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Kaarina Mononen ja Sari Pöyhönen

Inkeriläisten sukupolvet ja kielenkäytön
muutokset – kielenkäyttäjien näkökulma
attritioon

1. Aluksi1

Tarkastelemme artikkelissamme inkerinsuomen muutosta ja attritiota kielikäsitysten näkökulmasta

hyödyntäen etenkin etnografiaa ja kansanlingvististä lähestymistapaa. Artikkelin tavoitteena on

tuoda kielenkäyttäjien perspektiivi kielen muutokseen ja attritioon. Artikkeli yhdistää kaksi

etnografista tutkimusta, jotka on toteutettu Pietarissa, Pietarin lähialueella ja Petroskoissa. Kaarina

Monosen tutkimus keskittyy ensimmäisen sukupolven inkeriläisiin ja siihen, miten he

kommentoivat inkerinsuomalaisten kielenkäytön muuttumista elämänhistorian ja muuttuneiden

kieliyhteisöjen ja -olojen kautta. Ensimmäisen sukupolven inkeriläiset valaisevat osaltaan myös

kielen muutosta ja murteen katoamista yksilötasolla. Sari Pöyhönen puolestaan tarkastelee toisen ja

kolmannen sukupolven inkeriläisten opettajien suhdetta suomen ja venäjän kieliin. Näiden

sukupolvien inkerinsuomalaiset pohtivat kielenkäytön muutosta ja kielen katoamista paitsi

yksilötasolla myös mikrohistoriallisesti peilaamalla kokemuksiaan vanhempiin sukupolviin.

2. Inkerinsuomalaisten sukupolvet

Venäjällä asuvista suomalaisryhmistä inkerinsuomalaiset ovat vanhin, mahdollisesti yhä myös

suurin. Ryhmä alkoi muodostua 1600-luvulla suurvaltapoliittisten rajansiirtojen seurauksena, kun

Savosta ja Karjalan kannakselta muutettiin autioituneeseen Inkeriin 1617 solmitun Stolbovan

rauhan jälkeen. Suomalaisten ja suomalaistuneen väestön osuus oli 1600-luvun lopulla jo noin 70

prosenttia, mutta 1700-luvulla alueen siirtyminen Venäjän vallan alle muutti jälleen väestösuhteita,

ja  etenkin venäläisten määrä kasvoi. Inkerin suomalaismurteet kuuluvat suomen

kaakkoismurteisiin, mutta ne ovat saaneet paljon vaikutteita alueen suomalais-ugrilaisista kielistä ja

1 Kiitämme artikkelin arvioijia, kirjan toimittajia sekä Johanna Vaattovaaraa arvokkaasta palautteesta.



venäjästä. Myös kirjakieli on vaikuttanut Inkerissä puhuttavaan suomen kieleen ja nykysuomen

puhekielimuotoihin. Suomalaismurteet kukoistivat 1920-luvun lopulle asti, kunnes 1930-luvun

järjestelmällinen vaino katkaisi suomalaiskylien elämän, ja väestön lukumäärä romahti. Tänä

päivänä inkerinsuomalaisilla on erilaisia yksilömurteita, joissa on eri aineksia erilaisissa suhteissa. 2

Suomen kirjakieli oli Inkerinmaalla laajasti tunnettua ja käytettyä; esimerkiksi koululaitos ja kirkko

suosivat tätä kielimuotoa. Omasta opettaja- ja lukkariseminaarista ensimmäiset opettajat

valmistuivat vuonna 1866.3 Kansallisen liikehdinnän myötä julkaistiin myös omia lehtiä.

Huolimatta venäläistämispyrkimyksistä 1800-luvun lopulta alkaen erilaiset kulttuuriharrastukset

vahvistivat suomen kirjakielen asemaa Inkerissä ja nostivat kansallistunnetta.4

Inkerinsuomalaisilla on pitkään, näihinkin päiviin asti ollut käsitys siitä, että suomen kirjakieli

poikkeaa heidän omasta kotimurteestaan selvästi, ja kirjakielen katsotaan edustavan puhdasta

kielimuotoa, prestiisikieltä, kun taas murteet ovat vähempiarvoisia. Tyypillistä on, että omaa tai

nykyään etenkin vanhimpien puhujien kielimuotoa luonnehditaan ”inkerin kieleksi”. Koska

yhteyksiä Suomeen ei Neuvostoliiton aikana moneen vuosikymmeneen juurikaan ollut, kuviteltiin,

että Suomessa puhutaan normitettua yleiskieltä, ja tämä käsitys elää osittain vielä nykyisinkin.

Avautuneet kontaktit ovat tuoneet monille yllätyksiä: Suomi ei olekaan sellainen maa, jollaiseksi se

on kuviteltu, eivätkä suomalaiset puhu niin kuin esimerkiksi opettajat aikoinaan puhuivat koulussa.5

Neuvostoliiton paineessa suomen kieli vaihtui venäjäksi, kun koulut lakkautettiin, kirkot suljettiin,

väestöä karkotettiin ja teloitettiin.  Viranomaiset vaativat venäjän puhumista kotonakin, jolloin

vanhemmat usein halusivat ajatella lastensa parasta ja luopuivat suomen kielestä. Tätä kehitystä

vauhdittivat erityisesti seka-avioliitot, jotka yleistyivät nopeasti kyläyhteisöjen hajottua. Jos

perheessä oli yksi venäjänkielinen, kieli vaihtui helposti koko perheessä. Myös inkerinsuomalaisissa

perheissä lapset saattoivat puhua keskenään ja vanhemmilleen venäjää, vaikka heidän vanhempansa

olisivatkin kotona puhuneet suomea. Kaiken kaikkiaan venäläistyminen oli voimakasta.6 Niinpä

vanhimmat informantit ovat olleet jättimäisen ja nopean muutoksen kourissa koko elämänsä ajan, ja

se väistämättä näkyy monin tavoin heidän kielessään sekä kieleen ja kansallisuuteen liittyvissä

asenteissaan.

2 Lehtinen 2003: 230–239; Savijärvi 2003: 273, 274, 276, 286, 296.
3 Flink 2000: 134.
4 Nevalainen 1991: 235; Savijärvi 2003: 264.
5 Savijärvi 2003: 286.
6       Nevalainen 1991: 258–260; Pöyhönen 2004: 108–112; Savijärvi 2003: 290.



Inkerinsuomalaisten sukupolvia on määritelty monin eri tavoin.  Näissä määrittelyissä kielellä ja

asuinpaikalla on keskeinen rooli. Esimerkiksi Helena Miettinen puhuu Inkerinmaan sukupolvesta

viitatessaan Inkerinmaalla ennen sotia syntyneeseen vanhempaan sukupolveen ja diasporan

sukupolvesta, jolla hän tarkoittaa Inkerinmaan ulkopuolella syntynyttä nuorempaa sukupolvea.7

Suomalaisuuden tai inkeriläisyyden määrittely on nuorempien kohdalla varsin mutkikasta, ja

kriteerinä on pidetty henkilön omaa identifioitumista. Seka-avioliittojen takia kansallisuudet ovat

sekoittuneet, ja suomen kieli on monilta unohtunut ja sen käyttöalat ovat kaventuneet

huomattavasti.

Eve Kyntäjä jakaa inkerinsuomalaiset kolmeen sukupolveen.8 Ensimmäisen sukupolven edustajat

ovat syntyneet Inkerinmaan alueella ennen 1930-lukua ja suomenkielisen kulttuurin tuhoamista.

Nämä vanhukset ovat suomenkielisten vanhempien jälkeläisiä. He ovat eläneet suomalaisessa kylä-

yhteisössä, käyneet suomalaista koulua ja harjoittaneet luterilaista uskontoa. Karkotuksista ja

pakkosiirroista huolimatta ensimmäinen sukupolvi on säilyttänyt suomen kielen taidon ja luteri-

laisen uskonnon.

Toisen sukupolven edustajia Kyntäjä nimittää menetetyksi sukupolveksi.9 Toisen sukupolven

inkerinsuomalaiset ovat syntyneet 1930- ja 1940-luvuilla Siperian ja Keski-Aasian karkotusalueilla.

Nuorimmat toisen sukupolven edustajista ovat syntyneet Neuvosto-Karjalassa ja Virossa, alueilla,

joille heidän vanhempansa muuttivat karkotuksen jälkeen. Joissakin perheissä luovuttiin suomen

kielen käytöstä ja pyrittiin sopeuttamaan lapset neuvostoyhteiskuntaan. Toisissa taas elettiin

kaksoiselämää jopa karkotusalueilla: kotona puhuttiin suomea, luettiin suomenkielistä kirjallisuutta,

harjoitettiin luterilaista uskontoa ja pidettiin yllä suomalaisia perinteitä.10 Kyntäjä jakaa toisen

sukupolven inkerinsuomalaiset karkeasti venäjänkielisiin ja vironkielisiin sen mukaan, mihin

kulttuuriin he ovat assimiloituneet.11 Hän kuvaa toisen sukupolven inkerinsuomalaisuuteen identi-

fioitumista pinnalliseksi, ja suomen kielen ja kulttuurin tuntemusta vähäiseksi, vaikka kotona

olisikin vaalittu suomalaisia traditioita.12 Toisen sukupolven edustajat ovat usein myös epävarmoja

omasta etnisestä identiteetistään.

7 Miettinen 2004: 89.
8 Kyntäjä 1997.
9 Kyntäjä 1997: 111.
10 Ks. myös Pöyhönen 2003: 87.
11   Kyntäjä 1997.
12 Vrt. Laari 1997: 305.



Kolmannen sukupolven inkerinsuomalaiset ovat Kyntäjän jaottelussa syntyneet 1950-luvulla ja

tämän jälkeen eri puolilla Neuvostoliittoa.13 Tämä sukupolvi on varttunut useimmiten kahden

kulttuurin perheissä, joissa yksi vanhempi tai isovanhempi on suomalainen. Kolmannen sukupolven

edustajien suhde suomalaisuuteen tai Inkerin kansan kohtaloon ei ole henkilökohtainen, vaan se

pohjautuu useimmiten isovanhempien kertomuksiin. Myös suomen kielen taito on tavallisesti

olematon, sillä suomi ei ole säilynyt kotikielenä eikä sitä ole ollut mahdollisuutta käyttää muissa

tilanteissa. Muissa tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että nuoret inkerinsuomalaiset saattavat olla

hyvinkin tietoisia omasta etnisyydestään, vaikka he määrittelisivät itsensä venäjänkielisiksi.14 Nuori

polvi voi siten tuntea sukujuuriensa takia sympatioita suomalaisuutta kohtaan, vaikka ei osaisikaan

suomea hyvin.15

Kaarina Monosen  tutkimuksessa vanhimmat informantit, etenkin vanhainkodin asukkaat, ovat

edellä esitettyjen jaottelujen mukaan Inkerinmaan tai ensimmäisen sukupolven edustajia. Sari

Pöyhösen informantit taas edustavat diasporan sukupolvea tai toisen ja kolmannen sukupolven

inkerinsuomalaisia. Jaottelu sukupolviin ei kuitenkaan ole ollut ongelmatonta tai selvärajaista.

Etenkin raja toisen ja kolmannen sukupolven välillä on liukuva ja vaihtelee yksilöiden kokemusten

ja identifioitumisen mukaan. Näkökulmamme sukupolviin on siten pikemminkin kokemuksellinen

kuin biologinen.

3. Etnografiaa vanhainkodissa ja koulussa

Artikkelimme nojautuu kahteen etnografiseen tutkimuksen, jotka on toteutettu Pietarissa ja sen

lähialueilla sekä Petroskoissa 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa. Etnografista tutkimusta

tehdään usealla tieteenalalla. Kielentutkimuksessa etnografista lähestymistapaa on sovellettu

erityisesti kielellisten vähemmistöjen, kielenoppimisen ja -opetuksen sekä kielipolitiikan

mikrokäytänteiden tutkimuksessa.16 Myös attritiota on tutkittu etnografin menetelmin.17 Etno-

grafisen tutkimuksen lähtökohtana on sosiaalinen ja kulttuurinen näkökulma tutkittavaan yhteisöön

ja sen toimintaan. Tämän vuoksi tutkimukseen osallistuvien kokemukset ja kontekstit ovat

tutkimuksessa keskeisiä.

13 Kyntäjä 1997.
14 Ks. esim. Räsänen 1999: 14; Jasinskaja-Lahti 2000.
15 Miettinen 2004: 421.
16 Ks. esim. Rampton 1995; Heller 1999; Creese 2005; Martin-Jones 2010; Pöyhönen 2004.
17 Ks. esim. Schmid, Köpke, Kejzer ja Weilemar 2009.



Kaarina Monosen tutkimus käsittelee inkerinsuomalaisten kielenkäyttöä Pietarin alueella.

Pääaineisto on vanhainkodista, jossa on neljä keskeisintä informanttia. Vanhainkodin vaihtelevissa

tilanteissa on mukana myös monia muita vanhuksia ja toisinaan työntekijöitä sekä ulkopuolisia

vierailijoita. Pitkällä aikavälillä kerätyn vanhainkotiaineiston lisäksi tutkimukseen sisältyy

tallenteita muiltakin inkerinsuomalaistaustaisilta.

Tässä artikkelissa käsiteltävistä informanteista kaikki kolme ovat syntyneet 1920-luvulla tai

aiemmin, eli he ovat kokeneet Inkerinmaan kyläyhteisöajan ainakin lapsuudessaan. He kaikki

asuvat nykyään myös samassa vanhainkodissa. Kaisa on syntynyt vuonna 1920

inkerinsuomalaisessa kylässä. Koko ympäristö on ollut lapsuudessa suomenkielinen. Hän kävi neljä

vuotta suomenkielistä koulua ja alkoi jo nuorena asioida Leningradissa, jolloin hän vähitellen oppi

venäjää. Kaisa sukulaisineen joutui karkotetuksi 1942 Jakutiaan, jossa elinkeinoina olivat

kalastaminen ja kalanjalostus. Vuonna 1957 Kaisa palasi entiseen kotikyläänsä, jossa hän asui sitten

inkerinsuomalaisen miehensä ja kaksoissisarensa perheen kanssa samassa talossa. Omia lapsia

Kaisalla ei ole, mutta kaksoissiskolla on yksi tytär, jota Kaisa hoiti aikoinaan ja joka nyt asuu

jonkin matkan päässä vanhainkodista ja käy silloin tällöin Kaisaa katsomassa. Kaisa työskenteli

kotiseudulle palattuaan muun muassa sovhoosissa ja Leningradissa siivoojana. Vanhainkotiin hän

muutti 85-vuotiaana.

Helvi on syntynyt vuonna 1927 samassa inkerinsuomalaisessa kylässä kuin Kaisa, mutta joutui

ilmeisesti Kaisaa varhemmin oppimaan venäjää. Lapsia oli perheessä kaikkiaan 14, joista Helvi oli

toiseksi nuorin. Hän oli karkotettuna samassa paikassa kuin Kaisa. Molemmat olivat tekemisissä

myös paikallisten jakuuttien kanssa, ja Helvi oppi jakuutin kieltäkin. Palattuaan entiselle

kotiseudulle hän työskenteli muun muassa sairaalassa. Helvi oli naimisissa inkerinsuomalaisen

miehen kanssa kymmenen vuotta; omia lapsia ei ole. Työssä hän käytti yksinomaan venäjää, mutta

kotikieli oli suomi. Helvi on ollut vanhainkodissa vuodesta 2003. Helviä vaivaa muistin

heikkeneminen, minkä hän tuo usein itse esille. Hän saattaa myös kysyä saman kysymyksen pian

uudelleen.

Hillevi, kolmas artikkelin informanteista, on syntynyt vuonna 1921, ja hänenkin lapsuudenkotinsa

sekä puolisonsa ovat olleet suomenkielisiä. Hän on myös ollut Siperiassa karkotettuna. Hillevillä on

paljon yhteyksiä Suomeen, esimerkiksi hänen lapsensa asuvat siellä perheineen; lapsenlapsi sai jo

varhain Suomen kansalaisuuden. Kaikilla kolmella informantilla suomen kieli on säilynyt vahvana

läpi elämän, ja kahden kielen käyttö on heille nykyään arkipäivää.



Sari Pöyhönen on tutkinut suomen kielen opettajien ammatti-identiteettiä kahdessa venäläisessä

koulussa Pietarissa ja Petroskoissa.18 Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 24 opettajaa, joista

kolmannes piti itseään inkerinsuomalaisina. Tämän artikkelin kolme informanttia ovat syntyneet

1940–1960-luvuilla. Heidän työhistoriansa kietoutuu 1980-luvun lopun inkerinsuomalaisten

etniseen heräämiseen sekä suomi vieraana kielenä -opetuksen vaiheisiin Pietarissa ja Petroskoissa.

Anna on syntynyt vuonna 1955 Leningradissa. Hänen äitinsä puoleinen suku on inkeriläisiä ja isän

suku venäläisiä. Anna puhui lapsena isoäitinsä kanssa suomea. Isoäidin merkitys suomen kielen

taidon säilyttäjänä oli suuri. Anna valmistui vuonna 1984 kuvaamataidon opettajaksi, ja hän

työskenteli aluksi mainostaiteilijana. Anna toimi pääosin venäjänkielisessä ympäristössä, ja suomen

kielen käyttö väheni vuosiksi. Neuvostoliiton romahduksen ja talouskriisin myötä Anna menetti

työpaikkansa. Hän ”muisti” osaavansa suomea ja aloitti suomen kielen opettajan työn pietarilaisessa

koulussa vuonna 1993. Anna on naimisissa venäläisen kanssa ja perheen yhteinen kieli on venäjä.

Anna pyrkii käyttämään suomea myös nyt jo aikuistuneen lapsensa ja Suomessa asuvien

sukulaistensa kanssa.

Elviira on syntynyt vuonna 1962 Leningradin alueella. Hän asui lapsena myös Tartossa, jonne perhe

oli aikoinaan siirretty. Elviira puhui kotona vanhempiensa ja isovanhempiensa kanssa suomea.

Elviira pyrki Leningradin yliopistoon opiskelemaan suomea, mutta häntä ei hyväksytty sinne

etnisen taustansa takia. Elviira haki metsätekniseen yliopistoon ja valmistui biologiksi vuonna 1984.

Hän työskenteli useita vuosia tutkijana, kunnes hän 1990-luvun alussa pitkän epäröinnin jälkeen ja

isoäitinsä muistoa kunnioittaen ryhtyi suomen kielen opettajaksi. Elviira on puolisonsa kanssa

aktiivinen inkerinsuomalaisuuden elvyttäjä Leningradin alueella.

Olga on syntynyt vuonna 1949 Petroskoissa. Hänen vanhempansa olivat inkeriläisiä Leningradin

alueelta, ja perheen yhteinen kieli oli suomi. Olga valmistui vuonna 1973 Petroskoin yliopistosta

suomen ja venäjän kielen ja kirjallisuuden opettajaksi. Valmistuttuaan hän työskenteli 15 vuotta

oikolukijana kustantamossa. Kustantamo kuitenkin siirrettiin Moskovaan ja Olga jäi työttömäksi,

minkä vuoksi hän aloitti työn petroskoilaisessa koulussa suomen opettajana. Olga on naimisissa

inkeriläisen kanssa ja perheen yhteinen kieli on suomi.

18  Pöyhönen 2003; 2004; Pöyhönen & Raappana 2004.



4. Kielikäsitysten tutkimusta kansanlingvistisestä kehyksestä

Koska artikkelissa lähestytään attritiota nimenomaan puhujalähtöisesti ja tarkastellaan tavallisten

kielenpuhujien kommentteja oman kielenkäyttönsä rappeutumisesta, on etnografian lisäksi hyötyä

kansanlingvistisestä lähestymistavasta sekä vuorovaikutuksen tarkastelusta. Kansanlingvistiikan

perusajatuksena on selvittää sitä, mitä tavalliset kielenpuhujat ajattelevat kielistä ja kielimuodoista

ja mitä käsitteitä he käyttävät.19 Tämä on tärkeää siksi, että näin lähestyen voidaan

monipuolisemmin selittää kielen variaatiota ja muutosta.20 Esimerkiksi opettajien ja muiden kielen

ammattilaisten on hyvä tietää, mitä tavalliset puheyhteisön jäsenet ajattelevat opiskelemistaan

kielistä, sillä käsitykset voivat ratkaisevasti olla yhteydessä oppimiseen ja kielenoppijan

identiteetteihin.21

Sen tutkiminen, miten puhujat suhtautuvat oman kielensä muuttumiseen, tähtää kielenkäyttäjien

kielikäsitysten ymmärtämiseen.22 Etnografisen havainnoinnin tukemana on mahdollista arvioida

sitä, mikä merkitys haastattelijalla tai tutkijalla on näihin käsityksiin. On myös kiinnostavaa

tarkastella sitä, millä tavoin tutkijan antamiin käsitteisiin suhtaudutaan. Tutkijan läsnäolo ei

suinkaan mitätöi aineiston puhujalähtöisyyttä, vaan asettaa tietyt ehdot tulkinnalle ja paljastaa sen,

millainen kielitietoisuus eri yksilöillä on – myös tutkijalla. Tällöin keskitytään erityisesti

vuorovaikutukseen, jonka kulkuun osallistujien asemoinnit vaikuttavat. Usein inkerinsuomalainen

ikään kuin perustelee kielitaitoaan suomensuomalaiselle, koska saattaa kokea, ettei

keskustelutilanne ole tasaveroinen. Venäläisessä yhteiskunnassa inkerinsuomalaiset puolestaan ovat

olleet vähemmistöasemassa. Näin ollen suomen kielen asema heidän repertoaarissaan on aina ollut

jollain tapaa ongelmallinen. Toisaalta kuitenkin esimerkiksi koulussa inkerinsuomalaiset opettaja-

informanttimme ovat usein olleet ekspertin asemassa.

Kielellisiä asenteita on tutkittu erilaisin metodein, muun muassa murteentunnistustestein ja

karttatehtävin ja niitä täydentävin haastatteluin.23 Tässä tutkimuksessa hyödynnetään

kansanlingvististä tutkimusotetta aineistona haastattelut ja tilannetallenteet, joissa kaikissa on

tavalla tai toisella puhe kielestä ja kielenkäytöstä.

19 Preston 1989: 2.
20 Sama; Preston 1999: xxiv; Mielikäinen ja Palander 2002: 91; Vaattovaara 2009: 26–27.
21     Preston 1999:xxiv–xxv; ks. myös Kalaja 2003; Norton 2000.
22     Kansanlingvistisessä kirjallisuudessa on esimerkkejä siitä, kuinka kielenmuutoksen ja kielitietoisuuden välistä
        yhteyttä on selvitetty tarkemmin (esim. Vaattovaara 2009; kansainvälistä tutkimusta ks. Long &
        Preston 2002). Oma aineistomme antaa mahdollisuuden tarkastella ilmiötä vain yleisellä, kielimuodon tasolla.
23 Preston 1999: xxxiv; Mielikäinen 2005:116; Mielikäinen & Palander 2002: 91.



Kansanlingvistisessä tutkimuksessa lähtökohtana ovat siis kielenkäyttäjien käsitykset, eivät

lingvistien käsitteet, joten yleensä tutkittaviksi otetaan sellaisia puhujia, joilla ei ole kielitieteellistä

koulutusta. Tässä tutkimuksessa on mukana Sari Pöyhösen aineiston suomen kielen opettajia, mutta

emme ole kiinnostuneita niinkään opettajien ainakin päällisin puolin hallitsemista kieliopillisista

termeistä, vaan informanttien kielenkäyttöön ja kielenhallintaan liittyvistä näkemyksistä. Opettajat

ovat lisäksi taustoiltaan heterogeenisiä, mikä näkyy erityisesti inkerinsuomalaisissa opettajissa.

Esimerkkien opettajista vain yhdellä on suomen opettajan pätevyys – muut ovat kouluissa sen

vuoksi, että heitä pidetään suomalaisen kulttuurin ja kielen osaajina, ns. syntyperäisinä

kielenpuhujina. Tässä mielessä kansanlingvistinen lähestymistapa soveltuu myös tämän aineiston

tarkasteluun.

5. Puhetta attritiosta – yhteisten merkitysten jäljillä

Kun halutaan selvittää puhujien omia käsityksiä attritiosta, on päästävä selville siitä, mitä he eri

käsitteillä tarkoittavat. Kansanlingvistiikassa yksi suuria haasteita on siis lingvistien ja tavallisten

kielenkäyttäjien yhteisen metakielen puute, sillä maallikko kuvaa kieltä eri tavoin ja lingvistin

tulkinnat voivat mennä harhaan. Maallikko voi puhua esimerkiksi ”murresanasta” tarkoittaessaan

jotain muoto-opillista piirrettä.24

Kuitenkin yhtä lailla kuin lingvistin metakieli, myös kansan metakieli on tietoista.25 Metakieli

voidaan Niedzielskin ja Prestonin mukaan jakaa siten, että metakieli 1 viittaa puheeseen kielestä ja

kielellisistä elementeistä ja metakieli 2 kielenkäyttäjiin ja kielenpiirteisiin kohdistuvaa arvotusta.26

Tavalliselle kielenkäyttäjälle on lisäksi ominaista pitää kieltä ja sen puhujia samana. 27 Tämä nousee

esille esimerkissä 1, jossa Hillevi toteaa puhuvansa puhdasta suomea.  Perusteena hän mainitsee

suomalaisuutensa: hän on puhdas suomalainen, ei venäläinen, mikä voidaan nähdä myös metakielen

2 mukaisena kielenkäyttäjien ja kielenpiirteiden samana pitämisenä. Vastaavanlaisesta ilmiöstä on

kysymys esimerkissä 4, jossa Anna pitää suomea ”melkein äidinkielenään”, sillä hänen äitinsä on

inkerinsuomalainen.

24    Mielikäinen 2005: 104.
25 Niedzielski & Preston 2000: 302; Verschueren 2004: 58.
26 Niedzielski & Preston 2000: 308; ks. myös Vaattovaara 2009: 31; Mielikäinen ja Palander 2002: 96, 104.
27 Vaattovaara 2009: 31; Niedzielski ja Preston 2000: 30.



Dennis Preston on luonut taksonomioita maallikoiden kielitietoisuudesta.28 Ne ovat toisistaan

riippumattomia, ja niiden avulla voi pohtia ensinnäkin sitä, kuinka helposti kielen ilmiöt ovat

kommentoinnin kohteena (availability). Toiset kielen ilmiöt päätyvät helposti puheenaiheeksi –

esimerkiksi inkerinsuomalaisilla murteen ja kirjakielen ja toisaalta Suomessa puhuttavan suomen

väliset erot – kun taas toisista ilmiöistä ei haluta tai osata puhua lainkaan. Täsmällisyysjatkumo

puolestaan kuvaa sitä, kuinka tarkkoja (accuracy) kuvaukset tai käsitykset ovat. Hyvä esimerkki

epätarkasta käsityksestä on vielä osin nykyisinkin vallitseva ajatus siitä, että Suomessa puhutaan

kirjakieltä. Maallikoiden kielenilmiöiden kuvausta voidaan tarkastella myös niiden

yksityiskohtaisuuden (detail) suhteen. Kuvaus tai käsitys voi siis olla yleinen (”niillä on inkerin

puhetta”) tai yksityiskohtainen (”niillä on semmoinen shaa-äänne”). Kielitietoisuus näkyy

esimerkiksi käsitteinä, joita käytetään. Huoli kielen ”oikeellisuudesta” (correctness) on Prestonin

mukaan yksi selvimpiä kielellisen tietoisuuden osoittimia. 29

Tutkimuksiimme osallistuneet informantit osoittavat kielellistä tietoisuutta eri tavoin. Seuraavassa

esimerkissä etsitään yhteisymmärrystä sille, mitä inkerin kieli ja puhdas suomi tarkoittavat ja miten

inkerinsuomalainen Hillevi ajattelee puhuvansa. Hillevi tuo esille niin kielenhallintansa kuin

mahdollisen kielenkäytön rappeutumisen: kielimuotoja ei olekaan enää helppo erotella (ks.

litterointimerkkien selitykset tämän artikkelin lopussa).

(1)

Vanhainkoti. H: Hillevi (s. 1921), KM: Kaarina Mononen

H: (--) a mie ossaan vennäätä, sekä suomee.
KM:  nii.
H: (--) puhasta suomea oppii.
KM:  mm.
H: suomen kieltä. (.) ei inkerin kieltä.
KM:  nii.
H: no.
KM:  mites te, (.) inkerin k- kieltä nii tota, (.) o-, (.) m (.) opa-

osaatteko, (.) haluutteko työ mieluummin puhua puhasta suomee vai
inkerin kieltä.=

H: =puhasta suomee. (.) mie oon puhas suomalainen.
KM:  mutta, .h (.) ossaatteko työ sitä inkerin kieltä.
H: ossaan.

[katkelma poistettu]

28   Preston 2002: 50–51; ks. myös Vaattovaara 2009: 31–32.
29   Preston 1996: 54, 72.



KM:  .hh mut se että, (.) että, (.) t- (.) työ, (.)  opitte, (.) puhasta
suomee siellä koulussa.

H: joo.
KM:  ja haluutte puhuu mieluummin puhasta suomee ku inkerin kieltä.
H: no i- (.) kaikki mennee sekasin.(HEILUTTAA KÄTTÄ)

Venäjän laaja-alainen käyttö on syynä siihen, että ensimmäisenä kielenä suomea oppineet kokevat

suomen taitojensa unohtuneen. Hillevi kuitenkin kertoo osaavansa sekä suomea että venäjää ja

korostaa kaksikielisyyttään. Ensin siis on keskiössä ylipäänsä kielten osaaminen. Hän tähdentää

puhuvansa nimenomaan puhdasta suomea, ei inkerin kieltä, jota hän kuitenkin myöntää osaavansa,

kun keskustelukumppani Kaarina Mononen sitä erikseen kysyy. Hetken kuluttua tutkija ottaa

Hillevin käyttämät käsitteet puhdas suomi ja inkerin kieli käyttöönsä, sillä hän haluaa tietää,

kumpaa näistä juuri mainituista kielimuodoista Hillevi puhuu mieluummin. Hillevi toteaa nyt

kaiken menevän omassa puheessaan sekaisin, vaikka aluksi hän on kertonut muuta. Tämän voi

tulkita merkitsevän Hillevin käsitystä siitä, että hänen oma kielensä on muuttunut siitä, minkä hän

on aina kokenut ihanteeksi ja kuinka hän aiemmin ajattelee puhuneensa. Näin siis kielenkäytön

kommentointi näyttäisi tässä heijastelevan puhujan kokemaa oman kielenkäytön attritiota. Toisaalta

tilanteinen herpaantuminen on myös mahdollista: lopussa Hillevi ei ole enää kiinnostunut

erittelemään kielimuotojen asemaa repertoaarissaan.

Tämä esimerkki heijastaa myös tavallisten kielenkäyttäjien käsitystä kielestä; se on ylipäänsä

suoraviivaisempi ja arvottavampi kuin lingvistien.30 Kieli ymmärretään staattisena ideaalikielenä,

josta esiintyy erilaisia huonompia versioita. On kuitenkin melko selvää, että Venäjällä vallitseva

käsitys ”hyvästä kielestä” vaikuttaa myös inkerinsuomalaisten asenteisiin. Venäjällä murteen asema

on kaiken kaikkiaan stigmatisoidumpi kuin Suomessa, ja kirjakielellä on selvä prestiisiasema – sen

avulla voidaan osoittaa omaa asemaa ja erottautua muista.31 Julkipuristinen suhtautuminen eri

kielimuotoihin ilmenee myös Venäjän kielipolitiikassa.32  Lisäksi vuosikymmenien sorto peilautuu

kielikäsityksissä. Inkerinsuomalaiset mieltävät murteensa yleisesti venäläisväritteiseksi suomen

kieleksi, inkerin kieleksi, ja tiedostavat näin selvästi eron suomen kirjakieleen.33 Tästä on viitteitä

muun muassa aineistomme esimerkeissä 4 ja 7, joissa informantit tekevät pesäeroa suomensuomen

ja inkerinsuomen välillä.

30 Preston 2004: 90.
31 Mustajoki 2010: 58.
32 Pyykkö 2002.
33 Savijärvi 2003: 286.



Tavallisesti tutkimuksemme informantit viittaavat attritioon kielen unohtamisena. Seuraavasta

esimerkistä (2) käy ilmi, että vanhainkodin asukkaan Helvin suomi on hänen omien sanojensa

mukaan jossain määrin unohtunut. Syynä on se, että äiti puhui venäjää, vaikka kyseessä on

kuitenkin vanhan polven inkeriläisnainen. Periaatteessa tällä puhujalla on suomenkielinen tausta,

mutta venäjää saatettiin jo 1920-luvulla käyttää ulkopuolisesta paineesta tai muutoin vaihtelevissa

arjen kielikontakteissa. Toisaalta katkelma kuvastaa puhujan omaa kokemusta siitä, että hän on

mielestään osannut joskus paremmin suomea, ja suomen kielen osaaminen on ollut luonnollinen

tila.

(2)

Vanhainkoti. H: Helvi (s. 1927), M: Maire (suomalainen), KM: Kaarina Mononen

H: haha. (.) kutkuta. (KOSKEE MAIREN JALKAA)
KM:  ehehehh
M: no £ee£,
H: ei kutkuta?
M: e:i, (.) ei t- noin vähänen ei, (.)  [kutkuta.
KM: [(NAURAHTAA)
H: nii.

(4,0)
M: työki sanotta että kutkuttaa.
H: nii.
M: savolaiset sannoo nii.
KM:  (NAURUA)
H: (--) teil vissii,
M: meil, (.) minä sanon kanssa sillä lailla.
H: nii.
KM:  kutkuttaa.
M: mm.

(2,0)
H: mie jo (.)paljo unohutin suomen sannoi, (.) äiti ain vennääks vennäätä

huastel (-)
M: joo.
H: paljo unohtui. (.) sit (--) höhöhö

(1,0)

M: °mm°.
H: piä on jo huono.
M: e:i, hyvä pä- piä on.

Kielen osittaisen unohtamisen lisäksi attritioon viitataan kielen menettämisenä. Esimerkissä 3

vanhainkodin asukas Kaisa kuvaa sisarentyttärensä kielen muuttumista: tämä puhui lapsuudessaan



vain suomea eikä osannut lainkaan venäjää. Nyt tilanne on se, että sisarentytär ymmärtää suomea

mutta ei enää halua puhua sitä, koska on epävarma ja luultavasti pelkää virheitä. Kaisan mielestä

tämä on hämmästyttävää – miten voi näin unohtaa lapsuutensa äidinkielen?

(3)

Vanhainkoti. K: Kaisa (s. 1920) KM: Kaarina Mononen

K: hiä venättä mit(h)tää, h mittää ei ymmärtänt.
KM:  nii nii
K: sitä vart hää käi (siä) huonost,
KM:  nii
K: ei ymmärtänt mittää. (.) hh a nyt kaikki ymmärtää, (.) ei huasta.
KM:  mm.
K: miten se voip sellant et unehuttaa ku lapsuuestaan huasto, (.) hh a ja

hää kaik ymmärtää hh (NOSTAA KÄDEN SUULLEEN)
K: nii
K: ei huasta
KM:  ei huasta
K: huonost huastaa most ei taho huastaa (NAURUA)
KM:  ei taho hoastaa, nii
K: aha, (.) a ymmärtää.
KM:  ymmärtää.
K: miten hiän ei ymmärrä ku hän koko ajan huasto,
KM:  mm
K: lapsuuestaan.

(1.0)
KM:  nii.
K: mm
KM:  niin siinä käy sitte.
K: nii,
KM:  sen unohtaa.
K: ei käy huastamaa ku ei mäne oikein.

Esimerkki 3 kertoo yksilön nopeasta kielenmuutoksesta. Kaisa on itse todistanut tämän, sillä hän on

asunut yhdessä sisaren perheen kanssa. Nykyään sisarentytär käy silloin tällöin vierailemassa

Kaisan luona, mutta puhuu yksinomaan venäjää tätinsä kanssa. Kokemukset kadonneesta kielestä

tuntuvat siis hämmentävän Inkerinmaan sukupolven vanhuksia, kun ne monelle diasporan

sukupolven jäsenelle ovat kipeitä ja häpeällisiä.

6. Kadonnutta äidinkieltä etsimässä?



Puhujien suhde suomen kieleen on attritiota pohdittaessa olennainen kysymys. On siis selvitettävä

se, mihin kielen osaamista tai rappeutumista suhteutetaan ja miten. Toisaalta on tiedettävä, mikä on

puhujan tausta: onko hän oppinut suomen kielen ainoana kielenä kotonaan vai onko venäjä ollut

tosiasiallinen äidinkieli? Entä miten puhuja suhtautuu kaksikielisyyteen? Nähdäänkö se täydellisenä

kahden kielen hallintana vai joustavana kielirepertoaarien käyttönä, jossa lähtökohtana on

tilanteinen kielenhallinta eikä niinkään äidinkielisyys? Kielitaitoon liittyy olennaisesti myös se,

miten yksilö samastuu kieleen ja kieliyhteisöön ja miten muut samastavat yksilön. Kielellistä

kompetenssia ei saavuteta nopeasti, ja myöhemmin opittu kieli ei yleensä ole sama kuin se kieli,

johon on alun perin sosiaalistunut käytön kautta.34

Kieliyhteisön muuttunut tilanne heijastuu siis vääjäämättä informanttien puhetavassa. Sari

Pöyhösen informantit ovat oppineet suomea vanhemmiltaan ja isovanhemmiltaan mutta käyneet

koulunsa venäjäksi ja toimineet suuren osan työurastaan venäjänkielisissä työyhteisöissä. Vaikka

suomi on ollut joskus lapsuuden kieli, suhde siihen on useiden vuosien aikana etääntynyt –

kotimurre ei juuri näy heidän puheessaan. Tilalle on tullut pyrkimys yleiskieliseen ilmaisuun, mikä

saattaa juontua myös heidän roolistaan haastattelutilanteissa suomen kielen opettajina.

Kaarina Monosen vanhemmat informantit ovat kokeneet vielä Inkerinmaan yhtenäisen

suomenkielisen yhteisön, jossa suomi oli kaikkien elämänalueiden kieli. Kotona opitun suomen

lisäksi he ovat kuulleet ja oppineet suomea muuallakin, esimerkiksi koulussa. Näin ollen he ovat

oppineet kahdenlaista suomea: kotimurretta sekä kirjakielisempää yleiskieltä. Nyt heidän

käyttämänsä puhetapa on vahvasti murrevoittoista. Inkerinsuomalaisilla voi kuitenkin olla pyrkimys

kirjakieliseen puheeseen, koska he kokevat tämän ihanteellisena kielimuotona. Tähän voi viitata

esimerkki 1, jossa Hillevi toteaa kaiken menevän sekaisin tai esimerkki 7, jossa Olga sanoo

oppineensa kielen (eli kirjakielen) yliopistossa. Toisaalta ihmiset tyypillisesti raportoivat

puheestaan toisin kuin tosiasiassa puhuvat; esimerkiksi koodinvaihtoa ei omasta puheesta

välttämättä havaita.35  Inkerinsuomalainen voi kuvitella puhuvansa yleiskielisemmin kuin

tosiasiassa puhuu.

Mielikuvat vuorovaikutustilanteesta saattavat myös vaikuttaa siihen, kuinka puhuja kokee

kielenkäyttönsä. Hän voi mieltää suomalaisen puhekumppanin tuomarina, jolla on valta arvioida

käytetyn kielen korrektius, koska tämä edustaa ”syntyperäistä kielenpuhujaa”, onhan hän kotoisin

34   Williams 2009:65; ks. myös Coupland, Bishop, Williams, Evans ja Garret 2005.
35   Gumperz 1982: 62.



Suomesta. Näin informantti saattaa suhtautua omaan kielitaitoonsa kriittisemmin kuin muutoin tai

tuoda esiin ”todistusaineistoja”, joilla hän pyrkii vakuuttaman puhekumppanille kuuluvansa

kieliyhteisöön, kuten Anna esimerkissä 4. Tässä esimerkissä sekä Annan kieli-identiteetti että hänen

ammatti-identiteettinsä tulevat punnituiksi.

(4)

Koulu. A: Anna (s. 1955) SP: Sari Pöyhönen

SP:  ensin olisin kysynyt teiltä että, missä te olette opiskellut suomea ja
mistä te olette valmistunut

A: no se on kuin minun melkein, äidinkieli että se on niin kuin totta kuin
äidin kieli ja hänel- hän on inkeriläinen hän, kasvo tässä, Pietarin
alueella inkeri- inkeriläisenä suomalaisen kylässä, ja sitten me aina ja
josku- koska mummo [mm] oli, e- olossa sitten hän aina puhu suomea mun
kans, ja nyt äiti, äiti kun oli [mm] koulussa hän, kymmenen vuotta käy,
suomalaisessa koulussa, suomen [mhm] kielen koulussa, [mm] siis, kyllä,
hän hyvin, oikein hyvää puhuu suomea ja//

SP: mhm teillä kotona sitten
puhuttiin koko ajan//

A: joo, ei koko ajan mutta joskus mutta joskus ja nyt
kyllä kun minä, nu aloitin, aloin sitten oppia suomea ja, aloitin, [mm]
tehdä työtä koulussa sitten kyllä me, enempi puhumme suomea, [aha] ja
vielä yks hyvä asia että no mul on paljon sukulaisia Suomessa, [mm] sitten
aina me kirjoitamme kirjeitä. ja keskustelemme ja puhumme su-

SP:  se on hyvä
A:  siis minä voin, kyllä että se on, semmoinen kieli jos et voi et voi

käyttää, joka joka kieli on semmonen että [mm] jos et et voi käyttää sit-
siis se, et voi, että et mitä, et mi- et et tiedä mitään
niin ja unohtaa paljon asioita//

A: ja unohtaa paljon kyllä
SP: ni, te ootte sitte te ette oo valmistunu suomen kielen opettajaks vaan

ihan luokanopettajaksi//
A: en, en, ei luokanopettaja oli semmonen tilanne

että. no huokaa) minä olin, opettajankorkeakoulussa, [mm] ja pää- päätin
sen, mutta mä olen, kuvaamataidon opettaja (naurahtaa)

SP: ahaa, täälläkö te valmistuitte, vai, missä kaupungissa
A: Pietarissa
SP: Pietarissa//
A: Pietarissa minä olen pietarilainen ja [mm] aina minä asun

Pietarissa ja mutta se, ja minä opiskelin tuolla, mutta, ei koskaan minä
en, no. en voi kuvitella että minä menen kouluun. [ahaa] työskentelemään

Ensimmäisestä kysymyksestä voi tulkita, että haastattelija Sari Pöyhönen olettaa Annan opiskelleen

suomea vieraana kielenä eikä niinkään oppineensa suomea äidinkielenä. Anna kuitenkin aloittaa

kertomalla, että suomi on ”melkein äidinkieli”, olivathan hänen isoäitinsä ja äitinsä inkeriläisiä ja

puhuivat kotona suomea – ”joskus” myös hänen kanssaan. Anna vihjaa, että hän on alkanut

aikuisiällä myös opiskella suomea. Hän kertoo myös Suomessa asuvista sukulaisista, joiden kanssa

voi pitää yllä kielitaitoa. Sari Pöyhönen jatkaa keskustelua kysymällä, onko Annalla



luokanopettajankoulutus, kun hän ei ollutkaan valmistunut filologiksi, joka on yleisin

kielenopettajan koulutus niin Suomessa kuin Venäjälläkin. Anna huokaa ja ryhtyy kertomaan

urapolkunsa alkuvaiheita: valmistumista kuvaamataidon opettajaksi ja haluttomuuttaan mennä

kouluun työskentelemään. Nyt etnisyys muuttuukin paikallisuudeksi eli pietarilaisen opettajan

kertomukseksi.

Haastattelun katkelmassa on viitteitä myös attritiosta. Anna kuvaa äidinkielen menettämistä ja

ympäröivän yhteisön ja yhteiskunnan kielellistä muutosta. Vanhassa yhteisössä puhuttiin suomea, ja

tähän tosiasiaan nojautuen Anna perustelee omaa suomen osaamistaan. Hän myös tiedostaa kielen

unohtamisen uhan ilman mahdollisuuksia käyttää sitä, mutta onnekseen hänellä on Suomessa asuvia

sukulaisia, joiden kanssa voi ylläpitää kielitaitoaan. Suomen kielen taito vaatii häneltä ponnisteluja,

minkä voi katsoa osoittavan erityistä motivaatiota. Toisaalta Anna joutuu vakuuttelemaan

suomenkieliselle haastattelijalle, että hän on pätevä opettamaan suomea pietarilaisessa koulussa.

Näin käsitettynä attritiota ei tarkastella vain yksilön kielen muutoksena, vaan samanaikaisesti myös

yhteisöllisestä näkökulmasta.36

Aineistomme katkelmissa on siis sellaisia informantteja, jotka tavalla tai toisella ovat säilyttäneet

kielen tai joilla kontakti suomeen on säilynyt, joskin ohuempana kuin lapsuudessa. Lisäksi on

luonnollista, että suomen kielen ylläpito venäjänkielisessä ympäristössä vaatii ponnisteluja, ja

voidaankin pohtia, kuinka pitkälle yksilöiden oma motivaatio kantaa haastavissa olosuhteissa. Oma

vahvemmaksikin koettu kieli saattaa jäädä vääjäämättä toisen kielen alle, tässä tapauksessa suomi

venäjän. Sukupolvitasoinen attritio on melko tyypillistä vähemmistökielten kohdalla37 tai

maahanmuuton yhteydessä.38

Voiko suomi olla toisen sukupolven inkerinsuomalaiselle äidinkieli? Tätä kysymystä pohditaan

seuraavassa esimerkissä. Elviira on viimeisimpiä kouluyhteisöön tulleita suomen kielen opettajia.

Hänen osaamistaan koulussa arvostetaan, vaikka hänellä ei ole opettajankoulutusta. Arvostus tulee

siitä, että Elviiraa pidetään syntyperäisenä suomen puhujana, joka tuntee inkeriläisten historiaa ja

kulttuuriperinnettä.

(5)

36  vrt. Riionheimo tässä julkaisussa.
37   Saamen kielen näkökulmasta ks. Pietikäinen 2010.
38   Esim. Paulston 2003: 401; Romaine 1995: 39–40; 2000: 49; Rynkänen & Pöyhönen 2010.



Koulu. E: Elviira (s. 1962) SP: Sari Pöyhönen

SP: elikkä, mä ymmärsin että sä oot inkeriläinen
E: juu minä olen inkeriläinen
SP: ja sinun äidinkieles on sitte suomi
E: suomeninkeriläinen, [mm] inkerinsuomi puhutaan näin
SP: mm, inkerin- inkerinsuomi sillä lailla määrittelisit [mhm]

äidinkielen,[mm] oot sä opiskellu sitte suomea muualla kun koulussa
E: joo vähän kurssilla, vähän kurssilla
SP: mi- millä kurssilla
E: se oli, jo opettajan kurssi, [ahaa] heinolassa

Esimerkissä Sari Pöyhönen viittaa Elviiran opettajakollegoiden arvioon, jonka mukaan Elviira on

inkeriläinen ja hänen äidinkielensä on suomi. Hetken epäröinnin jälkeen Elviira sanoo

äidinkielekseen inkerinsuomen. Miksi näin? Johtuuko määrittely kenties siitä, että asiaa kysyy

suomensuomalainen vai siitä, että hän määrittelee suhteensa suomen kieleen ammatti-identiteettinsä

kautta? Keskusteluun tarvitaan uusi käsite, kun pelkkä suomi ei tunnu riittävän korrektilta,

oikeutetulta. Voiko inkerinsuomi tässä tapauksessa tarkoittaa hieman ”rappeutunutta ja

unohtunutta” suomea, erilaista suomea, vaikkei kyse ole murteisuudesta? Se olisi nimi tunteiden

äidinkielelle, kun taas suomi on ”vieras kieli”, jota ei ole voinutkaan menettää vaan ainoastaan

omaksua uutena.

Jos näkemys kielestä on jyrkästi arvottava ja kieli nähdään staattisena, myös kokemus attritiosta voi

syntyä helpommin. Kuten Preston tuo esille, kansanlingvistisessä keskusteluaineistossa esiintyy

erityisesti puhujien huoli oikeellisuudesta (correctness), ja tämä mainitaan useammin kuin muut

seikat.39 Seuraavassa esimerkissä (6) Elviira ja Sari Pöyhönen keskustelevat suomen kielen taidosta.

(6)

Koulu. E: Elviira (s. 1962) SP: Sari Pöyhönen

SP: mm. minä en kysy nyt sitte että miten sä arvioisit suomen kielen taitoas
kun sun äidinkieli on (naurahtaa) inkerinsuomi (naurahtaa)

E: ei minulla on ihan huono suomen kielen taito, aina kun minä kirjoitan
minä pelkään ja aina kun minä, puhun minä pelkään, [aha] semmonen pelätys
on vielä iso (naurahtaa)

SP: ahaa ahaa, elikkä sillon kun sä puhut suomalaisten kanssa pelkäätkö
vai sillon ku//

39   Preston 1999: xxxv.



E: joo kyllä, ja silloin kun puhun suomalaisen silloin kun
minä itse, [ahaa] että niin nopeasti se ei tule ja ei ole [joo] vielä
omaa, [joo] mieltä, kuvia että [joo] minä osa- tiedän

SP: joo, puhutko kotona suomea
E: ei ole kenen kansa minä
SP: ahaa joo ymmärrän
E: kaikki ovat jo kuollut. [mm aha aha] mieheni vain opiskelee
SP: ahaa suomee joo hän on innostunut siitä
E: joo

Esimerkissä oikeellisuus voidaan nähdä kahtalaisena: sekä kirjakielen (tai muun ideaalikielen)

normeihin yltämisenä että ylipäänsä kielen hallintana, kun haasteena ovat vähenevät

käyttöympäristöt (”ei ole kenen kanssa puhua”). Näinhän kuvaa myös Kaisa esimerkissä 3

sisarentyttärensä kielenvaihtoa. Tämä ei halua puhua enää suomea, koska pelkää tekevänsä virheitä.

Elviira sen sijaan puhuu suomea, mutta mainitsee myös pelkäävänsä puhetilanteita. Tässä

esimerkissä käytön puute lienee ensisijaisesti Elviiran perustelu kielitaidon rappeutumiseen. Myös

käsitteet nousevat kiinnostavasti esille (vrt. myös esimerkki 1): Elviira ja Sari Pöyhönen pääsivät

yhteisymmärrykseen siitä, että Elviiran äidinkieli on inkerinsuomi. Tässä esimerkissä tutkija

kaiuttaa Elviiran määritelmää. Elviira on siis halunnut tarkentaa nimitystä, ehkäpä varoa, ettei tule

arvioiduksi suomensuomalaisten mittapuulla. Toisaalta Elviiran epäröiminen äidinkielensä suhteen

voi juontua lapsuuden ajoista, jolloin omista sukujuurista ei juuri puhuttu ja erityisesti julkisissa

tilanteissa oli jopa häpeällistä puhua suomea – kieli rajoittui kodin seinien sisäpuolelle. Varsin moni

Sari Pöyhösen tutkimukseen osallistunut inkerinsuomalainen opettaja mielsikin suomen kielen juuri

kotikieleksi, joka oli inkeriläistä ”puhetta”, ei varsinaista kieltä, jota opittiin formaalisti esimerkiksi

yliopistossa. Tätä valaistaan seuraavassa (7) esimerkissä.

(7)

Koulu. O: Olga (s. 1949) SP: Sari Pöyhönen

SP: mä oon ymmärtäny että teidän äidinkieli on on suomi, eikö vaan

O: joo minun vanhemmat ovat inkeriläisiä, [joo] äiti on leningradin alueelta
ja isä on leningradin alueelta, mutta kieli on opittu yliopistossa [ahaa]
siks että koulussa silloin suomea ei luettu, [joo] ja koulussa oli kaikki
oppiaineet venäjän kielellä, no se aina varmasti oli sellainen pohja [mhm]
että isä kuulin isältä sitä puhetta ja äidiltä

Tässä esimerkissä käsitteet ovat mielenkiintoisia (vrt. myös esimerkit 1 ja 6). Puhujalla on tarve

erotella kielimuotoja, mikä viitannee myös aiemmin puheena olleeseen arvottamiseen: kirjakieli ja



yleiskieli ovat hyvää kieltä, murre stigmatisoitua. Tämä on tyypillistä myös vanhan polven

suomalaisille, jotka ovat käyneet koulun 1900-luvun alkupuoliskolla.40 Kansalliset rajat mielletään

usein kielirajaksi; voi olla kansan murrerajoja, joita ei ole olemassa lingvistisesti.41

Inkerinsuomalaisten erottuminen omaksi ryhmäkseen ja ”inkerin puheen” korostaminen juontunee

suureen maantieteelliseenkin eroon. Tästä esimerkistä näkyy selvästi myös suhtautuminen

kielimuotoihin ja niiden työnjako, vanha diglossia, jolloin kielimuodot olivat hyvin eriytyneet

käyttöalueilleen.

7. Lopuksi

Olemme tässä artikkelissa tarkastelleet kielen muutosta ja attritiota inkerinsuomalaisten

kielenkäyttäjien näkökulmasta. Aineistomme pohjautuu kahteen etnografiseen tutkimukseen, joissa

informantteina on eri sukupolvien edustajia: Inkerinmaan sukupolven vanhainkodin asukkaita ja

diasporan sukupolven opettajia. Jakolinja ennen diasporaa ja sen jälkeen syntyneiden välillä

näyttäisi aineistomme perusteella olevan sosiokulttuurisesti ratkaiseva. Sen sijaan jako toisen ja

kolmannen sukupolven välillä ei ole yksiselitteinen, vaan pikemminkin liukuva. Attritio näyttää

Inkerinmaan sukupolvella liittyvän erityisesti kielen unohtamiseen ja rappeutumiseen, kun taas

diasporasukupolvilla attritio merkitsee paitsi yksilön kielenmuutosta myös yhteisön sukupolven

ylittävää kielen kadottamista, kaihoa takaisin äitien kielen juurille, tarttumista kuvitelmiin ja

ideaaleihin, jotka pakenevat kuin vesi sormien välistä ensimmäisen sukupolven mukana.

Diasporasukupolvien huolena on siten myös yhteisen ymmärryksen katkeaminen – kielen menetys

merkitsee sosiokulttuurisen yhteisön – perheyhteyden, suvun tai inkerinsuomalaisuuden vähittäistä

katoamista.

Kielen attritioon liittyy siis neuvottelu yksilön paikasta kieliyhteisössä. Ensimmäisen sukupolven

”veren perintöä” eli oikeutta ja velvoitetta kieleen ja suomalaisuuteen pidetään ikään kuin normina,

ns. syntyperäisen kielenpuhujan ihanteena.  Diasporan sukupolven edustajat eivät noin vain

sosiaalistu kieliyhteisöön, vaan se edellyttää vanhemman sukupolven hyväksyntää. Toisaalta sekä

ennen diasporaa että sen jälkeen syntyneet inkerinsuomalaiset vertaavat kielenkäyttöä ns.

suomensuomalaisiin kielenpuhujiin, jotka näyttävät olevan kielenpuhujien hierarkiassa ylimmällä

askelmalla. Vahva kirjakielen, puhtaan kielimuodon arvostus on myös selvää, ja se kietoutuu

syntyperäisyyden ohella koettuihin, yleisesti jaettuihin kielenkäytön ihanteisiin, joihin attritiota

40   Mielikäinen 2005: 108.
41   Preston 1999: xxv.



peilataan. Kansanlingvistiikka ja etnografinen lähestymistapa paljastavat kuitenkin myös piirteitä,

jotka osin kyseenalaistavat sukupolvijaon sekä pitäytymisen yksilön ensikielen attritiossa.

Informanttien puhe kielenkäytöstä ja kielen muutoksesta sekä suhtautuminen kieleen nostavat esille

sisäisen heterogeenisyyden, kuten idiosynkraattiset kokemukset ja kuvaukset sekä ristiriitaiset

käsitykset, jotka eivät mahdu ulkoapäin annettuihin kategorioihin. Attritio on sekä yksilöllinen että

sosiokulttuurinen prosessi, jotka kietoutuvat toisiinsa.
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