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Lukijalle.

Käydessäni toissa kesänä Värmlannissa tutustumassa
sinne siirtyneitten suomalaisten rippeisiin, kuulin hämmäs-
tyksekseni suomea vielä puhuvien värmlantilaisten käyttä-
vän sanoja, jotka jo ovat melkein tyystin hävinneet tai ovat
juuri häviämäisillään täältä emämaasta. Eniten minua
ällistytti kuulla Juhoilan emännän suusta lause: hän on
jo ihan marras. Pyysin kiihkeänä selitystä sanan käyttö-
tavasta. Sen sain, ja siitä enemmän tuonnempana. Mutta
kuulin toisenkin muka suomalaisen paikannimen: Kallafall
= Kallahuuhta = Kallakoski. Tapasin tämän mökin viimei-
sen jälkeläisen, Kalla-Elinin, 92 v. vanhan immen. Sille
sanalle en saanut muuta selitystä kuin että se oli suomea.
Suomeako? Niin onhan meillä Savossa kolme Kallavettä
ja järveä, mutta mitä se kalla merkitsi?

Palattuani Ruotsista jäivät nämä sanat soimaan kor-
vissani. Miten saada tietää, käytetäänkö näitä sanoja vielä
Suomessa ja missä merkityksessä? Silloinpa soitti minulle
eräs Pohjanmaan valtiopäivien edustaja, joka oli luke-
nut »Värmlannin matkani», ja antoi minulle tietoja
etupäässä kallas-sanasta. Nyt en enää malttanut,
lähetin kyselyn Helsingin Sanomiin ja Uusi Suomeen ja
pyysin tietoja lehtien lukijoilta näitten sanojen esiintymi-
sestä ja käytännöstä. Odotin edes muutamia vastauksia.
Ei tullut vain muutamia, niitä tulla tupsahteli minun oveni
kirjeaukosta kuin lumihiutaleita ladon raosta. Tuli yli koko
Suomen. Tuli oppineilta, tuli eri kansankerroksista, sellai-



8

sistakin, jotka kaikesta päättäen eivät koskaan koulun-
penkkejä olleet kuluttaneet. Se tuotti minulle paljon enem-
män iloa kuin työtä ja vaivaa.

Iloitsin siitäkin, että Suomen kansa on valveutunut
sivistyskansa, sillä ei raakalainen pysty kielellisiä ongelmia
setvimään, eikä se sellaisista kysymyksistä sen enempää
välitä. Raakalaiset ovat kuin lapset ja nuorukaiset. Ne
uskovat ja ahmivat satuja tai vähän vanhempina tiikeri- ja
intiaaniromaaneja sekä seikkailukertomuksia. Kielestä ne
viis välittävät. Tapaukset ja juoni ovat pääasioita. Vasta
kehityttyään ne kääntävät huomionsa siihen, miten sano-
taan, eikä vain siihen, mistä puhutaan. Totesin, että kie-
lellisiin seikkoihin kiintyneitä suomalaisia oli enemmän
kuin olin aavistanutkaan. Mutta tällainen kiintohan kas-
vaa rinnan nousevan sivistyksen kanssa.

Ei uudenaikainen kielitiede enää pyri määräämään,
miten milloinkin on sanottava. Oikeakielisyys ei tätä
nykyä ole korkeassa kurssissa. Kielimies vain selostaa
seikkaperäisesti, miten kansa milläkin paikkakunnalla
mitäkin sanaa käyttää. Adolf Noren'in suurisuuntainen
ruotsinkielen tieteellinen tutkimus »Vårt språk» (Meidän
kielemme) on tarkka selostus siitä, miten ruotsalainen
kieltään käyttää, eikä suinkaan ankara ohje, miten sitä
on käytettävä. Kieli on kansan luoma, ja kielimies vain
kuuntelee, miten kansa sanoo.

Otan selitykseksi yhden esimerkin. Moni kielen opet-
taja karsii närkästyneenä elä-sanan opetettavansa kirjoi-
tuksesta ja korjaa sen älä-muodoksi. Onko tähän kor-
jaukseen syytä? Koko Itä-Suomi sanoo aina: elä tee
niin, eikä: älä tee niin. Kalevalassa käytetään aina:
elä, elkäätte, elkööt. Eihän se siis voi olla virhe, vaikka
kieliopeissa ennen muinoin se ankarasti kiellettiin. Uusim-
mat kieliopit jo sen sallivat. Kumpi muoto lopullisesti
voiton perii, vai käytetäänkö niitä aina rinnan, sen saa
Suomen kansa itse päättää. Kielimiesten komennukset



eivät tässä kohden mihinkään tehoa, tuokootpa mitä todis-
teita tahansa oman lempimuotonsa tueksi. Toinen esi-
merkki sanan vaihtelevasta merkityksestä! Tuima mer-
kitsee koko läntisessä osassa Suomea ankara. Itä-Suo-
messa se merkitsee suolaton, mutta Uusmaalla se paikoin
merkitsee juuri suolaista. Mikä merkitys on nyt oikea?
Kaikki ovat yhtä oikeita, jokainen merkitys oikea omalla
paikkakunnallaan. Mikä merkitys sille kirjakielessä lopul-
lisesti tulee, se on tulevaisuuden asia. Sukukielissä on
sanoilla usein vallan erilaiset merkityksensä. Tanskassa
»skidig» merkitsee likainen, Ruotsissa se merkitsee muuta.
Läpi on Savossa reikä, mutta Virossa käsitteellä on vallan
toisenlainen nimitys.

Väärinkäsitysten välttämiseksi tahdon mainita, että
tiedemies tekee omalla alallaan uusille käsitteille uusia
nimityksiä, jotka jäävät pysyviksi tai ovat jäämättä, riip-
puen niiden sopivaisuudesta tai ilmeikkyydestä ja tois-
ten tiedemiesten hyväksymisestä. Niihin emme kajoa.
Tässä käsitellään vain kansan kieltä ja sen sovelluttamista
kirjakieleen.

Onko tällaisista pakinoista siis mitään hyötyä, var-
sinkaan kun ei saata tarkoin määrätä, mikä on oleva
oikea, mikä väärä? Onhan siitä ainakin se hyöty, että
suomalaiset rupeavat akkiloimaan ja tarkkaamaan kiel-
tään, että he itse omalta kohdaltaan tekevät päätöksen,
ottavatko armoihin sen sanan tai sen muodon, ryhtyvätkö
niitä käyttämään vaiko ei. Onhan sitäpaitsi kiintoista
kuulla, minkälaisia lauseenparsia missäkin seuduissa käy-
tetään. Onhan mahdotonta yhden ihmisen hallita kaikkia
kielemme vivahduksia. Tämän kirjan tekijällä ainakin on
ollut tavattoman paljon oppimista niistä kirjeistä, joita
olen saanut yli koko Suomenniemen. Näissä kirjeissä
on lukemattomien lähettäjien lausunnot, jotka myöskin
viittaavat siihen, että Kielipakinat ovat heillekin tuotta-
neet paljon sekä oppia että ajattelemisen aihetta.
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Tosin kirjailija F. E. Sillanpää varoitti minua laske-
masta irti »kielellisten intohimojen sulut», mutta pyysi
kumminkin minua avukseen nujertamaan kahta kiusallista
kielipöpöä. Eivät ne intohimot sentään oikein kovasti ole
jyllänneet, vaikka sulut aukenivat. Eräs »Sanaseppä»
Uusi Suomessa sentään kiukustui ja todisti, etten ollen-
kaan ymmärtänyt suomenkieltä. Tämä »Sanaseppä» on
tottunut vain heiluttelemaan moukaria; hienompi taonta
näkyy hänelle olevan vierasta ammattia. Moukarin käyt-
täminen kielellisissä kiistoissa sanaseppien kesken on
vanha ja tuttu tapa. Ken on seurannut muinaisten
ulkomaalaisten sanaseppien kiistoja, tietää, että vasta-
väittäjä aina lopullisesti on heidän mielestään vain tyhmä
aasi. Kaikeksi onneksi sanasepät eivät koskaan ole kar-
tuttaneet kieltä millään huomattavalla tavalla. Kansa itse
sen tekee sanasepistä huolimatta. Tai ehkä joskus kir-
jailijat.

Tämänkään kirjan tarkoituksena ei suinkaan ole
mestaroida kieltä eikä lausua tuomioita, vaan sen sijaan
tuoda julki, miten missäkin osassa maatamme sanotaan,
sekä kehoittaa noudattamaan johdonmukaisuutta, missä
sellaista voi aikaansaada kovin loukkaamatta perinnäis-
tapoja. Yksi tarkoitusperä sillä sentään vielä on. Miten
voisimme kaikessa rakkaudessa saada suomenkielen moni-
tavuisuuden hiukankin lyhenemään?

Eräs arvoisa kirjeen lähettäjä mainitsee, että hemasee-
sanaa käyttävät ainoastaan »jätkät» vähemmän säädylli-
sessä merkityksessä. Tähän voisin liittää, että sitä käyt-
tävät samassa merkityksessä länsi Suomen kaupunkien
koulupojatkin. Mutta kymmenet kirjeen lähettäjät vakuut-
tavat, että se merkitseekin kauniin puvun ja helakoitten
värien aikaansaamaa äkillistä ihastusta. Käy usein niin,
että alkujaan säädyllinen sana, mahdollisesti jätkien
vaikutuksesta, saa rivon merkityksen. Niin on käynyt
suomalaisen »irstas»-sanan. Ensimmäisessä suomalai-
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scssa kirjallisuudessa 1500—1600-luvulla se merkitsee
»iloista» ihmistä. Sama merkitys sillä sanalla vieläkin on
Perniön puolella. Siellä sanotaan »irstas tyttö» nuoresta
naisesta, joka on oikein iloinen ja hauska, oikein hema-
seva flikka. Me muut suomalaiset saamme perniöläisten
valiotytöistä aivan nurinkurisen käsityksen tämän arvos-
telun kuultuamme.

Omituisuutena mainittakoon, että irstas-sanan vasti-
neelle ruotsinkielessä on käynyt aivan samoin. Pietari
Brahe vanhempi kirjoittaa 1500-luvun keskivaiheilla
kuningas Kustaa Vaasasta muun muassa seuraavaa, minkä
muististani tähän lainaan: »Konungen höll vid sitt hov ett
ansenligt fruntimmer (fruntimmer siihen aikaan merkitsi
naisseuruetta eikä yksityistä, tuuheaa naista) och red
konungen ofta ut med fruntimret tiden att med vällust
fördriva.» Tässä tietysti tarkoitetaan, että kuningas vietti
aikaansa naisseurassaan hupaisasti eikä irstaasti hekku-
moiden, niinkuin se nyt merkitseisi. Ehkä perniöläinen
vieläkin sanoisi: viettääksensä aikaansa irstaasti, s. o.
hupaisasti.

Elkäämme halveksiko jätkien kieltä! He kulettavat
työansiota hakiessaan eri paikkakuntien sanoja ja lauseen-
tapoja yliympäri Suomea ja kartuttavat täten sana-
varastoa. Huonot sanakeksinnöt jäävät unhoon, hyvät
leviävät yli maan. Pitäkäämme vain huoli siitä, että
hyvät ja nasevat sanat, niinkuin sana hemaseva, eivät muutu
säädyttömiksi. Ottakaamme myöskin jätkiltä oppia, sillä
heidän joukossaan voi piillä monta taiteellisesti armoitettua
kielimiestä ja kehittymätöntä kirjailijakykyä.

Ryhdyn nyt selostamaan, mitä kirjeet mistäkin sanasta
ja lausumistavasta sisältävät. Monet kirjeen lähettäjät
eivät tahdo, että heidän nimeään mainitaan julkisuudessa.
Sellaiset, joiden nimet kirjallisuudessa jo aikaisemmin ovat
tunnetut, saavat tyytyä siihen, että ne tässäkin mainitaan,
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ja sellaiset, jotka eivät sitä nimenomaan ole kieltäneet,
joutuvat saman kohtalon alaisiksi.

Tosin olen selostanut kirjeitten pääkohdat jo Uusi
Suomessa ja Helsingin Sanomissa keväällä 1926, mutta
sanomalehtien palstojen rajoitettu tila ei ole sallinut
julkaista niitä laajemmalti, mikä taas kirjan puitteissa käy
paremmin päinsä. Sanomalehtiotteita olen tässä kirjassa
hyvin vähän käyttänyt, sitä enemmän selostanut kirjeit-
ten sisältöä. Kaikki kirjeet joutuvat Sanakirja-säätiön
talteen vastaisia tutkimuksia varten.

Monesta ehkä kielellisten ilmiöitten pohtiminen on
jonninjoutavaa hommaa. Mutta toisten mieltä ne alin-
omaa askarruttavat. Se riippuu veren laadusta. Minussa
se lienee sukuperintöä. Heimolaiseni, vanha edesmennyt
Jyväskylän piirilääkäri Volmar Styrbjörn Schildt-Kilpinen
oli intohimoinen kieliniekka, jopa onnistunut sanaseppä-
kin. Hän loi kieleemme sanat tiede ja taide, mistä syystä
häntä sanotaan leikillisesti Suomen tieteen ja taiteen
isäksi. Hänelle ei kielellinen kärpänen antanut hetkeksikään
rauhaa, ei kaikkein kireimmissäkään tilanteissa. Hänestä
on seuraava kertomus, jonka tässä julkaisen, koskapa
se selvästi todistaa, miten syvälle kielellinen harrastus voi
syöpyä ihmiseen. Schildt-Kilpinen koetti karsia voimalla
ja väellä suomenkielestä kaikki lainasanat, varsinkin
ruotsalaiset, minkä kielen hän hyvästi tunsi, se kun oli
hänen äidinkielensä ja hänen opintokielensä.

Schildt matkustaa Jyväskylästä Saarijärvelle lääkärin-
vastaanotolleen. On luminen, ankara talvi. Hevonen
pillastuu myötämäessä, nakkaa Schildtin turkkeineen päivi-
neen syvälle hankeen tien viereen. Kuskipoika saa hevo-
sen hallituksi seuraavassa vastamäessä, mutta huutaa
harmistuneena lumessa peppuroivalle Schildtille:

Turkanen, kun luokki katkes!
Schildt syleksii lunta suustaan ja uikuttaa:

Elä rakas poikaseni sano luokki; sano vempele!
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Kun minä käyn haavitsemassa kirjelaatikkoani, jossa
on tukuttain kirjeitä, kielellisiä seikkoja koskevia, kuulen
eteiseni nurkista vanhan heimolaiseni sanat:

Elä sano luokki, sano vempele!
Hymähdän, sillä: mihinkäpä se immeinen riitingistään

piäsöö, sanoo savolainen.

•



Marras.

Aloitan marras-sanalla, koskapa se sana antoi sysäyksen
Kielipakinoihini. Sen sanan kuulin Östmarkin pitäjässä,
aivan Norjan rajalla, Juhoilan Miina emännän suusta. Hän
kertoi nimittäin eräästä miehestä, että »se oli jo aivan
marras». Kimmahdin pystyyn, sillä en todellakaan oikein
ymmärtänyt, mitä Miina emäntä sillä tarkoitti. Enhän
tiennyt muuta, kuin että marras oli yhdennentoista kuukau-
den nimi. Tunsin lisäksi sanat marraskesi, marrasketto,
marraskettu, myöskin orvasketuksi sanottu. »Olin kuullut
puhuttavat ihmisestä, joka on äkäinen kuin marraskarhu.»
Muistelin lukeneeni prof. J. J. Mikkolan tieteellisen selityk-
sen sen sanan synnystä, mutta varmasti en muistanut
muuta kuin että se oli indoeurooppalaista alkujuurta, josta
latinalaiset muodot mors, morire, moriturus y. m. joh-
dannaiset ovat syntyneet. Näin arkipäiväisessä puheessa
en ollut sitä kuullut käytettävän.

Värmlannista sain seuraavan selityksen. Marras on
sellainen henkilö, joka sairastaa kuoleman tautia. Toisin
sanoen henkilö, joka jo on kuolemankalvakka. Värm-
lannin ruotsalaiset käyttävät marras-sanan vastineena feg-
sanaa. Tiesin, että feg-sanan alkuperäinen merkitys van-
hassa islanninkielessä oli juuri kalpea. Myöhemmässä
ruotsin kirjakielessä se merkitsee pelkuria, miestä, joka
pelosta sävähtää kalpeaksi. Marras on siis kuoleman
kalvakka.
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Tämä selitys valaisi heti kerrassaan marraskuun merki-
tyksen. Se on se kuukausi, jolloin luonto käy kalpeaksi,
lehdet lopullisesti kellastuvat, ruoho lakastuu ja väritön
kulo peittää maan. Marraskuu kuten ruumiskin peitetään
valkoisten vaippojen alle. Marraskuussa lopullisesti kuol-
lut luonto joutuu joulukuun kuluessa lumen valkoisiin
käärinliinoihin. Siis marraskuun nimi otettu vertauksena
ihmiselämästä. Kuoleva kuukausi.

Kyselyihini sanomalehdissä saapui odottamattoman
paljon vastauksia. Ei marras-sana vielä ollut kuollut
suomalaisten puhekielestä, vaikka sitä jo sangen ankarasti
marrasti. Monet väittävät, että sitä vain vanha kansa
käyttää.

Kantelettaresta tavataan seuraavat erittäin ihanat ja
kuvaavat rivit. Kuoleman kanssa kamppaileva ihminen
valittaa, kun hän huomaa kevään tulevan hänen yhä vain
riutuessaan, kuinka koko luonto pueksen uuden elämän
vihreyteen, kuinka versoo:

Lehti puuhun, ruoho maahan!
Minä marras maan rakohon.

Lehtori F. H. B. Lagus kertoo isävainajansa, Sumiais-
ten kirkkoherran, saarnanneen, että »ihmisen tulee olla
maailmalle marras» (kuollut). Hän oli myöskin selittänyt,
että marraskuu merkitsee kuollut kuukausi. Vanhassa
virsikirjassa veisataan:

Se sieluni koht' ruumiistani ott',
Löi minun maahan martaaks.

Vanhoissa runoissa, niinkuin »Surullisten Suomalaisten
Parkupuhect Pohjalaisten Kaarle XII haudalla v. 1719»
käytetään marras-sanaa samassa merkityksessä.

Kaatui kuningas kullainen
Ruumis rangaksi raukeni
Manterehen martaaks meni.
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Samassa runossa sanotaan:

Turkin tuiman tanhualla
Monta maahan martaaks mätti

Janitsharein joukost jätti.

Tässä siis marras-sana merkitsee jo kuollutta eikä
kuolevaa. Vastaten latinalaista mortuus = kuollut-sanaa.
Mutta oikeampi lienee sentään kuolevan merkitys. Siis
latinalainen moriturus = kuoleva. Niinhän gladiaattorit
Rooman sirkuksessa huusivat Caesarille: Ave Caesar,
morituri te salutant = Terve Caesar, martaat sinua terveh-
tivät. Marras on nimittäin latinalaisten mors-, mortuus-,
moriturus-sanojen täysserkku. Sen velipuoli lienee ranska-
lainen marasme = hivutustauti, ja lääkeopillinen termi
»marasmus senilis» = vanhuuden näivetys. Jo teonsana
marrastaa neuvoo meitä, että marras-sanan yleisin merki-
tys on kuoleva, niinkuin se vielä on Värmlannissa, eikä
kuollut.

Mutta marras-sanaa käytetään myöskin luonnosta ja
pellosta. Kun pelto ei enää kasva viljaa ja on jätetty
kylvämättä ja kyntämättä, sanotaan, että se on marras.
Samoin, kun syksyllä, juuri marraskuussa, juurikasvit
eivät enää laajene eivätkä vartu, sanottiin Juvalla muinoin:
nostakee pois mukulat muasta, muahan on jo marras.

Marras on mukava sana käyttää, lyhyt, naseva ja pal-
jonsanova. Eiköhän olisi syytä pitkittää sen ikää? Olen-
kin nähnyt monen ottaneen sen uudelleen kunniaan. Olla
Teräsvuori kirjoittaa tämän vuoden juhannusrunossaan:

Tee Karjala ja Suomi suuremmaksi,
ja kaikki marras eläväksi tee.

Kovin murheelliseksi kävin, kun eräs arvoisa rouva
Halilan keuhkotautiparantolasta lähetti minulle kiintoisan
kirjeen juuri marras-sanasta ja pyysi anteeksi, että kir-
joitti lyijykynällä, koska »makaan martaana Halilan
parantolassa enkä siis ole tilaisuudessa kaikkia muodolli-
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suuksia noudattamaan». Toivokaamme, ettei Rouva vielä
pitkiin aikoihin joudu maan rakoon, sillä se, joka on huvi-
tettu äidinkielen käytöstä, ei vielä ole marras.

Länsiosasta Suomea ilmoitetaan, että marras-sanaa
ei siellä enää tavata muuta kuin marraskesi yhtymässä.
Mutta se on aivan yleinen. Eräs vanha pariskunta Tam-
melan Liesjärven kylästä selitti, että »nahan päällimäinen
osa on kuollutta». Niinhän onkin, että marraskesi eli -ketto
eli -kettu on juuri se ihmisen päällysnahka, jossa ei ole
verta. Se ei ole rikottunakaan punaista, vaan kalpeaa.
Siis sama merkitys kuin marras-sanalla Värmlannissa tai
sen ruotsalaisella vastineella /eg-sanalla, joka juuri mer-
kitsee kalpeaa, veretöntä. Marraskesi, marraskettu
(ketun alkuperäinen merkitys onkin nahka, vaikka se myö-
hemmin on pantu merkitsemään kauneinta nahkaa kanta-
vaa elukkaa, kettua, jonka savolainen sukunimi onkin
repolainen) on Suomessa aivan yleinen.

Hiusmarto? Onko tämä hiuksen reunaa ilmaiseva
sana syntynyt siitä, että hiuksen alla iho on kalpeampaa
kuin muualla. »Punastui hiusmartoaan myöten», sanotaan.
Ihminen ei taida punastuakaan tukkapäätään myöten.
Hiusmartoon saakka vain. Tässä kohdin siis marto ja
marras olisivat synonyymisiä käsitteitä, jota ne joskus
ovatkin. Eivät kumminkaan aina, vaikka ovat läheisiä
sukulaisia.

»Karjuu kuin marraskarhu», »äkäinen kuin marras-
karhu» näkyvät olevan yleisiä lauseenparsia keski Suo-
messa (en kirjoita Keski-Suomessa; se vaikuttaa niin
kamelimaiselta. Keskihän on vain taipumaton laatu-
määräys Suomelle ja siis kirjoitettava erikseen ja pienellä
kirjaimella.) Kuoleva karhuko se ennen hengenlähtöään
karjuu ja on kiukkuinen? Nykypolven ihmiset eivät enää
tunne nelijalkaisten karhujen tapoja niin tarkkaan, että
tietäisivät heidän metkunsa ennen kuolemata. Karhun-
palvelus ja kaksijalkainen karhu kyllä tunnetaan. • Uusi
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todistus lisää, että marras merkitsee kuoleva eikä kuollut,
sillä ei kuollut karhu karju eikä ole vihainen.

Vielä on mainittava Marrasjärvi Lapissa. Mistä se
on saanut nimensä? Siellä puhutaan myöskin marras-
lohesta erotuksena koiraslohesta. Olisiko järvi saanut
nimensä siitä, että sieltä saatiin kesällä naaraslohia, jotka
olivat jo luoneet mätinsä ulos, olivat laihoja ja kuihtu-
neita, niinkuin lohet ovat syksymmällä? Vienan-Karjalassa
sanotaan ainakin mädittömiä martokaloiksi.



Marrastaa.

Minun täytyy nöyrästi tunnustaa, etten ole aikaisem-
min tiennyt tämän sanan olemassaolostakaan kieles-
sämme. Monet muut ovat väittäneet samaa. Mutta sehän
tuntuu ehkä vieläkin mukavammalta kuin marras-sana.
En arvannut udella sitä Värmlannin suomalaisilta. Mah-
dollista on, että sitä sielläkin käytetään. Mutta Suomessa
se näkyy vielä olevan muodissa ainakin jonkin verran, itä
Suomessa, pohjois Suomessa ja Kyminjoen seutuvilla.

Ristiinan pitäjässä sanottiin muinoin näin: »eikö tuota
jo kuolema marrastane». Hautajaisissa, kun oli puhe
vainajasta ja hänen kuolintaudistaan, virkkoi eräs vanha
emäntä: »johan sitä kuolema kauan marrasti». Lapualla
sanotaan: »en tiera, mikä sitä marrastaa, kun ei se
menesty, kituu ja surkastuu vaan». »Marrastaa = vaivata,
haitata, sairastaa, olla vailla menestystä.» Raahesta
ilmoitetaan, että marrastaa siellä merkitsi »hivuttavaa,
elämän sammumiseen päättyvää tautia». Eräs Elimäeltä
kotoisin oleva vanha rouva lausui usein lapsilleen: »kuo-
lema lähenee, kun niin marrastaa». Miehensä kuolin-
vuoteella hän kääntyi lastensa puoleen niinikään näillä
sanoilla: »kyllä tuon isän elonaika ei enää pitkä ole, kun
häntä niin näkyy marrastavan». Artjärvellä saakka ete-
lässä tunnetaan vanhemman väen keskuudessa tällaiset
lauseet: »Sitä jo niin kuolema marrasti» tai »taitaa minua
jo kuolema marrastaa». Kunnanlääkäri H. Tiitinen kertoo,
eitä isänsä, kuuluisan luonnonparantajan, luona kävi pai-
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jon potilaita läheltä ja kaukaa, ja heidän kesken oli mar-
rastaa- (tai joskus marastaa-)sana aivan yleinen. Isä
asui Rautalammilla, nykyisessä Tervon pitäjässä. Turto-
lassa Pohjanmaalla sanotaan: »ei pidä mennä siihen tap-
peluun, siellä kuolema voi marrastaa», »sairas on niin
kehno, että pian hänet kuolema marrastaa». Kuusan-
koskella taas vieläkin käytetään lausetta: »minua niin
marrastaa».

Marrastaa-sanaa käytetään persoonattomasti, kuten
»minua nukuttaa, minua janottaa, hammasta kivistää,
näppiä paleltaa», siis »minua marrastaa», eikä minä mar-
rastan. Siis edelleen: »äitiä jo marrastaa», häntä varmasti
jo marrastaa». Mutta näin sanotaan: »kuolema häntä jo
marrastaa». Siis kuolema-sanan yhteydessä marrastaa voi
saada kohteen, mutta muutoin sitä käytetään kohteetto-
mana tai persoonattomana teonsanana.

Omituista kyllä, marrastaa-sanalla on ollut paitsi
riutumisen merkitystä myöskin onnettomuuden enteilemi-
sen merkitys. Ja siinä merkityksessä se tunnetaan yli
Suomen, ehkä laajemmalla alalla kuin alkuperäisessä
merkityksessä. Niinpä Lahdessa sanotaan: »marrastaa
sadetta». Valkealan pitäjän Kuusankosken kulmalla oli
marrastaa-sanan ahkera käyttäjä. Hän sanoi näin: »minua
marrastaa, että tuo talo pian palaa», ja »minua vähän
marrastaa, että tuo teilän verkko, joka on tuolla ailalla,
häviää sieltä». Hän kuului itse pitäneen huolen siitä,
että hänen marrastamisensa toteutui. Äärimmäisessä
lännessä se tunnetaan samassa merkityksessä. .

Tästä marrastamisen merkityksestä johtuu yhdyssana
marraskala. Keski Savossa »nimitetään Maariankalaa
marraskalaksi, ja on vanhemmat ihmiset varmassa uskossa
siitä, että sen saaminen ennustaa pyytäjälleen kuolemaa.
Ennustus johtunee kalan harvinaisuudesta siellä sekä sen
oudosta ulkomuodosta. Sen saaja ei uskalla tuoda sitä
kotiinsakaan eikä tappaa, vaan laskee sen mahdollisiin-



21

man pian vapauteensa.» Samuli Paulaharju taas selittää
pohjolassa yleisesti käytetyn marraskala-nimityksen siten,
ettei sen tarvitse olla mikään erityinen kala, vaan
että jokainen kala, joka joko suuruutensa tai ulkomuo-
tonsa puolesta poikkeaa tavallisuudesta, on marraskala.
Se ennustaa myöskin varmasti kuolemaa tai onnetto-
muutta. Onnettomuutta ennustava saalis saattaa olla muu-
kin kuin kala. Outo tai suuri lintukin voi saada nimen
marras, ja sitä seuraa aina onnettomuuden uhka.

Lopuksi on vielä lisättävä, että Varsinais Suomessa
marrastaa-sanalla on haikeasti haluamisen sivumerkitys.
Kun lapsen tekee oikein kovasti mieli makeisia, joita tietää
äidillään olevan, silloin sanotaan, että häntä makeiset
marrastaa. Merkitseekö se siis, että lapsi on kovin tuskis-
saan, murheellinen aina kuolemaan saakka, vai olisiko
tässä ehkä ruotsalainen sana marra ja siitä johdettu
suomalainen marista-sana tunkenut päälle ja saanut muo-
don marrastaa pro marista? Sitä en uskalla päättää. Ne
arvoisat lähettäjät, jotka luulevat, että mara (painajainen,
menninkäinen, innukka) johtuisi marras-sanasta, erehty-
nevät. Ruotsissa sanotaan: »maran red» = painajainen
ratsasti. Tästä kait se on lainattu länsisuomalaisiin mur-
teisiin. Omituisuutena mainittakoon, että Buddhan
taruissa pahahenki, paholainen, kulkee Maran nimellä.

Mutta kun Vakka-Suomesta, Uuskaupungin lähis-
töltä, ilmoitetaan naisesta, joka on saanut tietää jonkin
tärkeän uutisen eikä uskalla tai ei ole tilaisuudessa sitä
levittämään, että häntä marrastaa, niin silloin ei voi joh-
taa sanaa marisemisesta. Silloin se todellakin merkitsee
henkistä riutumista.



Marto.

Ovatko marras ja marto samaa alkujuurta, siitä emme
tässä yhteydessä välitä. Eihän tämän kirjoituksen pää-
tarkoituksena ole tutkia sanojen syntyjä, vaan etupäässä
sanojen käyttöä. Siis sanoja vain kirjalliselta ja käytölli-
seltä kannalta katsottuina. Kun kerran paikkakuntia on,
joissa sanotaan yhtä hyvin: pelto on marras ja pelto on
marto, niin kait ne merkitykseltään jonkin verran lähene-
vät toisiaan. Erotus on vain siinä, että marras merkitsee
kuoleutumista, mutta marto sen sijaan hedelmättömyyttä.
Siis lievempi riutumisen merkitys.

Marto-sanaa merkityksessä hedelmätön käytetään sekä
elollisista että elottomista olioista ja esineistä. Ja vielä
kummallisempaa! Marto-sanaa käytetään sekä koiraksista
että naaraksista. Useimmiten ja etupäässä naaraksista.
Naisista sitä sanotaan puoleksi leikillisesti, mutta myös-
kin aivan tosissaankin.

Emälampaasta eli uuhilampaasta sanotaan aina marto-
lammas eli martouuhi, kun se ei kanna karitsaa eli vuonaa.
Samaa sanotaan myöskin tammasta. Mutta lehmästä
sanotaan useammin maho kuin marto. Taitaapa olla pie-
noinen erotus näillä molemmilla nimityksillä. Maho lehmä
on sattumalta kantamaton, mutta antaa silti vähän maitoa,
mutta marto lehmä on täysin ehtynyt, jostakin syystä
mahdoton enää kantamaan.

Kun marto-sanaa naisesta käytetään, on sillä myös-
kin steriliteetin sivumerkitys, joko vanhuuden tai muun
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syyn takia. Marto muija, marto tyttö on Joutsassa naimi-
sissa oleva nainen tai tyttö, joka pitää miehen tai miesten
kanssa yhteyttä, mutta ei saa lapsia. Oulun ympäristössä
kuullaan sanottavan: »on poikain syy, että tytöt kävele-
vät martoina, t. s. eivät ole tulleet raskaiksi». Kalle
Brofeldt sanoo kuulleensa lisalmessa seuraavan lauseen,
kun eräs nainen kokonaisen viikon oli muka ankarissa
synnytystuskissa: »mittee työ sitä martoo akkoo siellä sau-
nassa koko viikon poijitatte». Mies epäili, että kivut oli-
vatkin muuta laatua kuin synnytystuskista johtuneita.

Marto-sanaa voi käyttää miehestäkin. Keuruulla on
sanottu sekä vanhoista piioista että pojista, kun nämä kuo-
livat lapsettomina: »hän kuoli martona». Joutsassa sano-
taan varsasta, mieluummin or/varsasta, joka juuri on
emästään vieroitettu, että se on marto varsa. Mutta maho-
sanaa ei voi käyttää koiraksesta eikä liioin muista eläi-
mistä kuin lehmästä.

Elottomista esineistä taas usein käytetään marto-sanaa,
esim.: »marto maa, marto pelto, marto puu». Marto puu
on sellainen juurelleen kuivunut kelohonka, joka ei enää
kasvata uutta suvikaista tai oksaa, joka siis on vanhuut-
taan tai muusta syystä eloton, hedelmätön.

Marto-sanan keskeinen merkitys on siis hedelmättö-
myys, marras-sanan taas riutuminen.



Marhaminta.

Muutamat ovat arvelleet, että marhaminta johtuisi
jollakin tavoin marras- tai marto-sanasta. Niin ei asian
laita kumminkaan ole.

Marhaminnan käyttöalue on odottamattoman pieni,
vaikka sana on pienen kiven ikäinen. Sitä käytetään
pohjois Savossa ja osassa Oulunlääniä sekä paikoitellen
Hämeessä. Keski Savossa sitä tuskin enää ollenkaan käy-
tetään, jos kohta ehkä tunnetaan. Olen pakotettu selittä-
mään sanan syntyä.

Marha on vanha goottilainen tai germaaninen sana,
joka merkitsee hevonen. Siitä meillä vielä on ruotsin-
kielessä vanha sana märr = tamma. Helsingin lähellä on
Märrholmen = Tammasaari. Märä sanaa käytetään vieläpä
suomenkielessäkin eräänlaisissa yhdistyksissä, joista ei sen
enempää. Minta taas on sama kuin vanha ruotsalainen
muoto mund, saksalainen Mund, nykyruotsalainen mun =

suu. Sama vartalo tavataan vielä vanhoissa paikkainnimissä
kuten Aminne = Joensuu. Esim. kuuluisa Hornien suku-
kartano Halikossa Åminnegård = Joensuun kartano. Siis
marhaminta merkitsee hevosen suu.

Ei monikaan suomalainen tunne sen oikeata merkitystä.
Sana olisi varmaankin jo täysin marras kielessämme,
mutta sen elinikää on jatkanut Maamme kirja, joka piste-
tään kaiken kasvavan kansan käteen. Maamme kirjassa
sitä on eräässä paikassa käytetty. Eivät kait kaikki opet-



tajat ole kyenneet selittämään, mitä se tarkalleen merkit-
see. Arvanneet kait suitsia tai päitsiä.

Luulisi, kun se kerran sanasta sanaan käännettynä on
hevosen suu, että se merkitseisi suitsia. Mutta se merkit-
seekin päitsien jutkoa eli nuoraa, jolla hevonen sidotaan
kiinni, kun ollaan ajelulla. Länsi Suomi tuskin tuntenee
päitsien nimeä; se sanoo kriimu eli riimu, ja marhaminta
on heidän kielellään kriimun varsi eli riimun varsi, ruot-
siksi grimma ja grimskaft. Omituista! Savolaisilla on
vanhempi germaaninen laina, kerrassaan iänikuinen, joka
emäkielestä jo on hävinnyt, mutta länsisuomalaisilla pal-
jon tuoreampi laina. Marhaminta kait on tunkenut Savoon
Pohjanmaan kautta, mutta tänne juurtunut lujaan. Savo-
laiset eivät käytä kriimu sanaa, vaan sanovat päitset, mutta
sen jutkoa sanovat ikivanhalla marhaminta-nimityksellä.

Oikukasta on-kaikki kielenkäyttö. Elä hae sieltä järkeä
tai johdonmukaisuutta.
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Kalla-kallo.

Istuin Vitsandin kirkossa Värmlannissa. Pappi saar-
nasi, mutta minun syntiset korvani olivat menneet lum-
meuksiin, niinkuin Savossa sanotaan. Niin, ne olivat täy-
sin kuurot, sillä minun ajatukseni kierivät vastustamatto-
masti muualla kuin Herran sanassa. Katselin värmlanti-
laisten naamatauluja ja hain vastineita tuntemistani savo-
laisista. Tuossa istui Kalle Mähönen, tuossa Antt' Immo-
nen, tuossa Pitkis-Tiihonen ja hänen vaimonsa Anni
Nuutinen, ja suntio oli ilmetty Lötjönen Rantsalmelta 1870-
luvulta. Kysyin suntiolta, oliko hän Lötjönen, mutta hän
väitti olevansa puhdas ruotsalainen. Erehdys, ukko rukka!
Lötjönenhän sinä olet! Eiväthän minun silmäni petä!

Mutta siellä istui penkissä vanha immyt, 92 v. vanha
kääpiönainen, johon minun silmäni vastustamattomasti
kiintyivät. Hän oli niin sirosti puettu vanhanaikaiseen
kuosiin, leuka ja nenä muodostivat kaksi pitkää niemekettä,
ja suu oli syvässä lahdenpoukamassa, Impilahdessa. Ulko-
muoto todisti korkeata ikää, mutta silmät vilkuivat kuin
kärpällä kivenkolossa. Pirteä, vanha, marto impi. Kun
kirkonmeiningit loppuivat, nousi vanha impi penkistään
ja ohjasi kulkunsa suoraa päätä minun luokseni, pisti
pienen, valkoisella hansikkaalla peitetyn kämmenensä
minulle ja sipsutteli ulos kirkosta, ulos maantielle, ylös
vuorille, jossa pienessä majassaan kuului asuvan ja iäs-
tään huolimatta elätti henkensä kutomalla kankaita
iänikuisilla vanhoilla kangaspuilla. Kuka hän oli? tiedus-
telin kirkkoväeltä.
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Kalla Elin, vastattiin.
Hänen elämäkertansa selostettiin juurta jaksain. Syn-

tynyt hän oli mökkiin, jonka nimi on Kallafall = Kalla-
kaski. Kalla on suomea, sanottiin minulle.

Suomeako? No alin. Voi kyllä olla, mutta en minä
näin seisovilta jaloiltani heti voinut sanoa, mitä se mer-
kitsi. Tunsinhan Kallaveden, siinä kaikki; sen järven
vesissä ensi kertaa olenkin huuhtonut lapselliset ruumiin-
jäseneni. Mutta mitä se merkitsi? Kylmältä se minusta
aina tuntui, niin että alitajunnassani olen aina hyväksynyt
sille merkityksen Kylmävesi, ruotsalaisesta sanasta Kalla-
sjön. Mutta kielellisestihän tällainen selitys ei pidä
kutiaan.

Vanha sana se on, ja sitä on muinoin käytetty yli-
ympäri koko Suomennientä. Heti alussa meidän sentään
täytyy poistaa pääkallo-sana, joka tulee ruotsalaisesta
skalle- (huvudskalle-)sanasta, ja kalla, kallata = etsimi-
nen, etsiä, joka tulee ruotsalaisesta skalla, skallgång =

joukkoetsintä, haukku, haukkua, kaikua. Kysymyksessä
oleva kalla-, joskus kallo-, sana lienee sensijaan alku-
peräinen suomensukuinen sana.

Hemminki Maskulainen laulaa jo 1600-luvun alussa
runossaan, että »luonto kovan kallon (a) alta toivoo suven
valtaa». Sanan vanhuutta todistavat myöskin lukemattomat
järvien, jokien ja vuorten nimet sekä monet paikkain
nimet. Savossa on kolme järveä tällä nimellä: Kallavesi
Mäntyharjulla, Kallajärvi Mikkelin lähistöllä ja Kallavesi
Kuopion luona. Kittilässä Kallojärvi, Kallovaara, Kallo-
joki ja Kallonkylä. Alastarossa on Kallo-niminen talo.
Vanhat ihmiset siellä selittivät, että kallo heillä merkitsee
jääkaljamaa, josta lumi keväällä tai syksyllä on sulanut
pois. Kallo(a)-vuoria on lisäksi sekä idässä että lännessä.

Kuunnelkaamme, mitä prof. Lauri Kettunen, joka tar-
koin tuntee suomalaiset sukukielet, muun muassa Värm-
lanniri suomen paras tuntija, arvelee kalla-sanasta. Hän
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kirjoittaa: »Minun luullakseni on Kallavesi aivan sama
kuin jokin Saarivesi. Liivin kielessä on näet kalla-sanalla
aivan täsmällinen vastine (koola, partitiivi kallo), jonka
merkitys on yksinkertaisesti saari, ja onhan meillä, kuten
Teidänkin tiedonannoistanne selviää, Kalla myös eräiden
saarten erisniminä tunnettu (Maakalla, Ulkokalla).
Lieneekö kalla jääiljangossakaan merkinnyt muuta kuin
kummun tapaan nousevaa kohtaa tasaisemmasta jäästä?
Saaren nimenä se varmaankin on merkinnyt erikoisesti
kallioista, kumpumäistä saarta. Suomen ruotsalaisiin-
kin murteisiin näkyy kalla lainautuneen (merkt. ein Hiigel
von Eis = jääkumpu).»

Luulen, että prof. Kettusen arvelulla on paljon perää.
Nuo lukemattomat kallaluodot meriemme rannoilla viittaa-
vat siihen. Mutta Suomessa on kumpuisen saaren merki-
tykseen liittynyt jäisen rannan sivumerkitys. Ja sisä-
maassa on saaren merkitys häipynyt, ja jälelle jäänyt
vain liukkaan keväisen tai syksyisen jäätikön merkitys,
jäätikön, josta lumi on sulanut pois.

Olen kaikista tiedonannoista tullut siihen johtopäätök-
seen, että kalla-sanan yleisin merkitys on kalteva vuoren-
rinne, kalteva rantaäyräs, joko meren, joen tai järven
ranta. Kallavuorenkin alla, joka on sisämaassa, on aina
joko suo tai niitty. Keväällä ja syksyllä siinä on aina
jäätikkö.

Meren partaalla on rannan jäätikkö säännöllisesti
»kalla» hamasta Kotkasta aina Tornioon saakka. Yksinpä
ruotsalaisetkin ovat sen omaksuneet. Ei voi luetellakaan
kaikkien nimiä, niitä on niin monta. Turun saaristossa
sanotaan aina: »mä kuljin rantkallaa myöten, kun jää ei
enää kestänyt merellä». Itse meren jäätä ei koskaan
sanota kallaksi. Se jää on aina oleva kaltevalla rannalla.
Mutta joskuskuulee siellä Pudasjärven—Kuusamon tienoilla
myöskin sanottavan: »Siitä järvestä eivät kallat ole vielä
lähteneet, ja tarkoitetaan sillä silloin varsinaista jäiden
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lähtöä.» Olisiko meillä tässä Kallavesi-nimen selitys?
Sellainen syvä järvi, jossa lumeton jäätikkö kauan keväällä
viipyy, muitten järvien jo sulattua? Vai olisiko selitys se,
mikä tässä heti alempana on mainittu? Hipovathan molem-
mat selitykset sentään toisiaan. Kalla-sanan muodot vaih-
televat näin: kalla, kallo ja kallu. Itä Suomessa aina kalla,
länsi Suomessa ja Pohjanmaalla joskus kallo, Kotkan
seuduilla kallu. Pohjanmaalla sanotaan suon jäätiköstä,
jota joskus keinotekoisesti kehitetään sulkemalla lasku-
ojaa, että »kalla on polttanut suon mustalle mullalle».
Siis kalla-sanaan sisältyy myöskin jään merkitys, mutta ei
milloinkaan veden päällä olevan jään. Se on aina oleva
joko suolla itai rannalla tai karilla. On paljon kalla-nimisiä
taloja, ja ne ovat aina rantatörmällä. Jaakko Fellman
mainitsee Kemijärvessä olevan Kallanvaaran talon (Kal-
lanvaaran Matti). Nykyään sanotaan taloa Kallaan-
vaaraksi.

Savossa on kolme kallajärveä. Mäntyharjulla on pitkä,
kapea Kallavesi, jonka rannat ovat hyvin jyrkät ja osaksi
korkeatkin. Kuopion Kallavesi voisi siis hyvin yksin-
kertaisesti ehkä merkitä vain korkearantaista järveä.
Siellähän onkin rannalla Puijo ja lukemattomat korkeat
saarenrannat. Vai olisiko mäntyharjulainen siirtolainen
sen muinoin ristinyt oman kotijärvensä nimen mukaiseksi?
Mutta Mikkelinkin lähellä on Kallajärvi, ja Ristiinassa on
jyrkkä Kallavuori ja sen alla Kallansuo, joka mahdolli-
sesti muinoin on voinut olla järvenäkin.

Nousiaisten ja Mynämäen rajalla on Kallavuori ja
niinikään Littoisten lähistöllä. Molemmilla on muoto kalla
eikä kallo, jota länsi Suomessa on tapana käyttää. Olisivat-
kohan ikivanhat ensimäiset savolaiset siirtolaiset Littoi-
nen ja Nousiainen tuoneet mukanaan tämän muodon
Savosta? Nousiaisten Kallavuoressa asustaa eräässä luo-
lassa naishenkiolento Kallavuoren Kaisa, jonkunlainen jää-
impi, joka, kun saa miehen luokseen, ei sitä hevillä hellitä



vuorestaan. Siis ilmetty Frau Holla, jonka kaameata
suloutta saamme ihailla Wagnerin oopperassa Tannhäuser.

Kirjalliselta kannalta katsottuna ei kalla-sanalla ole
yhtä suurta merkitystä kuin marras-, marrastaa- ja marto-
sanoilla. Sen käytäntö tulee aina olemaan suppeampi
kuin jälkimäisten. Paikkain nimissä se aina sentään tulee
kummittelemaan. Kaunis sana se kyllä on. Minusta
Maskulaisen runovärssy on erittäin kaunis ja kirjoitettuna
sen ajan ortografiialla lystikäs:

Covan callon alda
Meri maa ja mandere
Orghod (syvänteet) kedhod cans cangared
Toewowat Suven walda.

Orko-sanasta seuraa jälempänä erityinen selonteko
(Syväorko— ei Syväoro, niinkuin sitä nyt on ruvettu sano-
maan erään Parikkalan rautatieaseman nimenä).

Kielimiesten päätelmien mukaan järvien, vuorten ja
jokien nimet ovat vanhemmat kuin talojen ja asuttujen
paikkain nimet, mikä myöskin tuntuu sangen luonnolli-
selta. Kallo-niini esiintyy molemmissa. »Alastarossa on
Kallo-niminen talo Loimaan joen varrella erään jyrkän
ahteen päällä, jossa ahteessa tosiaankin, varsinkin syksyi-
sin ja keväisin, on kaljamaa.» Kansa on tämän talon ja
naapuritalojen nimistä tehnyt seuraavan sananlaskun,
johon vertaus on otettu jääkaljamasta ja reestä. Sanan-
lasku kuuluu: Kallo alla, Liukas (toinen talo) päällä,
Ketara ja Kairus (talojen nimiä) Liukkaan päällä, Mat-
tila jalaksilla. Todistus lisäksi siihen, että kallolla tarkoi-
tetaan jääiljankoa, kaljamaa, jäätikköä, jonka päällä reki
ketaroineen liukuu.
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Kallas.
Tämän sanan ensimäinen merkitys on selvä, ja sen

käytäntö sangen yleistä. Joen kaltaalla on yleinen
sanontatapa keski Suomessa. Se on aivan sama kuin par-
taalla, esim. lähteen partaalla, haudan partaalla = reunalla,
äyräällä. Toinen muoto on paltaalla. Perniön Finbyssä sano-
taan: pohjan paltaalla = pohjoisella rinteellä. Ja kaukana
Kajaanin maakunnassa on Paltamon pitäjä. Joka Palta-
mossa on käynyt, tietää, että pitäjän kirkko todellakin
sijaitsee järven paltaalla eli kaltaalla eli partaalla, vieläpä
vähitellen järveen vierivällä paltaalla. Ruijan pallas kala?
Sillä on mahtavat, kuperat kyljet, paltaat.

Virossa kallas-sanalla on juuri sama merkitys. Sana on
myöskin käytetty sukunimenä. Tästä merkityksestä siis ei
sen enempää.

Mutta sillä on Pohjanmaalla aivan toinen, ihmeellinen
merkityksensä. Monesta Pohjanmaan seudusta ilmoitetaan,
että se merkitsee samaa kuin vainaja, useimmiten vainaja,
joka on tehnyt itsemurhan tai saanut väkivaltaisen kuo-
leman. Maisteri Yrjö Paasivirta sanoo kuulleensa tämän-
tapaisen lauseen Hailuodolla: »tnie silloin ukko kallaan
kanssa olimma justiisas saaneet Malinin majakan näky-
viin». Tämä ukko kallas oli eräs isäntämies, joka sittem-
min hirtti itsensä. Tohtori J. Vitali väittää Limingan-
Rantsilan alueilla aina itsemurhaajaa sanotun kallas-
nimellä. »Itsemurhaajan leskeä ja lapsia ei mainittu
.linakaan takanapäin koskaan sukunimellä, vaan ne
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olivat kallaksen vaimo ja kallaksen lapsia.» Mutta kyllä
kallas-sanaa käytetään Pohjanmaalla myöskin tavallista
vainajan merkitystä vastaavana. Sodankylässä esim.
puhuttiin aivan yleisesti eräästä Perki-kallas nimisestä
virkamiehestä. Tavataanpa isä-kallas nimitystä monin pai-
koin käytettynä, eikä suinkaan aina halventavassa merki-
tyksessä. Toisin paikoin taas sillä pyrkii olemaan tällai-
nen sivumerkitys. Johtuneeko se siitä, että teurastetuista
kotieläimistä käytetään kallas-sanaa. Esim. ruuna kallas,
tamma kallas, Mansikki kallas. Johtuuko tämä merkitys
siitä, että voidaan sanoa vainajan kallistuneen surman
suuhun ja maan rakoon ja on sentähden hänelle annettu
liikanimi kallas, sitä en uskalla ilman parempia perusteita
väittää.

Sen tiedän vain, että Tiurun saaristossa sanotaan kai-
kesta kallistumisesta kallaa. Aita kallaa kovasti = aita
kallistuu. »Paaf kallas niin taitamattomasi', ett' hän
melkein kantras.» Näin merimiehet siellä »praakaavat».

Voiko kallas-sanaa ruveta käyttämään vainajan ase-
mesta? Tuskin siihen on syytä. Toisintona ja parallellina,
varsinkin runoissa, sille kyllä voimme säilyttää paikan
kirjakielessä. Itsemurhaajan erikoisnimenä se on louk-
kaava, sydämetön maininta.



Oheellinen—ohellinen.

F. E. Sillanpää on Panussa antanut kielipakinoihini
vastauksen, jossa hän muun muassa sanoo: »Älä Sinä
suotta kiivaile Kieletärtä vastaan; se neitonen tietää kyllä
oikkunsa eikä luovu niistä väkivalloin.»

Mainiota, kerrassaan hyvä keksintö! Kirjailijat ne aina
osaavat muuttaa havainnolliset seikat aatteellisiksi ja aat-
teelliset havainnollisiksi. Siinä juuri heidän salainen voi-
mansa on. Kieletär, se tietysti on »oikullinen neitonen».
Kielitajunta siis naisellinen ominaisuus, jolla ei loogillisuu-
den kanssa ole mitään tekemistä. Aivan oikein! Onko
mitään maailmassa, jolta puuttuu niin täydellisesti johdon-
mukaisuus kuin kieleltä. Vanhat oppineet väittivät, että
latinankielen kielioppia täytyy lukea, jotta ihminen tottuisi
johdonmukaisuuteen. Mikä suloinen harhaluulo!! Juuri
siinä kielessä oli satoja sääntöjä ja jokaisesta säännöstä
useita poikkeuksia. Hurjin naisellinen oikullisuus vallitsi
kaikkialla. Ja näitä oikkuja päntättiin ulkoa kalloon.
Kielioppi siis muistin asia eikä suinkaan järjen ja johdon-
mukaisuuden.

Jokainen kielihän onkin »äidinkieli». Siis mamma sen
opettaa lapselleen. Mamina papattaa pienokaiselleen
sanoja, viis välittämättä, piileekö hänen kielessään joh-
donmukaisuutta vai ei. Hän käyttää yhdestä sanasta tätä
muotoa, toisesta toista, ihastuttavassa sekamelskassa. Ja
lapsi sopertelee perässä ja muistaa elinaikansa äidin
ajatuksenjuoksun hyppäilyjä.
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Mutta pitääkö meidän, parrakasten miesten, rakkau-
desta äitikallasta kohtaan noudattaa mammaparan kaikkia
kielellisiä oikkuja? Emmeköhän sentään voisi joissakin
paikoin hiukan antaa johdonmukaisuudellekin arvoa? Var-
sinkin kun toiset äidit sanovat niin, toiset näin. Veli Sillan-
pää, tiedän hyvinkin, että turhaa on potkia naisen ja
Kielettären oikkuja vastaan, mutta tiedän myöskin, että
jotakin voi voittaa, kun malttaa mielensä, odottaa hiuk-
kasen ja harjoittaa maanalaista myyräntyötä ja avonaista
kiihoitusta. Oikku on vain hetken lapsi, se häviää hel-
posti niin naisesta kuin Kielettärestäkin. Oikku ei ole
pitkäaikainen milloinkaan.

Minusta sanoissa Isossakyrössä ja Kauniillakankaalla
on murtomaahiihdon tuntu. Kiertämällä tällaiset kielelli-
set hyppyrit päästään hiihtämään tasaista maata. Eikös
Sinuakin ole harmittanut meidän maanteittemme hirvittä-
vät ahteet, varsinkin kun olet nähnyt tasaista maata
mäkien molemmilla puolin? Etkö myöntäisi, että vede-
tään uusi tie tasaisia paikkoja pitkin ja jätetään nyppylät
hiiteen. Tosin näköala supistuu, mutta vaivannäkö ja
niin kinttujen kuin kielen nyrjäyttämisen vaara vähenee.

Vaikka ihailenkin sinun syvää rakkauttasi »äitisi»
kieltä kohtaan, niin omasta puolestani kunnioitan myös-
kin suuresti maailmankaikkeuden ankaraa lakia: kaikki
valuu, kaikki muuttuu. Niin kielikin. Ja kielen muodot
muuttuvat yksinkertaisemmiksi ja lyhyemmiksi. Meidän
eteenpäin huristava, levoton aikamme vaatii nopeutta ja
lyhyyttä.

Mutta yhdessä asiassa olemme yhtä mieltä. Sinä kir-
joitat: »kun kerran olet pakinoillasi nostattanut kielellisten
intohimojen sulut, niin tule avukseni nujertamaan kahta
keikaroivaa kielipöpöä, jotka eivät lakkaa minua kiusaa-
masta. Toinen on aito-sanan taivutus ja toinen on
ohe ell ine n. Vaikka konttoriherrat eivät istu ovee 11 i-
s i s s a eivätkä oveettomissa huoneissa, lähettävät he
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laskunsa oh e e liisinä luullen olevansa hyvinkin
aitoja. Koettakaamme me aito kirjailijat lähettää aidot
ja aidottomat oh e e liisinä sinne, minne oheellinenkin
kuuluu.»

Koetan parastani. Alkakaamme oheellisella. Sana on
länsisuomalainen. Itä Suomessa sitä ei käytetä. Se tun-
netaan kyllä raamatunlauseesta: »ja muutamat (sieme-
net) lankesivat tien oheen». Ihanasta kylväjän vertauk-
sesta. Kaikki suomalaiset tunnemme lisäksi sanat ohimo
ja ohitse.

Tien oheen, itäsuomalaisiksi sanottuna tien poskeen,
maantien raviin (ruots. sanasta grav). Tästä ohi-sanasta
tulee ohellinen eikä oheellinen. Oheellinen on virhemuoto,
ehkäpä juuri syntynyt illatiivi-muodosta oheen. Mutta
eihän siitä muodosta sanaa taivuteta. Taivutus on: ohi,
ohen, ohella, sen ohella, siis ohellinen eikä oheellinen.
Kaitpa väärään muotoon (ex analogia) on vaikuttanut
sellaiset sanat kuin oleellinen, alkeellinen, murheellinen!
Mutta viimemainitun sanan taivutus on toinen kuin ohi-
sanan. Se on tällainen: murhe, murheen, murheelle, siis
murheellinen. Ohellinen, niinkuin ovellinen ja oveton,
mutta murheellinen, murheeton.

Eräs totinen tamperelainen, Kalle Uusitalo, kirjoittaa
tästä sanasta valaisevan, vaikka minua koko matkan
näykkivän, pitkän kirjeen. Kalle kirjoittaa: »herra Lam-
pen, nähkääs, ohellinen on minun aivokarsinassani aivan
jotai toista kuin oheellinen, eikä tarvitse olla Savossa syn-
tynyt ymmärtääkseen näiden sanojen merkityksen eron
(Rakas Kalle! Savoon olen syntynyt, suo se anteeksi,
mutta en sittenkään tajua tätä eroa). Itse olen aito harva-
sanainen hämäläinen, mutta tunnen kumminkin ne sanat
perin pohjin, koska kotimurteessani niitä käytetään. Yri-
tän tässä selittää, mikä hieno merkityksen ero on sanoilla
ohellinen ja oheellinen, joka varmasti on jäänyt savolai-
selle sanamestarille tuntemattomaksi asiaksi. Pyydän,
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ystävyydessä minua kuunnelkaa! lkaalisissa (Ikaalinen
on »ehta» hämäläistä aluetta) tunnetaan uunin s. o. pesän
[Oikein Kalle! Hämeessä ei ole uunia, siellä on pesä.
Savossa taas vain linnuilla kuten uunilinnulla (Sylvia
trochilus) on pesä. Ihmisillä uuni.] pieli (uunin sisäpuo-
lella) o///-nimellä. Uuni, josta syystä tai toisesta ohi
puuttuu, on oheton, mutta uuni, jossa se on, on ohellinen,
mutta ei missään tapauksessa oheellinen.» (Kiitos Kalle!
Tämä selitys oli minulle suuri uutinen ja yhtä suuri opetus
Savoon syntyneelle raukalle. Sillä Savossa kaikki uunit
ovat ohettomia. Ollia ei Savossa ollenkaan ole.)

Mutta Kalle tahtoo, että pitää sanoa hakukirjettä
seuraavista todistuksista niiden olevan oheellisia, koskapa
sanotaan tunteellinen eikä tunnellinen tai tuntellinen,
oleellinen eikä olellinen, kohteellinen eikä kohdellinen.
Kalle neuvoo minua, jos haen piällysmiehen paikkoja,
liittämään oheellisena ansioluettelon. Kalle lopettaa näin:
toivoisin, että olemme yhtä mieltä.

Olen Teiltä, Kalle hyvä, saanut niin paljon oppia, että
tahtoisin olla mieliksi. Mutta en parhaimmallakaan tah-
dolla sitä saata tehdä, sillä tunne-sana taipuu näin:
tunne, tunteen, tunteella, siis tunteellinen; kohde samalla
tavalla. Mutta ohi taipuu: ohi, ohella, siis ohellinen. Eikö
Kalle tunne kirjailija F. E. Sillanpäätä? Hän on yhtä
paljon ikaalinen kuin Kallekin. Ja hän hirmustuu, kun
näkee sanan oheellinen. Sopikaa Sillanpään kanssa! Minä
sanon ohellinen, varsinkin luettuani Teidän todellakin
valaisevan selityksenne ohellisista ja ohettomista pesistä.
Totinen kiitos, Kalle hyvä! Toivon vastakin yhtä pitkiä
ja valaisevia kirjeitä. Muutenkin on kirje hyvästi kirjoi-
tettu.

Mutta kuulkaapa, hyvät liikemiehet! Jättäkää hiiteen
koko ohellinen-sana, koska siitä on erimielisyyksiä! Otta-
kaamme käytäntöön toinen johdannainen, joka on sekä
lyhyempi että sirompi. Ohi-sanasta voi yhtä hyvin johtaa
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muohon oheinen. Aivan niinkuin johdetaan seuraa-
vista sanoista samanlainen mukavampi muoto:

käsi—käteinen,
poski—poskeinen,
täysi—täyteinen,
esi—eteinen,
lähi—läheinen,
mieli—mieleinen,
vieri—viereinen,
puoli—puoleinen,
jälki—jälkeinen,
liki—likeinen,
keski—keskeinen.
Kirjoittakaa siis näin: Tähän (ei tässä) liitän oheisena

seuraavat todistukset toimistani j. n. e. Annetaan siis
ohellisen vaipua unhon yöhön.



Aito.

Kun kävin Kuopion suomalaisen lukion kuudetta luokkaa
v. 1880, päätin kerran hämmästyttää maailmaa oikein aito
suomalaisella sanalla eräässä aineessani. Melkein kaikki
oppilaat olivat siinä koulussa aito savolaisia ja puhuivat
aina ja kaikkialla aito savolaista murretta. Heitä oli
vähän vaikeaa hämmästyttää millään tuntemattomalla
suomalaisella sanalla. Mutta minä olin kuullut Ranta-
salmella kansan aina vain vatkuttavan tuota aito-sanaa.
He puhuivat aito rukiista, aito Villasesta, aito mustasta,
aito. kullasta, aito hoppeesta. Eli oikeammin aifrukiista,
aifvillasesta j. n. e. Minä paiskasin aito-sanan aineeseeni.
Kun sain sen takaisin, oli opettaja pyyhkinyt sen pois ja
kirjoittanut päälle: tuntematon sana suomenkielessä.

Olinko minä siis ensimäinen tuon sanan käyttäjä?
Mutta olihan se ainakin Lönnrotin suuressa sanakirjassa
nähtävänä. Kun pääsin koulusta vapaasti kirjoittamaan,
käytin sitä aina tuon tuostakin. Sitä käyttivät muutkin itä-
suomalaiset, ja nyt se on aivan yleinen suomenkielessä,
ehkä sen paras, suomalaisin sana.

Yhtä suureksi ilokseni äkkäsin tuon rakkaan, mutta
pannaan julistetun sanani nopean käytännön, kuin samalla
suureksi kauhukseni huomasin, että ihmiset rupesivat sitä
taivuttelemaan mitä hassuimmalla tavalla. Syntyi aito,
aidompi, aidoin. Sanottiin: se tuntui aidolta taiteelta.
Taas tätä pirullista suomalaista murtomaahiihtoa, kun ei
koskaan riitä yhden sanan taivutus, vaan kaikkien sano-
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jen täytyy hyppiä hyppyriltä hyppyrille. Aito on taipu-
maton sana aivan kuin koko ja melko. Et arvaa, kuinka
vihloi sydäntäni, kun tuota aito parkaa rääkättiin, rakasta
rantasalmelaista sanaani. Tuntui aivan samalta kuin oli-
sin kuullut jonkun sanovan: summahan nousi meloksi
suureksi pro melko suureksi tai: kreikkalaiset ajettiin pois
ko'osta Frygiasta pro koko Frygiasta. Vihdoin sydämis-
tyin niin, että kirjoitin sanomalehtiin asiasta. Helsingin
Sanomain kirjallisuusarvostelija lupasi jättää aito-sanan
taivutuksen rauhaan. Sen ainakin olin siis voittanut. Mutta
niitähän neiti Kieletär tästä tykkää? Pelkään hänen
oikkujaan. Tuo oikullinen neiti on ensimäisen palkin-
non saaja murtomaahiihdossa.

Olen aivan pikkiriikkisen lukenut kielitiedettä. Heräsi
minussa vaivaava kysymys: mistä se nätti sana on kotoi-
sin ja mitä rotua? Myönnän, että tällainen kysyminen
on tauti minussa, josta en pääse ennenkuin Helsingin
ruuiniinpolttouunissa. ■ —• Minusta se rupesi tuntumaan niin
perin ruotsalaiselta, niin goottilaiselta, niin aito germaani-
laiselta. Olen tutkinut ja kysellyt minua viisaammilta
oppineilta. Ne ovat ryhtyneet nuuskimaan, ja katsos,
minä olin vainunnut oikein. Aito on aito ruotsalainen
sana! ! !

Näin sen alkumuoto kuuluu: aida eli aido, ja mer-
kitsee palo, poltto. Sanottiin ennen aida eli aido guld,
nykyjään rent guld, joka suomenkielellä merkitsee pol-
tettu kulta eli puhdas kulta. Aito siis polttamalla puhdis-
tettu metalli. Aido järn = puhdas rauta, aito rauta? Aito
suomalainen siis sellainen, josta polttamalla kaikki moska
on sulanut pois ja jäljelle jäänyt puhdas, suomalainen
kulta.

Myönnettäköön, että tämä on hiukan noloa, mutta
totuushan ei pala aito tulessakaan. Sana on erinomaisen
mukava ja näppärä. Pitäkäämme se vain kaikessa kun-
niassa arveluttavasta syntyperästään huolimatta. Äpä-
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röitähän ihmiskunnankin parhaimmisto aina on ollut ja
tulee ehkä aina olemaan.

Ihmeen pienellä alueella tätä sanaa enää käytetään.
Sitä marrasti jo kuoleman tauti. Sen satu olisi kohta ollut
lopussa, jollei kirjakieli olisi pistäytynyt väliin ja pelasta-
nut sen häviämästä. Toivottakaamme tälle mukavalle
sanalle, niinkuin marrastaa-sanallekin, hyvin pitkää ikää.
Eihän se ole voinut taivaasta tipahtaa juuri niille seuduille,
missä sitä nyt käytetään. Maata myöten se tietysti on
maleksinut, niinkuin muutkin sanat. Onko se tullut
Hämeen kautta, josta se on lopullisesti jo kuollut, vaiko
Karjalan Kannaksen kautta, sitä en vielä osaa päätellä.

Karjalan Kannakselta ei saavu tietoja. Joko väki ei
siellä lue pääkaupungin lehtiä tai antaa se palttua kaikille
kielikysymyksille. Tämä kulkuväylä olisi muutoin perin
tärkeä tuntea. Aito-sanan alue rajoittuu lännessä Jout-
san pitäjään ja idässä se loppuu Hiitolaan ja pohjois
Karjalan itärajalle. Suistamossa ei enää sanaa tavata.
Pohjois Karjalassa ja keski Savossa se tuntuu olevan vir-
kein ja elinvoimaisin.

Rajoitettu on sen käyttökin. Sitä käytetään etupäässä
luokatavaroitten ja kankaitten yhteydessä. Näin sanotaan
yleisesti kautta Savon ja pohjois Karjalan: keittää velliä
aito maitoon eli ait' maitoon; syöpi aito rukiista leipää;
aito jauhollako sitä nyt jo sikojakin ruokitaan. Samalla
tavalla sanotaan myös kankaista: aito pumpulinen; aito
Villanen; aito aivinaista; ja väreistä: aito mustaa ja aito
valkeata, ja lopuksi aito tervaa. Maaningalta ilmoitetaan,
että siellä kuuluu h-ääni t:n edessä. Sanotaan näin:
Silloin syötiin aiht' selevee pettäistä. Eräs tarkka emäntä
sanoi piialleen: lyö Tiina Lovviissa vettä pattaan ja keitä
aiht' maitovelliä. Joutsassa on aito-sanalla hieman toi-
nen merkitys. Sanotaan näin: »Pekka on jo rippikoulun
käynyt. Kohta hän on aito mies.» Samoin sanotaan: mies
oli aito seilissä eli humalassa. Tässä sanonnassa on siis
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aito-sanan käyttöä laajennettu myöskin koskemaan henki-
löitä ja sitä kiellettyä tilannetta, jota nimitetään muualla
täyshumalaksi.

Kaikki väittävät, ettei sanaa milloinkaan taivuteta.
Siis samalla tavalla kuin ensi, melko, koko y. m. sanoja.
Mutta pohjois Karjalasta saapuu sittenkin tieto, että sitä
eräässä kohdin sentään hieman taivutellaankin. Monet
ilmoittavat, että siellä yhtä paljon kuin aito-muotoa käy-
tetään myöskin taivutusta »aitojaan». Sehän on monikon
partitiivi. Samoin kuin näköjään, sukujaan, nykyjään.
Sanotaan: hän on aitojaan pappi; juop' aitojaan spriitä;
kirkossa olj aitojaan akkoja; mies syöpi aitojaan leivän ja
aitojaan voin.

Eiköpä meillä siis olisi syytä tarrata kiinni tähän taivu-
tukseen. Attribuuttina ei sana milloinkaan taivu. Ei sanota:
se tuntui aidolta taiteelta, vaan se tuntui aito taiteelta.
Mutta miksi emme voisi käyttää partitiivia predikaatin
täytteenä esim. näin: hänen taiteensa oli kerrassaan aitoa.
En huomaa, että mikään estäisi niin sanomasta, kun ker-
ran jo kansakin sanoo: hän oli aitojaan pappi.

Lopuksi sanottakoon, että oli onnen sattuma, että tämä
niin naseva sana saatiin pelastumaan kadotuksesta. Nyt
sitä ei enää tapa mikään rutto, kun se kerran on päässyt
tunkeutumaan kirjakieleen. Mutta mitä tietä se on saa-
punut maahamme? Miksi sitä ei enää tunneta Hämeessä
ja länsi Suomessa, vai eikö sitä koskaan siellä ole käy-
tettykään? Ne Aitolahdet ja muut samankaltaiset yhdis-
tykset Hämeessä tietysti tulevat aita-sanasta. Huotn.!
Aitovierus, aitovarsi.

Niinkuin jo edellä mainitsin, oli se seikka perin epäi-
lyttävää, että aito-sana oli tunnettu niin kovin ahtaalta
alueelta. Nyt on saapunut lisätietoja monilta seuduilta,
jotka eivät suinkaan ole laventaneet piiriä. Päinvastoin.
Karjalan Kannaksella tätä sanaa tuskinpa ollenkaan tun-
netaan. Siis sieltä kautta se ei ole hiipynyt maahamme.
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Lännessä sen raja on hyvin ahdas; sitä ei tunneta enää
Uuraisilla, ei Lemin pitäjässä etelässä. Mutta Repolan Kar-
jalassa se tavataan vain muodossa aitojaan, siis aivan niin-
kuin Suomenkin puolella lähellä rajaa. Sen virkein
liikkuma-alue näkyy olevan pohjois Karjalassa, Joensuun
ympäristöllä, siellä muodossa aito ja aitojaan, Savossa
taas etupäässä muodossa ait' eli aet'. Mutta Maaningalta
ilmoitettu muoto aiht' antoi osviitan sen syntymähistoriaan.
Oppinut Lapin kielten tuntijamme ja taitava fonetiikan
professori F. Äimä keksi tuosta muodosta heti avaimen,
jolla salaperäinen kammio auennee selki selälleen. Tottu-
nut äänneopin tuntija kuulee pienimmästäkin vieraasta
äänen rapsahduksesta, mistä se on kotoisin, ja hänelle
avautuu avaroita näköaloja, joista tavallisella ihmisellä ei
ole aavistustakaan. Tuollainen näennäisesti vähäpätöinen
ja arvoton tiedonanto voi olla odottamattomasta merki-
tyksestä. Minun monet pussilliseni kirjeitä arvoisilta lähet-
täjiltä voivat sisältää arvaamattomia lähteitä tuleville
tutkijoille, sillä jokainen kirje tulee talletettavaksi tulen-
kestävissä holveissa?

Prof. Äimä kirjoittaa: »Olen mielenkiinnolla seurannut
keskustelua aito-sanasta ja sen alkuperästä. Ja kun kir-
joituksestasi tämänpäiväisissä Hels. Sanomissa löysin sei-
kan, joka ratkaisevasti viittaa määrättyyn suuntaan, en
malta olla sinulle siitä huomauttamatta.

Tarkoitan Maaningan aihf-muotoa (siellä syötiin
aiht' selevee pettäistä). Pidän sitä äänteellisistä syistä
ehdottomasti lappalaisperäisenä. Lapin useim-
missa murteissa on nimittäin sanansisäisen t:n samoin-
kuin k:n ja p:n edellä aina h:n tapainen äänne, vaikka
sitä ei norjan- eikä ruotsinlapin kirjakielessä merkitä.
Suomeen lainatuissa lapin sanoissa se on varma alkuperän
merkki.»

Professori ottaa esimerkin toisesta pohjoissuomalai-
sesta sanasta aihki 1. aikki, joka lapinkielessä kuuluu
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aihka I. haihka ja merkitsee suurta puuta sekä tammea.
Sana on ilmeisesti lainattu lappiin kantaskandinavian kie-
lestä muodosta aik, josta saks. Eiche ja ruots. ek, ja lapista
edelleen suomeen.

Koetan selostaa prof. Äimän erittäin mielenkiintoisasta,
pitkästä kirjelmästä sen pääkohdat, koskapa sen täydelli-
nen julkaiseminen ehkä menisi kielitieteeseen perehtymät-
tömän lukijan tajuntapiirin yläpuolelle.

Maaningan aiht- eli aehf-muodon alkusana on ilmei-
sesti norjanlapin aito (lue: aihtu), joka merkitsee: juuri,
aivan; esim. aito dal javkai beäivve väre duökkai =

juuri nyt hävisi päivä vaaran taa! Suomessa voisi aiht'-
muodon rinnalla odottaa aitto-muotoa, ja itse asiassa aet
valakee voi palautua yhtä hyvin muotoon aitto kuin muo-
toon aito. Kun aitto-muotoa ei kumminkaan mistään ole
ilmoitettu, niin ei nykyään ole tosiasiallista perustusta
muuta kuin jälkimäiselle vaihtoehdolle. Olisi joka
tapauksessa hyvä tietää, tavataanko ait'- (aet'-)muotoa
samassa murteessa rinnan aito- (aeto-)muodon kanssa.»

(Jos näitä muotoja rinnan käytetään jossakin, niin kai
se seutu olisi Joensuun ympäristöllä. E. L.). Professori
huomauttaa, että lapissa aihtu-muodon rinnalla tavataan
myöskin samaa merkitsevä aido, joka oikeastaan lienee
eri sana. Suomen aito sopii hyvin lapin aido-muodon
vastineeksi, mutta äänteellisistä syistä ei ole luultavaa, että
aido on laina suomesta lapinkieleen, taikka että sana on
kummallakin taholla kielten yhteisajoilta periytyvä.

Lainaan tähän professorin loppusanat: »On näin ollen
otaksuttavinta, että aitokin on lappalaisperäinen. Ja jos
tämän muodon kansanomainen käyttö rajoittuu niin
ahtaalle alueelle, kuin tiedustelusi ovat toistaiseksi osoitta-
neet, alueelle, joka varhemmin on kuulunut lappalais-
asutuksen pesämaihin, niin todistaisi tämäkin! seikka
samaan suuntaan. Hyvin tärkeätä olisi siis saada lisä-
selvitystä sanan leviämiseen.
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Jos oletus, että Suomen aito-sanalla on vastineensa
germaanisella taholla, olisi oikea, olisi kai siis sanan täy-
tynyt lapinkielen välityksellä tulla suomeen. Mutta lapin
muotojen vokaalivaihtelu tekee tässäkin vaikeuksia.
Sitäpaitsi on itse asiassa suomalais-lappalaisen ja germaa-
nisen sanan merkitysyhteys niin heikko, että mielestäni
tästä oletuksesta jo senkin tähden on luovuttava.»

Olipa tämä sana alkuperältään germaaninen tai aito
lappalainen, se ainakin on selvinnyt, että se on lappalai-
silta lainattu. Ovatko sitä muutkin suomalaiset ennen
muinoin käyttäneet kuin itäsuomalaiset, se kai jää selvittä-
mättä. Eräs arvoisa kirjoittaja Karjalan Kannakselta
väittää sanaa liian miedoksi, jolla ei olisi ollut väliä,
vaikkapa se olisikin hävinnyt kielestä. Minusta se sen-
tään kaikuu paljon suomalaisemmalta kuin sen tavallinen
vastine puhekielessä: ehta. Eikä meidän tule vieroa lappa-
laisia lainoja. Niitä on ehkä aavistamattoman paljon kie-
lessämme, varsinkin paikkain nimissä.

Aito-sanan tutkiminen kai nyt on joutunut lopulliseen,
vakuuttavaan pisteeseen. Avoimeksi vain jää, tavataanko
misään aitto-muotoa?

Siis maaninkalainen aihf-muoto antoi avaimen tämän
sanan syntyperään. Tuskinpa sitä voi järkyttää eräs toi-
nen tiedonanto myöskin maaninkalaiselta, että Maaningalla
ei koskaan käytetä aiht-muotoa, vaan sanotaan aina ait.
Ehkä aiht' on vain vanhempi muoto kuin ait', jota muotoa
jälkimäinen maaninkalainen ei ole sattunut kuulemaan.



Hemasee—hemakas.
Tämä sana on minua kauan vaivannut. Kuulin sen

ensi kertaa hämäläiseltäylioppilaalta, joka väitti, että koulu-
pojat sitä keskenänsä käyttivät Hämeenlinnan lyseossa.
Minusta sana oli sekä soinnultaan että taivutukseltaan
erinomaisen mukava sana. Rupesin sitä käyttämään sekä
puheessa että kirjoituksessa. Näin, että Joel Lehtonen
sitä hieman viljeli kirjoissaan, mutta udeltuani, mistä hän
sen oli saanut, ei hänkään voinut ilmoittaa löytöpaikkaa.
Santeri Ivalokin sitä käyttää muodossa hemaisee.

Hämeen lyseolaiset ja ylioppilaat käyttävät sanaa
yksinomaan merkitsemään sitä äkillistä ihastuksen tun-
netta, minkä kaunis nainen nuorukaisessa herättää. He
väittävät kiven kovaan, ettei sitä muussa merkityksessä
ollenkaan käytetä eikä voi käyttääkään. Suomen kierte-
levät »jätkät» kuuluvat sitä myöskin käyttävän vain tässä
suppeassa merkityksessä, siis ainoastaan eroottisia tun-
teita ilmaisemaan. Sentähden ovatkin kunnialliset ihmiset
ruvenneet sitä vieromaan paremmissa seuroissa. Minä
olin ihastunut sanaan ja olin huomaavinani, että se täytti
aukon suomenkielessä, jota ei muulla sanalla voi korvata.
Päätin siis udella koko Suonien kansalta, miten ja missä
merkityksessä sitä käytetään? Vastauksia tuli kuin turkin
hihasta. Mikä puolusti sen laveampaa merkitystä kaiken
kauniin vaikutuksen, varsinkin helakoitten värien aikaan-
saamana'äkillisenä tunteenpuuskana, mikä vain suppeam-
massa lemmen tunteen merkityksessä. Sen leviämisalue



46

oli laajempi kuin luulinkaan, vaikka Häme ja Satakunta
sentään tuntuvat olevan sen vakinainen kotimaa, se seutu,
missä se elää ja kukoistaa aivan jokapäiväisenä sanana.

Selailtuani taas uudelleen kirjeitten vankkaa pinoa
olen tehnyt muutamia kiintoisia huomioita. Ensiksikin
naiset yhdestä suusta väittävät, että hemasee- ja hemaseva-
sanoja käytetään etupäässä kaunisten pukujen ja hela-
koitten värien aikaansaamasta äkillisestä ihastuksesta.
On muutamia naisia, jotka väittävät, etteivät koskaan ole
kuulleetkaan sitä käytettävän lemmen sanana. Onkohan
tämä sitä tunnettua naisten teeskentelyä lemmen asioista
puhuttaessa? Tuskin. Onhan niin, että naisen ja miehen
lemmen tunteet ovat niin perinjuurin erilaiset. Ei mies voi
tietää, miltä lempi naisessa ilmenee, yhtä vähän kuin nai-
nen ymmärtää miehen tunteita. Tämä seikka jo useasti
askaroitti vanhojen kreikkalaistenkin ajatuksia. Miehellä
lempi voi syttyä ilmiliekkiin yhdessä sekunnissa, naisella
se syttyy verkkaan kuin tuli märissä haloissa. Mutta
naisen lempi käryää ja palaa hiljalleen aamusta iltaan ja
illasta aamuun, miehen taas leimahtaa ja sammuu. Sen-
tähden nainen ei ymmärrä käyttää hemasta-sanaa lemmen
tunteista, sillä se ei heissä esiinny riipaisemalla. Ja hema-
see juuri merkitsee riipaisevaa tunnetta. Mutta on eräs
arvoisa miehinenkin kirjeen lähettäjä, joka vakuuttaa,
ettei hän ole kuullut sanaa käytettävän koskaan lemmen
tunteista.

Sen sijaan naiset väittävät yhdestä suusta, että kau-
nis, helakanvärinen puku heitä hemasee. Mikä suuri
juopa onkaan kiinnitetty miehen ja naisen tunteitten
välille! Jumalan kiitos! Milloinka naisen puku kiinnittää
miehen mieltä? Miehen silmä katsoo puvun lävitse.
Ryysyinen nainen, kunhan hän on kukkea ja kaunis, vai-
kuttaa syvemmin kuin silkkibrokaadiin pingoitettu, kuih-
tunut naisen vartalo. Naiset pukeutuvatkin helakkoihin
väreihin ei ihastuttaakseen miesten mieliä, vaan tyydyt-
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taakseen omaa, synnynnäistä koristeluhaluaan ja herät-
tääkseen kateutta ystävättärissään. Sillä he tuntevat sen
itsessään, että kauniit puvut hemasevat sekä toisia naisia
että heitä itseään. Jalokiviaaria oopperassa Faust hemasee
aina naisia, sillä he ymmärtävät aarian riemuhuudot.
Minusta se on oopperan heikoin ja mitättömin kohta, jonka
ajaksi mieluimmin poistuisin ulos salongista polttamaan
sikaria. On siis aivan luonnollista ja oikein jumalien
ja ihmisten edessä, että nainen tuntee ja tunnustaa tunte-
vansa riipaisevaa ihastuksen tunnetta kauniin koristeen ja
kauniin puvun nähtyään. Häntä hemasee pyhän luonnon-
lain pakosta.

Toinen mielenkiintoinen huomio on se, että sanan
rintamaitten ulkopuolella hemasee-sana on huonossa huu-
dossa. Suojärveltä, Kirvusta, Tornion- ja Muonionjoki-
varsilta, Sotkamosta, keski Suomesta ja Lapinlahdella
tiedoitetaan, että sana on »sakilaissana», jolla vain
ilmaistaan riettaita tunteita ja että sitä ei voi käyttää
hyvin kalustetuissa huoneissa; naisille ei voi tätä sanaa
hiiskauksinkaan tarjota, jollei ole aivan perinpohjin tuttu
hänen kanssaan, väittää eräs. Tästä huonosta huudosta
saamme kiittää rakkaita »jätkiämme». Eräs kirjoittaja
mainitseekin, että sanaa vain kuulee »tehdasrakennuksilla
reissumiesten suusta». Reissumiehille on anteeksi annet-
tava! Heidän naistuttavansa eivät suinkaan aina ole tilai-
suudessa hemasemaan ketään helakoilla puvuillaan eikä
helmikoristeillaan, vaan sen sijaan luojan suomilla muilla
etuuksillaan, joihin reissumiehet ihmeesti tyytyvät ja joista
riemastuksella juttelevat »tehdasrakennuksilla». Mutta
ei hemasee-sanalle silti saa räiskyttää lokaa silmille. Se
on alunpitäen hyvin säädyllinen, näppärä ja ilmeikäs sana,
joka on pestävä puhtaaksi siihen tarttuneesta liasta.

Monet länsisuomalaiset ilmoittavat, että ovat kuulleet
sanan vanhojen ihmisten suusta, joitten ei ole tapana mil-
loinkaan käyttää sopimattomia sanoja, kaikkein vähimmin
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rivoja. Ja ne käyttävät sanaa yksinomaan kaiken kauniin
aikaansaamasta ihastuksen äkkipuuskasta. Siinä se onkin
sen ydinmerkitys, ja siitä pitäkäämme kiinni! Että sen
sivumerkitys myöskin kohdistuu miehen äkilliseen lemmen
syttymiseen, ei pahenna sanaa millään tavalla.

Hemasee-sanan käyttäminen on yhtä rikas kuin äkilli-
sen tunteen leimahtaminenkin ihmisessä. Keinussa eli
kiikussa sanotaan yleisesti koko länsiosassa Suomea näin:
vieläkö keinutan, vai joko sinua hemasee? Samoin Oulai-
sissa sanotaan jyrkkää mäkeä laskettaessa. Lukematto-
mat ovat ilmoitukset kauniitten pukujen hemasemisista.
Ikkunaverhot voivat hemasta. Kokkolassa hevosen valjaat
hemasevat. Maisemasta sanotaan: oikein tämä sielua
hemasee; niinikään sanotaan lipuilla ja köynnöksillä koris-
tetuista- juhlataloista, että ne hemasevat. Ryijyt hemase-
vat, rekipeitteet hemasevat. Yksinpä ruokakin voi
hemasta. Kaavilla kuuluu puurokin »hemasovan», Karstu-
lassa imelä hemasee eli hiemasee, Keikyässä sanotaan:
minua oikein hemasee tuo ohraryynivelli. Saunan löylykin
hemasee.

Monet väittävät, ettei tätä sanaa voi käyttää taiteen
aikaansaamasta vaikutuksesta. Mutta toiset taas tuovat
esimerkkejä juuri tältäkin alalta. Hauhosta ilmoitetaan,
että maisemataulu on hemaseva. Oulussa sanotaan hema-
seva maisema, hemaseva ilma. Erkki Reijonen väittää
Tampereella kuulleensa, että näytelmäkappale oli hema-
seva ja että sitä yleiseen käytettiin taideterminä. Samaa
sanoo eräs kirjoittaja Pyhäjärveltä (Uusmaan lääni).
lisalmelainen taas väittää, että sielläpäin hemasova mer-
kitsee kaiken kauniin ikävää: minua se kappale niin
hemasoo. Mikkeliläinen ilmoittaa, että hänen vanhalla
isällään oli tapana sanoa: soitetaanpas nyt oikein hema-
sovvoo, ja silloin hän soitti kappaletta, jonka nimi oli
»Tiittilän ukko». Eräs ystävällinen kansalainen lähetti
minulle sekä sanat että nuotit »Tiittilän ukkoon». Sanat
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eivät siedä painomustetta, sävelmä taas ei sitä ansaitse.
Ehkäpä vanha isä Mikkelissä ei tuntenut sanoja, oli kuul-
lut sävelen joltakin »reissumieheltä». Pojat mahdollisesti
osasivat sanatkin. Pojilla on sellaiseen vastaanottavampi
sielu.

Latomerelläkin sana on saanut murteellisen, aito
vaasalaisen muodon hemaasoo. Alavudella sanoi mies
kauniista, vaskisesta muurinpellistä: hemaasoohan tuokin
vähän. Kokemäkeläinen kuuluu sanovan ihmisestä, joka
on iloinen, hauska juttelija ja leikin laskija: se oli niin
hcmakas. Tässä siis sana puhtaasti sielullisessa merkityk-
sessä, miehestä lausuttuna, jonka puvut eivät voi olla
korean värikkäitä. Yhtä sielullinen merkitys on seuraa-
valla lauseella: se oli niin hemakkaalla päällä = iloisella
tuulella.

Ei ole olemassa epäilystäkään siitä, että hemasee-sana
voi merkitä myöskin puhdasta taidenautintoa ja että sen
yleisin merkitys onkin juuri sellainen, värien, maisemien
ja hykäyttävien taide-esitysten aikaansaama äkillinen ihas-
tus, vaikka sen alkuperä on haettava siitä riipaisevasta
tunteesta, mikä ihmisen sydänalassa viiltää rajun liikkeen
vaikutuksesta.

Mitenkä se sittemmin on päässyt vallalle lemmen
asioissa? Hyvin yksinkertaisesti siten, että punakka-
poskinen nainen hemasee niinkuin helakka värikin sen
tekee. Kaikki kirjoittajat väittävätkin, että ainoastaan
lihavahko, kukkea, punaposkinen tyttö hemasee, kalpeat ja
laihat eivät. Yhtä vähän kuin mustat ja tummat värit
sitä tekevät. Siispä meillä ei ole syytä vieroa tätä kau-
nista sanaa vain sentähden, että sen merkitys soveltuu
myöskin lemmen tunteisiin. Kiilloittakaamme sanaa, että
sen alkuperäinen kuulto kaikessa koreudessaan pääsee
näkyviin, niinkuin kiilloitetaan keittiön vaskiset kattilat ja
pannut noesta ja tahrasta.

Että minä erityisesti intoilen tämän sanan ottamisesta
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yleiseen kirjakielen käytäntöön, johtuu siitä, että se täy-
delleen peittää muutamien kulttuurikielien sanat, joitten
kehityskulkukin on vallan sama. Saksassa on sana rei-
zen, joka merkitsee kiihoittaa, kutkuttaa, riipaista. Siis
aivan samaa kuin hemasee. Tästä verbistä reizen on
saksankieleen syntynyt adjektiivi reizend, joka taas mer-
kitsee suorastaan hemaseva. Se merkitsee myöskin erit-
täin hauska. Siis aivan samaa kuin kokemäkeläinen sana
hemakas. Reizend-sanaa voi käyttää kauniista naisesta,
mutta myöskin maisemista, näytelmäkappaleista ja kaiken-
laisista tunteista, jotka riipaisemalla vaikuttavat ihmiseen.
Ranskankielessä taas teonsana ravir merkitsee ryöstää,
temmata, riipaista, mutta myöskin ihastuttaa, lumota,
hemasta, ja laatusana ravissant merkitsee ihastuttava,
hemaseva. Ruotsinkielessä ei ole olemassa yhtä mukavaa
sanaa. Siellä sanotaan »en förtjusande flicka» = lumoava
tyttö, »en förtjusande tavia» = ihastuttava taulu. Tämä
on liian juhlallinen sana, minkä tähden ruotsalaisessa arki-
puheessa on ruvettu käyttämään tjusig-sanaa: »en tjusig
tös» = hemaseva impi. Vielä juhlallisempi on ruotsalainen
sana hänrycka, joka merkitsee usein jopa uskonnollista
haltioitumista: pingsthänryckningens dagar = helluntai-
haltioitumisen päivät. Mutta rycka-sanan alkuperäinen
merkitys on sama kuin hemasee-sanankin. Se merkitsee
temmata, riipaista y. m. Tanskalaiset käyttävät henrivende-
sanaa, joka merkitsee mukaansa tempaisevaa, repäisevää,
siis hemasevaa.

Nämä yllämainitut ulkomaalaiset sanat ovat lähteneet
samasta ruumiissa tuntuvasta vaikutuksesta kuin hemasta-
sanakin, mutta ovat aikojen kuluessa saaneet sielullisen-
kin merkityksen, ovat siis- kirkastuneet, sublimeerautuneet.
Tehkäämme suomalaiset samoin! Meillähän on hemasee-
sanassa ainakin yhtä mukava, jollei mukavampi vastine
näille ulkomaalaisille käsitteille. Onko meillä varaa jättää
näin näppärä sana häviämään kielestä vain sentähden, että



me miehet käytämme sitä ilmaisemaan sitä tunnetta, minkä
suuri luoja meissä herättää, kun näemme punaposkisen,
hieman pyöreähkön naisen. Luulen sitäpaitsi, että laiha-
kin, jopa kalpeakin tyttö saattaa hemasta sivistynyttä
miestä. Kullakin miehellä on tässäkin niinkuin puuron
suhteen oma makunsa. Saksalainen käyttää samaa sanaa
reizend sekä naisesta, taiteesta että näköalasta, ehkäpä
hernesopastakin. Siis hemaseva tyttö, hemaseva taulu,
hemascva hame, hemaseva ilma ja hemaseva soittokappale.

Elkäämme suinkaan antako hemasemisen kuolla maas-
tamme! Meillä ei siihen ole syytä eikä oikeuttakaan.
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Eto.

Eräs arvoisa kirjoittaja Karjalasta pyytää minua selos-
tamaan ja kyselemään, missä ja miten tätä pikku sanaa
käytetään. Kysyjä epäilee, ettei sitä käytetä muualla kuin
hänen kotinurkissaan Kontiolahdella.

Ihmeellistä kyllä ei tätä adjektiivimuotoa tavata Lönn-
rotin suuressa sanakirjassa. Kaikille itäsuomalaisille se
on ylen tuttu sana, oikein rakas sana, joka olisi otettava
aito-sanan kumppanina kirjakieleen lempilapseksi. Se on
aito-sanan sukulainen siinä suhteessa, ettei sitä milloinkaan
taivuteta.

Yhdestä suusta ovat kaikki kirjeitten lähettäjät julista-
neet suuren rakkautensa sekä tätä sanaa että pätö-sanaa
kohtaan, joitten merkitykset suurimmalta osalta peittävät
toisensa. Eto-sana tällaisenaan ei koskaan merkitse muuta
kuin pienuutta, vähäpätöisyyttä, mutta ilmaisee samalla
ihmettelyä siitä, että tämä vähäpätöinen on saanut suuria
aikaan. »Eto 1. pätö asiasta viihtivät riiellä». »Saipas,
eto elävä, nostetuks kiven kuopasta.» Inhoa tai vasten-
mielisyyttä eto-sana harvoin merkitsee. Sen tavaton näp-
päryys niinkuin pätö-sanankin on siinä, että se samalla
ilmaisee ihmettelyä; se on tavallaan huudahdussana, inter-
jektioni. Koetappas kääntää »eto elävä» vieraalle kie-
lelle, niin huomaat, että sinun täytyy käyttää kokonaista
pitkää lausetta. Sen ovat meidän vanhat, kunnianarvoi-
sat esi-isämmekin jo ammoisista ajoista huomanneet. Kun
Porvoon tuomiokapituli vuonna 1780 vastasi Ruotsin halli-
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lukselle sen tiedusteluun, eikö pitäisi panna toimeen
hiippakunnassa useammin ruotsalaisia jumalanpalveluksia,
niin tuomiokapituli väkevästi sitä vastusti muun muassa
sillä väitteellä, että suomenkieli on niin näppärä kieli, että
sillä voidaan parilla sanalla ilmaista se, mikä muissa kie-
lissä vaatii pitkiä lauseenjaksoja (perioder). Tämän aja-
tuksen olivat tuomiokapitulille tuoneet esille juuri itä Suo-
men rovastit, Krogiukset ja Lagukset. Ehkäpä he juuri
ajattelivat eto- ja pätö-sanoja.

Eto lienee aito suomalainen sana. Verbinä sillä aina
on inhon ja halveksimisen merkitys. Sydäntä etoaa (ettoo,
etoi) on lyhyempi muoto kuin ellottaa; sisältää ehkä
vähemmin oksennuksen esimakua. Sydäntä »katkoo» on
ankarampi kohtaus. Etelä Virossa se tavataan halveksi-
misen merkityksessä, ja Inarin Lapissa tavataan etto nimi-
sanana merkityksessä, jota ei punastumatta voi ajatella-
kaan. Vertaa suomalaista etana-sanaa = limainen, iljettävä
olento. Etoisa taas on vallan toinen sana. Tulee sanasta
etu, etenevä, tuottava.

Niille, jotka eivät kansan suusta ole kuulleet tätä näp-
pärää sanaa, laadin tässä luettelon eto-sanan käyttämi-
sestä. Olen seuraavat esimerkit poiminut lukuisista
kirjeistä.

Riitelevät mokomastakin, eto tavarasta kuin voista.
Eto pelissä hävisin kympin.
Eto piski lampaan tappoi.
Eto eläjä lähti talon ostoon.
Eto mies, puhuu voimistaan.
Eto eläjä, kehuu rahoillaan.
Ei ois uskont, eto miehestä.
Eto aseella kuin linkkuveitsellä miehestä henki lähti.
Eto prihatsu (Suojärvi, Suistamo).
Edo briha (Aunuksen Karjala).
Eto nulikka, ku kaato miut.
Eto voimillasiko sen luulet tekeväsi.
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Eto asiista mimmoinen jupakka synty (Korpiselkä).
Eto käppyrä, niin vetää reten (voimakkaan) hevosen

kuorman.
Eto rehvelö ja vuatii vielä reten miehen palakan.
Ruokolahdella kuulutaan käytettävän eto-sanan ohella

myöskin pitempää sanaa etonainen. Varsasta puhuttaessa
näin:

Jopa panit etonaiselle ison kuorman.
Karjalan Kannaksella taas on toinen johdannainen:
Etokkainen laps, ko kävel koko matkan.
Olen näitä esimerkkejä latjannut tähän koko joukon,

jotta outo halukas niitä oppisi käyttämään. Minun ei kai
tarvinne nyt lähemmin selittää, mitä eto-sana merkitsee.
Sitä paitsi se on vaikeanlaista. Useimmat lauseet olisi eri
tavalla toisinnettava. Eto merkitsee pientä, vähäpätöistä,
joka saa suuren toimen aikaan. Muissa kielissä melkein
matkimaton sana. Mutta ylen näppärä se sana on.
Ihmettelen, ettei sitä enemmältä ole kirjakielessä käytetty,
vaikka suuri osa Suomea sitä käyttää. Sen käyttämis-
alue on kirjeistäni päättäen seuraava:

Sotkamossa ja Pulkkilassa sitä käytetään pohjoisim-
pana, lännessä Päijännettä myöten. Suojärvellä, Suista-
mossa ja Korpiselällä idässä, siis Karjalan kielessäkin.
Mutta ei sillä hyvä. Aunuksen Karjalassakin se elää. Kar-
jalan Kannaksella se on yleinen jopa johdannaisena etok-
kainen. Niinikään mainitaan se Inkeristäkin, puhumatta-
kaan Savosta ja pohjois Karjalasta.

Etoaminen taas on harvinaisempi. Kyllä sanotaan
monessa paikassa: syöntä ettoo, syväntä ettoo. Minulle
aivan tuttu sanonta. Mutta toisin paikoin taas tällä
samalla alueella se on tuntematon. Sen asemesta käyte-
tään muotoa eltoo ja ellottaa. Toisintomuoto lienee ilottaa-
sana, jonka myöskin usein olen kuullut, muistaakseni etu-
päässä Karjalassa. Niinpä kirjoitetaan, että Käkisalmen
seuduilla sanotaan: ilotus ei mene ohi ilman oksennusta.
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»Joskus itse Homeroskin nukahtaa», sanoivat rooma-
laiset. Niinpä on tämän sanan kohdalla käynyt suoma-
laistenkin Homerokselle, Elias Lönnrotille. Kun tätä
sanaa vielä niin yleisesti käytetään juuri Karjalan laulu-
mailla, niin luulisi, että hän sen siellä olisi kuullut. Mutta
hänen sanakirjastaan sitä ei löydy. Siellä on kyllä etoaa,
siis sama kuin murteellinen muoto ettoo, siellä on tietysti
etana, mutta eto-sana puuttuu.

Luulisin, että moni vieras kieli kadehtisi tällaista pal-
jon ilmaisevaa, lyhyttä, taipumatonta, lystikästä laatu-
sanaa. Repliikeissähän se on aivan verraton. Ehkä
kynänkäyttäjät tästä puoleen sen ottavat armoihinsa.
Säälihän olisi tappaa iloisia sanoja kielestä, sanoja, jotka
liikkuvat vikkelästi kuin sisiliskot kivien koloissa.



Pätö—pätevä.

Eto-sanan läheinen sukulainen on tuo melkein yhtä
lyhyt pätö-sana sekä merkitykseltään että ulkonaisen soin-
tunsakin puolesta. Pätö-sanaa käytetäänkin usein rinnan
eto-sanan kanssa ja sen asemesta. Sen levenemisalue on
jokseenkin sama, ehkä hieman suppeampi kuin eto-sanan.

Eräs kirjoittaja sanoo: »Eto- ja pätö-sanat ovat
lemmityisiäni, ja minä täydellä luottamuksella uskon ne
nyt Teidän arvoisaan hoitoonne. Toivon, että panette
nämä nätit sisarukset käsikädessä kulkemaan halki Suo-
men niemen. Eiköhän muutkin mielistyne niihin.»

Eto- ja pätö-sanojen merkitykset melkeinpä peittävät
toisensa. Muutamin paikoin käytetään enemmän edellistä,
toisissa jälkimäistä. Muutama esimerkki jo tekee seikan
selväksi.

Kannattaako tuostakin kiistellä, pätö asiasta?
Pätö asiasta sinäkin ruikutat.
Jos näitten sanojen välillä on erotusta, niin se vain

kohdistuu siihen, että eto-sanaa käytetään ehkä enemmän
henkilöistä ja elukoista puhuen, pätö-sanaa taas useam-
min asioista tai etäisyyksistä. Olen Karjalassa kuullut
sanottavan: pätö vertaisella matkallako vahinko sattuisi?
Niinpä kirjoitetaan Ruokolahdeltakin, että pätö-sana usein
kytketään vertainen sanaan. Pientä ja pienuutta se mer-
kitsee niinkuin etokin ja on yhtä taipumaton kuin eto ja
aitokin.
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Mutta pätevähän merkitsee vallan toista ja on yleisesti
kirjakielessäkin käytännössä kaikkine johdannaisineen,
kuten pätevyys, epäpätevä, epäpätö. Siis tässä viimeisessä
esimerkissä pätö-sanaa on käytetty pätevän asemesta.
Kuinka tämä merkityksen eroavaisuus on selitettävissä?
Ehkä se vain on noita lukuisia kielellisiä oikkuja? Kun
Kalevalassa luetaan: tätä poikaista pätöistä, joutuu usein
ajattelemaan, tarkoittaako runo pätevää poikaa vaiko
poika raukkaa. En minä kaikiten pääse selville runon
tarkoituksesta. Mutta pätevä mies tai mies pätevä toki
aina merkitsee pystyvää miestä. Samoin: hän on pätevä
suorittamaan sen toimen tai työn. Pätö olisi niin ollen päte-
vän kielteinen muoto, siis sama kuin epäpätevä, epäpätö.
Mutta jos pätö-sanaa käytetään vain asioista, seikoista ja
välimatkoista, ei väärinkäsitystä voi syntyä.

Tähän yhteyteen kuuluu myöskin intransitiivinen
verbi »pätii» eli »pättii», impf. »päti». Sitä käytetään
hyvin viljalti itä Suomessa. Sen vastine muualla Suomessa
on ruotsinkielestä lainattu sana »passaa». Sanotaan näin:
nytkös pojan pätii herrastella; meijänkös nyt pätii (pättii)
elellä; kyllä sinun pätii kehuskella. Kirjakieleen käännettynä
se tietysti kuuluisi: nytkös pojan sopii herrastella j. n. e.
Hyvin usein kuulee muualla Suomessa sanottavan:
nytkös meidän passaa elellä. Se passaa-sana on niin
syvälle syöpynyt suomenkieleen, että sitä tuskin saa pois-
kitketyksi. Se on rikkaruoho, ja semmoisena se versoo
häviämättömänä. Turhaa on siis taistella suomalaisen
pätii-sanan puolesta. Mutta pätiihän niiden sitä käyttää,
jotka lapsesta saakka ovat tottuneet sitä kuulemaan.
Onhan vain murheellista, että lyhyempi ja mukavampi
suomalainen sana väistyy mauttoman, vieraskielisen sanan
tieltä.

Onhan hyvin oletettavaa, että juuri pätii-verbistä on
johtunut pätevä-sana, koskapa merkityskin on sama.
Pätevä merkitsee sopiva, pystyvä; pätii taas sopii, kan-
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nattaa. Pätii-sanan varassahan me sentään emme täydel-
leen riipu, koska meillä kirjakielessäkin on vastineet:
sopii, kannattaa; ja köllikielessä sana passaa. Mutta pätö-
sanaa elkäämme unhottako. Ruotsinkielessä on pätö-
sanalle vastineena »lappri» sana. En lappri sak = pätö
asia, en lappri summa = pätö summa. Sanakirjoissa
käännetään 'lappri sanoilla mitätön, vähäpätöinen, pieni.
Siis juuri niillä sanoilla, jotka vastaavat pätö-sanaa. Otta-
kaamme siis sanakirjoihin vastaisuudessa hauska pätö-
sana! Onhan se sanana mukavampi kuin mitätön ja vähä-
pätöinen sanat. Vähäpätöinenhän on vain kasvannainen
pätö-sanasta. .

i



Hehkee—kehkee—kekkee.
Hämeen murre on täsmällistä, muotovalmista ja muoto-

kaunista kieltä. Itä Suomen murre on ylitsevuotavaa ja
partaittensa yli paisuvaa. Se tulvii kuin virrat lumisen
talven jälkeen toukokuussa, mutta Hämeen murre, se
kulkee varmassa uomassaan, se ei ko.skaan pursua yli
rajojensa. Miten kauniit ovatkaan sellaiset paikkain-
nimet kuin Aitoo ja Sappee! Ne minun korviani suoras-
taan hemasevat. Entä: hehkee, kehkee ja kekkee. Muka-
via sanoja käyttää sille, ken niiden merkityksen tuntee.

Mitä nämä kekkavat sanat merkitsevät, se käynee sel-
ville, kun selostan kirjeitten sisältöjä.

Hehkee.

Eräs arvoisa lähettäjä määrittelee sanan näin: »Tam-
pereen seuduilla sanotaan: »Hän on juuri hehkeimmillään;
hän on niin hehkeän punainen. Puutarha, kukkakenttä tai
muuten rehevä luonto on myös sydänkesällä hehkeimmil-
lään. Hehkeä-käsitteeseen siis kuuluu etusijassa loistava
väri sekä sen ohessa täyteläisyys, runsaus, kukkeus».
Kirjailija F. E. Sillanpää määrittelee sanan näin: »hehkeen
kantasana on hehku. Nuori ihminen on hehkeimmillään =

on saavuttanut täyden kasvunsa, impeys ja poikuus tal-
lella, hyvä väri kasvoilla, katse kirkas j. n. e.» Impeyteen
viitannee myöskin satakuntalainen sana henkonen hieho,
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vaikka sillä on toinenkin johto. Mielestäni meillä tässä
on perin mukava sana, jota voidaan käyttää häikäisevän
asemesta ja ohella. Ihmisestä on parempi sanoa hehkee
kuin häikäisevä. Eräs lappeenrantalainen sanomalehti-
mies on jo ehättänyt käyttämään hyväkseen näitä sanoja.
Hän kirjoittaa: Helsingin kadut olivat ihkasten kuivat,
joten niillä kyllä kelpasi pääkaupungin »hehkeiden»
kaunotarten sipsutella »hemaisevissa» kevätpuvuissaan.
Todellakin kaunista kieltä! Ytimekkäämpää ja kuvaa-
vampaa kuin »häikäisevien kaunotarten loisteliaissa kevät-
puvuissaan». Hehkee-sana tässä otettuna vähemmin
ankarassa merkityksessä kuin se on Sillanpäällä —.

Sillanpää on muuten jo käyttänyt tätä sanaa teoksissaan.

Kehkee.

Kehkee-sana on harvinaisempi kuin nämä edelliset.
Herra J. A. Vihervä määrittelee sen seuraavalla tavalla:
»tätä sanaa olen hämäläisellä murrealueella kuullut verrat-
tain vähän käytettävän. Niissä harvoissa tapauksissa,
kuin sitä olen kuullut, on sitä käytetty ilmaisemaan mielen-
tilaa, sielunvirettä, jota kirjakielessä osoitetaan sanalla
herkkä. Esim. puhe oli niin kaunis, että se oikein teki
mielen kehkeeksi. Tai: hän on niin vanha ja tulee niin
helposti kehkeeksi. Vieläpä sanotaan alkoholin aikaan-
saamasta mielen herkkyydestä nousuhumalasta: hän oli
juuri kehkeimmillään.»

Toiset kirjeitten lähettäjät taas tuumivat, että sana
johtuu kehittyä-käsitteestä ja ilmaisee siis kehittymistilassa
olevaa ihmistä, ehkä kasvullisuuttakin. Kukan nuppu eli
silmu on kehkeimmillään juuri ennen puhkeamistaan, heh-
keimmillään täysin auettuaan. Siis on ihminen ennen täys-
ikäiseksi tulemistaan kehkee, mutta siinä 20 :n iässä tyttö-
lapsi on hehkeimmillään.
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Kekkee.

Kekkee näkyy olevan sangen yleinen nimitys sekä län-
nessä että idässä, mutta niinkuin niin usein eri merki-
tyksessä Hämeen puolessa ja Savossa. Koko länsiosassa
maatamme sillä tarkoitetaan ketterää ukkoa tai nopsaa
poikaa. Näin: »se on niin kekkee äijä, vaikka on jo niin
vanha». Joskus sitä myöskin käytetään naisista, mutta ei
niin usein kuin juuri miehistä, varsinkin vanhoista ukoista
ja nuorista pojista. Koppavuuden sivumerkitystä sillä ei
ollenkaan näy olevan, mutta joskus ehkä hieman leikil-
linen sivumaku. Savossa taas kekkeellä ymmärretään
näkyvällä paikalla olevaa esinettä tai asumusta. Näin:
»Kirja on kekkeellä paikalla kaapissa, talo on kekkeellä
paikalla.» Ihmisestä sanotaan Savossa tavallisesti ketterä,
jota taas tuskin tunnetaan Satakunnassa, niinkuin kirjai-
lija F. E. Sillanpää kirjeessään väittää.

Tämän yhteydessä tahtoisin omasta puolestani ehdot-
taa, että rupeaisimme yleisesti käyttämään muotoja kekkee
eikä kekkeä, hehkee eikä hehkeä, korkee eikä korkea,
kauhee eikä kauhea. Hämäläiset ja satakuntalaiset ovat
meidän muotomestarejamme, seuratkaamme heitä! Kuuluu-
han kauniimmalle sanoa kekkeellä paikalla kuin kekkeällä
paikalla; kekkee äijä on kauniimpi kuin kekkeä äijä, kor-
keella mäellä kuin korkealla mäellä. Näitten muotojen puo-
lustukseksi tulee vielä se, että savolaisetkin käyttävät samoja
lyhyempiä päätteitä. Omituisuutena mainittakoon vielä, että
muutamat tahtovat sanoa lysee eikä lyseo. Pieni luet-
telo kauniita hämäläisiä ja satakuntalaisia paikkain nimiä:
Kapeen kylä, Aineen järvi, Valteen talo, Selkee, Raitoo,
Apoo, Heinoo, Lepaa. Itä Suomessa tavataan myöskin
muutamia samanlaisia: Kitee, Lappee, Sommee ja Laukaa
pro Lauas. Että Laukaan nimentö oikeastaan olisi lauas,
selviää siitä, että meillä Karttulan pitäjässä on kolme
järveä Isolauas, Kump(u)lauas ja Pienlauas, joita yhtei-
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sellä nimellä sanotaan Laukaan järvet. Kansa rakastaa
tuollaisia pitkiä ääniä sanojen lopussa. Ehkä ne heistä
kaikuvat yhtä sorioilta kuin minunkin korvissani. Lauas-
han olisi lyhyempi kuin Laukaa, ja Kide lyhyempi kuin
Kitee eli Kittii, mutta kansa viljelee jälkimäisiä.

Eräs satakuntalainen väittää, että siellä yleisesti käy-
tetään seuraavia pitkäloppuisia murremuotoja: koppee
(kopea), hoppee (hopea) makkee (makea), kippee
(kipeä), levvee (leveä), kauhee (kauhea). Mutta niinhän
koko itä Suomikin sanoo. Olisivatko savolaiset kasken-
polttajat Satakunnan erämaihin tuoneet mukanaan nuo
murremuodot? Kaikissa tapauksissa lyökäämme kädet
käsihin ja ruvetkaamme yhdessä, satakuntalaiset ja savo-
laiset, varovaisesti käyttämään koppee-, makkee-muotoja.
Ehkäpä ne saadaan joskus välähtelemään kirjakieleenkin.
Näinhän sananlaskuissa sanotaan: ei makkeeta mahan
täydeltä ja humalassa on hyvä olla, ei oo köyhä eikä
kippee. Eiväthän ne tunnu millekään, nuo seminaarisuomen
muodot: ei makeata ja: eikä kipeä.

Tuo kekkee-sana ketterän vastineena tuntuu hieman
epäilyttävältä. Ruotsissa meillä on käck-sana, joka mer-
kitsee melkein täysin samaa kuin kekkee. Käck-sanaa
käytetään ruotsinkielessä merkitsemässä juuri reipasta
käyntiä ja pystyä asentoa pojissa ja ihmisessä yleensä.
Norjalaiset käyttävät käck-sanaa myöskin ilmaisemaan
tukevia, komeita saappaita. Jos niin on, että kekkee on
lainasana, niin siitä selviää, että savolainen kekkee-sana
merkitsee vallan toista. Sehän merkitsee, niinkuin jo on
mainittu, esinettä, taloa tai paikkaa, joka on näkyvällä
paikalla, liikenteen ääressä. Talo, joka on rautatien-
aseman lähettyvillä, on kekkeellä paikalla. Sanotaan:
siitä on kekkee lähteä liikkeelle. Tämä sana johtuukin
verbistä keksiä. Sanotaan nimittäin Savossa: hän kekkäs =



hän huomasi, hän kekkee = hän huomaa. Talo on kek-
keellä kohti = avonaisella, helposti huomattavalla paikalla,
johon myöskin helposti liittyy merkitys, että se on luonnon-
ihanalla paikalla.

Viimeinen huomautus olkoon, että Hämeessäkin käy-
tetään pitkäloppuisia: Valkeekoski ja Korkeekoski. Luul-
tavasti monesta muustakin sanasta on samanlaisia muo-
toja.
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Valkea—tuli
Näistä kahdesta sanasta syntyi vilkas jupakka sanoma-

lehdissä, ja paljon minäkin sain yksityiskirjeitä. Kiintoista
onkin huomata, miten valkea-sana tunkee itään käsin tulen
merkityksessä, vaikka sen alkuperäinen merkitys onkin
valkoisen värin.

Että valkea-sana tulen merkityksessä on alkujaan länsi
Suomen ja Hämeen sana, lienee kaiken epäilyksen ulko-
puolella. Siellähän valkea-sana tulen merkityksessä on
täysin vallalla. Mutta onko aina niin ollut asian laita,
se on nyt vähän arvelun alaista. Onhan meillä siellä
Sydän-Hämeessä Valkeakoski eli Valkeekoski. Ei suin-
kaan se saata merkitä tulikoskea. Tuli ja vesi ovat veri-
vihollisia. Kukapa mielipuoli antaisi koskelle tulen nimeä.
Eikä sen kosken vesi mitenkään tulista kyytiä ryöppyä.
Sävyisä koskihan se on. Mutta sen näkee heti silmillään,
kun sen kosken rannalle saapuu, että vesi koskessa on
valkoisempaa kuin alla olevien järvien vesi. Mallasveden
vedet, jotka koskesta valuvat alas, ovat tuntuvasti kirk-
kaammat kuin Vanajan vesistön alajärvet. Ei siis ole
epäilystä siitä, että Valkeekoskella on valkoisen värin eikä
tulen merkitys. Siis Hämeessä on valkea- eli valkee-
sanalla muinoin ollut myöskin värin merkitys, eikä niinkuin
nyt, yksinomaan tulen merkitys. Sen sijaan länsiosassa
maatamme väristä säännöllisesti sanotaan valkoinen. Kaikki
on siis niinkuin olla pitää, väärinkäsitystä ei voi syntyä,
sillä väri on valkoinen ja tuli on valkea.
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Onko valkea-sana saanut tulen merkityksen ruotsin-
kielen vaikutuksesta, sitä en uskalla varmuudella väittää.
Mutta ruotsinkielessähän ljus-sanaa käytetään vaaleista
puvuista (ljusa kläder); käytetään valon tuikkeesta (jag
ser ett ljus i mörkret), ja kynttilästä sanotaan ljus. Valkoi-
nen on taas aina vit. Ei siis ruotsinkielessä yhtä vähän
kuin Suomen läntisissä murteissa voi syntyä väärinkäsi-
tystä, mutta itä Suomessa on asianlaita toinen.

Kun itä Suomessa kerran sanotaan aina väristä valkea,
niin se sana tulen merkityksenä aikaansaa hämmennyk-
sen. Itä Suomessa sanotaan aina: valakee hevonen; vala-
keepohjainen huivi; valakeenmustan kirjava lehmä; valakee
laiva y. m. Kuinka suuri erotus lännessä ja idässä on
olemassa tämän sanan käytössä, huomaa siitäkin, että
valkea laiva eli paatti lännessä merkitsee höyrylaivaa eli
tulimassiinaa, niinkuin pohjalainen sanoo, mutta idässä
vain valkoiseksi maalattua laivaa. Jos siis itä Suomessa
ruvetaan yleisesti käyttämään valkea-sanaa tulen ase-
mesta, niin murre muuttuu sekavaksi. Väärinkäsityksen
välttämiseksi on itäsuomalaisten tehtävä niinkuin länsi-
suomalaiset jo aikoja sitten ovat tehneet, heidän täytyy
ruveta käyttämään sanaa valkoinen väristä. Onnistuuko
sellainen? Tuskinpa! Ainakin siihen menee vuosisatanen.
Ja onko sellaiseen syytä? Varmasti ei. Kun meillä kerran
on tuli-sana, jolla ilmaistaan palamista, onhan jonnin-
joutavaa ruveta sen tilalle sysäämään valkea-sanaa, joka
alkuperin on värin nimitys. Pitäkäämme valkea-sana
värin nimityksenä ja tuli liekin nimenä, niin kielemme
pysyy selkeänä. Kieltä ei saa samentaa. Sivistyneen
kansan kieli on oleva täsmällistä ja kirkasta.

Olin väittänyt, että itä Suomessa ei käytetä valkea-
sanaa tulesta. Mutta silloinpa nousi ankara väittely
savolaisten taholta. Juutas Puustiset ja Maaseutusavolai-
set kiihkeästi vakuuttivat, että nytpäs olin iskenyt kir-
veeni kiveen. Oikein iloinen tulenlieska tupsahti ilmoille.



66

Valkean ja tulen palvojat riitelivät keskenään aivan yhtä
hurjasti kuin muinoin riideltiin pikkiriikkisistä erotuksista
uskonnon alalla, niinkuin esim. siitä, oliko Kristus sama
olento kuin Jumala, vaiko vain samanlainen. Kirjailija
F. E. Sillanpää oli varoittanut minua laskemasta irti kielel-
lisiä intohimoja. Eivät intohimot sentään savolaisten kes-
ken vihaisina loimunneet. Sutkauksilla ja ehkä pienillä
letkauksillakin sitä vain työskenneltiin. Savolaisilla on jo
ennen tehtyjä sutkauksia valkean ja tulen sotkemisista
toisiinsa. Heidän kielikorvansa on jo ammoin sanonut, että
uuden tulokkaan, valkea-tuli-sanan, sukeltaminen Savon
murteeseen on hullutusta.

Hämäläinen pyytää savolaiselta tulta tupakkaansa ja
sanoo:

Anna valkeeta piippuun!
Ei mulla muuta valakeeta oo kuin paita, vastaa

savolainen.
Sehän kyllä on vain sutkaus, kielellinen leikin lasku,

mutta sellaisena aivan mainio. Siinä välähtää kuin sala-
man leimauksena varoitus, että elä tule pilaamaan murretta
harhaanvievillä uusilla sanoilla. Koettakaamme välttää
väärinkäsitysten syntymistä!

Irvisteltiin vastaan: onko savolaisen paita nyt aina niin
valakee? Siihen löytyi heti toinen sukkeluus ja sutkaus.
Savolaiset väittävät, että länsisuomalainen ja pohjalainen
kuuluvat sanovan: menisihän sitä kirkkoon, mutta kun ei
ole muuta mustaa kuin paita.

Väittelyissä tuotiin esille, että Kalevalassa usein käy-
tetään valkea-sanaa tulen rinnalla. Niin tehdäänkin.
Mutta melkein säännöllisesti valkea-sana on vain tulen
parallelli, tulen asemesta toisessa parallellirivissä. Näin:
tulta iski ilman lintu, (parallellina) valahutti valkeaista.
Hyvin usein on valkea-sanan asemesta tuo runollinen joh-
dannainen »valkeainen», jota minun tietääkseni ei käytetä
minkään murteen puhekielessä. Herää kysymys: olisiko
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tuo valkea-sana tullut Kalevalaan länsi Suomesta itse
runoaiheitten mukana, joiden juuri väitetään syntyneen
länsi Suomessa ja sieltä kulkeutuneen Karjalaan. Eivät-
hän runolaulajat aina tienneet runon kaikkien sanojen
merkitystä. Onoila vainaja ei tiennyt, mitä »hernevarrella
hevolla» merkitsi. Sanoi vain: »niin ennen isät lauloivat,
niin laulan minäkin. En tiedä mitä hernevarsi merkitsee.»
Hän lauloi myöskin valkeaisesta.

Mutta nyt vakuuttaa Onoilan pitäjäläinen kirjailija
livo Härkönen, että hän ensi kerran ihmeekseen kuuli
valkea-sanan tulen merkityksessä täällä etelässä. Suista-
mossa hän ei ollut sitä koskaan kuullut. Yksi mahdollisuus
olisi olemassa, että valkea-sana tulen merkityksessä olisi
Kainuun kautta tunkenut Vuokkiniemelle ja Uhtuaan, josta
se olisi joutunut Lönnrotin muistiinpanoihin. Kajaanin
läänistä ilmoitetaan, että siellä valkea-sanan käytäntö
tulen merkityksessä on yleinen, esim. pärevalkea.

Jos taas vilkaisemme toiseen vielä vanhempaan kirja-
teokseen, joka on tehty länsisuomalaisten murteitten
mukaan, nimittäin raamattuun, niin siinä tuli-sana on voi-
tolla. Luetaan ruohosta, joka tänä päivänä kukoistaa,
mutta huomenna tuleen tai pätsiin heitetään. Ei sanota
valkeaan heitetään. Herran tuli polttaa, ei Herran valkea.

Että valkea tulen merkityksessä on uusi länsi Suomes-
sakin, selvinnee siitä, ettei sillä ole johdannaisia. Ei ole
laatusanaa Valkeinen tulisen asemesta. Ei sanota Valkei-
nen pätsi, vaan tulinen pätsi. Yhdyssanoja sen sijaan on
paljon: pärevalkea, lampunvalkea, kulovalkea ja valkean-
vaara. Mitä valkeanvaara-sanaan tulee, niin eräs pori-
lainen väittää, että se siellä rupeaa väistymään tulipalon
tieltä, vaikka valkeanvaara ennen muinoin rehoitti yksin-
valtiaana. Valkeanvaara on orjallinen käännös ruotsin-
kielestä, jossa se kuuluu »eldsvåda» = tulenvaara, valkean-
vaara. Tökerö sana sekä ruotsissa että länsi Suomen
murteessa, sillä eihän vaara (våda) vielä ilmaise itse
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paloa. Siinähän vain lausutaan tulen uhkaaminen tai
vahinko. Tulipalo sen sijaan ilmaisee, että tuli on jo val-
loillaan. Senkötähden porilaiset heittävät valkeanvaara-
sanan, vai senkö tähden, että kirjallisuus heitä siihen hou-
kuttelee? Puhutaan palovakuutuksesta, tulipalon uhka j. n. e.
Kirjallisuudessa ja sanomalehtien uutisissa käytetään yli
koko Suomen sanaa tulipalo, harvoin, tuskin koskaan,
valkeanvaara.

Mitä minun itseeni tulee, en saa huuliltani koskaan
lauseita sellaisia, joita vastaväittäjäni sanovat Savossa
käytettävän: anna valkea sikariini; pane valkea pesään
(sanon aina: pane tuli uuniin; en tunne pesä-sanaa. Lin-
nuilla on pesä, huoneissa uuni); valkeat välkkyvät naapuri-
talon ikkunoista. Ei minulla todellakaan muuta valkeata
ole kuin paita.

Jos valkea-sanan puoltajat ovat intoilleet, niin ovatpa
tulenpalvojatkin olleet kuohuksissa. He haukkuvat valkea-
sanan käyttäjiä mulateiksi. Monet itäsuomalaiset väittä-
vät, ettei heidänkään huuliltaan hevin saa valkea-sanaa
tipahtamaan tulen merkityksenä. Kaikki länsisuomalaiset
väittävät, että heidän kotiseuduillaan käytetään molempia.
Tätä väitettä ei tietysti sovi epäillä. Mutta muutamat
länsisuomalaiset väittävät, että heistäkin se tuntuu vieraalta
tulokkaalta. Eräskin pielaveteläinen taas kirjoittaa:
»Valkea-sana tulen merkityksessä ei ole aito suomea. Van-
himpien elinkeinojen yhteydessä säilynyt puhetapa parhai-
ten todistaa asiaa. Sanotaan aina: kalamiesten tulet; nuotta-
tulet; tuulastulet; paimentulet. Pyssy on tuliluikku, ukkosen
tuli eikä ukkosen valkea. Ennen on isketty tuluksilla tulta
taulaan, siinä tulenteossa on tarvittu tulikuppi. Vanha
sananlasku myös on: Jos ei tässä talossa minua oes, ei
tulj tuikkas eikä kukko laulas.» Eräs toinen kirjoittaja
tuo esille myöskin sananlaskun tulen puolustukseksi: jok'
ei tuulessa tulta, se ei j. n. e. (ei valkea). Vanhoista ja
vielä uusistakin virsikirjoista luetaan: varjele meidän
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elomme ja elämämme, huoneemme ja kotomme tulipalosta
ja vaikian hädästä. (Tässä ruots. sana våda on käännetty
hätä eikä vaara.) Sieltä rukouksesta se on kieleemme tartu-
tettu. Sen on kirkko jumalansanan kanssa meihin ympän-
nyt.» Voisi tähän lisätä vanhan leikin: lainaa tulta;
ei valkeaa tuskin Hämeessäkään.

Koko Karjala ei tahdo tuntea valkea-sanaa tulen merki-
tyksessä, keski ja etelä Savo eivät niinikään. Savitaipalelai-
nen kirjoittaa: »syntyneenä ja kasvaneena Savitaipaleella
kuulin ensi kerran tulesta puhuttaessa käytettävän valkea-
sanaa vasta 19-vuotiaana, tukkipojilta, ollessani kauppa-
apulaisena Savitaipaleen Partakoskella. Tukkipojilta
kuulin ensi kerran myös sanan pesä uuni-sanan asemesta.
Muuten olen tehnyt sen havainnon, että ketkä käyttävät
sanaa pesä uuni-sanan asemesta, käyttävät myöskin sanaa
valkea tuli-sanan asemesta. En usko, että etelä Savossa
yksikään muu kuin muualta siirtynyt tai muualla liikus-
kellut käyttäisi valkea-sanaa tulesta tai pesä-sanaa uunista.
Sitä vastoin pohjois Savossa Lapinlahden Kivistön kylässä
kuulin ainakin talon tyttären puhuvan valkeanpanosta
pesään. Kun kysyin, oliko paikkakunnalla yleisesti
tapana sanoa sillä tavoin, mainitsi hän sillä tavoin vain
sanottavan piloillaan, vaihtelun vuoksi.»

Siis vaihtelun vuoksi aivan niinkuin Kalevalassakin.
Tässä edellä siis myöskin todistus siitä, miten »jätkät»
edistävät vierasten sanojen tunnetuksi tekemistä eri paikka-
kunnilla.

Kulovalkea on sana, jota monet väittävät yleisesti käy-
tettävän itä Suomessa. Minä olen kuullut vain »metsä-
palo»-sanan. Eräskin kirjoittaja mainitsee tietävänsä 40 v.
vanhan ahopaikan, josta isänsä oli sanonut, että sen
kulo poltti. Tämän piti olla todistus valkean yleisestä käy-
tännöstä itä Suomessa. Mutta sehän onkin juuri todistus
siitä, että valkea-sana ei tahdo oikein vielä juurtua itä
Suomeen. Kulo näet ei vielä suinkaan merkitse tulta tai
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valkeaa. Sehän on vain sen rojun nimitys, joka kevällä
lumen alta pilkistää esille, niinkuin kuivuneen ruohon,
havunneulasten, oksien ja risujen. Käärmeistä, jotka
piilottaiksen tämän roskan alle, sanotaan runoissa: käär-
mehet kulon alaiset. Ihmiset, joitten mieli on murheelli-
nen, ovat niinikään alakuloisia. Mutta kulo itsessään ei voi
polttaa ketään.

Lähettäjät sittenkin ovat oikeassa. Juuri niin itä Suo-
messa sanotaan: kulo poltti. Tuo vieras sana »valkia» on
vain outona sanana tipahtanut pois. Kulopalo olisi paikka-
kunnan murteen mukaista tai mehtäpalo. Kansa on kuul-
lut ja lukenut kulovalkeasta, mutta vieraana on valkea
hävinnyt tipo tiehensä, ja kulo saanut tulen merkityksen.

Minä olen päässyt kirjeitten nojalla siihen käsitykseen,
mikä minulla jo ennestään on ollut, että valkea-sana tulen
merkityksessä siirtyy vuosi vuodelta kirjallisuuden ja jät-
kien suosiollisella avustuksella yhä idemmäksi. Nykyään
tuskin muu kuin Karjala Nurmeksesta Rajajokeen on täy-
sin vapaa sen käyttämisestä, vaikka se keski ja etelä
Savoon on jonkin verran kotiutunut.

Minusta ei ole onneksi, että valkea-sana pääsee kie-
leemme merkitsemään tulta. Se on nyt kerran värin alku-
peräinen nimitys ja hämmentää siis kieltä tulen merki-
tyksenä. Länsiosassa maatamme väärinkäsitystä ei synny,
sillä varsinkin kielellisesti niin täsmälliset hämäläiset
käyttävät väristä aina muotoa valkoinen. Mutta itä Suo-
messa sana tuottaaa pahennusta, sillä siellä joutuvat kaksi
niin erilaista käsitettä kuin tuli ja valkoinen väri kulke-
maan samalla nimellä, nimittäin »valkea». Se on sitäkin
valitettavampaa kuin siihen ei ole minkäänlaista syytä.
Kyllähän tuli-sanalla tullaan mainiosti toimeen arkioloissa.
Ken tahtoo runoilla, hän käyttäköön vaihteeksi valkea-
sanaakin, kuten vanhoissa runoissa on tapana. Käyttä-
köönpä vaikka »valkeaista», kunhan vain jättää valkuai-
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sen ja Valkeisen rauhaan. Ne nyt eivät vielä sentään mer-
kinne tulta missään osassa Suomea.

Mutta tuo valkeanvaara olisi kitkettävä pois kieles-
tämme. Se on huono käännös huonosta ruotsalaisesta
sanasta eldsvåda, vådeld. Se on vieläkin onnistumatto-
mampi kuin ruotsalainen vastine. Kuinka paljon voimak-
kaampi ja ilmeikkäämpi onkaan tulipalo. Ei kulovalkea-
kaan ole paljon parempi. Tuo viaton sana valkea ei sovi
ilmaisemaan elementin tuhoavaa riehumista. Eräät oletta-
vatkin, että valkea-sanaa käytetään tulesta, jonka ihmiset
sytyttävät, kuten pesävalkean, pärevalkean, lampunvalkean
ja piipunvalkean, mutta että valtoinaan roihuava valkea
on tuli. Mutta tätä selitystä vastaan sotii taas valkean-
vaara ja kulovalkea. Ei, tulipalo ja kulopalo ovat mai-
nioita sanoja ja otettavat ensi sijassa käytäntöön kirja-
kieleen.

Mielenkiintoisimpia kirjeitä sain tulesta ja valkeasta
kahdelta pohjanmaalaiselta aivan Savon rajoilta, Kuhmo-
niemeltä ja Pyhäjärveltä. He kertovat, että vanha kansa
pelkäsi käyttää tuli-sanaa sellaisissa tilaisuuksissa, jossa
tulipalon vaara on tarjona. Aivan niinkuin vanha kansa
pelkäsi metsässä lausua karhun eli kontion nimeä, vaan
sanoi sqn sijaan mesikämmen, otso j. n. e., sillä karhu ei
suvainnut, että hänen nimeään turhaan lausuttiin. Eihän
Israelin kansan kesken muut kuin profeetat tunteneet
Jehovan oikeata nimeä. Se oli vaarallinen kansan käyttää,
mutta profeetat tekivät sen nimen voimalla ihmeitä.



Tuli Jumala
Että tulta on palveltu ja palvellaan vieläkin jumalana

on tunnettu asia. Sinain jumala oli viisasten oppineitten
mukaan tulen jumala. Hän puheli palavasta pensaasta, ja
kun Mooses laskeutui vuorelta, paistoivat hänen kasvonsa
tulessa. Ja tämä jumala sanoi: ei sinun pidä turhaan lau-
sua minun nimeäni, sillä en jätä sitä rankaisematta, joka
minun nimeäni turhaan lausuu.

Vanhoilla suomalaisilla näkyy olleen sama käsitys
tulesta, sillä he tuntuvat pelänneen lausua turhaan hänen
nimeään. Vanha ukko Kuhmoniemellä 60 vuotta sitten
torui poikaansa, kun tämä palolla puhui tulesta, sillä tuli
voi suuttua tästä turhasta lausumisesta ja karata metsään
tihuja tekemään. Saapui toinen viesti samasta. asiasta.
»Kun vanhat miehet Pyhäjärvellä sytyttävät tulen sysi-
haudalla, ei sitä saa sanoa tuleksi, vaan eläväiseksi.»
Näin kirjoittaa eräs arvoisa rouva. Mikä kummallinen
yhtäläisyys! Tästä pelostako länsi Suomen asukkaat
tekaisivat toisen nimen »valkea», joka oli lämmittävä ja
valaiseva ja joka oli ihmisen ystävä ja käskyläinen, orja,
silloin kun tuli oli peloittava elementti, ihmisen suuri ran-
kaisija ja pöpö, jonka nimeä tuskin uskalsi muuta kuin
hissuksiin mainita, kaikkein vähimmin sen läheisyydessä.
Eihän suomalainen raamattu uskalla käyttää ukkosen
nimitystä, se kun on niin pakanallinen ja perin vaaralli-
nen sana, vaan sanaa »pitkäisen jylinä». Ja oikein hurs-
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kas hämäläinen sanoo »Herran voima», »herranen» ja
»isänen» ukkosen asemesta.

Mutta emmehän me enää elä tämän uskon lumoissa,
niin että uskallamme puhua joka tilanteessa tulesta ja
jättää tuon muikean valkea-sanan merkitsemään väriä,
mikä sen alkuperäinen merkitys on ' ollutkin. Samoin
uskaltanemme puhua ukkosesta ja jättää pitkäisen jylinän
sikseen, varsinkin kun pitkäisen jylinä voi herättää väärin-
käsitystä kaikissa niissä seuduissa, missä laajalle levinnyt
Pitkäisen suku asuu. Minun koulutoverini Pitkänen sai
kärsiä paljon tästä raamatun varovaisesta käännöksestä.

Siis tuli eikä tuo kelmeänkalpea valkea-sana!

Kaikesta päättäen valkean vaara on suuri Savossa.
Se tuntuu kulovalkean tavoin uhkaavan koko itä Suomea.
Kohta se polttaa poroksi Liperin, Nurmeksen ja Suista-
monkin. Ne mehtäpalot ovat juuttaan vaaralliset, jollei
niitä sammuteta! Jos valkean voima pääsee riehumaan,
muuttuu koko itä Suomi kohta aito valkoiseksi,
vaikka se tähän asti on ollut vain valkea. Voimmeko sen-
tään toivoa, että järki saa vallan ja että tuo pahanpäiväi-
sesti sotkeva valkea-sana tulen merkityksessä julistetaan
hiljaiseen pannaan.



Hautajaiset polttajaiset.
Tähän asti on Suomessa vain vietetty hautajaisia,

mutta aivan äsken on ensimäiset ruumiit poltettu Helsingin
poltinuunissa. Miksi näitä toimituksia ruvetaan nimit-
tämään? Helsingin lehdet ovat sanoneet niitä polttohau-
taukseksi. Mutta eihän ruumiinpoltossa ole hautaa näky-
vissä. Eikähän ruumiita lasketa minkäänlaiseen hautaan
tai kuoppaan ainakaan siinä tilaisuudessa. Siis hauta-
sana siinä yhteydessä on harhaanviepä.

Mutta onhan suomenkieli siinä onnellisessa asemassa,
että se kaikille juhlille saa nimen, kun vain sanan jälkeen
liittää päätteen -jäinen tai -jäinen. Jos jokin laitos ava-
taan, sanotaan tilaisuutta avajaisiksi. Jos taas lopetetaan,
sanotaan lopettajaiset. Lisään muutamia juhlain nimi-
tyksiä: penkinpainajaiset, siantappajaiset, kihlajaiset,
purkajaiset, harjakaiset, alkajaiset y. m. loppumattomiin
saakka. Tähän mainioon päätteeseenhän meidän tässäkin
tapauksessa täytyy turvautua eikä kääntää vieraista,
köyhistä kielistä heidän keksintöjään: eldbegängelse ja
feuerbestattung j. n. e. Jumalan kiitos, ettei ole keksitty
nimitystä valkeahautajaiset, tulihautajaiset!

Heittäkäämme siis pois kaikki muiden kansojen matki-
miset ja sanokaamme tilaisuutta, jossa ruumis poltetaan,
hyvin yksinkertaisesti omalla tavallamme ruumiinpoltta-
jaisiksi tai vain lyhyesti polttajaisiksi. Näin: minä olen
kutsuttu Lämpenin polttajaisiin, menetkö sinä ystäväsi
polttajaisiin huomenna? Aivan niinkuin tähän asti on



75

sanottu: olen kutsuttu toverini hautajaisiin, menetkö ystä-
väsi hautajaisiin? Sillä eihän monenkaan ihmisen pol-
tettu tuhka koskaan joudu hautaan; kolumbaaiioihinhan
se joutuu, hyllyille seinien korkeimmille kohdille.

Olisihan todellakin häpeällistä, jollemme käyttäisi kie-
lemme erinomaista kuontuvaisuutta hyväksemme tässäkin
tapauksessa.

Tällainen oli ehdotukseni sanomalehdissä. En pyytä-
nyt enkä saanutkaan vastauksia tähän kysymykseen kir-
jeellisesti.

Mutta eräs Sanaseppä Uusi Suomessa nousi sota-
jalalle. Ja hän oli vihainen ja röyhkeä, kirpeä kuin turkin-
pippuri. Hän etupäässä haukkui, niin että luulin häntä
aluksi joksikin sivistymättömäksi jätkäksi. Hänen mieles-
tään en ymmärtänyt suomea enkä tiennyt, mitä mikin sana
merkitsi. Tällainen väittelytapahan on tunnusomaisinta
heikoille kielimiehille ja hieman typerille henkilöille.
Sellaiset juuri luulevat tietävänsä syvimmän totuuden,
silloin kun vastaväittäjä ei ymmärrä mitään. Minä pidin
väittelyä koko ajan leikkisänä ja koetin ehdottaa, että
Sanaseppä kysyisi viisaammilta miehiltä, mitä saksalaiset
ja ruotsalaiset vastineet todellakin merkitsivät. Luulin näet,
ettei hän osannut saksaa eikä ruotsia. Mutta Sanasepän
varmuus ja yliolkaisuus vain kasvoivat.

Kun jupakka jo oli loppumassa, sain tietää, kuka tämä
möräkkä Sanaseppä oli. Hämmästyin todellakin suunnat-
tomasti. Sanaseppä ei ollutkaan mikään sivistymätön
jätkä, hän olikin korkeasti palkattu valtion virkamies,
jonka toimena juuri oli ollut kokonaisen miehen iän kek-
siä ja kartuttaa suomenkielistä virallista sanastoa.

Minä en kirjoituksessani ollenkaan puhunut Asetuksen
sanoista. En luule oppineeni Asetuksista kerrassaan
mitään enkä ole niitä tutkinut kartuttaakseni kie]ivaras-
toani jokapäiväisen elämän varalle. Minä olin oikeutettu
kansalaisena ehdottamaan nimeä sille uudelle toimitukselle,
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mikä syntyy, kun ihmisruumis poltetaan tuhkaksi. Mainit-
sin vain, mitä sanaa Helsingin lehdet käyttivät, enkä ollen-
kaan puuttunut siihen, minkä sanan Sanaseppä oli koetta-
nut ikuistuttaa Asetuksiin. Enkä luule, että Sanasepän
huono keksintö »polttohautaus» kauan asetuksissakaan
kummittelee. Sehän on johtunut vain siitä, että Sanaseppä
on väärin käsittänyt saksalaisen Feuerbestattung-sanan
merkityksen. Olin kirjoittanut eräässä vastineessani näin:

Yhden seikan uskallan väittää ymmärtäväni. Se on,
että polttohautaus on huonosti keksitty suomalainen nimi-
tys. Eihän ruumiin tuhka, muuta kuin poikkeustapauk-
sissa, joudu minkäänlaiseen hautaan. Siis on hautaus tässä
tapauksessa hullu nimitys. Pois se virallisesta kielestä!
Ruumiinpolttajaiset on mielestäni mainio suomalainen
nimitys. Eihän sanoissa eldbegängelse ja Feuerbestattung
ole hautauksesta pienintäkään vihjausta. Nehän vain
merkitsevät polttotoimitusta. Siis juuri polttajaisia.
Pitääkö meidän suomalaisten aina olla hatarampia sanojen
valinnassa kuin ulkomaalaisten, vaikka voimme olla vielä-
kin täsmällisempiä kuin he, jos vain otamme varteen kielel-
liset aarteemme?

Tähän Sanaseppä julmistuneena vastasi, ruveten
koulusanakirjojen avulla todistamaan, mitä Feuerbestat-
tung, josta hän arvatenkin oli polttohautauksen onnetto-
muudekseen kääntänyt, oikeastaan merkitsee. Näin hän
kirjoittaa:

»Vasta siteeratun lauseen yhteydessä hän (Ernst Lam-
pen) huudahtaa: »Siis hautaus tässä tapauksessa hullu
sana.» Ja vähäistä alempana: »Eihän sanoissa eldbegän-
gelse ja Feuerbestattung ole hautauksesta pienintäkään
vihjausta.» Feuerbestattung on uusi sanayhtymä, jonka
tähden sitä ei ole meidän nykyisissä sanakirjoissamme.
Mutta sen kantasanat, sekä Feuer että Bestattung, niisiä
kyllä löytyvät. Edellisen merkitys »tuli» lieneekaikille tuttu.
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»Bestattung» sanasta taas ja sen kantasanasta »bestatten»
saksankielen sanakirjat sanovat näin:

Godenhjelm: Bestatten, haudata; zur Erde —, hau-
data, kätkeä maan poveen. Bestattung, hautaaminen, hau-
tajaiset, maahanpanijaiset.

Rankka et Streng: bestatten, haudata. Bestattung,
hautaus; hautajaiset.

Eikö siis hautauksesta »pienintäkään vihjausta?» Ja
eikö olisi ollut suotavaa, että joku olisi antanut hra L:lle
edes pienimmänkin vihjauksen, ettei sentään ole hyvä
julkisuudessa noin varomattomasti panna omiaan? Ja jos
hautaus tässä on hullu sana, niin kai saksalaisten Feuer-
bestattung, tulihautaus, on vielä hullumpi!»

Hyvä Sanaseppä! Ei Feuerbestattung ole hullu sana,
sillä se merkitsee polttotoimitus. Mutta jos saksalainen
Sanaseppä ehdottaisi Feuerbeerdigung = Polttohautaus,
silloin koko saksalainen maailma nauraisi niinkuin
suomalaiset polttohautaukselle.

Hieman hävettää, kun nyt tiedän, että tämän kirjoit-
taja on edesvastuunalainen Asetuksien kielellisen muodon
laatija. Valitettavaa kylläkin, että Feuerbestattung sanaa
ei ole Sanasepän sanakirjoissa, sillä sana on uusi saksan-
kielessäkin. Muutoin kai »polttohautaus»-kommelluskaan
ei olisi nähnyt päivänvaloa. Luulisi, että bestatten-sanan
alkuperäisen merkityksen Sanasepän kaltaiselle, lukeneelle
miehelle piti olla selvä. Sanoohan jo korvakin, ettei sillä
ole alkujaan mitään tekemistä haudata-sanan kanssa.
Sehän juuri merkitsee toimittaa. Siis Feuerbestattung =

polttotoimitus, eikä polttohautaus.
Annan tässä sananvuoron eräälle saksankielen syvälli-

selle tuntijalle, nimimerkki K. S. L:lle, joka ei malttanut
tyynellä mielellä lukea Sanasepän hassutuksia ja kielellisiä
rötöstyksiä. Hänellekin Sanasepän virallinen asema oli
tuntematon.

»Se rehentelevä mahtipontisuus, jolla Te, »poltto-
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hautaus»-nimitystä puoltaessanne, olette ryhtynyt tässä
lehdessä julistamaan paavimaisia tuomioita kielellisistä
asioista, joissaTe ette ole läheskään niin oikeassa kuin itse
näytte luulevan, pakottaa rauhallisen syrjäisenkin hiukan
puuttumaan jupakkaan.

Voitonriemuinen vetoomuksenne saksankieleen, »poltto-
hautaus»-nimityksen puolustukseksi on paha vikapisto.
»Bestatten» sana semmoisenaan ei nim. merkitse ensin-
kään hautausta. Se merkitsee sijoittaa tai toimittaa joku
johonkin (poika oppiin, tyttö miehelään). Hautausmerki-
tyksen se on saanut vasta siten, että siihen on ajateltu
lisäksi »eine Leiche zur Erde, zum Grabe bestatten» ==

toimittaa ruumis maahan tai hautaan. Ruotsinkielen sana
»eldbegängelse» vielä vähemmin sisältää mitään viittausta-
kaan hautaukseen. Vielä toisessakin suhteessa puhuvat
nämä sekä saksan- että ruotsinkielen nimitykset Teidän
kantaanne vastaan. Tehän tuomitsitte lehtori Lämpenin
ehdottaman »polttajaiset» nimityksen kokonaan kelvotto-
maksi m. m. sillä syyllä, että se tarkoittaa jonkunlaista
juhlallisuutta, toimitusta, joka tapahtuu juhlallisin menoin
ja muodoin, ja siitä kaikesta, sanotte Te, ei ruumiin
polttamisessa, semmoisena kuin se asetuksessa esiintyy,
ole mitään vihjaustakaan. Mutta nyt merkitsevät sekä
ruotsin sana eldbegängelse että saksan Feuerbestattung
juuri eräänlaista juhlallista toimitusta, joka tapahtuu mää-
rätyin muodoin ja menoin. Esim. Eberhard huomauttaa
nimenomaan, synonymisanakirjassaan, että »beerdigen wie
auch bestatten gehen immer auf die Feierlichkeit, mit der
ein verstorbener begraben wird» = beerdigen niinkuin
myöskin bestatten viittavat aina niihin juhlallisuuksiin,
joilla kuollut haudataan. Ja bestatten sanasta erityisesti
hän vielä lisää sen tarkoittavan »jede art von Feierlich-
keit, mit welcher der Leichnam an den Ort seiner Zerstö-
rung gebracht wird, Z. B. Feuerbestattung» = kaiken-
laisia juhlamenoja, millä ruumis kohti häviönsä paikkaa
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saatetaan, esim. Feuerbestattung (polttajaiset). Samaa
sanoo Heyne bestatten sanasta suuressa sanakirjassaan
(»feierlicher Ausdruck fiir begraben») = juhlallinen hau-
tauksen nimitys. Te olette siis iskenyt kirveenne pahasti
kiveen lähtiessänne etsimään toisista kielistä tukea mahti-
pontisille tuomioillenne.»

Niin, saksalainen käyttää bestatten-sanaa, silloin kun
hän toimittaa poikansa oppiin tai tyttärensä miehelään.
Mutta jos Sanaseppä pääsisi tällaisia lauseita kääntämään,
niin hän viis välittäisi poikansa opista tai tyttärensä avio-
liitosta, hän sulloisi vain molemmat suoraa päätä samaan
hautaan! Sillä bestatten-sana hänen sanakirjoissaan mer-
kitsee nyt kerta kaikkiaan haudata. Muusta hän ei välitä.
Muuta hän ei ymmärrä.

Miten elävästi tämä Sanasepän kommellus muistuttaa-
kin vanhojen raamatunkäännöksien hullutuksia. Tehän
kaikki tunnette raamatunlauseen: »meillä ihmisillä ei ole
tässä maailmassa mitään vakituista kaupunkia». Sellainen
käännös on vielä tänäänkin nähtävänä eräässä raamatun
painoksessa. Voi kuulla vielä nytkin saarnamiehen käyt-
tävän sitä. Uudemmissa käännöksissä taas se kohta kuu-
luu: »meillä ihmisillä ei ole tässä maailmassa mitään vaki-
tuista asuinsijaa». Ruotsalaisessa käännöksessä on: »vi
människor hava här i världen ingen varaktig stad». Nyt-
hän ruotsinkielessä stad merkitsee kaupunkia, mutta sen
alkuperäinen merkitys on paikka, sija. Esim. lauseessa:
»i hans stad och ställe» (= hänen sijallaan ja paikallaan),
tämä merkitys stad-sanalla vieläkin on. Kun raamatun
kääntäjät, sen aikaiset sanasepät, hakivat sanakirjois-
taan (?) sanaa stad, niin he huomasivat, että sehän merkit-
see kaupunki. Siis ei muuta kuin pannaan kaupunki.
Aivan niinkuin Sanaseppä teki. Bestatten merkitsi hänen
sanakirjoissaan hautaus, siis naps vain, Feuerbestattung
on suomeksi polttohautaus.

Minua aluksi huvitti koko väittely Sanasepän kanssa.
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Huvittaa vieläkin seuraava kohta jutussa. Miksi hän meni
syyhymättä saunaan? Enhän minä sanallakaan ollut kos-
ketellut hänen rakkaita Asetuksiaan, joissa hänen mieles-
tään ei saa olla puhettakaan mistään juhlallisuuksista,
vaikka saksalaiset ja ruotsalaiset asetukset eivät suinkaan
pelkää juhlallisuutta. Miksi hän hirmustui ja miksi hänen
sielullinen hahmonsa muuttui? Miksi hän paljasti koko
tietämättömyytensä polttohautaus-sanan keksinnässä?

Nyt, kun tiedän, että hän on »polttohautaus-sanan
pappa», niinkuin hän itse sanoo, ja että hän on ehkä
luonut satoja muitakin sanoja kieleemme, niin minua hie-
man arveluttaa. Onkohan Asetuksissa muitakin saman-
laisia sammakoita? Täytyyhän myöntää, että yhden
ihmisen on mahdotonta keksiä aina sopivia sanoja. Ehkä
Sanasepän tekeleitä ei koskaan ennen ole arvosteltu, ehkä
hän aina on saanut sanansa läpi ja näin ollen päässyt
siihen luuloon, että hän on erehtymätön. Sentähden hän
nyt, kun minä uskalsin olla toista mieltä polttohautaus-
sanan sopivaisuudesta, hirmustui ja syyti haukkumisia
tämän tästäkin.

Nyt, kun kielemme on kiihkeässä käymistilassa, eikö
olisi syytä, että Asetuksen sanastoa myöskin tarkastettai-
siin? Olen juuri äsken nähnytkin, että ollaan aikeessa
määrätä erityinen, kolmihenkinen lautakunta, jonka arvos-
teltavaksi jätettäisiin sopivien uusien sanojen ottaminen
Asetuksiin. Ehkäpä sama lautakunta voisi tarkastaa Ase-
tuksien vanhojakin sanamuotoja, ovatko ne parhaimmat
mahdolliset vai onko niissä paljonkin sammakoita? Voi-
han olla mahdollista, että monikin sana ja muoto on läh-
tenyt jonkin poropeukalon kynästä.

Jos tästä jupakasta olisi se seuraus, että Asetuksenkin
sanat joutuisivat tarkastuksen alaisiksi ja suoranaiset
väärät käännökset, johtuneet sanaseppien tietämättömyy-
destä ja taitamattomuudesta, korjattaisiin, niin silloinhan
Sanasepän itsensä paljastamisesta olisi ollut suurikin
hyöty.
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Lopuksi! Mitä ruotsalaiset ja saksalaiset sanoisivat, jos
heidän Sanaseppänsä vaatisivat kieleen: eldbegravning ja
Feuerbcerdigung, jotka todellakin merkitseisivät poltto-
hautaus. He nauraisivat ääneen tai nolaisivat sanaseppänsä
maan alle.

Luulikohan Sanaseppä, että ihmisruumiista poltin-
uunissa valmistettiin tervaa, kun hän houraili poltto-
haudoista?



Yhdistetyistä paikkain nimistä.

Tällä kapittelilla olisi tarkoituksena edes eräässä yksi-
tyiskohdassa päästä lyhyempään sanontaan rakkaassa
äidinkielessämme. Me suomalaiset emme pelkää taivu-
tuksia. Me raksuttelemme niitä kallista aikaa tuhlaten.
Pitäisi päästä vähemmällä, missä vain mahdollisuutta
ilmenee. Mutta me rakastamme taivutuksia ja veny-
tyksiä.

Meillähän on yhdistettyjä paikkainnimiä, joissa ensim-
mäinen sana on laatusana, niinkuin Isokyrö, Pitkäranta ja
Uusimaa. Luulisi, että riittäisi, kun taivutamme vain jäl-
kimäisen sanan. Mutta ei niin. Me taivutamme molem-
mat. Me sanomme ja kirjoitamme mielihyvällä Isossa-
kyrössä, Uudellamaalla ja Pitkässärannassa. Onko täl-
lainen nyt aivan välttämätöntä? Emmehän sitä tee, kun
ensimäinen sana on nimisana. Sanommehan Ranta-
salmella, Petäjävedellä ja Mouhijärvellä. Siis ensimäi-
nen osa jää taivuttamatta, koska se on nimisana.

Muistan jo nuorena poikana kauhistuneeni tällaista
vatkutusta. Oli laituripaikka muinoisessa Nilsiän pitäjässä
nimeltä Kauniskangas. Ihmiset matkustivat Kauniille-
kankaalle, tulivat Kauniiltakankaalta ja kaavilaiset olivat
yökunnissa Kauniillakankaalla, sillä laivat lähtivät liikkeelle
päivän valettua. Katsokaapa, miltä nuo sanat Kauniilta-
kankaalta j. n. e. näyttävät kirjoitettuina! Barbarimaisilta
toden totta! Eikö riittäisi sanoa Kauniskankaalta. Ei se
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tämmöisenäkään mikään näppärä nimi ole, mutta onhan
se jonkin verran silinnyt entisestään. Silloin jo päätin
olla omasta puolestani taivuttamatta kaunis-sanaa, siitä
huolimatta, seurasiko kukaan esimerkkiäni vai ei? Kaunis-
kangas on minulta jäänyt käymättä vanhemmuuttani,
mutta olen tavannut muualla paikkoja, joiden nimet taivu-
tetaan samaan hulluun tapaan.

Suku- ja ristimänimissä sekä arvonimissä on säädylli-
nen tapa vallalla. Emmehän sano esim. näin: Herra Iso-
Hiisi varasti suutelon Neidiltä Kainolta Vienolta Siviältä-
heimolta. Sanomme: Neiti Kaino Vieno S/Wefheimolta.
Miksi siis sanomme, kun paikan nimi tulee esille, näin:
Herra Iso-Hiisi varasti hevosen Isostakyröstä. Emmekö
voisi tyytyä sanomaan: Herra Iso-Hiisi varasti hevosen
Isokyröstä, ajoi sillä ensin Uusmaalle ja lähti viemään sitä
Pitkärantaan? Tässähän piilisi johdonmukaisuutta, tässä-
hän säilyisi aikaa ja kirjoittaessa sekä paperia että mus-
tetta. Ei, niin emme sano emmekä kirjoita. Miksi? Iso-
Hiisi sen tietäköön! Se on vain tuhma tapa, josta mei-
dän täytyy päästä. Kuta ennemmin sitä parempi.

Olen kuulevinani monen huudahtavan: hullutusta, kuka
niin rupeaisi sanomaan ja kirjoittamaan! Se, mikä alussa
saattaa tuntua hullutukselta, voi muuttua erittäin järke-
väksi tavaksi, ja muutaman ajan kuluttua saattaa nykyi-
nen tapa tuntua tavattoman hullulta. Ihminen tottuu
kaikkeen, ihminen saattaa tottua hullutuksiinkin, saati
sitten järkeviin muutoksiin.

Ei muuta kuin että joku tai jotkut alkavat käyttää
järkevää tapaa, niin vähitellen kaikki muut seuraavat jäl-
jessä. Omituista on, että ainakin muutamissa yhdistetyissä
sanoissa on jo ruvettu noudattamaan tällaista järkevää
taivutusta.

Tuntuu siltä kuin suomalainen alkaisi väsyä tähän
kaksinkertaiseen taivutukseen. Aivan uudet paikkain nimet
noudattavatkin jo järkevää tapaa. Sanomalehtimiesten
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lepokoti Tuusulan järven rannalla on nimeltä Syväranta.
Ei kukaan järki-ihminen koskaan sano: »kävin Syvässä-
rannassa, vaan kävin Syvärannassa». Eikö olisi syytä
sanomalehtimiesten aina tuon tuostakin painattaa lehtiinsä:
»Suuri tappelunnujakka Isokyrössä», koetteeksi, eikö tuo
lyhyt tapa kohta valtaisi ihmisten täyden hyväksymisen.
Samoin he voisivat kirjoittaa: »Vuodentulon toiveet Uus-
maalla» eikä Uudellamaalla. Kirjoitettunakin tämä viimei-
nen muoto näyttää riettaalle. Ja yhä edelleen: »Tuhoisa
tulipalo Pitkärannassa.» Minä aion tässä kirjassani tai-
vuttaa Uusi Suomi lehden nimen Uusi Suomessa, jos vain
se läpäisee kirjapainosta. Sanoisin mieluummin Uus Suo-
messa, mutta se ehkä olisi virallisen nimen pilkkomista.
Mutta uusi sanan taivuttamattomuus olkoon minulle sal-
littua! Onhan meillä jo lehti Uusimaa, jossa laatusana jää
taivuttamatta. Sanotaan: »Uusimaa-lehdellä on paljon
tilaajia.»

Siellä Petsamossa Patsjoen uomassa on järvi nimeltä
Pitkäjärvi. Emme me sitä taivuta näin: Pitkälläjärvellä,
vaan sanomme Pitkäjärvellä. En kuullut alkuasukkaitten-
kaan, mikäli muistan, käyttävän kaksinkertaista tai-
vutusta. Mutta täällä etelässä vaikutamme kiltisti Pitkässä-
rannassa.

Muutamat laatusanat eivät koskaan taivu paikkain
nimissä. Yksi niistä on pyhä. Sanotaan aina Pyhäjärvellä
ja Pyhäjoella. Ainoastaan Pyhällä Maalla se taipuu, mutta
sehän ei olekaan erisnimi, sillä itsekullakin on oma Pyhä
Maansa, muhamettilaisilla toinen kuin kristityillä. Van-
hoissa runoissakin lauletaan pyhän pellon pientarilla, eikä
pyhäpellon pyörtämillä. Pyhä ei siis taivu yhdistyksissä.
Tästähän saamme hyvän osviitan, miten tällaisissa koh-
dissa on lausuttava. Noudattakaamme siis tätä pyhää esi-
merkkiä kaikissa samantapaisissa kohdissa!

Hämeessä on Valkeekoski, Valkeekosken tehdas, on
Korkeekoski ja Korkeekosken kenkätehdas. En ole kos-
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kaan kuullut sanottavan Valkeankosken paperitehdas enkä
Korkeankosken kenkätehdas. Viipurin läänissä on Valk-
järven pitäjä; siinäkin laatusana taipumaton ja lyhennetty.
Mutta siinä lähellä on Mustamäki, jossa musta aina taipuu.
Ja vielä on Uusikirkko, jossa uusi myös aina taipuu.
Mutta Rajajoen rannassa on Inkerin puolella Valkeasaari.
Tässä ei valkea koskaan taivu. Sanotaan aina Valkea-
saaresta.

Epäjohdonmukaisuus siis vallitsee täydelleen. Nyt
meillä olisi korjattavana tämä epäjohdonmukaisuus, ja
korjaamalla sen pääsisimme järkevään ja lyhyempään
suuntaan. Eiväthän muut kansat hulluttele kuten me
suomalaiset. Eivät ruotsalaiset sano: arkitekt E. Saarinen
bor vid Vitaträsket, vaan vid Vitträsk, eivätkä: Billnäs
bruk ligger vid Svartaån, vaan vid Svartån. Englanti-
laiset oikeastaan eivät taivuttele mitään sanojaan, kaikkein
vähimmin New-York- ja Long-lsland-sanoja.

Jos virastot ottaisivat noudattaakseen tätä järkevää
tapaa, niin säästyisi aikaa, paperia ja mustetta melko suu-
rien summien edestä. Jospa meidän lääninhallituksemme
alkaisi viljellä Uusmaa-yhdistystä, niin päästäisiin noista
hirvittävistä: syntynyt Uudellamaalla, muuttanut Uudelle-
maalle j. n. e. Kuinka paljon sirommalle tuntuisikaan
sanoa: syntynyt Uusmaalla, muuttanut Uusmaalle. Molem-
mista säästyisi neljä kirjainta. Kenestä tuntuu pahalle kor-
vissa sanoa tai kuulla Uusmaan lääni? Minusta se tuntuisi
aivan erinomaisen sirolta ja sivistyneeltä. Uusmaan läänin
maaherra olisi paljon hienompi titteli kuin nykyinen. Sano-
taanhan jo: Uusimaan toimituksessa eikä Uudenmaan
toimituksessa.

Jollei nykyinen sukupolvi tee muutosta tähän yleiseen
pitkäveteiseen taivutustapaan, niin sen tekee seuraava
polvi. Ja kolmas polvi pilkaten hymyilee isoisilleen, kun
näkee kirjoitettuna tai kuulee jonkun vanhan ihmisen
puhuvan syntyneensä Uudellamaalla, käyneensä rippi-
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koulunsa Isossakyrössä ja asuneensa jonkin aikaa Pitkässä-
rannassa. Se ihmettelee vanhanajan monimutkaisuutta ja
tarpeetonta vatkuttamista.

Ennenkuin virastot rohkenevat muuttaa tätä tarpee-
tonta taivuttelemista, täytynee edellä kulkea jonkinaikai-
nen suullinen ja kirjallinen kokeilu. Siis rohkeasti vain
käsiksi! Kirjoittakaamme: minä asun Uusmaalla eikä
Uudellamaalla, niin saamme nähdä, että virastot seuraa-
vat kohta mukana. Ja silloin on tämä sirompi tapa nau-
lattu kiinni vastaisiksi ajoiksi.

Saapui vastauksia kyselyihini. Toht. E. Tunkelo selitti,
että pyhä onkin nimisana eikä laatusana ja siis taipumaton.
Eräs toinen arvoisa lähettäjä on samaa mieltä ja väittää,
että pyhä on sama kuin sunnuntai, siis Pyhäjärvi sama
kuin sunnuntaijärvi. Paikan nimenä pyhä-sana tavataan
kuuluisalla Eräpyhä-nimisellä vuorella Hämeessä, jossa
lienee muinoin ollut pakanallinen erämiesten pyhättö.
No niin. Minun on vaikea yhtyä tähän selitykseen.
Tiedän ainakin yhden maamme monista pyhäjärvistä, jossa
sana on laatusana. Se on Pyhäjärvi Uusmaan läänissä.
Se järvi on alkuaan ollut Pahajärvi, siinä kun on poh-
jassa paljon lähteensilmiä, jotka tekevät syksyisen jään
kovin petolliseksi, niin että hukkumistapaukset ovat aina
olleet lukuisat sen jäätyneellä selällä. Mutta kun sata
vuotta sitten kirkko rakennettiin sen rannalle ja siitä tehtiin
eri pitäjä, ei sopinut kirkkoa ja seurakuntaa nimittää Paha-
järven kirkoksi ja seurakunnaksi, vaan ristittiin se uudel-
leen Pyhäjärveksi. Uskallan edelleenkin olla sitä mieltä,
että kaikissa muissakin Pyhäjärvissä ensimäinen (koetan
kirjoittaa ensimäinen yhdellä m:llä; jospa se läpäiseisi
korrehtuurin kiirastulen!) yhdyssana on laatusana. Korkee
sanasta väitetään myöskin, että se on nimisana. Vedotaan
paikkain nimiin, jotka päättyvät korkee, korkia sanoihin.
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Esim. Suursaarella Pohjoiskorkia, Lounatkorkia ja Kelkun-
korkee Längelmäellä. Savossa tietääkseni ei korkee-
sanalla ole nimisanan luonnetta. Mutta siellä on Tuovilan-
lahclessa Korkeakoski, ja kansa taivuttaakin sen molemmat
osat. Näin: kävin Korkeellakoskella. Onko Valkeekoski
myöskin sukua tulelle? Onko se Tulikoski vai Valkoinen-
koski? Vesi siinä koskessa on harvinaisen kirkasta ja
valkoista, niin että varmasti Valkee siinä on syntynyt väristä
eikä tulesta. Omituista vain on, että Hämeessäkin mui-
naisina aikoina on väriä sanottu valkeaksi, niinkuin vielä-
kin itä Suomessa, eikä valkoiseksi, niinkuin Hämeessä nyt
sanotaan.

Häilyvää on näitten yhdyssanojen taivutus. Sulkavalta
ilmoitetaan siellä käytettävän molempia taivutustapoja
rinnan. Puhutaan Syväjärven talosta ja Mustasalon kan-
naksesta, mutta taas Vääränmäen Vannisesta. Rantasal-
mella taas aina sanotaan: tulin Mustastalahesta eikä Musta-
lahesta.

Lammilta kirjoitetaan, että kaikki sen asukkaat sano-
vat: lähden Isolukkariin eikä Isoonlukkariin. Eräs arvoisa
lähettäjä kirjoittaa: »Isolukkarin Ville oli 40 vuotta taka-
perin luokkakumppanini Hämeenlinnan Normaalilyseossa
ja koko ajan hän itse ja T:ri A. Genetz piti 'lso' taipu-
mattomana.» Mutta toista puhuvat monet muut, väittä-
vät nimittäin, että Iso-sana aina taipuu Isolukkarissa.
Eläköön Isolukkarin Ville!

Eräs arvoisa lähettäjä Sääksmäeltä väittää, että siellä
sanotaan Isoraijassa, Vähäanttilassa j. n. e., mutta toht.
E. Tunkelo taas, että Längelmäellä aina ensimäinen yhdys-
sana myöskin taipuu esim. Isossasalossa, Pitkässä-
niitussa jopa henkilönimessäkin Isolla-Jussilla ja Pitkällä-
Simolla. Vanha tapa siis jo huojuu arveluttavasti, ja se
näkyy kallistuvan minun ehdottamaani suuntaan.

Uuskaarlepyyläinen sanoo, että häntä kiusaa paikka-
kunnan nimen taivutus, kun täytyy sanoa: matkustan
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Uuteenkaarlepyyhyn. Helpompi olisi tietysti sanoa Uus-
kaarlepyyhyn, mutta hän on tekaissut tuskissaan kau-
pungille uuden nimen Uusila. Myötätunnolla suhtaudun
hänen tuskaansa, samoin kuin ehkä kaikki muutkin äidin-
kieltään lempivät suomalaiset.

Eemil Uotila kirjoittaa näin: »allekirjoittanut ja hänen
lastensa hämäläinen rouva ei milloinkaan (hämäläinen
sanoo koskaan) tunnusta asuvansa Uusikaupungissa,
mutta kyllä Uudessakaupungissa, ja kenties Uuskau-
pungissa. Niin oikkeen!» Horjuuhan ystävämme Eemil
Uotilan ja hänen rouvansa hämäläinen jyrkkyys sentään
hieman! Ylyys! = kasva pitkäksi, jota sanotaan lapsille.
Eemilin pojat sanovat jo varmasti £/uskaupungissa.
Pojasta polvi muuttuu.

Eräs kanttori Savosta kirjoittaa: »Me, papisto, pidämme
ehdotuksenne oikeana ja heti käytäntöön otettavana.»
Herra Teitä syvästi siunatkoon! Ollappa papisto muualla-
kin samaa mieltä, niin kielemme pääsisi pahasta painajai-
sesta hyvin äkkiä. Jos Iso- ja Vähäkyrön rovastit ryhtyi-
sivät kirjoittamaan Iso- ja Vähäkyrössä, niin Latomeren
kaikki heränneet ehkä noudattaisivat heidän esimerkke-
jään. Heränneethän ovat aina olleet Suomen edistys-
mielisintä väkeä, kun oikein tosi tulee kysymykseen.

Eihän ole hengenasia, sanottakoonpa Mustastalahesta
tai Mustalahesta, mutta olisihan jälkimäinen kaikin puolin
mukavampaa ja lyhyempää. Mikä hirviö sanakseen onkaan
tuo Mustastalahesta, varsinkin kirjoitettuna ja painettuna.
Päästään kolmesta kirjaimesta, jos sanotaan Mustalahesta.
Sitä paitsi, olisihan se johdonmukaisempaa, kun kerran
henkilönimissä vain jälkimäinen taipuu. Siviäheimolta
eikä Siviältäheimolta, Mustakalliolta eikä Mustaltakalliolta.

Siis, Suomen kasvava kansa! Kunnioittakaa vain,
niinkuin Käskyssä vaaditaan, isäänne ja äitiänne, mutta jos
isä ja äiti turhanpäiten kuhnustelevat sanojen taivutuk-
sissa, niin pitäkää te kiireempää. Varmasti te näin ollen



vielä paremmin menestytte ja elätte vieläkin kauemmin
maan päällä kuin isänne ja äitinne.

Muistakaa vielä lopuksi, että pitkästä rannasta ja
mustalta kalliolta merkitsevät vallan muuta kuin Pitkä-
rannasta ja Mustakalliolta. Vasta näin lausuttuina ja kir-
joitettuina ne merkitsevätkin jotakin tiettyä paikkaa. Van-
haan tapaan lausuttuina ne merkitsevät vain ylimalkaan
pitkää rantaa ja mustaa kalliota, joita saattaa olla missä
tahansa. Pitkiä rantoja ja mustia kallioita on Suomi
täynnään.
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Lukusanoista.
Kun talvella koetin ehdottaa, että järkevät ihmiset

herkiäisivät taivuttelemasta Isossakyrössä, Pitkässäran-
nassa, Kauniillakankaalla ja sanoisivat vain Isokyrössä,
Pitkärannassa ja Kauniskankaalla, sain sekä puhelimitse,
suullisesti että kirjeellisesti kehoituksia myöskin ottamaan
puheeksi meidän kyttyräselkäiset lukusanamme. Toivotto-
muus sentään tahtoo masentaa mieleni, kun ryhdyn asiaa
pohtimaan. Emmehän pääse siitä, että meidän luku-
sanamme ovat monitavuisemmat kuin muiden sivistys-
kansojen samanlaiset. Mitenkä niitä voisi lyhentää typistä-
mättä mielivaltaisesti melkein jokaista tai luoda uusia.
Vanhalla kansalla oli aikaa taivutella miten pitkiä sanoja
tahansa; nykyjään aika on jäniksen selässä, mutta luku-
sanat jarruttavat vastaan. Koetan sentään tehdä muuta-
mia ehdotuksia.

Perusluvut: Emmekö kaikki voisi suostua siitä, että
sekä aina sanomme että aina kirjoitamme: yks, kaks, viis,
kuus eikä yksi, kaksi, viisi, kuusi. Voitamme yhden tavun.
Emme siis myöskään kaksikymmentä, emmekä viisikym-
mentä, vaan kakskymmentä ja viiskymmentä. Lapsina
olimme radikaalisempia. Sanoimme: yks, kaks, kolm, nelj,
viis, kuus; siinä siis kuus yksitavuista lukusanaa. Muuta-
missa osissa maatamme sanotaan jo kolmkymmentä ja
neljkymmentä. Kansalla on jo kiire saloillakin! Mutta
sitten tulevat nuo kolmitavuiset seitsemän, kahdeksan,
yhdeksän ja kymmenen. Niistä emme pääse yli emmekä
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ympäri. Sanotaanhan toki seitsenhaarainen kynttiläjalka
ja kymmenkertainen, mutta seitsen ja kymmen yksistään
eivät ole käytännössä. Meidän täytyy siis aina sanoa kah-
deksankymmentä viis markkaa. Tosin kuulee myöskin
sanottavan kahdeksankymmentviis markkaa. Voisiko ruveta
sanomaan kakskymmentviis penniä, kolmkymmentkaks
miestä? Voitettaisiin kaksi tavua, yks kolm ja yks kym-
ment sanoista. Toinen kysymys on, uskaltaako niin kir-
joittaa? Miksikä ei.

Nuo ikävät lainasanat: seitsemän, kahdeksan ja yhdek-
sän, ne ovat todellakin harmillisia. Seitsemän lainattu lati-
nasta septem ja kahdeksan indoeurooppalaisasta deksan =

kymmenen sanasta. Siis kahdeksan = kaks vaille kym-
menen ja yhdeksän yks vaille kymmenen. Kreikassa sana
kuuluu deka, latinassa decem, venäjässä desjat, saksassa
zehn. Me suomalaiset tietysti olemme lainanneet sanan
vanhimmassa ja pisimmässä muodossa deksan. Näistä
emme pääse, vaikka saksalaiset kyllä ovat rohjenneet
lyhentää sanan yksitavuiseksi zehn.

Suomenkielessähän on vanha tapa lausua lukusanat
myöskin niin, että pienempi luku mainitaan ensin ja suu-
rempi perässä. Näin: viiskolmatta, kuusneljättä, jokseen-
kin niinkuin saksalainen tekee. Me voitamme sillä tavalla
muutamia tavuita. Mutta jos lyhennämme näin yleisen
tapamme lausua nämä lukusanat: kakskymmentviis, neljä-
kymment kaks, ei voitto ole suuri. Mutta jos sanomme:
neljäyhdeksättä pro kahdeksankymmentä neljä, voitamme
hiukan enemmän. Ruotsinkielessä se on sittenkin lyhyempi:
åttionio. Mutta onkohan meillä syytä ottaa tämä vanha
tapa yleisempään käytäntöön? Siitä vain syntyisi kiusal-
lista sekaannusta. Vaikka kyllä niitä on sellaisiakin ihmi-
siä, jotka itsepäisesti aina käyttävät tätä vanhaa viiskol-
matta kieltä. Sanovat näin: olen yksviidettä vuoden tai
yhdenviidettä vuoden vanha. Kannattaako ruveta tavoitte-
lemaan tätä vanhaa tapaa? Moni on sitä sentään kirjeis-
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sään suositellut, moni savolainen. Onhan suorastaan
vaarallista, jos toinen lausuu lukusanat toisen, toinen
tykkänään toisen, erilaisen systeemin mukaan. Tanskalai-
silla taas on vielä kummallisempi tapa lausua laskusanansa.

Otetaan vielä yksi esimerkki! Elkäämme sanoko:
Yhdeksässäsadassayhdeksässäkymmenessäyhdeksässä ta-
pauksessa tuhannesta (999:ssä tapauksessa l,000:sta),
vaan yhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksässä tapauk-
sessa. Helpottaahan se vähän kielen vaivoja. Edellisen
lausumistavan mukaan voi kieli nyrjähtää sijoiltaan. Kuka
sen erehtymättä voi lausua? Jälkimäisessä voi sentään
onnistua paremmin. Ruotsinkielessä paljon helpommin:
i niohundranittionio fall av tusen.

Järjestysluvut ovat vielä kauheampia. Elkäämme
tuhlatko niihin sen enempää selitystä, kuin että taivutta-
kaamme aina vain viimeinen osa. Näin: satakolmas,
satakakskymmentäneljäs, tuhatkolmesataaviiskymmenes.
Tuntuu hirviömäiseltä kirjoittaa nämä luvut niin, että kaikki
sanat muutetaan järjestysluvuiksi. Lausukaapa seuraava
esimerkki ja kirjoittakaa se: 1734 v:n Rikoslain 44. luvun
25:ssä §:ssä tavallisen lausumatavan mukaan. Siinä saa
kirjoittaa 106 kirjainta. Jos ainoastaan viimeinen taivu-
tetaan, päästään 83:11a. Voitto on jommoinenkin. Lausu-
minen tulee vieläkin helpommaksi. Viimeinen esimerkkihän
sitä paitsi on usein uusiutuva kielikoe, varsinkin juristeilla.
Eihän suomalainen ole mikään satakieli, miksi hän vaivaa
itseään ja häntä vaivataan?

Yksi ehdotus lisää. Ryhtykäämme kirjoittamaan näin
järjestyslukuja. Piirtäkäämme vain piste numeron jälkeen,
kun se on järjestysluku. Näin: 20. vuosisata eikä 20:s
vuosisata; 77. kerralla eikä 77:nnellä kerralla. Usein
näkee kirjoittajan olevan ymmällä, mitä tuon kaksois-
pisteen jälkeen on liitettävä. Toinen liittää enemmän pää-
tettä, toinen vähemmän. Toinen kirjoittaa 3:mas ja s:des,
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vaikka riittäisi 3:s ja s:s. Tästä hapuilemisesta päästäi-
siin, jos piste saisi hoitaa päätteiden virkaa.

Länsi- ja itäsuomalaiset ovat lyhyen kielen viljelijöitä.
Viipurin puolelta ilmoitetaan, että siellä aina lyhennetään
kolm ja nel sekä yksinään että yhdistyksissä. Sanotaan
kolmkymment tai kolkymment ja nelkymment. Pankit
Viipurissa kuuluvat mielihyvällä diskonttaavan vekseleitä,
joissa tällaista kielenkäyttöä harjoitetaan, jos vain ne muu-
ten ovat tukevia sellaisia. Toivokaamme, että sadan vuo-
den perästä kaikki suomalaiset sanovat niinkuin huipuri-
laiset nyt. Silloinhan saisimme kuus ensimäistä luku-
sanaa yksitavuisia. Olisihan siten vähän aikaa voitettu.
Sadan vuoden perästä saavat sen ajan ihmiset keksiä
uusia lyhennyksiä. Ehkäpä meidän jälkeläisemme sadan
vuoden perästä jo sanovat vain kym. Mutta se on sen
ajan murhe. Yksitavuiseksi kieleksi kaikki maailman kie-
let muuttuvat tuhannen vuoden perästä, niinkuin on käynyt
Kiinassa.

Muutamia esimerkkejä asian valaistukseksi.
Olen syntynyt kakskymmentviides päivä elokuuta =

olen syntynyt elokuun 25. päivä. Siis vain piste nume-
roiden jälkeen.

Olin komppaniassa satakakskymmes mies = olin komp-
paniassa 120. mies.

Tulin Helsinkiin syyskuun kolmkymmentensimäisenä
päivänä = tulin Helsinkiin syyskuun 31. päivänä.

Sadas merkitsee 100.. Ei koskaan sadannes, joka mer-
kitsee osaa sadasta. Neljäs merkitsee 4., neljännes taas
neljäsosaa.

Omasta puolestani käytän aina 1500; 1600; 1700;
1800 sataluvulla. En koskaan: 1600.; 1700.; 1800.; ja
1900. vuosisadalla. Jos esim. Kustaa Vaasa kuoli 1500
sataluvulla, onhan harhaanviepää sanoa 1600. vuosi-
sadalla. Tuo numero 16 panee heti ensi näkemältä ajat-
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telemaan jotakin vuotta 1600 sataluvulla, jolloin kuningas
ei enää elänyt.

Joitakin perusteellisempia lyhennyksiä pitäisi tehdä,
jotta pääsisimme vapaammin liikkumaan, mutta sitä ei
saata kamarissa tehdä. Antaa kansan itsensä hikoilla näissä
lyhennyspuuhissa.



Immonen-Immon kivi.
Kun väittelin Heikki Klemetin kanssa savolaisten suku-

nimistä ja niiden alkuperästä, toin esille sen tosiseikan,
että monet nimet ovat lainatut kreikkalaiskatolisista
pyhimysnimistä. Todistukseksi siitä mainitsin muun muassa
sukunimen Immonen, jonka luulin johtuvan Immanuel
nimestä, josta nimestä Manninenkin lienee saanut alkunsa.

Muutamat savolaiset ovat suutahtaneet ja kirjoittaneet
minulle, että heidän sukunsa ei missään nimessä periydy
ryssistä. Tämä suuttuminen johtuu väärinkäsityksestä.
Eihän suku ole ryssän sukua silti, että sillä on kreikka-
laisperäinen sukunimi. Eihän Immanuel ole ryssän kieltä,
vaan venäläiset ovat sen lainanneet hepreasta. Eikä Syl-
vester eikä Tihon ole venättä, vaikka Vesterisen ja Tiiho-
sen suvut ovat näistä pyhimysten nimistä ottaneet itselleen
sukunimensä. Jos Unkarissa on kreivillinen Thihony-suku,
niin sehän merkitsee vain, että tämäkin suku on ottanut
itselleen suuren pyhimyksen nimen. Eikä se silti ole ryssä-
läinen enemmän kuin meidän tuhannet Tiihoset. Kasvatti-
tyttäreni Impi Maria Tiihonen on niin vähän venakon
näköinen kuin ihminen olla saattaa. (Kuva nähtävänä
Suomen Matkailijayhdistyksen vuosikirjassa v. 1926,
siv. 41. Hän on kyllä madonnan näköinen, mutta ei
kreikkalaiskatolisen pyhimyksen.)

Asian laita on nimittäin se, että karjalaiset ovat Suo-
men ensimäiset kristityt. Jo ennenkuin Hämeenlinna
rakennettiin, olivat kaikki karjalaiset kastetut. Karjalai-
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sethan ovat tuoneet kieleemme pappi-, kummi-, risti- ja
raamattu-sanat, jotka ovat venäläisiä nimiä, ja kun piispa
Henrik rupesi kastamaan rimpuilevia turkulaisia ja sata-
kuntalaisia, tunsivat nämä jo yllämainitut sanat, koska-
pahan ne niitä käyttävät tänäkin hetkenä. Yksin Lallikin
lienee ollut kreikkalaiskatolinen ukon jurilas, vaikka häntä
pakanaksi haukutaan. Kuningas Eerikin kuuluisa ristiretki
Suomeen v. 1157 ei ollut mikään ristiretki ollenkaan,
hyvin yksinkertaisesti vain valloitusretki, vaikka ristiretki-
nimitys tuntui kunniakkaammalta. Turkulaisetkin jo sil-
loin osasivat molittaa ristin juurella, mutta kreikkalais-
katolisen ristin. Piispa Henrikin kastaminen oli vain
roomalaiskatolisen kirkon halu laskea valtansa alle Suo-
men seudut, jotka olivat joutuneet kreikkalaiskatolisen
kirkon vaikutuksen alaisiksi.

Kaiken tämän perustuksella olen luullut, että Immosen-
kin suku on johtunut Immanuel-pyhimyksen nimestä, vaikka
tiedän, että on paljon savolaisia sukunimiä, jotka ovat
peräisin pakanallisista pyhimyksistä, niinkuin Ronkaset,
Ikä-Heimot, Pelkoset, Kososet, ehkä Inkiset ja lukematto-
mat muut. Mutta nyt väitti Klemetti, että Pälkäneellä on
vanhaan aikaan ollut pyhä Immon kivi. Tämä säpsäytti
minua, sillä tiesin, että Ruskealassa myöskin on suurin
juhlin muinoin palveltu Immon kiveä. Oliko Immo siis
vanha, pakanallinen suomalainen jumala ja Immosen suku
siis ottanut hänet suojeluspyhäkseen ja nimikokseen?

Ei kukaan Pälkäneen mies tai nainen näy tuntevan
Immon kiveä, koskapa kukaan en ole lähettänyt siitä tie-
toja. Mutta Hauholla, Miehoilan kylässä, on 2 km Viha-
vuoren koskesta länteen käsin Immonlahti Hiiriniemen
kainalossa. »Eiköhän sieltä löydy se Immonkivikin?»,
kysyy lähettäjä.

Opettaja J. A. Niemi kirjoittaa: »Hollolan pitäjässä
Tennilän kylän Hinthaaran talon paikka on ennen talon
sille paikalle rakentamista (noin toista sataa vuotta sitten)
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kantanut perintätiedon mukaan nimeä Immonpiha. Talon
riihimäessä, jossa on kivikkoa, oli ennemmin jonkunlainen
asunnon jäte. Muurin perustus, »Immon pirtin kiius» oli
vielä nähtävissä noin 25 vuotta sitten. Talon seudulla on
useita pieniä kivikoisia peltomökkejä.»

Sama arvoisa kirjoittaja jatkaa: »Toinen paikka Hol-
lolassa on Jarvalan kylän Eskola-nimisen talon lähellä.
Puheena oleva Eskolan talo on muutettu nykyiselle pai-
kalleen noin 38 vuotta sitten. Poikasena kuulin isäni
puhuvan: »Eskola rakentaa taloa Immon mäelle.» Kansa-
koulupoikana v. 1887 kävin Eskolan talossa, jonka raken-
nusten takana oli jyrkkäreunainen kallio, vallan kalju,
osittain metsää kasvava, jossa sanottiin asuneen Immon.
Kallion nimi oli Immon kallio. Joitakin tarinoita oli kal-
lion haltiasta, joka asui kallion luolassa.» Lähettäjä ei
enää sano muistavansa niitä, koska oli niitä kuullessaan
vielä poikanen.

Tämä tiedonantohan jo selvästi viittaisi siihen, että
Immonkallio on ollut haltian eikä ihmisen asunto.

Joutsasta kirjoittaa maanviljelijä Rich. Osk. Lindberg,
että siellä päin kuulee sanottavan: »maa on kuin Immon
pelto täynnä kivii» ja »kyll' on kivii kuin Immon pellossa».

Siis Immolla ja kivellä on ollut suhteita toisiinsa ennen
muinoin. Immo on ehkä sittenkin ollut kiven jumala niin-
kuin Kimmokin. Eikähän näissä nimissä suurta erotusta
olekaan. Siis nuo Suomen lukuisat Immoset ovat kiven
jumalan kaimoja. Kiven jumalan merkeissä on esi-isä
lähtenyt maailmalle. Sikiävää sorttia! Nyt Immosia on
yhtä paljon Suomessa kuin kiviä suuressa pellossa. Voisi
sanoa: »kyll' on kiviä kuin Immosia Suomessa». Ei siis
liene oikea olettamus, että Immosen nimi johtuisi Imma-
nuel-sanasta. Mutta jos kerran pyhimyksiä pitää maail-
massa olla, niin onhan mieluista, että ne ovat kotoisia
suomalaisia, pakanallisia pyhimyksiä eikä katolisten kirk-
kojen välittämiä itämaalaisia tulokkaita. Ronkasten
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taas kiven jumala. Mutta kuinka vanhoja nämä sukunimet
ovatkaan! Ehkä Rurikin aikuisia, ehkä vanhempia?
Habsburgin hallitsijahuone on ehkä nousukassuku niiden
rinnalla.

Mistä ne sadat savolaiset sukunimet ovat saaneet
alkunsa, ovatko ne pakanallisten vaiko kreikkalaiskatolis-
ten pyhimysten nimiä, sen ehkä vastainen tutkimus vähi-
tellen selventää! Jonkinlaisten huonejumalien nimiä ne
useimmat alkujaan ovat olleet. Mitä Peso(nen), mitä
Inki(nen), mitä Korho(nen) alkujaan ovat merkinneet, se
on vielä epätietoista. Korho on tosin vanha suomalainen
sana, joka merkitsee kuuro. Onko Jumala kuuro? Monet
marisevat ihmiset väittävätkin, että jumala aina on kuuro.
Pyysipä häneltä apua miten hartaasti tahansa, on sama
kuin puhuisi seinille. Kopo(nen) merkitsee koukkuinen
tai on se lyhennys pyhimyksen nimestä. Tutkimalla kai
niistä jonkin selvyyden joskus saa. ■— Immonen taas jok-
seenkin suurella varmuudella on saanut alkunsa kiven hal-
tiasta, Immosta.
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Mulikka-Mullikka-Mulli-Muli.
Tässä neljä itäsuomalaista sukunimeä, jotka ovat

häviämässä Suomesta. Arvattavasti sentähden, että nii-
den merkitys antaa aihetta irvistelijöille leikinlaskuun.
Ovatko sukunimet samoja, sitä en uskalla väittää.

Mulikan suku on kotoisin Mulikka-nimisestä kylästä
entisen Saarijärven suuresta pitäjästä, nykyjään Pylkön-
mäen ja Karstulan pitäjäin rajalta. Jo 1670-luvulla Muli-
koita oli siirtynyt Ruotsiin niin paljon ja Hokkasia Kangas-
niemeltä muuttanut samaan kylään, että kylääkin on
ruvettu joskus sanomaan Hokkalaksi. Norjassa Gruen
suomalaismetsissä oli Mulikoitten rintamaat. Vielä 1880-
luvulla niitä yleisesti sanottiin Mulikoiksi, mutta nykyjään
Mulikat ovat ottaneet norjalaisen virallisen nimen Vaal-
berg. Kansan kesken kyllä vielä käytetään Mulikka-nimeä.
Vaalbergit tietävät kyllä, että he ovat Mulikoita. Siellä
Norjassa ei Mulikka-nimellä ole mitään ikävää kaikua.
Nimi on muutettu vain sentähden, että kaikki tahtovat
itselleen norjalaisia sukunimiä.

Mitä se Mulikka sitten merkitsee? Pyöreää, paksua
esinettä. Pienestä matikasta sanotaan matikan mulikka ja
kivestä kiven mulikka ja pienistä palleroisista lapsen
mulikka. Eihän siinä vielä mitään pahaa piile! Ehkäpä
sanat nulikka ja pulikka ovat osaltaan vaikuttaneet sen,
että tätä nimeä on ruvettu vieromaan. Ehkä myöskin
vanha laulu Mulikan Matista, joka ei kärsi painomustetta.

En tiedä, että muita Mulikoita enää Saarijärvellä
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tavataan elossa kuin kaksi neitiä, jotka nekin käyttävät
mieluummin nimeä Tarvainen. Omituista kyllä, Norjassa
Mulikoilla on Tarvaisia naapureinaan.

Tämä sukunimi on kiinnittänyt jo senkin takia huomio-
tani, että siitä ilmenee ihmeteltävällä tavalla, miten sit-
keästi savolainen heimo pitää kiinni vanhoista sukunimis-
tään, vaikkapa siirtyisi maailman ääriin saakka. Muli-
koita muutti muinoin Ruotsista Amerikkaan. Erik Mullica
■— siis toisintomuoto näkyy olevan Mullikka, joka viit-
taisi näitten sukujen yhteyteen syntyi Moran pitä-
jässä v. 1636 ja muutti Delavaren maakuntaan Amerik-
kaan. Ruotsalaiset kirjoittavat vuoroon: Mollicka, Molicka
ja Molika, englantilaiset taas: Mullica, Mulica, Mulliga ja
Moll. Tämä viimeinen muoto taas viittaisi Mulli suku-
nimeen. Suvun nykyiset, tavallisimmat muodot Ameri-
kassa ovat Mullica ja Mulica. Amerikassahan Mullikka-,
Mulikka- ja Mulli-nimillä on kaikin puolin mukava kaiku.

Mutta vanha savolainen ei ainoastaan kynsin ham-
pain pitänyt kiinni sukunimestään. Minne ikinä hän
talon rakensi, siihen taloon hän myöskin kiinnitti nimensä.
Niinpä Mulikat ovat antaneet alkuperäiselle uudistilalleen
New Jerseyssä nimen Mullica-Hill = Mullikan 1. Mulikan
mäki. Nykyjään se on pienoinen kaupunki. On siellä joki-
kin, jolle eräs Mulikka on antanut nimensä Mullica-River,
ja lisäksi eräs kunta, jonka nimi on Mullica-Tovnship.
Merkillistä, ylen merkillistä! Suomessa on ruvettu viero-
maan Mulikan nimeä, mutta Amerikassa se vielä elää
täyttä voimaa. Mulikan kylä vain kummittelee siellä
Pylkönmäellä. Ja Amerikassa on Mulikanmäen kaupunki,
Mulikan kylä ja Mulikan joki. • Tämän yhteydessä mai-
nittakoon, että Korpilahdella on Molikan suku vielä ole-
massa. Arvattavasti samaa juurta. Ruotsalaisethan kir-
joittivatkin muinoin Molicka, vaikka täytyykin myöntää,
että ruotsalaiset osoittivat vilkasta mielikuvitusta kirjoit-
taessaan suomalaisia sukunimiä.
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Mullikka-suku tavataan mieslukuisana Sortavalan
Kuokkaniemen kylässä, Mullikoita (ei Mulleja) taas muun
muassa jo vanhoilta ajoilta paljon Rantasalmen pitäjässä.
Mullikat ovat myöskin halukkaat jättämään pois tämän
vanhan nimensä. Ne ovat nyt Tuomela-, Sinisalo- ja monen
muun nimisiä. Samoin on käynyt Mulli-niinen. Hekin
tekasevat itselleen komeita, kaksiosaisia, aivan uutukaisia
sukunimiä. Tätähän ei tarvitse kenenkään ihmetellä.

Muutoin mullikka ja mulli itä Suomessa aina merkit-
sevät härkävasikkaa, eikä koskaan lehmäistä vasikkaa,
niinkuin länsi Suomessa. Mullikka ja hieho ovat lypsy-
karjan poika ja tyttö. Mullikan silmänisku ja naama-
tauluhan muutoin on kaikkein hauskimpia koko eläin-
kunnassa. Niistähän loistaa esille syvä ajatus, voimakas
tahto ja ylenpalttinen, itsetiedoton huumori. Siltä kan-
nalta katsottuna ei nimi häpäise miestä. Moni mieshän
on mullikan näköinen aina hautaansa saakka.

Lyhyemmän Mulli-sanan muunnos Muli tavataan myös-
kin Karjalassa. Tämäkö lienee alkuperäinen Mulikka-
nimen perusmuoto, vai onko Mulikka alkuperäinen ja Muli
siitä johtunut? Sitä en tiedä. Onhan meillä Reinikka-,
Reinikainen- ja Reini-suvut. Mikä näistä on vanhin muoto,
sen luoja tietäköön.



Tuima.

Moni on kysellyt tätä sanaa ja sen oikeata merkitystä.
Tässä meillä todellakin on sana, jolla on perin vaih-

televa merkitys. Sillä on nimittäin kolme aivan erilaista
ja sitäpaitsi ristiriitaista merkitystä.

Länsiosassa maatamme se merkitsee tylyyttä ja vihai-
suutta. Tuolla miehellä on niin tuima katse. Hän on
tuima mies = hän on raju, äkkipikainen luonteeltaan. Voi
sanoa myöskin tuima pakkanen.

Kansanlaulussa »Saimaan rannalla» on sitä myöskin
käytetty samassa merkityksessä: tuuli on tuima ja anka-
rat on aallot. Mutta sen tekijähän ei ollutkaan saimaa-
lainen, olihan vain muualta muinoin muuttanut maanmit-
tari. Saimaalainen ei sitä käytä siinä merkityksessä, eikä
hän laula kauniista kullastaan, että: ei ole ruuhta ran-
nalla, joka minun kultani kannattaa. Ruuhia ei ole Sai-
maalla, niitä sanotaan venneiksi, ja kaikki kullat ovat niin
hoikkia, että jokainen ruuhi ne kyllä kannattaa. Mistä
liekään maanmittarin kulta-rumilas ollut kotoisin, kun se
niin paljon painoi, etteivät ruuhet sitä kannattaneet.

Ruuhi on taas laina vanhasta englantilaisesta sanasta,
joka merkitsee ruumiskirstua. Ruuhen ulkomuotohan
vielä selvästi muistuttaa juuri ruumiskirstua. Siitä huoli-
matta, että tuossa kautta maan tunnetussa kansanlaulussa
tuima-sanaa on käytetty ankarasta tuulesta, ei sana sitten-
kään ole kotiutunut Saimaan seuduille. Kyllä saimaalai-
nen sentään ymmärtää, mitä tarkoitetaan lauseella: hän oli
tuiman näköinen.
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Itä Suomessa tuima-sana taas aina merkitsee suola-
tonta. Ruoka on tuimaa, puuro, velli tuimaa. Sitä paitsi
sanotaan: syöntä tuimaa; minulla on tuiman maku suussa.
Näillä lauseilla tarkoitetaan, että vatsa ja suu kaipaavat
suolaista ruokaa. Puhutaan yleisesti, että mies joi aamu-
tuimaansa kolme puoljkuppista. Eräs lähettäjä väittää,
että Hämeessäkin puhutaan aamutuimasta, jonka hän selit-
tää merkitsevän jonkinlaista puutteen tunnetta vatsassa.
Lääketieteellisenä terminähän se on oivallinen. Lääkärihän
voi määrätä, että potilas ottakoon aamutuimaansa niin ja
niin paljon vissiä lääkettä. Ruotsinkielessä se kuuluu »pä
nykter mage». Aamulla terveen ihmisen vatsalaukku ori
tyhjä, ja silloin kuvataan vatsan tuntu sanalla tuima.
Aamutuiman ei tarvitse merkitä mitään suolaisen kaipuuta,
mutta syöntä tuimaa lauseessa sen sijaan on selvä suo-
laisen ruoan tarve. Mutta vihaisen merkitystä tuima
sanalla näissä lauseissa ei ollenkaan ole.

Säkkijärven kippari sanoo purjehtineensa sekä tui-
malla että suolaisella merellä. Tuimat meret ovat Laa-
tokka ja Saimaa. Saimaasta hän sanoo tuima vesi,
Laatokka on tuima meri. Tuima-sana tässä merkityk-
sessä olisi mainio sana käyttää maantieteessä suolattoman
veden merkityksessä, mukavampi ja näppärämpi kuin
suolaton. Tuskinpa länsisuomalainenkaan erehtyisi luule-
maan, että sillä tarkoitetaan myrskyävää järveä. Saimaan
vesi kyllä on tuimaa, mutta eivät sen myrskyt ole tuimia.
Ne ovat rajuja, kun niin on ollakseen. Turun saaristolaiset,
joilla on äärellään sekä tuimaa että suolaista vettä, nimit-
tävät edellistä friskiksi vedeksi. Se on siis ruotsalainen
laina.

Sanan kolmas merkitys on Uusmaalla juuri suolainen.
Siis täydellinen vastakohta itäsuomalaiselle merkitykselle.
Eräs savolainen kansakoulunopettaja kävi tästä asiasta
minulle puhumassa. Hän kertoi sanoneensa palvelijalleen:
»kuinka se Mari tänä aamuna niin tuiman puuron keitti?»



Mari vastasi: »oliko se sittenkin tuimaa? Minähän en pan-
nut kuin muutaman suolasirusen puuroon.» Siis täydelli-
nen väärinkäsitys.

Mikä nyt on sanan oikea merkitys? Koska tuima-sana
suolaisen merkityksessä on supistunut ahtaalle alalle, mutta
suolattoman merkityksessä melkein yli koko puolen Suo-
men, niin kai sen merkitys on oleva suolaton, vaikka
suolaisen merkitys onkin enemmän sopusoinnussa sanan
toisen merkityksen, vihaisen, kirpeän kanssa. Mutta ei
mikään voine estää, että tuima-sanaa suomenkielessä
myöskin käytetään vihaisen, tylyn ja ankarankin merki-
tyksessä. Meillähän on monta muutakin sanaa, jotka
idässä ja lännessä merkitsevät vallan toista. Esim. keh-
taan, kehdata, kehata. En kehtaa merkitsee muutamin
paikoin en viitsi, toisin paikoin en ilkiä. Muuttuvatko
näiden merkitykset joskus yhtäläisiksi, sen saa tulevaisuus
näyttää?
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Orko—orkonen.

Olin kuullut keski Suomessa käytettävän tätä sanaa
merkitsemään pieniä syvennyksiä sileässä pinnassa, joko
puisen tai muunlaisen esineen. Kun lattiaan tai pöytään
oli syntynyt tällaisia syvennyksiä kengän korkojen tai
vasaran jäljiltä, sanottiin, että lattia tai pöytä oli orkosilla.
Sentähden olen tähän asti luullut, että tämä mukava sana
oli etupäässä keskisuomalainen sana. En olisi sitä otta-
nut selostaaksenikaan, jollei länsi Suomesta Uuskaupungin
seuduilta olisi saapunut kysymys, mitä paikan nimi Orko-
Vakkinen merkinnee. Lönnrotin Sanakirjassa selitetään,
että orko merkitsee notkoa vuorien välissä.

Kirjeistä päättäen sana on levinnyt yli koko Suomen,
vaikka sitä toisissa paikoissa ei enää tavata muuta kuin
paikkainniminä. Savossa, Karjalassa ja keski Suomessa
sitä käytetään vielä jokseenkin yleisesti sekä notkojen että
pienten syvennysten nimenä.

Ensin muutama maininta äärimäisestä lännestä ja
idästä. Nousiaisissa Tappurin tiluksilla on Kallaorko
niminen kahden kallion välissä oleva niittymaa. Mietoi-
sissa taas Orko-Vakkinen niminen kylä. (Vakka-Suomi ja
Vakkinen ovat sanoja, joiden selittäminen ei kuulu
tähän yhteyteen.) Karjalassa taas Parikkalan pitäjässä
on kylä ja asema, jota sanotaan Syväoroksi. Sen nimentö-
muoto tietysti kuuluu Syväorko, mutta aseman seinällä
luetaan Syväoro. Ympäristön rahvas pysyy kiinni
oikeassa muodossa Syväorko, mutta rautatiet käyt-
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tävät Syväoro-muotoa. Oli pidetty nimikysymyksestä
kokouskin, rahvas oli vaatinut sanaa Syväorko, mutta
virkamiehet olivat tahtoneet muotoa Syväoro sen muka-
vamman taivutuksen takia. Tuskinpa se niin paljon muka-
vammaksi on käynyt? Minusta Syväorko on kilahtavampi
sana kuin Syväoro. Useimmissa sijoissa muuten molem-
milla sanoilla on sama taivutus: Orossa, Orosta, Syväoron
asema j. n. e. Eihän näin pienestä asiasta kannattaisi
puhuakaan, mutta orohan merkitsee jotakin vallan toista
kuin syvennys. Sehän merkitsee oritta, on runollinen toi-
sinto sanalle orit. Kullervostahan lauletaan Kalevalassa,
että kädet hänellä oli: toinen oron ohjaksissa, toinen nei-
tosen nisissä. Eivätköhän rautatien asianomaiset joskus
muuttanekin nimeä sellaiseksi, että ympärillä oleva rahvas-
kin tuntisi sen omakseen. Ratahan ei vielä ole vanha eikä
aseinakaan Suomen suurimpia, niin että muutoksen voi
suorittaa kivuttomasti. Rahvas on hyvin varovasti jo sen-
tään ruvennut käyttämään Syväoro-nimeä. Leppä-
virroilla on vuori nimeltä Oronnoro. . Kivennavalla
Orkoinotko.

Orko siis maantieteellisesti merkitsee jokseenkin ylei-
sesti notkoa mäkien välissä. Pirkkalassa kuuluu sitä käy-
tettävän myöskin maastosta, jossa on paljon mättäitä; siis
kuhmuisesta maastosta. Pienten syvennysten merkityk-
sessä se taas näkyy olevan tavattavissa yli koko itäisen,
keskisen ja pohjoisen Suomen. Sanotaan näin: löi rys-
tyillään pöytään niin että orkoset syntyi. Mutta rokon-
arpia ja muitakin arpia sanotaan orkosiksi. Jos iho on
kauan aikaa ollut puserruksissa, kuulee sanottavan: ihan
meni iho orkosille. Lapsille sanotaan: katoppas nyt, kun
teet orkosia pöytään. Oulussa sanotaan: mistä olet tuol-
laisen orkaman (orkosen) kasvoihisi saanut. Sotkamossa:
pöytä on mennyt orkoselle. Kontiolahdella: onpas sinulla
ollut rokko, kun orkoset on jäänyt kasvoihin.

Näistä esimerkeistä jo selviää, miten tätä mukavaa
sanaa käytetään.
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Kuinka yleinen tämä sana lieneekin ollut muinoin
suomensukuisten kansojen kesken, selviää jo siitäkin, että
Virossa sana tavataan org-muodossa (genit. oru), siis
täysin suomen orko, oron muotoja vastaten. Erkki Reijo-
nen kirjoittaa, että »kaikki muutkin varsinaiset laaksot
ovat Virossa orkoja. Tallinnassa on Kadriorg, soittoa käy-
dään kuulemassa Kadriorus, ja sen vastine saksaksi on
Kathrinenthal», Tallinnan muhkea puisto.

Kielitiede ja kielitutkimukset luovat usein välkähtäviä
valojuovia hämäriin historiallisiin kysymyksiin. Niinpä
tämä orko-sanakin. Onni Sorsakoski kirjoittaa: »Jäppilässä
oli orko yleensä käytännössä viime vuosisadan loppuneljän-
neksellä ja merkitsi piiloa tai lymypaikkaa.»

Poika pysyttellöö orossa.
Ois siellä jäniksiä orossa, kun vaan sais käsiinsä.
Tais mennä orkoon.
Jäppilässä on korkeanlainen mäki lähellä Sorsaveden

vesistöä, Orkonmäki. Kylänkin nimi lienee sama. Tämä
mäki ja lähellä olevat, nykyään vähän oudosti kajahtavat
paikannimet, Majantvuori, Tappelaho, Murjniemi selitet-
tiin sotamuistoissa ja Orkonmäestä kerrottiin:

»Tuohon mäkkeen olivat silloin männeet vihollista
orkoon ja siitä on mäen nimi jiännä.»

Hämmästyttävää lukea! Juuri tänä vuonna on tutkija
Antero Pelkonen saanut todistetuksi, että kauan kaivattu
Karjalankoski, joka Pähkinäsaaren rauhankirjassa vuo-
delta 1323 mainitaan rajapyykkinä ja jota on turhaan
haettu Nilsiästä ja muualta, onkin juuri Sorsakoski Sorsa-
veden luona. Nyt saadaan orko-sanan yhteydessä vah-
vistusta hänen todisteluunsa. Tähän asti ei ole tiedetty,
että raja milloinkaan olisi kulkenut Sorsakosken lähetty-
viltä. Mutta kansan suusta kuullaan, että siellä oli mäkiä,
johon asukkaat piiloutuivat vihollista pakoon. Sorsakoski,
muinoin Karjalankoski (Karjalaisen koski) ja Sorsavesi
olivat juuri rajavesiä. Näitten rannoilla siis käytiin pitkäl-
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lisiä rajakahakoita, ja kansa lymyi syvissä oroissa.
Omituista, että nämä molemmat tiedonannot erinomaisesti
täydentävät toisiaan ja että ne tulevat julkisuuteen juuri
samana kuukautena kahdelta eri taholta toisistaan mitään
tietämättä.

Tämä on mielestäni tärkein tulos orko-sanan tieduste-
lusta. Se tuli kaupantekijäisiksi. Kauan kaivattu Karjalan-
koski on siis juuri nykyinen Sorsakoski. Lähettäjä,
luonnontieteilijä Onni Sorsakoski (Lindblad) on ottanut
suomalaisen sukunimen kotitalostaan, Sorsakosken teh-
taasta.



—nen*päätteiset paikannimet.

Tahdon heti alussa huomauttaa, että kysymys on tai
ainakin tarkoitukseni oli kielipakinoissani pysyä vain -nen-
päätteisissä paikkainnimissä, vaikka kysymys siirtyikin
väittelyjen kuluessa -nen-päätteisiin sukunimiin.

Suuri juopa oli ennen muinoin kiinnitetty itäsuomalai-
sen ja länsisuomalaisen heimon välille, suurempi kuin
mitä on luultukaan. Niin monet seikat vieläkin todista-
vat tätä suurta eroavaisuutta. Nämä heimot ovat hämä-
rässä muinaisuudessa olleet ilmi sodassakin keskenään.
Sivistys on saapunut maahamme sekä idästä että lännestä,
kahdesta aivan erilaisesta lähteestä. Siinä syy, miksi itä-
suomalainen ja länsisuomalainen heimo ennen muinoin
elämisessään, asunnoissaan ja tavoissaan niin suuresti
poikkesivat toisistaan. Nykyjäänhän juopa on luotu
umpeen yhteisesti kestettyjen vaarojen, yhteisen historian,
saman yhteiskuntajärjestyksen ja rotusekoitusten kautta.

Tuntuvimpana todistuksena tästä muinaisesta suuresta
eroavaisuudesta ovat vieläkin juuri itäsuomalaisten ja
länsisuomalaisten niin erilaiset tavat sukujensa ja asunto-
talojensa nimittämisessä.

Ei länsisuomalainen, ei edes itä Suomessa liikkunut
sivistynyt länsisuomalainenkaan, voi tajuta, mikä tärkeä
merkitys itäsuomalaiselle aina on ollut ja on yhälleen suku-
nimen käyttö. Se on heille ollut yhtä tärkeätä kuin se
länsisuomalaiselle on vallan outoa. Sukunimi onkin länsi
Suomen kielessä »liikanimi», nimi, joka länsisuomalaiselle
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on liikanainen painolasti. Tulee arvattavasti kulumaan
vuosikymmeniä, ennenkuin juuri äsken laadittu sukunimi-
pakkolaki tuntuu länsisuomalaisesta velvoittavalta. Ehkäpä
kulunee satojakin vuosia, ennenkuin länsisuomalaisilta
häviää tapa sanoa talon isäntää talonsa eikä hänen omalla
lain vaatimalla sukunimellään. Itäsuomalainen taas ei ole
koskaan kantanut talonsa nimeä, vaan talo on aina saanut
sen perustajan nimen, niinkuin Kosola tai Kosula, jollei
sillä ole puhtaasti paikan nimeä, niinkuin Joutsenlahti ja
Repomäki, joita nimiä omistajat eivät kuunaan ole käyttä-
neet sukunimenään.

Aivan itäsuomalainen ällistyy, kun länsi Suomessa
kysyy talon nimeä ja saa vastaukseksi: se on Koponen.
Se on aivan, kuin kuulisi kiiskeä sanottavan linnuksi.
Kopolahan talo tietysti on, ja savolainen Koponen on sen
muinoin rakentanut korpeen. Ympäristön asukkaat ovat
ruvenneet nimittämään taloa Koposeksi ukko Kopos-
vainaan hirvittäväksi ihmeeksi.

Mutta juuri se seikka, että länsisuomalaiset käyttävät
paikkain niminä -nen-päätteisiä sanoja, antaa meille harvi-
naisen hyvän tilaisuuden huomata, mihin saakka itäsuoma-
lainen asutus on levinnut Suomen länsi- ja pohjoisosiin.
Sentähden pyysin kohteliaimmin länsisuomalaisia kirjeissä
ilmoittamaan, mitä -nen-päätteisiä paikkainnimiä kullakin
seudulla vielä on olemassa. Sain satoja -nen-päätteisiä
talojen nimiä, joista vain osan tunsin savolaisten tai karja-
laisten alkujaan perkaamiksi. Mutta se, mikä minussa
kävi selvää selvemmäksi ja minkä jo aikaisemmin olen
aavistanut, on se, että länsi Suomessa ja Pohjanmaalla
on ollut yleisenä tapana jo ehkä pakanuuden ajoilta
saakka antaa talolle -nen-päätteinen nimi. Kun seudulle
siirtyi itä Suomesta jokin -nen-päätteisellä nimellä varus-
tettu siirtolainen, annettiin talolle senvuoksi miehen nimi, ja
mies sai myöskin kantaa samaa nimeä. Jos siirtyi suu-
rempi joukko itäsuomalaisia samoille seuduille, saattoi
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tapahtua, että heidän sanontatapansa sai voiton, ja
taloja ruvettiin nimittämään -la-päätteellä niinkuin Ylä-
Härmässä Kosonen, Ikonen ja mahdollisesti Takanen sai-
vat talojensa nimiksi Kosoola, Ikoola ja Takaala. Mutta
siellä on myöskin Pöyhösen raatama talo, ja sitä sano-
taan Pöyhöseksi; Pöyhönen suuri suku itä Suomessa.

Eivät länsisuomalaiset tunne itäsuomalaisten suku-
nimiä eivätkä siis voi erottaa niitä omista -nen-päättei-
sistä paikkainnimistä. Mutta itäsuomalainen saattaa mel-
kein joka kohdassa sanoa, mikä on itäsuomalainen suku-
nimi, mikä taas vain länsisuomalainen paikan nimi. Sillä
paikan ja talon nimiä nämä länsisuomalaiset -nen-päät-
teiset nimet ovat, eivätkä sukunimiä. Mutta tästä kysy-
myksestä tuonnempana.

Ei tuhansistakaan paikkainnimistä voi saada tyhjen-
tävää selitystä väestön siirtymisistä maakunnasta toiseen.
Niitä pitää olla kymmeniätuhansia. Ja niitä pitää tutkia
vuosikaupoilla ja monissa miehin. Mutta siitäkin kokoel-
masta, mikä minulla saapuneiden kirjeiden kautta on
käsissä, käy yhtä ja toista selville.

Omituinen siirtyminen on tapahtunut joskus keski-
ajalla itä Suomesta Turun luoteispuolelle. Milloin ja
miksi se on tapahtunut, sitä en ainakaan minä tiedä.
Mutta eivätkö seuraavat nimet puhune selvää kieltä tapah-
tumasta. Siellä Turun luoteispuolella on Pöytyällä Raati-
kaisen kylä, Himaisen ja Saarelaisen talot; siitä länteen-
päin on Karjalan kylä ja vähän kauempana Laitilan pitäjä.
Hieman etelämpänä ovat Nousiaisten ja Askaisten pitäjät.
(Asikainen, suuri suku Savossa.) Askaisten Livonsaa-
ressa ovat seuraavat lounaissuomalaisesta vierailta tuntu-
vat nimet: Kaukoinen, Kiiainen, Kaamainen ja Kauppinen.
Lemulla: Vitikainen, Monoinen, Antikainen j. n. e. Eräs
synnynnäinen varsinaissuomalainen kirjoittaa: »olen teh-
nyt sen havainnon, että Turusta luoteeseen olevan rannikko-
seudun on aikoinaan täytynyt saada asutuksensa itä Suo-
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mesta päin. Tähän viittasivat ensi kädessä niillä seuduin
paikoin hyvinkin taajassa esiintyvät -nen-päätteiset ja
sanarungoltaankin paikkakunnan murteelle kokonaan oudot
kylien ja talojen nimet. Olinpa vielä huomaavinani näillä
seuduin väestön luonteenkin varsinaissuomalaisesta luon-
teesta eroavaksi erittäinkin sivukulmilla, jotka ovat pysy-
neet vähemmän alttiina syrjästä tuleville vaikutuksille.»
Olisipa todellakin omituista, jos tässä huomiossa on perää.

Mutta tulee toinenkin ajatus päähän, kun näitä luette-
loita selailee. Aivan varmasti on länsisuomalaisillakin
ollut muinoin -nen-päätteisiä talonnimiä, sillä monet talo-
jen nimet ovat varmasti paikkakunnan kielen mukaisia. Ne
eivät ole savo-karjalaisia. Mutta eikö olisi syytä länsi-
suomalaisten ottaa uudelleen käytäntöön nämä ikivanhat
talojensa nimet sen sijaan että käytetään nimiä sellaisia kuin
Lehto ja Laine, jotka eivät ole sukunimiä, yleisnimiä vain,
sillä eiväthän Laineet ole koskaan toisilleen sukua. Useim-
miten Laineen veljeksetkin ovat kaikki erinimisiä, esim.
Niäminen, Hurmerinta ja Iso-Hiisi. Länsi Suomessa on
suunnaton varasto sopivia paikannimiä,, sekä -nen-päättei-
siä että muita, jotka merkitseisivät kantajalle mahdollisesti
sukuperää, oikein vanhaakin sellaista, kuten esim. Tak-
kula, joka talo ja nimi lienee kulkenut suvussa puolituhatta
vuotta, on siis yhtä vanha kuin savolaiset sukunimet, joista
monet ovat pakanuuden ajoilta tai kreikkalais-katolisia
pyhimyksen nimiä, kuten Ronkanen, Immonen ja Tiihonen.

Osa savolaisia siirtolaisia muutti Pohjanlahden yli
Ruotsin puolelle myöskin Turun kautta. Niinpä tiedetään
Hämäläisten kulkeneen Turusta Tukholman kautta Ruotsin
suomalaismetsiin. Eräs toinen suku, jota ei enää tavat-
tane Savossa, mikäli minä tiedän, Kaitaisten suku Juvalta,
mutta jonka suvun ensimäinen asutus on muuttunut suu-
reksi kyläksi, pulmahtaa esille Värmlannissa. Nyt näen,
että tämäkin suku on jättänyt visiittikorttinsa länsi Suo-
meen samoillessaan kaskenpolttajana metsiä myöten
Pohjanlahden rannalle.
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Eräs toinen suku, Kiiaisen suku, mahdollisesti muodos-
tus Malakiias-nimestä, tavataan äärimäisessä lännessä,
mutta tavataan myöskin Pietarin kaupungin liepeillä, josta
suvusta yksi jäsen 1600-luvulla pääsi Narvan kouluun,
otti nimen Kijander, josta sitten jokseenkin täydellä var-
muudella suuri Kyanderin suku lienee saanut alkunsa.
Mutta tavataanhan sen nimi kuuluisassa Kiialan kartanos-
sakin aivan Porvoon kaupungin laidassa. Savossa on vielä
Kiian suku olemassa. Vai olisiko kiia 1. kija palokärjen
nimi?

Suurin siirtyminen on sittenkin tapahtunut Päijänteen
ja Näsijärven pohjoispuolitse. Vielä Virroilla lienee
savolaisasutus muuta asutusta voimakkaampi päättäen sen
seudun murteesta. Pohjois Hämeestä se suuri kansain-
vaellus on kulkenut, jonka viimeinen etappi on Värmlan-
nissa, Norjassa ja Amerikassa. Tämän seudun murretta
värmlantilainen puhuukin, eikä puhdasta savoa. On turhaa
luetella savolaisia nimiä näiltä seuduilta. Niitä on liian
monta. Yhdestä pari sanaa. Sinikan suku mainitaan mui-
noin Rautalammin kihlakunnassa. Se on hävinnyt sekä
Suomesta että Ruotsista, mutta tavataan Amerikassa, jossa
eräs aikoinaan kuuluisa senaattori Seneca kuului olleen
tämän suvun jäseniä.

Suolle ei savolainen lähde. Hän pelkää sitä niin Suo-
messa kuin Värmlannissa. Mutta savolainen on kulkenut
pitkin metsäisiä harjanteita aina Vaasan läänin suurelle
lakeudelle. Ei vaasalainen oikein tahdo lukea enää Ala-
vudenkaan asukasta puhtaaksi pohjalaiseksi. Hän huomaa
Alavuden asukkaassa jotakin vierasta, savolaista. Niin-
kuin siinä onkin. Vimpelissä tämä savolaistuntu on vielä-
kin selvempi. Mutta joskus savolainen on uskaltanut las-
keutua suollekin. Siellä on Härmässäkin selviä savolaisia
taloja. Ylihärmässä on keskellä pitäjää Pöyhösen talo.
Pöyhöset ovat oppineet tappelemaankin Hännässä. Anssin
Jussin laulussa sanotaan: »Kaupin (myöskin savolainen
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nimi)poijat kesselit sen tappelun alottiivat, ja ne oli poijat
Pöyhöseltä, jokka sen lopettavat.» Savolainenkin näkyy
akklimatisoituvan Härmässä ja mahdollisesti opittuaan
tappelemaan nauttii täyttä kansalaisluottamusta ja arvon-
antoa siellä. Samassa pitäjässä ovat Kosoolan ja Ikoolan
talot. Ei ole epäilystäkään, että ensimäinen asukas näissä
kylissä on ollut Kosonen ja Ikonen. Ikoset osaavat muuta-
kin kuin tapella. He osaavat leikillisesti kirjoittaakin niin-
kuin savolaiset niin usein tekevät. Alahärmässä on
Pesoolan ja Kojoolan kylät. Niinkin kaukana kuin Mun-
salassa on talo nimeltä Pesonen. Tämä pitäjä on ruotsin-
kielinen niinkuin Oravaisten pitäjäkin, jonka nimi selvästi
viittaa itään päin.

Oulun läänin asutuksessa huomaa ylen paljon savo-
laista siirtymistä. Savolaisia taloja on aina meren ran-
taa myöten. Savolaiset ovat valuneet jokia pitkin aina
joensuihin saakka. Mutta niinkin kaukana pohjoisessa
kuin Haukiputaalla on kokonaisia kyliä, jotka savolaiset
ovat peranneet. Yhdessä kylässä on viisi talonnumeroa, ja
jokaisella talolla on kansansuussa -nen-päätteinen nimi:
Mettonen (Mehtonen?), Sutinen, Niskanen, Sonninen ja
Järvelä (Järveläinen). Aivan meren rannalla ovat talot
Häyrynen ja Halonen ja Kellon kylässä Taskinen, Manni-
nen ja Halonen. Nämä ovat suurien savolaisten sukujen
ikivanhoja nimiä. Usein kuulee väitettävän, että Perä-
Pohjolaan on muuttanut asukkaita Karjalasta. Saattaa olla
niinkin, mutta nämä ja lukemattomat muut ovat puhtaasti
savolaisia, joitten kotipitäjäkin voidaan varmuudella mää-
rätä, niinkuin esim. Taskisten. Kielimurteeseenkin on
savolaisia lisiä varmasti pujahtanut.

Hämeen rintamaihin on savolaisia siirtymisiä vähem-
min tapahtunut, mutta sitä enemmin Hämeen metsä-
maihin. Niinpä tavataan usein Savo-sana talon nimenä.
Jämsässä, Kuorevedellä ja Orivedellä jopa Porin seutu-
villa saakka on Savo-nimisiä taloja paitsi muita savolai-
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silla sukunimillä merkittyjä kyliä ja asumuksia. Mutta
Kangasalla on joukko -nen-päätteisiä talon nimiä, joista
ei yksikään tunnu savolaiselta. Sittenkin kangasalalaiset
väittävät, että heillä tavataan useita peltojen, niittyjen ja
metsäpalstojen nimiä, jotka ovat heidän kielelleen outoja,
heidän arvelujensa mukaan savolaisia. Kun nyt hämäläi-
set lain mukaan ovat pakotetut ottamaan itselleen suku-
nimiä, miksi he eivät hae kauniita sukutalojensa, mökkiensä
ja järviensä nimiä, joilla on ikivanha hämäläinen, kaunis
kaiku sen sijaan, että valitsevat Niämisen nimen, jolla ei
ole vanhuuden pyhyyttä ja joka ei muutenkaan korvia
hivele.

Näitten kirjoitusteni johdosta Heikki Klemetti julkaisi
Uusi Suomi-lehdessä joukon länsisuomalaisia -nen-päät-
teisiä paikannimiä, jotka paria poikkeusta lukuunotta-
matta tuntuivat itäsuomalaisen korvaan vennonvierailta.
Kaikesta päättäen puhtaasti länsisuomalaisia tekeleitä. Ja
lisäksi soinnultaan ja kokoonpanoltaan pienen kiven
ikäisiä. Oli niissä yksi nimi Manninen, joka tuntui savo-
laiselta. On Mannisen talo myöskin Kalajoen suulla. Eräs
hyvä ystäväni, pohjalainen, väitti ja väittää vieläkin, että
paikka on iänikuinen pohjalainen asutus, vaikka nimi
tuntuukin savolaiselta. Olen saanut selville, että juuri
tämän talon rakensi eräs Savosta muuttanut Manninen
1700-luvun lopulla, ja kansa rupesi hänen taloaan sano-
maan miehen sukunimellä Manninen, vaikka paikan nimi
tietysti on oleva Mannila. Ei ystäväni vieläkään usko tähän
»taruun». Pohjalainen on luja uskohnansa. Kustakin
talon nimestä kun pannaan toimeen tutkimus, päästään
varmuuteen sen syntymästäkin. Mutta sellainen kysyy
paljon työtä ja vie paljon aikaa, ennenkuin sen lopulli-
sesti voi sanoa tieteellisesti ratkaistuksi. Mutta ei mikään
sentään estäne asiaa alustavasti pohtimasta, niin sanoak-
seni periaatteelliselta kannalta.
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Nyt herää kysymys: ovatko nämä -nen-päätteiset
länsisuomalaiset nimet sukunimiä vaiko vain talonnimiä?

Heikki Klemetti on tuonut esille suuren joukon länsi-
suomalaisia ja hämäläisiä -nen-päätteisiä nimiä, poimittuja
R. Hausenin Medeltidsurkundeista vieläpä niin vanhalta
ajanjaksolta kuin 1450—1475. Hän tekee luettelonsa siinä
mielessä, jotta todistaisi -nen-päätteisiä nimiä löytyneen
myöskin länsi Suomessa ja Hämeessä. Tarvitseeko sel-
lainen todistusta? Eikö suomenkielessä, jossa -nen-pääte
on yleinen kaikilla nomineilla, niinkuin: ihminen, hevonen,
hiljainen, turmiollinen, semmoinen, ensimäinen, toinen
j. n. e., myöskin olisi -nen-päätteisiä ominaisnimiä? Ei
sitä tarvitse todistaa, eikä sitä kukaan ole epäillyt, kaikkein
vähimmin minä. Olenhan asunut 18 kesää Varsinais Suo-
messa ja kuullut paikoista sellaisista kuin Patainen (Pad-
dais), Mutainen (Muddais), Nousiainen y. m. aivan loppu-
mattomiin saakka. Mutta että paikan nimi on Nousiai-
nen, se on itäsuomalaisen mielestä kielellinen kauhistus.
Nousiainen on ihmisen nimi eikä paikan nimi itä Suo-
messa. Minun paras tuttavani lisalmessa oli Anna Sohv'
Nousiainen, sukkelasuisin akka Kuarakkalassa. Ja ihmisen
nimenä se on deminutiivi tai hyväilynimi niinkuin: tyttö-
tyttönen; poika-poikanen; Koso-Kosonen (Koson poika);
Tiiho-Tiihonen (Tiihonin poika) j. n. e. Minun kyselyni
vain tarkoitti saada tietää, missä savolaisia sukunimiä oli
-nen-päätteisinä paikanniminä tavattavissa länsi Suomessa.
Jos on talo, jonka nimi on Korhonen, niin varmasti se on
itäsuomalaisen Korhosen rakentama. Se, että sillä talolla
on tuo mahdoton paikan nimi Korhonen eikä Korhola, juuri
todistaa väkevästi sen savolaisuutta. Korhonen sen talon
raatoi ja sanoi sitä Korholaksi, mutta länsisuomalaiset
nimittivät hänen taloaankin Korhoseksi, sillä länsisuoma-
laiset antavat miehelle talon nimen. Jos savolainen Kor-
honen olisi muuttanut jo valmiiseen taloon, niin varmasti
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hän olisi menettänyt sukunimensä ja saanut talon nimen,
esim. Mäkkylän, joka ei ole miehen, vaan paikan nimi.

Tässähän se ammottava juopa juuri on itäsuomalaisen
ja länsisuomalaisen tavan välillä.

Heikki Klemetin pitkässä luettelossa ovat melkein
kaikki -nen-päätteiset talojen nimet itäsuomalaisille vallan
tuntemattomia. Ne ovat ikivanhoja länsisuomalaisia
paikkain nimiä, ehkäpä pakanuuden ajoilta saakka, yhtä
vanhoja kuin itäsuomalaiset sukunimet

Muita ovatko nämä länsisuomalaiset -nen-päätteiset
nimet koskaan olleet sukunimiä?

Siinä se mielenkiintoisin kysymys onkin!
Klemetti kirjoittaa: »Maskun käräjillä 1462 mainitsee

Hausen lautamiehinä istuneen Pentti Paavolaisen (Paavo-
last); Pekka Kulkilaisen; Heikki Piikkeläisen; Niklis
Jaakkolaisen; Esko Marttilaisen; Jaakko Louhialaisen».
Olivatko nämä miesten sukunimiä vaiko heidän talojensa
nimiä? Varmasti heidän talojensa, niinkuin vielä tähän
asti kaikkialla länsi Suomessa. Minun isäntäni Finbyssä
oli nimeltään Elis Gustafsson Strängnäs, koska hänen
talonsa nimi oli Strängnäs. Kun sukunimen ottopakko sai
lain voiman, tekaisi hyvä isäntä itselleen suomalaisen suku-
nimen. Mikä se on, sitä en tarkalleen jaksa muistaa, onko
se Karimo vai Aarnio? Luuletteko, että kukaan vielä nyt-
kään sanoo häntä uudella sukunimellään. Ei, Strängnäs
hän on ja Strängnäsinä kuolee. Kirkonkirjoissa vain kum-
mittelee joko Karimo tai Aarnio. Kirjoittakaa hänelle
kirje osoitteella Elis Gustafsson Strängnäs, niin kirje var-
mimmin tulee perille.

Olettakaamme, että maskulainen Pentti Paavolainen
osti Pekka Kulkilaisen talon. Hänestä tuli samassa Pentti
Kulkilainen. Heikki Piikkeläinen osti Niklis Jaakkolaisen
talon. Siitä päivästä hän oli Heikki Jaakkolainen. Ja
lopuksi Esko Marttilainen osti Jaakko Lauhialaisen talon
ja sai nimekseen Esko Lauhialainen. Kun Maskun käräjiä
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pidettiin sitten v. 1472, oli lautamies Paavolainen jo Kul-
kiainen, Piikkeläinen oli Jaakkolainen ja Marttilainen oli
Lauhialainen. Sellainen on tapa ollut länsi Suomessa
ennen, sellainen se on vielä nytkin kansan kesken.

Ainoastaan siinä tapauksessa, että Lauhialaisen talo on
polvesta polveen kulkenut samassa suvussa vuodesta 1462,
voi päättää, että nykyinen Lauhialainen on lautamies
Jaakko Lauhialaisen jälkeläinen. Mutta jos talo on kulke-
nut kädestä käteen, ei Lauhialaisella ole minkäänlaista
sukunimen merkitystä.

Jos taas Lauhialainen olisi sukunimi, onhan luonnol-
lista, että Lauhialaisia tavattaisiin missä tahansa Maskussa
ja Suomessa ylimalkaan. Sitä nimeä en ainakaan minä
ole kuullut. Sen sijaan on mahdollista, että Lauhialaisen
talo vieläkin on olemassa ja sen talon isäntä on Lauhialai-
nen, olipa hän sitten yllämainitun lautamiehen jälkeläinen
tai mikä muu mies tahansa.

Vallan toista on itä Suomessa. Jo 1500-luvulla tava-
taan Parviaisen ja Mustosen sukua Mikkelissä ja Ranta-
salmella. Vähitellen ne ovat levinneet yli Suomenniemen
Karjalaan, Hämeeseen ja Pohjanmaalle. Mustonen talo on
siellä Kalajoellakin Manninen talon lähettyvillä. Ja yksiä
Mustosia oii Eino Leinokin Paltamossa. Ihmiset, joilla on
ollut sukunimi, vievät sen mukanaan minne ikinä maail-
maan joutunevatkaan. Korhosia, Mustosia ja Miettisiä on
Suomi täynnään. Missä on Louhialaisia, Piikkeläisiä ja
Marttilaisia?

Virroilla on talo Kitunen. Ovatko nykyiset Kituset
savolaista sukua, sitä en tiedä, sillä Virroilla peri mies
ennen muinoin ostamansa talon nimen. Mutta sen tiedän,
että Värmlannin Kitunen on savolaista rotua, sillä siellä
pitävät ihmiset kiinni sukunimistään. Kun Värmlannissa
tapasin Kiiskisen ja Kähkösen, jotka eivät enää osaa
halaistua suomen sanaa ja ovat saaneet papeiltaan jonkin-
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moiset sonni-nimet, niin tiedän varmaan, että ne ovat savo-
laisia, Kiiskinen Rantasalmen sukua ainakin 1500-luvulta.

Mutta tavataanko näitä kolmeasataa -nen-päätteistä
nimeä, jotka Heikki Klemetti luettelee, missään muualla
kuin samannimisen talon kohdalla, sitä en tiedä. En ole
kuullut Kinnoisia, en Kittisiä mainittavan missään, Kitti-
län pitäjän vain tunnen.

Kuinka radikaalinen tämä idän ja lännen tapojen ero-
tus on, selviää seuraavistakin esimerkeistä. Otan ne savo-
laisen heimon äärimäisestä etelästä ja äärimäisestä län-
nestä. Siellä aivan Rajajoen rannalla Venäjän rajalla on
Kekrolan kylä. Mutta kansan kesken se kulkee Hartosen
kylän nimellä. Joku savolainen Hartonen on muinoin
sinne muuttanut, ja talo on saanut hänen nimensä eikä
Hartonen Kekrosen nimeä. Kekrolan nimi kummittelee
vain kartoissa ja luetteloissa. Samoin muutti Mulikan
kylään Karstulan rajoille 1670-luvulla Hokkasia, silloiseen
Saarijärven pitäjään. Kansan kesken kuulee kylää sanot-
tavan nyt sekä Hokkalaksi että Mulikaksi. Hyvin usein
ei väki tiedä talon virallista, vanhaa nimeä, vaan nimittää
sitä isännän sukunimen mukaan. Isäntä vain sen tun-
tee, jotta kinkereissä ja käräjissä suoriutuu.

Heikki Klemetti letkauttaa, ettei tällaisia asioita voi
pohtia Kielipakinoissa. Hän itse kirjoittaa Uusi Suomen
kellarikerroksessa. Mutta niin tunnontarkka Klemetti on
tutkijana, ettei hän mitään umpimähkäisiä johtopäätöksiä
tee kellarissakaan. Hän on kiintynyt samaan kysymyk-
seen kuin ininäkin. Vaikka kohta meillä ei ole käytettävi-
nämme perusteellisia tutkimuksia kustakin eri paikan tai
suvun nimestä, niin voihan pääpiirteissä päästä selvyyteen
siitä, mikä tapa vallitsee idässä, mikä lännessä sekä talo-
jen että sukujen nimittämistavoissa.

Toistaiseksi olen vakuutettu siitä, että -nen-päätteiset
talojen nimet lännessä eivät ole sukunimiä, vaan paikan-
nimiä. Paikannimistähän kysymys on ollutkin eikä ole-
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mattomista länsisuomalaisista sukunimistä, vaikka Kle-
metti on siirtänyt kysymyksen henkilönimiin. Samoin olen
vakuutettu siitä, että jos tapaan Mustosen, Pelkosen tai
Taskisen nimen talon nimenä jossakin länsi Suomessa tai
Pohjanmaalla, voin ottaa ehtoollisen sen päälle, että talo
on muinoin savolaisen raatama. Arkistoista voi sitten
saada lopullisen todistuksen tästä asiasta.

Kun muinoin sukunimeä vailla oleva länsisuomalainen
tai pohjalainen muutti Savoon, antoi rahvas hänelle heti
sukunimen. Sillä ilman sellaista koristusta ihminen ei voi
liikkua Savossa. Hämäläiselle tulokkaalle annettiin muun
nimen puutteessa nimi Hämäläinen, pohjalaiselle esim.
Kemiläinen ja Kainulainen. Ehkäpä joskus annettiin
tulokkaalle hänen sukutalonsa nimikin. Minusta sellainen
nimi voi olla Halinen, joka on harvinainen sukunimi, vain
Rautalammilla, sillä Klemettikin mainitsee luettelossaan
Hälisen talonnimen Lammilta. Ja Rautalampihan oli mui-
noin hämäläisten kalastus- ja metsästysmaita. Vaikka
onhan meillä Halilan kartano Uuskirkollakin Karjalan
Kannaksella.

Jos Kosola ja Ikola Ylä-Härmässä sijaitsevat 4:n km:n
päässä toisistaan, on turha vaiva hakea näiden sanojen
syntyä joistakin yleissuomalaisista koso- ja iko-sanoista.
Kyllä varmaan kaksi savolaista naapuria, Kosonen ja Iko-
nen, kaasi yhdessä kasken Ylä-Härmän metsämaille ja
antoi taloilleen nimet Kosola ja Ikola. Ovatko talot
vieläkin saman suvun hallussa, se on sitten toinen kysymys.
Savossa Kososet ja Ikoset omistavat taloja, joilla vero-
kirjoissa ei ole heidän nimiään, ja Kosolan kylässä asuu
muitakin kuin Kososia.

Tässähän olisi mainio aihe nuorelle tutkijalle. Hän var-
maan voisi yksityiskohtaisesti todeta, että minun esittämäni
teoria pääasiallisesti on oikea.



Karjakko venakko ruotsikko hupakko
sammakko.

Jumalan kiitos, ettei meillä suomalaisilla muun kielel-
lisen oikkuilemisen lisäksi vielä ole sukuerotusta nomi-
neissa. Mikä kiusallinen ilmiö onkaan tuo indoeurooppalai-
sissa kielissä yleensä tavattava nimisanojen jako mies- ja
naispuolisiin tai suvuttomiin ryhmiin. Näissä kielissä on
aina ensimäinen kysymys, mitä sukua mikin nimisana on?
Onko siinäkin nyt järkeä, että ruotsalainen väittää varik-
sesta (kråka), että se on akka, mutta korpista (korp),
että se on ukko. Lapsi (barn) ja nainen (fruntimmer)
taas eivät ole kumpiakaan, ovat suvuttomia. Kuinka suu-
riin mielettömyyksiin tällainen johtaa, huomataan, kun
tamma (sto) ja miehen arvonimi neuvos (råd) ovat
molemmat suvuttomia, vaikka näissä sukupuoli on selvää
selvempi. Viini on alkukielessä, latinassa, suvuton, niin-
ikään ruotsissa, mutta norjankielessä se on suvullinen.
Tällaista koiramaista uteliaisuutta ei suomenkielessä ole.
Riemuitkaamme, sillä olemme säilyneet hirvittävästä kie-
lellisestä painajaisesta.

Mutta joskus voisi suomenkin kielessä ihmisestä puhut-
taessa olla tarpeen naisen ja miehen nimityksen erotta-
minen. Se tekisi kielenkäytön mukavammaksi ja täsmälli-
semmäksi.

Onhan meillä yksi varma naissuvun pääte kielessämme.
Korhotar on aina Korhosen tytär, niinikään on laulajatar,
opettajatar, ompelijatar aina nainen. Muita ehdottomasti
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naissukua ilmaisevia päätteitä meillä ei ole. Ylläolevista
kko-päätteisistä nimityksistä sentään sananen. Kko-pääte
ilmaisee joskus naissukua, mutta ei aina.

Karjakko.

Ajoin kerran Perniöstä Finbyhyn hollikyydillä. Sain
Ylönkylän majatalosta vanhan, partaisen miehen kyytiin.
Ajettiin, niin kuului lehdiköstä hätäisen naisen ääni:

Onk se rieskkusk?
Kuka? kysyin minä. En silloin vielä ollut täydel-

leen tämän ihanan murteen perillä.
Onk se rieskkusk?
Rieskkusk tulee kahden tunnin perästä, vastasi vih-

doin ajurini.
Mitä se eukko kysyi? utelin minä.
Se luuli minua rieskkuskiksi.

Nyt ymmärsin, että oli kysymys maidonkuljettajasta.
Oletteko te sitten rieskkusk?
En, minä olen karjakko.
Karjakko-ko-ko? kysyin suurimmalla hämmästyk-

sellä. Hymyillen vilkaisin aina tämän tästäkin vanhaan
partaniekka-mieheen. Ensi kerran eläissäni näin par-
rakkaan karjakon. Karjakkohan on kaikkien pyhimys-
ten nimessä oleva nainen, joko vanha akka tai nuori, opin
saanut, pullukka tyttö.

Sanotaanko teillä pitkäpartaisia äijiä karjakoiksi?
Juu.

No niin. Perniössä ei saa hämmästyä mitään outoja
kielellisiä ilmauksia. Ei edes tropp potinkorkkiakaan.

Olen myöhemmin ihmeekseni kuullut karjakoista puhut-
tavan ja tarkoitettavan miestä. Minusta se melkein tun-
tuu samalta kuin jos Abraham Ojanperää olisi sanottu
laulajattareksi. Ojanperällä oli yhtä pitkä parta
kuin rieskkuskillakin. Sittemmin olen nähnyt ilmoituk-
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sissa sanaa mieskarjakko. Sellainenhan on suoras-
taan hermafrodiitta. Mies ja nainen samalla kertaa!
Mutta eräs kirjeen lähettäjä mainitsee nähneensä ilmoituk-
sen, jossa haettiin mieskarjanhoitajaa. Pitikö
hänen hoitaa mieskarjaa, vai pitikö hänen olla mies ja hoi-
taa karjaa, se ei käy ilmoituksesta selville.

Itäsuomalainen ja pohjalainen ei pääse siitä, että kar-
jakko miehen nimenä ilmaisee harhaviettisyyttä = perversi-
teettiä. Se rieskkusk siinä vierelläni kärryissä rupesi
minua vähitellen innoittamaan. En usko, että kukaan itä-
suomalainen karjanhoitaja tahtoo kantaa karjakon
nimeä. Se on iljettävää luonnottomuutta. Niin ehdotto-
masti feminiininen on karjakko käsite koko itä Suomessa.
Karjanhoitaja on mies, karjakko nainen. Pohja-
lainen kirjailija, pastori Arvi Järventaus kertoo Tuusulassa
säälineensä karjakon lapsia, luullen heitä aviottomiksi.

Olen kuullut, että länsisuomalaiset maatalousseurat
yleisesti käyttävät tätä nimitystä julkaisuissaan miestä
merkitsemään. Elkää, jumalan nimessä, naistuttako koko
miehistä sukupuolta! Se vaarahan meitä kuuluu muutoin-
kin uhkaavan joka taholta.

Onko sisäkkökin (= huusa) länsi Suomessa mies?
Ei, ei, hyvät länsisuomalaiset! Mieheksi ja vaimoksi
jumala meidät loi. Elkää hämmentäkö luojan töitä! Lin-
jat selviksi! !

Nyt on Savossakin ruvettu kompareeraamaan imisä-
sanaa. Naistuttamisen vaara on siis perin uhkaava, kun
jo Savon saloillakin se oivalletaan.

Nuori rautatien rakentaja insinööri pyysi kortteeri-
emännältään saunaa lauantai-illaksi. Siellä jossakin
Kiuruvedellä.

Suaphan sitä saunoo, sanoi emäntä.
Sauna oli valmis, ja saunottajaksi emäntä lähetti nuo-

ren, pullean karjakkonsa. Mutta verevä insinööri rupesi
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miesten ruman tavan mukaan lähentelemään karjakkoa.
Karjakko tiuskasi moneen kertaan: niätsen, neättäsen!
Ei ollut apua. Nuori karjakko kieli emännälle. Kun
insinööri seuraavana lauantaina taas pyysi saunaa, sanoi
emäntä:

Ka, suaphan sitä saunoo, mutta tällä kertoo ei meillä
ole sen i m i s ä m p e e saunattajjoo kuin Renk-Pekka.

Renk-Pekka oli 16 vuotias nuorukainen. Siis ei täy-
sin koiras vielä. Parta puuttui. Ehkä Renk-Pekkaa voisi
hätätilassa sanoa karjakoksi, mutta se karvainen riesk-
kusk siellä Perniössä! Ei iki maailmassa se ollut kar-
jakko. Karjanho i t a ja se oli.

Venakko.

Venakko lienee nainen kaikkialla Suomessa, sielläkin,
missä parrakas mies on karjakko. Länsisuomalaiset tus-
kin ovat olleet tilaisuudessa usein näkemään venakoita,
venäläisiä solttuja vain. Ja ne olivat parrakkaita täys-
miehiä, kaikin puolin kelpo sulhoja. Ei edes Renk-
Pekkojakaan. Siis tästä sanasta ei sen enempää. Se on
ja pysyy naisen nimenä.

Ruotsikko.

Sen pitäisi myöskin olla naisen nimi. Ruotsalaisesta
johdetaan naisen nimitys ruotsikko, niinkuin savolaisesta
johdetaan savakko ja suomalaisesta suomakko. Sava-
koiksi nimitettiin Karjalan kannakselle siirtyneitä savolai-
sia, sillä heidän vaimonsa, savakot, käyttivät erilaisia kan-
sallispukuja kuin alkuasukkaat. Suomakko on harvinai-
sempi, mutta Suomalaisen leskeä sanottiin Rantasalmella
aina Suomakoksi, Marj Suomakko.

Mutta nyt ovat muutamat hatarat kielimiehet ruven-
neet käyttämään nimitystä ruotsikko myöskin ruotsalai-
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seen valtiolliseen puolueeseen kuuluvista henkilöitä. Tämä
on taas sitä kielen sotkemista. Kun kerran venakko on
nainen, niin olkoon myöskin ruotsikko ja saksakko sitä.
Elkäämme lisätkö tähän muita merkityksiä.

Tosin voisi sanoa, että kko-päätteessä mahdollisesti
piilee halventava sivumerkitys. Mutta eihän karjakossa
ole minkäänlaista halventavaa vihjaustakaan. Ruotsikko-
sanaan taas on tarttunut pilkallinen sävy, siitä ei päästä
mihinkään. Mutta eihän meillä ole syytä pilkata omia
ruotsalaisiamme, yhtä vähän kuin on syytä sekoittaa eri
käsitteitä toisiinsa.

Ruotsikko on siis oleva ruotsalaisen naisen nimi eikä
valtiollisen ryhmän jäsenten.

Hupakko.

Hupakko ja rupakko? Kenenkä mielestä ne ovat nais-
ten lempinimiä? Kyllä niissä naissuvun nimitys on väke-
västi tuntuvissa. Hupakko nainen, rupakko akka sano-
taan yleisesti. Voiko miehestä sanoa, että hän on
hupakko? Voipi ehkä, mutta harvemmin. Hänen luon-
teessaan täytyy silloin olla naisellisia piirteitä tuntuvissa.
Jos taas miestä sanotaan rupakoksi, niin silloin miehen
puheessa täytyy samalla olla vanhan akan puheen mallia.

Mutta yksi on selvää. Tässä kohdin kko-päätteellä on
halventava sivumerkitys. Ei sanota sulavasta puhuja- ja
kertoja-akasta, että hän on rupakko. Sellainen on rupakko,
joka loruilee joutavia. Ei iloinen, leikkisä nainen ole
hupakko; hupakko on hieman löylyn lyömä.

Mutta kyllä kko-pääte useammin on suvuton kuin
suvullinen. Esim. lätäkkö ja rapakko ovat täysin suvut-
tornia. Samoin kaikki joukkoa ilmaisevat sanat ovat
suvuttomia niinkuin: kivikko, petäjikkö, näreikkö, koivikko
y. m.



Tahtoisin erityisesti kääntyä länsisuomalaisten puoleen
kysymällä: ovatko karjakko, venakko, ruotsikko ja hupakko
teidän murteessanne varmasti naissukupuolta merkitseviä
sanoja, vai onko niiden merkitys häilyvä ja epävarma?
Itä Suomen murteesta luulen olevani varma. Toiseksi:
onko kko-päätteellä länsi Suomessa joskus halventava
sivumerkitys?

Kko-pääte ei ole eikä saakaan olla naissukupuolta
merkitsevä muissa tapauksissa kuin muutamista ihmisistä
puhuttaessa. Esineistä käytettynä se on suomenkielessä
täysin suvuton.

Sanomalehdissä syntyi lyhyempi ajatusten vaihtelu
tästä kysymyksestä. Uusi Suomessa julkaisi eräs Maal-
likko seuraavan vastineen, joka ansaitsee tulla uudestaan
painetuksi sukkelan, leikillisen sävynsä takia. Maallikko
olettaa, että minä olen väittänyt kaikkien kko-päätteitten
merkitsevän naissukupuolta:
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»Suomalaiset feminiinit.»

Kielipakinanne suomalaisista feminiineistä oli mielen-
kiintoinen kuten aina Teidän pakinanne, herra Ernst Lam-
pen. Kun en kuitenkaan vielä vastaiseksi tahtoisi joka
suhteessa yhtyä Teidän loppupäätelmäänne, että kko-
päätteet ihmisistä puhuttaessa tarkoittavat naissukupuolta,
rohkenen esittää muutamia mainittuun ryhmään kuuluvia
nimityksiä, joista myöskin olisi mielenkiintoista kuulla
pakinoissanne.

Minulla ei ole kunniaa tuntea Teitä eikä niin sanoak-
seni siviilitoimialaanne tai luonteenominaisuuksianne, jonka
vuoksi toivon, että suvaitsette minun kaikessa leikilli-
syydessä tehdä muutamia otaksumia.

Minä koetan siis otaksua, että Te olette esim. muusikko
ja että Teidän lähin toimialanne on torviseitsikko. Silloin
Te samalla aikaa tuskin voitte olla parlamentaarikko,
vaikkakaan tätä varten ei juuri tarvitsisi olla loogikko.
Luonteestanne on vaikeampi tehdä otaksumia (tosin jot-
kut merkit viittaavat erootikkoon enemmän kuin erakkoon).
Jos taas yritän otaksua, että Te olette koleerikko, niin Te
olette myöskin uskalikko, mutta oman nahkani puolesta
uskallan toivoa, ettette ole sydämikkö. Mitä ruotsikkoi-
hin tulee, niin heiliinkään nähden Te tuskin olette
ummikko.

Rohkenen mennä vielä pitemmälle, aina perheasioihin
asti. Siinä tapauksessa, että Te ette ole esikko, niin
Teillä voi olla vanhempi veikko, joka silloin kun Te olitte



vielä pikku pokko, on voinut antaa Teille nimen villikko,
mikä ei ole kovinkaan harvinaista. Ja sitten kun Teistä
joskus tulee ukko, niin Teillä voi olla kanala ja tietysti
myöskin kukko, joka häärää kanojen kanssa ja on taval-
laan kanojen päällikkö. Sivumennen sanoen ei ukosta-
kaan naisistuminen ole kaukana: pistää vain e:n sen eteen,
niin samalla suku muuttuu.

Ovatko nyt nämä ynnä monet muut kko- ja kkö-päät-
teet vietävät feminiinien kaikki valloittavaan helmaan?

Maallikko.

Minä uskallan otaksua, että maallikko tällä kertaa on
nainen, vaikka en tahdo väittää, että kko-pääte maallikossa
on feminiininen lisäke.

Samoin on eräs itäsuomalainen emäntä samassa leh-
dessä kirjoittanut kko-päätteestä seuraavat kiintoisat arve-
lunsa.

128



kko.
Ernst Lampen on viime torstain Uudessa Suomessa

ottanut käsiteltäväkseen eräitä tärkeitä ja tosiaankin selvi-
teltäviä seikkoja: Ovatko karjakko, venakko, ruotsikko ja
hupakko naissukupuolta merkitseviä sanoja, ja sivu-
mennen liittyykö -kko päätteeseen halventava sivu-
merkitys? Lampen kääntyy erikoisesti länsisuomalaisten
puoleen, mutta toivottavasti hän kallistaa korvansa tälle
itä Suomestakin kuuluvalle äänelle.

Ernst Lampen arvelee olevansa varma siitä, että itä
Suomessa karjakolla tarkoitetaan aina naispuolista
karjanhoitajaa. Ehkä. Mutta se johtuu siitä, että meillä
Karjalassa karjaa hoitavat yksinomaan naiset, ja siitä
syystä saa karjakko nykyaikaisesta maataloudesta syrjässä
eläneen henkilön mielessä naisen hahmon, tuon -kko päät-
teen tarvitsematta vaikuttaa asiaan. Jos nyt meilläkin
alkaisi olla miesväkeä karjaa ruokkimassa ja lypsämässä,
ei ainakaan allekirjoittanutta vähääkään inhoittaisi sanoa
heitä micskarjakoiksi, jos siinä on eräs jos he ovat
karjanhoitokoulun ja -tutkinnon suorittaneita karjanhoi-
tajia. Tuntuu nimittäin siltä kuin maatalousväestön ylei-
sessä kielenkäytössä karjakko vakiintuisi merkitsemään
tietopuolistakin kouluutusta saanutta ammattimiestä tai
-naista. Monin paikoin olisi varmasti suurimmalle osalle
karjanhoitajia liian suuri ja ansaitsematon kunnia käyttää
karjakkonimitystä. Aivankuin sananlasku sanoo kenen
tahansa voivan olla rouvan, mutta ei emännän, samoin voi
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mikä pojannaskali tai tytön tyllerö hyvänsä olla karjan-
hoitaja, mutta ei karjakko. Ammattinimet kunniaansa!

Suomen maatalous on mennyt kovaa vauhtia eteenpäin
siitä ajasta, jolloin Ernst Lampen pienenä palleroisena
taapersi navettaan tuoppi kourassa lämmintä maitoa saa-
maan. Siihen aikaan olisi tosiaankin ihmetelty mies-
karjanhoitajaa, ja senaikaisiin elämyksiin perustunee Läm-
penin kammo mieskarjakkoa kohtaan. Eiväthän nii-
hin aikoihin vielä naisetkaan joutaneet kehruuksiltaan,
kankailtaan ja riihenpuinniltaan karjaa vaalimaani
kuinka olisi sitten voinut edes ajatella miehistä miestä
navettatöihin. Mieskarjakot, ammatissaan pätevät mies-
puoliset karjanhoitajat, muodostavat uuden ajan arvokkai-
den karjojen ja niiden entisestään paljon vaativaisemman
hoidon luoman ammattikunnan.

Entä kuinka on yleensä -kko päätteen feminiinisyyden
laita? Lieneekö muita yleisiä sanoja kuin venakko, joka
on yksinomaan ja selvästi feminiini. Mutta vähintäin
suvuttomia on vaikka kuinka paljon: lyyrikko, klassikko,
miljoonikko, teknikko. Mitä sanoisivat teknikkomme, jos
heitä syytettäisiin naisellisista ominaisuuksista noiden kol-
men viimeisen kirjaimen takia! Voi kyllä tulla sekin aika,
että täytyy puhua sekä mies- että naisteknikoista, mutta
nyt emme vielä liene niin pitkällä. (Tai eipä tiedä, vaikka
jo olisimmekin: kun maamiesopiston käyneet miehet ovat
maanviljelysteknikolta, niin tietysti saman kurssin suorit-
taneet naisetkin saavat käyttää samaa nimitystä). Jatkaak-
semme vielä -kko-päätteisten sanojen luettelua, liittä-
käämme edellisen jatkoksi seuraavat: maallikko, ummikko,
liinakko, liehakko, uskalikko. Vahinko, että nähtävästi
alkujaan selvämerkityksinen ruotsikko on pettänyt
poikkeustoverinsa feminiinisen venakon. Olisiko syytä
koettaa palauttaa ruotsikko merkitsemään yksinomaan
ruotsalaista naista, entisen hyvän tapansa mukaan?

Vielä mainitsee Ernst Lampen hupakko ja rupakko
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sanojen johdosta, että -kko päätteeseen voisi ajatella liit-
tyvän halventavan merkityksen. Hupakko, johtuu ymmär-
tääkseni sanasta hupsu, ja rupakko sanasta rupattaa, joten
halventava merkitys kuuluu siis jo itse sanan vartaloon,
ja pääte on siihen aivan viaton. Hupakko ja rupakko
sanoina ovat tuskin sen feminiinisempiä kuin karjakko-
kaan. Mikäli löytyy hupsuja miehiä, sikäli ovat he hupa-
koita, ja mikäli rupattavia ukkoja, sikäli ovat rapakoita,
eikö niin?

Ernst Lampen kiinnittää huomionsa, ymmärtääkseni,
etupäässä vanhoihin sanontatapoihin, allekirjoittanut
puolestaan välittää vähemmän siitä, miten esivanhemmat
ovat aikansa käsitteitä tuoneet ilmi, kuin siitä, miten nyky-
aikainen kielenkäyttö mukautuu nykyisten käsitteiden
mukaan. Tuskin kumpikaan pääsee niin mutkatonta tietä
oikeaan tulokseen. Jokapäiväinen, kuvastelemiensa asioi-
den ja käsitteiden mukaan alituisesti muuttelehtiva jakehit-
tyvä kieli tarvitsee kyllä oikeakielisyyden päitset ja ohjak-
set, samoin kuin oikeakielisyydenkin tulee muistaa, että
kieli on elävän elämän yhtä elävä tulos, ja sellaisena sitä
ei pidä liiaksi kahlehtia.

Asiaan innostunut itäsuomalainen emäntä.

Hyvä emäntä! En minä aja takaa vain vanhoja sanoja
enkä vanhoja muotoja. Te kirjoitatte Uudessa Suomessa.
Minä taas Uusi Suomessa. Te ehkä sanotte Uudella-
maalla, minä Uusmaalla. Minä koetan päästä juuri kai-
kesta vanhasta jonninjoutavasta vatkutuksesta lyhyempään
ja nasevampaan sanontaan. Tarvitseekohan olettaa, että
hupakko tulisi sanasta hupsu? Eiköhän se muodostettane
paremminkin hupattaa-sanasta.



Saapuneitten kirjeellisten vastausten selos*
tuksia.

Väärinkäsittäminen on inhimillistä. Olin kirjoittanut:
»kko-pääte ilmaisee joskus naissukua, mutta ei aina».
Olin luetellut sanat, joista oli kysymys: karjakko, venakko,
ruotsikko, hupakko, sammakko y. m. Muutamat ovat
otaksuneet, että väitin kaikkien kko-päätteisten sanojen
olevan naissukupuolisia. Muun muassa on eräs arvoisa
sukkelasuinen (suukko?) Maallikko Uusi Suomi-lehdessä
luullut näin. Niitähän on lukematon joukko samanlaisia
sanoja kko-päätteisiä, jotka ovat suvuttomia, niinkuin tek-
nikko, matemaatikko y. m., varsinkin kirjakielen luomia
uusia tekijän ja ammattilaisen nimityksiä. Päällikkö sitä
paitsi useammin mies kuin nainen. Erakko miltei suvu-
ton, mutta Erkot sekä oikeita miehiä että komeita naisia.
Eikä näissä suinkaan ole mitään halventavaa sivumerki-
tystä. Mutta se ei taas estä, että kko-pääte joskus selvästi
on feminiininen ja toisen kerran selvästi halventava.

Arvoisa »itäsuomalainen emäntä» taas luulee, ettei
enää kko-päätteistä naista ole muuta kuin venakko. Onko
todellakin niin hullusti käynyt? Ovatko sisäkötkin ruven-
neet kasvattamaan partaa? Karjalan Kannakselta taas
kirjoitetaan, että siellä sanotaan pienintä ja nuorinta
morsiusneitosta sapakoksi. Muuallakin itäsuomalaisella
kielialueella kuullaan sanottavan »tytön sapakoita». Kyllä
minä uskallan olla sitä mieltä, että nuorikko myöskin on
nainen eikä mies. Mutta se voi olla mahdollista, että kko-
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pääte on diminutiivinen tai hyväilypääte ja että se mah-
dollisesti on laina jostakin toisesta kielestä. Mutta silloin
olisi joukkoa ilmaiseva kko-pääte (kivikko, männikkö, koi-
vikko) vallan erilainen pääte. Sillä joukko- ja diminutii-
vinen käsite eivät sovi keskensä. Pienuus, hyväily ja hal-
veksuminen, ne kyllä voivat mainiosti viihtyä samassa
sanassa. Laps'pahanen. Tyttö hupakko.

Mutta kirjeet ilmaisevat monta muuta mielenkiintoista
seikkaa. Ensiksikin sen, että kko-pääte on harvinaisempi
länsi Suomessa kuin itä Suomessa. Moni länsisuomalai-
nen väittää, ettei hän koskaan ole kuullut sanaa rupakko,
tuskinpa koskaan hupakko-sanaakaan. Tähän yhtyy Sil-
lanpää, joka sanoo lapsena tunteneensa vain rapakko- ja
sammakko-sanat. Ei sana karjakkokaan ole ollenkaan
länsi suomalainen sana. Se on tuore tulokas siellä, tullut
murteeseen vasta kirjakielen välityksellä. Länsi Suomessa
on ennen sanottu karjapiika tai karjan hoitaja, tai tarha-
tessu, tarhateija y. m. Vihtiläinen väittää, ettei siellä ylei-
sesti sanota tai ole sanottu koivikko, männikkö, vaan koi-
visto ja männistö. Männistöhän Aleksis Kivikin sanoo.
Sanotaanko länsi Suomessa ja Hämeessä edes sydämikkö,
eli niinkuin itä Suomessa se lausutaan syömmikkö, sitä
uskallan epäillä. Ehkä sekin on tuontisana niillä seuduin.
Entä ummikko? Ukkokin on harvinainen länsi Suomessa;
tavallisempi on äijä, ja eukko on ehkä vieläkin harvinai-
sempi. Eukko on siellä ämmä tai Finbyssä emm.

Eräs nimetön gentlemanni haukkuu minut pataluhaksi
kirjeessä ja väittää, että minä itse olen »ruumiillisesti ja
henkisesti rupisammakko, siis konna.» ■— Kielelliset
intohimot voivat syttyä raivoihin. Niin oikkee, länsi-
suomalaisilla on oma nimityksensä sammakolle, ja se on
juuri ojakonna. Rupisammakko on aina rupikonna tai oja-
konna, pienempi sammakko ehkä sammakko. —■ Lopulli-
sesti olen saanut sen käsityksen, että kko-pääte on ollut
verrattain outo länsi Suomessa, mutta nyt päivä päivältä
kasvamassa.
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Hämmästyttävä oli minulle uutinen, että karjakon ja
karjanhoitajan käsitteiden välillä länsi Suomessa on se ero-
tus, että karjakko on koulunkäynyt ammattilainen ja kar-
janhoitaja taas tavallinen tarhatessu. Mistään sukupuoli-
erotuksesta ei siellä taas tiedetä mitään. Karjanhoitaja
voi olla mikä tahansa Renk-Pekka tai Maijas-Tiina, joka
osaa lypsää sihautella ja karjua lehmilleen ja huudella
niitä kotiin. Mutta karjakko taas voi parannella lehmän
tautiakin ja leikata sonneilta pois umpisuolet. Karjakko
voi myöskin olla sekä mies että nainen.

Tästä selviää syy karjakko-sanan miestymiseen. Sana
oli tuntematon länsi Suomessa, kunnes karjakkokouluista
rupesi lähtemään koulutettuja karjanhoitajia. Kun ne tuli-
vat karjakkokouluista, annettiin niille nimi karjakko, tie-
tysti. Itä ja pohjois Suomessa se on hirvittävä nimitys
miehelle. Koko sana on siis tällä haavaa rempallaan kie-
lessämme. Vilkaisen tämän päivän sanomalehden ilmoitus-
osastoon. Mikä kirjava sekamelska kohtaakin sieltä sil-
mää. On kahdeksan ilmoitusta karjakosta. Täydellinen
häilyväisyys vallitsee ilmoituksissa. Jokseenkin varmasti
on kysymys vain koulutetuista karjakoista niissäkin ilmoi-
tuksissa, missä ei erityisesti sitä alleviivata, sillä eihän
tarhatessuja pääkaupungin lehdistä haeta.

Ensimäisessä ilmoituksessa haetaan taloudenhoitajaa
ja karjakkoa. Tässä ehkä tahdotaan naista. Toisessa
pyydetään karjakkoa tai karjanhoitajaa Tuusulaan. Tässä
siis karjakko nainen tai karjanhoitaja mies. Yhdessä
halutaan naiskarjakkoa, toisessa nais-karjanhoitajaa. Kah-
dessa puhutaan vain karjakosta. Halutaanko naista vai
miestä, sitä en ainakaan minä ymmärrä; ehkä tässä tapauk-
sessa yhdentekevä. Mutta mitä sukupuolta on Tarkastus-
karjakon oltava? Eikö Karjantarkastaja sopisi?

Ilmoituksista päättäen siis ei ole erotusta karjakon ja
karjanhoitajan välillä. Molemmat ovat koulunkäyneitä.
Samoin karjakko voi merkitä sekä miestä että naista.
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Yksin Oraviinkin halutaan naiskarjakkoa. Oravissa itses-
säänhän eivät karjakot voi olla muita kuin naisia.

Tällaisessa kaameassa sekaannuksessa sitä nyt eletään.
En tahdo kenellekään tyrkyttää nimityksiäni. Tahdon vain
alistaa arvoisan yleisön harkittavaksi, eikö olisi syytä
päästä johonkin selvyyteen asiassa, jotta saisimme kie-
lemme tässä suhteessa vakiintumaan. Kaunein kieli syn-
tyy kompromissin avulla. Se tiedetään. Matkustakaa
Keuruulle kuuntelemaan, miten kauniisti kansa siellä
puhuu. Heidän kielensä on laskettu savolaiselle pohjalle,
mutta sisäänmuuttaneet hämäläiset, kansamme muotomes-
tarit, ovat sievistäneet murteen niin, että kaukaisimmankin
salomökin asukas puhuu kuin sivistynyt helsinkiläinen.
Siis arvoisat länsisuomalaiset talonisännät ja kunnioitet-
tavat emännät, nimittäkää aina naista karjakoksi ja
miestä karjanhoitajaksi, niin pääsemme pulmasta. Kun
kerran karjakko-sana teidän murteessanne on uusi tulokas,
niin lainatkaa se siinä muodossa, ettei se pohjalaisia ja
itäsuomalaisia kauhista. Ja jos teillä on sitä paitsi koulun-
käymättömiä Maijas-Tiinoja apureina, kesällä minun
mielestäni niin erinomaisen koristeellisine surureunoineen
varpaittensa ympärillä, sanokaa heitä jollakin toisella
nimellä, vaikkapa tarhatessuiksi, jos he sitä nimitystä
suvaitsevat. Minusta muuten paljon kauniimpi sana kuin
karjakko.

Omituista muuten, että itä Suomessa muinoin teija oli
koulunkäynyt karjanhoitajatar, karjakko taas tavallinen
tytön pallukka. Länsi Suomessa tuntuu olevan asianlaita
aivan päinvastainen. Mutta ei suinkaan länsi Suomessa
teija koskaan ole mies, yhtä vähän kuin karjakkokaan voi
sitä olla. En länsi Suomella suinkaan tarkoita Varsinais-
Suomen maakuntaa, niinkuin muutamat kirjeen lähet-
täjät näkyvät luulevan, vaan koko sitä osaa Suomea, joka
on Kymijoen, Päijänteen ja Kokkolan länsipuolella, siis
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Uusmaata, Hämettä, Satakuntaa ja Vaasan läänin läntistä
osaa. Näiden puhetapa on sukulaismurretta.

Olen ehkä suututtanut lihavia emäntiä edellisessä
kirjoituksessani. Nyt on minua haukuttu rupisammakoksi.
Lienemme nyt kuitit. Mikä Suomen kansa muutoin olisi-
kaan ilman lihavia emäntiä? Juuri nehän antavat
kansankokouksille maaseudulla toivon rohkeutta. Juuri ne
ilmaisevat, että vihdoin olemme talouselämässämme sivuut-
taneet pettuleivän ajanjakson.

Mutta se karjakko, naiskarjakko, naiskarjanhoitaja,
mieskarjakko, mieskarjanhoitaja, tarkastuskarjakko, kar-
janhoitaja, niistä meidän täytyy päästä yksimielisyyteen.
Meidän täytyy luoda täsmällinen kieli itsellemme. Se
tapahtuu länsisuomalaisten ja itäsuomalaisten yhteistyöllä.
Jos niin teemme, saamme kohta maailman kuonruvimman
kielen. Itäsuomalaiset antakoot uusia sanoja, ja länsi-
suomalaiset antakoot niille sirot muodot. Silloin meistä
kaikista tulee keurulaisia. Olen vain omasta puolestani
tehnyt ehdotuksen.

Minun isäni huoneessa oli ennen muinoin monta talous-
apulaista. Yksi oli karjakko, toinen oli välikkö, samalla
myöskin saunottaja (Renk-Pekkoja ei tarvittu käyttää.
En vielä silloin ollut rautatienrakentaja), kolmas oli
sisäkkö j. n. e. Näihin nimityksiin olen tottunut lapsesta
saakka. Ei ne olleet seminaarisuomea. Ne olivat kaikki
rantsalmelaisten omia luomia. Näitä kohteliaimmin ehdot-
taisin seminaarisuomeenkin. Partasuu karjakko, ei se
kävele. Yhtä vähän kuin partasuu sisäkkö tai karvainen
venakko.

Mitä nyt lopulta tuo kko-pääte oikeastaan merkinnee?
Sehän ensiksikin ilmaisee joukkoa, se nyt lienee varma
asia, esim. kivikko, koivikko, ryteikkö. Onko kko-pääte
myöskin lainan kautta (venäläisiltäkö?) pujahtanut kie-
leemme tekijäpäätteenä, joka voisi olla suvuton? Miksi
sitä ei tunneta yhtä paljon länsi kuin itä Suomessa?
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Miksi Suomalaisen leskeä sanottiin Suomakoksi? Eikö
siinä siis piile joskus feminiininen merkitys? Kansan
korvissa itä Suomessa sillä näissä yllä luetelluissa sanoissa
on selvä feminiininen sävy. Kirjakielen sanoissa, niinkuin
teknikko, matemaatikko j. n. e. se on vain suvuton tekijä-
pääte. »Itäsuomalaisen emännän» korvissa ainoastaan
venakko on nainen. Onko venakkokaan aina ollut nainen?
Viipurin raastuvanoikeuden pöytäkirjassa v:lta 1653 mai-
nitaan eräs kirkon toimintahenkilökuntaan kuuluva mies
nimeltä Johan Jacobi Wenacko. Mistä sellainen sukunimi
on otettu? Oliko hänen isoisänsä venakon äpäräpoika ja
saanut halventavan sukunimen Wenacko? Vaikeita kysy-
myksiä ratkaista varmuudella, kaikki yllämainitut.

Se vain on varmaa, että itäsuomalaisen korvissa kar-
jakko, venakko, nuorikko ja sisäkkö ovat ehdottomasti
naisen nimiä! Miten Suomen kansa vastaisuudessa aikoo
näitä sanoja käyttää, se on kansan oma asia. Kansa
määrää, ja meidän yksilöiden pitänee alistua, niin luonnon-
vastaiselta kuin se tuntuneekin. Jokohan Suomen kansa
ruvennee sanomaan Korhosta ja Immostakin Korhoskaksi
ja Immoskaksi? Silloin on koko kansamme jo täydelleen
naistunut. Pohjolan emännän valtakuntaahan Suomi
ennenkin on ollut.



Hän-hen
Hirvittävä ehdotus! En minä itse sitä ehdota. Minua

vain on pyydetty sitä tekemään. Minua vapisuttaa, mutta
rohkaisen mieleni, ristin silmäni ja tuon julki ehdotuksen.

Niinkuin jo edellisissä kirjoituksissani mainitsin, olisi
suureksi eduksi kielellemme, että miehillä ja naisilla olisi
sukupuolta ilmaisevat eri nimitykset, niinkuin ovat lau-
laja laulajatar; näyttelijä näyttelijätär; venäläinen
venakko. Tätä erotusta ei saisi missään nimessä ulottaa
esineisiin. Ainoastaan eläviin olentoihin.

Soittipa kerran mies puhelimessa minulle ja ehdotti,
että koettaisin juuri mukavuuden nimessä saada kieleen
asemosanan hän lisäksi naissukupuolta ilmaisevan he n-
sanan. Mies ei sanonut nimeään, touhusi vain puheli-
messa ehdotuksensa puolesta. Koettelin panna tuntosar-
veni vipajamaan todetakseni, lasketteliko hän leikkiä vai
puhuiko tosissaan. Tosissaan hän tuntui olevan. Hän
väitti harmistuneensa usein pahanpäiväisesti, kun piti
kertoa miehestä ja naisesta, ja molemmista piti käyttää
samaa asemosanaa hän. Ihmiset aina käsittävät väärin,
hänen täytyi alinomaa paikata kertomustaan lisäämällä
sanat nainen ja mies. Sentähden hän ankarasti vaati
minua ehdottamaan h e n-sanaa käytettäväksi naisesta ja
hän miehestä.

Tottahan onkin, että muut kielet ovat onnellisemmassa
asemassa, niissä kun voi erottaa pronominillakin miehen
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naisesta. Ruotsalaisilla on han ja ho n; saksalaisilla
e r ja si e; ranskalaisilla il ja ell e; latinassa on ill e ja
il la; venäläisillä on ja o n a. Niinkuin näemme, vain yksi
kirjain erottaa useimmissa kielissä maskuliinisen asemo-
sanan feminiinisestä. Aivan niinkuin tuon tuntemattoman
miehen ehdottamissa sanoissa hän ja hen. Ken on jou-
tunut kääntämään vieraista kielistä suomeksi, on kokenut
tuskaa, kun on tullut eteen han ja hon, ille ja illa, esim.
seuraavanlaisessa lauseessa: han kysste henne. Ei voi
kääntää: hän suuteli häntä, sillä silloin ei tiedä, kuka on
toiminnassa, kuka nöyrästi vastaanottava, sillä nykyajan
naiset ovat joskus hyvinkin aloitekykyisiä tällaisissa hom-
missa. Täytyy kiertämällä kääntää: Urho suuteli Vienoa,
tai mies suuteli naista, tai poika suuteli tyttöä. Miten
paljon mukavampaa olisikaan sanoa: hän suuteli hentä.

Se hen-sana onkin niin kovin vieno ja siro sana, aivan
niinkuin naisen tulisikin aina olla. Ja miten sievästi ja
helposti se taipuu: »Ei luulisi henessä olevan niin paljon
kiukkua, hennossa naisessa.» »Hen oli niin hemasevan
kauniissa puvussa eilisessä juhlassa.» »Mitä henestä
voisikaan tulla hyvällä kasvatuksella.»

Pääsisimmehän tuosta rumasta partitiivistakin: häntä.
Eikö olisi paljon säädyllisempää sanoa: minä rakastan
hentä. Kaikki väärinkäsitys olisi mahdotonta. Miltähän
nuo sanat näyttäisivät kertomuksessa?

»Irja meni metsään mansikoita poimimaan. Yksi nuori
mies tuli hentä vastaan siellä metsäss' viherjäss'. Hän
kysyi heneltä, minne hen menee. Mutta Irja tiuskasi, että
mitä se hänelle kuuluu, minne hen menee. Hen vihasi
nimittäin häntä, koska hän luuli kaikkien tyttöjen häntä
ihailevan. Hen lähti kiivaasti astumaan poispäin, mutta
hän seurasi hentä aivan askeleissa. Hän koetti lepytellä
hentä mairittelevilla sanoilla, mutta hen ei ollut kuulevi-
naankaan.»

Tätä mielenkiintoista romaania voisi jatkaa loppu-
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mattomiin saakka, aina onnelliseen loppukohtaukseen,
missä hen voitettuna lankeaisi hänen syliinsä. Suurilla
riidoillahan se syvä rakkaus aina alkaa. Mutta ehkä
tässä jo on piisalle asti kielinäytettä.

Siis tuumasta toimeen! Tehkäämme uusi sana kielel-
lemme! Luokaamme hen sana merkitsemään naista, ja
jälkeentulevat polvet meitä polvillaan kiittävät. Luonnon-
tieteitten alallahan keksitään joka vuosi uusia ihmeitä,
miksi ei kielitieteen alalla? Ulkonainen elämämme muut-
tuu yhtä mukavammaksi keksintöjen kautta, miksikä emme
keksisi mukavuutta puhekieleemmekin?

Tämän päivän perästä kaikki sanokaamme naisesta
hen ja miehestä hän, niin saatte nähdä, että kun minis-
teri Emil Nestor Setälä siirtyy taas kielitieteen palveluk-
seen ja julkaisee uuden suomenkielen kieliopin, siinä jo
luetaan, että hän on maskuliinimuoto, mutta hen feminii-
ninen. Ja taivutuskaavakkeissa kulkevat hän ja hen vier-
vieressä omissa palstoissaan, rinnakkain niinkuin miehen
ja naisen tuleekin. Se kirjailija, joka ensiksi täyttää
rakkausromaaninsa hen-sanoilla, saa varmaankin Korde-
linin säätiöltä apurahan rohkeudestaan ja kaukonäköisyy-
destään.

Mukavaa olisi näin kirjoittaa. Voisihan tämä mukavuus
houkutella vieläkin useampia kirjailijattaria ja kirjailijoita
kyhäämään yhä uusia romaaneja kokoon. Ainoa varjo-
puoli, mikä tästä ehdotuksesta minun mielestäni voisi olla.
Kaikki vieraista kielistä kääntäjät taas joutuisivat haltioi-
hinsa, sillä niin suuresti se helpottaisi heidän työtään.

Mitä naiset sanovat tästä uudesta pronominista?
Heitähän se lähinnä koskee. Ruvetkaa sitä ensin käyttä-
mään pilan päiten. Siitä se vähitellen muuttuu todeksi.

Jokin väittänee, että äänten erotus on liian vähäinen
hän ja hen sanoissa. Onhan meillä monta samanlaista
sanaa, joissa erotus ei ole sen suurempi, mutta silti huo-
mattu kyllin käyttökelpoiseksi. Suomalaisia sanoja:



häly hely; härän heran; ämmä Emma; ruotsinkie-
lessä: en = yksi än = kuin.

Siirtykäämme lopuksi eläinkuntaan. Onhan suomalaisen
täytynyt luoda itselleen tälläkin alalla feminiinisiä sanoja
selvyyden ja mukavuuden pakotuksesta. Meillähän on
kukko kana; sonni lehmä; ori tamma j. n. e. Näi-
hin meidän ei tarvitse ulottaa hän- ja hen-pronomineja.
Mehän emme sano eläimistä hän, niinkuin ruotsalaiset han
ja hon. Me sanomme aina se. Ja sille ei tarvitse keksiä
vastaavaa feminiinimuotoa. Tyytykäämme vain hän- ja
hen-sanoihin, kun on kysymys miehestä ja naisesta.
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ERNST LAMPEN
on ennen falkaissat:
VARMLANNIN MATKA.

Saomataisaatta vainuamassa Varmlannin
metsissa. Kavitetta. Uinta nid. 36 mk.,

sid. 48 mk.

SUOMEA RISTIIN RASTIIN.
Matkailupakinoita. Toinen painos.

Loppuunmyyty.
SUOMEA MAITSE JA MERITSE.
Matkailupakinoita. Kavitetta. Hinta nid.

15 mk., sid. 35 mk.

MEILTA JA MUUALTA.
Matkailapakinoita. Kuvitetta. Hinta nid.

18 mk., sid. 30 mk.

PIKAKUVIA RAJA-KARJALASTA.
Matkailapakinoita. Kuvitetta. Hinta nid.

TAIVAALLISIA TARINOITA.
Hinta nid. 12 mk., sid. 20 mk.

GLORIA.
Kokoelma kansojen pghia kertomaksia.

Kavitetta. Hinta nid. 28 mk.,
sid. 42 mk.

TERVE, LUKIANOS!
Jatelmia jamalista fa ihmistapsista. Hinta

nid. 25 mk.; sid. 40 mk.

O T A V A

Hinta nid. 24 mk.; sid. 34 mk.










