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Abstrakt 

Tässä työssä olen tutkinut Suomen kansan sananparsikirjan (1995) kaikki sananparret. 

Tarkoitukseni oli selvittää kirjan sananparsien lukumäärä (kvantitatiivinen menetelmä) 

sekä, miten naista arvostetaan näissä sananparsissa (kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen 

menetelmä rinnakkain). Tutkimuskysymykset ovat: Onko kirjan materiaalissa 

vähemmän naisista kuin miehistä kertovia sananparsia? Suhtaudutaanko kirjan 

sananparsissa naiseen useammin kielteisesti kuin myönteisesti? Suhtaudutaanko 

naimisissa olevaan naiseen positiivisemmin kuin naimattomaan, eli naiseen, joka ei 

ole naimisissa? Miten naisia kuvataan? Mitä tulokset kertovat naisen arvostuksesta 

maalaisyhteisössä? Onko kulttuurien välisiä eroja verrattuna aikaisempiin 

tutkimuksiin? Tutkimukseni mukaan kirjassa on 8555 sananpartta. Näissä mies 

mainitaan useammin kuin nainen. Naimissa olevaan naiseen suhtaudutaan 

negatiivisemmin kuin naimattomaan. Kulttuurimallin mukaisessa hierarkiassa, jossa 

on agraaritalouden sekä kotieläinten hierarkia, naista arvostetaan ja kuvataan 

vertaamalla häntä hyvään hevoseen, joka on ahkera, hyväluontoinen ja terve. Naisen 

paikka oli koti ja hänen tuli olla huoneentaulun mukaisesti alamainen miehelle. 

Naimaton nainen kuvataan kauppatavarana, jonka arvon mies määrää. Hänen hyviä 

ominaisuuksiaan olivat kauneus, siveys sekä kuuliaisuus ja huonoja ominaisuuksia 

edellä mainittujen ominaisuuksien puuttuminen tai vastakohdat. Suomalaisissa, 

ruotsalaisissa ja saksalaisissa tutkimuksissa on likipitäen samanlainen naisen 

negatiivinen arvostus, mutta esimerkiksi ambomaalaisissa sananlaskuissa naista 

arvostetaan positiivisesti. Edellä mainitusta tutkimuksesta poiketen äiti on mainittu 

aineistossa useammin kuin joka toisessa sananparressa neutraalisti.  

 

Nyckelord:Sananparsi, naisen arvostus, siviilisääty, kvantitatiivinen menetelmä, kvalitatiivinen 

menetelmä, kulttuurimalli, hierarkia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I detta arbete har jag undersökt Suomen kansan sananparsikirjas samtliga ordstäv. 

Min avsikt var att ta reda på antalet ordstäv i boken (kvantitativ metod) samt hur 

kvinnor värderas i dessa ordstäv (kvalitativ och kvantitativ metod parallellt). Mina 

forskningsfrågor är: Finns det i bokens material färre ordstäv om kvinnor än om män? 

Ser man mer negativt än positivt på kvinnan i bokens ordstäv? Förhåller man sig mer 

positivt till gifta kvinnor än ogifta, det vill säga gentemot kvinnor som inte är gifta? 

Hur beskrivs kvinnor? Vad säger resultaten om värderingen av kvinnor i 

bondesamhället? Enligt mina resultat så har boken 8555 ordstäv. I dessa nämns 

mannen oftare än kvinnan. Man förhåller sig mer negativt till gifta kvinnor än de som 

inte är gifta. Enligt kulturmodellens hierarki, i vilket det finns både agrarsamhällets 

och husdjurens hierarki, värderas och bedöms kvinnan som en bra häst, som är flitig, 

har ett bra lynne och är frisk. Kvinnans plats var i hemmet och hon skulle enligt 

Hustavlan vara underställd mannen. Den ogifta kvinnan beskrivs som en handelsvara, 

vars värde mannen bestämmer. Hennes goda egenskaper var skönhet, sedlighet samt 

lyhördhet och dåliga egenskaper motsatsen eller bristen på de ovan nämnda. I finsk, 

svensk och tysk forskning är det nästan identisk negativ syn på kvinnor (förutom 

modern), medan det i ordstäv från Ovamboland är en positiv syn på kvinnor. 

Avvikande från föregående resultat så värderas mamma neutralt i mer än vartannat 

ordstäv. 

 

Nyckelord:Ordstäv, värdering av kvinnan, civilstånd, kvantitativ metod, kvalitativ metod, kulturmodell, 

hierarki 
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Merkinnät  

 
I. Sananparsien seulonta eri henkilöryhmiin 

1.   Naissananparret, sananparressa on naista tarkoittava sana. 

2.   Miessananparret, sananparressa on miestä tarkoittava sana. 

3.   Naiset + Miehet, samassa sananparressa on sekä miestä että naista tarkoittava sana. 

4.  0 Neutraalit. Tähän ryhmään kuuluvat ryhmien 1-3 ulkopuolelle jäävät käsitteellisesti 

epäselvät sananparret sekä sananparret, joissa ei ole henkilömainintaa. 

II. Naisen arvostus sananparressa 

Positiivinen (+), negatiivinen (-), neutraali (0 = nolla; arvostus puuttuu tai se on epäselvä). 

Lista Naiset . Listassa on kaikki sananparret, joissa on mainittu jokin naista merkitsevä sana. 

Listassa on sananparren edessä juokseva numerointi ja kirjan sivunumero sulkeissa.  

III. Siviilisääty  

Alaryhmät (Naisryhmien nimet on kirjoitettu isolla alkukirjaimella).  

1. Naimisissa. Nainen, joka on naimisissa: Akka, Ämmä, Muori, Äiti, Äitipuoli, Vaimo, Emäntä, 

Miniä ja Anoppi. 

2. Naimaton.  Nainen, joka ei ole naimisissa: Neito, Tyttö, Morsian, Piika, Vanhapiika ja 

Huora. 

3. Muut. Jäännösryhmä, joka ei kuulu tutkimukseen, mutta on mukana lukujen tarkistusta 

varten: Nimi, Nainen, Kaaso, Sisko, Käly, Nato, Orpana, Kätilö ja Kuppari. 

V. Analyysi 

Katso kohta II 

p/P = positiivinen (lukumäärä/procentti).  

n/N = negatiivinen (lukumäärä/procentti). 

0 = arvostus on neutraali eli nolla (lukumäärä/procentti). 

y = yhteissumma  

A = analyysi 

IV. Muut merkinnät 

KS = Kielitoimiston sanakirja 

NE = Nationalencyklopedin 

SKS = Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 

ESIMERKIT = Sananparsien esimerkit on merkitty kursiivilla, sulkeissa kirjan sivunumero. 
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1 Johdanto 

Sananlaskut ovat tuhansia vuosia vanhoja. Niiden katsotaan levinneen ja säilyneen suullisena 

perinteenä jo ennen kuin niitä on osattu tallentaa kirjallisesti. Ne ovat yleismaailmallisia 

viisauksia, joita tavataan kaikkien kansojen vanhassa kirjallisuudessa (Hellquist 1995:10). 

Suomessa omakielisten sananlaskujen tehtävä oli todistaa, että suomenkieli kelpasi 

kulttuurikieleksi Kalevalan ja Kantelettaren ohella (Kuusi & Lauhakangas 1993:16). 

Tutkielmani lähtökohta on naisen arvostus Suomen kansan sananparsikirjan (1995) 

sananparsissa. Tarkastelen tutkielmassa aineiston sananparsien lukumäärää, naisen positiivista ja 

negatiivista arvostusta naissananparsissa ja sitä, vaikuttaako naisen arvostukseen hänen 

siviilisäätynsä.  

1.1 Tutkimuksen tarkoitus ja kysymykset 

Aiheen valintaan vaikutti kirjan sananparsista saamani käsitys, että suurin osa niistä kertoo vain 

miehistä ja miesten elämään liittyvistä asioista. Nainen mainitaan kyllä joskus, mutta silloin sävy 

on enimmäkseen negatiivinen. Halusin tutkia, pitääkö kirjasta saamani käsitys paikkansa. 

Perinteisessä naissananparsitutkimuksessa käytetään useimmiten kvalitatiivista menetelmää. 

Yksistään kvalitatiivista menetelmää käyttämällä ei tutkimuksesta kuitenkaan käy ilmi tarkemmin, 

kuinka paljon enemmän miehistä kertovia sananparsia on tai, kuinka monessa sananparressa on 

kielteisyys naista kohtaan. Toisin kuin tähänastisen tutkimuksen pääasiallisissa lähestymistavoissa 

käytän tutkimuksessani myös numerotietoja siitä syystä, että numerotietojen avulla saa tarkemman 

ja selkeämmän kuvan myös tutkimuksen kvalitatiivisista tuloksista. Kvantitatiivisen menetelmän 

numerotietoja voi siis pitää eräänlaisena kvalitatiivisten tulosten mittana. Kyseisten menetelmien 

voi siis katsoa olevan työssä rinnakkaisia, ei vastakkaisia, ja tukevan toisiaan. 

Tutkimuksen tavoitteena on vastata seuraaviin kysymyksiin: 

1. Onko kirjan materiaalissa vähemmän naisista kuin miehistä kertovia sananparsia?  

2. Suhtaudutaanko kirjan sananparsissa naiseen useammin kielteisesti kuin myönteisesti?  

3. Suhtaudutaanko naimisissa olevaan naiseen positiivisemmin kuin naimattomaan eli 

naiseen, joka ei ole naimisissa?  

4. Miten naisia kuvataan? 

5. Mitä tulokset kertovat naisen arvostuksesta maalaisyhteisössä? 

6. Onko kulttuurien välisiä eroja verrattuna aikaisempiin tutkimuksiin? 
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1.2 Sananparsi ja sananlasku 

Sananparsi- ja sananlaskututkimus eivät varsinaisesti kuulu tutkimukseen, siksi kerron vain 

sananparren ja sananlaskun määritelmän sekä niiden pääasialliset erot. Työssä käytän nimitystä 

sananparsi, koska sitä on käytetty kirjassa sekä sananparsista että sananlaskuista. Muilta osin 

käytän kunkin tutkijan omaa nimitystä. 

Sananlasku ja sananparsi käsitetään puheessa usein yhdeksi ja samaksi asiaksi (Hellquist 

1995:6; Sköldberg 1999:16). Sananparsia käsittelevässä kirjallisuudessa jaottelu on kuitenkin 

selvä. Seuraavassa esittelen muutaman määritelmän: 

Sananparret määritellään yleisiksi sanonnoiksi. Sananparsi on folkloristiikan terminologiassa 

yleisnimitys, joka kattaa itsenäisen ajatuskokonaisuuden sisältävät sananlaskut, lauseyhteyteensä 

mukautuvat fraasit eli puheenparret ja kolmantena ryhmänä sutkaukset, tilannerepliikit, joihin luetaan 

myös sanoi-sananparret eli wellerismit (- Kaikissa sitä ollaan, sanoi akka jouluyönä katiskassa -)… 

(Virtanen 1988:224).  

Sananlaskun määritelmä on: ”sananlasku muodoltaan kiinteä, lyhyt ja ytimekäs, us. kuvallinen 

lausuma, johon sisältyy kokemusperäinen elämänohje.”  (Kielitoimiston sanakirja 2007:24). 

Parhaan käsityksen sananparren ja sananlaskun erosta saa mielestäni Suomen Akatemian 

kielilautakunnalle tehdystä esityksestä (Kuusi 1952:66-68), jonka mukaan sananparsi (ordstäv) on 

yleisnimitys, joka käsittää koko sananparsiaineiston ja sananlasku (ordspråk) on itsenäinen 

lauseeksi laajentunut sananparsi. Esimerkkinä eroista Kuusi mainitsee: Ei Maijankaan rahat 

kestäneet kuin Tuomaanpäivästä jouluun. (sananparsi), mutta Vaimon rahat ei kestä kuin 

Tuomaanpäivästä jouluun. (sananlasku) Toisin sanoen sananparsi ei ole yhtä itsenäinen kuin 

sananlasku, koska ukosta sanottu asia voidaan sanoa akastakin (Sköldberg 1999:17), mutta 

sananlasku on itsenäinen ja se voi olla lauseessa yksin, sillä sitä ei tarvitse integroida syntaksiin 

(Andersson 2009:53).  

Sananparsi on siis yleisnimitys johon kuuluvat mm. sananlaskut, joiden määrittely on melko 

yhtenäinen, vaikka niistä ei ole olemassa yleisesti hyväksyttyä määritelmää. Johtoajatuksena 

nähdään niiden kiinteämuotoisuus ja itsenäinen ajatuskokonaisuus. Sananlaskut ovat myös iskeviä 

ja helposti mieleen painuvia ja niillä on usein runollinen ulkoasu. Ne ovat tavallisesti lyhyitä 

elämänohjeita tai opetuksia, joita ei yleensä voi tulkita sananmukaisesti.  
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2 Tutkimuksen tausta 

Kulttuurinen malli eli skeema (Hakala 1997:31-45) kuvaa kulttuurin sisällä olevaa yleistä 

käsitystä jostakin asiasta. Kulttuuriset mallit ovat ihmisryhmän yhteisesti hyväksymiä ja jakamia 

käsityksiä, joiden avulla muodostetaan käsitys ympäröivästä maailmasta ja siitä, miten 

kulttuurisessa ympäristössä toimitaan. Jos kulttuurissa asuvien yksilöiden käsitykset asioista 

(mentaaliset mallit) ovat yhtäläisiä, muodostuu kulttuurimalli. Yksittäiset kulttuurilliset mallit 

kuuluvat ihmisen kognitiiviseen järjestelmään. Kulttuurin yksilöt pitävät kulttuurillista mallia 

itsestään selvänä ja noudattavat sitä, vaikka he eivät ole tietoisia siitä. Tästä syystä mallia ei 

myöskään kyseenalaisteta. Esimerkiksi avioliitto voi olla eräs kulttuurimalli.  

Skeema on kulttuuriteorian eräs tärkeä käsite. Sen avulla käsitellään uutta ja vanhaa tietoa: 

”Skeema on mukautuva, ei täysin ennalta asetettu, tietoa organisoiva järjestelmä, joka saa 

sisältönsä ja rakenteensa tällä hetkellä elettävästä ja jo eletystä elämästä. Elettävä elämä sisältää 

itsessään kulttuurin kontekstin.” (Hakala 1997:36) 

Skeeman olennainen ominaisuus on se, että yksinkertaisia skeemoja voidaan yhdistää 

monimutkaisempiin skeemoihin ja muodostaa täten hierarkkinen rakenne. Kulttuurimallit 

(skeemat) voivat muodostua useammista skeemoista, mutta ne voivat myös muodostua 

laajemmaksi mallijärjestelmäksi. Hakala antaa esimerkiksi maatilan ja sen kulttuurimallin, jossa 

on lisäksi eri eläimiä koskevat kulttuurimallit. Hellquist on tutkinut, miten sananlaskuissa 

verrataan eri eläimiä ihmisiin. Hän sanoo, että miehen eläimiä ovat hevonen, koira ja härkä 

(Hellquist 2005:99). Naisen eläimiä on vastaavasti lehmä, joka on kömpelö ja tyhmä olio. Naista 

verrataan myös kanaan: ”tyhmä kuin kana” (Hellquist 2005:100).  

Kulttuurissa on siis käyttäytymistä määrääviä sääntöjä sekä miehille että naisille. Sananlaskut 

auttavat käsittämään kulttuuristen mallien rakentumista siksi, että sananlaskuja käytetään niin 

usein. Tästä syystä arkielämän avainkäsitteet ymmärretään sananlaskujen kautta, joten niitä 

voidaan käyttää kulttuurimallin tietolähteenä. Sananlaskuissa on käsityksiä, ajatuksia ja arvioita 

sukupuolesta ja niissä näkyy opettamisen ja neuvomisen tendenssi: pitää tehdä näin tai ei saa 

tehdä noin (Andersson 2009:78-84). 
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3 Aikaisempi tutkimus 

3.1 Naissananparsitutkimusta 

Suomessa naissananparsien tutkimus on tähän mennessä ollut vähäistä. Matti Kuusi on verrannut 

Suomen ja Ambomaan
1
 sananlaskuja tutkimuksessaan Naisen arvo Suomen ja Ambomaan 

sananlaskustossa. Hän on tullut siihen tulokseen, että suomalainen sananlasku puhuu naisesta 

kielteisesti, mutta ambomaalainen taas myönteisesti (Kuusi 1985:121).  

Majapuro (1996) on tutkinut ja vertaillut saksalaisten ja suomalaisten sananlaskujen 

naiskuvaa artikkelissaan Zum Frauenbild in deutschen und finnischen Sprichwörter. Hän on tullut 

tutkimuksessaan siihen tulokseen, että molempien maiden sananlaskuissa on pääosin negatiivinen 

naiskuva. Weiber haben langes Haar und kurzen Sinn. (vastaa suomalaista: Naisella on pitkä 

tukka ja lyhyt mieli.).  Molemmissa kielissä on myös positiivisia sananparsia In der Hausfrau der 

Schutz des Hauses. (Emännässä talon turva.)  Hän sanoo edelleen, että positiivisia naisen 

ominaisuuksia ovat ahkeruus, tottelevaisuus ja hurskaus/jumalisuus (Frömmigkeit). Negatiivisiin 

ominaisuuksiin kuuluu esimerkiksi naisen puheliaisuus Ein Mann ein Wort – eine Frau ein 

Wörterbuch (Majapuro 1996:154), minkä voisi kääntää suomeksi esimerkiksi Mies yksi sana – 

nainen sanakirja. Viimeksi mainittua sananlaskua en ole tavannut suomeksi vastaavanlaisessa 

muodossa, vaikka naisen puheliaisuus käsitetään myös suomalaisissa sananlaskuissa naisen 

negatiiviseksi ominaisuudeksi.  

Engelberg (2006:66) kirjoittaa artikkelissaan ”Naisesta ei voi tulla miestä” Schipperin (2003) 

tutkimuksesta, mitä kaikkien maanosien naisista on sanottu sananlaskuissa. Aineistossa on 

mukana esimerkiksi naisen ulkonäköön ja ruumiinosiin viittaavia sanontoja. Sukupuolen hierarkia 

toistuu sananparsissa mm. siinä, että naisen tulisi olla kooltaan pienempi kuin mies: Naiset ja 

sardiinit mitä pienempiä sen parempia.  (espanjankielisessä maailmassa) Engelberg (2006:66) on 

todennut Schipperiin viitaten, että Ghanassa ja Norsunluunrannikolla on sanonta Ei ole olemassa 

pieniä miehiä. Indonesiassa taas sanotaan miehen olevan hieman pölyä puunrungon päällä. Tämä 

on kuitenkin poikkeus, sillä siinä pidetään naista ylempiarvoisena kuin miestä. Yleensä 

kielteisestä naiskäsityksestä on poikkeuksena myös äiti, joka on väsymätön huolenpidossaan. 

                                                      

 

 

 
1
 NE, 1989. Vol. 20:1. S. 274 ”ambo, ovambo, bantufolk i s. Angola och n. Namibia…” 
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Naisen ehdottomasti tärkein tehtävä on huolehtia töistään ja ennen kaikkea olla hedelmällinen. 

Engelberg sanoo edelleen, että naisen työkyky voi olla tärkeämpää kuin miehen, sillä Kova työ 

väsyttää naisen, mutta voi romahduttaa miehen kokonaan (Gabon). Miesten ja naisten työnjaosta 

seuraa, että miehet hyötyvät enemmän naisten työstä kuin naiset miesten työstä: ”koko maailma 

on hotelli miehelle” (Hollanti), sillä kunnon vaimo huolehtii näiden sananlaskujen mukaan 

miehen terveydestä, ruuasta, vaatteista, sukupuolielämästä, lapsista sekä yleensä miehen kaikista 

ongelmista. 

Andersson (2009) on tutkinut pääasiassa Norlannin alueelta tulevia sananparsia. Hänen 

tutkimuksensa katson käsittävän myös Ruotsi-Suomen sananparsia, joskin myöhempiäkin. 

Anderssonin tutkimusperspektiivi on miehisyys ja naiseus, avioliittomarkkinat, talous (hushållet) 

ja sukupuolisuus (sexualitet). Tämän lisäksi hän tutkii sananlaskuissa olevia metaforia, joissa 

sananlaskujen käsitys miehestä ja naisesta ilmenee esimerkiksi kotieläinten hierarkiassa, jossa 

hevonen on miehen eläin, lehmä naisen, kukko on miehen symboli ja kana naisen jne. 

Andersson on tullut tutkimuksessaan siihen tulokseen, että sananlaskuissa on paljon neuvoja 

miehelle, mutta ei naiselle. Miestä neuvotaan varsinkin vaimon valinnassa, sillä naimakauppa on 

verrattavissa hevoskauppaan, joka tulee tehdä huolellisesti ja harkiten. Kaupassa valinnan tekee 

mies ja nainen on kauppatavara. Mies on ostaja, joka arvioi tavaran arvon. Naista arvioitaessa on 

hyvä tuntea myös hänen äitinsä, sillä vaimona tyttö alkaa muistuttaa vanhemmiten äitiään.  

Valinnassa varteenotettavia ominaisuuksia ovat kauneus ja nuoruus, mutta ehdottomasti tärkeintä 

on naisen työteliäisyys ja taloudellisuus, sillä mies hankkii taloudessa tarvittavat varat ja naisen 

tulee käyttää niitä taloudellisesti ja harkiten.  Näissä sananlaskuissa talteen merkitsijät ovat 

sanoneet asiat suorasukaisesti kansan kielellä, ja siksi ne saattavat olla joskus hyvinkin 

ekivookkeja (vrt. suomalaiseen sananparsitutkimukseen, jossa seksiasiat on aikoinaan 

”häveliäisyyssyistä käännetty latinaksi”; Pöysä & Siikala 1998:221). Naisen paikka oli kotona 

lieden läheisyydessä, koska hän vastasi tulesta symbolisesti, mutta myös konkreettisesti, sillä mies 

hankki polttopuut ja nainen käytti ne (Andersson 2009:91). 

3.2 Naisen elämästä agraariyhteisössä 

Naisen elämää säätelivät yhteiskunnassa vallitsevat lait, moraali ja perinteet. Nainen oli 

aikaisemmin ollut aviopuolisonsa edusmiehisyyden alainen, mikä tarkoitti sitä, että hän ei voinut 

hallita omaisuuttaan eikä hänellä ollut määräämisvaltaa lapsiinsa nähden. Tämä käytäntö oli 

vuoteen 1930 asti, jolloin tuli voimaan uusi avioliittolaki. Vasta sen jälkeen nainen tuli perheessä 

tasa-arvoiseksi miehensä rinnalle (Ranta 2012:28). 
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Vielä 1900-luvun taitteessa oli tärkeää, että miehellä oli maata viljeltäväksi. Jokainen mies 

halusi olla päämies tai perheenpää, mikä takasi hänelle myös maamiesihanteen mukaisen 

yhteiskunnallisen aseman ja arvostuksen (Peltonen 2004:72).  

Nainen ei omistanut maata, mistä syystä hänellä ei myöskään ollut valtaa. Agraari-

yhteiskunnassa elettiin sukukollektiivissa, mikä tarkoittaa sitä, että samassa perhepiirissä asui 

useampia sukupolvia. Näin ollen naisen asema oli riippuvainen taloyhteisöstä ja suku-

kollektiivista, siis siinä asuvista sukulaisista sekä siitä, oliko hän talon emäntä, tytär vai miniä 

(hierarkia). Avioliitosta nainen ei voinut päättää itse, sillä se sovittiin yleensä sukujen kesken. 

Kaikki talon asukkaat osallistuivat talon töihin mahdollisuuksiensa mukaan. Miesten töitä olivat 

raskaammat ulkotyöt ja naisten töitä sisätyöt ja navettatyöt. Työnjako oli biologisperäinen ja 

joustava, mutta vain niin, että naiset avustivat miehiä kylvötöissä, sadonkorjuun aikana, mutta 

vastasivat kokonaan miesten töistä silloin kun miehet olivat poissa kotoa. Naisten työtä ei 

arvostettu peltotöissäkään yhtä korkealle kuin miesten työtä (Pylkkänen 1999).  

Miehet eivät osallistuneet naisten töihin, koska lehmä, navetta ja maito liittyivät naiseen ja 

olivat naiseuteen  koodattuja.  Miehen arvolle ei ollut sopivaa olla näiden naisellisten asioiden 

kanssa tekemisissä siitä syystä, että se oli miehen arvoa alentavaa. Näin ollen esim. lypsävä mies 

oli poikkeava ”epämies”. Maalaistalon asiantilaa voi luonnehtia vertaamalla sitä yhtiö-

kuppanuuteen, jossa agraari kotitalous on yhteisyritys ja mies on suuret ja tärkeät päätökset tekevä 

pääjohtaja. Vaimo on toimitusjohtaja, jonka vastuulla on koti sekä taloudessa tarvittavat varat, 

mutta lopullinen vastuu ja valta on kuitenkin miehellä (Löfström 1999:149, 161). 

Kirkon käsityksen mukaan talon väki oli isännän vallan ja kurin alaisena huoneentaulun
2
  

mukaisesti (Andersson 2009:94). Ennen kaikkea  naisen tuli alistua täydellisesti miehen vallan 

alle kirkon esikuvan mukaan, sillä kirkossa Kristus oli päämies, joka huolehti seurakunnasta. Näin 

ollen mies oli vastaavasti taloudessaan perheen pää, joka huolehti ja määräsi perheen asioista. Hän 

määräsi myös talon asioista edustamalla taloa ulospäin. Emännällä oli kotona avainvalta, koska 

hän käytti miehen hankkimia varoja, vastasi ruokataloudesta sekä taloudenpidosta ja sen 

suunnittelusta. Hän huolehti tämän ohella talon karjasta sekä perheestä, sen  vaatetuksesta ja 

hyvinvoinnista. Nainen on yhdistetty sekä symbolisesti että konkreettisesti tuleen ja tulisijaan, 

joista emäntä, miniä, tyttäret ja piiat huolehtivat (Apo 1999:11, 15).  

                                                      

 

 

 
2
 Andersson (2009:94) käyttää huoneentaulusta sanaa Hustavlan. 
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4  Aineisto 

Työn aineisto koostuu Suomen kansan sananparsikirjan (1995) 8555 sananparresta. Tapahtumien 

maantieteellinen ympäristö rajoittuu lähes yksinomaan maaseudulle. Kaupunkielämän kuvaus jää 

toisarvoiseksi muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Kirjan sananparret käsittävät alueellisesti 

koko Suomen lisäksi mm. Ruotsin Tornionjokilaakson (Pajalan, s. 84), Länsipohjan (s. 224), 

silloisen Karjalan kuten Uusikirkon Vpl. (s. 217), Antrean (s. 87) ja Inkerin Venjoen (s. 132). 

Kieliasultaan kirja on osaksi kirjakieltä osaksi eri keruualueitten murteita. Sananparsien ikä ei käy 

ilmi teoksesta, mutta Kristiina Näyhö, SKS, kertoo niistä seuraavasti: 

 

Teoksen Suomen kansan sananparsikirja (toimittaneet R. E. Nirvi ja Hakulinen) ensimmäinen painos on 

vuodelta 1948, sen jälkeen siitä on julkaistu lukuisia uusintapainoksia (8. painos vuonna 2006). Teoksen 

esipuheessa toimittajat kertovat sananparsivalikoiman perustuvan aineistoon, jonka Sanakirjasäätiö, 

Suomalaisen Tiedeakatemian Keräystoimisto ja eri ylioppilaskunnat kokosivat vuosina 1931–1937 julkisten 

keruukilpailujen avulla. Kirjan sananparret olivat siis enemmän tai vähemmän elävää perinnettä 1930-luvulla, 

mutta osa niistä voi olla huomattavasti sitä vanhempia. Yhteistä ikää kirjan sananparsille ei voi määritellä. 

Yksittäisten sananparsien ikää voi yrittää selvittää etsimällä sananparsijulkaisuista ja arkistotallenteista eri-

ikäisiä toisintoja, mutta aivan täsmällinen iänmääritys ei useinkaan ole mahdollista. (Näyhö 2014). 

 

Käsittelin kirjan sananparret yhtenäisenä ja samanarvoisena perusaineistona, koska kirjassa 

noudatetulla eri aihepiirien mukaisella kappalejaolla ja otsikoinnilla ei ole merkitystä työn 

kannalta. Kirja on näköispainos, jossa on siellä täällä taiteilija Erkki Tuomen tussipiirroksia 

kuvaamassa, elävöittämässä ja selventämässä tekstiä. Piirros on tavallisesti samalla sivulla tai 

aukeamalla kuin sananparsi. Päällekkäisyyksiä välttääkseni jätin kuvien sananparret pois 

tilastoinnista. 

Rajaan materiaalin siten, että työn ensimmäinen eli kvantitatiivinen osuus käsittää kirjan 

kaikki (8555) sananparret (ks. liite 1). Kvantitatiivisen ryhmäjaon perusteella saaduista neljästä 

ryhmästä on jatkossa tutkimuksessa mukana ainoastaan kirjan naissananparret eli ne sananparret, 

joissa mainitaan jokin naista tarkoittava sana. Toista ja kolmatta osuutta nimitän kvalitatiiviseksi, 

vaikka tässä osuudessa on sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista menetelmää, mutta haluan 

erottaa sen koko kirjan kvantitatiivisesta tutkimuksesta. Tutkimuksen ulkopuolelle jäävät 

sananparret, joissa ei voi määritellä naisen tai miehen sukupuolta, koska samassa sananparressa on 

sekä naista että miestä merkitsevä sana. Tutkimukseen eivät myöskään kuulu sellaiset sananparret, 

joissa ei voi määritellä naisen siviilisäätyä.  
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5 Menetelmät 

Työn suuri materiaalimäärä asetti omat ehtonsa empiirisen menetelmän valinnassa sekä erityisesti 

materiaalin lukumäärän tarkistuksessa eri työvaiheissa. Toisin sanoen menetelmän tuli olla 

sellainen, että on mahdollisuus tarkistaa jokaisen sananparren olevan jatkuvasti mukana sekä 

yksittäin että eri ryhmissä. Tämä tarkoittaa siis sitä, että metodin eräs tärkeimmistä ominai-

suuksista tuli olla se, että eri osa-alueet esimerkiksi taulukoissa olivat yleiskatsauksellisia, helposti 

verrattavissa sekä tarkistettavissa. Koska en ole käyttänyt työssäni perinteistä kvalitatiivista 

sananparsien tutkimusmenetelmää, kerron seuraavassa tarkemmin menetelmästäni. 

Käytettävissäni ei ollut valmista menetelmää tai mallia, joten laadin työn empiiristä osuutta 

varten mallin (liite 1), joka on yleiskuva työn eri vaiheista. Mallia voi pitää mentaalisena mallina 

siinä mielessä, että se on ollut olemassa vain minun mielessäni (vrt. Hakala 1997:35). Lisäsin 

malliin numerotiedot työn etenemisen mukaan. Mallin kuvioiden tarkoitus on ollut hahmottaa työn 

aikana suurta materiaalimäärää, kuvata pääpiirteittäin työn empiirisen osan etenemistä ja helpottaa 

siten myös aineiston jaottelemista järjestelmällisesti eri osa-alueisiin.  

Kvantitatiivisen menetelmän osuus käsittää kirjan kaikki (8555) sananparret, jotka olen 

seulonut useassa eri vaiheessa (ks. malli). Ensimmäisessä seulonnassa ryhmittelin sananparret 

siten, että merkitsin ensin kirjan sivumarginaaliin jokaisen sananparren kohdalle ryhmää 

tarkoittavan merkin. Keräsin sitten merkintöjen mukaan kirjan jokaiselta sivulta eri 

henkilöryhmiin kuuluvat sananparret. Kirjasin seuraavaksi eri ryhmien summat alamarginaaliin ja 

laskin sivu sivulta eri ryhmien yhteissummat. Tarkistusta varten laskin vielä vastaavasti erikseen 

kaikkien ryhmien kokonaissummat. Ryhmittely tapahtui siten, että poimin sivu sivulta 

alamarginaalien yhteenlasketut luvut omaksi ryhmäkseen: Miehet, Naiset, Miehet + Naiset sekä 

Neutraalit.  Keräsin jokaiselta sivulta saadut alamarginaalin tiedot sivu sivulta vastaavan ryhmän 

kohdalle taulukkoon. Vertasin vielä näin saadut eri ryhmien loppusummat kirjan kokonais-

summaan. Merkinnät sivun alamarginaalissa näyttivät esimerkiksi seuraavalta: 

= 3,  = 2,  = 1, 0 = 14; yhteensä = 20.  

Kyseisellä sivulla on siis 3 naissananpartta, 2 miessananpartta, 1 naiset + miehet ja 14 neutraalia 

sanapartta eli yhteensä 20 kpl.  

 

Sananparsien loppusummat ryhmittäin: 

Sivu         0 yhteensä  

1-459 727  1400 360 6068 8555  
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Ryhmiin erittelyn jälkeen kirjasin listaan jokaisen naissananparren (liite 3).  

 

1.   Naissananparret, sananparressa on naista tarkoittava sana. 

2.   Miessananparret, sananparressa on miestä tarkoittava sana. 

3.   Naiset + Miehet, samassa sananparressa on sekä miestä että naista tarkoittava sana. 

4.  0 Neutraalit. Tähän ryhmään kuuluvat ryhmien 1-3 ulkopuolelle jäävät sananparret, joita 

ovat käsitteellisesti epäselvät sekä sananparret, joissa ei ole henkilömainintaa. 

 

Seulonnan tarkoitus oli löytää puhtaat henkilöryhmät siten, että ryhmässä on ainoastaan 

sananparsia, joissa mainintaan joko mies (Miehet) tai nainen (Naiset), jotta nämä ryhmät ovat 

vertailukelpoisia keskenään. Jaon kriteerinä on sananparressa miestä tai naista merkitsevä sana tai 

sen puuttuminen. Jos samassa sananparressa mainitaan sekä nainen että mies, tuli ryhmän nimeksi 

Naiset + Miehet. Kaikissa sananparsista ei mainittu henkilöä, joten nämä sananparret saivat 

ryhmänimeksi Neutraalit, sillä ne eivät kuuluneet kumpaankaan ryhmään. Ryhmä Naiset + 

Miehet (sekaryhmä) sekä Neutraalit (jäännösryhmä) ovat jatkossakin mukana tilastoinnissa, mutta 

kuuluvat työhön ainoastaan aineiston lukumäärän tarkistusta varten.  

Toisessa osuudessa on kvantitatiivista ja kvalitatiivista menetelmää rinnakkain.  Jatkossa 

käytän tästä osuudesta nimitystä kvalitatiivinen osuus, erotukseksi ensimmäisestä eli 

kvantitatiivisesta osuudesta, koska ryhmässä tutkitaan naisen arvostusta. Perusaineistona on 

kvantitatiivisen seulonnan tuloksena saatu ryhmä Naiset (727), joista keräsin listan Naiset ja 

kirjasin ne edelleen Alaryhmiin (listat työmateriaalia) naissanan esiintymisjärjestyksessä. 

Analysoidessani listan sananparsia huomasin, että muutamissa sananparsissa oli 2 tai 3 mainintaa 

naisesta siten, että niissä jokaisessa on eri arvostus. Tein lisäykset (84) listaan, koska 

kvalitatiivisen seulonnan kriteerinä on sananparressa mainittu naista tarkoittava sana. Listasta 

siirsin naissananparret edelleen taulukkoon Alaryhmät. Taulukoinnissa käytin kvantitatiivista ja 

kvalitatiivista menetelmää rinnakkain siten, että arvioin ensiksi sananparressa olevan positiivisen 

ja negatiivisen arvostuksen ja taulukoin samanaikaisesti sananparren Alaryhmän taulukkoon 

naisryhmän arvostusta vastaavaan sarakkeeseen. Alaryhmiin jaon tarkoitus oli helpottaa seuraavaa 

työvaihetta, joka oli sananparsien jako eri naisryhmiin, sillä taulukossa oli jo valmiiksi eriteltynä 

naisen nimitys ja arvostus. Taulukoinnin tarkoitus on ryhmittelyn lisäksi mahdollistaa Alaryhmien 

eli tämän osuuden naissananparsien ylimääräisen tarkistuksen ennen viimeistä taulukointia. 

Ryhmä Neutraalit on jäännösryhmä, joka ei siis ole jatkossa mukana tutkimuksessa. 
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Viimeinen osuus on naisen arvostus siviilisäädyn perusteella. Tässä, samoin kuin edellisessä 

osuudessakin, on sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista menetelmää rinnakkain. Ryhmittelyn 

jakokriteerinä on naista tarkoittava sana, jonka perusteella olen arvioinut siviilisäädyn eli sen, 

onko nainen naimisissa vai naimaton. Jos ryhmän sananparresta puuttuu naista tarkoittava sana tai 

muusta syystä ei voi päätellä, onko nainen naimisissa vai ei, merkitsin sananparren ryhmään Muut 

(jäännösryhmä, joka ei ole jatkossa mukana tutkimuksessa). 

Määritellessäni sananparren ryhmää olen käyttänyt apuna Nykysuomen sanakirjaa (1966-67) 

ja Kielitoimiston sanankirjaa (2007) sekä alan kirjallisuutta esimerkiksi Apo (1999), Ranta (2012) 

ja Utrio (1984, 2005, 2006). Naisen arvostusta määritellessäni olen pyrkinyt objektiivisuuteen, 

mutta joissakin harvoissa tapauksissa on oman kielialueeni murre (savolaiskiila) sekä oma 

käsitykseni maalaiselämästä saattanut vaikuttaa arviointiini. Analyysin olen suorittanut 

kulttuurillista menetelmää soveltaen ja huomioimalla naisen elämän agraari-yhteisössä eli, miten 

naisen elämään ja olosuhteisiin vaikuttivat yhteiskunnan lait ja määräykset, kirkon naiselle 

asettamat vaatimukset sekä agraariyhteisön hierarkia.  

Menetelmän empiirisestä osuudesta laatimani malli on ollut selkeä, helppo noudattaa ja 

toiminut hyvin käytännössä. Mallin haittapuoli on ollut osa-alueiden välttämätön moniker-

roksisuus, mikä on ollut työskentelyssä sekä aikaa vievää että tarkkuutta vaativaa. Mallin avulla 

olen saanut selkeät vastaukset kvantitatiivisiin tutkimuskysymyksiini. 
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6 Analyysi 

Tässä kappaleessa kerron sekä kvantitatiiviset että kvalitatiiviset tulokset. Ensiksi koko kirjan 

kvantitatiivinen tutkimus, jonka havainnollistan ympyrädiagrammilla sekä antamalla eri ryhmistä 

tyypillisiä esimerkkejä. Ryhmä Naiset on kvalitatiivisen tutkimuksen perusaineisto, jossa on 

kvalitatiivista ja kvantitatiivista tutkimusta rinnakkain.  

6.1 Kirjan kaikki sananparret 

Aineiston sananparsien kokonaismäärä on 8555. Diagrammissa ryhmät ovat suuruusjärjes-

tyksessä, mutta jatkossa ryhmien järjestys on: Neutraalit, Miehet, Miehet + Naiset.  Ryhmä Naiset 

on viimeisenä, koska ainoastaan tämän ryhmän tarkastelu jatkuu kvalitatiivisessa osuudessa. 

 

 

Kuvio 1.  Kirjan sananparsien (8555 kpl) jakautuminen kolmeen eri henkilöryhmään  

 sekä jäännösryhmään, Neutraalit. 

 

Kuvion mukaan suurin osa sananparsista on neutraaleja. Ryhmään kuuluu kaikkiaan 6068 

sananpartta, 70,9 %. Ryhmän suuri koko selittyy siten, että enemmän kuin kaksi kolmesta 

sananparresta on sellaisia, joista puuttuu kriteerin mukainen henkilömaininta. Seuraavaksi suurin 

ryhmä on Miehet, joka on myös suurin henkilöryhmä, sitten Naiset ja pienin on Naiset + Miehet. 

Henkilöryhmiä tarkasteltaessa huomaa, että ne puoliintuvat: Miehet 1400 kpl, Naiset 727 kpl ja 

Miehet + Naiset 360 kpl. Tutkimuksessa ei löytynyt mitään selitystä tähän ilmiöön, joten arvelen 

sen olevan pelkkä sattuma. 

Ryhmä Neutraalit. Tässä ryhmässä ovat sellaiset sananparret, jotka eivät lukeudu 

sukupuolen mukaan mihinkään henkilöryhmään. Näissä sananparsissa voi olla maininta 

sukupuolesta, mutta se on niin neutraali tai epäselvä, että sananparren ryhmittely olisi jäänyt 

70.9% 

16.4% 

8.5% 
4.2% 

Neutraalit 70,9% (6068 kpl)

Miehet 16,4% (1400 kpl)

Naiset 8,5% (727 kpl)

Naiset + Miehet 4,2% (360 kpl)
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täysin arvailujen varaan. Ryhmän suuri koko selittyy sillä, että se on jäännösryhmä, jossa ovat 

kaikki henkilöryhmien ulkopuolelle jäävät sananparret (”nolla-sukupuoli”). Mukana ovat myös 

esimerkiksi säästä ja vuodentulosta kertovat sananparret, joita kirjassa on melko runsaasti. 

Sananparsien kuvaamana aikana elettiin vielä suureksi osaksi omavaraistaloudessa ja oltiin 

riippuvaisia vuodentulosta suuremmassa määrin kuin nykyään (Ollila 2000:19). Tästä syystä oli 

tärkeää, että osattiin tehdä oikeat maanviljelystyöt oikeaan aikaan, sillä sanaparsia käytettiin 

apuna tulevan sään ennustamisessa Itä kesän istuttaa, länsituuli lämmittää. (s. 440), sadonkorjuun 

ajankohdan määrittämisessä Puola puolikypsä, ohra kokokypsä. (s. 275) ja yleisenä tietona Vilja 

kasvaa vilulakki mut heinä tarvitte hellett. (s. 274) Neutraalit-ryhmässä on paljon sananparsia, 

joissa vain todetaan tietty asiantila Porstuasta talo tapansa näyttää. (s. 183), Sit varten hevosella 

länket on että se vetää. (s. 65). Tähän ryhmään kuuluvat myös joko murteen vuoksi tai muusta 

syystä epäselväksi jääneet sananparret Kylymiä nauruja kun Ransoon harakalla. (s. 108). Sana 

Ransoon voisi mielestäni tarkoittaa miehen sukunimeä tai talon nimeä. Pidin jälkimmäistä 

vaihtoehtoa kuitenkin todennäköisempänä, sillä nimestä ei käy selvästi ilmi, että kyseessä on 

mieshenkilö.  

Joskus mainitaan miehen tai naisen etunimi tai sukunimi, mutta itse käsite ei tarkoita henkilöä 

vaan ihan selvästi jotakin muuta asiaa, siksi ryhmä on Neutraalit kuten seuraavissa: Paavali 

papupäivä. (s. 232), Nyt olis koria ilama vierasten mennä. (s. 353). Edellä mainitussa sanan-

parressa ei siis voi määritellä, onko kyseessä nais- vai miesvieras, ja siksi ryhmäksi tulee 

Neutraalit. Sananparsissa on usein henki- ja taruolentoja kuten piru (s. 202), lempo (s. 156) ja 

myös esineitä (s. 269), eläimiä (s. 254) ja tapoja (s. 108) kuvaavia sananparsia. Katson 

seuraavassa Tapion kuuluvan Kalevalan taruolentoihin, koska sananparsi henkii mielestäni 

runokarjalaista perinnettä, vaikka siinä mainittu Tapio onkin miehen nimi: Hongan holistaja, 

petäjän päristäjä, silivan siristäjä, Tapion riihenpuija, harjan purkaja, syrjiin suolla hiihtäjä, 

akan lehmän ammuttaja. (s. 454) Seuraavasta sananparresta puuttuu miestä ja naista tarkoittava 

sana, mutta selityksestä selviää, että kyseessä on sulhasmies ja puhuja on nainen. Näin ollen 

sananparsi ei täytä miessananparren eikä naissananparren kriteeriä vaan ryhmäksi tulee 

Neutraalit: Älä viäl lähd, meijän kuko laola nii aikasi. (s. 128) [kirjan selitys: ”Luhti-

keskustelua.”] Vihillä vilut sylämmeen menee. (s. 146) on sisältönsä puolesta epäselvä ja tämän 

lisäksi siitä puuttuu sekä naisnimi että miesnimi.  

Ryhmä Miehet. Ryhmässä on kaikkiaan 1400 sananpartta, 16,4 %, mikä on enemmän kuin 

ryhmä Naiset sekä ryhmä Naiset + Miehet yhteensä. Mukana ovat ainoastaan sananparret, joissa 

mainitaan miestä tarkoittava sana. Näihin lukeutuviksi olen katsonut myös kyseiselle ajalle 
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tyypilliset miesammatin edustajat kuten talonpojat (s. 393), sepät (s. 316), suutarit  

(s. 318), räätälit (s. 319), myllärit (s. 320) ja papit (s. 418), sillä ammattinimekkeistä käy selvästi 

ilmi henkilön sukupuoli. Ryhmässä on seuraavanlaisia sananparsia: Töistä miästä mainitaan eikä 

suurista sanoista. (s. 65), Sotkeutuu kun Summanen hoosuihisa. (s. 83) Katson Summasen 

edustavan tässä mieshenkilöä, jota puhutellaan suomalaisen tavan mukaan vielä nykyäänkin 

sukunimeltä (vrt. Saloniemi 1988:54-55). Esimerkiksi toimittaja Jan Andersson sanoi: ”… 

kysytään Pekkariselta ja sitten Pirkolta…” tarkoittaen kansanedustajia Mauri Pekkarista ja Pirkko 

Ruohonen-Lerneriä (Andersson 2011). ”Housut ovat taas erittäin arvokas ja tärkeä vaatekappale” 

miehelle, mutta naiset olivat entisaikaan ”hameväkeä” (Siiroinen 1988:42). 

Asiayhteydestä käy joskus ilmi, että mies on mainittu muulla nimellä kuin tavallisesti miestä 

tarkoittavalla sanalla Helapoosti tiätää jott on äijääntynyt, sanoo poika ku vihiiltä tuli. (s. 146) 

Tässä on mielestäni selvästi kyse miehestä tai ainakin niin aikuisesta pojasta (”äijääntynyt”), että 

hän on saavuttanut naimisiinmenoiän, mikäli kyseessä ei ole ”vanhapoika”. En mnää hual ene 

mittä, mnää ole miähe saan jo. (s. 146) Puhuja on selvästi nainen (”mnää” = minä), mutta naista 

tarkoittava sana puuttuu.  Kriteerin mukaan ryhmä on Miehet [sic!], sillä sana mies mainitaan.  

Seuraavassa sananparressa on tilanne päinvastainen: Joka on herja hevoijselleen, se on viekas 

vaemolleen. (s. 293) Pronomini ”joka” viittaa mieheen, mutta koska miestä merkitsevä sana 

puuttuu, sananparsi ei näin ollen kuulu miesryhmään vaan naisryhmään [sic!]. Mikäli mies 

mainitaan etunimeltä, sukunimeltä tai molemmat nimet ovat mukana, kuuluu sana ryhmään 

Miehet. Tule mitä tule! sano Pusa Matt kum punamult kylvi. (s. 273) Voisi ajatella, että sellaiset 

sanat kuin varas (s. 157), leski (s. 63), orja (s. 159, 203) tai loinen (s. 159) olisivat miehiä. 

Käsitykseni mukaan kaikki edellä mainitut voivat olla myös naisia, joten ne eivät kuulu ryhmään 

Miehet enempää kuin ryhmään Naiset, vaan ne ovat neutraaleja, koska selvästi sukupuolta 

ilmaiseva sana puuttuu. 

Ryhmä Naiset + Miehet. Tähän ryhmään kuuluvat sellaiset sananparret, joissa samassa 

sananparressa mainitaan sekä nainen että mies. Ryhmä Naiset + Miehet on pienin henkilöryhmä, 

vain 360 kpl eli 4,2 % koko kirjan sananparsista. Ryhmään kuuluvat sananparret, joissa henkilöt 

mainitaan etunimeltä: Tuu nyt tuphan, Liisa keittää pannun ja juorhan kupit! sanoo Kaappoo. (s. 

244) tai ammattinimellä Ei oo akkalukkarista eikä ukkokupparista. (s. 321) Tämä sananparsi 

kuvaa hyvin aikaansa ja on käsitykseni mukaan sisältönsä puolesta katsottava käänteiseksi siten, 

että lukkari oli mies ja kuppari nainen. Entisaikaan miehillä ja naisilla oli yhteisössä tarkasti 

määrätty työnjako, josta ei ollut hyvä poiketa, koska se saattoi tuottaa senaikaisen käsityksen 
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mukaan onnettomuutta (Ranta 2012:21). Toisaalta, tässä mainitaan naista ja miestä merkitsevä 

sana, joten ryhmittely ei tuottanut vaikeuksia.  

Mies ja nainen ovat sananparsissa usein vastakkain Yks älli ämmän päässä, äijän päässä 

yhreksän. (s. 118), Kiitä illast isänteä, emänteä vast oamusil. (s. 196), Minkä veli ryöstää, sen 

sisar antaa. (s. 180) Edellisessä sananparressa arvelen kyseessä olevan aikuisten sisarusten 

perintö- tai raha-asian. Jos asiayhteydestä ei käy tarkemmin ilmi lesken sukupuoli, on ryhmä 

Neutraalit. Seuraavassa on kuitenkin poikkeus: Kukast niin kooho o et hyvä asjast vastaam pitä? 

sano lesk kon toine lesk naiman tul. (s. 163) Sanasta ”leski” ei käy ilmi henkilön sukupuoli. 

Entisajan avioliittokäytännöstä voi kuitenkin päätellä, että kyseiset lesket ovat eri sukupuolta. 

Hän, joka ”naiman tul´” on siis mies ja sananparressa on kyse miehestä ja naisesta (vrt. Andersson 

2009:109).  

Tässä ryhmässä on vastakkainasettelun rinnalla usein myös samanaikaista rinnastusta 

Naine kuolj:nauha taittu, mies kuolj:talo häviää. (s. 147) Rinnastuksena näkisin kuoleman, 

vastakkaisuutena kuoleman seurauksen, varsinkin naisen kuoleman vähäpätöisyyden miehen 

kuolemaan verrattuna. Leskeksi jäätyään naisen oli kuitenkin helpompi jatkaa jonkin aikaa talon 

asumista, sillä hän oli tottunut miesten töihin (Utrio 2006:264). Samaa rinnakkaisuutta/vastakkai- 

 suutta on myös seuraavassa sananparressa: Miäs on luotu vaimmon varaks, vaimmo lasten 

vartijaks. (s. 147) Piijast ko tulloo emäntä tai rengist isäntä, niitä ei palvele pirukaa.  

(s. 143), jossa viitataan siihen, että oli sopivampaa naida omasta yhteiskuntaluokastaan ja 

poikkeuksista seuraa ikävyyksiä (vrt. Stark 2011:200). Sen sijaan yksiselitteinen ja positiivinen on 

mielestäni Lämpöönen ja ja pehmoonen ku Rintamäjen Matin morsian. (s. 143), mutta yksi-

selitteinen ja negatiivinen on Kyssyy ja kyllä tietää, sano morsian papille. (s. 145), koska Muija 

otetaan, miäs saalaan. (s. 119) 

Mies ja hevonen rinnastetaan usein toisiinsa ja heitä pidetään parempina kuin akkaa ja 

lehmää Kyllä akkana ja lehmänä pia o, mutta miässä ja hevoossa olla kostaa. (s. 115) [kirjan 

selitys: ”Kostaa olla = on vaikea olla.”] Hellquist (2005:99, 100) sanoo, että lehmä on myös 

kömpelyyden ja tyhmyyden vertauskuva: ”Kossa är smekord för en ko och skymford till en 

kvinna, som också kan få höra att hon är dum som en ko eller lat som en ko. I slangspråket betyder 

kossa 'hora'.”  

Ihan tavallinen tyytyväisyyden toteaminen on puolestaan seuraavassa sananparressa, joka on 

sisällöltään neutraali, mutta kuuluu tähän ryhmään siksi, että siinä mainitaan sekä äiti että poika. 

Poika, ”pojal”, on mielestäni jo aikuinen mies, koska ”euko” on vanhahko nainen (ks. Akka, 

Analyysi).  Asjat onkii sev verra hyväst jottei uo toisekaa euko pojal paremi. (s. 60) Nainen saa 



 

 

21 

 

myös arvostusta, vaikka huomattavasti harvemmin kuin mies Ämänä suku pööräm pääs ja isänä 

suku oveloukkas. (s. 195) 

6.2 Ryhmä Naiset 

Tässä kappaleessa kerron ensiksi ryhmän Naiset kvantitatiiviset tulokset ja numerotietojen yleis-

katsaukset (liite 2). Yksityiskohtaisempi tarkastelu ja vertailu on naimisissa olevien naisten eri 

ryhmissä Akka, Ämmä, Muori jne. sekä vastaavasti naimattomien naisten ryhmissä Tyttö, Neito, 

Piika jne. 

 Kvalitatiivisten tulosten osuudessa, jossa on siis sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista 

menetelmää, kerron ensiksi, miten naista arvostetaan ryhmässä Naiset, onko arvostus positiivista 

vai negatiivista ja seuraavaksi naisen arvostetus siviilisäädyn perusteella, onko naimisissa olevien 

naisten arvostus positiivisempaa kuin naimattomien. Ryhmien tulokset ovat taulukoissa 1 ja 2.  

Mallissa (liite 1) on ryhmät merkitty eri järjestyksessä kuin tässä osuudessa, jossa ryhmä 

Naiset on viimeisenä, koska tutkimuksen loppuosa käsittää ainoastaan ryhmän Naiset sananparret. 

Kirjan kaikista sananparsista on 727 (8,5 %) naissananparsia, mikä on vain noin puolet 

miessananparsien lukumäärästä. Keräsin kirjaan merkityt naissananparret listaksi (liite 3), jossa 

jokainen sananparsi on numeroitu juoksevalla numerolla. Nämä sananparret ovat samat kuin 

kvalitatiiviset naissananparret, joita tarkastelen seuraavassa kappaleessa. Siksi kerron sekä 

ryhmien että yksittäisten naisnimitysten tulokset kvalitatiivisessa osuudessa.  

Prosenttiluja tarkasteltaessa voi todeta (liite 2), että ryhmässä Naiset on kaikkiaan 167 

positiivista sananpartta (20,6 %). Negatiivisia sananparsia on huomattavasti enemmän eli 388, 

mikä on tarkoittaa sitä, että lähes joka toinen kaikista naissananparsista (47,8 %) on negatiivinen. 

Neutraalien sananparsien osuus on noin kolmannes, 256 eli 31,6 %. Nämä sananparret eivät ole 

tutkimuksessa mukana muutoin kuin numerotietojen tarkistusta varten. Lisäksi on huomattava, 

että listassa on naissananparsien määrä 727 ja kvalitatiivisessa tarkastelussa niitä on kaikkiaan 

811. Tämä ero selittyy siten, että listassa kriteeri on: sananparressa on jokin naista merkitsevä 

sana. Toisin sanoen sananparressa on yksi naissana, mutta niitä voi olla kaksi tai jopa kolmekin. 

Työn edetessä huomasin, että listaan keräämisessä käyttämäni kriteeri oli asianmukainen 

kvantitatiivisessa osuudessa. Mutta sama kriteeri ei ollut jatkossa riittävän tarkka, koska samassa 

sananparressa voi olla useampia naista tarkoittavia sanoja. Tästä syystä seuloin tarkemmin listan 

sananparret eli jokaisen naissanan mukaan, mikä on kriteeri naisryhmän kvalitatiivisessa 

osuudessa. Esimerkiksi Moni on neito naitaisa, orpana otettaisa, huora pois ajettaisa. (s. 157) 

Edellä mainitusta seuraa siis, että sananparsi kuuluu näin ollen kvalitatiivisessa osuudessa 
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kolmeen eri ryhmään, koska neito on positiivinen, orpana on neutraali ja huora on negatiivinen, 

mutta kvantitatiivisessa osuudessa vain yhteen ryhmään. Listaan tuli kaikkiaan 84 lisäystä ja 

ryhmän Naiset kokonaismäärä on siis kvalitatiivisessa osuudessa 811.  

Ryhmässä Nainen on sekä Naimisissa olevien että Naimattomien kvalitatiivisessa jaottelussa 

ollut kriteerinä sananparressa ilmenevä naisen positiivisuus tai negatiivisuus. Seuraavassa 

suhtaudutaan naiseen negatiivisesti: Kaks on pahhoo mualimassa:paha akka ja kova pakkanen. (s. 

453) Positiivista suhtautumista on: Mis on sorja tyttö tai imisä koira, ei sinne varkaat tule. (s. 125) 

Ryhmä Muut jää analyysin ulkopuolelle, koska naisen siviilisääty jää epäselväksi (ks. kappale 5). 

Naista arvostetaan selvästi negatiivisesti, sillä yhtä positiivista sananpartta vastaa vähän yli 

kaksi negatiivista. Siiroinen (1988:42) sanoo, että naisen alemman arvostuksen huomaa jo 

vaatetuksesta, sillä naisten hame on hyvin negatiivinen sana. Esimerkiksi hän antaa sanonnan 

”riippua jonkin hameissa” ja sanan ”hameväki”. Suuri negatiivisuus johtuu lisäksi siitäkin, että 

miehet ovat yleensä olleet aineiston kertojia sekä kerääjiä, ja he ovat myös valikoineet ja tutkineet 

sanalaskut (Granbom-Herranen 2012:167). Kuusi sanoo, että nainen vaikenee yleensä 

sananlaskuissa, mutta että naisesta ei vaieta (Kuusi 1954:91-92). Syynä negatiivisuuteen voisi siis 

ajatella olevan eräänlaista naisen vaikenemista sananparsissa (miesten puhetta) ja tämän lisäksi se, 

että miehet ovat keränneet ja tutkineet kyseisiä sananparsia. Jo suomen kielessä on negatiivista 

naisen arvostusta kuten naista merkitsevissä sanoissa. 

6.3 Ryhmä Naiset Naimisissa 

Tässä osiossa kerron ryhmän Naiset Naimisissa (taulukko 1.) kvalitatiiviset tulokset. 

Sananparren laskin kuuluvan ryhmään Naimisissa, jos naisen ryhmänimikkeestä (esimerkiksi 

Emäntä) voi päätellä naisen siviilisäädyn. Naisen nimityksen määrittämisessä olen käyttänyt 

pääasiassa Kielitoimiston sanakirjaa. Sananparsien esiintymistiheys on merkitty sulkeisiin siten, 

että arvostus on [p = positiivinen, n = negatiivinen, 0 =neutraali ja viimeksi yhteissumma = y]. 

En ole huomioinut analyysissä neutraalien sananparsien tuloksia, koska niissä puuttuu arvostus, 

mutta ne ovat kuitenkin mukana taulukossa 1. lukumäärän tarkistusta varten. Järjestys jokaisessa 

ryhmässä on: naisen nimitys ja sen synonyymit, minkä jälkeen on esiintymistiheys, arvostuksen 

prosenttiluvut: P on positiivinen arvostus ja N negatiivinen arvostus (näistä suurempi on 

alleviivattu), 0 neutraali arvostus eli nolla, KS:n määritelmä, esimerkit, kirjallisuutta ja viimeksi 

kyseisen naisryhmän analyysi, A. 

Suomalainen naisihanne oli suurikokoinen, valkoverinen ja pulska (Virtanen 1988:116). 

Lihavuus katsottiin kauneudeksi, koska ruuasta oli puute (Stark 2011:249). Kaunis ja komea 
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ihminen oli: ”…henkilö, joka on sinisilmäinen, punaposkinen, valkoverinen, keltahiuksinen ja 

sievä raatonen sekä kooltaan tavallinen; mustasilmäistä ei pidetty ihmisenäkään.” (Aaltonen 

1959:121). 

Taulukko 1. Ryhmä Naimisissa, esiintymistiheys alaryhmissä 

Naisnimike Positiivinen Negatiivinen Neutraali  Yhteensä 

Naimisissa f. %   f.   % f. % f. 

Akka 30 16,2 122 65,9 33 17,8 185 

Ämmä 5 8,9 37 66,1 14 25,0 56 

Muori 1 4,0 14 56,0 10 40,0 25 

Äiti 7 17,9 9 23,1 23 59,0 39 

Äitipuoli 0 0,0 3 100,0 0 0,0 3 

Vaimo 14 35,9 17 43,6 8 20,5 39 

Emäntä 24 40,7 15 25,4 20 33,9 59 

Miniä 4 14,3 15 53,6 9 32,1 28 

Anoppi 1 14,3 3 42,9 3 42,9 7 

Summa 86     19,5 % 235      53,3 % 120      27,2 % 441 

 

 

Tähän ryhmään (liite 1) kuuluvia sananparsia on kaikkiaan 441, 54,4 %, ryhmästä Naiset (811). 

Suurin osa eli yli puolet kirjan kaikista naissananparsissa mainituista naisnimikkeistä on siis 

sellaisia, jotka kuvaavat naimisissa olevan naisen elämää ja olemista. Enimmäkseen 

sananparsissa, yli puolessa, suhtaudutaan naiseen negatiivisesti eli yhtä positiivista sananpartta 

vastaa enemmän kuin kaksi negatiivista. Neutraaleja on yli neljännes koko naisryhmän 

sananparsista. Ryhmässä on seuraavat yhdeksän naisnimikettä niiden esiintymisjärjestyksessä: 

Akka, Ämmä, Muori, Äiti, Äitipuoli, Vaimo, Emäntä, Miniä ja Anoppi. 

6.3.1 Akka 

Akka, akku, eokko, eukko, eukku, muija, rolliakka, kestakka, huorj-akka, savolaeseukko. 

[p 30, n 122, (0 33); y 185];  P 16,2 %,  N 65,9 %, ( 0 17,8 %).  KS: akka ark., halv. eukko, 

muija, muori, ämmä. 1. (vanhahko) nainen. Kylän akat, Juoruakka, Noita-akka. Kuv. pelkurista. 

Akka tieltä kääntyköön SP. 2. Vaimo, emäntä. Jaatisen (1988:47) mukaan: akka, eukko, muija ja 

ämmä tarkoittavat kansankielessä naimisissa olevaa naista, isoäitiä tai yleensä vain vanhaa 

naista. 

  Suomen kielessä, kirjakielessä, sanalla akka on kielteinen sävy, mutta murteissa se on vain 

vanhan naisen nimitys. Sana akka tarkoittaa myös epäonnistumista, huonoa suoritusta tai 
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pelkäämistä. Lasten leikeissä ”akka” tarkoittaa kaatumista ja sana ”akanvirta” on vastavirta 

(Jaatinen 1988:47). Kaks on pahaa mualimassa:paha akka ja ja kova pakkanen. (s. 454) Akan 

huonoihin puoliin kuuluu myös paha luonne. Se tarkoittaa riitaisuutta, mikä on naisen 

luonnollinen ominaisuus. Tätä naisen piirrettä miehen on vaikea kestää (Andersson 2009:164). 

Mutta miehellä oli oikeus pitää naiset kurissa huoneentaulun mukaan (Pylkkänen 1999:28, 

Andersson 2009:94): Suitset hevojsel, kurj akal! (s. 152), Kala on paistai paremp, akka lyyve 

leppijämp. (s. 154) Nainen sai enemmän arvostusta, jos hän suoriutui miehen rinnalla fyysisistä 

voimaa ja kestävyyttä vaativista miesten töistä. Jaksaakseen tehdä kovasti raskaita töitä hänellä 

tuli siis olla samat hyvät ominaisuudet kuin hyvällä hevosella: hänen tuli olla voimakas, 

lujatekoinen ja terve (Löfström 1999:183). Myönteistä suhtautumista on seuraavassa, jossa häntä 

verrataan hevoseen (ks. 3.1): Akka ja tamma ne talon asuu. (s. 292) sekä Hevojsessa mieheh 

henki, akassa koko elämä. (s. 291) Naisen kovakin työ oli kuitenkin vähäpätöistä miehen työn 

rinnalla, sillä Muijat ja kanat ne on kun talon hävittää. (s. 298) Naisen oli hyvä olla kooltaan 

miestä pienempi (ks. 3.1) Piäni muija kullan väärti:hatusta hameen saa. (s. 136) Mutta toisaalta 

pieni akka ei ollut yhtä hyvä työntekijä. Pienest akast ei ou ku paistikkaihe kuorijaks. (s. 136) 

Suurikokoinen akka oli kuitenkin hyödyllinen, koska Pitkät akat on talossa hyvät, lakilampun 

sammuttajat. (s. 136) Nainen on yhdistetty tulisijaan sekä symbolisesti että konkreettisesti, sillä 

naisen paikka on tulisijan läheisyydessä ja kotona (Apo 1999:10), sillä Akka ja uun pysykööt 

kotona. (s. 154) Naisen kauneus on tärkeä asia vaimoa valittaessa, Korian akan ottaa pitää, 

haukkuu se rumakin. (s. 135), mutta kauneus ei ole kuitenkaan välttämätöntä Jos on ruma akka ni 

piä parempi hevojne! (s. 151), koska hyvällä hevosella päässee nopeasti kylän ohi ja siten akan 

rumuus jää näkemättä. Mutta On siinä kauniissai akassa kurreita. (s. 151) Toisaalta Hae akkoo 

veäräseärtä ja lehmee romuluista. (s. 283), mistä voi päätellä, että kauneuden edelle menee 

taloudellisuus, koska romuluinen lehmä on talolle tuottoisa ja edullinen. Akan katsoisin 

puolestaan olevan hyvä ja tuottoisa, jos hän keskittyy työntekoon eikä omaan ulkonäköönsä.  

Puoleensavetävä nainen tuli olla hyvässä lihassa (”ha hull”), Andersson 2009:128) Pulska 

akka on puoli leipee. (s. 151) Ajan tapoihin kuului, että isäntä ja talon miesväki saivat syödä 

ensiksi. Naiset ja lapset saivat ruokaa, jos sitä heille asti riitti, siksi naiset olivatkin usein huonosti 

ravittuja (Utrio 2005a:111). Stark (2011:249) sanoo, että syötetty ruumis oli näinä aikoina 

ulkonäköihanteena. Voi siis päätellä, että ”pulska akka” oli sekä kaunis katsella että hyvänä ja 

jaksavana työihmisenä hyödyksi sekä kunniaksi talolle. Tärkein naisen ominaisuus oli kuitenkin 

työteliäisyys ja taloudellisuus (ks. 3.1). Siksi oli tärkeää, että vaimoa tuli hakea työn äärestä, eikä 
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väärin perustein kuten kauneuden tähden (Andersson 2009:125), sillä Karsinan puolelta paraan 

akan saa. (s. 137)  

A. Ryhmän Akka negatiivisuus, 65,9 %, selittyy esimerkiksi sillä, että riitaisuus on naisen 

luonnollinen ominaisuus (Andersson 2009:186). Jo sana akka on suomen kielessä yleensä 

negatiivinen. Kielteiseen suhtautumiseen akka-nimitystä kohtaan voisi juontaa juurensa myös 

suomalaisten sananlaskujen periytymisestä Kalevalasta, jossa Pohjan akka hallitsi kovalla kädellä. 

Hän oli kylmäsydäminen, epäjohdonmukainen, julma, luihu ja epärehellinen (Sawin 1990:52).  

Järvinen (1996:85) sanoo, että ”Louhen, Pohjolan emännän, nimittäisin mielelläni suomalaisen 

naisen prototyypiksi.” Toinen pahan akan esikuva voisi olla Sokrateen ”äksy akka”, Ksantippa 

(Utrio 1984:160). Positiiviseen suhtautumiseen voi vaikuttaa se, että akka-sana katsotaan 

kansankieliseksi, ja siinä ei ole silloin kielteistä sävyä. Akka (ks. määritelmä) oli myös talossa 

välttämätön taloudenhoitaja ja työntekijä. 

6.3.2 Ämmä 

Ämmä, emm, ämm. [p 5, n 37, (0 14); y 56];  P 8,9 %,  N 66,1 %, ( 0 25,0 %). KS: halv. 

(vanhahko) nainen, akka, eukko, muija. Pahasuinen ämmä. Ämmien puheita. Juoruämmä.  

Juoruämmät käyttivät epävirallista valtaa kylällä. Heidän mielipiteensä määräsi mikä oli 

sopivaa käytöstä nuorille. He pitivät asianaan huolehtia varsinkin nuorten seksuaalimoraalista 

(Utrio 2006:299). Ämmään suhtaudutaan kirjan sananparsissa yleensä negatiivisesti, 66,1 %. 

Mihin piru ei kerkii niin se lähettää pahan ämmän. (s. 412) Ämmä katsotaan kuitenkin 

tarpeelliseksi, sillä Jote ol ämmä ja vesilähret ni om paras jättäk koko talo. (s. 185)  

A. Negatiivisuuden voisi ajatella johtuvan sanan ”juoruämmä” huonosta maineesta. 

Määritelmien mukaan Akka- ja Ämmä-ryhmät olisi voinut yhdistää samaksi ryhmäksi, mutta 

mielestäni nimi ämmä on negatiivisempi kuin sana akka. Halusin nähdä pitääkö tämä paikkansa. 

Tulosten mukaan sana ämmä, 66,1 %, on vain hieman negatiivisempi kuin akka, 65,9 %. 

6.3.3 Muori 

Muori, muari, mummo, mumma, momma, ruotjmummo. [p 1, n 14, (0 10); y 25];  P 4,0 %,  

 N 56,0 %, ( 0 40,0 %). KS: vanha nainen, vanhaemäntä, mummo. Vaari ja muori. Äitimuori. 

Joulupukin muori.  

Ranta (2012:33) puhuu ”syytinkimuorista”, jolla hän tarkoittaa talon vanhaa emäntää 

[isoäitiä], joka on luovuttanut taloudenpidon ja talon nuoremmalle polvelle. Siitä huolimatta 

hänelle kuuluivat talon kevyemmät työtehtävät kuten lasten kaitseminen, käsitöiden tekeminen ja 
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kevyet kotiaskareet. Hänellä ei kuitenkaan ollut talossa valtaa Ei läkseime luvast eikä ruotmummo 

käskystä. (s. 210) Muoriin suhtautuminen on negatiivista Kuorsaa ku Riutan muari jouluaamuna 

kirkossa, että herättää kaikki toisekki. (s. 424), mutta ei silloin kun hän on työssä Joka yhreksäs 

tukku ilamas kun Ilakan muari haravoottoo. (s. 277)  

A. Jos vertaa sanaa muori määritelmään, voisi ajatella lukujen olevan päinvastaisia siksi, että 

vanhempi naisihminen, muori [isoäiti], oli ehkä joskus suurenakin turvana ja apuna nuorempien 

taloudessa. Tämä ei suinkaan näy näissä luvuissa (56,0 % negatiivisia). Asiaan ei löytynyt mitään 

varsinaista selitystä, joten arvelenkin, että sana muori samaistetaan negatiivisiin sanoihin akka ja 

ämmä, koska näissä ryhmissä on suunnilleen sama negatiivinen arvostus. Toinen mahdollinen 

selitys voisi olla perheen sisäisistä asioista johtuvat ristiriidat, jotka ovat lähtöisin esimerkiksi 

miniän ja vanhan emännän aseman vastakohtaisuudesta ja talon töiden jakamisesta.  Miniä ei 

osannut tehdä töitä vanhan emännän mielen mukaan: ”En osannut vanhan emännän mielestä edes 

lantaa luoda” (Ranta 2012:15). Voi ajatella, että tällaisesta emännästä käytetään ehkä muori- 

nimitystä. Toisaalta voisi ajatella niinkin, että muori on syytinkimuori, ja vanhalla 

syytinkimuorilla ei ole paljoa arvoa talon töiden kannalta nuorten työtekoon verrattuna. 

6.3.4 Äiti 

Äiti, äit(t)i, äite(e), äeti, äile, äiree, äitilöi, emo(j), emm(e)u, em(m)ä, emm(oo)ee, mamma.  

[p 7, n 9, (0 23); y 39]; P 17,9 %,  N 23,1 %, ( 0 59,0 %).  

Äiti vastasi pienimpien lastensa hoidosta ja suurempienkin lasten kasvatuksesta, vaikka 

lapsista huolehti tavallisesti talon muu naisväki. Äiti oli vastuussa ennen kaikkea tyttöjen 

kasvattamisesta ja opettamisesta naisten töille (Ranta 2012:31-32). Äitiyden mukana nainen sai 

tiettyjä etuja, mutta talon työt olivat hänelle tärkeämpi asia kuin äitiys. Positiivista suhtautumista 

on se, että äiti on vierasta parempi köyhissäkin olosuhteissa: Parempi on äitin pettu kun vierahan 

rukihinen. (s. 173) ja Äileen sylän on villoja pehmeempi. (s. 175) Negatiivinen asia on se, että on 

perinyt äitinsä ominaisuudet (vrt. Andersson 2009:125) Vaivaanen lapsi joka äiteehinsä tuloo. (s. 

172), On tullut äiteehinsä jotta surku tuloo. (s. 172)  

A. Äiti ei ollut itsenäinen ihminen, sillä hän oli osa perheyhteisöä, jonka edut menivät 

naisen etujen edelle (Pylkkänen 1999:31). Hänen ruumiinsa ei ollut hänen omansa vaan hänen 

aviomiehensä oma ja kuului sukupolvien ketjulle (Utrio 1984:451). Lasten avulla nainen saavutti 

maalaisyhteisössä tiettyjä etuja ja siksi häntä arvostettiin (vrt. Engelberg 2006:67), mutta tämä 

seikka ei kuitenkaan näy näissä tuloksissa, sillä suurempi osa ryhmän sananparsista on negatiivisia 

kuin positiivisia. Selityksenä voi olla se, että äiti mainitaan useimmiten neutraalisti, 59, 0 %, mikä 
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tarkoittaa sitä, että sanaan äiti ei ole otettu kantaa puoleen tai toiseen. Tämän lisäksi 

maalaisyhteisössä työ oli kaikki kaikessa ja se oli myös tärkein arvostuksen mitta. Työ oli vielä 

tärkeämpi kuin äitiys (Utrio 1984:406), mistä voi päätellä, että lasten saaminen eli äitiys alensi 

naisen arvoa, koska äitiys oli ajoittain tehokkaan työnteon esteenä. Kyseessä voisi ajatella olevan 

myös yleistä naisen vähättelyä mieheen verrattuna, jos äiti on isän vastaparina. 

6.3.5 Äitipuoli 

Äitipuoli, äit(e)pual. [p 0, n 3, (0 0); y 3];  P 0,0 %,  N 100,0 %, ( 0 0,0 %).  KS: isän uusi 

vaimo. Satujen ilkeä äitipuoli.  

Lapset saivat äitipuolen, sillä leskimies meni yleensä uusiin naimisiin, koska mies tarvitsi 

naisen hoitamaan talouttaan ja lapsiaan (Ranta 2012:32). Tämä johtui miesten ja naisten erilaisesta 

työnjaosta, sillä mies ei voinut osallistua taloustöihin, ei varsinkaan karjan hoitoon, joka oli 

naisten töitä (Utrio 2005a:94). Navetta, lehmä ja maito liittyivät naiseen ja naiseuteen. 

Esimerkiksi lypsäminen oli miehelle mahdotonta, sillä lypsävästä miehestä tuli ”epämies” 

(Löfström 1999:149-150). Työnjako oli yleensä joustavaa ja nainen voi tehdä rajanylityksiä, mutta 

miehen rajanylitykset merkitsivät maineen menettämistä (Apo 1999:16). Jo sana äitipuoli on 

negatiivinen, sillä saduissakin puhutaan usein ilkeästä äitipuolesta. Äitipuolen henki on ku iän 

viima. (s. 174)  

A. Sana äitipuoli on negatiivinen. Äitipuoli tuli taloon ulkopuolisena ja käyttäytyi ehkä 

tylymmin vieraita lapsia kohtaan. Tämä kuvastuu negatiivisena arvostuksena sananparsissa, sillä 

kaikki sananparret äitipuolesta ovat negatiivisia (ks. KS:n määritelmä).  

6.3.6 Vaimo 

Vaimo, vaimmo, vaemo. [p 14, n 17, (0 8); y 39];  P 35,9 %,  N 43,6 %, ( 0 20,5 %). KS: 

murt. vanhahko naimisissa oleva t. ollut nainen, vaimoihminen. nainen, vaimoihminen.  

Sekä Utrio (2006:134-135) että Ranta (2012:24) käyttävät sanaa emäntä tai nainen vaimon 

synonyymina. Tuosta tunnen huonon vaimon kul leipo leivän liitoksii.  (s. 174), jossa näkyy 

työnteon alhainen arvostus. Hevoin rikkaast, vaimo köyhäst talost. (s. 294) Tässä tarkoitetaan sitä, 

että köyhän talon tyttö on tottunut tekemään töitä pienestä pitäen ahkerasti ja kuuliaisesti. Vielä 

sanotaan, että vaimo on ahkera sairaanakin: Hepo liikkoop - matkoo tekköö, vaimo lässii - työsä 

tekköö. (s. 52), sillä perheen edut menivät naisen etujen edelle (Pylkkänen 1999:31). Hevonen ja 

nainen rinnastetaan toisiinsa, mutta Ei tamma hevonen eikä vaimo ihminen. (s. 118) Tulkintani on 
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se, että tammahevosella on varsa ja vaimolla lapsi, joka on työnteon esteenä ja alentaa sekä 

hevosen että naisen arvostusta. (vrt. ihminen on yleensä mies, Jaatinen 1988:50). 

A. Sananparsien kuvaamana aikana elettiin maalla omavaraistaloudessa, joka lepäsi naisen 

vastuulla. Naisen työ oli tärkeää ja raskasta, sillä nainen teki uusintavaa työtä, jota oli esimerkiksi 

vaatetus, ruuanlaitto, ja lapsista huolehtiminen (Apo 1999:10-15). Vaimon työ ei ollut yhtä 

arvostettua kuin miehen työ, mikä näkyy ryhmän tuloksissa, sillä vaimosta on enemmän 

negatiivisia kuin positiivisia sananparsia. 

6.3.7 Emäntä 

Emäntä, ämäntä, ämänt. [p 24, n 15, (0 20); y 59];  P 40,7 %,  N 25,4 %, ( 0 33,9 %). KS: 

maalaistalon ruokataloudesta huolehtiva nainen, tav. isännän puoliso. Talon emäntä. Ranta 

(2012:9) määrittelee emännän: ”Puhekielessä emäntä on tarkoittanut talonpidosta yhdessä 

miehensä kanssa huolehtivaa naista, mutta myös vaimoa, puolisoa ja perheenäitiä yleensä. Siinä 

missä vaimo on voinut olla joko naimisissa tai naimaton, emäntä on ollut naimisissa.”  

Emäntä huolehti tupatöistä ja navettatöistä. Huonolt emännält viep halla taikinastai. (s. 216) 

Hänen velvollisuuksiinsa kuuluivat myös kylvö- ja sadonkorjuutyöt vuodenajan mukaan. Talvella 

hän teki puhdetöitä: hän kehräsi, kutoi kangasta ja valmisti vaatteita, koska elettiin omavarais- 

taloudessa (Ollila 2000:19). Emäntä oli arvostettu siksi, että hänellä oli hallussaan aitan avaimet, 

joten hänellä oli talossa avainvalta (Pylkkänen 1999:27), ja näin ollen hän vastasi koko tulevan 

talven elintarvikkeista. Emäntä on aetan lukko. (s. 198) Tästä huolimatta emäntää ei arvostettu 

yhtä suuresti kuin isäntää (Pylkkänen 1999:27).  

A. Emännällä oli suuri vastuu taloudesta sekä suuri työtaakka, avainvalta ja varaisännyys, 

mikä näkyy tuloksissa emännän suurena positiivisena arvostuksena, 40,7 %. Hänellä oli kotona 

suuri valta esimerkiksi palvelusväkeen nähden, mutta hänen valtansa ei ulottunut kodin 

ulkopuolelle.  

6.3.8 Miniä 

            Miniä, mini, minimm(me), min(i)jä. [p 4, n 15, (0 9); y 28];  P 14,3 %,  N 53,6 %,  

( 0 32,1 %). KS: Miniä pojan vaimo. 

Miniä teki yleensä talon raskaimpia töitä, joita olivat esim. lypsäminen, leipominen, pyykin 

pesu ja veden kanto. Työnteon piti tapahtua emännän alaisena ja hänen mielensä mukaan, mikä ei 

ollut aina helppoa miniälle. Talo sai miniästä hyvää ja halpaa työvoimaa. Miniän tärkein tehtävä 

oli kuitenkin suvun jatkaminen. Hän oli hyvä miniä, jos hän oli kuuliainen, työteliäs ja sai 
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ensimmäisen lapsensa vuoden kuluttua häistä (Utrio 1986:404). Lapsen tuli olla mieluummin 

poika talon jatkajaksi (Utrio 1986:394). Miniän paita on joka pesussa. (s. 161), jossa viitataan 

miniän riitaisuuteen (vrt. Andersson 2009:185) ja sekaantumiseen hänelle kuulumattomiin talon 

asioihin. Mini on niinko luut loukos. (s. 161) kuvaa miniän alhaista asemaa arvostusta. Toisin 

sanoen hänen tuli olla näkymättömissä ja kuulumattomissa, mutta suorittaa hyvin tehtävänsä. 

Miniä oli piikaa huonommassa asemassa (Ranta 2012:25), sillä hän sai tehdä talon raskaimmat 

työt esimerkiksi vedenkannon. Siitä syystä sanottiinkin, että miniä sai ämmänlänget 

huomenlahjana (”vattenoket som brudgåva”, Andersson 2009:154). 

A. Miniän negatiivisessa arvostuksessa (53, 6 %) on kyse hänen alhaisesta asemastaan 

isäntäväkeen verrattuna talon hierarkiassa. Tulkintani on, että miniä oli nuori, talon töihin 

tottumaton ja vielä usein estynyt töistään pienen lapsen vuoksi. Tästä syystä häntä ei arvostettu, 

koska eräs naisen arvostuksen mitta oli juuri se työ, minkä hän teki talon hyväksi. Positiivista 

arvostusta (14,3 %) hän sai kuitenkin sen jälkeen kun hän oli saanut (poika)lapsen, oli työteliäs ja 

alamainen isäntäväelle (Ranta 2012:193).   

6.3.9 Anoppi 

Anoppi. [p 1, n 3, (0 3); y 7];  P 14,3 %,  N 42,9 %, ( 0 42,9 %). KS: anoppi puolison äiti.   

Talonpoikaisnainen tavoitteli anopin asemaa. Silloin kun miniä tuli taloon anopin valta oli 

ylimmillään. Anopin edut olivat kuitenkin usein ristiriidassa perheen nuoren miniän etujen kanssa, 

mikä aiheutti valtakamppailua ja erimielisyyttä anopin ja miniän välillä (Apo 1999:17). Anopin 

vallan alla oli miniä tai useita miniöitä sekä aikuiset lapset, useammin tyttäret kuin pojat (Utrio 

2006:299). Terävä ku anopin kieli. (s. 159), Miniä viriä, anoppi kiriä. (s. 159), mutta Puolj naista 

navos, kogo naine anopis. (s. 180), jossa anoppia arvostetaan positiivisesti. 

A. Anopista ei ole monta sananpartta, mutta suurin osa niistä, 42,9 %, on neutraaleja ja 

negatiivisia, 42,9 %. Negatiivisuuden syynä voi olla anopin vallankäyttö taloudessa sekä siitä 

johtuvat vaikeat perhesuhteet varsinkin talon naisväen sekä nuoremman väen kanssa.  

6.4 Ryhmä Naiset Naimattomat 

Tässä kappaleessa kerron ensiksi ryhmän Naiset Naimattomat (taulukko 2.) kvalitatiiviset 

tulokset. Tähän ryhmään kuuluvat ne sananparret, joissa voi päätellä esimerkiksi Kielitoimiston 

sanakirjan määritelmän mukaan, että nainen ei ole naimisissa. Ryhmään kuuluu noin kolmannes 

kaikista naissananparsista (811). Näistä positiivisia on noin neljännes, mutta suurin osa on 
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negatiivisia, 40,7 % (ks. liite 1). Naisnimikkeet ovat esiintymisjärjestyksessä: Neito, Tyttö, 

Morsian, Piika, Vanhapiika ja Huora. 

Taulukko 2. Ryhmä Naimattomat, esiintymistiheys ja prosentit alaryhmissä 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Naimattoman naisen hyviä ominaisuuksia olivat: kauneus, nuoruus, siveys, ahkeruus, käden 

taidot ja pieni koko. Nuoren naisen tuli olla nöyrä ja tottelevainen (Andersson 2009:122, 127, 130; 

Utrio 2005a:61; Engelberg 2006:66).   

6.4.1 Neito 

Neito, neiti, neitonen, njeidoziem. [p 3, n 4, (0 10); y 17 ];  P 17,6 %,  N 23,5 %, ( 0 58,8 %).  

KS: neito vars. ylät. nuori naimaton nainen, tyttö, neitonen, neitsyt, impi.  

Positiivista suhtautumista on seuraavassa: Moni on neito naitaisa, orpana otetaisa, portto 

pois ajettaisa. (s. 157) Negatiivista Vanhalla variksen silmät, hiiren silmät neitosella. (s. 39)  

Tytärtä verrataan naimakaupassa äitiin (Andersson 2009:104; Schipper 2003:135). Katos syrjä, 

ost kankas, kato äiti - nait tytär! (s. 324) Neito on KS:n määritelmän mukaan melkein sama kuin 

tyttö (vrt. 6.4.2). 

A. Negatiivisuuden selittää ehkä se, että talo luovutti tarvittavaa työvoimaa vieraalle saamatta 

tilalle mitään vastapalvelusta. Neito mainitaan yli puolessa aineiston sananparsissa neutraalisti. 

6.4.2 Tyttö 

Tyttö, tytre, tyttölöi, talontyttö, flikkalapsi [p 30, n 29, (0 42); y 101 ];  P 29,7 %. N 28,7 %,  

( 0 41,6 %). KS: naispuolinen henkilö syntymästä murrosikään, tyttölapsi.  

Naisnimike Positiivinen Negatiivinen Neutraali  Yhteensä 

Naimattomat f. % f. % f. % f. 

Neito 3 17,6 4 23,5 10 58,8 17 

Tyttö 30 29,7 29 28,7 42 41,6 101 

Morsian 8 30,8 7 26,9 11 42,3 26 

Piika 27 23,3 62 53,4 27 23,3 116 

Vanhapiika 5 23,8 7 33,3 9 42,9 21 

Huora 3 18,8 12 75,0 1 6,2 16 

Summa 76    25,6 % 121     40,7 %   100     33,7 % 297 
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Neito ja tyttö ovat oikeastaan sama nimitys, mutta neiti, neito ja tytär ovat olleet tytön 

vanhempia ja vanhanaikaisempia nimityksiä. Tyttö on siis iältään nuorempi eli syntymästään 

murrosikään asti ja neito on näin ollen vanhempi kuin tyttö (Ranta 2012:11). 

Tytön syntymä ei ollut toivottu asia. Syy oli se, että tyttö muutti aikuiseksi tultuaan pois kotoa, vei 

mukanaan myötäjäiset ja aiheutti siten talolle kuluja. Talo menetti vielä tarvittavaa työvoimaa. 

(Utrio 2005a:61) Katos syrjä, ost kankas, kato äiti – nait tytär! (s. 324), sillä tyttö alkoi muistuttaa 

iän myötä yhä enemmän äitiään, siksi oli tärkeä tuntea äiti ja tietää hänen tapansa (Andersson 

2009:104; Schipper 2003:135). Kauneus oli tytölle eduksi naimakauppaa ajatellen Julma leipä 

ensi syärää, nätti likka ensi nairaa. (s. 135) ja komeat tyttäret olivat talon ylpeys (Utrio 

2005a:61). Työnteko oli kuitenkin tytön tärkein hyvä ominaisuus, sillä Töillään talon tyttö kaunis. 

(s. 120) nuoruuden ohella, koska Tytöstä ja naoriista ei oo yljvuoteiseks. (s. 130). Mutta näiden 

hyveiden puutteessa (vrt. Andersson 2009:141, 133) Raha tytre naittaa vaikk olis silm keskel otta. 

(s. 137) Tytön tuli olla siveä ja luonteeltaan säyseä Ei nauru neittä naita eikä seu hyväks 

muillenkaa. (s. 122) 

A. Tulosten positiivisuuden voi selittää se, että tyttö on nuori ja kaunis. Tytön määritelmästä 

voi päätellä, että kyseessä on nuori tyttö, nuorempi kuin neito, joten tyttö viipyy neitoa kauemmin 

kotona töitä tekemässä ja hyödyttää siten taloa pitkän aikaa. Tytön negatiiviseksi ominaisuudeksi 

katsottiin, että hänestä oli ajan mittaan menoja, sillä hän meni naimisiin ja vei mukanaan talosta 

myötäjäiset sekä oman työvoimansa. Suurin osa ryhmän sananparsista on kuitenkin neutraaleja. 

6.4.3 Morsian 

Morsian, morsi(j)a(i)n, morsii(n), mors(e)e(in). [p 8, n 7, (0 11); y 26];  P 30,8 %,  N 26,9 %,  

( 0 42,3 %). KS:1. kihlattu nainen; häissä myös juuri vihitty nainen. Tässä työssä katson, että 

morsian on äsken vihitty nainen, joka ei ole vielä muuttanut miehensä kotiin miniäksi. 

 Morsianta arvostetaan, koska Morsian on kun hyvän vuojen jyvä. (s. 143), sillä hän oli tuleva 

suvun jatkaja, joka turvasi talon tulevaisuuden uuden sukupolven myötä. Hän oli perheelle myös 

suuri taloudellinen etu, sillä hän toi avioliiton kautta myötäjäistensä lisäksi taloon myös uutta 

työvoimaa, sillä tarvittavaa työvoima naitiin taloon (Utrio 2005a:86) Tästä syystä avioliitosta 

päätettiin perheiden kesken (Pylkkänen 1999:27). Morsian tuli valita äidin hyvien ominaisuuksien 

mukaan ja työn äärestä. Mutta häneen saatettiin suhtautua myös negatiivisesti Tiellä om morsiar 

riihessä. (s. 143) ehkä siksi, että hän oli nuori sekä tottumaton ja sai tehdä raskaita talon töitä, 

joita ei vielä oikein osannut. Morsiamen ankeaa arkea kuvataan myös seuraavasti: Ei jeä 

oamurusko satamata eikä morsiamen itkut itkemätä. (s. 142)  
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A. Positiivinen suhtautuminen morsiameen liittyy talon tulevaisuudentoiveisiin ja 

mahdollisuuksiin. Hyvä työihminen ja hyvä suvun jatkaja oli toivottu morsian, varsinkin jos 

hänellä oli suuret myötäjäiset. Negatiivista oli se, että työnteko ei aina sujunut nuorelta ja 

tottumattomalta morsiamelta isäntäväen odotusten mukaisesti.  

6.4.4 Piika  

Piika, piik(ka), pi(i)ka. [p 27, n 62, (0 27); y 116];  P 23,3 %,  N 53,4 %, ( 0 23,3 %). KS:1. 

(vars. entisistä oloista) naispalvelija, vars. maalaistalon. 2. vanh. Nuori tyttö, neito. Ranta 

(2012:19) sanoo, että piika oli yleensä naimatonta nuori tyttö. 

Vanha piika (s. 163) on ikävuosiltaan tai palveluvuosiltaan vanha – ei vanhapiika. Ämänt 

piika (s. 199) on käsittääkseni piika, joka on emännän apuna tai sijaisena. Piikatyttö on aikuinen, 

joskin nuori piika, koska kyse on siitä, että ”enkä riijoop piikatyttöö”.  (s. 140) Piika, joka oli 

maalaistalon palvelija, käsitettiin osana perhettä, mutta hänen piti tehdä enemmän töitä kuin 

perheen tyttöjen ja kohtelu oli kovaa. Tyttö saatettiin lähettää piiaksi joskus jo alle kymmen-

vuotiaana (Utrio 2005a:88). Piika tarvitsi siis luonteen sitkeyttä: Parkki on piian kunnia (s. 202). 

Piian asemaa ja alhaista arvostusta kuvataan seuraavassa: Ennen alimmaisena airanvittana kum 

piijan piikana. (s. 201) tai Kipu tule piikka niinku ihmissenki. (s. 204) Jos isäntä nai piian, oli se 

hänelle raskas taakka (Andersson 2009:142). Joka piian nai se harmin sai. (s. 139) Tässä 

kuvataan sitä, että avioliitto solmittiin yleensä omassa yhteiskuntaluokassa ja talon talon 

hierarkian mukaisesti. Piialla on paha luonto Hyvä luonto huoraks tekköö, paha piikana pittää. (s. 

156), sillä Hyvä tyttö tyynimmästä, piika suusta pienimmästä. (s. 202) Häntä vähätellään 

muutenkin Piika päähäh, laps suuhuh. (s. 75) ja Jos ei sika syä, kyllä piika syä. (s. 205) Piika on 

kuitenkin tarpeellinen työntekijä talossa ja siitä syystä hän on arvostettu: Ison talon piiat on ku 

piene talon tyttäret. (s. 199), Piäni vältti on pellon raiska, piäni palkka on piian pilkka. (s. 267) 

Piian työ oli myös välttämätöntä Pata ja piika ja ämänt ja kell täytyy ain talos olla. (s. 199)  

A. Negatiivisuuden, hieman yli 50 %, voisi ajatella johtuvan piian alhaisesta asemasta talon 

hierarkiassa, kaikkien käskettävänä olemisesta. Toinen mahdollinen tulkinta on se, että hän oli 

useimmiten nuori tyttö, joka vasta opetteli talon töitä. Hän oli lähtöisin köyhistä oloista, joissa ei 

ollut tottunut suuremman talon töihin ja tavoille. Tämän lisäksi häneltä puuttui vieraissa oloissa 

oman perheen tuoma turva ja opastus sekä miehinen suojelu. Piika sai kuitenkin arvostusta 

olemalla hyvä ja kuuliainen työntekijä. 
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6.4.5 Vanhapiika 

Vanhapiika, vanhpiik. [p 5, n 7, (0 9); y 21];  P 23,8 %, N 33,3 %, ( 0 42,9 %). KS: ark. vars. 

keski-ikäisestä t. vanhemmasta naimattomasta naisesta, ikäneito.  

Vanhapiika on naimaton nainen, joka teki usein töitä piikana tai jäi kotiinsa vanhempiaan 

hoitamaan. Hänestä tuli vähempiarvoinen ja yhteiskunnan ulkopuolinen nainen (Utrio 2006:263) 

siitä syystä, että hän oli luonnoton poikkeus naisten joukossa, koska häneltä puutui mies 

(Andersson 2009:142).  

Alhaista arvonantoa kuvaa sekin, että häntä narrataan Seittemän kertaa päivässä vanhapiika 

houkaatahan. (s. 166) ja pidetään muutenkin tyhmänä Ei kuale rikasta noitaa eikä viisasta 

vanhaapiikaa. (s. 167) Talo tarvitsi kuitenkin työvoimaa ja siksi Vanhapiika on talo pönkkä. (s. 

166) ja hän on arvokas: Vanhapiika talos on kun ruisauma kevähällä. (s. 166)  

A. Negatiivisuus selittyy sillä, että sana vanhapiika on jo sanana negatiivinen, sillä kielessä ei 

ole olemassa neutraalia nimitystä vanhapiiasta (Virtanen 1988:117). Tämän lisäksi vanhapiika ei 

ole hyväksynyt yhteisön käsitystä, että jokainen nainen kiinnittyy miehen kautta yhteisöön, haluaa 

siis mennä naimisiin ja tulla äidiksi. Tämän vuoksi naiselta puuttuu jotakin luonnollista eli mies 

(vrt. Andersson 2009:118), joten hän on siis epäonnistunut nainen (Utrio 2005b:9). Vanhapiiaka 

mainitaan enimmäkseen neutraalisti, 42,9 %. Häntä arvostetaan kolmanneksessa sananparsista 

kielteisesti ja positiivisesti, jos hän on hyvä työihminen ja hyvänluontoinen (23,8 %). 

6.4.6 Huora 

Huora, huor(r)a, huarra, portto. [p 3, n 12, (0 1); y 16];  P 18,8 %,  N 75,0 %, ( 0 6,2 %). 

Vanha maatalousyhteiskunta nimesi huoraksi naisen, jolla oli avioton lapsi. Huorat olivat 

enimmäkseen nuoria piikoja (Utrio 2005a:106). 

Yhden tai kahden lapsen äitiä ei leimattu huoraksi, jos hän muuten eli siivosti ja huolehti 

lapsistaan. Lapsi ei ollut esteenä myöskään naimisiin menolle, jos nainen oli ahkera ja ripeä 

työihminen (Utrio 2006:162, 263). Mutta huoran huonolla käytöksellä oli suuri merkitys Huorat 

kirkossa ylinnä, keohkot piällä kattilassa. (s. 156), koska häntä voitiin epäillä kaikesta muustakin 

kuten varkaudesta tai valehtelemisesta Hävyttömiä huorra haastaa, portto puhuu pohjatonta. (s. 

157). Lapsen saanut tyttö oli siis yleensä nuori piika, sillä ”piika oli vapaata riistaa miehille.” 

(Löfström 1999:136) Huorasta on myös positiivisia sananparsia Hyvä luonto huoraks tekköö, 

paha piikana pitää. (s. 156)  

A. Huoraksi sanottu nainen oli yleensä talon nuori piika. Huoraksi leimautuminen näkyy 

aineiston sananparsissa negatiivisuutena. Syynä on se, että nainen oli avioliittomarkkinoilla 
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kauppatavara, jonka eräs tärkeä myyntivaltti oli siveys. Kun tytön (huoran) siveys oli mennyttä ja 

kauppatavara turmeltunut, oli tytön arvo laskenut avioliittomarkkinoilla. Ryhmän sananparsista 

kolme neljästä on negatiivisia, mutta noin joka viides sananparsi on kuitenkin positiivinen. 

Huoraa arvostettiin positiivisesti, jos hän käyttäytyi hyvin, oli hyvänluontoinen, kuuliainen ja 

sopeutui talon tapoihin. Mutta ensiarvoisen tärkeää oli, että hän oli hyvä työihminen, sillä hyvänä 

työihmisenä hän oli talossa tarpeellinen tai suorastaan välttämätön.  

6.5 Ryhmä Naiset Muut 

 

Taulukko 3. Ryhmä Muut, esiintymistiheys ja prosentit 

 

Naisnimike  Positiivinen Negatiivinen  Neutraali  Yhteensä 

Muut      f.  % f. %    f. % f. 

Nimi 1 3,1 15 46,9 16 50,0 32 

Nainen 2 6,9 17 58,6 10 34,5 29 

Kaaso 0 0,0 0 0,0 1 100,0 1 

Sisko 0 0,0 0 0,0 5 100,0 5 

Käly 0 0,0 0 0,0 1 100,0 1 

Nato 0 0,0 0 0,0 1 100,0 1 

Orpana 0 0,0 0 0,0 1 100,0 1 

Kätilö 0 0,0 0 0,0 1 100,0 1 

Kuppari 2 100,0 0 0,0 0 0,0 2 

Summa 5 6,8 % 32 43,8 % 36    49,3 % 73 

 

Ryhmä Muut (taulukko 3.) ei kuulu tutkimukseen, koska sananparresta ei käy ilmi, onko nainen 

naimisissa vai naimaton. Ryhmässä on pääasiassa sukulaisuutta ja ammattia merkitseviä 

sananparsia. Ryhmä on kuitenkin mukana lukujen tarkistusta varten. Noin joka kymmenes 

naissananparsi kuuluu tähän ryhmään. Naisnimikkeet ovat esiintymisjärjestyksessä: Nimi, Nainen, 

Kaaso, Sisko, Käly, Nato, Orpana, Kätilö ja Kuppari.  
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7 Tulokset  

Naissananparsien tutkimus on ollut melko vähäistä niin Suomessa kuin Ruotsissakin, sillä 

molemmissa on tehty vain muutamia alan tutkimuksia. Tässä työssä olen tutkinut naisen 

arvostusta Suomen Sananparsikirjan sananparsissa. Onko kirjan sananparsissa arvostettu naista 

positiivisesti vai negatiivisesti? 

7.1 Tutkimuskysymys 1 

Kysymys: Onko kirjan materiaalissa vähemmän naisista kuin miehistä kertovia sananparsia?  

Kyllä. Tutkimukseni mukaan kirjassa on kaikkiaan 727 sananpartta, jossa mainitaan nainen ja 

vastaavasti 1400 sananpartta, jossa mainitaan mies. Näin ollen yhtä naissananpartta vastaa 

melkein kaksi miessananpartta. 

7.2 Tutkimuskysymys 2 

Kysymys: Suhtaudutaanko kirjan sananparsissa naiseen useammin kielteisesti kuin myönteisesti?  

Kyllä, sillä tutkimukseni osoittaa, että aineiston kaikista sananparsista on negatiivisten 

naissananparsien osuus suurempi kuin positiivisten ja neutraaleja sananparsia on vähän enemmän 

kuin joka kolmas. Toisin sanoen naista arvostetaan siis selvästi negatiivisesti. Nämä tulokset ovat 

yhteneväisiä aikaisemman tutkimuksen kanssa. Syynä negatiivisuuteen on se, että mies oli 

hierarkian mukaan naista ylempänä kirkon ja yhteiskunnan käsityksen mukaan (Apo 1999; 

Andersson 2009). Nainen on kaiken pahan alku ja juuri jo luomiskertomuksen mukaan (Utrio 

1984:45). Tämän lisäksi nainen on luonnostaan riitainen (Andersson 2009:186), mistä seuraa 

alhaisempi arvostus. Miehinen näkökulma näkyy sananparsissa siten, että niiden keräystyöt, 

valinta ja tutkimus ovat suurelta osin miesten tekemiä ja naiset ovat olleet vain avustajan 

tehtävissä (Granbom-Herranen 2012:167). 

7.3 Tutkimuskysymys 3 

Kysymys: Suhtaudutaanko naimisissa olevaan naiseen positiivisemmin kuin naimattomaan 

naiseen eli naiseen, joka ei ole naimisissa?  

Ei, koska positiivinen osuus ryhmässä Naimisissa on 19,5 % ja ryhmässä Naimaton 

vastaavasti 25,6 %. Naimisissa olevaa naista arvostetaan siis näiden tulosten perusteella vähem-

män kuin naimatonta. Kirjallisuudessa ei ole näiden kahden naisryhmän tai siviilisäädyn 
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perusteella tehtyä vertailevaa aikaisempaa tutkimusta. Tästä syystä katson, mitä voi päätellä työn 

tuloksista maalaistalon naisen elämästä kertovan kirjallisuuden perusteella.  

Kaikissa Naimisissa-ryhmän naisnimikkeissä on suurempi osuus negatiivisia sananparsia, 

paitsi ryhmässä Emäntä, jossa on suurempi positiivisuus kuin negatiivisuus. Apo (1999) on tullut 

tutkimuksessaan siihen tulokseen, että nainen kiinnittyi talonpoikaistalouteen miehen kautta, sillä 

avioliiton solmimisessa, naimakaupassa, otettiin huomioon talon tarpeet. Voi siis päätellä, että 

emännän asema vaikuttaa positiivisesti tuloksiin, koska emäntä oli varaisäntä ja hänellä oli myös 

avainvalta taloudenpidossa sekä sen suunnittelussa. Tästä syystä hän on arvostuksessa lähimpänä 

isäntää. Emännän työnteko oli myös arvostettu asia, sillä omavaraistaloudessa hän joutui 

tekemään enemmän töitä ja pitempää päivää kuin isäntä ja talon muu väki. Emäntä sai talossa 

valtaa ja arvostusta lasten myötä. Varsinkin poikalapset olivat tervetulleita suvun jatkajina sekä 

talon tulevaisuutta silmällä pitäen.  

Naimattomien naisten arvostus on enimmäkseen negatiivista, kuten naisen arvostus yleensä. 

Poikkeuksena ovat nimikkeet Morsian ja Tyttö. Jos lähtökohta on kiinnittyminen taloon miehen 

kautta, voisi ajatella, että morsiamella on talossa sulhanen ja tytöllä isä. Tyttö ja neito ovat 

molemmat nuoria ja naimattomia naisia, mutta tyttö on kuitenkin nuorempi ja asuu siksi 

pidempään kotonaan töitä tekemässä ja on siitä syystä hyödyllisempi talolle. Mutta toisaalta voisi 

ajatella niinkin, että yleisesti ottaen Naimaton- ryhmän naiset ovat nuorempia, tottelevaisempia ja 

kuuliaisempia ylempien (talonväen) tahdolle, koska heidän tuli myös ajatella omaa arvoaan 

naimakaupassa kauppatavarana, jonka arvoa ei saanut alentaa (vrt. Huora).  

Piikaan ja vanhapiikaan suhtaudutaan selvästi negatiivisesti, koska heillä ei ole miestä talossa. 

Huora on naimattomista naisista negatiivisin, koska hänelläkään ei siis ole miestä talossa, mutta 

positiivinen arvostus on melkein yhtä suuri kuin ryhmässä Miniä ja suurempi kuin ryhmissä Akka, 

Ämmä ja Muori. Näitä lukuja voi katsoa toisellakin tavalla, sillä tulokset ovat yhteneväisiä 

Pylkkäsen tutkimuksen kanssa. Hän on tullut tutkimuksessaan siihen tulokseen, että kirkon 

opetuksen mukaan naisen tuli alistua ylempien tahtoon, olla vaatimaton ja nöyrä (Pylkkänen 

1999:28). Näin ajatellen naisen negatiiviset ominaisuudet, vaikkapa tottelemattomuus eli 

kuuliaisuuden puute, näkyy selvimmin ryhmissä Huora, Piika ja Vanhapiika. Tottelematto-

muudeksi voi käsittää myös ajan normeista poikkeamisen, kuten esimerkiksi huoran siveyden 

puuttumisen, vanhapiian miehen puuttumisen, mikä oli vastoin yhteiskunnan normeja ja piian 

nöyryyden puuttumisen, mikä näkyy pahana luonteena, joka on sananparsissa usein eräs piialle 

ominainen luonteenpiirre (ks. 6.4.4, Piika). 
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7.4 Tutkimuskysymys 4 

Kysymys: Miten naisia kuvataan? 

Naista kuvataan positiivisesti hyvänä työihmisenä. Hänellä on samat hyvät ominaisuudet kuin 

hyvällä hevosella, joka on voimakas, lujaluontoinen ja terve. Eräs naisen tärkeimmistä 

ominaisuuksista oli olla hedelmällinen ja saada (poika)lapsi talon jatkajaksi. Naimisissa olevan 

naisen hyviä puolia olivat myös taloudellisuus ja suunnitelmallisuus, sillä vaimo käytti vuoden 

mittaan ne varat, jotka mies oli hankkinut talouteen. Kirkon ja yhteiskunnan käsitys oli, että 

kuuliainen ja hyvä nainen noudatti ylempien tahtoa ja alistui miehen tahtoon ja kotikuriin.  

Naimaton nainen sai arvostusta, jos hän oli kaunis. Naista pidettiin kauniina, jos hän oli 

vaaleaverinen, sinisilmäinen, tavallisen kokoinen ja oli hyvässä lihassa. Mutta raha tai omaisuus 

voi korvata kauneuden puuttumisen. Kirkko edellytti naisen olevan siveä ja nöyräkäytöksinen. 

Naisen siveys oli tärkeä asia siksikin, että tuleva aviomies tiesi olevansa esikoisen isä, sillä talo ja 

nimi periytyivät isältä pojalle. Nainen käsitettiin olevan kauppatavara, jonka arvon mies arvioi. 

Naisen arvoa laski esimerkiksi huoran siveettömyys, piian paha luonne tai vanhapiian ikä. Miehen 

tehdessä valintaansa hän halusi, että nainen oli pienikokoinen, mutta suoriutui siitä huolimatta 

hyvin töistään. 

7.5 Tutkimuskysymys 5 

Kysymys: Mitä tulokset kertovat naisen arvostuksesta maalaisyhteisössä? 

Naisen arvostus perustui maalaisyhteisössä vallitsevaan kulttuurihierarkiaan, jossa on oma 

yhteiskunnan hierarkia, talon hierarkia ja talon eläinten hierarkia.  

Yhteiskunnan ja kirkon hierarkian mukaan nainen oli miehen alamainen. Mies edusti taloa 

ulospäin ja naisen valta ulottui ainoastaan talon sisäisiin asioihin kuten taloudenpitoon ja 

pienempien lasten kasvatukseen. Naisen arvo määräytyy hierarkiassa myös sen mukaan, miten 

hän kiinnittyy taloon miehen kautta, onko hän talon emäntä (ks. 6.3.7), miniä (ks. 6.3.8) vai talon 

tyttö (ks. 6.4.2). 

Eläinten hierarkian mukaan miehen eläin on hevonen, joka on talon tärkein ja arvokkain 

eläin, mutta sananparsissa tammahevonenkaan ei ole yhtä arvokas kuin orihevonen Ei tamma 

hevonen eikä vaimo ihminen. (s. 118). Naisen eläin on lehmä, joka on talossa tarpeellinen ja 

arvokas, mutta ei yhtä arvostettu kuin hevonen.  
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7.6 Tutkimuskysymys 6 

Kysymys: Onko kulttuurien välisiä eroja verrattuna aikaisempiin tutkimuksiin? 

Suomalaisissa, ruotsalaisissa ja saksalaisissa sananparsissa on pääosin negatiivinen naiskuva. 

Samalla tavoin negatiivinen naiskuva on myös kaikkien maanosien sananlaskuissa, paitsi äidistä, 

jota arvostetaan suuresti. Tutkimuksessani olen tullut aikaisemmasta tutkimuksesta poikkeavaan 

tulokseen, sillä aineiston sananparsissa puhutaan äidistä suurimmaksi osaksi neutraalisti (59,0 %). 

Tämän lisäksi äitiin suhtaudutaan useammin negatiivisesti (23,1 %) kuin positiivisesti (17,9 %).  

Aikaisemmassa tutkimuksessa on tultu myös siihen tulokseen, että naisen paikka on kotona 

lasten luona ja tulisijan lähettyvillä. Työn tulokset ovat yhteneväisiä aikaisemman tutkimuksen 

kanssa, sillä nainen (emäntä) hallitsi kotia, mutta hänen valtansa ei ulottunut kodin ulkopuolelle.  

Kaikkien maanosien sananlaskuissa katsotaan, että naisen tulisi olla hierarkian mukaan 

kooltaan pienempi kuin mies. Aineiston sananparsissa ei suoranaisesti verrata miehen ja naisen 

kokoa, sillä naisen pientä kokoa pidetään hyvänä asiana, mutta toisaalta taas isokokoisella 

naisellakin katsotaan olevan omat etunsa.   
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8 Keskustelu 

Tässä tutkielmassa olen tarkastellut Suomen kansan sananparsikirjan (1995) sananparsia. 

Tarkoitukseni oli tutkia kvantitatiivisesti, mainitaanko aineiston sananparsissa nainen harvemmin 

kuin mies. Kvalitatiivisen osuuden (jossa on sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista menetelmää) 

pääkysymykset ovat: Suhtaudutaanko sananparsissa naiseen useammin kielteisesti kuin 

myönteisesti? Suhtaudutaanko naimisissa olevaan naiseen positiivisemmin kuin naimattomaan eli 

ei naimisissa olevaan naiseen? 

Tutkimustulosten mukaan nainen mainitaan aineiston sananparsissa harvemmin kuin mies eli 

yhtä naismainintaa vastaa noin kaksi miesmainintaa. Tähän asiaan ei löydy tutkimuksessa suoraa 

vastausta, mutta sekundäärimateriaalin perusteella voi päätellä muutamia syitä. Ensiksi, arvelen 

negatiivisuuden johtuvan ainakin osaksi siitä, että miehet ovat keränneet ja valinneet sananparret. 

Miehet ovat pitäneet tärkeämpänä miessananparsia? Toinen syy on se, että sananparsien 

kuvaamana aikana naisen paikka oli koti (vrt. Kinder, Küche und Kirche) Akka ja uun pysykööt 

kotona. (s. 154) Nainen ei saanut edustaa kotia ulospäin, mikä myös vaikuttaa naisen alhaisem-

paan arvostukseen. Samoin se, että kirkon käsityksen mukaan miehellä eli perheen päämiehellä oli 

oikeus pitää kotikuria, koska huoneentaulu sen salli. Voi siis päätellä, että koska nainen oli 

alistettu kotiin ja näkymättömämpi kodin ulkopuolella, ei häntä huomioida sananparsissakaan yhtä 

useasti kuin miestä.  

Naiseen suhtaudutaan aineiston sananparsissa useammin kielteisesti kuin myönteisesti, sillä 

noin puolet ryhmän Naiset sananparsista on sellaisia, joissa nainen mainitaan negatiivisesti (liite 

2). Tämä on yhdenmukaista esimerkiksi Majapuron (1999) ja Engelbergin (2006) tutkimuksen 

kanssa (ks. 3.1). 

Jos vertaa naisen arvostusta ryhmissä Naimisissa ja Naimaton, huomaa, että Naimaton-ryhmä 

on positiivisempi, koska siinä on vähän yli neljännes positiivisia sananparsia ja Naimisissa- 

ryhmässä taas on hieman alle viidennes. Tuloksia ei voi verrata aikaisempaan tutkimukseen, 

koska sitä ei tietääkseni ole, joten katson, mitä voin päätellä tutkimuksen tuloksista. Ryhmän 

Naimisissa alhaisempi positiivisen arvostus johtuu siitä, että ainoastaan Emäntä-nimikkeessä on 

suurempi positiivinen kuin negatiivinen arvostus, mutta Äitipuolessa ei ole yhtään positiivista 

sananpartta. Ryhmässä Akka, Ämmä ja Muori on yli puolet negatiivisia sananparsia. Tämä 

johtunee siitä, että näiden naisnimikkeiden naiset voi käsittää vieraaksi ”kylän väeksi” ja siitä 

syystä talon ulkopuolisiksi henkilöiksi. Toisaalta, akka on suomen kielessä jo sanana negatiivinen 

(ks. 6.3.1).  
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Ryhmässä Naimaton arvostetaan naista positiivisemmin kuin ryhmässä Naimisissa. Vähäisin 

positiivinen arvostus on ryhmässä Neito, jossa yli puolet sananparsista on neutraaleja. Neidosta 

todetaan siis yleensä vain jokin asia ottamatta kantaa puolesta tai vastaan. Samaa ei voi sanoa 

ryhmästä Huora, sillä huorasta on selvä kannanotto, koska negatiivisia sananparsia on kolme 

neljännestä, mutta positiivisia on vajaa viidennes, mikä on enemmän kuin nimikkeessä Neito. 

Viimeksi mainitut luvut voi tulkita esimerkiksi siten, että huora on poikennut yhteiskunnan 

säännöistä, menettänyt siveytensä ja tästä johtuen alentanut kauppatavaran eli itsensä arvoa 

avioliittomarkkinoilla. Huoraa arvostettiin kuitenkin varsinkin hyvän luonteen vuoksi sekä hyvänä 

työihmisenä. 

Naista kuvataan ja arvostetaan kulttuurihierarkian ja sukupuolten hierarkian mukaisesti. 

Näiden molempien mukaan nainen on alhaisemmalla tasolla mieheen verrattuna. Naimisissa oleva 

nainen sai kuitenkin enemmän arvostusta, jos hän oli hyvä työihminen, voimakas, lujaluontoinen, 

mutta silti alistuvainen miehen tahtoon. Häntä arvostettiin äitinä ja hän sai myös enemmän valtaa 

lasten myötä. Etenkin poikalapset antoivat äidille arvostusta, koska talolle tarvittiin jatkaja. 

Naimaton nainen sai arvostusta, jos hän oli kaunis, hillitty, siveä ja kuuliainen ylempien tahdolle. 

Siveys oli tärkeä asia ennen kaikkea siksi, että tuleva aviopuoliso voi olla varma siitä, että hän on 

ensimmäisen lapsen isä. 

Tutkimuksen tulokset ovat suurin piirtein yhteneväisiä suomalaisen (Kuusi 1985; Majapuro 

1999), ruotsalaisen (Andersson 2009) ja saksalaisen (Majapuro 1999) tutkimuksen kanssa. 

Engelbergin artikkelissa (2006) naista kuvataan kaikkien maanosien sananlaskuissa pääasiassa 

kielteisesti ja niissä on jopa misogyniaa, mutta äiti kuvataan positiivisesti. Äiti poikkeaa 

aikaisemman tutkimuksen tuloksista siinä, että tutkimukseni sananparsissa puhutaan äidistä 

suurimmaksi osaksi neutraalisti ja tämän lisäksi äitiin suhtaudutaan useammin negatiivisesti kuin 

positiivisesti.  

Englebergin artikkelissa puhutaan myös naisen koon symboliikasta, jonka mukaan miehen 

tulisi olla suurempi kuin nainen. Aineiston sananparsissa en ole tavannut suoranaisesti tätä 

vertailua, mutta niistä käy selvästi ilmi, mitä etuja pienestä tai suurikokoisesta naisesta on. Eräs 

poikkeavuus on myös se, että naisella ei saisi olla tietoa, sillä naisella on vähän älyä tai se puuttuu 

kokonaan. Aineistossa tämä asia ei tule esille suoranaisesti, mutta sama asia sanotaan kiertoteitse 

ja osoitetaan, miten naisen tekemä työ on huonosti ja vähällä älyllä tehty, kuten esimerkiksi 

hevosen valjastaminen seuraavassa: Akka ajaa ja rinnus auki. (s. 118)  

”Nyrkin ja hellan välissä”-otsikolla (Engelberg 2006:67) ottaa artikkelissaan esille 

sananparsissa esiintyvän miehen väkivallan naista kohtaan. Hän toteaa, että vaimon pahoinpitelyä 
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kannatetaan sananlaskuissa maailmanlaajuisesti luonnollisena asiana. Mutta pahoinpitely tapahtuu 

avioliiton aikana, koska naisesta tulee vasta silloin miehen omaisuutta. Pahoinpitely hyväksytään 

myös aineiston sananparsissa, sillä Kala on paistai parempi, akka o lyyve leppeämpi. (s.154) 

Pahoinpitely ei ole kuitenkaan mahdollista toisin päin, sillä Häpijä hevo purema, häpiämp o naise 

lyönti. (s. 293) 

Aineisto on suuri, 8555 sananpartta, joten seulontaa varten tarvitsin kirjaan täsmälliset ja 

paikkansa pitävät merkinnät. Valitsin siihen tarkoitukseen menetelmän, jossa jokaisen sivun tiedot 

on merkitty erikseen (ks. Menetelmät). Tämä merkintätapa on itse asiassa sama kuin aikoinaan 

paljon käytetty kortisto. Työhön sovellettuna tämä tarkoittaa sitä, että jokainen kirjan sivu vastaa 

yhtä korttia. Valitsemani menetelmä oli tarkoitukseen erittäin sopiva ja säästi jatkossa 

moninkertaisesti merkitsemiseen käytetyn ajan ja vaivan. Samalla se antoi varmuuden tuntua 

työskentelyyn siksi, että merkintöjen paikkansapitävyys oli helppo ja nopea tarkistaa.  

Materiaalin olisi voinut käsitellä toisinkin.  Esimerkiksi ryhmät Akka, Ämmä ja Muija sekä 

vastaavasti Neito ja Tyttö, olisivat voineet olla yksi ryhmä, mutta halusin nähdä erikseen ja 

verratailukelpoisena aineiston jokaisen eri naisryhmän numerotiedot. 

Työn aihe on ollut mielenkiintoinen, mutta haastava. Eräänä haasteena on ollut se, että 

käytettävissä ei ole ollut yleistä ja täsmällistä positiivisuuden ja negatiivisuuden määritystä eikä 

myöskään mitään murteellisten sanaparsien ”suomennosta”. Murteellisten sananparsien tulkin-

nassa olen käyttänyt omaa maalaiselämän tuntemustani ja pyrkinyt arvioinnissani objektiivi-

suuteen, mutta joissakin tapauksissa tulkinta on ollut omaharkintaista, joten oman murrealueeni 

(savolaiskiila) sanasto on saattanut vaikuttaa arviointiini. Käytettävissä ei ollut myöskään sopivaa 

empiiristä menetelmää, sillä aikaisemmassa tutkimuksessa on yleensä vain todettu, että arvostus 

on joko positiivista tai negatiivista. Halusin kuitenkin tutkia materiaalia tilastoimalla ja nähdä 

arvostuksen yleiskatsaukselliset numerotiedot. Tätä tarkoitusta varten konstruoin oman mene-

telmän, mallin (liite 1), joka on vastannut odotuksiani ja toiminut käytännössä erittäin hyvin.  

Työssä kriteerinä käyttämäni sana on voinut, joissakin yksittäisissä tapauksissa, antaa väärän 

ryhmäjaon. Nämä tapaukset ovat kuitenkin niin harvoja, että niillä ei näin suuressa materiaalissa 

ole lopputuloksen kannalta käytännön merkitystä. Tämä virhemahdollisuus ei siis johdu mallista 

vaan siinä käyttämästäni kriteeristä, sana. En katsonut tarpeelliseksi korjata näitä virheitä, koska 

toinen valinta ja päättely olisi voinut olla yhtä väärä tai subjektiivinen.  

Tutkimusaineistossa kuvataan pääasiassa vanhanaikaista maaseudun elämää. Aineiston 

keruussa ja kokoamisessa on ollut mukana mm. eri ylioppilaskuntia. Tämä tuntuu ristiriitaiselta, 

koska senaikaiset opiskelijat, 1930-luvulla, olivat käsittääkseni suurimmaksi osaksi kaupunki- 
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laisia. Miten nuorten opiskelijoiden osuus vaikuttaa materiaalin sisältöön? Johtuuko esimerkiksi 

sananparsien siisti kieli opiskelijoiden valinnasta, sillä maalaisyhteisössä on yleensä käytetty 

suorempaa ja karkeampaa kieltä? Vai johtuuko siisti kielenkäyttö suomalaisesta sananparsi-

tutkimuksen perinteestä, jossa vaikkapa seksiasioista ei ole puhuttu suorasukaisesti, sillä sananlas- 

kuja on käännetty aikoinaan häveliäisyyssyistä jopa latinaksi (ks. Pöysä & Siikala 1998:221).  

Sananparsien aikaisempi tutkimus ja kirjallisuus ovat vanhahkoa. Uutta tutkimusta ei ole juuri 

tehty nykypäivinä, vaikka Granbom-Herranen (2012:174-175) sanoo artikkelissaan, että 

sananlaskujen kerääminen ja tutkiminen ajoittuu usein murrosaikoihin. Tällaisia murrosaikoja on 

ollut Suomessa uskonpuhdistus, autonomian aika, kansallisromantiikka 1800- 1900-lukujen 

vaihteessa, itsenäisyys, fennomania, jälleenraketamisen aika sotien jälkeen sekä EU ja 

suomalaisuus (2000-luku). Ensimmäinen väitöskirja suomalaisista sananlaskuista julkaistiin 

Upsalassa 1818. K. A. Gottlund tuli latinankielisessä tutkimuksessaan De Proverbiis Fennicis 

siihen tulokseen, että ”suomalaiset sananlaskut ovat sekä kauniimpia että alkuperäisempiä kuin 

ruotsalaiset” (Kuusi & Lauhakangas 1993:16, 17). 

Olisi mielenkiintoista tutkia uudempia pitäjäkokoelmia ja verrata naissananparsien 

positiivista ja negatiivista arvostusta aineiston tuloksiin. Onko naisen arvostus muuttunut ajan 

mukana? Olisi myös mielenkiintoista jatkaa aineiston ryhmän Miehet + Naiset tutkimusta ja 

selvittää, mikä tässä ryhmässä on naisen positiivinen/negatiivinen arvostus miehen arvostukseen 

verrattuna.  

Alkuperäinen ajatukseni ja aiheen valintaan vaikuttanut tekijä oli kirjan sananparsista 

saamani käsitys, että suurin osa niistä kertoo vain miehistä ja miesten elämään liittyvistä asioista. 

Nainen mainitaan kyllä joskus, mutta silloin sävy on enimmäkseen negatiivinen. Katson, että työn 

sekä kvantitatiiviset että kvalitatiiviset tutkimustulokset tukevat kirjan sananparsista saamaani 

ensivaikutelmaa, sillä kirjan sananparret kertovat suurimmaksi osaksi miehistä. Nainen mainitaan 

sananparsissa harvemmin ja silloinkin negatiivisemmin. 

Miessananparsien tutkimus on ollut vielä vähäisempää kuin naissananparsien tutkimus. Tästä 

syystä eräs jatkotutkimuksen aihe voisi olla kirjan miessananparsien tutkimus eli niin kuin 

sananparsi sanoo Jos haluat ymmärtää miestä, tutki naista – vaan/ja päinvastoin? 
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Liitteet 

Liite 1. Malli 

  

 

 

 

Alaryhmät 

24 kpl 

Naisen 

arvostus 

 

 

+ - 0  
 Akka 30 122 33 185 
 Piika 27 62 27 116 
 Tyttö 30 29 42 101 
 Emäntä 24 15 20 59 
 Ämmä 5 37 14 56 
 Vaimo 14 17 8 39 
 Äiti 7 9 23 39 
 Miniä 4 15 9 28 
 Morsian 8 7 11 26 
 Muori 1 14 10 25 
 Vanhapiika 5 7 9 21 
 Neito 3 4 10 17 
 Huora 3 12 1 16 
 Anoppi 1 3 3 7 
 Äitipuoli 0 3 0 3 
 Nimi 1 15 16 32 
 Nainen 2 17 10 29  

Sisko 0 0 5 5  

Kuppari 2 0 0 2 
 Kaaso 0 0 1 1 
 Käly 0 0 1 1 
 Kätilö 0 0 1 1 
 Nato 0 0 1 1 
 Orpana 0 0 1 1 
 

 167 388 256 811 
 

Kaikki ∆ 

 

∆* 727 

∆** 84 

 811 

 ∆ 
   727 

Naimisissa 441 kpl Naimattomat 297 kpl Muut 73 kpl 

 Positiiviset  86 

 Negatiiviset  235 

 (Neutraalit  120) 

 Positiiviset  76 

 Negatiiviset  121 

 (Neutraalit  100) 

 Positiiviset  5 

 Negatiiviset  32 

 (Neutraalit  36) 

 

Ryhmien symbolit: 

∆  Naissananparsi 

  Miessananparsi 

∆ Mies ja nainen samassa sananparressa 

0 Neutraali sananparsi  

 

*  727 kpl. Lista Naiset  

**   84 kpl. mainitaan 2 tai 3 kertaa sananparressa   

   811 kpl  

 

 

 

 

 

 

   0 

  ∆ 



 
 1400 

Koko kirja 

 

8555 kpl 

   360 

 6068 
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Liite 2. Naisnimikkeet 

 

  

Naisnimike Positiivinen Negatiivinen Neutraali Yhteensä 

  f. %  f. % f. % f. 

Akka 30 16,2 122 65,9 33 17,8 185 

Piika 27 23,3 62 53,4 27 23,3 116 

Tyttö 30 29,7 29 28,7 42 41,6 101 

Emäntä 24 40,7 15 25,4 20 33,9 59 

Ämmä 5 8,9 37 66,1 14 25,0 56 

Vaimo 14 35,9 17 43,6 8 20,5 39 

Äiti 7 17,9 9 23,1 23 59,0 39 

Nimi 1 3,1 15 46,9 16 50,0 32 

Nainen 2 6,9 17 58,6 10 34,5 29 

Miniä 4 14,3 15 53,6 9 32,1 28 

Morsian 8 30,8 7 26,9 11 42,3 26 

Muori 1 4,0 14 56,0 10 40,0 25 

Vanhapiika 5 23,8 7 33,3 9 42,9 21 

Neito 3 17,6 4 23,5 10 58,8 17 

Huora 3 18,8 12 75,0 1 6,3 16 

Anoppi 1 14,3 3 42,9 3 42,9 7 

Sisko 0 0,0 0 0,0 5 100,0 5 

Äitipuoli 0 0,0 3 100,0 0 0,0 3 

Kuppari 2 100,0 0 0,0 0 0,0 2 

Kaaso 0 0,0 0 0,0 1 100,0 1 

Käly 0 0,0 0 0,0 1 100,0 1 

Kätilö 0 0,0 0 0,0 1 100,0 1 

Nato 0 0,0 0 0,0 1 100,0 1 

Orpana 0 0,0 0 0,0 1 100,0 1 

Summa 167  20,6 % 388   47,8 % 256  31,6 % 811 
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Liite 3. Lista Naiset (∆)  

1. Nii se o sorja ko morseime ensimäine laps.  (sivu 1)    

2. Ei meijä flika ol nii mittän kauniei mut ne ova nii luantevi. (1)    

3. Mun muistohoni peilit on huanonnu, sanoo akka kun peilihin kattoo. (3). 

4.  Ei peilikkää oo niin kun ennen, sanoo ämmä kun tervatynnyrihin kattoo. (3) 

5.  Oikeen tulee ittiänsä ikävä, sanoo Lappajärven flikka kun peilinsä oli rikkonu. (3) 

6.  Kaukaa komeja ku Vesterin Ella. (3) 

7.  Hevoist alhaalt ylöspäin, muijaa ylhäält alaspäin. (3) 

8.  Omitekoosta kun Piikkilän flikkaan kirkkopuna. (8) 

9.  Se on kun vanahasta ämmästä tyvetty. (10) 

10.  Hyvä hevoin häntänä, paha piika palmikkona. (10) 

11.  Eestä siliä ja takkaa takusa niinku Maulan Kaijan pää. (10) 

12.  Itekkukkii laellaa tekköö, sano akka ku satteella heiniä hajottelj. (12) 

13.  Ahkeruus on onnen äite, sillä on vara vaivassakin. (16) 

14.  Laeha velli laeskan vaemon, jeät kokkona kipassa, vesj palan paenimena. (18) 

15.  Enne mie piru näkisi enneko piija pitkälleä, nojalloa nuore neijo. (18) 

16.  Kaiken kiireimmän tyän mä ensin teen, sano muija kun maata pisti. (19) 

17.  Pehmyttä on puu petäjän, löyhee liha laiskan naisen. (19) 

18.  Hyvä koiraik kuoltuvaa, paha akka palattuvaa. (22) 

19.  Peäl o kouhko kattilas, huora naisii seas. (23) 

20.  On niin mahtava ettei anna sijojlle tietä eikä tie piijojlle hyvvee päevee (23) 

21.  Nöyryys ei oo liikaa, sano flikka kun sonnille niijas. (25) 

22.  Kyl ihmisel ain on ko säästää vaan, sano Kankarem Maistiina kom mennävuatist perunakakkuu anno. (28) 

23.  Itara vähän emäntä, työläs pikkusen pitäjä. (29) 

24.  On niin ihteensä päin vetävä kun Leinolan piika. (29) 

25.  Pakkaa kun Piilin muori viisi kannua piimää kahen kannun hinkkiin. (29) 

26.  Kysy äireeltäs kuinka pöllöö sä oot! (34) 

27.  Hulluja on neljääkymmentä lajia ja Katteluksen muari yhresviirettä. (35) 

28.  Ei nii vanhaks tyttön jottei kyllikks akkan. (36) 

29. Ei ole njeidoziem pyhiz eigo akan lapsekkahan. (37) 

30. Enne mie piru näkisi enneku pija pitkälleäse, nojalloase neijo nuoren. (37) 

31. Paljo on nuorra kaaniita, mutta mistee niitä väkäleokoja akkoja kirkkoon tullee? (38) 

32. Jäätä ämmä lahkees, tulta neijo pohkees. (39) 

33. Vanhaal variksen silmät, hiiren silmät neitoseel. (39) 

34. Ain on taut tiinies, vaiva vanhass akas. (40) 

35. Lapsi korian suuhunsa, nuori nainen päälleensä, vanha akka vakkasehen. (40) 

36. Parempi on laps lattialla kun vanaha akka uunilla. (41) 

37. Verkov vanaha ja eokov vanaha, niillei tiem mittääk. (41) 

38. Eihää vanaha vijata kuole, akka lemmon tappamata. (41) 

39. Pättii elleej ja rehmee:ei ou hevost ei lehmee, pelloll ei ou aitoo, akall ei ou paitoo. (46) 

40. Nii pienet pellot että akka hammeella peittää. (47) 

41. Hepo liikkoop – matkoo tekköö, vaimo lässii – työsä tekköö. (52) 

42. Ei tullut mittää meijän muorin kuolemasta, kun viis päivee posj ja kuus leipee söi. (54)  

43. Kuluu se päivä pilvessäkih, menee se aika piikanakih. (58) 
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44. Tyttöön naurattoa tyhjäkii, akkaan ei naurata asjakoa. (61) 

45. Saonassa saonapiijat, riihessä riihenpuijat. (70) 

46. Taejjolla työ tehhään, neovvotellen neito naejjaan. (70) 

47.  Hyvä se on vähäkin päivänlisä, sanoo emäntä ja sieppas männällä kellua neliä tiimaa jäläkihin päin. (71) 

48.  Parahiksi päivä piisas, sanoo akka kun kuutamolla pyykitti. (71) 

49.  Istahla piikasein, kun muut seisahtaa; kun muut istahtaa, käy siä piikain pitkäkses! (71) 

50.  Täsä istu et alustan lämppe, sanos ämm ko lumihankes istus. (72) 

51.  Nukuttaa Nuuvitarta, torkuttaa Tolovatarta, va ei Niemen Niiratarta eikä Join Variksetarta. (72) 

52.  Piika päähäh, laps suuhuh. (75) 

53.  Tuosta tunnen tuhman naisen:sylykyssä sukat jalassa, lakki piässä kallellaan. (77) 

54.  Se se pittää lämpösen mikä kylymännii, sano savolaeseukko kun turkin kesähelteellä peälleen puki. 

(78) 

55.  Hyrräöttää se hyvissäe vuatteissa, sano tyttö kur retonkipuvussa jooulukirkkoon mänj. (78) 

56.  Sitä on niinkun alasti kun ei oo sormusta, sano Iso-Iita. (78) 

57.  Pinkkipöksyst piiat tykkää, lotohousul leipää riittää. (78) 

58.  Äitee sanoo jotta pitsit saa näkyä. (79) 

59.  Se on näkymätön kun mieron Tiinan petsipaita. (80) 

60.  Ei vilu naurata, sanoo akka kun fällystä hamhen teki. (80) 

61.  Ijän aset kun Kamulan momman myssy. (80) 

62.  Jos ei piika oo ihiminen niin ei piaksukaan oo kenkä. (81) 

63.  Siint sie tunnet tuhma naise:ku se tuppoa tulluo, auvvoa ouvvii aivo paljo. (81) 

64.  Pönkkää kun ämmä sauraa. (82) 

65.  Säkkeötyy kun Viipuksen akka kiikkustuoliin. (83) 

66.  Ei ouh hättee vaikka akka avannossa, kun ol letti jalan alla. (85) 

67.  Älä nyt hyvä ihiminen ojahan mee, sano akka kun lehemää talutti. (91) 

68.  Kuka mua huusi? kysy enttinen plikka ku hän kirkossa pieri. (91) 

69.  Suaja siäl o, mut tuule suaja tarvita, sanos ämm ko tuppan tul. (91) 

70.  Ei meiltä värkit puutu, sano Karvan mamma ko hän kissalla pöytää pyhkis. (92) 

71.  Verenpitävät kun Taipalhen Maijan reiret. (92) 

72.  Hyvä tulj mummon jalasta ku tuohella paekattii. (92) 

73.  Tuarehia uutisia, sanoo akka kun aviisi korveehin putos. (92) 

74.  Ollek korvis vika kute ruakkas kuul? sanos ämm ko ol hyvi lehmätäs ruakkivannas ja see vaa laehrus. 

(93) 

75.  Hullu itteäns kiittää, epätaito emmääns. (96) 

76.  En kysy piialta tietä vaikka oisin virstan veärässä. (99) 

77.  Ajakai rapun etien että emäntäkin näkie! (101) 

78.  Lyhythän se on matka nuapuriin kielaalla vaemolla. (102) 

79.  Puhu piioile, piiat puhuvat vasikoile. (102) 

80.  Rolliakka rekkeen, pien piru etteen. (102) 

81.  Tytön ei piet tyttöö sannook, naisen toista nappaillak. (102) 

82.  Rutkasti on rutto pahhoo tehnä, vuan akkaen puhheet enämpi. (103) 

83.  Hei hulinaa sano ämmä ko kirnuun pieri. (107) 

84.  Sus siunakko ja mnuul ei ol housujakka! huus entine ämm ko järvem putos. (108) 

85.  Hoh kun hojaannuun, sanoo Päkin äitee vaikka reirhun kaatuu. (108) 

86.  Voi ihmett ihmeem pääl ko Loimaal kuali elävä ämmä! (108) 
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87.  On vakavasti ku Ieva laoteilla. (108) 

88.  Olokohon ny nuan kirkolle asti, sanoo Lauttamuksen flikka kun suunsa tälläs. (109) 

89.  Fim, sanoisi Marttlam pitäjä flikkak ku hek kirko ovest sisäl astusi, et suu ols jääny nätti formu. (109) 

90.  Olkoon ny näinki, sano piika kun peilin eres suutas telläi. (109) 

91.  Kun olis niin kun ajattelis! sanoo Sussun Liisa kun viina loppuu. (111) 

92.  Laho puu vein vettää, vanha akka viinan juo. (111) 

93.  Huora itku, varkoa vala, juopunie jumalakiitos, ne o kaikk yhelaisii. (112) 

94.  Jollei oo puukkuva tupesa sillei oo akkaa vierellä. (116) 

95.  Vappuh ast on naisten valta. (117) 

96.  Naisen mielj ja koiran pierj, ne saman verra painaa. (118) 

97.  Pie naista sanasta tai matikkoo hännästä ni aina tyhjä näppii jiäp. (118) 

98.  Akka ko hevojse valjastoa ni kolme kertoa soat valjastoa sen peräst eikä se siittekeä kestä. (118) 

99.  Akat ajjaa ja rinnus auki. (118) 

100.  Ei ämmään tekemähän rekehen oo kukaa istunu. (118) 

101.  Tuasta aukosta tuohon aukkohon linnun lentua kohori, sanoo akka kun tiätä viisas. (118) 

102.  Ei akkae eikä seäskii eänj taevoaseen kuulu. (118) 

103.  Piru nauraa kun nainen viheltää. (118) 

104.  Ilimat muuttuu kun naiset hiihtää. (118) 

105.  Myötäpäevään myllyt pyörii, vasta päevän vaemot jaohaa. (118) 

106.  Yhtä aikaa! sanoo akka kun yksin veti. (118) 

107.  Jumala pallaamaks tuulen kääntäköö! sano akka, ko vastatuuleen sousi. (118) 

108.  Ennen vasikan kans kappia juaksee ko ämmien kans kiäliä seuloo. (118) 

109.  Kolme on ko kurkistaa:varvas kenkästä, naskali pussista ja paha ämmä akkunasta. (118) 

110.  Akoella ja susilla on mualima pilattu. (118) 

111.  Ei tamma hevonen eikä vaimo ihminen. (118) 

112.  Tylysä ku akan hammas. (118) 

113.  Umpiperä kun Härmän flikan housut. (118) 

114.  Aekasahhan se kyssyy akanniik otto. (119) 

115.  Men orjurest kurjutte, snoos entine äiti kon tytär naimissi men (119) 

116.  Enne kesä lehmättä ko joulu akatta. (119) 

117.  Jouluks pitteä soaha akka vaik lepäst. (119) 

118.  Jossei o ämmää ja vesilährettä nin on parree lähtee koko talosta. (119) 

119.  Ennehä se eukon suapi ku ruiskeun. (119) 

120.  Akkahan se pitäs ottaa, vain kukapa se akkansa antanee? (119) 

121.  Ensi tupa ja takka ja sitte vasta akka. (119) 

122.  Tarjon tyttö talossa muttei kaupan kellekkään. (120) 

123.  Kolmii ei pie seästeä:sontoa leäveä, siementä salvuo ja tyttyö talluo. (120) 

124.  Pois tunkiot tuvast, pois tyttäret talost! (120) 

125.  Kyllä nuoren nahka sinkuu, sano emäntä ku tyttärensä seittemälätoista naimisiin meni. (121) 

126.  Joka ei itket tyttönä, se ei naaran naetuna. (121) 

127.  Ei niim pientä ojaista mikä ei merehem mieli eikä pientä piikalasta mikä ei mieli miehelää. (121) 

128.  Auttais Jumala akaks, saisin sannoo tyttölöi. (121) 

129.  Suvi varsan sukii, naimavualet neitosen. (122) 

130.  Se oj jo pajullep pantava piika. (122) 

131.  Niin pitää piika olla että perna povessa paistuu. (122) 
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132.  Nii pittää piijja olla jot omenat povel paistuut. (122) 

133.  Kolme syltä lum sulaa kun piika kävelee. (122) 

134.  Ennehä viina jäätyy lekkeris enneko piika palentuu pakkajses. (122) 

135.  Töillään talontyttö kaunis. (122) 

136.  Kysyk kysyk kynnykseltä onko tyttöjä talossa. (122) 

137.  Kolme tyynyy tyttärel:yks niityn nuppusist, toinen pajun ruttusist, kolmas kukon höyhenist. (122.) 

138.  Lehmä kellonee, tyttö rukkinee. (122) 

139.  Ei nauru neittä naita eikä seu hyväks muillenkaa. (122) 

140.  Tytöllä pitää ollas suu siisti, sana sivvee, kiisken kielj, muikun mielj. (122) 

141.  Nyp piräs tykättämä, sano piik ko silmäs pesi. (122) 

142.  Puulautaselkii on kaks kunniaa, flikal vaa yksi. (123) 

143.  Niin on piika jotta pimahtaa, laetaan kun lyöpi niin helähtää. (123) 

144.  Harvon neiti naetasiin jos takki tavat sanosik, nuttu nukkeroisik. (123) 

145.  Ripitön tyttö on kun suolaton keitto. (124) 

146.  Onpa sukkeeta akkamehtee. (124) 

147.  Parempija ne un rukkiiset akat kun ohoraset tytöt. (124) 

148.  Niinipuinen luokki ja valakoverinen naenen ne on aena levällään. (124) 

149.  Polkkatukka kourissa, kunnon tytöt hampaissa. (124) 

150.  Joka ei saa vittaa vääntymää ni ei se saa flikkaa kääntymää. (124) 

151.  Sei akkoo tarvihek jokei seivästä käsissään terotak. (124) 

152.  Mis on sorja tyttö tai imisä koira, ei sinne varkaat tule. (125) 

153.  Meni sivu suun kun Laitilan likan pusu. (125) 

154.  Vahinko ei tulek kello kaolassa muillek kun tyttölöellek. (126) 

155.  Vahinko ei tule yksin, sano entinen tyttö ku kolmoset sai. (126) 

156.  Mitäs siinä kropottelet, kriippaa valakia ja tuu maata! sanoo Köyki-Fiija. (127) 

157.  Tottapa sä mun otat kun sä kerran mulla kuliet? - äitee käski kysyä. (128) 

158.  Ensi lempi, sanoj pappilan piika kun pässii halasj. (129) 

159.  Tyttö pettyy, silimä vettyy. (130) 

160.  M'oon seisonu sen paikan valamhiksi, sanoo flikka kun tanssiista tuli eikä ollu yhtään kertaa 

hyppelyytetty. (130) 

161. Tytöstä ja naoriista ei oo yljvuoteiseks. (130) 

162.  Tytöstä ja naoriista ei ous seästettävee. (130) 

163.  Likat, lampaht ja kattopäreht on kaik samallaisii. (131) 

164.  Luisut nurkkahirret ku nuoren flikan rakkaures. (131) 

165.  Jote naer ni narrattakko, sanos piik ko hyppyhy läks. (131) 

166.  Ken minnuu ehtinöö, emännäksee ehtikää:vihanje mie minniiks, äkäjne anopi orjaks. (131) 

167.  Rumhita saatethan ja sairhata talutethan ja min en oo kumpikaa, sanoo flikka kun kavalterin tiällen jätti. (131) 

168.  Likka kun juusto eikä koskaan jyrsästy. (132) 

169.  Pietty piika on kujn väljähtynyt vuassa. (132) 

170.  Kasvanu uuresta kun Eekmannin Loviisa piikuus. (132) 

171.  Kunis on tyttö sinis on hyvä, ku peäsöö akaks ni siit on ensimmäine paha. (133) 

172.  Tytön naurattoa tyhjäkii, akkaan ei naurata asjakoa. (133) 

173.  Ei niin kauvan flikkana ettei kyllää akkana. (133)  

174.  Ei niiv vanhaks tyttönä ettei kyllikks akkana. (133) 

175.  Ensij järk poes immeeseltä ja sitte sille annetaa akka. (134) 
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176.  Emännätöjn talo on kun kellojtojl lehmä. (134) 

177.  Ei vaimmoo valiten saala, onnessa se osataan. (134) 

178.  Paljo o Jumalas mut äijä o ämmissäkkii. (134) 

Äijä = paljon.  

179. Potattipaistikkoat, sijaporsoat ja tytöt o samallaisii:niitä aina valitoa ja lopulta kaik kelpoa. (134) 

180. Katos syrjä - ost kankas, kato äitti - nait tytär! (135) 

181. Hanki muija likiilt ja hevonen kaukaalt! (135) 

182.  Korian akan otta pitää, haukkuu se rumakin. (135) 

183.  Julma leipä ensin syärää, nätti likka ensin nairaa. (135) 

184.  Huoleks on hyvä hevojnen, katumoiks on vaimo kaunis. (136) 

185.  Pitkät akat on talossa hyvät, lakilampun sammuttajat. (136) 

186.  Niin iso akka piteä olla ettei se sänkyolkiin sekaannu. (136) 

187.  Suuri ämmä on perunaleivä surma. (136) 

188.  Piäni muija kullan väärti:hatusta hameen saa. (136) 

189.  Vähäsestä vaimmo kaunis, suuresta sotahevonen. (136) 

190.  Pienest akast ei uo ko paistikkaihe kuorijaks. (136) 

191.  Jos on piika piän niin pannah rahaa tallaks. (136) 

192.  Elä ota hevosta limihammasta ja akkoo vasenkätistä. (136) 

193.  Uutena liha syötävä, nuorena tyttö naetava. (136) 

194.  Tyttö hyvä, nänni kova. (136) 

195.  Katso tyyntä tyttölasta, raijjuu orjhevosta! (137) 

196.  Naisen pitää olla riihsorja, kyläsorja ja kirkkosorja. (137) 

197.  Ei sellaista likkaa naira kun ei viirellä viikinöitä taira. (137) 

198.  Karsinan puolelta paraan akan saa. (137) 

199.  Oven piälisist talontyttäret tunnetaa. (137) 

200.  Pihatost löyrät hyvän ämmän, riihest hyvän piijan. (137) 

201.  Älä neittä kaulla katso, katso riihivoattehissa! (137) 

202.  Rikkoast hevojsta, köyhäst akkoa! (137) 

203.  Oikia likka nailaan ilman kapioitakin. (137) 

204.  Nae rikkaasta, haukkuu se köyhäkin akka! (137) 

205.  Kyllä niitä vaimoja saapi ko leipää kujalta näyttää. (137) 

206.  Naijahan narrinnii pittää, ottoo vaimo vaivasennii. (137.) 

207.  Raha tytre naitta vaikk olis silm keskel otta. (137) 

208.  Moa naettaa matalat piijat, sijankinkku kierosilimät. (138) 

209.  Vaivasella vaimo kaunis:kaikkein sitä miäli tekkee. (139) 

210.  Valitellen potaattii syäläh, valitellen piikoi nailah. (139) 

211.  Joka piian nai se harmin sai. (139) 

212.  En syös särkikalloo, en piep paekkavoatetta enkä rijoop piikatyttöö. (140) 

213.  Älä piikka nai - jolles ihmis saa ol ilma vaa! (140) 

214.  Nuaburi tytön naittaa, kegäleh kattilan keittää. (140) 

215.  Kun muija puhuu niin sika vihkii. (140) 

216.  Kun on akka kosiana niin on piru langanpääs. (140) 

217.  Ruko niityl:tulj tuppoa, kuhilas pellol:kuontalo lappoa, paras piika morseimeks. (141) 

218.  Kippurakeulaa ne tytöt ottaa vaan suksen lotina se kuluu. (141) 

219.  Ei raha lukkiin pillaak eikä tyttö kahtoen. (141) 
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220.  Neuvolla neittä naijaan eikä pitkillä puhheilla. (142) 

221.  Emä naittaa ensimäise, sisär sisäreese. (142) 

222.  Äiti tyttäreh naittaa, sisär sisäreh. (142) 

223.  Ensimäinen tytär vijään emmee myöten, toinen toista myöten, kolomaas vasta kohakseen piäsöö. (142) 

224.  Ku tuop tullessaa viep männessää ni piäsöö talloo miniäks. (142) 

225.  Ei hinta hevojsta korota, pitkä matka morsijanta. (142) 

226.  Silloin tyttö ilosin kun kulta sormessa kiilteä. (142) 

227.  Ei jeä oamurusko satamata eikä morsiamen itkut itkemätä. (142) 

228.  Tuli piian hameen alla, morsjaimen koko kekäle. (143) 

229.  On ollu niin kiirus ku entisellä morsiamella jottei kerkiä sanua kirnuakaan muuta kun 'pitkä astia'. 

(143) 

230.  Tiellä om morsiar riihessä. (143) 

231.  Ei saa moittii morsiant, morsiant pitää aina kiittää - vaikkei se osakkaan kauraa leikkaa niin osaa se 

heiniä niittää. (143) 

232.  Auta lasta ristil ja kuollutta hautaa, morsija pääsöö issekkii. (143) 

233.  Kihiloos ollu morsian on ku lämmitetty velli. (143) 

234.  Ken aigazeh akaistoa se myöhäzeh mutšoistoa. (143) 

235.  Morsian kun hyvän vuojen jyvä. (143) 

236.  Nenäkästä neittä kiitä, muuvvokasta morsiinta. (143) 

237.  Krinuliinit laulaa, sanoo Kannuksen flikka, kun häihin lähti. (143) 

238.  Härkä tyttäre häiks, sika piian piroiks. (144) 

239.  Muist nyt vaa Vilhelmiina et se joka lai saas, ette se vaa miste laist ilma jee, sanos entine muija 

flikkatas heepöödes. (144) 

240.  Istuu ku morsian kruunuus. (144) 

241.  Morsian suu nokallaa, kuaso piä kallellaa. (144) 

242.  Haraka suloka on morsijamem puntarj. (144) 

243.  Kyllhän akat pian kuuluttaa, mutta vihkimhän ne ei pysty. (145) 

244.  Voe, tokham minä otan, sano morsiiv vihillä. (145) 

245.  Ei akka vihkiin parane. (146) 

246.  Tänne ohjat! sano morsein ko vihhiiltä palas. (146) 

247.  Vet sijanaha sisäreesä silemile. (146) 

248.  Kun on julma juhrallas ni on valju vaimollas. (148) 

249.  S'oon hyvä akalleen, joll on housun perse allaalla. (148) 

250.  Neiti neljän lapsen äiti, vaimmo vasta viilennellä. (148) 

251.  Neito nainen neljänneltä, sehtemänneltä selevä akka. (149) 

252.  Eokossa on huusholli ja hevosessa elämine. (149) 

253.  Akku e ole kandeleh seinäl pidiä. (149) 

254.  Ämänä rikkaus ja heose sonna väkevys – toise joukos se jota meina. (149) 

255.  Akan perintö ei kestä kun Tuamhanpäivästä juhulhan. (149) 

256.  Välipä näellä akan rahojlla kuka nämä juop! (149) 

257.  Hyvä on syyvväk, hyvä on juuvvak akan soamilla rahojlla, eokon ennen pyytämillä. (149) 

258.  Aka ossuutta vaikk ei ois muuta ko tynnyr rukkiita ni koko ikkääse se niitä jauhattaa. (149) 

259.  Kun et mitä löyvvän niin kysy akaltasj! (150) 

260.  Se akkaa kiittää jolla ei oo muuta jutoa. (150) 

261.  Hullu kehhuu hevostans, lipilaari lapsians ja miälipuali ämmääns. (150) 
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262.  Rautavuosjha se morsieme neävön muuttoa. (150) 

263.  Nuari vaimo on vanhan surma. (150) 

264.  Paltertupakka, sikurkahvi ja vanaha akka ovat aevan samanlaeset. (150) 

265. Siisti vaemo simahaps, töhrö vaemo törröläenen. (151) 

266.  Jos on ruma akka ni piä paremp hevojne! (151) 

267.  On siinä kauniissai akassa kurreita. (151) 

268.  Piika on piänestä nätti, vaimo vattan pruntikkaasta. (151) 

269.  Eukon pienuus ja nenän suuruus ei oo haitaks. (151) 

270.  Pulska akka on puoli leipee. (151) 

271.  Mikkää ee oom mahoton, sano akka kum pikilapulla kaljupiätä tukisti. (152) 

272.  Tottaham minnäe jossae ole! sano akka ku jaohohinkaloo putsoj. (152) 

273.  Eokko ja kaks muuta akkaa niin ei tartte syrjäestä pittää. (152) 

274.  Yks naine o talossa vähä, kaks o liikoa. (152) 

275.  Suitset hevojsel, kurj akal! (152) 

276.  Susj suititon elävä, akka karhu kahleeton. (152) 

277.  Hevojsta ko henkii, akkaa ko vankii. (153) 

278.  Ämmää ja kattii saa ai lyärä - jolsei ne olt tehnyp pahaa ni net tekkee kumminki. (153) 

279.  Kala on paistai paremp, akka o lyyvve leppijämp. (154) 

280.  Akku pisäz lyyvvä naiduu, nauris syyvvä sygyzyl. (154) 

281.  Akka ja uun pysykööt kotona. (154) 

282.  Akan kyynjelih da hevon higilöih ei pie kattšuo. (154) 

283.  Ennev vartijoep kirppukappoo ennen ku uskotonta akkoo. (154) 

284.  Tukkana paha akka, harjana hyvä hevoonen. (154) 

285.  Sika uuvelta lihhoo, paha akka tahtaalta. (154) 

286.  Omenaha se tyttö ottais o, mut pippurj pittäis. (154) 

287.  Sää solatkih estää vaan ei pahaa muijaa. (154) 

288.  Ennenhän tuota vaekka häkillisen piruja palaveloo kun pahakurista akkoo. (155) 

289.  Paha naine peuhoa talos ko pakkajne nurkas. (155) 

290.  Ei ole mikhän niin luja ko sintyny akka. (155) 

291.  Ämmä on kun kuttukin:jolle se pahhaa tee nin se aattelee kumminkin. (155) 

292.  Häpijä hevo purema, häpijäm i naise lyönti. (155) 

293.  Ei konnan kohtuutta ossaa eikä pahan ämmän miältä. (155) 

294.  Kuusi paukkuin pallaa, ämmät haukkuin ellää. (155) 

295.  Jaloisa vasikan voitto, pahan ämmän kiälesänsä. (155) 

296.  Tykönä se on tyärten soima, navan alla naituin vaimoin. (155) 

297.  Pane sisälöhheis jos minkän tahot hävittää, sano akalleis jos minkän tahot virkkaa! (155) 

298.  Naine kuomal, kuoma kaimal, kaima kaikel kyläl. (155) 

299.  Uupuu se hyvääh hevonen, leppyy se äkkänenniik akka. (155) 

300.  Pohjojstuulj ja pahailikinen akka ne yöks asettuu. (155) 

301.  Akka hyvä aikanah, vaikka toruu toisinah. (155) 

302.  Tekevä torain vaimo, talon vaimo tappelija. (155) 

303.  Tekövä vaemo torruu. (155) 

304.  Hevonen niuhasta, akka pahasta. (155) 

305.  Vaimihmisen kiukk o niinko lämmiös fällys olis. (155) 

306.  Ämmän itku ja koiran juaksu ne käy molemmat yht kelvästi. (156) 
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307.  Akan itku ja hevosen hiki nei maksaj jumalanhyrree. (156) 

308.  Saa pirustki siunaten ero muttei pahast ämmäst saa kirotenka. (156) 

309.  Kum porssa otta ni se saa joskus tappakki mut pahast ämmäst ei saa millä ero. (156) 

310.  Kyll emm estei saa kunnei hen kuolla tahdo. (156) 

311.  Haapain airas ja paha muija niit ei lopeta mikää. (156) 

312.  Ei vanha viata kuole, akka lemmon ampumata. (156) 

313.  Sen näkköö ilopäivee kun akar ruato ol lattiilla. (156) 

314.  Vanttuiks vaimmo kualee, hihnoiks hyvä hevonen. (156) 

315.  Hyvä luonto huoraks tekköö, paha piikana pittää. (156) 

316.  Huorat kirkossa ylinnä, keohkot piällä kattilassa. (156) 

317.  Keuhkot peällä keetossa, huora eellä tanssissa. (156) 

318.  Huojis huora huastatellak, kevyt koira kestytelläk. (157) 

319.  Huorat naejjaan vaen ei lapsen tehneitä. (157) 

320.  Hävyttömiä huarra haastaa, portto puhuu pohjatonta. (157) 

321.  Mitä siint huora kunniast ja juopunie jumalanpalveluksest! (157) 

322.  Varas toista varajaa, huora toista huolii. (157) 

323.  Moni on neito naitaisa, orpana otettaisa, portto pois ajettaisa. (157) 

324.  Harvonj orja lemmen suap, harvonj orja, harvolj loinen, minnii ei millonkaak. (159) 

325.  Kolme hyvveä jäi kotjtii:päiväielist unojst, emo armoat sanat, joka kirnu pettäjäist. (159) 

326.  Linnu maitoa ei osteta eiko äitilöi kaupassa myyvvä. (159) 

327.  Se on minjä mielehine ko on anopi kaimahine. (159) 

328.  Minijä tuop työt tullessaa. (159) 

329.  Joka taloo minjäks menee, sen pitää olla erest kenkäs ja takaa rauras. (159) 

330.  Miniä viriä, anoppi kiriä. (159) 

331.  Terävä ku anopin kielj. (159) 

332.  Vie putu mennesnäs, oo karialla ollesnas, tuo puita tullesnas! sanothan miniälle. (159) 

333.  Pijä sinä piikaseni:suu särin, salakan vatsa, lammin ahvenen ajatus. (161) 

334.  Mien tiijä mittää, mie oon morsee! (161) 

335.  Minijällä pittää olla sijan silmät ja koeran korvat. (161) 

336.  Ennen minä oon piikana ennenkö hipoteekitaloos minijänä, sanoo entine Liisa. (161) 

337.  Aina miniän huivi on ovensuunaulas. (161) 

338.  Niim paha ku o lamppan kaola kerit o miniän oll. (161) 

339.  Vaikka piru pinon kaataa, kaik on miniän syy. (161) 

340.  Sika rikko siekla pohja, lammas kattila kalusi, ne on kaikki minjä syytä. (161) 

341.  Miniän paita joka pyykissä. (161) 

342.  Vettä lehemättömän osaksi, sanoo emäntä miniällensä. (161) 

343.  Mökissä ja pappilassa ei minijoo tarvita. (161) 

344.  Miniä talos on pitkä seisomas ja lyhyt istumas. (161) 

345.  Mini on talos niinko luut loukkas. (161) 

346.  Se on uus kiittää mut kyps laittaa kun entisen talon minjä. (161) 

347.  Kaltevalla pinnalla kun miniän maine. (161) 

348.  Hevosen lanta ja miniän työ ovat saman arvosta. (162) 

349.  Kirnussa voita pohjaan asti:mistäs miniän lapset piimää saavat? (162) 

350.  Siinä se on eikä minniimem persiissä. (162) 

351.  Syöpik minjä vai annetoak kissal? (162) 
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352.  Miniä tyttären naittaa piika piian pestaa. (162) 

353.  Kaik minjät ovat hyvvii, ja hyvist minjoist ain tulloot pahat anopit. (162) 

354.  Seittemäs kymmen se vasta kova onki, sanoo muori ku naimisihin meni. (163) 

355.  Leskmorssi, tuulmyll, härkjuht, presutupakk, ruajkenk, koukkaor ja harakk-lint ova yhde väärttissi. 

(163) 

356.  Kyl lesket aina naituu tulee, piiasta se pitelee. (163) 

357.  Lesken kihlat kirstussa, vanhan piijan variksella. (163) 

358.  En ois uutta eukkuo ottant ko ois entine elänt. (164) 

359.  Kolme on piika Karjalas:keänpiika ja mammanpiika ja vanhapiika. (164) 

360.  Kaks on suruu vanhalpiial:pelkää ilman jääväs ja toivoo saavas. (165) 

361.  Toivoss elämme ja aikatam viätäme, sano vanhapiika kissalles. (165) 

362.  Entist kuulumist ko tyttön ollekii! (165) 

363.  Sillojn on nainen vielä naitava kun voi suussa sullaa. (165) 

364.  Vanhapiika on talo pönkkä. (166) 

365.  Vanhapiika talos on kun ruisauma kevähäl. (166) 

366.  Kekälek uunissa, vanhapiika talossa. (166) 

367.  Siinähän on seihtemen lukkoo kun ennen vanahanpiian aitassa:lukko, puulukko, luulukko, linkku, 

pönkkä, takasalpa ja säppi. (166) 

368.  Hyvä on ellää etenkii, vanhaanpiikaan jotenkii:ei uo lapsen ulinaa eikä kätkyen kolinaa. (166) 

369.  Vanhapiija laps ei leipää puista. (166) 

370.  Vappaata se on vanhanpiian kun on ilot ja surut vaan ittestään. (166) 

371.  Seittemän kertaa päiväs vanhapiika houkaatahan. (166) 

372.  Olisin pääsny aikaa jo emännäksi mutta kun ei oo tultu hakemahan. (166) 

373.  Miulkii Jumala näyttää mutt ei vaa anna, sano muinojne tyttö. (166) 

374.  Toi tiä meijän kaikken kerran käärt täyty, sano vanhpiik ko hääsaato näk. (166) 

375.  Vuahen killa ja vanhapiika ovat yhtä leikilliset. (166) 

376.  Jumala tautia lisäkköön, sano vanhapiika kun naimakuumetta sairasti. (166) 

377.  Järiestänsä! sanoo vanhapiika kun tanssihin haettihin. (166) 

378.  Joka naip vanhanpiijan saap valitun vaimmon. (166) 

379.  Viimmeen viärhän, sanoo vanhapiika kun susi vei. (167) 

380.  Päivä paistaa, vettä sataa, vanhoipiikoi nailah. (167) 

381.  Sataa ja paistaa:vanhatpiiat vihtoo Kööpelisä. (167) 

382.  Ei kuale rikasta noitaa eikä viisasta vanhaapiikaa. (167) 

383.  Kaksi on kaonista katellak:lapsi pieni lattijalla, vaemo nuori kattilalla. (168) 

384.  Paremb on akku pätšil kui lapsi lattiel. (168) 

385.  Parempi lapsi lattialla kun akka uunilla. (168) 

386.  Aena vaeva vanahassa, taoti tiineessä akassa. (168) 

387.  Parilla köyhäki ajjaa, sano akka ku kaksoset sae. (169) 

388.  Eihän sitä tyhjän tähen kehtook kuoppoo kaivoo, sano akka kun kolomoset sai. (169) 

389.  Tulj tehtyvä, sano akka kul lapsen sae. (170) 

390.  Ei jouva kläppiä tekhen ennenkö piiphun panen, sano Mäntykentän Tilta. (170) 

391.  Tyttären töppä:emännän alku, kättä piree, piikaa paree. (171) 

392. Onnen tyttö ensimäinen:kaikki tappurat takkoo, kaikki kankaat kuttoo, kaikki lapset liekuttaa. (171) 

393.  Tuohil läks äitisäk kengillä yskee hakemaan. (172) 

394.  Vaivaanen lapsi joka äiteehinsä tuloo. (172) 
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395.  On tullu äiteehinsä jotta surko tuloo. (172) 

396.  Ei seu se äiti joka synnyttää vuan se joka kuolettaa. (173)  

397.  Parempi on äitin pettu kun vieraan rukihinen (173) 

398.  Itkii emojlta ruoka, muanitellen vieraalta. (173) 

399.  Kehno kehhuu keinojaan, hullu äeti lapsijaan. (173) 

400.  Kyll ennen kapan kirpui kaittee ennenkon yhren flikkalapsen. (174) 

401.  Kyllä kaikki on saunasta tulles koreeta mutta meirän flikat on aina! (174) 

402.  Ei must oo mitää, m'oon Pukkilan piian äitee. (174) 

403.  Äitipuolel lapset saa olla patana ja pannunaki. (174) 

404.  Äitipuolen henki on ku iän viima. (174) 

405.  Sikaki orvitte toist ikä äitepual lapspualtas. (174) 

406.  Ikäv mnuun tlee tota viätävät, sanos äite ko flikk men kuulutuskirja tekemä. (174) 

407.  Hellä on hepo varsalle, vaemo vattasa väjelle. (174) 

408.  Äilen sylän on villoja pehmeempi. (175) 

409.  Äilen puhallos lapsen kivut parantaa. (175) 

410.  Unest unnie lasta, työst työhö morsijanta. (175) 

411.  Laps suuhuus suurekki, piika päähääs piänekki. (175) 

412.  Ei olk kiirul väli ko olen toisen tyäs, sanos äite ko lastas purett. (177) 

413.  Sieltä se lapselle koetuu, sano mustilaeseokko kun lapsen maejon joe. (177) 

414.  Ei sitä tiärä mitä ne päivän mittahan teköö, sanoo emäntä kun aamulla sängys tenavia piiskas. (178) 

415.  Toiste lissää, sano ämmä kun poikaansa selkään anto. (178) 

416.  Äitee olis pitäny kinkeriä muttei tullu väkiä, sanoo entinen flikka kun lähti piiskoota pakhon. (179) 

417.  Kattokaa kakarat jottei lapset mee jokehen! sanoo Viljanmaan Miina. (179) 

418.  En miä tierä varmast mutta niin äitee käski sanua. (179) 

419.  Sisarukset sirkeämmät kälyksinä ollessaan. (180) 

420.  Puolj naista navos, kogo naine anopis. (180) 

421.  Puolj akkua anopissa. (180) 

422.  Suvuttain on suuret huorat, tyrikkäät ja varkaat. (181) 

423.  Ei tuo ou sillon sikkaan ku o sukkuun, ettää ku emmoossa. (181) 

424.  Onhan ne heimoo kun on ämmäkset samassa päeväpaesteessa sättäröetään kuivanneet. (181) 

425.  Narrattu nainen ja orpojen äite kantaa kyynelten kuarmaa. (182) 

426.  Ei se o talokaan josei o kylmää riviä ja lihavaa emäntää. (184) 

427.  Jote ol ämmä ja vesilähret ni om paras jättäk koko talo. (185) 

428.  Pata ja piik ja ämänt ja kell täytyy ain talos olla. (185) 

429.  Kutun voi ja vaimmon tavara, niit’ei talosa tarvita. (186) 

430.  Rahaa mullaa on ollu siitä asti ko äiti on taskut teyhny. (188) 

431.  Sänk pellom palakka, ruoka tyttärem perintö. (194) 

432.  Eukon rikkaus ei kestä ku pyhättömän viikon. (194) 

433.  Kyl on tyätä tyäkives, sen enemp emännyyles. (197) 

434.  Emännässä talon pirike. (197.2) 

435.  Akkaha se talon tekkyö tai talon mänetteä. (197) 

436.  Emännätön talo on kun löylytön saona. (197) 

437.  Talo ilman emäntää on kun härkä ilman sarvee. (197) 

438.  Emäntä talloon tahit talo tulleen! (197) 

439.  Hyvä on emänta talossa vaekka joute istukoo:hyvä on kattila tulela vaekka vettä keittäköö. (197) 
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440.  Elikko emäntäänsä. (197) 

441.  Ei lehmä lehmää ruaki, ämmä siinä olla pittää. (197) 

442.  Voesta sen emännän tuntoo, piimästä pihassa-oljliin. (198) 

443.  Kynnyksestä talon tuntee, esiliinasta emännän. (198) 

444.  Hevonen ilmain häntää, tupa ilmain porstuvaa, emäntä ilmain esiliinaa. (198) 

445.  Emännä sirppi on tuvam pöyvvällä. (198) 

446.  Emäntä poekessa, luuta pöyvällä. (198) 

447.  Emäntä on aetan lukko. (198) 

448.  Onhaan se kynsi kissoo koessa kun on emäntääk. (198) 

449.  Lakkeisessa leivän lämmin, emännässä oven pönkkä. (198) 

450.  Kolmee ei voi uskoo:hevoist tiälle, veneht vesille, vaimoo aitan vartijaks. (199) 

451.  Ei pysy punaases talos emäntänä jos ei oo tarkka. (199) 

452.  Kyllähä emäntä aina etehensä kattoo. (199) 

453.  Emännän kuphin eesimmääsnä. (199) 

454.  Emäntä on kylläjne kynsistää. (199) 

455.  Mens snä murkinkarjal, mnä luule et mnä olen kippi, sano ämänt piikka. (199) 

456.  Tiellä kissat, tiellä koirat kulukiissa pahan emännän. (199) 

457.  Kuta kaitasempi sukkarihma, sen leveämpi emäntä. (199) 

458.  Poes akka emännän tieltä! (199) 

459.  Sillon jo kissasta karhu tulloo kun piijasta kunnon emäntä. (199) 

460.  Juoksukoerasta ja piikatytöstä ei soak oeva talonvahtii. (199) 

461.  Tyttäre nimi maksaa enempi kom piikan uatinen palkka. (199) 

462.  Kottit tyttäreks, ei piikka pahuska nai! (199) 

463.  Särkikala ja piika tyttö on yhtheen verrattava. (199) 

464.  Paree on hyvä piianpalakka kun huano tyttären nimi. (19) 

465.  Ison talon piiat on kun pienen talon tyttäriä. (199) 

466.  Joka on piian piika, se on paskan paska. (201) 

467.  Ennen alimaisena airavittana kum piijan piikana. (201) 

468.  Hyvä tyttö tyynimmästä, piika suusta piänimmästä. (202) 

469.  Iso vatta ja paksut sääret on piikan kunnia. (202) 

470.  Parkki piian kunnia. (202) 

471.  Jouheva hyvä hevone, piika paha palamikoene. (202) 

472.  Sulhasellinen piika on kun varsoollinen tamma. (202) 

473.  Missä on musta kauhan vars, siin on huano piian pars. (202) 

474.  Huono piika se on joka pääsinkyrsänsä jauhoona syöö. (202) 

475.  Ennehä pirun pankola näkköö enneku piijan pitkällää. (202) 

476.  Ei se piikan palakka, vaan se ruaka. (203) 

477.  Piikakin tarvittoo perunamaata ja pellavaasmaata ja puolipäiväskin maata. (203) 

478.  Se on pieni asia kun piika pieksut saa. (203) 

479.  Vuaren oon enkä päivääkään kipiänä, sanoo Pernaan piika ku pestin otti. (203) 

480.  Harvojn orja kiitetään, miniä ei millojnkaa. (203) 

481.  Hyvä on piika tulennastaan, paha poes mäntyvään. (203) 

482.  Piijat ja naurihit on jouluhu asti hyviä. (203) 

483.  Piika on ensi vuaren viaras, toisen oria ja kolmannen koira. (204) 

484.  Kyl ruak syäppi saa - jost yks piik mene niin toinen tlee. (204) 
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485.  Ei yks varis tee kesää ei talavia, sanoo entinen akka ku piika pois lähti. (204) 

486.  Se sai pääsinkakkos jaohon, sano ämänt ko piikam pois käsk. (204) 

487.  Kipu tule piikka niinku ihmissenki. (204) 

488.  Se on pieni asia kun piika poikii, ei sille lämmitetä saunaakaan. (204) 

489.  Ikävissään se piika aetassa itkee. (204) 

490.  Poutaa se tietää kun piika vesittellee. (204) 

491.  Piian nauru ja kanan laulu ei tiä kumpikaa hyvää. (204) 

492.  Pijan laulu ja harakan nauru ei tiärä hyvää. (204) 

493.  Tervapytty piikan peili. (204) 

494.  S'oon taloon kunnia, kun on sika ja piika lihavia. (204) 

495.  Taloa se kiittää ko piika pieree! (204) 

496.  Jos ei sika syä, kyllä piika syä. (205) 

497.  Tulukaa väki syämhän ja tuu sinäkin piika! (205) 

498.  Piika ei tuu muolla vastahan ku herakupilla. (205) 

499.  Korjaasta piika poikes, mä viälä vähä särpelen. (205) 

500.  Ei ossook orja ollat talon tyttären tavalla. (205) 

501.  Pirän sen verran ittestäni jotten mee piikaan kans kirkkohon. (205) 

502.  Vie putu mennessäs, tuo puita tullessas, luo navetta ja paa sauna lämmitä mutta älä oo kovin kauvan! 

sanoo emäntä piiallensa. (206) 

503.  Höyryää piika pakkaasella, mutta tuulella se väräjää. (206) 

504.  Enne viina jiätyy enneku piika palentuu. (207) 

505.  Pijan työ on tyttären kunnii. (207) 

506.  Tottapa taloon aijalla saa nenänsä niistää! sanoo entinen piika. (208) 

507.  Torstae perjantae, huomenna laavvantae ja pyhhee vasten yö, laski piika päeviisäk. (208) 

508.  Miäkih rupian nyt ittelleni, sano piika kun nukkumaan kävi. (208) 

509.  Eres emännäksi ja takana Hessaksi. (208) 

510.  Ei piika sitä surej jos emäntä talosta kuoloo. (209) 

511.  Ohho, koska taas syörään? sano piika kun hän suurukselta pääsi. (209) 

512.  Tiistoollenki tukku! sanoo piika kun fällynsä unihnansa vesikorveen nakkas. (209) 

513.  Ei läkseime luvast eikä ruotmummo käskyst. (210) 

514.  Hoekka ja pitkä ku kestakan kirnu. (210) 

515.  Ei siinä männy ku ruotjmummon nenännylökyaika. (210) 

516.  Huonolt emännält viep halla taikinastai. (216) 

517.  Tuosta tunsin huonon vaemon kul leipo leiväl liitoksii. (216) 

518.  Tiällä kissat, tiällä koerat pahan ämmän leipoisa. (217) 

519.  Äreä ämmä leipoissaan, kiukkunen kirnuissaan, olutta laittaissaan äkänen. (217) 

520.  Kohta valamis, kohta valamis niin kun Myssy-Maijan juusto. (218) 

521.  Välleen kyps kerkivvää emännäh hyvän käsissä. (219) 

522.  Kyllä se tarkka talojnen vaemo kaekki tähteetkin tallentaa. (219) 

523.  Turta huttu, huora kokki. (219) 

524.  Eiks sul leipäkän kelppa? sano ämm ko suren kans riras ol. (221) 

525.  Miälempäränev vahinko, sano ämmä ko voinkokkaram puuros joukkom purott. (223) 

526.  On vesis-silimin kun Koholun muorin perunat. (225) 

527.  Tokko voe piimästä erovaa? sano ämmä kun vettä kirnuun koasi. (226) 

528.  Äitee, mun on niin kiäleni kipiä etten saa syäryksi muuta ku juustua. (229) 
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529.  Kun on juhula niin olokhon juhula, paista akka toinenkin silakka. (230) 

530.  Se lai meni, sanoo Riuhta-Liisa ku kräämin söi. (232) 

531.  Siin on kohtalainen muikeus niinkun Kuokkavuoaran eukon taikinassa. (235) 

532.  Muutua saa muttei puuttua! sanoo akka kun vettä maithon pani. (236) 

533.  Syärään me vanhat näitä pehmosia! sano muari kun piroissa jälkiruuat alleppäin popsi. (236) 

534.  Puhtaus on puoli ruokaa, sano entinen akka kun jouluauttuna paitansa käänti. (236) 

535.  Mike mahta olla ja mike mahta tulla kunne ruok maistu, ku o jo kolmas peev ja yhdekses kyrse, sano 

entinen flikk. (238) 

536.  Haukakkaa pimää paljo ja leipää vähä! sano Luhtalan momma väelle. (240) 

537.  Ei meirän muorin mieli tee vaikka sill on vahtaavaanen luonto. (240) 

538.  Ei sovi kiiruhtaa kun ei oo kun yks pari kiviä myllys, sanoo akka kun söi. (240) 

539.  Myö syvvää vaikka emäntä nurkassa vapisoo. (242) 

540.  Akat ei syö kun kerran päevässä ja kesken jeä sillonkin. (242) 

541.  Tejn akal kokkajst:en syönt enkä tahtont evästä. (242) 

542.  Onko tämä soosia? sanoo piika kun vethen pärnää kastoo. (243) 

543.  Ei ämm leeväst lepyk kon kaffe lopp o. (243) 

544.  Kynnellä pysyvee kun tyttö-Riitan kahvi. (243) 

545.  Miälehittiä viarahia kun ei emäntä paa kafhin kun pualeksi rukhia. (243) 

546.  Vieläks muija pannustas tulie vai joks mä kiitän? (243) 

547.  En mina kahveeta vasten tullu, tulin vaan emännän kankasta kattoon. (244) 

548.  Kolme on ko haistaa:sika sonnan, koira jäljet ja paha ämmä kaffeen. (244) 

549.  Ei viina vilusta huolik eikä piika pakkasesta. (245) 

550.  Tupakka pittää panna vaekka akka avannossa lienöön. (246) 

551.  Tupakit ja tulukset yhteisiä mutta sauna ja akka omasta takkaa. (246) 

552.  Tytöstä ja tulesta ensin itek, sitten vasta vieraillen. (246) 

553.  Ku pöytä jiä pyyhkimätä ni tyttäret jiä naemata. (248) 

554.  Siästyy saipo, sano piika kun lehmä nuamoo nuolj. (248) 

555.  Se on puhurasta nokia, sanoo akka kun porvari voita likaaseksi moittii. (249) 

556.  Luuleks et mnä sum päästä ennen ko mnä su nualase? sano Laitla ämm ko hiiren kermpotust löys. (249) 

557.  Kyl mä sun tapas tunnen, sit valkenek kos kuivat! sano Tuuppalan Kaisa pyykkiis. (249) 

558.  Se vältti, sano kievarin emäntä ku lutikka soppaan tipaht. (250) 

559.  Lauvantaina sauna, maitokeitto ja tytöt. (251) 

560.  On täälä tavallinen akkain kehräyslämmin. (252) 

561.  Yks-öenen akka ja yks-iltajnen vasta, oljpa se minkälaenen tahhaasa. (252) 

562.  Ahvenen kuvusta ja naesten kylyvystä ei jätetäk. (253) 

563.  Naesten kylpy ja teeren kuherrus on pitkävetteisin. (253) 

564.  Konehella vain! sanoo akka ku saunapolokua loukulla lasketteli. (253) 

565.  Älä paha ämmä päätäni keritte, äläkä alta polven jalkoja! (253) 

566.  Siin sitä neittä neuvotoa:pässipeätä kerites ja pöksypolvii paikates. (254) 

567.  Siin neittä neuvotoa:pässim peässä karvajsessa, sarkajsissa tutkajmissa. (254) 

568.  Puroo ja nielöö muttei jouruta, kun entisen akan rukki. (254) 

569.  Kurki sualla, hauki maalla - ulos ämmät kankahilta! (256) 

570.  Vartti vanhan, lapa lapsen, toementaete morsijamen. (256) 

571.  Niittu on pellon äiti ja pelto on niitun jumala. (264) 

572.  Pois turhat kruusookset! sanoo flikka kun ojat tukkuhun fälttäs. (266) 
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573.  Ei salli savinen pelto piijan pitkee hametta, korreeta kuokkijoo. (266) 

574.  Piäni vältti on pellon raiska ja piäni palkka on piian pilkka. (267) 

575.  Kiven kiärrän, kannon kaarran mutta laiskan ämmän kattamasta en pääse yhtään minkään. (269) 

576.  Paha akka, huapa-aijjas ja heittijo hevonen, niihen ikkee ei lopetak. (270) 

577.  Pala se huhta talvelakki, sano Saalperi Liis kon tukkas poltt. (271) 

578.  Toukoaikana ei suurta tammaa eikä heinäaikana mammaa. (271) 

579.  Kukin teköö niinkun ymmärtää, sanoo Talsoon Kreeta kun sateella heiniä piteli. (276) 

580.  Joka yhreksäs tukku ilamas kun Ilakan muari haravoottoo. (277) 

581.  Nii hyvii heinii jot niitä söis vaik humalaine akka joulun. (277) 

582.  Tuosta tuthan tyhmä akka:riipuvaisen riihen pisti, pöykkypäisen langan kehräs. (279) 

583.  En minä mee elävänä riihee, sanoo akka ku riihelle pyyttihi. (280) 

584.  Riihi maassa ja pahat ämmät pahnoillansa. (280) 

585.  Nisu puhele:Ei ämm muu tapa vaik hä mum purista! Kaar sanos:Kyll ämmäki mun tappa vaikkei hä 

muu purist, viäl mää harinkontenki ulos luast mene. (280) 

586.  Tytöt ei lopu kirkost eikä kukat tattarist. (281) 

587.  Joulus saakk nauris ja piikaki hyvänp pysy. (282) 

588.  Karjassa talon juuri, emännässä karjan juuri. (282) 

589.  Justihin oli sula suuhun tulemas, sano akka ku lehmä kuoli. (283) 

590.  Sarvipäästä paha sonni, piiasta piru emäntä. (283) 

591.  Hae akkoo veäräseärtä ja lehmee romuluista! (283) 

592.  Meirän lehemät on jo kaffekupillisen herahtanu, sanoo entinen akka kun lehemät oli ruttahilla. (284) 

593.  Kyllä syöpä seliittää, sano entinen ämmä kun rohtimia heinihin sekas. (284) 

594.  Kyllä lehmä emännälle juuston ennättää. (286.) 

595.  Ämänä silm lehmä lypsyttä. (286) 

596.  Ei oup paimenen pyhistä eikä vaimol lapsellisen. (287) 

597.  Emännän palat ja paimenen jälet on lukemattomat. (287) 

598.  Minä teen emännälle kepon keposet:en syö enkä ota evästä! (287) 

599.  Ennen seittemäm parii härkii kääntää kom pahan ämmäm pään. (290) 

600.  Kyl nahk paks o, sano Fiina ko härjäst letty leikkas. (291) 

601.  Hevojsessa henkosenj, naisessa talloutenj. (291) 

602.  Talliorj, taskukello ja huorj-akka talo hävitteä. (292) 

603.  Akka ja tamma ne talon asuu. (292) 

604.  Joka on herja hevojselleen, se on armotonj akalleen. (293) 

605.  Joka on herja hevojselleen, se on viekas vaemolleen. (293) 

606.  Häpijä hevo purema, häpiämp o naise lyönti. (293) 

607.  Vanttuhiksi vaimo kuoloo, häviöksi hyvä hevonen. (294) 

608.  Heose mnää osta jos Miina kuale! (294) 

609.  Ylämaasta hevoosta, alamaasta akkaa! (294) 

610.  Hevoin rikkaast, vaimo köyhäst talost! (294) 

611.  Vähäsestä vaimmo kaunis, suuresta sotahevonen. (295) 

612.  Katso tyyntä tyttölasta, raijjuu orjhevojsta! (295) 

613.  Elä ota hevosta limihammasta ja akkoo vasenkätistä! (295) 

614.  Vuohi vaevasen elläe, tyttö laps onnettoma. (295) 

615.  Lampahat ja tyttäret on taloon hävittäjiä. (296) 

616.  Kovalla sika lihoo, vaimmo laiska taikinalla. (297) 
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617.  Sika uuvvelta lihhoo, paha akka taekinalta. (297) 

618.  Sen suap takasi, sano akka ku sikkoo syötti. (297) 

619.  Sika ränkiä ja ämmä veriviunaleita kantavat pahain kureinsa tähren. (297) 

620.  Muijat ja kanat ne on kun talon hävittää. (298) 

621.  Särkikala ja piikatyttö on yhteen verrattava. (302) 

622.  Roskakala, sano akka sammakalle. (303) 

623.  Ei tikkunaula piijan kenkää pirä, piki se on ku pitelee. (318) 

624.  Luannossa se on kestä kuppari tullee. (321)   

625.  Kon kupparist parantu ni ei koskan kual. (321) 

626.  Käit on ku kätilöllä. (321) 

627.  Katos syrjä - ost kankas, kato äitti - nait tytär! (324) 

628.  Tuule Jumala, saa Jumala, tapa akkoja, revi kattoja, mutt elä vua meijä! (337) 

629.  Köyhällä hyvä hevonen, vaivasella kaunis vaimo - kaikkien sitä miäli tekee. (339) 

630.  Kolme luatettavaa ystävää:vanha vaimo, vanha koira ja valmiit rahat. (343) 

631.  Paa kontulles nii oot paremmin koiran näköönen! sano akka toisellen ku riitelivät. (345) 

632.  Kyl voima riittää, sano Hyrkö muar kum pukin kans painel. (348) 

633.  Hyvä päivää pollele, tytöle ei mittää. (350) 

634.  Tuli vaa vaikkes käskennykkä, sano Sillan-Tiina. (351) 

635.  Siunakkoon, olenk mää se sama ämmä ko tääl tänäp kävi! (351) 

636.  Kiitoksia ny vain ensiksi, kyllähä äitee sitte lopusta keherää! (353) 

637.  Hyvästi ny Ylistaron köyhät! sanoo Vuarenmaan Tiina kun Amerikkahan lähti. (353) 

638.  Seissemäst lammasnahasta tää naisii vassa on. (355) 

639.  Ottaka ny jokainen rankinne jälkeen, rusthollin emänta ensten! (355) 

640.  Kyllä viaras arvossaan saa olla vaikka emäntä ensin ottaa. (355) 

641.  Siirä siskoo mua! sanoo Sivu-Leena kun pitöpöyrästä lähärettihin. (357) 

642.  Järjästään, järjästään! sano vanhapiika kun tanssaan haettiin. (357) 

643.  Käännyn ku mä kerkiän, sanoo Puuställin Maija hypyys. (357) 

644.  Se olj vaekeeta, sano akka kun kirnussa tanssi. (357) 

645.  Mitäs nyt tehhää, säretääks uun vai pannaaks emäntä kaivoo? (358) 

646.  Lähetti vua teitä kahtomaa ja ihteemmy näättämää, sano akka ku nuapuriin kyllään tulj. (359) 

647.  Mä tuun heti takaasin, sano akka kun myllynsiipehen tarttuu. (360) 

648.  Ei meirän akka pruukaa palio säitä sairastaa, se menöö ku se meinaa. (360) 

649.  Vihava on vieras leipä vaik ois vuoltu voita päelle, makija emojsen koakku vaik ois vierryt vettä 

peälle. (362) 

650.  Onk tollai pualel mailmaa? sano akka ko kepill airaravost pisti. (363) 

651.  Se o vales jotta maa pyärii ku aina meirän perälasista on kirkko näkyny, sano Huhtamäe Maija. (363) 

652.  Jahampsis, sanos Lemu flikk ko ruatt lopus. (365) 

653.  Ryssä sisu ja Rytilä äiti ruumis! (366) 

654.  Hei meijän saki ja se Pönkälän ison talon hyvä emäntä! sano mustilainen kirkossa kun kirkko sytty 

palamaan. (371) 

655.  Siinä on mustilaisakan kirrous. (371) 

656.  Oulun lohi, Kokemäen siika ja Hämeen piika on paraita mailmassa. (371) 

657.  Hämeestä hevosta ja Pohjanmaalta akkaa. (371) 

658.  Hämäläine etsii akkajaa, akka o vieres. (372) 

659.  Ennen mie ajajsin valkiaal hevojsel ennenko mie ottajsin äyrämöisen akan. (375) 
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660.  On naisii monelaisii muttei uo mei naisii laisii naisii. (376) 

661.  On ämmii ja ämpärei niinko Naantalim palos. (377) 

662.  Tommost pitsi! sano Rauma flikk ko hämhäki näk. (378) 

663.  Kaikkii muuta Pietärist soap muttei linnunmaituo ja ommoa emmuo. (378) 

664.  Koti näkyy, sano Iitil likka ku linna näky. (379) 

665.  Kyl maelm o suur, sano Rymättylä ämm ko harava varre ulos pirti akkunast lykkäs. (379) 

666.  Luuleks et mnä sum päästä ennen ko mnä su nualase! sano Laitla ämm ko hiiren kermpotust löys. (380) 

667.  Jäe ninku Jämpsä akka taevaasta. (381) 

668.  Kyllä Alavurelta akan saa ku iä ja housunmitan panoo. (382) 

669.  Lihavia flikkoja niin ku ennen Soinis, jotta nyppy kolmatta leukaa. (383) 

670.  Ota ny vielä nivalaisten kuppi! sano akka ko kolomannen kupin kahavija kaasi. (383) 

671.  Kemijärven tyttärellä on kolmenlaiset kirkkoevähät:kylki, käpälä ja pää. (384) 

672.  Se mänj maistellessa kun Ilomantsin ämmän pässi. (386) 

673.  Simpeleen siika ja Parikkalan piika ne voille vertoja vettää. (386) 

674.  Istuu ko Muoloa morsija:perä penkil ja jalat jakul. (387) 

675.  Nii o laitingis ko Muolaa morsee. (387) 

676.  Parikkalaisii männyö tusinoa kolmekymmänt kuus ja yks ruotjmummo. (387) 

677.  Simpele ei jätä kalata eikä Parikkala akata. (387) 

678.  Parikkalast soap akkoi vaikk olk-kuvol vaihtakuo. (387) 

679.  Istuu omis lämpimisseä ko Pyhäjärve ämmä kirkos. (387) 

680.  En mä mee arvannostolle jos ei äiteekin tuu. (391) 

681.  Rauha maas ja sota Kurikas, sanoo Kivimäen emäntä ku muori Kurikkahan lähti. (391) 

682.  Ei meillä päin pulasta tiättä, sanoo Alajärven akka ku Kauhavalla kerioolla kuluki. (395) 

683.  On niin kun olis pantu keriuulle, sanoo akka kun pärnänsiämeniä pyyteli. (396) 

684.  Antaka hyvä emäntä leipä - jolsette raskittek koko leipää antaa ni lyäkä halki ja antaka molemap 

pualet! (396) 

685.  Ei lapset lakia tunne eikä vaemot vallan tuomioeta. (398) 

686.  Eihän ne lapset lakkii tiijä, vaimot vallan kovvuutta. (398) 

687.  Huorra otetaan huoneeseen, ei varaasta vainiollekkaan. (401) 

688.  Varas toista varroo, huora toista kerskajaa. (402) 

689.  Huora luulee verrakseen, varas kaikki kaimakseen. (402) 

690.  Nyt pitäs saaja saunakahvit! sano rosvo-Riika ko neliäkymmentä parija raippoja sai. (404) 

691.  Kerralla ristityks, sano akka kuv virskirjan söe. (408) 

692.  Myöhästä ko Muolaan ämmän rukous ko piru olj porstuvas. (410) 

693.  Loikkimal, loikkimal! sano piru kom Poris oli markkina ja Turus kaks ämmä men hirtte ja molemmis 

täyry oll. (411) 

694.  Mihin ei piru kerkii niin lähettää pahan ämmän. (412) 

695.  Piika on pirun isovarvas. (412) 

696.  Käännäs ny Justiina nenäs että mä näen kirkon. (415) 

697.  Siinä kirput kytketää ku akat kirkkoo lähtöö. (416) 

698.  Ei olla ölöllä yötä eikä akkoen puolella kirkossa. (417) 

699.  Kyl jokanen kotonas mut - kirkos! sanos toinen muija toisel ku pääs kirkos pien vahink. (417) 

700.  Mnu jäi askruksek keske, sano ämänt kom pois kirkost läks. (417) 

701.  Valaastu ihminen näköö mitä toinen ajatteloo, sanoo Lammin muari. (423) 

702.  Kuarsaa ku Riutan muari jouluaamuna kirkosa, että herättää kaikki toisekki. (424) 
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703.  Sekaasi ku Piätilän muarin virsikirja. (424) 

704.  Värsyn voitin kumminkin, sano akka kun urkujen kans kilpaa veisas. (424) 

705.  Koitin tuatakin, sanoo Uskon mumma kun synninpäästön otti. (425) 

706.  Turhahan akka ripitettihin ku ei kuollukkaa! (425) 

707.  Tuli väsy ja näläkä ku Tolosen Martalle lukukinkereillä. (426) 

708.  Nauru hyvällen, nauru pahallen, nauru naisen kuolemallen. (428) 

709.  Niin sitä menhän toinen toisensa perhän, sanoo Jussilan Vappu kun varsa kuali. (429) 

710.  Ei tule mittää mei muori kuolemast jos ei Jumala tautii lissää. (429) 

711.  Kolme kertaahan ihmiist ruukatah kattoo:silloin kun syntyy ja silloin kun se on morsian ja silloin kun 

se kualee. (430) 

712.  Kolomasti ihmistä kassotaa:lapsena, morsijamena ja kuolleena. (430) 

713.  Tuane mekih joulutah jos elää saalah ja tervehen pysytäh, sano akka kun hautah katto. (431) 

714.  Hiliaasta ku mummo-vainaan hautajaasis. (431) 

715.  Älä niit kaikkiii syä, ann minul kans! sano Anttilan mamma kon Ketolan Iita kusiljaisii söi. (436) 

716.  Joulun uatto pitkä päevä, laeskan akan työpäevä. (442) 

717.  Jouluks pitteä soaha akka vaik lepäst. (443) 

718.  Kun oj joulu nii on joulu, paistappa akka toinenki silahka! (443)  

719.  Piika ja paimen kirkkoon Mikkelinä. (446) 

720.  Kova on kiria, sanoo Kehorin-Kaisa kun alamanakkaa luki. (447) 

721.  Oamrusko ja piija paksu n’ei meä mainijotta. (449)  

722.  Ei aamuruskoon ol uskomist sen parempi ko paksumakoseen piikkaa. (449) 

723.  Naisen nauru, kanan laulu ja iltaruskon puna ne pahhoo ennustaa. (449) 

724.  Vettä sattaa päivää paistaa, vahoipiikoi hauvvataa. (449) 

725.  Itätuul mene yässeks ämmäs viäre. (452) 

726.   Hongan holistaja, petäjän päristäjä, silivan siristäjä, Tapion riihenpuija, harjan purkaja,syrjin suolla 

hiihtäjä, akan lehmän ammuttaja. (453) 

727.  Kaks on pahhoo mualimassa:paha akka ja kova pakkanen. (454) 

 

 


