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Tämän tutkielman aiheena on terveysoppaiden kääntäminen. Tutkielman tarkoituksena on 
selvittää, miten terveysoppaissa suostutellaan lukijaa. Keskeisinä kysymyksinä ovat laihdutuksen 
kuvaamisen tavat supisuomalaisissa ja käännetyissä terveysoppaissa sekä suostuttelukeinot, jotka 
liittyvät teosten tekstistrategioihin. 
 
Tutkimusaineistoon kuuluu yhdeksän terveysopasta, jotka jakaantuvat kahteen ryhmään: 
käännettyihin ja alun perin suomeksi kirjoitettuihin teoksiin. Oppaita on yhteensä yhdeksän, 
joista viisi alun perin suomalaista ja neljä käännettyä. Tutkimuksen aineisto on ajallisesti rajattu 
viimeisen viiden vuoden aikana (1999�2004) ilmestyneisiin terveysoppaisiin.   
 
Tutkimusmenetelminä käytetään diskurssianalyysia ja retorista analyysia. Diskurssianalyysi 
toimii tutkimuksessa laajana viitekehyksenä, jonka avulla hahmotellaan erilaisia laihdutuksesta ja 
terveellisistä elämäntavoista puhumisen lajeja. Diskurssien sisällä paneudutaan tarkastelemaan 
retorisia keinoja, joilla lukija pyritään suostuttelemaan esitettyjen väitteiden kannattajaksi ja näin 
toteuttamaan suotuisia muutoksia omassa elämässään. Käännettyjen ja alun perin suomeksi 
kirjoitettujen teosten diskurssit ja suostuttelukeinot analysoidaan ensin kumpikin omana 
ryhmänään, sitten näistä teosryhmistä saatuja tuloksia verrataan toisiinsa ja pyritään 
analysoimaan todettuja eroja ryhmien välillä. 
 
Tutkimuksessa esiin tulleet keskeisimmät erot käännettyjen ja supisuomalaisten terveysoppaiden 
suostuttelukeinoissa ovat: Käännettyjen tekstein esipuheissa otetaan enemmän kontaktia lukijaan 
alkuvaiheessa, mutta suomalaisissa teksteissä lukijaan vedotaan enemmän esipuheen lopussa. 
Lisäksi käännetyille teoksille oli ominaista kirjoittajan oman kokemuksen esiin tuominen 
argumentaation perustaksi, mitä suomalaisissa teksteissä ei esiintynyt juuri lainkaan. 
Varsinaisissa tekstiosuuksissa käännetyissä teoksissa lisäksi argumentointia vahvistetaan runsain 
asiantuntijalausunnoin ja sitaatein, mikä taas suomalaisissa teksteissä ei tule ilmi. Käännettyjen 
tekstien diskursseissa korostuivat kamppailudiskurssi ja sotametaforat, mutta suomalaisissa 
teksteissä suostuttelu perustui enemmän helppouden korostamiseen. Myös positiivisuusaste oli 
teksteissä erilainen: käännöstekstit perustuivat positiivisuuden korostamiseen siinä missä 
suomalaiset tekstit pyrkivät realismiin tulostavoitteissa. Lisäksi suomalaisista teksteistä kävi ilmi 
erityinen oman itsen kehittämiseen vetoaminen ja kärsivällisyyden ihanteen korostaminen. 
 
Tulosten taustalla havaitaan olevan sekä kirjoittamiseen että terveysvalistukseen liittyviä 
kulttuurisia eroja. Käytettyjen suostuttelukeinojen eroavuus perustuu siis hyvin hienovaraisiin, 
kielen eri tasoilla ilmeneviin elementteihin, joihin kääntäessä on syytä kiinnittää huomiota. 
Kuitenkin vieraiden elementtien torjuminen ei välttämättä ole tarpeellistakaan nykyisillä 
globaaleilla laihdutuksen markkinoilla.  
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1 Alkusanat 

”Joka tahtoo hywin terwesnä pysyä ja kauwwan eleä pitkä ijallisexi, se eläkään 

kohtuulisesti juomasa ruasa, rakkauden harjoituxesa, kylwysä eli saunankäymisesä, 

suonen lyönnisä, nukkumisessa, työsä, murheesa ja muisa asian-haaroissa.” 

Konsti Elää Kauwwan, 1786 (ks. Laine 2001, 187) 

 

Tämän tutkielman aiheena on terveysoppaiden kääntäminen. Tarkoituksenani on 

diskurssianalyysin ja retorisen analyysin menetelmin selvittää, miten englannin kielestä 

käännetyn terveysoppaan kieli eroaa tai ei eroa alun perin suomeksi kirjoitetusta tekstistä 

ja millaisiin kulttuurisiin oletuksiin tekstin rakenne on yhteydessä. Diskurssianalyysi 

tarjoaa tutkimukselleni laajan viitekehyksen, jolla pyrin saamaan esiin erilaisia tapoja 

kirjoittaa laihdutuksesta ja terveellisistä elämäntavoista. Näiden diskurssien sisällä sitten 

tarkastelen argumentaation ja retoriikan keinoja, joilla lukijaan pyritään vaikuttamaan. 

Aineistossa siis kiinnostuksen kohteena on kaksi toisiinsa liittyvää asiaa, kulttuurinen 

tapa puhua laihdutuksesta ja kielen keinot, joita käytetään vetoamaan lukijaan. Sekä 

supisuomalaiset että käännetyt tekstit analysoidaan omina ryhminään näiden 

puhuntatapojen ja vaikutuskeinojen kannalta ja lopuksi verrataan eri teosryhmien 

tuloksia keskenään.  

 

Tutkimuksen keskeisenä kysymyksenä on siis lukijaan vaikuttamaan pyrkiminen: 

Tarkoituksenani on pureutua erityisesti pohtimaan, kuvataanko laihdutusta 

supisuomalaisessa tekstissä eri tavalla kuin vieraasta kulttuurissa tulevassa tekstissä ja 

miksi. Lisäksi kiinnostavaa on se, millaisten suostuttelukeinojen valinta on katsottu 

tekstistrategioissa tehokkaaksi ja lukijaan vaikuttavaksi. 

 

Oletuksenani on, että käännösteksteistä tulee esiin erilaisia tapoja kuvata laihdutusta ja 

erilaisia lukijaa suostuttelemaan pyrkiviä keinoja kuin supisuomalaisista teksteistä. 

Esimerkiksi Paajasen (2003) tutkimuksessa ilmeni, että luontoaiheisen käännöslehden 

kerrontatapa oli erilainen kuin alun perin suomeksi tehdyn lehden. Myös terveysoppaissa 

on kokemukseni mukaan tekstin alkuperästä riippuen erilaisia tapoja esittää laihdutuksen 

ja terveellisen elämäntavan puolesta kannanottoja ja houkutella lukijaa muutokseen. 
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Ennakko-oletukseni on myös, että perustelut ja motivointi vetoavat englannista 

käännetyissä teksteissä enemmän ulkoiseen motivaatioon kuin sisäiseen 

kurinalaisuuteen, mikä taas suomalaisissa teksteissä saattaa korostua. Lisäksi 

oletuksenani on, että supisuomalainen teksti on tehokeinoiltaan hillitympää ja 

ilmaisultaan vähemmän dramaattista kuin englannista käännetty teksti. 

 

Aineistooni kuuluu terveysoppaita viiden viime vuoden ajalta. Suomessa julkaistun 

kirjallisuuden sähköisestä bibliografiasta, Fennicasta, tekemäni asiasanahaun mukaan 

löysin 20 teosta, joista kymmenen alun perin suomenkielistä, kuusi käännetty englannin 

kielestä ja kaksi perustui englanninkieliseen teokseen. Ainoastaan yksi teos oli 

ruotsinkielinen ja yksi käännetty saksan kielestä. Tämän perusteella voi todeta, että 

suomalainen lukija törmää terveysoppaita etsiessään englannin kielen vaikutukseen 

melkein puolessa kaikista tarjolla olevista teoksista. 

 

Tutkimukseni aihe on ajankohtainen, sillä laihduttamista ja ruokavalioita käsittelevät 

kirjat ja lehdet ovat suosittuja, ja ihmiset käyttävät paljon aikaa ja rahaa terveytensä 

kohentamiseen. Näin ollen terveysaiheinen kirjallisuus on osaltaan edesauttamassa 

suomalaisten terveyden kohenemista. Käännösten sopeutuminen suomalaiseen 

kulttuuriin on tärkeää, jotta lukijalla on mahdollisuus kokea lukevansa itseään 

koskettavaa, ymmärrettävää ja tutulla tyylillä esitettyä tietoa aiheesta. 

 

Tietokirjallisuuden tutkiminen on ollut kaunokirjallisuuden tutkimiseen verrattuna 

vähäisempää käännöstieteen opinnäytteissä, mikä oli yksi syy miksi kiinnostuin juuri 

tästä aihepiiristä. Asiatekstien kääntämisestä on muutoin tehty tutkimusta, mutta 

tietokirjallisuudesta ei juurikaan. Yliopistokirjastojen yhteisluettelotietokannasta 

tekemäni haun mukaan [( gradu OR tutkielma) AND kääntäminen], aikarajaus 2000�

2004 kaunokirjallisuuteen liittyvää tutkimusta on viime aikoina tehty eniten; 

asiatekstikäännöksien osalta tutkielmat painottuvat manuaaleihin, käyttöohjeisiin ja 

mainoksiin. Tietokirjallisuuden, vaikka popularisoidunkin, kääntäminen on kuitenkin 

yhtä mielenkiintoista ja tärkeää kuin muuntyyppisten tekstien, ja siksi pidän tutkimukseni 

aihetta perusteltuna. Käytännössäkin terveysoppaiden käännökset ovat mielenkiintoinen 
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tutkimuskohde, sillä niitä luetaan suomen kielellä mutta ei välttämättä tiedosteta, miksi 

niissä on jotakin outoutta. 

 

Tutkielmani rakenne on seuraava: Tämän johdantoluvun jälkeen tuleva toinen luku pyrkii 

kuvaamaan terveysoppaita omassa kulttuurisessa kontekstissaan. Tähän liittyen kerron 

myös suomalaisesta terveyskulttuurista ja vertailun vuoksi luon katsauksen 

eurooppalaiseen sekä yhdysvaltalaiseen terveysvalistukseen. Tämä on tärkeä luku, koska 

siinä selvitän itselleni ja lukijoille, millaiseen ympäristöön käännetty teksti lopulta 

joutuu. Koska edeltävää tutkimusta tältä kirjallisuuden alalta ei juuri ole tehty, 

terveysoppaiden kirjallisesta ja kulttuurisesta kontekstista kertominen on hyödyksi. 

Selostan myös aiheeseen liittyvää aiempaa tutkimusta luvun kaksi viimeisessä 

alaluvussa.  

 

Luvussa kolme pohdin argumentaation ja retoriikan eroja yleisellä tasolla sekä luon 

silmäyksen diskurssianalyysiin, sen eri muotoihin ja diskurssianalyysin metodisiin 

perusteisiin. Pääasiallisena kiinnostukseni kohteenani ovat kuitenkin suostuttelukeinot 

(retoriikka) ja erilaiset yleisöt, joita pohdin tarkemmin neljännessä luvussa. Luvussa viisi 

tarkastelen tutkielmani aineistona olevia yhdeksää terveysopasta ja esittelen niistä 

löytyneitä diskursseja ja suostuttelukeinoja.  Kuudennessa luvussa pohdin saamiani 

tuloksia, niiden suhdetta tekstien kulttuuritaustaan ja tulosten herättämiä uusia 

kysymyksiä.  
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2 Terveysoppaat tekstinä kulttuurissaan 

 

Tässä luvussa selostan lyhyesti, miten eri kirjallisuudenlajit jaotellaan ja miten 

tutkimusaineistonani olevat terveysoppaat sijoittuvat tässä jaottelussa. Yksi alaluku on 

omistettu lyhyelle suomalaisen terveysvalistuksen historia- ja aatekatsaukselle ja niille 

funktioille, joita terveysvalistus Suomessa painottaa. Lisäksi käsittelen terveysoppaita 

tekstilajina, terveysoppaitten ominaispiirteitä ja niiden suhdetta muihin ohjeteksteihin.  

 

2.1 Kirjallisuudenlajit, terveysoppaat ja kääntäminen 

 

Kirjallisuus on perinteisesti jaoteltu kauno- ja tietokirjallisuuteen, kaunokirjallisuus 

edelleen lyriikkaan, novelleihin ja romaaneihin. Tietokirjallisuuteen kuuluvat oppikirjat, 

erilaiset hyöty- ja harrastuskirjat sekä joissakin jaotteluissa myös tieteellinen kirjallisuus. 

Kuitenkaan tieteellinen kirjallisuus ei kuulu yleiskustantamoissa yleensä 

julkaisuohjelmaan, joten se jää tämän tarkastelun ulkopuolelle.  

 

Terveysoppaiden sijoittuminen tietokirjallisuuden kenttään ei ole aivan yksinkertainen 

asia, sillä terveysoppaiden sisältö painottuu eri teoksissa eri tavoin. Terveysopas voi 

käsitellä esimerkiksi vain liikuntaa, vain ruokavalioita ja laihdutusta tai sitten ottaa 

kokonaisvaltaisesti huomioon liikunnan, terveet elämäntavat ja ruokavalion. Esimerkiksi 

kirjastosta terveysopas voi siis löytyä joko liikunnan, terveyden tai jopa kotitalouden 

hyllyluokasta, riippuen sisällön painotuksesta tiettyyn osa-alueeseen.  

 

Terveysoppaat on mahdollista lukea kuuluvaksi niin sanottuun käyttökirjallisuuteen, jolla 

ei ole kirjallisuutena juuri muuta arvoa kuin informaatio, jota ne sisältävät. Esimerkiksi 

Koskimiehen (1964, 8) mielestä �Sellainen kirjallisuus, joka palvelee ainoastaan 

käytännöllistä elämää � esim. keittokirja tai sähköasentajan opas � on vain toisen asteen 

kirjallisuutta�. Toisaalta Jussila & Kalalahti (2001, 10) toteavat, että harrastekirjat, 

käyttöoppaat ja erilaiset ohjekirjat ovat oma laaja käytännön elämälle välttämätön 

alueensa tietokirjallisuudessa.  
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Informaatiosisältö on tärkeä, muttei ainoa huomioon otettava asia kirjallisuuden laadussa. 

Myös asioiden esittämisen tapa vaikuttaa siihen, voiko kirjallisuudesta tosiaan olla 

hyötyä ja vaikkapa juuri terveysoppaiden lukija tuntea lukemansa tekstin omakseen, niin 

että se puhuttelee häntä. Näin ollen on hämmästyttävää, kuinka usein tietokirjallisuuden 

piiriin kuuluvan hyöty- ja harrastuskirjallisuuden osuutta kääntämisessä pidetään 

merkityksettömänä ja se mainitaan vain sivulauseissa. Esimerkiksi Landers (2001, 103�

104) toteaa kirjallisuuden kääntämisen oppaassaan, ettei ole mitään pelkästään 

tietokirjallisuuden kääntämisen taitoja. Hänen mielestään jopa voi sanoa, että 

tietokirjallisuuden kääntäminen on fiktion kääntämisen alalaji ilman fiktion kääntämiseen 

liittyviä muutamia kiusallisia elementtejä. Mitä nämä elementit ovat, sen hän jättää 

lukijalle kertomatta.  

 

Lefevere (1996, 51) analysoi, kuinka pragmaattisia kääntäjiä on aina länsimaissa pidetty 

marginaalisina kääntämänsä aihealueen vuoksi. Hehän tekivät käännöstyötään 

yhteiskunnassa, jossa pidettiin vuosisatojen ajan intellektuaalisena tukipilarina ensin 

teologiaa, sitten filosofiaa ja lopulta kirjallisuutta. Tästä näkökulmasta katsoen ei ole 

omituista, että käytännön kirjallisuutta kääntäviä saatetaan pitää vieläkin puuhastelijoina. 

 

Kuitenkin on totta, ettei tietokirjallisuuttakaan voi kääntää niin, että kulttuurierot ja 

vastaanottajien taustatiedot jätetään huomiotta. Tällöin tuloksena on teksti, joka 

puistattaa lukijaa, eikä vaikutuskaan ole aivan sellainen kuin kirjoittaja on tarkoittanut. 

Myös Jussila ja Kalalahti (2001, 10) korostavat, että �Tietokirjailija on vastuussa 

lukijalleen: teksti täytyy tehdä lukijakunnan mukaan.� He toteavat myös osuvasti, ettei 

ole lukijan vika, jos teksti on yleisesti kiinnostamaton, sekava tai kehno kielenkäytöltään. 

Tämä sama pätee myös käännökseen.  

 

Kalalahti (2001, 11) toteaa, että kaunokirjallisuuden lailla myös tietokirja auttaa lukijaa 

hahmottamaan uudella tavalla maailmaa. Tietokirjallisuuskin on hänen mielestään 

vuoropuhelua ja täyttää tärkeää kulttuuritehtävää muun muassa yksilön tiedollisen 

uteliaisuuden tyydyttämisessä. Kalalahden mielestä tietokirjoittajan luova panos on 
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kiistaton. Tällöin ei voida myöskään vähätellä tietokirjallisuuden kääntäjän luovaa 

panosta, koska hän saa vieläpä muokata tekstin sopivaksi uudelle lukijakunnalle � tämä 

ei onnistu mekaanisesti, kuten ei kaunokirjallisuuden kääntäminenkään. Jussila ja 

Kalalahti (2001, 11) toteavat myös, että �Luovasti kirjoitettu tietokirja houkuttelee 

lukemaan ja se vaikuttaa lukijaansa toisin kuin pelkkä faktaluettelo.� 

 

Terveysoppaat tekstilajina ovat osittain samankaltaisia kuin muutkin ohjetekstit: 

Terveysoppaiden tekstille ominaista on antaa toimintaohjeita, joiden avulla ihminen voi 

päästä tilaan, jossa hänen terveytensä on kohentunut. Niiden tarkoitus on myös antaa 

informaatiota, jonka perusteella ihminen voi tehdä terveyttä edistäviä valintoja 

elämässään. Muista ohjeteksteistä poiketen terveysoppaissa kuitenkin korostuu tekstin 

vaikuttamaan pyrkivä luonne. Ei riitä, että ihmisellä on tekstin luettuaan tietoa oikeista ja 

terveellisistä tavoista ja toimintaohjeet. Tekstin tavoite on saavutettu vasta sitten, kun 

lukija oikeasti motivoituu tekemään konkreettisia asioita tavoitteen suuntaisesti. 

Tiivistetysti voidaan sanoa, että terveysoppaiden tekstillä on monta funktiota, vrt. 

Bühlerin (1934/1982) teoria kielen funktioista: tietoa jakava, ilmaiseva ja toimintaan 

kehottava funktio.  

 

Lisäksi on olennaista, että ohjeteksteille tyypillinen askelesta toiseen eteneminen on 

melko harvinainen rakenne terveysoppaissa, sillä sisältö on niissä jäsennelty yleensä 

teemoittain (ruokavalio, liikunta, painonhallinta). Tarkoituksena on antaa 

kokonaisvaltainen käsitys terveellisestä käyttäytymisestä ja sen suotuisista vaikutuksista. 

Varsinainen ohjeistus ei siis kulje yhtä suoraviivaisesti kuin esimerkiksi käyttöohjeissa, 

vaan se on tekstin lomassa ja sidoksissa perusteluihin ja motivointiin.  

 

Koska lukijan puhuttelu ja motivointi on punainen lanka terveysoppaassa, retoriikan 

keinot korostuvat terveysoppaiden kielessä. Lukijaan käyttäytymistä muuttamaan 

pyrkivät suostuttelukeinot ovat tärkeitä, kun tarkastellaan tekstin rakennetta ja 

vaikuttamisen keinoja. Kääntämisen näkökulmasta korostuu lisäksi se, miten 

terveysoppaissa näkyy, onko teksti käännetty vai alun perin suomeksi kirjoitettu. 
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2.2 Terveysvalistusta ja terveyskirjallisuutta Suomessa ja maailmalla 

 

Raimo Jussila kertoo artikkelissaan suomenkielisen kirjallisuuden alkutaipaleesta ja 

esimerkiksi käsikirjoista, joihin sisältyi kalenteri. Hän mainitsee varhaisimmaksi 

esimerkiksi Mikael Agricolan Rucouskirian (1544), jonka alussa on almanakka ja 

astrologisia taulukoita. Koska teoksen alkuun sisältyi myös ruoka- ja terveysohjeita, 

kirkon hallintoasioita ja muutakin maallisempaa tietoa, sitä on luonnehdittu 

ensimmäiseksi tietokirjaksemme. (Jussila 1997, 41.)  

 

Kirjahistorian tutkija Tuija Laine puolestaan kuvailee suomalaista lääketieteellistä 

kirjallisuutta 1600- ja 1700-luvuilta. Hänen mukaansa ensimmäiset kirjalliset kansalle 

suunnatut terveyden- ja sairaudenhoito-ohjeet sisältyivät almanakkoihin, jotka olivat 

1600-luvun alkuun asti saksalaisen kalenterikirjallisuuden käännöksiä. Almanakat olivat 

alun perin opaskirjoja, joita laativat ensi vaiheessa nimenomaan lääkärit. Tieteellinen 

lääketiede 1600-luvulla suuntasi kirjallisuutta lääketieteen opiskelijoille ja lääkäreille. 

(Laine 2001, 187.) 

 

Vapauden ajan alkaessa myös kansan terveydellisiin oloihin alettiin kiinnittää enenevässä 

määrin huomiota. Koko valtakunnan kattavaa terveydenhuoltojärjestelmää alettiin 

kehittää, koska talouspolitiikka oli tuolloin hyvin työvoimavaltaista ja valtion 

hyvinvoinnin katsottiin olevan riippuvainen kansan lukumäärästä. (Laine 2001, 194.)  

 

Valistuksen aikakaudella terveydelliset näkökohdat lääkintätaidon lisäksi herättivät 

jälleen kiinnostusta. Pappien oli määrä pitää niitä esillä kylillä liikkuessaan. Suomessa oli 

julkaistu jo 1600-luvun lopulta lähtien latinankielisiä terveysoppaita. Vuonna 1786 

painettiin suomalaisen terveysoppaan Konsti Elää kauwwan eli Tarpeellisia ja 

hyödyllisiä neuwoja ja Oijennus-nuoria Terweyden warjelemisexi ja saada elää isohon 

ikähän. Kirjasessa käsitellään ns. kuutta ei-luonnollista asiaa (ilma, ruoka, juoma, 

liikunta ja lepo, uni ja valve, kehoon otetut asiat ja kehon eritteet), joiden avulla ihminen 

saattoi itse säädellä terveydentilaansa. (Laine 2001, 203.) 
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Nykyaikaa leimaa Pauliina Aarvan (1992) mukaan joukkoviestintään tukeutuva 

terveysvalistus, jonka avulla pyritään kohentamaan kansalaisten terveydentilaa. 

Terveysvalistuksen kulttuurista puolta on tutkittu ja kiinnitetty huomiota sen taustalla 

oleviin arvoihin ja uskomuksiin eli ideologisuuteen. Aarva tiivistää tutkimustuloksia 

seuraavasti: Terveysvalistusta pidetään pelottelevana, ahdistavana ja ihmisiä 

passivoivana, siinä luodaan erityistä terveysideologiaa joka voi tuntua rajoittavalta 

ihmisistä, joille muut arvot kuin terveys ovat tärkeämpiä. Terveysvalistus kuten muukin 

viestintä on aina arvottavaa eli ideologista. Valtaosa aikuisväestöstä pitää 

terveyskasvatusta tarpeellisena ja valistuskampanjoita hyödyllisinä. Myönteisyys saattaa 

liittyä yleiseen terveyden arvostukseen, josta seuraa, että terveyden edistämiseksi 

toteutettua valistustakin �kuuluu yleisesti arvostaa�. Yksilöllisiä vaikutuksia se ei 

kuitenkaan takaa. Aarvan mukaan terveysvalistuksen arvostus kuvaakin enemmän yleistä 

valistusilmastoa kuin ihmisten yksilöllisesti kokemaa terveystiedon tarvetta. Se heijastaa 

terveyden arvostusta yleisissä arvojärjestelmissä. Ihmisten käyttäytymisvalinnat taas ovat 

arkielämää, jossa välittömät hyödyt määräävät elämäntapaa usein enemmän kuin yleiset 

arvot.  

 

Yhdysvalloissa on huomattu, että ravintovalistus ei tehoa väestöön niin kuin ennen. 

Siellä monen mielestä terveysvalistus jopa rajoittaa yksilön vapautta. Jos sanoma ei ole 

riittävän yksinkertainen ja juuri itselle sopiva, se ei mene perille. Muitakin ongelmia on: 

terveysvalistusta on paljon, mutta väestö on aina vain ylipainoisempaa. Yhdysvaltalaisten 

kiinnostus ruoan ravitsemussisältöön on kyselyjen mukaan laskenut vuosina 1996�2000 

koko ajan. Ravitsemusasioille vastaanottavaisia kuluttajaryhmiä ovat yli 55-vuotiaat. He 

ovat kiinnostuneita, koska terveellinen ruoka voi pidentää ikää. Tiedotusvälineiden valta 

ravitsemusvalistuksessa on suuri, mutta USA:ssa perinteisestikin ruoka on ollut viihdettä 

tai fantasiaa. Ravitsemusartikkelit ovat vähentymässä lehdistä ja niiden luonne on 

muuttumassa. Ennen puhuttiin rasvasta, nyt vaikkapa bioteknologiasta. 

Ravitsemusasiantuntijoilta vaaditaan yhä enemmän luovuutta että he saisivat hyvän 

viestinsä perille. (Mustonen 2000, 9-10.) 
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Kansallisen ruokakulttuurin jäljet ovat vielä eri puolilla maailmaa vankat, vaikka yhteisiä 

piirteitä ja tapoja löytyy kaikista maista. Kaikissa tutkituissa maissa (Saksa, Italia, 

Sveitsi, Ranska, Englanti ja USA) suuri enemmistö sanoi olevansa vakuuttunut ruoan 

merkityksestä hyvälle terveydelle. Yli puolet amerikkalaisista pitää itseään kiusattuina 

syöjinä. Amerikassa terveellistä syömistä pidetään sekä moraalisena velvollisuutena että 

terveysvaatimuksena. Kaikkialla paineet ovat samansuuntaisia: kontrolloi syömisiäsi ja 

ruokahaluasi, syö terveellisesti, valitse oikein, älä lankea houkutuksiin. Eurooppalaiset 

ovat vielä kiinni ohjatuissa ruokatavoissa, joita noudatettaessa ei koko ajan tarvitse tehdä 

omia valintoja ruoan suhteen. Amerikkalaiset pitävät kiinni yksilöllisistä valinnoistaan ja 

vapaudestaan valita. Tutkijoiden mukaan kuluttajan kykyyn valita terveellisesti ei pidä 

liiaksi luottaa. Kohtuudella syömisen periaatteeseen uskoo 60�70% Italiassa, Sveitsissä, 

Saksassa ja Ranskassa mutta vain 40 % USA:ssa ja Englannissa. Monipuolista syömistä 

pitää tärkeänä 70�80% väestä Euroopan maissa, mutta vain 40 % USA:ssa ja 

Englannissa. Tuoreiden kasviksien ja hedelmien syömistä pitää tärkeänä 70�80% 

Euroopan väestä, mutta vain 50 % USA:ssa ja Englannissa. Kolmen päiväaterian 

syömistä ja aterioiden välillä napostelemisen välttämistä pitää erittäin tärkeänä 

ranskalaisista 60 %, italialaisista 40 %, mutta vain 10 % amerikkalaisista ja 

englantilaisista. (Ravitsemuskatsaus 24(2), 12�13.)  

 

Kuntoilu, terveydestään huolehtiminen ja laihduttaminen ovat nykyään muodissa ja 

ihmisillä on enemmän vapaa-aikaa kuin esimerkiksi vielä muutama vuosikymmen sitten. 

Terveysoppaita ja varsinkin laihduttamista käsitteleviä kirjoja julkaistaan kiihtyvässä 

tahdissa. Tähän on selvät perusteet: laihdutusteollisuus on voimissaan ja suomalaiset 

lihovat huolestuttavasti. Viimeisen kymmenen vuoden aikana ylipainoisten osuus 

suomalaisista on noussut sekä miesten että naisten keskuudessa. Kuitenkin viime vuosina 

ylipainoisten osuus on pysynyt lähes samana. Kansanterveyslaitoksen vuonna 2003 

tekemän tutkimuksen mukaan miehistä ylipainoisia (BMI ≥ 25) oli 54 % ja naisista 38 %. 

(Suomalaisten aikuisten terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät 2003.)  
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Varsinaisen ravitsemusvalistuksen oheen ovat syntyneet laihdutusoppaiden markkinat. 

Näitä kirjoja kustannetaan paljon ja ainakin syksyisin ja keväisin niitä jonotetaan 

kirjastosta. Mutta onko niillä vaikutusta ja mihin vaikutus perustuu? 

 

2.3 Aiheeseen liittyvä aiempi tutkimus oman tutkimuksen siivittäjänä 

 
Koska aiempaa tutkimusta ei terveysoppaista ole tehty, olen hakenut perspektiiviä 

tutkielmalleni eri kohteista: käännöslehtien tutkimisesta, laihdutuksen 

terveystieteellisestä ja kulttuurisesta tutkimuksesta sekä elämäntavan oppaiden 

tutkimisesta. 

 

Merja Paajanen (2003) on englannin käännöstieteen pro gradu �tutkielmassaan Saako 

käännöslehti tuntua käännetyltä? pohtinut, tarvitseeko käännöslehtien sulautua 

suomalaisten lehtien joukkoon, vai saavatko ne tuntua käännetyiltä. Hän toteaa, että 

viime aikoina käännöstieteessä on voimistunut näkemys, jonka mukaan käännökset 

saavat olla, ja väistämättä ovat, erilaisia kuin vastaavat kohdekieliset tekstit. Paajasen 

lähtökohtana on tarkastella käännösmäisyyden hyväksyttävyyttä, ja hänen metodinaan on 

vertailla National Geographic �lehteä ja aihealueeltaan samantyyppistä julkaisua, 

Suomen Luontoa. Lisäksi hän pohtii mahdollisen käännösmäisyyden syitä 

käännösprosessiin vaikuttavien normien kautta.  

 

Paajanen tulee siihen tulokseen, ettei lehtien välillä ole kovin suuria eroja. National 

Geographicin tunnistaa hänen mukaansa selvästi käännetyksi lehdeksi, koska artikkelien 

kulku on jännittävän mukaansatempaavan kertomuksen kaltainen ja mukana on 

tunnepitoisia ilmauksia, jotka eivät Paajasen mukaan oikein istu suomenkieliseen 

tekstiin. Tämä on mielenkiintoinen vertailukohta omalle tutkimukselleni, sillä on 

jännittävää nähdä miten terveysoppaissa käännösteksti poikkeaa supisuomalaisesta 

tekstistä. Itse keskityn kuitenkin nimenomaan lukijaan vaikuttamiseen, suostutteluun ja 

retoriikkaan sekä näiden kulttuurisiin eroihin tekstien välillä. 
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Stiina Hänninen (2000) puolestaan on kansanterveystieteen pro gradu �tutkielmassaan 

Läski on rumaa, epäterveellistä ja itseaiheutettua. Lihavuuden, laihduttamisen ja 

hoikkuusihanteen kulttuurisia kuvia etsinyt vastausta kysymykseen, missä valossa 

lihavuus, laihduttaminen ja hoikkuusihanne ovat Suomessa näyttäytyneet viimeisten 50 

vuoden aikana. Hänen tutkimusaineistonaan olivat Seuran ja Suomen Lääkärilehden 

lihavuusaiheiset tekstit, joita analysoitiin sisällönanalyysillä. Lihavuus näyttäytyi 

teksteissä terveydellisenä ja esteettisenä ongelmana. Lihavuudessa keskeiseksi tunteeksi 

nousi häpeä omasta kehosta ja elintapojen ei-kurinalaisuudesta. Analyysi kohdistui 

laihdutuskeinoihin, laihduttavaksi mainostettuihin ruokavalioihin ja laihduttajista ennen 

ja jälkeen laihdutuksen otettuihin valokuviin. Keskeinen huomio Hännisellä on, että 

Suomen Lääkärilehti esittää lihavuuden terveysongelmana, jolla on fyysisiä, psyykkisiä 

ja sosiaalisia seuraamuksia. Seurassa lihavuus näyttäytyy esteettisenä ongelmana ja sen 

ratkaisukeinot ovat itsekuri, liikunta, dieetti ja laihdutustuotteet. 

 

Hännisen pro gradu �tutkielma on hyvää tausta-aineistoa tutkimukselleni, koska se antaa 

osviittaa siitä, millainen on suomalainen laihdutuskulttuuri, ja miten lihavuus näyttäytyy 

erilaisissa teksteissä. Näin saan hieman lisävalaistusta siihen, millainen teksti tai 

käsittelytapa on supisuomalainen ja jos käännetty teksti tuntuu vieraalta, syitä siihen voi 

hakea esimerkiksi Hännisen esittelemistä kulttuurisista kuvista. Hänninen on käyttänyt 

menetelmänä sisällönanalyysiä, mikä on hieman eri asia kuin oma, kielen ja 

yhteiskunnan välisiin suhteutuva diskurssianalyyttinen näkökulmani, mutta juuri siksi se 

paitsi täydentää kulttuurista tietoutta laihdutuksesta ja terveysoppaista, myös antaa 

taustaa retoriikan analysoinnille. 

 

Outi Tommila (2000) on yleisen kirjallisuustieteen gradussaan ”Niinkö? Voi tuntua siltä, 

mutta näin ei ole.” Tekstin suostuttelukeinot kolmessa elämäntavan oppaassa tutkinut 

keinoja, joilla teksti suostuttelee lukijaa puolelleen. Hänen tutkimusaiheensa sivuaa omaa 

tutkimusaihettani melko läheltä, sillä elämäntavan oppaat ovat rakenteeltaan ja 

tarkoitukseltaan samankaltaisia terveysoppaitten kanssa. Luonnollisesti juuri suostuttelu 

on olennaista molemmissa teostyypeissä, sillä täytyyhän lukija motivoida muutokseen.  
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Tommila käyttää tutkielmansa teoreettisina apuvälineinä retoriikkaa ja 

diskurssianalyysiä. Retoriikan alalla hän hyödyntää uutta retoriikkaa ja erityisesti Chaïm 

Perelmanin teorioita. Tommila tarkoittaa tutkielmassaan retoriikalla suostuttelun 

tutkimista, jonka ala käsittää argumentaatioanalyysin lisäksi sanaston, lauserakenteiden, 

analogioiden ja kielikuvien analysoinnin. Hän tuo teksteistä esiin uskonnollisuuden, 

tieteellisyyden ja psykologian diskurssit. Tommila tarkastelee myös diskurssien välisiä 

ristiriitaisuuksia.  

 

Tommila ei luonnollisestikaan keskity käännösmäisyyden/vierauden elementteihin, mutta 

väistämättä nämäkin tulevat esiin: Hän mainitsee (2000, 6), että elämäntavan oppaat 

tulivat Suomen markkinoille juuri Yhdysvalloista, käännöskirjoina. Tommilan mukaan 

suomalainen ja yhdysvaltalainen kirjoituskulttuuri tulevat kohtuullisen lähelle toisiaan. 

Ennakko-oletukseni tästä poikkeaa Tommilan oletuksesta, sillä käännöstieteen 

näkökulmasta on tullut useita kokemuksia siitä, että kirjoituskulttuurit eroavat toisistaan 

tyylillisesti. Kuitenkin on mielenkiintoista miettiä, onko suomalaisiin terveysoppaisiin 

tarttunut joitakin piirteitä yhdysvaltalaisista diskursseista vai esiintyvätkö ne vain 

käännetyissä teoksissa. 
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3 Argumentaatio, retoriikka ja diskurssianalyysi 

 

Tekstien tutkimuksessa argumentaation ja retoriikan tarkastelu limittyvät toisiinsa monin 

tavoin. Tässä luvussa selostan joitakin perusasioita argumentaatiosta ja retoriikasta ja 

siirtyä sitten diskurssianalyysin tarkasteluun. Luvussa neljä käyn sitten lähemmin 

tarkastelemaan suostuttelukeinoja sekä Aristoteleen että uuden retoriikan näkemysten 

mukaan. Siinä yhteydessä käyn läpi myös kontrastiivista retoriikkaa. 

 

3.1 Argumentaatio ja retoriikka 

 
Bülow-Møller (1989, 175) toteaa, että argumentaatioteorialla on läheisesti 

yhteenkietoutunut historia retoriikan kanssa. Hän kuvailee laajempia vetoomustyyppejä 

joihin argumentteja käytetään sekä todistelua (reasoning) joka on argumentatiivisen 

tekstin ominaisuus. Hän kuvailee näkökantaa, jonka mukaan mielipiteen muodostamisen 

ja sen muuttamisen parissa jako voidaan tehdä laajasti rationaalisiin ja irrationaalisiin 

vetoomuksiin. Todellisuudessa jako ei ole niin selkeä, koska argumenteilla on usein 

perusta jota ei voi luokitella jompaan kumpaan kategoriaan. Voi olla rationaalisen (on 

kaikkien intressi) ja irrationaalisen (se on kaunista, esteettinen syy) ohella myös 

auktoriteettiin perustuva argumentti (puhujan arvovalta takaa lausuman 

argumentatiivisen arvon) tai joukkoargumentti (hiljainen normi esimerkiksi siitä mikä 

tuo suurimman ilon suurimmalle osalle ihmisistä).  

 

Bülow-Møllerin (emt., 176) mukaan argumentti yksinkertaisimmillaan on informaatio 

joka tarjotaan jotta väite olisi kuulijalle hyväksyttävä. Jotta argumentti voi olla 

koherentti, puhujan täytyy luoda looginen tai kausaalinen yhteys, jotta väite seuraa 

järkevänä päätelmänä: A (on tilanne) joten (meidän pitää tehdä) B. Hän jatkaa vielä 

(emt., 178), että tavallisin argumentti perustuu arvojärjestelmille tai normeille joka liittyy 

myös positiivisiin ja negatiivisiin konnotaatioihin. Jokaisella kulttuurilla ja alakulttuurilla 

on laaja ja joustava normien joukko. Esimerkiksi niin, että jokainen �tietää�, että terveys 

ja halpuus ovat hyviä syitä hankkia jotakin.   
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Myös Kakkuri-Knuuttilan ja Halosen (1998) mukaan argumentin arviointi on sosiaalinen 

asia. Periaatteessa argumentin hyvyys ja vakuuttavuus ovat sama asia. Jos joku 

vakuuttuu, niin argumentti on hänelle hyvä. Ongelmallista on vain se, että sama 

argumentti ei välttämättä vakuuta muita. Argumenttien arviointi on yhteisöllinen asia. 

Vain ne yhteisön jäsenet, jotka tuntevat kommunikaatiossa käytettyä kieltä ja 

argumentaatiotapoja, voivat ratkaista argumenttien kelvollisuuden. Edelleen on 

huomattava, että vaatimukset argumentin voimasta riippuvat tekstilajista. Esimerkiksi 

sanomalehden pääkirjoitukselle tai mielipidekirjoitukselle asetetaan pienemmät 

vaatimukset kuin tieteelliselle artikkelille. (Kakkuri-Knuuttila ja Halonen 1998, 109.) 

 

Retoriikan ja argumenttianalyysin suhde on toisiaan täydentävä. Kakkuri-Knuuttilan 

(1998, 233) lähtökohtana on laaja tulkinta, jossa argumentaatio on retoriikan perustana ja 

muut retoriset tehokeinot rakentuvat argumentaation varaan. Kakkuri-Knuuttila (emts.) 

perustaa käsityksensä aristoteeliseen kolmijakoon logos, ethos ja pathos. Koska retorinen 

tavoite on sama kuin argumentaation tavoite, kaikki kolme vaikutuskeinoa tähtäävät 

samaan tavoitteeseen eli pääväitteen tai tekstin sanoman uskottavuuden lisäämiseen. 

Logos on argumentin asiasisältö eli itse argumentti. Ethos on taas tavat, joilla puhuja 

ilmentää omaa luonnettaan tai uskottavuuttaan. Ethoksen vastine tämän päivän retoriikan 

tutkimuksessa on kirjoittajan yleisökäsitys, jonka kääntöpuolena nähdään lähestymistapa 

kohteeseen. Pathos tarkoittaa yleisön vastaanottokykyä, mielentilaa tai tunteita, jotka 

vaikuttavat argumentin vastaanottamisen tapaan ja arvioon. 

 

Kakkuri-Knuuttila tähdentää, että retoriikka täydentää argumenttianalyysiä 

psykologisella näkökulmalla, eli muodostaa sillan argumenttien analyysin ja tekstin 

kokemusperäisen tutkimuksen välille. Hän jatkaa, että retorinen analyysi ei ole tässä 

mielessä tekstin vastanoton empiiristä tutkimusta. Retorisen analyysin kohteena ovat itse 

teksti ja sen vaikutuskeinot. Argumentaatioanalyysi pelkistää argumentin kielellisen 

ilmiasun ja tarkastelee argumentin asiasisältöä kun taas retorinen analyysi palauttaa 

ilmiasun tarkastelun kohteeksi. Retoriikka ei siirrä syrjään kielen hienouksia, vaan 

pikemminkin vaatii herkistymään niille. Asiasisällön lisäksi retorinen analyysi on 

 16



kiinnostunut ilmiasun tunnelatauksista sekä puhujan ja kuulijan suhdetta osoittavista 

ilmaisuista. (Kakkuri-Knuuttila 1998, 234.) 

 

Kakkuri-Knuuttilan mukaan retorisen analyysin kohteena on myös tekstin laajempi 

sosiaalinen yhteys. Tässä keskeistä on retorisen tilanteen käsite, joka sisältää puhujan, 

yleisön sekä puheen foorumin. Nämä ovat sosiaalisia käsitteitä, jotka määräytyvät 

yhteiskunnallisesti. Retoriikka tuo myös oman lisänsä tekstin kokonaisuuden 

tarkasteluun. Tyyli on tärkeä tekstin kokonaisuutta luova tekijä. Jos tyylillä tarkoitetaan 

kirjoittajan näkökulmaa käsittelemäänsä asiaan ja yleisöönsä, se samalla ilmentää hänen 

ethostaan ja yleisökäsitystään eli sitä, kuinka hän katsoi olevan parasta esitellä asiansa 

yleisölleen. (Kakkuri-Knuuttila 1998, 235�236.) 

 

Tyyli on yksi kysymyksistä, jotka minua terveysoppaitten käännöksiä ja supisuomalaisia 

tekstejä tutkiessani kiinnostavat. Käännöshän perustuu alkutekstiin, jonka kirjoittajalla 

on erilainen yleisö ja yleisökäsitys kuin minkä käännös kohtaa vastaanottajakulttuurissa. 

Kuitenkin käännöksessä usein on niitä piirteitä, joita lähtökulttuurissa kirjoittaja on 

pitänyt sopivana omalle yleisölleen. On kiintoisaa pohtia, kuinka tämä näkyy erona 

alkuperäisten suomalaisten ja suomeksi käännettyjen teosten tekstien retoriikassa. 

 

Kakkuri-Knuuttila pohtii, ohjaako argumenttien arviota ja retorista analyysiä sama 

motivaatio, sama taustakysymys. Argumenttien analyysi ja arvio pyrkii kriittisen 

vastaanoton tapaan. Retorinen analyysi ei jää kriittisenkään vastaanoton tavan tasolle, 

vaikka argumenttien kriittinen arvio on retorisen analyysin olennainen osa. 

Kiinnittäessään huomiota puhetilanteen erityispiirteisiin, puhujan tapoihin rakentaa omaa 

luotettavuuttaan tai ohjata yleisön tunnetilaa, retorinen analyysi ottaa selkeästi etäisyyttä 

perusasetelmaan �hyväksynkö tämän väitteen näillä perusteilla vai en�. Retorisen 

analyysin tekijä ei samalla tavoin eläydy viestin vastaanottajan asemaan vaan on 

kiinnostunut kuvaamaan keinoja, joilla meihin yritetään vaikuttaa. Taustakysymys on 

tällöin: Millä eri keinoin tekstin lähettäjä pyrkii vaikuttamaan yleisöönsä ja/tai miksi 

tekstin laatija käyttää niitä retorisia keinoja kuin käyttää ja/tai kuinka onnistuneita tekstin 

lähettäjän keinot ovat aiotun yleisön kannalta? (Kakkuri-Knuuttila 1998, 239.) 
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Nämä ovat juuri niitä kysymyksiä, joita pohdin tässä työssäni kääntäminen 

näkökulmanani, joten retoriikka tarjoaa hyvät välineet tutkimukseni tekemiseen.  

 

Kakkuri-Knuuttilan (1998, 240) mukaan retorinen analyysi voidaan myös nähdä osana 

kulttuurintutkimusta. Koska argumentaatio ja muut kielelliset vaikutuskeinot ovat 

olennainen osa sosiaalista kommunikaatiota, niiden tutkimus paljastaa yhteiskunnallisia 

arvoja ja uskomuksia sekä näiden keskinäisiä suhteita. Kakkuri-Knuuttila (1998, 241) 

myös korostaa, että uusi retoriikka on pikemminkin kuvailevaa kuin normatiivista ja sille 

on ominaista empiirinen yhteisöllinen asennoituminen. Uuden retoriikan mukaan 

argumenttien tai muiden retoristen tehokeinojen hyvyys vaihtelee yhteisön omaksumien 

kommunikointisääntöjen mukaan, joten niille ei voida antaa rationaalisia kriteerejä. 

Tämä lausunto korreloi hyvin kääntämisen kulttuurisen olemuksen kanssa.: vaikka tietty 

ilmaisu tai ilmaisukeino on hyvä lähdekulttuurissa, se ei välttämättä ole sitä 

kohdekulttuurissa. Lukeva yleisö ennen muita päättää, mikä on hyvää ja tehokasta 

tekstiä. Kääntäjän perimmäisenä tehtävänä on (oman) kulttuurinsa perusteellisen 

tuntemuksen pohjalta päättää millaiset keinot ovat hyviä juuri tietyssä tilanteessa ja 

kulttuurissa. Kulttuurinen ja kielellinen kompetenssi ei välttämättä ole kuvattavissa 

rationaalisin kriteerein, kuten Kakkuri-Knuuttila toteaakin, mutta esimerkiksi 

rinnakkaistekstien tutkiminen tai vaikkapa tekemäni diskurssien, argumenttien ja 

retoriikan keinojen vertailu supisuomalaisissa ja käännetyissä suomenkielisissä teksteissä 

antaa juuri konkreettista perustaa muuten niin epämääräiseksi jäävien kulttuurin ja 

yhteiskunnallisten arvojen erottelemiselle teksteistä.  

 

Lisävalaistusta retorisen analyysin ja argumentoinnin tutkimukseen antavat retoriikan 

tasot. Esimerkiksi Palonen ja Summa (10, 1996) erottelevat erilaiset retoriikan tasot sen 

mukaan, mihin kielenkäytön tasoon huomio suunnataan. Tällöin voidaan erottaa 

puheiden tai esitysten retoriikka, argumentoinnin retoriikka sekä kolmanneksi trooppien 

tai kielikuvien retoriikka. Puheiden ja esitysten retoriikassa tarkastellaan esityksiä 

kokonaisuutena, arvioiden niiden taidokkuutta tai �vaikuttavuutta� suhteessa yleisöön. 

Argumentoinnin retoriikka suuntaa huomion esityksen niihin puoliin, joilla pyritään 

muuttamaan tai vahvistamaan yleisön käsityksiä asioista. Trooppiretoriikkaa voidaan 
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tarkastella taidonilmaisuna tai argumentoinnin välineenä, mutta siinä voidaan nähdä 

myös avaimia jonkin tekstin, kirjoittajan tai aikakauden kielen tyypillisten tai 

yksilöllisten ajatusmuotojen tai tyylien tutkimiseen. Tässäkin näkemyksessä siis 

argumentaatio nähdään retoriikan yhtenä tasona, eli käsitteet ovat sisäkkäiset.  

 

Kakkuri-Knuuttilan (1998, 264) mukaan retorinen analyysi tarjoaa monipuolisuudessaan 

lukuisia keinoja osoittaa tekstiin sisältyviä arvostuksia. Hän korostaa, että sikäli kuin 

teksti edustaa kulttuurin tyypillisiä arvoja, retorinen analyysi saattaa meidät 

tietoisemmiksi kulttuurimme arvomaailmasta. Hän kuitenkin korostaa, ettemme voi 

koskaan täysin tiedostaa omia arvostuksiamme. Toiseksi kulttuurimme jakaantuu 

alakulttuureihin, joilla on omat arvomaailmansa. Voidaan siis pohtia, onko käännöksissä 

kyse siitä, että terveysoppaan lukija ei oikein voi tuntea tekstiä omakseen koska tekstiin 

sisäänrakennetut oletukset ja arvostukset poikkeavat niin paljon supisuomalaisesta 

tekstistä että se vieraannuttaa lukijaa. 

 

Kakkuri-Knuuttilan mukaan (1998, 256) argumenttia vahvistaa muun muassa takaus, 

joka lisää perustelujen hyväksyttävyyttä viittaamalla terveeseen järkeen, auktoriteettiin 

tai mahdollisuuteen perustella perusteita edelleen. Konjunktioita � esimerkiksi mutta � 

voidaan käyttää torjumaan mahdollisia vastaväitteitä ja vääriä johtopäätöksiä. Tällöin sen 

tehtävä on vastaväitteiden painon vähentäminen. Voidaan käyttää myös argumentatiivista 

performatiivia, joka osoittaa puhujan argumentatiivisia siirtoja: kiellän kaikki esitetyt 

syytteet. Värittävät ilmaisut antavat kielteisen tai myönteisen arvo- tai tunnelatauksen 

antamatta perusteluja, mutta silti saattavat luoda vaikutelman argumentista.  

 

Kakkuri-Knuuttila toteaa, että suostuttelevasta määritelmästä on kysymys silloin kun 

kiistanalainen asia määritellään siten, että määritelmään sisältyy kannanotto, esimerkiksi, 

jos todetaan, että �abortti on sikiön murha�. Suostutteluun voidaan käyttää myös 

metaforaa eli vertausta ilman kuin-sanaa. Suojausta ja vahvistusta voidaan myös käyttää 

argumentoinnissa; suojaus suojaa argumentin perusteita vastaanottajan kritiikiltä 

heikentämällä asiaväitteen sisältöä. Esimerkiksi, jos käytetään ilmaisun �kaikki� sijasta 

ilmaisua  �useimmissa tapauksissa� ja ilmaisun �on� sijasta ilmaisua �saattaa olla, että�. 
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Vahvistus on vastakohta suojaukselle ja korostaa perusteiden uskottavuutta. Esimerkiksi 

vahvistussanojen käyttö, jolloin �moni� onkin �erittäin moni� ja �suuri� on �hyvin suuri�. 

(Kakkuri-Knuuttila 1998, 256.) 

 

Kuten Leiwo ja Pietikäinenkin osuvasti toteavat (1996, 95), argumentointi koostuu niistä 

keinoista ja tavoista, joilla väitteitä, ajatuksia ja vaatimuksia tehdään uskottaviksi ja 

saadaan kuulijat sitoutumaan niihin. Argumentointi on osoitteellista, koska se on 

suunnattu yleisölle tai toiselle osapuolelle. Yleisökeskeisyytensä vuoksi argumentointi on 

aina kulttuurisidonnaista toimintaa. Tässä piilee oiva yhteys kääntämiseen: jos kerran 

argumentointi on kulttuurisidonnaista toimintaa, niin voidaan pohtia, miten käy 

argumentin teholle kun yleisö vaihtuu. 

 

Kakkuri-Knuuttila (1998, 264) tähdentää, että argumentatiivisen tekstin arvoja on syytä 

ensin hakea väitteiden perusteluista. Esimerkiksi tavoite-keino �argumentaatiossa tavoite 

edustaa arvoa, hyvää, jonka toteuttamiseksi keinoa perustellaan. Vastaavasti syy-seuraus 

�argumentaatiossa seuraus on hyvä tai huono, jonka mukaan syytekijää on edistettävä tai 

estettävä. Arvoja etsitään tekstistä tällöin tavoitteen ja seurauksen puolelta. Normeihin tai 

sääntöihin nojaavassa argumentoinnissa taas normit ja säännöt sisältävät arvoja. Kakkuri-

Knuuttila (emts.) korostaa kuitenkin, että argumentatiivisen tekstin erittelyssä voidaan 

soveltaa myös kaikkia kuvailevan tekstin analyysimenetelmiä. Erityistä huomiota tulee 

kiinnittää myönteisesti ja kielteisesti ladattuihin termeihin, vertauksiin ja metaforiin. 

Lauserakenne ja asioiden esitysjärjestys ovat myös keinoja ilmentää eroja. 

Argumentoivassa tekstissä arvoja kannattaa etsiä myös väitteiden perusteluista. 

 

Argumentaatio ja retoriikka ovat hyviä välineitä, mutta ne täytyy asettaa laajempaan, 

diskurssianalyysin viitekehykseen.  
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3.2 Diskurssianalyysi  

 

Diskurssianalyysi tarjoaa tutkimukselleni laajan viitekehyksen, jonka sisällä käytän 

retoriikan ja argumentaation analyysiä. Diskurssianalyysi auttaa ottamaan kielellisen 

aspektin lisäksi huomioon muun muassa kulttuurisen viitekehyksen, sosiaalisen 

kontekstin arvomaailmoineen ym. Tällöin ei pelkästään etsitä eroja eri lailla syntyneistä 

teksteistä, vaan pyritään selittämään eroja kulttuurisesti.  

 

Matti Leiwo ja Sari Pietikäinen (1996, 102) määrittelevät diskurssianalyysin niin, että se 

voi olla joko kielitieteellistä keskusteluanalyysiä tai yhteiskuntatieteellistä tiettyyn 

kokemuspiiriin liittyvää keskustelun tai tiedon rakentumisen kuvaamista. He painottavat, 

että kaikelle diskurssianalyysille yhteistä on puhutun tai kirjoitetun kielenkäytön 

piirteiden tarkastelu. He jatkavat (emt., 103), että diskurssianalyysissä tarkastellaan 

diskurssin sisäistä rakennetta. Analyytikolla on ulkopuolisen näkökulma ja hän analysoi 

vuorovaikutusta kokonaisuutena, diskurssina. He painottavat, että diskurssin määritelmä 

(lausetta suurempien kielenkäytön yksiköiden tarkasteleminen sosiaalisessa kontekstissa) 

sisältää kaksi tutkimuskohdetta: kielenkäytön ja sen taustalla olevat sosiaaliset ja 

kulttuuriset funktiot. Analyysissä onkin kaksi eri tasoa, kielenkäytön mikrotaso ja 

kontekstin makrotaso. Kielenkäytön kuvauksessa käytetään kielitieteellisiä sanaston ja 

kieliopin analyysikeinoja sekä tekstin sidoksisuuden tarkastelua, selvitetään metaforia, 

tyyliä, retorisia keinoja ja argumentaatiorakennetta.  

 

Diskurssianalyysin yksi merkittävimmistä tutkijoista Norman Fairclough (1989, 19) 

korostaa, että tekstien tuottaminen ja niiden tulkitseminen ovat sosiaalisesti 

muotoutuneita kognitiivisia prosesseja ja suhteessa sosiaalisiin konventioihin. Siksi ei 

pitäisi juuttua pelkkiin teksteihin. Faircloughin (emt., 20�22) mukaan diskurssi on 

sosiaalisen käytännön muoto: kieli on osa yhteiskuntaa eikä siitä irrallaan. Suhde kielen 

ja yhteiskunnan välillä on siis dialektinen. Sosiaaliset ilmiöt ovat kielellisiä toisaalta 
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siksi, että sosiaalisissa konteksteissaan kielellinen toiminta ei ole vain heijastus tai 

ilmaisu sosiaalisista prosesseista ja käytännöistä vaan osa näitä.  

 

3.2.1 Kriittinen diskurssianalyysi 
 

Kuten edellä olevasta voi huomata ja kuten Pietikäinenkin (2000, 191) toteaa, diskurssin 

ja diskurssianalyysin merkitykset vaihtelevat tieteenalojen sisälläkin. Itse olen 

tutkimuksessani kiinnostunut sekä kielen käytön suhteesta yhteiskuntaan (kulttuuriin), 

että yhteiskunnan (kulttuurin) suhteesta kielenkäyttöön. Tällöin hyödylliseksi osoittautuu 

kriittinen diskurssianalyysi, joka yhdistää viitekehyksessään sekä kielitieteellisen että 

yhteiskuntatieteellisen diskurssin tutkimuksen näkemyksiä (Pietikäinen 2000, 192).  

 

Pietikäisen (2000, 192) mukaan yhteistä kriittisellä diskurssianalyysillä ja 

kielitieteellisellä diskurssin tutkimuksella on se, että molempien mielenkiinnon kohteena 

on kielenkäyttö. Molemmat analysoivat puhuttua ja kirjoitettua kieltä käyttötilanteissaan 

kielen teorioita ja lingvistisiä analyysiluokkia hyödyntäen. Kielenkäyttöön on viitattu 

sanalla diskurssi, kun taas sen lingvistisistä realisoitumista on käytetty termiä teksti.  

 

Pietikäinen toteaa (emts.), että kriittisellä diskurssianalyysillä on yhteiskuntatieteiden 

diskurssin tutkimuksen kanssa yhteistä näkemys diskurssista tapana hahmottaa ja 

jäsentää maailma. Kielenkäytöllä, siis diskurssilla, on sosiaalisia vaikutuksia 

ympäröivään maailmaan � niihin asioihin ja ilmiöihin, joista puhutaan tai kirjoitetaan. 

Toisaalta tämä sama maailma vaikuttaa siihen, miten kieltä käytetään jossain tietyssä 

tilanteessa. Usein samasta asiasta on yhtäaikaisesti eri näkemyksiä, jotka puolestaan 

realisoituvat myös erilaisessa kielenkäytössä. Näihin voidaan puolestaan viitata termillä 

diskurssit, monikossa. Pietikäinen tiivistää näiden näkökulmien erot (emt., 193) niin, että 

yhteiskunnallinen diskurssianalyysi liikkuu sosiaalisista rakenteista, ilmiöistä ja suhteista 

kieleen päin, kun taas kielitieteellisen diskurssianalyysin suunta on päinvastainen. 

Kriittisen diskurssianalyysin tavoitteena on soveltaa kumpaakin tutkimussuuntausta. 
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Pietikäinen toteaa, että 1970-luvulla kriittinen lingvistiikka vahvisti kiinnostusta kielen 

sosiaalista käyttöä ja kielen vaikutuksia kohtaan ja herätti tarvetta näiden ilmiöiden 

tutkimiseen. Hänen mukaansa tästä perusajatuksesta on versonut monia tapoja tutkia 

kielen ja sosiaalisen vallankäytön välistä suhdetta. Nämä versiot muodostavat kriittisen 

diskurssianalyysin nykyisellään. Kriittinen diskurssianalyysi on siis lähinnä väljä 

yleisnimi kielenkäytön tutkimuksille, joissa ollaan kiinnostuneita siitä, miten kielen 

sosiaalinen käyttö ja valtasuhteet ovat kietoutuneet yhteen. Pietikäinen kärjistää, että 

kriittisen diskurssianalyysin muotoja näyttää olevan yhtä monta kuin sen harjoittajiakin, 

mutta näitä suuntauksia yhdistää halu tehdä sosiaalisesti relevanttia kielentutkimusta. 

(Pietikäinen 2000, 194�196) 

 

Pietikäisen (emt., 196) mukaan yksi kriittisen diskurssianalyysin peruslähtökohdista on 

ajatus kielenkäytöstä osana sosiaalisia käytänteitä. Kielenkäyttömme on siis osaltaan 

ympäröivän yhteiskunnan ja kulttuurin rajoittamaa, mutta samanaikaisesti sillä on 

vaikutuksia ympäröivään maailmaan. Sosiaaliset rakenteet, kulttuuriset normit ja 

tilannetekijät muokkaavat ja rajoittavat kielenkäyttöä. Toisaalta kielenkäyttö on 

sosiaalisesti konstruktiivista � se muokkaa tiedon ja uskomusten järjestelmiä, 

yhteisöllisiä identiteettejä ja sosiaalisia suhteita.  

 

Pietikäisen mukaan kielenkäytön ja sosiaalisten ilmiöiden yhteenkietoutuneisuus nostaa 

tarkastelun kohteeksi nimenomaan yhteiskunnan rakenteet, jotka vaikuttavat 

kielenkäyttöön tai joihin vaikutetaan kielenkäytöllä. Näkökulma ei siis ole 

kielenkäyttäjien vaan käytön, diskurssin näkökulma. Kriittisen diskurssianalyysin 

tarkastelun kohteena on sekä vallan ilmeneminen diskurssissa että diskurssin valta. 

(Pietikäinen 2000, 200�201). 

 

Pietikäinen korostaa (emts., 203), että diskurssin valta konstruoida ympäröivää maailmaa 

kietoo sen yhteen valtasuhteiden kanssa, ja se, kuinka diskursiiviset käytänteet 

osallistuvat valtasuhteiden muodostumiseen ja muutoksiin on osa laajempia ideologisia 

käytänteitä. Diskurssin ideologisen merkityksen analysoiminen ei tarkoita sitä, että 

analyysin tavoitteena olisi paljastaa totuus tai että analyytikolla itsellään olisi tieto 
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asioiden oikeasta laidasta. Analyysin tavoitteena on sen sijaan tuoda esiin diskurssin 

mahdolliset sosiaaliset vaikutukset ja sen kietoutuneisuus laajempiin yhteiskunnallisiin 

ilmiöihin ja käytänteisiin. 

 

Oma tutkimukseni ei ole yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tavoin 

ideologiaorientoitunut, ts. ei pyri suhtautumaan kriittisesti yhteiskunnan arvomaailmaan, 

vaan diskurssianalyysi on ennemminkin väline sijoittaa kielelliset ilmaisut laajempaan 

kontekstiin ja keino kuvailun lisäksi etsiä syitä siihen, miksi tietyssä kulttuurissa 

argumentoidaan niin kuin argumentoidaan. Kulttuurihan on kääntämisen keskeinen 

elementti ja tekstien konteksti. 

 

3.2.2 Diskurssianalyysi metodina ja työkaluna 
 

Jokinen, Juhila ja Suoninen (1993, 17) katsovat diskurssianalyysin olevan teoreettisen 

viitekehyksen, joka rakentuu seuraavista teoreettisista lähtökohtaoletuksista: Oletus 

kielen käytön sosiaalista todellisuutta rakentavasta luonteesta, oletus useiden 

rinnakkaisten ja keskenään kilpailevien merkityssysteemien olemassaolosta, oletus 

merkityksellisen toiminnan kontekstisidonnaisuudesta, oletus toimijoiden 

kiinnittymisestä merkityssysteemeihin, oletus kielen käytön seurauksia tuottavasta 

luonteesta. Näitä voidaan painottaa erilailla riippuen kulloisestakin tutkimusongelmasta. 

Näistä sopivat omaan tutkimukseeni parhaiten kohdat yksi ja kolme.  

 

Jokinen et al. (1993, 18) toteavat, että käyttäessämme kieltä emme ainoastaan kuvaa 

maailmaa vaan merkityksellistämme ja samalla järjestämme ja rakennamme, 

uusinnamme ja muutamme sitä sosiaalista todellisuutta jossa elämme. He jatkavat (emt. 

19), että neutraaleimmankin tuntuisissa kuvauksissa käyttämämme sanat lataavat 

kohteisiinsa piileviä oletuksia siitä, mikä on luonnollista. Diskurssianalyysissä ei heidän 

mukaansa (emt., 20) keskitytä siihen, mitä mahdollisesti on kielen käytön tai muun 

merkityksellisen toiminnan tuolla puolen. Tarkoitus on rakentaa selitysvoimaisia 

kuvauksia siitä, miten sosiaalinen todellisuus on rakentunut ja miten sitä jatkuvasti 

rakennetaan. Omassa tutkimuksessani pyrin kuvaamaan, miten laihdutuksesta puhutaan.  
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Toinen olennainen seikka tutkimuksessani on toiminnan kontekstuaalisuus. Jokinen et al. 

mainitsevat (emt, 30), että kontekstin huomioon ottamisella analyysissä tarkoitetaan sitä, 

että analysoitavaa tilannetta tarkastellaan tietyssä ajassa ja paikassa, johon tulkinta 

puolestaan pyritään suhteuttamaan. Konteksti voidaan määritellä monella tavalla. Pienin 

asia jota voidaan nimittää kontekstiksi, on sanojen yhteys lauseeseen tai yksittäisen teon 

rakentuminen suhteessa toimintaepisodiin. Kirjoittajat korostavat myös (emt., 31) 

vuorovaikutuskontekstia eli miten puheenvuorot rakentuvat edellisten puheenvuorojen 

varaan. Näitä kahta kontekstia merkityksellisempää minun tutkimuksessani on kuitenkin 

kulttuurinen konteksti, jonka Jokinen et al. (emt., 32) katsovat olevan konkreettisen 

tapahtumatilanteen ulkopuolella ja johon kielen käytön voidaan ajatella suhteutuvan. 

Analyysin kannalta tämä tarkoittaa, että aineistosta pyritään tunnistamaan sellaisiakin 

seikkoja, joiden tulkinta edellyttää tutkijan kulttuuristen tapojen, stereotypioiden tai 

yleisen yhteiskunnallisen ilmapiirin tuntemuksen tietoista käyttöä. Jokinen et al. toteavat 

(emt. 33), että kulttuurisen kontekstin tasolla liikkuvaa analysointia on mahdollista jatkaa 

pohtimalla sitä, miten kielen käyttäjät suhteuttavat lausumansa mahdollisiin vasta-

argumentteihin, jotka edustavat useimmiten laajalle levinneitä kulttuurisia konventioita. 

Tällöin puhuja argumentoi ikään kuin näkymättömälle yleisölle ottaen jo ennakolta 

huomioon mahdollisesti esitettävän kritiikin 

 

Eero Suonisen (1993, 48) mukaan kielen käytön vaihtelevuuden ei diskurssianalyysissä 

ajatella johtuvan ihmisten epäjohdonmukaisuudesta vaan pikemminkin siitä, että kielen 

avulla tehdään erilaisia funktioita. Funktioilla tarkoitetaan kaikkia niitä mahdollisia 

seurauksia, joita kielen käytöllä voi olla.. Kielen käytön vaihtelevuus on tulkittavissa 

suhteessa eri merkityssysteemeihin (diskursseihin tai repertuaareihin), joihin toimija 

kulloinkin tukeutuu sekä koko ajan muuntuviin vuorovaikutustilanteisiin, joissa kielen 

käytön funktiot kulloinkin tuotetaan. Suoninen tähdentää myös (emt., 49), että 

merkityssysteemien kirjon ja kielen käytön tilannekohtaisesti tuotettujen funktioiden 

jäljittämisessä diskurssianalyysiä tekevä tutkija tukeutuu vankasti tutkimusaineistoon, 

sen yksityiskohtaiseen tarkasteluun. Aineiston status on poikkeuksellisen korkea, koska 

sen ajatellaan olevan tutkimuskohdetta � sosiaalista todellisuutta � itseään, ei pelkästään 
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siitä kertovaa kuvausta. Hyvin monenlaiset aineistot soveltuvat muotonsa puolesta 

diskurssianalyysiin kuten haastattelut, artikkelit, uutiset, kirjeet ja asiakirjat. 

 

Merkityssysteemien identifioinnista Suoninen neuvoo, että analysointi on luontevaa 

aloittaa erojen ja yhtäläisyyksien etsimisellä aineistosta. Erot niiden merkityssysteemien 

välillä, joihin kielen käyttäjä kulloinkin tukeutuu, ovat erityisen mielenkiintoisia. 

Merkityssysteemit eivät kuitenkaan esiinny aineistossa selkeinä kokonaisuuksina, vaan 

pieninä paloina, joiden tunnistaminen merkityssysteemien osiksi on analyysin kuluessa 

tarkentuva ja usein myös muuntuva prosessi. Merkityssysteemien identifioinnilla ei 

tarkoiteta erillisten aiheiden erottamista toisistaan, sillä kiinnostavimmat 

merkityssysteemit ovat (yleensä) sellaisia kielen käytön alueita joilla voidaan tehdä 

ymmärrettäväksi erilaisia aiheita tai teemoja. Esimerkiksi  �individualismidiskurssi� tai 

�poikkeavuusdiskurssi� ovat sellaisia merkityssysteemejä, joilla on mahdollista tehdä 

ymmärrettäväksi mitä erilaisimpia aiheita: harrastamista, asumista, koulutusta jne. 

Merkityssysteemien identifiointi ei saisi perustua pelkästään tutkijan päässä oleviin 

konstruktioihin, vaan hänen tulisi tulkinnoissaan tukeutua sellaisiin eroihin ja 

ristiriitoihin, joihin itse kielen käyttäjäkin/toimijakin suuntautuu. Lisäksi sanojen käytöllä 

ja muilla symbolisilla teoilla on kirjaimellisten merkitysten lisäksi usein myös muita 

analysoinnin kannalta olennaisia, mutta vaikeasti havaittavia merkityksiä; mielleyhtymiä, 

konnotaatioita tai symbolisia, myyttisiä merkityksiä. (Suoninen, 1993, 50.) 

 

Jokinen, Juhila ja Suoninen toteavat (1993, 231), että diskurssianalyysi ei ole mikään 

valmis metodi, jolla tutkija pääsee työnsä alusta loppuun. Sen sijaan on tarkoitus, että 

jokainen tutkija soveltaa omassa tutkimuksessaan luovasti muilta tutkijoilta lainaamiaan 

analyysi-ideoita ja kehittelee niitä myös itse. Diskurssianalyysi on kirjoittajien mukaan 

(emt., 232) yritys saada kiinni arkielämän ilmiöistä, jotka muuten pakenisivat tutkijaa. 

Omassa tutkimuksessani yritän saada kiinni niin arkipäiväiseltä tuntuvasta 

laihdutuspuheesta, jota pursuaa joka puolelta: lehdistä, radiosta televisiosta ja ihmisten 

arkipuheista. Olen kuitenkin valinnut tutkimuskohteekseni kirjat, joissa suunnittelu ja 

tekstistrategia ovat yleensä harkitumpia; yritän pureutua siihen, millaisia 

suostuttelustrategioita kirjoissa käytetään.  
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4 Suostuttelun keinot 

 
Analyysiluvun rakentamista varten on syytä tutustua tarkemmin suostuttelustrategioihin. 

Tässä luvussa tarkoituksenani on kuvailla suostuttelun keinoja retoriikan teorioiden 

avulla. Tarkastelen ensiksi retoriikkaa yleiskäsitteenä, ja sen jälkeen kuvailen 

Aristoteleen klassista retoriikkaa. Toiseksi viimeisessä alaluvussa käsittelen uutta 

retoriikkaa Perelmanin teorian valossa ja hänen käsitystään kohdeyleisöstä. Lopuksi luon 

katsauksen kontrastiiviseen retoriikkaan. 

 
Retoriikkaa esitellään monella tavoin tekstianalyysiä ja tyylintutkimusta käsittelevissä 

teoksissa. Bülow-Møller (1989, 15) mainitsee, että retoriikka tieteenalana on saanut 

huonon maineen, koska se yhdistetään liian tehokkaaseen puheen tekemiseen ja etenkin 

manipulaatioon. Mutta normaalin arkipäiväisen tehokkuuden tutkiminenkin on hänen 

mukaansa yhtä pitkää kuin leveääkin. Usein puhutaan suunnittelusta ja pääargumenttien 

määrästä sekä oikeasta päätännästä. Hänen määritelmänsä mukaan tekstin arkkitehtuurin 

tutkiminen on nimeltään tekstuaalinen retoriikka ja suositumpi haara tutkii puhujan 

keinoja herättää kuulijan kiinnostuksen ja saada yleisö mukaansa; tämän hän nimeää 

interpersoonalliseksi retoriikaksi. Hän jatkaa vielä (emts.), että sisällön ja muodon ja 

toisaalta ajatuksen ja ilmaisun välinen jako on perustana sille näkökohdalle, että ajatus 

voidaan pukea erilaisiin vaatteisiin kuin nukke ja siten se saa erilaisia persoonallisuuksia. 

Ilmaisu on Bülow-Møllerin mukaan vaatteiden tavoin valittu huolella niin, että se tekee 

optimaalisen vaikutuksen tiettyyn yleisöön: jos iltapuku näyttää hassulta toimistossa niin 

kyllä todella kiemurainen retoriikka voi olla myös luotaantyöntävää pienelle yleisölle.  

 

4.1 Aristoteleen retoriikka 

 

Aristoteleen (1997, 10) mukaan retoriikka on kyky havaita kustakin asiasta se, mikä on 

vakuuttavaa. Hänen mukaansa puheella voidaan saada aikaan kolmenlaista 

vakuuttumisen syitä: puhujan luonteeseen perustuvia, kuulijan mielentilaan perustuvia ja 

kolmanneksi itse puheeseen perustuvia joko osoittamisen tai näennäisen osoittamisen 

kautta. Hän jatkaa (emt., 12), että kaikki puhujat vakuuttaessaan todistelemalla käyttävät 
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joko esimerkkejä tai enthymemoja. Esimerkin ja enthymeman ero on siinä, että kun 

osoitetaan asian olevan jollakin tavoin monien ja samanlaisten perusteella, sanotaan tätä 

retoriikassa esimerkiksi. Enthymemaksi taas sanotaan sitä, että joistakin lähtökohdista 

seuraa jotakin muuta juuri niiden takia, joko yleisesti tai useimmissa tapauksissa.  

 

Aristoteles (1997, 16) määrittelee kolme retoriikan lajia: puhe perustuu kolmeen tekijään, 

jotka ovat puhuja, se mistä puhutaan ja kenelle puhutaan. Puheen päämäärä määrittyy 

suhteessa viimeksi mainittuun, jota nimitetään kuulijaksi. Nykyisin tätä puheen 

päämäärää voisi verrata siihen, että otetaan kuulija (lukija) huomioon, kun tehdään 

tekstiä, eli tehdään viestistä tehokas juuri tietylle yleisölle.  

 

Edelleen Aristoteleella (1997, 18) on kiintoisia näkökohtia siitä, mitä premissejä 

(lähtökohtia) väitteille voi asettaa. Erityisesti neuvovan puheen saralla Aristoteleen 

mukaan neuvonantaja voi puhua vain niistä asioista, jotka voivat tapahtua tai olla 

tapahtumatta. Hänen mukaansa on selvää, että neuvoa voi vain asioita, jotka riippuvat 

meistä tai joiden olemassaolon syy on meissä itsessämme. Mietimme asiaa siihen 

pisteeseen, jossa huomaamme, onko asian tekeminen mahdollista tai mahdotonta. 

Terveysoppaissa tämä voisi tarkoittaa, että voi antaa vain sellaisia ohjeita, joita on 

mahdollista toteuttaa muuttamalla omia tapojaan (tai joita lukija voi kuvitella pystyvänsä 

tekemään). Muuten hän jättää koko yrityksen sikseen eikä motivoidu tekemään mitään 

muutoksia.   

 

Aristoteles käsittelee myös päämääriä: hänen mukaansa kaikki ihmiset niin yksityisesti 

kuin kaikki yhdessä pyrkivät johonkin päämäärään valitsemisen ja välttämisen kautta. Eli 

yksinkertaisesti onnellisuuteen. Kaikki kehottavat ja kieltävät puheet käsittelevät 

onnellisuutta ja asioita, jotka edistävät sitä tai ovat sen vastakohtia. Täytyy siis tehdä 

asioita, jotka aiheuttavat onnellisuutta tai ainakin mieluummin lisäävät sitä kuin 

vähentävät. Tällöin ei luonnollisesti tule tehdä onnellisuutta tuhoavia, estäviä tai sen 

vastaisia asioita. Onnellisuuden Aristoteles määrittelee hyveisiin perustuvaksi hyväksi 

elämäksi, elämän riippumattomuudeksi, turvatuksi miellyttäväksi elämäksi tai 

aineelliseksi ja ruumiilliseksi hyvinvoinniksi yhdistyneenä kykyyn turvata ja käyttää 
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niitä. Onnellisuuteen kuuluvat siten hyvä syntyperä, runsas ystäväpiiri ja rikkaus sekä 

hyvät ruumiin ominaisuudet, kuten terveys, kauneus, voima, koko ja kilpailukyky sekä 

lisäksi maine, kunnia, hyvä onni ja hyve. (Aristoteles 1997, 20�21.) 

 

Aristoteles määrittelee samoin myös hyvän käsitteen. Harkinta ei koske päämäärää, vaan 

siihen johtavia keinoja eli sitä mitä on edullisinta tehdä. Edullinen on jotakin hyvää, ja 

siksi sen periaatteet on määriteltävä. Aristoteleen mukaan hyvä on oman itsensä vuoksi 

valittua, sen vuoksi valitsemme muita asioita ja sitä kaikki tavoittelevat. Jokaiselle on 

hyvää se, mitä järki määrää yleisesti ja mitä se määrää kullekin erikseen. Hyvää on myös 

se, jonka johdosta ihminen voi hyvin ja on itseriittoinen. Itseriittoisuus on myös hyvää, 

samoin kuin näitä asioita edistävät tai varmistavat seikat sekä ne mistä tällaiset asiat ovat 

seurauksena, ja vastakkaisia asioita estävät ja tuhoavat seikat. Seuraus voi olla joko 

samanaikainen tai myöhempi. Edellä sanotun perusteella hyvien asioiden saamisen ja 

huonojen asioiden torjumisen täytyy olla hyvää. Pahan torjumisesta seuraa 

samanaikaisesti, että välttää pahaa, ja hyvän asian saamisesta seuraa, että myöhemmin 

omistaa sen. (Aristoteles 1997, 24.) 

 

Aristoteleen mukaan vastapuolet ovat usein samaa mieltä siitä, että kumpienkin 

näkökantoihin sisältyy edullisia asioita, mutta eri mieltä siitä, kumpaan enemmän. Siksi 

täytyy ottaa huomioon suurempi hyvä ja enemmän hyötyä tuottava. Aristoteles korostaa, 

että itsensä vuoksi haluttava hyvä on parempi kuin sellainen, jota ei haluta itsensä vuoksi, 

kuten ruumin voima on terveellisiä toimia suurempi hyvä. Myös jos yksi voi olla 

päämäärä ja toinen ei ole, niin päämäärä on suurempi hyvä. Toista arvostetaan silloin 

muun asian vuoksi, toista itsensä takia, kuten voimistelua ruumiin hyvän kunnon vuoksi. 

Aristoteleen mukaan suuremmassa arvossa pidetään harvinaisempaa verrattuna runsaasti 

esiintyvään. Lisäksi yleisesti ottaen vaikeampi on helppoa parempi, sillä se on 

harvinaisempaa. Edelleen hän toteaa, että minkä viisaat � joko kaikki, monet, enemmistö 

tai parhaimmat � ovat arvioineet suuremmaksi hyväksi on väistämättä sellainen, ilman 

enempiä perusteluita. Myös pitkäaikaiset asiat ovat parempia kuin lyhytaikaiset ja varmat 

epävarmoja parempia. (Aristoteles 1997, 27�30.) 
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Aristoteles määrittelee siis joukon erilaisia perusteluita, joilla väitteistä voidaan saada 

vakuuttavia. Nämä tulevat varmasti esille myös aineistossani, sillä terveys, kauneus ja 

onnellisuus ovat perimmäisiä keinoja, joilla lukijoita voidaan terveysoppaissa vakuuttaa. 

 

4.2 Uusi retoriikka: Perelman 

 
Perelmanin (1996, 181) mukaan kaikki diskurssi, joka ei tavoittele yleispätevyyttä, 

kuuluu retoriikan alueeseen. Kun viestintä pyrkii vaikuttamaan yhteen tai useampaan 

henkilöön, suuntaamaan ajattelua, herättämään tai tyynnyttämään tunteita tai ohjaamaan 

toimintaa, se sijoittuu retoriikan alueelle.  

 

Mielenkiintoisinta Perelmanin lähtökohdissa on se, että hän olettaa (1996, 16) tietyn 

yhteyden olemassaolon puhujan ja yleisön välille. Hän siis korostaa, että viestintä ei 

tapahdu tyhjiössä vaan oletetaan että puhuja ja yleisö toimivat yhteistyössä. Koko 

puheessa ei Perelmanin mukaan ole mitään mieltä, jos puhetta ei lueta tai kirjaa 

kuunnella; silloin niillä ei ole vaikutusta. Argumentaatiolla pyritään hankkimaan tai 

vahvistamaan yleisön hyväksyntää tai kannatusta esitetyille väitteille. Perelman (1996, 

17�18) myös korostaa, että yleisöön pyritään vaikuttamaan, muuttamaan sen 

vakaumuksia tai taipumuksia ja hakemaan sen kannatusta argumentaatiolla eikä 

toteuttamaan omaa tahtoa pakon tai painostuksen avulla. Tällöin on hänen mukaansa 

lähtökohtaisesti annettava tietty kiistaton arvo kuulijoiden mielipiteille. Tämän voi 

tulkita tarkoittavan sitä, että ei voida jättää huomiotta yleisön lähtökohtia, oletuksia ja 

ennakkokäsityksiä, vaan täytyy ajatella ennakolta, minkälaisia väitteitä lukijoille voi 

esittää. Tähän liittyen tulee miettiä, mikä on tehokasta juuri tietyille lukijoille. 

 

Perelman mainitseekin (1996, 20), että argumentaatiolla tähdätään milloin pelkkiin 

älyllisiin vaikutuksiin � eli alttiuteen tai valmiuteen hyväksyä tietty väite � milloin taas 

välittömään tai myöhempään toimintaan. Argumentoija ei vetoa erikseen järkeemme, 

tunteisiimme tai tahtoomme vaan suuntaa puheensa yksilölle kokonaisuutena. Silti 

tavoitellut tulokset vaihtelevat ja argumentaation keinot sovitetaan aina 
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keskustelukohteen ja kuulijakunnan luonteen mukaan. Argumentointiteoria voi yleisesti 

vain kehottaa ottamaan yleisön huomioon.  

 

Argumentaation lähtökohdat Perelmanin mukaan ovat seuraavat: Jotta puhujan 

esityksellä olisi vaikutusta hänen tulee sovittaa se yleisönsä mukaan. Sovittaminen, 

argumentoinnin tärkein edellytys, tarkoittaa, että puhuja voi valita päättelynsä 

lähtökohdiksi vain väitteitä, jotka kuulijat hyväksyvät. Argumentaatiossa ei pyritä 

todistamaan johtopäätöksiä vaan siirtämään premisseille osoitettu hyväksyntä koskemaan 

myös johtopäätöksiä. Puhujan on onnistuakseen lähdettävä liikkeelle riittävän 

hyväksynnän saaneista premisseistä: ellei hyväksyntä riitä, suostuttelua yrittävän on ensi 

töikseen pyrittävä vahvistamaan sitä kaikin keinoin. Hyväksynnän siirto nimittäin 

edellyttää tietyn sidoksen luomista premissien ja hyväksyttäviksi tarjottujen väitteiden 

välille. Oletetun tai tavoitellun yhteisymmärryksen alueet voivat koskea yhtäältä sitä, 

mitä pidetään totena, ja toisaalta arvostuksia ja haluttuja asioiden tiloja. (Perelman 1996, 

28.)  

 

Argumentoinnin lähtökohtien lisäksi Perelman erittelee argumentoijan käytettävissä 

olevia tekniikoita, siis kielen resursseja joiden avulla väitteiden uskottavuutta voidaan 

rakentaa. Väitteiden uskottavuutta voidaan rakentaa vertauksilla, analogioilla, 

esimerkeillä ja vastakkainasetteluilla, joista premissien ja päättelysuhteiden 

yksiselitteinen erottaminen on usein mahdotonta. Vakuuttavuus ei muodostu argumentin 

loogisesta rakenteesta vaan siitä, kuinka uskottavia yleisön mielestä ovat puhujan 

esitykseensä valitsemat syy�seuraus-suhteet, tavoite�keino-kytkennät, esimerkit, 

rinnastukset, metaforat tai vastakkainasettelut. (Perelman 1996, 120 ->.) 

 

Tietyn argumentin paino riippuu yleisön sen lähtökohdille osoittamasta kannatuksesta ja 

tämän pysyvyydestä, puolustetun väitteen läheisyydestä tai etäisyydestä yleisölle, 

mahdollisista vastaväitteistä sekä niistä tavoista, joilla se voidaan kiistää. Jos eri 

argumentit vievät samaan, itse kunkin argumentin painoarvo lisääntyy. Argumenttien 

kiistaton yhteenliittyminen johtaa huomattavaan suostutteluvaikutukseen (Perelman 

1996, 157�159.)  
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Tosiasioita ja arvostuksia koskevat olettamukset toimivat argumentoinnissa eri tavoin. 

Faktan aseman argumentoinnissa saavuttaa sellainen tosiasiapäätelmä, jonka kuka 

tahansa (universaaliyleisö) voisi hyväksyä. Minkä tahansa tosiasiapäätelmän asema 

faktana voidaan kuitenkin kyseenalaistaa, jos se tuodaan avoimen argumentoinnin 

kohteeksi. Arvopäätelmät näyttävät Perelmanin mukaan saavuttavan universaalin yleisön 

hyväksynnän yleensä vain hyvin yleisessä muodossa, sisällöltään täsmentymättöminä ja 

hyvin korkealla abstraktiotasolla ilmaistuina. Jos niitä pyritään täsmentämään 

soveltamalla niitä tiettyyn tilanteeseen tai konkreettiseen toimintaa, syntyy erimielisyyttä. 

 (Perelman 1996, 34.) 

 

Arvopäätelmien hyväksyntää Perelmanin retoriikassa voisi verrata Aristoteleen 

retoriikassa esiintyviin �hyvän� ja �onnellisuuden� käsitteisiin, joihin kaikki Aristoteleen 

mukaan pyrkivät. Näitä voi terveysoppaidenkin retoriikassa pitää sellaisina lähtökohtina, 

jonka kaikki voivat hyväksyä ilman tarkempia perusteluja. Ne ovat niin abstrakteja ja 

yleisesti hyväksyttyjä arvoja, että niitä vastaan on vaikea argumentoida.  

 

Erottelu vain harvoille suunnattujen ja kaikille tarkoitettujen esitysten välillä auttaa 

ymmärtämään paremmin myös suostuttelun ja vakuuttamisen vastakkaisuutta. Ero ei 

Perelmanin mukaan ole siinä, että suostuttelu liittyisi mielikuvitukseen, tunteisiin ja 

yleensä tahattomiin henkisiin toimintoihin, jolloin vakuuttaminen puolestaan vetoaisi 

järkeen, vaan siinä, että universaaliin (siis määrittelemättömään, yleiseen yleisöön) 

vaikuttaminen edellyttää järkeen vetoavaa, vakuuttavaa argumentointia, kun taas 

määrätyn, erityisen yleisön voi suostutella sitoutumaan johonkin väitteeseen vetoamalla 

yleisön erityisiin intresseihin tai taipumuksiin. (Perelman 1996, 25). 

  

Tämä on loogista jo senkin vuoksi, että kun yleisön laatu on tiedossa, on helpompaa 

vedota heihin, kun taas laajemmalle yleisölle esiinnyttäessä on ensisijaisena ja 

realistisena mahdollisuutena vakuuttaa yleisö itse väitteiden todenperäisyydestä. Eroa 

voisi kuvailla myös vaikuttamaan ja vakuuttamaan pyrkivän esitysten nimityksillä. 

Kääntämisen kannalta voi myös olla hyödyllistä ajatella, että suostuttelun voima voi 
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kärsiä yleisön vaihtuessa lähtökulttuurista kohdekulttuuriin. Esimerkiksi terveysoppaissa 

yleisön erityiset intressit voivatkin olla samat (laihtuminen), mutta erot kulttuurissa ja 

taipumuksissa voivat olla suuria.  

 

Lisäksi on mielenkiintoista pohtia, onko käännettyjen teosten ja suomalaisten teosten 

välillä eroja kirjoittajan yleisökäsityksessä: vedotaanko joissakin teoksissa 

universaaliyleisöön vakuuttamalla ja toisissa erityisyleisöön suostuttelemalla vai onko 

näitä keinoja yhdistelty. 

 

4.3 Kontrastiivinen retoriikka 

 

Mielenkiintoinen haara retoriikan tutkimuksessa on myös kontrastiivinen retoriikka, joka 

liittyy retoristen keinojen vertailuun eri kulttuureissa. Kontrastiivinen retoriikka 

kohdistuu kulttuurien välisten erojen selvittämiseen teksteissä ja kirjoittamistavoissa. Se 

on yhtä aikaa diskurssintutkimusta, kontrastiivista kielentutkimusta ja vertailevaa 

kulttuurintutkimusta (Mauranen 2000, 302).   

 

Tärkeimmät menetelmät ovat erilaisia tekstin- ja diskurssintutkimuksen menetelmiä ja 

tutkimuksessa yhdistellään kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia menetelmiä. Kvalitatiivinen 

analyysi on pohjana kvantitatiiviselle vertailulle. Kontrastiivisen retoriikan käsitys 

retoriikasta on lähinnä uuden retoriikan perillinen (Mauranen 2000, 308). 

 

Mauranen (emt., 303) huomauttaa, että kansallisen yhtenäiskulttuurin käsite on pitkälti 

eurooppalaisen kansallisvaltioideologian tuote, mutta käytännössä yhtenäiskulttuuri-

ihanne ei ole milloinkaan täysin toteutunut. Hän toteaa myös (emts.), että 

kansainvälistyvässä maailmassa yhä useammat kulttuurin osa-alueet ja niiden diskurssit 

ovat osallisina kansainvälisessä vuorovaikutuksessa; paikalliset ja kansainväliset piirteet 

vaikuttavat toisiinsa ja kulttuurit muotoutuvat tässä prosessissa. Tämän pohjalta onkin 

mielenkiintoista miettiä käännöstekstien ja suomalaisten tekstien eroja ja erojen 

mahdollista katoamista tietyillä aloilla, esimerkiksi mainoksissa ja kirjallisuudessa. 

 33



  

Maurasen (emt., 307) mukaan ei ole järkevää pyrkiä määrittelemään erityistä retorista 

kielen tasoa. Kielelliset elementit ovat diskurssissa tyypillisesti monifunktioisia. Hänen 

mukaansa nimenomaan erilaisten ja eritasoisten lingvististen elementtien yhteispeli on 

tärkeää retorisen viestinnän kannalta. Ongelmallista on kyllä sekin, jos ajatellaan että 

kaikki vuorovaikutus on retorista, koska ihmiset pyrkivät aina taivuttelemaan toisia 

omalle näkökannalleen, retoriikasta tulee liian laaja käsite ollakseen enää 

käyttökelpoinen tai merkityksellinen.  

 

Mauranen toteaa (emt, 315), että useimmat tutkimukset käsittelevät jotakin alakulttuuria 

ja yleensä siinäkin vain yhtä genreä. Silti taitavalla tutkimusasetelman rajauksella voi 

päästä käsiksi juuri niihin kahden kulttuurin ominaispiirteitä erottelevin ilmiöihin, jos 

tutkimuskohteena olevat diskurssit voidaan osoittaa funktioiltaan toisiaan vastaaviksi 

jossakin keskeisessä mielessä. Tekstilaji voidaan sijoittaa esimerkiksi institutionaaliseen 

kontekstiinsa, genresysteemin osaksi tai kansallisen kulttuurin kokonaisuuteen, 

mahdollisesti näihin kaikkiin.  

 

Verrattaessa esimerkiksi kirjoittamista eri kulttuureissa on jo pelkästään kirjoittamisen 

merkitys ja tekstilajien tai genrejen asema kulttuurisesti varioiva. Myös sisällölliselle 

omintakeisuudelle tai konventionaalisuudelle pannaan eri kulttuureissa eri tavoin painoa, 

samoin muodon konventioiden eksplisiittiselle opettamiselle. Jotkin tekstilajit ovat 

tietysti luonteeltaan kansainvälisempiä kuin toiset, koska ne yhteisöt, joihin ne kuuluvat 

ovat kansainvälisessä vuorovaikutuksessa. Esimerkiksi tieteelliset julkaisut ja viihteeseen 

ja tietokoneisiin liittyvät diskurssit ovat tyypillisiä lokaalisen ja globaalisen 

kohtaamispaikkoja. (Mauranen 2000, 316.) 

 

Kulttuurien väliset erot ovat kahdessa mielessä suhteellisia: ensinnäkin niiden tyypilliset 

piirteet näyttävät erilaisilta vertailukohdan mukaan: jos suomalaisia tekstejä vertaa 

amerikkalaisiin, niissä korostuvat eri ominaisuudet kuin jos niitä verrataan vaikka 

venäläisiin tai ruotsalaisiin teksteihin. Toiseksi, samaan genreen kuuluvia tekstejä 

verrattaessa niiden yhteiset piirteet saattavat hyvinkin erottaa niitä enemmän muista 
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genreistä kuin niiden kulttuuriset eroavaisuudet toisistaan. Kontrastoitaessa kahden 

kulttuurin tekstejä kulttuurierot siis muotoutuvat valitun vertailuparin mukaan ja samalla 

kärjistyvät. Kontrastiivisen retoriikan tuloksille ominainen tietty kärkevyys ja pelkistys 

tekevät niistä kiinnostavia mutta samalla helposti alttiita perusteettomille 

yksinkertaistuksille ja stereotypisoinneille. (Mauranen 2000, 318.) 

 

Silloin kun kontrastiivisen retoriikan näkökulmasta pyritään selittämään eroja pelkän 

kuvailun lisäksi, kysymykset suuntautuvat kulttuuriseen kontekstiin. Mitkä piirteet 

kulttuurissa aikaansaavat eroja sellaisissakin genreissä joihin kohdistuu voimakkaita 

yhdenmukaistavia paineita, kuten tieteelliset artikkelit? Tämäntapaiset tarkastelut 

asettavat tekstipiirteiden vertailun kulttuurisiin ja historiallisiin kehyksiin. Teksti ovat 

olennainen osa omaa kulttuuriaan ja tekstien eroavuudet ovat kulttuurien eroja. Siksi ei 

ole motivoitua olettaa kulttuurin olevan tekstistä erillään, ikään kuin sen takana. 

(Mauranen 2000, 319�320.) 

 

Ongelmallista kontrastiivisen retoriikan tulosten tulkinnassa on, että tutkimuksessa 

verrataan tyypillisesti kahta kulttuuria ja tuloksissa siten väistämättä korostuvat 

kulttuurien erot. Tämä johtaa helposti pelkistyksiin, jotka kärjistävät eroja 

yhtäläisyyksien kustannuksella ja rakentavat staattisia ja yhdenmukaistavia kuvia eri 

kulttuureista. Terveenä vastapainona saattaa olla globaalistumisen tutkimus, jossa 

välttämättä joudutaan ottamaan huomioon diskurssien yhdentyminen globaalistuvassa 

maailmassa. (Mauranen 2000, 320.) 
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5 Aineiston pariin: diskurssit ja suostuttelukeinot  

 
Tekstien rakenteen yhtäläisyys ei niinkään ole määritellyt tutkittavien tekstien valintaa, 

vaan genren määrittäjänä on tekstin sosiaalinen tehtävä (vrt. Mauranen 2000, 313). 

Vaikka terveysoppaat onkin moninainen genre, niille kaikille on yhteistä lukijan 

suostuttelu terveellisiin elämäntapoihin. Kuten aiemmin määrittelin, terveysopas on 

terveyden edistämiseen ja laihduttamiseen tarkoitettu teos joka pyrkii näihin 

päämääriinsä houkuttelemalla lukijaa muutokseen, antamalla tietoa liikunnan ja 

painonhallinnan keinoista ja terveellisestä ruoasta. Pääpaino on kuitenkin motivoimisella, 

perusteluilla ja lukijan suostuttelulla, ja näitä keinoja aionkin etsiä ja paneutua niihin 

tarkemmin analyysini aikana.  

 

Tarkoituksenani on saada selville ensinnäkin millaisia diskursseja englannin kielestä 

käännetyistä oppaista löytyy ja kuvailla näihin diskursseihin liittyviä suostuttelun keinoja 

retoriikassa ja argumentaatiossa. Sen jälkeen tarkastelen suomenkielisiä käännöksiä ja 

yritän etsiä sieltä samantyyppisiä diskursseja. Jos siellä on muunlaisia diskursseja, niin 

sitten pyrin kuvaamaan niitä. Lopuksi vertailen supisuomalaisen ja suomeksi käännetyn 

tekstin eroja diskursseissa ja niihin liittyvissä vaikuttamiseen pyrkivissä keinoissa ja 

pohdinnassa yritän suhteuttaa niitä aiempiin tutkimustuloksiin ja kulttuurisiin 

näkökohtiin. 

 

Yksittäisten oppaiden valikoituminen tutkimukseen tapahtui rajatun hakutuloksen käsin 

seulonnan avulla. Suomessa julkaistun kirjallisuuden sähköisestä bibliografiasta, 

Fennicasta, tekemäni asiasanahaun mukaan [yhdistelmähaku asiasanoilla: (laihdutus OR 

painonhallinta) AND (liikunta OR kuntoliikunta) AND (ravitsemus OR ruokavaliot) ja 

aikarajaus 1999�2004] löysin 20 teosta, joista kymmenen alun perin suomenkielistä, 

kuusi käännetty englannin kielestä ja kaksi perustui englanninkieliseen teokseen. 

Ainoastaan yksi teos oli ruotsinkielinen ja yksi teos käännetty saksan kielestä. Analyysiin 

soveltuvia teoksia sain kokoon yhdeksän; teosta ei otettu mukaan, jos se perustui 

johonkin toiseen teokseen, teos oli pelkkä voimistelukirja tai pelkkä dieettikirja, teos oli 

ruotsinkielinen tai saksan kielestä käännetty tai ei ollut kirjaston kokoelmissa. 
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Käännöksiä valikoiduista on neljä � joista yksi yhdysvaltalaista ja kolme brittiläistä 

alkuperää � ja alun perin suomenkielisiä viisi. Aineistooni sisältyvien oppaitten laajuus 

vaihtelee 92-sivuisesta 335-sivuiseen teokseen. 

 

Tutkimukseen valittu otos on pieni, mutta kuitenkin kattava. Kysymyksessä on 

laadullinen tutkimus, jossa ei ole tarkoitus laskea ja vertailla erilaisia kielen yksiköitä ja 

niiden esiintyvyyttä, vaan kuvailla tekstien eroja ja yhtäläisyyksiä sekä pohtia syitä 

niihin. Painotus on kohdekulttuurissa, ja siksi tuloksetkin asetetaan kohdekulttuurin 

kontekstiin ottamatta tarkempaan tarkasteluun mahdollista (ja väistämätöntä) 

lähdetekstin ja lähdekulttuurin vaikutusta. Nämä kuitenkin ovat tarkastelun 

kääntöpuolena ja tulevat implisiittisesti esille kun tekstejä tarkastellaan siinä 

kontekstissa, mihin ne joutuvat lukijan käsissä kohdekulttuurissa. Silloin vieraat ainekset 

voidaan sijoittaa mahdollisesti lähdekulttuuriin. 

 

Diskurssien etsinnässä on kiinnitetty huomiota erilaisiin näkökulmiin, joilla laihdutusta 

ja terveellistä elämäntapaa voidaan puolustaa. Tarttumapinnoista keskeisimpiä ovat olleet 

erilaiset motivointi- ja suostuttelukeinot ja erilaiset argumentit, joilla lukijaa yritetään 

houkutella muutoksiin. Kuten teoriaosuudessa hahmottelin, analyysini perustuu 

argumenttien ja retoristen keinojen etsimiseen erilaisten diskurssien sisällä. Kyseessä on 

siis kolme eri tasoa, jotka ovat toisiinsa yhteenkietoutuneita.  

 

Olen käyttänyt analyysissä seuraavia seitsemää diskurssia: asiantuntijuus- ja 

tieteellisyysdiskurssi, helppousdiskurssi vs. kamppailudiskurssi, positiivisuusdiskurssi 

vs. kärsivällisyysdiskurssi, draamadiskurssi, yhteisöllisyysdiskurssi, 

materialismidiskurssi ja sääntödiskurssi, joka tuli ilmi vain käännetyissä teoksissa. 

Diskurssien nimitykset juontuvat siitä, minkälaisia merkityksiä tekstit antavat 

laihdutukselle ja minkälaisessa viitekehyksessä laihdutus halutaan esittää teksteissä 

tietynlaisen vaikutuksen aikaansaamiseksi. Tarkemmat selitykset diskurssien sisällöstä 

ovat kunkin diskurssin kohdalla. 
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Ennen kuin analysoin oppaiden varsinaisia käsittelylukuja, olen analysoinut esipuheet 

erikseen. Esipuheessahan annetaan lukijalle ensivaikutelma tekstistä ja sen sävystä, mikä 

voi vaikuttaa merkittävästikin lukijan tekstistä saamaan vaikutelmaan.  

5.1 Englannista käännettyjen teosten diskurssit 

 

Esipuhe kertoo, kuinka kirjoittaja suhtautuu lukijaansa; toisaalta minkälaiseen asemaan 

hän haluaa itsensä asettaa lukijaan nähden ja toisaalta millaisen auktoriteettiaseman hän 

itselleen luo. Lukijaan voidaan pyrkiä vaikuttamaan esimerkiksi omaan kokemukseen ja 

tietämykseen vedoten, jolloin luodaan niin sanottua asiantuntija-auktoriteettia omalle 

puheelle ja lasketaan perustus jäljempänä seuraavan tekstin uskottavuudelle. Perelmanin 

(1996, 164) mukaan johdanto on esityksen oleellinen osa, sillä puhuja pyrkii sillä 

voittamaan yleisön puolelleen, saamaan sen myötämieliseksi ja herättämään sen 

kiinnostuksen. Tavoitteena on myös hälventää puhujaan kohdistuvia ennakkoluuloja 

esityksen aluksi, kuten seuraavissa esimerkeissä: 

 
�Olen melkein 20 vuoden ajan erikoistunut painonhallintaan Manhattanilla 
sijaitsevalla klinikallani. New York City on paitsi Yhdysvaltain talous-, ostos- ja 
teatteripääkaupunki myös sen laihdutuskeskus� (Katso mitä syöt, 6) 

 

�Potilaistani monet ovat median, viihdemaailman ja muodin tunnettuja nimiä.� 
[...] �Heille viehättävä ja tyylikäs ulkonäkö kuuluu työn vaatimuksiin.� (Katso 
mitä syöt, 6) 

 

Näistä tekstikatkelmista voi päätellä, että kirjoittaja pyrkii rakentamaan asiantuntija-

auktoriteettia viittaamalla omaan lääkäritaustaansa. Lisäksi hän antaa esimerkkejä 

potilaistaan, jotka eivät ole aivan tavallisia ihmisiä. Tällöin hän antaa lukijalle esikuvia ja 

pyrkii vahvistamaan tämän luottamusta itseensä. Tämä korostuu vielä jatkossa: 

 

�Vaikka painonpudotus onkin elintärkeää monelle potilaalleni hänen uransa 
kannalta, se ei tarkoita sitä, että laihduttaminen olisi helpompaa heille kuin sinulle 
tai minulle. Ainoa ero on siinä, että heillä ei ole varaa epäonnistua. Monet heistä 
ovat valmiit maksamaan omaisuuksia laihtuakseen pysyvästi.� (Katso mitä syöt, 
6) 
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�Saan työssäni Prevention-aikakauslehden fitness-toimittajana joka päivä 
yhteydenottoja naisilta, jotka, kuten sinä, haluavat keskittyä näihin ongelma-
alueisiin.� (Kilot kuriin, esipuhe)  

 
Tässä on olennaista se, että lukijalle ikään kuin annetaan esimerkki motivaatiosta ja 

haastetaan lukija ajattelemaan samalla, onko hänellä itsellään varaa epäonnistua. Jos hän 

vastaa kysymykseen kieltävästi,  hän voi samastua kirjoittajan käyttämiin �korkea-

arvoisiin� esimerkkihenkilöihin.  

 

Aina oma kokemus ja arvostettuihin henkilöihin viittaaminen ei pelkästään riitä, vaan 

tarvitaan asiantuntijoiden apua uskottavuuden luomiseen. Retorisena keinona seuraavassa 

esimerkissä on takaus (vrt. Kakkuri-Knuuttila 1998, 256), jossa viittaus auktoriteettiin 

antaa mahdollisuuden perustella väitettä edelleen. 

 

�Kirjoittajat puhuvat laihdutuksen, ravintotieteen, kuntoilun, psykologian ja 
muodin johtavien asiantuntijoiden kanssa kehittääkseen suunnitelman, joka ohjaa 
sinua aivan alusta saakka aina siihen vaiheeseen, jolloin menet hankkimaan uuden 
numeroa pienemmän vaatevaraston.� (Kilot kuriin, esipuhe) 

 

Voidaan myös identifioitua kuin varkain samaan kategoriaan asiantuntijoiden kanssa ja 

luodaan näin uskottavuutta omille väitteille: 

 

�Työskennellessäni dieetti-, ravitsemus- ja painonpudotusaiheiden parissa 
havaitsin kaikilla niillä haastateltavillani, jotka olivat onnistuneet pudottamaan 
painoaan, yhden yhteisen piirteen. Se oli sama kuin alan asiantuntijoiden käsitys: 
[seuraa selittävä osa]� (Vihoviimeinen dieetti, esipuhe)  

 

Oikeasti tämäkin kirjoittaja on toimittaja, mikä saattaa selvitä esipuheen rivien välistä, on 

tai sitten selviää viimeistään kirjan seuraavan sivun esittelystä, joka on todennäköisesti 

kustantajan laatima. Nähtävästi näissä kahdessa tapauksessa kirjoittajat eivät luota oman 

asemansa vakuuttavuuteen niin paljon, että voisivat käyttää omia havaintojaan 

perusteluna. Siksi heidän täytyy ottaa tuekseen asiantuntijat, muodossa tai toisessa. 

 

Jotkut kirjoittajat eivät täysin luota omaan arvovaltaansa, mutta eivät halua sitä pönkittää 

muidenkaan arvovallalla: 
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�Ajatus balettitanssijan ravitsemusneuvojen kuulemisesta voi tuntua hieman 
oudolta. [�] Tanssijat ovat kuitenkin lihaa ja verta kuten kaikki muutkin ja 
käyvät yleensä samaa taistelua kiloja vastaan. Vielä vähän aikaa sitten minäkään 
en ollut poikkeus. [seuraa omista kokemuksista kertominen].� (Hoikistu pysyvästi, 
esipuhe)  

 
Tässä kirjoittaja luottaa viehätysvoimaansa tanssijana, heitähän usein pidetään hyvin 

kurinalaisina ammattinsa vaatimusten tähden. Aivan täysin omassa varassaan kirjoittaja 

ei kuitenkaan ole, sillä ennen hänen omaa puheenvuoroaan kirjassa on malli Jerry Hallin 

alkusanat, jossa tämä todistelee Bullin tietävän mistä puhuu. Tämä voi olla osittain 

kustantajan myyntikeino, mutta liittyy kuitenkin teoksen kokonaisuuteen ja vaikuttaa 

kontekstiin, jossa Bullin omat sanat ja koko teos esiintyy, ja on siksi huomionarvoista. 

 

Usein heti esipuheessa korostuu myös lukijoiden mukaan ottaminen ja kirjoittajan itsensä 

identifioituminen samaan ryhmään lukijan kanssa. Kontaktia lukijaan voidaan ottaa myös 

suoralla puhuttelulla ja vetoamalla lukijaan tuomalla mieleensä hänen oma tilanteensa ja 

kokemuksensa: 

 

�Heitä pois nuhruiset jätti-T-paidat ja verryttelyhousut.� (Kilot kuriin, esipuhe, 
ensimmäinen virke) 

 

�Oletko saanut tarpeeksesi laihdutuskuureista? Et ole ainoa.� (Katso mitä syöt, 
esipuhe, ensimmäinen virke) 

 

Lisäksi esipuheessa korostuu jo alkuun motivointi ja lukemaan suostuttelu vetoamalla 

lukijan tarpeeseen hoikistua helposti ja päästä tavoitteeseen: 

 

�Tämä kirja ei pelkästään kerro, miten voit laihtua, vaan se kertoo, kuinka pääset 
paino-ongelmista lopullisesti ja voit ruveta nauttimaan elämästä.� (Hoikistu 
pysyvästi, esipuhe) 

 
�Jopa naiset, jotka eivät ole ylipainoisia, haluavat päästä eroon vyötäröllään 
olevasta ihrasta, kiinteyttää hyllyviä reisiään ja roikkuvia takapuoliaan. Nyt se 
onnistuu!� (Kilot kuriin, esipuhe) 

 

 40



Tälle motivointipuheelle on ominaista tehokeinona käytetty huudahdusvirke, jota 

käytetään kontaktin luomiseen ja innostamiseen. Lisäksi näissä virkkeissä hyödynnetään 

vastakkainasettelua (esimerkiksi �paino-ongelmat� � �elämästä nauttiminen�, 

�ihannevartalo� � �näkemättä nälkää�.) Myös palkkioon perustuva motivointi tulee näissä 

vastakkainasetteluissa esiin. 

 

Analysoitavien teosten esipuheessa korostuva asia on myös oman lokeron luominen 

tekstille. Aivan kuten tieteellisen tekstin johdannossa, terveysoppaankin esipuheessa 

pyritään löytämään tekstien tarjonnassa oleva aukko, johon oma työ sopii. 

 

�Tämä kirja ei pelkästään kerro, miten voit laihtua, vaan se kertoo, kuinka pääset 
paino-ongelmista lopullisesti ja voit ruveta nauttimaan elämästä.� (Hoikistu 
pysyvästi, esipuhe; tätä ennen on kumottu kaikki pikadieettejä tarjoavat kirjat 
hölynpölynä) 

 
�Kilot kuriin, keho kiinteäksi kertoo sinulle kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää 
muuttuaksesi läskistä linjakkaaksi.� (Kilot kuriin, esipuhe) 

 

Jo esipuheessa ilmi tulee hyvän olon ja vaivattomuuden korostaminen, mikä vielä 

korostuu varsinaisessa tekstissä. Tässä kuitenkin esimerkkejä esipuheen motivoinnista: 

 

�Tässä on kommentteja naisilta, jotka kokeilivat ohjelmaa ja pitivät siitä.� 
[�]�Käännä sivua ja näe ongelmakohtiesi katoavan.� (Kilot kuriin, esipuhe) 

 

�Sen sijaan, että olisit dieetillä, olet mukana jatkuvassa oppimisprosessissa, jossa 
pyrit tekemään järkeviä ruokavalintoja.� [�] �Omaksut uusia tapoja, jotka ovat 
jopa miellyttäviä.� (Katso mitä syöt, esipuhe) 

 

5.1.1 Asiantuntijuus- ja tieteellisyysdiskurssi 
 

Tässä puheessa ominaista on (kuten jo esipuheen käsittelyssä tuli ilmi), että pyritään 

antamaan vakuuttavuutta omalle puheelle tekemällä tekstiin lähdeviittauksen omaisia 

lisäyksiä ja liittämällä oman tarkoitusperän mukaisia asiantuntijalausuntoja tekstin 

mukaan. Joissakin tapauksissa viitataan yleisluontoisesti asiantuntijoihin, nimeämättä 

ketään erityisesti. Joskus kuitenkin viitataan tiettyyn asiantuntijaan ja tässä esimerkkinä 
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olevassa Kilot kuriin -teoksessa on jopa annettu kappaleen lopussa lista lähteistä, joita 

tekstissä on käytetty. Tarkkoja sivunumeroita lähteen oikeellisuuden tarkastamiseksi ei 

kuitenkaan anneta. Asiantuntijoihin viittaamisen tapa vaikuttaa olevan aineistossani 

erityisesti yhdysvaltalaisen kirjoituskulttuurin piirre.  

 

�Eikä sinun tarvitse puhista ja ähistä tuntikausia: puolen tunnin harjoitus usean 
kerran viikossa riittää, tri Laurie L. Tis, Atlantan Georgia State yliopiston 
kinesiologia- ja terveysosaston professori sanoo.� (Kilot kuriin, s. 12) 

 

�Mutta kun tiedemiehet ovat ryhtyneet selvittämään lihomisen ja laihtumisen 
saloja, he ovat oppineet, että ihmisten syitä syömiseen on mahdoton luokitella niin 
siististi ja tarkasti.� [�] �Koska syöminen on niin monimutkainen kokonaisuus, 
yksikään tutkija ei voi täysin varmasti sanoa, miksi joku pystyy vastustamaan 
leipäkorin kiusauksia yhtenä päivänä mutta himoaa seuraavana päivänä 
suklaakakkua.� (Katso mitä syöt, s. 19) 

 

Seuraavat esimerkit antavat erityisesti ymmärtää, että kyseessä ovat �kaikki asiantuntijat� 

tai �kaikki lääkärit�, jotka vahvistavat kirjoittajan esittämän väitteen. Näin lukijaa 

suostutellaan uskomaan, että kirjoittajan väite on totta. Tässä on implisiittisesti mukana 

argumentaation vahvistus (vrt. Kakkuri-Knuuttila 1998, 256), vaikka vahvistussanaa 

�kaikki� ei olekaan suoraan mainittu. 

 

�Asiantuntijat sanovat, että menestymisen mahdollisuutesi ovat paremmat, jos 
harrastat aerobisia lajeja.� (Kilot kuriin, s. 12) 

 

�Yksikään lääkäri ei suosittelisi yli ½ -1 kg:n painonpudotusta viikossa. (Hoikistu 
pysyvästi, s. 14) 

 
�Tosiasioihin� vetoaminen taas on tyypillinen virheargumentti � annetaan lukijan 

ymmärtää, että kirjoittajalla on hallussaan koko totuus ja vain hölmö kiistäisi tosiasiat. 

Toinen tyypillinen keino on väittää, että �kaikki tietävät, että asia on näin�. Tällöin ei 

anneta vastakkaiselle näkökulmalle tilaa, vaan houkutellaan lukija uskomaan esitetty 

väite. 

 
�Vasta kun lyöttäydyin yhteistyöhön kehoni kanssa ja lakkasin taistelemasta sitä 
vastaan, henkilökohtainen kamppailuni jäi taakse. Vastaukset löytyvät tosiasioista, 
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ja tosiasiat on ymmärrettävä, ennen kuin laihdutuksessa on mitään mieltä.� 
(Hoikistu pysyvästi, s. 10) 

 
Tälle diskurssille ovat luonteenomaisia myös erityistermit, jotka antavat tieteellisyyden 

tunnun tekstiin. Kun tätä verrataan Paajasen tutkimuksen populaaritieteelliseen 

diskurssiin (2003, 38), huomataan että kyseessä on lähes sama diskurssi. Paajanen viittaa 

tällä diskurssillaan tutkimissaan lehdissä käytettyyn tapaan esittää asiat yleistajuisesti ja 

elävästi, mutta tieteellisiin faktoihin pohjautuen.. Omassa tieteellisyysdiskurssiksi 

nimeämässäni puhunnassa taas tekstin rakenne ja informatiivisuus sekä erityistermien 

käyttö tekevät tekstistä tieteellisen oloisen, mikä lisää uskottavuutta. Käsitteiden 

selitykset suluissa ovat kirjoittajan keino kirjoittaa asiantuntevaa tekstiä, mutta kuitenkin 

tehdä lukijalle mahdolliseksi tekstin ymmärtäminen.  

 

�Olipa liikunta kuinka rauhallista tai rasittavaa hyvänsä, elimistö tuntee vain kaksi 
liikunnan lajia, aerobisen ja anaerobisen. Kumpi kulloinkin on kyseessä riippuu 
kahdesta tekijästä: tehosta (kuinka kovaa ponnistellaan ja kestosta (kuinka kauan 
ponnistelu kestää).� (Hoikistu pysyvästi, s. 19) 

 

Lisäksi aineistossani on tyypillisesti kaavioita ja diagrammeja, esimerkiksi ruokavalion, 

liikunnan ja painonhallinnan välistä suhdetta kuvaava kolmio sekä aerobisen ja 

anaerobisen liikunnan kohdalta tehon ja tulosten välinen suhde kaavion avulla esitettynä 

(esimerkiksi Hoikistu pysyvästi, s. 18 ja 19). Nämä kaikki keinot antavat tekstiin 

luotettavuuden tuntua ja houkuttelevat lukijaa uskomaan teoksen väitteisiin. 

 

5.1.2 Helppousdiskurssi vs. kamppailudiskurssi  

 
Tässä vaikuttaisi olevan kaksi toisilleen vastakkaista diskurssia: helppouden 

korostaminen ja taistelumielen nostaminen, mutta ne ovat aineistoni perusteella 

yhteenkietoutuneita; ne voivat esiintyä jopa yhtä aikaa samassa virkkeessä. On olemassa 

kolme erilaista esiintymismuotoa: korostetaan helppoutta ja vaivattomuutta, korostetaan 

hampaat irvessä �taistelua, tai sitten (tiedostamatta?) yhdistetään ne molemmat. 

Helppoutta voi korostaa esimerkiksi seuraavasti: 
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�Ainoastaan kävelyä sisältäneen päivittäisen aerobisen harjoittelun ja 
painoharjoittelun ansiosta Barbara Evansen kapeni enimmäkseen vyötäröstä ja 
lantiolta yhteensä 58,5 cm.� (Kilot kuriin, s. 203) 

 
�Ennen kuin aloitat tietoisen ruoanvalinnan ohjelman, toivon, että unohdat kaikki 
laihdutuskuureihin liittyvät ajatukset. Tämä dieetti on täysin erilainen kuin muut 
laihdutuskuurit. Sinun ei tarvitse luopua lempiruoistasi eikä muuttaa 
elämäntapojasi. Et tunne itseäsi nälkäiseksi.� (Katso mitä syöt, s. 10) 

 

�Nykyään rasvan valvominen on helppoa. Tuoteselosteissa kerrotaan kalorit, 
rasvamäärät sekä rasvaprosentti pakkausta kohti, joten on helppo todeta pelkällä 
vilkaisulla, sisältääkö tuote vähän vai paljon rasvaa.� (Vihoviimeinen dieetti, s. 36) 

 

Helppousdiskurssissa suostuttelukeinoina ovat erityisesti nopeiden ja helppojen tulosten 

lupaaminen. Yllä olevissa esimerkeissä jo sanasto kertoo, että pyritään saamaan 

vaivalloinen asia näyttämään vaivattomalta: �ei tarvitse luopua mistään� �tee ainoastaan 

tälläinen pikku juttu niin laihdut heti paljon� �ongelmakohdat katoavat itsestään� ovat 

sanomia, joita ylläolevista esimerkeistä voi lukea. Tämä vastaa Hännisen (2000) 

näkemystä siitä, että laihduttaminen on aikakauden ilmiöihin sidottua (liike)toimintaa, 

jossa mitä mielikuvituksellisimmilla tuotteilla on kulttuurinen paikkansa. Terveysoppaan 

tavoite ei ole myydä mitään tuotetta (paitsi itsensä), mutta tavoite on houkutella tiettyyn 

toimintaan, mikä ei ole kaukana laihdutustuotteiden mainonnan kielestä, jossa apuna 

käytetään suuria lupauksia ja vakuutetaan että tämä tuote (tässä tieto) antaa sinulle 

hoikan vartalon helposti. 

 
Kamppailudiskurssissa puolestaan laihdutus näyttäytyy taisteluna. Suostuttelukeinoina 

ovat argumentointi sen puolesta, että näillä ohjeilla laihdut varmasti. Diskurssissa 

annetaan toisaalta suoria neuvoja, esimerkiksi alla ensimmäisessä esimerkissä. Ohjelista 

muistuttaa kymmentä käskyä enemmän kuin neuvoja, vaikka neuvoina niitä tarjotaan. 

Sotaan liittyvät kielikuvat korostuvat seuraavissa esimerkeissä. Laihduttaminen 

näyttäytyy alla olevissa esimerkeissä �kamppailuna�, jossa rasva on �vihollinen�, joka 

pitää �tuhota�. Laihdutusohjelma taas on �strategia� ja luontoäitikin on meitä vastaan, 

koska sen ansiosta �aivosi on ohjelmoitu haluamaan rasvaa�. Jos noudattaa juuri näitä 

neuvoja, on taistelun voittaja. Ja kukapa haluaisi olla häviäjä. Tässä joitakin esimerkkejä 

kamppailudiskurssista:  
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�Seuraavassa on 10 neuvoa, joiden nimeen laihduttamisen asiantuntijat vannovat: 
1. Kirjaa muistiin mitä syöt, 2. Osta viisaasti 3. Tasapainota rasvansaantisi 4. 
Opettele erottamaan nälkä ja jano 5. riittävästi kuitua 6. Syö useita kertoja 
päivässä 7. Lopeta ajoissa 8. Älä jätä aterioita väliin 9. Nauti himoitsemiasi 
herkkuja � mutta vain silloin tällöin 10. Nauti ruoasta.� (Kilot kuriin, s. 27)  

 
�Taistelu rasvaa vastaan� (otsikko Kilot kuriin, s. 28) 

�Rasvanhimoa voi pitää luontoäidin julmana pilana, sillä aivosi on todella 
ohjelmoitu haluamaan rasvaa.� (Kilot kuriin, s. 28)  

 
�Niin rakas vihollinen kuin rasva meille onkin, se on yllättävän maukasta ja antaa 
ruokaan makua ja näköä.� (Hoikistu pysyvästi, s. 32) 

 
�Jos haluat tuhota puoli kiloa rasvaa viikossa, energiavajauksesi tulisi olla 500 
kaloria päivässä. Saat sen aikaan seuraavasti [�]� (Hoikistu pysyvästi, s. 14) 

 
”Yksikään dieetti ei lupaa, että laihdut vaikka söisit niin paljon kuin ikinä haluat � 
jos sellainen tulee vastaan, jätä se omaan arvoonsa. Joitakin sääntöjä on oltava, 
mutta niiden ei tarvitse olla liian jyrkkiä tai ehdottomia. Dieetti ei tehoa, jos siitä 
ei pysty pitämään kiinni.� (Hoikistu pysyvästi, s. 38) 

 
�Laihdut syömällä jatkuvasti, et näkemällä nälkää. Tarvitset strategian, jota voit 
noudattaa, selkeän laihdutusohjelman, joka perustuu tosiasioihin eikä 
kuvitelmiin.� (Hoikistu pysyvästi, s. 41) 

 
 

Seuraavissa esimerkeissä taas on paljon ristiriitaista. Laihduttamiseen halutaan antaa 

positiivinen näkökulma, jotta saataisiin lukija houkuteltua laihdutuksen aloittamiseen. 

Kuitenkin kuin huomaamatta taistelumetaforat tulevat virkkeisiin mukaan. 

Laihduttaminen on yhtä aikaa �suoritettava�, mutta �omaksi iloksi�. Painonpudotus on 

�taistelu�, vaikkei ruoka olekaan ensimmäisessä esimerkissä enää vihollinen. �Realistinen 

ja positiivinen lähestymistapa� auttaa, kun edessä on �kamppailu�. Aineistossani lukijaa 

pyritään suostuttelemaan positiivisilla mielikuvilla, mutta loppujen lopuksi teksteistä 

jääkin negatiivinen vaikutelma: 

 

�Älä pidä ruokaa vihollisena! Et voi elää ilman ruokaa, joten pyri elämään sen 
kanssa sovussa. Mitä pikemmin ymmärrät, ettei mikään ruoka-aine ole 
luonnostaan turmiollinen ja että voit todellakin nauttia monipuolisesta 
ruokavaliosta, sitä nopeammin voitat taistelun liikapainoa vastaan.� (Kilot kuriin, 
s. 27)  

 45



 
�Laihduttaminen on suoritettava omaksi iloksi, ei kenenkään toisen mieliksi. 
Kirjoita ylös viisi hyvää syytä sille, miksi haluat hoikistua.� (Vihoviimeinen 
dieetti, s. 18) 

 
�Realistinen ja positiivinen lähestymistapa valmistaa edessä olevaan 
kamppailuun. Tässä keinoja tuoreen alun ja tehtävässä onnistumisen takaamiseksi. 
[�]Laihduta oikeista syistä. Älä yritä olla täydellinen. Nauti monipuolisesta 
ruokavaliosta [�]� (Vihoviimeinen dieetti, s. 18) 

 

Yllä olevissa esimerkeissä myös pyritään siirtämään hyväksyntä lähtökohtaoletuksista 

väitteille (vrt. Perelman 1996, 28). Hyväksynnän siirto nimittäin edellyttää tietyn 

sidoksen luomista oletetun yhteisymmärryksen eli arvostusten ja tavoiteltujen asioiden 

tilojen sekä hyväksyttäviksi tarjottujen väitteiden välille. Tässä oletetaan lukijan 

tavoitteeksi laihtuminen (mistä varmasti on yhteisymmärrys) ja pyritään sitomaan se 

väitteeseen, että monipuolisesta ruokavaliosta saa nauttia ja sillä tavoin tavoitteen 

saavuttaminen on mahdollista. 

 

5.1.3 Positiivisuusdiskurssi vs. kärsivällisyysdiskurssi 
 

Positiivisuusdiskurssi vaikuttaa osittain samankaltaiselta kuin helppousdiskurssi, mutta 

tässä puhunnassa korostuu psykologian kieli, positiivinen ajattelu ja muutenkin �henkeä 

vahvistava� sanasto. Vastapuolena tähän diskurssiin muodostuu kärsivällisyysdiskurssi, 

jolla pyritään suostuttelemaan lukija uskomaan, että hän on tekemässä jotakin hyvin 

merkittävää ja kehittävää, johon hänen tulisi suhtautua pitkäjänteisesti. 

 

Positiivisuusdiskurssissa pyritään positiivista ajattelua korostamalla antamaan pontta 

laihdutusyrityksille. Lisäksi pyritään vetoamaan lukijan itsetuntoon ja nostamaan 

motivaatiota. Lukijaa puhutellaan hyvin suoraan ja nostetaan ikään kuin toivottomuuden 

suosta laihdutuksen onnistumisen tielle. Näissä esimerkeissä ennakko-oletuksena on, että 

lukija on jo jättänyt monta epäonnistunutta laihdutusyritystä taakseen eikä usko enää 

onnistuvansa. Tämän oletuksen hyväksyntä pyritään sitten siirtämään väitteelle, että 

onnistuminen on mahdollista vaikka välillä epäonnistuisi: 
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�Ajattele positiivisesti. Korvaa mieleesi pyrkivät negatiiviset ajatukset, kuten 
�inhoan vartaloani� positiivisilla versioilla, kuten �alan jo näyttää hiukan 
hoikemmalta� [�] positiivinen ajattelu muistuttaa sinua siitä, että sinä ansaitset 
onnistumisen ja sen vuoksi niin myös tapahtuu.� (Vihoviimeinen dieetti, s.27�28) 

 

�On olemassa hyvin yleisiä ajatuskuvioita, jotka saattavat haitata laihduttamista 
tehden tyhjäksi parhaatkin yritykset ja aiheuttaa epäonnistumisen tunteita. 
Onneksi on myös paljon keinoja päästä näiden ansojen yli. Ensimmäinen askel on 
tunnistaa ne.� (Vihoviimeinen dieetti, s. 59) 

  
�Katkaise negatiivisuuden noidankehä. Jos syöt tunnesyistä, älä jatka kehää 
kasaamalla syyllisyyttä syömisestäsi.� � � Älä syyttele itseäsi tahdonlujuuden 
puuttumisesta, vaan hyväksy tekosi ja anna se itsellesi anteeksi. Sitten voit miettiä 
mitä ensi kerralla voisit tehdä estääksesi samaa toistumasta uudelleen.� 
(Vihoviimeinen dieetti, s. 63) 

 

Hyvään oloon vetoaminen on jo Aristoteleelta tuttu retorinen keino. Lisäksi seuraavassa 

esimerkissä käytetään tekniikkana hyvinvointiin vetoamista pelkän materiaalisen edun 

lisäksi, vrt. Aristoteleen näkemys siitä, että päämäärään vetoaminen ei ole niin arvokasta 

kuin jos motivaationa on asia itse ja hyvinvointihan on sitä, mitä jokainen meistä 

tavoittelee. Hyvää on se, jonka ansiosta ihminen voi hyvin, kuten Aristoteles asian 

ilmaisee. 

 

�Hyvältä näyttäminen ei ole ainoa laihtumisen etu. Sinä myös voit hyvin.� (Kilot 
kuriin, s. 203)   

 
Positiivisuusdiskurssille näyttäytyy myös vastakkainen muoto, pitkäjänteisyyteen, 

�parempaan minään� vetoaminen, jonka tässä nimeän kärsivällisyysdiskurssiksi. 

Vedotaan itsekuriin ja suorituksiin sekä varoitetaan lopettamasta kesken, suostutellaan 

lukija uskomaan, että yritys auttaa aina, vaikka tulokset eivät päätä huimaisi. Lisäksi 

suostuttelussa käytetään hyväksi kunnianhimoon vetoamista. Tätä voisi verrata 

Aristoteleen (1997, 29) ajatukseen, jonka mukaan suuremmassa arvossa pidetään 

vaikeampaa, kuin sitä mikä on helppoa, sillä vaikeampi on harvinaisempaa.  

 

�Voi viedä viikkoja, kuukausia, jopa vuoden ennen kuin tavoitepaino on 
saavutettu. Tämän hyväksyminen ja pitkäaikainen sitoutuminen terveelliseen 
syömiseen ja liikuntaan on pysyvän painonpudotuksen salaisuus.� (Vihoviimeinen 
dieetti, s. 25) 
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�Ole päämäärätietoinen. Paras tapa menestyä elämässä on asettaa päämääräkseen 
sen, mitä haluaa.� (Vihoviimeinen dieetti, s. 26) 

 
Seuraavassa esimerkissä vedotaan kärsivällisyyteen. Myönnetään, että tehtävä ei ole 

helppo, mutta luovuttamisesta ei ole hyötyä. Vastaväitteitä pyritään torjumaan 

konjunktion �mutta� käytöllä, minkä tehtävä on vastaväitteiden painon vähentäminen 

(vrt. Kakkuri-Knuuttila 1998, 256). 

 
�Älä luovuta! Tietysti laihduttaminen voi tuntua siltä kuin ratsastaisi 
kilpikonnalla, mutta ajattelepa, miltä elämä tuntui ennen kuin aloitit. Jos lopetat 
kesken, missä olet taas puolen vuoden päästä?� (Vihoviimeinen dieetti, s. 28) 

 
 
Seuraavassa esimerkissä käytetään analogiaa uskottavuuden rakentamisessa. Analogian 

täytyy olla uskottava lukijan mielestä (vrt. Perelman 1996, 120). Alla olevassa 

tekstikatkelmassa vakuuttavuus ei johdu argumentin loogisesta rakenteesta vaan siitä, 

että analogia on uskottava: hampaiden harjaus vaatii säännöllisyyttä, niin myös kuntoilu, 

jos kerran terveys on tavoitteena. 

 
�Kunto-ohjelman säännöllinen noudattaminen tuottaa hyvin ansaitun tunteen siitä, 
että on saavuttanut jotakin, mikä puolestaan auttaa jaksamaan 
painonpudotustavoitteen läpiviemisessä. Kuntoilua voisi verrata hampaiden 
harjaamiseen. Se on tehtävä joka päivä jos haluat hampaidesi säilyvän terveinä.� 
(Vihoviimeinen dieetti, s. 45) 

 

Yksi kärsivällisyysdiskurssin ominaispiirteistä aineistossani on �tämä � ei � ole � dieetti�-

vakuuttelu. Uskotellaan myös, että itse asiassa kyseessä ei ole mikään vaativa 

pakkosuoritus vaan positiivinen itsensä kehittäminen. Lisäksi mustamaalataan 

dieettikirjojen hömppäväitteitä, jotta saataisiin omille väitteille uskottavuutta. Näissä 

esimerkeissä pohjustetaan omaa puhetta siitä, miten oikeasti laihdutetaan. Lukijan toive 

helposta laihtumisesta todistetaan huuhaaksi eli käytetään hyväksi �näkymätöntä 

vastustajaa�, joka on retorinen keino lukijan vastaväitteiden nujertamiseksi ennen kuin 

niitä on syntynytkään (vrt. Jokinen, Juhila & Suoninen 1993, 33). Näin puhuja 

argumentoi ikään kuin näkymättömälle yleisölle ottaen jo ennakolta huomioon lukijan 

vastaväitteet: 
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�Riippumatta siitä kuinka monta epäonnistunutta laihdutuskuuria kannamme 
vyötäröllämme, tunnemme houkutusta uskoa, että jossakin on ihmedieetti, joka 
auttaa meitä karistamaan liiat kilot ilman pienintäkään vaivannäköä. Minä etsin 
sitä vuosikausia ja haksahdin aina uusiin viekoitteleviin lupauksiin ihmeitä 
tekevistä laihdutuskuureista.� (Hoikistu pysyvästi, s. 10)  

 
�Laihtumiseen ei ole mitään poppakonstia. Et pysty pudottamaan painoa luomatta 
�kalorivajausta� eli polttamatta enemmän kaloreita kun ravinnosta saat. Teoriassa 
voit valita jonkun kolmesta tavasta: voit syödä vähemmän, liikkua enemmän tai 
yhdistää nämä kaksi syömällä hieman vähemmän ja liikkumalla hieman 
enemmän. Kun tosiasiat tehdään selväksi, valinta on kiistaton.� (Hoikistu 
pysyvästi, s. 14) 

 

5.1.4 Draamadiskurssi 
 

Draamadiskurssi sisältää tyyliltään liioittelevia ilmauksia, sillä pyritään herättämään 

lukijan omia kokemuksia vastaavissa tilanteissa ja toisaalta tyyli sisältää humoristisiakin 

piirteitä. Teksti vetoaa lukijaansa oivallusten kautta. Paajanen esittää tutkimuksessaan 

(2003) samankaltaisen diskurssin, jonka hän nimeää tarinankerrontadiskurssiksi. 

Paajasen (2003, 39�40) mukaan tämä diskurssi esittää tapahtumat jännittävänä 

kertomuksena, jonka tarkoituksena on temmata lukija mukaansa. Omassa aineistossani ei 

ole aivan samasta asiasta kyse, vaikka dramaattinen kielenkäyttö pyrkiikin tuomaan 

elävyyttä tekstiin ja kärjistyksillä keventämään raskasta laihdutusta sekä houkuttelee 

lukijan uskomaan, että koko laihdutusinnostus on absurdia nykyisin keinoin. 

 

�Tämä on aivan liian tuttu kokemus: otat suosikkifarkkusi kuivausrummusta etkä 
saa vetoketjua kiinni. Ajattelet, että kuivaaja kutisti farkkusi.� (Kilot kuriin, s. 11) 

 

�Olet lihonut. Jälleen. Viimeksi kokeilemasi dieetti toimi, mutta olet lihonut 
kaiken painon takaisin. Mikä pahempaa, se asettui juuri sinne, minne vähiten 
haluat lisäkurveja � vatsaasi, takapuoleesi ja reisiisi.� (Kilot kuriin, s. 11) 

 

�Me kokeilemme proteiinidieettejä, kaalikeittodieettejä � jopa purukumidieettejä. 
Meistä on silti tullut maa, jossa on pönäköitä aikuisia ja pulleita lapsia; 
lapsistamme joka neljäs on ylipainoinen tai lihava. Nämä suuntaukset näyttävät 
kertovan, että me tulemme näkemään maailmanlaajuisen vyötäröiden, lantioiden 
ja reisien laajentumisen.� (Kilot kuriin, s. 11) 
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Tälle puhunnalle on ominaista aineistossani vastakkainasettelu turhien dieettien ja 

myöhemmin kirjassa esiteltävän �sen ainoan oikean laihdutustavan� välillä. 

Argumentaatioteoriassa (Kakkuri-Knuuttila 1998, 250) yksi argumentoinnin tekniikoista 

on, että vastakohdat ovat eriarvoiset; jos onnistuu uskottavalla tavalla nimeämään jonkun 

asian olennaiseksi, sen vastapuoli on näennäisenä vähemmän merkittävä.  Tätä tapaa 

muissakin analysoiduissa teoksissa, tähän tuoduissa esimerkeissä vain 

vastakkainasetteluun on tuotu humoristisia liioittelevia piirteitä. Lisäksi huomattavaa on 

se, että ihmisten omaa osuutta tai varsinaista syytä ei mainita, vaan se on lukijoiden 

pääteltävä, ja kohtalonomainen ruumiinosien laajentuminen näyttää väistämättömältä. 

Tässä herää lukijalle myös kysymys �mikä meni vikaan?�, johon sitten kirjoittaja 

myöhemmin tekstissään pyrkii vastaamaan.  

 

5.1.5 Yhteisöllisyysdiskurssi 
 

Tämä diskurssi antaa lukijalle perspektiiviä siihen, että hän ei ole yksin ongelmansa 

kanssa ja toisaalta, että häntä ennen muutkin ovat selvinneet laihdutuksesta. 

Tämänkaltainen puhunta lisäksi pyrkii lisäämään lukijan motivaatiota laihdutukseen 

luomalla tunteen siitä, että ylipainoiset, miksei vaikkapa ikuiset laihduttajat, ovat yhtä 

suurta joukkoa ja tämä laihdutusprojekti on yhteinen asia. Lukija tuntee kuuluvansa 

suureen laihduttajien joukkoon ja häneen vetoaa yhteisöllisyyden illuusio: 

 

�Kolmannes amerikkalaisista on ylipainoisia. On arvioitu, että jos asiaa 
tutkittaisiin minä tahansa hetkenä, 50 prosenttia amerikkalaisista naisista olisi 
laihdutuskuurilla juuri tuolloin. Tutkimusten mukaan 90�99 prosentissa 
laihdutuskuureista menetetyt kilot palaavat kuurin jälkeen.� (Vihoviimeinen 
dieetti, s. 7) 

 

�Länsi-Euroopassa joka neljäs aikuinen on ylipainoinen, ja yhdysvalloissa kiloja 
on liikaa joka kolmannella. Ei olekaan mikään ihme, että laihdutus on meille 
pakkomielle� (Hoikistu pysyvästi, esipuhe.) 

 

�Jos et ole tyytyväinen vartaloosi, sinulla on paljon seuraa. Olet epäilemättä 
lukenut otsikot, jotka julistavat, että yli puolet yli 20-vuotiaista amerikkalaisista 
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on ylipainoisia ja että joka neljäs on lääketieteellisesti määriteltynä lihava.� (Kilot 
kuriin, s. 11) 

 
Lisäksi tähän diskurssiin kuluvat olennaisena osana esimerkkitapaukset retorisena 

keinona, joiden tarkoituksena on suostutella lukija uskomaan, että �jos hän pystyi siihen, 

pystyt sinäkin�. Perelmanin (1996, 120) mukaan esimerkin avulla tapahtuvassa 

argumentaatiossa esitettyä kieltäydytään pitämästä ainutkertaisena ja siihen yhteyteen 

sidottuna, jossa kuvattu tapahtuma on toteutunut. Tavoitteena on erityistapauksesta 

lähtien selvittää sääntöä tai rakennetta johon se perustuu. Lisäksi vaikutuskeinona 

käytetään opetuskertomuksia, joiden avulla pyritään osoittamaan oikea tapa toimia ja 

esitellään samalla erilaisia vaihtoehtoja. Perimmäisenä psykologisena keinona näillä 

molemmilla on saada lukija samastumaan ihmisiin, joista hän lukee, ja valamaan 

optimismia. Tässä joitakin esimerkkejä: 

 

�Otetaan vaikka Cindi Arvanites, joka muutti yhdessä miehensä kanssa 
ruoanlaittotapojaan � ja muutti samalla vartalonsa.� [�] Näet, kuinka Cindi teki 
tämän, ja opit joitakin ruoanlaittotapoja, jotka auttavat myös sinut hyvään 
kuntoon.� (Kilot kuriin, s. 12) 

 

�Kolme naista tapaa lounaalla. Yksi heistä, kiireinen nainen, jonka elämän 
täyttävät pienet lapset ja kokopäivätyö, tilaa kalkkunaleivän ilman majoneesia ja 
pyytää samalla jälkiruokalistan. Naisista vanhin, joka on osa-aikatyössä silloin, 
kun ei hoida kotia, pyytää dieettilautasen � hedelmäsalaattia ja raejuustoa. 
Naisista nuorin on elämäntilannettaan rakastava sinkku, joka ei ole vielä sinä 
päivänä syönyt mitään ja on todella nälkäinen. Hän tilaa tacosalaatin. Nämä 
kaikki kolme naista luulevat olevansa dieetillä. Haluamme nyt esitellä sinulle 
Margien, Sarahin ja Annin, kolme hyvin erilaista naista, joilla on yksi suuri 
yhtäläisyys: jokainen heistä haluaa laihtua.� (Kilot kuriin, s. 15) 

 

5.1.6 Materialismidiskurssi  
 

Tämä puheen tyyppi käsittää ulkokohtaisuuksiin perustuvia arvoja, jotka houkuttelevat 

ihmistä tavoittelemaan rikkautta, hyvää ulkonäköä ja menestystä. Tämä siis Aristoteleen 

retoriikassa kuuluu �hyvän tavoitteluun�, johon lähtökohtaisesti kuuluu myös terveys ja 

rikkaus. Käännettyjen terveysoppaitten kohdalla ilmeni, että suoranainen taloudelliseen 
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ja ammatilliseen menestykseen viittaaminen korostui paikoin jopa varsinaisen terveyden 

edistämisen kustannuksella: 

 

�Kaikki tietävät, ettei ylipaino ole terveellistä. Vakuutusyhtiöt ainakin varmasti 
tietävät sen: niillä on ylipainoisista paljon tilastotietoa, jota käytetään riskiryhmien 
määrittelemiseen. [�] �Ylipaino vaikuttaa jopa ostovoimaan: lihavat ihmiset 
ansaitsevat todennäköisesti vähemmän rahaa, ja erityisesti, jos he kuuluvat 
päällikkötasoon.� (Katso mitä syöt, s. 10) 

 

Myös terveyden ja hyvän kunnon yhdistäminen uskottavuuteen työelämässä oli 

tyypillistä käännettyjen tekstien puhunnassa. Imagonrakennus ja profiilin kohottaminen 

otettiin motivoinnin perustaksi, jotta pystyttäisiin vetoamaan lukijan tarpeeseen 

menestyä. Äärimmilleen vietynä tällaisessa puhunnassa siis halutaan ilmaista, että lihava 

on epäonnistuja, eikä häneen suhtauduta vakavasti, kuten Hännisenkin (2000) 

tutkimuksessa kävi ilmi. Seuraava esimerkki käyttää myös esikuvina erittäin 

menestyneitä ihmisiä, johtajia, jotka ovat lisäksi erittäin kiireisiä. Jos he suhtautuvat 

painonhallintaan vakavasti, täytyy lukijankin niin tehdä, muuten hän ei voi menestyä 

laihdutusyrityksessä tai urallaan:   

 

�Jotkut potilaistani ovat johtavia liikemiehiä ja poliitikkoja. Heidän täytyy näyttää 
terveiltä ja hyväkuntoisilta, jotta he vaikuttaisivat voimakkailta ja uskottavilta. 
Myös he suhtautuvat painonhallintaan vakavasti� (Katso mitä syöt, esipuhe) 

 

5.2 Suomalaisten tekstien diskurssit ja käännettyihin teksteihin vertailu 

 

Suomalaisissa teksteissä vain kolmessa viidestä on esipuhe. Aineiston kaikissa 

käännetyissä teksteissä puolestaan oli esipuhe, joka on johdatus aiheeseen ja kontaktin 

otto lukijaan. Kertooko tämä mahdollisesti siitä, että suomalaisissa teksteissä ollaan 

asiakeskeisempiä eikä niin paljon keskitytä lukijan puhuttelemiseen? Tekstien lähempi 

tarkastelu antaa tähän ehkä vastauksen. 

 

Käännettyjen teosten esipuheissa pyrittiin rakentamaan auktoriteettiasemaa, vetoamaan 

asiantuntijoihin ja kertomaan omasta kokemuksesta ja tietämyksestä sekä motivoitiin 
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lukijaa helppouden argumenteilla. Suomalaisissa teksteissä esipuheissa otetaan hieman 

erilainen ote lukijaan. Aloituksesta pyritään tekemään mukaansatempaava esimerkiksi 

kärjistyksen avulla: 

 

�Laihdutus on vuotuinen rääkki, pakollinen kidutusjakso keväisin ja syksyisin. Se 
toistuu vuodesta ja vuodenajasta toiseen ilman pysyvää tulosta. Ensi vuonna tai 
ensi syksynä odottaa taas uusi laihdutuskuuri.� (Pysyvästi hoikaksi, esipuhe) 

 

Sen jälkeen seuraa kertominen faktoista ja tilanteen kartoitus, mikä on hyvin asiallista. 

Kuitenkin jo tässä vaiheessa pyritään viestittämään, että dieetti ei kannata: 

 

�Länsimaissa ylipaino on suuri terveydellinen ongelma. Kantajalleen se on usein 
myös esteettinen pulma. Suomalaisista aikuisista yli puolet on ylipainoisia. 
Laihdutuskuuri, dieetti, ei tuo pysyviä tuloksia. Pahimmillaan se lihottaa.� 
(Pysyvästi hoikaksi, esipuhe) 

 
Kun lihavuuden ongelma on todettu, pyritään esittämään ratkaisuehdotuksia. Tekstin 

sävy on hienovaraisen ironinen: 

 

�Ainoa ratkaisu pysyvään hoikistumiseen on elämänmuutos. Pysyvä muuttuminen 
on vaikeaa. Melkein kaikki tietävät miten laihtua: Syömällä vähemmän, 
liikkumalla enemmän. Kovin yksinkertaista. Haasteena onkin saada se aikaan.� 
(Pysyvästi hoikaksi, esipuhe) 

 

Yhteisöllisyyden korostaminen on ainakin yhdessä aineistoni teoksessa tärkeää jo 

esipuheessa. Tätä ei tullut käännetyissä teoksissa ilmi näin korostetusti.: 

 

�Tervetuloa lihavien salaseuraan � kuitenkin vain hetkeksi, sillä toivon, että 
luettuasi tämän kirjan päätät jättää lihavien salaseuran ja suhtautua sujuvasti 
solakoiden valtavirtaan. Puhun salaseurasta, sillä lihavat kuuluvat salaseuraan, 
tosin hyvin näkyvään. Salaseurana he ovat yhtä, sillä lihavuus yhdistää 
verisiteitäkin tiukemmin.� (Solakaksi mielen voimin, esipuhe) 

 

Tekstistrategioista löytyy samankaltaisuuksiakin käännettyihin teoksiin nähden. Oman 

lokeron löytäminen tekstille on ilmeinen pyrkimys suomalaisissakin esipuheissa: 
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�Tässä kirjassa opetamme sinua muuttumaan. Kerromme miten voit vaikuttaa 
elämääsi, niin ettet koe eläväsi jatkuvassa kieltäymyksessä mutta samalla 
kuitenkin hoikistut � ja tästä eteenpäin � myös pysyt hoikkana.� (Pysyvästi 
hoikaksi, esipuhe) 

 

�Markkinoilla on tälläkin hetkellä kymmeniä laihdutusoppaita. miksi siis 
kirjoittaa vielä yksi lisää? Koska laihdutuksessa ei ole vaikeinta painonpudotus 
vaan sen pitäminen tavoitelukemissa. Markkinoilla on tarjolla 
pikalaihdutuskeinoja, jotka eivät usein tuo edes toivottuja tuloksia, pysyvistä 
tuloksista puhumattakaan. Kirjoitimme tämän kirjan, koska koimme, ettei ole 
vielä kirjoitettu kirjaa, jossa olisi otettu riittävän monipuolisesti huomioon kaikkia 
onnistuneen laihdutuksen perustekijöitä: ravintoa, liikuntaa ja ennen kaikkea 
laihdutuksen psykologiaa.� (Sinä onnistut, esipuhe) 

 
Oman kokemuksen korostaminen tulee ilmi vain yhdessä esipuheessa. Tämä oli paljon 

tärkeämpää käännetyissä teoksissa. Seuraavassa esimerkissä tulee ilmi myös se, että 

kontakti lukijaan on vahvempi ja läheisempi, kun kirjoittaja tuo itsensä näkyviin 

tekstissä:  

 

�Kolmanneksi, seitsemän hunnun tanssissa on kysymys solakoitumisesta, ei 
laihtumisesta � mielestäni noilla kahdella on huomattava ero, joka selviää toisessa 
luvussa. Nyt � nimenomaan solakampana, en laihempana � kerron, millä keinoin 
vuosien mittaan kertyneet kilot alkoivat häipyä. Pompottelun aika on ohi. Voin 
syödä mitä haluan. Ero entiseen on siinä, että enimmäkseen haluan sellaista mikä 
pitää solakkana: [�] (Solakaksi mielen voimin, esipuhe) 

 
Kontaktia voidaan ottaa lukijaan korostetumminkin puhuttelemalla lukijaa yksilönä. 

Asiaan kuuluu myös lukijan houkuttelu ikään kuin matkalle kohti muutosta. Suostuttelu 

perustuu unelmien herättämiseen ja mahdollisuuksien korostamiseen. Seuraavassa 

esimerkissä on lisäksi tehokeinoina lukijan vastaväitteiden huomioon ottaminen alussa 

sekä motivaation vahvistaminen innostavalla huudahdusvirkkeellä:  

 
�Kuulostaako epäuskottavalta? Kornilta? Naiivilta? Jenkkihenkiseltä? 
Laihtuminen lähtee korvien välistä. Vasta kun todella uskot, että onnistut, sinä 
onnistut!� (Sinä onnistut, esipuhe) 

 
 
Seuraavassa esimerkissä käytetään myös retorisia kysymyksiä lukijan kiinnostuksen 

herättämiseksi ja mukaan ottamiseksi: 
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�Miltä kuulostaa elämäntapa, jolla voit laihtua kohtuullista vauhtia, olla energinen 
ja tuntea, ettet oikeastaan edes ole laihdutuskuurilla? [�] miltä tuntuisi onnistua 
saavuttamaan haluamansa tulokset ja säilyttämään ne koko lopun elämänsä?� 
(Sinä onnistut, esipuhe)  

 
�Jos valintasi on kevyt linja � kirja on juuri sinua varten. Loppu on yksinomaan 
sinusta itsestäsi kiinni. Ja nyt: astele kanssamme kevyesti eteenpäin. Rohkeasti, 
kohti muutosta.� (Pysyvästi hoikaksi, esipuhe) 

 
 

5.2.1 Asiantuntijuus- ja tieteellisyysdiskurssi 
 

Suomalaisista analysoimistani teksteistä puuttui kokonaan asiantuntijoihin vetoaminen 

niin yleisellä tasolla kuin asiantuntijoiden lausuntojen ja sitaattien käyttäminenkin. Tämä 

saattaa paljastaa merkittävänkin eron käännettyjen ja supisuomalaisten tekstien 

diskurssien välillä. Asiantuntijuuteen käännettyjen tekstein analyysissä liittyneistä 

retorisista keinoista ainoastaan ikiaikaiseen viisauteen vetoaminen esiintyi 

argumentaatiokeinona yhdessä analysoiduista teoksista:  

 

�Kokonaisvaltaisena solakoitumisohjelmana seitsemän hunnun tanssi ottaa 
huomioon myös ilmaston ja ympäristön, jossa solakoidutaan. Kiinalainen, 
tuhansia vuosia vanha viisaus, ei puhu happo-emästasapainosta eikä proteiineista 
ja hiilihydraateista, vaan ravinnon, kehon ja vuodenaikojen energioiden 
tasapainosta.� (Solakaksi mielen voimin, s. 96) 

 
 

Lisäksi yhdessä teoksessa suostutellaan lukija uskomaan väitteeseen kertomalla, että se 

�ei kaipaa selityksiä�, koska �se on niin hyvin tunnettua�. Tämä on tyypillinen 

virheargumentti, joka suostuttelee lukijaa väitteen puolelle ilman kunnollisia perusteluita. 

 

�Seitsemän hunnun tanssin solakoitumisohjelmaan kuuluu päivittäinen liikunta. 
Säännöllisen liikunnan merkitys terveydelle ja hyvinvoinnille ei kaipaa selityksiä, 
niin hyvin tunnettua se on.� (Solakaksi mielen voimin, s. 100) 

 

Tieteellisyysdiskurssi tulee ilmi supisuoomalaisissakin teksteissä. Erityistermejä ja 

tieteellisiä faktoja on näissä teksteissä vähemmän kuin käännetyissä teksteissä. 

Tietopitoinen ilmaisu tulee kuitenkin esille tekstin rakenteessa kahdellakin eri tavalla: 

 55



lauserakenteet ovat monimutkaisia monine alisteisine sivulauseineen ja/tai kirjoitus on 

kuin oppikirjasta, jolloin tyyli on sidosteista ja selittävää. 

 

�Vitamiineja ja hivenaineita löytyy monia, tähän esittelyyn on otettu mukaan 
tärkeimmät. Tärkeillä tarkoitetaan niitä joita meidän on tarkkailtava jotta saamme 
tarvittavan määrän tai joita pitää rajoittaa.� (Terveys ja hyvinvointi, s. 5) 

 

�Kovat, tyydytetyt rasvat aiheuttavat sen, että verihiutaleet paakkuuntuvat ja 
kerrostuvat verisuonten seinämiin, joka puolestaan on riski sydämelle. 
Tapahtumaa kutsutaan suonten kalkkeutumiseksi joka aiheuttaa 
verenkiertohäiriöitä ja joka puolestaan aiheuttaa sydän ja verisuonisairauksia 
joista vakavin on sydäninfarkti.� (Terveys ja hyvinvointi, s. 20) 

 

�Kyllä, sinua on johdettu harhaan. Selkeästi tärkeämpää kuin liikkua tietyllä 
teholla on liikkua säännöllisesti. Tehokkuutta tärkeämpää on se, että liikunta 
tuottaa iloa. Ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa liikkua eikä yhtä oikeaa liikkujaa.� 
(Sinä onnistut, s. 89) 

 

5.2.2 Helppousdiskurssi vs. kamppailudiskurssi  
 

Käännetyissä teoksissa oli yhteenkietoutuneena kaksi toisilleen vastakkaista diskurssia: 

helppouden korostaminen ja taistelumielen nostaminen. Suomalaisissakin teoksissa 

helppoutta korostetaan, mutta sotaan ja taisteluun liittyvät kielikuvat ovat lähes kokonaan 

poissa. Helppousdiskurssi on suomalaisissa teoksissa samankaltainen kuin käännetyissä 

teoksissa: suostuttelukeinoina ovat nopeiden ja helppojen tulosten lupaaminen. Näissäkin 

esimerkeissä sanasto kertoo, että pyritään saamaan vaivalloinen asia näyttämään 

vaivattomalta: laihtuminen käy �iloisesti� �vaivattomasti�, �tehokkaasti�; liikunta on 

�hauskaa� ja �helppoa�; �ei tarvitse tehdä muuta kuin muutama pikku asia� �saat syödä 

mitä haluat� ovat sanomia, joita yllä olevista esimerkeistä voi lukea.  

 

Laihduttaminen halutaan esittää helppona: eihän kukaan jaksaisi laihduttaa, jos se 

kuulostaisi työläältä! Hänninenkin (2000) toteaa, että laihdutusurakkaan suhtaudutaan 

usein negatiivisesti ja sitä pidetään vaivalloisena, mikä heikentää motivaatiota. Siksi alla 

olevissa esimerkeissä pyritään kumoamaan lukijan vastaväitteet liikkumisen helppoutta 

kohtaan jo ennakolta: 
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�Kaikeksi onneksi liikunta on hauskaa ja helppoa � vaikket ehkä sitä vielä 
tiedäkään! (Sinä onnistut, s. 83) 

 
Seuraavassa esimerkissä annetaan ymmärtää, että laihduttaminen on ihan helppoa kunhan 

syö oikeita määriä ja ajoittaa ruokailut oikein. Sitten kerrotaankin kolme asiaa, jotka 

esitellään vähäpätöisinä mutta jotka ovat tosiasiassa valtavan suuria. Näin lukijaa 

suostutellaan uskomaan, että laihduttaminen käy käden käänteessä: 

 
�Opettelemalla syömään oikean määrän oikeaan aikaan olet jo pitkällä. Paljon 
muuta ei itse asiassa tarvitakaan, kunhan liikut, syöt hyviä oikeita ruokia ja 
motivoit itseäsi pysymään kevyen elämän tiellä.�(Pysyvästi hoikaksi, s. 108) 

 
Seuraavassa esimerkissä argumentoidaan ristiriitaisesti, sillä väitetään, että 

laihduttaminen on helppoa: saa syödä mitä haluaa. Silti lähtökohtaoletuksena on, että on 

jo onnistunut oppimaan haluamaan sitä, mikä on terveellistä � ja se taas ei olekaan 

helppoa. 

 
�Periaatteessa pitäisi suoda itselleen syödä mitä haluaa tai mistä pitää eniten. 
Tämä on täysin mahdollista mikäli onnistut hankkimaan itsellesi hyvät 
ravintotottumukset. [�] Painon nousu ei aina tarkoita, että syö liian paljon vaan 
usein se johtuu siitä että syö väärin.� (Terveys ja hyvinvointi, s. 67) 

 
Helppouden sanasto on voimakkaasti esillä myös suomalaisissa teksteissä niin kuin 

käännetyissäkin tuli ilmi: Positiivisten adjektiivien käyttäminen vahvistaa 

suostutteluvaikutusta helppousdiskurssissa: 

 
�Seitsemässä viikossa jopa seitsemää kiloa solakammaksi iloisesti, vaivattomasti 
ja tehokkaasti!� (Solakaksi mielen voimin, s. 59) 

 

Käännetyissä teoksissa tuli voimakkaasti esiin laihduttaminen kamppailuna ja sotaan 

liittyvät kielikuvat. Aineistoni suomalaisissa teksteissä tätä aspektia ei tullut ilmi kuin 

yhdessä kohdassa, jossa on sotaan liittyvä kielikuva �aseet�: 

 
�Haluamme antaa sinulle aseet, joiden avulla pysyt valitsemallasi tiellä.� 
(Pysyvästi hoikaksi, esipuhe) 
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5.2.3 Positiivisuusdiskurssi vs. kärsivällisyysdiskurssi 
 

Kuten käännetyissä teoksissa, myös suomalaisten tekstien puhunnassa korostuu 

psykologian kieli, positiivinen ajattelu ja muutenkin �henkeä vahvistava� sanasto.  

Positiivista suhtautumista korostetaan ja valetaan lukijaan itseluottamusta. Houkutellaan 

lukijaa positiivisilla mielikuvilla, mutta samalla vaivihkaa ujutetaan alitajuntaan tietoa, 

että onnistuminen vaatii työtäkin:  

 

�Sinä olet kuitenkin vahva. Kaikki ovat. Jokaisessa ihmisessä on riittävästi 
vahvuutta painonhallintaan, niin Sinussakin. Usko omaan itseen tekee ihmeitä. 
Jotta pysyvä hoikistuminen olisi mahdollista, sinun tulee ensiksikin todella haluta 
sitä, toiseksi tiedostaa, että se vaatii kokonaisvaltaista muutosta, ja kolmanneksi 
uskoa siihen, että pystyt muutokseen.� (Pysyvästi hoikaksi, s. 51) 

 

�Asennoidu tunteiden tasolla solakoitumisprosessiin myönteisesti ja iloisesti. 
Ajattele siitä aivan kuin se olisi jo toteutunut. Annat myös itsellesi kiitosta ja 
tunnustusta sekä näkyviä palkkioita kaikesta, mitä teet tai jätät tekemättä 
solakoitumisesi hyväksi. (Solakaksi mielen voimin, s.82) 

 

�Kuten sanottu, on tärkeää oppia tekemään asioita uudella tavalla. Annamme 
sinulle tässä kirjassa lukuisia käytännön vinkkejä siitä, kuinka suunnistaa uudella, 
palkitsevalla tiellä. Opetamme olemaan välittämättä satunnaisesta ylensyönnistä. 
Kerromme kuinka selviytyä kutsuilla, kaupassa, seisovassa pöydässä, työpaikalla, 
ravintolassa�� (Pysyvästi hoikaksi, s. 16) 

 

Positiivisuusdiskurssille näyttäytyy myös suomalaisissa teksteissä vastakkainen muoto, 

pitkäjänteisyyteen, �parempaan minään� vetoaminen, jonka nimesin jo aiemmin 

kärsivällisyysdiskurssiksi. Vedotaan itsekuriin ja suorituksiin sekä varoitetaan 

lopettamasta kesken, suostutellaan lukija uskomaan, että luovuttaa ei kannata. 

Suomalaisissa teoksissa korostuu lisäksi oppimisdiskurssi ja itsen kehittäminen, 

vastuuntuntoisuuteen vetoaminen: 

 

�Jotta voisi toteuttaa päämääränsä ja ottaa elämänsä haltuun, täytyy olla voimakas 
halu kehittyä ja päästä parempaan. Halun on oltava niin voimakas, että on valmis 
raivaamaan esteet pois tieltä.� (Pysyvästi hoikaksi, s. 57) 
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�Muistuta siis itseäsi: sopivan rankat asiat ovat usein niitä kaikkein mukavimpia. 
Oman elämänsä sankarit eivät aina valitse helpointa tietä. Eikä liikunnan 
välttäminen kaikissa tilanteissa tee ketään onnelliseksi.� (Pysyvästi hoikaksi, s. 
82) 

 

�Kuten jokaisen uuden taidon oppiminen, myös terveellisten elämäntapojen ja 
oikeiden valintojen tekemisen oppiminen vie aikaa. Oikealla asennoitumisella 
uuden elämäntavan opettelu ei kuitenkaan ole karmeaa pakkopullaa vaan 
mielenkiintoinen matka uuteen elämään ja sinuun itseesi.� (Sinä onnistut, s. 14) 

 

�Laihduttamisessa on aina kyse valinnoista � uhrauksista ja palkkioista. Jokainen 
laihduttaja joutuu tekemään joukon uhrauksia saavuttaakseen solakamman 
olemuksen. Toisia uhrauksia on helpompi tehdä kuin toisia, toiset uhraukset 
tuovat parempia tuloksia kuin muut. Jos saavutetut palkkiot � pudonnut paino, 
muuttunut ulkonäkö tai elämänlaadun paraneminen � ja niistä kiinni pitäminen 
uusia elämäntapoja noudattaen eivät tunnu tarvittavan vaivan arvoiselta, 
repsahdus on väistämätön.� (Sinä onnistut, s. 14) 

  

Käännetyistä teoksista poiketen suomalaisissa teksteissä realismia korostetaan useassa 

kohdassa. Varoitetaan ensinnäkin havittelemasta liian suuria tuloksia liian nopeasti. 

Tämä siis on vastakkainen mainosmaiselle suurten lupausten antamiselle ja toiveiden 

herättämiselle, jota käännetyissä teoksissa tuli ilmi runsaasti: 

 
�Mitä epärealistisemmat tavoitteet laihduttajalla on, sitä varmemmin hän tulee 
luovuttamaan huomattuaan, ettei voikaan niitä saavuttaa. Tämän virheen 
välttäminen on ainakin teoriassa helppoa: sen sijaan, että joutuu kantapään kautta 
oppimaan, mihin pystyy ja mihin ei, kannattaa käyttää hetki sen miettimisen, mikä 
on oikeasti mahdollista ja mikä ei.� (Sinä onnistut, s. 26) 

 

�Mikäli sinun on pudotettava painoasi ja päätät sitä myös yrittää, on ainoa järkevä 
tapa syödä oikeaoppisesti. Erilaisilla dieeteillä, jotka lupaavat nopeaa 
painonpudotusta, ainoastaan petät itseäsi. Vaikka taistelee ja saa pudotettua 
muutaman kilon, niin nopeasti kilot tulevat takaisin ja ehkä muutama lisäkilokin.� 
(Terveys ja hyvinvointi, s. 67) 

 
Helppoja ratkaisuja laihduttajalle ei tarjota, vaan hänet pudotetaan heti maanpinnalle 

seuraavissa esimerkeissä: 

 
�Aineenvaihdunta hidastuu, lihakset pienenevät! Älä masennu, vaan harkitse 
kuntosalia.� (Terveysopas sinulle, s. 43) 
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�Olet siis päättänyt laihduttaa viimeisen kerran elämässäsi. Ei enää kituuttamista, 
ei enää ihmedieettejä. Nyt on aika laatia suunnitelma. Hyvä suunnitelma sisältää 
katsauksen menneisyyteen (miten tähän tultiin) ja nykytilanteeseen, realististen 
tavoitteiden asettamisen sekä mahdollisten ongelmatilanteiden ennakoimisen ja 
varasuunnitelmien laatimisen.� (Sinä onnistut, s. 20) 

 

Positiivisuus ja kieltäymykset on suomalaisessa aineistossani myös asetettu vastakkain. 

Retorisena keinona käytetään sitä, että pyritään saamaan toinen asia todistettua 

tavoiteltavaksi ja oikeaksi, jolloin sen vastakohta on väistämättä huono. Seuraavassa 

esimerkissä eroja kärjistetään ja saadaan kirjoittajan mielestä vääränlainen, lihottava 

käyttäytyminen näyttämään täysin järjenvastaiselta ja naurettavalta. Vastakkainasettelua 

korostetaan myös sananvalinnoilla: �sortumaan�, �löhöämään� � �harrastaisi jotakin 

kehittävää�. Hännisen (2000) tutkimuksessa tuli ilmi, että lihavuudessa keskeiseksi 

tunteeksi nousi häpeä omasta kehosta ja epäkurinalaisista elintavoista. Tähän häpeään 

myös laihdutusoppaat pyrkivät vetoamaan: 

 

�Mikä saa muutoin järkevän ihmisen syömään liikaa ja/tai epäterveellisesti ja/tai 
sortumaan lihottaviin mielitekoihin? Mikä saa hänet löhöämään sohvalla syöden 
ja televisiota katsellen ulkoilemisen tai muun liikunnan sijaan tai ilta illan jälkeen 
istumaan oluelle sen sijaan että hän harrastaisi jotakin kehoa, tunteita ja mieltä 
kehittävää?� (Solakaksi mielen voimin, s.14)  

 
�Juuri oikeiden asioiden tekeminen ja väärien asioiden tekemättä jättäminen 
tekevät sinusta hoikan � ja auttavat pysymään hoikkana.� (Pysyvästi hoikaksi, s. 
14) 

 
 
Vieläpä vedotaan siihen, että mikään kunnioitettava päämäärä ei ole helppo ja ponnistelu 

täytyisi muuttaa hyveeksi ja oikeasti opetella haluamaan sellaisia asioita, jotka ovat 

oikeita, siis ponnistella �hyvää� kohden: 

 

�Tiedosta, että ilman vaivannäköä et pääse tavoitteisiisi. Yksikään ylipainoinen ei 
hoikistu vahingossa tai itsestään, paitsi sairaana. Työ ja vaivannäkö ovat 
palkitsevia asioita, ja ylipäätään kaikki tavoittelemisen arvoinen elämässä vaatii 
ponnisteluja. Käännä ponnistelu hyveeksi. kun oikein ponnistelet ja teet oikeita 
asioita, et oikeastaan voi epäonnistua.� (Pysyvästi hoikaksi, s. 52) 
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Seuraavassa esimerkissä vedotaan siihen, että ei vain päämäärä ole tärkeä, vaan itse 

matka on palkitseva. Tämä on Aristoteleen mukaan tyypillinen tapa lisätä 

suostutteluvaikutusta, sillä itse asian tavoittelu on arvostetumpi kuin pelkkä päämäärä: 

 

�Tarjoamamme elämäntapa ei ole kieltäymystä. Emme kehota askeettisuuteen 
emmekä totaaliseen kieltäymykseen. Päinvastoin. Uusi kevyempi elämäsi tulee 
olemaan entistä nautittavampaa. Toki sinulta vaaditaan lujuutta ja vaivannäköä, 
kuten kaikissa hyvissä asioissa, mutta tämä tie on itsessään palkitseva, ei vain sen 
suoma palkinto hoikemman minän muodossa. Se on mielenkiintoinen ja 
nautinnollinen.� (Pysyvästi hoikaksi, s. 14) 

 

5.2.4 Draamadiskurssi 
 

Kuten käännetyissäkin teoksissa, tämä diskurssi sisältää tyyliltään liioittelevia ilmauksia: 

sillä pyritään herättämään lukijan omia kokemuksia vastaavissa tilanteissa ja toisaalta 

tyyli sisältää humoristisiakin piirteitä. Teksti vetoaa lukijaansa oivallusten kautta. 

Dramaattinen kielenkäyttö pyrkii tuomaan elävyyttä tekstiin ja kärjistyksillä 

keventämään raskasta laihdutusta sekä houkuttelee lukijan uskomaan, että koko 

laihdutusinnostus on absurdia nykyisin keinoin.  

 

�Aivoista huomattavan suuri osa ohjaa liikuntaa. Kun liikumme maastossa, 
lamput syttyvät yhtä aikaa useissa eri aivojen kohdissa. Liikunta on paras keino 
pitää aivot kunnossa ja monipuolisesti toiminnassa.� (Terveysopas sinulle, s. 68) 

 
�Jos jalkalihakset ovat heikot, askel lyhenee eikä ehkä ole niin rullaava kuin 
ennen. Tasapaino muuttuu epävarmaksi. Tuolista tai tuolinpenkiltä on vaikea 
päästä ylös ilman käsien apua. Junan tai bussin porras tuntuu muuttuneen 
korkeammaksi. Kun nämä merkit huomaa on viimeistään ryhdyttävä toimeen!� 
(Terveysopas sinulle, s. 74) 

 
Sen sijaan käännetyissä teoksissa korostunut vastakkainasettelu turhien dieettien ja 

myöhemmin kirjassa esiteltävän �sen ainoan oikean laihdutustavan� välillä ei tullut usein 

ilmi suomalaisissa teoksissa. Vain yhdessä alla olevassa esimerkissä tähän 

vastakkainasetteluun on tuotu humoristisia liioittelevia piirteitä. Humoristisuus korostui 

kuitenkin muulla tavoin: 
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�Ennen kuin tiputat tämän kirjan kädestäsi ja ryntäät tekemään kaalikeittoa, lue 
eteenpäin.� (Sinä onnistut, s. 29) 

 

�[�] ja monet meistä ovat ikuisia laihduttajia; vähintään joka syksy ja joka kevät 
ryhdytään � jälleen kerran � tuloksettomalle dieetille. Hyvinkin puolet vuodesta 
on henkistä kärsimystä ja kieltäymystä ja toinen puolikas kuluu huonoa 
omaatuntoa potiessa ja omasta lihavuudesta kärsiessä� (Pysyvästi hoikaksi, s. 40) 

 
Unelmien esiin houkuttelu ja nykyisen (pahan) lihavuuden vastakkain asettaminen uuden 

paremman elämän kanssa hyvin dramaattisin kielenkääntein tuli sen sijaan ilmi 

seuraavassa katkelmassa: 

 
�Olkaamme rehellisiä. Tässä kirjassa esitetty solakoitumisohjelma toimii juuri 
niin hyvin, kuin noudatat sitä. Seitsemän hunnun tanssia ei kuitenkaan tanssita 
vankilassa � olet vapaa kuin taivaan lintu valitsemaan lukemattomista 
herkullisista, terveellisistä ja kaikin puolin suuren moisista aterioista, jotka 
noudattavat muutamia yksinkertaisia periaatteita. Voit lopullisesti unohtaa 
loputtomien dieettien ohjeet laskea kaloreita, punnita, mitata ja nähdä vähän 
nälkääkin. Kaikki se on tarpeetonta. Ota itsellesi valta ruokavalion suhteen, anna 
kehollesi ja alitajunnallesi tilaisuus karistaa ympäriltäsi rasvahunnut � olet 
vapaa!� (Solakaksi mielen voimin, s. 115) 

 
 
Vankilametaforaa käytettiin myös toisessa teoksessa. Lihavuutta pidettiin ahdistavana 

tilana, kuin vankilana, ja uusi elämä alkaa vasta laihtumisen jälkeen: 

 

�Yritä ajatella asiaa niin, että nykyinen elämäsi on vankila, jonka kaltereina voivat 
olla taustalla jäytävä tunne siitä, ettet onnistu ikinä laihtumaan, ruoka, joka 
hallitsee elämääsi, jatkuva väsymys, johon olet niin tottunut, ettet edes huomaa 
sitä, tunne siitä, että toiset pitävät sinua huonompana ylipainosi vuoksi, tai läskit, 
joiden sisällä tunnet hoikan minäsi olevan vankina.� (Sinä onnistut, s. 38) 

 
 
Hoikkuus merkitsee paitsi vapautta, myös uutta paratiisinomaista tilaa. Seuraavassa 

esimerkissä dramaattinen vastakkainasettelu tuo mieleen uskonnollisten tekstien 

retoriikan, joka usein kuvaa taivasta paikkana, jossa voidaan hyvin, ilman suruja ja 

murheita. Näin luvataan myös palkkio kaikista koettelemuksista, joita laihduttaja (kuten 

uskova) kokee elämän tiellä: 
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�Vapautettuasi itsesi tästä vankilasta vain sopeutuminen uuden maailman 
sääntöihin pitää sinut poissa sieltä. Uudessa maailmassa sinulla on enemmän 
energiaa ja ruoka on ensisijaisesti polttoainetta, jonka laatu, ei määrä, ratkaisee. 
Uudessa maailmassa olet onnistunut laihtumaan ja yksi koettelemus, josta luulit 
ettet selviä on takanapäin ja saatat tuntea itsesi nyt itsevarmemmaksi. [�] 
Uudessa maailmassa voit pääsääntöisesti hyvin, olet terveempi ja mikäli 
mahdollista myös tyytyväisempi omaan elämääsi.� (Sinä onnistut, s. 38) 

 
Varsinkin puhe �uudesta maailmasta� on Jehovan todistajilta tuttu, vrt. esimerkiksi 

Jehovan todistajien Vartiotorni-lehti: 

 

�Jos haluat hyötyä raamatullisesta viisaudesta ja sen mukaisesta elämäntavasta, 
tee Jumalan sanan lukemisesta ja mietiskelystä keskeinen osa elämääsi. Tämä 
auttaa sinua kohtaamaa menestyksellisesti nykyiset ja tulevat vaikeudet. Saat 
myös toivon elää Jumalan uudessa maailmassa, missä kaikki ovat Jehovan 
opettamia ja heidän rauhansa on runsas (Jesaja 54:13 [Pyhä Raamattu – Uuden 
maailman käännös] ).� (Mistä löytyvät parhaat neuvot? Vartiotorni 125(16), 7). 

 

Samankaltaista näissä kahdessa esimerkissä on lisäksi sääntöjen noudattamisen 

korostaminen ainoana keinona päästä kohti parempaa, menestyksellistä elämää.  

5.2.5 Yhteisöllisyysdiskurssi 
 

Käännetyissä teksteissä tämä diskurssi antaa lukijalle perspektiiviä siihen, että hän ei ole 

yksin ongelmansa kanssa ja toisaalta, että häntä ennen muutkin ovat selvinneet 

laihdutuksesta. Suomalaisissakin teksteissä pyritään luomaan lukijalle tunne siitä, että 

lihavuus ei ole vain hänen päänvaivansa. Näkyvissä on kuitenkin usein niin sanottu 

suomalaisuuspuhe, jolla pyritään asettamaan suomalaisten tilanne eurooppalaiseen, jopa 

maailman mittakaavaan. Lisäksi huomattava ero käännettyihin teksteihin on se, että 

yhteisöllisyyttä ei luoda esimerkkitapausten eikä opetuskertomusten avulla. 

 

�Suomalaiset painavat keskimäärin enemmän kuin on suotavaa. Itse asiassa 
olemme kärkisijoilla: suomalaiset pitävät hallussaan lihavuuden Euroopan 
mestaruutta, kun amerikkalaiset ovat maailmanmestareita.� (Pysyvästi hoikaksi, s. 
13) 

 

Lisäksi yhdistetään ylipainoisuuden syiden hakeminen tähän lihomisen ongelmaan. Tässä 

diskurssissa lihavaa lukijaa ei syyllistetä, vaan haetaan syitä ylipainoisuuteen ihmisen 
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ulkopuolelta, yhteiskunnasta. Näin luodaan illuusio siitä, että kaikki kärsivät samoista 

ongelmista. Myös dieettejä voidaan syyttää, että saadaan pohjustettua jäljempänä tulevaa 

oikeaa tapaa laihduttaa. Seuraavassa esimerkissä suostutellaan lukija uskomaan, että 

kaikki ovat samassa veneessä ja epäterveelliset valinnat ovat väistämättömiä � mutta silti 

peli ei ole menetetty: 

 

�Viime vuosikymmenien aikana lihavuus on yleistynyt merkittävästi niin 
Suomessa kuin muissa länsimaissa. Syyt näkee, jos katsoo ympärilleen. Nyky-
yhteiskunta suosii epäterveellisiä valintoja.� [�] Televisio oheislaitteineen ja 
tietokone Interneteineen saa meidät istumaan tuntikausia paikallamme. 
Lisääntynyt kiire ja stressi pakottavat meidät valitsemaan sen, minkä helpoimmin 
ja nopeimmin saamme, ja toisaalta ne vievät voimat niin, ettei ajatus liikunnasta 
pitkän työpäivän jälkeen innosta.�  (Sinä onnistut, s. 13) 

 

Seuraavassa esimerkissä korostuvat lisäksi markkinavoimien vaikutus pelkkien 

kulttuuristen pakkojen vuoksi. Tässä pyritään osoittamaan, että perusasiat laihtumisessa 

ovat yksinkertaisia ja ne ovat kaikkien ulottuvilla ilman, että tarvitsee osallistua 

markkinavetoisten laihdutustuotemarkkinoiden armoille. Vastakkainasettelu kaikkia 

länsimaalaisia houkuttelevien dieettien ja helppojen keinojen käyttö pyritään tekemään 

tarpeettomaksi seuraavassa esimerkissä osoittamalla, että ne eivät ole ketään vielä 

auttaneet: 

 

�Maailman mittakaavassa miljardien markkojen laihdutustuote- ja tietomarkkinat 
eivät ole hoikistaneet länsimaalaisia. Missä vika? Syyllisiä ovat istumatyö, 
vähäinen liikkuminen ja tietenkin rasvainen runsaskalorinen ruokavalio. Syyllisiin 
kuuluu myös laihduttaminen, dieetit.� (Pysyvästi hoikaksi, s. 13) 

 

5.2.6 Materialismidiskurssi 
 

Käännettyihin teoksiin verrattuna suomalaisissa teoksissa ei vedottu niin paljon lukijan 

turhamaisiin taipumuksiin, materiaaliseen hyvään, uranousuun, joka saavutetaan, kun 

laihdutus onnistuu. Tämä saattaa olla seurausta amerikkalaisesta kulttuurista, joka 

korostaa menestymistä �the american dream� ja jonka sanotaan usein olevan 

eurooppalaista pinnallisempaa. Tämä on kuitenkin stereotypia, sillä onhan totta, että 

menestymisen ja suorittamisen kulttuuri on meilläkin jo arkipäivää, eivätkä lihavat aina 
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saa tasa-arvoista kohtelua normaalipainoisten kanssa. Hännisen (2000, 12) mukaan 

hoikka viestii ympärilleen, että hänellä on valtaa itsensä ja halujensa kontrollointiin. 

Koulutetun ja korkeassa asemassa olevan on nykyään vaikea olla lihava, on Hännisen 

johtopäätös. Tämän perusteella voidaan puhua laihuuden markkinoilla kulttuurin 

globaalistumisesta. 

 

Yhden esimerkin kuitenkin löysin, joka ilmentää näitä ulkonäköön liittyviä arvoja. 

Lisäksi esimerkissä mainitaan yhteys omanarvontunnon ja hyvän ulkomuodon välillä, 

mikä on usein yhdistetty käsitepari. 

 

�Kun solakoitumisesi tapahtuu kohtuullisessa aikataulussa, ulkonäkösi kohenee ja 
näytät ikääsi nuoremmalta tai nuorekkaammalta. Voit käyttää numeroita 
pienempiä vaatteita. Terveellinen, luonnonmukainen ruokavalio ja itsesi hellittely 
hieronnoilla ja hoidoilla saa ihosi kirkkaammaksi ja silmäsi loistamaan. 
Omanarvontuntosi kohenee ulkonäkösi myötä.� (Solakaksi mielen voimin, s. 59) 

 
 

Lisäksi muusta aineistostani poikkesi seuraava tekstikatkelma, jossa vedotaan lukijan 

ulkonäköpaineisiin ja houkutellaan häntä itsetunnon ja itsearvostuksen kohoamisella. 

Tämän tekstikatkelman tyyli muistuttaa mainoskirjettä muun muassa rakenteiden takia 

�kun valitset� �kun päätät aloittaa� �palkkiosi on oleva vaivan arvoinen� ja on siksi hyvin 

vetoava tyyliltään:  

 

�Aseta ylipainoisuuden ja solakkuuden edut ja haitat vastakkain. Jos solakkuus 
saa voiton, harkitse vakavasti solakoitumisohjelman aloittamista. Mieti, mikä saa 
sinut terästäytymään ja aloittamaan seitsemän hunnun tanssin juuri nyt.� Kun 
valitset seitsemän hunnun tanssin, onnittelen sinua valinnastasi. Palkkiosi on 
oleva vaivan arvoinen: itsetunnon kohoaminen päivä päivältä, mielihyvä jokaisen 
rasvahunnun pudotuksen jälkeen ja solakkuuden tuoma itsearvostus.� Kun päätät 
aloittaa ohjelman, teet samalla myös suunnitelman, miten pääset tavoitteeseesi: 
solakkuuteen ja hyvinvointiin sekä oman elämäsi, myös ateriointisi hallintaan.� 
(Solakaksi mielen voimin, s. 79�80) 

 
Toisessa esimerkissä yhdistetään hyvin tyypillinen käsitepari �onnellisuus ja �solakkuus�. 

Tässä esimerkissä tulee esiin Aristoteleelta tuttu onnellisuuden käsite: Kaikki ihmiset 

pyrkivät onnellisuuteen ja siksi on luonnollista, että täytyy tehdä onnellisuutta aiheuttavia 
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asioita tai ainakin onnellisuutta lisääviä kuin vähentäviä asioita. Esimerkki lisäksi antaa 

ymmärtää, että solakkuus liittyy aina onnellisuuteen; laihana olet varmasti onnellinen: 

 
�Jos olisi olemassa vain yksi keino painonhallintaan, se olisi keksitty jo aikaa 
sitten ja kaikki olisivat onnellisia ja solakoita. Olen kuitenkin vakuuttunut, että 
ylipainostaan kärsivien joukossa on niitä, joita seitsemän hunnun ohjelma auttaa 
sekä solakoitumaan että pysymään solakkana.� (Solakaksi mielen voimin, s. 10) 

 

5.2.7 Sääntödiskurssi 
 

Eräs suomalaisten tekstien silmiinpistävä diskurssi, jota käännetyissä teksteissä ei tullut 

ilmi, on sääntödiskurssi. Olen antanut diskurssille tämän nimen, koska se kuvaa tekstissä 

esiintyvää tiukkoja ohjeita antavaa tyyliä.  

 

Joissakin esimerkeissä kehotusten vaativuus syntyy käskymuotojen käytöstä: 

 

�Syö kuitupitoista leipää mieluiten jokaisen ruokailun yhteydessä. Raikasta vettä 
tarvitsemme vähintään 1-2 kertaa vuorokaudessa. Lasillinen viiniä ruuan 
yhteydessä ei ole pahaksi.� (Terveys ja hyvinvointi, s. 3) 

 

�Hyvä tapa ruuanvalmistuksessa on keittäminen tai uunissa laittaminen. 
Grillaaminen, hiillostaminen sekä savustaminen käyvät myös hyvin päinsä. 
Valitse vähärasvaisia tuotteita ja poista kaikki näkyvä rasva. Valmista itse 
salaattikastikkeet sitrushedelmien mehusta ilman rasvaa.� (Terveys ja hyvinvointi, 
s. 21) 

 

Toiset tekstikohdat saavat saarnaavan, lukijaa syyllistävän sävynsä hienovaraisesta 

vihjailusta, että jokin on nyt pahasti vialla (meillä kaikilla). Ongelman toteamisen ja 

syyllisyyden herättämisen jälkeen annetaan ohje siitä, kuinka pitäisi toimia, eli 

ratkaisuehdotus valistuksen avulla: 

 

�Hyvinvointiimme vaikuttaa stressi, levottomuus, huono uni ja liikunnan puute. 
Monipuolinen ja terveellinen ruoka on myös tärkeää, emmekä saa unohtaa juoda 
riittävästi puhdasta, raikasta vettä. Sekä fyysinen että psyykkinen kunto 
vaikuttavat hyvinvointiimme. Mikäli tällä tavoin hoidamme itseämme oikein niin 
se näkyy myös ulospäin.� (Terveys ja hyvinvointi, s. 4) 
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�Natriumia eli suolaa saamme liian suuria määriä. Liian runsas suolan käyttö 
vahingoittaa terveyttämme. Monen verenpaine nousee ja sydänsairaudet 
lisääntyvät koska suola sitoo kehoomme vettä. Päivittäinen suolan tarve on 
korkeintaan 5 grammaa ja mieluiten 1-2 grammaa mutta suolan saanti saattaa olla 
jopa 20 grammaa päivässä. Valmisruoka, makkara ja juusto sisältävät runsaasti 
suolaa.� (Terveys ja hyvinvointi, s. 8) 

 

Toiset tekstit eivät uskalla kohdistaa moitetta suoraan lukijaan, vaan kirjoittaja piiloutuu 

passiivin taakse. Kuitenkin pedanttinen ote säilyy tässäkin variaatiossa, nyt 

sananvalintojen �pitäisi� ja �olisi tärkeää� avulla: 

 
�Useammalla kuin joka kolmannella lukema on siirtynyt lievän ylipainon 
puolelle. Nyt olisi tärkeää pitää huoli siitä, etteivät kilot pääse karkaamaan 
hallinnasta.� (Terveysopas sinulle, s. 5) 

 

�Syötäessä ei pitäisi olla liian nälkäinen, koska silloin syö liian nopeasti ja liian 
paljon. Suunnittele ruokailu.� (Terveys ja hyvinvointi, s. 67) 

 
Seuraavassa esimerkissä on lisäksi kyseenalaista, kenelle kirjoittaja tekstinsä suuntaa. 

Tekstissä ei puhutella lukijaa, vaan sävy on kuin lääkärille tarkoitetusta toimintaohjeesta 

potilasta tutkittaessa: 

 
�Liikunta on myös hyödyksi ja mikäli henkilöllä on ylipainoa pitäisi painoa 
alentaa.� (Terveys ja hyvinvointi, s.38) 

 

5.3 Diskurssien vertailua ja kulttuurisia näkökohtia 

 
Löytyneet diskurssit ovat oman jaotteluni tulosta. Diskurssit ovat kuitenkin osittain 

päällekkäisiä ja rajanveto on aina tutkijan omassa harkinnassa. Riippuu siitä, kuinka 

laajan tai suppean jaon tekee, että kuinka eri puhunnat jakautuvat eri luokkiin. Näillä 

diskursseilla kuitenkin olen saanut tutkimastani aineistosta olennaisen esiin; 

tarkoituksenanihan oli etsiä suostuttelukeinoja ja erilaisia tekstistrategioita käännetyistä 

ja supisuomalaisista teksteistä. 

 
Terveysoppaitten näkemystä lihavuudesta voi verrata myös lehtien 

laihdutusartikkeleihin. Suurin osa terveysoppaistahan kuitenkin kaiken tiedon jakamisen 

keskellä lähtee siitä, että sen lukija haluaa laihtua. Hännisen (2000) huomio oli, että 
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tieteellisesti orientoitunut Suomen Lääkärilehti esittää lihavuuden terveysongelmana, 

jolla on fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia seuraamuksia. Seurassa taas lihavuus 

näyttäytyy esteettisenä ongelmana ja sen ratkaisukeinot ovat itsekuri, liikunta, dieetti ja 

laihdutustuotteet. Tutkimusaineistossani käy ilmi, että nämä kaksi erilaista diskurssia 

sekoittuvat terveysoppaissa: sekä terveydellisiä että esteettisiä näkökohtia käytetään 

lihavuudesta ja elämäntavoista kirjoitettaessa 

 

Käännettyjen ja supisuomalaisten tekstien diskurssit ja retoriikka erosivat toisistaan 

ainakin seuraavissa kohdissa: Suomalaisten tekstien esipuheessa otettiin vähemmän 

kontaktia lukijaan alkuvaiheessa, mutta lopussa tilanne tasoittui, koska esipuheen päätti 

usein lennokas lopetus ja kehotus mukaan yhteiselle matkalle kohti laihempaa minää. 

Suomalaisten tekstien esipuheiden argumentoinnissa korostui yhteisöllisyys enemmän ja 

niissä myös kuvailtiin enemmän, mitä on olla samassa veneessä muiden laihduttajien 

kanssa. Sen sijaan suomalaisten tekstien kirjoittajat eivät tuoneet esipuheessa omaa 

kokemusta argumentin perustaksi juuri ollenkaan. Samanlaista esipuheissa oli oman 

lokeron toteaminen tekstille esipuheen loppupuolella.  

 

Varsinaisten tekstiosuuksien ilmeisin havainto oli se, että suomalaisissa teksteissä 

argumentointia ei vahvistettu lainkaan asiantuntijalausunnoin ja sitaatein. Sen sijaan 

käännetyissä teksteissä niitä käytettiin paljon, varsinkin yhdysvaltalaisissa teksteissä. 

Tuloksista kävi myös ilmi, että tieteellisyysdiskurssi luotiin käännetyissä teksteissä 

erikoistermeillä, mutta suomalaisissa teksteissä tieteellisyyden illuusio luotiin enemmän 

lauserakenteilla ja oppikirjamaisella tyylillä. Vakuuttavuus siis perustui enemmän 

kokonaistyyliin kuin sanastoon. 

 

Käännetyissä teksteissä korostuivat kamppailudiskurssi ja sotaan liittyvät metaforat. 

Suomalaisissa teksteissä taistelun mielikuvaa ei niinkään käytetty motivoimiseen, vaan 

korostettiin helppoutta enemmän ja hampaat irvessä -mentaliteettia ei pidetty edes 

suotavana. Myös positiivisuusdiskurssin kohdalla sama tendenssi tuli ilmi: suomalaisissa 

teksteissä henkeä vahvistettiin, mutta samalla korostettiin realismia tulostavoitteissa, kun 

taas käännösteksteissä oli vallalla positiivisuus ja lupaukset hyvästä. Näissäkin teksteissä 
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kyllä varoitettiin pikadieeteistä, mutta ei korostettu normaalin laihdutuksen hitautta tai 

muuta vaivalloisuutta. Lisäksi suomalaisissa teksteissä tuli ilmi erityinen itsen 

kehittämiseen vetoaminen, kärsivällisyyden ihanteen korostaminen ja vetoaminen 

vastuuntuntoisuuteen, pitkäjänteisyyteen ja vielä erityisesti oikeiden elintapojen 

oppimiseen laihduttamisessa. 

 

Yhteisöllisyysdiskurssissa tuli ilmi erityinen suomalaisuuspuhe, jolla pyrittiin 

suomalaiset asettamaan Euroopan ja maailman mittakaavaan laihduttamisen 

tarpeellisuudessa ja kerrottiin, kuinka suomalaiset ovat heti amerikkalaisten jälkeen 

lihavuustilaston kärkipäässä. Käännetyissä teoksissa keskityttiin oman maan tilanteeseen 

vertailematta muihin maihin. Sen sijaan �et ole yksin� -puhe tuli ilmi molemmissa. 

 

Paajasen (2003) tuloksista poiketen draamadiskurssissa tuli ilmi dramaattinen 

kielenkäyttö ja huumorin käyttö lähes samassa mittakaavassa molemmissa teosryhmissä. 

Suomalaisissa teoksissa pyrittiin kärjistysten avulla luomaan keventäviä kohtia tekstiin ja 

erityistä oli myös se, että unelmaa paremmasta elämästä ja paremmasta vartalosta 

pyrittiin kuvaamaan hyvin dramaattisin sanakääntein. 

 
Tutkimukseni perusteella näyttää siltä, että laihduttamista ja terveellistä syömistä 

halutaan perustella terveysnäkökohdilla, koska se on arvokkaampaa (vrt. Aristoteles) 

kuin esteettisiin syihin vetoaminen. Kuitenkin ulkonäköön ja muihin materiaalisiin 

seikkoihin vetoaminen katsotaan tehokkaammaksi suostuttelukeinoksi ainakin USA:sta 

peräisin olevissa kirjoissa. Tätä tulosta voi myös verrata alussa mainitsemaani Aarvan 

(1992) toteamukseen siitä, miten ihmisten käyttäytymisvalintoja terveyteen liittyvissä 

asioissa ohjaavat enemmän välittömät hyödyt kuin yleiset arvot. Terveyttä siis 

arvostetaan, mutta motivaatio muutoksen perustuu lähinnä välittömiin positiivisiin 

seurauksiin, jotka voidaan itse kokea.  

 
 
 
 
 
 
 

 69



 

6 Lopuksi 

 

Tutkimuksessani oli tarkoitus ratkaista kaksi ongelmaa: millaisia kulttuurisia tapoja 

puhua laihdutuksesta ja kielen suostuttelukeinoja supisuomalaisissa ja käännetyissä 

terveysoppaissa tuli ilmi ja miten ne näissä teosryhmissä erosivat toisistaan.  

 

Tarkoituksenani oli siis pureutua erityisesti pohtimaan, kuvataanko laihdutusta 

supisuomalaisessa tekstissä eri tavalla kuin vieraasta kulttuurissa tulevassa tekstissä ja 

miksi. Lisäksi kiinnostavaa oli se, millaisten suostuttelukeinojen valinta on katsottu 

tekstistrategioissa tehokkaaksi ja lukijaan vaikuttavaksi. 

 

Näihin ongelmiin sain vastaukset diskurssianalyysin ja retoristen keinojen tutkimisen 

avulla. Tulokset kuitenkin erosivat hieman ennakko-oletuksista. Oletuksenani oli, että 

käännösteksteistä tulee esiin erilaisia tapoja kuvata laihdutusta ja erilaisia lukijaa 

suostuttelemaan pyrkiviä keinoja kuin supisuomalaisista teksteistä. Tarkemmin sanottuna 

oletin, että perustelut ja motivointi vetoavat englannista käännetyissä teksteissä enemmän 

ulkoiseen motivaatioon kuin sisäiseen kurinalaisuuteen, mikä taas suomalaisissa 

teksteissä saattaa korostua. Lisäksi oletuksenani oli, että supisuomalainen teksti on 

tehokeinoiltaan hillitympää ja ilmaisultaan vähemmän dramaattista kuin englannista 

käännetty teksti. 

 

Tutkimuksen tuloksista kävi ilmi, että suomalaisissa teksteissä korostuivat enemmän 

asia-argumentit kuin henkilöihin vetoaminen. Esimerkiksi esipuheissa suomalaisten 

tekstien kirjoittajat eivät tuoneet esipuheessa tai muussa tekstissä omakohtaista 

kokemusta argumentin perustaksi juuri lainkaan. Lisäksi varsinaisissa tekstiosuuksissa 

asiantuntijalausuntoja tai asiantuntijoihin viittaamista yleisesti ei käytetty lainkaan. Tämä 

henkilökeskeisyys taas oli varsinkin yhdysvaltalaista alkuperää olevissa teksteissä 

ilmeinen piirre. Kulttuuriseen kontekstiin liitettynä tämä saattaa tarkoittaa, että 

suomalaiset ovat asiakeskeisempiä ja kirjoittamisen kulttuuri on Suomessa erilainen. 

Erojen kärjistyminen tällaisissa vertailuissa on kuitenkin vaarana, kuten Mauranen (2000, 
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318) toteaa, ja vertailupareilla on tietysti vaikutusta siihen millaiset erot tulevat ilmi. Jos 

ajatellaan yhdysvaltalaista ja suomalaista viestintäkulttuuria yleisesti, tietty vähäeleisyys 

ja asiaan pohjautuva viestintä on aina ollut suomalaisten ominaispiirre, kun taas 

persoonallisemmat otteet ja puhujan/kirjoittajan oman persoonan esiintuonti on 

yhdysvaltalaisessa kirjoituskulttuurissa sallitumpaa ja toivotumpaa.  

 

Tuloksista kävi myös ilmi, että tieteellisyysdiskurssi saatiin aikaan käännetyissä 

teksteissä erikoistermeillä (ja viittauksilla asiantuntijoihin), mutta suomalaisissa 

teksteissä tieteellisyyden illuusio luotiin enemmän lauserakenteilla ja oppikirjamaisella 

tyylillä. Vakuuttavuus siis perustui enemmän kokonaistyyliin kuin sanastoon. Tämä 

saattaa selittyä kirjoituskulttuurien eroilla. 

 

Käännetyissä teksteissä korostuivat kamppailudiskurssi ja sotaan liittyvät metaforat 

laihdutuksesta puhuttaessa. Suomalaisissa teksteissä taistelun mielikuvaa ei niinkään 

käytetty motivoimiseen, vaan korostettiin helppoutta enemmän ja kannustettiin 

suhtautumaan laihduttamiseen hiljaisella kärsivällisyydellä. Suomalaisten tekstien 

asiallisuus ja äärimmäisyyksien varominen saattaa johtua terveyskasvatuksesta ja � 

valistuksesta. Ihmisillä on paljon tietoa terveydestä ja laihduttamisesta ja äärimmäisillä 

laihdutuskeinoilla ja taistelumielialan luominen ei välttämättä ole ainoa keino suostutella 

lukijaa muutokseen. Enemmän korostuu tiedolla perustelu ja kurinalaisuuteen 

vetoaminen. 

 

Myös positiivisuusdiskurssin hillitty sävy tuli esiin suomalaisissa teksteissä. Positiivista 

henkeä pyrittiin kyllä luomaan ja vetoamaan lukijan optimismiin. Samalla korostettiin 

realismia tulostavoitteissa ja ennakoitiin valmiiksi mahdollinen epäonnistuminen, kun 

taas käännösteksteissä oli vallalla positiivisuus ja lupaukset hyvästä. Käännetyissäkin 

teksteissä kyllä varoitettiin pikadieeteistä, mutta ei varsinaisesti korostettu normaalin 

laihdutuksen hitautta tai muuta vaivalloisuutta. Suomalainen ei odota niin suuria, ja 

kirjoittajat tietävät, että liian yltiöoptimistinen sävy saattaa häiritä lukijaa (vrt. Sinä 

onnistut- kirjan esipuhe, jossa jopa �jenkkihenkisyys� torjuttiin �naiivin� ja �kornin� 

rinnalla kun esiteltiin laihtumisen lupauksia). 
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Lisäksi suomalaisissa teksteissä ilmeni ilmi erityinen itsen kehittämiseen vetoaminen, 

kärsivällisyyden ihanteen korostaminen ja vetoaminen vastuuntuntoisuuteen, 

pitkäjänteisyyteen ja vielä erityisesti oikeiden elintapojen oppimiseen laihduttamisessa. 

Tämän voisi ajatella johtuvan suomalaisesta työkulttuurista ja vastuuntuntoisesta 

puurtamisesta, minkä voi siirtää muillekin elämänaloille. Lisäksi terveysvalistuksesta 

puhuttaessa on tutkittu, että eurooppalaiset ovat tottuneet ohjattuihin ruokatapoihin (vrt. 

Ravitsemuskatsaus 24(2), s. 12�13). Tällöin yksilön vapaus ja viihde eivät korostu niin 

kuin yhdysvaltalaisessa tekstissä. 

 

Oletukseni hillitymmästä ja vähemmän dramaattisesta diskurssista piti tulosten 

perusteella paikkansa ja saa myös tukea Paajasen (2003) tutkimustuloksista. Kuitenkin 

on huomattavaa, että draamadiskurssissa suomalaisissakin teksteissä löytyi kerronnallisia 

ja dramaattisia elementtejä, myös huumoria käytettiin tarinallisena elementtinä. Tämä 

tulos poikkeaa Paajasen tuloksista. 

 

Tutkimukseni herättää mielenkiintoisia kysymyksiä kääntämisen ja kulttuurin suhteista. 

Analyysissä ilmeni, että käännösmäisyys, retoriikan vieraus on hyvin hienovaraista. 

Kuten diskurssit osoittivat, teoksen vaikuttavuus ja tehokas argumentaatio koostuvat 

sirpaleista, jotka ovat hyvin huomaamattomia esimerkiksi käännösprosessin aikana.  

 

Käännöksissä oli poikkeavia piirteitä suomalaisiin teoksiin nähden ja eroja voi pohtia 

esimerkiksi siltä kannalta, että lähtökulttuurin kirjoittaja on pitänyt tiettyjä piirteitä 

tekstissään sopivana omalle yleisölleen. Tällöin retoriikan erot voivat johtua 

kulttuurisesta kontekstista, kuten siitä, että Yhdysvalloissa ravitsemuksesta ja ruoasta 

puhuttaessa nojaudutaan viihteeseen ja fantasiaan (vrt. Mustonen 2000, 9).  

 

Tulokset antavat ajattelemisen aihetta myös siitä, minkälaiset kirjoittamisen tavat 

voidaan hyväksyä esimerkiksi suomalaisessa kulttuurissa, ja miten paljon argumenttien 

teho kärsii, jos ne ovat alun perin suunnattuja erilaiselle kulttuuriselle yleisölle. Toisaalta 

varsinkin laihuusihanteet ja terveyden sekä pitkän iän ihannointi ovat länsimaisissa 
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kulttuureissa yhteisiä piirteitä, joten terveydestä ja laihuudesta kirjoittamisessa arvot ja 

asenteet eivät poikkea kovin paljon toisistaan. Kuitenkin tuli ilmi, että eri 

suostuttelukeinoilla on kulttuurista riippuen erilainen painoarvo ja asema 

terveysoppaitten teksteissä. 

 

Tutkimustuloksilla on merkitystä käytännön kääntämiselle eniten siten, että se 

havahduttaa pohtimaan, miten käännetty käyttökirjallisuus eroaa alun perin suomalaisille 

lukijoille kirjoitetusta. Tässä tutkimuksessa tuli ilmi seikkoja, joita ei pragmaattisessa 

käännöstutkimuksessa yleensä käsitellä; tekstin vierauden päätellään usein johtuvan 

vääristä sananvalinnoista, kotouttamattomista instituutioiden nimistä tai vieraista 

käsitteistä eikä niinkään retoristen keinojen erilaisuudesta eri kulttuureissa. Toisaalta, 

kuten edellä mainittiin, länsimaisen kulttuurin tuotteet ovat markkinavoimien 

puristuksessa muodostuneet lähes samanlaisiksi niin Yhdysvalloissa, Britanniassa kuin 

Länsi-Euroopassakin. Näistä asioista on hyvä olla tietoinen kääntäessä, vaikka onkin 

niin, että juuri retoristen keinojen esiintyvyys kielen eri tasoilla tekee niistä vaikeasti 

muokattavia. Tämän vuoksi on kyseenalaista, voiko retoriikkaa yleensä lainkaan 

käännöksessä muuttaa ja onko se tarpeellistakaan, jos kerran kulttuurin globaalistuminen 

on jo arkipäivää ja monenlaiset teksti voidaan hyväksyä. 

 

Diskurssianalyyttinen tutkimus soveltui hyvin tutkimuksen aiheeseen ja retorinen 

analyysi täydensi sitä hyvin. Kuten aina, diskurssianalyyttisessä ja vaikutuskeinoja 

analysoivassa tutkimuksessa kuitenkin tutkijan oma subjektiivisuus on asia, jota ei voida 

poissulkea. Itse en kuulu teosten kohderyhmään, joten on vaikea antaa arviota siitä, 

kuinka tehokkaat suostuttelukeinot olisivat autenttiselle lukijalle ja miten oma 

kohderyhmästä ulkopuolelle jääminen on vaikuttanut tutkimuksen tuloksiin. Toisaalta 

tarkoituksenani ei ollut selvittää tekstien tehokkuutta vaan kuvailla käännettyjen ja 

suomalaisten tekstein eroja sekä pohtia erojen syitä. 

 

Tutkimus tehtiin vain yhdeksän teoksen perusteella, joten se antaa vain viitteitä siitä, 

miten suostuttelu ja motivointikeinot eroavat englanninkielisistä maista tulevien ja 

suomenkielisten terveysoppaitten välillä. Kvantitatiivinen analyysi saattaisi täydentää 
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tutkimustuloksia merkittävällä tavalla, mutta katson kuitenkin että kulttuurisiin tekijöihin 

pohjautuva laadullinen tutkimusote antaa ainakin näin alustavassa tutkimuksessa 

kääntämisen kannalta paremman kuvan tutkittavasta asiasta. Kielen ja yhteiskunnan 

suhde kun on hyvin monimutkainen ja tiettyjen kielellisten piirteiden esiintyvyyttä 

laskemalla ei välttämättä päästä niin syvälle tutkittavaan asiaan.   

 

Tällaisenaan tutkimus on melko laajasti erilaisia diskursseja ja vaikutuskeinoja 

tarkasteleva. Tarkemmin tiettyyn diskurssiin tai näkökohtaan paneutumalla voisi saada 

yksityiskohtaisempia tuloksia. Kiinnostavia näkökohtia ja tutkimusaiheita tutkimus 

kuitenkin tarjoaa: tutkimusta voisi jatkaa syventymällä enemmän tiettyyn retoriseen 

keinoon tai vertailemalla vaikkapa kahden tietyn maan eroja terveysoppaitten tai muiden 

vastaavien tekstien retorisissa vaikutuskeinoissa. 
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English abstract 

 

How does a health guide persuade its readers? Original Finnish and translated guides 

examined 

 

In my thesis, I studied health guides published in Finland in the period of last five years 

(1999-2004). The material of the study included health guides originally written in 

Finnish, and those translated from English. The purpose of my study was to find and 

analyze the ways of discourse and rhetorical devices used in the texts. Furthermore, my 

objective was to find similarities and dissimilarities in the discursive and rhetorical 

aspects of the two groups of guides, namely the translated and non-translated ones. 

Finally, my aim was to put the stylistic and linguistic findings in the cultural context and 

to find explanations for the variation observed during the analysis.  

 

In my definition, health guides were placed in the field of literature as non-fiction books, 

and more importantly, as literature for every-day life. They were also compared to 

manuals, but the difference between them was stated to be remarkable; health guides were 

stated to be written in a persuasive way, their purpose is to motivate the reader towards a 

change in the way of living, whereas manuals were regarded as purely straightforward 

instructions for usage. 

 

In the course of my study, I presented some background material in order to take a look at 

the object of study in a broader view. Health guides were stated to be tightly bound to the 

general cultural context, and to the traditions of health education in a given country. In 

my study, I found out that already in the 1700s, in the Age of Enlightenment, there was 

one Finnish-language health guide published for the general audience. Nowadays, there is 

a vast market of different kinds of health guides available in the country, but still people 

are gaining weight more than ever before. That is why I raised the question concerning 

the effect of health guides, and more precisely, on which devices it is based on. 
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According to some recent studies, health education was generally regarded important. 

There was, however, a certain difference between the things people valued and what they 

actually did. It seemed that the way of living was guided more by the immediate gain, 

than by general values. Especially in the United States, people disliked health education, 

because they felt it was restricting their freedom of choice. What is more, writing about 

food had been a form of entertainment; it had to be very creative and fascinating in order 

to be of interest for the audience in the US. Most importantly, the differences between 

traditional beliefs and attitudes were enormous: while the Europeans were used to comply 

with health education and advises for healthy living, people in the US did not want to 

give up their freedom of choice. This variation was an important point of departure, when 

I started to look for differences in the linguistic realization of discursive and persuasive 

methods in the health guides.  

 

The major theoretical viewpoints and concepts in my study were taken from the study of 

discourse and from the study of rhetoric. In connection with rhetoric, I also took 

advantage of argumentation theory, as these two are intertwined. As Kakkuri-Knuuttila 

(1998, 233) states, argumentation could be seen as a basis for rhetoric, the other rhetorical 

means resting on the foundations of argumentation. Furthermore, Kakkuri-Knuuttila 

(234) pointed out that the difference between rhetorical analysis and argumentation 

analysis is that the former considers the way of writing, including the linguistic devices 

used and the emotional charges expressed, while the latter is more interested in the 

content of the argument. When considering rhetoric, style factors are also important. The 

style tells us how the writer has organized the text, and what the writer�s attitude towards 

the audience is. In translation this is a very important question because there is a change 

of audience. That is why the translation can still manifest those attitudes and beliefs that 

the original writer had in his/her mind, and therefore a different effect may be evident 

when the new audience reads the text. My examination of rhetorical devices and 

contrasting the findings in different groups may show some of these changes. 

 

The concepts of argumentation and rhetoric can also be illustrated by depicting the 

different levels of rhetoric. As Palonen and Summa (1996, 10) state, we can consider the 
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rhetoric of speeches, the rhetoric of argumentation, and the rhetoric of metaphors and 

tropes. In my study, I concentrated more on the rhetoric of argumentation, which is 

defined as �the aspects of the presentation striving to change or confirm the audience�s 

beliefs of a given issue�. 

 

Discourse analysis was the major framework that I employed to be able to recognize 

different types of writing about health matters and specifically, of losing weight. There 

has been many different schools of discourse analysis, but as Leiwo and Pietikäinen 

(1996, 102) remark, all of them study the characteristics of linguistic uses in a given text 

or oral presentation. They also refine their statement (103) as follows: study of discourse 

contains two different subjects, namely the language uses and the underlying social and 

cultural functions. In my study, I was mainly interested in the relationship between 

language use and society (culture), and therefore I found useful the concepts of critical 

discourse analysis. Critical discourse analysis examines the ways in which social use of 

language and power relations are intertwined. However, it must be stated that my study 

did not aim to be critical towards the ideologies in society in a similar way as sociological 

studies. Discourse analysis was rather used as a tool for putting the linguistic expressions 

into a wider context, and to find explanations for the typical way of argumentation in a 

given culture. After all, culture is a central element in translating and context of texts. 

 

In the study of rhetoric, I employed both the concepts of classical rhetoric and new 

rhetoric. In classical rhetoric, Aristotle was my key source. He defines a set of different 

grounds on which the arguments can be made convincing and persuasive. Aristotle (1997, 

20�21) mentions first of all happiness, which is something that everyone wants to aim at. 

He emphasizes that all encouraging speeches deal with happiness and with things that 

contribute to happiness or are opposite to happiness. That is why we have to do things 

that cause happiness or at least increase it. According to Aristotle, happiness is good life 

based on virtues, including material and physical well-being. In addition, happiness is 

good health, beauty and good luck. I found these concepts relevant for my study, because 

the concepts of healthy life and happiness were frequently touched upon in my material. 
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In the area of the new rhetoric, Chaïm Perelman�s ideas were the most important for my 

study. Perelman (1996, 16) starts out from the point that there is a certain interaction 

between the speaker (writer) and the audience. He emphasizes that communication does 

not happen in a vacuum but rather there is co-operation between the speaker and the 

audience. Perelman (1996, 17�18) also states that the speaker is trying to convince the 

audience and to change its beliefs and predispositions by argumentation, not by 

imposition or force.  This is why the hearers� (readers�) opinions have to have undeniable 

value. I interpreted this to mean that the writer has to ponder the effect of the text 

specifically for a certain audience. The starting point for argumentation according to 

Perelman (1996, 28) is that in order to be effective the presentation has to be adapted 

according to the audience. This means that the speaker (writer) can only choose 

arguments that the audience can accept. Argumentation does not attempt to prove the 

conclusions. On the contrary, the aim is to transfer the acceptance of the premises to the 

arguments. This transfer presupposes a creation of certain link between the premises and 

the arguments. The presupposed or desired mutual understanding can be connected to 

what is considered true on the one hand and on the other hand to values or desired goals 

(Perelman 1996, 28). 

 

One more valuable theoretical source for my study was contrastive rhetoric. Its aim is to 

clarify cultural differences in texts and in ways of writing. It combines the study of 

discourse, linguistics and comparative cultural studies (Mauranen 2000, 302). Mauranen 

(303) mentions, that nowadays, by the internationalisation, more and more areas of 

culture and their discourses take part in international communication; local and global 

aspects interact, and cultures shape up in the process. On the basis of this I found it 

interesting to consider the differences between translations and original Finnish text, and 

the possible diminishing of differences in certain areas of culture, such as literature and 

advertisement. Furthermore, there are certain problems involved in the interpretation of 

the results obtained by contrastive rhetoric; typically two cultures are compared in the 

study, and that is why the differences in these cultures are emphasized. This can lead to a 

simplified view of the cultures studied, overemphasize the differences instead of the 

similarities, and create static images of the cultures (Mauranen 2000, 320). 
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My research material consisted of nine health guides. The guides were selected as the 

material of my study by the following way: I conducted a search in the database for 

literature published in Finland (Fennica), using subject headings from a standard Finnish-

language thesaurus. The result of my search included 20 references, of which I rejected 

those that were written in Swedish (1), translated from German (1), was partially based on 

another book (3), was a mere diet guide or a mere gymnastics guide (5), or it was not 

included in the collections of  the libraries (1).  From those selected four were translations 

from English and five originally written in Finnish. The guides had different number of 

pages, ranging from 92 pages to 335 pages.  

 

In the empirical part of the study, my aim was to find and distinguish different kinds of 

discourses in the research material. Furthermore, I examined the rhetorical means used in 

these different discourses in order to find out how the writers attempt to persuade the 

readers to change their habits and to embark on a new kind of healthy life. In finding and 

analyzing these rhetorical means, I employed the theoretical standpoints of rhetorical 

analysis introduced by Aristotle as a theory of classical rhetoric, as well as Chaïm 

Perelman�s ideas of the new rhetoric. I conducted the empirical analysis in two parts; first 

came the analysis of the translated texts, followed by the analysis of texts originally 

written in Finnish. After the analysis, I contrasted the findings of the two groups with 

each others, and with the cultural context of the health guides and health education 

described above. 

 

Seven different discourses were found in the analysis; consultative-scientific discourse, 

easiness discourse vs. struggle discourse, positiveness discourse vs. patience discourse, 

dramatic discourse, togetherness discourse, materialism discourse, and instructive 

discourse. The names of the discourses were derived from the way the task of improving 

one�s health is described in each discourse. 

 

In the consultative-scientific discourse the writers used references to scientists, both in 

general and using in-text citations in order to gain authority and to persuade the reader to 
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adopt the viewpoint of the author. The references and citations used were naturally 

selected according to the combatibility with the stand that the writer wanted to take. 

Another typical feature of this discourse was the frequent use of technical terms in order 

to make the text look competent. Furthermore, some of the texts also illustrated the 

points by diagrams and tables. In Finnish texts, the use of citations was nonexistent, and 

even referring to experts in general was a minor point in the creation of persuasive 

elements in argumentation.  

 

Typical for the consultative-scientific discourse was special terminology, which gave a 

scientific taste to a text. This result can be compared to Paajanen�s (2003, 38) popular-

scientific discourse, which is, according to her, a popular and lively way of writing that is 

based on scientific facts. In my research material, however, scientific discourse employed 

not only special terms but also informative and explicit text structure, creating credibility 

to the text. In Finnish texts, the scientific discourse was also evident, but special terms 

and scientific texts were more infrequently used in comparison with translated texts. The 

original Finnish texts also used complex sentence structure as a means to convey the 

information. 

 

In the easiness vs. struggle discourse there seemed to be two opposite ways of discourse. 

However, the relationship of these two was more complicated; while it was true that in 

the former the emphasis was on easiness, and in the latter it was on creating battle spirit, 

these two were sometimes intertwined even in the same sentence. In their simplest form, 

the examples in easiness discourse employed certain vocabulary that made the effort seem 

virtually effortless. The result can be compared to the language of diet product 

advertisements where promises of weight loss are unrealistic and the results are said to be 

easy to get. In the struggle discourse, losing weight was seen as a battle: There were 

words like �kamppailu� (�battle�), �vihollinen� (�enemy�), �tuhota� (�destroy�) and 

�strategia� (�strategy�). In the combined version, easiness and struggle appeared together 

in a very inconsistent way. The author tried to persuade the reader by positive images but 

the outcome is negative. In the same sentence, there were expressions such as �laihdutus 

on suoritettava� (�Weight loss is something that you have to accomplish�) and �omaksi 
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iloksi� (�for your own delight�). Easiness was emphasized also in the Finnish texts, but 

metaphors concerning war and battle were almost nonexistent. As in the translated texts, a 

tendency to promise quick and easy results was evident also in the Finnish texts. Positive 

adjectives and adverbs, such as �iloisesti� (�happily�), �vaivattomasti� (�effortlessly�) were 

frequently used. The messages conveyed were such as �ei tarvitse tehdä muuta kuin 

muutama pikku asia� (�just do a few little things�) and �saat syödä mitä haluat� (�you can 

eat whatever you like�). Losing weight was presented as an easy task; otherwise nobody 

would like to do it. Using positive adjectives reinforced the persuasive effect in the texts. 

 

In the positiveness discourse vs. patience discourse there was a similar pair of opposites 

than in the previous discourse. In positiveness discourse, the devices used are language 

of psychology, promotion of positive thinking and supportive vocabulary. The opposite 

pair of positiveness discourse was patience discourse, which employed the strategy to 

make the readers believe that they are up to something very important and worthwhile, 

and they should take it seriously and be patient. Typical for the patience discourse was 

the author�s attempt to emphasize positive thinking and thus boost the motivation for 

losing weight. Additionally, the author often tried to appeal to the reader�s low self-

esteem in order persuade the reader. In this discourse, the reader was typically addressed 

directly, and there was a certain urge to get the reader back in the tract from the desperate 

situation of failure. In many cases, the presupposition was that the reader had had many 

failed attempts before and does not believe to succeed in the future. Another rhetorical 

device was to appeal to the ultimate notion of �feeling good� and �happiness� which both 

is both familiar from Aristotle rhetoric. Feeling good is what we all strive for. There is an 

opposite pair for the positive discourse, which was mainly based on positive grounds for 

motivation; the patience discourse, which appeals to the virtue of perseverance. The 

author also appealed to the reader�s ability to self-discipline and tried to create a feeling 

of achievement. Persuasion was mostly based on touching the ambitious goals on the 

reader�s mind. Already Aristotle (1997, 29) stated that greater value is put to something 

that is difficult to get than on something that is easy to get, because difficult is more rare.  
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Also in the Finnish texts, the positiviness discourse and positive thinking were 

emphasized. In the same time, however, authors tried to imply that in order to succeed, 

the reader has to do a little job as well. As in the translated texts, there was a certain 

tendency to use patience discourse with references to self-discipline. Additionally, in the 

Finnish texts, the emphasis was placed on self-development and learning from 

experience. Finnish text differed also in the amount of realism used n the text; while 

translated texts were more on the positive side, Finnish texts were more realistic and 

cautioned against an attempt to expect too good results in a short time. This style is thus 

completely opposite to the advertisement-like translated texts. Furthermore, positiveness 

and ascetism were juxtaposed in the Finnish texts. The differences are put in a context 

that makes the �wrong� and fattening behaviour seem ridiculous. Differences are 

highlighted also by vocabulary: �sortumaan� (to relapse), �löhöämään� (�to loll around�) � 

�harrastaisi jotakin kehittävää� (�to have good hobbies�) Hänninen (2000) states that in 

obesity, the most common feeling was the feeling of shame; people were ashamed of their 

bodies and undisciplined way of living. Creating feelings of shame was a way to persuade 

and motivate the reader. 

 

The dramatic discourse included stylistically hyperbolic expressions. Additionally, it 

aimed at evoking the past experiences in weight-loss situations in reader�s own mind. 

What is more, the material included some humoristic aspects. In the dramatic discourse, 

the text appealed to the reader by means of insights. Paajanen (2003) demonstrated a 

similar kind of discourse in her study. She called it narrative discourse, and depicted it 

(39-40) as a discourse which told a fascinating story in order to make the reader to be 

riveted by the text. In my material, the case was different, even though dramatic use of 

language appeared to bring liveliness to the text, and to use culmination to make the 

difficult struggle of weight loss seem to be more fun. Additionally, it was typical for this 

discourse to confront useless diets with �the one and only right way to lose weight�, 

which was to be presented in the book later on. In argumentation theory (Kakkuri-

Knuuttila 1998, 250), one of the argumentation techniques is the fact that the opposites 

are of different value; if one can (in a plausible way) to name some thing relevant, its 

opposite is ostensible and therefore of little value. As in the translated texts, also in 
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Finnish texts the discourse included hyperbolic expressions and humorous effects. 

However, in the translated texts the emphasis was more on the juxtaposition of �useless 

diets� and �the one and only right way to lose weight� than in the Finnish texts.  

 

In the togetherness discourse, there was an attempt to give the reader a sensation of not 

being alone with his/her health problem, and to give hope by means of giving examples 

of those who have succeeded before. This kind of discourse also attempted to give 

motivation to the reader by way of creating a feeling that the obese people are one big 

family, and that the weight loss project is a common task. The reader could thus feel 

belonging and be persuaded by the illusion of togetherness. Additionally, this discourse 

included example cases, which persuade the reader to believe that �if she did it, I can do 

it too!� According to Perelman (1996, 120), in argumentation by means of example the 

aspects presented in the example were not considered as unique and bound to the context 

in which the depicted story has happened. The goal was to clarify, departing from a 

special case, a rule or pattern that the story is based on. Furthermore, in this discourse, 

the educational stories were used in order to point out the right way to act, and in the 

same time to present various alternatives. The ultimate persuasive factor in these devices 

was the ability to make people identify with the characters in the story and thus give 

optimist ideas to the reader. 

 

Also in the Finnish texts, there was a tendency to make the reader to believe that obesity 

is not only his/her individual problem. The difference was though that in the Finnish 

texts, there was often attempts to put the situation of the Finnish people in a wider 

context; to compare to the European situation or to the situation in the whole world. 

Additional difference was that the feeling of togetherness was not created by the means 

of example cases or educational stories. 

 

In the materialism discourse, the ultimate values behind the text were materialistic 

objectives that persuaded people to obtain richness, good looks and success. In 

Aristotle�s rhetoric this belongs to the striving for good, which includes health and 

richness. In the Finnish texts there were not so many references to the readers� desire of 
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material wealth, or possibility to go up in the world after losing weight. There was, 

however, a tendency to combine concepts of self-esteem and looking good.  

 

The instructive discourse was only found in the Finnish texts. The name of the discourse 

derives from the strict instructive style used in the texts. In some cases, use of 

imperatives was the reason for instructiveness. In other cases, the authors implied that 

something is wrong with people because they acted in an unhealthy way. After the 

problem had thus been stated and the reader felt guilty, the solution for the problem was 

presented by means of instruction. Additionally, in some texts the authors did not address 

the reader directly, but concealed themselves by the means of passive voice. The 

pedantic tone was still evident, now in the forms �pitäisi� (�should�) and �olisi tärkeää� 

(�it is essential to�). 

 

The study showed differences between translated and original Finnish texts. These 

differences can be considered to be due to differences in the text strategies. Something 

that the original authors had regarded as appropriate for the original audience differs 

from what the authors of original Finnish texts had decided to be effective to the Finnish 

audience. Some differences in the rhetoric can thus be due to differences in cultural 

contexts, such as in Finland the health education is more matter-of-fact and in the US 

writing about food and nutrition is a matter of entertainment and fantasy (cf. Mustonen 

2000, 9).  

 

The results raise also the question about accepting different ways of writing in Finnish 

culture, and about creating a maximum effect to the texts. The weight of the arguments 

may decrease if they are originally meant for different kind of culture. However, the 

ultimate strive for happiness, health and long life is, especially in the western cultures, 

virtually same everywhere. Nonetheless, the results showed that different ways of 

persuasion were employed in the two groups of texts analysed. That may lead to a 

conclusion that the basis of motivation for changing one�s habits can differ between the 

cultures. 
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As an empirical qualitative study, this research had two objectives; to find and explain 

different ways of writing about health and losing weight and discover differences 

between original Finnish and Anglo-Saxon texts translated into Finnish. In practice, the 

results can be used for evoking thoughts in the translators� minds about how translated 

non-fiction differs from originally Finnish texts. This research included aspects that 

pragmatic translation studies usually does not include; the difference and strangeness of 

texts is usually concluded to be due to vocabulary, unfamiliar institutional names or 

strange concepts, not due to differences in rhetoric in translated and original cultures and 

texts. It is important to be aware of these things in translating, even though it is 

questionable if rhetorical means derived from the source culture are possible to be altered 

in translation; they are intertwined in different levels of a given text and involve the 

whole text strategy.  

  


