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1. Johdanto

Tarkastelemme tässä artikkelissa etunimien appellatiivistumista eli yleis-
nimistymistä suomen ja unkarin slangiyhdyssanoissa. Tällaisissa yhdyssa-
noissa sanan perusosana1 on erisnimen homonyymi ja määriteosana jokin
yleisnimi tai toisinpäin, mutta kokonaisuuden merkitys on kuitenkin appella-
tiivinen. Näillä sanoilla on slangissa ja joskus jopa yleiskielessä oma, toisi-
naan affektiivinenkin, merkityksensä. Esimerkiksi Jussi-propria hyödyntävä
appellatiivi maajussi tarkoittaa ’maanviljelijää’, ja ilmaus on Kielitoimiston
sanakirjan mukaan leikillinen ja usein halventava (KS s.v. maajussi). Kut-
summe tällaisia maajussin kaltaisia sanoja yksinkertaisuuden vuoksi ”etuni-
miyhdyssanoiksi”, vaikka niissä propri onkin appellatiivistunut varsinaisen
erisnimen homonyymiksi.

Suomalaisen puhekielentutkimuksen pioneeri Heikki Paunonen (1991:
30–31) on jo yli kaksikymmentä vuotta sitten todennut, että suomen ja unka-
rin kontrastiivista tutkimusta ei pitäisi jättää vain fonetiikan, fonologian,
morfologian, syntaksin ja semantiikan tasolle vaan olisi syytä vertailla myös
suomen ja unkarin eri kielimuotoja, kuten esimerkiksi slangia. István Szath-
mári (1991: 17–18) on Paunosen kanssa samaa mieltä ja toteaa, että suomen
ja unkarin kontrastiivisessa tutkimuksessa yleiskielen tulisi olla pääosassa,
mutta myös puhekieltä ja slangia pitäisi tutkia kontrastiivisesti. Vaikka suo-
men ja unkarin välisen kontrastiivisen puhekielen ja slangintutkimuksen
niukkuuteen on siis kiinnitetty huomiota jo pari vuosikymmentä sitten, ei ti-
lanne ole juuri parantunut. Tutkimuskohteemme sijoittuu slangin ja puhekie-
                                               
1 Nykyfennistiikassa yhdyssanan rakenneosista käytetään usein nimityksiä määriteosa ja

edusosa (VISK § 403, 404). Tässä artikkelissa pitäydymme kuitenkin perinteisessä
terminologiassa sen vakiintuneisuuden vuoksi.
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len välimaastoon, joten sen tarkastelu paikkaa osaltaan tätä aiemman tutki-
muksen aukkoa. Kielen rakenteen, käytön ja sanaston lisäksi kontrastiivisesti
voi toki tarkastella myös sananmuodostuksen takana vaikuttavia prosesseja,
kuten artikkelissamme metaforisen käsitteistämisen roolia appellatiivistunei-
den etunimiyhdyssanojen muodostumisessa. Pääpaino tarkastelussamme on
kuitenkin suomenkielisissä sanoissa, ja unkarinkielinen aineisto toimii etu-
päässä suomenkielisen aineiston vertailukohtana.

Etenemme niin, että aineiston esittelyn (luku 2) jälkeen luomme katsauk-
sen tutkimuksen teoriataustaan: slangiin (luku 3) sekä proprien appellatiivis-
tumisen tutkimukseen (luku 4). Tämän jälkeen tarkastelemme aineistomme
yhdyssanojen rakennetta (luku 5), minkä jälkeen siirrymme analysoimaan
niiden semantiikkaa (luku 6). Pääluvussa 7 vertaamme suomen ja unkarin
etunimiyhdyssanoja toisiinsa. 8. pääluku laajentaa tarkastelua myös varsi-
naisten etunimiyhdyssanojen ulkopuolelle ja pohtii etunimen vetovoimaa sa-
nanmuodostuksen välineenä. Lopuksi (luku 9) kokoamme keskeiset havain-
tomme. Koska aineistoomme kuuluu myös unkarinkielisiä yhdyssanoja eikä
unkaria taitamattomalle lukijalle välttämättä ole selvää, mikä osa yhdyssa-
nasta on etunimen homonyymi, lihavoimme yhdyssanojen osana olevat etu-
nimen homonyymit, kun sana esiintyy ensimmäisen kerran kussakin alalu-
vussa. Johdonmukaisuuden vuoksi lihavoimme etunimen homonyymit myös
suomenkielisessä aineistossa (esim. siipiveikko ’toisen kustannuksella elävä’).

2. Tutkimusaineisto ja sen rajaaminen

Tutkimuksemme suomenkielisen aineiston olemme keränneet Heikki Pau-
nosen slangisanakirjasta Tsennaaks Stadii, bonjaaks slangii. Stadin slangin
suursanakirja (2002). Poimimme teoksesta jokaisen yhdyssanan, jonka pe-
rus- tai määriteosa on etunimen homonyymi (esim. häntäheikki ’naisten
mies’). Kiviniemi (2006: 265) jakaa etunimet omakielisiin nimiin, omaan
kieleen mukautettuihin vieraslähtöisiin nimiin, erilaisiin lyhentymiin ja ris-
teymiin sekä vieraskielisiin nimiasuihin. Olemme ottaneet aineistoon mukaan
paitsi omakielisten myös vierasasuisten etunimien homonyymit (esim. vanja-
eno ’venäläinen’) sekä yleisesti sekundaarisena lisänimenä käytettyjen, etuni-
mistä johdettujen nimien homonyymit (esim. roskisreiska ’jätesäiliöiden
penkoja ja niissä yöpyjä’). Sekundaari lisänimi tarkoittaa henkilön nimeen
kokonaan tai osittain pohjautuvaa epävirallista lisänimeä (Ainiala ym. 2008:
174). Esimerkiksi Reino tai Reijo -nimistä miestä kutsutaan usein Reiskaksi,
ja Reiska hahmottuukin vaivatta nimeksi, vaikkei se virallinen etunimi
olekaan.
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Tarkastelumme ulkopuolelle ovat jääneet ne yhdyssanat, jotka viittaavat
johonkin tiettyyn henkilöön, tuotenimeen tai paikannimeen ja joita ei siksi
voi pitää appellatiivistuneina, vaan ne hahmotetaan propreiksi (esim. Murha-
Jussi ’muuan Johansson-niminen poliisi’, Heikingartsa ’entinen Heikinkatu,
nykyinen Mannerheimintie Helsingissä’). Joistain sanoista on vaikea ratkais-
ta, onko lisänimen homonyymi todella appellatiivistunut lisänimi vai onko
tämä appellatiivi ollut käytössä jo ennen kuin lisänimi on tullut yleisesti tun-
netuksi. Tällainen nimi on esimerkiksi Susannan yleinen sekundaari lisänimi
Sussu. Sussulla on 1900-luvun alusta lähtien ollut slangissa merkitykset
’huonomaineinen tai kevytkenkäinen nainen; naisseuralainen; heila, tyttö- tai
naisystävä; nais- tai miespuolinen seurustelukumppani’, mutta Sussu on tul-
lut Susannan lisänimeksi vasta 1960-luvulla (Paunonen 2002 s.v. sussu, Sus-
su). Mielenkiintoista on, että sussu on aiemmin ollut sukupuolineutraali eli
voinut toimia myös miespuolisen seurustelukumppanin nimityksenä. Koska
appellatiivinen sussu näyttää olleen slangissa yleinen jo paljon ennen kuin
Sussu on yleistynyt sekundaarina lisänimenä, ei sussu-sanassa liene kyse etu-
nimen – tai tässä tapauksessa lisänimen – appellatiivistumisesta. Selvyyden
vuoksi olemme jättäneet tämänkaltaisten nimien homonyymit pois aineistos-
ta. Rajatessamme sekundaarin lisänimen homonyymin sisältäviä yhdyssanoja
mukaan aineistoon tai sen ulkopuolelle olemme käyttäneet apuna Paunosen
(2002) sanakirjan tietoja sekundaarien lisänimien käytöstä. Esimerkiksi Kiki
on ollut Annikin sekundaari lisänimi 1910-luvulla (Paunonen 2002 s.v. Kiki).
Samaan aikaan on ollut käytössä slangisana kikiviiva ’naisen sukupuolielin’.
Koska Kiki on jo tuolloin ollut käytössä sekundaarina lisänimenä, pidämme
kikiviivan määriteosaa kyseisen lisänimen homonyyminä ja olemme siten ot-
taneet sanan mukaan tutkimusaineistoon. Olemme jättäneet aineistosta pois
sellaiset etunimien homonyymit, joiden pohjana ei selvästikään ole erisnimi
vaan yleisnimi, esimerkiksi miinabotski ’miinalaiva’. Vaikka sanan määrite-
osa miina on myös naisennimen Miina homonyymi, on selvää, että tässä ei
ole kyse etunimen appellatiivistumisesta vaan tietyntyyppisestä räjähdyspa-
noksesta.

Vaikka tutkimuksemme suomenkielinen aineisto on kerätty Helsingin
slangin sanakirjasta, suuri osa aineiston sanoista on sellaisia, että myös muut
kuin Helsingin slangia taitavat voivat ne helposti ymmärtää (esim. kassialma
’asunnoton alkoholistinainen’). Osaa sanoista voi pitää nykykielen näkökul-
masta jopa yleiskielisinä. Esimerkki tällaisesta sanasta on taskumatti ’taskus-
sa kannettavaksi tarkoitettu litteä (viina)pullo’, jonka yleiskielisyys näkyy
muun muassa siinä, ettei Kielitoimiston sanakirjassa anneta sille yleiskielestä
poikkeavaa tyyli- tai käyttöalan määritettä (KS s.v. taskumatti).
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Suomenkielisessä aineistossamme on 145 eri yhdyssanaa. Olemme laske-
neet samanmuotoiset sana-artikkelit yhdeksi sanaksi, vaikka niillä olisi eri
merkitys. Esimerkki tällaisesta sanasta on junttieinari, joka voi tarkoittaa
joko ’maalaista’ tai ’tyhmää’. Usein samalle sanalle annetut merkitykset ovat
kuitenkin lähellä toisiaan, eli appellatiivistuneen nimen sisältävä yhdyssana
on pikemmin polyseeminen kuin homonyyminen. Suomenkielisen materiaa-
limme yhdyssanoissa esiintyy yhteensä 75 eri etunimen homonyymia joko
yhdyssanan määrite- tai perusosana.

Tutkimuksemme unkarinkielinen aineisto on peräisin unkarilaisista sana-
kirjoista ja opinnäytetöistä (ks. aineslähteet). Kuten suomenkielinen myös
unkarinkielinen aineisto koostuu appellatiivistuneista etunimistä (esim. orosz-
lánjolán ’isokokoinen nainen’, sananmukaisesti ’leijonajolán’). Unkarinkieli-
sessä aineistossa on yhteensä 88 yhdyssanaa. Näiden sanojen perus- tai mää-
riteosana on yhteensä 61 eri appellatiivistunutta etunimeä. Suurin osa appel-
latiivistuneista etunimistä on vakiintuneita lisänimiä2 eikä virallisia etunimiä.
Näiden lisänimien pohjana on yhteensä 47 eri virallista etunimeä.

Ei ole sattumaa, että juuri tietyt nimet appellatiivistuvat slangissa ja että
tietyistä appellatiivistuneista nimistä tulee yhdyssanan osia. Emme kuiten-
kaan esittele tässä tutkimuksessa erikseen jokaista slangisanaa, joka sisältää
etunimen homonyymin. Sen sijaan pyrimme luomaan katsauksen tähän kie-
lenilmiöön prototyyppisten, ilmiötä hyvin edustavien ilmausten avulla. Kos-
ka suomenkielistä aineistoa on paljon enemmän kuin unkarinkielistä, eivät
aineistot ole kvantitatiivisesti vertailukelpoisia. Keskitymmekin aineiston
kvalitatiiviseen tarkasteluun.

3. Suomalainen ja unkarilainen slangi

Tutkimuksemme suomenkielinen aineisto on Helsingin, Stadin, slangia.
Helsingin slangi ei kuitenkaan ole yhtenäinen kielimuoto, vaan siinä on usei-
ta ajallisia kerrostumia. Selvän kahtiajaon voi tehdä vanhan, 1800-luvun lo-
pulta 1950-luvulle puhutun Helsingin slangin ja sitä uudemman slangin välil-
le (Paunonen 2006: 336). Vaikka slangisanasto on usein lyhytikäistä ja vaih-
tuvaa ja sitä voi kuvata uutta luovaksi, slangissa on myös paljon sellaisia il-

                                               
2 Unkarissa ihmistä kutsutaan usein sekundaarisella lisänimellä, joka on tyypillisesti

muodostettu virallisesta etunimestä lyhentämällä. Esimerkiksi Ferenc-nimistä miestä
kutsutaan usein Feriksi ja Katalin-nimistä naista Kataksi tai Katiksi. Gabi taas voi olla
sekä Gábor-nimisen miehen että Gabriella-nimisen naisen kutsumanimi. Kutsumme
tällaista unkarilaista sekundaarista lisänimeä vakiintuneeksi lisänimeksi, sillä tällaisen
nimen käyttö on hyvin yleistä.



SUOMEN JA UNKARIN SLANGIN APPELLATIIVISTUNEET ETUNIMIYHDYSSANAT

195

mauksia, jotka pysyvät käytössä vuosia, vuosikymmeniä tai jopa vuosisatoja
(Karttunen 1979: 9–10). Paunosen (2002: 32) mukaan tietyt aihepiirit ovat
Helsingin slangissa keskeisiä ajasta riippumatta. Tällaisia ovat muun muassa
naiset, miehet, seksuaalisuus, alkoholi, poliisi sekä maalaiset. Näitä aihepii-
rejä, joita sanasto kuvaa, voidaan kutsua slangin attraktiokeskuksiksi. Karttu-
nen (1989: 159) katsoo slangin attraktiokeskuksiksi lisäksi hölmön ja tyhmän
sekä hyvän ja myönteisen ilmaisemisen. Karttunen lisää, että etenkin polii-
siin, muunmaalaiseen ja maalaiseen viittaavat sanat ovat usein pejoratiivisia.
Slangisanaston lyhytikäisyys ja pejoratiivisuus sekä slangin keskeiset aihe-
piirit näkyvät hyvin myös tutkimuksemme aineistosta: joukossa on useita sa-
noja, joita on käytetty aiemmin mutta jotka eivät enää ole käytössä ja jotka
eivät enää ole semanttisesti lainkaan läpinäkyviä. Lisäksi osa aineistomme
sanoista on sävyltään selvästi pejoratiivisia. Iso osa sanoista myös liittyy tiet-
tyihin slangille tyypillisiin aihepiireihin, siis semanttisiin attraktiokeskuksiin.

Zoltán Kövecses (2009: 15–16) kuvaa tyypillisen unkarilaisen slanginpu-
hujan olevan miespuolinen ja nuori. Hänen mukaansa myös koulutustaustalla
näyttäisi olevan vaikutusta slangin käyttämiseen: kouluttautumattomat käyt-
tävät enemmän slangia kuin korkeasti koulutetut. Lisäksi slangia käyttävät
paljon rikolliset ja alamaailman toimijat. Siksi Unkarissa slangista käytetään-
kin toisinaan termiä tolvajnyelv, varkaiden kieli. Myös Suomessa rikolliset ja
esimerkiksi huumeidenkäyttäjät viljelevät slangia, joka muistuttaa salakieltä:
slangin käytön tarkoituksena on, että muut eivät ymmärrä, mistä on puhe
(Nahkola – Saanilahti 1999: 53). Kövecses toteaa Unkarissa slangia käytettä-
vän enemmän kaupungeissa, erityisesti suurkaupungeissa, kuin maaseudulla,
vaikkakin slangia käytetään globalisaation ja median roolin lisääntymisen
vuoksi myös maaseudulla yhä enemmän (Kövecses 2009: 16). Suomessa slan-
gia käyttävät myös pienten kaupunkien ja maaseudun asukkaat, ja pikkukau-
punkien slangia on myös tutkittu. Esimerkki tällaisesta tutkimuksesta on Saa-
nilahden ja Nahkolan tutkimus (1991), joka käsittelee koululaisslangia Vir-
roilla. On kuitenkin huomattava, että muualla Suomessa puhuttava slangi ei
ole täysin samanlaista kuin Helsingin slangi, vaan se on yleisslangia, erään-
laista (nuorison) yleispuhekieltä.

Slangiin syntyy sanoja ja ilmauksia usein johtamalla, mutta merkittävä
osa slangisanoista ei kuitenkaan ole syntynyt siten vaan merkityksenmuutok-
sen myötä. Toisin sanoen jokin yleiskielen tai murteen sana saa slangissa
uuden merkityksen. (Nahkola – Saanilahti 1999: 72; Kis 2008: 42–43.) Aineis-
tomme yhdyssanoissa onkin kyse ennen kaikkea juuri merkityksenmuu-
toksesta eli siitä, että etunimien merkitys on muuttunut ja proprista on tullut
appellatiivi.
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4. Proprien appellatiivistumisesta

Käsittelemäämme kielenilmiöön on kiinnitetty tutkimuksessa huomiota
aiemminkin. Muun muassa Hajdú (2003) toteaa appellatiivistumisen olevan
sekä nimistöntutkimuksen kysymys että kielen rakennetta koskeva kysymys.
Se, millaiset nimet ovat herkkiä appellatiivistumaan, kuuluu nimistöntutki-
muksen piiriin, mutta se, miten jokin nimi appellatiivistuu ja mitä muutoksia
se käy läpi, johtuu Hajdún mukaan kielihistoriallisista syistä (Hajdú 2003:
72). Suomalaisista taas Simo Hämäläinen on jo 1950-luvulla tarkastellut eris-
nimien käyttöä yleisnimenä. Hän kutsuu tätä erisnimien sekundaariseksi3

käytöksi. Hän jakaa sekundaarisesti käytetyt erisnimet kahteen luokkaan: yh-
täältä nimiin, joita sellaisenaan käytetään sekundaarisesti (esim. uuno ’tyh-
mä, taitamaton’), ja toisaalta yhdyssana- ja sanaliittorakenteisiin sekä koko-
naisiin lauseisiin. Esimerkkejä jälkimmäisistä tapauksista ovat ovimikko ’ho-
tellin, elokuvateatterin tms. ovenvartija, ovimies’, martan huolet ’taloushuo-
let’ sekä Johan se alkoi Lyyti kirjoittaa ’pysähtynyt kone alkaa korjauksen
jälkeen toimia, työ sujua hyvin tms.’ (Hämäläinen 1956).

Slangissa appellatiivistuneiden etunimien merkitykset voivat olla erilaisia
kuin yleiskielessä. Heikki ja Marjatta Paunonen käsittelevät etunimien mer-
kitystä ja valintaa sekä myös appellatiivistuneiden nimien merkityksiä teok-
sessaan Stadilaisen nimipäiväkirja (2002), johon on koottu laajasti virallisten
etunimien rinnalla käytettyjä kutsumanimiä. Paunosten (2002: 15) mukaan
slangissa appellatiivistunut etunimi tarkoittaa usein ’tyhmää’. Esimerkkejä
tällaisista slangissa ’tyhmää’ merkitsevistä appellatiivistuneista nimistä ovat
uuno, eemeli, erkki, huugo, tauno, taneli ja urpo.

Judit Takács (2007) tutkii unkarilaisten etunimien merkityksenmuutosta
proprista appellatiiviksi. Hän tarkastelee sitä, millaiset etunimet ovat appella-
tiivistuneet unkarissa ja mitä syitä appellatiivistumisen taustalla on. Huo-
mionarvoista on, että suurimmassa osassa Takácsin aineistoon kuuluvista sa-
noista appellatiivistunut nimi on nimenomaan vakiintunut lisänimi eikä viral-
linen etunimi (Takács 2007: 50). Sama pätee myös unkarin- mutta ei suo-
menkieliseen aineistoomme. Tässä mielessä suomen ja unkarin appellatiivis-
tumisprosessit ovat siis erilaisia.

                                               
3 Tarkkaan ottaen Hämäläinen puhuu erisnimien sekundäärisestä käytöstä, mutta käy-

tämme tässä sittemmin vakiintunutta muotoa sekundaarinen.
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5. Etunimiyhdyssanojen rakenne

5.1. Appellatiivistunut etunimi yhdyssanan perusosana
Aineistomme suomenkielisistä yhdyssanoista yli kolmessa neljäsosassa

appellatiivistunut etunimi on sanan perusosana. Nämä kaikki yhdyssanat ovat
substantiiveja. Tyypillisimmin yhdyssanan osana appellatiivistuu varsin ta-
vanomainen suomalainen miehennimi. Yleisin näistä on Mikko (11 sanassa),
toiseksi yleisin Kalle (9) ja kolmanneksi yleisin Veikko (8). Nämä kolme ni-
meä ovat varsin yleisiä suomalaisia etunimiä. Mikko on kaikkien aikojen kol-
manneksi yleisin miesten ensimmäinen etunimi, ja Kalle ja Veikkokin kuu-
luvat sadan yleisimmän ensimmäisen etunimen joukkoon (Avoindata 2015).
Nämä nimet muodostavat sellaisia etunimiyhdyssanoja kuin esimerkiksi
baarimikko ’viinuri’, siipiveikko ’toisen kustannuksella elävä’ sekä nappi-
kalle ’poliisi’. Näiden kolmen nimen välillä on mielenkiintoinen jakauma si-
ten, että mikko- ja kalle-loppuiset yhdyssanat tarkoittavat tyypillisesti jonkin
ammatin edustajaa, kun taas veikko-loppuiset yhdyssanat merkitsevät jotakin
ihmisen ominaisuutta, kuten edellä mainitsemistamme esimerkeistäkin voi
huomata.

Yleisin appellatiivistunut naisennimi suomenkielisessä aineistossamme on
liisa. Se on perusosana aineiston viidessä yhdyssanassa. Esimerkki tällaisesta
rakenteesta on lappuliisa ’pysäköinninvalvoja’. Liisa on Suomessa hyvin
yleinen naisennimi, sillä se on etunimenä yli sadallatuhannella suomalaisella
naisella ja se on kautta aikojen kahdeksanneksi suosituin suomalainen nai-
sennimi (Väestörekisterikeskus 2015).

Unkarinkielisen aineistomme 88 yhdyssanasta selvästi suurimmassa osas-
sa, 81 sanassa etunimen homonyymi on perusosana. Useimmin ovat appella-
tiivistuneet naisennimen Mária pohjalta muodostetut vakiintuneet lisänimet.
Aineistossamme on yhteensä kymmenen yhdyssanaa, joissa on perusosana
nimen Mária tai jonkin siitä johdetun lisänimen homonyymi (mari, maca,
marcsa, mári tai maris). Esimerkkejä tällaisista ovat feketemária ’mus-
tamaija’ sekä verbit kézimarcsázik ja marokmarcsázik, jotka tarkoittavat
’masturboimista’. Kéz tarkoittaa ’kättä’ ja marok ’kouraa’, ja sanoissa on ver-
binjohdin -zik. -z(ik) on nykyunkarin produktiivisin denominaalinen verbin-
johdin (Gerstner 2006: 468), ja se on hyvin polyseeminen. Nämä kaksi ver-
biä ovat aineistomme ainoat verbit; suomenkielisessä aineistossamme ei ole
ainuttakaan verbiä. Mária-nimen sekä siitä johdettujen lisänimien homo-
nyymit esiintyvät myös unkarin yleiskielen ja murteiden yhdyssanoissa ja il-
mauksissa. Esimerkiksi mária gyertyája (sananmukaisesti ’marian kynttilä’)
ja máriavirág (sananmukaisesti ’mariakukka’) viittaavat kellopeippi-nimi-
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seen kasviin (Takács 2006: 132). Aineistomme osoittaa, että mária esiintyy
suhteellisen usein myös unkarin slangiyhdyssanojen osana.

Voisi ajatella, että kaikki etunimiyhdyssanat, joissa etunimen homonyymi
on perusosana, ovat bahuvriihiyhdyssanoja. Samoin kuin puupää ei ole tie-
tyntyyppinen pää, siis pään alalaji, myöskään ovimikko ei ole mikon alalaji
eikä pensasleena (’ilotyttö’) ole leenan alalaji. Jos kuitenkin ajatellaan, että
mikko-loppuiset sanat tyypillisesti kuvaavat jotakin tehtävää ja leena-loppui-
set sanat jollain tavalla paheksuttavasti käyttäytyvää naista, näiden appellatii-
vistuneiden etunimien voi katsoa muodostavan tietynlaisen kategorian. Kate-
goria kattaa kaikki yhdyssanat, joiden perusosana on kyseisen etunimen ho-
monyymi. Niinpä yhdyssanat eivät olisikaan aitoja bahuvriiheja. Toisaalta
sanat eivät sovi bahuvriiheiksi myöskään sen vuoksi, että niissä ei ole kyse
metonymiasta samalla tavalla kuin esimerkiksi sanassa puupää. Tässä ih-
misen pää hahmotetaan metaforisesti olevan puuaineksesta, mikä selittää il-
mauksen merkityksen ’hölmö’. Suurimmassa osassa aineistomme sanoista
vastaavanlaista metaforisuutta ei esiinny. Jos etunimen homonyymi on sanan
määriteosana, yhdyssanat eivät yleensä ole bahuvriiheja, vaan yhdyssanan
tarkoite kuuluu samaan luokkaan kuin sanan perusosan tarkoite, siis esimer-
kiksi sana kallekengät viittaa tietyntyyppisiin kenkiin ja tomppamesta on tie-
tynlainen mesta, paikka. Aineistossamme on kuitenkin myös joitakin aitoja
bahuvriiheja, kuten toukohousu, joka ei ole housun alalaji vaan metonyymi-
sesti viittaa ’maalaiseen’.

5.2. Appellatiivistunut etunimi yhdyssanan määriteosana
Appellatiivistunut etunimi voi olla yhdyssanassa paitsi perus- myös mää-

riteosana. Jos appellatiivistunut etunimi on yhdyssanan määriteosana, kuulu-
vat tällä tavoin samasta erisnimestä muodostetut yhdyssanat yleensä semant-
tisesti yhteen, siis kuvaavat samaan semanttiseen kehykseen liittyviä seik-
koja. Esimerkiksi marttaikäinen tarkoittaa ’keski-ikäistä’ ja marttakengät
puolestaan ’paksuja, tukevia kenkiä’, joita marttaikäinen henkilö voisi hyvin
käyttää. Yhdyssanan määriteosana toimiva etunimen homonyymi on tyypilli-
sesti nominatiivissa ja muodostaa substantiivin. Esimerkkejä tällaisista sa-
noista ovat mimmiliiga ’naisten jalkapallosarja’ sekä yrjötauti ’oksennustauti
tai pahoinvointi’. Joukossa on kuitenkin myös adjektiiveja, kuten edellä mai-
nittu marttaikäinen.

Jos appellatiivistunut etunimi toimii yhdyssanan määriteosana, nimi on
sanan merkityksen kannalta oleellinen eikä sitä (ainakaan kovin helposti) voi
korvata toisella nimellä. Esimerkiksi etunimiyhdyssanassa yrjötauti ’oksen-
nustauti tai pahoinvointi’ yrjöä olisi mahdotonta korvata toisella nimellä, sil-
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lä sen äännerakenne muistuttaa onomatopoeettisesti sanan ’oksennus’ merki-
tystä. Kielenpuhuja tuskin helposti yhdistäisi esimerkiksi ilmauksia *jussi-
tauti tai *mattitauti oksennustautiin. Yhdyssanan määriteosana toimivalla ap-
pellatiivistuneella etunimella näyttäisi siis olevan olennainen rooli koko yh-
dyssanan merkityksen motivoinnissa.

Unkarinkielisessä aineistossamme vastaavaa ilmiötä ei ole yhtä selvästi
havaittavissa. Aineistoomme kuuluu vain kahdeksan unkarinkielistä yhdyssa-
naa, joissa etunimen homonyymi on määriteosana. Esimerkki tällaisesta on
’vessaharjaa’ tarkoittava zsuzsifogkefe, jonka perusosa fogkefe tarkoittaa
’hammasharjaa’, zsuzsi taas vankilaslangissa ’vessaa’ (Szabó 1999 s.v. zsu-
zsi). Niinpä Zsuzsin appellatiivistuminen määriteosaksi ei ole sattumanvarais-
ta. On mielenkiintoista, että ’vessaharjaa’ tarkoittava sana on juuri zsuzsifog-
kefe, siis sananmukaisesti ’vessahammasharja’, eikä pelkkä zsuzsikefe, joka
olisi ’zsuzsiharja’ eli ’vessaharja’. Ehkä sana perustuu yleisesti tunnettuun
kaskuun, jossa vangit joutuvat pesemään vessanistuimia hammasharjoillaan.

6. Appellatiivistumisen lähteet: kulttuuritieto, äännerakenne sekä
metafora ja metonymia

6.1. Motiivina kulttuuritieto
Hajdún mukaan appellatiivistuneen nimen taustalla voi ensinnäkin olla jo-

ku todellinen henkilö tai fiktiivinen, esimerkiksi kirjallisuuden hahmo. Täl-
löin appellatiivistua voi joko etunimi, sukunimi tai koko nimi. Esimerkiksi
Julius Ceasarin nimestä on tullut yleiskieleen sana keisari (unk. császár). Sa-
moin orlov-hevosrodun nimityksen etymologia on venäläisessä kreivi Orlo-
vissa. Pelkän etunimen appellatiivistumisesta Hajdú mainitsee esimerkkinä
unkarin kielen sanan ferencjóska, joka merkitsee tietynlaista takkia ja jonka
muodot Ferenc ja Jóska toimivat muutoin etuniminä – Jóska on miehenni-
men József vakiintunut lisänimi. Unkarinkielinen esimerkki etu- ja sukuni-
men yhdessä appellatiivistumisesta on hárijános, joka merkitsee ’isottelevaa’
ja jonka taustalla on unkarilaisen kirjallisuuden henkilöhahmo János Háry.
Näillä kaikilla appellatiivistuneilla nimillä on siis ollut alkuperä jossain to-
dellisessa henkilössä tai fiktiivisessä henkilöhahmossa. (Hajdú 2003: 72–75.)
Appellatiivistuneen erisnimen taustalla ei kuitenkaan tarvitse olla ketään tiet-
tyä henkilöä, vaan etunimeä voidaan esimerkiksi käyttää yleisnimityksenä
kyseisen kansallisuuden tai etnisen ryhmän edustajasta. Esimerkiksi fritz voi
tarkoittaa yleisesti ’saksalaista’, ivan ’venäläistä’ tai tommy ’amerikkalaista’.
Tapa, jossa eri kansallisuuksiin kuuluvia ihmisiä kutsutaan metonyymisesti
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kyseiselle kansallisuudelle tyypillisellä etunimellä, näkyy useissa kielissä.
Unkarista ilmiötä on tutkinut esimerkiksi Hajdú (2003: 74), suomesta Hämä-
läinen (1956: 216) ja amerikanenglannista Allen (1983). Appellatiivistunei-
den henkilönnimien alkuperä voi olla myös mytologiassa ja esimerkiksi Raa-
matussa. Näistä esimerkkinä mainittakoon Raamatun henkilö Tuomas, jonka
nimen Hämäläinen (1956: 205) toteaa appellatiivistuneen tarkoittamaan epäi-
levää henkilöä. Sama nimi on appellatiivistunut myös unkarissa, sillä Raama-
tun Tuomaasta (unk. Tamás) on johdettu verbi tamáskodik ’epäillä’ (Hajdú
2003: 74).

Aineistossamme on joitakin yhdyssanoja, jotka ovat saaneet motivaation-
sa yleisestä kulttuuritiedosta. Kahdessa näistä on määriteosana vierasasuinen
appellatiivistunut etunimi. Nämä ovat Billy-boi ’puhuttelunimenä tuntemat-
tomasta pojasta’ sekä vanjaeno ’venäläinen’. Molemmat sanat pohjautuvat
fiktiiviseen henkilöhahmoon. Paunonen (2002 s.v. Billy-boi) mainitsee Billy-
boin pohjaavan aikoinaan tunnettuun iskelmään, ja vanjaenon taustalla lienee
Anton Tšehovin näytelmä Vanja-eno. Näiden lisäksi aineistossamme on mui-
takin etunimiyhdyssanoja, joiden määriteosana olevan etunimen homonyy-
min taustalla on tai ainakin voi olla jokin todellinen tai kuvitteellinen hen-
kilö. Tällaisia sanoja ovat alberthousut ’housut, joissa on paikka polvessa’ ja
tomppamesta ’homopaikka’. Alberthousut on tullut käyttöön 1970-luvulla
(Paunonen 2002 s.v. alberthousut), jolloin rock-yhtye Hurriganes ja yksi sen
johtohahmoista, Albert Järvinen elivät kulta-aikaansa. Onkin mahdollista,
että Albert Järvinen olisi alberthousut-slangisanan taustalla. Tomppamesta
taas pohjautuu varmasti todelliseen henkilöön. Sanan perusosa mesta tarkoit-
taa slangissa ’paikkaa’ (Paunonen 2002 s.v. mesta) ja määriteosa tomppa
’homoa’ Tom of Finlandin mukaan (Paunonen 2002 s.v. tomppa). Tom of
Finland on Suomen kansainvälisesti tunnetuimpia taiteilijoita, ja hänen tuo-
tantonsa oli vahvasti homoeroottista. Tunnetun homoseksuaalin Tom of Fin-
landin sekundaari lisänimi Tomppa on siis slangissa appellatiivistunut mer-
kitsemään ’homoa’, ja näin myös homojen suosima paikka on saanut nimi-
tyksen tomppamesta.

6.2. Äännerakenne yhdyssanan selittäjänä
Usein määräävänä tekijänä erisnimen appellatiivistumisessa etunimi-

yhdyssanan osaksi näyttäisi olevan äännerakenteellinen motivaatio: yhdyssa-
nojen perus- ja määriteosan välillä on alku-, sisä- tai loppusointua. Esimerk-
kejä tästä ovat parkkipirkko ’pysäköinninvalvoja’ ja sentraalisantra ’puhe-
linvaihteen hoitaja; kulmakunnan juoruakka’. Molemmissa yhdyssanoissa on
allitteraatiota, sillä niiden perus- ja määriteosa alkavat samalla foneemilla.
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Lisäksi molemmissa sanoissa on sisäsointua: parkkipirkko-sanassa toistuu
yhdyssanan molemmissa osissa sanansisäinen rkk-konsonanttiyhtymä ja sent-
raalisantra-sanassa ntr-konsonanttiyhtymä. Äkkiseltään on vaikea keksiä
muita naisennimiä, joissa esiintyisivät nämä konsonanttiyhtymät ja jotka vie-
läpä saisivat aikaan allitteraation kyseisten määriteosien kanssa. Niinpä ään-
nerakenteelliset seikat selittänevät sen, että näissä yhdyssanoissa juuri etuni-
met Pirkko ja Santra ovat appellatiivistuneet.

Myös unkarinkielisessä aineistossamme on useita sanoja, joissa äännera-
kenne on motivoinut appellatiivistumista. Esimerkiksi sanassa kíváncsifáncsi
’tarkkaileva opettaja’ (sananmukaisesti ’uteliasfáncsi’) Fannin lisänimi Fán-
csi lienee appellatiivistunut sen vuoksi, että se saa aikaan loppusoinnun sa-
nan määriteosan kíváncsi kanssa. Vastaavasti sanassa kottakata ’naispuolinen
musiikinopettaja’ (sananmukaisesti ’nuottikata’) Kata lienee appellatiivistu-
nut, koska sen ja sanan määriteosan kotta välillä on alku- ja loppusointua.
Myös sanassa tankaranka ’lihava nainen; isokokoinen nainen’ on sisäsointua
määriteosan tank ’tankki’, ja sanan perusosaksi appellatiivistuneen naisenni-
men Aranka välillä. Unkarinkielisen aineistomme yhdyssana micisapka tar-
koittaa eräänlaista lakkia. Sanan määriteosa mici on naisennimen Emma lisä-
nimen homonyymi. Sanan perusosa sapka taas tarkoittaa ’lakkia’. Unkarin
konsonantti c on soinniton alveolaarinen affrikaatta, eli mici-sanassa on sama
äänne kuin saksan ’lakkia’ tarkoittavassa sanassa Mütze. Tämä saksan kielen
sana onkin micisapka-sanan taustalla ja selittää sen, miksi määriteosaksi on
valikoitunut juuri mici (Zolnay – Gedényi 1996: 80). Äännerakenne voi siten
motivoida etunimen appellatiivistumista myös muuten kuin siten, että yhdys-
sanan perus- ja määriteosan välillä on äännerakenteellista samankaltaisuutta.

6.3. Motiivina metafora ja metonymia
Hyvä esimerkki metaforan roolista slangisanojen muodostumisessa ovat

suomen Yrjö-nimen homonyymin sisältävät etunimiyhdyssanat. Yrjö on mää-
riteosana sanoissa yrjöfiilis ’liiallisen alkoholin juomisen aiheuttama oksetta-
va olo’, yrjötauti ’oksennustauti tai pahoinvointi’ sekä yrjömoppi ’rumat
hiukset’. Yrjöfiiliksen ja yrjötaudin merkitys on johdettavissa suoraan yrjö-
substantiivista, joka merkitsee ’oksennusta’ ja josta on johdettu myös ver-
bejä, esimerkiksi yrjöillä ja yrjötä ’oksentaa’ (Paunonen 2002 s.v. yrjö, yr-
jöillä, yrjötä). Slangissa esiintyvä yrjömoppi kuitenkin poikkeaa merkityksel-
tään muista yrjö-alkuisista yhdyssanoista, sillä se ei kuvaa oksentamista vaan
siis tietynlaisia hiuksia. Paitsi oksennukseen viittaamiseen yrjöä voidaan
käyttää myös merkityksissä ’epämiellyttävä’, ’etova’ tai ’ällöttävä’ (Pauno-
nen 2002 s.v. yrjö), mikä pohjaa oksennuksen epämiellyttävyyteen. Yrjö-
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moppi-yhdyssanan määriteosan merkitys ’oksennus’ voi siten motivoida sa-
nan käytön rumista hiuksista puhumiseen. Toisaalta metaforan taustalla voi
olla myös siivousväline moppi, jolla oksennusta (yrjöä) siivotaan, jolloin me-
tafora pohjautuu visuaalisesti samankaltaiseksi käsitteistämiseen.

Unkarissa slangisanoja muodostetaan samanlaisin metaforisin keinoin
kuin suomessa. Esimerkiksi unkarin sotilasslangin ’kaasunaamaria’ tarkoit-
tava sana szájkosár ’kuonokoppa’ on syntynyt metaforan kautta (Kis 2008:
40). Tässä metaforisen käsitteistyksen motivaationa on visuaalinen saman-
kaltaisuus: kaasunaamari asetetaan kasvoille samalla tavalla kuin kuonokop-
pa koiran päähän, ja kuonokoppa ja kaasunaamari siten hahmotetaan visuaa-
lisesti samankaltaisiksi. Visuaalisen yhdenmukaisuuden ohella metafora voi
pohjautua myös funktionaaliseen samankaltaisuuteen. Esimerkiksi aineistom-
me unkarinkielinen yhdyssubstantiivi palimadár tarkoittaa sananmukaisesti
’palilintua’, mutta slangissa sillä on merkitys ’muita palveleva vanki’. Mie-
hennimen Pál lisänimen homonyymi pali voi sellaisenaan merkitä ’helposti
petkutettavaa uhria’ (Zolnay – Gedényi 1996: 45). Kokonaisuuden kirjaimel-
linen merkitys on siis sananmukaisesti ’helposti petkutettava lintu’, mutta sen
vankiin viittaava todellinen merkitys selittyy metaforan avulla. Taustalla lie-
nee ajatus siitä, että palimadár rientää palvelemaan muita vankeja kuten lintu
lentää oksalta toiselle. Etunimiyhdyssanojen motivaationa toimivat myös
personifikaatiometaforat, joissa eloton olio käsitteistetään elolliseksi, tyypil-
lisesti inhimilliseksi (esim. Kövecses 2002: 35). Esimerkiksi ’pankkikortin
ahmaisevaa automaattia’ tarkoittavan rosvoroopen taustalla näyttäisi olevan
personifikaatiometafora, kun automaatista käytetään appellatiivistuneen etu-
nimen sisältävää ilmausta.

Metaforan lisäksi etunimiyhdyssanojen muodostumista selittää metony-
mia. Unkarissa ’alokasta’ tarkoittavat esimerkiksi yhdysssanat gyohaberci ja
kopteriván. Unkarin sotilasslangissa alokkaaseen viitataan usein myös meto-
nyymisesti ’kaljua’ merkitsevillä sanoilla gyoha ja kopter sellaisenaan (Kis
1992 s.v. gyoha, kopter). Toisin sanoen yhtä ruumiinosaa luonnehtiva nimi-
tys on siirtynyt merkitsemään kokonaisuutta eli tässä alokasta. Myös suoma-
laisessa sotilasslangissa alokasta voidaan nimittää kaljuksi (Hämäläinen 1963
s.v kalju). Suomenkielisen aineistomme ’alokasta’ merkitsevän sanan nahka-
jussi taustalla lieneekin samanlainen metonymia: alokkaalla on hiusten sijaan
paljas päänahka.
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7. Suomen ja unkarin etunimiyhdyssanojen vertailua

Sekä suomen- että unkarinkielisessä aineistossa yhdyssanan osaksi appel-
latiivistuneet etunimet ovat tyypillisesti yleisiä ja tavanomaisia. Suomenkieli-
sessä aineistossa appellatiivistunut etunimi on yleensä virallinen etunimi.
Tyypillisiä appellatiivistuneita nimiä ovat esimerkiksi mikko (esim. vaksi-
mikko ’vahtimestari’) ja matti (esim. nukkumatti ’juoppo, humalainen’), jot-
ka molemmat ovat virallisia etunimiä. Unkarinkielisessä aineistossamme sen
sijaan vakiintuneet lisänimet ovat appellatiivistuneet selvästi useammin kuin
viralliset etunimet. Esimerkiksi naisennimen Margit homonyymi ei esiinny
aineistossamme sellaisenaan, mutta sen pohjalta muodostettu lisänimi Manci
on appellatiivistunut neljässä yhdyssanassa (esim. mázsamanci ’lihava nai-
nen’, sananmukaisesti ’vaakamanci’). Sananmuodostuksen mekanismi toimii
tältä osin suomessa ja unkarissa eri tavoin: siinä missä unkarissa puhekieli-
nen lisänimi esiintyy appellatiivistuneena yhdyssanan osana, suomessa etuni-
miyhdyssana rakennetaan tyypillisesti virallisen nimen pohjalta. Ilmiö johtu-
nee siitä, että Unkarissa vakiintuneiden lisänimien käyttö on jokapäiväisessä
elämässä huomattavan yleistä ja selvästi yleisempää kuin Suomessa. Ehkä
Unkarissa koetaan lisänimien sopivan slangisanastoon, sillä yleisyydestään
huolimatta ne ovat epävirallisempia kuin viralliset etunimet. Vaikka Suomes-
sakin lisänimien käyttö on yleistä (Paunonen – Paunonen 2002: 7), suomalais-
ten lisänimet eivät näyttäisi appellatiivistuvan kovin usein yhdyssanojen osi-
na. Toisaalta monet tyypillisesti yhdyssanan osana appellatiivistuvat nimet,
kuten Matti ja Ville, ovat alkujaan olleet lisänimiä. Matti on ollut Matiaan ja
Ville muun muassa Vilhelmin ja Viljamin kansanomainen muoto (Vilkuna
2005 s.v. Matti, Ville).

Suomen- ja unkarinkielisessä aineistossamme on jonkin verran keskenään
lähimerkityksisiä sanoja. Joihinkin aihepiireihin liittyviä ilmauksia muodos-
tetaan molemmissa kielissä etunimiyhdyssanoilla. Näitä ovat esimerkiksi
suomenkielisen aineiston sanat murumikko ja moonamikko sekä unkarinkie-
lisen aineiston sana hadtápmuki (sananmukaisesti ’ruokailuvälinemuki’), jot-
ka viittaavat ruokahuollon parissa työskentelevään sotilaaseen. Vastaavasti
’isokokoiseen naiseen’ voi unkariksi viitata esimerkiksi ilmauksilla oroszlán-
jolán (sananmukaisesti ’leijonajolán’) ja tankaranka (sananmukaisesti ’tankki-
aranka’), ja suomeksi vastaava ilmaus on isoiita. Sekä muodoltaan että
merkitykseltään samankaltaisia ovat myös masturbaatioon viittaavat suomen
nyrkkikyllikki ja käsikyllikki sekä unkarin marokmarcsa (sananmukaisesti
’kouramarcsa’). Kaikissa on määriteosana ’kättä’ tarkoittava sana ja perus-
osana naisennimen homonyymi.
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7.1. Attraktiokeskukset
Takács (2010) on tutkinut proprien appellatiivistumista unkarin ja suomen

kielessä. Hänen tutkimusaineistoonsa kuuluu sekä yleiskielen että murteiden
ja slangin sanoja. Hän luokittelee suomen ja unkarin appellatiivistuneet etu-
nimet semanttisin perustein ja muodostaa niiden attraktiokeskusten pohjalta
hyperonyymisiä kategorioita. Näin muodostuneita kategorioita ovat henkilön
nimike (titteli) tai ominaisuus, eläimen nimitys, kasvin nimitys, esineen ni-
mitys, verbillä ilmaistu toiminta, vaatteen nimitys, voimasana, eufemismi tai
onomatopoeettinen sana, uskomus, taikausko tai tapa, ruumiinosa sekä ruoka.
Suurin osa sekä suomen että unkarin appellatiivistuneista etunimistä sopii
Takácsin (2010: 162) mukaan merkitykseltään johonkin näistä luokista.

Oman aineistomme yhdyssanoja tarkasteltaessa esiin nousevat attraktio-
keskukset poikkeavat Takácsin mainitsemista kenties siksi, että aineistoom-
me kuuluu vain yhdyssanoja, jotka ovat peräisin slangista. Aineistomme at-
traktiokeskuksia ovat sotilas, poliisi, vanki, muu ammatti tai tehtävä, ihmisen
ominaisuus, haukkumanimitys, ’maalainen’, kansallisuus, sukupuoli, seksi ja
’ilotyttö’. Tarkastelemme lähemmin ammattiin tai tehtävään sekä ihmisen
ominaisuuteen viittaavia sanoja, sillä nämä ovat aineistomme attraktiokes-
kuksista suurimpia.

Ammattiin tai tehtävään viittaavat sanat ovat suomenkielisen aineistomme
suurin attraktiokeskus, mutta unkarinkielisessä aineistossa ne ovat harvinai-
sia. Ammattia tai tehtävää ilmaisevan sanan määriteosa voi kuvata esimer-
kiksi paikkaa, jossa henkilö työskentelee (narikkamanu ’ovimies’), tehtävää,
jota henkilö suorittaa (vahtimikko ’vahtimestari’), työvälinettä (lappuliisa
’pysäköinninvalvoja’) tai työskentelyn tapaa (milliville ’työssään äärimmäi-
sen pikkutarkka ihminen’). Eräs prototyyppinen esimerkki ammattia tai teh-
tävää kuvaavasta sanasta on ovimikko ’vahtimestarin’ merkityksessä. Tyypil-
lisesti ammattia tai tehtävää ilmaiseviin yhdyssanoihin sisältyvä etunimen
homonyymi on jonkin tavallisen suomalaisen (yleensä miehen) nimen homo-
nyymi, kuten kalle, mikko tai ville. Niinpä voikin ajatella, että esimerkiksi
mikko-homonyymin avulla on muodostettavissa sangen produktiivisesti eri-
laisia tehtävännimikkeitä. Esimerkiksi tallimikko voisi tarkoittaa ’hevostallin
apumiestä’ ja koulumikko ’koulunkäyntiavustajaa’ tai ’koulun vahtimestaria’.
Unkarinkielisestä aineistosta ei sen sijaan nouse esiin mitään mikon kaltaista
homonyymiä, joka olisi tyypillinen juuri tietynlaiseen tehtävään viittaavissa
yhdyssanoissa.

Unkarinkielisessä aineistossamme suurin attraktiokeskus on ihmisen omi-
naisuuden kuvaaminen. Ihmisen ominaisuutta kuvaavia sanoja on runsaasti
myös suomenkielisessä aineistossamme. Ominaisuus voi olla fyysinen (esim.
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isoiita ’isokokoinen ja rehevä nainen’) tai luonteenpiirre (esim. kuumakalle
’helposti suuttuva tai kiihtyvä tyyppi’). Monet tähän luokkaan kuuluvista sa-
noista ovat sävyltään pejoratiivisia, ja niitä saatetaan käyttää myös haukku-
manimityksinä. Tällainen sana on esimerkiksi läskimooses haukkumanimi-
tyksenä lihavasta pojasta tai miehestä. Sanan määriteosa läski viittaa henki-
lön lihavuuteen ja on sävyltään halventava (KS s.v. läski). Pejoratiivinen on
myös lakupekka ’mustaihoinen, afrikkalaista alkuperää oleva mies’, jossa
määriteosa laku viittaa tummaan ihonväriin. Unkarinkielisen aineistomme ih-
misen ominaisuutta kuvaavista sanoista kaikki naisennimen homonyymin si-
sältävät yhdyssanat viittaavat joko ’isokokoiseen naiseen’ (esim. dagimari,
sananmukaisesti ’pulleamari’) tai ’isorintaiseen naiseen’ (esim. dudásica, sa-
nanmukaisesti ’rintava ica’). Suomenkielisessä aineistossa vastaavia on vain
yksi, aiemmin mainittu isoiita. ’Isokokoista naista’ merkitseviä unkarinkieli-
siä sanoja ovat myös esimerkiksi tonnalujza (sananmukaisesti ’tonnilujza’),
donnalujza (sananmukaisestikin ’donnalujza’, mutta määriteosan donna taus-
talla lienee äänneyhteys ’tonnia’ tarkoittavaan sanaan tonna), lólujza (sanan-
mukaisesti ’hevoslujza’) ja oroszlánjolán (sananmukaisesti ’leijonajolán’).
On huomionarvoista, että naisennimen Lujza homonyymi esiintyy aineistos-
samme ainoastaan näissä kolmessa yhdyssanassa. Vaikuttaisikin siltä, että
Lujza-nimessä on jotain sellaista että se sopii kuvaamaan isokokoista naista.
Kenties kyseessä on jokin äännerakenteellinen seikka tai sanojen taustalla on
joku todellinen Lujza-niminen lihava nainen.

Miehennimen homonyymin sisältävät etunimiyhdyssanat ovat semantti-
sesti paljon heterogeenisempi joukko. Ne voivat viitata esimerkiksi ’laihaan
mieheen’ kuten nyúlbéla (sananmukaisesti ’jänisbéla’), ’lihavaan mieheen’
kuten szalámigyurka (sananmukaisesti ’salamigyurka’), ’voimakkaaseen
mieheen’ kuten izomtibor (sananmukaisesti ’lihastibor’) tai ’puheliaaseen,
lörpöttelevään ihmiseen’ kuten dumafranci (sananmukaisesti ’lörppöfranci’).

Aineistomme sanoista suurin osa viittaa ihmiseen, vaikka myös muuhun
kuin ihmiseen viittaavia ilmauksia on. Nämä voivat viitata esimerkiksi eläi-
meen, ihmisen ruumiinosaan, päihdeaineeseen, esineeseen tai vaatteeseen.
Esimerkkejä tällaisista ovat suomen marttakengät ’paksut, tukevat kengät’,
taskumatti ja peltimatti ’taskuun mahtuva viinapullo’ sekä unkarin ’pikku-
takkia’ tarkoittava kisjózsi (sananmukaisesti ’pikkujózsi’) ja ’päällystakkia’
tarkoittava nagyjózsi (sananmukaisesti ’isojózsi’), jotka muodostavat vasta-
kohtaparin.
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7.2. Etunimiyhdyssanojen käyttöeroista
Suomenkielisen aineistomme yhdyssanat sisältävät tyypillisimmin mie-

hennimen homonyymin. Naisennimi on appellatiivistunut vain neljännekses-
sä suomenkielisen aineiston sanoista. Miehennimen homonyymin sisältävät
etunimiyhdyssanat voivat luonnollisesti aina viitata mieheen ja naisennimen
homonyymin sisältävät naiseen, mutta joissain tapauksissa on mahdollista,
että miehenniminen etunimiyhdyssana viittaa myös naiseen. Aineslähteessä
ei aina ole sanottu, viittaako sana mieheen vai naiseen, mutta on myös sano-
ja, joista tämä tieto on saatavilla. Esimerkiksi huoltojussi tarkoittaa ’huolto-
poliisin miestä tai naista’. Myös esimerkiksi baarimikko voisi yhtä hyvin vii-
tata sekä miespuoliseen että naispuoliseen baarityöntekijään ja tiskijukka se-
kä miespuoliseen että naispuoliseen levyjuontajaan. Etunimen appellatiivis-
tuminen ammattinimikkeeksi on siis häivyttänyt alkuperäisen proprin suku-
puolen. Sen sijaan yhdyssanoilla, jotka sisältävät naisennimen homonyymin,
ei yhtä luontevasti voi viitata mieheen. Esimerkiksi lappuliisalla ja parkki-
pirkolla viitataan Kielitoimiston sanakirjan mukaan nimenomaan naispuoli-
seen pysäköinninvalvojaan (KS s.v. lappuliisa, parkkipirkko). Miehennimi
etunimiyhdyssanassa näyttää olevan tässä mielessä neutraalimpi. Puhekieles-
sä ja slangissa on alettu käyttää ilmauksia, joissa samat määriteosat saavat
perusosakseen nimenomaan miehennimen homonyymin. Esimerkiksi haku-
sanoilla lappulasse ja parkkipertti löytyy Googlesta yli 600 osumaa kulla-
kin.4 Tämä osoittaa sen, että silloin kun etunimen homonyymi toimii slangi-
yhdyssanan perusosana, sitä voidaan varioida käyttöyhteyden mukaan. Ap-
pellatiivistuneet nimet antavat siis muotin uusien slangi-ilmausten muodosta-
miselle. Esimerkiksi jo vakiintuneiden ilmausten lappuliisa ja parkkipirkko
perusosaksi voi vaihtaa jonkin toisen etunimen homonyymin ilman, että se
vaikeuttaa sanan ymmärtämistä sopivassa kontekstissa.

Sekä suomen- että unkarinkielisessä aineistossa ’ilotyttöä’ merkitsevät sa-
nat viittaavat luonnollisesti aina naispuoliseen henkilöön ja sisältävät naisen-
nimen homonyymin. Suomessa ’ilotyttöä’ kutsutaan esimerkiksi fibaliisaksi,
unkarissa figuramanciksi (sananmukaisesti ’figuurimanci’). Fiban yksi mer-
kitys suomalaisessa slangissa on ’naisen sukupuolielin’ (Paunonen 2002 s.v.
fiba), mikä selittänee ilmauksen fibaliisa. Perinteisesti ’sotilasta’ merkitsevät
sanat ovat viitanneet mieheen, mutta kenties naisten asepalveluksen mahdol-
listumisen myötä niillä voisi nykyään viitata myös naiseen. Sotilaaseen viit-
taavat sanat sisältävät kuitenkin tyypillisesti miehennimen homonyymin
(esim. suomen murumikko ’talousaliupseeri’ ja unkarin kopteriván ’alokas’,
                                               
4 Google-haku on tehty 5.10.2015.
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sananmukaisesti ’kaljuiván’), ja aika näyttää, neutraalistuuko näidenkin su-
kupuolisuus tiskijukan tavoin.

8. Erisnimen vetovoima: slangiyhdyssanojen proprihahmoisuus

Etunimiyhdyssanat ovat jaettavissa kahteen pääryhmään. Ensimmäiseen
ryhmään kuuluvat yhdyssanat, joiden osana todella on appellatiivistunut etu-
nimi (esim. oskarinkokoinen ’pieni mies’, ’lapsi’). Toiseen, pienempään
mutta sitäkin mielenkiintoisempaan ryhmään kuuluvat yhdyssanat, joiden
osana on etunimen homonyymi, joka ei kuitenkaan viittaa kyseiseen etuni-
meen, propriin. Tällaisissa sanoissa homonyymi viittaa appellatiiviin, jota
etunimen homonyymi tyypillisesti muistuttaa äännerakenteeltaan. Kutsumme
tätä ilmiötä, joka osoittaa erisnimien semanttisen vetovoimaisuuden, ”propri-
hahmoisuudeksi”. Esimerkiksi äännejono mari ’marihuanasavuketta’ merkit-
sevissä sanoissa marijointti ja marisätkä on etunimen Mari homonyymi,
mutta ei pohjaudu tähän vaan selvästi appellatiiviin marihuana. Myös muun
muassa yhdyssanat ristopartio (’rikospoliisin partio tai partiointi’), sakun-
stunde (’saksan tunti’) ja samppakalja (’samppanja’) kuuluvat ryhmään, jos-
sa etunimen homonyymi ei viittaa propriin vaan appellatiiviin, jota se myös
äänneasultaan muistuttaa. Näissä muoto risto on siis lyhentynyt rikospoliisis-
ta ja saku saksasta tai saksalaisesta. Samppakalja sen sijaan ei ole lyhenne,
vaan tässä tapauksessa slangisana on pidentynyt samalla kun siitä on tullut
yhdyssana.

Vaikka tällaisissa tapauksissa ei olekaan kyse varsinaisesta appellatiivis-
tuneesta etunimestä, tuskin on sattumaa, että sanoissa on juuri etunimen ho-
monyymi. Yhtä hyvinhän rikospoliisin partiota voisi nimittää vaikka *riso-
partioksi tai saksan tuntia *sakanstundeksi. Kuitenkin yhdyssanojen määrite-
osaksi on otettu etunimien Risto ja Saku homonyymit. Näyttäisikin siltä, että
slangisanoilla on taipumusta proprihahmoisuuteen. Toisin sanoen kyse on
siitä, että kun yleiskielen sanasta johdetaan slangiyhdyssana, sen osaksi vali-
koituu usein proprin homonyymi. Proprihahmoisuus on tyypillisempää yh-
dyssanoissa, joissa etunimen homonyymi on yhdyssanan määriteosana, kuin
yhdyssanoissa, joissa se on perusosana.

Pyrkimys proprihahmoisuuteen ei tietenkään rajoitu vain suomeen. Vaik-
ka unkarinkielisessä yhdyssana-aineistossamme ei ole esimerkiksi ’marihua-
naa’ merkitseviä sanoja, sama ilmiö esiintyy myös unkarissa. Unkarissa ’ma-
rihuanasta’ voidaan slangissa käyttää muun muassa nimityksiä mari, maresz
ja mariska, jotka kaikki ovat naisennimen Mária lisänimien homonyymejä
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(Takács 2006: 134). Molemmissa kielissä siis ’marihuana’ saa slangissa
proprihahmoisen muodon.

9. Lopuksi

Olemme tarkastelleet tässä artikkelissa suomen- ja unkarinkielisiä slangi-
yhdyssanoja, joiden perus- tai määriteosana on etunimen homonyymi. Tämä
ensi silmäykseltä ehkä satunnaiselta ja harvinaiselta vaikuttava ilmiö on itse
asiassa melko yleinen ja produktiivinen. Ilmiö vaikuttaa myös motivoidulta:
etunimiyhdyssanan muodostumisen taustalla on yleensä jokin syy.

Tutkimuksemme osoittaa, että jos appellatiivistunut etunimi on yhdys-
sanan määriteosana, kuuluvat yhdyssanat yleensä semanttisesti yhteen liitty-
mällä samaan semanttiseen alueeseen. Tällöin oleellista on appellatiivistunut
etunimi, eikä sitä yleensä voi korvata toisella nimellä. Jos appellatiivistunut
etunimi taas toimii yhdyssanan perusosana, ei etunimellä vaikuta olevan niin
suurta merkitystä, vaan se, mikä nimi perusosana on, tuntuu jossain määrin
sattumanvaraiselta. Jussi, kalle, matti, mikko ja ville ovat tyypillisiä perusosia
suomenkielisen aineistomme yhdyssanoissa. Sekä maajussi että maamatti
tarkoittavat slangissa ’maalaista, maanviljelijää’, mutta yhtä lailla mahdolli-
sia voisivat olla maakalle, maamikko ja maaville.

Syy siihen, mikä etunimi appellatiivistuu juuri tietyn yhdyssanan osana,
voi olla äännerakenteellinen tai onomatopoeettinen, tai appellatiivistuneen
etunimen taustalla saattaa olla todellinen henkilö. Syy voi olla myös semant-
tinen. Etunimet konnotoituvat tiettyihin merkityksiin ja saavat erillisiä merki-
tyksiä appellatiiveina. Esimerkiksi ilmauksen junttieinari ’maalainen; tyhmä’
taustalla voisi olla se, että syystä tai toisesta Einari saatetaan hahmottaa epä-
muodikkaaksi maalaisen nimeksi ja Einari-niminen mies saattaa konnotoitua
juntiksi. Samoin motivoituneelta vaikuttaa se, että jokainen unkarinkielisen
aineiston sana, jonka perusosana on lujza, merkitsee ’isokokoista naista’.
Luultavasti unkarilainen naisennimi Lujza konnotoituu lihavaan ihmiseen.

Etunimien appellatiivistuminen slangiyhdyssanan osaksi on suomen ja un-
karin kielissä produktiivinen ilmiö. Sama ilmiö esiintyy tietenkin myös muis-
sa kielissä, ja tulevan tutkimuksen osaksi jää tarkastella appellatiivistumista
typologisesta näkökulmasta: miten erisnimen appellatiivistuminen yhdyssa-
nan osaksi toimii muissa kuin näissä kahdessa suomalais-ugrilaisessa kie-
lessä?
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*

Appellativization of given names
in Finnish and Hungarian slang compounds

This paper addresses Finnish and Hungarian slang compounds which
contain a given name´s homonym either in their modifier or in the head, e.g.
maajussi lit. ‘country + proper name Jussi’ meaning ‘farmer’. The data
consists of 145 Finnish and 88 Hungarian compounds and it is compiled
from Finnish and Hungarian dictionaries of slangy and colloquial language
as well as from several academic theses. These compounds containing a
proper name´s homonym are analyzed with respect to various factors. Their
structures, motivations, usages and clusters of attraction are discussed. It is
shown that the phenomenon itself is rather productive in both languages. If
the given name’s homonym serves as a modifier, it cannot be replaced by
another given name and, moreover, these compounds are semantically re-
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lated. If the homonym is a head, its choice is more coincidental, e.g. maa-
jussi, maamatti both meaning ‘farmer’. Given names can be used as a part of
these kinds of compounds for a phonological or onomatopoetic reason, but
sometimes the motivation is based on actual or fictive person, general
cultural knowledge or metaphor or metonymy.
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