi-

voittoisammaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että Tyrvään Sanomissa on siirrytty käyttämään aiempaa 

enemmän finiittiverbillisiä lauseita otsikoissa. Pelkistä substantiiveista koostuvat otsikot ovat 

ilmeisesti joutuneet Tyrvään Sanomissa hieman väistymään verbillisten otsikoiden tieltä, vaikka 

substantiivien osuus on yhä selvästi hallitseva. 

Tyrvään Sanomien otsikoissa on käytetty 1980-luvun näytevuonna verbejä huomattavasti 

enemmän kuin Punkalaitumen Sanomissa. Toisaalta verbin käyttö otsikossa ei ole välttämättä 

tarpeellista, sillä suomen kielen syntaksille on tavanomaista, että tekijä ja kokija ilmoitetaan pel-

kästään sijataivutuksen avulla. Koska 1980-luvulla avustajien käyttö oli paikallislehdissä jo har-

vinaista, ovat vakituisten toimittajien mieltymykset tulleet aiempaa selvemmin esille. Päätoimit-

tajat alkoivat olla jo täysipäiväisesti töissä lehdessä. On siis mahdollista, että Tyrvään Sanomien 

toimituksen väki on ollut mieltyneempi verbien käyttöön otsikoissa kuin Punkalaitumen Sano-

missa on oltu 1980-luvulla.  
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Vuoden 2007 aineistossa Punkalaitumen Sanomien otsikoiden yhteissanamäärä on 1751. 

 

 
Kuvio 8. Sanaluokkajakauma Punkalaitumen Sanomien otsikoissa näytevuosittain. 

 

Substantiivien osuus on Punkalaitumen Sanomien otsikoissa kaikkina näytevuosina yli 70 pro-

senttia (ks. kuvio 8). Vuoden 2007 aineiston otsikoissa olevista substantiiveista 74 prosenttia on 

appellatiiveja ja 26 prosenttia propreja. Kaikkina näytevuosina sanaluokkajakauma on ollut Pun-

kalaitumen Sanomissa samankaltainen. Ajallisesti tarkasteltuna muutokset ovat olleet suhteelli-

sen pieniä, joskin suuntaa antavia. 

Substantiivien osuus on laskenut 1920-luvun näytevuosien 77 prosenttiyksiköstä näyte-

vuoden 2007 71,3 prosenttiyksikköön. Tämä tarkoittanee sitä, että pelkästään substantiiveista 

koostuvien otsikoiden määrä on laskenut. Punkalaitumen Sanomien otsikoissa ei ole käytetty 

2000-luvun näytevuonna juuri enempää verbejä kuin 1920-luvun näytevuosina. Verbien osuus 

on noussut 9 prosenttiyksiköstä noin 13:een, eli muutos ei ole ollut kovin suuri. 
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Adjektiivien prosenttiosuus on kahtena ensimmäisenä näytevuosikymmenenä hieman kor-

keampi kuin kahtena viimeisenä näytevuosikymmenenä. Tästä voi päätellä, että kuvailevia otsi-

koita on nykyisin vähemmän kuin 1900-luvun alkupuolella ja puolivälissä. Voi olla, että aiem-

min otsikko vain kuvaili ja nimesi käsiteltävän asian (esimerkki 46) ja nykyisin ennemmin kerro-

taan, mitä on tapahtunut (esimerkki 47). Suuria yleistyksiä ei kuitenkaan voi tehdä pelkästään 

lukujen perusteella, vaan asia vaatisi yksittäisten otsikoiden tarkempaa tarkastelua. 

 
46) Kovanlainen ukonilma [otsikko jatkuu leipätekstissä] (PS 11.6.1926) 

47) Viime viikolla myrsky katkoi sähköjä (PS 18.1.2007) 

 

Pronominien määrä on ollut jokaisena näytevuotena yhtä alhainen: prosenttiluku on ollut 

korkeimmillaan 1,3 ja alimmillaan 0,4. Numeraalien prosenttiosuus on vaihdellut 1,8:n ja 4,9:n 

välillä eri näytevuosina. Verbien prosenttiosuus on ollut kaikkina näytevuosina noin 10 prosent-

tia – vuoden 2007 aineistossa verbien osuus on suurimmillaan. Sekä Punkalaitumen Sanomien 

että Tyrvään Sanomien otsikoiden prosenttiosuuksien vuoksi vaikuttaa siltä, että verbien määrä 

otsikoissa jatkanee kasvuaan myös tulevaisuudessa. Myös taipumattomien sanojen osuus on suu-

rimmillaan vuoden 2007 aineistossa, mutta näytevuosien välillä ei kuitenkaan ole suuria eroja. 

Näytevuosina 1926–1927 appellatiivien osuus substantiiveista on ollut suurimmillaan (79 pro-

senttia), mutta jokaisena näytevuotena appellatiivien osuus on ollut yli 70 prosenttia. Punkalai-

tumen Sanomien otsikoissa yleisnimiä on siis käytetty huomattavasti enemmän kuin erisnimiä 

kaikkina näytevuosina. 

Punkalaitumen Sanomien otsikointi on näytevuosien perusteella ollut vuosina 1926–2007 

hyvin substantiivipainotteista. Myös Tyrvään Sanomien otsikointi on näytevuosien perusteella 

ollut substantiivipainotteista vuosina 1894–1952. Tyrvään Sanomien otsikoissa substantiivien 

määrä laskee Hakalan (1988) mukaan kuitenkin merkittävästi toiseksi viimeisen ja viimeisen 

näytevuoden välissä. Olisikin mielenkiintoista tietää, mikä on substantiivien ja verbien jakauma 

2000-luvun Tyrvään Sanomien otsikoissa. Olisi myös mielenkiintoista tietää, laskeeko Punkalai-

tumen Sanomissa substantiivien osuus ja nouseeko verbien, vai onko kyseinen lehti tulevaisuu-

dessakin substantiivipainotteisempi kuin Tyrvään Sanomat. 

Mikko Lounela on julkaisussaan (2007) verrannut kahta eri aineistoa: sosiaaliviraston kul-

jetuspalvelupäätöksiä sekä Savon Sanomien pikku-uutisia. Lounelan mukaan molemmissa ai-

neistossa hallitsevin sanaluokka on substantiivit (50 % ja 46 %), toiseksi hallitsevin on verbit  
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(12 % ja 16 %) ja kolmanneksi yleisin on numeraalit (molemmissa 6 %). Kuljetuspalvelupäätök-

sissä Lounelan mukaan neljänneksi hallitsevin sanaluokka on konjunktiot (6 %) ja viidenneksi 

yleisin sanaluokka adjektiivit (5 %) – Savon Sanomien pikku-uutisissa neljänneksi yleisin on 

puolestaan adverbit (6 %) ja viidenneksi yleisin adjektiivit (6 %). 

Punkalaitumen Sanomien otsikoista saamani tulokset, Hakalan (1988) Tyrvään Sanomista 

tekemän tutkimuksen tulokset sekä Lounelan julkaisun tulokset ovat hyvin samankaltaisia, sillä 

kaikissa selvästi hallitsevin sanaluokka on substantiivit ja toiseksi yleisin verbit. Erojakin tulos-

ten välillä on, sillä Lounelan julkaisun mukaan adjektiivit ovat vasta viidenneksi yleisin sana-

luokka, kun Punkalaitumen Sanomissa se on näytevuodesta riippuen joko kolmanneksi tai nel-

jänneksi yleisin. Tämä pieni vertailu kuitenkin osoittaa sen, että substantiivien suuri osuus lienee 

yleistä niin lehti- kuin muissakin teksteissä. 

 
3.3 Erikoistapaukset 
 

Käsittelen erikseen sellaiset otsikot, joissa on joko kirjoitusvirhe, lyhenne tai vieraskielinen sana. 

En ole huomioinut näitä otsikoita tämän luvun aiemmissa alaluvuissa, jotta sanamäärä- ja sana-

luokkalaskennat eivät vääristy. 

Kirjoitusvirheellisiä otsikoita on 1920-luvun näytevuosina 9 (esimerkit 48–49), 1950-luvun 

näytevuonna 9 (esimerkit 50–51), 1980-luvun näytevuonna 12 (esimerkit 52–53) ja 2000-luvun 

näytevuonna 7 (esimerkit 54–55). 

 
48) Hämeenläänin Paloapuyhdistys 30 vuotias. (PS 8.1.1926) 

49) Viinankeitto vehkeitä (PS 16.7.1926) 

50) MAL:lla onnistuneet liikenne kilpailut Vammalassa (PS 9.9.1954) 

51) Porsas-influenssaa vastaan taistellaan ultravioletti säteillä (PS 25.2.1954) 

52) Raitis Helmikuu – kampanja alkaa (PS 28.1.1988)  

53) KUNNIA KIERROS juostaan jälleen (PS 5.5.1988) 

54) Rattikäy Punkalaitumella (PS 15.2.2007) 

55) Heinäviikon Beach Volley turnaus (PS 5.7.2007) 

 

Lyhenteellisiä otsikoita on 1920-luvun näytevuosina 13 (esimerkit 56–57), 1950-luvun 

näytevuonna 36 (esimerkit 58–59), 1980-luvun näytevuonna 10 (esimerkit 60–61) ja 2000-luvun 

näytevuonna 1 (esimerkki 62). 
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56) Kirkkovaltuuston kokouksessa t. k. (PS 26.3.1926) 

57) Reserviharjoitukset v. 1928. (PS 30.12.1927) 

58) SV:n Punkalaitumen alaosaston [otsikko jatkuu leipätekstissä] (PS 25.2.1954) 

59) Vahvistettuja maanhankinta- ym. tilojen lohkomista (PS 22.4.1954) 

60) Hiihtoa Keskuskoulu 6. lk (PS 3.3.1988) 

61) Lotto kaksi mk (PS 5.5.1988) 

62) SRA:n suosio kasvaa reserviläisten joukossa (PS 15.3.2007) 

  

Vieraskielisiä sanoja esiintyy vain näytevuoden 2007 otsikoissa (esimerkit 63–66). 

 
63) Pas de quatre (PS 8.2.2007) 

64) Keski-Pohjanmaan Biathlon Games (PS 5.4.2007) 

65) Beach Volley on rento laji (PS 7.6.2007) 

66) Vauhti oli kova mutta passé puuttui (PS 9.8.2007) 
 

Kirjoitusvirheellisiä otsikoita on otsikoiden kokonaislukumäärään nähden jopa yllättävän vähän. 

Osassa kirjoitusvirheellisistä otsikoista on kyse selvästi lyöntivirheestä, mutta osassa on kyse 

kielioppivirheestä. Lyhenteellisiä otsikoita on paljon etenkin 1950-luvun näytevuonna. On oletet-

tavaa, että lyhenteellisiä otsikoita on jokaisena näytevuonna käytetty todennäköisesti tilan sääs-

tämisen vuoksi. Vieraskielisiä sanoja on vain 2000-luvun otsikoissa. Vaikuttaa siltä, kuin vieras-

kielisillä sanoilla olisi pyritty herättämään lukijan mielenkiinto. 
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4. OTSIKOIDEN SYNTAKTINEN RAKENNE 

 

 

Tässä luvussa käsittelen Punkalaitumen Sanomien otsikoiden syntaktista rakennetta4. Aluksi kä-

sittelen väite-, kysymys- ja käskylauseita sekä aktiivi- ja passiivilauseita ja lopuksi verbien mo-

duksia ja tempuksia. 1920-, 1950- ja 1980-lukujen näytevuosien tuloksia vertaan Hakalan (1988) 

tutkimustuloksiin. Jokaisen alaluvun lopussa käsittelen Punkalaitumen Sanomien näytevuoden 

2007 tulokset ja vertailen Punkalaitumen Sanomien eri näytevuosikymmeniä keskenään. Kaikki 

Tyrvään Sanomista esitetyt luvut perustuvat Hakalan (1988) Otsakirjoituksista otsikoihin: Tyr-

vään Sanomien otsikointi vuosina 1894–1986 -tutkimukseen. 

 

4.1 Väite-, kysymys- ja käskylauseet 
 

Koska Hakalan (1988) tutkimuksessa ei ole eritelty väite-, kysymys- ja käskylauseiden osuuksia 

näytevuosittain, voi Punkalaitumen Sanomien ja Tyrvään Sanomien otsikoiden välisiä eroja tar-

kastella vain lehdittäin. Ainoastaan Punkalaitumen Sanomien otsikoiden jakautumista väite-, ky-

symys- ja käskylauseisiin on mahdollista vertailla näytevuosittain. 

Punkalaitumen Sanomien otsikoissa on kaikkina näytevuosina yhteensä 551 finiittiverbil-

listä otsikkoa. Loput 1372 otsikkoa ovat sellaisia, joissa ei esiinny finiittiverbiä. Tyrvään Sano-

missa on puolestaan kaikkina näytevuosina yhteensä 321 finiittiverbillistä otsikkoa, ja loput 950 

ovat sellaisia, joissa ei esiinny finiittiverbiä. Koska Punkalaitumen Sanomien aineisto on kerätty 

aikaväliltä 1926–2007 ja Tyrvään Sanomien 1894–1986, eivät luvut ole täysin vertailukelpoisia 

keskenään. Tämä vertailu on siis lähinnä suuntaa antava, eikä suuria yleistyksiä voi tehdä. 

 

                                                 
4 Käsittelen tässä luvussa vain niitä otsikoita, joissa on finiittimuotoinen verbi. 
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Kuvio 1. Väite-, kysymys- ja käskylauseiden prosentuaaliset osuudet kaikkina näytevuosina 
Punkalaitumen Sanomien ja Tyrvään Sanomien otsikoissa. 

 

Lehtikielelle tyypillisesti sekä Punkalaitumen Sanomissa että Tyrvään Sanomissa suurin osa ot-

sikoista on väitelauseen muodossa (ks. kuvio 1). Tyrvään Sanomien otsikoissa kysymyslauseiden 

osuus on prosentuaalisesti jonkin verran suurempi kuin Punkalaitumen Sanomien otsikoissa. 

Tämä saattaa selittyä jo sillä, että Tyrvään Sanomien varhaisin aineisto on vuosilta 1894–1897, 

jolloin kysymys- ja muiden välimerkkien käyttö on todennäköisesti ollut paljon yleisempää kuin 

esimerkiksi Punkalaitumen Sanomien näytevuonna 2007. Käskylauseiden osuus on puolestaan 

molempien lehtien otsikoissa yhtä pieni. Väitelauseet ovat otsikkokielelle tyypillisiä, sillä otsi-

kon pitää kertoa lukijalle, mistä tekstissä on kyse. On siis odotuksenmukaista, että suurin osa 

Punkalaitumen Sanomien ja Tyrvään Sanomien otsikoista on väitelauseen muodossa. 

 

Taulukko 1. Väite-, kysymys- ja käskylauseiden lukumäärät Punkalaitumen Sanomien otsikoissa. 

Näytevuosi Väitelauseet Kysymyslauseet Käskylauseet 
1926–1927 70 2 1 
1954 104 9 5 
1988 148 1 3 
2007 202 4 2 
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Punkalaitumen Sanomien otsikoissa kysymys- (esimerkit 1–4) ja käskylauseiden (esimerkit 5–8) 

osuudet ovat olleet kaikkina näytevuosina yhtä vähäisiä (ks. taulukko 1). Ainoastaan näytevuosi 

1954 eroaa hieman muista näytevuosista, sillä silloin kysymys- ja käskylauseita on ollut määräl-

lisesti hieman enemmän kuin muina näytevuosina. Prosentuaaliset erot ovat tosin pienehköjä. 

  
1) Tulevat kirkkopäivät. Mistä siellä on kysymys? (PS 30.12.1927) 

2) Mitä mullassa tapahtuu? (PS 17.6.1954) 

3) Mitä on filatelia? (PS 11.2.1988) 

4) Möykky nousi, mutta pysyikö? (PS 12.7.2007) 

5) – Nuohotkaa tulisijain savupiiput. (PS 30.4.1926) 

6) Hävittäkää kirpat viljelyksiltänne (PS 23.6.1954) 

7) Vietä liikunnallinen kesäkuu (PS 23.6.1988) 

8) Surffaa kyliin! (PS 22.2.2007) 

 

Otsikkokielessä pitäisi suositusten mukaan käyttää selkeää ja konkreettista kieltä (Mietti-

nen 1988: 171–173; Okkonen 1980: 248–249). Suomen kielen kolmesta lausetyypistä väitelause 

on luonnollisesti neutraalein. Miettisen (mp.) ja Okkosen (mp.) mukaan esimerkiksi kysymys-

merkkien käyttöä pitäisi vältellä, sillä se voi olla esimerkki mielenilmauksesta tai toimittajan 

laiskuudesta. Tämä lehtiväelle suunnattu suositus tukee sitä, miksi Punkalaitumen Sanomien ja 

Tyrvään Sanomien otsikoissa kysymyslauseiden osuus on kovin pieni. 

 
4.2 Aktiivi- ja passiivilauseet 
 

Passiivin käyttö on suomen kielessä yleistä silloin, kun ei haluta olla tungettelevia tai kun halu-

taan häivyttää omaa tai puhuteltavaa persoonaa. Lehtikielessä häivyttämisen ongelma on se, että 

lukija voi tulkita passiivin käytön jopa vastuun pakoilemiseksi. (Iisa, Piehl & Kankaanpää 1999: 

276.) Otsikkokielessä passiivia voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun halutaan häivyttää teki-

jää ja korostaa esimerkiksi tekemisen kohdetta, objektia. Otsikoinnissa suositaan passiivin käy-

tön sijaan aktiivimuotojen käyttöä, sillä aktiivimuotojen koetaan olevan tehokkaampia (Mietti-

nen: 1988: 171–173; Okkonen 1980: 248–249). 

1920-luvun näytevuosina Punkalaitumen Sanomien otsikoissa on 73 finiittiverbillistä lau-

setta. Näytevuonna 1924 Tyrvään Sanomien otsikoissa on puolestaan 35 finiittiverbillistä lauset-
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ta. Koska finiittiverbillisiä otsikoita on molemmissa paikallislehdissä vähän, ei prosenttiluvuista 

voi tehdä liian suuria johtopäätöksiä. 

 

 
Kuvio 2. 1920-luvun näytevuosien aktiivi- ja passiivilausejakaumat Punkalaitumen Sanomien ja 
Tyrvään Sanomien otsikoissa. 
 

Sekä Punkalaitumen Sanomien otsikoissa että Tyrvään Sanomien otsikoissa aktiivin käyttö on 

ollut passiivin käyttöä huomattavasti yleisempää 1920-luvun näytevuosina. Seuraavana on esi-

merkkejä aktiivi- (esimerkit 9–11) ja passiivilauseiden (esimerkit 12–14) käytöstä Punkalaitu-

men Sanomien otsikoissa 1920-luvun näytevuosina. 

 
9) – Uroshirvi kuollut nälkään (PS 5.3.1926) 

10) Punkalaitumen joki vaatinut jälleen kolme uhria. (PS 11.11.1927) 

11) – Punkalaitumen kunta ei maksa kansakoulunopettajillensa kunnanpalkkaa. (PS 3.9.1926) 

12) Sadonmaan uusi kansakoulu vihitty tarkoitukseensa (PS 24.9.1926) 

13) Lahti on valittu yleisradioaseman paikaksi. (PS 14.1.1927) 

14) Spriiauto pidätettiin. 300 litraa pirtua. (PS 10.6.1927) 
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Aktiivilauseiden runsas käyttö voi johtua pelkästä sattumasta, sillä 1900-luvun alussa pai-

kallislehdet käyttivät paljon avustajia. Vakituisia toimittajia ei siis juuri ollut, joten lehdellä ei 

välttämättä ollut yhtenäistä linjaa. 

Punkalaitumen Sanomien otsikoiden passiivilauseista 36 % liittyy selkeästi Punkalaitu-

meen (esimerkit 15–16), 29 % liittyy todennäköisesti Punkalaitumeen (esimerkit 17–18), 18 % ei 

todennäköisesti liity Punkalaitumeen (esimerkit 19–20) ja 18 % ei varmuudella liity Punkalaitu-

meen (esimerkit 21–22). 

 
15) – Jalasjoen avaustyöt saatiin [otsikko jatkuu leipätekstissä] (PS 9.7.1926) 

16) – Työlaitoksen karkureita palautettu. (PS 30.9.1927) 

17) – Polkupyörä varastettu. (PS 1.10.1926) 

18) Pirtua löydetty metsästä. (PS 15.7.1927) 

19) – Haudan poveen kätkettiin [otsikko jatkuu leipätekstissä] (PS 24.6.1927) 
20) – Uskollisia palvelijoita muistettu. (PS 10.12.1926) 

21) Sairasvakuutuslaki. Hallituksen esitys eduskunnalle vahvistettu. (PS 26.8.1927) 

22) Voinviennissä ylitetty entiset saavutukset. (PS 14.1.1927) 

 

Esimerkit 15–16 liittyvät selvästi Punkalaitumeen, sillä niissä kirjoitetaan Punkalaitumella sijait-

sevista paikoista. Esimerkit 17–18 liittyvät todennäköisesti Punkalaitumeen, sillä kovin pienistä 

Punkalaitumen ulkopuolella tapahtuneista asioista tuskin olisi kirjoitettu Punkalaitumen Sano-

missa. 1900-luvun alussa oli tyypillistä, että paino lisäsi taittovaiheessa tyhjäksi jääneisiin koh-

tiin esimerkiksi jonkin koko Suomeen tai ulkomaihin liittyvän uutisen, joka oli tullut painon 

käyttöön esimerkiksi jostakin toisesta lehdestä. Esimerkit 19–20 eivät todennäköisesti liity Pun-

kalaitumeen, sillä ne vaikuttavat ulkomaanuutisilta. Esimerkit 21–22 eivät selvästi liity Punkalai-

tumeen, sillä ensimmäisessä esimerkissä kirjoitetaan Suomen hallituksesta sekä eduskunnasta ja 

toisessa voinviennistä ulkomaille. 

On mielenkiintoista, että suurin osa passiivilauseisista otsikoista liittyy selkeästi Punkalai-

tumeen. Aktiivilauseiden käyttö on kuitenkin ollut huomattavasti yleisempää, joten passiivin 

käyttö lienee ollut sattumanvaraista. On toki muistettava, että tuon ajan finiittiverbillisistä otsi-

koista suurin osa on aktiivimuodossa, joten 36 prosenttia passiivilauseista ei ole kuin 10 otsik-

koa.  
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Näytevuonna 1954 Punkalaitumen Sanomien otsikoissa on 118 finiittiverbillistä lausetta. Tyr-

vään Sanomien otsikoissa 1950-luvun näytevuonna finiittiverbillisiä lauseita on 92. Katson luvut 

riittävän vertailukelpoisiksi keskenään, sillä ne ovat samalta vuosikymmeneltä ja lähes yhtä suu-

ret. Lisäksi otokset ovat mielestäni jo riittävän isoja johtopäätösten tekemiseen. 

 

 
Kuvio 3. 1950-luvun näytevuosien aktiivi- ja passiivilausejakaumat Punkalaitumen Sanomien ja 
Tyrvään Sanomien otsikoissa. 
 
Punkalaitumen Sanomien otsikoissa on käytetty 1950-luvun näytevuonna enemmän passiivimuo-

toisia verbejä kuin Tyrvään Sanomien otsikoissa (ks. kuvio 3). Aktiivi- ja passiivilauseiden ja-

kaumat Punkalaitumen Sanomien ja Tyrvään Sanomien otsikoissa ovat muuttuneet tultaessa 

1920-luvulta 1950-luvulle. Molemmissa lehdissä aktiivin käytöstä otsikoinnissa on tullut aiem-

paa yleisempää. Punkalaitumen Sanomien otsikoissa aktiivilauseiden määrä on noussut 14 ja 

Tyrvään Sanomien otsikoissa lähes 12 prosenttiyksikköä. Etenkin Tyrvään Sanomien otsikoissa 

aktiivilauseiden määrä on huomattava, sillä prosenttiluku on jo lähes 90 – tuon ajan Tyrvään Sa-

nomissa passiivilauseinen otsikko on ollut siis lähes harvinaisuus. Seuraavana on esimerkkejä 

aktiivilauseista (esimerkit 23–25) ja passiivilauseista (esimerkit 26–28) Punkalaitumen Sanomien 

otsikoissa. 
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23) Muuntajan räjähdys surmasi kaksi lehmää Vanttilassa (PS 16.12.1954) 

24) Kunnon hiihtäjät kunnostautuivat. (PS 11.2.1954) 

25) Iso ilo alkaa, kun monta kuuta paistaa taivaallamme (PS 19.8.1954) 

26) Avioeron saaneet papit erotetaan virasta Saksassa. (PS 14.1.1954) 

27) Satakunnan Laulujuhlien yleisjohtajat valittu (PS 23.6.1954) 

28) Lapsilisäjärjestelmää ei voida korvata verohelpotuksilla (PS 4.3.1954) 

 

Mielenkiintoisin ero tämän näytevuoden aineistossa verrattaessa 1920-luvun näytevuosien 

aineistoon on se, että vuoden 1954 Punkalaitumen Sanomien otsikoissa 23/28 (82 %) passiivilau-

seesta ei liity Punkalaitumeen (esimerkit 29–31). Vain 2 passiivilausetta liittyy varmasti Punka-

laitumeen (esimerkit 32–33), 1 liittyy todennäköisesti (esimerkki 34) ja 1 ei todennäköisesti liity 

Punkalaitumeen (esimerkki 35). Vielä 1920-luvulla 9/28 (32 %) passiivilauseisesta otsikosta ei 

liity Punkalaitumeen, ja 13/28 (46 %) passiivilauseisesta otsikosta liittyy Punkalaitumeen joko 

varmasti tai todennäköisesti. 

  
29) Avioeron saaneet papit erotetaan virasta Saksassa. (PS 14.1.1954) 

30) Lapsilisäjärjestelmää ei voida korvata verohelpotuksilla (PS 4.3.1954) 

31) Satakuntalaisen osakunnan juhlien ohjelma päätetty (PS 11.3.1954) 

32) Akapeetus nähtäneen jälleen kilparadalla. (PS 18.3.1954) 

33) Punkalaitumen museo avataan heinäkuussa. (PS 6.5.1954) 

34) Leimauskilpailut Pitäjän mestaruus ratkaistu (PS 19.8.1954) 

35) KOIRAT ON KYTKETTÄVÄ. (PS 4.3.1954) 

  

 

Punkalaitumen Sanomien otsikoissa finiittiverbillisiä lauseita 1980-luvun näytevuonna on 152 ja 

Tyrvään Sanomissa 143. Tämänkin näytevuoden prosenttiluvut ovat siis mielestäni vertailukel-

poisia keskenään. Lisäksi koen, että aineistot ovat riittävän isoja johtopäätösten tekemiseen. 
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Kuvio 4. 1980-luvun näytevuosien aktiivi- ja passiivilausejakaumat Punkalaitumen Sanomien ja 
Tyrvään Sanomien otsikoissa. 
 

Punkalaitumen Sanomien otsikoissa on käytetty enemmän passiivimuotoisia verbejä kuin Tyr-

vään Sanomien otsikoissa 1980-luvun näytevuosina (ks. kuvio 4). Punkalaitumen Sanomien ja 

Tyrvään Sanomien otsikoiden aktiivi- ja passiivilauseiden jakaumassa on tapahtunut pieniä muu-

toksia aiempiin näytevuosiin verrattaessa. 

Punkalaitumen Sanomien otsikoissa näytevuonna 1988 aktiivilauseiden määrä on laskenut 

7 prosenttiyksikköä verrattaessa näytevuoteen 1954. Aktiivilauseita on kuitenkin prosentuaali-

sesti enemmän kuin 1920-luvun näytevuosina. Tyrvään Sanomien otsikoissa aktiivilauseiden 

määrä on noussut jokaisena näytevuotena. Lauseista 90 prosenttia on aktiivimuotoisia, joten 

Tyrvään Sanomien otsikoinnissa on käytetty 1980-luvulla huomattavasti enemmän aktiivimuo-

toisia verbejä kuin Punkalaitumen Sanomien otsikoissa. Seuraavana on esimerkkejä aktiivilau-

seista (esimerkit 36–38) ja passiivilauseista (esimerkit 39–41) Punkalaitumen Sanomien otsikois-

sa. 

 
36) Kanteenmaan naiset voittivat Lentopalloa Parkanossa (PS 21.4.1988) 
37) Kolesterolikortti teki kauppansa (PS 9.6.1988) 

38) Asiointiliikenne Pärnänmaahan jatkuu (PS 21.1.1988) 
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39) Männistö, Keskumäki, Rasi Mestaruuksia ratkottiin Porttikalliolla (PS 18.2.1988) 

40) Esan Maidon fuusio sinetöitiin (PS 17.3.1988) 

41) Vesijohtolinjoja suunnitellaan (PS 16.6.1988) 

 

1980-luvulle tultaessa Punkalaitumeen liittyvien ja liittymättömien passiivilauseiden määrä 

otsikoissa on tasaantunut verrattaessa 1950-lukuun. 1980-luvun näytevuonna 47 passiivilausei-

sesta otsikosta 19 (40 %) liittyy varmasti Punkalaitumeen (esimerkit 42–43), 19 (40 %) liittyy 

todennäköisesti Punkalaitumeen (esimerkit 44–45), 1 (2 %) ei todennäköisesti liity Punkalaitu-

meen (esimerkki 46) ja 8 (17 %) ei varmasti liity Punkalaitumeen (esimerkit 47–48). Vielä 1950-

luvun aineistosta yli 80 % ei liity varmastikaan Punkalaitumeen, kun noin 30 vuotta myöhemmin 

80 % liittyy joko varmasti tai todennäköisesti.  

 
42) Porttikalliohiihdot peruutettu (PS 21.1.1988) 

43) Niittäjäpatsaan hankintasopimus hyväksyttiin (PS 18.2.1988) 

44) Supikoiraa kuritettu (PS 10.3.1988) 

45) Kassi anastettiin autosta (PS 17.3.1988) 

46) Puuta leimattiin rajusti viime vuonna (PS 17.2.1988) 

47) Kirjaa juhlitaan kesällä Vammalassa (PS 17.3.1988) 

48) Talousjohtaja valittiin Loimaan sairaalalle (PS 31.3.1988) 

 

 

Näytevuonna 2007 Punkalaitumen Sanomien otsikoissa on 208 finiittiverbillistä lausetta. Punka-

laitumen Sanomien otsikoissa aktiivissa ja passiivissa olevien lauseiden jakauma on pysynyt 

kaikkina näytevuosina lähes samankaltaisena (ks. kuvio 5). 
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Kuvio 5. Aktiivi- ja passiivilausejakaumat Punkalaitumen Sanomien otsikoissa näytevuosina 
1926–2007. 
 

Ensimmäisinä näytevuosina 1926–1927 passiivien osuus on hieman suurempi kuin kahtena seu-

raava näytevuotena, ja uusimmassa aineistossa passiivien osuus laskee edeltävistä näytevuosista. 

Passiivin käyttö on alhaisimmillaan näytevuonna 2007. Punkalaitumen Sanomien otsikoissa ak-

tiivimuotojen käyttö ei kuitenkaan yllä edes 2000-luvun näytevuonna samalle tasolle kuin aktii-

vimuotojen käyttö on ollut jo 1980-luvulla Tyrvään Sanomien otsikoissa. 

Aktiivi- ja passiivimuotojen käytöstä ei voi tehdä suuria yleistyksiä ilman, että tutkii, mil-

laisissa otsikoissa passiivin tai aktiivin käyttö on yleistä ja millaisissa ei. Olen kuitenkin tehnyt 

passiivimuotoisen verbin sisältävistä otsikoista huomioita sen suhteen, liittyvätkö nämä otsikot 

Punkalaitumeen vai eivät ja millä varmuusasteella. Prosenttiluvut ovat kuitenkin vain suuntaa 

antavia, sillä 1920-luvun näytevuosina otsikoita on noin 5 kertaa vähemmän kuin 2000-luvun 

näytevuonna. 
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Taulukko 2. Punkalaitumeen liittyvien ja liittymättömien passiivilauseisten otsikoiden 
prosenttiosuudet näytevuosina 1926–2007. 

1926-1927 1954 1988 2007 

Liittyy varmasti Punkalaitumeen 36 % 7 % 40 % 30 % 

Ei varmasti liity Punkalaitumeen 18 % 82 % 17 % 10 % 

 

Näytevuotta 1954 lukuun ottamatta passiivimuotoiset otsikot ovat liittyneet lähes yhtä usein 

varmasti Punkalaitumeen (ks. taulukko 2). Vasta Paikallisuus Punkalaitumen Sanomissa -luvun 

(luku 5) perusteella on mahdollista arvella, mistä 1950-luvun näytevuoden suuri poikkeavuus 

johtuu. On mahdollista, että silloin on ollut yleisesti ottaen vähiten varmuudella Punkalaitumeen 

liittyviä otsikoita. Tämä osaltaan selittäisi myös sen, miksi passiivimuodon sisältävistä otsikoista 

niin pieni osa liittyy varmasti Punkalaitumeen. 

Seuraavana on esimerkkejä passiivilauseisista otsikoista 2000-luvun näytevuonna (esimer-

kit 49–53). 

 
49) Lakkautetun vastaanottokeskuksen työntekijöitä muistettiin (PS 18.1.2007) 

50) MM-, EM- ja SM-mitalistit palkittiin (PS 25.1.2007) 

51) Maatilamatkailun vientityöpajassa tähyttiin ulkomaanmarkkinoille (PS 11.1.2007) 

52) Valtionosuudet vahvistettiin (18.1.2007) 

53) Selviytymiskurssilla otetaan mittaa itsestä (PS 25.1.2007) 

 

Paikallislehdessä käytetään passiivia luonnollisesti esimerkiksi silloin, kun halutaan nostaa asian-

tilan kohde fokukseen eli päärooliin (esimerkit 49–50). Passiivin käyttö voi olla luonnollista 

myös silloin, kun otsikossa ei eritellä kaikkia toimijoita, vaan heitä kutsutaan yhteisellä nimityk-

sellä (esimerkki 51). Esimerkiksi päätösvaltaa käyttävästä toimielimestä voidaan käyttää passii-

vimuotoa (esimerkki 52). Toisinaan vaikuttaa siltä, että passiivin käyttö on vain toimittajan sat-

tumanvarainen valinta (esimerkki 53). 
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4.3 Tempukset 
 

1920-luvun näytevuosina Punkalaitumen Sanomien otsikoissa on 73 finiittiverbillistä lausetta. 

Näytevuonna 1924 Tyrvään Sanomissa on puolestaan 35 finiittiverbillistä lausetta. Koska finiit-

tiverbillisten otsikoiden määrä on molemmissa lehdissä pieni, ei suuria yleistyksiä voi tehdä. Li-

säksi Tyrvään Sanomien aineisto on tässä kohtaa puolet pienempi kuin Punkalaitumen Sanomi-

en, joten luvut eivät ole kovinkaan vertailukelpoisia keskenään. 

 

 
Kuvio 6. Tempusjakaumat 1920-luvun näytevuosien Punkalaitumen Sanomien ja Tyrvään 
Sanomien otsikoissa. 
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Punkalaitumen Sanomien ja Tyrvään Sanomien otsikoiden tempusjakaumat poikkeavat 1920-

luvun näytevuosina merkittävästi toisistaan (ks. kuvio 6). Yhteistä molemmille lehdille on se, 

että kummassakaan ei ole käytetty pluskvamperfektiä5. Merkittävimmät erot Punkalaitumen Sa-

nomien ja Tyrvään Sanomien välillä ovat, että Punkalaitumen Sanomien otsikoiden yleisin tem-

pus on perfekti, mutta Tyrvään Sanomien otsikoissa se on käytetyistä tempuksista harvinaisin6. 

Sen sijaan Tyrvään Sanomien otsikoissa ylivoimaisesti käytetyin tempus, preesens, on Punkalai-

tumen Sanomien otsikoissa vähiten käytetty. Huomionarvoista on myös se, että Punkalaitumen 

Sanomien otsikoissa preesensiä (esimerkit 54–55), imperfektiä (esimerkit 56–57) ja perfektiä 

(esimerkit 58–59) on käytetty huomattavasti tasaisemmin kuin Tyrvään Sanomissa. 

  
54) Tuberkuloosihuoltotyö alkaa Punkalaitumella. (PS 14.1.1927) 

55) – Kivisenoja sähköistyy. (PS 18.3.1927) 

56) – Jo avautui puhelinlinja Turkuun päin. (PS 6.8.1926) 

57) – Lapsi joi lipeävettä. (PS 12.11.1926) 

58) Urjalan–Punkalaitumen maantien kunnossapito talvella. Maaherra luvannut lumiauran talveksi.                

(PS 19.11.1926) 

59) Suuri tulipalo. Paljon viljaa ja heiniä palanut. (PS 9.9.1927) 

 

 

Näytevuonna 1954 Punkalaitumen Sanomien otsikoissa on finiittiverbillisiä lauseita 118. Tyr-

vään Sanomissa 1950-luvun näytevuonna finiittiverbillisiä lauseita on 92. Luvut ovat mielestäni 

vertailukelpoisia keskenään, koska finiittiverbillisten lauseiden määrät ovat lähes yhtä suuret ja 

otsikot ovat samalta vuosikymmeneltä. 

                                                 
5 Koko aineistossa on paljon verbien liittomuotoja, joista puuttuu olla-verbi (esim. ”Lihaskuntolaitteita anastettu” 

(PS 1.3.2007), ”Kiertolan kansakoulu valmistunut” (PS 14.1.1954)). Lehti- ja otsikkokielen luonteen vuoksi olen 

laskenut tällaiset verbimuodot perfekteiksi, sillä ”Lihaskuntolaitteita on anastettu” tai ”Kiertolan kansakoulu on 

valmistunut” on lehti- ja otsikkokielelle luonnollisempi kuin ”Lihaskuntolaitteita oli anastettu” tai ”Kiertolan kansa-

koulu oli valmistunut”. Koska paikallislehti pyrkii olemaan ajankohtainen, on oletus perfektin käytöstä realistisempi 

kuin oletus pluskvamperfektin käytöstä. Tämä johtuu siitä, että perfektin näkökulma on nykyhetkessä, pluskvamper-

fektin puolestaan menneessä. 
6 Hakala (1988) käsittelee tutkimuksessaan elliptiset perfektilauseet erikseen, joten luvut perfektin osalta eivät ole 

täysin vertailukelpoisia. Hakalan (1988: 62) mukaan hänen tutkimusaineistossaan on yhteensä 21 elliptistä perfekti-

lausetta, mutta ei yhtään elliptistä pluskvamperfektilausetta. 
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Kuvio 7. Tempusjakaumat 1950-luvun näytevuosien Punkalaitumen Sanomien ja Tyrvään 
Sanomien otsikoissa. 
 

Punkalaitumen Sanomien otsikoiden ja Tyrvään Sanomien otsikoiden tempusjakaumat 

poikkeavat 1950-luvun näytevuosina toisistaan (ks. kuvio 7). Tultaessa 1920-luvulta 1950-

luvulle molemmissa paikallislehdissä on tapahtunut muutoksia otsikoiden tempusjakaumassa. 

Edelleenkään kummassakaan paikallislehdessä ei ole käytetty lainkaan pluskvamperfektiä 

otsikoissa. Punkalaitumen Sanomien otsikoissa vielä 1920-luvun näytevuosina yleisin tempus 

perfekti (esimerkit 60–61) on jäänyt preesensin (esimerkit 62–63) taakse. Imperfektin (esimerkit 

64–65) osuus on pysynyt lähes ennallaan, ja sen prosenttiosuus on nyt lähes sama kuin 

perfektillä. Preesensistä on tullut selvästi suosituin aikamuoto Punkalaitumen Sanomien 

otsikoissa 1950-luvun näytevuonna. Preesensin suuri osuus voinee selittyä osittain myös sen 

futuurisella käytöllä: preesensiä käytetään sekä nykyhetkestä että tulevasta kertovissa otsikoissa 

(esimerkit 62–63).  

 
60) Kotimainen makeis- ja elintarviketeollisuus on jo päässyt hyviin tuloksiin. (PS 11.2.1954) 

61) Luther-elokuva saapunut Suomeen (PS 7.10.1954) 

62) Avioeron saaneet papit erotetaan virasta Saksassa. (PS 14.1.1954) 
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63) Illon Osuusmeijeri viettää huomenna juhlaa 50-vuotisesta toimintakaudesta. (PS 4.11.1954) 

64) Toukkia satoi lumen mukana. (PS 14.1.1954) 

65) Punkalaitumelainen kuoli sähköiskusta Orivedellä. (PS 30.9.1954) 

 

Tyrvään Sanomien otsikoissa preesensin osuus on laskenut noin 13 prosenttiyksikköä 

tultaessa 1920-luvulta 1950-luvulle. Imperfektin osuus on noussut, mutta perfektin osuus on 

Punkalaitumen Sanomiin verrattaessa hämmästyttävän pieni. Tämä johtunee suurelta osin siitä, 

että Hakala (1988) käsittelee tutkimuksessaan elliptiset perfektilauseet erikseen, eli 

todellisuudessa Tyrvään Sanomissa on käytetty perfektiä 1950-luvun näytevuonna enemmän 

kuin luvut osoittavat. Lisäksi Punkalaitumen Sanomien otsikoissa suurin osa perfekteistä on 

sellaisia, joissa ei ole käytetty olla-verbiä (esimerkit 66–67). 

 
66) Satakuntalaisen osakunnan juhlien ohjelma päätetty (PS 11.3.1954) 
67) Satakunnan Laulujuhlien yleisjohtajat valittu (PS 23.6.1954) 

 

 

Punkalaitumen Sanomien otsikoissa finiittiverbillisiä lauseita 1980-luvun näytevuonna on 152 ja 

Tyrvään Sanomien otsikoissa 143. Yhteneväisten ajankohtiensa ja lukumääriensä vuoksi katson 

näytevuodet vertailukelpoisiksi. 
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Kuvio 8. Tempusjakaumat 1980-luvun näytevuosien Punkalaitumen Sanomien ja Tyrvään 
Sanomien otsikoissa. 
 
Punkalaitumen Sanomien ja Tyrvään Sanomien otsikoiden tempusjakaumissa on eroja yhä 1980-

luvun näytevuosinakin (ks. kuvio 8). Punkalaitumen Sanomien otsikoiden tempusjakauma eroaa 

1980-luvun näytevuonna jonkin verran 1950-luvun näytevuoden tempusjakaumasta. Punkalaitu-

men Sanomien otsikoissa imperfekti (esimerkit 68–69) on noussut yleisimmäksi tempukseksi, 

kun vielä 1950-luvun aineistossa yleisin tempus on preesens. Merkittävä muutos on myös se, että 

perfektin (esimerkit 70–71) käyttö on laskenut noin 30 vuodessa 16 prosenttiyksikköä. Tyrvään 

Sanomien otsikoissa perfektiä ei esiinny 1980-luvun aineistossa enää lainkaan, mutta tämä luku 

johtunee siitä, että Hakala (1988) käsittelee elliptiset perfektilauseet erikseen. Punkalaitumen Sa-

nomien otsikoissa preesensin (esimerkit 72–73) ja imperfektin jakaumat ovat tasaantuneet hie-

man, mutta preesens on silti selvästi yleisin tempus. Punkalaitumen Sanomien tai Tyrvään Sa-

nomien otsikoissa ei esiinny 1980-luvun aineistossa edellisvuosien tavoin lainkaan pluskvamper-

fektiä. 

 
68) Keskuskoulu hiihti (PS 25.2.1988) 

69) Maatalousnaiset muonittivat näyttelyvieraat (PS 5.5.1988) 
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70) Kuusi ällää Suunnitelmat jatkoon mietitty (PS 25.6.1988) 

71) Suomi-neito on mitattu (PS 25.2.1988) 

72) Ampumahiihto lajina voi hyvin (PS 3.3.1988) 

73) Osakekauppa kiihtyy (PS 14.4.1988) 

  

Kaikkina kolmena yhteisenä näytevuosikymmenenä Tyrvään Sanomien otsikointi on ollut 

selvästi preesenspainotteisempaa kuin Punkalaitumen Sanomien. Tyrvään Sanomien otsikoissa 

yhden aikamuodon hallinta on ollut hyvin selvää, kun taas Punkalaitumen Sanomien otsikoissa 

kolme käytettyä aikamuotoa ovat olleet kohtuullisen tasaväkisiä. 

Yksi mielenkiintoisimmista kysymyksistä lienee se, miksi Punkalaitumen Sanomien otsi-

koissa on käytetty huomattavasti vähemmän preesensiä kuin Tyrvään Sanomien otsikoissa. Pun-

kalaitumen Sanomien otsikoinnissa perfektin käyttö romahtaa jo tultaessa 1950-luvun näytevuo-

desta 1980-luvun näytevuoteen, ja 2000-luvun aineistossa perfekti on jo selkeä harvinaisuus. Ky-

se voi olla esimerkiksi yksittäisten toimittajien mieltymyksestä tiettyyn aikamuotoon, mutta lie-

nee kuitenkin niin, että lehtikielessä on nykykäsityksen mukaan luontevampaa kirjoittaa preesen-

sissä ja imperfektissä kuin perfektissä. 

 

 

Punkalaitumen Sanomien otsikoissa on 2000-luvun näytevuonna 208 finiittiverbillistä lausetta. 

Tempusjakauma on muuttunut huomattavasti tultaessa 1920-luvulta 2000-luvulle (ks. kuvio 9). 
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Kuvio 9. Punkalaitumen Sanomien otsikoiden tempusjakaumat näytevuosina 1926–2007. 

 

Näytevuosina 1926–1927 harvinaisin tempus imperfekti on näytevuonna 2007 käytetyin tempus 

Punkalaitumen Sanomien otsikoissa, ja puolestaan näytevuosina 1926–1927 yleisin tempus 

perfekti on näytevuonna 2007 harvinaisin. Samoin kuin passiivi- ja aktiivilausejakauman osalta, 

on näytevuosi 1954 poikkeuksellinen myös tempusjakauman osalta: 1954 on ainoa näytevuosi, 

jolloin preesens on ollut Punkalaitumen Sanomien otsikoissa yleisin tempus. 

Perfektin vähyys kahtena viimeisenä näytevuotena selittynee ainakin osittain sillä, että 

olla-verbitön eli elliptinen perfekti on ollut varhaisimpina näytevuosina hyvin yleinen, mutta 

2000-luvun näytevuonna sen käyttö on ollut jo harvinaista. Tempusjakauman kehitys vaikuttaa 

kokonaisuudessaan hyvin loogiselta ja luonnolliselta. Imperfektiä toimittaja käyttää usein silloin, 

kun hän kertoo jostakin jo tapahtuneesta (esimerkit 74–75). Preesensin käyttö on puolestaan 

yleistä silloin, kun kyse on esimerkiksi featureihin kuuluvasta henkilöhaastattelusta (esimerkki 

76) tai reportaasista (esimerkki 77). Perfektiä käytetään preesensin parina, mutta hallitsevin 

tempus se ei ole. 
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74) Juha-Matti aitoi SM-pronssia (PS 8.3.2007) 

75) Haukan iltanuotiot kutsuivat (PS 15.3.2007) 

76) Kebabin resepti on kokin salaisuus (PS 1.3.2007) 

77) Kiertolassa eletään ilman suihkua ja käydään ulkovessassa (PS 5.4.2007) 

 

Antti Pohjan Aamulehden urheiluartikkeleiden otsikoiden rakenteet ja teemat 1930–2008 

-tutkimuksen mukaan imperfektin käyttö urheiluaiheisissa otsikoissa on ollut harvinaisinta 1930-

luvun näytevuosina (2009: 44). Pohjan mukaan (mp.) tultaessa 1950-luvulle ja vielä 1980-

luvullekin imperfektin käyttö on noussut, mutta tultaessa vuoteen 2008 on imperfektin käyttö 

laskenut. Imperfektin käyttö on ollut siis Aamulehden urheiluaiheisissa otsikoissa samankaltaista 

kuin Punkalaitumen Sanomien otsikoissa. 

Pohjan (2009: 44) mukaan preesensin käyttö on puolestaan ollut yleisintä 1930-luvun näy-

tevuonna ja laskenut aina 1980-luvulle saakka. Näytevuonna 2008 preesensin käyttö on jo aiem-

paa yleisempää, mutta ei kuitenkaan yhtä yleistä kuin 1930-luvun näytevuosina. Preesensin käy-

tössä Aamulehden urheiluaiheisissa otsikoissa ja Punkalaitumen Sanomien otsikoissa on puoles-

taan eroa: Pohjan (mp.) mukaan preesensin käyttö on ollut yleisintä 1930-luvulla, kun taas Pun-

kalaitumen Sanomien otsikoissa sen käyttö on ollut harvinaisinta 1920-luvulla. Pohjan (mp.) 

mukaan preesensin käyttö on laskenut Aamulehden urheiluaiheisissa otsikoissa vuosikymmenten 

saatossa. Punkalaitumen Sanomien otsikoissa preesensin käyttö on puolestaan ollut yleisempää 

2000-luvulla kuin 1920-luvulla. 

Perfektin käyttö on Pohjan (2009: 44) mukaan ollut yleisintä 1930-luvun näytevuosina ja 

laskenut aina 1980-luvun näytevuoteen saakka. Näytevuonna 2008 perfektin käyttö on Pohjan 

(mp.) mukaan ollut hieman yleisempää kuin 1980-luvulla. Perfektin käyttö Aamulehden urheilu-

aiheisissa otsikoissa ja Punkalaitumen Sanomien otsikoissa on ollut samantyyppistä: perfektin 

käyttö on ollut yleisintä 1930-luvun näytevuosina Aamulehden urheiluaiheisissa otsikoissa ja 

Punkalaitumen Sanomien otsikoissa 1920-luvun näytevuosina. Lisäksi molemmista tutkimuksis-

ta käy ilmi, että perfektin käyttö on laskenut 2000-luvulle päin tultaessa. Pieni ero on siinä, että 

Pohjan (mp.) mukaan perfektin käyttö on noussut tultaessa 1980-luvulta 2000-luvulle, mutta 

Punkalaitumen Sanomien otsikoissa näin ei ole käynyt. 

Lounela (2007) kirjoittaa julkaisussaan, että sosiaaliviraston kuljetuspalvelupäätösteksteis-

sä sekä Savon Sanomien pikku-uutisissa preesens on käytetyin tempus (75 % ja 43 %). Lounelan 

(mt.) mukaan kuljetuspalvelupäätösteksteissä toiseksi yleisin tempus on perfekti (21 %) ja kol-
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manneksi yleisin imperfekti (2 %) – pluskvamperfektiä ei esiinny lainkaan. Savon Sanomien 

pikku-uutisissa Lounelan (2007) mukaan toiseksi yleisin tempus on puolestaan imperfekti (42 

%), kolmanneksi yleisin perfekti (8 %) ja harvinaisin pluskvamperfekti (2 %). 

Lounelan (2007) julkaisun tulokset poikkeavat Punkalaitumen Sanomien otsikoista saa-

duista tuloksista. Kuljetuspalvelupäätöksissä ja Savon Sanomien pikku-uutisissa käytetyin tem-

pus on preesens, mutta Punkalaitumen Sanomien otsikoissa se on ollut käytetyin tempus vain 

1950-luvun näytevuonna. Savon Sanomien pikku-uutisissa preesens ja imperfekti ovat tosin lä-

hes yhtä yleisiä, ja perfekti sekä pluskvamperfekti puolestaan huomattavasti vähemmän käytetty-

jä (Lounela mt.). Punkalaitumen Sanomien otsikoiden ja Lounelan julkaisun tulosten mukaan 

pluskvamperfekti on harvinaisin tempus. 

 

4.4 Modukset 
 

1920-luvun näytevuosina Punkalaitumen Sanomien otsikoissa on 73 finiittiverbillistä lausetta. 

Näytevuonna 1924 Tyrvään Sanomien otsikoissa on puolestaan 35 finiittiverbillistä lausetta. 

1920-luvun näytevuodet eivät ole siis täysin vertailukelpoisia keskenään, mutta ne ovat kuitenkin 

suuntaa antavia. Koska finiittiverbillisten otsikoiden määrä on molemmissa lehdissä pieni, ei 

suuria yleistyksiä voi tehdä.  
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Kuvio 10. Modusjakaumat 1920-luvun näytevuosien Punkalaitumen Sanomien ja Tyrvään 
Sanomien otsikoissa. 
 

Sekä Punkalaitumen Sanomissa että Tyrvään Sanomissa käytettiin 1920-luvun näytevuosien leh-

tiotsikoissa aineistojen perusteella selvästi eniten indikatiiveja, mutta muuten jakaumat ovat eri-

laiset (ks. kuvio 10). Punkalaitumen Sanomien otsikoissa on 72 indikatiivia (esimerkki 78) ja 1 

imperatiivi (esimerkki 79). Imperatiivi ei todennäköisesti ole liittynyt varsinaisesti Punkalaitu-

meen, vaan se lienee ollut yleisohje. Tyrvään Sanomien otsikoissa on puolestaan käytetty kaikkia 

moduksia, vaikkakin konditionaali, potentiaali ja imperatiivi ovat selvästi vähemmässä käytössä 

kuin indikatiivi. 

 
78) Murhayrittäjä sai tuomionsa. (PS 26.11.1926) 

79) – Nuohotkaa tulisijain savupiiput. (PS 30.4.1926) 

 

Punkalaitumen Sanomien otsikot ovat modaalisuudeltaan olleet yhtä poikkeusta lukuun ottamatta 

selviä väitteitä. Yleisesti ottaen 1900-luvun alun lehtikieleen ovat kuuluneet valistus, argumen-

tointi ja jopa suostuttelu (Mäntynen ym. 2006: 89), mutta Punkalaitumen Sanomissa tällaista ei 

ole, ainakaan otsikoiden modusten perusteella, esiintynyt. Esimerkissä 79 olevan otsikon impera-
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tiivi on muodoltaan ehkä ennemmin kehotus kuin käsky, sillä lauseen lopussa ei ole huutomerk-

kiä. 

Vaikuttaa siltä, että Punkalaitumen Sanomien otsikoissa on ollut enemmän peruslauseita 

kuin Tyrvään Sanomien otsikoissa. Kovin syvällistä analyysia ei kuitenkaan voi pelkkien lukujen 

perusteella tehdä, sillä ensin pitäisi tarkastella, millaisissa otsikoissa Tyrvään Sanomissa on käy-

tetty konditionaalia, potentiaalia ja imperatiivia. 

 
 

Näytevuonna 1954 Punkalaitumen Sanomien otsikoissa on finiittiverbillisiä lauseita 118. Tyr-

vään Sanomien otsikoissa finiittiverbillisiä lauseita 1950-luvun näytevuonna on 92. Yhteneväis-

ten otsikkomääriensä ja ajankohtiensa perusteella näytevuodet ovat vertailukelpoiset. 

 

 
Kuvio 11. Modusjakaumat 1950-luvun näytevuosien Punkalaitumen Sanomien ja Tyrvään 
Sanomien otsikoissa. 
 

Sekä Punkalaitumen Sanomien että Tyrvään Sanomien otsikoissa olevien verbien modusja-

kaumat ovat samankaltaiset 1950-luvun näytevuonna (ks. kuvio 11). Punkalaitumen Sanomien ja 

Tyrvään Sanomien otsikoissa käytettävien verbien modusjakauma on muuttunut hieman 1950-

luvulle tultaessa. Molemmissa lehdissä indikatiivi on yhä selvästi käytetyin modus. Punkalaitu-
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men Sanomissa on 1950-luvun näytevuoden otsikoissa käytetty myös muita tapaluokkia aiempaa 

näytevuotta enemmän. Muiden tapaluokkien prosenttiluvut ovat toki pieniä indikatiivin prosent-

tilukuun verrattaessa. 

Tyrvään Sanomien otsikoissa indikatiivin käyttö on lisääntynyt lähes 14 prosenttiyksikköä. 

Tästä johtuen muiden modusten käyttö on luonnollisesti vähentynyt, eikä konditionaaleja esiinny 

Tyrvään Sanomien 1950-luvun aineistossa lainkaan. 

Punkalaitumen Sanomissa konditionaalin (esimerkit 80–81), potentiaalin (esimerkki 82) tai 

imperatiivin (esimerkit 83–86) sisältävistä otsikoista voi todeta, että vain Akapeetus-hevosesta 

kertova otsikko (esimerkki 82) liittyy varmuudella Punkalaitumeen. Esimerkkiotsikoista muut 

kuin numero 82 ovat saattaneet olla sellaisten lehtijuttujen otsikoita, jotka eivät alun perin ole 

toimituksen väen kirjoittamia. 
  

80) Kotimaisen kasviöljyn hintatakuulakia olisi kiirehdittävä. (PS 28.1.1954) 

81) Mitkä olisivat sopivimmat metsästysajat (PS 18.3.1954) 

82) Akapeetus nähtäneen jälleen kilparadalla. (PS 18.3.1954) 

83) Jäät ovat heikkoja – varokaa! (PS 22.4.1954) 

84) Hävittäkää kirpat viljelyksiltänne (PS 23.6.1954) 

85) >> Kunnioita isääsi ja äitiäsi >> (PS 8.7.1954) 

86) >> Ota tai jätä >> (PS 30.12.1954) 

 

Tyrvään Sanomissa on sen sijaan 1950-luvun aineiston perusteella siirrytty käyttämään 

enemmän peruslauseita otsikoissa kuin mitä 1920-aineiston perusteella aiemmin käytettiin. Mo-

lempien lehtien kohdalla kyse voi toki olla myös pelkästä sattumasta tai siitä, millaiseen otsi-

kointiin kyseisen ajan lehtijuttuja kirjoittaneet henkilöt ovat mieltyneet. 

 
 

Punkalaitumen Sanomien otsikoissa on finiittiverbillisiä lauseita 1980-luvun näytevuonna 152 ja 

Tyrvään Sanomissa 143. Koska näytevuodet ovat samalta vuosikymmeneltä ja otsikoiden luku-

määrät lähes yhtä suuret, ovat näytevuodet mielestäni vertailukelpoisia. Lisäksi koen, että otsik-

komäärät ovat riittävän suuria johtopäätösten tekemiseen. 
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Kuvio 12. Modusjakaumat 1980-luvun näytevuosien Punkalaitumen Sanomien ja Tyrvään 
Sanomien otsikoissa. 
 

Punkalaitumen Sanomien ja Tyrvään Sanomien otsikoiden modusjakaumat ovat 1980-luvun näy-

tevuosina samankaltaiset (ks. kuvio 12). Erot Punkalaitumen Sanomien ja Tyrvään Sanomien 

otsikoiden modusjakaumassa ovat tasoittuneet hieman tultaessa 1980-luvulle. Jakauma on mo-

lemmissa paikallislehdissä hyvin samankaltainen: indikatiiveja on molemmissa lehdissä käytetty 

selvästi eniten, toiseksi eniten imperatiiveja ja kolmanneksi eniten konditionaaleja. Kummassa-

kaan paikallislehdessä ei ole käytetty potentiaalia 1980-luvun näytevuosina. 

Punkalaitumen Sanomien konditionaalin (esimerkki 87) tai imperatiivin (esimerkit 88–90) 

sisältäville otsikoille yhteistä on se, että ne vaikuttaisivat kaikki liittyvän jotenkin paikkakuntaan 

ja sen tapahtumiin. 

 
87) Kelvollinen ammatti Metsurin eläkeikä pitäisi alentaa (PS 2.6.1988) 

88) Avain maaseudun tulevaisuuteen ”Kuunnelkaa meitä, kyläteiden kulkijoita” (PS 14.1.1988) 

89) Kevennä Sydänjuhlassa puhuttiin kolesterolista (PS 18.2.1988) 

90) Vietä liikunnallinen kesäkuu (PS 23.6.1988) 
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Esimerkki 87 voi kertoa esimerkiksi paikallisesta metsurista, jonka mielestä metsurin eläkeikä on 

liian korkea työn raskauteen nähden. Esimerkki 88 kertoo selvästi jostakin tapahtumasta, jossa 

kuntalaiset ovat pyytäneet, että heitä kuunneltaisiin maaseutua eli omaa paikkakuntaa kehitettä-

essä. Esimerkissä 89 pääotsikosta käy ilmi, että Punkalaitumella on ilmeisesti vietetty iltaa ter-

veyteen liittyvien asioiden parissa. Esimerkin 90 otsikko voi esitellä esimerkiksi Punkalaitumen 

eri liikuntamahdollisuuksia kesäaikaan. On joka tapauksessa selvää, että nämä otsikot liittyvät 

todennäköisemmin Punkalaitumeen kuin 1950-luvun näytevuoden otsikot, joissa käytettiin kon-

ditionaalia, imperatiivia tai potentiaalia. 

 

 

Punkalaitumen Sanomien otsikoissa esiintyvien verbien modusjakauma on muuttunut ensim-

mäisten näytevuosien ja viimeisen näytevuoden välillä, mutta muutokset eivät ole olleet kovin 

suuria (ks. kuvio 13). 

 

 
Kuvio 13. Modusjakaumat Punkalaitumen Sanomien otsikoissa näytevuosina 1926–2007. 
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Näytevuosina 1926–1927 Punkalaitumen Sanomien otsikoinnissa indikatiivi on selvästi hallitse-

vin modus, sillä indikatiivien lisäksi aineistossa esiintyy vain yksi imperatiivissa oleva verbi. 

Näytevuonna 1954 tilanne on muuttunut hieman, vaikka indikatiivi on tosin edelleen hallitsevin 

modus. Kuitenkin näytevuonna 1954 lehtiotsikoissa esiintyy indikatiivien lisäksi konditionaalis-

sa, potentiaalissa ja imperatiivissa olevia verbimuotoja. Näytevuonna 1988 indikatiivien osuus 

on jälleen noussut eikä potentiaalia esiinny lainkaan. Konditionaalin ja imperatiivin prosenttilu-

vut ovat samaa tasoa edellisvuosien kanssa. Myös näytevuosi 2007 on hyvin samankaltainen 

kuin edeltävätkin vuodet: indikatiivia (esimerkit 91–92) on selvästi eniten, konditionaalia (esi-

merkit 93–95), potentiaalia (esimerkit 96–97) ja imperatiivia (esimerkit 98–100) esiintyy sen si-

jaan harvakseltaan. 
 

91) Sisäministeriö hylkäsi huhtamolaistilojen siirron Huittisiin (PS 14.6.2007)  

92) Saunatontulla riitti seuraa Yli-Kirralla (PS 4.1.2007) 

93) Taiderasteilla olisi saanut olla vilkkaampaa (PS 26.4.2007) 

94) Kauppias uudistaisi autoveron (PS 26.4.2007) 

95) Vammalan ja Huittisten yhteistyö sopisi myös kihlakunta-asioissa (PS 16.5.2007) 

96) Kevyenliikenteenverkosto laajennee (PS 28.6.2007) 

97) Partiotoiminta elpynee uudella vuosisadalla (PS 9.8.2007) 

98) Surffaa kyliin! (PS 22.2.2007)  

99) Odottaka viel vähä aikka, koht alkka (PS 5.4.2007) 

100) Käy Muumilaaksoon (PS 21.6.2007) 

 

Esimerkissä 93 järjestävät ovat ilmeisesti olleet pettyneitä osallistujamäärään ja olivat tapahtu-

maa järjestäessään uskoneet suurempaan yleisömäärään. Paikallislehdessä kirjoitetaan erilaisista 

tapahtumista lähes poikkeuksetta positiiviseen sävyyn, joten siksi otsikko ei ole esimerkiksi: 

”Vain vähän kävijöitä taiderasteilla”. Esimerkissä 94 kauppias kertoo, mitä tekisi, jos saisi päät-

tää autoverosta. Esimerkissä 95 puolestaan kirjoitetaan, että Punkalaidun voisi tehdä Huittisten ja 

Vammalan (nykyisin Sastamala) kanssa yhteistyötä myös kihlakunta-asioissa. Esimerkki 96 liit-

tyy ilmeisesti päätöksentekijöihin: kevyenliikenteenverkoston laajentamisesta on keskusteltu to-

dennäköisesti kunnanvaltuuston kokouksessa. Partiotoiminnan mahdollinen elpyminen esimer-

kissä 97 liittyy siihen, että partiotoiminta oli vähällä loppua Punkalaitumella kokonaan 2000-

luvun alkupuolella. Esimerkit 98–100 ovat pikemminkin kehotuksia kuin käskyjä, ja lisäksi esi-

merkki 99 on Heli Laaksosen suora lainaus. 
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Lehtikielen otsikoissa indikatiivin käyttö on hyvin luonnollista, sillä se on neutraalein tapa 

ilmaista jokin asia. Koska potentiaali ja konditionaali ilmaisevat jonkinlaista epävarmuutta, ei 

niiden käyttö otsikoissa ole kovin luonnollista. Uutisotsikon pitää kertoa, mitä tapahtuu, joten 

potentiaalin tai konditionaalin käyttö sopii harvoihin tapauksiin. Esimerkiksi kunnanhallituksen 

tai -valtuuston päätöksistä kerrottaessa potentiaalin käyttö voi olla sopivaa. 
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5. PAIKALLISUUS PUNKALAITUMEN SANOMIEN OTSIKOISSA 

 

 

Tässä alaluvussa tutkin, kuinka paljon paikallisuus heijastuu Punkalaitumen Sanomien otsikoissa 

näytevuosittain. Lisäksi tarkastelen, mihin eri osa-alueisiin Punkalaitumeen viittaavat otsikot liit-

tyvät. 

 

5.1 Otsikoiden teemat 
 

Olen luokitellut kaikkien näytevuosien otsikot 4:ään eri kategoriaan: 

 

1) Punkalaitumeen selvästi liittyviin otsikoihin, 

2) Punkalaitumen lähialueen kuntiin tai kaupunkeihin liittyviin otsikoihin, 

3) Punkalaitumeen tai sen lähialueisiin liittymättömiin otsikoihin ja 

4) otsikoihin, joita ei voi selvästi luokitella mihinkään edellä olevista kategorioista. 

 

Kategorian 1 esimerkeissä 1, 3 ja 4 on mainittu jokin Punkalaitumen paikka ja esimerkissä 

2 Punkalaitumen raittiusseura 1950-luvulta. 

 
1) Puukotus Kanteenmaassa. Vanha riita aiheuttanut kostoteon. (PS 11.3.1927) 
2) Raittiusseura Tähti VI r.y:n kesäjuhlat [otsikko jatkuu leipätekstissä] (PS 29.7.1954) 
3) Uusia asuntoja Huvilatielle (PS 11.2.1988) 
4) Rasteja haettiin Porttikalliolla (PS 16.5.2007) 

 

Kategorian 2 esimerkeissä 5, 6 ja 8 mainitaan jokin lähialueen paikkakunta ja esimerkissä 

7 kirjoitetaan naapuripaikkakunnalla sijaitsevasta sähkölaitoksesta. 

 
5) Lauttakylän Yhteiskoulun [otsikko jatkuu leipätekstissä] (PS 20.8.1926) 
6) Humppilan Osuuskaupan [otsikko jatkuu leipätekstissä] (PS 21.10.1954) 
7) Sallilan Sähkölaitoksen osakemerkintä sujunut tyydyttävästi (PS 28.4.1988) 
8) Kuntien kosiotansseja Huittisissa (PS 2.8.2007) 

 

Kategorian 3 esimerkeissä 9–12 kirjoitetaan koko maata tai maakuntaa koskevista asioista. 
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9) Lahti on valittu yleisradioaseman paikaksi. (PS 14.1.1927) 
10) Suomen Kansanpuolueen [otsikko jatkuu leipätekstissä] (PS 11.2.1954) 
11) Satakunta 88 -näyttely yleisötavoitteeseen (PS 23.6.1988) 
12) Paikallislehdet vetosivat eduskuntaan postin hinnankorotuksista (PS 18.1.2007) 

 

Kategorian 4 esimerkissä 13 ei voi olla varma, kirjoitetaanko siinä sähkövirran hinnan ale-

nemisesta Punkalaitumella vai esimerkiksi koko maassa. Esimerkissä 14 ei käy ilmi, valmistau-

tuuko kilpailuun joku punkalaitumelainen vai muualla asuva henkilö. Esimerkissä 15 on vaikea 

sanoa, kenellä on vastuu. Kyseinen lehtijuttu voi kertoa kyseisen vuoden ensimmäisenä synty-

neestä punkalaitumelaisesta, mutta otsikko voi liittyä myös johonkin toiseen paikkakuntaan ja 

asiaan. Esimerkissä 16 ei tiedä, kenelle paloauton kyyti maistui. Olen koonnut esimerkkien 13–

16 kaltaiset otsikot omaksi ryhmäkseen, sillä niiden kaltaisista otsikoista ei voi ilman kontekstia 

sanoa, liittyvätkö otsikot Punkalaitumeen vai eivät. 

 
13) Sähkövirran hinta halpenee. (PS 25.3.1927) 
14) Hopeakuokkakilpailuun valmistaudutaan (PS 3.6.1954) 
15) Pienestä on aina iso vastuu (PS 21.1.1988) 
16) Paloauton kyyti maistui (PS 15.2.2007) 

 

Kategorian 4 otsikot ovat siis sellaisia, joista ei voi ilman kontekstia sanoa, liittyvätkö ne Punka-

laitumeen vai eivät. Kuitenkin lehteä vakituisesti lukeva, Punkalaitumen ja sen henkilöt tunteva 

lukija tunnistaa niistä suurimman osan automaattisesti Punkalaitumeen liittyviksi. Paikallisuuden 

tunnistaminen onnistuu mahdollisesti jo pelkän otsikon tai viimeistään leipätekstin, kuvien ja ku-

vatekstien kautta. Jos otsikkoa kuitenkin tarkastelee ilman kontekstia, siitä ei voi sanoa, liittyykö 

se juuri Punkalaitumeen. Tämän vuoksi en ole laskenut kaikkia oman tietämykseni mukaan var-

masti Punkalaitumeen liittyviä otsikoita kategoriaan 1. Tämä koskee lähinnä näytevuosien 1988 

ja 2007 otsikoita. Vaikka osasta näytevuosien 1988 ja 2007 kategorian 4 otsikoista voisi helposti 

todeta, että ne liittyvät Punkalaitumeen, en ole laskenut niitä Punkalaitumeen liittyviksi. Tämä 

johtuu siitä, että näytevuosilta 1926–1927 ja 1954 kategorian 4 otsikoista nykylukija ei voi hel-

posti tunnistaa, liittyykö otsikko Punkalaitumeen vai ei. Vaikka rajaus on osittain pakotettu, ha-

luan pitää sen samanlaisena jokaisena näytevuonna, jotta tulokset ovat mahdollisimman vertailu-
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kelpoisia keskenään. Olen siis laskenut Punkalaitumeen selvästi liittyviksi otsikoiksi vain sellai-

set otsikot, joissa mainitaan erisnimeltä jokin Punkalaitumeen liittyvä paikka, henkilö tai asia. 

 

 
Kuvio 1. Paikallisuus Punkalaitumen Sanomien otsikoissa 1926-2007. 

 

Paikallisuuden heijastuminen Punkalaitumen Sanomien otsikoissa on ollut näytevuosina 1926–

1927, 1988 ja 2007 melko samalla tasolla, mutta näytevuosi 1954 muodostaa selvän poikkeuksen 

(ks. kuvio 1). Muina näytevuosina noin 40 prosenttia otsikoista liittyy varmasti Punkalaitumeen, 

mutta näytevuonna 1954 vain alle viidesosa otsikoista liittyy varmasti Punkalaitumeen. 

Lähialueen paikkakuntia on mainittu kahtena viimeisimpänä näytevuonna vain 6–7 

prosentissa otsikoista, mutta vuosina 1926–1927 ja 1954 luku on ollut huomattavasti suurempi. 

Näytevuonna 1954 on uutisoitu enemmän naapuripaikkakuntien asioista kuin oman kunnan 

asioista. 

Yllättävää on, että 1920- ja 1950-luvun näytevuosina muista asioista on uutisoitu vain 3 

prosentissa otsikoista. Vielä 1900-luvun alkupuolella oli kuitenkin hyvin tavanomaista, että 

paikallislehdessä julkaistiin koko maata koskevia kotimaan- ja ulkomaanuutisia. Tämän vuoksi 
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on mielenkiintoista huomata, että 1980- ja 2000-luvuilla muiden uutisten osuus on ollut 

suurempi kuin varhaisimpina näytevuosina. 

Näytevuosina 1926–1927 ja 1954 on paljon sellaisia otsikoita, joista nykylukija ei tiedä, 

viittaavatko ne tapahtumiin Punkalaitumella vai jossakin muualla (esimerkit 17–20). Sen sijaan 

vuosien 1988 ja 2007 otsikoissa on paljon sellaisia otsikoita, jotka paikallisen lukijan 

näkökulmasta viittaavat selvästi Punkalaitumeen (esimerkit 21–24), mutta joita ei rajauksen 

yhteneväisyyden säilyttämisen vuoksi voi laskea Punkalaitumeen selvästi liittyviksi. Näiden 

otsikoiden lehtijutuissa viimeistään kuva, kuvateksti tai leipäteksti paljastaa, kenestä tai mistä on 

kyse. On myös todennäköistä, että kovin vähäpätöisistä, muualla tapahtuneista, asioista ei olisi 

uutisoitu Punkalaitumen Sanomissa. Näissä otsikoissa ei kuitenkaan mainita nimeltä henkilöä tai 

henkilöryhmää, maantieteellistä paikkaa, yritystä tai yhdistystä, kulttuurista tai sivistyksellistä 

tapahtumapaikkaa tai muuta selvästi Punkalaitumeen liittyvää asiaa, joten niitä ei voi luokitella 

selvästi Punkalaitumeen liittyviksi. Todellisuudessa on niin, että Punkalaitumeen liittyviä 

otsikoita on näytevuosina 1988 ja 2007 enemmän kuin voi ilman kontekstia varmuudella sanoa. 

 
17) Käräjiltä. Tuomioita kieltolakirikoksista.  (PS 7.5.1926) 

18) ”Punaiset housut”, [otsikko jatkuu leipätekstissä] (PS 8.7.1927) 

19) Kulonalku. (PS 20.5.1954) 

20) Autoliikenneluvat (PS 21.10.1954) 

21) Syöpäneuvonta-asema aloittaa ryhmätoiminnan (PS 28.1.1988) 

22) Urheilukoulun päättäjäiset (PS 28.4.1988) 

23) Kun lähdet armeijaan… (PS 5.7.2007) 

24) Partiotoiminta elpynee uudella vuosisadalla (PS 9.8.2007) 

 

Paikallislehdissä ei-paikallisuus on tunnusmerkkistä, sillä etenkin nykyisin oletuksena on, 

että paikallislehdissä kirjoitetaan oman levikkialueen asioista. Tämän vuoksi tekemästäni rajauk-

sesta huolimatta luvut ovat sillä tavalla vertailukelpoisia ja hyödyllisiä, että ne kertovat siitä, 

kuinka usein jokin Punkalaitumeen liittyviä paikka, henkilö tai asia on mainittu erisnimeltä. 

 

 

 



 

75 

 

5.2 Punkalaitumeen liittyvät otsikot 

 

Olen luokitellut Punkalaitumeen liittyvät otsikot seuraavanlaisiin kategorioihin: henkilöihin ja 

henkilöryhmiin, maantieteellisiin paikkoihin, yrityksiin ja yhdistyksiin, kulttuuriin ja sivistyk-

seen sekä muihin Punkalaitumeen liittyviin otsikoihin. 

 

 
Kuvio 2. Paikallisuuden heijastuminen ryhmittäin Punkalaitumen Sanomien otsikoissa 1926–

2007. 

 

Näytevuosien välillä on suuriakin eroja sen suhteen, mihin Punkalaitumeen liittyvistä teemoista 

kukin otsikko liittyy (ks. kuvio 2). Näytevuonna 2007 on viitattu useimmiten maantieteellisiin 

paikkoihin, kun taas näytevuonna 1954 niihin on viitattu toiseksi vähiten. Henkilöihin tai henki-

löryhmiin liittyvät otsikot ovat olleet näytevuonna 1988 enemmistössä, mutta vuosina 1926–
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1927 niihin liittyviä otsikoita on ollut vähiten. Näytevuonna 1954 otsikoissa on viitattu useimmi-

ten eri yrityksiin ja yhdistyksiin, mutta puolestaan näytevuonna 2007 niihin on viitattu toiseksi 

vähiten. Vuosina 1926–1927 on kirjoitettu useimmiten muihin Punkalaitumeen liittyvistä asiois-

ta, kun taas näytevuonna 1988 sellaiset otsikot ovat muodostaneet pienimmän ryhmän. 

 

5.2.1 Henkilöt ja henkilöryhmät 

 

Punkalaitumeen varmasti liittyviä otsikoita näytevuosina 1926–1927 on 99, joista henkilöihin tai 

henkilöryhmiin liittyy 9. Näytevuonna 1954 Punkalaitumeen liittyviä otsikoita on 125, ja niistä 

henkilöihin tai henkilöryhmiin liittyy 26. Näytevuonna 1988 Punkalaitumeen liittyviä otsikoita 

on 172, joista 53 liittyy henkilöihin tai henkilöryhmiin. Näytevuonna 2007 Punkalaitumeen sel-

västi liittyviä otsikoita on 158, ja niistä 44 liittyy henkilöihin tai henkilöryhmiin. 

 

 
Kuvio 3. Henkilöt ja henkilöryhmät Punkalaitumen Sanomien otsikoissa 1926-2007. 

 

Henkilöihin ja henkilöryhmiin liittyvät otsikot ovat siis olleet yleisimpiä näytevuonna 1988 ja 

harvinaisimpia näytevuosina 1926–1927 (ks. kuvio 3). Näytevuosien 1926–1927 henkilöihin ja 

henkilöryhmiin liittyvien otsikoiden perusteella ihmisten intimiteettisuoja on ollut olematon 
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(esimerkki 25). Vuonna 1975 lisättiin rikoslakiin niin kutsuttu yksilönsuojapykälä (Niemelä ym. 

1989: 109). Vaikka sillä ei ollutkaan suurta vaikutusta paikallislehtien uutisointiin, ei esimerkiksi 

varkaiden nimiä ole voinut enää 1970-luvun puolivälistä alkaen mainita lehtijutuissa tai 

-otsikoissa. 1920-luvun näytevuosina henkilöihin liittyvät lehtijutut ovat usein 

syntymäpäivähaastatteluja (esimerkit 26–27). Lisäksi jo tuolloin huomioitiin kunnan vanhinta 

asukasta (esimerkki 28). Kokonaisiin henkilöryhmiin liittyviä otsikoita ei vuosien 1926–1927 

aineistossa ole. 

 
25) Hirttäytyneen miehen luuranko löydetty Liittolan metsästä. Tunnettu työmiehen poika Matti Kallioksi. 

(PS 28.5.1926) 

26) Maanviljelijä Juho Lähti 60 vuotta. (PS 3.12.1926) 

27) Erland Simula 70 vuotta. (PS 31.12.1926) 

28) Kuntamme vanhin asukas [otsikko jatkuu leipätekstissä] (PS 8.1.1926) 

 

 

Vielä 1950-luvun näytevuonnakin henkilöiden intimiteettisuoja on ollut heikko (esimerkki 29). 

Vuoden 1954 henkilöihin liittyvistä otsikoista yli puolet on syntymäpäivähaastatteluja (esimerkit 

30–31), eli ne muodostavat suuren yksittäisen enemmistön. 1950-luvun näytevuonna 2 otsikkoa 

liittyy urheilijoihin (esimerkit 32–33), ja näissä otsikoissa on nähtävissä myöhempinäkin vuosina 

punkalaitumelaisille tuttua sanaleikittelyä. 

 
29) HERRASMIESVARAS HEIMO HILARIUS SORJONEN [otsikko jatkuu leipätekstissä]                     

(PS 21.1.1954) 

30) TALOUSNEUVOS Nestori Rasi 75-vuotias (PS 25.2.1954) 

31) Ruustinna Siiri Leivo 85-vuotias. (PS 29.4.1954) 

32) Kunnon hiihtäjät kunnostautuivat. (PS 11.2.1954) 

33) Kunnon nuorten hiihdot. (PS 25.2.1954) 

 

 

Vuoden 1988 aineistossa on ensi kertaa feature-ryhmään kuuluvia haastatteluja (esimerkki 34). 

Lisäksi aiemmista näytevuosista poiketen osa henkilöihin liittyvistä otsikoista on sellaisia, joissa 

kerrotaan jostakin asiasta yhden ihmisen kautta (esimerkki 35). Lähes puolissa henkilöihin ja 

henkilöryhmiin liittyvissä otsikoista kerrotaan urheilumenestyksestä (esimerkit 36–37). Yleisiä 
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ovat myös syntymäpäivähaastattelut (esimerkit 38–39), joista jokaisessa kuvataan syntymäpäi-

väsankarin elämää pääotsikossa ja alaotsikossa kerrotaan henkilön nimi sekä syntymäpäivä. Ai-

emmista näytevuosista poiketen näytevuonna 1988 on sellaisia henkilöihin liittyviä otsikoita, 

joissa kerrotaan heidän nimityksistään (esimerkit 40–41). Pieni osa otsikoista liittyy henkilöryh-

miin (esimerkit 42–43). Rikoslakiin lisättiin 1970-luvun puolivälissä yksilönsuojapykälä (Nie-

melä ym. 1989: 109). Tämän vuoksi 1980-luvun aineistossa ei ole enää julkaistu ihmisten nimiä 

negatiivisessa yhteydessä. 

 
34) Riikan vuosi Punkalaitumella (PS 9.6.1988) 
35) Palopäällikkö Jouni Hällfors Sairaankuljetuksia ennätysmäärä (PS 21.1.1988) 

36) Nuorten SM Jarkko Vallin neljänneksi (PS 28.1.1988) 

37) Vallinit voitokkaina Porttikallion kansallisissa (PS 31.3.1988) 

38) 20 vuotta tien päällä Teuvo Riitinki 50 vuotta 19.5. (PS 19.5.1988) 

39) Tieteen matkamies Pertti Virtaranta 70 vuotta 20.5. (PS 19.5.1988) 

40) Matti Simula sotaveteraanien johtoon (PS 25.2.1988) 

41) Sirkka Pärnistö lukion rehtoriksi (PS 31.3.1988) 

42) Punkalaitumen nuoria valtakunnalliseen hopeasompaan (PS 25.2.1988) 

43) Pohjoisseutulaiset viikinkileirille (PS 21.4.1988) 

 

 

Näytevuoden 2007 aineistossa ei ole enää juuri lainkaan syntymäpäivähaastatteluja, eikä synty-

mäpäiväsankarin ikää mainita otsikossa (esimerkki 44). Noin kolmasosa otsikoista liittyy urheili-

joiden saavutuksiin (esimerkit 45–46). Samoin noin kolmasosa otsikoista liittyy yksittäisiin ih-

misiin ja esimerkiksi heidän saavutuksiinsa (esimerkit 47–48). Myös yhden ihmisen kautta ylei-

semmästä asiasta kertovia otsikoita on muutamia (esimerkit 49–50). Henkilöryhmiin liittyviä ot-

sikoita (esimerkit 51–52) on huomattavasti enemmän kuin aiempina näytevuosina. 

 
44) Merkkipäiviä Agronomi Matti Roukka (PS 5.4.2007) 

45) Juha-Matille piirinennätys (PS 26.7.2007) 

46) Marjo ja Kitkatuli viidensiksi 120 kilometrillä Virossa (PS 26.7.2007) 

47) Tuula Pitkänen luotsaa naisleijonia (PS 28.6.2007) 

48) Mölsän taide tasokasta (PS 15.3.2007) 

49) Valtuuston puheenjohtaja Antti Eskola: – Kunnalla ei varaa jäädä ajopuuksi (PS 19.4.2007) 

50) Entinen kunnanjohtaja Esa Sirviö: - Monikuntaliitos ei ole realistinen vaihtoehto (PS 16.5.2007) 
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51) Kymmenvuotiaat Pihlajanmarjat loistivat (PS 8.3.2007) 

52) Riitinkin ja Lähteenmäen suvut koolla (PS 5.7.2007) 

 

Punkalaitumen Sanomien otsikoissa 1920- ja 1950-luvun näytevuosina tyypillisin henki-

löihin liittyvä juttutyyppi on featureihin kuuluva syntymäpäivähaastattelu. 1980-luvun näyte-

vuonna otsikoissa kerrotaan useimmiten urheilijoiden menestyksestä. 2000-luvun aineiston otsi-

koissa viitataan useimmiten joko urheilumenestykseen tai yksittäisten ihmisten saavutuksiin. 

Kokonaisiin henkilöryhmiin viitataan ensimmäisen kerran 1950-luvun näytevuonna. Koko ai-

neiston perusteella vaikuttaa siltä, että Punkalaitumen Sanomien henkilöihin ja henkilöryhmiin 

liittyneet otsikot ovat kertoneet useimmiten syntymäpäiväsankarista tai urheilumenestyksestä. 

 

5.2.2 Maantieteelliset paikat 

 

Punkalaitumeen varmasti liittyviä otsikoita näytevuosina 1926–1927 on 99, joista maantieteelli-

siin paikkoihin liittyy 23. Näytevuonna 1954 Punkalaitumeen liittyviä otsikoita on 125, ja niistä 

maantieteellisiin paikkoihin liittyy 11. Näytevuonna 1988 Punkalaitumeen liittyviä otsikoita on 

172, joista 49 liittyy maantieteellisiin paikkoihin. Näytevuonna 2007 Punkalaitumeen selvästi 

liittyviä otsikoita on 158, ja niistä 50 liittyy maantieteellisiin paikkoihin. 
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Kuvio 4. Maantieteelliset paikat Punkalaitumen Sanomien otsikoissa 1926-2007. 

 

Maantieteellisiin paikkoihin liittyvät otsikot ovat yleisimpiä näytevuonna 2007 ja harvinaisimpia 

näytevuonna 1954 (ks. kuvio 4). Näytevuosina 1926–1927 noin kolmasosa maantieteellisiin 

paikkoihin viittaavista otsikoista liittyy kyseisessä paikassa tehtäviin töihin (esimerkit 53–54). 

1910-luvun lopussa Punkalaitumelle perustetun sähköyhtiön vuoksi sähköistyminen oli 1920-

luvulla ajankohtaista, ja tämä näkyi myös paikallislehdessä (esimerkki 55). Luontoon liittyviä 

otsikoita on muutamia (esimerkki 56), samoin ihmisten teoista kertovia otsikoita (esimerkki 57). 

 
53) Isonsuon kuivaushankkeet. (PS 9.7.1926) 
54) Palojoen perkaustyöt [otsikko jatkuu leipätekstissä] (PS 3.9.1926) 
55) Kivisenoja sähköistyy. (PS 18.3.1927) 
56) Punkalaitumenjoki vaatinut jälleen kolme uhria. (PS 11.11.1927) 

57) Miesmurha Vihalaidassa. (PS 22.7.1927) 

 

 

Näytevuoden 1954 Punkalaitumen maantieteellisiin paikkoihin liittyvistä otsikoista yli puolet 

kertoo jostakin tapahtumasta (esimerkit 58–59). Maantieteellisiin paikkoihin liittyviä, tapahtu-

mista kertovia otsikoita ei ollut vielä varhaisimmassa aineistossa. Otsikoista 3 kertoo jonkinlai-
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sesta onnettomasta tapahtumasta (esimerkit 60–62) ja 1 maantieteellisessä paikassa tehtävistä 

töistä (esimerkki 63). 
 

58) Iloinen näytelmäilta Jalasjoella (PS 26.5.1954) 

59) Traktorikyntökilpailut Vanttilassa (PS 28.10.1954) 

60) Tuli tuhotöissä Vihalaidassa (PS 10.6.1954) 

61) Murto Navettakankaalla (PS 23.9.1954) 

62) Muuntajapalo Koosanmaassa (PS 7.10.1954) 

63) Palojoen perkausasiassa [otsikko jatkuu leipätekstissä] (PS 16.9.1954) 

 

 

Vuoden 1988 aineistosta Punkalaitumen maantieteellisiin paikkoihin liittyvistä otsikoista yli vii-

desosa liittyy kaava-asioihin (esimerkit 64–65). Toinen suuri yksittäinen ryhmä on urheiluun ja 

liikuntaan liittyvät otsikot (esimerkit 66–68). Maantieteellisiin paikkoihin liittyvistä otsikoista 

monet ovat reportaaseja jostakin tapahtumasta (esimerkki 69) 

  
64) Uusia asuntoja Huvilatielle (PS 11.2.1988) 
65) Pohjanmaantie seutusuunnitelmalausuntoon (PS 7.4.1988) 
66) Uutuus Pistooliampumahiihtoa Porttikalliolla (PS 17.3.1988) 
67) Särkässä tanssitaan keskiviikkoisin (PS 26.5.1988) 
68) Torstaikisat 6.6. Vartiolassa (PS 23.6.1988) 
69) Jalasjoen äitejä muistettiin (PS 12.5.1988) 

 

 

Maantieteellisiin paikkoihin näytevuonna 2007 liittyvistä otsikoista yli kolmasosa on sellaisia, 

joissa kerrotaan jostakin tapahtumasta (esimerkit 70–72). Noin viidesosa näytevuoden 2007 

maantieteellisiin paikkoihin liittyvistä otsikoista liittyy urheiluun tai liikuntaan (73–74). Muuta-

mat otsikot liittyvät kaava-asioihin (esimerkki 75) ja muutamat onnettomiin tapahtumiin (esi-

merkki 76). 
 

70) Saunatontulla riitti seuraa Yli-Kirralla (PS 4.1.2007) 

71) Maaseudun tulevaisuuteen uskottiin Kanteenmaassa (PS 1.3.2007) 

72) Koskioisilla laulettiin yhdessä (PS 12.7.2007) 

73) Suomen halvin 9-väyläinen Punkalaitumella (PS 3.5.2007) 
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74) Maastojuoksua Porttikalliolla (PS 14.6.2007) 

75) Vesi- ja viemärilinjaa Kostilantielle (PS 15.2.2007) 

76) Synkkä torstai-iltapäivä Punkalaitumen teillä (PS 9.8.2007) 

 

Punkalaitumen Sanomien maantieteellisiin paikkoihin liittyvissä otsikoissa kerrotaan 1920-

luvun näytevuosina useimmiten jossakin paikassa tehtävistä töistä. Näytevuonna 1954 suurin osa 

maantieteellisiin paikkoihin liittyvistä otsikoista kertoo puolestaan jostakin tapahtumasta. 1980-

luvun näytevuonna suurin osa maantieteellisiin paikkoihin liittyvistä otsikoista liittyy kaava-

asioihin. 2000-luvun näytevuonna maantieteelliseen paikkaan liittyvä otsikko kertoo 1950-luvun 

näytevuoden tavoin useimmiten jostakin tapahtumasta. Tästä voinee päätellä, että maantieteelli-

siin paikkoihin viitanneet otsikot ovat kautta aikain heijastaneet ajankulkua: 1900-luvun alussa 

elämä oli hyvin työpainotteista, ja 1900-luvun puolivälissä, sota-ajan jälkeen, yhdistystoiminta 

oli vilkasta. 1980-luvulla rakennettiin jonkin verran, sillä silloin Punkalaitumen väkiluku oli vie-

lä noin 4500 – kaava-asiat ovat siis olleet ajankohtaisia. 2000-luvulla Punkalaitumella on ollut 

monia tahoja, jotka ovat järjestäneet erilaisia tapahtumia paikkakuntalaisille. 

 

5.2.3 Yritykset ja yhdistykset 

 

Punkalaitumeen varmasti liittyviä otsikoita näytevuosina 1926–1927 on 99, joista yrityksiin ja 

yhdistyksiin liittyy 27. Näytevuonna 1954 Punkalaitumeen liittyviä otsikoita on 125, ja niistä yri-

tyksiin ja yhdistyksiin liittyy 50. Näytevuonna 1988 Punkalaitumeen liittyviä otsikoita on 172, 

joista 46 liittyy yrityksiin ja yhdistyksiin. Näytevuonna 2007 Punkalaitumeen selvästi liittyviä 

otsikoita on 158, ja niistä 40 liittyy yrityksiin ja yhdistyksiin. 
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Kuvio 5. Yritykset ja yhdistykset Punkalaitumen Sanomien otsikoissa 1926–2007. 

 

Yrityksiin ja yhdistyksiin liittyvät otsikot ovat yleisimpiä näytevuonna 1954 ja harvinaisimpia 

näytevuonna 2007 (ks. kuvio 5). Näytevuosina 1926–1927 yrityksiin ja yhdistyksiin liittyvistä 

otsikoista 14 liittyy yrityksiin ja 13 yhdistyksiin, eli molempiin on viitattu lähes yhtä usein. Yri-

tyksiin liittyvistä otsikoista 6 liittyy sähköyhtiö Koskenniskaan (esimerkki 77) ja 3 punkalaitu-

melaiseen puhelinyhtiöön (esimerkki 78). Myös muita yksittäisiä yrityksiä on mainittu 1920-

luvun näytevuosien otsikoissa (esimerkit 79–80). 

 
77) Koskenniskan sähköverkko [otsikko jatkuu leipätekstissä] (PS 8.4.1927) 

78) Punkalaitumen Telefooniyhtiön [otsikko jatkuu leipätekstissä] (PS 7.1.1927) 

79) Punkalaitumen Osuusmeijeri [otsikko jatkuu leipätekstissä] (PS 16.4.1926) 

80) Elokuvat Orava [otsikko jatkuu leipätekstissä] (PS 6.5.1927) 

 

Yhdistyksiin liittyvistä otsikoista 5 liittyy nuorisoseuroihin (esimerkit 81–82), 3 maanvilje-

lykseen (esimerkki 83) ja 3 raittiusseuraan (esimerkki 84). Myös muita yksittäisiä yhdistyksiä 

mainitaan otsikoissa (esimerkki 85). 
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81) Punkalaitumen Nuorisoseuran [otsikko jatkuu leipätekstissä] (PS 26.2.1926) 

82) Pohjoisseudun Nuorisoseuralla [otsikko jatkuu leipätekstissä] (PS 30.9.1927) 

83) Kivisenojan pienviljelijäyhdistys [otsikko jatkuu leipätekstissä] (PS 9.4.1926) 

84) Punkalaitumen raittiusyhdistys r.y. Tähti VI:n järjestämät syysjuhlat [otsikko jatkuu leipätekstissä]      

(PS 10.9.1926) 

85) Punkalaitumen Eläinsuojeluyhdistyksen ja johtokunnan kokous [otsikko jatkuu leipätekstissä]              

(PS 27.8.1926) 

 

 

Näytevuoden 1954 yrityksiin ja yhdistyksiin liittyvistä otsikoista 8 viittaa yrityksiin ja 41 yhdis-

tyksiin, eli yhdistyksiin on viitattu huomattavasti useammin kuin yrityksiin. Yrityksiin viittaavis-

ta otsikoista 6 liittyy pankkitoimintaan (esimerkki 86), 1 tiilitehtaaseen (esimerkki 87) ja 1 puhe-

linyhtiöön (esimerkki 88).  

 
86) Punkalaitumen Osuuskassan [otsikko jatkuu leipätekstissä] (PS 21.1.1954) 

87) Punkalaitumen Tiilitehdas Oy:n [otsikko jatkuu leipätekstissä] (PS 18.3.1954) 

88) Punkalaitumen Puhelin Oy:n [otsikko jatkuu leipätekstissä] (PS 14.4.1954) 

 

Yhdistyksiin liittyvistä otsikoista urheiluun liittyy 16 (esimerkit 89–90) ja maa- ja metsäta-

louteen 4 (esimerkki 91). 1940-luvun lopussa perustettu Punkalaitumen Museo- ja Kotiseutuyh-

distys ja siihen liittyvä Yli-Kirran museo mainitaan 3 kertaa (esimerkki 92). Myös lukuisia muita 

yhdistyksiä mainitaan näytevuoden 1954 otsikoissa (esimerkit 93–95). 

 
89) Punkalaitumen Kunto (PS 18.3.1954) 

90) Punkalaitumen Tuiskun [otsikko jatkuu leipätekstissä] (PS 8.4.1954) 

91) Punkalaitumen Maamiesseuran [otsikko jatkuu leipätekstissä] (PS 7.1.1954) 

92) Punkalaitumen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen [otsikko jatkuu leipätekstissä] (PS 4.2.1954) 

93) Oriniemen Marttayhdistyksen [otsikko jatkuu leipätekstissä] (PS 14.1.1954)  

94) Punkalaitumen Kansallisseuran [otsikko jatkuu leipätekstissä] (PS 11.2.1954) 

95) Punkalaitumen Opettajayhdistyksen [otsikko jatkuu leipätekstissä] (PS 4.3.1954) 

 

 

Punkalaitumen Sanomien näytevuoden 1988 yrityksiin ja yhdistyksiin liittyvistä otsikoista 13 

liittyy yrityksiin ja 33 yhdistyksiin. Yrityksiin liittyvistä otsikoista 3 liittyy pankkialaan (esi-
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merkki 96). Lisäksi yrityksiin liittyvissä otsikoissa käsitellään jo pidempään toimineita, vasta 

perustettuja sekä konkurssiin menneitä yrityksiä (esimerkit 97–99). 

 
96) Punkalaitumen Osuuspankki (PS 11.2.1988) 

97) T:mi Aug. Teinilä Sata vuotta kyläkauppaa (PS 14.1.1988) 

98) Parma Oy näki päivänvalon (PS 28.1.1988) 

99) Ker-Lux Ky haettu konkurssiin (PS 5.5.1988) 

 

Yhdistyksiin viittaavista otsikoista yli puolet liittyy liikuntaan ja urheiluun (esimerkit 100–

102). Myös lukuisia muita eri aihepiireihin liittyviä yhdistyksiä mainitaan Punkalaitumen Sano-

mien otsikoissa 1980-luvun näytevuonna (esimerkit 103–105). 

 
100) Kunnon hiihtomestaruudet (PS 24.3.1988) 

101) Kuljunmaan Palloseura (PS 28.4.1988) 

102) Kunnon joukkue hopealle SM-veteraanikisoissa (PS 30.6.1988) 

103) Turun Punkalaidun Seura Ellivuoreen (PS 3.3.1988) 

104) Jyryläiset kisoissa (PS 14.4.1988) 

105) Trap Haukan radalla (PS 28.4.1988) 

 

 

Vuoden 2007 aineiston yrityksiin ja yhdistyksiin liittyvistä otsikoista 5 liittyy yrityksiin ja 35 

yhdistyksiin. Myös tänä näytevuonna on kerrottu huomattavasti useammin yhdistyksistä kuin 

yrityksistä. Kaikki yrityksiin viittaavat otsikot liittyvät eri aloihin (esimerkit 106–110). 

 
106) Hekometal Oy kasvuesimerkki Pirkanmaalla Metalliteollisuus verkottuu KAKKOSverkossa               

(PS 25.1.2007) 

107) Osuuspankki ja SHT tukevat Anna-Liisaa (PS 29.3.2007) 

108) Haukankosken lämpövoimalan toteutustapa yrittäjä-vetoinen (PS 5.4.2007) 

109) Penttilän Rautavarastolla sukupolvenvaihdos (PS 12.4.2007) 

110) Toimituksen ”kesäplikat” (PS 7.6.2007) 

 

Yhdistyksiin viittaavista otsikoista noin puolet liittyy urheiluun ja liikuntaan (esimerkit 

111–112). Myös muihin eri aihepiirien yhdistyksiin on viitattu usein, kuitenkin enintään 4 kertaa 

yhtä alaa kohden (esimerkit 113–115). 
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111) 8. Sanomarastien tuloksia (PS 28.6.2007) 

112) PunKun tytöille viestikultaa (PS 2.8.2007) 

113) Lions-toimintaa 50 vuotta Punkalaitumella (PS 1.2.2007) 

114) Partioviikolla lobattiin uusia jäseniä Lumi-ilveksiin (PS 10.5.2007) 

115) Jalasjoen Metsästysseura 70 vuotta Hirvi ja peura maistuivat juhlapeijaisissa (PS 12.7.2007) 

 

1920-luvun näytevuosien yrityksiin ja yhdistyksiin liittyvät otsikot kuvaavat hyvin sen ajan 

elämää Punkalaitumella: otsikoissa mainitaan niin punkalaitumelainen sähkö- kuin puhelinyhtiö-

kin sekä niin nuorisoseuroja kuin raittiusyhdistys. Näytevuosina 1926–1927 yrityksiin ja yhdis-

tyksiin viitataan yhtä usein, mutta 1950-luvun näytevuonna yhdistyksiin viitataan huomattavasti 

useammin kuin yrityksiin. Sodan jälkeen 1950-luvun alussa monet vanhat nuorisoseurat alkoivat 

jälleen toimia vilkkaasti (Niemelä ym. 1989: 291). Yhdistystoiminnalla lienee siis ollut suuri 

merkitys paikkakunnan elämään. Vielä 1980-luvun näytevuonna sekä 2000-luvun näytevuonna 

yhdistyksiin liittyviä otsikoita on Punkalaitumen Sanomissa huomattavasti enemmän kuin yri-

tyksiin liittyviä otsikoita. Molempina näytevuosikymmeninä suurin osa yhdistyksiin liittyvistä 

otsikoista viittaa urheiluun ja liikuntaan, joten urheilutoiminta on ollut ainakin Punkalaitumen 

Sanomien otsikoiden perusteella vilkasta 1980-luvun ja 2000-luvun Punkalaitumella. 

 

5.2.4 Kulttuuri ja sivistys 

 

Punkalaitumeen varmasti liittyviä otsikoita näytevuosina 1926–1927 on 99, joista kulttuuriin ja 

sivistykseen liittyy 11. Näytevuonna 1954 Punkalaitumeen liittyviä otsikoita on 125, ja niistä 

kulttuuriin ja sivistykseen liittyy 7. Näytevuonna 1988 Punkalaitumeen liittyviä otsikoita on 172, 

joista 10 liittyy kulttuuriin ja sivistykseen. Näytevuonna 2007 Punkalaitumeen selvästi liittyviä 

otsikoita on 158, ja niistä 1 liittyy kulttuuriin ja sivistykseen. 
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Kuvio 6. Kulttuuri ja sivistys Punkalaitumen Sanomien otsikoissa 1926–2007. 

 

Kulttuuriin ja sivistykseen liittyvät otsikot ovat yleisimpiä näytevuosina 1926–1927 ja harvinai-

simpia näytevuonna 2007 (ks. kuvio 6). Näytevuosina 1926–1927 kulttuuriin ja sivistykseen liit-

tyvistä otsikoista 3 liittyy kulttuuriin ja 8 sivistykseen. Kulttuuriin viittaavista otsikoista 2 liittyy 

kirjastoon (esimerkit 116–117) ja 1 kirkkoon (esimerkki 118). Kaikki sivistykseen viittaavat ot-

sikot liittyvät kouluihin (esimerkit 119–121). 

 
116) Kunnan kantakirjaston hoitajaksi [otsikko jatkuu leipätekstissä] (PS 27.8.1926) 

117) Punkalaitumen kirjastolaitos. (PS 4.2.1927) 

118) Toinen diakonissa Punkalaitumelle. (PS 2.9.1927) 

119) Länsipään kansakoulun opettajaksi [otsikko jatkuu leipätekstissä] (PS 25.6.1926) 

120) Sadonmaan uusi kansakoulu vihitty tarkoitukseensa. (PS 24.9.1926) 

121) – Punkalaitumen kansakoulut. (PS 24.6.1926) 

 

 

Näytevuoden 1954 kulttuuriin ja sivistykseen viittaavista otsikoista 2 liittyy kulttuuriin ja 5 sivis-

tykseen. Kaikki kulttuuriin viittaavat otsikot liittyvät kirkkoon (esimerkki 122) ja kaikki sivistyk-

seen liittyvät kouluihin (esimerkit 123–124). 
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122) Punkalaitumen kirkkovaltuuston kokouksessa, [otsikko jatkuu leipätekstissä] (PS 25.3.1954) 
123) Kiertolan kansakoulu valmistunut (PS 14.1.1954) 
124) Yleiskatsaus Punkalaitumen yhteiskoulun toimintaan lukuvuonna 1953–54 (PS 3.6.1954) 

 

 

Näytevuoden 1988 kulttuuriin ja sivistykseen viittaavista otsikoista 5 liittyy kulttuuriin ja 5 sivis-

tykseen. Kulttuuriin liittyvistä otsikoista 2 liittyy kirkkoon (esimerkki 125) ja 3 patsaaseen (esi-

merkit 126–127). Sivistykseen liittyvistä otsikoista 4 liittyy kouluihin (esimerkit 128–129) ja 1 

kansalaisopistoon (esimerkki 130). 

  
125) Punkalaitumen kanttorinvirka (PS 12.5.1988) 

126) Niittäjäluonnokset kirjastossa esillä (PS 31.3.1988) 

127) Niittäjäpatsas Viikatteen hivoja paras vaihtoehto (PS 5.5.1988) 

128) Jutin koulu hiihti (PS 25.2.1988) 

129) Punkalaitumen uudet ylioppilaat (PS 2.6.1988) 

130) Viisitoista vuotta kansalaisopistotoimintaa Punkalaitumella (PS 21.4.1988) 

 

 

Punkalaitumen Sanomien näytevuoden 2007 ainoa kulttuuriin ja sivistykseen viittaava otsikko 

liittyy kulttuuriin (esimerkki 131). 

  
131) Hosian 100-vuotisseminaarista julkaisu (PS 4.1.2007) 

 

1920-luvulla koulujen perustaminen tuli Punkalaitumella ajankohtaiseksi, ja tämä näkyy 

myös Punkalaitumen Sanomien otsikoissa: kaikki sivistykseen liittyvät otsikot viittaavat koului-

hin, useimmiten kansakouluihin. Myös 1950-luvun näytevuonna kaikki sivistykseen liittyvät ot-

sikot viittaavat kouluihin. 1980-luvulla kulttuuriin ja sivistykseen on viitattu lähes yhtä usein. 

Kulttuuriin liittyvistä otsikoista puolet viittaa Punkalaitumen torin laidalla olevaan Niittäjäpat-

saaseen, joka hankittiin 1980-luvun lopussa. 2000-luvun näytevuonna ei puolestaan ole lainkaan 

sivistykseen liittyviä otsikoita. Etenkin 1900-luvun alussa ja puolivälissä otsikot ovat kuvasta-

neet hyvin ajankuvaa, jolloin kouluilla alkoi olla suuri merkitys paikkakunnan elämään. Koulu-

verkoston harvenemisen myötä kouluista ei luultavasti kirjoiteta enää 2000-luvulla niin paljoa 
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kuin ennen. Myös aineiston rajaus ajalle 1.1.–9.8.2007 saattaa aiheuttaa kouluun liittyvien otsi-

koiden vähyyden. 

 

5.2.5 Muut aiheet 

 

Punkalaitumeen varmasti liittyviä otsikoita näytevuosina 1926–1927 on 99, joista muihin kuin 

edellä esitettyihin aiheisiin liittyy 29. Näytevuonna 1954 Punkalaitumeen liittyviä otsikoita on 

125, ja niistä muihin aiheisiin liittyy 31. Näytevuonna 1988 Punkalaitumeen liittyviä otsikoita on 

172, joista 14 liittyy muihin aiheisiin. Näytevuonna 2007 Punkalaitumeen selvästi liittyviä otsi-

koita on 158, ja niistä 23 liittyy muihin aiheisiin. 

 

 
Kuvio 7. Muut aiheet Punkalaitumen Sanomien otsikoissa 1926–2007. 

 

Punkalaitumeen yleisesti liittyvät otsikot ovat yleisimpiä näytevuonna 1954 ja harvinaisimpia 

näytevuonna 1988 (ks. kuvio 7). Näytevuosina 1926–1927 Punkalaitumeen yleisesti viittaavista 

otsikoista noin kolmasosa, 10 otsikkoa, liittyy työlaitokseen (esimerkit 132–133). Näytevuosina 

1926–1927 on myös muutamia kuntaan liittyviä otsikoita (esimerkit 134–135) ja erilaisista ko-
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kouksista kertovia otsikoita (esimerkit 136–137). Myös infrastruktuuriin liittyviä otsikoita on 

muutamia (esimerkit 138–139). 

 
132) Punkalaitumen työlaitos. (PS 23.4.1926) 

133) Työlaitokselta karkasi [otsikko jatkuu leipätekstissä] (PS 24.6.1927) 

134) Verotusvalmistelut Punkalaitumella. (PS 22.1.1926) 

135) Punkalaitumen kunta ei maksa kansakoulunopettajillensa kunnanpalkkaa. (PS 3.9.1926) 

136) Kokouksia Punkalaitumella. (PS 29.4.1927) 

137) Kuntain yhteinen kokous. Täkäläisen kunnalliskodin [otsikko jatkuu leipätekstissä] (PS 8.7.1927) 

138) Sähkövirtaa Punkalaitumelle. (PS 12.2.1926) 

139) Punkalaitumen kunnan maantiet. (PS 3.9.1926) 

 

 

Vuoden 1954 aineiston Punkalaitumeen yleisesti viittaavista otsikoista yli puolet liittyy kuntaan 

(esimerkit 140–141). Eläimiin otsikoista liittyy noin viidesosa (esimerkit 142–143). Myös muita 

eri aiheisiin liittyviä otsikoita esiintyy (esimerkit 144–145). 

 
140) Veroperusteet Punkalaitumen kunnassa: (PS 4.2.1954) 

141) Punkalaitumen kunnan äyrimäärä 4.299.876. (PS 5.8.1954) 

142) 400 sikaa, 300 kananpoikaa ja 6-päinen karja tulen kynsissä Kaksi yöllistä suurpaloa viime viikolla 

Punkalaitumella (PS 1.4.1954) 

143) Juoksijakuningas Akapeetus ei palaa enää kilparadalle (PS 8.7.1954) 

144) Rikostilasto viime vuodelta Punkalaitumella. (PS 21.1.1954) 

145) Tuhoisa tulipalo jälleen paikkakunnallamme (PS 15.7.1954) 

 

 

Näytevuoden 1988 Punkalaitumeen yleisesti liittyvistä otsikoista noin kolmasosa liittyy kuntaan 

(esimerkit 146–147). Infrastruktuuriin liittyy 2 otsikkoa (esimerkit 148–149) ja urheiluun sekä 

liikuntaan 3 otsikkoa (esimerkit 150–151). Ikävistä tapahtumista uutisoitiin 1 otsikossa (esi-

merkki 152) ja vuoden 1988 presidentinvaaleista 2 otsikossa (esimerkit 153–154). 
  

146) Punkalaidun hakee vuodeosastomallia (PS 7.1.1988) 

147) Kunnan tilinpäätös Ylijäämä lähes kaksi miljoonaa markkaa (PS 7.4.1988) 

148) Kirkonkylän kaavanmuutos nähtävillä (PS 19.5.1988) 
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149) Punkalaitumen tieolot selvitetään (PS 26.5.1988) 

150) Judon tie Punkalaitumelle (PS 14.1.1988) 

151) Punkalaitumen ampumahiihto voimissaan Alastarolla (PS 11.2.1988) 

152) Punkalaitumella 77 maataloustapaturmaa (PS 12.5.1988) 

153) Mauno Koivistolle yli 42 prosenttia Punkalaitumen äänistä (PS 4.2.1988) 

154) Näin äänestettiin Punkalaitumella (PS 4.2.1988) 

 

 

Vuoden 2007 aineiston Punkalaitumeen yleisesti viittaavista otsikoista noin puolet liittyy kun-

taan (esimerkit 155–156). Terveyteen sekä ihmisten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyy noin 

viidesosa otsikoista (esimerkit 157–158). Myös muita yleisesti Punkalaitumeen liittyviä otsikoita 

on muutamia (esimerkit 159–160). 
 

155) Punkalaidun ja Äetsä esittävät Huittisille ja Vammalalle monikuntaliitosselvitystä (PS 8.2.2007) 

156) Punkalaidun aloittaa neuvottelut Saspen kanssa terveydenhuoltopalveluista (PS 31.5.2007) 

157) Kansallinen terveystutkimus Punkalaitumella (PS 15.2.2007) 

158) Vammalan poliisipäivystys tärkeä myös Punkalaitumelle (PS 5.4.2007) 

159) Kansallisen kehityksen heijastumia Punkalaitumella (PS 11.1.2007)  

160) Eduskuntavaalien tulos Punkalaitumella (PS 22.3.2007) 

 

Punkalaitumeen yleisesti liittyvät otsikot ovat kaikkina näytevuosina liittyneet moniin eri 

aihealueisiin. 1920-luvun näytevuosina suuressa osassa otsikoita on viitattu Punkalaitumella ol-

leeseen työlaitokseen, ja kaikkina muina näytevuosina kuntaan ja kunnallishallintoon liittyvät 

otsikot ovat olleet enemmistössä. Osa otsikoista on sellaisia, joissa Punkalaidun-nimen mainit-

seminen on ollut välttämätöntä, mutta osa otsikoista on sellaisia, joissa viittauksen Punkalaitu-

meen olisi voinut jättää poiskin ilman, että otsikon ymmärrettävyys olisi kärsinyt. 

 

5.3 Kylännimien heijastuminen 
 

Tässä alaluvussa käsittelen lyhyesti Punkalaitumen Sanomien otsikoissa mainittujen punkalaitu-

melaisten kylien lukumääriä. Otanta on luonnollisesti pieni, sillä mukana ovat vain sellaiset otsi-

kot, joissa on selvästi mainittu nimeltä jokin punkalaitumelainen kylä. Lukumääristä ei voi siis 

tehdä suuria yleistyksiä, mutta niistä voi kuitenkin tehdä havaintoja. Kaikkina näytevuosina on 

mainittu yhteensä 21 eri kylää (ks. taulukko 1). 
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Taulukko 1. Punkalaitumen Sanomien otsikoissa mainittujen punkalaitumelaisten kylien määrät 
näytevuosittain 1926–2007. 

  

1926-

1927 1954 1988 2007 

JALASJOKI 1 4 2 3 
JUTI     1   

KANTEENMAA 5 1 4 2 
KIERTOLA   1   1 

KIRKONKYLÄ     1   
KIVISENOJA 4 2     

KOOSANMAA   1     
KOSKIOINEN     2 4 

KOUVOLA 1       
LIITSOLA 3     1 
LÄNSIPÄÄ 1       

MOISIONKYLÄ 1       
MÄENPÄÄ     2 1 
ORINIEMI 1 2   2 
PALOJOKI 5 1     

POHJOISSEUTU 2   3   
PÄRNÄNMAA     1   
SADONMAA 2 1     
SARKKILA     2 1 
VANTTILA   2   1 
VIHALAITA   1     
YHTEENSÄ 26 16 18 16 

 

Näytevuosien 1926–1927 Punkalaitumen Sanomien otsikoissa on mainittu jokin kylä yhteensä 

26 kertaa. Näytevuonna 1954 jokin kylä on mainittu 16 otsikossa, 1980-luvun näytevuonna 18 

otsikossa ja 2000-luvun näytevuonna 16 otsikossa. 

Näytevuosina 1926–1927 on mainittu 11 eri kylää, ja näytevuonna 1954 on mainittu 10 eri 

kylää. Näytevuonna 1988 on mainittu puolestaan 9 eri kylää, ja myös näytevuonna 2007 on mai-

nittu 9 eri kylää. Jakauma on siis ollut samankaltainen jokaisena näytevuonna. 

Näytevuosina 1926–1927 Punkalaitumen Sanomien otsikoissa eri kylistä useimmiten on 

mainittu Kanteenmaa, Palojoki, Kivisenoja sekä Liitsola. Kanteenmaahan liittyvistä otsikoista 2 

liittyy nuorisoseuratoimintaan (esimerkit 161–162), 1 kylän kehittymispyrkimyksiin (esimerkki 
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163) ja 1 kyseisessä kylässä tapahtuneeseen puukotukseen (esimerkki 164). Otsikoista 1 on sel-

lainen, joka liittyy myös kahteen muuhun punkalaitumelaiseen kylään (esimerkki 165).  
 

161) Kanteenmaan nuorisoseuralla [otsikko jatkuu leipätekstissä] (PS 26.4.1926) 

162) Kanteenmaan Nuorisoseuran kesäjuhlat [otsikko jatkuu leipätekstissä] (PS 30.7.1926) 

163) Kanteenmaa pyrkii eteenpäin. (PS 23.4.1926) 

164) Puukotus Kanteenmaassa. Vanha riita aiheuttanut kostoteon. (PS 11.3.1927) 

165) Sähkön saamisesta Kanteenmaan, Kouvolan ja Palojoen kyliin [otsikko jatkuu leipätekstissä]             

(PS 5.2.1926) 

 

Palojokeen liittyvistä otsikoista 1 on sellainen, jossa mainitaan myös 2 muuta punkalaitu-

melaista kylää (esimerkki 166). Palojokeen liittyvistä otsikoista loput 4 käsittelee perkaustöitä 

(esimerkit 167–170). Palojoen kylätoiminnasta ei ole siis kirjoitettu samassa määrin kuin esimer-

kiksi Kanteenmaan kylätoiminnasta. Sen sijaan on huomattavissa, että perkaustyö on ollut niin 

mielenkiintoinen, että siitä on katsottu aiheelliseksi kirjoittaa usein.  

 
166) Sähkön saamisesta Kanteenmaan, Kouvolan ja Palojoen kyliin [otsikko jatkuu leipätekstissä]             

(PS 5.2.1926) 

167) Lakko Palojoen perkaustöissä. (PS 9.7.1926) 

168) Palojoen perkaustyö, [otsikko jatkuu leipätekstissä] (PS 6.8.1926) 

169) Palojoen perkaustyöt, [otsikko jatkuu leipätekstissä] (PS 20.8.1926) 

170) Palojoen perkaustyöt [otsikko jatkuu leipätekstissä] (PS 3.9.1926) 

 

Kivisenojaan liittyvistä otsikoista 2 käsittelee pienviljelijöitä (esimerkit 171–172), 1 kysei-

sen kylän sähköistymistä (esimerkki 173) ja 1 Kivisenojalla järjestettyjä kokouksia (esimerkki 

174). Palojoen tavoin ei Kivisenojan kylätoiminnasta ole kirjoitettu samassa määrin kuin Kan-

teenmaan. 

 
171) Kivisenojan pienviljelijäyhdistys [otsikko jatkuu leipätekstissä] (PS 9.4.1926) 

172) Onnistuneet pienviljelijäin kyläkurssit Kivisenojan kansakoululla. (PS 12.8.1927) 

173) Kivisenoja sähköistyy. (PS 18.3.1927) 

174) Osuuskuntakokouksia Kivisenojan kulmalla. (PS 18.3.1927) 
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Liitsolan7 kylään liittyvistä otsikoista 1 kertoo ruumislöydöstä (esimerkki 175) ja 1 Liitso-

lan kansakoulun opettajavalinnasta (esimerkki 176). Kolmannen Liitsolaan liittyvän otsikon ai-

hepiiriä on mahdoton nimetä ilman kontekstia, mutta kyseinen otsikko liittyy myös kahteen 

muuhun Liitsolan lähellä sijaitsevaan kylään (esimerkki 177). 

 
175) Hirttäytyneen miehen luuranko löydetty Liittolan metsästä. Tunnettu työmiehen poika Matti Kallioksi. 

(PS 28.5.1926) 

176) Liittolan kansakoulun toiseksi opettajaksi [otsikko jatkuu leipätekstissä] (PS 27.8.1926) 

177) Oriniemen, Liittolan ja Moision kylien [otsikko jatkuu leipätekstissä] (PS 11.2.1927) 

 

Muut kyliin viittaavat otsikot liittyvät useimmiten joko kansakouluihin (esimerkit 178–

180) tai nuorisoseuratoimintaan (esimerkit 181–182). 

 
178) Länsipään kansakoulun opettajaksi [otsikko jatkuu leipätekstissä] (PS 25.6.1926) 

179) Sadonmaan kansakoulun [otsikko jatkuu leipätekstissä] (PS 17.9.1926) 

180) Sadonmaan uusi kansakoulu vihitty tarkoitukseensa. (PS 24.9.1926) 

181) Pohjoisseudun Nuorisoseura vietti kesäjuhlaansa [otsikko jatkuu leipätekstissä] (PS 30.7.1926) 

182) Pohjoisseudun Nuorisoseuralla [otsikko jatkuu leipätekstissä] (30.9.1927) 

 

Aineiston perusteella vaikuttaa siltä, että punkalaitumelaisiin kyliin liittyvien otsikoiden 

aihealue on ollut 1920-luvun näytevuosina todennäköisesti joko jokin tapahtuma tai työmaa ky-

seisessä kylässä, nuorisoseuratoiminta tai kansakoulujen toiminta. 

 

 

Näytevuonna 1954 useimmiten on mainittu Jalasjoen kylä, 4 kertaa. Muista otsikoissa esiintyvis-

tä kylistä on kirjoitettu vain kerran tai kaksi näytevuonna 1954. 

Jalasjoen kylään liittyvistä otsikoista kaikki liittyvät eri aihealueisiin, joten on mahdollista 

sanoa, että Jalasjoen kylän tapahtumista on kirjoitettu monipuolisesti 1950-luvun näytevuonna 

(esimerkit 183–186). Tämä on siinäkin mielessä mielenkiintoista, että 1950-luvulla Punkalaitu-

men Sanomissa kirjoitettiin useammin naapuripaikkakuntien kuin oman paikkakunnan tapahtu-

mista. Kuitenkin jostakin syystä Jalasjoki on ollut usein esillä näytevuonna 1954. 

                                                 
7 Käsittelen otsikoissa käytettävää Liittola-nimeä alaluvussa 5.5. 
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183) Hiihtokilpailut Jalasjoella. (PS 18.3.1954) 

184) Kutomakurssikuulumisia Jalasjoelta. (PS 29.4.1954) 

185) Jalasjoen Osuuskassan varsinainen kevätkokous [otsikko jatkuu leipätekstissä] (PS 29.4.1954) 

186) Iloinen näytelmäilta Jalasjoella (PS 26.5.1954) 

 

Muihin kyliin liittyvät otsikot käsittelivät useimmiten joko nuorisoseuratoimintaa (esimer-

kit 187–189) tai urheilua ja liikuntaa (esimerkit 190–191). Kansakoulu mainitaan vain yhdessä 

otsikossa (esimerkki 192). 

 
187) Kivisenojan-Tursankankaan Nuorisoseuran vuosikokous. (PS 28.1.1954) 

188) Kivisenojan–Tursankankaan Nuorisoseuran [otsikko jatkuu leipätekstissä] (PS 15.7.1954) 

189) Kanteenmaan nuorisolla hyvien harrastusten tyyssija Nuorisoseurantalon vihkiäisjuhla viime sunnuntai-

na (PS 19.8.1954) 

190) Vanttilassa hiihtosunnuntai 14.2. (PS 11.2.1954) 

191) Sadonmaan Toivonliiton hiihtokilpailuissa [otsikko jatkuu leipätekstissä] (PS 18.3.1954) 

192) Kiertolan kansakoulu valmistunut (PS 14.1.1954) 

 

Eri kansakouluista on kirjoitettu 1950-luvun näytevuonna huomattavasti harvemmin kuin 

1920-luvun näytevuosina. Tämä saattanee johtua siitä, että 1920-luvulla kansakoulut olivat oppi-

velvollisuuslain voimaanastumisen myötä ajankohtaisempi aihe kuin 1950-luvulla. Otsikoista on 

myös havaittavissa, että Punkalaitumen sähköistyminen on ollut 1920-luvulla ajankohtaista toisin 

kuin 1950-luvulla. Nuorisoseuratoiminta virisi sodan jälkeen uudelleen 1950-luvulla (Niemelä 

ym. 1989: 291). Punkalaitumen Sanomien otsikoiden perusteella vaikuttaa siltä, että nuorisoseu-

rat ovat toimineet Punkalaitumella yhtä vireästi niin 1920- kuin 1950-luvullakin. 

 

 

Näytevuonna 1988 on kirjoitettu useimmiten Kanteenmaan ja Pohjoisseudun kylistä. Muista ot-

sikoissa esiintyvistä kylistä on kirjoitettu vain kerran tai kaksi näytevuonna 1988. 

Kanteenmaahan viittaavat otsikot liittyvät kaikki eri aihealueisiin (esimerkit 193–196). 

Kanteenmaan kylätoimintaa ei kuvata yhdessäkään otsikossa toisin kuin vielä 1920-luvun näyte-

vuosina. 

 
193) Valkosipulilla höystettyä peuranhyytelöä Peijaiset Kanteenmaassa (PS 25.2.1988)  
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194) Kanteenmaan naiset voittivat Lentopalloa Parkanossa  (PS 21.4.1988) 

195) Kanteenmaan pronssiottelussa (PS 23.6.1988) 

196) Kanteenmaassa rysähti (PS 30.6.1988) 

 

Kaksi kolmesta Pohjoisseutuun viittaavista otsikoista liittyy kylän tapahtumiin (esimerkit 

197–198) ja yksi puolestaan kylän asukkaisiin (esimerkki 199). Vielä 1920-luvun näytevuosina 

kaikki Pohjoisseutuun viittaavat otsikot liittyivät nuorisoseuratoimintaan. 

 
197) Karkausrieha Pohjoisseudulla (PS 3.3.1988) 

198) Juhannusaattoa Pohjoisseudulla (PS 30.6.1988) 

199) Pohjoisseutulaiset viikinkileirille (PS 21.4.1988) 

 

1980-luvun näytevuonna muihin kyliin liittyvät otsikot ovat useimmiten reportaasien otsi-

koita (esimerkit 200–203), tai sitten ne liittyvät infrastruktuuriin (esimerkit 204–205). Lisäksi 

yhdessä otsikossa mainitaan kaksi eri kylää (esimerkki 206). 

 
200) Koivisto-puhetilaisuus Koskioisilla (PS 21.1.1988) 

201) Jutin koulu hiihti (PS 25.2.1988) 

202) Jalasjoella hiihdettiin ja laskettiin mäkeä (PS 17.3.1988) 

203) Jalasjoen äitejä muistettiin (PS 12.5.1988) 

204) Kirkonkylän kaavanmuutos nähtävillä (PS 19.5.1988) 

205) Kaavamuutos Mäenpäähän (PS 9.6.1988) 

206) Elo Koskioisilla, Mäkinen Mäenpäässä: Verouudistus ja järjestöuudistus puhuttivat (PS 5.5.1988) 

 

Vaikka otos on pieni, se antaa viitteitä siitä, että 1980-luvun näytevuonna on kirjoitettu 

useammin Pohjoisseudun kylän tapahtumista kuin esimerkiksi Kanteenmaan kylän tapahtumista. 

1980-luvun näytevuonna on myös kirjoitettu monipuolisemmin erilaisista tapahtumista kuin ai-

empina näytevuosikymmeninä, jolloin keskiössä ovat olleet pääasiassa eri kansakoulut ja nuori-

soseurojen tapahtumat. 

 

 

Näytevuonna 2007 on kirjoitettu useimmiten Koskioisiin ja Jalasjokeen liittyvistä asioista. Muis-

ta otsikoissa esiintyvistä kylistä on kirjoitettu vain kerran tai kaksi näytevuonna 2007. 
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 Koskioisiin liittyvissä otsikoissa yhdessä mainitaan myös toinen punkalaitumelainen kylä 

(esimerkki 207). Koskioisiin viittaavista otsikoista 1 liittyy poliisiuutisiin (esimerkki 208) ja 2 

johonkin kyseisen kylän tapahtumaan (esimerkit 209–210). 

 
207) Vappuna Koskioisilla ja Mäenpäässä (PS 10.5.2007) 

208) Rattikäry Koskioisilla (PS 21.6.2007) 

209) Koskioisilla laulettiin yhdessä (PS 12.7.2007) 

210) Koskioisten kävelijät eivät keliä säikkyneet (PS 9.8.2007) 

 

Jalasjokeen liittyvistä otsikoista 2 liittyy metsästysseuran toimintaan (esimerkit 211–212) 

ja 1 kyläläisten järjestämään kesätoriin (esimerkki 213). 

 
211) Jalasjoen Metsästysseuran vuosikokous (PS 22.2.2007) 

212) Jalasjoen Metsästysseura 70 vuotta Hirvi ja peura maistuivat juhlapeijaisissa (PS 12.7.2007) 

213) Jalasjoen kesätori starttasi 15. kesäänsä (PS 28.6.2007) 

 

Muihin kyliin liittyvillä otsikoilla ei ole yhteistä nimittäjää, vaan otsikoissa on pääasiassa 

eri aihealueisiin liittyviä feature-otsikoita (esimerkit 214–217). Lisäksi otsikoissa on kaksi uu-

tisotsikkoa (esimerkki 218). 

 
214) Maaseudun tulevaisuuteen uskottiin Kanteenmaassa (PS 1.3.2007) 

215) Kiertolassa eletään ilman suihkua ja käydään ulkovessassa (PS 5.4.2007) 

216) Oriniemen Martat saivat turvallisuustietoutta (PS 26.4.2007) 

217) Sihteeri vaihtui Kanteenmaan Metsästysseurassa (PS 22.2.2007) 

218) Maastopalo Liitsolassa (PS 7.6.2007) 

 

Punkalaitumen Sanomien otsikoissa on viitattu paikkakunnan eri kyliin tasaisesti kaikkina 

näytevuosina, vaikka 1920-luvun näytevuosina eri kyliin on viitattu hieman useammin kuin mui-

na näytevuosina. Kaikkina näytevuosina on viitattu yhteensä 21:een eri kylään, mutta niistä 8:aan 

on viitattu vain kerran. Vain 2 kylään, Jalasjokeen ja Kanteenmaanhan, on viitattu vähintään ker-

ran jokaisena näytevuonna. 

Punkalaitumelaisista kylistä 8:aan (Kivisenoja, Koosanmaa, Kouvola, Länsipää, Moision-

kylä, Palojoki, Sadonmaa, Vihalaita) on viitattu Punkalaitumen Sanomien otsikoissa vain näyte-
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vuosina 1926–1927 ja/tai 1954, mutta ei lainkaan kahtena myöhäisimpänä näytevuonna. Kylistä 

5:een (Kirkonkylä, Koskioinen, Mäenpää, Pärnänmaa, Sarkkila) on puolestaan viitattu vain näy-

tevuosina 1988 ja/tai 2007, mutta ei lainkaan näitä aiempina näytevuosina. 

 

5.4 Murteen heijastuminen 
 

Punkalaitumen Sanomien otsikoissa murretta on käytetty vain 1920-luvun näytevuosina ja vii-

meisimpänä näytevuonna, eli näytevuosien 1954 ja 1988 otsikoissa ei ole lainkaan murteellisia 

ilmauksia. 1920-luvun näytevuosina 5 otsikossa on havaittavissa murteen käyttöä (esimerkit 

219–223). 

 
219) Hirttäytyneen miehen luuranko löydetty Liittolan metsästä. Tunnettu työmiehen poika Matti Kallioksi. 

(PS 28.5.1926) 

220) – Liittolan kansakoulun toiseksi opettajaksi [otsikko jatkuu leipätekstissä] (PS 27.8.1926) 

221) – Oriniemen, Liittolan ja Moision kylien [otsikko jatkuu leipätekstissä] (PS 11.2.1927) 

222) Valkeus ja voima tuli. (PS 10.9.1926) 

223) PORIIN AIJOTUT MOOTTORI- JA TRAKTORIKURSSIT PERUUTETAAN. (PS 15.10.1926) 

 

1920-luvun näytevuonna Liitsola-kylä kirjoitettiin aina muodossa Liittola.  Kyse  on  siis  hämä-

läismurteille tyypillisestä piirteestä, jossa äänteiden ts vastineena käytetään äänteitä tt. On mah-

dollista, että 1920-luvulla punkalaitumelaiset puhuivat Liitsolan sijaan Liittolasta, minkä vuoksi 

kyseistä muotoa on käytetty lehdessäkin. Esimerkissä 222 kyse voi olla kirjoitusvirheestä, mutta 

myös Punkalaitumen murteelle tyypillisestä piirteestä, jossa monikollista subjektia seuraa yksi-

kössä oleva predikaatti. Esimerkissä 223 aijotut on murteellinen ilmaus, joskaan se ei ole tyypil-

linen Punkalaitumen murteessa. 

Näytevuonna 2007 on 3 otsikossa käytetty murretta (esimerkit 224–226). Näistä kuitenkin 

vain kahdessa on käytetty Punkalaitumen murretta. 

 
224) Odottaka viel vähä aikka, koht alkka (PS 5.4.2007) 

225) Muaron vuoks koetteli nauruhermoja (PS 12.4.2007) 

226) Toimituksen ”kesäplikat” (PS 7.6.2007) 
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Esimerkissä 224 on lounaismurretta, ja kyseessä on runoilija Heli Laaksosen suora lainaus. Esi-

merkissä 225 muaron-sanassa on kaksi eri hämäläismurteille ja sitä kautta myös Punkalaitumen 

murteelle tyypillistä piirrettä: diftongin avartuminen ja r-äänne d-äänteen vastineena. Kyseistä 

sanaa lienee käytetty siksi, että ”Muaron vuoks” on jonkin esityksen nimi. Näytevuoden 2007 

viimeisessä murteellisessa esimerkissä 226 on kyse kahden konsonantin käyttämisestä sanan 

alussa. 

Vielä näytevuoden 1988 aineistossa otsikossa käytetty laitumelainen-sana on lainausmer-

keissä (esimerkki 227), mutta näytevuonna 2007 kyseinen sana kirjoitetaan jo ilman lai-

nausmerkkejä (esimerkki 228). 

 
227) Turun ”laitumelaisten” tutustumiskäynti asuntomessualueelle (PS 23.6.1988) 

228) Valma ja Viljo sulkeutuivat laitumelaisten sydämiin (PS 5.7.2007) 

 

5.5 Yhteenveto paikallisuuden heijastumisesta 
 

Koska olen luokitellut Punkalaitumeen varmasti liittyviin otsikoihin vain sellaiset otsikot, joissa 

viitataan selvästi Punkalaitumeen, eivät tulokset ole täysin todenmukaisia. Punkalaitumen Sano-

mia säännöllisesti lukeva ja Punkalaitumen hyvin tunteva henkilö pystyisi nimeämään vuosien 

1988 ja 2007 aineistoista useammat otsikot Punkalaitumeen liittyviksi kuin ilman kontekstia voi-

daan päätellä. Tämän vuoksi voi varmuudella todeta, että vuosina 1988 ja 2007, mahdollisesti 

myös varhaisimpina näytevuosina, Punkalaitumeen liittyviä otsikoita on ollut enemmän kuin 

työni tulokset antavat ymmärtää. 

On mielenkiintoista huomata, että näytevuosina 1926–1927, 1988 ja 2007 Punkalaitumeen 

on viitattu lähes yhtä suuressa määrässä otsikoita (ks. luku 5, kuvio 1). Kuitenkin paikallisten 

otsikoiden välisiä eroja on jonkin verran: vuosina 1926–1927 henkilöihin on viitattu huomatta-

vasti harvemmin kuin näytevuosina 1988 ja 2007. Sen sijaan maantieteellisiin paikkoihin on näy-

tevuosina 1926–1927, 1988 ja 2007 viitattu lähes yhtä usein, samoin yrityksiin ja yhdistyksiin. 

Kulttuuriin ja sivistykseen on viitattu kaikkina neljänä näytevuotena suhteellisen harvoin, mutta 

ero näytevuosien 1926–1927 ja 2007 välillä on suurehko (11 % ja 2 %). Punkalaitumeen yleisesti 

viittaavia otsikoita on näytevuosina 1926–1927, 1988 ja 2007 lähes yhtä paljon. 

Näytevuosi 1954 muodostaa poikkeuksen. Kyseisen näytevuoden otsikoista vain alle vii-

desosassa viitataan selvästi Punkalaitumeen, mutta lähialueisiin viitataan jopa 52 prosentissa ot-
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sikoista. Vaikuttaakin siltä, että 1950-luvun näytevuonna on pyritty kirjoittamaan mahdollisim-

man laajasti muidenkin kuntien asioista. On mahdollista, että Punkalaitumen Sanomat on tuol-

loin pyrkinyt laajentamaan levikkiään lähipaikkakunnille. Tämä vaikuttaa toisaalta hieman ky-

seenalaiselta, sillä Punkalaitumen lähikuntien paikallislehdet on perustettu ennen vuotta 1950, 

joten kilpailutilanne on jo ollut olemassa. Myös paikalliset otsikot eroavat 1950-luvun näyte-

vuonna muista näytevuosista: siinä missä muina näytevuosina maantieteellisiin paikkoihin on 

viitattu lähes kolmasosassa otsikoita, on näytevuonna 1954 niihin viitattu vain 8 prosentissa otsi-

koista. Yrityksiin ja yhdistyksiin on viitattu näytevuonna 1954 huomattavasti useammin kuin 

muina näytevuosina. 

1980-luvulla Paikallislehtien Liitto alkoi painottaa aiempaa enemmän paikallisten uutisten 

merkitystä, ja se luonnehtikin paikallislehteä ”pääasiassa oman levikkialueensa asioiden tiedot-

tamiseen keskittyväksi sanomalehdeksi” (Aalto ym. 1985: 252). Punkalaitumen Sanomissa tämä 

toteutui osaksi jo näytevuonna 1988, mutta ehkä hieman selkeämmin vasta näytevuonna 2007. 

Näytevuonna 1988 on kirjoitettu kaikista näytevuosista harvimmin lähialueen kuntien tapahtu-

mista (kategoria 2), mutta Punkalaitumeen tai sen lähikuntiin liittymättömiä otsikoita (kategoria 

3) on huomattavasti enemmän kuin minään muuna näytevuonna. Sen sijaan näytevuonna 2007 

kategoriaan 3 kuuluu enää 8 prosenttia otsikoista, mutta toisaalta lähialueen kuntien asioista on 

kirjoitettu 7 prosentissa otsikoista. Vuoden 2007 otsikoista noin puolia ei voi ilman kontekstia 

luokitella Punkalaitumeen liittyviksi, mutta kontekstiin liitettynä noin 200 otsikkoa 265:stä voi 

luokitella Punkalaitumeen liittyviksi. 

On mahdollista, että 1900-luvun varhaisimpina näytevuosina jutun liittyminen Punkalaitu-

meen on pitänyt tuoda nykyistä selkeämmin esille otsikossa. Etenkin 2000-luvun Punkalaitumen 

Sanomista on mahdollista ajatella, että juttu liittyy jotenkin Punkalaitumeen, jos otsikossa ei toi-

sin mainita. Myös lehtikuvilla on nykyisin suuri merkitys, sillä jo niistä näkee, liittyykö lehtijuttu 

Punkalaitumeen vai ei. Tämän vuoksi henkilöä tai henkilöryhmää, maantieteellistä paikkaa, yri-

tystä tai yhdistystä, kulttuuriin tai sivistykseen liittyvää asiaa tai muuta Punkalaitumeen liittyvää 

asiaa ei välttämättä tuoda otsikossa niin selkeästi esille kuin ennen. 
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6. LOPUKSI 

 

 

Olen tässä pro gradu -työssäni tutkinut Punkalaitumen Sanomien otsikointia vuosina 1926–2007 

neljästä eri tarkastelupisteestä kolmesta erilaisesta näkökulmasta. Tarkastelupisteet ovat olleet 

näytevuodet 1926–1927, 1954, 1988 ja 2007. Näkökulmat ovat olleet otsikoiden sanaston raken-

ne, syntaktinen rakenne sekä paikallisuuden heijastuminen otsikoissa. Olen verrannut saamiani 

tutkimustuloksia Mervi Hakalan (1988) pro gradu -työn Otsakirjoituksista otsikoihin: Tyrvään 

Sanomien otsikointi vuosina 1894–1986 tuloksiin niiltä osin, kuin se on ollut mahdollista. 

Punkalaitumen Sanomien otsikoiden keskimääräinen pituus on noussut tasaisesti tultaessa 

näytevuosista 1926–1927 näytevuoteen 2007. Näytevuosina 1926–1927 otsikot ovat keskimäärin 

2,6-sanaisia ja näytevuonna 2007 jo 3,6-sanaisia. Lisäksi otsikoiden yleisin sanamäärä eri näyte-

vuosina tukee tätä havaintoa: näytevuosina 1926–1927 ja 1954 otsikoiden yleisin sanamäärä on 

2, ja näytevuosina 1988 sekä 2007 se on 3. 

Kun vertaa Hakalan (1988) tutkimuksen tuloksia saamiini tutkimustuloksiin näytevuosi-

kymmenten 1920, 1950 ja 1980 osalta, voi huomata, että Tyrvään Sanomissa on käytetty kahtena 

viimeisenä yhteisenä näytevuosikymmenenä hieman pidempiä otsikoita kuin Punkalaitumen Sa-

nomissa. 1920-luvun osalta sekä Punkalaitumen Sanomien että Tyrvään Sanomien otsikoiden 

neljä yleisintä sanamäärää ovat täysin samat. Hakala käsittelee tutkimuksessaan pelkästään pää-

otsikoita, kun tässä tutkimuksessa on puolestaan otettu huomioon myös mahdolliset esirivit ja 

alaotsikot. 

Punkalaitumen Sanomien otsikoiden sanaluokkajakaumassa on pieniä eroja eri näytevuosi-

en välillä, mutta kaikkina näytevuosina yli 70 prosenttia sanoista on substantiiveja ja harvimmin 

on käytetty pronomineja. Muiden sanaluokkien osalta eri näytevuodet eroavat hieman toisistaan 

(ks. luku 3, kuvio 8). 

Hakalan (1988) tutkimustulosten perusteella myös Tyrvään Sanomien otsikoissa substan-

tiivit ovat aina olleet suurin sanaluokkaryhmä ja pronominit pienin. Tyrvään Sanomien otsikoissa 

substantiivien osuus on kuitenkin 1980-luvun näytevuonna enää noin 60 prosenttia ja verbien 

puolestaan jo noin 20 prosenttia. Tyrvään Sanomien otsikointi on tämän perusteella muuttunut 

Punkalaitumen Sanomien otsikointia verbipainotteisemmaksi. 
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Sekä Punkalaitumen Sanomien otsikoissa että Hakalan (1988) tutkimuksen perusteella 

Tyrvään Sanomien otsikoissa väitelauseita on ollut huomattavasti enemmän kuin kysymys- ja 

käskylauseita kaikkina näytevuosina. Molempien lehtien otsikoinnissa on tutkimusaineiston pe-

rusteella käytetty kaikkina näytevuosina enemmän aktiivi- kuin passiivilauseita. 

Punkalaitumen Sanomien otsikoinnissa tempusjakauma on muuttunut merkittävästi tultaes-

sa 1920-luvulta 2000-luvulle. Vielä näytevuosina 1926–1927 eniten on käytetty perfektissä ole-

via verbejä, toiseksi eniten preesensissä ja vähiten imperfektimuotoisia verbejä. Näytevuonna 

1954 yleisin tempus on preesens, toiseksi yleisin imperfekti ja kolmanneksi yleisin perfekti. Näy-

tevuosina 1988 ja 2007 tempusjakauma poikkeaa aiemmista vuosista: imperfekti on yleisin tem-

pus, preesens toiseksi yleisin ja perfekti harvinaisin. Vielä näytevuosina 1926–1927 noin 40 pro-

senttia otsikoissa käytetyistä verbeistä on perfektimuotoisia, mutta näytevuonna 2007 enää noin 

2 prosenttia. 

Tyrvään Sanomien otsikoissa on Hakalan (1988) mukaan käytetty 1920- sekä 1950-luvulla 

selvästi eniten preesensmuotoisia verbejä, toiseksi eniten imperfektimuotoisia ja vähiten perfek-

tissä olevia verbejä. Hakalan (1988) mukaan 1980-luvulla preesens on edelleen hallitsevin tem-

pus, ja imperfekti toiseksi eniten käytetty. Vaikuttaa kuin perfektimuotoisia verbejä ei esiintyisi 

1980-luvulla Tyrvään Sanomien otsikoissa lainkaan, koska Hakala käsittelee tutkimuksessaan 

elliptiset perfektilauseet erikseen. Todellisuudessa Tyrvään Sanomien otsikoissa on 1980-luvun 

näytevuonna muutamia perfektimuotoisia lauseita. 

Punkalaitumen Sanomien otsikoissa indikatiivi on ollut selvästi käytetyin modus kaikkina 

näytevuosina yli 90 prosentin osuudella. Näytevuonna 1954 on käytetty useimmiten myös muita 

moduksia, mutta koska luvut ovat kovin pieniä, ei niistä voi tehdä suuria johtopäätöksiä. Myös 

Tyrvään Sanomien otsikoissa on Hakalan (1988) tutkimuksen mukaan käytetty useimmiten indi-

katiivissa olevia verbejä, mutta Tyrvään Sanomien otsikoissa on käytetty 1920-luvun näytevuon-

na selvästi enemmän muitakin moduksia kuin Punkalaitumen Sanomien otsikoissa. Näytevuosi-

kymmeninä 1950 ja 1980 muiden modusten käyttö on Tyrvään Sanomien otsikoinnissa lähes yh-

tä harvinaista kuin Punkalaitumen Sanomien otsikoissakin. 

Tutkimustulosteni perusteella ilman kontekstia havaittavissa oleva Punkalaitumeen viit-

taaminen otsikoissa on ollut yleisintä näytevuosina 1926–1927 ja selvästi harvinaisinta näyte-

vuonna 1954. Lähiseudun kunnista ja kaupungeista on otsikoiden perusteella kirjoitettu Punka-

laitumen Sanomissa useimmiten näytevuonna 1954 ja vähiten näytevuonna 1988. 
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Punkalaitumeen varmasti liittyvissä otsikoissa punkalaitumelaisista henkilöistä ja henkilö-

ryhmistä on kirjoitettu useimmiten näytevuonna 1988 ja vähiten näytevuosina 1926–1927. 

Maantieteellisistä paikoista on kirjoitettu useimmiten näytevuonna 2007 ja harvimmin näyte-

vuonna 1954. Punkalaitumelaisista yrityksistä ja yhdistyksistä on kirjoitettu useimmiten näyte-

vuonna 1954 ja vähiten näytevuosina 1926–1927. Kulttuurista ja sivistyksestä on kirjoitettu Pun-

kalaitumen Sanomien otsikoissa useimmiten näytevuosina 1926–1927 ja harvimmin näytevuon-

na 2007. 

Punkalaitumelaisiin kyliin liittyviä otsikoita on tasaisesti kaikkina näytevuosina, mutta kui-

tenkin eniten näytevuosina 1926–1927. Vain kahteen kylään, Jalasjokeen ja Kanteenmaahan, on 

viitattu kaikkina näytevuosina. Useimpiin kyliin on viitattu vain yhtenä tai kahtena näytevuonna 

kerran tai kaksi. 

Olen etsinyt tutkimusaineistostani pro gradu -työni eri osa-alueiden pohjalta jokaiselle näy-

tevuodelle tyypillisimmän otsikon. Näytevuosien 1926–1927 tyypillinen otsikko on 2-sanainen, 

ja se koostuu pelkästään substantiiveista. Otsikko liittyy punkalaitumelaiseen yritykseen tai yh-

distykseen (esimerkki 1). 

 
1) Punkalaitumen Nuorisoseuran [otsikko jatkuu leipätekstissä] (PS 26.2.1926) 

 

Näytevuoden 1954 tyypillinen otsikko on myös 2-sanainen ja koostuu substantiiveista. Otsikko 

liittyy lähikuntaan (esimerkki 2). 

 
2) Huittisten kansanopisto (PS 4.3.1954) 

 

Näytevuoden 1988 otsikko on 3-sanainen, ja se koostuu vain substantiiveista. Otsikko liittyy 

punkalaitumelaiseen henkilöön tai henkilöryhmään (esimerkki 3). 

 
3) Saimi Ääri kirkolliskokoukseen (PS 17.3.1988) 

 

Näytevuoden 2007 tyypillinen otsikko on 3-sanainen ja koostuu pelkästään substantiiveista. Ky-

seisen näytevuoden tyypillisestä otsikosta on vaikea sanoa, liittyykö se Punkalaitumeen vai ei 

(esimerkki 4). Jos otsikko liittyy selvästi Punkalaitumeen, se liittyy johonkin maantieteelliseen 

paikkaan (esimerkki 5). 
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4) Asunto jokinäkymällä haikaralle (PS 29.3.2007) 

5) Saunaojan kaava valtuustolle (PS 5.4.2007) 

 

Luvussa 5 tutkimustuloksiin on voinut vaikuttaa se, että pyrin keräämään kaikilta näyte-

vuosilta kiinteän määrän otsikoita aloittaen näytevuoden ensimmäisestä numerosta ja lopettaen 

noin 500 otsikon määrän täytyttyä. Koska 1920-luvun lehdissä otsikoita on huomattavasti vä-

hemmän kuin muina näytevuosina, sen aineistossa on mukana kaikki otsikot kahden vuoden ajal-

ta. Vuoden 2007 aineiston keruuseen tarvittiin puolestaan vain puolen vuoden lehdet. Keräämis-

tapani vuoksi Paikallisuus Punkalaitumen Sanomien otsikoissa -luvun tulokset ovat voineet hie-

man vääristyä, sillä esimerkiksi näytevuonna 2007 ei ole kerätty aineistoa syksyltä, jolloin koulut 

ovat alkaneet. Nyt aineistoni perusteella näyttäisi siltä, että kouluista on kirjoitettu näytevuonna 

2007 huomattavasti vähemmän kuin näytevuosina 1926–1927, vaikka todellisuudessa tämä voi 

johtua vain aineiston keruutavasta. Parempi tapa olisi siis voinut olla aineiston kerääminen tasai-

sesti koko näytevuoden ajalta. Käytettyä keruutapaa tukee kuitenkin sen yksinkertaisuus ja se, 

ettei se jätä mahdollisuutta otsikoiden valikointiin tutkimuksen tarpeiden mukaisesti. 

Lisäksi Paikallisuus Punkalaitumen Sanomien otsikoissa -luvussa olisi voinut ottaa kon-

tekstin huomioon, jolloin olisi varmuudella saanut tietää, kuinka suuri osa lehtijutuista liittyy 

Punkalaitumeen ja kuinka suuri osa ei. Kontekstin tutkiminen olisi kuitenkin ollut huomattavan 

työlästä, ja lisäksi työ haluttiin rajata nimenomaan otsikoiden, ei lehtijuttujen, tutkimiseen. 

Tulevaisuudessa olisi mielenkiintoista tietää, paljonko ja miltä osin Punkalaitumen Sano-

mien ja Tyrvään Sanomien otsikoinnit eroavat toisistaan 2000-luvulla. Koska sekä Punkalaitu-

men Sanomat että Tyrvään Sanomat ovat Suomen vanhimpia paikallislehtiä, olisi niiden vertailu 

nuorempiin paikallislehtiin kiinnostavaa. Aiemmin sanomalehtien rakennetta on tutkittu, mutta 

paikallislehtien tutkiminen on rajoittunut pääasiassa paikallisuuden tutkimiseen. Nyt tämän Pun-

kalaitumen Sanomista tehdyn ja Hakalan (1988) Tyrvään Sanomista tekemän tutkimuksen perus-

teella on tietoa paikallislehtien otsikoiden sanastosta ja syntaktisesta rakenteesta. Jatkossa olisi-

kin mahdollista tehdä sanomalehtien ja paikallislehtien sekä sanastollista että syntaktista raken-

netta vertaileva tutkimus. 
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