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Eläinten nimet

• Onko sinulla oma lemmikkieläin?
• Mikä sen nimi on?
• Miksi se on saanut sellaisen nimen?



Nimi inhimillistää eläimen

• Annamme nimen sellaiselle kotieläimelle tai lemmikille, johon 
meillä on henkilökohtainen suhde

• Eläin on yksilö, persoonallisuus
• Yhä useammin kissat ja koirat saavat ihmisten nimiä:

• Kissoja: Picasso, Elvis; Otto, Veera; Lipponen, Möttönen, Karvinen
• Koiria: Kofi, Tyson; Erkki, Vilma; Ritu, Pete, Osku

• Perinteisiä suomalaisia kissannimiä: 
• CVCCV: Misse, Mirre, Sissi, Killi
• CVCV: Kisu, Nöpö

• Perinteisiä suomalaisia koirannimiä:
• CVCCV: Rekku, Tessu, Jakke, Musti, Turre
• CVCV: Piki, Peni, Vili



Lehmien ja hevosten nimet
• Lehmiä nimetty jo myöhäiskantasuomalaisena aikana < Suomessa ja 

Virossa on joitain samoja lehmännimiä, esim. Hellikki ~ Hellik
• Yleisiä -kki-loppuiset nimet: Mansikki, Mustikki, Talvikki, Herukki
• 1950-luvulta lähtien suositus, että samana vuonna syntyneille vasikoille 

annetaan samalla alkukirjaimella alkavat nimet; esim. Omena, Oili, 
Orvokki, Onnetar

• Perinteiset hevosten nimet
• kuvailivat hevosen ulkonäköä: Pilkku, Rusko, Tähti, Valko
• kuvailivat hevosen luonnetta: Virkku, Tarmo
• olivat ihmisten nimiä: Pekka, Heikki
• tai muuten tyypillisiä hevosennimiä: Poku, Polle

• Nykyiset hevosten nimet pitkiä, sisältävät usein tallin nimen ja osia isän 
tai emän nimistä: isä Ponseri, emä Hilo-Tyttö > Hilseri



Lisätietoa eläinten nimistä

• Suomalainen erikoisuus – eläinten nimipäiväkalenterit:
• Koirille
• Kissoille
• Hevosille
• Lehmille Blomqvist, Marianne & Vuorinen, Anitta 1996

• Väitöskirja hevosten nimistä:
• Kalske, Marja 2005: Suomessa syntyneiden hevosten nimistö. Turku.

Yliopiston almanakkatoimisto, Minna Saarelma-Paukkala 2011



Mikä on kaupallinen nimi?
• Sen tehtävä on ohjata kuluttajien ja sijoittajien valintoja. 
• Sen käytöllä on taloudellisia tavoitteita.
• Sillä on (yleensä) juridinen omistaja, joka määrää, kuka saa 

käyttää nimeä ja missä yhteydessä sitä saa käyttää.
• Sillä on rahallinen arvo.



Kaupalliset nimet
• Yritysnimi

• Yksilöi yrityksen ja sen toiminnan erotukseksi muista yrityksistä
• Tuotenimi

• Yksilöi kaupallisen tuotteen: Lumia, Keiju
• myös esim. omenalajien nimet: Huvitus, Valkea kuulas; sanoma- ja 

aikakauslehtien nimet: Turun Sanomat, Me naiset; elokuvien nimet: Mies vailla 
menneisyyttä, Heinähattu ja Vilttitossu

• Brändi
• Nimi, joka herättää mielikuvan tuotteen tarjoamasta lisäarvosta
• Nimeen liittyy tarinoita, elämyksiä, arvoja, tunteita jne.
• Yksinkertaisuus: lyhyt, helppo ääntää ja muistaa
• Esiintyy usein iskulauseen eli sloganin kanssa: Sanokaa Fazer, kun haluatte 

hyvää; Nokia – Connecting people



Yritysnimien aineksia
• henkilönnimet 

• Jari Litmanen Oy, Studio Ovaska, Hannun verstas oy
• paikannimet 

• Helsingin tila-auto Oy, Eira Trade Oy, Malmintorin Silmätutkimuskeskus Oy
• muut erisnimet 

• Kirjaosakeyhtiö Otava, Väinämöisen Vakka, Nike Finland Oy
• leksikaalista merkitystä kantavat ilmaukset 

• Poutapilvi Web Design, Interaktiivinen Satama Oy
• tekosanat 

• Sonera Zed Oy, Biolan Oy, Marli Oy
• kirjainlyhenteet tai numerot 

• MR Hieronta, 4 Baby



Yritysnimien kielellisen alkuperän vertailua

Vanhat nimet
suomenkieliset

ruotsinkieliset

muunkieliset

suomen- ja
ruotsinkieliset

pelkän
henkilönnimen
sisältävät

tekosanat ja
epäselvät

Uudet nimet
suomenkieliset

englanninkieliset

muunkieliset

sekakieliset (yl.
suomi+engl.)

pelkän
henkilönnimen
sisältävät
tekosanat ja
epäselvät

kansainväliset





Nimet kirjallisuudessa
• Suomalaista tutkimusta: 

• Bertills, Yvonne 2003: Beyond identification. Proper names in chidren’s literature. 
Åbo Akademi, Turku. (Väitöskirja)

• Tikkala, Saara 2008: Henkilönnimet ja nimitykset yhteisön ja yhteiskunnan 
kuvaajina suomalaisissa tyttökirjoissa. Helsingin yliopisto. (Lisensiaatintyö)

• Kirjailija luo teokseensa oman nimimaiseman, jossa hän voi käyttää joko 
fiktiivisiä eli kuvitteellisia tai autenttisia eli todellisia nimiä

• Henkilöiden nimet, paikkojen nimet, eläinten nimet, julkisten rakennusten 
nimet, yritysten ja tuotteiden nimet jne.

• Kääntäjän ongelma: Pitääkö nimi
• säilyttää (lainata), esim. Peter Pan,
• muokata, esim. Hemulen > Hemuli,
• Kääntää, esim. Pippi Långstrump > Peppi Pitkätossu vai
• korvata toisella nimellä, esim. Chip and Dale > Tiku ja Taku?



Nimet kirjallisuudessa
1. Autenttiset nimet

• Faarao Ekhnaton (Mika Waltari 1945: Sinuhe egyptiläinen)
• Pispala (Lauri Viita 1950: Moreeni)

2. Realistiset, mutta epäautenttiset nimet
• Konsta Pylkkänen (Veikko Huovinen 1952: Havukka-ahon ajattelija)
• Matti Virtanen (Kari Hotakainen 2002: Juoksuhaudantie)

3. Keinotekoiset nimet
• Muumipeikko, Nuuskamuikkunen (Tove Jansson 1945–1970: Muumi-kirjat)
• Tirlittan (Oiva Paloheimo 1953: Tirlittan – orpotyttö ihmisten ihmemaassa)

4. Lainanimet
• Tohtori Spiderman (Johanna Sinisalo 2000: Ennen päivänlaskua ei voi)


