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Tutkimukseni pyrkii Suosikki-lehdessä kahden eri toimituksen aikana julkaistujen 
käännösten avulla osoittamaan lehden nuorisokuvassa tapahtuneen muutoksen, jonka 
uskon liittyvän myös yhteiskunnassa vallitseviin arvoihin. Työni teoreettisen 
viitekehyksen muodostavat nuorisotutkimusta ja nuorille suunnattuja julkaisuja 
koskevat pohdinnat. Käännöstieteellinen osio puolestaan koostuu pääasiassa 
kääntämistä manipulaationa tarkastelevista näkökulmista, joiden kautta kääntäminen 
näyttäytyy erilaisten sitä säätelevien tekijöiden alaisuudessa tapahtuvana toimintana. 
Keskeisiä ovat normin ja strategioiden käsitteet sekä kääntämisen etiikka. 
 
Tutkimustulokset olen saanut vertailemalla käännöksiä eli kohdetekstejä niiden 
alkuperäis- eli lähdeteksteihin. Niistä poimitut esimerkit koskevat kääntäjien ratkaisuja 
sananvalintojen, kulttuurisidonnaisten elementtien, tabuaiheiden, lausetyyppien ja 
tekstin rakenteen suhteen. Niiden perusteella vanhan toimituksen käännöksissä 
suosittiin muun muassa asiallista yleiskielisyyttä, lähdekulttuurin elementtien 
säilyttämistä ja sisällön sensurointia, kun taas uuden toimituksen kohdetekstejä 
luonnehti lähdetekstistä vapaa nuortenkielisyys ja vähäisempi sensurointi. 
 
Kääntäjien toimintaa kuvailen strategioina, joiden analyysissa olen ottanut huomioon 
myös toimituksen ja kääntäjien itsensä strategioita koskevat puheenvuorot. Sen 
perusteella vanhan toimituksen käännökset olivat vieraannuttavia suhteessa 
kohdeyleisöönsä ja rinnakkaisteksteihinsä, kun taas uuden toimituksen käännökset oli 
kotoutettu nuorten lukijoiden ja muiden heille suunnattujen tekstien maailmaan. 
Toisaalta kotouttamisen ja vieraannuttamisen strategioita leimasi myös samanaikaisuus, 
ja esimerkiksi tabuelementtien kohdalla kääntäjien toiminnasta oli kuvaavampaa puhua 
eri asteisena kotouttamisena. 
 
Johtopäätöksissä tarkastelen käännösstrategioita niiden valintaan vaikuttaneiden 
tekijöiden valossa ja osoitan niitä ohjanneiden kommunikaatio-, suhde-, odotus- ja 
eettisen normin muutokset toimitusten välillä. Tulosten katson liittyvän lehden 
toimituksen vaihdoksen myötä valittuun linjaan, jolle alisteiseksi myös 
käännösstrategiat asetettiin. Kaiken kaikkiaan kysymyksessä oli lehden tarve parantaa 
markkina-asemaansa, jolloin muut arvot jäivät toiminnassa toissijaisiksi. Samalla 
käännökset viestivät asenteiden laajemmasta muutoksesta, jonka perusteella nuoriin 
suhtauduttiin enenevästi kuluttajina, joille suunnatuissa tuotteissa lähtökohtana 
käytettiin myyvyyden kriteerejä. Tässä kokonaisuudessa peräänkuulutin kääntäjän 
vaikutusmahdollisuuksia ja vastuuta päätöksenteossaan. 
 



Tutkielmani paperiversio sisältää myös otteita Suosikissa julkaistuista käännöksistä 
sekä käännösten lähdeteksteistä.  Sähköisessä muodossa julkaistavasta gradusta liitteet 
on jätetty pois niitä koskevien julkaisulupien puuttumisen vuoksi.  
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Johdanto 

 

Työni tarkoituksena on tutkia Suosikki-lehdessä julkaistuja käännöksiä ja niissä esiintyviä 

käännösratkaisuja lehden kahden eri toimituksen aikana. Syitä mahdollisiin eroihin 

kääntäjien toimintatavoissa pyrin selittämään erilaisilla kääntäjien työhön vaikuttavilla 

tekijöillä. Uskon käännöstapojen viestivän myös vallitsevista asenteista nuoria kohtaan. 

Tutkimukseni perimmäisenä tarkoituksena onkin selvittää, ovatko nämä asenteet ajan 

myötä muuttuneet. 

 

Tutkimuksen kohdistaminen nimenomaan nuorille suunnattuun kääntämiseen oli minulle 

luonnollinen valinta, sillä olen aina ollut kiinnostunut nuorisokulttuureista. Suosikissa 

esiintyneisiin käännösratkaisuihin perehdyin jo nuorille kääntämistä käsitelleessä 

proseminaarityössäni, jota varten haastattelin myös lehden silloista kääntäjää. Sittemmin 

Suosikin toimitus vaihtui ja pääsin itsekin tekemään lehden käännöksiä. 

Käännöstoimeksiantojen yhteydessä saamani ohjeet saivat minut kiinnittämään huomioni 

lehden aiemmasta poikkeaviin käännösperiaatteisiin. Omien Suosikin-töideni loputtua 

kiinnostukseni tutkia lehden kahden eri toimituksen käännöksiä heräsi, sillä uskoin voivani 

löytää itse teksteistä niiden kääntämistä koskevien kommenttien kaltaisia eroavaisuuksia 

toimitusten välillä. Lisäksi halusin selvittää, mistä muutokset johtuivat. 

 

Suosikin kääntäjä tuottaa tekstiä ensisijaisesti nuorista koostuvalle lukijakunnalle. Tämän 

kohdeyleisön määritteleminen ei kuitenkaan ole yksinkertainen tai yksiselitteinen tehtävä, 

mutta kääntämisen kannalta ratkaisevan tärkeää. Prosessin monitahoisuuden 

hahmottamiseksi tutkimukseni lähteekin liikkeelle nuorison nimeämistä ja nuorille 

suunnattua tekstin tuottamista koskevien teoreettisten näkökulmien esittelystä. Asetelma, 

jossa aikuisten ja nuorten maailmat kohtaavat, on viime aikoina herättänyt keskustelua 

myös tiedotusvälineissä. Esiin on nostettu muun muassa nuorille suunnatun markkinoinnin 

tehostuminen sekä aikuisten rooli nuorten suojelevina ja kulutuskriittisinä kasvattajina. 

Näkemykset toimivat kiinnostavana lähtökohtana myös omalle tutkimukselleni, jossa 
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Suosikin kääntäjien toiminta näyttäytyy yrityksenä tasapainotella näiden ristiriitaisten 

roolien ja niihin liittyvien odotusten välimaastossa.  

Nuorisokäsitysten pohdinnoista etenen nuortenlehtien synnyn ja toimintaperiaatteiden 

kartoittamiseen, joita ilman Suosikin sisällön ja strategioiden ymmärtäminen saattaa jäädä 

vajavaiseksi. Olennaista on näiden taustatietojen avulla käsittää Suosikin kääntäminen 

osana nimenomaan kaupallisiin lähtökohtiin perustuvaa toimintaa. Varsinaista 

tutkimusaineiston esittelyä pohjustan vielä Suosikki-lehden esittelyllä, jossa käyn läpi myös 

toimituksen vaihdokseen liittyvät tapahtumat ja esittelen lehden käännöksiä koskeneet 

linjaukset kummankin toimituksen ajalta. Vuoden 2003 alussa tapahtunut Suosikin 

päätoimittajan vaihdos ja siitä seuranneet uudistukset eivät kuitenkaan sisälly omaan 

tutkimukseeni, joka sijoittuu lehden aikaisempiin vaiheisiin, ja näin ollen kyseiset 

tapahtumat jäävät lehteä koskevan käsittelyn ulkopuolelle. 

 

Päämäärieni saavuttamisen kannalta tunsin tarpeelliseksi lähestyä kääntämistä 

näkökulmasta, jonka juuret ovat käännöstutkimusta itsenäiseksi tieteenalaksi 1970-luvulla 

kehittäneiden tutkijoiden James Holmesin ja André Lefeveren deskriptiiviseksi kutsumassa 

suuntauksessa. Tämän empiirisyyttä painottavan näkökulman mukaan käännöstieteen tulee 

kuvata ja analysoida niitä valintoja, joita kääntäjä todellisessa toimeksiannossa tekee. 

Samalla huomioidaan käännösten konteksti- ja kulttuurisidonnaisuus ja kääntäjän aktiiviset 

keinot muokata käännöstä tilanteeseen sopivaksi. (Koskinen 2001, 376–377) Tästä 

näkökulmasta myöhemmin tehtävää varsinaisten käännösratkaisujen analyysia varten olen 

valinnut työhöni teoreettisia työkaluja, jotka edustavat pääosin deskriptivismiin 

pohjautuvia, kääntämistä tekstin manipulointina lähestyviä ajatuksia.  

 

Käännösteoreettisen luvun keskeisimmät käsitteet liittyvät kääntämisen strategioihin ja 

normeihin. Näistä strategiat auttavat tarkastelemaan kääntäjää juuri deskriptivistien 

kuvailemana aktiivisena toimijana, joka tekee itsenäisiä valintoja erilaisten vaihtoehtojen 

väliltä. Normien kautta puolestaan päästään hahmottamaan niitä vaihtoehtoja, joita 

kääntäjällä tilanteessaan on tarjolla. Normien arvosidonnaisuuden vuoksi niihin liittyvät 

pohdinnat liikkuvat moraalis-eettisessä aihepiirissä (Koskinen 2001, 377), minkä vuoksi 

kääntämisen etiikkaan liittyvät pohdinnat muodostavat työni kolmannen keskeisen 
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teoreettisen näkökulman. Osa deskriptivisteistä on epäillyt tutkijoiden kykyä säilyttää 

objektiivisuutensa arvokysymyksissä ja on siksi suhtautunut eettisten näkökulmien 

käsittelyyn varauksella. Itse uskon voivani välttää erilaisten käännösratkaisujen 

arvottamisen tutkimuksen kontekstisidonnaisen otteen avulla. Tällöin jokainen valinta 

voidaan kaikesta moraalisidonnaisuudestaan huolimatta tulkita lähinnä omassa 

tilanteessaan vaikuttaneiden tekijöiden summaksi, minkä vuoksi se ei ole kääntäjän 

arvosteltavissa kääntäjän yksilöpäätöksenä vaan heijastaa omaa aikaansa ja paikkaansa ja 

siinä vallinneita arvoja. 

 

Tässä kohden koen tarpeelliseksi tehdä vielä yhden termeihin liittyvän tarkennuksen. 

Välttääkseni asetelman, jossa käännökset vertautuisivat alkuperäisteksteihin niille 

alisteisina ja niitä vähempiarvoisina toisintoina, puhun alkuperäistekstien sijaan 

lähdeteksteistä. Saman periaatteen mukaisesti puhun käännöksistä myös kohdeteksteinä, 

jolloin kääntämisen suunta tulee esille niin, että lähde- ja kohdetekstien keskinäinen 

arvottaminen vältetään. Käännösten tarkastelua tasavertaisina lähdetekstiensä kanssa pidän 

tärkeänä paitsi kääntämisen arvostuksen kannalta myös nimenomaan lehteen tehtävien 

käännösten kohdalla. Kokemukseni mukaan lähdetekstien merkitys saattaa lehtiartikkelien 

kohdalla olla pienempi kuin esimerkiksi kirjallisuudessa, ja tärkeäksi muodostuu lähinnä 

kyseiselle lehdelle sopivan ilmaisutavan löytäminen kohdetekstiin. Tämä painopisteen 

siirtyminen lähdetekstistä kohdetekstiin tekisi lähdetekstien alkuperäisyyttä korostavaa 

nimityksen käyttämisen erityisen epäsopivaksi Suosikin yhteydessä.  

 

Työni rakenne etenee nuorisoon ja nuortenlehtiin liittyvistä pohdinnoista varsinaisen 

tutkimusaineiston esittelyyn. Kolmannessa luvussa tarkastelun keskiössä ovat 

käännösteoreettiset näkökulmat, jotka pohjustavat seuraavan luvun varsinaista 

tutkimusosiota. Neljännessä luvussa esittelen ensin Suosikin käännösratkaisuja teksteistä 

poimittujen esimerkkien avulla. Näitä esimerkkejä olen ryhmitellyt sen mukaan, millaisia 

elementtejä ratkaisut koskivat, jolloin myös niissä tapahtuneita muutoksia on helpompi 

hahmottaa. Tekstiesimerkkien jälkeen analysoin kääntäjien toimintatapoja strategioiden 

näkökulmasta huomioiden samalla myös toimituksen ja kääntäjien itsensä strategioita 

koskevat puheenvuorot. Neljännen luvun johtopäätöksissä yhdistän toimitusten strategiat 
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niitä säädelleisiin tekijöihin ja osoitan käännösten normeissa tapahtuneet muutokset. 

Samalla odotan näiden muutosten kuvastavan lehdessä vallinnutta asennetta nuoriin. 

Loppuluvussa liitän tutkimustulokset laajempaan yhteiskunnalliseen tilanteeseen ja 

tarkastelen niiden avulla yleistä arvomaailman kehitystä.  

 

Käsitykseni, jonka mukaan Suosikin käännökset toisaalta heijastavat erilaisia 

nuorisokäsityksiä ja toisaalta luovat niitä, on yksi tutkimukseni lähtökohdista. Tämän 

yhteiskunnallisen vuorovaikutussuhteen vuoksi myös nuortenlehdessä työskentelevän 

kääntäjän toimintaa pitää mielestäni pohtia niin käytännön kuin etiikankin kannalta. 

Kääntäjän tarvetta ja tapaa muodostaa käsitys tulevista lukijoistaan käsittelen 

käännösteorian yhteydessä, mutta varsinaisiin nuorison määrittelyyn liittyviin näkökulmiin 

paneudun seuraavassa luvussa. Niiden yhteydessä nousevat esiin erityisesti määritelmien 

kulttuuri- ja tilannesidonnaisuus, joilta Suosikin kääntäjätkään eivät voi välttyä, mutta jotka 

heidän on hyvä tiedostaa.  
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1. Kohdeyleisönä nuoret 

 

1.1. Nuorison määrittelyä 

 

Nuorisoon liittyvät määritelmät ovat vaihdelleet aikakaudesta ja näkökulmasta riippuen. 

Länsimaissa nuoriso alkoi vakiintua omaksi väestöryhmäkseen 1800-luvun puolella, jolloin 

määritelmä perustui kuitenkin vielä puhtaasti biologisen kypsymisen prosessin ajatukseen. 

Yhden merkittävistä uusista näkökulmista nuorten määrittelyyn toi seuraavan vuosisadan 

puolivälissä kehitetty teini-ikäisten käsite. (Mäki-Kulmala 1989, 9) Olennaista 

määritelmälle oli, että se edusti nimenomaan kuluttamisen tyyliä (Frith 1989, 189). Nuoria 

on pyritty luokittelemaan myös ikävuosien mukaan. Suomessa tämä määritelmä on tehty 

pitkälti juridisia sekä kansalaisoikeuksien ja -velvoitteiden rajoja noudattaen, jolloin 15–24-

vuotiaat on yleisesti katsottu nuorisoon kuuluviksi. (Mäki-Kulmala 1989, 11) Toisaalta 

ikärajojen sisään voi mahtua vielä laajempi joukko; nuorisolaki kattaa kaikki 7–28-vuotiaat 

Suomen kansalaiset (Hoikkala 1991, 275). Muun muassa yksilöiden eri nopeudella 

tapahtuvista fyysisistä ja sosiaalisista muutoksista johtuen näitä rajoja kuitenkin ylitetään ja 

uudelleenmääritellään jatkuvasti (Mäki-Kulmala 1989, 11).  

 

Ihmisten lisääntyneen ostovoiman ja nuoruusiän pidentymisen seurauksena nuoret on otettu 

markkinoinnissa yhä tehokkaammin huomioon erityisen ostohaluisena kuluttajaryhmänä 

(Puuronen 1997, 42). Amerikkalaista yhteiskuntaa tarkastellut Alyssa Quart kritisoi vuonna 

2003 ilmestyneessä kirjassaan Branded. The Buying and Selling of Teenagers (suom. 

Brändätyt. Ostetaan ja myydään nuoria) tilannetta, jossa lapsille ja nuorille suunnatun 

markkinoinnin keinot ovat muuttuneet yhä järjestelmällisemmiksi ja 

häikäilemättömämmiksi. Nuorille tarkoitettujen kulutushyödykkeiden tuottamisen 

lähtökohtia ja siihen liittyviä eettisiä näkökulmia on viime aikoina pohdittu myös 

suomalaisissa tiedotusvälineissä. Kirjoituksissa toistuvan näkökulman mukaan lapsiin ja 

nuoriin kohdistettu markkinointi on viime aikoina lisääntynyt nopeasti (ks. esim. HS 

5.1.2003). Samalla esimerkiksi varhaisnuorisomuodin tarjonnan kohdalla on todettu, että 

kiristynyt kilpailu ja kuluttamiskäyttäytymisen arvaamattomuus ovat johtaneet 
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markkinatilanteen vaikeutumiseen, mikä puolestaan on johtanut entistä radikaalimpien 

markkinointikeinojen käyttöönottoon (HS 1.12.2003).  

 

Nuorisokulttuuri-ilmiöitä selkeärajaisina ja toisistaan fyysisesti erottuvina 

alakulttuuriryhminä tarkasteli niin sanottu brittikulturalismi, joka sai jalansijaa erityisesti 

kotimaassaan Isossa-Britanniassa 1970-luvulla (Hoikkala 1989, 25), mutta jonka 

näkökulmia on sovellettu myös suomalaisessa nuorisokulttuurintutkimuksessa (ks. esim. 

Hoikkala 1989 ja Heiskanen & Mitchell 1985). Nuorisokulttuureja koskevissa 

tutkimuksissa nuorisoa on katsottu yhdistävän muun muassa tietynlainen pukeutuminen ja 

puhetapa sekä heille ominaiset uskomukset, moraali, normit ja tavat (Helve 1993, 16). 

Suuntaus liitti nuoruuteen tietyn kapinallisuuden ja tarkasteli nuoria oman tyylinsä 

tietoisina luojina, jotka siten pyrkivät irrottautumaan kulttuuriteollisuuden manipuloivasta 

otteesta (Hoikkala 1989, 27). Toisaalta esimerkiksi Dick Hebdige on kirjassaan Subculture 

esittänyt nuorisokulttuurin paitsi osana alakulttuurin kapinointia myös sinä kaupallisuutena, 

jonka avulla vallalla oleva kulutuskulttuuri sulauttaa vastarinnan itseensä (teoksessa 

Kellner 1998, 52). Hoikkalan mukaan kulturalismissa ei oltu kiinnostuneita niinkään 

nuorisosta tai nuoruudesta sinänsä vaan suuntaus pyrki käyttämään marginaalisia ilmiöitä 

yhteiskunnan tutkimisen välineenä (1989, 35–36).  

 

Edustivatpa tutkijoiden näkemykset sitten kapinallisia, passiivisia tai jotain siltä väliltä 

olevia nuoria, itse määrittelyn kohteena olevat nuoret eivät välttämättä halua tulla 

luokitelluiksi ja saattavat pyrkiä välttämään johonkin tiettyyn kategoriaan niputtamisen. 

Nuorten näkemyksiä yhteiskunnallisesta identiteetistään tutkinut Leena Suurpää esittää, 

ettei nuorista hänen saamiensa vastausten perusteella hahmottunut yhtä selkeää 

kollektiivista ryhmää, johon he kuuluisivat. Lisäksi muut tutkimukset ovat hänen mukaansa 

osoittaneet myöhäismodernin yhteiskunnan nuorten kuuluvan useisiin erilaisiin sosiaalisiin 

ryhmittymiin, jotka ovat usein päällekkäisiä ja lyhytikäisiä eivätkä aatteellisten tai ulkoisten 

kriteerien avulla erotu selkeästi toisistaan. Monet Suurpään tutkimukseen osallistuneista 

nuorista korostivatkin ensisijaisesti omaa yksilöllisyyttään ja vasta sitten jäsenyyttään 

jossain viiteryhmässä. Ihanteellisena nuoret tuntuivat näkevän sukkuloinnin eri sosiaalisten 

roolien välillä eri tilanteissa. Kaiken kaikkiaan nuoret tuntuivat olevan tietoisia myös 
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yhteiskunnan tai mediassa käytävän keskustelun määrittelemästä nuorisoroolista ja 

pyristelevän siitä tietoisesti irti. (Suurpää 1996, 58–64) 

 

Oman tutkimukseni kannalta tärkeimpinä pidän edellä esitettyjä näkökulmia, jotka auttavat 

näkemään nuoruuden monitulkintaisena ja ajassa ja paikassa liukuvana käsitteenä. 

Saattaakin olla, että yksi nuorisoa tarkimmin määrittävistä piirteistä on heidän 

määrittelemättömyytensä, mikä toisaalta pakottaa eri intressiryhmät vetämään keinotekoisia 

rajoja profiloidakseen omille pyrkimyksilleen suotuisan kohderyhmän. Hoikkala puhuukin 

nuorisokuvista, joita erilaisten taloudellisten, kulttuuris-moralististen ja yhteiskunnallisten 

intressien pohjalta luodaan ja jotka samalla muodostavat tietynlaisen konstruktion 

nuorisosta ja nuoruudesta (1989, 93). Näiden kuvastojen tuottamiseen osallistuvat myös 

tiedotusvälineet, jotka samalla heijastavat aikuisväestön käsityksiä nuorista (Lähteenmaa & 

Siurala 1991, 11). Seuraavaksi onkin syytä tarkastella lähemmin medioita erityisesti 

nuorille suunnattujen julkaisujen näkökulmasta.  

 

1.2. Nuortenlehdet 

 

Edellisten ajatusten pohjalta oletan myös nuortenlehtien heijastavan yhteiskunnassa 

vallitsevia nuorisokäsityksiä ja toisaalta samalla myös muokkaavan niitä omia 

pyrkimyksiään edistävään suuntaan. Helven määritelmän mukaan nämä niin sanotut 

nuortenlehdet, joihin Suosikinkin voidaan katsoa lukeutuvan, ovat osa nuorisolle suunnattua 

joukkoviihdettä. Ne tarjoavat nuorille mahdollisuuden paeta arkipäivän ahdistusta sekä 

vahvistavat nuorten omaa identiteettiä ja lisäävät heidän mahdollisuuttaan samastua 

nuorisoryhmiin ja saavuttaa yhteyden ikätovereihin. Samalla ne pyrkivät sulauttamaan 

nuoria sosiaalisesti mahdollisimman yhtenäiseksi joukoksi ja luomaan heille yhtenäisiä 

arvoja ja asenteita. (Helve 1993, 17–18) Tämän näkemyksen mukaan nuortenlehtien on siis 

menestymisensä taatakseen luotava kohdeyleisökseen mahdollisimman homogeeninen 

nuoriso, jolle ne sanansa osoittavat. Samalla viihdyttämisen funktion taustalle kätkeytyy 

prosesseja, joilla nuorille luodaan yhtenäisiä arvoja ja asenteita ja jotka väistämättä 

edustavat nimenomaan aikuisten näkemystä siitä, millaiset aatteet nuorten keskuudessa 

koetaan vetovoimaisiksi.  
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Aikuisten intressejä suhteessa nuoriin edustaa myös Heiskasen ja Mitchellin esittämä 

näkemys, jonka mukaan kaupallinen nuorisolehdistö kehittyi alun perin uuden 

nuorisokulttuurin jopa turmiollisten piirteiden ja salakielten yleistäväksi tulkiksi (1985, 

252). Tämän voisi tulkita niin, että nuortenlehdet syntyivät aikuismaailmassa olleesta 

tarpeesta tukahduttaa nuorten omaan maailmaan liittyneet, turmeleviksi pelätyt ja 

uhkaavina koetut piirteet ja valjastaa ne aikuisia hyödyttäviksi tuotteiksi, joita nuoret 

voisivat auktoriteetteja vaarantamatta kuluttaa. Kaupallisissa ja niiden taakse kätkeytyvissä 

pyrkimyksissä onnistuakseen nuortenlehtien on siis kyettävä puhuttelemaan kohdeyleisöään 

mahdollisimman laajana yhteisönä ja samalla ilmaistava itseään nuorison keskuudessa 

erityislaatuisiksi ja vetovoimaisiksi koetuilla tavoilla. Ne siis käytännössä soveltavat 

nuorten hajanaiseen joukkoon sitä Mäki-Kulmalan esittämää periaatetta, jonka mukaan 

massakulttuurin tuotteiden on mahdollisimman suuren kuluttajaperustan saavuttaakseen 

ylitettävä eri väestöryhmien merkityskielet ja tuotettava kulttuurituotteita, joita kaikki 

voivat yhtäläisesti lukea (1989, 58). Yhtenä nuortenlehden menestymisen edellytyksenä 

lehtien tekijät itse ovat pitäneet muun muassa kirjoittajan luomaa elävää ja pysyvää yhteyttä 

lehden kohdeyleisöön, jolloin heidän tietämyksensä siitä on aitoa ja syvällistä (Kuivasmäki 

1986, 86). 

 

Nuortenlehtien kaupallisuuden vuoksi niiden suurimpia haasteita on lehden suosion 

ylläpitäminen nuorten keskuudessa. Tämä vaatii jatkuvia toimia kiinnostavuuden 

säilyttämiseksi. Nuorisolehdistön epävakaisuustekijöitä listanneiden Heiskasen & 

Mitchellin mukaan nuortenlehdille haastetta tuo kohdeyleisön hajanaisuuden lisäksi tarve 

vedota nuoriin aina vain voimakkaampien ja erikoisempien idolien ja toimintojen avulla. 

Lehtien toimintaa säätelevät kuitenkin myös aikuismaailman asettamat sopivuuden rajat, 

joiden ylittäminen voi koitua lehdelle taloudellisesti kohtalokkaaksi. Niiden on siis 

tarjottava lukijoille uutta ja entistä radikaalimpaa ainesta ja samanaikaisesti pysyteltävä 

vanhempien keskuudessa vallitsevien moraalikäsitysten asettamissa rajoissa. Toisaalta 

myös näissä käsityksissä tapahtuvat muutokset saattavat vaikuttaa nuorisolehtien 

menekkiin, sillä esimerkiksi yleisen seksuaalimoraalin höltyminen voi antaa lehdille lisää 

liikkumavaraa, mutta samalla heikentää nuorisokulttuurien oman subversiivisyyden ja 

kapinallisuuden vetovoimaa. (Heiskanen & Mitchell 1985, 254–257) Tällöin lehden 
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rohkeampi tyyli ei enää herätä yleistä pahennusta, muttei myöskään onnistu kiinnittämään 

lukijoiden huomiota toivotulla tavalla.  

 

Asemansa säilyttääkseen nuortenlehdet joutuvat näissä edellä mainituissa olosuhteissa 

määrittämään strategioitaan yhä uudelleen. Suosikin kohdalla tehdyssä tutkimuksessa onkin 

havaittu, että strategian muutokset liittyvät aina välittömästi lehden levikin nousuun ja 

laskuun; siinä missä onnistuneesta strategiasta seuraa kasvua, lasku pakottaa uusiin 

strategisiin valintoihin (ibid., 263). Toimintaansa vakauttaakseen nuortenlehdet pyrkivät 

tarjoamaan oikeita asioita oikeille ryhmille oikeaan aikaan luokittelemalla kohderyhmäänsä 

tietoisesti tai tiedostamatta muun muassa ostovoiman ja ryhmäkoon perusteella. 

Aikuismaailman ja nuorison ristiriitaisten toiveiden ja tarpeiden synnyttämästä tilanteesta 

lehdet voivat puolestaan yrittää selviytyä luomalla hyvät suhteet aikuisten valtakulttuuriin 

ja siten väistämään sen ärtymystä, mutta kuitenkin samalla suosimaan nuorison oletetusti 

kaipaamaa kapinallisuutta. (ibid., 257–258) Käytännössä tehtävä ei välttämättä ole helppo 

ja tarkoittaa jatkuvaa kielletyn ja sallitun rajojen kokeilua, jota ohjaavat yhteiskunnassa 

vallitsevat moraalikäsitykset ja niissä tapahtuvat muutokset. 

 

Sisällön lisääntyneestä rajuudesta on tehty havaintoja ainakin nuorille suunnatun 

kirjallisuuden kohdalla. Niiden mukaan Suomessa julkaistuissa nuortenkirjoissa on 

viimeisten kymmenen vuoden aikana kasvattamispyrkimysten sijaan yhä useammin 

käsitelty aiemmin tabuina pidettyjä aiheita –jopa niin, että aiheen rankkuus saattaa 

muodostua teoksen itseisarvoksi. Alan asiantuntijoiden mukaan kehitys kytkeytyy 

yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin, joihin nuortenkirjat pystyvät reagoimaan nopeasti. 

Tulossa voi olla myös uusi käänne, sillä arvioiden mukaan lukijoille aletaan jälleen tarjota 

rankkojen aiheiden sijaan myös pehmeämpiä arvoja (”Onko nuortenkirjoissa enää 

tabuja?”). Uskon nuortenlehtien reagoivan ympäristössä tapahtuviin muutoksiin 

nuortenkirjallisuuden tavoin, minkä seurauksena Suosikin käännökset saattavat heijastaa 

edellä mainittua kehitystä. Lisäksi lehden julkaisutiheys ja kilpailijoiden luomat paineet 

saattavat tehdä näistä muutoksista kirjallisuutta nopeampia ja näkyvämpiä. 
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Kaiken kaikkiaan nuortenlehtien on siis jatkuvasti löydettävä uusia strategioita, joiden 

avulla ne kykenevät luovimaan niiden toiveiden, odotusten ja vaatimusten viidakossa, joita 

kohdeyleisö ja toisaalta aikuismaailma ja kaupalliset pyrkimykset asettavat. Niiden 

puitteissa lehtien olisi tarjottava lukijoilleen jotain tarpeeksi uutta, poikkeavaa ja tuttua, 

jolla ne saavuttaisivat mahdollisimman laajan yleisön ja puhuttelisivat samalla jokaista sen 

alaryhmää erikseen.  
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2. Tutkimusaineisto 

 

2.1. Suosikki-lehti 

 

Suosikki perustettiin vuonna 1961 Suomen kaupallisten nuorisolehtien ensimmäisen 

murroskauden aikana, jolloin nuorille suunnatut lehdet vaihtoivat strategiansa teini- ja 

koululaiskulttuurin edistäjistä nuorison uuden kaupallisen kulttuurin hyödyntäjiksi. Aluksi 

Suosikki edusti linjaltaan yleistä iskelmämusiikkilehteä, mutta pian se muutettiin 

varsinaiseksi nuorten musiikkilehdeksi, joka aloitti järjestelmällisen nuorisoidolien ja 

alakulttuurityylien maahantuonnin ja hyödyntämisen. Tavoitteekseen lehti julisti Suomen 

nuorisokulttuurin kohottamisen kansainväliselle tasolle. Suosikin strategia oli siis muiden 

kaupallisten nuorisojulkaisujen tapaan kaksitahoinen: niin nuorison nousun edistäminen 

kuin hyödyntäminenkin. (Heiskanen & Mitchell 1985, 264–275) Myyntilukujen nousuista 

ja laskuista huolimatta lehti on onnistunut säilyttämään asemansa nuortenlehtien 

keskuudessa; vuonna 2002 Suosikki oli Suomen suurin nuorisolehti 52 384 kappaleen 

levikillään. (Vertailun vuoksi todettakoon, että toiseksi kyseisessä lasten- ja nuortenlehtien 

levikintarkastuksessa sijoittuneen Demin levikki oli 46 330 ja kolmantena olleen Mixin 36 

823 kappaletta.) (”Levikintarkastus”)  

 

Suosikissa päätoimittajana vuosina 1969–2002 toiminut Jyrki Hämäläinen (HS 14.5.2003) 

on kutsunut nuoria kriittiseksi kohdeyleisöksi, jolle kaikki on tehtävä juuri oikein. Hän on 

myös korostanut Suosikin roolia nimenomaan nuorison palvelijana ja lehtenä, joka toimii 

lukijoidensa ehdoilla. (Kuivasmäki 1986, 85, 87) Toisaalta Suosikilla ei kuitenkaan 

Hämäläisen aikana ollut tarkkaan rajattua kohdeyleisöä, sillä lehdessä jo silloin toimineen 

toimitussihteerin Sanna Viertolan mukaan Hämäläisen Suosikkia tehtiin jokaiselle 

musiikista ja nuorisokulttuurista kiinnostuneelle eli ”kaikille lapsista taksikuskeihin” 

(Viertola 2003). Lukijatutkimusten mukaan lehden päälukijaryhmänä olisivat kuitenkin 

ainakin vuonna 2001 olleet 12–19-vuotiaat nuoret (”Mediatiedot”). Sisällöltään Suosikissa 

keskityttiin edelleen musiikkiuutisiin ja haastatteluihin, joiden lisäksi lehdessä esiteltiin 

muun muassa muotia, elokuvia ja tietokonepelejä. Lisäksi Suosikissa oli erilaisia 
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lukijapalstoja, joissa vastattiin ihmissuhteita, terveyttä ja kauneudenhoitoa koskeviin 

kysymyksiin.  

 

Yhtä murrosvaihetta lehden toimituksessa edusti vuosi 1998, johon myös oma tutkimukseni 

ankkuroituu. Tuolloin Suosikkia julkaisevan Yhtyneiden Kuvalehtien kilpailija Aller-

julkaisut käytti toimituksessa vallinnutta riitaisuutta hyväkseen ja otti kaikki sen työntekijät 

Hämäläistä lukuun ottamatta omaan taloonsa tekemään uutta, Suosikin kilpailijaksi 

julistautunutta Mix-nuortenlehteä (HS 14.5.2002). Toimituksen vaihtuminen heijastui 

lehden toimintaan uusina linjanvetoina niin lukijoiden puhuttelemisen kuin 

käännöstoimintaa koskevien järjestelyjen suhteen. Toisaalta vasta oma tutkimukseni 

paljastaa, kuinka linjaukset todellisuudessa käännöksissä näkyvät. Toimituksenvaihdosta 

edeltäneeseen ajanjaksoon viitatessani puhun tutkimuksessani vanhasta toimituksesta, kun 

taas sen jälkeisestä kaudesta käytän nimitystä uusi toimitus.  

 

Vanhan toimituksen aikana Suosikin kääntämisen päävastuu oli virallisella kääntäjällä 

Leena Lehtisellä, sillä käännösten teettämisen eri henkilöillä koettiin lisäävän työmäärää 

tekstien tarkastustyön muodossa. Lehtisen mukaan lehden peruslinja oli tuolloin ainakin 

käännösten osalta se, ettei nuorisoa haluttu puhutella nuortenkielisesti vaan teksteissä 

pyrittiin hyvään yleiskieleen, joka ei aliarvioisi vastaanottajiaan. Aina joskus Lehtinen 

kuitenkin myönsi ”jonkun partyanimalin kaltaisen ilmaisun” päässeen lipsahtamaan 

tekstiin. Hyvinkin uskollisen yleiskielessä pysyttelemisen lisäksi vanha toimitus pyrki 

Lehtisen mukaan sensuroimaan juttujen sisältöä. (Lehtinen 1997) Ominaista vanhalle 

toimitukselle oli myös käännösten runsas määrä, joka saattoi olla jopa puolet kaikista 

lehdessä julkaistuista artikkeleista. 

 

Uuden toimituksen myötä käännösten määrä lehdessä väheni keskimäärin kahteen kolmeen 

artikkeliin numeroa kohden, kun muita juttuja saattoi samassa lehdessä olla jopa yli 

kymmenen. Samalla käännöstyöt siirtyivät eri tekijöille, joista useimmat olivat lehden 

vakituisia toimittajia tai ulkopuolisia avustajia, joilla ei ollut kääntäjän koulutusta. 

Varsinainen kääntäjän ammattitaito ei siis ollut työvaatimuksissa etusijalla, vaan artikkelien 

kääntämiseen tarvittavan ammattitaidon uskottiin uuden toimituspäällikön mukaan 
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löytyvän peruskoulupohjalta. Itsekin käännöstöihin osallistunut Lysmä linjasi uuden 

toimituksen tapaa puhutella nuoria erityisesti nuortenkielisyyteen ja dynaamisuuteen 

pyrkiväksi ja painotti kääntäjän vapautta muokata tekstiä kyseiseen suuntaan. (Lysmä 

1998)  

 

Myös Suosikin toimituksessa vuodesta 2000 lähtien työskennelleen Marika Saastamoisen 

mukaan uuden toimituksen käännökset saivat mielellään olla raflaavia, vauhdikkaita ja 

puisevuutta välttäviä, mikä käytännössä tarkoitti esimerkiksi slangi-ilmausten käyttöä. 

Yleiskielisyyden periaatteen hylkäämisen lisäksi uudessa toimituksessa ei enää puhuttu 

sisällön sensuroimisesta. Toisaalta Saastamoinen esitti, että Lysmä olisi suorittanut jo 

käännettäviä juttuja valitessaan tiettyä sisällöllistä arviointia, mikä olisi johtanut niin 

sanottua epäsopivaa ainesta eli lähinnä huumeiden tai alkoholin käytön ihannoimista 

sisältävien juttujen hylkäämiseen. Mitään toimintaohjeita ei Saastamoisen mukaan 

lähdeteksteissä mahdollisesti esiintyvien tabuaiheiden varalle annettu, mutta yleisesti 

toimituksessa oli ollut puhetta siitä, ettei nuorille suunnatussa julkaisussa tulisi esiintyä 

päihteiden käyttöä ihannoivia juttuja. Kyseisten elementtien kohdalla tehtävissä päätöksissä 

jokaisen tulikin Saastamoisen mielestä käyttää tervettä järkeä. (Saastamoinen 2003) 

 

2.2. Tutkimusaineiston esittely 

 

Vaikka otan tutkimuksessani huomioon myös edellä mainitut kääntämistä koskevat 

kommentit Suosikin eri toimitusten aikana, varsinaisia kääntäjien tekemiä 

käännösratkaisuja tutkin lehdessä julkaistujen käännösten avulla. Tutkimusaineistoni 

koostuukin kolmesta vanhan toimituksen ja kolmesta uuden toimituksen aikaisesta tekstistä 

ja niiden englanninkielisistä lähdeteksteistä. Vanhan toimituksen kaikki suomennokset on 

tehnyt lehden vakituisena kääntäjänä toiminut Leena Lehtinen, kun taas uudemman 

toimituksen käännöksistä ovat vastanneet lehden toimittaja Marika Saastamoinen (Linkin 

Park ja Ozzy Osbourne) ja freelance-kääntäjä Mikko Merilinna (Tobey Maguire).  

 

Vanhan toimituksen lähdeteksteihin kuuluvat englantilaisen The Verve -yhtyeen (Suosikki 

12/97) ja englantilaisen Radiohead-yhtyeen laulajan Thom Yorken (Suosikki 9/97) sekä 
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australialaisen INXS-yhtyeen laulajan Michael Hutchencen haastattelut (Suosikki 1/98). 

Rakenteeltaan lähdetekstit poikkeavat toisistaan, sillä The Verven haastattelun lähdeteksti 

on valmiiksi artikkelin muotoon kirjoitettu ja sisältää dialogin lisäksi runsaasti kerrontaa. 

Yorken ja Hutchencen haastattelut on puolestaan kirjoitettu kysymys–vastaus-muodossa, 

eivätkä ne ingressin ja johdantokappaleen lisäksi sisällä kerrontaa. Erilaiset rakenteet 

saattavat heijastua tutkimukseeni niin, että tekstit soveltuvat erilaisten toimintatapojen 

havainnollistamiseen toisistaan poikkeavin tavoin. 

 

Vastaavanlaisia eroja esiintyy myös uuden toimituksen lähdeteksteissä. Niistä 

amerikkalaisen näyttelijän Tobey Maguiren haastattelussa (Suosikki 7/02) kaikki 

haastattelun puhe toistoineen, tervehdyksineen ja keskeytettyine repliikkeineen on litteroitu 

näkyville. Kaksi muuta uuden toimituksen lähdetekstiä puolestaan ovat valmiita 

artikkeleita, joista toinen, amerikkalaisen rock-yhtyeen Linkin Parkin haastattelu (Suosikki 

4/02) on alun perin julkaistu amerikkalaisessa, Suosikkia vanhemmalle yleisölle 

suunnatussa Rolling Stone -musiikkilehdessä. Myös englantilaisen heavy-muusikon ja tv-

tähden Ozzy Osbournen haastattelun (Suosikki 10/02) lähdeteksti on alun perin julkaistu 

Rolling Stonessa. Rakenteeltaan Osbournen haastattelu noudattaa kysymys–vastaus-

rakennetta, kun taas Linkin Parkin haastattelu on toimitettu kertovamman artikkelin 

muotoon ja siältää näin ollen kertoviakin osioita. Pituudeltaan niin vanhan kuin uudenkin 

toimituksen käännökset ovat julkaistuna yhden–kolmen sivun mittaisia.  

 

Ennen varsinaista tutkimusaineistoon paneutumista esittelen vielä kääntämiseen liittyviä 

ajatuksia erityisesti oman työni kannalta keskeisen manipulaatioteorian näkökulmasta. 

Niiden valossa kääntäjien ratkaisut voidaan nähdä tarpeeksi laajasti erilaisten tekijöiden 

ohjaamina valintoina.  
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3. Kääntäminen manipulaationa 

 

Manipulaatioteoria sijoittaa käännösten tutkimisen painopisteen vastaanottavaan kulttuuriin 

ja keskittyy niihin piirteisiin, jotka erottavat kohdetekstin vieraasta lähdetekstistä. Oman 

tutkimukseni kannalta erityisen hyödylliseksi suuntauksen tarjoaman näkökulman tekee 

peruslähtökohta, jonka mukaan käännöksiä tarkastellaan itsenäisinä kokonaisuuksina ja 

osana omaa kontekstiään, eikä minään lähdetekstin määritteleminä tasapainotteluina 

kahden kielijärjestelmän välillä. Manipulaatioteorian mukaan käännökset ovat 

mittatilauksena tehtäviä töitä, joilla on oma itsenäinen ja toisaalta yhtenäinen asemansa 

kohdekielisten tekstien joukossa. Näiden ominaisuuksiensa vuoksi käännökset tarjoavat 

myös mahdollisuuden tarkastella sitä ajallista ja paikallista tilannetta, joka ne on 

synnyttänyt. (Aaltonen 2001, 388–389) 

 

Niin sanotun manipulatiivisen koulukunnan edustaja André Lefevere puhuu kääntämisestä 

uudelleenkirjoittamisena. Kirjassaan Translation, Rewriting, & the Manipulation of 

Literary Fame hän esittää, että kaikki uudelleenkirjoittajat ainakin jossain määrin 

manipuloivat eli muokkaavat lähdetekstiä jonkin kulttuurissaan sillä hetkellä vallitsevan 

ideologisen ja poetologisen suuntauksen mukaan (Lefevere 1992, 8). Poetiikalla Lefevere 

tarkoittaa tässä yhteydessä ainakin niitä temaattisia ja kielellisiä elementtejä, joista 

tietynhetkinen kirjallisuus rakentuu, sekä käsitystä siitä, millainen asema kirjallisuudella 

tulisi yhteiskunnassa olla (ibid., 26). Ideologia, jonka mukaan kääntäjä tekstiä manipuloi, 

saattaa puolestaan olla nimenomaan sillä hetkellä kohdekulttuurissa vallitseva, tai sitten 

kääntäjä toimii omien ideologisten pyrkimystensä johdattamana (ibid., 7). Tämän 

näkökulman mukaan kääntäjä tekee siis päätöksiä toisaalta oman minänsä ja toisaalta 

tilanteen ja normien mukaisesti (Oittinen 1995, 141). Syntyneet päätökset eivät siis ole 

kääntäjän yksilöpäätöksiä vaan sidoksissa vastaanottavan järjestelmän, kulttuurin ja 

yhteiskunnan asettamiin vaatimuksiin (Aaltonen 2001, 394).  

 

Lefeveren mukaan uudelleenkirjoittajat toimivat järjestelmässä, jossa on erilaisia 

vallankäyttäjiä. Keskeisessä asemassa ovat ammattilaiset eli niin sanotut portinvartijat, 

jotka vaikuttavat siihen, mitkä tekstit valikoituvat osaksi järjestelmää ja mitä arvostetaan. 
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He ovat kuitenkin vain varsinaisten isäntien eli erilaisten instituutioiden kautta vaikuttavien 

tahojen edustajia. Nämä tahot tekevät lopulliset päätökset esimerkiksi siitä, mikä päätyy 

julkaistavaksi. Tekstien valikoitumista ja niiden käännöstapaa saattaakin ideologisten 

motiivien ja kirjallisuusjärjestelmässä vallitsevien normien ja arvostusten lisäksi ohjata 

esimerkiksi kaupallisen edun tavoittelu. (Oittinen 2001, 166–167; Aaltonen 2001, 401–402)  

 

Manipulaatioteorian tapaan käännöksiä pääosin kohdekulttuurin näkökulmasta tarkasteleva 

skoposteoria painottaa käännöksen käyttötarkoitusta ja niin ikään huomioi käännöksen 

toimeksiantajan yhtenä kääntäjän päätöksenteon tärkeistä taustavaikuttimista. Sen mukaan 

toimeksiantaja tilaa käännöksen jotakin tiettyä skoposta eli tavoitteita varten, jotka kääntäjä 

sitoutuu käännöksellään saavuttamaan (Vermeer 1996, 79). Nämä tavoitteet saattavat 

edellyttää kääntäjän irtaantumista kauaskin lähdetekstistä, ja siksi teoriaa onkin kritisoitu 

sen taipumuksesta riisua kääntäjän velvollisuudet lähdetekstiä ja sen kirjoittajaa kohtaan. 

Sittemmin skoposteoriaan onkin tuotu eettinen ulottuvuus puhumalla kääntäjän vastuusta 

tilanteen eri osapuolia kohtaan. (Koskinen 2001, 380–381) Ajatuksen takana olevan 

Christiane Nordin mukaan kääntäjän vapaus adaptoida eli muunnella tekstiä riippuu 

vastaanottotilanteesta, johon kuuluvat muun muassa käännöksen vastaanottajat (Nord 1991, 

28).  

 

Tulevien lukijoiden huomioimista kääntämisessä painottanut Riitta Oittinen on lapsille 

kääntämistä tutkiessaan pohtinut vastaanottajien käsitettä kääntäjän näkökulmasta. Kuten 

Nordikin on painottanut, kääntäjän on työssään huomioitava kohdeyleisönsä tarpeet ja 

toivomukset. (Oittinen 1995, 29). Lisäksi kohdeyleisön hahmottaminen on tärkeää eheän 

tekstikokonaisuuden syntymisen kannalta. Lukijoiden yksilöllisyydestä johtuen 

kohdeyleisön määritteleminen on kuitenkin aina tulkinnallista, ja siksi kääntäjä voikin 

työssään suunnata sanansa hahmolle, josta Oittinen on käyttänyt Mihail Bahtinin termiä 

”superlukija” (”superaddressee”). Kyseessä on kääntäjän mielikuvituksessa syntynyt kuva 

tekstin vastaanottajasta, joka lapselle kääntävän kohdalla saattaa tarkoittaa hänen 

lapsikäsitystään. Tälle fiktiiviselle rakennelmalle ei ole todellisuudessa vastinetta, vaan se 

on yksi ajassaan syntynyt fiktiivinen rakennelma kohdeyleisöstä. (Oittinen 1995, 59–60)  
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Oittisen mukaan muunnelmat toimivat aina oman aikansa, paikkansa ja yhteiskuntansa 

peileinä (2000, 24). Täten niiden kautta voidaankin tarkastella paitsi vallitsevia käsityksiä 

tekstin vastaanottajista myös muita tilanteessa vaikuttavia tekijöitä. Voidakseni tulkita 

Suosikin kääntäjien tekemiä käännösratkaisuja tästä näkökulmasta, on niiden 

ymmärtämiseksi esiteltävä vielä tarkemmin kääntämisen teoriaa normien, strategioiden ja 

kääntämisen etiikan käsitteiden osalta. 

 

3.1. Normit 

 

Yleisesti normit voidaan määritellä yhteiskunnassa vallitseviksi käyttäytymistä ohjaaviksi 

säännöiksi, jotka eivät kuitenkaan ole lakeja. Näin tekee muun muassa Andrew 

Chesterman, jonka mukaan normit sijoittuvat johonkin toimintaa määräävien lakien ja 

konventioiden eli omaksuttujen tapojen välimaastoon (1997, 55). Myös kääntämistä 

sääteleviä normeja tarkastelemaan keskittynyt tutkija Gideon Toury sijoittaa normit muiden 

sosiokulttuurisiksi kutsumiensa vaikuttimien, sääntöjen ja säännönmukaisuuksien 

(”idiosyncrasies”) välille (1995, 54). Nord puolestaan puhuu tekstityypeille vähitellen 

vakiintuneista muodoista, jotka on saatettu nostaa jopa normin asemaan ja joiden 

noudattamista kommunikaation muut osapuolet odottavat (1991, 18). Vaikka normien 

noudattamista ei valvota lakien tapaan, ne ovat sitovampia kuin konventiot ja niistä 

poikkeamisella voi olla jotain seuraamuksia (Chesterman 1997, 55).  

 

Kääntämisen normeja määritellessään Toury on kutsunut varsinaista käännösprosessia 

ohjaavia normeja toiminnallisiksi normeiksi (”operational norms”) (termin suomennos 

Aaltonen 2001, 401). Hänen mukaansa toiminnalliset normit säätelevät kaikkia tekstin 

rakenteeseen tehtäviä poistoja, lisäyksiä ja muutoksia niin kielen kuin tekstin rakenteen 

suhteen. (Toury 1995, 58–59) Chesterman puolestaan suosii jaottelua käännösten muotoa 

sääteleviin odotus- eli tuotenormeihin (”expectancy norms”) ja varsinaista kääntämistä 

ohjaaviin prosessinormeihin. Odotusnormeilla hän tarkoittaa käännöksille asetettuja 

odotuksia ja vaatimuksia. (1997, 63–64) Käytännössä niitä olisivat esimerkiksi lukijoiden 

käsitykset siitä, millainen tiettyyn tekstityyppiin tai genreen kuuluvan kohdetekstin tulee 

syntaksia, diskurssia ja diskurssirakennetta koskevien ratkaisujen osalta olla (Chesterman 
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2001, 344–345). Nämä odotukset rakentuvat lähinnä kohdekulttuurissa olemassa olevien 

rinnakkaistekstien ja vallitsevan käännöstavan pohjalta (Chesterman 1997, 64).  

 

Varsinaista kääntämistä ohjaavat Chestermanin jaottelun mukaan prosessinormit. Niihin 

lukeutuva suhdenormi edellyttää, että kääntäjä toimii lähde- ja kohdetekstin välille 

tarkoituksenmukaisen suhteen synnyttäen ja säilyttäen. Tämä tarkoituksenmukaisuus ei 

välttämättä tarkoita tekstien välistä ekvivalenssia vaan voi esimerkiksi toimeksiantajan 

toiveista ja lukijoiden tarpeista riippuen olla jotain muuta. Prosessinormeihin kuuluva 

kommunikaationormi puolestaan painottaa kääntäjän roolia viestinnän ammattilaisena, joka 

löytää tilanteen ja sen osapuolien toiveiden ja tarpeiden edellyttämän optimaalisen tavan 

viestin lähettämiseksi. Kolmas kääntämistä ohjaavista prosessinormeista Chestermanin 

jaottelussa on eettinen normi, joka edellyttää kääntäjältä hänen ammattietiikkansa mukaista 

rehellisyyttä sekä vastuuta omista ratkaisuistaan. (Chesterman 1997, 69–70). Sen mukaan 

kääntäjän on kommunikaation optimoimiseen tähtääviä strategioita valitessaan 

tukeuduttava ensisijaisesti omaan käsitykseensä siitä, millainen kääntäminen on kyseisessä 

tilanteessa eettisesti oikein (ibid., 79).  

 

Touryn mukaan normien voidaan katsoa olevan olemassa vain tilanteissa, joissa kääntäjä 

voi valita toimintatapansa tietoisesti eri vaihtoehtojen väliltä (1995, 55). Näin ollen normit 

eivät toimintaa ohjaavasta luonteestaan huolimatta edusta ainoaa mahdollista 

ratkaisumallia. Vaihtoehtoisen toimintatavan valitseminen saattaa johtua tilanteesta, jossa 

kääntäjä joutuu ratkaisussaan ottamaan huomioon monilta eri tahoilta tulevat vaatimukset. 

Toisaalta normista poikkeamisessa voi olla kyse kääntäjän halusta muokata normia omien 

tarpeidensa suuntaan. (ibid., 62) Manipulaatiokoulukuntaan lukeutuvan Theo Hermansin 

mukaan se, ketkä poikkeavat ja mistä normista, riippuu muun muassa tilanteesta, normista 

ja sen vahvuudesta, sekä henkilön motiiveista ja asemasta (1999, 82).  

 

Normien noudattamista säätelevät myös erilaiset ja ankaruudeltaan vaihtelevat sanktiot. 

Normien vastaisesti tehtyä käännöstä saatetaan esimerkiksi jälkikäteen muokata, tai 

kääntäjä voi menettää jo saavuttamansa aseman. (Toury 1995, 64) Erityisen vaikeaa 

normeista poikkeaminen on suuressa järjestelmässä työskentelevälle kääntäjälle (Koskinen 
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2000, 87). Sanktioista ja luonteenomaisesta muutoshitaudestaan huolimatta normit 

mukautuvat vähitellen vastaamaan yhteiskunnassa vallitsevia ja alati muuttuvia käsityksiä 

siitä, mikä on hyväksyttävää käytöstä ja mikä ei (Hermans 1999, 82). Touryn mukaan 

normit muuttuvat asteittain niin, että normin rinnalla on yleensä myös sitä edeltäneen 

normin jäänteet sekä uuden toimintatavan alkumuoto, joilla kaikilla on oma paikkansa ja 

kannattajansa kulttuurissa. Ratkaisevaa muutoksen kannalta on nimenomaan normista 

poikkeava toiminta. (Toury 1995, 62–64) Normien muutokset saattavat viestiä muun 

muassa järjestelmän tarpeesta säilyttää funktionaalisuutensa; mikäli se ei enää toteudu 

vanhoilla keinoilla, ne on korvattava uusilla (Lefevere 1992, 23).  

 

Toury ehdottaa kääntämistä säätelevien normien tutkimisen apuvälineiksi tekstuaalisia ja 

ekstratekstuaalisia lähteitä. Niistä tekstuaalisiin kuuluisivat varsinaiset käännökset ja 

ekstratekstuaalisiin erilaiset kääntämistä koskevat puheenvuorot kuten kääntäjän tai 

kustantajan antamat lausunnot. Toury huomauttaa kuitenkin, että vaikka käännöksiä 

voidaan pitää välittöminä representaatioina normien ohjaamasta toiminnasta, niitä 

käsittelevillä kommenteilla puolestaan saattaa olla muita pyrkimyksiä. Lisäksi kommentit 

saattavat olla ristiriidassa varsinaisten käännösten kanssa. Tutkijan onkin syytä suhtautua 

ekstratekstuaalisiin lähteisiin tietyin varauksin ja tarkastella niitä suhteessa kontekstiin ja 

varsinaiseen käännökseen. (Toury 1995, 65–66)  

 

Myös Hermansin mielestä normeja koskevien johtopäätösten tekeminen tekstien perusteella 

vaatii aina paljon päättelyä ja tulkintaa. Siihen ei myöskään ole mitään selkeää 

etenemisjärjestystä, vaan tutkija toimii aina tilanteen vaatimalla tavalla. Yhdeksi keinoksi 

normien tarkasteluun Hermans kuitenkin ehdottaa kääntäjän valittavina olleiden 

vaihtoehtojen kartoittamista niin, että tutkija lukee tekstejä tarkkaillen nimenomaan sitä, 

mitkä vaihtoehdot on hylätty. Eri toimintatapoja voisi päätellä esimerkiksi sen perusteella, 

miten kääntäjät ovat aiemmin vastaavassa tilanteessa toimineet tai minkälaista 

toimintatapaa suositellaan. (Hermans 1999, 86–88) Käytännössä normien tutkimuksessa on 

siis otettava mukaan strategian käsite, jonka kautta tarkastellaan kääntäjien varsinaista 

toimintaa. Strategioita koskeviin ajatuksiin perehdyn tarkemmin seuraavaksi. 
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3.2. Strategiat 

 

Chestermanin mukaan strategiat kuvaavat kääntäjän tapoja mukautua normeihin, ja hän 

jakaa ne kahdella tasolla tehtäviin päätöksiin käännösratkaisujen suhteen. Yleisiin 

strategioihin (”global strategies”) lukeutuvat lähinnä sellaiset yleiset päätökset, jotka 

tehdään kääntämään ryhdyttäessä ja jotka koskevat muun muassa lähde- ja kohdetekstien 

välillä säilytettävää suhdetta tai sitä kuinka esimerkiksi lähdetekstin murre voidaan kääntää. 

Paikalliset strategiat (”local strategies”) puolestaan edustavat ratkaisuja, jotka on tehty 

tekstin yksittäisten, niin pragmaattisten ja semanttisten elementtien kuin syntaksinkin 

suhteen. (Chesterman 1997, 89–91, 93) Niihin lukeutuu muun muassa toiminta, jota 

Chesterman kutsuu kulttuuriseksi suodattamiseksi (”cultural filtering”) ja jossa on kysymys 

erityisesti lähdekulttuurille ominaisten tekstielementtien kääntämisestä niiden kulttuurisiksi 

tai funktionaalisiksi vastineiksi siten, että ne mukautuvat kohdekielen normeihin. Tätä 

strategiaa kutsutaan myös naturalisoimiseksi (”naturalization”), adaptaatioksi ja 

kotouttamiseksi. (ibid., 107–110)  

 

Kotouttamiseksi suomennettu ”domestication” on uudempien käännöstieteellisten 

suuntausten edustajiin ja manipulaatiokoulukuntaan lukeutuvan Lawrence Venutin 

lanseeraama termi (ks. esim. Venuti 1995), jonka mukaista toimintaa Aaltonen kuvailee 

oman ja vieraan eron häivyttämiseksi siten, että käännöksestä tehdään vastaavien 

kohdekielisten tekstien kaltainen (2001, 403). Tyypillistä Venutin itse vastustamalle 

kotouttamiselle on pyrkimys luoda kohdetekstiin oikeakielistä, luontevaa ja sujuvaa 

ilmaisua niin, että lähdekielestä tuleva interferenssi vältetään (Koskinen 2001, 382). 

Erilaisia lastenkirjallisuudessa esiintyviä adaptaatiotapoja jaotellut Göte Klingberg 

puolestaan puhuu kotouttamiseen rinnastettavissa olevasta purifikaatiosta (”purification”), 

jolla hän tarkoittaa kohdetekstin muokkaamista tulevien lukijoiden arvomaailman 

mukaiseksi (1978, 86–87). Käytännössä nämä muutokset tehdään kuitenkin vastaamaan 

lähinnä aikuisten käsityksiä siitä, mikä lapsille on sopivaa, ja siksi tätä strategiaa on 

kutsuttu myös protektionismiksi (Oittinen 2000, 91). 
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Kotouttamisen sijaan kääntäjä saattaa pyrkiä myös vieraannuttavaan käännökseen, jossa 

toiminnan pyrkimys on päinvastainen niin, että käännöksen alkuperä vieraassa kulttuurissa 

näkyy kohdetekstissä. (Koskinen 2001, 382) Vieraannuttamisen seurauksena kohdeteksti 

poikkeaa selvästi sen kohdekulttuurissa sijaitsevista rinnakkaisteksteistä. (Aaltonen 2001, 

403) On kuitenkin syytä huomioida, että kohdetekstin vieraat elementit voidaan valita 

lähdekielen ja -kulttuurin sijaan myös kohdekielestä ja -kulttuurista. Näin ollen 

vieraannuttavassa kääntämisessä ei olekaan kysymys pelkästään lähdekielelle tyypillisten 

kielioppirakenteiden tai kulttuurispesifien käsitteiden muokkaamatta jättämisestä, vaan 

vieraus voi tarkoittaa myös jotakin kohdekulttuurin marginaalista, näkymätöntä tai 

leimautunutta. Koskisen mukaan yksi tapa tulkita Venutin vieraannuttamisen käsitettä 

onkin nähdä se valtavirran käännösstrategian vastaisena, normeja rikkovana toimintana. 

Kotouttamisesta poiketen vieraannuttamisen valinnut kääntäjä onkin usein tietoisempi 

omasta toiminnastaan. (Koskinen 2000, 52–53)  

 

Koskinen on kritisoinut Venutin vieraannuttamisen teoriaa siitä, että kaikessa tietoisessa 

marginaalisuudessaan tämä lähestymistapa tarkastelee kääntäjää yksinäisenä 

päätöksentekijänä ja jättää tilanteen ulkopuolelle muun muassa toimeksiantajan, 

kustantajat, tulevat lukijat ja kääntäjän kanssa mahdollisesti yhteistyössä toimivat muut 

kääntäjät, jotka kaikki kuitenkin omalta osaltaan vaikuttavat strategian valintaan. Lisäksi 

hän huomauttaa, ettei vieraannuttamista ja kotouttamista voi täysin erotella toisistaan, vaan 

kääntäjä voi korkeintaan painottaa toimintaansa jommankumman ääripään suuntaan, minkä 

seurauksena kaikissa käännöksissä on molempien strategioiden elementtejä (Koskinen 

2000, 57–59). Samaa ajatusta toteuttaa myös Oittisen esittämä näkökulma, jonka mukaan 

kääntäminen on mahdollisista vieraannuttamaan pyrkivistä ratkaisuistaan huolimatta aina 

tavallaan kotouttavaa, tuodaanhan siinä alun perin vieraaseen kulttuuriin kuuluva teksti 

kohdekulttuuriin. Siksi hän ehdottaakin, että vieraannuttamisen sijaan voisi olla 

hedelmällisempää puhua vain kotouttamisen eri tasoista ja ulottuvuuksista. (Oittinen & 

Paloposki 2000, 386) 

 

Erityisen kaukaiselta Venutin ajatus hänen vastarintakääntämiseksikin kutsumastaan 

vieraannuttamisesta tuntuu silloin, kun kääntäjä toimii osana järjestelmää. Tällöin 
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strategian valintaa saattaa rajoittaa tilanne, jossa käännökset tehdään yhteistyössä muiden 

kanssa tai tekstit muodostavat kiinteän intertekstuaalisen maailman. Vaikka varsinaista 

toimintatapaa ei tällaisessa tilanteessa välttämättä määrätä ylempää, jo olemassa olevista 

tavoista voi olla vaikea poiketa, eikä kääntäjä pysty valitsemaan strategiaansa vapaasti 

omien kutsumustensa pohjalta. (Koskinen 2000, 87) Kääntäjien kommentteja tutkittaessa 

onkin syytä huomioida, että kompromisseja valinnoissaan tekemään joutunut kääntäjä 

saattaa tuntea tarvetta esimerkiksi joidenkin epämiellyttäviltä tuntuvien ratkaisujen 

mainitsematta jättämiseen tai omien käännösperiaatteidensa ja pyrkimystensä 

korostamiseen, minkä vuoksi lausunnot eivät välttämättä vastaa hänen todellisuudessa 

tekemiään ratkaisuja. Lisäksi strategiaa koskevat selitykset voivat antaa odottaa todellista 

radikaalimpia ratkaisuja, mikäli tilanne on poliittisesti tai ideologisesti erityisen latautunut.  

 

Valittujen strategioiden ja niitä koskevien puheenvuorojen ristiriitaisuus saattaa johtua 

kääntäjän tarpeesta peitellä varsinaista toimintaa tai painottaa hänen henkilökohtaisesti 

tärkeiksi kokemiaan toimintatapoja. Aina kääntäjä ei kuitenkaan välttämättä itsekään ole 

tietoinen omista strategioistaan, mikä voi olla seurausta siitä, ettei hän ole pysähtynyt 

arvioimaan omaa käännösprosessiaan. Vaikka kääntäjien puheenvuorot ovatkin tutkijalle 

hyödyllinen apuväline, Koskinen uskoo mielenkiintoisimpien asioiden nousevan esiin juuri 

niistä ratkaisuista, jotka on tehty tiedostamattomalla tasolla. (ibid., 100–103) Ne löytyvät 

Chestermanin mukaan helposti lähde- ja kohdetekstejä keskenään vertailemalla (1997, 89). 

Ennen Suosikin käännöksissä käytettyjen strategioiden tutkimusta perehdyn vielä kääntäjien 

ratkaisuja koskeviin eettisiin näkökulmiin, jotka osoittavat valintojen edellyttävän aina 

myös asioiden arvottamista. Samalla pyrin osoittamaan, että kääntäjän ratkaisujen 

perusteella syntyneet käännökset voidaan nähdä laajemmin yhteiskunnallisen 

arvomaailman peilinä. 

 

3.3. Etiikka  

 

Perinteisesti käännösetiikkaa koskeneet pohdinnat ovat käsitelleet lähinnä kohde- ja 

lähdetekstin välistä ekvivalenssia niin, että kääntäjän velvollisuudeksi on jäänyt 

lähdetekstin toisintaminen. Käännöstieteen viimeaikaisissa suuntauksissa kääntäjän eettiset 
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ulottuvuudet ovat kuitenkin laajentuneet (kulttuuri)poliittisiin, yhteiskunnallisiin ja 

ideologisiin teemoihin niin, että kääntäjän työ nähdään enenevästi maailmaa muuttavana 

toimintana. Tärkeä osa kääntämisen tutkimuksen eettisten näkökulmien kehittämisessä on 

ollut Nordin lojaalisuuden käsite, jolla hän kuvaa kääntäjän sitoutumista tilanteeseen ja 

toimimista vastuullisesti sen eri osapuolia kohtaan (Koskinen 2001, 381). Myös 

Chestermanin eettinen normi edellyttää kääntäjän toimivan ”eettisesti vastuuntuntoisella 

tavalla” (2001, 345), mikä tarkoittaa kääntämisen ammattiin liittyvien rehellisyyden ja 

huolellisuuden periaatteiden noudattamista. Samalla hän kuitenkin huomauttaa, että näin 

muotoiltuna normi jättää tulkinnanvaraa lojaalisuuden osoittamisesta tilanteissa, joissa 

kääntäjän toimiin kohdistuvat vaatimukset ovat ristiriidassa keskenään. (Chesterman 1997, 

68–69) 

 

Venuti on lisännyt etiikkakeskusteluun oman käsitteensä, paikan etiikan (”ethics of 

location”). Siihen sisältyy ajatus, jonka mukaan kääntäjä valitsee strategian aina 

kulttuurisen tilanteen ja siinä vallitsevien valtasuhteiden mukaan. (Venuti 1998, 187) 

Venutin lähestymistapa kääntämistä koskeviin eettisiin kysymyksiin saa kiitoksia 

Koskiselta, jonka mukaan siinä huomioidaan myös päätöksentekoon vaikuttavat laajemmat 

kokonaisuudet. Niitä ovat tahot, jotka eivät suorasti tai aktiivisesti ole osa käännösprosessia 

tai käännöksen tekstuaalista maailmaa. Myös lojaalisuuden vaatimusten mahdollinen 

ristiriitaisuus on Koskisen mielestä hyvä syy käsittää etiikkakeskustelu laajemmin kuin 

lojaalisuutena käännösprosessin välittömässä läheisyydessä vaikuttavia osapuolia kohtaan. 

(Koskinen 2000, 109) Hänen mukaansa saattaa esiintyä esimerkiksi tilanteita, joissa 

kääntäjältä edellytetään lojaalisuutta järjestelmää kohtaan, mutta jossa hänen pitää samalla 

huomioida muutkin lojaalisuuden vaatimukset. Tästä voi seurata lojaalisuuden 

jakautuminen eri tahojen välillä. (Ibid., 91) 

 

Myös Chesterman mainitsee esimerkin tilanteesta, jossa toimeksiantaja toivoisi kääntäjän 

edistävän hänen taloudellisia pyrkimyksiään, kun taas kääntäjä haluaisi säilyttää 

lojaalisuutensa prosessin kaikkia osapuolia kohtaan. Tällöin kääntäjän on puntaroitava eri 

vaihtoehtoja ja henkilökohtaisten eettisten periaatteidensa pohjalta ratkaistava se, kelle hän 

ensisijaisesti osoittaa lojaalisuutensa. (Chesterman 1997, 183) Koskisen mukaan 
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käännösetiikka onkin luonteeltaan kaksitahoista, sillä se käsittää ammatillisten 

näkökulmien lisäksi kääntäjän oman moraalin, joka omantunnonkysymyksenä on aina 

yksilöllistä. Kääntäjä muodostaa oman moraalikäsityksensä olemalla vallitsevien, oikeaa 

toimintatapaa koskevien odotusten ja normien kanssa samaa tai eri mieltä. 

Päätöksenteossaan hän käy siis aina vuoropuhelua yhteisön taholta tulevien sääntöjen ja 

vaikuttimien kanssa. Joissakin tilanteissa ne saattavat edustaa kangistuneita ajatusmalleja 

tai ovat muuten kyseiseen käännökseen epäsopivia, jolloin ne lähinnä kahlitsevat kääntäjää 

ja estävät moraalisesti hyväksyttävämpien ratkaisujen tekemisen. (Koskinen 2000, 15)  

 

Yleiseksi ohjenuoraksi kääntäjän toimia koskevassa eettisessä pohdinnassa voisi nostaa 

Koskisen ajatuksen, jonka mukaan vastuunsa tunteva kääntäjä pyrkii moraalisesti 

perusteltavissa oleviin ratkaisuihin joka tilanteessa (ibid., 109). Tätä näkemystä mukaillen 

kääntäjä voikin oikeuttaa normeista poikkeavan strategisen valintansa vetoamalla johonkin 

kyseisessä tilanteessa tärkeämmäksi kokemaansa arvoon (Chesterman 1997, 190). Myös 

Suosikin kääntäjät ovat osoittaneet lojaalisuutensa eri tahoille niin kollektiivisten kuin 

henkilökohtaistenkin oikeaa kääntämisen tapaa kyseisessä tilanteessa koskevien käsitysten 

mukaan. Näkemys kääntäjän strategioista erilaisia arvoja kohti pyrkivinä valintoina on 

tutkimukseni kannalta erityisen tärkeä, sillä sen kautta voin tarkastella Suosikin käännöksiä 

yhteiskunnassa kilpailevien arvojen peilinä. Ennen varsinaista analyysia perehdyn 

kuitenkin lehdessä esiintyneisiin käännösratkaisuihin kohde- ja lähdetekstiesimerkkien 

avulla.  
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4. Kääntäjien strategiat Suosikissa 

 

Suosikin käännöksissä vanhan ja uuden toimituksen aikana käytetyt strategiat ilmenivät 

ainakin sananvalintoja, lausetyyppien muutoksia, kulttuurisidonnaisia elementtejä ja 

tabuaiheita koskevien ratkaisujen kohdalla, joita seuraavaksi esittelen toimitusten 

toimintatapoja samalla toisiinsa rinnastaen. Varsinaisten teksteistä poimittujen esimerkkien 

jälkeen suhteutan kääntäjien strategiat niitä koskeviin puheenvuoroihin ja heidän 

tilannettaan säädelleisiin tekijöihin. Johtopäätöksissä pyrin yhdistämään strategiset 

muutokset yleisempiin asenteissa tapahtuneisiin muutoksiin. Tutkimusaineistosta 

poimittujen esimerkkien yhteydessä olen käyttänyt lyhenteitä VT (vanha toimitus) ja UT 

(uusi toimitus) erottaakseni toimitukset selkeämmin toisistaan. 

 

4.1. Käännösratkaisut 

 

4.1.1. Sananvalinnat 
 

Vanhan toimituksen käännösten sananvalinnoissa näkyi pyrkimys yleiskielisyyteen. Lisäksi 

kohdeteksteihin valitut ilmaisut säilyttivät sävyltään lähdetekstin tyylin:  

 
 

agrees calmly  sanoo tyynesti 
Richard pauses  Richard sanoo ja vaikenee 
he declares flatly  hän ilmoittaa tylysti  
any signs of outside interference are – kaikki ulkopuolisten yritykset – 
dealt with using military efficiency  puuttua asioihin torjutaan – 

sotilaallisen tehokkaasti  
    (The Verve/VT) 
 
 
Vanhan toimituksen käännöksissä puhekieliset ilmaukset edustivat lähinnä poikkeusta 

yleiskielisestä linjasta, eivätkä ne välttämättä olleet kovin innovatiivisia tai värikkäitä. 

Tällaisia puhekielisiksi tulkitsemiani sanoja esiintyi The Verven haastattelun 

suomennoksessa vain viisi ja Michael Hutchencen ja Thom Yorken haastattelussa neljä 

kummassakin. Niitä olivat esimerkiksi: 
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stars   starojen 
songs   biiseistä 

(The Verve/VT) 
 

parties are exciting for me   käyn mielelläni bailaamassa 
to be so into music  olla musadiggari 

(Hutchence/VT) 
 
 from a group of guys  jätkiltä 
 socialise   hengaillaan 
    (Yorke/VT) 
 
 
Suosikin uuden toimituksen käännöksiä puolestaan luonnehtii sananvalintojen 

puhekielisyys, vaikka kääntäjällä olisi ainakin lähdetekstien perusteella ollut mahdollisuus 

käyttää myös yleiskielisiä ilmauksia edellisen toimituksen tavoin. Tällaisia 

käännösratkaisuja löytyi niin Linkin Parkin kuin Ozzy Osbournenkin haastattelusta: 

 
 
a surprise party  ylläribileitä 
weird   kreisiä 
to be a band on the road, –   
partying and drunk  rundata, dokata ja bilettää 
talk to people and hang out läpänheittoa   

(Linkin Park/UT) 
 
a joke   tsoukki 
backstage   bäkkärillä 
never had trouble making headlines on puhdasta lööppikamaa 
a brilliant idea for an alcoholic loistoidis alkkikselle  

(Osbourne/UT) 
 
 
Uuden toimituksen käännöksiin lisättiin puhekielisyyttä myös käyttämällä puhujasta 

lähdetekstistä poiketen muuta kuin hänen nimeään tai persoonapronominia. Esimerkiksi 

Linkin Parkin haastattelussa yhtyeen jäseniin Benningtoniin ja Shinodaan viitataan muun 

muassa sanoilla ”hevidiggari”, ”hemmo”, ”häiskä” ja ”rokkiheebo” ja itse yhtyeeseen 

nimityksellä ”Linkkarit”, vaikka mitään lempinimeä yhtyeelle ei lähdetekstissä esiinny. 

Osbourne-käännöksessä haastateltavasta puhutaan vastaavasti ”metallimiehenä”, 

”rokkarina” ja ”tähtenä”.  
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Osbournen ja Linkin Parkin puhekielisyydestä huolimatta uuden toimituksen kolmannessa 

käännöksessä, Tobey Maguiren haastattelussa, lähdetekstille ominaiset puhekielisyyden 

piirteet oli karsittu pois kohdetekstistä. Toisista käännöksistä poiketen siinä käytetyt 

ilmaukset olivat yleiskielisiä ja poikkeuksia edustivat ainoastaan seuraavat sananvalinnat:  

 
 

a script   käsis 
the film   leffan 
hangs out   hengaa 
genre, budget, – taidepläjäyksiä, viihdepätkiä tai – 
it doesn’t really matter independent-elokuvia  

    (Maguire/UT) 
 
 

Ominaista uuden toimituksen käännöksissä esiintyneille sananvalinnoille oli Maguiren 

haastattelua lukuun ottamatta myös pyrkimys lähdetekstin informaation värittämiseen tai 

paisutteluun. Välillä kääntäjä oli myös lisännyt kohdetekstiin kielikuvia, joita lähdetekstissä 

ei esiintynyt lainkaan. 

 

worked   hikoili 
we could have easily given up olisi ollut helppo luovuttaa – 

ja heittää hanskat tiskiin 
Chester left for L.A mies sitten reissasi kitara selässään –

länsirannikolle  
(Linkin Park/UT) 

 
says   hehkuttaa, vakuuttaa 
in his - - shoulder-lenght hair hiuskuontalo silmillä roikkuen 
real life is what happened to – ennen glitteriä ja kumarruksia – 
Osbourne on his way to prime time Osbourne on ehtinyt kokea –

tosielämääkin 
(Osbourne/UT) 

 
 

Joskus kohdetekstien värittäminen ja dynaamisten ilmausten suosiminen johti myös 

sisällöllisiin epätarkkuuksiin. Esimerkiksi Osbournen vaivalloisen laahustavaa kävelytyyliä 

televisiosta seuraamaan tottunut lukija saattoi ihmetellä, kun suomennoksessa kerrottiin 

miehen ryntäilevän loistolukaalissaan, vaikka lähdetekstissä oli käytetty nimenomaan 
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laahaavaa liikkumista kuvailevaa verbiä ”shuffling”. Myös silmien päästä pullistumista 

tarkoittava kielikuva oli suomennettu ihmisen fyysisiä ominaisuuksia uhmaavaan muotoon: 

 
 

my eyeballs nearly flew out of my head 
 
silmämunani pyörähtivät kierroksen ympäri 

(Osbourne/UT) 
 
 
Osaa uuden toimituksen käännösten puhekielisistä sananvalinnoista voidaan perustella 

lähdetekstin ilmaisuilla. Esimerkiksi Osbournen lausahdusta ”I can still rock like a son of a 

bitch” (”minähän rokkaan kybällä sen jälkeenkin”) olisi voinut olla vaikea suomentaa kovin 

yleiskielisesti. Slangi-ilmausten käytössä piilee kuitenkin vaara, etteivät ne sovikaan 

puhujan suuhun. Näin saattaa käydä esimerkiksi silloin, jos kyse on uudesta nuorison 

suosimasta ilmauksesta, mutta puhuja kuuluu vanhempaan ikäryhmään. Vastaavaa 

ongelmallisuutta liittyy samaisen haastattelun kohtaan, jossa käännettävänä oli Englannin 

kuningattaren lausahdus Osbournelle: 

 
 

I understand you’re quite the wild one 
 
Sinä taidat olla se villi kaveri 

    (Osbourne/UT) 
 
 
Yksi tapa luoda puhekielisyyttä tekstiin ilman edellä mainitun kaltaisia aikaan tai 

nuorisokulttuuri-ilmiöihin sidottujen ilmaisujen sudenkuoppia olisi ollut vaikkapa 

persoonapronominien lyhennettyjen muotojen ”mä” ja ”sä” käyttäminen dialogissa. Tätä 

keinoa käännöksissä ei kuitenkaan ollut hyödynnetty, vaan henkilöt puhuivat niissä aina 

yleiskielisesti ”minusta” ja ”sinusta”. Vain Osbournen haastattelusta löytyi yksi 

possessiivipronominin puhekielinen muoto ”mun”. 

 

Uuden toimituksen käännösten sananvalinnoissa suosittiin myös englanninkielisyyttä. 

Esimerkiksi Osbournen haastattelussa ”ON/OFF button” oli virtakatkaisimen sijaan 

suomennettu ”on/off-nappulaksi”. Esimerkkejä tällaisesta englanninkielisyyttä suosivasta 

kääntämisen tavasta, jossa ilmausta kuitenkin osittain muokattiin suomenkieliseksi, löytyi 
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uuden toimituksen käännöksistä useampiakin. Niiden lisäksi kääntäjä oli toisinaan 

käyttänyt kohdetekstissä jopa sellaisia englanninkielisiä sanoja, joita lähdetekstissä ei 

esiintynyt lainkaan:  

 
 
no-party zone  party free zone 
got way into partying sai rock’n’roll lifestylestä –

tarpeekseen 
   (Linkin Park/UT) 
 
I’m going to be yesterday’s news sitten olen out 

    (Osbourne/UT) 
 
 
Maguiren käännös poikkesi toisista uuden toimituksen käännöksistä myös 

englanninkielisyydessä, joka ei näkynyt sananvalinnoissa ollenkaan. Niin ikään vanhan 

toimituksen käännöksissä lähdetekstien englanninkielisyys näkyi vain kolmessa 

ilmauksessa, jotka nekin oli johdettu lähdeteksteissä käytetyistä sanoista: 

 
 

a pop pin-up   popin - - pin-up poika 
comeback tour  comeback-kiertueensa 

(The Verve/VT) 
 
a party animal  partyeläin 

(Hutchence/VT) 
 

4.1.2. Lausetyyppien ja tekstin rakenteen muutokset 
 

Suosikin kääntäjät olivat muokanneet lähdetekstejä myös lausetyyppien osalta. Vanhan 

toimituksen käännöksissä huudahduslauseita oli muutettu toteamuksiksi korvaamalla 

lähdetekstissä virkkeen päättävät huutomerkit pisteellä. Yorken haastattelussa näin oli tehty 

seitsemän kertaa ja Hutchencen haastattelussa kahdesti. The Verven haastattelun lähde- ja 

kohdetekstissä huudahduksia ei esiinny kertaakaan. Uuden toimituksen käännöksissä 

kääntäjien toimintatapa oli päinvastainen ja toteamuslauseita muutettiin huudahduksiksi. 

Maguiren haastattelun suomennoksessa tätä keinoa oli käytetty kahdesti, Linkin Parkin 

haastattelussa kuudesti ja Osbournessa peräti viisitoista kertaa. 
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Maguiren käännöstä lukuun ottamatta uudessa toimituksessa muutettiin myös pisteeseen 

päättyviä virkkeitä kolmeen pisteeseen päättyviksi. Tätä keinoa käytettiin Linkin Parkin 

haastattelun suomennoksessa viidesti ja Osbournen suomennoksessa kolmesti. Yleensä 

kolmella pisteellä osoitetaan, että jokin asia on lainattaessa jätetty tekstistä pois tai että 

virke katkeaa kesken (Itkonen 1997, 15), ja siksi arvelenkin kääntäjän pyrkineen niiden 

avulla luomaan kohdetekstiin jännittävyyttä ja toisaalta tunnetta, ettei kaikkea tapahtunutta 

tai sanottua ollut kerrottu ja että lukijan piti päätellä asiat rivien välistä. Näin kääntäjä oli 

menetellyt muun muassa päihteiden käytöstä tunnetun Cypress Hillin kanssa tehtävästä 

kiertueesta puhuttaessa: 

 
 
We don’t have moral issues about it –for God’s sake, we’re taking Cypress 
Hill on tour, - -  
 
Emme kuitenkaan ole mitään tiukkapipoja. Hei, mehän lähdemme rundille 
Cypress Hillin kanssa… 

(Linkin Park/UT) 
 

 
 

Vanhan toimituksen käännöksiin kolmea pistettä ei sen sijaan ollut lisätty. Hutchencen 

haastattelun suomennoksessa lähdetekstissä esiintyneestä kolmen pisteen käytöstä oli 

kerran päinvastoin luovuttu päättämällä virke pisteeseen. The Verven haastattelun 

käännöksessä kolmen pisteen käyttö noudatti lähdetekstiä. 

 

Uuden toimituksen aikaan tekstejä muokattiin myös lisäämällä niihin väliotsikoita, joita 

lähdeteksteissä ei esiintynyt lainkaan. Lisäksi lähdetekstien informaation järjestystä 

kohdeteksteissä muutettiin. Esimerkiksi Maguiren käännöksessä kysymyksiä ja vastauksia 

yhdisteltiin, tiivistettiin ja siirrettiin niin että muutosten tuloksena syntynyt kohdeteksti 

poikkesi informaation asettelultaan huomattavasti lähdetekstistään. Osbournen haastattelun 

käännös puolestaan eteni lähdetekstin mukaisessa järjestyksessä, mutta osa repliikkien 

sisältämästä informaatiosta oli poimittu sivun laitaan omaksi tietopaketikseen. Myös Linkin 

Parkin haastattelun sisältämää informaatiota oli osittain siirretty ja esitetty lähdetekstistä 

poikkeavissa lauseyhteyksissä. Vanhan toimituksen käännöksissä vastaavia muokkauksia ei 
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ollut tehty, vaan tekstit etenivät lähdetekstin järjestyksessä ja ilman väliotsikoita niin, että 

jokainen kohdeteksti muodosti yhtenäisen kokonaisuuden, jota vain kappaleenjako rytmitti.  

 

Myös vanhan toimituksen käännöksiä muokattiin jättämällä lähdetekstin osioita pois 

kohdetekstistä. The Verven haastattelun suomennoksessa poistot kohdistuivat 

pääsääntöisesti dialogia sisältäneisiin osuuksiin. Lähdetekstin seitsemästä pois jätetystä 

kappaleesta viisi sisälsi pääosin repliikkejä ja vähemmän kuvailua ja kerrontaa. 

Muokkauksen seurauksena korostunut kerronnallisuus näkyi myös siinä, että kohdetekstissä 

ensimmäinen repliikki tuli vasta artikkelin puolenvälin jälkeen, vaikka lähdetekstissä 

varsinainen haastattelu olisi alkanut jo useaa kappaletta aiemmin. Uudessa toimituksessa 

tehdyt poistot puolestaan painottuivat jokseenkin päinvastaisesti, kun Linkin Parkin 

haastattelusta oli karsittu pois lähinnä kertovia kappaleita ja lauseita. Muutosten 

seurauksena kohdetekstissä oli lähdetekstiä vähäisempi tarinallinen ote ja repliikit saivat 

keskeisemmän roolin. Niin vanhan kuin uudenkin toimituksen muut käännökset eivät 

kysymys–vastaus-rakenteensa vuoksi sopineet tähän tarkasteluun.  

 

4.1.3. Kulttuurisidonnaiset elementit 
 

Vanhan toimituksen kääntäjällä oli tapana jättää lähdeteksteissä esiintyneet lähdekulttuuriin 

liittyvät käsitteet kohdetekstiin ilman lisäselityksiä. Näin oli menetelty The Verven 

haastattelussa, joka edusti vanhan toimituksen aikaisista lähdeteksteistä ainoaa 

kulttuurisidonnaisuuksia sisältänyttä tekstiä. Siinä viittaukset suomalaisille mahdollisesti 

vieraisiin, brittiläisessä yhteiskunnassa paremmin tunnettuihin henkilöihin tai asioihin oli 

jätetty kohdetekstiin sellaisenaan. Esimerkiksi Lontoon King’s Crossista puhuttaessa 

käännöksessä ei ollut kerrottu, että kyseessä on kaupunginosa, vaan se oli jätetty muotoon 

”sijaitsee - - syvimmässä Kings [sic] Crossissa”. Toisaalta samaisen artikkelin kohtaan, 

jossa esiintyi viittaus briteille televisiosta tuttuun hahmoon, on saanut kohdetekstiin 

lisäselityksen. Henkilö on kuitenkin suomalaisille lukijoille vieras, eikä selitys siinä 

mielessä välttämättä helpota repliikin ymmärtämistä: 

 
 

It’s Yosser Hughes at the end of the day, ain’t it: ”I can do that!” 
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Tämähän menee niin kuin siinä tv-sarjassa, jossa Yosser Hughesilla välähti: 
Mäkin pystyn siihen!  

    (The Verve/VT) 
 
 
Niin ikään The Verven haastattelun lähdetekstissä viitattiin kahdesti myös 

kirjoittamishetkellä kotimaassaan suurta suosiota nauttineen Oasis-yhtyeen keulahahmoon 

Noel Gallagheriin vain hänen etunimellään. Lähdetekstin lukijat tunnistivatkin mitä 

todennäköisimmin henkilön ainakin kohdassa, jossa viitattiin hänen paikallisessa mediassa 

paljon julkisuutta saaneeseen vierailuunsa pääministerin virka-asunnolla Downing Street 

10:ssä. Yhteys ei kuitenkaan välttämättä auennut tapahtumista huonommat taustatiedot 

omaavalle kohdetekstin lukijalle. Toisaalta lähdetekstin viittaus kyseiseen 

tapahtumapaikkaan pelkkänä kadunnumerona oli kuitenkin käännetty kohdetekstin 

lukijoille selittävämpään muotoon: 

 
 

- - if there’s anyone he can possibly - - persuade to crawl around town with 
him - - Noel? Too busy discussing policy decisions at Number 10 
 
Kenetköhän saisi houkuteltua kapakkakierrokselle tähän aikaan päivästä? 
Noelin? Äh, ei varmaan ehdi seurustelultaan pääministerin kanssa 

    (The Verve /VT) 
 
 
Uuden toimituksen aikana oli sen sijaan tapana kääntää kulttuurisidonnaisia käsitteitä 

niiden yleisemmiksi vastineiksi, antaa niille selittäviä lisämääreitä tai jättää ne kokonaan 

pois kohdetekstistä. Useita kulttuurisidonnaisuuksia esiintyi Osbournen ja Linkin Parkin 

haastatteluissa. Niistä osa oli suomennettu yleisempää ilmausta käyttäen: 

 
 

on the Alamo jenkkien kansallismonumentille 
the White House –  
Correspondents Dinner Valkoisen talon juhlapäivälliselle 

(Osbourne/UT) 
 

at a nearby Popeyes  läheisessä kuppilassa 
at Art Center College of Design –  
in Pasadena, California  taidekoulua 

(Linkin Park/UT) 
 



 

 

34

Myös Maguiren haastattelun kääntäjä oli jättänyt suomennoksesta pois kohdan, jossa 

viitattiin amerikkalaisessa sosiaaliavustuksessa käytettyyn ruokalippukäytäntöön ja 

suomentanut lauseen yleisemmin:  

 
 

your Mom was using food stamps and you guys were on welfare 
 
perheesi on saanut toimeentulonsa sosiaaliluukulta 

    (Maguire/UT) 
 
 

Jotkut uuden toimituksen lähdeteksteissä mainitut paikannimet oli jätetty käännöksistä 

kokonaan pois: 

 
 

We’d get invitations to play witches’ conventions and black masses in 
Highgate Cemetery 
 
Meitä kutsuttiin soittamaan noitien kokouksiin ja mustiin messuihin 

(Osbourne/UT) 
 
 
Linkin Parkin haastattelun ymmärtämistä oli helpotettu antamalla kohdetekstin lukijoille 

lisätietoa elokuvasta, jonka amerikkalaiset lukijat tunnistavat pelkän nimen perusteella:  

 
 

to Queen of the Damned  
 
edesmenneen r’n’b-stara Aaliyahin tähdittämään  
Queen of the Damned -rainaan 

 (Linkin Park/UT) 
 
 

4.1.4. Tabuaiheet 
 

Vanhan toimituksen aikana linja tabuaiheita koskevien viittausten suhteen oli niiden 

sensurointia suosiva, mikä näkyi muun muassa The Verven ja Thom Yorken haastatteluissa 

esiintyneiden päihteiden käyttöä käsittelevien repliikkien kohdalla. Esimerkiksi The Verven 

haastattelun useat viittaukset yhtyeen jäsenten huumeiden tai alkoholin käyttöön olivat 
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leimallisesti osa lähdetekstiä, jossa niillä luotiin kuvaa erityisesti yhtyeen elämäntavoiltaan 

ja terveydeltään häilyväisestä keulahahmosta. Kohdetekstiin kyseisistä viittauksista oli 

jätetty kuitenkin vain yksi alkoholin nauttimiseen liittyvä kommentti. Muutenkin kaikki 

maininnat huumeiden käytöstä oli vanhan toimituksen käännöksistä poistettu. Yorken 

haastattelun lähdetekstissä esiintyneet kaksi viittausta alkoholin käyttöön oli puolestaan 

jätetty lähdetekstiin, mutta toisessa niistä käytettiin hieman lähdetekstiä epätarkempaa 

ilmausta: 

 
 

I make sure I don’t have too many drunken late nights… in a row! 
 
vältän yltiöpäistä ryyppäystä 

 (Yorke/VT) 
 
 
Uuden toimituksen käännöksissä suhtautuminen päihteistä puhumiseen oli paikoin 

edeltäjäänsä avoimempi. Lähdetekstien osalta niin Linkin Parkin kuin Osbournenkin 

haastatteluissa huumeiden ja alkoholin käyttöön viitattiin useassa kohdassa, joissa puhujat 

saattoivat antaa suhteellisen tarkkoja tietoja käyttämistään aineista. Käännöksissä nämä 

huumeita käsittelevät osiot säilytettiin ja sisältöä sensuroitiin vain ilmaisemalla lähdetekstin 

yksityiskohtia epätarkemmassa muodossa: 

 
 

were doing booze and quaaludes vetivät viinaa ja huumeita 
our bump of coke  mömmöjämme 
full of different strenghts of coke täynnä ihan-mitä-vaan 

(Osbourne/UT) 
 

on hallucinogens  huumeissa 
his romance with cocaine – 
and methamphetamines  huumehöyryiselle elämälle 

(Linkin Park/UT) 
 
 
Uuden toimituksen käännösten linja oli edeltäjäänsä vapaamielisempi myös alkoholia 

koskevien kommenttien suhteen. Niissä lähdeteksteissä esiintyneet viittaukset alkoholin 

käyttöön oli paitsi säilytetty kohdetekstissä myös käännetty osittain alkuperäistä 

värikkäämpiä ilmaisuja käyttäen. Ratkaisut antoivatkin vaikutelman, ettei uuden 
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toimituksen kääntäjä halunnut peitellä haastateltavien suhdetta alkoholiin vaan päinvastoin 

tuoda sen avoimesti esille tai jopa paisutella sitä: 

 
 

drunk   pellit seis 
has been sober for five years  viisi vuotta kuivilla ollut – 

ex-rännijuoppo 
(Linkin Park/UT) 

 
in a drunken stupor  ympäripäissään 
after everything you’ve - - done – kaiken huume- 
to yourself with drugs and alcohol ja viinasekoilun jälkeen 

(Osbourne/UT) 
 
 
Vanhan toimituksen käännöksissä sensuuri kohdistui myös voimasanoihin. Esimerkiksi The 

Verven haastattelun lähdetekstissä oli muiden voimasanojen lisäksi sanan ”fuck” 

johdannaisia sensuroidussa muodossa ”f-” jokaisella sivulla yhdestä seitsemään kappaletta. 

Voimallisten ilmaisujen runsaslukuisuudesta huolimatta kääntäjä oli jättänyt ne 

kohdetekstiin vain kahdesti ja silloinkin lähdetekstiä sovinnaisemmassa muodossa: 

 
 

highly pissed off  kismittää 
You do feel a little bit like, – tekee mieli näyttää – 
well, ”F-you” to people  keskisormea 

    (The Verve/VT) 
 
 
Myös Yorken haastattelun lähdetekstissä kolme kertaa esiintyneet sanat ”fuck” ja ”shit” oli 

jätetty pois kohdetekstistä. Ainoaa poikkeusta kääntäjän toiminnassa edusti samassa 

lähdetekstissä ollut ”bastard”, joka oli suomennettu ”paskiaiseksi”. Myös Hutchencen 

haastattelun ”hell” oli suomennettu ”helvetiksi”, mutta sitä ei käytetty varsinaisena 

voimasanana vaan elämän kärsimyksiä kuvaamaan: 

 
 

It can be hell if you’re not careful 
 
Elämä voi muuttua helvetiksi, jos ei ole varovainen 

    (Hutchence/VT) 
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Uuden toimituksen käännöksissä lähdetekstien roisiuden oli annettu näkyä. Sekä Linkin 

Parkin että Osbournen haastattelujen lähdeteksteissä oli käytetty ilmauksia ”shit”, ”ass” ja 

”fuck”. Osbournen haastattelussa ”fuck” johdannaisineen esiintyi useammin kuin muissa 

artikkeleissa, yhteensä 25 kertaa. Vaikka osa ilmauksista oli poistettu, toiset niistä oli 

jätetty kohdetekstiin lähdetekstin ilmauksen voimakkuusastetta vastaavassa muodossa tai 

osittain tähdillä sensuroituna. Samaa sensurointikeinoa käytettiin myös Linkin Parkin 

käännöksessä: 

 
 

pissing   kuseksimasta 
you’re fucking great  oot v***n hieno tyyppi 
Fuck you, fuck your blues band Vi***uun bluesbändit  

    (Osbourne/UT) 
 

with the shit   sitä p***aa 
    (Linkin Park/UT) 
 
 
Muuten Linkin Parkin haastattelun lähdetekstissä esiintyneet satunnaiset kirosanat 

ilmaistiin käännöksessä Osbournea kaunistellummin: 

 
 

we work fucking hard  Olemme tehneet pirusti töitä  
a piece of shit  vanha romu 
I’m kind of pissed of  Se ottaa päähän  
   (Linkin Park/UT) 

 
 
Niin vanhan kuin uudenkin toimituksen käännöksissä seksiä koskevia repliikkejä 

käännettiin vaihtelevasti niin, että osa niistä säilytettiin ja osa sensuroitiin. Kun esimerkiksi 

Yorke haastattelussaan totesi kiertueella olemisen päihittävän seksin harrastamisen, vanhan 

toimituksen kääntäjä oli poistanut kyseisen kohdan käännöksestä. Vanhan toimituksen 

käännöksissä esiintyi kuitenkin myös päinvastaista toimintaa, kun Hutchencen kohdetekstin 

ingressiin oli lisätty lähdetekstin ulkopuolelta saatu tieto, jonka mukaan ”Michael olisi vain 

muutama tunti ennen kuolemaansa harrastanut tokkuraisia lemmenleikkejä entisen 

tyttöystävänsä - - kanssa”. Uuden toimituksen aikana kääntäjä oli puolestaan säilyttänyt 

Osbournen lähdetekstistä kohdan, jossa tämä puhui lapsilleen antamastaan 
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seksivalistuksesta. Toisaalta taas saman lähdetekstin lause, jonka mukaan vanhat rock-

tähdet seurustelevat itseään nuorempien tyttöjen kanssa lähinnä seksin takia, oli poistettu:  

 
 

They were all twelve or thirty-two or whatever. I know to get a young piece 
of skirt is one thing. But what the fuck do you talk about? 
 
Muiden avecit olivat 12 tai 32 tai jotain siltä väliltä. Mitä puhut sellaisen 
tyttösen kanssa? 

    (Osbourne/UT) 
 
4.2. Vanhan ja uuden toimituksen käännösstrategiat 

 

Edellä esittelemäni käännösratkaisut osoittivat, että Suosikin kääntäjien ratkaisut 

poikkesivat toisistaan vanhan ja uuden toimituksen aikana. Seuraavaksi tarkastelen heidän 

toimintaansa kotouttavan ja vieraannuttavan strategian näkökulmasta ja otan samalla 

huomioon myös eri strategioita koskeneet puheenvuorot. Niiden avulla saan kokonaiskuvan 

eri toimitusten toimintatavoista ja pyrkimyksistä, joiden taustalla vaikuttavia tekijöitä 

selvitän tarkemmin johtopäätösten yhteydessä. Puheenvuorojen yhteydessä huomioin 

kuitenkin niissä esitettyjen näkemysten puolueellisuuden ja intressisidonnaisuuden.  

 

Yksi vanhan toimituksen käännösten määräävimmistä piirteistä oli niiden yleiskielisyys. 

Kääntäjän nuortenkielisyyttä välttämään pyrkivää strategiaa voi mielestäni pitää siinä 

mielessä vieraannuttavana, että yleiskielisyydellä teksteissä säilytettiin lukijoiden 

maailmaan tietty etäisyys. Vaikka vieraannuttamista pidetäänkin lähinnä paikallisiin 

strategioihin kuuluvana, kysymyksessä oli kääntäjän omien puheiden perusteella siinä 

mielessä myös yleiseksi luokiteltava strategia, että periaatepäätös yleiskielisyydestä tehtiin 

jo ennen käännöstyöhön ryhtymistä. Yleiskielisyyden lisäksi vanhan toimituksen 

käännökset noudattivat myös vieraannuttamiselle tyypillistä lähdetekstiuskollisuutta, mikä 

ilmeni lähdetekstien informaation järjestyksen ja ilmaisujen sävyn säilyttämisen lisäksi 

lähdekulttuurin elementtien näkymisenä kohdeteksteissä. Vieraannuttavana tätä strategiaa 

voisi pitää ainakin, mikäli ilman lisäselityksiä käännetyt lähdekulttuuriin sidotut elementit 

jäivät kohdeyleisölle epäselviksi.  
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Varsinaisten käännöstyön aikana tehtyjen ratkaisujen seurauksena syntyneitä kohdetekstejä 

voidaan pitää vieraannuttavina myös suhteessa niiden rinnakkaisteksteihin, joiksi Suosikin 

kohdalla luen muut nuorille suunnatut (myös audiovisuaaliset) tekstit. Yleiskielisyyden 

rinnalla vallinneeseen norminkaltaiseen toimintatapaan viittasivat vanhan toimituksen 

käännöksissä esiintyneet, valitusta strategiasta poikenneet ja lähinnä nuortenkielisyydeksi 

luokiteltavat käännösratkaisut, joita kääntäjä itse kutsui lipsahduksiksi. Kääntäjä pyrki siis 

aktiivisesti noudattamaan valitsemaansa strategiaa, mutta vallitsevan toimintatavan 

määräävyys saattoi johtaa myös toisenlaisiin ratkaisuihin. Käsitystä vanhan toimituksen 

strategian norminvastaisuudesta tukeekin se vieraannuttamista luonnehtiva piirre, jonka 

mukaan siinä on kysymys nimenomaan tietoisesta vaihtoehtoisen toimintatavan 

noudattamisesta.  

 

Toimituksen vaihduttua lehden uudeksi strategiaksi valittiin nuortenkielisyys. 

Nuortenkielisyyden asemasta normina jo tuolloin viestii myös se, ettei lehti luultavasti olisi 

uskaltanut muuttaa strategiaansa niin jyrkästi, ellei se olisi voinut olettaa lukijoiden jo 

tottuneen kyseiseen ilmaisutapaan jonkun muun heille tarjotun materiaalin kautta. Uusi 

linjaus näkyi käännöksissä selvästi, ja sen seurauksena käännökset mukautuivat 

rinnakkaisteksteissä vallinneeseen ilmaisutapaan. Kotouttavaksi uuden käännöstavan voisi 

tulkita myös suhteessa kohdeyleisöönsä, sillä nuortenkielisyyden avulla kohdetekstit 

pyrittiin viemään lukijoiden maailmaan. Koska päätös kotouttavan strategian valinnasta oli 

tehty jo ennen käännöstyöhön ryhtymistä, se oli luonteeltaan yleinen. Käytännössä se 

heijastui kuitenkin varsinaisiin sananvalintoja ja lausetyyppien muutoksia koskeviin 

paikallisiin ratkaisuihin. Kotouttavasta pyrkimyksestään huolimatta nuortenkielisyyttä 

suosiva strategia saattoi kuitenkin käytännössä toimia myös vieraannuttavasti, mikäli 

kääntäjä ei lukijoiden mielestä onnistunut jäljittelemään heidän puhetapaansa uskottavasti. 

Lisäksi vieraannuttavaa käännöstä edusti ainakin Maguiren haastattelun kohdeteksti, jonka 

kääntäjä oli valinnut uuden toimituksen linjasta poikkeavan strategian ja tehnyt käännöksen 

yleiskielellä. 

 

Pyrkimyksestä kotouttaa tekstiä sen lukijoiden maailmaan seurasi myös uuden toimituksen 

käännöksille ominainen ja kotouttamista luonnehtiva vapaus suhteessa lähdetekstiin. Tämä 
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vapaus näkyi kohdeteksteissä nuortenkielisyyden lisäksi myös tekstin uutena asetteluna ja 

lähdekulttuuriin sidottujen käsitteiden häivyttämisenä. Vieraannuttavia piirteitä muuten 

lähdekulttuurin elementtejä kotouttamaan pyrkivään strategiaan toivat kuitenkin 

kohdeteksteissä käytetyt englanninkieliset sananvalinnat. Toisaalta englannin suosiminen 

voidaan tulkita myös kotouttamisen tavaksi, mikäli englanninkielisten ilmaisujen oletetaan 

kääntäjän mielestä lukeutuneen nuorten kielen piirteisiin. Tällöin kyseiset sananvalinnat 

olivat vain yksi kääntäjän keinoista mukauttaa teksti nuorten maailmaan. 

 

Niin vanhan kuin uudenkin toimituksen aikaisia käännösstrategioita voidaan pitää 

kotouttavina tabuaiheiden suhteen, kun kääntäjät mukauttivat niitä kohdekulttuurissa 

vallitsevia arvoja vastaaviksi. Vanhassa toimituksessa kääntäjä purifioi lähdetekstejä 

jättämällä käännöksistä pois päihteitä koskevat viittaukset ja voimasanat ja noudatti samalla 

omaa yleistä periaatettaan, jonka mukaan viittaukset railakasta juhlimista sisältäviin 

elämäntapoihin pyrittiin poistamaan. Näin ollen ratkaisut heijastivat kääntäjän käsityksiä 

siitä, mikä nuorille oli sopivaa, minkä vuoksi ne lukeutuivat myös aikuisen näkökulmasta 

tapahtuvaksi protektionismiksi. Mikäli rinnakkaisteksteissä kuitenkin vallitsi rohkeampi 

linja tabuaiheiden suhteen, vanhan toimituksen sensuroidut käännökset poikkesivat tästä 

normista ja olivat vieraannuttavia. 

 

Tabuaiheita kotoutettiin nuorten maailmaan sopivaksi myös uuden toimituksen aikana. 

Käytännössä käännösten purifikaatio oli uuden toimituksen aikana edeltäjäänsä 

vähäisempää, ja muun muassa päihteiden käyttöä koskevat repliikit tuotiin kohdeteksteissä 

selvästi esille. Myös kirosanoja jätettiin kohdetekstiin, vaikka ne olikin osittain sensuroitu 

tähdillä. Mielestäni kyseessä oli kuitenkin vapautuneempaan ilmaisuun pyrkivä 

sensurointikeino, sillä sanan kirjoittaminen tekstiin kyseisessä muodossa saattoi jopa 

korostaa sen näkyvyyttä. Paheellisuuden tunnelmaa luotiin käännöksiin myös kolmen 

pisteen avulla. Aiempaa vähäisemmällä purifikaatiolla saatettiin mukautua 

rinnakkaistekstien normeihin, jolloin uuden toimituksen käännökset olivat kotouttavia 

myös suhteessa niihin. 
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Myös uuden toimituksen pyrkimystä lisätä väliotsikoita ja painottaa dialogia sisältävien 

osioiden määrää voidaan pitää kotouttavuutta kuvaavan helppolukuisuuden tavoitteluna, 

mutta käytännössä lukukokemusta vaikeuttava interferenssi saattoi tulla käännökseen 

esimerkiksi lähdetekstin virheellisestä tai epätarkasta tulkinnasta. Vastaavasti vanhan 

toimituksen väliotsikottomia ja tarinallisuutta suosivia kohdetekstejä ei suoraan voida pitää 

vieraannuttavan vaikealukuisina, vaikka niiden silmäily ei ehkä ollutkaan yhtä helppoa ja 

saattoi vaatia enemmän uppoutumista kuin uuden toimituksen käännökset. Vanhan 

toimituksen kohdetekstien kaltaisetkin käännökset voidaan tulkita kotouttaviksi, mikäli 

niiden kieli oli sujuvaa ja tarina eteni loogisesti. 

 

Edellä tarkasteltujen esimerkkien perusteella voidaan todeta, että Suosikin käännöksissä 

ilmennyttä kotouttamista ja vieraannuttamista leimaa kyseisten strategioiden tietty 

samanaikaisuus ja näkökulmasidonnaisuus. Tämä monitulkintaisuus sekä strategioissa 

esiintyneet poikkeukset osoittavat, että kääntäjän ratkaisuja on tarkasteltava paitsi 

yksittäisten tekstielementtien kotouttamisena ja vieraannuttamisena myös valintoina, joita 

ohjaavat monet eri tekijät. Seuraavaksi onkin syytä laajentaa analyysin näkökulmaa ja 

tarkastella Suosikin eri toimitusten käännösstrategioita osana laajempaa kokonaisuutta. 

 

4.3. Johtopäätökset 

 

Vanhan ja uuden toimituksen kääntäjät valitsivat strategiansa omissa tilanteissaan ja eri 

tahoille lojaalisuuttaan osoittaen, minkä seurauksena käännöksissä noudatetut normit 

muuttuivat. Nyt yhdistän kääntäjien strategiat niitä säädelleisiin vaikuttimiin ja tulkitsen 

eroja kääntämistä ohjaavien normien muutoksina. Päätelmien uskon kertovan lehden 

arvostusten painottumisesta eri toimitusten aikana. Lopuksi käytän tutkimuksen tuloksia 

peilinä laajempaan yhteiskunnalliseen tilanteeseen ja siinä vallitseviin arvoihin. 

 

Vanhan toimituksen käännösstrategioiden valinnassa kääntäjä oli osoittanut lojaalisuutensa 

ensisijaisesti omalle ideologialleen, jonka mukaan nuoria ei saanut aliarvioida heidän 

kielenkäyttötapojaan jäljittelemällä. Lojaalisuuttaan koskevat päätökset hän teki 

ammattietiikkansa varassa, joka oli myös hänen henkilökohtaisten moraalikäsitystensä 
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mukainen. Samalla hän vastusti rinnakkaisteksteissä mahdollisesti vallinnutta 

nuortenkielisyyttä suosinutta normia. Koska käännösten määrä lehdessä oli vielä tuolloin 

jopa puolet kaikista artikkeleista, määritteli kääntäjän toimintatapa samalla osaltaan koko 

lehden linjaa. Toimituksen vaihdoksen myötä käännösstrategioiden määrittely siirtyi 

kuitenkin kääntäjältä toimituksessa tehtävälle yleiselle linjaukselle alisteiseksi. Uuden 

toimituksen käännöksissä osoitetun lojaalisuuden kohteet muuttuivatkin osittain tämän 

kääntämistä koskevan uudelleenjärjestelyn myötä, johon kuuluivat myös käännösten 

määrän pieneneminen ja käännöstöiden teettäminen eri henkilöillä.  

 

Toimituksen vaihtumisen myötä myös eettinen normi muuttui. Uudessa toimituksessa 

käännöksistä vastasi Suosikin toimittaja, jonka lojaalisuus kohdistui ensisijaisesti 

toimitukselle ja siellä vallitseville käsityksille tavoista lehden etujen saavuttamisesta. 

Käytännössä hän siis valitsi nuortenkielisyyteen pyrkivän strategian, jonka tulkitsen lähinnä 

toimituksen keinoksi parantaa Suosikin markkina-asemaa ja siten turvata kustantajan 

taloudellinen etu ja asema. Vaihtoehtoisista ideologisista lähtökohdista puolestaan viestivät 

kääntäjän ammattietiikkaan tukeutunut lehden ulkopuolinen kääntäjä, joka oli 

ratkaisuissaan poikennut toimituksen nuortenkielisestä linjasta. Toisaalta lehdessä 

työskennelleen toimittajan lojaalisuus toimeksiantajalle selittyy myös hänen kiinteällä 

suhteellaan toimeksiantajaan, kun taas järjestelmään löyhemmin sitoutunut ulkopuolinen 

kääntäjä saattoi helpommin kohdistaa lojaalisuutensa oman ideologiansa mukaisesti. 

Toimitus ei kuitenkaan puuttunut tähän normista poikenneeseen käännöstapaan ja 

muokannut sitä, mikä johtui luultavasti siitä, että toimituksessa luotettiin kyseisen 

kääntäjän ammattitaitoon.  

 

Toimituksen uuden linjauksen mukaan optimaalinen keino nuorille suunnatussa 

viestinnässä oli nuortenkielisyys, jota kääntäjät kohdeteksteissään toteuttivat parhaaksi 

katsomallaan tavalla. Käytännössä kääntäjät ottivat lukijat huomioon joko toimeksiantajan 

toiveita tai omaa käsitystään toimivimmasta nuorten puhuttelutavasta noudattaen. 

Linjauksen myötä lehden kommunikaationormi kuitenkin muuttui ja vaikutti samalla myös 

suhdenormiin, kun tyylin painottaminen siirsi kääntämisen painopistettä vanhalle 

toimitukselle tyypillisestä lähdetekstin sisällölle ja ilmaisutyylille uskollisesta 
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kääntämistavasta vapaampaan suuntaan. Näin ollen lähde- ja kohdetekstin välinen 

tarkoituksenmukaisuus määriteltiin uudelleen, ja uusi suhdenormi kuvasti toimituksen 

käsitystä tavasta, jolla lehden tavoitteet kohdeyleisön suhteen parhaiten tavoitettaisiin.  

 

Uutta suhdenormia ei kuitenkaan voi välttämättä pitää täysin sidonnaisena 

nuortenkielisyyden pyrkimykseen, sillä myös yleiskielisyyttä käännöksessään suosinut 

uuden toimituksen kääntäjä oli muokannut lähdetekstin informaatiota uuteen järjestykseen. 

Tulkitsenkin kääntäjän strategian valinnan niin, että hänen käsityksensä lähde- ja 

kohdetekstin välisestä suhteesta oli toimituksen kanssa yhtenevä, kun taas hänen 

toimituksesta poikkeava kohdeyleisökäsityksensä esti häntä toimimasta sen toivomalla 

tavalla. Jakaantunut lojaalisuus toimeksiantajalle ja toisaalta oman ideologian mukaiselle 

nuorisokuvalle saattoi myös osaltaan edesauttaa yleiskielisen käännöksen julkaisemista 

sellaisenaan nuortenkielisten rinnalla.  

 

Toimituksen uuden linjan ja siitä seuranneiden kääntäjien strategioiden perusteella myös 

odotusnormi oli toimitusten välillä muuttunut. Vaikka kyseinen normi sääteleekin 

lukijoiden tekstiin kohdistamia odotuksia, käytännössä nämä odotukset muodostuvat 

ainakin osittain sen perusteella minkälaiseen tarjontaan lukijat ovat tottuneet. Suosikissa 

näitä odotuksia ohjannevat muut lehden artikkelit ja niille ominainen tyyli sekä muissa 

nuorisomedioissa julkaistut tekstit. Odotusten tarjontasidonnaisuudesta johtuen tulkitsenkin 

käännöksissä tapahtuneiden muutosten viestivän lukijoiden oikeiden tarpeiden sijaan 

lähinnä tekstin tuottajien taholla vallitsevista käsityksistä siitä, mitä nuoret heille 

suunnatuilta teksteiltä odottavat. Nämä käsitykset puolestaan rakentuvat sen mukaan, 

millaiset strategiat ovat aiemmin osoittautuneet nuorten keskuudessa (taloudellisesti) 

menestyneimmiksi.  

 

Erityisesti purifikaatiossa tapahtuneiden muutosten voisi katsoa olevan sidoksissa 

rinnakkaisteksteissä käytettyihin, aiempaa rohkeampiin ilmaisutapoihin, joita uuden 

toimituksen myötä myös Suosikissa haluttiin kokeilla, koska paheksutun ja marginaalisen 

aineksen on perinteisesti koettu vetoavan nuoriin. Asenteiden ja normien muutoshitaus piti 

kuitenkin huolen siitä, että jonkinasteista sensuroimista oli jatkettava, mikäli lehti halusi 
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säilyttää myös nuorten ostopäätöksiä säätelevien aikuisten hyväksynnän puolellaan. 

Erityisesti kirosanojen näkyvällä sensuroimisella lienee mukauduttu tilanteeseen, jossa 

lehden oli oltava mukana alati kovempia keinoja käyttävän median kentässä ja samalla 

lähetettävä viestiä näiden keinojen tuomittavuudesta. Purifikaatiossa tapahtuneiden 

muutosten lisäksi liitän myös uuden toimituksen myötä lisääntyneen tarinallisuuden 

karsimisen ja kokonaisuuksien sirpaloittamisen odotusnormin muutoksiin.   

 

Eri normien mukaan toimiessaan kääntäjät mukautuivat vallitseviin käsityksiin oikeasta 

kääntämisen ja viestinnän tavasta. Niiden pohjalta syntyneet kohdetekstit he suuntasivat 

tuleville lukijoilleen, joista he olivat rakentaneet käsityksensä niin lehden antaman 

viitekehyksen eli sen lukijatutkimusten ja toimituksessa vallinneen nuorisokäsityksen kuin 

oman nuoriin ja nuorena olemiseen liittyvien kokemustensa perusteella. Käytännössä 

Suosikin hieman tulkinnallinen kohdeyleisön määrittely saattoi johtaa siihen, että nämä 

käsitykset olivat lähinnä subjektiivisia, vaikka heijastivatkin samalla myös ajassa 

vallitsevia asenteita nuoriin. Erityisesti vanhan toimituksen kääntäjän autenttinen asema 

strategioidensa suhteen vaikutti siihen, että toimituksen käännökset edustivat lähinnä hänen 

henkilökohtaista nuorisokäsitystään. Sen mukaan syntyneet kohdetekstit oli suunnattu 

nuorille, jotka halusivat lukea asialliseen tyyliin kirjoitettua tekstiä. Hän uskoi myös 

lukijoiden tuntevan jonkin verran lähdekulttuuria, eikä ainakaan poistanut vieraan 

kulttuurin elementtejä käännöksestä. Lisäksi vanhan toimituksen käännöksissä luotettiin 

lukijoiden kykyyn ja haluun syventyä artikkelin pituiseen tekstikokonaisuuteen. 

Toimintaansa kääntäjä perusteli tarpeella arvostaa lukijoita.  

 

Uuden toimituksen markkinointipainotteinen lähestymistapa kohdeyleisöönsä tarkoitti, että 

lukijoita ajateltiin lähinnä kuluttajina, joihin lehden oli vedottava mahdollisimman 

tehokkaasti. Vanhan toimituksen käsitys, jonka mukaan nuorten kielenkäyttötapoja 

jäljittelemään pyrkivät aikuiset tuottavat subjektiivisia ja aikuisnäkökulmaa edustavia 

oletuksia nuorten kielestä ja sen seurauksena syntyvällä tekstillä aliarvioivat lukijoitaan, ei 

sen sijaan pelottanut uutta toimitusta, vaan strategioiksi valittiin myyviksi koetut 

toimintatavat. Lehden lähestymistapa ja kääntäjän lojaalisuus sitä kohtaan heijastuivat 

uuden toimituksen käännöksiin nuorisokuvana, jonka mukaan nuoret lukijat eivät enää 
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pystyneet tai halunneet keskittyä laajempiin kokonaisuuksiin vaan lukivat mieluummin 

lyhyitä kappaleita ja irtonaisia repliikkejä. Muutenkin nuorten uskottiin arvostavan tekstin 

tyyliä enemmän kuin sen sisältöä. Tekstin sisältämällä informaatiolla puolestaan 

tyydytettiin lukijoiden oletettua sensaationälkää ja halua ahmia vauhdikkaita yksityiskohtia.  

 

Vaikka uuden toimituksen linjalle lojaalisti toiminut kääntäjä suosikin edeltäjästään 

poikkeavia strategioita, hän tuskin halusi ratkaisuillaan osoittaa epäkunnioitusta nuoria 

kohtaan. Uskonkin, ettei hän välttämättä strategioita valitessaan pyrkinyt tietoisesti mitään 

erityistä arvoa kohden vaan tiedostamattaan noudatti normin mukaista toimintatapaa.  

Tähän saattoi vaikuttaa myös lehden työskentelytapa, jonka mukaisesti käännöksiä 

saatetaan tehdä nopealla aikataululla ilman sen kummempaa tekstin tai itse 

käännösprosessin analysoimista. Lisäksi epätietoisuus omasta strategiasta saattoi johtua 

siitä, ettei toimittajalla ollut ammatillisia valmiuksia kääntämisen arvioimiseen. Samalla 

hän kuitenkin muokkasi tekstiä juuri lehden kaupallisesta näkökulmasta rakentuneen 

nuorisokuvan mukaan ja toimi ehkä tahtomattaankin tämän kaupallisen ideologian 

edistäjänä. Toimituksen ulkopuolinen kääntäjä sen sijaan toimi oman nuorisokuvansa 

mukaan säilyttäen samalla osittain vanhassa toimituksessa vaalitun käsityksen nuoren 

kohdeyleisön kunnioittamisen tavasta.  

 

Käännösten muuttuneet normit kertovat paitsi uuden toimituksen edeltäjästään 

poikkeavasta nuorisokuvasta myös kääntäjän muuttuneesta asemasta ja arvostuksesta 

Suosikissa. Vaikka käännösten vähentäminen suhteessa lehdessä julkaistujen artikkelien 

määrään saattoi johtua säästötoimenpiteistä ja lehden sisällön painottumisesta kotimaisiin 

musiikkiuutisiin, toimituspäällikön kommenttien ja käännöstoiminnan koordinoinnin 

uudistusten perusteella kääntäjän ammattitaitoon kohdistuvat vaatimukset poikkesivat 

uudessa toimituksessa edeltäjästään. Ammatillisen koulutuksen sijaan uudessa 

toimituksessa arvostettiin kääntäjän kykyä irtautua lähdetekstistä ja tavoittaa kohdeyleisö 

toimituksessa määritellyllä tyylillä eli käytännössä toimia lehden ideologian mukaisesti ja 

sen etuja vaalien. Tämän asetelman valossa onkin helppo ymmärtää käännöstöiden 

teettäminen tahoilla, joiden lojaalisuus toimeksiantajaa kohtaan oli kaikkein 
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todennäköisintä. Samalla uudistuksilla vältettiin vanhassa toimituksessa vallinnut tilanne, 

jossa yksi kääntäjä ohjasi koko lehden linjaa oman ideologiansa mukaiseksi.  

 

Kääntäjien monien eri vaikuttimien ohjaamina noudattamat normit osoittivat niin nuoria 

kuin kääntämistäkin koskevien asenteiden ja arvostusten muuttuneen eri toimitusten välillä. 

Vaikka tutkimustulokseni kertovat suoraan vain Suosikissa tehdyistä erilaisista 

arvovalinnoista, voidaan asennemuutoksen tulkita viestivän myös laajemmasta 

yhteiskunnallisesta kehityksestä. Lopuksi haluankin tarkastella vielä nuortenlehdessä 

toimivien kääntäjän valintojen suhdetta ympäristöönsä sekä nostaa esiin niihin liittyvien 

eettisten pohdintojen tärkeyden. 
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5. Lopuksi 

 

Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää, kuinka Suosikin käännökset erosivat toisistaan ja 

mistä muutokset johtuivat. Tämän tein kuvaamalla kääntäjien tekemiä ratkaisuja omassa 

kontekstissaan ja siinä vaikuttavat tekijät huomioiden. Työni johtopäätösten mukaan 

kääntäjät manipuloivat lähdetekstejä eri toimitusten aikana toisistaan poikenneiden 

kommunikaatio-, suhde- ja odotusnormien mukaan, minkä johdosta käännökset heijastivat 

erilaisia nuorisokuvia. Lisäksi muuttui myös kääntämiseen vaikuttava eettinen normi, mikä 

puolestaan heijasti kääntäjien asemassa tapahtunutta muutosta. Uusista toimintatavoista 

huolimatta normeille ominainen muutoshitaus ja kääntäjän hyvin perusteltu, skopoksen 

saavuttamiseen tähtäävä lojaalisuus mahdollistivat myös normin rinnalla vaikuttaneiden 

toimintatapojen valinnan.  

 

Käännöksiä koskeneet puheenvuorot ja uuden toimituksen aikana käännöksissä ilmenneet 

rinnakkaiset toimintatavat puolestaan paljastivat myös ideologisia ristiriitoja ja 

jännittyisyyttä suhteessa nuoriin. Niiden perusteella nuorille suunnattua tekstintuottamista 

ohjasi kaksi kilpailevaa lähtökohtaa, kaupallinen ja kasvatuksellinen. Vanhan toimituksen 

kääntäjä peräänkuulutti nuorten arvostamista, mutta rinnakkaisteksteissä ja myöhemmin 

myös osassa Suosikin käännöksiä vallitsi ennen kaikkea kustantajan etuja edistämään 

pyrkivä näkemys. Vanhan toimituksen käännösten perusteella nuortenlehdellä oli vielä 

silloin mahdollisuus julkaista tekstejä, joissa käsitys kohdeyleisöstä rakentui ainakin 

osittain suhteellisen epäkaupallisesta näkökulmasta. Kun kiristynyt kilpailutilanne pakotti 

uuden toimituksen määrittelemään strategiansa uudelleen, lukijoita alettiin lähestyä 

voimakkaammin markkinoinnin näkökulmasta.  

 

Laajemmin yhteiskunnallisesti tulkittuna kehitys, jossa nuorisokuvat rakentuvat enenevästi 

kaupallisen ideologian kautta, kertookin ilmapiiristä, jossa nuoret käsitetään kuluttajiksi ja 

jossa muut arvot heitä lähestyttäessä voidaan jättää toissijaisiksi. Koska nuorisokuvia 

leimaa aina tietty intressisidonnaisuus, tämän suuntauksen taustalla saattaakin piillä 

aikuismaailmassa lisääntynyt tarve hyödyntää nuorten kasvanutta ostovoimaa. Kiristynyt 

kilpailu ostovoimaisista kuluttajista näkyi Suosikin käännöksissä myös entistä kovempina 
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keinoina nuoriin vetoamiseksi. On kuitenkin vaikea lähteä erittelemään, ovatko vapautuneet 

moraalikäsitykset median syytä vai seurausta, ja itse näkisinkin tämän suhteen 

vastavuoroisena. Sen perusteella lehti halusi hyödyntää yleistä moraalin höltymistä omassa 

myynnissään, mutta samalla se venytti sallivuuden rajoja entisestään. Käännökset 

kertovatkin mediakentän kilpailukeinojen kovenemisesta ja ilmapiiristä, jossa tarkoitus eli 

tuotteen kaupaksi saaminen pyhittää keinot jopa nuortenlehtien kohdalla.  

 

Käännösten lisääntyneen vapauden aikaisemmin epäsopiviksi koettujen elementtien 

suhteen voisi katsovan heijastavan myös nuorison keskuudessa tapahtunutta kehitystä, jossa 

ilmaisu on vapautunut ja tabuiksi koetut aiheet vähentyneet. Tätä johtopäätöstä ei 

kuitenkaan tue se, että kaupallisia nuorisokulttuurintuotteita leimaa yleensä 

aikuisnäkökulma, joka ilmeni myös Suosikin kohdalla toimintatapojen määrittelemisenä 

muiden nuorisolle suunnattujen tekstien kautta tai kääntäjä-aikuisen moraalin perusteella. 

Vaikka nuortenlehden tekijät puhuvat mielellään aidosta kosketuksesta kohderyhmään, 

heidän pyrkimyksensä tuoda nuorten maailmaa sellaisenaan teksteihin on aina 

aikuisnäkökulmasta tehty tulkinta nuorten kokemuksista ja ilmaisusta. Silti on varmasti 

kohtuullista väittää, että nuortenlehtien sisältö ja muoto muokkaavat nuorten maailmaa 

ainakin muodostamalla osan heidän kokemusmaailmaansa kuuluvista nuorisotuotteista.  

 

Nuorten maailma ja aikuisten heille suuntaamat nuortenlehdet vaikuttavatkin toisiinsa 

kiinnostavassa suhteessa, kun aikuiset pyrkivät jäljittelemään nuorten toimintatapoja ja 

välittävät nämä tulkinnat eteenpäin nuorille, jotka niiden(kin) perusteella kehittävät 

nuorisokulttuuria jälleen eteenpäin ja muodostavat lehdille uusia haasteita uusien 

ilmaisutapojen löytämiseksi. Ongelmalliseksi lehtien kannalta saattaa kuitenkin osoittautua 

kehitys, jossa kovenevien kilpailukeinojen hyödyntämisestä ennen pitkää seuraa lukijoiden 

turtuminen ja kielletyn tai paheellisuuden vetovoiman hiipuminen. Lisäksi kilpailijoiden 

toimintatapojen asettaminen strategioiden ensisijaiseksi valintakriteeriksi saattaa johtaa 

kohdeyleisön unohtamiseen ja aliarvioimiseen. Vaihtoehtoisten arvojen perusteella tehdyt 

valitut strategiat voisivatkin olla avain lehden kehitykselle, jossa sen nuorisokuva säilyisi 

monipuolisempana ja jonka avulla se pystyisi kehittämään myös kilpailijoista poikkeavia 

keinoja lukijoiden mielenkiinnon herättämiseksi. 
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Myös nuortenlehden kääntäjä on väistämättä osa rahallisesti nuorista hyötymään pyrkivää 

järjestelmää, jonka toimintaa markkinataloudelliset suhdanteet ohjaavat. Samalla hän on 

mukana toiminnassa, joka toisaalta hyödyntää ja toisaalta edistää vallitsevia asenteita 

paheellisina pidettyjä aiheita kohtaan. Vaikutusvaltansa vuoksi hänen olisikin syytä 

tilanteeseensa kohdistuvista vaikuttimista huolimatta muistaa ratkaisuissaan vastuuntunto 

erityisesti kohdeyleisöään kohtaan. Tämän hän tekee tukeutumalla päätöksenteossaan niin 

omiin eettisiin kääntämistä koskeviin käsityksiinsä kuin henkilökohtaiseen moraaliinsa, 

joihin kuuluu myös hänen oma käsityksensä ja kokemuksensa nuorista ja nuorena 

olemisesta. Laajemmin tarkasteltuna jokaiseen ratkaisuun vaikuttaa myös paikan etiikka, eli 

se, millaiset tarpeet ja mahdollisuuden niiden toteuttamiseen kohdekulttuurin tilanne 

kääntäjälle antaa.  

 

Vaikka tutkimukseni paljastikin arvojen erilaista painottumista Suosikin toimituksissa, en 

ole halunnut arvottaa toisistaan poikkeavia käännösstrategioita keskenään, vaan olen 

pyrkinyt näkemään käännökset aikansa ja paikkansa peileinä. Muuttuneesta asemastaan ja 

toimintaansa säätelevistä tekijöistä huolimatta Suosikin kääntäjät säilyttivät 

mahdollisuutensa vaikuttaa ratkaisuihinsa ja tuottaa normin rinnalle myös siitä poikkeavia, 

vaihtoehtoisen ideologian mukaisesti tuotettuja tulkintoja. Näin ollen uuden toimituksen 

erilaisista näkökulmista muokatut kohdetekstit antavatkin toivoa nuorisomedioiden 

nuorisokuvan monimuotoisuudesta myös tulevaisuudessa.  

 

Suosikin käännösten ja niiden nuorisokuvien avulla pyrin tulkitsemaan muutoksia myös 

yhteiskunnallisessa ilmapiirissä. Päätelmieni mukaan kehitystä toimitusten välisenä aikana 

luonnehti markkinataloudellisten arvojen painottuminen ja moraalin höltyminen. Nämä 

muutokset ovat kuitenkin hitaita, ja niissä tapahtuvia laajempia kaaria tarkastellakseen 

tutkimusaineisto tulisi rakentaa pidemmän aikavälin julkaisuista. Myös muiden nuorille 

suunnattujen julkaisujen tarkastelu ja mahdollisesti koko nuorisomedioiden kentän 

muuttuminen esimerkiksi uusien kilpailijoiden markkinoille ilmestymisen myötä voisivat 

tarjota uusia näkökulmia Suosikissa käytettyjen käännösstrategioiden tarkasteluun ja niiden 

kautta tehtyihin arvoja koskeviin päätelmiin. 
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Abstract 

 

Changes in the Images of Young People 

– Translating in Two Editorial Periods of the Suosikki Magazine 

 

In my pro gradu thesis, I studied translations published during two consecutive editorial 

periods in the Finnish youth magazine Suosikki. The aim of my research was to find the 

ways in which the texts had been translated and then analyse these findings as products of 

their situation and context. Ultimately it was my goal to demonstrate the changes between 

the two periods and use them as indicators of shifts in attitudes towards youth and the 

present values in society. 

 

My study focused on the translations produced before and after an event which occurred in 

1998, when all the editorial staff except the editor-in-chief of Suosikki resigned and were 

replaced by new members of staff. According to the translator of the earlier period of 

Suosikki, the principle guiding translation before the change was to respect the target 

audience by writing the target texts, i.e. the translations, in standard Finnish (Lehtinen 

1997). The new managing editor of 1998 stated, however, that the magazine wanted to 

address its young readers by using ”youthful” and dynamic language which was not 

believed to underestimate them (Lysmä 1998). Furthermore, instead of translation 

assignments being the responsibility of one person as in the earlier period, they were 

delegated to various different people during the following period. Most importantly, it was 

not believed that the new translators had to be professionally qualified.  

 



 ii

My research material consisted of three translations published in Suosikki before the staff 

were replaced and of three translations published after it. The source texts i.e. the originals 

were interviews with pop and rock stars written in English, three of them in an article form 

and three in a question–answer form. The first three target texts were done by one 

translator, whereas two of the translations from the following period were produced by an 

in-house journalist of Suosikki and one by a freelance translator. In order to find ways in 

which the translators had chosen to translate the texts, I compared the target texts with their 

source texts and demonstrated the findings with examples from the texts. The translators’ 

own comments regarding their translation strategies provided another important source for 

my research. 

 

The major theoretical viewpoints in my study concerned translating as well as issues 

involving young people and the process of defining them. The problem of these definitions 

lies in their nature of being attempts to group young people in a way that promotes the 

interests of those defining them. Thus these images represent constructions of young people 

rather than a true representation of them. Furthermore, studies on the subject have indicated 

that young people do not automatically want to be pinned down as belonging to one 

collective group but that they tend to stress their individuality and prefer moving from one 

social role to another. This also presents a challenge for youth magazines, for which the 

defining of a target audience is crucial. In my thesis, I referred to young people as ”nuoret”, 

which avoids the biological aspect of ”murrosikäiset” (”adolescents”). The concept of 

”nuoriso” (”youth”) was also used, mainly in relation to the images and constructions of 

young people.  
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In the chapter on the theoretical aspects of translating, I introduced André Lefevere’s idea 

of translating as rewriting, according to which a translator always manipulates a text in 

order to fit it in the ideological and poetological currents of the time (1992, 8). In other 

words, translators’ decisions are governed by their own principles as well as the situation 

and norms in effect at the time of translating (Oittinen 1995, 141). Among other factors 

affecting the translator’s choices is the translation’s skopos (i.e. the aim of the translation) 

set by the commissioner. Perhaps most importantly, a translator directs his or her words to 

the future readers of the texts, who also have to be taken into account in the rewriting. To 

some extent, this audience is always a fictive creation of the translator’s mind and could be 

referred to by Mikhail Bakhtin’s term ”superaddressee”  (Oittinen 1995, 59).  

 

The concepts of norms, strategies and ethics were all central to my study. Norms were 

described mainly following the thoughts of Andrew Chesterman and Gideon Toury, who 

perceive them as guidelines concerning the process and products of translating (see e.g. 

Chesterman 1997 and Toury 1995). These norms define the optimal way of 

communicating, the relevant relation between the target and the source text, and the 

readers’ expectations of the target texts. Also included in my study was the ethical norm, 

which guides the translator to act in an ethically approved manner. (Chesterman 2001, 344–

345) Although norms are less absolute than laws, conforming to them is usually controlled 

by sanctions.  

 

The actual ways translators manipulated texts were described as different translation 

strategies. Chesterman has divided these into local and global, with ”global” standing for 

decisions made at a general level and ”local” for the ones made at a more specific level 
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(1997, 90–91). The focus of my study was mainly on local strategies, namely that of 

cultural filtering. This strategy, for which I used Lawrence Venuti’s term domestication, 

describes the way in which source language items are translated in order to make the text 

conform to the target language norms (ibid., 108). Contrary to domesticating, a foreignizing 

translation is a result of a conscious choice to produce a text which deviates from its 

paratexts. Although foreignizing translations are characterised by their fidelity to the source 

text, the distancing effect can be achieved with elements marked as marginal in the target 

culture. (Koskinen 2000, 52)  

 

I considered strategies as choices involving ethical aspects. Central in this part of the 

analysis was Christiane Nord’s notion of loyalty, used to describe the moral principle 

according to which translators are committed to the source text and target text situation, and 

therefore they have to be loyal to the source text sender and target text recipients (Nord 

1991, 29). Chesterman has also stressed translators’ responsibility towards their profession 

(1997, 68). Koskinen has pointed out, however, that a translator’s ideology is twofold in the 

sense that it involves both professional ethics and individual morality (2000, 15). When 

working as part of a system, the demands for loyalty can be conflicting. As a result the 

translator might need to produce a translation with split loyalties. (ibid., 91)  

 

I demonstrated differences in the translations in the two periods by examples concerning 

semantic and syntactic changes made in the texts as well as decisions concerning the 

structure of a text as a whole. The translator of the earlier target texts had favoured standard 

Finnish expressions which maintained the neutral tone of the source text. A matter-of-fact 

style was further enhanced by replacing exclamation marks by full stops. The fidelity to the 



 v

source texts could also be seen in the target text structure, which followed the original, as 

well as in the visibility of the source culture elements in the translation. The translator in 

the following period, on the other hand, had typically used colloquial and colourful 

expressions which emphasized the tone and content of the source text variants. The need to 

create a dynamic target text was also to be seen as the tendency to replace full stops by 

exclamation marks. The deleting and explaining of source culture elements in the target 

texts, as well as the re-arranging of the text structure, were other characteristics of the later 

translations as considerably free adaptations of the source texts. 

 

Another category in which changes had occurred was that concerning the adaptation of 

taboo elements. In the first period studied, references to drugs and drinking were typically 

deleted and the use of swear words, visible in the source texts, was minimal in the target 

texts. In the following period the total intolerance of drug references in the target texts was 

replaced by a strategy of translating the details concerning drug-taking into less specific 

expressions. The attitude towards alcohol was also more liberal as the drinking references 

were translated by using colourful expressions which added to their visibility. The same 

effect was achieved with swear words which, despite their occasional deletions, were in 

part translated into either their Finnish equivalents or censored versions of them. 

 

I described the translations of the earlier period as foreignizing in relation to their target 

audience, as the use of standard Finnish kept a certain distance between the readers and the 

texts. The translator’s comments about her strategy and the occasional exceptions from it in 

the actual decisions also implied the existence of a norm she wanted to resist. Thus the 

earlier target texts were perceived as foreiginizing also in relation to their paratexts. 
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Although the fidelity to the source text was a further indication of the foreignizing nature of 

these translations, this did not necessarily produce the impression of non-fluency. On the 

contrary, the earlier target texts followed the order of the source text chapters without 

added headings between them, which created coherence in the structure of the target texts.  

 

As the notions above indicated, the translations of the two periods were not cases of either 

domesticating or foreignizing but comprising elements of both strategies. However, some 

characteristics of the target texts in the second period were best described as domesticating. 

With the use of expressions considered youthful, the translations tried to capture the 

language of youth and could be perceived as an attempt to domesticate the texts into their 

world. The new strategy was also a way of conforming to the norm of other texts for the 

same target audience and were thus domesticating. Although the fluency used to describe 

domesticating translations was in this period understood as minimal source cultural 

interference, expressions using English were favoured in the target texts. Thus it could be 

concluded that a fluent text in the new period was equal to a structure which was easy to 

scan through and could be read in shorter entities. 

 

The differences in the translation strategies were explained by factors affecting the 

translators’ decision-making process in the two periods. In the first three translations the 

translator’s loyalty was directed to her personal ideology and perception of the target 

audience. Despite the existence of a norm favouring another approach to text production for 

young people, she was allowed to follow her own principles and have the texts published. 

Due to the considerable number of translations in each issue of Suosikki at the time, the 

translator could also be perceived as having had an influential role in defining the style of 
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the magazine as a whole which, in turn, reflected the trust she enjoyed as a professional 

translator. 

 

The change in the strategy was partly a result of the new editorial policy of Suosikki and 

thus defined at a more general level in the magazine. I connected the decision to adopt a 

new strategy with the need to maintain or improve the sales of the magazine. As a result, 

the translation strategies were subjected to marketing strategies. The decision to delegate 

translations to the in-house journalist was also reflected in the target texts as the translator’s 

loyalty to the magazine. This does not necessarily mean, however, that the translators had 

lost their power over strategic choices but rather it acts as an indicator of the professional 

ethics of a journalist. In contrast, the translation carried out by a professional freelance 

translator used a norm-resistant strategy, resulting in a target text loyal to the translator’s 

ideology instead of that of the magazine. It was also likely that the freelance translator did 

not feel the same level of commitment to the magazine as those working in-house and was 

therefore freeer to follow his own ideology. Some of his decisions demonstrated split 

loyalties, however, which might have helped the approval of his other choices by the 

magazine.  

 

The analysis of the translations showed a shift in the norms of the Suosikki translations, 

which I connected to attitudes towards young people and translating, as well as to values in 

society in general. The new relation norm defined the relevant relation between the source 

and the target text as considerably free and the optimal way of communicating was 

understood as conforming to the norms of other youth-targeted texts. Judging by the image 

of youth the new target texts portrayed, young people wanted to devour explicit details 
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written in a style and form which was easy and quick to read, whereas the former translator 

believed in the readers’ need to engage in a text which demanded more time and 

concentration and assumed some background knowledge of the source culture. Although 

the shifting of emphasis from content to style implied a new expectation norm, this did not 

necessarily suggest that the real needs of the readers had changed. 

 

As my final conclusion, I interpreted the above changes as reflections of a more profit-

oriented approach towards young people in general. Another change involved a perceived 

loosening of morals in society, which in turn enabled youth publications to replace the 

protective attitude by increasingly daring means to attract the readers. It was important to 

stress, however, that more beneficial for a magazine in the long run could be the existence 

of translations promoting alternative ideologies which produce multifaceted youth images 

with a smaller risk of underestimating the target audience. Taking part in the construction 

of these images are the translators of youth magazines, who could use their power 

positively by directing their loyalties with considerations of the ethical implications of their 

decisions. With the resulting texts they mould yet new ways of adapting texts for young 

people. 
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