


Viha ja rakkaus. Kielellisen tunneilmaisun vahvimmat in-
noittajat. Joskus voi tuntua siltä, että olisi muitakin tuntei-
ta kuin viha ja rakkaus, mutta kun tarpeeksi kauan asiaa 
pohtii, voi todeta, että kyllä tilanne aina jompaankumpaan 
kallistuu. 

Tämän Suomi-ilmiön teemana ovat vihapuhe, vihaposti, 
rakkauskirjeet ja rakkausrunot. Tunteet ovat olleet teks-
tiemme inspiraationa ja polttoaineena ja lopputulos on 
upea. Uusi lehti on täynnä toinen toistaan kiinnostavampia 
juttuja.  

Päätoimittajan ja puheenjohtajan palstojen jälkeen esitte-
lemme tuoreita ja tulevia opinnäytetöitä. Mukana on myös 
mahdollisia opinnäytetöitä. Aiheta saa käyttää, jos on vai-
keuksia keksiä itse. Tällä kertaa esittelemme henkilökun-
nasta Riikka Nissin. Jenna-täti puolestaan käy läpi vihaan 
ja rakkauteen liittyviä kysymyksiä antaumuksella. 

Kaverisitseiltä ja Osmasta on luvassa ytimekästä raporttia. 
Sota-ajan kirjeitä käsittelevä juttumme avaa sitä, miten jo 
sata vuotta sitten ihmisillä oli suhteita ja siten ongelmia 
niissä. Tuore Suomi-ilmiö esittelee myös (etenkin) fennis-
tiä kiinnostavaa kirjallisuutta. Kansainvälisen säväyksen 
tuo kuvakollaasi Espanjan suomalaisimmasta kolkasta. 

Artistihaastattelussamme on MATTI, Tampereen lahja 
suomalaiselle rokkenrollille. Lehden lopussa on tuttuun 
tapaan Mulanin kolumni sekä mahdollisuus kysyä holisti-
seen neuvontaan erikoistuneelta lingvistiltä. Lehti päättyy 
runoihin, aforismeihin ja muihin huikeisiin hengentuottei-
siin. 

Elämä on taistelua, [niin] ihanaa taistelua. 

Hanna Hietikko, päätoimittaja  
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Vaikka tätä kirjoittaessani lumet ovat vielä visusti maassa, 
numeron ilmestyessä ne ovat (toivottavasti) jo sulaneet ja 
saamme nauttia auringon lämmöstä. Kuin huomaamatta 
kevätlukukausi lähenee loppuaan ja niin tentit kuin kurs-
sien lopputöiden deadlinet lähestyvät pelottavalla tahdil-
la. En varmasti ole ainut, joka huomaa miettivänsä, miten 
ihmeessä kuukaudet kuluivat niin nopeasti. Itse syytän 
ajantajuni katoamisesta säätä: mieleni ei sisäistä kevät-
kuukausien saapuneen, kun edelleen liukastelen matkalla 
bussipysäkille!

Sitkeästi sinnittelevästä lumesta huolimatta kevät on sel-
keästi saapunut, ainakin allekirjoittaneelle. Täytyy nimit-
täin tunnustaa, että minulla on hieman kevättä rinnassa! 
Ihailuni ja huomioni kohteena tosin ei ole yksittäinen hen-
kilö vaan Kopula. Suhteemme ei toki ole alkutekijöissään, 
ihastuminenhan tapahtui jo fuksisyksynäni. Viime vuoden 
aikana minulle selvisi, ettei kyseessä ollut mikään het-
ken huuma, sillä huomasin yllättäen harkitsevani innolla 
puheenjohtajuutta.  Kevätlukukauden aikana olen saanut 
huomata Kopulan vievän suuren lohkon vapaa-ajastani, ja 
mikäs siinä: onhan suhteemme sentään Facebook-viralli-
nen.

Vuoden alussa alkanut puheenjohtajuus paitsi innosti, 
myös hirvitti: vastuu ja velvollisuudet ovat tähän asti ol-
leet asioita, jotka saavat minut yleensä juoksemaan kir-
kuen toiseen suuntaan. Ja myönnän kyllä, että esimerkiksi 
Tamyn toiminta-avustushakemusta täytellessä suustani 
pääsi useampi voimasana. Jos hakemus olisi pitänyt tehdä 
yksin, tunteeni Kopulaa kohtaan tuskin olisivat yhtä läm-

pimät. Mutta kuten aina, kaikki hallituslaiset ja vastaavat 
tekivät mallikkaasti omat osuutensa.

Innostukseni taustalla ei siis ole lomakkeiden täyttäminen 
tai muut velvollisuudet vaan ennen kaikkea muut kopula-
laiset. Puheenjohtajuuteen oli helppo lähteä, kun tiesi, että 
ympärillä on joukko kannustavia ihmisiä, joilta voi kysyä 
mitä vain. Ihmisiä, jotka ovat yhtä innostuneita kehittä-
mään Kopulaa ja jotka hoitavat omat tehtävänsä tunnol-
lisesti. Tälle keväälle osui myös Kopulan vuoro järjestää 
Osma, ja vaikka tapahtuma oli Kopulan mittapuulla suuri, 
selvittiin järjestelyistä kunniakkaasti. Iso kiitos tästä kuu-
luu tietysti ennen kaikkea Osma-tiimille, mutta myös kai-
kille muille kopulalaisille, jotka osallistuivat tapahtumaan!

Kopula on ihana osa omaa arkeani, ja toivon, että se on sitä 
myös kaikille teille. Parannettavaa ja kehitettävää toki löy-
tyy, ja tiedän, että voimme yhdessä kehittää Kopulaa en-
tistä paremmaksi. Ainejärjestöksi, jossa kaikilla on help-
po ja mukava olla. Kehitys ja muutos ei tietenkään näy 
heti, mutta pienistä asioista on hyvä lähteä liikkeelle. Siksi 
asetin vuoden alussa itselleni tavoitteeksi jutella rohkeam-
min uusille ihmisille (niin ainejärjestön tapahtumissa kuin 
myös muualla). Tämä on osoittanut yllättävän vaikeaksi, 
joten laskin rimaa: jos en uskalla jutella niin ainakin yritän 
muistaa hymyillä.

Toivon, että kaikkien Suomi-ilmiön lukijoiden kevät on 
täynnä lämpöä, rakkautta ja kauniita sanoja. Muistakaa 
opiskelukiireiden keskellä, että kesä jo aivan nurkan taka-
na ja jäätelökioskit ja terassit avautumaisillaan.

Puheenjohtajalta

Rentoa kesää toivottaen

Jonna



Graduja:
Piia Ahonen: Affektiivisuuden kielelliset ilmaisukeinot ja parisuhteen ylläpitäminen sota-ajan kirjeissä  
Tuomas Hoffrén: NSM S2-oppikirjoissa   
Joanna Jokela: Miten tekoälystä puhutaan verkkouutisissa?  
Veera Savelius: Miten hevosten liikettä ja luonnetta kielennetään alan lehdissä? 
Venla Purhonen: Sukupuoli ja tasa-arvo peruskoulun oppikirjoissa 
Emma Laakso: S2-puhujien kokemuksia arjen kommunikaatiotilanteista 
Hanna Leppiniemi: 6.-luokkalaisten kertomustaitojen muuttuminen 2000-luvulla  
Anna Weckström: Mielenterveyspotilaat harrastavat liikuntaa muita vähemmän ja tupakoivat muita enem-
män - Mielenterveys ja kategoriat terveystiedon oppikirjoissa
Hanna Hietikko: Prinsessakakku ja prinssinakki – Elintarvikkeiden sukupuolittunut nimeäminen 

Tuoreita opinnäytetöitä Tampereelta 

Kandidaatintutkielmia:  
Sinimaaria Partanen: Mielikuvia luontoaiheisista etunimistä (kandi) 
Riina Aamuvuori: Sisäisen uutiskirjeen syntyprosessi ja merkitys organisaatiossa (kandi) 
Jenna Kallio: Suomalaisten paikannimien säilyminen ja muuttuminen keskiajalta nykypäivään (kandi)  
Tiina Heikkilä: Opiskelijoiden mielipiteet sukupuolittuneista ammattinimikkeistä  

Mahdollisia opinnäytetöitä: 
Rusetti Nieminen: Siinä on paikka, miksi et lauo – Antero Mertarannan sanonnat litteroituna litteroinnin 
vuoksi 
Alli-Kullero Tittiäinen: Nykyajan vihaloitsut ja niiden toimivuus käytännössä  
Annaliisa Hurmeenniemi: Mikä kielioppi virhe teitä eniten ärsyttää? – Vauva.fi:n kansanlingvistiset näke-
mykset suomen kieliopista 
Pekka Karvonen: Sananmuunnokset suomalaisen huumorin keinona  
Arijoutsi Kaliamatti: Muinaissuomalaiset ja keskiaikaiset etu- ja lisänimet Suomenniemellä  
Pasi-Kullero Keski-Valli: Pirkanmaalainen alapääsanasto  
Kukka Unikko-Karvonen: Millaisia ääniä kuulet? Litteraation subjektiivisuudesta fennistien keskuudessa 
Arvo Tonkala: Tästä mitään tule : gradukriisin kielelliset ilmenemismuodot.  
Immo T. Mutala-Kalkku: Suomalainen syyläsanasto kautta likaisten varpaitteni 
Saara-Lucifer Kuutana: Iltasaatanan ja Helsingin Saatanan otsikoinnin retoriset keinot, saatana  
Pihlajan Marja-Terttu: Suomalaiset luontonimet kautta aikain  
Jootarkka Valpas: Heippalappujen kielelliset vaikutuskeinot

Keskeinen osa tutkielman tekemistä ovat uu-
den harrastuksen aloittaminen, tiskaaminen, 
leipominen, imurointi, kitaran soitto, unel-
mointi, vanhan harrastuksen aloittaminen uu-
destaan sekä kahvin juominen.

kuva: Chuttersnap / Unsplash

kuva: Haley Powers / Unsplash



Vaaka  
Opinnot: Opiskelet vimmatusti syksyn aikana ja saat 
jopa hyviä arvosanoja. Haet useaan työharjoitteluun 

rahankiilto silmissäsi, ja pääset sihteerihommiin 
keväällä. Saat mukavasti rahaa harjoittelusta, mutta 

unohdat kokonaan opiskella. 
Rakkaus: Rakkauselämäsi on yhtä hämmentävää 

kuin sote-sanasto. Sytyt helposti uusista tuttavuuk-
sista ja kokeilet siipiäsi rakkauden monimutkaisessa 
valtataistelussa. Ylämäkiä ja alamäkiä tulee ja sinnik-

kyytesi tuottaa joskus tulosta ja joskus ei. 
Kielioppi: Yhdysmerkin käyttö aiheuttaa sinulle niin 

paljon päänvaivaa, että luovut siitä kokonaan. 

Skorpioni 
Opinnot: Haluaisit palavasti valmistua, mutta opin-

torekisterisi kertoo karun totuuden opintojen laimin-
lyömisestä töiden ja juhlimisen takia. Koska et edes 

tiedä, mitä teet valmistuttuasi, on parempi, ettet vielä 
valmistu.  

Rakkaus: Huomaat tunteesi kylmenneen erästä koh-
taan. Rakkaus pääsee uuteen nousuun, jos annat sen 

välillä laskeakin. 
Kielioppi: Suosit monimutkaisia lauserakenteita 
ja vaikeita vierasperäisiä sanoja, koska kuvittelet 

kuulostavasi sen takia viisaammalta. Nautinto siitä, 
etteivät muut ymmärrä kirjoitelmiasi, jää kuitenkin 

lyhyeksi, kun jäät kiinni erään termin väärinkäytöstä.  

Jousimies 
Opinnot: Usko omaan erinomaisuutesi on päässyt 

kesän aikana haihtumaan ja sen on korvannut ihoosi 
pinttynyt lievä rasvan haju. Olet tavallista hiljaisempi 
luennoilla, mikä ilahduttaa kanssaopiskelijoitasi. Ar-
vosanasi ovat tästä huolimatta edelleen tyydyttäviä. 
Rakkaus: Rinnassasi sykähtelee intohimoa, johon 
et saa kaipaamaasi vastausta. Kun syksy kääntyy 

talveen, saat salaisen ihailijan. Kärsivällisyys lopulta 
paljastaa, onko ilmassa rakkautta vai pelkkää hormo-

nihuuruista pakkomiellettä. 
Kielioppi: Huomaat kauhuksesi, ettet enää muis-
ta kaikkia pilkkusääntöjä. Häpeä polttaa poskiasi, 

kun yrität salakavalasti luennolla tarkastaa sääntöjä 
netistä. 

Loput horoskoopit seuraavassa numerossamme!  

Kauris 
Opinnot: Aloitat syksyllä suuren haasteen opinnäy-

tetyösi kanssa. Työ etenee hyvin hitaasti etkä saa 
kurssisuorituksia juuri lainkaan, koska käyt töissä. 
Rakkaus: Olet korviasi myöten rakastunut erää-

seen hahmoon Uudessa päivässä ja odotat päivästä 
toiseen, että kohtaat tämän Koskipuistossa tai Tur-
piinissa. Onni saattaa suosia, jos olet riittävän kär-
sivällinen, mutta varo samalla, ettei sitoutumisesi 

näyttelijän stalkkaamiseen aiheuta uuden työpaikkasi 
menetystä. 

Kielioppi: Rektio-ongelmat piinaavat sinua kauan, 
kunnes otat aikaa itsellesi ja kohtaat ongelmasi todel-

liset syyt. 

Vesimies 
Opinnot: Olet mukana kaikissa bileissä ja tempa-

uksissa, jotka opintoihin liittyvät, minkä takia aikaa 
opiskeluun jää kovin vähän. Kursseilla olet innokas 
päsmäri, joka ärsyttää kaikkia muita opiskelijoita, 

mutta suorituksesi jäävät tästä huolimatta heikoiksi. 
Rakkaus: Tapaat kiinnostavan ihmisen, mutta 

rakkaus on kesän aikana sinulta kateissa. Syksyl-
lä ihmissuhteesi syvenee, vaikka rakastat edelleen 
Muumi-mukikokoelmaasi enemmän kuin ketään 

koskaan. 
Kielioppi: Hukkaat Pirkko Leinon Suomen kieliopin 
etkä ole enää varma, kirjoitetaanko alun perin yhteen 
vai erikseen. Vältät sen kirjoittamista kolme kuukaut-

ta, kunnes lainaat Leinon kirjastosta. 

Kalat 
Opinnot: Syksyllä opintosi saavat uutta vauhtia. 

Opintopisteitä ropisee tilille kuin sieniä sateella, eikä 
intoasi tunnu estävän mikään. Olet aivan liekeissä, 
kunnes kevätlukukausi saapuu yllättäen sinut kuin 
aamupäiväkänniä seuraava iltapäivän masentunut 

laskuhumalatila. Kitkuttelet tuskissasi, jotta saat tar-
peeksi opintopisteitä edes Kelan silmissä. 

Rakkaus: Vuosi kiitää ohi ja jättää sinut pohtimaan, 
mitä rakkaus on. Siihen et saa vastausta, mutta eräs 
henkilö elämässäsi pitää sinua kädestä kiinni siitä 

huolimatta, että uusi rakkautesi superruokiin aiheut-
taa sinulle lähes jatkuvia ilmavaivoja.  

Kielioppi: Teet pilkku- ja yhdyssanavirheen suosik-
kiopettajallesi kirjoittamassasi sähköpostissa. Valvot 
monta yötä ja välttelet kyseistä opettajaa vakavasti 

hikoillen. Et unohda virheitäsi koskaan. 

Fennistinen horoskooppi 



Puheenjohtaja Jonna Siirtonen     siirtonen.jonna.k@student.uta.fi 
Varapuheenjohtaja Leena Aro     aro.leena.a@student.uta.fi 
Sihteeri Veera Alentola      alentola.veera.s@student.uta.fi 
Rahastonhoitaja Olga Suomalainen     suomalainen.s.olga@student.uta.fi 
Kopovastaava Linda Mäkinen     makinen.linda.e@student.uta.fi 
Sopovastaava Tiina Heikkilä      heikkila.tiina.ma@student.uta.fi 
Kulttuurivastaava Helmi Siiroinen     siiroinen.helmi.e@student.uta.fi 
Tapahtumavastaava Elsa Takala     takala.elsa.l@student.uta.fi 
Liikuntavastaava Veera Jalava      jalava.veera.k@student.uta.fi 
Tuutorivastaava Anniina Malm     malm.a.mikaela@student.uta.fi 
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Kv-vastaava Joona Poikonen      poikonen.joona.j@student.uta.fi 
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Haalarimerkkivastaavat Liinu Silomäki    silomaki.liinu.m@student.uta.fi 
Lotta Valtatie        valtatie.lotta.s@student.uta.fi 
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Tuutorivastaava Pihla Hyväri      hyvari.pihla.m@student.uta.fi 
Tapahtumavastaavat Tilda Anttila     anttila.tilda.a@student.uta.fi 
Helmi Siiroinen       siiroinen.helmi.e@student.uta.fi 
Narikkavastaava Maija Hakonen     hakonen.maija.e@student.uta.fi 
Osma-vastaavat Kati Pöyhönen     poyhonen.kati.m@student.uta.fi 
Emmi Viitala        viitala.emmi.j@student.uta.fi 

          Hallituksen sähköpostilista
          kopulanhallitus@uta.fi

Hallituksen ulkopuoliset vastaavat



Teksti ja kuva: Veera Savelius  

Yliopistonlehtori Riikka Nissi päätyi Tampereen yliopis-
toon viime syksynä hieman yllättäen, mutta on viihtynyt 
hyvin. 

Nissi on opiskellut Jyväskylän yliopistossa ja tehnyt siellä myös 
väitöskirjansa. Hän on työskennellyt myös Vaasan yliopistossa 
organisaatioiden tutkimukseen liittyvässä tutkimushankkeessa. 
Hän työskenteli samassa projektissa Suvi Honkasen kanssa, ja 
Honkasen siirryttyä Helsingin yliopistoon sai Nissi soiton Tam-
pereelta, ja niinpä kaksi viikkoa ennen luentojen alkua Nissi siir-
tyikin Tampereelle. 

Suomen kielen lisäksi Nissi on opiskellut esimerkiksi kirjalli-
suutta, folkloristiikkaa ja naistutkimusta. Hän kertoo, ettei ollut 
lukiossa oikein opiskeluorientoitunut, ja lukion jälkeen hän lait-
toikin paperit lähimpään yliopistoon.  

Ensimmäisinä vuosina opiskelun ihanuus ei vielä avautunut, ja 
mielessä kävi olisiko sittenkin pitänyt lähteä lukemaan kirjalli-
suutta, Nissi kertoo.  

Vasta parin vuoden opiskelun jälkeen Nissi löysi oman mielen-
kiinnon kohteensa sivuaineiden avulla, kuinka kieli liittyy sosi-
aalisiin käytänteisiin. 

Mielenkiinnon kohteena muuttuvat professiot 

Nissi sanoo olevansa sydämeltään täysin tutkija. Hän korostaa 
olevansa vasta alussa, eikä ikinä voi tietää mistään kaikkea, sillä 
on niin paljon asioita, joista emme vielä tiedä. Nissillä on tällä-
kin hetkellä tutkimushanke meneillään, ja hän yrittää nivoa tut-
kimuksessaan esiin tulevia asioita myös opetuksen avuksi.  

Nissiä kiinnostavat kaikki marginaalissa olevat ilmiöt.  

- Erityisesti olen kiinnostunut uudenlaisesta keikkataloudesta ja 
uusien ammattien ja ammattiryhmien synnystä, tietenkin kieleen 
liittyen. Tutkin henkilöstökoulutusta ja organisaatiokonsultteja, 
erityisesti uusia asiantuntijuus- tai kulttuuriprofessioita, joissa 
ihmiset toimivat toisessa ammatissaan esimerkiksi taiteilijan 
ammatin ohella, Nissi kuvailee. 

Mieleenpainuvimmiksi tapahtumiksi urallaan hän kertoo väitös-
kirjan valmistumisen, sillä väitöspäivää varmasti unohda kos-
kaan. Myös tavallinen tutkimuksen tekeminen, kuten luokittelun 
toimiminen tai pitkät kirjoitusrupeamat kotona, jää yleisinä ta-
pahtumina mieleen. 

Nissi nostaa esiin myös konferenssimatkat, sillä kollegat asuvat 
eri puolilla Suomea ja maailmaa, eikä kaikkien tutkimuksia ja 
julkaisuja kerkeä aina lukemaan, joten konferensseissa saakin 
aina hyvin paljon tietoa lyhyessä ajassa. Työssään Nissi sanoo 

Esittelyssä Riikka Nissi pitävänsä huomattavasti enemmän ajattelemisesta kuin kirjoit-
tamisesta ja erityisesti siitä tunteesta, kun saa mieltä painavan 
kysymyksen taltutettua. 

Tampereelle keskelle muutosta 

- Kun mä tulin tänne syksyllä, ajattelin, että organisoin työni 
niin, että käyn tutustumassa keskustaan ja kahviloissa työpäivän 
jälkeen. Kertaakaan en kuitenkaan ole vielä käynyt! 

Työpäivät kuluvat oman opetuksen ja tutkimuksen parissa. Tam-
pereen yliopisto on parhaillaan epästabiilissa tilassa ja Nissi 
saapuikin keskellä muutosta. Hän kuitenkin miettii niin olleen 
ehkä helpointa hypätä mukaan. Erona Jyväskylän yliopistoon on 
selkeästi huomattavissa oleva yhteiskunnallisempi painotus. 

Nissi tuli tänne vuodeksi, ja on opettanut alun perin Suvi Hon-
kasen Työelämäviestinnän ja kielikonsultoinnin erikoistumisko-
konaisuutta. Kursseja ei ole muutettu, mutta sisällöllisesti Nissi 
sanoo painottaneensa hieman eri asioita jo oman tutkimuksensa 
ja taustansa kautta.  

Jos saisin kehittää kokonaisuutta eteenpäin, veisin sitä kohti 
monitieteellisempiä kokonaisuuksia ja sisällyttäisin siihen pro-
jekteja, joissa olisi opiskelijoita eri aloilta. Toisin myös mukaan 
esimerkiksi multisemioottisia tutkimuksia, Nissi haaveilee. 

Kopulalaisia Nissi haluaa muistuttaa siitä, että opiskeluista kan-
nattaa ottaa kaikki irti ja imeä itseensä kaikki tieto ja hyöty siitä, 
että ympärillä on saman alan osaajia. Oma erityisosaaminen voi 
valjeta vasta työelämässä, kun onkin yksin oman erityisalansa 
asiantuntijana työskentelemässä muiden alojen asiantuntijoiden 
kanssa. 

- Suhtautukaa intohimolla omiin opintoihinne, seuratkaa omia 
kiinnostavia opintoasioita ja -aiheita ja edetkää niiden mukaan 
opinnoissanne! 



Jenna-tädin onneton kysymys–vastaus-palsta
Amor omnia vincit, mutta entäs ira? Kumpi on vahvempi, viha vai rakkaus? Onko sillä mitään merkitystä, kummasta on 
tehty enemmän lauluja? Tämä kirjoitus on Jenna-tädin tavoista poiketen harvinaisen pohdiskeleva ja sisältää kysymyk-
siä, joihin kukaan ei osaa vastata. Luotettaviin tieteellisiin lähteisiin viittaamalla luon kuvaa näiden vahvojen tunteiden, 
vihan ja rakkauden, nykytilasta. Tällä palstalla esiintyvät kysymykset olen saanut aktiivisilta lukijoiltani postikorttien 
välityksellä. Tiedän, ettette halunneet nimeänne julkisuuteen, mutta pidätin juuri oikeuden mielivaltaisiin muutoksiin. 
Kiitos siis Olja Linnake, Jean Kalloni, Linnea Kolja sekä Jollain Akne!

Teksti: Jenna Kallio  
Kuvat: GDJ / Pixabay

Kumpi on ihmisolennolle luontai-
sempaa: vihata vai rakastaa? 

Itselläni on laaja, liki kolmen vuosi-
kymmenen mittainen monitieteinen 
tutkimuskokemus ihmisluonnon al-
kuajoista. Useissa arkeologisissa kai-
vannoissa olen läpimurron omaisesti 
todistanut, että vihalla ja inholla on 
perusteltu sijansa ihmisyydessä. Ih-
mistaimi alkaa jo pienenä havahtua 
siihen, että äiti ei olekaan aina kiva ja 
että maailmassa ei saakaan aina mitä 
haluaa. Silloin alkaa ns. ensimmäinen 
(t)uhmaikä. Vanhemmat ja muut lähi-
aikuiset kärsivät suuresti tavatessaan 
jatkuvasti uusia vihaisia lapsia. Jokai-
sen lapsen uhma on aina uudenlainen, 
joten minkään moisia toimintamalleja 
ei ihmiskunnan tämänhetkisellä sivis-
tystasolla pystytä rakentamaan. Oman 
ennusteeni mukaan tähän menee kol-
mesta kahdeksaan vuosisataa. 

(T)Uhmaikä jatkuu jälleen nuoruus-
vuosina, juuri kun vanhemmat ovat 
saaneet omat terapiamaksunsa mak-
settua ja unohdettua lapsen aikaisem-
man huonon käyttäytymisen ja oman 
riittämättömyytensä. Useat nuoret 
jäävät tälle 11–17-vuotiaana aloitetul-
le vihan tielle loppuelämäkseen. 

Oman ja tutkimusr++---yhmäni ana-
lyysin mukaan viha on eräänlainen 

paineellinen voima, jota alkaa kertyä 
luontaisesti tiettyjen hoiva- ja rak-
kausjaksojen jälkeen. Se kasautuu 
mahdollisimman tiiviiksi palloksi, 
jotta se voisi purkautua huomiota he-
rättävällä tavalla. Tutkimusryhmäni 
InHO:n (Intermediaalinen Heikkolah-
jaisten Osallistamisoperaatio) puoles-
ta vastaankin, että ihmiselle on luon-
taisempaa tuntea vihaa. 

Onko rakkaus tie vihaan? 

Yleensä on. Kulkee rakastunut osa-
puoli sitten mitä reittiä tahansa, ta-
vattoman usein tuloksena on ärtynyt 
mieli. Puolalainen kiintymystutkija 
Raka Stanko ruotii kirjassaan Pari-
suhdetta vai pari suhdetta (2001) pa-
risuhteiden vihaklustereita. Hänen 
teoriansa mukaan eron jälkeen vihan 
tunteet ovat vahvimmillaan, joskin 
myös parisuhteen pitkittyessä inho 
kasvaa nopeammin kuin rakkaus. 
Kielteisten tunteiden kasvu vaikuttaa 
siis väistämättömältä kummassakin 
tapauksessa. Stanko sanoo myös, että 
100 % väkivaltaisista aviopuolisoista 

on naimisissa jonkun kanssa. Tämä on 
hänen mukaansa hälyttävä huomio. 

Onko viha tie rakkauteen? 

Yleensähän erheellisesti väitetään, 
että viha ja rakkaus olisivat jotenkin 
toisilleen läheisiä tunnetiloja. Joskus 
myös sanotaan, että hevonen potkii 
vain koska se haluaa osoittaa rakkaut-

taan sillä tavalla. Pohjaan jälleen ker-
ran tieteelliseen tutkimukseen: viha 
saattaa itse asiassa hyvinkin olla tie 
rakkauteen. Mutta vain ja ainoastaan 
tie ja väylä – viha ja rakkaus eivät 
suinkaan ole sama asia. Olen kui-
tenkin jo aiemmin todistanut vihan 
olevan perimmäinen ihmisen tun-
netiloista, joten vaikka kehitysketju 
onkin joskus viha [Symboli] rakkaus, 
rakkaus ei ole suinkaan ultimaattinen 
lopputila. Siitäkin on siis vain etene-
minen kohti katkeruutta, kaihoa ja 
kaunaa. 

Miksi Tinder on keksitty? Onko 
sillä tarkoitus tavoitella uutta rak-



kauden kohdetta vai jotakuta jota 
voi alkaa vihata? 

Ottaen huomioon ihmisluonnon tai-
puvaisuuden negaan (ks. ensimmäi-
nen kysymys) voisin väittää, että ali-
tajuntaisesti ihminen etsii jotakuta, 
johon hän voi kohdistaa voimakkaita 
tunteita. Rakkaus ja viha tosin lai-
menevat epäkäytännöllisen nopeasti, 
mutta onneksi on kauna. Kauna on 
helppokäyttöinen tunnetila, ja se ak-
tivoituu yhä uudestaan ja uudestaan 
huonoja suhteita ja petollisia kumppa-
neita ajattelemalla. Tutkimusryhmäni 
teorian mukaan ihminen hakee tyy-
dytystä pahan puhumisesta ja ex-rak-
kaiden huonojen puolien ruotimisesta. 
Kukapa ei olisi eron jälkeen itkenyt, 
vollottanut ja kaikin tavoin venkoillut 
ystäviensä kanssa. Kaunassa on mu-
kava velloa, koska se luo olon, että on 
itse parempi ihminen kuin edellinen 
kumppaninsa. Vieläpä kun on koko 
ystäväjoukko mukana kannustamassa 
exän huonoutta ja loukatun osapuolen 
paremmuutta, sehän on oikeastaan pa-
rahinta mahdollista egoboostausta! 

Kumpi on katu-uskottavampaa, 
viha vai rakkaus? 

Allekirjoittanuthan vietti nuoruutensa 
kuuntelemalla lähes yksinomaan Nir-
vanan musiikkia. Kappaleiden nimet 

liikkuvat I hate myself and I want to 
die:n ja Negative Creep:n iloisessa 
rajapinnassa, joten opin Kurt Cobai-
nilta kuinka viha on cool. Sittemmin 
olen tutkimusryhmäni InHO:n kanssa 
tehnyt joitakuita kansansosiologisia 

ja poikkitieteellis-diakronisia kysely-
lomakehaastatteluita vihan ja rakkau-
den katu-uskottavuudesta.  

Populaarikulttuurin luoman kuvan 
perusteella maallikot liittävät katu-us-
kottavuuden käsitteeseen yleensä seu-
raavat luonnehdinnat: ”kova”, ”röyh-
kee”, ”syljeskelyä” sekä ”angst”. 
Yhdessäkään lomakkeessa ei mainita 
ainuttakaan pehmeäksi tai hempeäk-
si tulkittavaa sanaa. (Kovis-tutkimus 
2013.) Tämän laajan tutkimusaineis-

ton perusteella voin tehdä tiettäväksi 
syvän totuuden: jotta olisi uskotta-
va katujen kulkija, täytyy suun olla 
mutrulla tai vähintään viivana, silmät 
terävinä paksujen kulmien alla, pi-
passa rankka mutta vaikuttava teksti 

(YOLO tms.). Paljastamalla inhimil-
lisen lämmöntarpeensa vain suututtaa 
muut katuhenkilöt. Rakkaus jääköön 
siis suljettujen ovien sisään, salaisuu-
deksi kaikkien tietoisuuteen. 

Kaija Koo yritti selvittää rakkau-
den alkuperää, mutta entäs kuka 
keksi vihan? 

Tätä kysymystä on yrittänyt selvittää 
sekä Raka Stanko että kauvatsalai-
nen sosiologi V. Ihamäki. Useiden 
pseudotieteellisten kokeiden jälkeen 
ei ole selvinnyt oikein mitään. Kaija 
Kookin taisi rakkausmietinnöissään 
vain heitellä ilmaan kaikkea muuta 
henkevää ja totesi lopuksi: "Tyydyn 
vastaukseen: 'joku keksi rakkauden'". 
Erikoinen luovutusratkaisu.  

Vihan alkuperän suhteen en valitet-
tavasti ole löytänyt tämän lehden 
painoon mennessä mitään järin rele-
vanttia. Melko varmaa on, että jäljet 
johtavat Aatamin ja Eevan aikoihin. 
Asiakirjalähteet ja esinejäännökset 
tuolta ajalta ovat harmikseni melko 
epäluotettavia, ja niitä täytyy tutkia 
vielä lisää. Uskon löytäväni läpimur-
ron Aatamin lehväkalsareista, jos ne 
eivät haperru suurennuslasini alle sitä 
ennen. 



Kopulan tapahtumareportaasit 

Kaverisitsit 
Mitä: Kopula järjesti sitsit, joihin kutsuttiin omia kaverei-
ta. Ei edes välttämättä opiskelijoita. 

Missä: Juhlatila HHB:ssä, Hatanpään valtatie 34 D, 3. krs

Milloin: 2. helmikuuta 2018 klo 18:00–23:59

Miksi: Koska sitsikulttuuria on kiva esitellä kaikille.

Teksti: Elsa Takala

Kuvat: Helena Lopes, Levi Guzman, Papaioannou Kostas

Kopula teki historiaa järjestämällä ensimmäiset omat sit-
sinsä (näin minulle ainakin on kerrottu) 2.2.2018 kello 
18.00 alkaen. Sitseillä otettiin hieman varaslähtöä tuolloin 
edessäpäin häämöttäneeseen ystävänpäivään, sillä nämä 
sitsit oli omistettu kaveriteemalle. Jokainen kopulalainen 
sai tuoda mukanaan muutaman kaverin, ja paikalla näh-
tiinkin mainio joukko kavereita ja sisaruksia. Osalle sit-
saajista nämä sitsit olivat ensimmäinen kosketus ja koke-
mus yliopistoelämästä ja akateemisista pöytäjuhlista. 

Hyvän seuran lisäksi sitseillä nautittiin hyvästä ruuasta 
(kiitos Helmi<3) ja no, tietysti juomasta! Kenties olennai-
sinta sitseillä on kuitenkin laulaminen, ja niinhän se laulu 
vain tälläkin kertaa raikasi. Rohkaistuin itsekin toivomaan 
muutamaan otteeseen suosikkisitsilaulujani! Yleisesti 
tunnelma sitseillä oli myönteinen ja kaikilla oli, ainakin 
toivottavasti, hauskaa. Todennäköisesti ainoa sitsaajia har-
mittanut seikka oli vessajono, mutta siitäkin selvittiin. 

Sitsit huipentuivat tietysti fuksilauluun, jossa otettiin huo-
mioon myös sellaiset kaverit, jotka eivät yliopistossa opis-
kele. Lisäsäkeistöjä laulettiin ja tulille noustiin seisomaan 
senkin mukaan, kuinka kauan kukin oli kaverinsa tuntenut. 
Itse toin paikalle kaksoissiskoni, joten vedin pohjat tässä 
kategoriassa. Kiitos kaikille sitsaajille, kun olitte mukana, 
ilman teitä meillä ei olisi ollut näin hauskaa! 

 

Niin ihanaa oli, ettei sitseillä ehtinyt ottaa yhtäkään lehti-
kelpoista kuvaa!

Näistä kuvituskuvista voi kuitenkin aistia sitsien sydämel-
lisen ystävällisen tunnelman!

Juhlat jatkuivat yömyöhään, joten eipä kuvissa kasvoja 
näkyisikään! 



Seitsemän meren Osma
Mitä: Valtakunnallinen suomen kielen opiskelijoiden vuo-
sittainen  tapahtuma 

Missä: Purjehdi ohi Bermudan kolmion, Merenneitolah-
den ja Atlantiksen ja saavu Tammerkosken rannalle.

Milloin: 23. maaliskuuta – 25. maaliskuuta

Miksi: Koska meidän vuoro järjestää.

Teksti: Tiina Heikkilä 

Kuvat: Linda Mäkinen 

Suuren meriseikkailun valmistelut alkoivat jo syksyl-
lä 2017, kun tuli aika koota Osma-tiimi ja valita kevään 
Osman teema. Teemaksi äänestettiin Facebook-kyselyllä 
meriteema, ja nimeksi keksittiin Seitsemän meren Osma. 
Varsinainen taival halki merien alkoi 23.3., kun osmaajia 
saapui Tampereelle Helsingistä, Turusta, Jyväskylästä, Jo-
ensuusta ja Oulusta.  

Meriseikkailu alkoi aloitusluennolla, jossa luennoimassa 
oli Liisa Mustanoja ja Mikko Heikkilä. Mustanoja kertoi 
meille Väinön ja Ellan kirjeenvaihdosta jatkosodan aika-
na, ja tarina sai monet kyynelehtimään. Heikkilä luennoi 
puheenomaisesti muun muassa suomen kielen ja huma-
nististen tieteiden asemasta, ja sai suuren suosion myös 
ulkopaikkakuntalaisten keskuudessa. Iltaa vietettiin Mes-
sukylän työväentalolla, jossa tarjottavana oli pitsaa, mus-
taamakkaraa ja syvän meren boolia, ja ohjelmanumerona 
oli beerpongia. 

Lauantaina luvassa oli huikea Osma-turnaus, jossa ulko-
paikkakuntalaiset kiersivät ainejärjestöittäin kopulalaisten 
pitämiä rasteja. Rasteilla tehtävänä oli luoda merihirviö, 
esittää meriaiheinen laulu, tehdä solmuja ja pelastaa Paa-
vo Pesusieni, vaihtaa klemmari ja pelastaa uppoava laiva 
sekä auttaa kaveria, jottei tämä putoaisi lankulta. Rasteilla 
annetut vihjeet johdattivat osmaajat aarrekätkölle. 

Turnauksen jälkeen oli luvassa Seitsemän meren sitsit, 
jotka pidettiin myös Messukylän työväentalolla. Sitseillä 
matkattiin seitsemällä merellä, ja mukana oli kumiankko-
ja, Titanicin Rose ja Jack, risteilylaivojen henkilökuntaa ja 
merirosvoja. Merenkävijöiden laulu raikui ja suuremmilta 
myrskyiltä vältyttiin. Lopulta laiva päätyi määränpäähän-
sä eli Laukontorin satamaan, josta matka jatkui Dorikseen. 

Sunnuntaina oli luvassa brunssi, jonne osa osmaajista pää-
tyi potemaan merisairauttaan. Legendaarinen meriseik-
kailu tuli kuitenkin päätepisteeseensä, joten ei auttanut 
muu kuin laskea ankkuri ja nousta laivasta. Toivotaan, että 
merituuli on suopea myös syksyllä, kun Osmaa vietetään 
Oulussa…

Osma-sitseillä toasteina toimivat Liinu Silomäki, Lot-
ta Valtatie ja Tiina Heikkilä.

Sane esitti huikean Titanic-kuvaelman Osma-tur-
nauksen rasteilla. Kuvassa Rose ja Jack jäisen meren 

armoilla.

Iloiset fennistit. 



Sotakirjeet tutkimuskohteena 
Tampereella   

Tekstit: Sara Silén ja Marjo Pajunen 
Editointi: Anna Weckström  

Kuva: Kelly Sikkema / Unsplash 
 

Tampereen yliopistossa on tutkittu sota-ajan kirjeenvaihtoa Liisa Mustanojan 
johdolla. Syksyllä 2017 tutkimusartikkeleista julkaisiin myös kirja. Tässä muu-
tama näyte tutkituista kirjeistä! 



Uskollisuuden vannominen rakkaalle
Teksti: Sara Silen 

Uskollisuus linkittyy kiinteästi sota-ajan seksuaalimoraaliin. Aviossa olevilta naisilta odotettiin uskollisuutta rintamalle 
lähtenyttä kumppaniaan kohtaan, sillä vaimon uskottomuuden katsottiin heikentävän miehen taistelutahtoa. Pidättäy-
tymällä seksuaalisiin nautintoihin heittäytymisestä nainen saattoi puolustaa omalta osaltaan maataan. Naimattomille 
naisille taas seurustelu suomalaissotilaiden kanssa oli sallittua, mutta liian pitkälle ei saanut mennä (Näre 2016, 23.)  

Aviopari Osse ja Elna käsittelevät kirjeissään vain vähän uskollisuutta. Tämä voi johtua parin pitkästä yhteisestä his-
toriasta ja luottamuksesta. Vain yhdessä kirjeessä Osse käsittelee uskollisena pysymistä. Hän on saanut vaimoltaan 
kirjeen, jossa tämä epäilee miehen osoittaneen kiinnostusta lottia kohtaan. Elnan kirje ei ole luovutettuun kokoelmaan 
päätynyt, mutta Ossen vastaus vaimon epäilyihin on.  

 Olen lukevinani viime kirjeesi sisällöstä että minun pikku vaimoni vähän pelkää että jos se ukko sielä reservissä 
vaikka öksyisi lottiin mutta voin vakuuttaa että kyllä se ukko on siksi rakastunut Eukkoonsa että sen ei tule sellaiset mie-
leenkään ja enhän voisi olla lapsilleni vilpitön isä jos en kestäisi heidän kirkkaita sinisilmiään vapaalla omalla tunnolla, 
niin Eukko ressu, luota sinä siihen, että kyllä sinä ne kaikki saat takaisin samallaisena, siihen minäkin luotan sinuun 
nähden. SAK 449, Osselta Elnalle 23.11.39.   

Vastauksessaan Osse pyrkii osoittamaan, että pysyy vaimolleen uskollisena. Pettäminen ei voi olla mahdollista, sillä 
rakkaus ja yhteiset lapset estävät sen. Uskollisuudesta puhuminen antaa Osselle myös mahdollisuuden muistuttaa vai-
moaan, että tämänkin tulee olla uskollinen hänelle. 

Pentin ja Annikin tuoreessa suhteessa uskollisuudesta puhuminen on tärkeä teema.  Pentti epäilee Annikkia, ja Annikin 
tehtävä on vakuutella uskollisuuttaan. Pentille sotaan lähteminen on rankka kokemus: hän joutuu eroon juuri löytämäs-
tään rakastetusta. Ikävä on kova ja elämä rintamalla karua. 

 Sinullahan on vielä vapaus leikitellä ”valloituksiesi” kanssa niin paljon kuin haluat. Kunhan et vain menisi 
liian pitkälle sillä minä olen siinä suhteessa hiukan en nyt osaa sanoa millainen mutta ajattelin itsekseni että leikitte-
le Sinä vain, mutta älä sitten kadu jos siitä on mitä seurauksia sitten kun minä täältä Korvesta joskus tulen ihmisten 
ilmoille ja minulle tulee tilaisuus siihen. Luulen että minäkin vielä sitten pystyn johonkin olen ainakin ennen pystynyt. 
ennemmin kuin Sinut kohtasin en ole senjälkeen yrittänytkään. Kunpa tämä sota loppuisi ja minä pääsisin täältä kotiin, 
ja voisin olla kanssasi aina. ettei tarvitsisi ajatella täällä että siellä on parhaillaan joku toinen poika Annikin kanssa. 
SAK 365, Pentiltä Annikille 24.1.43.   

Pentin kirjeestä voi päätellä, miten vaikeaa hänen on ollut pukea mustasukkaiset ajatuksensa sanoiksi. Pentti varoittelee 
Annikkia, että jos tämä ei pysy hänelle uskollisena, niin ei hänenkään tarvitse olla. Seuraavassa kirjeessä Pentti pyytelee 
rakkaaltaan anteeksi. Hän ottaa tavakseen myös kehua Annikkia, jos tämä on jäänyt kotiin muiden lähtiessä tanssilaval-
le.

 Pyydän anteeksi kun viime kirjeessäni kirjoitin Sinulle aivan aiheetta, mutta koeta ymmärtää minua joka olen 
täällä Korvessa erossa kaikesta elämästä. Ethän vain käsittänyt minua väärin rakkahin. Täällä tulee ihminen niin kum-
maliseksi ettei oikein itsekään käsitä itseään, mikä on vikana. Pienimmästäkin ajattelee heti pahinta. SAK 365, Pentiltä 
Annikille 25.1.43.  

 Kuulehan, Annikki rakas, teit aivan oikein silloin kun et lähtenyt kun Sinua pyydettiin tanssimaan Pennalaan. 
Olen oikein hyvilläni siitä kun jaksoit kieltäytyä siitä huvista minun takiani. SAK 365, Pentiltä Annikille 20.5.43.   

Molemmat aineiston pariskunnat kokevat uskollisuuden tärkeänä osana parisuhdetta, vaikkei siitä mainita paljoa Ossen 
ja Elnan kirjeenvaihdossa.  Parisuhteen ikä saattaa vaikuttaa uskollisuuden vannomisen määrään.  Pitkä ero voi silti 
joskus aiheuttaa epäilyksen aiheita, ja uskollisuuden vakuuttelu on tärkeää.



Riitely ja vihoittelu kirjeitse 
Teksti: Marjo Pajunen 

Tässä on havainnollinen esimerkki postin viivyttelyjen aiheuttamista käytännön ongelmista. Pari ei ollut siis päässyt 
yhteisymmärrykseen toisen lapsen nimestä ennen kuin rintama kutsui jälleen:   

 Kuinka kumman hitaasti sinne kulkee posti ja sähkösanomakin taisi tulla sinne viikon päivät. Olen varronnut 
sinulta kirjettä jossa tietäsit jo että sinulla on poika ja mikä sen nimeksi pannaan [--] me olemme nimestä ihan epätoi-
voissamme [--] täällä on ajateltu nimeä että pää kuumana sille täytys laittaa neljä nimeä ennen kuin kaikki olis tyyty-
väisiä siis Timo Tapani Antti Seppo [--] niin ettet vallan kauhistu kun sitten joskus vuoden päästä tulet poikaas katsoon. 
Saat siis tyytyä siihen minkä laitan. (Inkeri 21.12.1941. SAK 263, Kper)

Tässä on Inkerin kärkäs vastaus Antin loman peruuntumiseen jatkosodan aikana. Tämä kuvio toistuu: Inkeri tivaa tark-
kaa ajankohtaa ja lopulta Antti lupaa jotakin, mutta loma siirtyy lähes aina. 

 Sinun lomas kävi ihan niinkuin arvasinkin ethän sinä pääse koskaan lomilles niinkuin toiset siinä täytyy olla 
tuhannen vastusta. Kyllä olin hirveästi pettynyt kun sain kirjeesi jossa perut lomasi minun piti heti ottaa aikka naukku 
kanfertin tippoja ja kuljin koko päivän kääre päässä olin taas kerinnyt jo vartoon monta päivää ja tottunut siihen aja-
tukseen että tulet [--] Kai minun on turhaa varrota jouluksikin kai sinä taas saat olla puoli vuotta niinkuin ennenkin. 
(Inkeri 24.11.1942. SAK 263, Kper)  

Otetaan yksi esimerkki myös Antilta. Tekstissä näkyy hyvin Antin sivistyneisyys ja kenties korkeampi koulutus. Teks-
tistä huokuvat huojentuneisuus sekä pyrkimys piristää väsynyttä vaimoa:

 Rakas ja nyt tuhat kertaisesti rakas vaimoni [--] Olet siis kestänyt kaikki hyvin ja kaikki on onnellisesti ohitse! 
Olen niin onnellinen, niin iloinen että selkisit terveenä ja saamme sinun taas luoksemme ja itsekkin tietysti huokaisen 
täällä helpotuksesta, kun ylläsi oli uhkaavana Damokleen miekka. Olen tietysti iloinen kun sait pojan! Ja varmaan olet 
sinäkin! Vaikka tyttö onkin köyhälle sopivin [--] Eipä silti, olisin tytönkin ottanut, onhan nuoret naisenpuolet olleet aina 
heikkoutenani! Ha-ha-ha. (Antti 17.12.1941. SAK 263, Kper)  

Naisseikkailuepäilyssä näkyvät havainnollisesti Inkerin keinot provosoida miestään riitoihin: mustasukkaisuuden herät-
täminen, peittelemätön ivailu ja ”vanhoista synneistä tukistaminen”:  

 Muuten se puitten pilkkoja oli aika reipas eikä ollenkaan hassunman näköinen ukko mies. Hän kovasti innostui 
minuun ja pyysi ulos kanssaan. Nytkin olisin ihan vapaa kun lapset on pois. Taidan soittaa sille joka pyysi juhannuksena 
ulos. Se on raha mies. Köyhillä on aina vain se vaivanen kullinsa, ei ne muuta osaa tarjotakkaan. Jos rikkaanpi tarjoaa 
sitä, kykenee se tarjoon huvitustakin sen mukana jota saa rahalla. Saisin edes oikeen hyvän humalan hyvistä juomista 
fiksussa ravintolassa. (Inkeri 21.2.1943. SAK 263, Kper)  

Tähän järjen ja tunteen konfliktikohtaan olisi useita hyviä katkelmia, mutta päätin ottaa jonkun, jota ei ole vielä suurem-
min referoitu. Tässä näkyy mainiosti, kuinka eri taajuuksilla puolisot toisilleen ovat sodan aikana kirjoittaneet – siinä 
missä Inkeri on kaivannut tukea, lämpöä ja huolehtimista, on Antti vastannut hänen mielestään pyyntöihin liian etäisesti, 
kylmästi ja muodollisesti:  

 Sinä voit ihmetellä kun saat tällaisen vastauksen sydämmelliseen hienotunteiseen kirjeeseesi. Katsos tämä on 
sitä elämän ironiaa jota minä olen saanut sinun kohdaltasi jo kokea kolmen vuoden ajan kun olen kipeinmin apuasi 
ja myötätuntoasi tarvinnut, olet sinä jättänyt minut yksin tai tullut ja kertonut minulle yhtä ja toista hölynpölyä, jopa 
käyttäytynyt kaikkein epähienoinmalla tavalla millä mies voi naista kohdella. (Inkeri 16.2.1943. SAK 263, Kper)



Olemme lukeneet ja kuunnelleet (tuoreehkoja) taideteok-
sia, jotka fennistin olisi syytä tuntea. 

Mikko Heikkilä 2018: Keskiajan suomen kielen doku-
mentoitu sanasto ensiesiintymisvuosineen   

Mikko Heikkilän laatima keskiajan suomen sanakirja tuo 
paljon uutta ymmärrystä suomen iästä ja kehityksestä. 
Teos on ensimmäinen kokoelma keskiajan suomen sa-
nastosta ja senkin takia hyvin merkittävä julkaisu kaikille 
kielitieteistä, historiasta tai S/suomesta kiinnostuneille. Se 
sopii mainiosti esimerkiksi Kielen kehitys -kurssia suorit-
tavan fennistin käteen. 

Heikkilä on kerännyt noin 2000 hakusanaa sisältävän ai-
neistonsa keskiaikaisista asiakirjoista, joita tarkastelussa 
oli 7000. Apuna prosessissa hänellä oli Jenna Kallio. Ny-
kysuomea ymmärtävälle lukijalle moni teoksen sanoista 
on tuttuja, kuten jyvä, köyhä ja nainen. Vieraampien sano-
jen kohdalle Heikkilä on lisännyt selityksen: kurittu ’va-
senkätinen’ ja röyhä ’röykkiö’. Mukana on lisäksi saamen-
kielisiä sanoja, sanojen vanhimmat löydetyt esiintymät ja 
niiden kirjoitusasut sekä esiintymisjärjestys vanhimmasta 
nuorimpaan. 

Liisa Mustanoja (toim.) 2017: Arjen sirpaleita ja suu-
ria tunteita – Kirjeet sodan sanoittajina ja ihmissuhtei-
den ylläpitäjinä (1939–1944)  

Tämä teos sai alkunsa Mustanojan pitämältä suomen kie-
len erikoiskurssilta ”Puhutun ja kirjoitetun kielen rajapin-
nassa”. Kurssilla tutkittiin hämäläistaustaisten kirjoittajien 
sotakirjetekstejä murrenäkökulmasta. Kurssin pienoistut-
kielmien jatkoksi järjestettiin keväällä 2017 artikkeliprak-
tum, johon kirjoitetut tutkimusartikkelit on nyt koottuna 
yksiin kansiin. Kokoelman myötä pääsee aikamatkalle 
sota-ajan S/suomeen. Artikkeleissa käsitellään esimerkiksi 
kodin, uskonnon ja isänmaan eetosta, miesten välistä tove-
ruutta, avioparin riitelyä, rakkausdiskursseja sekä ikävää.  

Juha Hurme 2017: Niemi  

Viime vuoden Finlandia-voittaja on erikoinen sekoitus 
Suomen niemen historiakertomusta ja yksityiskohtaisia 
anekdootteja. Tarina lähtee liikkeelle alkuräjähdyksestä 
ja päättyy vuoteen 1812. Teos pönkittää ajatusta siitä, että 
Suomea ja suomalaisuutta ei oikeastaan ole ollut olemas

sa ainakaan mistään myyttisestä muinaisuudesta asti. Oli-
sin nauttinut tästä viisastelevasta tekstistä enemmän ehkä 
11-vuotiaana, nyt se tuntui paikoin jopa ärsyttävältä. Muu-
tamien sanojen etymologiat saivat myös kulmakarvani ko-
hoamaan. Uskon, että muutama muukin Mikko Heikkilän 
luennoilla istunut olisi aika pöyristynyt. Ihan ok kirja Fin-
landia-voittajaksi, 3/5.  

Aristoteleen kantapää Yle Radio 1:ssä keskiviikkoisin 
klo 17:10  

”Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja 
kuin vettä vaan.” Yle Areenassa on kuunneltavissa kym-
meniä Pasi Heikuran pilkunviilausohjelman toinen tois-
taan kiinnostavampia jaksoja. Voit itsekin ilmiantaa fraa-
sirikoksia ja nauraa maallikoiden tyhmyydelle yhdessä 
muiden lingvistien ja ylemmyydentuntoisesti suomen kie-
leen suhtautuvien kanssa. Ohjelmalla on myös aktiivinen 
Facebook-ryhmä, jossa voi purkaa oikeakielisyysaggres-
siivisuuttaan samanmielisten kieliaktivistien kanssa.   

Dave Lindholm & Simo Frangén: Tana! Hitit ihanat! 

Viime syksynä julkaistun levyn kappaleiden sanoituk-
set ovat kaikki palindromeja. Kappaleiden aihepiirit ovat 
kuitenkin hyvin elämänmakuisia jo nimiensä perusteel-
la: Ihmiset ovat sairaita, Isi, Räkä, Henkinen nousukausi, 
Kauhua, Olin kone, Haitari ja palli sekä Lemmimmekö? 
Tämän uuden musiikkityylin toteutustapa on sellainen, 
että Isokynä säestää sähkökitaralla ja maisteri Frangén 
lausuu. Kappaleet ovatkin yllättävän tarttuvia: allekirjoit-
taneen päässä on viime syyskuusta asti kaikunut: ”No ai-
vot hei kiehtovia on – TISSIT, TISSIT, TISSIT”. 

Kiinnostavaa luettavaa ja kuunneltavaa fennisteille 
Arviot: Hanna Hietikko ja Anna Weckström

Kuva: Hope House Press / Unsplash



Suomen eteläisin lähiö 
Teksti ja kuvat: @luonnoksena

Fuengirolassa alkoholia saa ruokakaupasta, illallinen syödään yhdeksän jälkeen ja kadut kaikuvat elämää pitkälle yö-
hön. Värikäs kaupunki on rantalomakohteen perikuva, ja koko Espanjan Aurinkorannikko vetää turisteja puoleensa lä-
hes vuodenajasta riippumatta. Fuengirolasta on kuitenkin tullut monelle enemmän kuin lomakohde: siitä on tullut koti.

Turistien, maahanmuuttajien ja paikallisten yhteiselo muistuttaa mosaiikkia tai kirjavaa tilkkutäkkiä. Espanjan rinnalle 
keskustan puheensorinassa nousevat niin englanti, saksa, ruotsi kuin suomikin. Kaupunki on kaukokaipuisen ja mu-
kavuudenhaluisen unelma, sillä Fuengirolaan muuttavan suomalaisen ei tarvitse käytännössä muuttaa tottumuksiaan 
ollenkaan: kaikki Reissumiehestä renkaidenvaihtoon ja karjalanpiirakoista kampaajakäyntiin on saatavilla ilman sanaa-
kaan espanjaa.

Avenida de Finlandia johtaa Fuengirolan 
pääkadulta kohti Los Pacosin kaupun-
ginosaa. Lähiö on saanut alkunsa suo-
malaisesta lomakylästä, ja Los Pacos on 
edelleen Aurinkorannikon suomalaisten 
suurin asutuskeskittymä. Koko rannikon 
noin 15 000–20 000 suomalaisesta siellä 
asuu noin 5 000.

Suomen kielen osaaminen on myös espanjalaisyrityksille hyvä markkinavaltti. Käännösten oikeellisuudella 
tai oikeinkirjoituksella ei aina tunnu kuitenkaan olevan väliä.

Rannikolla toimii monia suomenkielisiä medioita 
radiokanavista useisiin sanoma- ja aikakauslehtiin.

Grilli MAKKARA + OLUT vain 3.50.-



Opeopiskelijat huomio! Aurinkorannikon suomalaisessa kou-
lussa opiskelee satoja oppilaita, ja vuodesta 2007 alkaen siel-
tä voi myös valmistua ylioppilaaksi. Opettajia siis tarvitaan 
myös!

Sofia-opisto tarjoaa eri-ikäisille suomalai-
sille niin espanjan kielen kursseja kuin kep-
pihevostyöpajojakin. Iha-ha-naa!Ravintola Kardemum-

massa näyttää kuvan-
ottohetkellä olleen 
tarjolla karjalanpaistia 
muusilla ja pinaatti-
keittoa. Suomalaiset 
kahvilat ja ravinto-
lat ovat Fuengirolan 
suomalaisille tärkeitä 
kohtaamispaikkoja.

Lähikaupassa on pelkille suomalaistuotteille 
varattu hylly. Salmiakin, Elovenan ja Turun 
sinapin lisäksi hyllystä löytyy tuttuja alkoho-
lijuomia.

Viihdelegenda Tauski 
rikastuttaa Fuengirolan 
yöelämää omalla baaril-
laan.



Matti menestyy musiikkialalla
Teksti: Hanna Hietikko  

Kuvat: Antti Kemppainen

Tamperelainen Matti Virtanen opiskeli Tampereen yliopistossa suomen kieltä ja valmistui viime keväänä. Nyt hän asuu 
Helsingissä ja tekee musiikkia työkseen. 

Valmistuit Tampereen yliopistosta keväällä 2017. Mitä 
kuuluu ja missä menet nykyään?  

Hyvää kuuluu! Olen nyt reilun vuoden asunut Helsingissä, 
jossa olen keskittynyt erityisesti musiikin tekemiseen. Sii-
nä ne päivät sitten pitkälti menevätkin.   

Miten sinusta tuli artisti Matti? Millaisia muita 
musakuvioita sinulla on ollut tai on edelleen?  

Olen tehnyt musiikkia niin kauan kuin muistan, jo ihan 
pikkulapsesta lähtien. Artistiura alkoi pari vuotta sitten, 
kun minulla oli kirjoituspöydällä nippu lauluja, jotka tun-
tuivat siltä, että ne täytyy esittää omalla nimellä ja yksin. 
Samoihin aikoihin silloinen bändini tuli tiensä päähän, 
joten siirtymä sooloesiintyjäksi oli melko luonnollinen. 
Ennen artistiuraani esiinnyin vuosia erilaisissa bändeissä 

laulajana ja kitaristina mutta nykyisin minulla ei ole enää 
muita projekteja. 

Onko yliopisto-opinnoista ollut hyötyä musiikkialalla? 
Jos, millaista? 

Varmasti opinnot ovat jossain määrin auttaneet, ainakin 
jos mietitään sitä tietynlaista itsenäisyyttä ja omasta työs-
tä vastuun kantamista, mihin yliopisto-opinnot hyvin ih-
mistä koulii. Mitään tämän konkreettisempaa osaa sanoa. 
Musiikkialalla myös monet perinteisestä bisneksestä tutut 
taidot ovat eduksi, joten näin jälkikäteen ajateltuna fiksua 
olisi ollut hyödyntää vapaata sivuaineoikeutta enemmän ja 
opiskella vaikkapa markkinointia muutama kurssi. 

Mistä bändin nimi on peräisin? Keitä bändiisi kuuluu?  

Ensimmäistä soolojulkaisua valmistellessa minusta ei 
tuntunut luontevalta kehitellä mitään varsinaista taitelija-
nimeä. Etunimen käyttöön päädyin, sillä sukunimi oli jo 
varattu eräälle toiselle tamperelaiselle yhtyeelle. Bändiko-
koonpano muotoutui viime vuonna ja siinä soittavat Ville 
Viitanen (kitara), Matias Ärrälä (basso) ja Teemu Sarjamo 
(rummut). 

Miten kuvailisit musiikkiasi? Kuinka kappaleesi syntyvät?   

Kaipa minun musiikkini tippuu aika luontevasti osaksi suo-
menkielisen pop-rockin kenttää. Siinä on myös jonkin verran 
kaikuja singer–songwriter-musiikista, jos sitä genrenä tahtoo 
pitää. Musiikkiani on vertailtu muun muassa sellaisiin nimiin 
kuin Olavi Uusivirta ja Pariisin kevät.  

Laulut syntyvät hyvin eri reittejä. Minulla pyörii päivittäin 
päässä erilaisia melodianpätkiä tai tekstirivejä, joita keräilen 
talteen puhelimeeni. Näistä tavallaan avainlauseista tai -me-
lodioista joku aina virittää mielen siihen tilaan, että niiden 
ympärille on mahdollista kirjoittaa kokonainen laulu. Toisi-
naan se käy puolessa tunnissa, joskus siihen menee pitkäkin 
aika. 



Matti menestyy musiikkialalla

Millaisia musiikillisia esikuvia sinulla on? Entä lyrii-
kan puolella – keiden teksteistä vaikutut?  

Musiikin kuuntelijana kuuntelen aina lauluja, musiikkia ja 
sanoitusta yhdessä. Nähdäkseni näitä ei edes voi erottaa 
toisistaan ja arvioida erikseen pelkkää sävellystä tai teks-
tiä. Vaikuttavia lauluntekijöitä on kuitenkin jo pelkästään 
Suomessa lukuisia. Kotimaisia ikisuosikkeja ovat vaikka-
pa J. Karjalainen, Edu Kettunen ja Maija Vilkkumaa. 

Paras opiskelumuisto Tampereen yliopistosta?  - Ystä-
vät 

Paras keikka tähän mennessä?  - Valtteri Festivaali 2016 

Milloin sinut voi nähdä keikalla Tampereella?  

- 17.5. Klubilla. Samana iltana esiintyy myös Samae Kos-
kisen Korvalääke. 

Somet:  

Facebook: facebook.com/mattivirallinen/  

Instagram: @mattivirallinen 

YouTube: mattivirallinen  

Twitter: @mattivirallinen  

Spotify: Matti

Millaisia unelmia sinulla on artistina? 
Entä fennistinä?  

Voi, vaikka mitä! Unelmat ovat siitä hausko-
ja, että kun yhden saavuttaa, on jo kaksi uut-
ta tilalla. Vilpitön tavoitteeni on mennä suo-
menkielisen musiikin kentällä niin pitkälle 
kuin mahdollista. Fennistiikka jäänee tämän 
varjoon, valitettavasti. Seurailen kuitenkin 
alaa ja sen uusia tuulia edelleen, ehkäpä jo-
nain päivänä intoudun vielä jotain aktiivi-
sesti tekemäänkin. Viehätys suomen kieltä 
kohtaan ei ole minusta mihinkään kadonnut. 

Millaisia terveisiä haluaisin lähettää ny-
kyisille Tampereen yliopiston fennisteille?  

Pitäkää hyvää huolta tuutorien haalarimer-
kistä, se on meidän vuosikurssin perintö Ko-
pulalle!



Mulan Kalkkusen kolumni

Gradun kuuluu sattua

Kevään korvilla alkaa tyypillisesti mediassa opiskelijoi-
den gradun aiheuttamien tunteiden erittely ja pohdinnat 
siitä, miten gradun saisi valmiiksi. Graduohjaajien koke-
mukset ja ajatukset jäävät kuitenkin kaiken opiskelijoiden 
kokeman inhon, kauhun ja riittämättömyyden tunteen alle. 
Rohkeat suomen kielen alalla toimivat ohjaajat päättivät 
avata suunsa ja kertoa, mistä gradussa on oikeasti kyse. 

Lukuisia graduja ohjannut Oulun yliopiston suomen kie-
len professori Irmeli Mujunen kuvailee graduprosessiin 
kuuluvaa oirekirjoa: ”On täysin normaalia, että gradu 
aiheuttaa erilaisia oireita. Näitä oireita ovat esimerkiksi 
päihteidenkäytön lisääntyminen, unettomuus, pelkotilat, 
keskivaikea masennus, ylipaino, alipaino, ahmimishäi-
riöt, ihottuma, peräpukamat, aistiharhat, hiustenlähtö, 
kuolemanpelko, veriripuli ja regressiiviset ja aggressiivi-
set käytöshäiriöt. Ei näitä oireita tarvitse hävetä. Usein ne 
kuuluvat gradun tekemisen prosessiin.”  

Moni ohjaaja saa seminaari-istuinnoissa kuunnella opis-
kelijoiden lukuisia selityksiä sille, miksi gradu ei etene. 
Emeritusprofessori Olli Patsas kuvailee, miten on kuullut 
kaiken läppärin hajoamisesta lemmikkikoiran virtsankar-
kailuongelmiin. Patsaan mukaan kyse on kuitenkin lopulta 
siitä, etteivät opiskelijat vain viitsi tehdä hommiaan. ”Me-
diassa puhutaan ymmärtäväiseen sävyyn ’gradupeikoista’ 
ja ’-möröistä’. Mutta miten lopputyön raskaus muka tulee 
opiskelijalle aina niin yllätyksenä? Monta vuotta nuhja-
taan yliopistolla ja sitten ahdistaa liikaa vai? Jokaiselle 
yliopistossa opiskelevalle tiedoksi, että gradun kuuluukin 
olla hemmetin rankka ja ahdistava homma! Kyllä mais-
teriksi valmistujan on tajuttava, että titteli on ansaittava 
kovalla työllä!” Patsas kivahtaa kiivastuksen puna poskil-
laan. 

Seminaariryhmää vuosittain Turussa vetävä suomen kie-
len professori Suvi Poppo kommentoi opinnäytetöiden 
laatua. Popon mukaan on surullista, kun joutuu lukemaan 
puuduttavan tylsiä ja huonosti laadittuja tekstejä. Hän pal-
jastaa, että reilusti yli puolet graduista ovat niin tylsiä ja 
yhteiskunnallisesti merkityksettömiä, että usko oman työn 
tarkoituksellisuuteen meinaa kadota kokonaan. ”En vain 

tajua, kuka sellaista kuraa edes viitsii kirjoittaa”, lannistu-
nut Poppo huokaa kädet tukevasti viileän oluttuopin ym-
pärillä.  

Tampereella graduja ohjaava lehtori Piksu Ossala suree 
monen gradun valmistumisen viivästymistä. Ossala toi-
voo, että opiskelijat siirtyisivät elämässä eteenpäin no-
peammin: ”En jaksa vuodesta toiseen neuvoa samoja 
tyyppejä, kun vaihtavat aihetta kolme kertaa, näkökulmaa 
viisi kertaa ja luovuttavat ainakin kahdesti kokonaan. Ihan 
oikeasti se on vain gradu eikä sitä kukaan kuitenkaan lue!” 

Kokonaisuudessaan gradu onkin vertaus ihmiselämästä, 
jossa alkuinnostuksen jälkeen huomataan, ettei aina kaikki 
olekaan helppoa ja kivaa. Puolen välin kohdalla merkityk-
sen tunteet häviävät ja näkee häivähdyksiä omasta kuo-
levaisuudestaan ja totaalisesta yksinäisyydestään kaiken 
keskellä yksin. Tämän jälkeen sivunumeroita kertyy päivä 
päivältä hitaasti lisää ja tunne omasta pystyvyydestä palaa 
arkana takaisin. Merkityksestä ja tarkoituksellisuudesta 
virtaa tajuntaan jälleen vivahteita.  

Lopun häämöttäessä herää kysymyksiä: Olenko valmis 
todellakin luopumaan? Mikä odottaa toisella puolella? 
Tässäkö tämä oli? Moni on tässä vaiheessa jo hyväksynyt 
gradun luovuttamisen ajatuksen ja odottaa jo seuraavaa as-
kelta. Jonkun ystävät ovat kaikki jo valmistuneet, ja siksi 
omakin valmistuminen tuntuu vääjäämättömältä ja helpot-
tavalta. Irti päästämisessä tärkeää on hyväksyä oma gradu 
ja myöntää itselleen, että sen aika siirtyä omista käsistä on 
koittanut. Kun päästää gradustaan irti, päästää myös irti 
kaikesta siihen kietoutuneesta tuskasta, katkeruudesta ja 
kaipuun tunteesta. Oli se sitten minkälainen gradu tahansa, 
se on oma, henkilökohtainen ja valmis. Kukaan ei voi var-
muudella tietää, mikä toisella puolella odottaa, mutta se on 
jotain, mitä kohti menemme jokaisena päivänä, jokaisella 
uudella sivulla, luetulla artikkelilla ja hetkellä, jolloin istut 
hiljaa gradusi äärellä ystäväsi vaitonainen ja keskittynyt 
läsnäolo tukenasi. Et ole yksin. 



Kysy lingvistiltä

Tällä palstalla lukijoiden huoliin vastaa holistiseen neuvontaan erikoistunut kielitieteilijä 

Tampereen yliopistolta.

Olenko normaali? 

Olen maisteriopiskelija ja näen kaiken yhtäkkiä todella 
lingvistisenä. Kaikki on jotenkin päässäni yhdistettävissä 
kielitieteeseen. Kaupan kassalla mietin vuorovaikutusana-
lyysia, kadulla mietin mainostaulujen yhdyssanavirheitä, 
katsellessani Noin viikon uutisia mietin, kuinka Jukka 
Lindström puhuu kielifilosofiaa analysoidessaan termiä 
synnytystalkoot tai mitä hölmöä Timo Soini on sanonut. 
En pääse enää pois tästä tunteesta. Opetan kirosanojen ety-
mologioita lapsille, kerron assimilaatiosta työkavereilleni, 
väittelen tuntemattomien kanssa kielipolitiikasta ja ajatte-
len graduani rakkaudella. 

TUHNULIINA 

Sana normaali on merkitykseltään hyvin arvolatautunut. 
Siihen yhdistyy odotuksenmukaisuus ja hyväksyttävyys, 
tietynlainen ”kunnon kansalaisuus”. En sinuna edes pyrki-
si minkäänlaiseen normaaliuteen, koska normaalin raken-
taminen on kielellistä väkivaltaa. Itsensä hyväksyminen 
sellaisena kuin on, on avain seesteiseen elämään. 

Eivätkö ne lapset oikeasti osaa? 

Luin, että lapset eivät enää pysty keskittymään lukemiseen 
tai kirjoittamiseen ja kohta ovat ihan lukutaidottomia ei-
vätkä kuuntelekaan ja kaikki johtuu älylaitteista! Mitä voi 
tehdä? Kannattaako ne synnytystalkoot perua, kun ei niitä 
lapsia enää osata kasvattaa ja teknologia mädättää aivot? 

OPEKSI_AIKONUT666 

Pelkosi on aiheellinen. Muista kuitenkin, että rauhoit-
taviinkin voi jäädä koukkuun ja kaamosmasennukseen 
auttaa kirkasvalohoito. Mielenterveyttä kannattaa vaalia, 
vaikka hedelmällisyys heikkenisikin. 

Osaako kissani puhua! 

Minulla on kissa, joka aina katselee minua ja maukaisee. 
Mutta välillä se tuntuu sanovan esimerkiksi ”auto”, ”Mau-
no” tai ”Polta naapurisi talo”. Olen varma siitä, että kissani 
on tosiaankin oppinut puhumaan! Voiko tämä olla mahdol-
lista? Kissani on varmaan joku supereläin! Kissani nimi on 
Paavo. 

APOKALYPSI 

Kissoilta puuttuu sellainen kurkunpään rakenne, joka mah-
dollistasi puheemme foneemien monipuolisen tuottamisen 
ja yhdistelyn. Viestintä on todennäköisesti siis telepaattis-
ta, ja olet hyvin suurten oivallusten äärellä. Älä unohda, 
että kissasi kaipaa rakkauttasi. 

Vakavissaan? 

Onko mahdollista, että on sellainen universumi, jossa 
pimppi ja pippeli luokitellaan kirosanoiksi? 

VONGERTAVA_AKKA_EI SAMMALOIDU 

On teoria, jonka mukaan universumeja on lukematon mää-
rä ja kaikki mahdolliset tapahtumat käyvät toteen jossakin 
universumissa. Äärettömyys joskus ahdistaa aikuistakin. 
Kannattaa kuitenkin muistaa, että pilveä ei pidä polttaa lii-
kaa kerralla. 

Kaikki väärässä (paitsi minä)? 

En ymmärrä, miksi moni ansioitunutkin yleisen kielitie-
teen asiantuntija väittää, että luonnollisen kielen ikonisuu-
dessa vallitsee yksi muoto – yksi merkitys -suhde! Homo-
nyymeja on kielessä paljon ja yhteen lankeavia muotoja ja 
myös allomorfia on suomen kielessä todella yleistä. Eikö 
ole oikeasti niin, että konteksti ohjaa tulkintaa muodon rin-
nalla eikä ole mitään universaalia sääntöä yhden muodon 
ja merkityksen suhteesta?  

MUOTOTIETOINEN 

Jos katsoo kuvaa ilman taustaa, ei kuvasta saa kunnolla 
selvää. Sama on myös ihmisissä. Selvin päin näkee parem-
min myös oman elämänsä taustan. Onko sinun muodollasi 
yksi merkitys vai useampia? Muista, että kesäloma ei tar-
koita sitä, että kehosi kestää jatkuvaa ryypiskelyä ja altis-
tumista auringolle.  

Miksi opiskelijat tyhmenevät? 

Joka vuosi yliopistoon päästetään tyhmempiä opiskelijoi-
ta, jotka eivät ymmärrä kielitieteistä mitään. Lisäksi he 
ajattelevat, että voivat ”soveltaa”. Onko nuoriso tyhmen-
tynyt vai tulevatko tyhmimmät vain minun kursseilleni? 

KUSI_ON_PASKAA 

Ummetukseen auttaa yleensä tuhti kahvi tai tuoppi kaljaa. 



Runoja, aforismeja, vitsejä ja satuja
koonti: Hanna Hietikko, kuva: Dustin Lee 

Loppusointuja
Agricola

Coca Cola
Pamela Tola

Lumikola 
Salainen sola

Ebola
¡Hola! 

Odusoga, Lola
Nola(ta itsensä) 

Hyperbola 

Kalevankangas
Tässä mä oon ollut ja oottanut
Hautausmaan aidalla istunut

Tässä mä oon ollut ja oottanut 
Et tulis joku ja kyytiin ottais mut 

Onko höyhen 
kevyempi sana 

kuin rauta, 
vaikka siinä 

on yksi 
kirjain 

enemmän?

Olen vanhempi kuin 
koskaan ennen.

Onko kaikki mahdollista, 
kun on vielä alle 25?

Elämä on käpy. 

What is the device that wakes 
Hans Eemil Räty up every 

morning?
- H. E. Räty’s kello.

😂Luin, että vuonna 2050
maailman merissä on oleva 

enemmän muovia kuin 
kaloja. Onkohan erään 

suositun luonto-ohjelman 
nimi silloin Tavara luonto?



Runoja, aforismeja, vitsejä ja satuja

Alabama
Kanelista, sokerista,
Hiivasta ja jauhoista

Niistä on pienet pullat 
tehty.

Katkera ja kyyninen

Kauhean vaikeaa olla 
Katkera ja kyyninen 
Kun on rakastettu 

Ja onnellinen

Kauhean helppoa olla 
Katkera ja kyyninen 

Kun on petetty 
Ja yksinäinen 

Farkutkin kestää kauemmin 
kuin rakkaus.

Humanisti päissään
Humanismin tähden

Huudan tuskan parahduksen
Haluni karjaisen

Hullaantuneena ilmaisen
Enkä suustani saa muuta

Hauras tarpeeni onko
Vain humalan kaipuuta

Vai palaanko 
Taas huomenna

Tarpomaan hermeneuttisen kehän
ikuisuutta.

nimim. spykoosi

Kutisee
Polvia kutittaa

Kun sinua rakastaa
Kutisee myös kainalo

Se on pelkkä verinen kolo
Varpaita puristaa
Jalkoja ahdistaa

Rakkaus satuttaa.

Rintaani kirvelee
Raavin senkin pilalle
Päänahkani sihisee

Kun hilse siitä rapisee
Ihoni vain karisee

Kun raavin sitä verille
Tunne vain pahenee. 

Ihastuksesta saa ihottuman
Kutisevan hikisukan
Selästäni näppylän

Aivan puhki rapsutan
Voi kai jo arvata

Tämä on rakkautta
Siitä kertoo minun kutina!

nimim. ikihiki93
Lautapelifoorumilla keskusteltiin juuri 
shakki-aiheesta, kunnes joku heitti kes-

kusteluun:
-OT: hello!

Timo Kahilainen meni ystävänsä Tonin kans-
sa kahville. Toni lupasi tarjota: pienet kahvit 
ja vielä vohvelit lisäksi. Toni ojensi maksun 
kassahenkilölle, joka päätti molempien yllä-

tykseksi omia rahan kokonaan itselleen. Timo 
Kahilainen siihen: ”Hei! Se oli Tonin seteli!”




