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ABSTRACT 

Lahti, Vesa 
Process writing in guiding literary translation 
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2022, 228 p. 
(JYU Dissertations 
ISSN 2489-9003; 497) 
ISBN 978-951-39-9059-6 (PDF) 

This dissertation describes the process of teaching/guiding university students 
without previous experience through the basics of literary translation. Most of 
the students were studying the writing and literature program in the University 
of Jyväskylä. Many also studied Finnish, English, art history, philosophy, and 
social sciences. The study provides necessary background on issues connected 
with translation and translation theories, for example: interference, the 
translator`s competence, source language and target language, and equivalence 
and explores these notions in practice in relation to our students` texts and 
remarks. The material consists of students` source texts and translated texts. I 
have also included students´ emails and comments during the lessons as well as 
material from interviews and surveys conducted in person or by email. The 
scientific basis of my research consists of phenomenological and hermeneutic 
interpretations, observations, and meanings. I have also used close reading as 
one of the methods of analysis in my work. The period covered was 2005 to 2019. 
The course, titled Translation and Adaptation, ran from September to Christmas. 
Groups met 15 times in about three months. The dissertation outlines the model 
of the writing program which is also the format of this course. The role of the 
instructor is explained, and examples given of students` translations focusing on 
drama, poetry, classics and translating via bridge languages. There is a 
translation exercise conceived and conducted 2017. Guidance for students is 
based on a constructive learning model and I write here a good deal about mutual 
support, collaboration, and social interaction because experience shows that 
discussions, interactivity, social communication, feedback and a strong feeling of 
being a member of a team confirm and make it possible to achieve best results. 
The study shows that to meet every week face-to-face to deal with the experiences 
of everyone´s translations and to give feedback were highly valuated by our 
students. The study demonstrates that when we are talking about writing and 
rewriting, creativity is a topic that cannot be avoided. It considers the act of 
literary translation as a creative act comparable with writing itself. Finally, I 
ponder the ways how to give feedback and referring this to students´ reflections 
of each other’s and their own feedback. 

Keywords: close reading, collaboration, constructive learning, creativity, 
experience, feedback, guiding, hermeneutics, interactivity, phenomenology, 
rewriting, scaffolding, translation, writing process. 



TIIVISTELMÄ 
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Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2022, 228 s. 
(JYU Dissertations 
ISSN 2489-9003; 497) 
ISBN 978-951-39-9059-6 (PDF) 

Tutkimukseni on kohdistunut Jyväskylän yliopistossa vuosina 2005–2019 järjes-
tettyihin maisteritason kääntämisen ja adaptaation kursseihin. Perustan näke-
mykseni konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen, jossa opiskelijan jo hankkimia 
tietoja ja taitoja hyödynnetään oppimisessa. Keskeisiä prosessin nimittäjiä ovat 
vuorovaikutteisuus, ohjaaminen, tukeminen eli scaffolding, yhteistyö, keskus-
telu, palaute ja uudelleenkirjoittaminen. 

Tutkimusmenetelmäni on laadullista tutkimusta, joka sisältää käännettyjen 
tekstien analysointia, opiskelijoiden kommentointia oppitunneilla, sähköposti-
keskusteluja sekä suorittamiani kyselyjä oppitunneilla, sähköpostilla ja yksilö- ja 
ryhmähaastatteluja. Tutkimukseni tieteellinen perusta muodostuu erityisesti fe-
nomenologisista ja hermeneuttisista tulkinnoista, havainnoista ja merkityksistä. 
Olen käyttänyt työni yhtenä analyysimenetelmänä myös lähilukua. 

Kaunokirjallisen tekstin kirjoittajalle luovuus on merkittävä tekijä. Olen kä-
sitellyt fiktion kirjoittamisen ja kääntämisen suhdetta myös uudelleenkirjoittami-
sen kannalta. Juuri nyt huomattavaan asemaan tutkimusaiheena on noussut kir-
joittajan subjunktiivinen tila ja habitaatti. Halutaan tutkia kirjoittavan henkilön 
fyysistä ja mentaalista tilaa kirjoitusprosessin aikana. Kääntäjä on prosessinsa ai-
kana kirjailijan tavoin suhteessa ympäristöönsä, tilaan, jossa kirjoitustapahtuma 
toteutuu.  

Keskeisimpiä asioita kurssin onnistumisen kannalta ovat olleet hyvän, po-
sitiivisen ilmapiirin luominen, ilmapiirin, jossa autetaan toinen toista ja kuunnel-
laan, keskustellaan. Ohjaajalla on tässä suhteessa suuri vastuu.  

Olen rohkaistunut suosittelemaan kääntämisen ja adaptaation kurssia laa-
jemmaltikin eri yliopistoihin ja oppilaitoksiin, joissa kääntämistä ja kirjoittamista 
opetetaan. Kurssia voisivat luonnollisesti käyttää yliopistojen yhteiskumppa-
neina toimivat opistot, joissa kirjallisuutta ja kirjoittamista opetetaan. 

Avainsanat: fenomenologia, hermeneutiikka, kirjoitusprosessi, kokemus, kon-
struktivistinen oppiminen, kääntäminen, luovuus, lähiluku, ohjaaminen, palaute, 
tukeminen, uudelleenkirjoitus, vuorovaikutteisuus, yhteistyö. 
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ESIPUHE 

Tunnen olleeni etuoikeutettu saadessani tehdä tätä työtä. Pääasiallisen työurani 
olen tehnyt teknisellä alalla eli olen ollut rakentamassa matkapuhelinverkkoja 
noin 35 vuoden ajan. Työni ohella aloin opiskella kirjallisuutta Jyväskylän yli-
opiston avoimessa yliopistossa 1990-luvun alussa. Jatkoin opiskelua siirtymällä 
kirjoittamisohjelmaan ja edelleen väylän kautta Jyväskylän yliopiston varsi-
naiseksi opiskelijaksi. Kirjallisuuden ja kirjoittamisen lisäksi opiskelin filosofiaa, 
taidehistoriaa ja taidekasvatusta. Valmistuin filosofian maisteriksi kirjoittamisen 
maisteriohjelmasta vuonna 2005. Kaksi vuotta myöhemmin ilmestyi ensimmäi-
nen runokokoelmani, jonka taustalla oli pro gradu -tutkielmani taiteellinen osa. 
Varsinainen päätyöni tietotekniikan parissa päättyi vuonna 2009, ja saman vuo-
den lopulla Tuomo Lahdelma ehdotti jatkotutkimusta kääntämisen ohjauksen 
parista, sillä olimmehan ohjanneet jo useita kääntämisen ja adaptaation kursseja 
yliopistolla siihen mennessä. Erityisesti minua kiinnosti kääntämisen ohjaami-
sessa vuorovaikutteisuus. Kirjauduin tohtorikoulutettavaksi vuoden 2010 alusta. 
Opinnot siirtyivät ja etenivät hitaasti, koska ensin toimin Keski-Suomen Kirjaili-
joiden tuottajana ja myöhemmin kolmen vuoden ajan Taiteen edistämiskeskuk-
sen Keski-Suomen kirjallisuuden läänintaiteilijana. Työsuhteeni Taikessa päätyt-
tyä toukokuun lopussa 2017 jatkoin aloittamaani tutkimustyötä.  

Kirjoittaminen ja kääntäminen ovat aina olleet minulle se kaikkein mielui-
sin asia, ja tunnen erityistä tyytyväisyyttä, kun olen saanut perehtyä kääntämisen 
kiehtovaan ja haastavaan maailmaan jo useiden vuosien ajan. Olen tehnyt joita-
kin käännöstöitä itsekin ja hakenut näin käytännön tuntumaa, jota olen voinut 
hyödyntää ohjaustyössäni kääntämisen kursseilla. 

Tässä yhteydessä haluan esittää kiitokset kaikille Jyväskylän yliopiston kir-
joittamisen ohjelman opettajille, erityisesti Miisa Jääskeläiselle, Tuomo Lahdel-
malle ja Risto Niemi-Pynttärille ohjaajinani ja kollegoina, keskustelukumppa-
neina ja hyvinä ystävinä. Kiitokset kaikille opiskelutovereilleni kannustuksesta 
ja myötäelämisestä sekä avoimen että varsinaisen yliopiston puolella. Suuri kii-
tos kuuluu luonnollisesti kaikille yli kymmenen vuoden aikana kääntämisen ja 
adaptaation kursseille osallistuneille opiskelijoille. Meillä on ollut mahtava ilma-
piiri, ja hauskaa on ollut. Olen saanut teiltä arvokasta tietoutta ja materiaalia tut-
kimukseeni. Kiitos kuuluu myös kotijoukoille: Pialle, Veeralle ja Josalle. Koskaan 
ei ole valitettu siitä, että isä istuu aina tietokoneensa ääressä kirjoittamassa. En 
unohtaisi myöskään uskollisia lenkkikavereitani Folkea, Clintia ja Jasua, joiden 
ansiosta moni mieltä askarruttanut kääntämisen ongelma on kirkastunut koti-
ovelle palattuamme. 

Muuramessa 14.2.2022 
Vesa Lahti 
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Kirjallisuudella on aina ollut merkittävä osa elämässäni. Lapsuudenkotini kirja-
valikoima oli niukka, ja heti saatuani kirjastokortin minusta tuli vakituinen vie-
ras Jyväskylän Keljonkankaan kirjastoon. Käytössä oli pieni huone, ja siitäkin 
vain yhtä seinää peitti kirjahylly. Luin tietysti kaikki nuortenkirjat ja paljon muu-
takin. Seuraava erityisen kiehtova paikka oli Jyväskylän Lyseon kirjasto. Sen hä-
myisessä tunnelmassa etsin luettavakseni muiden muassa lähes kaikki Edgar 
Rice Burroughsin teokset. Lukuinnostukseni jatkui ja lukiossa osallistuin vapaa-
ehtoiselle Vilho Hirven vetämälle kirjallisuuskurssille. Hän toimi myöhemmin 
Opetushallituksen pääjohtajana ja opetusministeriön kansliapäällikkönä. Hänen 
matkassaan luimme muiden muassa Veikko Huovista ja Timo K. Mukkaa. Myö-
hemmin muistan seisoneeni Jyväskylän yliopiston päärakennuksen aulassa jo-
nottamassa kirjallisuuden pääsykokeisiin. En uskonut mahdollisuuksiini ja läh-
din pois nimenhuudon alkaessa. Seuraavat kolmisenkymmentä vuotta työsken-
telin tekniikan parissa. Lukuinnostukseni ei sammunut. Harrastin kieliä luin 
ranskaa ja espanjaa kansalaisopistossa, aloitin kirjallisuuden opinnot Jyväskylän 
yliopiston avoimessa yliopistossa ja jatkoin kirjoittamisen perusopinnoilla. Tieni 
vei lopulta kirjoittamisen maisteriohjelmaan, josta valmistuin vuonna 2005. Ru-
noja olen kirjoittanut vuosikymmenien ajan ja nyt olen julkaissut neljä runoko-
koelmaa. 

Milloin kääntäminen alkoi oikeastaan kiinnostaa minua? Ehkä kaikki on 
saanut alkunsa englannin kielestä. Lukiossa opiskelin ylimääräisinä kielinä rans-
kaa ja saksaa muutaman muun opiskelijan ohella. Eero Mikkolan johdolla opis-
kelu oli tehokasta ja kannustavaa. Kouluvuosieni alussa vieraskielisiä lehtiä oli 
vielä hankala löytää Jyväskylästä. Ostin musiikki- ja sanomalehtiä ja taisinpa ti-
lata Timen kotiin. Kirjastossa oli yhä enemmän vieraskielistä kirjallisuutta, ja 
muistan lukeneeni ensimmäisiä kirjoja selaten kaikki tuntemattomat sanat sana-
kirjojen avulla. Harkitsin jopa hakevani kielenkääntäjän koulutukseen Savonlin-
naan. Kääntämiseen tutustuin toden teolla opintoihini liittyvällä kääntämisen ja 
adaptaation kurssilla vuonna 2004. Käänsin Raymond Carverin runon Summer 
Fog. Tämä tuntui ehdottoman kiinnostavalta, ja tein omaksi ilokseni lisää muu-
tamia käännöksiä. Professori Tuomo Lahdelman pyynnöstä ohjasin myöhemmin 

1 JOHDANTO 
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Jyväskylän yliopiston kääntämisen kursseja, ja vuoden 2010 alussa siirryin jatko-
opiskelijaksi, koska nyt minulla oli edellytyksiä väitöstutkimuksen kirjoittami-
seen kursseilta hankkimani materiaalin ja kokemuksen pohjalta. Samoihin aikoi-
hin Jyväskylän kaupunginteatterin pienelle näyttämölle valmistui Abbie Spalle-
nin näytelmä Pumpgirl, jonka olin kääntänyt. Olen kääntänyt myös proosakat-
kelmia ja yksittäisiä runoja Jyväskylässä, Keski-Suomen kirjailijatalossa residens-
sivieraina asuneilta ulkomaisilta kirjailijoilta. 

1.1 Tutkimuksen aihe 

Tutkimukseni kytkeytyy Jyväskylän yliopiston Musiikin, taiteen ja kulttuurin 
tutkimuksen laitoksen kirjoittamisen oppiaineeseen. Työni aiheena on oppiai-
neessa käytettävän prosessikirjoittamisen oppimissuunnitelman hyödyntäminen 
kääntämisen opiskelussa ja ohjaamisessa.  

Prosessikirjoittaminen rakentuu osaprosesseista eli vaiheista. Ensimmäisessä 
vaiheessa ideoidaan ja valitaan aihe. Jos kysymyksessä on esimerkiksi novellin 
kirjoittaminen, toisessa vaiheessa tutustutaan novellin rakenteeseen, eri tyyleihin 
ja teoriaan. Kolmannessa vaiheessa hahmotellaan kirjoitettavaa novellia (henki-
löt, ympäristö, aikakausi). Neljännessä vaiheessa kirjoitetaan novellin ensimmäi-
nen versio. Viides osaprosessi käsittää palauteosion, jossa ohjaaja ja toiset opis-
kelijat antavat tekstistä palautetta. Kuudennessa vaiheessa kirjoitetaan toinen 
versio. Seuraavassa vaiheessa opiskelijat ja ohjaaja antavat lisäpalautteen. Pro-
sessia on mahdollista jatkaa kolmannella versiolla ja tämän jälkeen teksti julkais-
taan. Useimmiten julkaisu ei ole toteutettavissa, tai vaihtoehtoisesti se tehdään 
opiskelijaryhmän kesken antologiana ryhmän omaan käyttöön. Jäljempänä käy-
tän termiä prosessikääntäminen kirjoittaessani kääntämisen ja adaptaation kurs-
sista. Periaatteessa tämä vastaa lähes täysin prosessikirjoittamisen mallia muuta-
mia poikkeuksia lukuun ottamatta. Koska lähtötekstien genrejä on lukuisia, niin 
ensimmäisen ja toisen vaiheen aikana olemme käsitelleet kääntämisen historiaa, 
sen eri teorioita ja tehneet harjoituksia. Käännöstyön eri vaiheet etenevät muilta 
osin prosessikirjoittamisen tapaan. Käännösten julkaisua on mietitty muutaman 
kerran, mutta sopivaa julkaisualustaa ei ole vielä löydetty. Tutkimuksessani käy-
tän myös sanaa käännösprosessi, jolla viittaan ammattikääntäjiin ja siteeraamiini 
artikkeleihin. Tutkimusprosessilla tarkoitan luonnollisesti omaa etenemistäni tut-
kimuksen eri vaiheissa. 
 
Tarkoitus on löytää vastauksia prosessin aikana heränneisiin kysymyksiin.  

 
1. Kuinka toteuttaa ja kehittää kääntämisen ja adaptaation kurssia, kun ky-

seessä ovat ensimmäistä kertaa kääntämiseen tutustuvat yliopisto-opis-
kelijat?  
 



 
 

11 
 

2. Kuinka kurssin toteutus tukee prosessikääntämisen omaksumista erityi-
sesti prosessikirjoittamisena ja laajemminkin kaunokirjallisuuden kään-
tämisen erityiskysymyksiin harjaantumisena? 
 

Lisäkysymyksinä haen vastauksia palautteen saamisesta ja sen antamisesta sekä 
kuinka kurssi on kehittynyt vuosien aikana ja mitä parannusehdotuksia on saatu 
opiskelijoilta. 

On myös huomioitava, että koska kurssit käydään kirjoittamisen oppiai-
neen sisällä, niin kursseilla korostetaan erityisesti kielellistä ilmaisua, sen tark-
kuutta, pyrkimistä käännösten suhteen hyvään suomen kieleen ja luovuuteen. 

Tutkimuksellani on ollut monta työnimeä ja nykyinen Prosessikirjoittami-
nen kaunokirjallisuuden kääntämisen ohjaamisessa vastaa näkemykseni mu-
kaan hyvin sisältöä. Aloitin Jyväskylän yliopiston kirjallisuuden laitoksen kään-
tämisen ja adaptaation kurssien oppilaana vuonna 2004. Hieman myöhemmin 
aloin toimia myös kurssin ohjaajana. Muutamana vuonna en osallistunut käyn-
nissä oleville kursseille työtehtävieni vuoksi Keski-Suomen Kirjailijoissa ja Tai-
teen edistämiskeskuksessa. Ensimmäisillä kursseillamme oli yli 20 opiskelijaa, ja 
jaoimme opiskelijat kahteen ryhmään professori Tuomo Lahdelman kanssa, 
koska mukana oli suuri joukko hungarologian opiskelijoita ja professori Lah-
delma toimi kirjoittamisen syventävien opintojen lisäksi kyseisen oppiaineen 
johdossa. Muutaman vuoden kuluttua heräsi tarve tutkia tarkemmin kurssin ta-
pahtumia ja etenkin prosessikääntämisen vaiheita sekä eri jaksoja. Tuntui, että 
tässä olisi materiaalia väitöstyöhön saakka. Tuomo Lahdelman vastuulla ovat ol-
leet kaikki kurssiin liittyvät aikataululliset ja yliopiston opetussuunnitelmiin 
muodostuvat yhteydet. Hän on toiminut opettajana ja palautteenantajana, kuten 
minäkin. Roolijakoa kursseilla voisi luonnehtia, että olemme toimineet työparina. 
Ohjaajana olen saanut aluksi toimia pääasiassa käännösten palautteen antajana. 
Olen pyrkinyt myös motivoimaan opiskelijoita ja kannustamaan interaktiivisuu-
teen eli vuorovaikutukseen ja ryhmähengen luomiseen. Myöhempinä vuosina 
olen osallistunut jonkin verran, tutkijan roolissani, myös eri käännösteorioiden 
ja -metodien esittelyyn. Näin ollen tutkimukseni on samalla toiminnallinen ker-
tomus tapahtuneista asioista usean vuoden ajalta. 
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LÄHTÖKIELI  TULOKIELI 
LÄHTÖTEKSTI KÄÄNNÖS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALYYSI MUOTOILU, SYNTEESI 
 
 
 
 

SIIRTO 
 
Tässä kaaviokuvassa olen esittänyt yksinkertaisimmillaan käännösprosessin vai-
heet.1 Kaiken perustalla ovat kielet: lähtökieli ja tulokieli. Kääntäjä kääntää teks-
tiä, ei kieltä. Ensin hän analysoi tekstin, tutkii sen eri piirteitä, muokkaa tekstiä 
siirtovaiheessa mielessään ja lopuksi muotoilee sekä kirjoittaa käännöksen. Kir-
joitan tästä prosessista tarkemmin osiossa Prosessikääntäminen. 

1.2 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimusmenetelmien valinta ei ole yksiselitteistä, vaan kuten yleensä tutkimus-
strategiani koostuu muutamasta eri metodista. Tutkimukseni tieteellisen perus-
tan muodostaa erityisesti fenomenologisiin ja hermeneuttisiin tulkintoihin, ha-
vaintoihin ja merkitysten löytämiseen keskittyvä taustafilosofia tutkimusmeto-
dille. Max van Manen esittelee teoksessaan Phenomenology of Practice fenomeno-
logisen haastattelun peruskysymyksiä: missä, kuka, koska, miksi, kuinka, mitä, 
mitä tahansa? 2  Keskeisimpinä näistä tutkimusmetodin taustalla olevista sei-
koista haluan nostaa esiin kysymykset, joilla olen havainnut olevan erityistä mer-
kitystä. Haastattelun luonteeseen kuuluu avoimuus ja keskustelun vapautunei-
suus. Lisäksi haastattelussa onnistuminen edellyttää luottamuksellisuutta, jol-
loin kysymysasettelut – kuka ja milloin – ovat hyödynnettävissä. Siksi haastatte-
luni olivat pääosin kahdenkeskisiä, joissa olin muotoillut kysymykset hyvin tark-
kaan etukäteen.3 Huomasin myös, että samoina toistuvat kysymykset tuottavat  
- ikävä kyllä - opiskelijasta riippumatta hyvin samankaltaisia vastauksia, joten 

 
1 Vehmas-Lehto 1999, 62. 
2 Van Manen 2016, 315–316. 
3 Liite 9. 
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muotoilemalla kysymykset uudelleen saa parempia, ajatuksen kanssa tuotettuja 
vastauksia, kuten Timo Laine esittää artikkelikappaleessaan Hermeneuttisen ke-
hän kulkeminen, jossa hän kirjoittaa tutkimuksellisesta vuoropuhelusta tutkitta-
van aineiston parissa.4 Olen käynyt pienryhmäkeskusteluja ja kahdenkeskisiä 
keskusteluja, joihin en ole laatinut tarkkoja kysymyksiä, vaan olen antanut kes-
kustelun soljua itsestään ja usein assosiaatioiden mukaan. Siirtyminen haastatte-
lusta keskusteluun – dialogisuuden periaatteeseen tukeutuen - on merkittävä 
vaihe. Itselleni tutkijana tämä on tapahtunut havaitessani opiskelijoiden esittä-
miä huomioita käännösprosessista, jotka ovat olleet tutkijalle siinä vaiheessa uu-
sia ja merkittäviä. Tämä vastaa van Manenin esittämään peruskysymyk-
seen ”mitä tahansa”. Ilmaus viittaa uusiin aikaisemmin piiloon jääneisiin seik-
koihin. Myös välttäessäni tietoisesti aikaisemmin käyttämiäni kysymysten muo-
toiluja olen saanut vastauksia, jotka ovat vieneet tutkimustani eteenpäin. Kään-
nöskurssin opiskelijat ovat tottuneita keskustelijoita ja kirjoittajia. Materiaalin ke-
räyksessä on otettava huomioon käytettyyn kieleen liittyvät käsitysten ja koke-
musten eroavaisuudet. Periaatteessa käsitykset liikkuvat yleisellä tasolla ja eroa-
vat henkilökohtaisista kokemuksista.5 Fenomenologiaan perustuvalle haastatte-
lumetodille on olennaista säilyttää puheenomaisuus ja esittää mahdollisimman 
luontevasti tutkimuskysymyksiä.  

Suositeltavaa on myös haastateltavien puheen suorien lainausten käyttämi-
nen. Olen useassa vaiheessa tutkimushaastatteluja näin tehnytkin. 
 

että haastateltavan puheen omalaatuisuus tulee mahdollisimman aidosti esitetyksi.6  
 
Olen käyttänyt työni yhtenä analyysimenetelmänä lähilukua, joka ei myöskään 
ole varsinainen metodi. Näen lähiluvun perustana prosessikirjoittamisen vaihei-
den tutkimuksessa, ja hermeneuttisena lähtökohtana käännöstekstien kehittymi-
sen analyysille. Lähiluvun prosessit ovat tutkijaa ja opiskelijoita yhdistävä tekijä. 
Menetelmää voi lähestyä kolmelta taholta eli lähiluku sisältyy käännettävien 
tekstien lukemisen pohjalta kirjoittamisprosessiin, yhteiseen lähilukuun opetuk-
sessa sekä käännösprosessin analyysiin. 

Lähiluku eli close reading lukeutuu laadullisiin aineiston analyysimenetel-
miin. Käsitteenä lähiluku syntyi jo 1920-luvun alussa ns. uuskriittisen tutkimus-
menetelmän yhteydessä. Tuolloin lähilukua käytettiin runojen säe säkeeltä ete-
nevään analysoimiseen. Menetelmän avulla keskityttiin ainoastaan tekstiin, jol-
loin kirjailijan intentiot, biografia ja kulttuuriset yhteydet sivuutettiin. Nykyään 
lähiluvun käsite on laajentunut alkuperäisestä. Sitä sovelletaan myös muilla tie-
teenaloilla kuin kirjallisuudessa. Kyseessä voivat olla esimerkiksi mediaan liitty-
vät kuvat ja sisällöt. 7 Kirjallisuudessa lähiluvun periaatteisiin kuuluu useam-
paan kertaan tapahtuva luenta.8 Hermeneuttisen kehän tavoin useiden lukuko-

 
4 Laine 2015, 37–38. 
5 Laine 2015, 40–41. 
6 Laine 2015, 44. 
7 https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku/aineiston- 
analyysimenetelmat/lahiluku 
8 Korsisaari 2001, 292, 293. 

https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku/aineiston-
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kemusten tuottama kehitys ymmärryksen, tulkinnan ja merkitysten muodosta-
misen tasoilla. Olen käyttänyt lähilukua tarkastellessani opiskelijoiden käännös-
tekstejä. Tätä kautta olen pyrkinyt analysoimaan opiskelijoiden tyylin, virkkei-
den ja sanojen valintaa sekä valintojen muutoksia annettujen palautteiden poh-
jalta. Samalla tavoin olen tutkinut haastattelu- ja kyselyaineistoa lähiluvun avulla. 
Jyrki Pöysä pitää tärkeimpänä lähiluvun periaatteena myös useaan kertaan ta-
pahtuvaa lukemista. Lukukerrat muodostuvat erilaisista kokemuksista. Ensim-
mäisellä kerralla teksti voidaan lukea nopeasti ja näin lukija muovaa itselleen ko-
konaiskäsityksen tekstistä. Tähän lukukokemukseen liittyvät lukijan tausta, hä-
nen aikaisemmat kokemuksensa vastaavista teksteistä ja mahdollinen tekstiin 
eläytyminen. Myös lukukertojen välillä on hyvä pitää taukoja, pitempiäkin, mi-
käli mahdollista.9 

Pöysä jakaa lähiluvun kolmeen tasoon: sanastollinen, lausetaso ja kokonais-
rakenne.10 Periaatteessa samaa jakoa käyttää artikkelissaan Roy Johnson. Hän 
käyttää määritteitä kielellinen, semanttinen, rakenteellinen ja kulttuurinen. Näitä 
luokituksia hän tarkentaa lisäämällä tarkastelun kohteiksi sanojen suhteet lau-
seissa, tekijän sanojen valinnat, puhetavat, sävyt ja niiden myötä äänensävyt sekä 
kirjailijan käyttämän tyylin. Lukemisen alkuvaiheessa oleellisia seikkoja ovat kie-
lelliset ja semanttiset tasot. Lähiluvun edistyessä tarkastellaan rakenteellisia asi-
oita ja lopulta päädytään kulttuuriseen tulkintaan, joka on varsin oleellista erityi-
sesti kääntämisessä.11 Pöysän lähiluenta alkaa sanastollisella tarkastelulla, jossa 
hän pyrkii selvittämään sanojen merkitykset ja niihin liittyvät assosiaatiot. Lau-
setasolla tarkastellaan tekstin muotoa, joka liittyy sanastolliseen tasoon ja jossa 
haetaan lauseen semanttisia merkityksiä. Kolmannella eli kokonaisrakenteen ta-
solla Pöysä liittää näkökulmaan varsinaisen tulkinnan eli millaisista lähtökoh-
dista tekstiä analysoidaan.12  

Epiikan eri alalajien käännösharjoitukset ovat antaneet minulle erinomai-
sen mahdollisuuden tutkia opiskelijoiden sanavalintoja, kielellisiä ratkaisuja, 
dialogin kääntämistä, rytmiä ja eri kulttuureihin liittyvien ominaispiirteiden suo-
mentamista. Tieteellisen tai arkipäiväisen tekstin kääntämiseen liittyvät seikat ei-
vät olisi antaneet mahdollisuuksia esimerkiksi opiskelijoiden luovien ratkaisujen 
pohtimiselle. 

Tutkimusmenetelmäni perustuvat näin kahteen eri tasolla toimivaan koko-
naisuuteen. Kyselyiden ja haastattelujen avulla olen pyrkinyt selvittämään opis-
kelijoiden käsitysten ja kokemusten eroja kääntämisestä. Tekstianalyysien ja 
käännösprosessin lähiluvun kautta tarkastelen opiskelijoiden valintoja ja toimin-
taa. 

 
9 Pöysä 2010, 338–339. 
10 Pöysä 2010, 342–343. 
11 Johnson 2004. 
12 Pöysä 2010, 344. 
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1.3 Tutkimusaineisto 

Käsittelemäni aineisto koostuu Jyväskylän yliopistossa vuosina 2005–2019 järjes-
tetyillä kääntämisen ja adaptaation kursseilla maisteritason opiskelijoiden valit-
semista lähdekielen teksteistä ja näiden suomennoksista. Lähdekieliä ovat olleet 
englanti, saksa, ruotsi, espanja, ranska, italia, viro ja unkari. Kyseisinä vuosina 
opiskelijoita on ollut yhteensä 75 (lisäksi Tuomo Lahdelman kurssille ilmoittau-
tuneet unkarilaiset opiskelijat) ja käännettyjä tekstejä hieman enemmän, koska 
muutamat opiskelijat ovat halunneet kokeilla valitsemansa tekstin lisäksi myös 
toisentyyppisiä lähdetekstejä. Poikkeuksen muodostavat muutamat suomesta 
englantiin ja unkarin kielestä suomeen käännetyt tekstit. Vertaan ensimmäisen ja 
toisen version käännöksiä muutaman esimerkkitapauksen avulla ja erityisesti 
neljän erilaisen lähtötekstin kautta. Vertailussa käytän työkaluina Hilkka Pekka-
sen väitöstutkimuksesta The Duet between the Author and the Translator: An Ana-
lysis of Style through Shifts in Literary Translation lainaamiani käännösprosessissa 
tapahtuvista muutoksista kertovia termejä. Tästä kirjoitan tarkemmin osiossa 
Näytelmän kääntämisen erityisongelmat.  
 
Tutkimustekstissä analysoidut käännökset (lähtötekstit) 
 

  
Proosa Kurssi 

 
Cafiero, Giuseppe: A Life of Van Gogh, 2003 

2008 

Darrieussecq, Marie: Zoo, 2006 (novelli Le Voisin) 2009 
Dickens, Charles: Great Expectations, 1860–61 2010 
Joyce, James: Dubliners, 1914 (novelli An Encounter) 2009 
Saat, Mari: Lasnamäen lunastaja, 2008 2009 
Sorell, Walter: The Language of Dance, 1975 (alkuperäinen teos Wigman, 
Mary: Die Sprache des Tanzes, 1963 

xxxx 

Swaaj, Louise van & Klare, Jean: The Atlas of Experience/Stream of Ideas, 
2000 

2010 

 
Lyriikka 

 

Carver, Raymond: The Little Room, 1986 (kokoelmasta Ultramarine) 2017 
St, Vincent Millay, Edna: Neljä runoa, 1928 2016 
Tikkanen, Märta: Århundradets kärlekssaga, 1978 / La Historia de amor del  
siglo, 1989 / Vuosisadan rakkaustarina, 2010 

2011 

  
Näytelmät  

Kennedy, Adrienne: Funnyhouse of a Negro, 2001 2010 
Moxley, Gina: Danti-Dan, 1994 2011 
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Materiaalina ovat myös sähköpostilla opiskelijoille lähettämäni kysymykset, joi-
den avulla pyrin keräämään enemmän yksilöityjä mielipiteitä prosessikääntämi-
sestä. Olen merkinnyt muistiin tunneilla käytyjä keskusteluja ja käytän niitäkin 
tutkimuksessani. Lisäksi siteeraan opiskelijoiden toisilleen sähköpostilla lähettä-
miä huomioita käännösversioista. Käytettävissäni ovat henkilökohtaiset haastat-
telut, joita on neljä kappaletta, sekä ryhmäkeskustelut kahdesta eri tapaamisesta, 
jotka kaikki täydentävät saamiani vastauksia. En ole tehnyt jaottelua kyselyyn 
vastanneista vastaajien vaan vuosikurssien perusteella, koska he kaikki edusta-
vat hyvin yhtenäistä opiskelijajoukkoa. Miesopiskelijoita oli kaikilla tutkimuksen 
kursseilla keskimäärin yksi henkilö. Joskus kääntämisen ja adaptaation kurssille 
ei osallistunut yhtään miespuolista opiskelijaa ja joskus kaksi tai kolme. Kyselyi-
hin vastanneet olivat noin 23–24-vuotiaita. Avoimen väylän kautta opiskelunsa 
aloittaneita vanhempia yliopiston opiskelijoita oli muutamia. 

Kysymykset eivät ole olleet samoja joka vuosikurssilla. Olen pyrkinyt lisää-
mään painopistettä niille osa-alueille, jotka ovat tulleet vastaani työni edetessä. 
Saadakseni tuntumaa ja vertailupohjaa kääntäjän työhön olen haastatellut kään-
täjä Jaana Nikulaa13, joka kääntää pääosin kaunokirjallisuutta ruotsin kielestä 
suomen kieleen. Jäljempänä käytän kääntämisen ja adaptaation kurssista myös 
lyhennelmää käännöskurssi. Aineiston hankinnassa olen tallentanut suomennet-
tuja tekstejä ja lainannut niistä osatekstejä tähän tutkimukseeni. 

Olen lähestynyt prosessia tarkastelemalla ohjaajan roolia ja hänen toimin-
taansa ja vaikutustaan prosessin kulkuun. Huomionarvoista on myös opiskeli-
joiden motivaatio, itsearviointi ja toisten opiskelijoiden tekstien kommentointi. 
Näihin seikkoihin perehtymisen myötä työssäni tuli ajankohtaiseksi kiinnittää 
huomiota myös konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen. Mielenkiintoinen lisä 
on kääntäjän subjunktiivisen tilan ja habitaatin tunnistaminen ja näiden määrit-
täminen työskentelypäiväkirjojen ja kyselyjen avulla. Matkan varrella kääntäjän 
luovuus on mietityttänyt tutkijaa kuin myös flown kokeminen.  
  

 
13 Nikula, 2018. 



 
 

17 
 

Kääntämisen ja adaptaation kurssit vuosina 2005–2019 
 
 

Vuosi Opis-
kelijat 

Kysely Vastaukset Opk14 Haastat-
telut 

Kesk Huom! 

2005 11 x 9    Lahdelman kurs-
silla lisäksi 14 opis-
kelijaa 

2006 9      Lahdelman kurs-
silla lisäksi 7 opis-
kelijaa 

2007 6       
2008 8       
2009 14 x 8 1  1 Keskustelussa 2 oh-

jaajaa ja 3 opiskeli-
jaa 

2010 8 x 3  3  Henkilökohtaiset 
haastattelut 

2011 9 x 9 2   Kysely kurssin 
alussa 

2012 5 x 3     
2013       Kurssi toteutui, 

mutta tutkija ei ol-
lut mukana 

2014       Kurssi toteutui, 
mutta tutkija ei ol-
lut mukana 

2015        Kurssi toteutui, 
mutta tutkija ei ol-
lut mukana 

2016 8 x 5  1  Henkilökohtainen 
haastattelu 

2017 8 x 6 5  1 Keskustelussa tut-
kija ja 4 opiskelijaa 

2018 7   2    
2019 4   1    
        
Yht. 97 7 43 11 4 2  

 
 
Kääntämisen ja adaptaation kurssille 7.9.2011 – 14.12.2011 osallistui 9 opiskelijaa. 
Sain kaikilta vastaukset heidän opinnoistaan. Kirjallisuutta tai kirjoittamista 
opiskeli pääaineenaan seitsemän opiskelijaa ja heidän sivuaineensa koostuivat 
suomen kielen, ruotsin, psykologian, journalistiikan, taidehistorian, taidekasva-
tuksen ja filosofian opinnoista. Ikähaarukassa heidän keski-ikänsä oli 24 vuotta. 
Vuonna 2012 opiskelijoita oli viisi. Seuraavina kolmena vuotena kurssit toteutet-
tiin, mutta itse en ollut niillä mukana. 

 
14 Opintopäiväkirja. 
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Syksyn 2016 kahdeksasta opiskelijasta kyselyyni vastasi viisi. Heistä neljä 
opiskeli kirjallisuutta tai kirjoittamista pääaineenaan, ja sivuaineina heillä oli kas-
vatustiede, psykologia, suomen kieli, antiikin kulttuuri, viestintä ja media, eng-
lannin kieli, taidehistoria, sukupuolentutkimus, espanjan kieli ja liiketoiminta-
osaaminen sekä johtaminen.  

Eräällä myöhemmin toteutuneista kursseista opiskelijoita oli kahdeksan, 
joista yksi oli unkarilainen. Hän käänsi suomesta unkariksi Timo Parvelan kirjaa 
Ella Lapissa. Viidellä opiskelijoista oli pääaineenaan kirjallisuus tai kirjoittaminen 
ja kahdella suomen kieli. Sivuaineita olivat: suomen kieli, kasvatustiede, elokuva, 
sosiologia, erityispedagogiikka, kirjallisuus, englantilainen filologia, yhteiskun-
tapolitiikka, draamakasvatus, historia ja pelitutkimus. Vuoden 2018 kurssille 
osallistui seitsemän opiskelijaa. Viimeisenä vuonna 2019 osallistujia oli vain neljä. 

Kääntämisen ja adaptaation kurssin opettajana on toiminut professori 
Tuomo Lahdelma, joka on myös väitöstutkimukseni toinen ohjaaja. Tutkimuk-
seni kohteina ovat kääntämisen opiskelijat, heidän käännöstyönsä ja heille teke-
mäni haastattelut ja kyselyt. 

Suomen Tutkimuseettinen neuvottelukunta on määritellyt kolme tutkimus-
eettistä periaatetta: tutkittavien asioiden (ja henkilöiden) autonomian kunnioit-
taminen, kaikenlaisen vahingon tuottamisen välttäminen ja yksityisyyden ja tuo-
tetun datatiedon suojeleminen. Viimeksi mainittuun liittyvät tallentaminen, tie-
tojen tuhoaminen ja tutkimustietojen julkaisemiseen liittyvät asiat.15 Jyväskylän 
yliopiston tutkimuseettisen toimikunnan perusteista löytyy lisää määritteitä hy-
välle tieteelliselle toiminnalle, joista haluan mainita tässä yhteydessä esimerkiksi 
avoimuuden yleensä, rehellisyyden, toisten tutkijoiden työn kunnioittamisen, 
tutkimuksen avoimuuden ja suunnittelun sekä raportoinnin.  

Opiskelijoiden kanssa toimiessani olen aina pyrkinyt avoimuuteen ja yksi-
löiden huomioonottamiseen mielipiteiden vaihdossa ja heidän käännösteks-
tiensä lainauksissa. Jokaisen kurssin yhteydessä olen pyytänyt luvan käyttää tut-
kimustyössäni opiskelijoiden suomennoksia, vastauksia kysymyksiini sekä ot-
teita heidän työskentelypäiväkirjoistaan. En ole maininnut nimeltä lainauksien 
alkuperäisiä kirjoittajia, ja näin ulkopuolinen ei voi selvittää tekijän identiteettiä. 
Periaatteessa tutkimukseni on laadultaan sellaista, että se ei sisällä opiskelijoiden 
henkilökohtaisia tietoja, vaan tekstissäni esiintyy suoria lainauksia tehdyistä 
käännöksistä. Kyselynikin liittyvät kurssin sisältöön, prosessiin ja käytäntöihin. 
Olen saanut käyttööni myös muutamia työskentelypäiväkirjoja, joissa on mah-
dollisesti opiskelijan tunnistettavuuteen liittyviä tietoja. Näissä asioissa olen ollut 
varovainen ja olen karsinut tunnistettavuuteen nivoutuvat seikat pois tutkimuk-
sestani. Kaikki kursseihin liittyvä materiaali on talletettuna omalle henkilökoh-
taiselle tietokoneelleni aina käytyjä sähköpostikeskusteluja myöten. Eettiseltä 
kannalta en näe ongelmia tutkimuksessani. 

 
15 Kantanen & Manninen 2016, 87. 
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1.4 Tutkimuksen teoreettiset taustat 

Tutkimukseni filosofispedagogisena perustana on konstruktivismi. Tutkin kään-
tämisen ohjaamista erityisesti konstruktivistisen oppimiskäsityksen kannalta. 
Laajemmalti katsoen kyse on laadullisesta tutkimuksesta, ja siihen kuuluvista fe-
nomenologishermeneuttisista metodisista lähtökohdista. Laadullisen tutkimuk-
sen yhtenä työkaluna olen tekstianalyyseja tehdessäni käyttänyt Hilkka Pekka-
sen väitöstyötä, jossa hän tarkastelee ammattikääntäjien suomennoksia tekstin 
muutostyyppien avulla.16 

Kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen vastakkaisena tutkimussuun-
tauksena käytetään kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusta. Usein näitä mo-
lempia käsitellään hyvin erilaisina ja eriävinä menetelminä, mutta ne voivat use-
assa tapauksessa myös täydentää toisiaan.17 Omassa tutkimuksessani on mu-
kana myös kvantitatiivisia seikkoja käännettyjen tekstien ja opiskelijoiden mää-
rän tarkastelun myötä.  

 
Laadullista tutkimusta voi luonnehtia prosessiksi. Kun laadullisessa tutkimuksessa aineis-
tonkeruun väline on inhimillinen eli tutkija itse (human instrument), voi aineistoon liitty-
vien näkökulmien ja tulkintojen katsoa kehittyvän tutkijan tietoisuudessa vähitellen tutki-
musprosessin edetessä. Kyse on tutkimustoiminnan ymmärtämisestä myös eräänlaisena 
oppimistapahtumana.18 
 

Tutkimuksessani on kyse juuri edellä olevista Kiviniemen esittämistä seikoista, 
eli kuinka oma tutkimusprosessini on edistynyt ja kuinka olen muuttunut ohjaa-
jana. Hermeneuttinen tutkimusote kääntämisprosessin ohjauksessa on vaikutta-
nut merkittävästi myös omaan kääntämistyöhöni. 

Teoksessa Tutki ja kirjoita esitetään laadullisen tutkimuksen ominaisuuksia 
seitsemässä kohdassa, joista poimin tähän pari oleellista tutkimusnäkökulmaani 
tukevaa seikkaa. Tekstianalyysien lisäksi tutkimukseni painottuu tutkimusky-
selyihin ja luokassa käytyjen keskustelujen muistiinpanoihin. Pyrin havainnoi-
maan myös sanojen ja tekstien ulkopuolelle jääviä ilmiöitä, kuten opiskelijoiden 
käyttäytymistä ja suhtautumista toisiinsa palautetilanteissa. 

 
Laadullisten metodien käyttö aineiston hankinnassa.19 
 

Käytän pääasiassa menetelmiä, joiden avulla opiskelijoiden mielipiteet ja näkö-
kannat tuodaan selkeästi näkyviin. Käytän useita tapoja kysymysteni laadin-
nassa ja analysoin käännöstekstejä, joista olen esittänyt esimerkkejä osiossa 
Kääntämisen ja adaptaation kurssilla opetettavia kokonaisuuksia. Laadullisen 
tutkimuksen hermeneuttisiin määritteisiin kuuluu syventää prosessin edetessä 
ymmärrystä tutkittavasta aiheesta.20 Käännösprosessin eri vaiheita tarkastelta-

 
16 Pekkanen 2010. 
17 Hirsjärvi ym. 1997, 133. 
18 Kiviniemi 2015, 74. 
19 Hirsjärvi ym. 1997, 165. 
20 Denzin & Lincoln 2011, 4. 
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essa olennaisia ovat sekä suomennettujen tekstien analysointi että opiskelijoilta 
kerätyt mielipiteet teksteistä ja etenemisestä prosessin eri vaiheissa. 

 
Tutkimussuunnitelma muotoutuu tutkimuksen edetessä.21 
 

Hermeneuttisessa prosessissa on luonnollista, että tutkimussuunnitelma elää 
työn edistyessä. Kysymykset herättävät uusia kysymyksiä, joihin on haettava 
vastauksia. Prosessikääntäminen tuo uusien opiskelijoiden myötä jatkuvasti li-
sää haasteita. Nämä syntyvät keskusteluissa tai vastauksina kyselyihin. Teok-
sessa The SAGE Handbook of Qualitative Research laadullisen tutkimuksen tekijä 
määritellään Lévi-Straussin lanseeraamalla termillä bricoleur. Termiä voi luon-
nehtia koosteen tai montaasin tekijänä, rakentajana ja tutkimuksen eri osatulos-
ten yhdistäjänä. Omassa käännöstutkimuksessani bricoleur määrittyy kerätyn ai-
neiston ja teoreettisen bricoleurin summaksi, koska käytän ”koosteessani” juuri 
kyselyjä, työskentelypäiväkirjoja ja tekstien osia sekä toisaalta lähestyn tutkitta-
via seikkoja teoreettisesti nimenomaan hermeneutiikan ja konstruktivismin kan-
nalta.22 Denzin ja Lincoln toteavat lisäksi teoksessaan, että tutkijalla olisi hyvä 
olla asiaan liittyvää mielikuvitusta. Hänellä on lupa laajentaa kollaasiaan toisilla, 
uusilla menetelmillä. Eri metodit nivoutuvat usein tavalla tai toisella toisiinsa, 
eikä ole kiellettyä käyttää tutkimuksen edetessä useita menetelmiä.23  

Tutkimuksessani tarkastelen konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen poh-
jautuvien kääntämisen ja adaptaation kurssien oppimisprosessia. Esittelen tar-
kemmin konstruktivismia väitöskirjan osiossa Konstruktivistisesta oppimiskäsi-
tyksestä, mutta haluan tässä yhteydessä kirjoittaa muutamasta oleellisesta asi-
asta. Päivi Tynjälä kirjoittaa teoksessaan Oppiminen tiedon rakentamisena:  

 
Kaikki konstruktivismin suuntaukset korostavat myös luovia, konstruktiivisia ja reflektii-
visiä toimintoja oppimisessa toistamisen ja muistamisen sijasta. Samoin kaikissa suuntauk-
sissa painotetaan oppijan aktiivisuuden ja sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitystä, vaik-
kakin hieman eri tavalla.24 
 

Tutkimuksen kannalta konstruktivismissa keskeistä on opetuksen kannalta oh-
jaajan rooli ja opiskelijan osalta esimerkiksi oppimispäiväkirja tai tässä tutkimuk-
sessa myös käännöspäiväkirja. Hänen omilla tulkinnoillaan on merkittävä asema, 
samoin oppijan motivaatiolla ja metakognitiivisilla taidoilla. Metakognitiivisuus 
näyttäytyy oppijan itsearvioinnin kautta, esimerkiksi työskentelypäiväkirjan 
muodossa. Kyse on tietoisesta oppimistapahtuman ajattelusta ja oman toiminnan 
kehittämisestä.25 Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan opettajan rooli 
poikkeaa totutusta auktoriteettimallista, jossa ohjaaja on kaikkitietävä tilanteita 
ja toimintaa ohjaava opettaja. Nyt hänen tehtävänsä on tukea, opastaa ja ohjata 
opiskelijaa itsereflektioon ja omatoimiseen opiskeluun. Ohjaaja pyrkii rakenta-
maan opiskelijoille oppimista tukevan ympäristön, joka motivoi omaehtoiseen 

 
21 Hirsjärvi ym. 1997, 165. 
22 Denzin & Lincoln 2011, 4-5.  
23 Eskola & Suoranta 1998, 2014, 20. 
24 Tynjälä 1999, 58. 
25 Salovaara 2004.   
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opiskeluun ja vuorovaikutukseen sekä kollaboraatioon toisten opiskelijoiden 
kanssa.26 Eräs käännöskurssiemme keskeisimmistä seikoista on juuri yhteisölli-
nen oppiminen (collaborative learning), jossa teorian kautta rakennetaan perus-
taa käännöstyölle ja opiskelijat tukevat toisiaan kommenteilla ja esityksillään 
suomennostyöstä. Merkittävään asemaan tutkimuksessani nousee sosiokonstruk-
tivismi, jonka olennaisia tekijöitä ovat juuri vuorovaikutus, yhteistyö, palautteen 
antaminen ja itsearviointi. Tämän vuoksi tutkimusaineistoni on konstruktiivisen 
oppimisprosessin myötä syntynyttä ja huomioin sen tutkimuksessani. 

Motivaatio on myös yksi merkittävimmistä käsitteistä kirjoittamisen ja 
kääntämisen ohjaamisessa. 

  
Tutkimus on osoittanut, että oppilaiden kannustaminen ymmärtämään opittava asia on 
suotuisaa motivaation kannalta. Oppijoiden on helpompi motivoitua oppimisen kannalta 
hyvällä tavalla, mikäli heillä on mahdollisuus työskennellä itseään kiinnostavien ja riittä-
vän haastavien tehtävien parissa. Myös arviointikäytännöillä on suuri merkitys motivaa-
tion kannalta.27 
 

Näihin Salovaaran tutkimustuloksiin on helppo yhtyä miettiessämme kirjoittajan 
suhdetta tekstiinsä tai suomentajan työtä. Olen käsitellyt motivaatiota laajemmin 
työni konstruktivismia käsittelevässä osiossa sekä ohjaajan roolia analysoides-
sani.  

Käsittelen seuraavaksi hermeneutiikan perusteita kääntämisen kannalta. 
Kääntämistyöhön liittyvässä tulkinnassa korostuvat varsinaisten käännettyjen 
tekstien lisäksi kieli, kulttuuri ja ajattelu. Kääntäminen on ymmärtämistä, ym-
märtämisen taitoa. Hyvää käännöstä ei voi syntyä, ellei kääntäjä ole perehtynyt 
lähdetekstiin, sen viestiin ja kokonaissisältöön. Tämän ymmärtämisen saavutta-
minen ei ole helppoa, ja kuten Hans-Georg Gadamer toteaa: 
 

Yksikään käännös ei ole yhtä ymmärrettävä kuin alkuperäinen.28 
 
Filosofina hän painottaa myös, kuinka pelkästään siirtäminen toisesta kielestä 
toiseen ei tee käännöksestä hyvää ja ymmärrettävää, vaan kääntäjän on asetut-
tava sanojan rooliin ja hänen on  
 

ilmaistava mitä toinen haluaa sanoa ja sanoo, vaikka jättääkin monia asioita sanomatta.29  
 
Gadamerin filosofian perustana on väite, jonka mukaan kaikki ymmärtäminen 
on kielellistä. Gadamer korostaa käännösprosessissa lukemisen merkitystä, jossa 
yksittäisten sanojen avautuminen sekä lauseiden merkitykset ovat erityisen tär-
keitä. Hermeneutiikan peruskäsitteet kääntämisen kannalta ovat ymmärtäminen 
ja tulkitseminen. Sana sanalta kääntäminen ei tuo haluttua lopputulosta, ja koh-
dekielisessä käännöksessä saattaa olla lukijaa häiritseviä epäselvyyksiä. Se, 
kuinka lause kootaan, on osoitus kääntäjän ymmärryksestä ja tulkinnasta. Vivah-

 
26 Salovaara 2004.  
27 Salovaara 2004.  
28 Gadamer & Nikander 2004, 88. 
29 Gadamer & Nikander 2004, 89. 



 
 

22 
 

teikkaan kielen muokkaaminen edellyttää hyvää yksittäisten sanojen merkitys-
ten ymmärtämistä ja tätä kautta lauseiden ja teoksen kokonaisuuden rakenta-
mista.30 Tässä Gadamer korostaa lukemista merkitysten hahmottamisessa. Toi-
saalta Gadamer katsoo, että sanan moniselitteisyys palvelee hahmottamisen pro-
sessia, joka ei välttämättä päde kaikissa käännöstapauksissa. Tulkitsen tätä niin, 
että kääntäjällä on useita eri vaihtoehtoja. Esimerkiksi runoudessa sanojen moni-
merkityksellisyys on tarkoituksellista. Terry Eagletonin toteaa puolestaan, 
kuinka teoksen siirtyessä toisesta kulttuurista tai kontekstista toiseen tulkinnan 
myötä siitä voidaan löytää uusia merkityksiä, joita alkuperäisteksti ei välttämättä 
sisällä.31  

Tekstin ymmärtämisen yhteydessä hermeneuttisella kehällä tarkoitetaan 
tekstin osien ymmärrettävyyttä kokonaisuuden kautta: 
 

Siinä yksittäiset piirteet käyvät ymmärrettäviksi kokonaisuuden muodostamassa konteks-
tissa, ja konteksti käy ymmärrettäväksi yksittäisten piirteiden kautta.32 

 
Kääntämisen hermeneutiikkaa kehittänyt George Steiner kirjoittaa artikkelissaan 
The Hermeneutic motion kääntämisen neljästä vaiheesta. Hänen hermeneuttinen 
lähtökohtansa on esiymmärryksessä mitä teksti tarkoittaa ja sisältää. Ensim-
mäiseksi kyse on luottamuksesta, uskosta ja ymmärtämisestä. Kun kääntäjä on 
hyväksynyt ajatuksen tekstin kääntämisen mahdollisuudesta, seuraa purkami-
nen ja kotouttaminen.33 Tämä kolmannen vaiheen hermeneuttinen taso on liittä-
minen, toiseen kieleen sulauttaminen. Tämän jälkeen kääntäjä vielä tasapainoilee 
käännöksensä kanssa epäröiden, mikä horjuttaa hänen uskoaan kääntämisen 
mahdollisuudesta. Kyse on eettisyydestä, uskollisuudesta ja taloudellisuudesta-
kin. Lopulta hän palaa lähtökohtaansa luottaen omaan käsitykseensä siitä, että 
lähtöteksti sisältää enemmän kuin hänen ensimmäinen tulkintansa ja lukukoke-
muksensa ovat antaneet ymmärtää.34 

Amerikkalainen kääntämisen tutkija Lawrence Venuti vertailee hermeneut-
tista ja instrumentaalista kääntämisen mallia artikkelissaan Genealogies of trans-
lation theory: Jerome. Hän näkee hermeneuttisen parempana vaihtoehtona kuin 
ns. instrumentaalisen mallin. Mahdollisimman sananmukainen ja ekvivalenssiin 
pyrkivä kääntäminen ei palvele lukijaa niin hyvin kuin tulkintaa ja merkityksiä 
hakeva, hermeneuttinen malli. Venuti näkee hermeneuttisen mallin parempana 
erityisesti, koska se näyttää meille huomattavasti sofistikoituneemman käsityk-
sen kääntämisestä, etenkin eettisyyden näkökulmasta. Hän myötäilee Steineria 
kirjoittaessaan ymmärrettävyydestä, arvoista ja innovaatiosta. Edelleen hän to-
teaa hermeneutiikkaan liittyen käännösprosessin olevan avoin erilaisille ratkai-
suille ja tulkinnoille, ja sitä rajoittavat vain instituutiot ja historialliset ja sosiaali-
set tilanteet, joissa kaikki tapahtuu.35 

 
30 Gadamer & Nikander 2004, 107-108. 
31 Eagleton 1997, 94. 
32 Eagleton 1997, 97. 
33 Steiner 2004, 156-157. 
34 Steiner 2004, 158. 
35 Venuti 2004, 485-486. 
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Kääntäjä sijoittuu tekijän ja lukijan väliin kirjoittamalla lukemansa tekstin 
oman tulkintansa mukaan. Kirjoitukseen heijastuvat kaikki hänen lukemansa 
tekstit ja kulttuuri- ja elämänkokemukset. Kääntämisessä on kyse kahden herran 
palvelemisesta eli vieraan tekstin luojan ja lukijan, joka vastaanottaa tekstin. Voi-
daan ajatella, että palvelemisen vastakohtana joskus myös petämme jompaa-
kumpaa, tarkoituksellakin. 

Hermeneutikko Paul Ricoeur kirjoittaa kääntämisen vertautuvan ikään 
kuin jonkin pelastamiseen ja samalla menetetyn hyväksymiseen.36 Hänen mu-
kaansa on kyse kahdesta kääntämisen keskiöstä: työssä käydään koskematto-
mana pidetyn äidinkielen ja samalla identiteetistään epävarman kielen kimp-
puun. Kysymys on samalla, Ricoeurin mukaan, vastustamisesta. Kääntäminen 
on jatkuvaa kamppailua epäilyksistä tekstin käännettävyydestä.37 

Ricoeurin mukaan, kun myönnämme ideaalisen käännöksen mahdotto-
muuden, herää kysymys uskollisuudesta originaalitekstille tai siitä luopumiselle. 
Toisin sanoen olemme lupauksen ja epäilyn prosessissa. Täydellisen käännöksen 
illuusiossa haemme myös jotain, josta käännetty teksti hyötyisi, saavuttaisi jotain 
menettämättä mitään oleellista itsestään. Kääntäjän hyväksyessä vastaavuuden 
tarkkuuden hinnalla, kokemus on Ricoeurin mukaan onnea. Tämä onni tarken-
tuu kielelliseksi vieraanvaraisuudeksi käännöstyön tasapainottuessa vieraan ja 
oman kielen välimaastoon.38 

Ricoeur pohtii käännettävyyden ongelmaa lähestyen tätä kahta reittiä: en-
simmäisessä tarkastellaan kielien monimuotoisuutta ja toisessa on kysymys ym-
märtämisestä kääntämisenä, miksi on käännettävä, jotta ymmärtäisi. 

Hän ottaa esimerkiksi verbien aikamuodot. Eri kielissä aikamuodot eivät 
vastaa toisiaan. Saattaa jopa olla, että niitä ei ole olemassakaan, ja ajankäsitys esi-
tetään muulla tavalla. Tämä saattaa kääntäjän väärinymmärryksen vaaraan. 
Kääntämiseen tarvitaan halua, kääntäjän intohimoa työtään ja myös kieltään 
kohtaan. Tämän halun ja intohimon ajamana hän kykenee laajentamaan äidin-
kieltään, nostamaan esille jo mahdollisesti unohtuneita käytäntöjä ja kieltä.39  

 Ymmärtämisen prosessissa kääntäjä aloittaa tekstin merkityksestä ja etenee 
lauseisiin ja edelleen sanoihin. Oudon tekstin, sen vierauden edessä pystymme 
myös herkistymään oman kielemme erikoislaatuisuudelle. Ricoeur pelkistää, 
että vieraus mahdollistaa hyvässäkin käännöksessä vain oletetun vastaavuu-
den.40 Edelleen toisin sanominenkin on kääntämistä. Kyse on kielen sisällä ta-
pahtuvasta kääntämisestä, kun ymmärrystä haetaan selittämällä. Tällöin on vaa-
rassa syntyä myös väärinymmärryksiä.41  

Jane Wilhelm kirjoittaa artikkelissaan The Paradigm of Translation myös 
kääntämisen hermeneuttisesta kehästä, joka selventää käännösprosessin kulkua. 
Kokonaisuuden muodostavat elementit antavat merkityksen toinen toisilleen. 

 
36 Ricoeur 2006, 3. 
37 Ricoeur 2006, 5. 
38 Ricoeur 2006, 10. 
39 Ricoeur 2006, 21. 
40 Ricoeur 2006, 34. 
41 Ricoeur 2006, 25. 
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Ymmärtäminen on aina johonkin vertautuvaa, johonkin, jonka me jo tiedämme 
ja tunnemme.42  

Tarkastelen tutkimuksessani erityisesti opiskelijan yksilöllistä kokemista-
paa, eli sitä, miten hän kokemustensa rinnalle rakentaa käsitystään kääntämi-
sestä ja käyttää perusteena kirjallisuuden ja kirjoittamisen diskursseissa esille tul-
leita seikkoja. Näin fenomenologia kokemuksen filosofiaa luoneena tukee tutki-
mukseni perustana olevaa konstruktivistista oppimiskäsitystä. Kokemistapaan 
liittyvät merkitysten muodostumiset ovat hermeneutiikan tapaan avainsanoja 
myös fenomenologisessa metodissa. Lisäksi yhteisöllisyys ja oppimistilanteiden 
kokeminen korostuvat.43 Hermeneutiikassa huomio on ymmärtämisessä ja tul-
kinnassa, fenomenologiassa kokemisen tavassa. Tulkinnassa tutkimme fenome-
nologisesti ihmisten sanallisten ilmauksien lisäksi liikkeitä, eleitä, ilmeitä koke-
mistavan merkkeinä.44 Keskustelut ja palautetilanteet luokkahuoneessa tarjoavat 
hyvät edellytykset näiden huomioiden tekemiseen. Tulkintaan liittyy aina myös 
kriittisyys ja avoimuus. Kuinka voin asettaa kysymyksen, joka poikkeaa omasta 
ehkä erilaisestakin ennakkokäsityksestäni. Kuinka tarkastella asioita usealta eri 
näkökannalta. Timo Laine esittää artikkelissaan Miten kokemusta voidaan tutkia, 
että olennaista on laittaa hetkeksi sivuun eli sulkeistaa aikaisemmat tutkimukset 
ja ottaa ne mukaan lopuksi käytävään dialogiin tuloksista. 45  Sulkeistamisella 
Laine tarkoittaa niiden teoreettisten mallien hyllyttämistä, joilla jo aikaisemmin 
on selitetty tutkimuskohdetta. Juha Perttula tiivistää käsityksensä sulkeistami-
sesta erityisen hyvin artikkelissaan Kokemus ja kokemuksen tutkimus: fenome-
nologisen erityistieteen tieteenteoria seuraavasti: 
 

Sulkeistaminen tutkijan luonnollisen asenteen keskeytyksenä on sitä, että tutkija tietoisesti 
tunnistaa ilmiöön etukäteen liittämiään merkityssuhteita ja pyrkii siirtämään ne mieles-
sään syrjään tutkimuksen ajaksi.46 

 
Miten asiat ilmentyvät meille? Entä miten toisten mielipiteet vaikuttavat koke-
mukseemme? Esimerkiksi kääntämisessä jokin sana näyttäytyy usean henkilön 
näkökulmasta samankaltaisena ja usein yksitulkintaisena erityisesti kääntämisen 
ja adaptaation kurssien opiskelijoille, ja vasta yhdessä pohtien ja eri kokemusten 
kautta sanalle löydetään vaihtoehtoisia kuvauksia ja merkityksiä. Tämä saattaa 
johtua käynnissä olevasta prosessista ja vähäisestä käännöskokemuksesta. 

Intentionaalisuuden käsite liittyy olennaisesti fenomenologian perusteisiin. 
Tässä on kyse tietoisuuden ja ajattelun suuntautuneisuudesta, eli kuinka maail-
maa tarkastellaan elämyksellisenä.47 Me näemme ja koemme asiat tai objektit 
usein samalta näkökannalta. Intentionaalisuudessa suuntaudutaan, tehdään ha-
vaintoja kohteesta. Tähän voi liittyä ulkopuolisia kohteita, mutta sisältyä myös 
muistamista, uskoa, kuvittelua ja intuitiota. Kyseessä on myös jotain, mitä ei voi 

 
42 Wilhelm 2010, 86–87. 
43 Laine 2015, 31. 
44 Laine 2015, 33. 
45 Laine 2015, 34–37. 
46 Perttula 2008, 145. 
47 Taipale 2014. 
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havaita välittömästi.48 Esimerkiksi, jos tarkastelemme ikkunasta ulkona avautu-
vaa lumista maisemaa, niin näemme lumen valkoisuuden mutta emme koe sen 
kylmyyttä. 
 

Fenomenologia on oppi jonkin ilmiön ilmiömäisyydestä – mahdollisesta inhimillisestä ko-
kemuksesta.49 

 
Miten siis saamme tietoa opiskelijoiden kokemuksista ja tuntemuksista? Olen 
pyrkinyt tutkimuksessani käyttämään erilaisia aineiston keräämisen keinoja ja 
tapoja näiden selvittämiseksi. Jo työskentelypäiväkirjat pitävät sisällään merkit-
täviä tietoja sekä saamani vastaukset lähettämiini kysymyksiin. Havainnot oppi-
tunneilla käytävistä keskusteluista tuovat lisäarvoa tutkimukselle.  

1.5 Aikaisempi tutkimus  

Kääntämistä opetetaan Helsingin, Turun, Tampereen, Itä-Suomen ja Vaasan yli-
opistoissa, ja erityisesti kääntämisen opettamista on tutkittu aikaisemmin esimer-
kiksi Tampereen ja Itä-Suomen yliopistoissa. Omaa tutkimustani lähellä on 
Minna Kumpulaisen väitöstyö Itä-Suomen yliopistolle Kääntämistä oppimassa- em-
piirinen tutkimus kieltenvälisten tekstintuottamistaitojen karttumisesta. Työssään 
Kumpulainen tarkastelee seitsemän kääntäjäopiskelijan käännöksiä englannista 
suomeen. Tutkija keskittyy kieleen ja kääntäjäkompetenssiin sekä hyödyntää ko-
kemuksiaan suhteellisen pitkältä aikaväliltä opiskelijoiden ensimmäiseltä vuo-
delta kolmannelle opiskeluvuodelle. Hän toteaa kuinka: 

 
Tulosten perusteella kääntämisen oppimisessa on tunnistettavissa erilaisia vaiheita, esi-
merkiksi sanasanaisen kääntämisen vaihe, vahvan irtautumisen vaihe, ylikriittisyyden 
vaihe ja kääntämistietouden ja käytännön taitojen epäsuhdan vaihe. Kaikki opiskelijat ei-
vät ole samassa vaiheessa opintojensa alussa, eivätkä kaikki käy välttämättä kaikkia vai-
heita läpi samassa järjestyksessä. Vaiheiden tiedostaminen on opettajalle tärkeää henkilö-
kohtaisen palautteen annossa. Opiskelijaa se taas voi auttaa suhteuttamaan palautetta 
kääntämisen oppimisen yleisiin haasteisiin. Suomalaisen kääntämiskoulutuksen sisällön 
näkökulmasta tutkimuksesta nousee esiin kaksi asiaa: kontrastiivisen, kieliparikohtaisen 
opetuksen merkitys sekä suomen kielen opetuksen merkitys osana koulutusta.50 
 

Oleellisia asioita Kumpulaisen tutkimuksessa suhteutettuna omaani ovat hänen 
mainitsemansa sanasanainen kääntäminen eli se vaihe, jolloin opiskelija on vielä 
kiinni lähtökielessä, sekä kriittisyyden ilmeneminen ja teorian ja käytännön ba-
lanssi. Olen käyttänyt Kumpulaisen tavoin runsaasti aikaa palautetapojen ja itse-
reflektoinnin pohtimiseen. 

Elina Eskolan pro gradu -tutkielmassa Palkitsevaa, haastavaa ja työlästä – 
Kääntäjäopiskelijoiden suhtautuminen kaunokirjalliseen kääntämiseen tutkija on lähet-

 
48 https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:intentionaalisuus. 
49 Van Manen 2016, 63. 
50 Kumpulainen 2016, ix, x. 
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tänyt kyselyn 69 kääntäjäopiskelijalle ja tiedustellut heidän suhdettaan ja käsi-
tyksiään fiktion kääntämisestä. Kyseinen tutkielma liittyy läheisesti omaan väi-
töstyöhöni, koska käännöskurssiemme tekstit ovat lähes poikkeuksetta olleet fik-
tiivisiä, kaunokirjallisia tekstejä, joihin luen kuuluviksi myös sarjakuvat ja laulu-
lyriikan. Koen Eskolan työn hyödylliseksi tarkastellessani omien opiskeli-
joidemme käsityksiä kaunokirjallisuuden kääntämisestä ja olen käyttänyt joita-
kin osa-alueita Eskolan tutkielmasta vertaillessani kääntämisen- ja adaptaation 
kurssilaisten merkintöjä ja huomioita Eskolan kyselyn tuloksiin. Eskolan kysy-
myksiin kuuluu esimerkiksi: ”Miten opiskelijat suhtautuvat kaunokirjalliseen 
kääntämiseen prosessina?”51 Oman tutkimukseni kannalta tämä on yksi oleelli-
simmista kysymyksistä. Kuitenkaan itse kääntämisen prosessiin Eskola ei anna 
työssään vastausta, joten tässä suhteessa tutkimukseni antaa lisävalaistusta juuri 
tähän kysymykseen. 

Marja Kivilehdon väitöstutkimuksessa Kan och vet - men hur?Översättnings-
lärarens kunskapsgrunder i fokus tutkitaan kääntämisen opettajan tietoperustaa ja 
hänen asiantuntijuuttaan kielten ja kääntämisen opettamisessa. Olen käyttänyt 
Kivilehdon väitöstyön tietoja oman tutkimukseni tukena soveltuvin osin, esimer-
kiksi opetustilanteita kuvailtaessa, ja luonnollisesti herää kysymys, kuinka kään-
tämisen ohjaaminen/opettaminen eroaa tästä, kun oppiminen tapahtuu kirjalli-
suuden ja kirjoittamisen oppiaineen sisällä. 

Kirjoittamisen opettamiseen ja ohjaamiseen liittyy hyvin olennaisesti Nora 
Ekströmin väitöstutkimus Kirjoittamisen opettajan kertomus – Kirjoittamisen opetta-
misesta kognitiiviselta pohjalta, josta olen saanut arvokasta materiaalia ja taustatie-
toa erityisesti oman tutkimukseni luovuutta ja palautetta käsitteleviin osioihin. 

1.6 Dispositio 

Johdannon jälkeen tutkimukseni toisessa osiossa syvennyn konstruktivistiseen 
oppimiskäsitykseen. Ymmärrykseni konstruktivismista ohjaamisen ytimenä on 
vahvistunut tutkimukseni edetessä. Tukeudun lähteissäni muutamaan keskei-
seen kirjoittajaan, joita ovat: Päivi Tynjälä, L. S. Vygotski, Joel. M. Charon ja Don 
Kiraly. Yhteistyöllä, vuorovaikutuksella ja kollaboraatiolla, näillä kaikilla, on 
merkittävä vaikutuksensa kääntämisen ja adaptaation kurssin prosessissa. Olen 
aloittanut osion pohjustamalla konstruktivistista oppimiskäsitystä hakemalla tie-
toa Päivi Tynjälän teoksesta Oppiminen tiedon rakentamisena, konstruktivistisen op-
pimiskäsityksen perusteita. Edelleen oleellisiksi ovat muodostuneet Don Kiralyn 
ajatukset teoksessa A Social Constructivist Approach to Translator Education. Sa-
moin Joel M. Charonin esitys symbolisesta interaktionismista. Kurssin sosiaali-
sen kontekstin myötä erityisesti sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys ansait-
see omat lukunsa, jotka olen lisännyt osion loppuun. Päätteeksi suhteutan näitä 
teorioita ja ajatuksia kääntämiseen ja kääntämisen ohjaamiseen.  

 
51 Eskola 2010, 2. 
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Kolmannessa osiossa esittelen aluksi Jyväskylän yliopiston avoimen yli-
opiston ja Jyväskylän yliopiston kirjoittajakoulutuksen oppimissuunnitelmaa, jo-
hon myös käännöskurssin rakenne pohjautuu. Seuraavaksi käsittelen tarkemmin 
prosessia sekä ohjaajan roolia kurssin eri vaiheissa, koska juuri nämä asiat sijoit-
tuvat tutkimukseni keskiöön. Tutkija Roz Ivanič kirjoittaa artikkelissaan Discour-
ses of Writing and Learning to Write kirjoittamisen opettamisen kuudesta dis-
kurssista, joita olen peilannut käännöskurssiamme vastaan ja tarkastellut kielen 
ja kirjoittamisen suhdetta kääntämisen kannalta. Tähän osioon sisältyy omana 
alalukunaan vuonna 2017 yhdessä opiskelijoiden kanssa tekemämme harjoitus. 
Heti kurssin alussa suomensimme Raymond Carverin runon ja kurssin viimei-
sellä oppitunnilla kolmen kuukauden kuluttua käänsimme sen toistamiseen. 
Harjoituksen myötä tutkin opiskelijoiden kehittymistä kääntäjinä syyslukukau-
den kestäneen periodin aikana. 

Osiossa neljä kirjoitan palautteesta. Käännöskursseilla, kuten kirjoittami-
sessa yleensäkin, palautteella on olennainen merkitys kirjoittajan kehittymiselle. 
Olen tarkastellut tässä asiaa ensin kirjoittajakoulutuksen näkökulmasta ja siirty-
nyt sitten käännöskurssin palautekäytäntöihin. Esimerkkeinä olen käyttänyt 
runsaasti opiskelijoilta saamiani kommentteja ja erilaisia palautteen jakamisen 
tapoja. Tähän lukuun olen litteroinut syksyllä 2017 käymämme ryhmäkeskuste-
lun puheenvuorot kääntämisen kurssin ansioista ja puutteista. 

Tutkimukseni viidennessä osiossa pohdin kääntämisen teoriaa ja erityisesti, 
mitä kääntäminen ja suomentaminen merkitsevät. Lähes jokaisella kurssilla esiin 
on noussut interferenssi eli lähtötekstin vaikutus kohdekielisessä tekstissä. Olen 
katsonut aiheelliseksi ottaa myös tämän suurennuslasin alle. Tässä yhteydessä 
esittelen muutaman kääntämisen probleemoihin perehtyneen asiantuntijan, ku-
ten Eugene Nidan, Gideon Touryn ja Rune Ingon sekä muutaman suomalaisen 
tutkijan näkemyksiä. Kääntämistyötä olen miettinyt myös kääntäjän kompetens-
sin kannalta ja kysyn, mitä hyvältä kääntäjältä vaaditaan kielitaidon lisäksi. 
Muun muassa näitä ajatuksia pohdimme yhdessä kääntäjä Jaana Nikulan kanssa, 
koska halusin hyödyntää tutkimuksessani ammattilaisen näkemyksiä, sillä jo tut-
kimukseni alkuvaiheissa tuntui siltä, että kokeneen kääntäjän näkemyksiä työs-
tään on hyvä verrata kääntämistä aloittelevan opiskelijan havaintoihin. 

Tutkimukseni ei kuvaa pelkästään prosessin eri vaiheita opiskelijoiden ja 
ohjaajan kannalta, sillä olen ottanut myös opiskelijoiden kääntämät tekstit tar-
kempaan analyysiin luvussa kuusi. Olen valinnut lukuisista vaihtoehdoista neljä 
genreä: näytelmän, välikielen kautta kääntämisen, lyriikan ja vanhan kaunokir-
jallisuuden uudelleenkääntämisen. Henkilökohtaisesti läheisimpiä näistä mi-
nulle itselleni ovat draaman ja runouden suomentaminen. Näiden neljän lajin 
avulla sain hahmotettua kattavasti kurssien sisältöjä.  

Luovuutta olen pohtinut osiossa seitsemän. Kirjoittamisessa samoin kuin 
uudelleenkirjoittamisessa, jota kääntäminen edustaa, luovuudella on luonnolli-
sesti merkittävä rooli. Tutkimukseni loppuvaiheissa yhä tuntuvammin on esille 
noussut käsite flow. Tähän olen yrittänyt löytää tartuntapintaa haastattelemalla 
opiskelijoita heidän näkemyksistään flowsta. Tärkeä elementti, joka liittyy flow-
hun, on kirjoittajan, kääntäjän subjunktiivinen tila, habitaatti. Tätä seikkaa olen 
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havainnoinut ja tiedustellut opiskelijoilta tietoisesti vasta kahden viime vuoden 
ajalta, mutta oppimispäiväkirjat aikaisemmilta vuosilta ovat tuoneet lisäinfor-
maatiota tähänkin kysymykseen. Kääntäjän tilaa mietittäessä esiin nousevat ritu-
aalit sekä mentaaliset ja fyysiset tilat. Luovuuden yhteydessä kirjoitan assosiaa-
tiosta ja kääntäjän esteistä sekä hyödynnän näihin liittyen opiskelijoiden kom-
mentointia. Luovuutta käsittelevän kokonaisuuden olisin voinut sijoittaa alkuun 
konstruktivismin ja kääntämisen ongelmia käsittelevien lukujen yhteyteen, 
mutta tuntui myös hyvältä palata perusasioihin eli luovuuteen kurssin käsittelyn 
ja tekstien analysoinnin jälkeen. 

Tutkimukseni kahdeksannessa luvussa summaan kertynyttä aineistoa ja 
teen yhteenvedon saavutetuista tuloksista. Pohdin prosessin etuja ja haittoja sekä 
sitä, miten kurssi on kehittynyt reilun kymmenen vuoden aikana ja miten sitä 
voitaisiin kehittää vieläkin paremmaksi. 
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2.1 Oppimisen lähtökohtia 

Oppia voi monella tavalla: lukemalla, havainnoimalla, tekemällä esimerkin mu-
kaan tai opastettuna. Lähtökohtana on tietysti halu oppia jotain uutta. On oltava 
motivaatio, jotta oppisi. Opittavaan asiaan on tunnettava mielenkiintoa, muuten 
oppiminen on pintapuolista. Ihminen oppii myös tietämättään koko ajan. Mei-
dän ei tarvitse opetella syömään, koska elämisen kannalta se on välttämätöntä. 
Eri asia on, mitä syö. Tästä voi oppia lukemalla ravintotietämyksestä. Ihmisen ei 
tarvitse oppia hengittämään ja niin edelleen. 

Otetaan esimerkiksi valokuvaus. Sinun on tiedettävä, millä kuvaat, miten 
kuvaat ja miten tulkitset ottamiasi kuvia. Kaikki tietävät, että kuvaamiseen tarvi-
taan kamera. Jos haluat, voit oppia, millainen kamera sopii sinun käyttötarkoi-
tuksiisi parhaiten. Voit lukea kirjallisuutta, käyttötestejä ja oppaita ja opit vähi-
tellen tunnistamaan eri käsitteitä, kuten valovoima, aukko, suljinnopeus, pikselit, 
herkkyys, zoomaus ja sommittelu. Voit käydä valokuvauskursseja ja oppia 
enemmän. Huomaa kuitenkin, että vain kuvaamalla opit. Virheet opettavat eni-
ten. Katso muiden ottamia kuvia ja käy näyttelyissä. Taas opit lisää ja saat ideoita. 

Minä uskon elinikäiseen oppimiseen. Luonnollisesti oppiminen on hitaam-
paa myöhäisemmällä iällä kuin esimerkiksi teini-ikäisenä. Tässä suhteessa moti-
vaatio tulee apuun. Kyse on myös oppimisen laadusta. Opetusmenetelmät vai-
kuttavat yksilöllisesti. Toiset haluavat opiskella itsenäisesti, toisille sopii pari- tai 
ryhmätyöskentely. Voidaan käyttää etäopetusta tai käydä kursseilla, luennoilla. 
Jotkut haluavat ohjausta suoraan opettajalta tai ohjaajalta. 

Oppimisympäristöjä on monenlaisia. Luokkahuone on kaikille tuttu paikka. 
Peruskoulu on pakollista ja määrittää oppimistamme. Tästä eteenpäin kaikki on 
enemmän tai vähemmän valinnaista. Kypsyessään ihminen myös muuttaa käsi-
tyksiään oppimisesta. Kun opiskellaan esimerkiksi suoraan ammattiin, motivaa-
tio on useimmiten varsin hyvä. Toiset hakeutuvat vapaaehtoisille kursseille, esi-
merkiksi kansalaisopistoihin. Työelämässä valmennusta tarjotaan paljonkin. 

2 KONSTRUKTIVISTISESTA OPPIMISKÄSITYK-
SESTÄ 



 
 

30 
 

Työn ohessa saatetaan opiskella jotain aivan muuta kuin kyseessä olevaan työ-
hön liittyviä asioita. 

Kääntämiseen ensimmäistä kertaa tutustuvalla yliopiston opiskelijalla on jo 
vahva kokemus kirjoittamisesta, etenkin jos opinnot painottuvat kirjallisuuteen 
ja kirjoittamiseen. Omaan ohjaajakokemukseeni perustuen olen havainnut, että 
myös tällaisen henkilön motivaatio on vahva. Monella opiskelijalla on yleensä 
hyvä tai erinomainen kielitaito, jota voi hyödyntää kääntämistapahtuman yhtey-
dessä. Tutkimukseni kohteena olevat Jyväskylän yliopiston Kirjallisuuden lai-
toksen oppiaineen kääntämisen ja adaptaation kurssit eivät koskaan ole tähdän-
neet varsinaisesti julkaistaviksi tarkoitettuihin teksteihin. Tällöin lopputulokset 
eivät nouse merkittävään rooliin. Sinänsä julkaisua ei ole suljettu poiskaan, vaan 
sitä on jopa suositeltu onnistuneiden osakäännösten luonnollisena jatkumona. 
Näin keskeiseksi tekijäksi on muodostunut kääntämisprosessi ja sen myötä ta-
pahtuva oppiminen. 

Päivi Tynjälä esittelee teoksessaan Oppiminen tiedon rakentamisena oppimi-
sen kokonaismallin, joka rakentuu kolmesta osasta: taustatekijöistä, oppimispro-
sessista ja tuloksista. Nämä eivät ole sinänsä selvärajaisia kokonaisuuksia vaan 
limittyvät osittain toinen toisiinsa. Oppijan taustatekijöihin luetaan hänen per-
soonallisuuteensa liittyvät kyvyt ja aikaisemmat tiedot ja taidot. Tähän osioon 
kuuluu myös oppimisympäristö, jossa huomioidaan opettajan/ohjaajan rooli, 
käytetyt opetusmenetelmät, oppiaineen sisällöt, opetusympäristö ja muun mu-
assa arviointimenetelmät. Varsinaiseen oppimisprosessiin vaikuttavat jo edellä 
mainitut aikaisemmin hankitut tiedot ja taidot, motivaatio ja millaisen strategian 
ja tyylin oppija valitsee. Mallin kolmas osa muodostuu tuloksista, jolloin oppija 
on rakentanut itselleen ymmärryksen opiskeltavista asioista, ja näin hän on myös 
osoittanut kehittymistä taitojen käyttämisessä. Tuloksia arvioidaan esimerkiksi 
määrällisesti tai laadullisesti. Jälkimmäisessä tapauksessa arvioidaan lähinnä 
muutoksia oppijan tiedoissa ja taidoissa. Nykyisin korostetaan lisäksi oppijan it-
sensä oppimiselleen asettamia tavoitteita ja miten ne on saavutettu oppijan esit-
tämän itsearvioinnin muodossa.52 

 
Yhteiskunnan ja oppimiskäsitysten muuttuessa koulukulttuuritkin hiljalleen muuttuvat, ja 
tällä hetkellä elämme ilmeisesti tällaista muutoksen aikaa. Tieteellisen tutkimuksen pii-
rissä opetus ja oppiminen nähdään nykyisin oppijan aktiivisena ja luovana toimintana, 
jossa olennaista on ajattelu ja osallistuminen yhteisölliseen toimintaan ja tiedonrakente-
luun.53 
 

Päivi Tynjälä kirjoittaa edellä tästä hetkestä teoksessaan, jonka julkaisemisesta on 
kulunut jo hieman yli kaksikymmentä vuotta. Nähdäkseni tilanne ei ole kuiten-
kaan oleellisesti muuttunut oppimisen näkökulmasta. Joskin tietotekniikka on 
luonnollisesti ottanut pitkän harppauksen eteenpäin. 

 

 
52 Tynjälä 1999, 16–19. 
53 Tynjälä 1999, 19–20. 
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2.2 Konstruktivismi käsitteenä 

Konstruktivismi vai konstruktionismi? Näitä kahta termiä käytetään varsin va-
paasti monissa konstruktivismia käsittelevissä artikkeleissa. Yleisempää ja selke-
ämpää on kuitenkin puhua pelkästään konstruktivismista ja sen alamääritteistä. 
Esimerkiksi tiedon sosiaalisia konstruktioprosesseja tutkittaessa pyritään huomi-
oimaan epistemologiset kysymykset yksilön kokemana ja erityisesti sosiaalisessa 
ympäristössä, jolloin puhutaan käsitteestä sosiaalinen konstruktivismi eli sosio-
konstruktivismi, kun taas sosiaalisessa konstruktionismissa tarkastellaan episte-
mologisia kysymyksiä koko sosiaalisen yhteisön rakenteiden puitteissa.54 Tutki-
mukseni kannalta yksi oleellinen epistemologinen kysymys on tutkimuskohteen 
ja tutkijan välinen suhde. Olen samalla kertaa osa oppimisympäristöä eli kääntä-
misprosessiin osallistuva ja siihen vaikuttava tekijä. Tietoteoreettisesti konstruk-
tivistiset oppimiskäsitykset ovat jaettavissa myös pragmatistisiin, kognitiivisiin 
ja sosiokulttuurisiin. Sosiokonstruktivismi korostaa oppimista prosessina ja hyö-
dyntää sosiaalista vuorovaikutusta oppimistapahtumassa. Pragmaattisessa kon-
struktivismissa kieli, toiminta ja välineet saavat merkittävämmän roolin, ja kog-
nitiivisuudessa pyritään tukemaan oppilaiden ymmärrystä, jolloin opettajan 
osuus oppilaidensa ajattelutapojen tunnistamisessa on tärkeää.55 Reijo Miettinen 
jakaa oppimisteoriat omalta osaltaan kolmeen pääryhmään: 

 
1) Yksilötietoisuuden teorioihin,  
2) postmoderneihin ja kriittisdialogisiin sekä  
3) esineelliseen toimintaan ja maailman muuttamiseen rakentuviin teorioihin.56 
 

Ensimmäisen kriteerin perusteella konstruktivismia tarkastellaan sen jakautumi-
sen suhteessa yhteisöllisenä ilmiönä ja yksilöllisenä oppimisena. Toisessa arvi-
oinnissa tutkitaan toiminnan ja tiedon objektiivisuuden ymmärtämistä. Kolmas 
kriteeri puolestaan liittyy käytäntöön ja esineelliseen toimintaan ja erityisesti 
merkityksen muodostamiseen. Miettinen asettaa nämä kriteerit kysymyksen 
muotoon ja neljänneksi kysyy ympäristön muutoksen ja yksilönoppimisen suh-
teen merkitystä.57 Oman tutkimukseni kannalta on oleellisinta juuri toisen pää-
ryhmän postmoderni oppimisteoria, jossa tarkastellaan yksilöllistä oppimista ja 
sen suhdetta yhteisöllisyyteen. Miettinen lukee postmoderniin konstruktivismiin 
kuuluviksi symbolisen interaktionismin, sosiokulttuurisen lähestymistavan, 
Gergenin sosiaalipsykologisen konstruktionismin ja Deweyn konstruktivismin.58 

Lenni Haapasalo listaa teoksessaan Oppiminen, tieto ja ongelmanratkaisu kon-
struktivismin peruslähtökohdat näin: 

 
* Tieto on yksilön tai yhteisön kokemusmaailman uudelleenorganisoitumista. 

 
54 Haapasalo 2011, 98. 
55 Tynjälä ym. 2005, 37–38. 
56 Miettinen 2000, 283. 
57 Miettinen 2000, 282. 
58 Miettinen 2000, 281. 
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* Yksilön tai sosiaalisten tai tiedeyhteisöjenkään muodostama tieto ei voi olla ontologisesti 
objektiivista. 
* Jo ulkoisen maailman havaitseminen on aina valikoivaa ja tulkitsevaa sen viitekehyksen 
mukaan, mikä havaitsijalla on. 
* Tiedon olemukseen vaikuttavat aina se kokemusmaailma, käsitteistö ja näkökulma, joka 
kulloinkin tietoa synnyttää ja tarkastelee. 
* Tieto ei koskaan ole sellaisenaan välitettävissä yksilöltä toiselle, vaan se on jokaiselle erik-
seen persoonallista ja toisten luokse pääsemätöntä.59 

 
Haapasalo kirjoittaa ulkoisen maailman havainnoinnista havaitsijan kannalta, eli 
tämän voi käsittää yhdeksi konstruktivismin peruskivistä; oppijan/ihmisen ai-
kaisempien kokemusten vaikutuksesta oppimisprosessiin.  

 
Konstruktiivinen käsitys korostaa, ettei meillä ole mahdollisuutta tavoittaa todellisuutta 
suoraan aistihavaintojemme pohjalta, koska ihmismieli tulkitsee nämä havainnot mielen 
sisäisiin rakenteisiin pohjautuen, jotka perustuvat käsitteisiin ja käsitejärjestelmiin, jotka 
ovat alati kehittyviä ja vaihtelevat kielen ja kulttuurin mukaan. Näin ollen ihmiset, jotka 
elävät eri käsitejärjestelmien ja eri kulttuurien piirissä, muodostavat erilaisen kuvan maa-
ilmasta. Tietomme maailmasta ei voi tällöin koskaan olla absoluuttista.60 

 
Edellä siteeraamani Päivi Tynjälän havainto koskee erityisesti kääntämiskoke-
musta, jossa olemme tekemisissä meille vieraiden kulttuurien ja käsitteiden 
kanssa. Nora Ekström viittaa omassa tutkimuksessaan kognitiivisen oppimiskä-
sityksen perusteisiin kirjoittamalla skeemoista eli malleista, jotka auttavat ih-
mistä uuden oppimisessa ja havainnoinnissa. Toisin sanoen tällä hän viittaa Tyn-
jälän mainitsemiin mielen sisäisiin rakenteisiin.61 Tässä tapauksessa asiaa tarkas-
tellaan kognitiivisen konstruktivismin kannalta. Näiden skeemojen avulla py-
rimme ymmärtämään todellisuutta eli sitä, kuinka tapahtumat esittäytyvät, 
mistä eri asiat muodostuvat ja miten esineet toimivat. Omien sisäisten skeemo-
jemme mukaan tiedämme esimerkiksi, kuinka joukkoliikennevälineissä toimi-
taan ja käyttäydytään. Kognitiivisessa konstruktivismissa kyse on juuri sisäisten 
mentaalisten malliemme rakentumisesta ja muuttumisesta.62 Haapasalo puoles-
taan kirjoittaa kokemusmaailmasta. Erityisen merkittävää on myös hänen mai-
nitsemansa tiedon persoonallisuus.  

Konstruktivismissa on monia eri näkemyksiä. Puhutaan oppimisteoriasta, 
lähestymistavasta oppimiseen, perspektiivistä oppimisen tarkasteluun tai ope-
tuksen kehittämisen paradigmasta.63 
 

Konstruktivismin eri suuntauksia yhdistää näkemys, jonka mukaan se mitä kutsumme tie-
doksi, ei voi koskaan olla tietäjästään riippumatonta objektiivista heijastumaa maailmasta, 
vaan se on aina yksilön tai yhteisöjen itsensä rakentamaa.64  

 

 
59 Haapasalo 2011, 97. 
60 Tynjälä 1999, 25. 
61 Ekström 2011, 73. 
62 Tynjälä ym. 2005, 24. 
63 Haapasalo 2011, 97. 
64 Tynjälä 1999, 37. 
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Oppimiskäsityksenä konstruktivismi ymmärtää oppijan aktiivisena yksilönä, 
joka käsittelee oppimaansa aiempien havaintojensa ja kokemustensa pohjalta. 
Konstruktivismi on sananmukaisesti rakentamista, tiedon rakentamista. Kyse on 
myös prosessista, erityisesti oppimisprosessista. Eräs syksyn 2018 kurssin opis-
kelija kertoo oppimispäiväkirjassaan näin: 
 

Oppimiskäsitykseni myös avartui kurssilla sen vuoksi, että ulkoa opettelun sijaan voi hyö-
dyntää luovaa ajattelua vaikeidenkin aiheiden käsittelyssä. Päällimmäiseksi jäi mieleen, 
että oppiminen on eri asioiden luovaa yhdistämistä jo opittuun. Tämä huomio antaa arvoa 
sille, mitä on jo oppinut, mutta myös sille, mitä uudessa prosessissa oppii. Uusi tieto ja 
taito kohtaavat vanhan tiedon ja taidon – mikä suinkaan ei tarkoita vanhentunutta tietoa, 
vaan jo opittua. Näin oppimisesta tulee hieno, maailmoja avartava tapahtuma. 

 
Englanninkielinen termi social constructivism on käännetty suomeksi, riippuen 
tieteenalasta, sosiokonstruktivismiksi tai sosiaaliseksi konstruktivismiksi. Filoso-
fiassa ja sosiologiassa käsite kääntyy sosiaaliseksi konstruktionismiksi. Näin ol-
len sosiokonstruktivismin sisään mahtuvat molemmat käsitteet: sosiaalinen kon-
struktionismi ja sosiaalinen konstruktivismi.65 Tiedonmuutoksen suhteen sosiaa-
linen konstruktionismi asettaa yhteisön etualalle ja yksilö tulee sen jälkeen. Kieli 
on merkityksellistä ja erityisesti vasta kun toinen henkilö antaa sille merkityksen. 
On kyse yhteisestä toiminnasta ja dialogisista prosesseista. Kieleen liittyy myös 
kontekstisuudesta riippuvuus.66 
 

sosiaalinen konstruktionismi sijoittuu tietoteorian ja sosiologian ja sosiaalipsykologian vä-
limaastoon. Se ei ole kiinnostunut ihmisten sisäisistä psykologisista rakenteista ja proses-
seista, vaan sen keskeinen kiinnostuksen kohde on kieli. Se mitä kulttuurisesti katsotaan 
tiedoksi, esitetään yleensä kielellisessä muodossa, puheena, tekstinä, diskurssina.67  
 

Lenni Haapasalo muotoilee H. Bauersfeldin näkemyksiä radikaalin konstrukti-
vismin yhdistymisestä sosiologiaan, ja vaikka Bauersfeldin teos kertookin mate-
matiikan opettamisesta, silti varsin moni kohta pätee sosiaaliseen konstruktivis-
miin. Haapasalon mukaan oppiminen liittyy olennaisesti yksilön omien ajatusten 
ja olemisen jäsentämiseen pelkän tiedon vastaanottamisen sijaan. Tässä oppijan 
oma aktiivisuus, kollaboraatio ja sosiaalisuus ovat merkittävässä roolissa. Haa-
pasalo painottaa myös kielen merkitystä erityisesti havaintojen ja kokemuksien 
välittäjänä. Hän pitää tietoa paremminkin viestinnän muotona kuin jonakin eh-
dottomana oppijan ulkopuolelta tuotuna totuutena. Konstruktivismin periaattei-
den mukaisesti Haapasalo näkee opettamisen vaikutusmahdollisuutena, jolloin 
oppijoita tuetaan esimerkiksi heidän itsearvioinneissaan ja edesautetaan työs-
kentelykulttuurin kehittämisessä.68 

Yleensä konstruktivismin suuntauksissa painottuvat luovuus, merkityk-
sien rakentuminen ja näiden muotoutuminen erilaisissa opiskelu- ja oppimisti-
lanteissa. Oppijan omatoimisuus ja hänen kykynsä sosiaaliseen kanssakäymi-

 
65 Kauppila 2007, 47–48. 
66 Tynjälä 1999, 56. 
67 Tynjälä 1999, 56–57. 
68 Haapasalo 2011, 100. 
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seen korostuvat.69 Toisinaan on myös hankalaa erottaa yksilöllinen konstrukti-
vismi sosiaalisesta, ja usein molempien yhdistäminen onkin hyödyllistä. 

2.3 Kollaboratiivinen oppiminen 

Nykyään oppimisessa korostetaan yhä enenevässä määrin prosessia, sosiaali-
suutta ja vuorovaikutusta. Pienryhmissä toimimisesta käytetään usein toisiaan 
täydentäviä sosiaalisen oppimisen termejä kollaboratiivinen eli yhteistoiminnal-
linen oppiminen ja kooperatiivinen oppiminen. Jos haluaa tehdä eroa näiden kä-
sitteiden välille, kollaboratiivisessa on kyse jonkun työn ratkaisemisesta ja ko-
operatiivisuus tarkoittaa ennalta määrättyä työnjakoa, jonka pohjalta toimi-
taan.70  
 

Oppilaat eivät opi yhteistyössä toimiessaan sen takia, että he ovat yhteistyössä, kuten he 
eivät yksin työskennellessään opi sen takia, että he työskentelevät yksin. Molemmissa työ-
muodoissa opitaan siksi, että oppilaat tekevät jotain, joka saa aikaan oppimiseen johtavia 
mekanismeja, esimerkiksi erilaisia ajatteluprosesseja. Yhteistoiminnallisessa oppimisessa 
on siis kyse toiminnoista, joita käytetään hyväksi, jotta voitaisiin tuottaa oppimismekanis-
meja. Kollaboratiivinen oppiminen kuvaa siis tilannetta, jossa ihmisten välillä oletetaan ta-
pahtuvan oppimismekanismeja käynnistävää vuorovaikutusta.71 
 

Kollaboratiivisessa oppimisessa tähdätään jonkin yhteisen tehtävän suorittami-
seen vuorovaikutuksen avulla. Osallistujien kesken käydään vuoropuhelua eri 
perspektiiveistä. Näin voidaan ideoida uusia ratkaisuja, jotka välttämättä eivät 
syntyisi yksittäisen oppijan oman pohdinnan kautta. Keskeistä kollaboratiivi-
selle oppimiselle on luontevan perustan kehittäminen ja sen ylläpito. On luon-
nollista, että tällaisen oppimismuodon täytyy rakentua myös osaavan ohjaajan 
varaan.72 Itse käytän mieluummin sanaa ohjaaja kuin opettaja, koska juuri siitä 
on kysymys vuorovaikutuksessa ja kollaboratiivisessa oppimisessa. Opettaja sa-
nana tuntuu tässä yhteydessä liian vanhanaikaiselta sormi merkitsevästi pys-
tyssä saarnaavalta henkilöltä. 

Englanninkielinen termi scaffolding esiintyy usein konstruktivistisesta oppi-
miskäsityksestä keskusteltaessa. Tämä rakentamiseen, rakennustelineisiin viit-
taava sana antaa vihjeen ohjaajan tehtävistä. Lenni Haapasalo listaa scaffoldingin 
viisi pääperiaatetta: 
 

1. Oppilaan on voitava vaikuttaa oppimistapahtumaan ja sen suunnitteluun. 
2. Ohjeiden tulee perustua oppilaalle tuttuun käsitteistöön ja terminologiaan. 
3. Opiskelutehtävän logiikan on avauduttava strategioiden valintaa varten. 
4. Ohjaajan tehtävä on kollaboratiivinen. 
5. Ohjaajan on osattava luovuttaa kontrollia oppilaalle.73 

 
69 Tynjälä 1999, 58. 
70 Tynjälä 1999, 152. 
71 Tynjälä 1999, 153. 
72 Tynjälä ym. 2005, 29–30. 
73 Haapasalo 2011, 89. 
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Päivi Tynjälä käyttää scaffoldingista määritettä ”tukeminen.”74 Hän liittää sen 
Haapasalon tapaan tilannesidonnaiseen oppimiseen. Tynjälän mukaan kyse on 
johonkin kulttuuriin sosiaalistumisesta.75 Esimerkiksi koulu voi olla yksi tällai-
nen kulttuuri, ja miksi ei myös jokin oppimisryhmä tai kurssi. Haapasalo sum-
maa kolme olennaista tekijää, jotka löytyvät tilannesidonnaisen oppimisen taus-
talta. Lähtökohtana on Lev Vygotskin sosiokulttuurinen teoria, joiden mukaan 
ensiksi lapsi kasvaa ja oppii sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, jossa kielellä on 
merkittävä rooli. Toiseksi hän mainitsee termin lähikehityksen vyöhyke, millä 
alueella oppiminen on kaikkein tehokkainta, ja kolmantena kyseistä vyöhykettä 
laajennetaan scaffoldingilla, josta Haapasalo käyttää myös määritettä ohjaus.76  

Tässä ohjauksessa tärkeintä on taustan ja perustan rakentaminen, mutta 
pääsääntöisesti juuri oppija itse rakentaa tarvitsemansa tiedon. Opettaja tai oh-
jaaja ei varsinaisesti väisty oppimistapahtumasta, vaan antaa sille tukensa, ja oh-
jausta vähennetään oppijan omatoimisuuden ja itseohjautuvuuden kasvaessa.77 
Myös Jennifer Varney käsittelee scaffoldingia esitellessään kollaboratiivista pro-
jektiaan. Hänen mielestään onnistunut oppijan tukeminen voitaisiin parhaiten 
toteuttaa ohjaajien ymmärryksellä jokaisen yksittäisen oppijan profiilista.78 Pa-
laan scaffoldingiin kääntämistapahtuman ohjausta käsittelevässä luvussa. 

Hyötynäkökohtina ryhmissä tapahtuvasta yhteistoiminnasta voi nostaa 
esiin esimerkiksi sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen, neuvottelu- 
ja keskustelutaidot, esiintymistaidot, motivaatio, vastuuntunto, toisen huomi-
oonottaminen ja tätä kautta toisen asemaan asettuminen.79 Tehtävien kuormi-
tusta on myös mahdollista jakaa tasaisemmin eri oppijoiden kesken. Haapasalo 
mainitsee teoksessaan ”sisäisen motivaation”80, jonka voi ymmärtää henkisenä 
aktiivisuutena uuden ja ennestään tuntemattoman löytämisenä ja hallitsemisena. 
Ongelmana yhteistoiminnassa on vuorovaikutus ohjaajan ja oppilaan välillä. Ei 
ole helppoa löytää tasapainoista tietä eri yksilöiden välille. Kaikki eivät ole yhtä 
sosiaalisia. Vaikka nykyään jo lähes kaikki oppilaat ovat tottuneet erilaisiin pari- 
ja ryhmätyöskentelymuotoihin, silti yksilöllisiä eroja on kunkin mieltymyksen 
mukaan. Ohjaajalla on merkittävä rooli erilaisuuksien yhteensovittamisessa. 

Sosiaalisessa toiminnassa pyrimme ottamaan aina toiset ihmiset huomioon. 
Toiset määrittyvät näin sosiaalisiksi objekteiksi. Se toiminta, mihin ryhdymme, 
ohjaa toisten tekemistä määrätyssä tilanteessa. Sosiaalinen vuorovaikutus rakentuu 
sosiaalisen toiminnan pohjalta. Kyseessä on eräänlainen ota ja anna -prosessi, 
jossa toinen arvioi toisen henkilön toimia, ja sama toistuu uudelleen. Me tulkit-
semme toinen toisemme toimintaa. Sosiaalinen vuorovaikutus muovaa myös 
identiteettiämme.81 

 
74 Tynjälä 1999, 140. 
75 Tynjälä 1999, 129. 
76 Haapasalo 2011, 88. 
77 Tynjälä ym. 2005, 30. 
78 Varney 2009, 36. 
79 Tynjälä 1999, 167. 
80 Haapasalo 2011, 125. 
81 Charon 2001, 166. 
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Päivi Tynjälä luettelee konstruktivismin pedagogisia seurauksia, joista yh-
tenä kohtana hän mainitsee sosiaalisen vuorovaikutuksen painottamisen. 
 

1. Oppijan aktiivisuuden merkitys ja opettajan roolin muuttuminen 
2. Oppijan aikaisemmat tiedot uudenoppimisen perustana 
3. Metakognitiivisten taitojen kehittäminen 
4. Ymmärtäminen on tärkeämpää kuin ulkoa osaaminen 
5. Erilaisten tulkintojen huomioon ottaminen 
6. Faktapainotteisuudesta ongelmakeskeisyyteen 
7. Oppimisen tilannesidonnaisuuden huomioon ottaminen 
8. Monipuolisten representaatioiden kehittäminen 
9. Sosiaalisen vuorovaikutuksen painottaminen 
10. Uusien arviointimenetelmien kehittäminen 
11. Tiedon suhteellisuuden ja tuottamistapojen esiin tuominen 
12. Opetussuunnitelmien kehittäminen.82  

 
Vaikka tarkastelisimme oppimistapahtumaa prosessina yksilön kannalta, lopulta 
myös sosiaalisella vuorovaikutuksella on oma merkityksensä tiedon rakentumi-
sessa. Oppijan antaessa jotain itsestään muille, hän saa vastavuoroisesti jotain 
uutta heiltä. 
 

Tietyllä tavalla myös yksikseen opiskelu voidaan katsoa vuorovaikutukselliseksi toimin-
naksi, jossa oppija on ajatuksellisesti vuorovaikutuksessa oppikirjan tekstin kanssa. Sa-
malla kirjan lukija on vuorovaikutuksessa niiden sosiaalisten käytänteiden ja sosiaalisesti 
rakennettujen tiedonmuotojen kanssa, jotka ovat muovanneet oppikirjan kirjoittamista. 
Tällä tavoin kaikki oppiminen nähdään sosiaalisena toimintana.83 

2.4 Sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys ja symbolinen inter-
aktionismi 

Sosiokonstruktivismissa oppiminen toteutuu opiskelijan halujen ja toiveiden 
mukaisesti sosiaalisessa kontekstissa, jossa toimitaan prosessinomaisesti. Opis-
kelija omaksuu asioita itsenäisesti, ja oppiminen vahvistuu ryhmän sosiaalisen 
vuorovaikutuksen kautta. Opettajan rooli vaihtuu ohjaajaksi, joka edesauttaa tie-
don hankkimisessa ja itseohjautuvuudessa.84 Kääntämisen ja adaptaation kurssi 
noudattaa näitä periaatteita. Opiskelijalle onnistumisen tunne vahvistaa itseluot-
tamusta. Tähän pyrimme aktiivisilla keskusteluilla jokaisen omista käännöson-
gelmista tuntien aikana. Virheet ovat sallittuja, koska niiden tiedostamisen 
myötä on mahdollista edetä prosessin aikana käännöstyön seuraavaan vaihee-
seen.85 Kauppila esittää teoksessaan väitteen, että opiskelijaa suoranaisesti moi-
tittaisiin virheistä, eikä se kuitenkaan vaikuttaisi itsetuntoon, mikä tuntuu varsin 
kummalliselta. Oman näkemykseni mukaan tämä ei kuulu sosiokonstruktivisti-

 
82 Tynjälä 1999, 61–67. 
83 Tynjälä 1999, 65. 
84 Kauppila 2007, 47–50. 
85 Kauppila 2007, 123. 
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seen oppimiskäsitykseen. Oppimistavoitteiden saavuttamiseksi opiskelijoiden 
motivointi on ensiarvoisen tärkeää. Kääntämisen ja adaptaation kurssilla tähän 
pyritään herättämällä opiskelijoiden kiinnostus esimerkkien ja harjoitusten 
avulla. Reijo A. Kauppila jakaa opiskelijat motivoitumisen suhteen kolmeen 
tyyppiin: tehtäväsuuntautuneet, suoritussuuntautuneet ja he, jotka ovat motivoi-
tuneet sosiaalisista syistä.86 Itse jaan käännöskurssien opiskelijat suurimmalta 
osalta jälkimmäiseen kategoriaan. Tämä johtuu siitä, että palautteen jakaminen 
on yksi keskeisistä kurssin tekijöistä. Erityisesti positiivisen palautteen ja käyty-
jen keskustelujen kautta opiskelijat saavat toisiltaan ja ohjaajilta hyödyllistä tie-
toa käännöstensä kehittämiseen. Merkittävää on hyvän ryhmähengen luominen, 
joka auttaa palautteen jakamisessa ja sen vastaanottamisessa. Ryhmädynamiik-
kaa ja opiskelijoiden välisiä hyviä suhteita on syytä korostaa, koska nämä vaikut-
tavat merkittävästi lopputuloksiin ja prosessin onnistumiseen. Käännöskurssilla 
monet opiskelijat ovat tutustuneet toisiinsa jo ennen kurssille tuloaan, ja he saat-
tavat opiskella samoja oppiaineita esimerkiksi Musiikin, taiteen ja kulttuurin tut-
kimuksen laitoksella. Kääntämisen ja adaptaation kurssin kannalta sosiokon-
struktivismin tärkeimmät asiat ovat opettajasta ohjaajaksi, vuorovaikutus, sosi-
aalisuus, motivoituminen, ryhmähenki, palaute ja keskustelu. 
 
Oman tutkimukseni kannalta pidän tärkeimpänä sosiaalipsykologian käsitteisiin 
kuuluvaa konstruktivistista suuntausta symbolinen interaktionismi. 
 

Kun radikaali konstruktivismi pitää oppimista yksilöllisenä tiedon konstruointina ja sosio-
kulttuuristen teorioiden edustajat yhteisöllisenä kulttuuriin mukautumisen prosessina, 
symbolinen interaktionismi on suuntaus, joka sijoittuu näiden kahden näkemyksen välille 
ja sisältää aineksia molemmista ajattelutavoista. Symbolinen interaktionismi näkee merki-
tyksen sosiaalisena symbolisena tuotteena, joka syntyy ihmisten välisessä tulkinnallisessa 
vuorovaikutusprosessissa.87  

 
Kyse on sosiaalisesta yhteisöstä, jossa ihmiset kommunikoidessaan ottavat toi-
minnassaan huomioon myös toiset ihmiset. Olennaista on toisen ihmisen ase-
maan asettuminen ja se, että yhteinen asia on merkityksellinen, yhdessä jaettu. 
Symboliselle interaktionismille on ominaista myös itsensä näkeminen toisen sil-
min ja itsensä rakentaminen toisten ihmisten ja yhteisön kautta nähtynä, koet-
tuna. Tutkittaessa symbolisen interaktionismin oppimisen perusteita, huomioi-
daan 
 

 sekä yksilöllinen tiedon konstruointi että oppimisen sosiaalinen dynamiikka.88  
 
Teoksessaan Symbolic Interactionism, An Introduction, An Interpretation, An Integ-
ration Joel M. Charon lähestyy aihetta sosiologian näkökannalta. Käsitteen sisältö 
ei nähdäkseni muutu, vaikka sitä sovellettaisiin kääntämisen ohjaukseen. Charo-
nin teoksesta löytyvät Tynjälän mainitsemat toisen rooliin asettuminen, symbo-

 
86 Kauppila 2007, 136. 
87 Tynjälä 1999, 50. 
88 Tynjälä 1999, 51. 
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liikka ja oma itse sosiaalisena, ajattelevana ja jatkuvasti muuttuvana objektina. 
Esittelen seuraavaksi näitä teemoja sekä symbolin määritettä interaktionismin 
kannalta ja perspektiivin eli näkökulman merkitystä. 

Jokaisella meistä on näkemys, mielipide asioista, ja kun kohtaamme toisen 
ihmisen, jonka näkökulma eroaa omastamme, syntyy ristiriita. Eri aikoina, eri ti-
lanteissa myös perspektiivimme saattaa muuttua. Meillä on siihen oikeus. Ei ole 
olemassa yhtä oikeaa totuutta. Asiat voi nähdä ja kokea monelta kannalta. Cha-
ron listaa viisi keskeistä ajatusta perspektiivistä symbolisessa interaktionis-
missa.89 Ensimmäisenä hän pohtii sosiaalisen interaktionismin roolia. Hän esit-
tää, kuinka ihminen toimii reagoiden toisen ihmisen toimintaan ja kuinka toinen 
ihminen otetaan huomioon omassa toiminnassa. Toinen idea on ihmisen oma yk-
silöllinen ajattelu. Kolmanneksi perspektiiviä korostavaksi seikaksi hän nostaa 
määrittämisen roolin. 

 
Kun olemme vuorovaikutuksessa toisten ja itsemme kanssa, me kehitämme oman määri-
telmämme siitä, mitä on tapahtumassa tilanteessamme ja päätämme, kuinka toimia tässä 
tilanteessa sen mukaisesti kuin olemme sen määritelleet. Se todellisuus, joka on olemassa” 
tuolla jossain” on vähemmän tärkeää kuin määritelmämme tuosta todellisuudesta. Määri-
telmässä on kaikki; se mitä teemme, ei johdu niinkään todellisuudesta sellaisenaan, vaan siitä kuinka 
me sen määrittelemme.90  

 
Neljäntenä roolina Charon mainitsee nykyhetken. Tärkeintä on hänen mielestään 
se, kuinka määrittelemme tilanteemme, toimintamme ja ajatusprosessimme juuri 
nyt ja ettemme saisi ottaa huomioon yhteisön tai omaa menneisyyttämme. Itse 
olen ymmärtänyt, että konstruktivismin perusteisiin kuuluu nimenomaan aikai-
sempien kokemusten hyödyntäminen. 

 
Mahdollisuudet luoda havaintoihin ja kokemuksiin järjestystä määräytyvät yksilön aikai-
sempien konstruktioiden perusteella, koska uudet havainnot ja informaatio tulkitaan aina 
aikaisempien tietojen ja uskomusten pohjalta.91 

 
Viidentenä on aktiivisen ihmisen rooli. Tällä hän haluaa painottaa erityisesti ak-
tiivisen yksilön osuutta, eli miten käytämme ympäristöämme sen sijaan, että vain 
heijastaisimme sitä, ja miten määrittelemme ympäristöämme suhteessa päämää-
räämme tietyssä tilanteessa. 

Charon luettelee muutaman oleellisen asian symboleista ja sosiaalisista ob-
jekteista. 

 
1. Sosiaaliset objektit ovat vuorovaikutuksen lopputulos, ja ne määrittyvät käyttönsä mu-
kaan. 
2. Monet sosiaaliset objektit eivät ole symboleja, sillä toimijan/tekijän kannalta niiden 
käyttö ei ole representaatiossa ja kommunikaatiossa. 
3. Jotkut sosiaaliset objektit ovat symboleja. Niitä käytetään ihmisten kesken representaa-
tioon ja kommunikaatioon ja yksittäisen toimijan taholta. 
4. Symbolit voivat olla fyysisiä objekteja, inhimillisiä tekoja tai sanoja. 

 
89 Charon 2001, 27–28. 
90 Charon 2001, 28. (käänt. Vesa Lahti). 
91 Tynjälä 1999, 41. 
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5. Symbolit ovat sosiaalisia. merkittäviä, tarkoituksenmukaisia, konventionaalisia ja mieli-
valtaisia.92 
 

Kieli on erityislaatuinen symboli ja kielen sanat ovat symboleja. Toimintamme 
on usein symbolista. Symbolit ovat yksi osa sosiaalisten objektien luokkaa. Sym-
bolit määrittyvät niiden käytön mukaan. Symboleja käytetään sosiaalisina objek-
teina jonkin asian esittämiseksi ja kommunikointiin ihmisten kesken. Symbolin 
käytöllä on merkitys, ja sitä käytetään tarkoituksella.93 

Oman itsensä kehittymisen kannalta sekä yleisellä tasolla että juuri symbo-
lisessa interaktionismissa toisen asemaan, rooliin asettuminen on eräs keskeisim-
mistä ja tärkeimmistä asioista. Tätä voidaan määrittää esimerkiksi termillä sosi-
aalinen älykkyys.94 Toisen roolin omaksumisessa on kyse siitä, miten kuvitte-
lemme, näemme ja koemme maailman toisen henkilön perspektiivistä. Toisaalta 
rooliin asettumisessa tarkastelemme sitä, kuinka lähtökohtaisesti näemme it-
semme eli toisten ihmisten perspektiivin avulla tunnistamme itsemme ja toi-
mimme itsellemme.95 Joel M. Charonin mukaan tehokkaisiin tuloksiin päästään 
erityisesti opettajan ja opiskelijankin kannalta asettautumalla toinen toisensa roo-
liin, jolloin luonnollisesti on tärkeää tietää, kuinka tämä tapahtuu. Charon käyt-
tää esimerkkinä vanhempien ja lasten suhdetta, eli vanhemmat ovat tietoisia, 
kuinka heidän lapsensa käyttäytyvät ja ajattelevat, ja hyödyntävät tätä tietoa kas-
vatuksessaan.96 Toisen rooliin asettumisessa on siis huomattavan tärkeää pyrki-
mys kommunikoida toisen ihmisen kanssa ja yrittää ymmärtää häntä. Näin 
saamme hänet myös ymmärtämään itseämme.97 Kirjoituksessaan symbolisesta 
interaktionismista Päivi Tynjälä vahvistaa Charonin näkemykset toisen ihmisen 
asemaan asettumisesta. Hän korostaa merkitysten yhteisyyttä ja keskustelua.  
 

Jaettuun, yhteiseen ymmärrykseen voidaan päästä vain sosiaalisen vuorovaikutuksen ja 
neuvottelun kautta.98 

 
Hän esittää myös edellytyksen itsensä näkemiselle toisen silmin. Kun havainnoi-
daan itseä objektina, pitää ymmärtää omaa itseään. Hän viittaa termiin self, jota 
Charonkin tarkastelee omassa teoksessaan. Ihminen ymmärtää itseään käyttä-
mällä symboleja. Hän kytkee yhteen mielen, symbolin, ja ihmisen itsensä, selfin.  
 

Kun sitä vastoin itse/self ja symbolit ovat sosiaalisia objekteja, niin mieli kuvastaa erään-
laista toiminnan tyyppiä eli on kaikkea sitä symbolista toimintaa, jonka toimija kohdistaa itseensä.99  

 
Päivi Tynjälä pohtii eri konstruktivismin suuntauksia pedagogiselta kannalta ja 
kirjoittaa symbolisesta interaktionismista edelleen: 

 
92 Charon 2001, 51. (käänt. Vesa Lahti). 
93 Charon 2001, 46-50. 
94 Charon 2001, 119. 
95 Charon 2001, 112. 
96 Charon 2001, 117. 
97 Charon 2001, 118. 
98 Tynjälä 1999, 51. 
99 Charon 2001, 94. (käänt. Vesa Lahti). 
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Symbolisessa interaktionismissa keskeinen kysymys on, miten luokkayhteisön jäsenet voi-
vat saavuttaa yksimielisyyden niiden asioiden luonteesta, joita oppiaineet käsittelevät. 
Symbolista interaktionismia soveltavassa pedagogiikassa korostetaan dialektista suhdetta 
ryhmän ja yksilöiden välillä. Siinä kiinnitetään siis huomiota yksilölliseen tiedonmuodos-
tukseen sosiaalisessa ympäristössä, jolloin sosiaalista vuorovaikutusta pidetään keskei-
senä pedagogisena välineenä.100  
 

Myös Reijo A. Kauppila kirjoittaa teoksessaan Ihmisen tapa oppia symbolisesta in-
teraktionismista, vaikka ei sitä nimeäkään. Otsikon Yhteistyötaitojen opettaminen 
alla hän korostaa empatian ja toisen opiskelijan asemaan asettumisen taitoja.101 
Näiden myötä eri tunnetilojen tunnistaminen nousee merkittävään asemaan. 
Nämä seikat saattavat jäädä usein huomaamatta ja vaikuttavat keskustelun kul-
kuun ja käännösprosessin toimintaan. 

2.5 Sosiokonstruktivistisesta oppimisen ohjauksesta ja pedago-
giikasta 

Sosiokonstruktivistisessa ohjaamisessa ja etenkin kollaboratiivisessa opiskelussa 
ohjaajan merkitys kasvaa. Hänen tehtävänsä on luoda ilmapiiri, jossa erilaiset 
mielipiteet saavat sijansa.102 Esimerkiksi käännöskurssilla esitetylle tekstille löy-
detään useita vaihtoehtoja, joita pohditaan ryhmän kesken. Ohjaajan eksperttiys 
ja taito yksilön ja ryhmän ohjaamisessa nousevat merkittävään asemaan. Toi-
saalta ohjaajan on tarvittaessa osattava siirtyä huomaamattomasti taka-alalle ja 
tilanteen sitä vaatiessa palattava kontrolloimaan tilannetta. 
 

Konstruktivistiseen epistemologiaan pohjautuvat pedagogiset ratkaisut voivat olla hyvin 
erilaisia, mutta niillä on myös yhteisiä piirteitä. Kaikissa niissä painotetaan opiskelijan ak-
tiivisuutta ja opettajan roolin muuttumista perinteisestä tiedon siirtäjästä oppimisen ohjaa-
jaksi. Opettajan on toki välttämätöntä tuntea opetusalansa sisällöt, mutta alakohtaisen asi-
antuntemuksen lisäksi hänen on tunnettava oppimisen prosesseja sekä kognitiivisesta että 
sosiaalisesta näkökulmasta.103 

 
Nora Ekström viittaa myös Päivi Tynjälän mainitsemaan oppijan metakognitii-
visten taitojen kehittämiseen konstruktivistisen pedagogiikan yhtenä avainteki-
jöistä. Tällä tarkoitetaan, kuinka oppija pystyy tietoisesti säätelemään oppimis-
taan, reflektoimaan oppimistaan. Käytännössä hyödyllisimmäksi työkaluksi 
tässä suhteessa on osoittautunut oppimispäiväkirja, jota luovan kirjoittamisen 
opiskelun tavoin on toteutettu myös kääntämisen ja adaptaation kursseilla.104 
Ohjaajan rooliin kuuluu lisäksi oppimisprosessia tukeva oppimistilanteen järjes-
tely. Ryhmäkokojen miettiminen, aikataulut, harjoitukset ja eri osapuolten aktii-
visuus, myös ohjaajan, ovat oppimisprosessin kannalta merkittäviä. Don Kiraly 

 
100 Tynjälä 1999, 60. 
101 Kauppila 2007, 162. 
102 Kauppila 2007, 158. 
103 Tynjälä ym. 2005, 38. 
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tukee näitä konstruktivismin perusajatuksia jakamalla vastuut ohjaajan ja oppi-
joiden kesken sekä korostamalla ohjaajan asioita helpoksi tekevän roolia. Kiraly 
kirjoittaa opettajasta fasilitaattorina, joka toimii keskustelujen käynnistäjänä ja 
johdattelijana ja kanavoi vuorovaikutusta opiskelijoiden kesken. Hän pyrkii ra-
kentamaan luokkahuoneeseen olosuhteet, joissa opiskelijat voimaantuvat kään-
nöstyön parissa ja hyväksyvät ohjaajan roolin tasavertaisena ryhmän jäsenenä, ei 
auktoriteettina. Hän huomauttaa myös, että hänen käyttämäänsä työpajaa voi-
daan soveltaa kaikille hänen opettamilleen kursseille. Samalla tavoin Jyväskylän 
yliopiston kääntämisen ja adaptaation kurssin periaatteita voidaan soveltaa 
myös muilla yliopiston opetuksen alueilla kuin pelkästään kirjallisuudessa ja kir-
joittamisessa.105 

Yhdysvaltalainen kielitieteilijä ja kääntämisen opettaja Donald C. Kiraly kir-
joittaa teoksessaan A Social Constructivist Approach to Translator Education, kuinka 
hän on siirtynyt vähitellen kognitiivisesta sosiaalikonstruktivistiseen oppimiskäsi-
tykseen kääntämisen opetuksessa. Hänen mielestään merkitys ja tieto ovat yksilön 
tuottamia, toistettavia, siirrettäviä ja irti sosiaalisesta vuorovaikutuksesta kognitii-
viselta kannalta, kun taas sosiaalisen prosessin näkökulmasta ne ovat dynaamisia, 
intersubjektiivisia prosesseja.106 Intersubjektiivisuudella tarkoitetaan yleensä eri 
henkilöiden välistä yhteisymmärrystä. Kyse on yhteisöllisestä toiminnasta, ja täl-
löin koemme todellisuuden yhteisesti jaetuksi.107 Edelleen Kiraly pohtii, kuinka 
tietoa sinänsä ei voi siirtää henkilöltä toiselle, vaan oppijan on itse rakennettava 
merkityksiä dialogin ja kollaboraation kautta. Luokkahuoneessa opettaja asettuu 
fasilitaattorin, mentorin tai oppaan rooliin ja pyrkii samalla luomaan opetukselle 
luonnollisen ja turvallisen oppimisympäristön, joka ei ole eristetty ulkomaailmasta, 
vaan mukautuu vallitseviin olosuhteisiin. Kiraly korostaa ohjaamisen eli scaffol-
dingin ja sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitystä.108 

Luvussa Educational dilemmas: from transmission to transformation Kiraly 
kuvailee transformatiiviselta kannalta kollaboratiivisen oppimisen ja ohjaamisen 
perusnäkökulmia. Hän vertailee termejä transmissio ja transformaatio. Edellinen 
kääntyy suomeksi sanoilla välitys, siirto, lähettäminen, lähetys ja välittäminen, 
joista juuri välittäminen kuvaa parhaiten kyseistä prosessia, eli tietoa välitetään, 
se on molekulaarista ja jaettua. Vastaavasti transformaatio merkitsee suomeksi 
muodonmuutosta, muutostilaa, muunnosta ja muutosta. Ehkä muutostila kuvas-
taa hienovaraisemmin tilannetta luokkahuoneessa, jossa tietoa rakennetaan, mo-
tivaatio on olennaista oppimisen kannalta ja oppiminen on myös sosiaalinen pro-
sessi.109 

Kehitysvaiheteoriaa luoneen L. S. Vygotskin määrittelemällä termillä lähi-
kehityksen vyöhyke, zone of proximal development, tarkoitetaan lapsen kahden ke-
hitystilan, nykyisen ja mahdollisen kehitystason välistä etäisyyttä. Tähän liittyy 
oleellisesti kehittymisen toteuttaminen jonkun toisen henkilön ohjaamana. 
Vygotski kirjoittaa lapsen kehitysvaiheista, jolloin ensiksi lähinnä jäljittelyn 
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kautta esimerkiksi kielten oppiminen toteutuu, ja vaiheittain oppiminen järjestyy 
lähikehityksen vyöhykkeellä seuraavan asteen todelliseksi kehitystasoksi. Yh-
dessä tekeminen kehittyy myöhemmin itsenäiseksi työskentelyksi eli kehitysvai-
heteoria on sovellettavissa myös korkeakoulutasoiseen opiskeluun.110 Vygotski 
alleviivaa tiedon merkitystä sosiaalisessa ja kulttuurisessa kontekstissa ja lähes-
tyy näin sosiokonstruktivistista oppimiskäsitystä, joka on yksi tutkimukseni pe-
rusrakenteita.111 Määritellessään Vygotskin lähikehityksen vyöhykettä Don Ki-
raly korostaa ohjaajan roolia eräänlaisena katalysaattorina oppijan sosiaalisen 
vuorovaikutuksen mahdollistajana. Hän näkee oppijan kasvun itsenäisyyteen 
mahdollisuutena, joka on toteutettavissa juuri konstruktivistisessa luokkahuo-
neessa.112 

Lenni Haapasalo käsittelee teoksessaan myös Vygotskin sosiokulttuurista 
teoriaa, jonka yksi perusasioista on juuri lähikehityksen vyöhyke. Toinen merkit-
tävä tekijä on sosiaalinen vuorovaikutus, jota leimaa erityisesti kielen osuus. Kol-
mas ja tutkimukseni kannalta tärkein tekijä on scaffolding, ohjaajan taholta saa-
tava tuki. Kehitystasot ilmenevät aina kaksi kertaa, ensinnäkin psykologisella ta-
solla ja sitten sosiaalisella. Tämä vyöhyke sijaitsee kahden eri tason välillä eli it-
senäisesti toimivan ja sellaisen tason, jossa hän kykenee toimimaan ohjattuna.113 
Ensimmäistä kehitystasoa määritetään usein sanalla aktuaalinen kehitystaso, 
jolle oppija pääsee omin avuin, ja toinen, potentiaalinen taso saavutetaan ohjaa-
jan tai jonkun muun asiantuntijan avulla.114 Vygotskin teoriaa ei voida sivuuttaa, 
vaikka sitä ei suoranaisesti liitetäkään konstruktivismiin, vaan paremminkin voi-
daan puhua sosiaalisen kehityksen teoriasta. Kollaboratiiviseen oppimiseen se 
liittyy juuri esimerkiksi scaffoldingin kautta.  

Don Kiraly esittää, että ei ole olemassa yhtä oikeaa käännöstä tai kääntämi-
sen toimintatapaa. Hän puhuu keskustelun tarpeesta ja relevanteista kääntämis-
työhön liittyvistä tekijöistä, joihin ohjaajien on hyvä kiinnittää opiskelijoidensa 
huomio. Aina parempi, jos ohjaustyössä pystyttäisiin löytämään omaan käännös-
työhön liittyviä henkilökohtaisia, yksilöllisiä työkaluja ja keinoja, joita voi hyö-
dyntää kääntämisessä myöhemminkin.115 

Toteuttamillamme kääntämisen ja adaptaation kursseilla olemme sopineet 
Tuomo Lahdelman kanssa pitävämme ehdottomasti kiinni tästä perussäännöstä, 
eli emme halua määritellä käännöksen tulkintaa ja toteutusta. Opiskelija saa itse 
valita tiensä. Olen saattanut puuttua yksittäisiin lauseisiin tai sanoihin, joiden 
käännökset poikkeavat oleellisesti lähtötekstin merkityksestä. Käännökseen eh-
dotetut erilaiset muutokset ovat sallittuja, ja mieluiten hyvin monet, myös toisten 
opiskelijoiden, tulkinnat otetaan huomioon. Tässäkin suhteessa ohjaajan on an-
nettava tilaa vaihtoehdoille ja innostettava sellaisten esittämiseen. Kääntäjä itse 
valitsee lopullisen tulkintansa ja tyylinsä. Kiralyn mielestä konstruktivismin hen-
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gessä ei ole olemassa mitään autoritääristä hahmoa, joka määrittelisi kääntämis-
yhteisön säännöt. Periaatteessa opiskelijat luovat nämä arvot itse. 
 

Tiedon rakentajien yhteisössä, jokainen on oppija.116 
 
Luonnollisesti konstruktivismista on kirjoitettu runsaasti myös kriittisiä näke-
myksiä. Ben Kotzee esittää artikkelissaan Seven posers in the constructivist class-
room seitsemän hämmennystä ja ristiriitoja herättävää kysymystä konstruktivis-
mista. Hän päätyy lopputulokseen, jonka mukaan konstruktivistinen epistemo-
logia ei ole sen paremmin riittävä kuin tarpeellinenkaan konstruktivistista opet-
tamisen käytäntöä ajatellen.  

Kotzee kirjoittaa relativismista, eli kuinka käsityksemme tiedosta on suh-
teellista riippuen, puhummeko yksilöstä radikaalissa konstruktivismissa tai yh-
teisöstä sosiaalisessa konstruktivismissa.117 Kotzee käsittelee ensimmäiseksi to-
tuutta ja erityisesti suhteellista totuutta, eli kuinka se suhteutuu esimerkiksi ra-
dikaaliin konstruktivismiin, jossa jokaisella henkilöllä on oma totuutensa, tie-
tonsa asioista, tai sosiaaliseen konstruktivismiin, jossa totuus on suhteellista yh-
teisöön tai kulttuuriin nähden.118 Artikkelin tekijä määrittelee opettajan roolia 
luokkahuoneessa ja asettaa kyseenalaiseksi yhden totuuden ja hänen auktoriteet-
tinsa. 

Tähän liittyy myös kysymys eri kulttuurien välisistä suhteista. Se, mikä ym-
märretään totuutena toisessa kulttuurissa, ei välttämättä ole näin toisessa. Kysei-
nen asia on eräs kääntämistyön peruskysymyksistä. Kolmannessa vaiheessa Kot-
zee peräänkuuluttaa opettajan vastuuta ja hänen oikeuttaan omiin mielipiteisiin. 
Hän ei vaadi esimerkiksi yliopiston opettajalta demokraattisuutta, vaan vah-
vuutta oman mielipiteensä pohjustamisessa. Hän siis ei luota opiskelijoiden va-
linnan vapauteen konstruktivismin hengessä.119 Tietoon ja totuuteen liittyy myös 
asioiden todistaminen oikeiksi. Kotzee on vakuuttunut siitä, että opettajan täytyy 
käyttää asemaansa opiskelijoiden virheiden korjaamisessa ja pohjata tietonsa to-
disteisiin.120 Kirjoittaja pohtii myös opettamisen ja opettamisen helpottamisen tai 
johtamisen kysymystä konstruktivismissa. Kotzeen mukaan jotkut opettajat ei-
vät sano opettavansa, vaan he asettavat oikeita kysymyksiä sokraattisen mene-
telmän mukaan. Artikkelin tekijä nojautuu varsin selkeästi vahvan opettamisen 
kannalle eikä suosi opiskelijan omaa oppimista vähemmällä ohjauksella ja tu-
ella.121 Kuudenneksi Kotzee pohtii oppilaiden oppimisen arviointia. Hän päätyy 
toteamukseen, jossa konstruktivismissa pikemminkin tarkastellaan ja arvioidaan 
oppimisprosessia kuin tavoitteena ollutta tietoa. Omassa tutkimuksessani kyse 
on nimenomaan prosessista, ja näin ollen konstruktivistinen oppimiskäsitys tu-
kee käytäntöä.122 Lopuksi Kotzee esittää kysymyksen, kuinka epistemologinen 

 
116 Kiraly 2000, 33. (käänt. Vesa Lahti). 
117 Kotzee 2010, 179. 
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konstruktivismi sopii pedagogiseen konstruktivismiin. Hän väittää, että opetta-
jan epistemologinen konstruktivismi johdattaa tätä luopumaan pedagogisesta 
vastuustaan ja siirtää näin oppilaiden itsensä tehtäväksi tiedon hankkimisen ja 
rakentamisen.123  

Loppupäätelmässään Kotzee ei sulje kokonaan pois ajatusta siitä, että opis-
kelijat eivät voisi hakea tietoa ja ratkaisuja itsenäisesti. 

 
Konstruktivistinen epistemologia ei ole riittävä eikä tarpeellinen opiskelijakeskeisessä pe-
dagogiassa, ja realistinen epistemologia ei todellakaan edellytä autoritaarista opetta-
mista.124 

  
Paul A. Kirschner, John Sweller ja Richard E. Clark pyrkivät osoittamaan artik-
kelissaan125, kuinka opettajan roolia olisi vahvistettava niukan ohjauksen sijaan, 
koska noviisiopiskelijoita ei voi jättää yksin selvittämään ongelmakohtia. Kirjoit-
tajat kokevat pitkäkestoisen muistin olennaisen tärkeäksi, keskeiseksi ja hallitse-
vaksi inhimillisen kognition ominaisuudeksi ja perustelevat näin opettamisen oi-
keutusta. Heidän mukaansa kaiken ohjaamisen päätavoite on juuri pitkäkestoi-
sen muistin muuttaminen sekä sinne varastoitavan informaation tallentaminen 
ja sen hyödyntäminen.126 Tähän liittyy myös Päivi Tynjälän esittelemä informaa-
tioprosessointiteoria, jossa sensorisella muistilla, työmuistilla ja pitkäkestoisella 
muistilla on keskeinen sija. Pitkäkestoinen muisti sisältää oppimisen kannalta 
tärkeitä asioita, kuten semanttisen muistin, joka käsittelee tietoa sisältävää aineis-
toa sekä merkityksiä. Täällä on sen lisäksi episodimuisti, joka sisältää erilaisia 
kokemuksia ja tapahtumia. Tosin Tynjälän mielestä kyseinen IP-teoria edustaa 
mekanistisempaa ja heikompaa käsitystä konstruktivismista.127 Kirschner, Swel-
ler ja Clark kirjoittavat yhtenä artikkelin perusasiana ongelmanratkaisusta ja esit-
tävät mallin työstetyistä esimerkeistä, joiden avulla he pyrkivät vakuuttamaan 
lukijansa vahvan opettamisen puolesta. Nämä worked examples keventävät jo 
kuormitettua työmuistia ja edesauttavat opiskelijaa oppimisprosessissa.128 Ky-
seisessä artikkelissa ja monessa muussakin kritisoidaan opettamisen osuuden vä-
häisyyttä konstruktivistisessa oppimiskäsityksessä. Näistä muodostuu ristiriitai-
suuksia, jotka eivät tue esimerkiksi omaa näkemystäni kääntämisen ohjaamisesta. 
Usein kompromissi eri vaihtoehtojen välillä toimii paremmin kuin yksiviivainen 
toimintatapa. Käännöstyössä tarvitaan ohjausta, mutta kääntäjän omat, itsenäiset 
oivallukset ja ideat tuottavat parhaan lopputuloksen. 

Ernst von Glasersfeld pohtii artikkelissaan konstruktivismin ongelmia ja 
kirjoittaa tietämisen käsitteestä radikaalin konstruktivismin kannalta. Hän esit-
tää sen olennaisen seikan ohjauksen suhteen, kuinka ehdottomuus antaa sijaa 
mahdollisuudelle.129 Hänen näkemyksensä mukaan radikaali konstruktivismi ei 
ole pelkästään opinkappale, vaan työkalu, jota kuka tahansa voi käyttää halua-
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mallaan tavalla. Radikaalin konstruktivismin keskeinen ajatus on tiedon ainut-
kertaisuus sen keskittyessä yksilön itsensä konstruoimaan tietoon. Glasersfeldin 
mielestä radikaalin konstruktivismin pitäisi kehittyä yksilöstä – jota tarkaste-
lemme usein ulkopuolisen näkijän näkökulmasta – toimintamalleihin, jotka 
suuntautuvat etiikan ja sosiaalisen vuorovaikutuksen alueille. Hän haluaisi 
luoda enemmän käytännön malleja oppijoiden kokemuksista. Näin hän lähestyy 
myös sosiaalisen konstruktivismin periaatteita.130 

D. C. Phillips käsittelee artikkelissaan The Good, the Bad, and the Ugly: The 
Many Faces of Constructivism varsin laajasti konstruktivisesti ajattelevien kirjai-
lijoiden tekstejä. Näihin hän lukee kuuluviksi Ernst von Glasersfeldin, Immanuel 
Kantin, Linda Alcoffin ja Elisabeth Potterin, Thomas S. Kuhnin, Jean PIagetin ja 
John Deweyn. Phillips viittaa Glasersfeldiin kirjoittaessaan opiskelijoiden vas-
tuusta ymmärryksen ja tiedon rakentamisessa eli kritisoi ohjauksen ja opetuksen 
puutetta. Phillips kirjoittaa tässä yhteydessä opiskelijoiden väärinkäsityksistä tai 
-ymmärryksistä, ikään kuin olisi olemassa tiettyjä ”oikeita” vastauksia tai ”oi-
keita” käsityksiä asioista, jotka vain opettaja tietää.131  

Opettajan ja oppilaan yhdenmukaiset tavoitteet ovat ehdottoman tärkeitä, 
ja näin ollen opettajan rooli korostuu oppimiskokemuksen jakamisessa. Almon 
Shumba, Amasa Philip Ndofirepi and Pesanayi Gwirayi painottavat tätä artik-
kelissaan A Critique of Constructivist Theory in Science Teaching and Learning. 
Heidän mielestään opettamisen ja oppimisen tyylien pitäisi vastata toisiaan, jotta 
oppilaat ymmärtäisivät, mitä opettaja opettaa.132 Toisaalta artikkelin kirjoittajat 
palaavat enemmän konstruktivistiseen suuntaan puhuessaan fasilitaattorin/oh-
jaajan ryhmäohjauksesta tiedon rakentamisessa ja opettajan asemasta koko pro-
sessissa, ja näin ollen väärinymmärrysten välttämisessä.133  

 
Yksi konstruktivismista opetukseen vedetty johtopäätös on se, että opetuksessa pitäisi kes-
kittyä ohjaamaan yksilön oppimisprosessia esimerkiksi asettamalla oppilaalle haastavia, 
mutta myös mielekkäitä, oppimistehtäviä. Erityisen tärkeää olisi oppilaan aktiivisuuden 
sekä metakognitiivisten taitojen kehittymisen tukeminen, joka tapahtuu reflektiotehtävien 
kautta. Opettajan tehtävänä on myös toimia sopivassa suhteessa oppilaan mallina ja toi-
saalta tietynlaisena taustatukijana. Opettaja voi tarjota asiantuntemustaan, mutta pyrkii 
myös auttamaan oppilasta ottamaan yhä enemmän vastuuta omasta toiminnastaan.134  
 

Kaikki kriittiset mielipiteet konstruktivismista asettuvat enemmän tai vähem-
män puolustamaan vahvaa opettajaa, auktoriteettia, joka puolustaa ja ohjaa 
oman näkemyksensä mukaan oppilaitaan. Pruuki toteaa edellä, että tarvitaan 
mielekkäitä ja haastavia oppimistehtäviä. Juuri tähän olen pyrkinyt kääntämisen 
kursseilla. Mallina ja yhdessä oppijan roolissa toimiva ohjaaja lisää oppilaiden 
itseluottamusta ja kannustaa kokeilemaan uutta, hakemaan vaihtoehtoisia rat-
kaisuja. 

 
130 Glasersfeld 2000, 6. 
131 Phillips 1995, 10. 
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Ritva Hartama-Heinonen pohtii artikkelissaan Kääntäminen oppimisena 
konstruktivismin ja realismin eroja. Toisaalta hän on taipuvainen oman käsityk-
sensä mukaan tietynlaiseen eklektisyyteen eli valitsemaan erityisesti opettami-
seensa eri teorioiden ja filosofioiden parhaat puolet.  
 

Kääntämistä voi pitää tiedonrakentamisen muotona ja käännöksiä puolestaan tiedonra-
kentamisen tuloksina, käännöksethän tarjoavat tietoa alkuteksteistään. Kääntäjä taas mitä 
suurimmassa määrin rakentaa ja konstruoi toisen ja uuden tekstin ja tulkinnan lähtötekstiä 
tutkimalla ja usein myös sosiaaliseen, verkostoituneeseen toimintaan pohjautuen. Samalla 
hän pyrkii tuomaan itsensä ja lukijansa lähelle sitä, mikä on kääntämällä tuotettavissa 
oleva totuus alkutekstistä.135  

 
Tähän liittyen kirjoittaja kysyy, onko ylipäätään mahdollista saada luotettavaa 
tietoa alkutekstistä ja voidaanko sellaista tietoa ylipäätään hankkia tai tavoittaa 
kääntämisprosessin avulla. Kyse on tiedon totuudellisuudesta. Hän puolustaa 
silti konstruktivismia luovana oppimisteoriana, koska periaatteessa kääntämi-
sessä on kyse juuri luovuudesta.136  
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3.1 Prosessikirjoittaminen 

Aloitan ensimmäisen osion pohtimalla prosessikirjoittamisen käsitettä ja siirryn 
sen jälkeen esittelemään lyhyesti Jyväskylän yliopiston kirjoittajakoulutusta, 
jonka oppiaineessa kääntämisen ja adaptaation kurssi järjestetään. Olen liittänyt 
tähän myös Roz Ivaničin ajatuksia kirjoittamiseen oppimisesta sekä kirjoittami-
sen taidoista hänen esittämiensä diskurssien kautta. Jatkan lähestymällä tarkem-
min prosessikääntämistä sekä osiossa 3.3. kuvaan kääntämisen ja adaptaation 
kurssin toimintaa ja rakennetta. Osiossa 3.4. kerron kurssien opiskelijoista ja työ-
menetelmistä ja myös kääntämisen ohjaajan roolista. Lopuksi kirjoitan toteutta-
mastamme käännösharjoituksesta Raymond Carverin runosta. 

Prosessi määritellään toisiinsa liittyvien tapahtumien ketjuna, joka tehdään 
toistuvasti samalla tavalla. Pienin, jakamaton prosessin osa on työvaihe.137 Kir-
joittamisen prosessia on hyvä verrata esimerkiksi Laatuakatemian sivuilla esitet-
tyyn kuvaukseen prosessin vaiheista, eli yleensä prosessi käynnistyy herätteestä 
(impulse), ja kun siihen tuodaan syötteitä (input) eli prosessin tarvitsemia panok-
sia, varsinainen toiminta alkaa. Nämä syötteet voivat olla dokumentteja, jokin 
tuote tai informaatiota. Kirjoitusprosessissa tämä voi olla idea tekstistä tai esi-
merkiksi synopsis ja käännösprosessissa lähtökielinen teksti. Varsinainen pro-
sessi on toimintaa, jolla on jokin määrätty tehtävä. Tätä tehtävää suorittavat hen-
kilöt, joilla on määrätyt roolit prosessissa. Opiskelija kirjoittaa/kääntää tekstin, 
ja ohjaaja valvoo, tukee ja arvioi yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa. Prosessilla 
on aina lopputulos (output). Kirjoitusprosessissa syntyy uusi teksti ja käännettä-
essä kohdekielinen käännös. Lisäksi prosessissa saattaa syntyä sivutuotteita (by-
product). Tuotantoprosessin käsitteen yhteydessä käytetään myös termiä feed-
back, joka kirjoitus- ja käännösprosessissa toimii palautteena.138 

 
137 Hokkanen, Mäkelä, Taatila 2008, 139. 
138 Tuurala 2010.  
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Teoksessa Cognitive Processes in Writing, joka on ensimmäisiä teoksia, jotka 
edustavat kognitiivista lähestymistapaa kirjoittamiseen, tutkijat Linda S. Flower 
ja John. R. Hayes havainnollistavat kirjoitusprosessia, joka jakautuu kolmeen loh-
koon. Näistä yksi sisältää suunnittelun, kääntämisen ja uudelleen tarkastelun. 
Suunnittelussa synnytetään tietoa, järjestellään sitä ja asetetaan päämäärä. Kään-
tämisessä päämäärään pyritään työstämällä ideat ja suunnitelmat teksteiksi. Uu-
delleen tarkastelussa tutkitaan, arvostellaan ja editoidaan tekstiä tai ideoita. Tar-
kastelun jälkeen kirjoittaja harvoin palaa takaisin suunnitteluun.139 Hayesin ja 
Flowerin lähtökohtana oli ajatus siitä, että kirjoittamisessa on kyse ongelmanrat-
kaisusta. Periaatteessa juuri näin tapahtuu, kun kirjoittaja ideoi tekstiään, miettii 
sen rakennetta, tarinaa, juonta. Tässä yhteydessä Hayes ja Flower tarkoittavat 
kääntämisellä kirjoittajan muistista varsinaiseksi tekstiksi siirrettävän materiaa-
lin käsittelyä. Tutkijat ovat lisänneet malliin myös tehtäväympäristön ja kirjoitta-
jan erillisinä lohkoina. Kuvauksessa kirjoittajan pitkäkestoiseen muistiin varas-
toituvat kirjoitussuunitelmat, kirjoittamisen asiasisältö ja tieto siitä, ketkä ovat 
tekstin mahdolliset vastaanottajat, lukijat. Tehtäväympäristö käsittää kirjoittajan 
motivaation, kirjoitustehtävän asettelun ja tähänastisen kirjoitetun tekstin.140 
 

 
 
Yli kolmekymmentä vuotta myöhemmin Hayes esittelee tutkimustyönsä perus-
teella uudennetun mallin eri tasojen myötä. Kyseinen esitystapa tuntuu loogi-
semmalta, koska kirjoittamisen prosessi on juuri kognitiivista ja useita eri asioita 
tapahtuu samanaikaisesti. Ajattelisin asian myös kerroksellisuutena. Hayesin ta-
sot koostuvat resurssitasosta, prosessitasosta ja kontrollitasosta. Hän haluaa ko-

 
139 Sharples 1999, 70. 
140 Hayes & Flower 1980. Fig. 1.5. 
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rostaa erityisesti motivaation osuutta ja nostaa sen omaksi lohkokseen proses-
sissa.141 
 

 
 
Mike Sharples on käsitellyt kirjoittamisen prosessia teoksessaan How We Write: 
writing as creative design. Sharples tutkii kirjoittamista käyttäen lähtökohtanaan 
suunnittelua. Hän kirjoittaa termistä primary generator, jonka voi käsittää sillä yk-
sittäisellä kuvalla, idealla tai akateemisella tasolla esimerkiksi tutkimuskysy-
myksenä, joka sysää liikkeelle kirjoittamisen. Tarkoituksena on herättää kysy-
myksiä, eikä niinkään vielä vastata niihin. Suunnittelijan toinen merkittävä as-
pekti on design language. Hänen mukaansa se kuvailee metakieltä ja terminolo-
giaa, joiden avulla kirjoittajat kertovat toisilleen tai itselleen kirjoittamisen pro-
sessista ja eri tekstien ominaisuuksista. Sharplesin mielestä design language on yh-
teinen koodi, joka koostuu tietyistä peruselementeistä, kuten metaforista, tyyli-
lajeista tai muodoista, järjesteltävistä asioista ja laatua tai määrää ilmaisevista ti-
lanteista. Ne saattavat muuttua kontekstin mukaan.142 Sharplesin mukaan lukija 
kiinnostuu juuri sellaisesta tekstistä, jossa tämä suunnittelu on taitavasti kätketty. 
Jokaisella kirjoittajalla on oma design language. Tutkijana olen täysin samaa mieltä, 
siis näin ollen se on myös kulttuurisidonnaista. Samat sanat jossakin toisessa yh-
teisössä voivat merkitä aivan jotain muuta.  

Sharples puolestaan tunnustautuu Hayesin ja Flowerin tapaan esitettyjen 
kolmen ydinasian kannattajaksi. Suunnittelu, muotoilu (muotoilu vastaa tässä 
Hayesin kääntämistä) ja uudelleen tarkastelu nivoutuvat toisiinsa ulkoisten esi-
tysten myötä. Sharplesin jäsentelyn voi käsittää esimerkiksi miettimällä, kuinka 
huomiot ja suunnitelmat ohjaavat muotoilemista ja taas päinvastoin, eli uudet 

 
141 Hayes 2012. Figure 2.  
142 Sharples 1999, 63. 
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ideat vaikuttavat suunnitteluun. Prosessi ei ole yksisuuntainen. Sharples luon-
nehtii prosessia kehäksi, eikä niinkään sarjaksi tapahtumia. Kyseessä on loppu-
maton prosessi, jolla ei ole selkeää alkua tai loppua.143 

Tutkimieni kääntämisen ja adaptaation kurssien oppimistavoitteena on yhä 
parempien käännösten tuottaminen ja tätä kautta yhä parempien oppimistulos-
ten saavuttaminen. Suomessa prosessikirjoittamisen pioneerin Helena Linnan 
mukaan prosessikirjoittamisella tarkoitetaan ongelman ratkomista tiettyyn ta-
voitteeseen pääsemiseksi. 144  Luovan kirjoittamisen kurssien prosessin vaiheet 
ovat seuraavat: 
 
• valitaan genre, teema, aihe, tarina 
• perehdytään asianomaiseen genreen, tekstin rakentamiseen eri läh-

teistä  
• kirjoitetaan mahdollinen synopsis 
• kirjoitetaan ensimmäinen versio 
• vastaanotetaan palautetta toisilta opiskelijoilta ja ohjaajalta 
• muokataan tekstiä 
• kirjoitetaan toinen versio 
• vastaanotetaan ja käsitellään saatua palautetta 
• kirjoitetaan teksti vielä uudelleen palautteiden ja itsereflektoinnin 

perusteella 
 

Aloittelevalle kirjoittajalle erityisen merkityksellistä on palautteen vastaanotta-
minen. Tunnettu tosiasia on, että kirjoittaja tulee sokeaksi omalle tekstilleen eikä 
useinkaan näe sen kehittymismahdollisuuksia. Tällöin kollegat ja ohjaajat tulevat 
apuun. Useiden harjoitusten myötä myös negatiivisen palautteen sietokyky kas-
vaa. Myöhemmin, harjaantuessaan kirjoittamisen ammattilaiseksi, kirjoittajan on 
helpompi luetuttaa tekstejään luotetuilla ystävillään, ateljeekriitikolla ja kustan-
nustoimittajalla. 

Linna pohtii lukemisen merkitystä kirjoittamisessa ja esittää, kuinka lukija 
muovaa, konstruoi tekstiä itselleen ja yhä uudestaan uusilla lukukerroilla.  

 
Korostetaan lukijan aktiivista roolia luetun ymmärtämisen konstruointiprosessissa. Puhu-
taan hyvän lukijan käyttämistä strategioista lukemisen aikana. Monet tutkijat ja opettajat 
näkevät kirjoituksen luomisessa ja tekstin merkityksen konstruoinnissa samankaltaisia 
ajatteluprosesseja. Myös lukija suunnittelee ja ennakoi, muodostaa ensimmäisellä lukemis-
kerralla tekstistä ensimmäisen version, jota hän muokkaa lukiessaan tekstiä useampia ker-
toja. Sekä luetun ymmärtämisessä että kirjoittamisessa on kyse merkityksen luomisesta ja 
sen muokkaamisesta. Molemmissa merkityksien luominen ja muokkaaminen alkaa oppi-
jan aikaisemmista tiedoista ja kokemuksista.145 

 

 
143 Sharples 1999, 72–73. 
144 Linna 1994, 36. 
145 Linna 1994, 36–37. 
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Kääntämisprosessissa käy samalla tavalla. Itse asiassa Linna lähestyy kirjoittami-
sen prosessia juuri hermeneuttiselta kannalta sekä oppimiskäsityksessä kon-
struktivismin oppia soveltaen, vaikka hän ei tätä erikseen sanokaan.  

Kirjoittaminen on luova prosessi, joka alkaa valmistautumisella, jossa on-
gelman miettiminen on vaiheen olennainen osa. Ratkaisuyrityksissä pyritään 
löytämään keskeisimmät näkökulmat lähestyttävään aiheeseen. Kypsyttelyvaihe 
sisältää erilaisten vaihtoehtojen miettimistä. Oivalluksen hetki on se, missä ko-
konaiskuva ja ratkaisu syntyvät. Loppukehittely on syntyneen tekstin hiomista.  

Prosessi on osa laajempaa kokonaisuutta, jota Roz Ivanič esittelee artikke-
lissaan Discourses of Writing and Learning to Write diskurssi -viitekehyksenä, 
jolla hän analysoi ja määrittää kirjoittamisen tutkimusta ja kirjoittamisen opetta-
mista. Ivanič asettaa kaiken perustaksi kielen, jota ei voi erottaa mentaalisista ja 
sosiaalisista yhteyksistä. Kuten artikkelin tekijä toteaa, kokonaisvaltainen näke-
mys kielestä sisältää sosiaalisia näkökulmia kielen tuottamiseen ja vastaanotta-
miseen.146 Tämän voi käsittää sosiaalisena kontekstina, missä kieltä käytetään. 
Hän käyttää kerroksia kuvaamaan esittämäänsä rakennetta eräänlaisena metafo-
rana.147  
 

 
 
Hän määrittelee kerroksellisuuden valitsemista vertaamalla rakennetta sipuliin. 
Sisimmän osan muodostaa ”teksti”, jonka tässä yhteydessä voi mieltää kielel-

 
146 Ivanič 2004, 223. 
147 Ivanič 2004, 223. 
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liseksi substanssiksi. Toinen kerros käsittää kognitiiviset prosessit, jossa keskity-
tään enemmänkin kielellistämiseen, merkityksiin ja mentaaleihin prosesseihin ja 
tekstien tuottamiseen sekä vastaanottamiseen. Kolmannesta kerroksesta Ivanič 
käyttää termiä event, joka ymmärtääkseni kuvaa sitä välitöntä sosiaalista kon-
tekstia, jossa kieltä käytetään ja ollaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Neljän-
nessä kerroksessa kyse on lähinnä kulttuurisesta kontekstista, jossa keskeistä on 
sosiaalinen konstruktivistinen mielenkiinto kieleen ja kommunikaatioon.148 

 Ivanič esittelee ideansa kirjoittamisesta ja kirjoittamiseen oppimisen dis-
kursseista taulukon avulla, jossa hän ensiksi pohtii laajasti kielen oppimisesta 
taitojen diskurssissa (skills discourse), täsmällistä kieliopin hallintaa, oikeita tavu-
tuksia, pilkutettuja lauserakenteita, ja tätä kautta kielellisiä rakenteita ja erityis-
piirteitä. Näin hän näkee asioiden tapahtuvan etenkin Iso-Britanniassa.149 Kielen 
ja erityisesti äidinkielen osaamisen tärkeyttä korostaa myös Sirkku Latomaa, suo-
men kielen lehtori Tampereen yliopistosta. Hän kirjoittaa artikkelissa Äidinkieli 
-kääntäjän tärkein työkieli kääntäjäkoulutuksen yliopistotasoisen suomen kielen 
opintojen merkityksestä. Tämä kytkeytyy läheisesti Ivaničin diskurssiin kirjoit-
tamisen taidoista. 
 

Välimerkkivirhe havainnollistaa sen, että osa kielen normeista edellyttää kielioppitietoa.  
Myös lauseiden perustyypit kuuluvat tärkeään teoreettiseen tietoon kielen rakenteesta. 
Niiden avulla kääntäjä oppii tarkastelemaan ja tunnistamaan lauseiden rakenteita ja ha-
vaitsemaan muun muassa kielten yhtäläisyyksiä ja eroja. Kääntäjän työssä tämä on tärkeä 
taito.150 

 
Kääntäjä Kersti Juva käsittää kielen puheen ja siitä loogisesti seuraavan kirjoituk-
sen dialogina, jossa ihminen käy toisen kanssa keskustelua pyrkien ymmärtä-
mään toisen sanoman. Hän kirjoittaa luonnollisesta kielestä, jota ei voi täysin se-
littää, vaan joka avautuu vasta dialogissa. Hän hakee kielestä merkityksiä, jotka 
aukeavat tulkintojen avulla. 
 

Luonnollisessa kielessä merkitys vain ei ole lukkoon lyöty ja lopullinen, se on aina li-
kiarvo.151  

 
Lisäksi hän toteaa, kuinka juuri tämän luonnollisen kielen avulla haemme mer-
kityksiä, ja edelleen puhutun ja kirjoitetun kielen suhteesta hän sanoo, kuinka 
jälkimmäiseltä vaaditaan enemmän selkeyttä ja sääntöihin mukautumista.152 Pa-
latakseni vielä Ivaničin diskurssiin kirjoittamisen taidoista, Ivanič asettaa kyseen-
alaiseksi kieliopillisten taitojen opettamisen merkittävyyden mutta toisaalta ei 
kiistä sen tärkeyttä. On huomattava, että tämä on hänen näkemyksensä Eng-
lanissa polarisoituneesta keskustelusta kieliopin opettamisen ja kirjoittamiseen 
liittyvien muiden taitojen opettamisesta opiskelijoiden koulutuksen eri vaiheissa. 

 
148 Ivanič 2004, 224. 
149 Ivanič 2004, 227. 
150 Latomaa 2015, 46. 
151 Juva 2005, 12. 
152 Juva 2005, 12–13. 
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Hänen mielestään näiden tietojen ja taitojen opettamiseen ja saavuttamiseen pi-
täisi olla muitakin keinoja.153  
 

   
 
Luovan kirjoittamisen diskurssin yhteydessä Ivanič kirjoittaa kirjailijan tai kir-
joittajan asemasta merkityksen rakentajana. Kirjoittaja oppii ja kehittyy vain kir-
joittamalla. Hän purkaa artikkelissaan uskomuksia, joita tässä diskurssissa edus-
taa esimerkiksi tekstin luomisessa sen ominaisuus tekijänsä luovuuden tuotteena. 
Hänen mukaansa kirjoittamalla kiinnostavista aiheista oppii enemmän kirjoitta-
misen oppimiseen liittyvistä uskomuksista. Usein esille nousee myös toinen us-
komus, eli lukemalla toisten tekstejä, jotka toimivat ikään kuin malleina, saa vi-
rikkeitä kirjoittamisen oppimiseen.154 Mielenkiintoista tässä on Ivaničin keskitty-
minen itse tekemisen mekaniikkaan, ja luovuuden osuus jää lähes huomiotta. 
Vertauskohtana kääntämisen opettamiseen artikkeli herätteli ajatuksia hyvien 
käännösten lukemisesta ja tulkitsemisesta. Tätä ideaa voisi hyödyntää enemmän-
kin kääntämisen ja adaptaation kursseilla.  

Kolmannessa diskurssissa Roz Ivanič esittelee teoriaa prosessikirjoittami-
sesta. Hän näkee kirjoitusprosessit sekä kognitiivisina että käytännöllisinä kehi-
tyskaarina, jotka toimivat mentaalisina ja käytännössä toteutuvina prosesseina. 
Prosessina, jossa ei tarkastella lopputulosta, tuotetta, vaan itse oppijaa. Näin pro-
sessista oppiminen hyödyttää myös itse lopputulosta. Arvioimisessa hän suosit-
telee molempien, kirjoitetun tekstin ja prosessin arvioimista.155  

 
153 Ivanič 2004, 228. 
154 Ivanič 2004, 229. 
155 Ivanič 2004, 231–232. 
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Roz Ivaničin neljäs diskurssi käsittelee tekstilajien kirjoittamista. Oppijan 
on opittava eri tekstityyppien kielelliset lajipiirteet. Tässä osiossa hän painottaa 
tuotteen, kirjoitetun tekstin merkitystä, mutta ottaa huomioon sen, miten teksti 
on muovautunut. Hän viittaa erilaisilla konteksteilla esimerkiksi akateemisessa 
yhteydessä laadittaviin teksteihin. Ivanič korostaa myös, että kautta aikojen kir-
jailijat ovat omaksuneet eri konteksteissa kirjoittamisen ilman aihealueeseen koh-
distuvaa selkeää opetusta.156 

 Luonnollisesti myös fiktiossa on eri genreissä omat lajivivahteensa, ja esi-
merkiksi käännöskursseilla on ollut vain etu, että ryhmän opiskelijat ovat saaneet 
tuntumaa muista lajeista toisten opiskelijoiden tekstien kautta. Oma lajinsa on 
myös työskentelypäiväkirjan kirjoittaminen ja sen myötä tapahtuva itsereflektio.  

Viidennessä Roz Ivaničin diskurssissa kirjoitusprosessia lähestytään kielen 
tasolla itse kirjoitustapahtuman kautta. Hänen taulukossaan157 the writing event 
liikutaan lajin lisäksi kirjoittamisen sosiaalisen diskurssin puitteissa. Luonnolli-
sesti osassa on kyse myös kirjoitusprosessista. Ivanič painottaa erityisesti kirjoit-
tamisen sosiaalista kontekstia ja sen päämäärähakuisuutta.158 Hän miettii näin 
luokkahuoneessa tapahtuvaa sosiaalistumista ja miten se edesauttaa kirjoittamis-
prosessissa.  

Toisaalta Ivanič viittaa luontaiseen, implisiittiseen oppimiseen, jossa opet-
tajan rooli on vähäisempää. Näin hän lähestyy konstruktivistista oppimiskäsi-
tystä. Kirjoitustapahtumaa pohtiessaan Ivanič konkretisoi kolme eri lähestymis-
tapaa kirjoittamisen opettamiseen. Ensinnäkin hän esittelee toiminnallisen lähtö-
kohdan, joka on tehtävän ja päämäärän eli maalin asettaminen. Toinen lähtö-
kohta on sosiaalinen vuorovaikuttaminen.  

Kolmanneksi hän rohkaisisi opiskelijoita ryhtymään etnografeiksi. Tämän 
voi käsittää koskevan kirjallisia konteksteja, joissa liikutaan. Ymmärtääkseni op-
pimaan oppiminen, itsearvioinnit ja kirjoitus- sekä nyt juuri käännösprosessin ja 
sen eri vaiheiden pohtiminen ovat näitä keskeisiä asioita.159 Hélène Edberg kir-
joittaa lyhyesti Ivaničin diskursseista ja lisää näihin oman diskurssinsa expressive 
sociocritical writing discourse.160 Käsitteellä expressive writing tarkoitetaan luovaa, 
ilmaisuvoimaista ja tajunnanvirtaa lähestyvää vapaata tekstiä, jossa yleensä tun-
teilla ja henkilökohtaisilla kokemuksilla on vahva sijansa. Edbergin diskurssissa 
pohditaan luovan kirjoittamisen avulla kriittistä ajattelua kykynä kirjoittamisen 
avulla tarkastella itseä, toisia ja kieltä sinänsä. Tälle diskurssille on oleellista yh-
teistyö, yksilön kirjoittaminen ja toimiminen yhteisessä tuotantoprosessissa. 
Opiskelijoiden käännösprosessiin ja kirjoittamiseen liittyvää kriittistä ajattelua 
olen tarkastellut hieman jäljempänä. Ivaničin artikkelissa tarkastellaan kuutta 
diskurssia, joista viimeisen, A sociopolitical discourse, jätän käsittelemättä, koska 
siinä pohditaan myös kirjoittamisen poliittisia aspekteja. 

 
156 Ivanič 2004, 232–233. 
157 Ivanič 2004, 225. 
158 Ivanič 2004, 234. 
159 Ivanič 2004, 236. Tähän liittyy myös Hélène Edbergin esittelemä diskurssi kirjassa Crea-
tive Writing for Critical Thinking - Creating a Discoursal Identity. 
160 Edberg 2018, 28. 
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Luovan kirjoittamisen opetuksen akateemiset juuret juontuvat Pohjois-
Amerikan yliopistoissa uuskritiikin rinnalla vähitellen kehittyneestä oppiai-
neesta 1920-luvulta jatkuen 1960-luvulle. Kirjallisuuden tutkimuksen lisäksi ryh-
dyttiin tutkimaan itse kirjoittamista. Johdonmukaisesti tästä seurasi sarja kysy-
myksiä, kuten voiko kirjoittamista opettaa ja pitäisikö sitä ylipäätään opettaa? 
Oppiaine lisättiin opetukseen Australian yliopistoissa 1960-luvun lopulla, ja luo-
van kirjoittamisen ensimmäiset tutkinnot suoritettiin Englannissa East Anglian 
yliopistossa vuonna 1970.161 Suomessa tapahtuneesta kirjoittajakoulutuksesta on 
kirjoittanut Nora Ekström väitöstutkimuksessaan Kirjoittamisen opettajan kerto-
mus, kirjoittamisen opettamisesta kognitiiviselta pohjalta. 

3.2 Prosessikääntäminen 

Kääntäjä Helinä Kangas, joka on suomentanut muun muassa Italo Calvinoa, Um-
berto Ecoa ja Elena Ferrantea kertoo omasta käännösprosessistaan Hanna Klee-
molan lehtiartikkelissa. 
 

– Minä luen aluksi kirjan pari kertaa tarkasti. Sitten jaan tekstin segmenteiksi, ja teen tietyn 
määrän raakakäännöstä päivässä. Sanon tätä vaihetta ojankaivuuksi.” Kangas muokkaa 
käännöstä ruudulla. Loppuvaiheessa hän ottaa tulosteita viilausta varten. Prosessin aikana 
hän käy tekstin useaan kertaan läpi. Kankaan mukaan kääntäjiltä udellaan aina, kuinka 
kauan kirjan kääntäminen kestää. – Kirjan kääntämiseen kuluu vähintään kolme kuu-
kautta. Vuosi olisi ihanteellinen aika, mutta harvoin kääntämiseen saa niin pitkän työajan. 
Ehkä tavallisimmin kirjan kääntäminen kestää neljästä kuuteen kuukautta.162 

 
Kankaan kommentissa korostuu lukemisen merkitys ja kokonaiskuvan muodos-
taminen. Olisi mielenkiintoista tietää, mihin kääntäjä pyrkii tässä yhteydessä seg-
mentteihin jaolla, mutta luonnollisesti lehtihaastattelussa jutun tekijä ei ole kiin-
nittänyt asiaan huomiota. 

Rune Ingo esittelee käännösprosessia teoksessa Lähtökielestä kohdekieleen. 
Hänen mukaansa käännösprosessi sisältää periaatteessa kolme vaihetta: analyy-
sin, siirron ja muotoilun eli synteesin. Jälkimmäisestä käytetään myös termiä uu-
delleenstrukturointi. Prosessikuvausta tutkittaessa hankalimmin hahmottuu 
siirtovaihe, joka tapahtuu kääntäjän alitajunnassa. Kääntäminen alkaa huolelli-
sella tekstin lukemisella. Jotkut kääntäjät lukevat lähtökielisen tekstin moneen 
kertaan kokonaiskuvan muodostamiseksi. Ensimmäisen tekstianalyysin jälkeen 
voidaan ryhtyä kieliopilliseen analyysivaiheeseen, jossa tutkitaan lauseraken-
teita. Tässä analysoidaan muun muassa transformaatioita, joissa sanoja ja sa-
nayhteyksiä korvataan, poistetaan, lisätään tai siirretään toiseen paikkaan koh-
dekielessä. Kyseessä olevaan analyysiin liittyy kiinteästi myös tyylianalyysi, jota 
esittelen jäljempänä esimerkkikäännöksen yhteydessä. Semanttisessa analyy-
sissä tarkastellaan erityisesti merkitysten siirtämistä kielestä toiseen. Pragmaat-

 
161 Dawson 2005, 4–5, 19. 
162 Kleemola 2016, 6–7. 
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tisessa analyysissä tutkitaan esimerkiksi alkuperäisen tekstin siirtymistä toiseen 
kulttuuriin. Tähän liittyy myös käännettävän tekstin funktio. Informatiivinen 
funktio sananmukaisesti välittää tietoa pyrkien olemaan johdonmukainen ja sel-
keä. Fiktiivisen käännöksen ollessa kyseessä välitetään tietojen lisäksi tunteita. 
Näin yritetään saavuttaa käännöksellä sama vaikutus lukijaan kuin lähtökieles-
säkin. Tällöin kääntäjä pyrkii Eugene Nidan esittämään dynaamiseen ekviva-
lenssiin.163 Kolmas tekstin tarkoitus on imperatiivinen, jolloin kääntäjä välittää 
toimintamalleja. Tällaisia ovat esimerkiksi mainostekstit tai käyttöohjeet.164 

Periaatteessa käännösprosessin kuvauksesta voisi jättää pois siirtovaiheen, 
joka tapahtuu kääntäjän aivoissa. Varsinainen teksti syntyy vasta muotoiluvai-
heessa. 

Varsinaiseen kirjoitusvaiheeseen siirrytään muotoilemalla alkuperäisen 
tekstin analysoinnin tulokset kohdekielelle. Kääntäjä pyrkii tässä vaiheessa ole-
maan mahdollisimman uskollinen lähtökielelle. Tällöin hän punnitsee myös 
muodollisen tai dynaamisen vastaavuuden merkitystä. Muodollisessa vastaa-
vuudessa ollaan lähtökielen ja dynaamisessa vastaavuudessa kohdekielen puo-
lella. Välimerkkien käytöstä Ingo toteaa, että on noudatettava mahdollisimman 
tarkasti kohdekielen käytäntöjä.165 Kääntäjä Tarja Härkönen pohtii välimerkkei-
hin liittyen pilkutuksen merkitystä jälkisanoissaan Clarice Lispectorin teoksen 
Tähden hetki uudessa suomennoksessaan. Hän siteeraa kirjailijaa itseään tämän 
vaatiessa käyttämänsä pilkutustavan kunnioittamista. Härkönen toteaa: 
 

Kun tekstiä lukee ääneen, pilkku muiden välimerkkien lailla muuttuu mykäksi. Niinpä 
otin itsekin ohjenuorakseni pilkuttaa hengityksen mukaan. Rytmin mukaan. Mukana on 
myös kokonaan pilkuttomia lauseita.166 
 

Oleellista tässä on juuri rytmillisyys. Jos tekstin lukeminen äkisti takkuaa ja kir-
jailijan ajatuksesta ei saa enää kiinni ja lukija alkaa harhailla, etsiä merkityksiä 
tauolle, niin käännös ei ole onnistunut. On huomattava myös, että Härkönen ei 
ole noudattanut täsmällisesti kirjailijan toivetta pilkutuksesta vaan on suomen-
tanut kirjassakin mainitun puheenomaisuuden nimissä.  

Kääntäminen on uudelleenkirjoittamista. Lukemisen jälkeen alkaa varsinai-
nen kääntämistyö. Tämä vastaa luovaan prosessiin sisältyvää valmistautumista 
tulevaan tehtävään. Lukeminen johtaa toisiin lukemisiin, mikä puolestaan johtaa 
uudelleenkirjoittamiseen. Susan Bassnett kokee kääntäjän lukijana, jonka on 
hyvä ymmärtää lähtökielen tekstin rakenteet. Kääntäjä on lukijana enemmän. 
 

Kääntäjä siis ensin lukee/kääntää tekstin lähtökielen tasolla ja sitten dekoodausprosessia 
jatkaen kääntää tekstin kohdekieleen. Näin tehdessään hän ei tee vähempää kuin lähtökie-
linen lukija, vaan itse asiassa enemmän, sillä hän joutuu tarkastelemaan lähtötekstiä use-
amman kuin yhden systeemijoukon pohjalta. Tämän vuoksi onkin jokseenkin typerää väit-
tää, että kääntäjän tehtävä on kääntää muttei tulkita, ikään kuin nämä olisivat kaksi erillistä 

 
163 Dynaamista ekvivalenssia olen käsitellyt osiossa 5.1. 
164 Ingo 1990, 110–194. 
165 Ingo 1990, 267. 
166 Härkönen 2020, 98–99. 
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toimintoa. Kielten välisessä kääntämisessä heijastuu väistämättä kääntäjän oma luova tul-
kinta lähtötekstistä.167 

 
Lukemisen merkitystä on pohtinut syksyn 2018 kurssin opiskelija oppimispäivä-
kirjassaan. 
 

Toinen lääke tähän vieraskielisyyden vaikutukseen on se, että suomen kieltä luettaisiin 
enemmän – myös kaunokirjallisuutta. Oman kielenkäytön kannalta olen ajatellut, että on 
todella tärkeää lukea suomenkielistä kirjallisuutta, sillä lukemisen katsotaan kehittävän ja 
laajentavan sanavarastoa. Myös kääntäjän tehtävää ajatellen suomenkielisten kirjojen lu-
keminen on varmaan hyvä keino rikastaa kieltä. Kirjan kääntämisessä olisi tärkeää oppia 
ilmaisemaan asioita toisin esim. idiomit eivät suoraan käänny englannista suomeen, vaan 
kääntäjän täytyy koittaa löytää riittävän hyvä suomenkielinen vastine. Kääntäjän työssä 
olisi hyvä muistaa myös kielen elävyys: kieli ei pysy koko ajan samanlaisena. Kieli kehittyy, 
mutta myös vanhoja kielen ominaisuuksia saattaa tulla ikään kuin muotiin – joskus tätä 
suorastaan toivoisi, jotta oma kielemme säilyisi. Tähän asiaan voisi kääntäjällä olla paljon-
kin vaikutusta.168 

 
Kääntäminen on luovan prosessin mukaisesti periaatteessa jatkuvaa ongelman-
ratkaisua jo tehtävän luonteenkin vuoksi. Eri vaihtoehtojen pohtiminen kuuluu 
työn kuvaan. Verkostoituminen ja yhteistyö muiden kollegoiden kanssa edesaut-
tavat ongelmakohtien selvittelyssä.  

3.3 Kääntämisen ohjaus kurssilla luovan kirjoittamisen oppimis-
suunnitelman mukaan 

Käytän tutkimukseni prosessin kuvaamisessa parhaiten tuntemiani eli Jyväsky-
län yliopiston ja sen avoimen yliopiston tarjoamia kursseja. Esimerkiksi Kääntä-
misen ja adaptaation kurssi KIKS1201, Kirjoittamisen paja I, sisältyi syksyllä 2019 kir-
joittamisen ohjelman syventäviin opintoihin. Tämän kurssin asiasisältö koostui 
työpajamuotoisista opinnoista, joihin sisältyi lähitapaamisia ja verkkotyöskente-
lyä. 169 

Jyväskylän yliopiston osaamistavoitteiden mukaisesti opiskelija voi teo-
reettisen tietämyksen kasvaessa tutustua kirjoittamisen eri lajeihin ja löytää it-
selle mieluisen lajityypin. Hän voi valita vaikka perusopintojen proosakurssin ja 
jatkaa proosan kirjoittamista aineopintojen jaksossa Tekstikokonaisuus-genreen har-
jaantuminen. Prosessi toimii periaatteessa useassa eri vaiheessa. Ensin opiskelija 
tutkii genren teoriaosuutta, sitten ideoi ja kirjoittaa ensimmäisen tekstiversion, 
sen jälkeen hän vastaanottaa palautetta ohjaajalta ja kollegoilta. Myöhemmin 
opiskelija kirjoittaa toisen version ja käy tekstinsä läpi palautteiden avulla. Myö-
hemmin, esimerkiksi syventävien opintojen myötä, kyseinen teksti on mahdol-
lista liittää osaksi pro gradu -tutkielmaa ja viedä aina julkaisuun saakka. 

 
167 Bassnett 1995, 97–100.  
168 Kurssi 2018. 
169 Jyväskylän yliopiston kirjoittamisen syventävät opinnot. (Viitattu 10/12/2019). 
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Ensimmäinen professori Lahdelman kurssi, jolle osallistuin ohjaajana, si-
joittuu ajalle 6.10.2005 – 27.2.2006. Tälle kääntämisen ja adaptaation kurssille 
osallistui 25 Jyväskylän yliopiston opiskelijaa. Kurssi sisälsi myös tšekkiläisen 
kääntäjän ja tutkijan Mariana Houskován luennot. Kirjalliseen kyselyyni vastasi 
kahdeksan opiskelijaa ja vastausprosentiksi muodostui 38 %. Kirjallisuutta pää-
aineenaan opiskelevia oli vastanneista viisi. Kaksi oli suomen kielen opiskelijoita 
ja yksi historian. Opiskeluvuosia vastanneilla oli kertynyt keskimäärin 3,5 vuotta. 
Opiskelijoiden oman määrittelyn mukaan heidän kielitaitonsa muodostui seitse-
män osalta englannista. Ruotsia hallitsi seitsemän, saksaa neljä, ranskaa kuusi, 
espanjaa kolme, italiaa yksi, latinaa yksi ja viroa yksi opiskelija. 

 
 

 
Kääntämisen ja adaptaation kurssin prosessikaavio 
 
 
Laadin tämän ensimmäisen kurssin opiskelijoille kyselyn, joka sisälsi useita pro-
sessiin liittyviä kysymyksiä. Tiedusteluuni ”miksi hakeuduit tälle kurssille ja 
mitkä olivat tavoitteesi”, vastattiin, että kiinnostuksesta kääntäjän työhön, kieli-
taidon kohentaminen ja haluttiin oppia kääntämisestä ja työn prosessista. Kaikki 
halusivat osallistua mahdollisesti järjestettävälle jatkokurssille. Usea vastaaja 
kertoi innostuneensa kääntämisestä kurssin myötä siinä määrin, että aikoi jatkaa 
kurssilla aloitetun tai jonkun toisen käännöstyön parissa. Näistä opiskelijoista 
eräs vastasi asettamiini kysymyksiin: 
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Mitä ja missä opiskelet yliopistossa? 
Oliko sinulla jo valmis idea tai käännettävä teksti kurssille tullessasi? 
Saitko selkeän kuvan kurssitiedotteesta eli mitä opinnot käsittävät? 
Onko sinulla esimerkiksi kirjallisia tavoitteita? (esim. käännöstyö) 
Kielitaidon kohentaminen? 

 
Hänellä oli opintoja takana noin viisi vuotta humanistisessa tiedekunnassa his-
torian ja etnologian laitoksella. Omasta mielestään hänellä oli hyvä kielitaito, 
mutta paljon olisi vielä kohennettavaakin. Hänen valitsemansa käännösteksti liit-
tyi työn alla olevaan väitöskirjaan. Opiskelija oli kaivannut myös enemmän kään-
tämiseen johdattelevaa luento-osuutta. Hänen tavoitteenaan oli mahdollisuus 
kääntää koko teos ja julkaista se myöhemmin. 

 
Vastasiko opetus odotuksiasi? 
Oliko teoreettista osuutta riittävästi? 
Saitko riittävästi palautetta omasta työstäsi? 
Arviosi opettajien ja toisten opiskelijoiden palautteesta ja osuudesta 
Pitäisikö pari-/ ryhmätöitä olla enemmän? 
Oliko ryhmissä riittävästi keskustelua? 
 
Teoreettista osuutta oli riittämiin, mutta ei pieni lisä olisi haitaksikaan ollut. Kenties jotain 
hieman tarkempaa nykytutkijoitten käsityksistä (siltä varalta, että se aihe jatkossa enem-
män kiinnostaa) olisi ollut kiintoisaa kuulla. Pari- ja ryhmätöitä en olisi kaivannut lisää, 
tämä malli oli oikein hyvä. Palautetta omasta työstäni sain hyvin; tosin toivoin, että use-
ampi opiskelijoistakin olisi uskaltautunut kommentoimaan nimenomaan käännöksen han-
kalia kohtia ranskasta suomeen, mutta näiden kommenttien vähyys johtunee vain kielitai-
don puutteesta eikä sille mitään voi. 
 Keskustelua oli mukavasti ja siinä mielessä kurssi oli hyvinkin antoisa. Sen sijaan väliin 
tuntui ärsyttävältä se, että (siltä ainakin vaikutti) jotkut olivat vain hutaisseet ensimmäisen 
käännösversion vasemmalla kädellä. Oliko sitten ollut sellainen käsitys, että raakakään-
nöksen kuuluukin olla ihan todellinen raakile? Sellaisen tekstin kommentoiminen ja tarkka 
lukeminen tuntuivat kuitenkin silkalta ajanhukalta. Kun kaikki tietävät, että teksti on kään-
netty suoraan sanakirja kädessä sanamuotoja miettimättä, on tosi turhaa istua pohtimassa 
lauserakenteitten muovaamista. Toisen kierroksen tekstien käsittely sen sijaan oli mielen-
kiintoista ja antoisaa, ja oli tosi mukavaa päästä kerrankin viilaamaan pilkkuja muitten asi-
asta kiinnostuneitten kanssa .  
 
Ehdotuksia, vihjeitä opettajille, henkilökunnalle, toivomuksia aineiston suhteen? 
Moitteita, parannusehdotuksia? 
Aiotko jatkaa vielä nyt valmistuvan tekstin parissa vai aloitatko jotain uutta? 
Kiinnostaako kääntäminen, saitko virikkeitä, kipinän? 
 
Aion jatkaa, kunhan suinkin ehdin! Tuntuu, että pääsin siinä sen verran hyvään alkuun, ja 
tavallaan sisälle tekstiin, joten sen jatkaminen kiinnostaa todella paljon. 
 
Esimerkit erilaisista (eri aikoina tehdyistä) käännöksistä olivat tosi valaisevia! Ne kertovat 
hyvin selvää kieltä siitä, että käännös aina ajassaan kiinni. Olisi voinut olla mielenkiintoista 
vertailla tarkemmin myös käännöksiä, joita kurssilaiset olisivat tehneet – nythän käännet-
tiin häthätää tunnilla yksi runo, mikä sekin oli toki kiintoisaa. Siinä huomasi, miten mo-
nella tavalla oikein asiat voi sanoa. Voisi olla kiinnostavaa vertailla tarkemmin ihan ajan 
kanssa tehtyjä pienkäännöksiä. 
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Kannattaisi kokeilla opponointia, koska toisten opiskelijoiden perehtyneisyyttä teksteihin 
moitittiin useassa vastauksessa. 
 
Teoriaa olisin kaivannut vähän enemmän, toisaalta käytännön harjoitukset olivat hyviä. 
Palautteen saaminen ja antaminen opettivat paljon. Keskustelua oli paljon ja se oli raken-
tavaa ja kannustavaa. 
 
Voisitko kertoa muutamilla sanoilla käännöstyön kulusta, metodeistasi ja mahdollisista  
ongelmista ja kuinka ratkaisit ne? 
 
Kirjoitan yleensäkin vaiheittain, joten tekstin ensimmäisen raakaversion nopeahko kirjoit-
taminen ja sen aina vain tarkempi muokkaaminen olivat luonnollisen tuntuinen lähesty-
mistapa. Ehdin kirjoittaa ensimmäiseksi käsittelykerraksi jo ”toisen version”, joka tuntui 
varsin valmiilta – ehkä vähän liiankin? Kenties enemmän keskustelua olisi tullut kesken-
eräisemmästä käännöksestä. Toinen käsittelykerta oli oikeastaan muutaman yksityiskoh-
dan hiomista.  
Ongelmia oli muutaman kohdan kääntämisessä; ranskan kielen monimutkaiset lausera-
kenteet olivat aika hankalia ymmärtää. Niistä sekä mahdollisista käännöksistä juttelin 
muutaman kieltä taitavan kaverin kanssa. Sen sijaan tekstin muovaaminen suomen kielelle 
ei ollut kovinkaan vaikeaa; päätin jo aluksi, että lyhentelen pitkällisiä lauserakenteita sen 
verran, että niistä on helpompi saada selkoa. Jonkin verran mietin käännöksen tyyliä; ha-
lusin säilyttää alkutekstin vanhahtavan tunnelman ja tyylin, mutta kääntää tekstin silti sel-
keäksi suomeksi, jota olisi sujuvaa ja mukavaa lukea. Kokeilin ensin hieman yksinkertai-
sempaa tyyliä ja tavanomaisempia sanavalintoja, mutta huomasin pian, että jotain viehä-
tystä sen myötä katosi. Yritin siis säilyttää alkutekstin koukeroita, uskonnollisia sävyjä 
sekä hieman epätavallisia sananvalintoja, jotta tunnelma säilyisi, ja olin lopulta ihan tyyty-
väinen tulokseen. 
 
Aloin lukemalla novellin pariin kertaan. Kypsyttelin pari viikkoa. Ensimmäisen version-
tein yhdellä istunnolla turvautumatta sanakirjaan. Toinen versio, jossa sanakirjaa käyttäen 
selvitin aukkopaikat. Kolmannella kerralla muokkasin vielä tekstiä. Viimeisessä versiossa 
tein muutokset, joihin opettaja/ryhmä oli puuttunut. Ongelmana oli ennen kaikkea ääni-
maailman luominen ja aion vielä muokata sitä. 
 
Tein ensin raakaversion, jossa selvitin epäselvät sanat jne. Sen jälkeen työstin pelkkää suo-
menkielistä tekstiä, jotta siitä tuli luontevampi. Ongelmia oli pitkien lauseiden ja joidenkin 
ilmaisujen kanssa. Ratkaisin lisäämällä itse välimerkkejä, mietiskelin ilmaisuja. 
 
Valitsin tekstin vastikään lukemastani kirjasta. Sopivan pituista lukua oli vaikea löytää, 
joten käänsin lopulta kaksi lukua. Tekstin pituuden vuoksi en ehtinyt tarpeeksi keskittyä 
sen hiomiseen. Käytin apuna kirjaston Englanti- suomi- sanakirjaa sekä nettisanakirjaa ja 
– hakuteoksia. 1800- luvun Englannin maaseutukulttuuriin sijoittuvan tekstin kääntämi-
sessä ongelmia aiheuttivat mm. vanhat, murteelliset ja arkkitehtuuriin liittyvät sanat. Myös 
englannin ja suomen lauserakenteet eroavat paljon esim. pitkät lauseet ja runsas ing - muo-
tojen käyttö, joka hämäsi. Kääntäminen oli tasapainoilua suoran käännöksen, joka johtaa 
kankeuteen ja sekavuuteen ja toisaalta liian vapaan käännöksen, jossa merkitys muuttuu, 
välillä. Vertailin Hardyn toista teosta Mayor of Casterbridge ja sen suomennosta, josta oli 
apua käännösongelmien ratkaisussa. 
 
Käänsin ensin sanatarkasti tekstin ja aloin sitten muokata sitä ”suomeksi”, etsimään pa-
rempia sana- ja lausemuotoja jne. Ongelmana oli, etten osannut alkuperäistekstin kieltä 
tarpeeksi hyvin. Sanakirjan ja palautteen avulla ongelmat ratkesivat. 
 
Minulla kesti pitkään löytää sopiva teksti, mutta sitten kun se löytyi, alkoi homma luistaa. 
Lähinnä toimin niin, että tein monen monta versiota aina lisää hioen samoista teksteistä. 
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Sanakirjasta tuli hyvä kaveri. Minulla oli myös onneksi mahdollisuus olla yhteydessä teks-
tien kirjoittajaan, tämä oli hyvä, sillä näin pystyin varmistamaan tiettyjä kohtia. 
 
 Minulla oli alkutekstin ohessa myös runon (America) lausuttu versio. Palasin monesti tuo-
hon lausuttuun versioon rytmitystä pohtiessani. Luin myös itse ahkerasti käännöstäni ää-
neen. 
 
Ensin tein nopean ”raakakäännöksen”, jota sitten muokkasin ensin itsekseni ja myöhem-
min saamani palautteen perusteella. Luin tekstiä ääneen itselleni ja hioin lauserakenteita 
ja sanavalintoja. Loppuvaiheessa ongelmana oli se, että en tiennyt, mitä olisin tekstille teh-
nyt, vaikka tiesin, että siinä on edelleen ”vikaa”. 
 
Kun kurssi alkoi, aloitin suurella innolla kääntämisen ja yhdessä illassa käänsin aika paljon 
ja nopeasti kynällä paperille tekstiä. Muutaman päivän jälkeen luin aikaansaannokseni lä-
vitse ja se oli niin kamala, että meinasin luovuttaa. Mutta sitten aloitin puhtaaksikirjoitta-
misen tietokoneelle ja tässä vaiheessa sysäsin alkuperäistekstin syrjään, eikä tulos ollut 
enää niin hirvittävää. Kun sitten jatkoin työtä, tein taas ensin raakakäännöksen paperille 
välittämättä sen hirveydestä ja vaikeat kohdat jätin siihen vaiheeseen, kun taas siirsin teks-
tin koneelle.170 

 
Teoreettisesta osuudesta ollaan yleensä kahta mieltä, kuten yllä olevista kom-
menteista käy ilmi. Toiset haluavat lisää teoriaa, ja suurin osa on tyytyväinen tar-
jontaan. Moni opiskelija on näiden palautteiden perusteella aloittanut nopeasti 
tehdyllä raakaversiolla. Muutama opiskelija mainitsee oleellisen seikan, kuinka 
hän on siirtänyt ensimmäisen palautteen jälkeen lähdetekstin syrjään ja jatkanut 
suomenkielisen käännöksen parissa. Ohjaajana olen korostanut tämän merki-
tystä, jolloin näin kirjoitettu teksti kääntyy yhä paremmalle suomen kielelle. 
Kurssia on voinut käyttää hyödyksi muissa opinnoissa, eli opiskelija on saattanut 
kääntää hänelle ajankohtaista tekstiä tai tehnyt esimerkiksi adaptaatiota. Myö-
hemmin olen esittänyt samat kysymykset usean eri kurssin yhteydessä hieman 
eri muodoissa ja havainnut, kuinka yleistasolla vastaukset eivät sinänsä poikkea 
toisistaan. 

Useasti kursseilla törmätään kieliongelmaan, joka tulee esille, kun annetaan 
palautetta jostakin muusta kuin englannin kielestä. Opiskelijat tuntevat syylli-
syyttä, kun eivät osaa ollenkaan tai riittävän hyvin esimerkiksi ranskaa, saksaa, 
ruotsia, ja palaute toisille opiskelijoille jää vaillinaiseksi. Vaikka moni opiskelija 
pitää omaa kielitaitoaan hyvänä, niin silti vastauksista saa sellaisen käsityksen, 
että ei olla vielä riittävän hyvällä tasolla, ja moni toteaakin sen suoraan.  
 

Ryhmän koko olisi kenties voinut olla jonkin verran suurempikin; myöhäiseen iltapäivä-
aikaan monilla tuntuu olevan menoja, ja paikalla olisi voinut olla enemmänkin väkeä. 
Tämmöisiä asioita on kuitenkin tietysti hankala ennakoida; mieluummin liian pieni po-
rukka kuin liian suuri! 

 
Ryhmäkokoa koskevaan kysymykseeni on yleensä vastattu edellä olevan tapaan. 
Pieni ryhmä on toimivampi ja opiskelijat tutustuvat toisiinsa nopeammin, jolloin 
palautteen jakaminen on luontevampaa. Usein on käynyt myös niin, että ryh-
mässä on monta toisensa jo hyvin tuntevaa, ja silloin on ollut ilo seurata keskus-

 
170 Kurssi 2005–2006. Olen esittänyt kaikki kysymykset liitteessä 2. 
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telua kääntämisen ongelmista rennossa ilmapiirissä. Tämän luomiseksi ponnis-
telemme muutoinkin jokaisella kurssilla.  

Yleensä kursseilla tekemämme harjoitukset ovat saaneet osakseen kiitosta. 
Muutaman kerran, kuten näistäkin vastauksista ilmenee, on toivottu harjoitusta, 
joka toistettaisiin kurssin loppuvaiheissa. Tämän olen toteuttanut vain kerran, 
syksyn 2017 kurssilla, ja siitä kirjoitan jäljempänä osiossa 3.5. Esimerkki käännös-
prosessin toteutumisesta: käännösharjoitus Raymond Carverin runosta. Kokeile-
misen arvoista olisi myös toisinaan ehdotettu opponointi, jossa jokaisella kään-
täjäopiskelijalla olisi vastinpari, joka syventyisi erityisesti toisen käännökseen. 
Lauserakenteet ja välimerkit aiheuttavat kerta toisensa jälkeen runsaasti keskus-
telua, ja hyvä niin, koska näiden kysymysten avulla päästään sujuvaan suomen-
nokseen. Ohjaajana olen aina korostanut oman käännöksen ääneen lukemisen 
merkitystä, ja hyvin moni on ottanut sen ohjenuorakseen. Edellä eräs opiskelija 
kirjoittaa äänimaailman muokkaamisesta novellia kääntäessään ja harmi kyllä, 
tutkijana minulta jäi kysymättä opiskelijalta, mitä hän sillä tarkoittaa. Tämän 
pohjalta voisi löytyä jotakin erityistä, meitä kaikkia kiinnostavaa. 

Kääntämisen ja adaptaation kurssit alkavat teorian ja käytännön harjoitus-
ten lisäksi alkukielisen tekstin valinnalla. Kyse on luovan kirjoittamisen proses-
sin tapaan aiheen valinnasta ja kääntämisen lähtötekstin valitsemisesta ja sen 
huolellisesta lukemisesta. Jos kyse on lyhyestä proosatekstistä eli katkelma no-
vellista tai romaanista, silloin koko teoksen lukeminen hyödyttää kääntäjää her-
meneuttisesta näkökulmasta ajateltuna. Eräs opiskelija kuvaa valintaansa näin: 
 

Vaikka saksan kielen taitoni onkin rajoittunutta, yllätyin, kuinka sujuvaa kääntäminen oli 
sen jälkeen, kun tekstiin ns. "pääsi sisään". Näytelmätekstiä oli siinä mielessä helppo kään-
tää, että hahmojen vuorosanat olivat osa laajempaa keskustelun kontekstia, joka helpotti 
ymmärtämistä. Sanakirjaa pääsin silti käyttämään!171 

 
Samalla syksyn kurssilla opiskelijamme pohti aihevalintaansa ja mietti muun 
muassa Tolkienin lyriikan kääntämistä. Neljännen tapaamiskerran jälkeen hän 
kirjoittaa työskentelypäiväkirjaansa: 
 

12.10.2017 Tapaamiskerralla kävimme läpi, missä vaiheessa kääntämisprosessit ovat. Esi-
tin kaksi vaihtoehtoa, joita olen miettinyt. Erityisesti Raid-käännöksen idea tuntui herättä-
vän ryhmässä positiivisen kiinnostuneen reaktion, joten aloin kallistua sen suuntaan. 

 
Opiskelija päätyi tekstittämään englanniksi muutaman minuutin jakson Tapio 
Piiraisen ohjaamasta elokuvasta Raid. 

Monet opiskelijat ovat sanoneet tutustuneensa hieman kirjailijaan ja hänen 
taustaansa sekä aikakauteen, jota teoksessa on kuvattu. Käännösopiskelija, joka 
käänsi Charles Dickensiä, (olen käsitellyt aihetta tarkemmin osiossa Vanhan kau-
nokirjallisuuden kääntäminen ja puhekielisyyden välittäminen), kirjoittaa vas-
tauksessaan kysymykseeni käännösmetodeista näin: 
 

 
171 Kurssi 2017. 
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Tutkin ensin kirjoittajan taustaa, aikakautta, asenteita, ajatuksia, olosuhteita. Käytin Wi-
kipediaa hyvin paljon sekä googletin, jotta opin ymmärtämään eri kulttuurin vanhaa aika-
kautta.172 

 
Fiktion kirjoittamisprosessissa oman tekstin lukeminen ääneen helpottaa usein kir-
joittajaa havaitsemaan virheensä ja korjausta vaativat kohdat, jotka nousevat häirit-
sevinä esiin omasta tekstistä. Käännöskursseilla olen usein korostanut juuri ääneen 
lukemisen merkitystä. Moni opiskelija on maininnut työpäiväkirjassaan, kuinka he 
ovat kirjoittaneet ensin raakaversion sanasta sanaan juurikaan välittämättä loppu-
tuloksesta, ja näin on menetelty varsinkin runokäännöksissä. Sitä seuraa tarkempi, 
harkitumpi käännös. Tästä menetelmästä on nähdäkseni se etu, että työ käynnistyy 
ja mahdollinen kääntämisen blokki saadaan näin sivuutettua. Muitakin työskente-
lytapoja on, kuten eräs opiskelija kertoo tässä 7.1.2010 päivätyssä sähköpostissa. 
 

Työn tekemiseen löytyi rutiini yllättävän helposti - heti kun vain uskaltauduin tarttumaan 
tuumasta toimeen. Jo ensilukemalla olin tosin yrittänyt jo miettiä erilaisia ratkaisuja ja 
mahdollisia ongelmakohtia. Itselleni luontevin tapa edetä oli tekstin yhtäaikainen kirjoit-
taminen englanniksi ja suomeksi: ensin näpyttelin alkuperäisversiota kirjan sivuilta säh-
köiseen muotoon pari kappaletta kerrallaan, sitten muokkasin saman tekstin suomalaiseen 
muotoon. Pari sivua työstettyäni luin kääntämääni tekstiä tarkkaavaisesti, kokonaisuutena, 
ja mietin minkälaisia muutoksia, olisi syytä tehdä.173 

 
Kirjoittaja- ja kääntäjäopiskelija saavat palautteensa ensimmäisen version jälkeen. 
Seuraavaksi muokataan kaunokirjallista käännöstä saadun palautteen mukaan. 
Eräässä työskentelypäiväkirjassa opiskelija kirjoittaa heti ensimmäisen palaute-
kokemuksen jälkeen, noin viikkoa myöhemmin: 
 

16.11.2017 
Kommentit ryhmältä, hyvällä mielellä jatkoon  
imperfektissä? 
pilkutus, lauseenvastikkeet 
 
16.11.2017 
Bistro Soppa, 20 cl luomuvalkoviiniä ja juustoja 
Päivän kommenttien läpikäynti ja omia lisähuomioita ylös. 
45 min 
 
22.11.2017 
Kotona keittiön pöydän ääressä, tee kuuluu kirjoittamiseen. Aina. 
Kommentteja läpi, suunnitelmaa jatkosta: 
- kommentit puhtaaksi 
- tulostus (ekat 4 sivua) 
- 2 sivua lisää käännöstä (skannaa, kopioi 1. käännöstä varten) 
- 1. versio käännöstä puhtaaksi 
- tulostus ja kommentointi 
- 2. versio käännöstä puhtaaksi (tulostus ja tarvittaessa 3. versio) 
- lähetys ryhmälle 12.12 
10 min 

 
172 Kurssi 2010. 
173 Kurssi 2009. 
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Tutkijan huomio kiinnittyy välittömästi palauteistunnon jälkeen käytetty 45 mi-
nuutin aika kollegoiden kommenttien läpikäymiseen. Kyseessä on Hannu Raja-
niemen teos The Quantum Thief, jossa on monimuotoista ja hankalaa scifi- sanas-
toa. Opiskelija on omistautunut tehtävälleen, ja prosessin etenemistä kuvaa oi-
vallisesti 22.11.2017 päivätyt merkinnät. Prosessi jatkuu toisen version kirjoitta-
misella, palautteella ja viimeistelyllä. Suomennoksen suhteen tekstin loppuun 
kirjoittaminen ja julkaiseminen jäävät opiskelijoiden omalle vastuulle.  

Kurssin suunnittelun pohjana olevassa artikkelissaan Kääntäminen proses-
sina Tuomo Lahdelma määrittelee prosessikirjoittamisen eri vaiheiden kautta to-
teutuvana kirjoittamisena ja nimenomaan sellaisena, jota ei tehdä valmiiksi yh-
dellä ainoalla kerralla. Hän korostaa vaiheiden ja jaksojen eriluonteisuutta. Täl-
löin prosessissa tulevat esiin ratkaisevina tekijöinä kirjoittajan luovuus ja kriitti-
syys. Luovuutta käsittelen tarkemmin osiossa 7 Luovuus, subjunktiivinen tila ja 
habitaatti. Kriittisyys on hieman hankalampi käsite tässä yhteydessä. Se liittyy 
kiinteästi palautteisiin ja itsearviointiin ja on, kuten Lahdelma toteaa artikkelis-
saan, luovuuden pois sulkeva tekijä ja luonnollisesti myös päinvastoin. Luovuus 
edistää kirjoittamisprosessia ja kriittisyys oman tekstin suhteen hidastaa.174 Olen 
kysynyt opiskelijoilta luovuuden ja kriittisyyden suhteesta omassa käännöstyös-
sään. Usein tätä ei ole hahmotettu ja olen saanut hyvin lyhyitä kommentteja, 
mutta vastauksia löytyy myös, kuten nämä kommentit kysymykseeni Luovuus 
ja kriittisyys liittyvät myös olennaisesti kääntämisprosessiin. Koitko tämän suh-
teen ongelmia työsi kuluessa? 
 

En oikein osaa mieltää kriittisyyttä käsitteenä, mutta oletan sen tarkoittavan sitä, että teks-
tiä tulee tarkastella objektiivisesti ja etäisyydellä, kokonaisuutena. Jos kriittisyydellä tar-
koitetaan itsekritiikkiä, täytyy olla valmis luopumaan niistä asioista, joista itse pitää, mutta 
jotka eivät sovi tekstiin, vaikka kivalta tuntuisikin oma mukava ja pikkusievä kirjoitus. 
Käänsin lauseen” Then consider yourselves dead already.” ”Sitten voitte määritellä itsenne 
kuolleiksi”, jonka ryhmän palautteen jälkeen muutin;” Sitten voitte pitää itseänne kuol-
leina”. Tämä olikin paljon parempi, eli itsekritiikkiä, ettei lopputulos muutu liian runolli-
siksi tai ilmennä vain kääntäjän omaa napaa.175  
 
Kyllä. Otin ehkä liikaakin stressiä etenkin ensimmäisen kerran jälkeen, mutta toisaalta 
pitkä aikaväli ensimmäisen ja toisen käännöskerran välillä mahdollisti ideoiden pyöritte-
lemisen, pohdiskelun ja "muhimisen".176 
 
Tehdessäni käännöstä pohdin jatkuvasti sitä, kuinka paljon voin muuttaa sanoja ja lause-
rakenteita, muuttuisivatko merkitykset tai muuttaisinko niitä vahingossa, menetettäi-
siinkö silloin jotain oleellista, missä olisi sopiva tasapaino, jne.177  
 
Tuntien ja taas tuntien istumisena! :) Lähestyn tässä aihetta kahdella tapaa: kriittisyys suh-
teessa valittaviin teksteihin ja kriittisyys oman käännöstyön suhteen.  
  

 
174 Lahdelma 2003, 106. 
175 Kurssi 2010. 
176 Kurssi 2009. 
177 Kurssi 2009. 
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Kriittisyys suhteessa omaan työhön on usein armotonta. Jopa prosessikirjoittamisessa ko-
vin keskeneräistä tekstiä on vaikea näyttää. Vaikka jokin kohta ei tahtoisi taipuakaan, sille 
ainakin tahtoo löytää eri vaihtoehtoja keskusteltavaksi kuin vain käsitellä pelkkiä aukkoja.  
  
Hiomisvaihe on pitkä. Samoin taipuisasti kääntyvä tekstikin vaatii hyllytystä - pienen 
tauon jälkeen sen voi lukea taas uusin silmin. Voi olla vaikeaa päättää, milloin prosessi on 
valmis paketoitavaksi. Ainakin on oltava varma lähestymistavastaan ja luotettava tekstin 
lauluun.178  

 
Tässä viimeisessä vastauksessa on kiinnostavaa opiskelijan huomio jopa kesken-
eräisen tekstin tuomisesta palautekeskusteluun. Käännösprosessi näyttää siis toi-
mivan hyvin samansuuntaisesti perinteisen fiktiivisen tekstin kirjoittamisen 
kanssa. Tekijä kamppailee omaa kriittisyyttään vastaan. 

Useissa prosessikirjoittamista käsittelevistä kirjoista on hyvin yksityiskoh-
taisia kuvauksia eri vaiheista aina suunnittelusta julkaisuun saakka. Olemme 
Lahdelman kanssa kurssia suunnitellessamme huomanneet, kuinka keskeistä on 
palautteen jakaminen opettajien, ohjaajien ja kanssaopiskelijoiden välillä. Kaikki 
palaute on relevanttia. On tärkeää, että kaikki saavat tasapuolisesti tietoa oppi-
tunneilla jaettavasta suullisesta palautteesta, ohjaajien kirjallisista kommenteista 
ja opiskelijoiden keskenään jakamasta informaatiosta toistensa käännöksistä. Pa-
lautteen, vuorovaikutuksen ja dialogin avulla opitaan lisää ja käännösteksti ke-
hittyy parhaimmalla mahdollisella tavalla. Helena Linna määrittelee prosessia 
nojautuen vahvasti konstruktivismin peruskäsitteisiin: 
 

Prosessikirjoittamisessa korostetaan sitä, miten kukin oppilas itse luo oman tekstinsä 
omista lähtökohdistaan. Prosessin aikana hänelle pyritään antamaan kaikki mahdollinen 
tuki, jotta hän onnistuisi tekstillään viestittämään itselleen merkityksellisiä asioita. Tällöin 
opetuksen lähtökohta on se, että huomioidaan oppija aktiivisena merkityksiä rakentavana 
yksilönä ja opetus rakennetaan hänen aikaisempien elämänkokemuksiensa pohjalta. Pro-
sessikirjoittamisen periaatteet korostavat kunkin oppilaan yksilöllistä kehittymistä kirjoit-
tajana.179  
 

Käännöskursseilla olen noudattanut näitä periaatteita. Opettajan ja ohjaajan roo-
lista prosessikääntämisessä olen kirjoittanut enemmän osiossa 3.4. Parhaiten pro-
sessia opiskelijan kannalta kuvaavat nämä saamani vastaukset kysymykseeni 
kurssin ja prosessin toimivuudesta. 
 

Itse käännöstyön tekeminen prosessinomaisena oli minulle tavallaan itsestään selvää. Kir-
joitan hyvin prosessinomaisesti jatkuvasti muutenkin, jotta saan ylipäätään tekstiä aikaan 
ja vältän ylitsepääsemättömän itsesensuurin. Kirjoitan yleensä ensimmäisen version pape-
rille käsin, siitä puhtaaksi koneelle, tulostan ja kommentoin, sitten kirjoitan taas puhtaaksi. 
Tämä jatkuu usein niin kauan kuin vain on aikaa muokata tekstiä, joten työn esittely kat-
kaisi työskentelyä hyvin ja palaute antoi uutta näkökulmaa. Mielestäni siis kurssi toimii 
prosessinomaisena, koska se antaa hyvät edellytykset ajatella tekstiä jatkuvasti keskeneräi-
senä ja kehityksen kohteena, jolloin paineet lopputuloksesta ovat paljon pienemmät. Aina-
kin minulle on helpompi antaa luovuuden viedä mennessään, kun voin ajatella, että teks-

 
178 Kurssi 2010. (nämä kolme lainausta ovat kaikki eri vastaajilta). 
179 Linna 1994, 76. 
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tistä ei tarvitse tulla valmista vielä tällä kerralla, eikä välttämättä seuraavalla tai sitä seu-
raavallakaan kerralla.180 
 
Prosessinomainen muoto on minusta hyvä käännöskurssille. Kääntäminen ja tekstien tuot-
taminen yleensäkin on prosessia, joten tämä tuntuu tavoittavan työn todellisuutta.181  

 
Ohjaajan kannalta oli mieluisaa kuulla, että prosessinomainen kurssi toimii. Lä-
hes kaikki aikaisemmat ja myöhäisemmät kyselyni ovat tuottaneet saman loppu-
tuloksen. Opiskelijat kokevat erityisesti pitkäkestoisen prosessin hyvänä. Tällöin 
käännöstekstin työstämiselle jää enemmän aikaa. Edellä olevasta vastauksesta il-
menee eräs mielenkiintoinen seikka, jonka huomaan vasta nyt jälkikäteen. Opis-
kelija kertoo kirjoittavansa ensimmäisen version käsin. Olisi hyödyllistä pohtia 
käsin kirjoittamisen merkitystä opiskelijoiden kanssa ja kartoittaa, kuinka yleistä 
se on. Kirjoittamisen opiskelijoilta – joita suurin osa kurssin opiskelijoista on – 
voisi kysyä, kirjoittavatko he yleensä käsin tekstinsä ja toimivatko he toisin nyt 
käännöskurssin aikana ja miten käsin kirjoittaminen vaikuttaa heidän luovuu-
teensa ja käännöksien ongelmanratkaisuihin. 

Tekstin valinta saattaa olla suhteellisen nopea ja spontaani, tai ohjaaja on 
ehdottanut kyseistä originaalia tekstiä. Syksyn 2009 opiskelija vastaa kysymyk-
seeni aiheen valinnasta näin: 
 

Puolivahingossa. Selailin novelleja ja etsin lähdetekstiä, kun Outi Almin 
novelli osui silmiini. Se tuntui sopivalta, joten valitsin sen. 

 
Muutamalla kerralla opiskelijat ovat kertoneet käännöksen liittyvän heidän val-
misteilla olevaan pro graduunsa. Samalla tavoin kirjoittajakoulutuksessa päädy-
tään omaan genreen suunniteltaessa lopputyön taiteellista osuutta. Joka tapauk-
sessa kirjoittajakoulutuksessa prosessilla on enemmän aikaa, mikä ilmenee ide-
oimisessa ja tiedonkeruussa. Väistämättä kääntämisessä kulttuurierot, taustat, 
kirjailija, teoria ja lajin erityisominaisuudet jäävät käsittelemättä. Kirjoitusproses-
sin mukaisen rungon rakentaminen vaatii paljon enemmän työtä varsinkin, kun 
kyseessä on proosan kirjoittaminen. Ensimmäisten versioiden suhteen sekä kir-
joittamisessa että kääntämisessä on useita samoja osatekijöitä, joita ilmentävät 
tekstin keskeneräisyys. Käännetyssä tekstissä esiintyy rakenteellisia puutteelli-
suuksia, ja valituissa sanoissa on epäselvyyksiä. Ensimmäisellä palautekerralla 
tekijä lukee osatekstin tai kokonaisuuden ääneen, ja toiset opiskelijat sekä ohjaaja 
antavat vuorollaan palautetta. Toista versiota käsiteltäessä tilanne on edelleen 
hyvin vastaava. Käännöstä tarkastellaan nyt enemmänkin käännöksen kuin ori-
ginaalin perusteella. Valmistuvien tekstien viimeistely tehdään kummallakin ta-
valla toisen palautteen ja mahdollisten sähköpostilla lähetettyjen lisäpalauttei-
den pohjalta. Molemmissa tapauksissa myös tekstien julkistaminen on mahdol-
lista. Yhteenvetona haluaisin mainita vielä muutaman seikan. Niin kirjoittamis-
kokemus kuin kääntäjäkokemuskin vaikuttavat luonnollisesti lopputulokseen. 
Ohjaajan kannalta olisi hyvä tiedostaa opiskelijan tiedot ja taidot etenkin kään-

 
180 Kurssi 2017. 
181 Kurssi 2017. 
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nöstehtävää mietittäessä. Luovan kirjoittamisen ja kääntämisen prosesseissa ko-
rostuvat luovuus ja ongelmanratkaisukyky. Esimerkiksi lyriikan osalta Jyväsky-
län yliopiston Korppi-opintotietojärjestelmä määrittelee kirjoittamisen perus-
opinnoissa varsin laajasti osaamistavoitteet ja esittelee runsaan kirjallisuuden 
lähtöaineiston, johon liittyvät vielä opettajan lisämateriaalit. 182  Jos tarkaste-
lemme kirjoittajan/kääntäjän motivaatiota julkaisun kannalta, niin käytäntö on 
osoittanut, että moni kirjoittajakoulutuksesta valmistunut on myös julkaissut 
tekstejään myöhemmin jossain muodossa. Näin ollen tämä mahdollisuus moti-
voi opiskelijaa opinnoissaan. Tutkijan tietojen mukaan kukaan kääntämistä kurs-
silla opiskellut ei ole julkaissut varsinaisia käännöstehtäviään. Sen sijaan muuta-
man opiskelijan toisia, kääntämisen kurssin jälkeen tehtyjä käännöksiä on jul-
kaistu. 

3.4 Opiskelijoiden näkemyksiä opetusjärjestelyistä 

Kääntämisen ja adaptaation kurssien osallistujamäärät nousivat varsinkin alku-
vuosina yli kahdenkymmenen, ja jouduimme jakamaan kurssin kahteen eri ryh-
mään. Aivan viime vuosina kääntämisen ja adaptaation kurssien ryhmäkoot ovat 
olleet noin kymmenen opiskelijan ryhmiä, mikä on ohjaamisen kannalta ihan-
teellinen määrä. Kurssin aikana on kokoonnuttu keskimäärin 15 kertaa syyskuun 
ja joulukuun välisenä aikana. Vastaavana opettajana on toiminut professori 
Tuomo Lahdelma. Lähes kaikki käännökset unkarista suomeen ja päinvastoin 
ovat olleet hänen vastuullaan.  

Opiskelijoiden pää- ja sivuaineet ovat olleet vaihtelevia. Pääosa heistä on 
ollut kirjallisuuden, kirjoittamisen, hungarologian ja suomen kielen opiskelijoita. 
Ensimmäisessä kyselyssäni tiedustelin opiskelijoiden mielipiteitä kurssin pituu-
desta, opetuksen ajankohdista, ajankäytöstä, opetusmetodeista, välineistä ja ti-
loista. Aluksi meillä ei ollut käytettävissä yliopiston tietokonetta tai projektoria, 
vaan suurin osa kurssimateriaalista oli paperiversioina. Sähköpostiakin käytet-
tiin lähinnä kurssin käytäntöihin liittyvään tiedottamiseen. Vähitellen tietotek-
niikan kehittyessä ja opetusvälineiden saatavuuden parantuessa siirryimme 
käyttämään sähköisiä dokumentteja. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opis-
kelijat lähettivät sähköpostilla lähtötekstit ja käännetyt tekstit kurssin yhteiseen 
sähköpostiosoitteeseen muutamaa päivää ennen käsittelyä kaikkien luettaviksi. 
Tunneilla käytettiin yliopiston tietokoneita ja projektoreita, joiden avulla oli 
helppo seurata pdf- tai wordmuotoisia dokumentteja. Mielenkiintoista oli ha-
vaita myös, kuinka viime vuosina opiskelijoiden kommentointiaktiivisuus li-
sääntyi huomattavasti. Tunneilla käydyt keskustelut koettiin usein liian lyhyiksi 
ja haluttiin lisätä omia huomioita vielä erikseen. Toisaalta ohjaajat kannustivat 
myös tekemään näin, ja tunneilta poissaolevat halusivat yleensä antaa oman pa-
noksensa keskusteluun myöhemmin. 

 
182 https://avoin.korppi.jyu.fi/kotka/course/student/generalCour-
seInfo.jsp?course=247066 (uusi opintotietojärjestelmä on SISU). 

https://avoin.korppi.jyu.fi/kotka/course/student/generalCourseInfo.jsp?course=247066
https://avoin.korppi.jyu.fi/kotka/course/student/generalCourseInfo.jsp?course=247066
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Unkarilainen opiskelija vastasi kysymyksiini kurssista ja työmenetelmistä näin: 
 
1. Oliko sinun hankala seurata suomen kielistä opetusta ja keskustelua kurssilla? 

Minun mielestäni ei ollut. Minä ymmärsin melkein kaiken. Joskus oli vähän vaikea  
reagoida tekstiin, koska on vaikea kommentoida että: Onko kääntäminen hyvää tai ei. 

  
2. Saitko mielestäsi käännöstyötäsi auttavia kommentteja toisilta opiskelijoilta? 

Joo, sain kun en ymmärtänyt mitä tapahtui, he selvensivät. 
  
3. Miten hyvin pystyit antamaan itse palautetta muille opiskelijoille heidän töistään? 

Minusta minun palaute ei ollut paras, mutta se oli tosi vaikea minulle, koska suomea  
ei ole minun äidinkielini, siis en voinut ymmärrä, jos jotain oli epäselvä tekstissä.  

 
4. Toimiiko käännöskurssi näin prosessinomaisena mielestäsi? 

Joo, minusta kurssi oli hyödyllinen ja mielenkiintoinen 
  
5. Mitkä asiat jäivät erityisesti mieleesi kurssiltamme? 

Ehkä kun me keskustelimme kääntämisen tekniikasta. Se oli hyödyllisemmin juttu.  
Ja ehkä musiikin kääntäminen, koska ruotsin ja suomen kielen rytmiikka on tosi  
erilainen. Oli mielenkiintoista, miten hyvin hän käänsi. 

 
Tässä viimeisessä kysymyksessä opiskelija viittaa lauluntekijä Cornelis Vreeswij-
kin tekstiin Somliga går med trasiga skor. Unkarilaisten opiskelijoiden suomennok-
set ja vastaavasti unkarin kieleen tehdyt käännökset toivat oman erityisen lisänsä 
kursseille. Sukulaiskielisyydestä huolimatta jotkut kommentit tuovat esiin mer-
kityksiä, joita välttämättä ei heti huomaa. Kääntämisen ja adaptaation kurssille 
osallistunut opiskelija, joka käänsi Miika Nousiaisen teosta Vadelmavenepako-
lainen unkariksi, kuvailee ongelmiaan näin: 
  

Suomenkielisessä tekstissä oli sellaisia reaalioita, joita ei voi kääntää unkariin. Esim. sa-
nalla vanhemmuus ei ole unkarinkielinen vastine; se on käännetty ilmauksella olla van-
hempana. Myös kulttuurierojen takia on vaikeaa kääntää Nousiaisen tekstiä ja tämä on syy, 
miksi Vadelmavenepakolainen ei toimisi unkarin kielellä. Romaanissa on liian paljon viit-
tauksia Suomen ja Ruotsin historiaan ja nykyinen suhteen, ja näitä on vaikea ymmärtää 
ilman taustatietoja. Toisaalta romaanissa leikitellään vielä ruotsin kielelläkin ja niiden 
kääntäminen olisi suuri ongelma (Käännetäänkö vai ei? Jos käännetään, miten?).183 

 
Opiskelija viittaa tässä reaalioihin, joilla tarkoitetaan kulttuurieroja ja erityisesti 
kielenulkoisia seikkoja. Käännöstieteen käsitteenä realian voi ymmärtää asiana, 
joka esiintyy lähtökielisessä kulttuurissa, mutta ei kohdekielisessä vastaavassa. 
Realia liittää tekstin sen paikalliseen ja ajalliseen ympäristöön antaen sille tietyn 
paikallisvärin ja -maun. Käännöksessä vieras maku väistämättä menetetään tai 
häivytetään.184 

Kurssin opiskelijamäärä ja tiivis oppimistahti ovat asettaneet ohjaajille mel-
koisia haasteita. On hyvä, että työmäärää on voitu jakaa. Kääntämisen ja adap-
taation kurssin käytännön järjestelyistä, aikataulusta ja opintosuoritusten kirjaa-
misesta käännöstöiden ohjaamisen ohella on vastannut Tuomo Lahdelma. Mi-

 
183 Kurssi 2012. 
184 Leppihalme 2011, 127. 
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nun osuuteni on ollut lukea käännöstekstejä ja antaa palautetta sekä auttaa opis-
kelijoita oman käännöskokemukseni ja edellisten kurssien pohjalta kertyneen ko-
kemuksen pohjalta esiin nousevien kysymysten käsittelyssä. Esittelen seuraa-
vassa kurssiin liittyviä muutamia keskeisiä ohjaajan kannalta merkittäviä tehtä-
viä ja kysymyksiä, kuten: ohjaajan tehtävät ja ominaisuudet, motivaatio ja ohjaa-
jana toimiminen prosessin eri vaiheissa.  

Tutkimukseni lainauksissa ja viittauksissa puhutaan usein opettajasta. Väi-
töstutkimuksessaan Kirjoittajan opettajan kertomus Nora Ekström pohtii työnimik-
keiden opettaja ja ohjaaja eroavaisuuksia ja kirjoittaa luovan kirjoittamisen kir-
joittajien kouluttajista: 
 

käytännön kokemukseensa nojaavat mieltävät itsensä mieluummin ohjaajiksi ja ensisijai-
sesti kirjoittamisen oppiaineen sisällön pohjalta työskentelevät kutsuvat itseään herkem-
min opettajiksi.185  
 

Artikkelissaan Tuntemattomat tunteet Kirsti Lempiäinen kirjoittaa myös kah-
tiajaosta opettajiin ja ohjaajiin. Vanhat ajatukset ja mielikuvat vaikuttavat yhä: 
 

Opettaja jakaa tietoa ja valistaa, kouluttaakin jopa, kun taas ohjaaja auttaa, opastaa ja neu-
voo.186  

 
Tuomo Lahdelma kirjoittaa artikkelissaan Kääntäminen prosessina, kuinka kol-
laboraation ja interaktiivisuuden korostuessa opettajan rooli muuttuu ohjaajan 
rooliksi, jolloin hänen mielestään juuri prosessikirjoittamisessa (lue myös proses-
sikääntämisessä) on luontevaa käyttää opettajan sijasta ohjaajan nimikettä.187 
Oma kokemukseni, ensin käännöskurssin oppilaana ja myöhemmin näille kurs-
seille osallistuneena ohjaajana, käytännön kääntäjänä ja kääntämisen tutkijana 
viitoittavat omaa tietäni Lempiäisen ja Lahdelman esittämien roolimallien tiellä. 

Konstruktivistisessa ohjaamisessa ja etenkin kollaboratiivisessa opiskelussa 
ohjaajan merkitys kasvaa. Kaiken kaikkiaan ohjaajan eksperttiys ja taito yksilön 
ja ryhmän ohjaamisessa ovat näkyvässä roolissa. Toisaalta ohjaajan on tarvitta-
essa osattava siirtyä huomaamattomasti taka-alalle ja tilanteen sitä vaatiessa pa-
lattava kontrolloimaan tilannetta. Maijaliisa Rauste–von Wright kirjoittaa teok-
sessaan Opettaja tienhaarassa opettajan toiminnan edellytyksistä. Hän korostaa 
opettajan (jatkossa käytän itse sanaa ohjaaja ja puhun luonnollisesti kääntämi-
sestä) ammattitaitoa ja kokemusta omalta alaltaan, jolloin hän pystyy johdonmu-
kaisesti auttamaan opiskelijoita heidän käännösongelmissaan.188  

Jyväskylän yliopiston kääntämisen ja adaptaation kursseilla ohjaajilla on 
kokemusta kääntämisestä ja julkaisuista sekä teoreettista tietämystä kääntämisen 
alueelta. Lisäksi kursseille on hankittu alan ammattilaisia kertomaan omasta 
kääntäjän työstään:  

 
185 Ekström 2011, 84. 
186 Lempiäinen 2006, 86. 
187 Lahdelma 2003, 107. 
188 Rauste-von Wright 1997, 34. 
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Hannu Launonen, on toiminut Helsingin yliopiston Unkarin kirjallisuuden dosenttina, 
vastaanottanut useita kääntäjäpalkintoja sekä suomentanut muun muassa Péter Es-
terházyn ja Sándor Csoórin teoksia.  
Mariana Housková työskentelee nykyään Etelä-Böömin yliopistossa ja on kirjoittanut esi-
merkiksi teoksen The Art of Losing: Translating Elizabeth Bishop into Czech,  
Marlene Sanoukian on kääntänyt Danielle Steelin teoksia  
Jorma-Veikko Sappinen on suomentanut muun muassa Patricia Highsmithin ja Dan 
Brownin tuotantoa. 
 

Pedagogiselta näkökannalta konstruktivistiseen epistemologiaan lukeutuu 
kolme eri suuntausta eli pragmatistinen, sosiokulttuurinen ja kognitiivinen, 
joissa kaikissa on samoja piirteitä liittyen ohjaajan rooliin. Olennaista on opiske-
lijan oma aktiivisuus, ja ohjaajan työnä on keskittyä oppimisen prosesseihin ja 
oppijan ohjaamiseen.189 Nora Ekström viittaa myös Tynjälän mainitsemaan op-
pijan metakognitiivisten taitojen kehittämiseen konstruktivistisen pedagogiikan 
yhtenä avaintekijöistä. Tällä tarkoitetaan, kuinka oppija pystyy tietoisesti sääte-
lemään ja reflektoimaan oppimistaan, kun ohjaaja puolestaan luo edellytykset ja 
valmiudet itsenäiselle oppimiselle. Käytännössä hyödyllisimmäksi työkaluksi 
tässä suhteessa on osoittautunut oppimispäiväkirja, jota – samoin kuin luovan 
kirjoittamisen opiskelussa – on toteutettu myös kääntämisen kursseilla.190 Maija-
liisa Rauste–von Wright kirjoittaa konstruktivistisesta toimintamallista ja opiske-
lijan toimintaprosessista asettaen ohjaajalle useita vaatimuksia, muun muassa 
oppimisprosessin kannalta. 
 

Hänen on myös hallittava itsereflektiivisiä valmiuksia, eikä vain omassa opetuksessaan 
vaan myös valmiuksina, joita hän pyrkii kehittämään oppilaissaan. Opettajan käsitykset 
oppimisprosessin luonteesta kuvastuvat hänen toiminnassaan, ja näin ne myös välittyvät 
hänen oppilailleen.191  

 
Ohjaajan rooliin kuuluu lisäksi oppimisprosessia tukeva oppimistilanteen järjes-
tely. Ryhmäkokojen miettiminen, aikataulut, harjoitukset ja eri osapuolten aktii-
visuus, myös ohjaajan, ovat oppimisprosessin kannalta pohdittavia kysymyksiä. 
Don Kiraly tukee näitä konstruktivismin perusajatuksia jakamalla vastuut ohjaa-
jan ja oppijoiden kesken sekä korostamalla ohjaajan roolia asioita helpoksi teke-
misessä. Hän luettelee konstruktivistisen työpajan ohjaajan tehtäviksi seuraavat: 
ryhmän opiskelijoiden vuorovaikutuksen ohjaaminen, yhteenvedot, argument-
tien muotoilut ja keskustelujen käynnistäminen. Kiraly kirjoittaa tässä yhtey-
dessä konstruktivistisessa työpajassa tai luokkahuoneessa käytävän keskustelun 
merkityksestä aiheesta tai teemasta riippumatta.192 Kiraly käyttää tässä yhtey-
dessä termiä facilitator eli henkilö, joka auttaa, keskustelee ja ottaa kantaa tasa-
puolisesti eri näkemysten suhteen. 

Rauste–von Wright viittaa taitoihin oppimisprosessin ohjauksessa ja huo-
mauttaa myös ristiriitatilanteiden synnyttämien eri tunteiden kontrolloimisen 

 
189 Tynjälä ym. 2005, 37–38. 
190 Ekström 2011, 75. 
191 Rauste-von Wright 1997, 34. 
192 Kiraly 2000, 63. 
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taidoista.193 Nora Ekström kirjoittaa väitöksessään tunneälystä: kuinka se koe-
taan oppimaan oppimisen taitona.194 Kääntämisen kursseilla olen kohdannut hy-
vin harvoin voimakkaita reaktioita. Tätä asiaa pohdin hieman myöhemmin kir-
joittaessani tunteiden huomioon ottamisesta. 

Oppimisen motiivit voivat olla sisäisiä tai ulkoisia. Ulkoiseen motivaatioon 
liittyy aina jokin välineellinen tai palkitsemisnäkökohta. Sisäinen motivaatio on 
ihmisen kehittymiseen liittyvää. Myös sosiaalinen aspekti saattaa lisätä kiinnos-
tusta opiskeluun. Päivi Tynjälän mukaan ”Motivaatiolla tarkoitetaan voimaa, 
joka ohjaa, suuntaa ja ylläpitää yksilön toimintaa.”195  

Puhuessamme systeemisestä perspektiivistä motivaatioon, tarkastelemme 
oppijan tulkintaa esimerkiksi annetusta tehtävästä, sen sisällön merkityksestä 
sekä tilanteen sosiaalisuudesta. Tässä otetaan laajasti huomioon sekä yksilölliset 
että sosiaaliset ja vuorovaikutteiset asiat. Konstruktivistista motivaatiokäsitettä 
tukee se, että oppijan ja ohjaajan suhde kommunikointilanteissa korostuu ja eten-
kin tehtäväorientoitunut oppija saa vahvistusta kyvyilleen, jotka mahdollistavat 
itseohjautuvuuden.196 
 

Itse tekemisen kohde ja siitä saadut kokemukset motivoivat toimintaa. Oppilas on kiinnos-
tunut ja innostunut tehtävästä. Tehtäväsuuntautuneisuuteen liittyy oman toiminnan hal-
linnan tunne sekä pyrkimys oppia ja kehittyä tehtävän hallinnassa. Toimintaa ohjaa näin 
ollen halu parantaa taitoja tai ymmärtää paremmin opittavaa asiaa.197 

 
Päivi Tynjälä esittelee motivaation ylläpitämiseksi luokkatyöskentelyssä kolme 
eri tapaa: 
 

* oppimistehtävät (mielekkäät, riittävän haastavat, valintamahdollisuus, ongelmaratkaisu) 
* vastuun jakaminen ja toiminnan kontrollointi (itseohjautuvuus, opettajan tuki) 
* arviointi (ei lopputuloskeskeisyyttä, korostetaan yksilöllistä edistymistä, ei vertailla mui-
hin opiskelijoihin, arvostetaan yrittämistä)198 

 
Kysymyksiini käännöskurssin oppimistehtävästä useimmat opiskelijat ovat vas-
tanneet vapaavalintaisen lähtötekstin olevan heidän kannaltaan paras ratkaisu. 
Vapaus valita on kiistämättä myös olennainen osa motivoitumista.  

Kääntäminen jo omana lajinaan sisältää toistuvia ongelmakohtia, joille suo-
mentaja hakee ratkaisuja. Valikoitujen tekstien haastavuudesta haluan mainita 
pari esimerkkiä, vaikka niitä löytyykin vuosien varrelta kymmeniä. Kurssin al-
kuvuosina eräs opiskelija valitsi suomennettavakseen tekstiä Thomas Pynchonin 
teoksesta Gravity´s Rainbow. Käännösteksti oli onnistunut, ja myöhemmin hän on 
toiminut kirjailijana ja kääntäjänä. (Teos ilmestyi Juhani Lindholmin suomenta-
mana nimellä Painovoiman sateenkaari, 2014) Vuoden 2017 syksyn kurssilla eräs 
opiskelija suomensi Henry Jamesin teosta The Turn of the Screw. Näiden esimerk-

 
193 Rauste-von Wright 1997, 35. 
194 Ekström 2011, 107. 
195 Tynjälä 1999, 98. 
196 Tynjälä 1999, 103. 
197 Tynjälä 1999, 102. 
198 Tynjälä 1999, 108–110. 
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kiteosten suomentamista pidän vaativina tehtävinä. Vastuun jakaminen ja toi-
minnan kontrolli ohjaavat opiskelijan motivointia. Vastuu suomennoksesta on 
luonnollisesti kääntäjällä, mutta ohjaajan, silti unohtamatta toisten opiskelijoiden 
tukea, näkemys on ensi arvoisen merkittävä työn etenemisen kannalta. Arvioin-
nissa ja palautteen antamisessa pyrin rohkaisemaan kääntäjää positiivisen pa-
lautteen avulla. Useassa tapauksessa kannustus on johtanut käännetyn teksti-
määrän lisääntymiseen.  

Kääntämisen ja adaptaation kurssin prosessi noudattaa luovan kirjoittami-
sen kursseilla toteutettavia metodeja uudelleenkirjoittamisessa ja palautteen ja-
kamisessa. Motivaatiokysymystä on pohdittu myös Kaisa Kärjen laatimassa Sel-
vitys Turun yliopiston Luovan kirjoittamisen opintojen vaikutuksista muiden opintojen, 
työllistymisen ja työssä toimimisen kannalta, jossa erityisesti kannustava ja positiivi-
nen palaute nousevat motivaation kannalta hyvin merkittäviksi tekijöiksi.  
 

Motivaatioon olivat vaikuttaneet suurimmassa osassa vastauksista opettajien usko opiske-
lijan lahjoihin ja kannustus sekä joissain tapauksissa myös negatiivinen palaute. "Ilman 
saamaani negatiivista kritiikkiä en olisi todennäköisesti yltynyt "näyttämään" näille henki-
löille mihin pystyn", opettajien palautteesta sisuuntunut vastaaja kertoi. Valtaosassa vas-
tauksista kuitenkin nimenomaan positiivinen ja kannustava palaute oli ruokkinut opiske-
lijan motivaatiota: "Opinnot toivat tunteen, että joku muu uskoo kirjoittamiseeni ja siihen 
voi suhtautua tosissaan"199 

 
Motivaatioon liittyy myös ryhmän dynaamisuus. Tutkija Jennifer Varney kirjoit-
taa artikkelissaan ryhmän oppimistilanteesta ja ohjaajan ja oppilaiden toimin-
nasta. Hän kuvailee, kuinka työskentely tapahtuu pienissä ryhmissä ja aika ajoin 
kysytään neuvoa ohjaajalta, joka toimii tilanteen mukaan muun muassa oppaana, 
avustajana tai mentorina. Yhteistyötä tehdään opiskelijoiden kesken sekä heidän 
ja ohjaajan välillä. Jos oppijat ja ohjaaja voivat molemmin puolin vaikuttaa tasa-
puolisesti toisiinsa osallistuen ja hyötyen prosessista, tämä vapauttaa oppijan ja 
ohjaajan mahdollisesta epäoikeudenmukaisuuden tunteesta ja antaa osallistujille 
mahdollisuuden hyödyntää itsenäisyyttään ja luoda uusia mahdollisuuksia. Ute-
liaisuus herää ja syntyy luovuutta. Varneyn mukaan uteliaisuuden lähde on eri-
laisuudessa. 
 

Oppijat, joita kannustetaan uteliaisuuteen, ottavat todennäköisemmin vastuuta omasta op-
pimisestaan ja oppimisprosessista muodostuu merkityksellisempi, kun oppija kehittää 
omaa henkilökohtaista kiinnostustaan ja reaktiotaan tutkittavan materiaalin suhteen. 
 
Lisäksi pitäisi rohkaista molempia, ohjaajia ja oppijoita, arvostamaan erilaisuutta jatku-
vana uteliaisuuteen kannustavana ja luovuuteen rohkaisevana keinona.200  

 
Nähdäkseni tässä vaiheessa ohjaajan rooli korostuu, koska hänen on osattava kä-
sitellä erilaisuutta ja kriittisyyttäkin. Kiinnostava kysymys onkin, kuinka kääntää 
tilanne opiskelijan ja koko ryhmän eduksi. 

 
199 Kärki 2009, 65. 
200 Varney 2009, 31. 
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Pauliina Vanhatalo kirjoittaa pro gradu -tutkielmassaan Kirjoittamisen mo-
tiiveista ja motivaatiosta Martin E. Fordin teokseen Motivating Humans, goals emoti-
ons, and personal agency beliefs tukeutuen, kuinka ja mitkä seikat vaikuttavat eri-
tyisesti motivointiin kirjoittamisen ohjaamisessa. 201  Sovellan tässä yhteydessä 
muutamia oleellisia kohtia Fordin 17:sta periaatteesta kääntämisen ohjaamiseen 
ja suhteutan Fordin käsityksiä edellä esittämiini keskeisiin motivaatiokysymyk-
siin konstruktivismin kannalta. Olen päätynyt lopulta neljään periaatteeseen, 
jotka ovat näistä kaikista merkittävimpiä kääntämisen ja adaptaation kurssin 
osalta. 

Ohjaajan velvollisuus on ymmärtää ja kunnioittaa oppilaiden persoonalli-
suutta ja yksilöllisyyttä sekä heidän elämäkokemustensa kartuttamaa tietoa. Jen-
nifer Varney toteaa edelleen, kuinka jokaisen kulttuurillinen tieto ja asiantunte-
mus ovat eduksi kääntämistyössä. Tämän periaatteen toteutuminen on yksi mo-
tivoitumisen perusaskeleista.202 

Käännöskurssilla tavoitetta asettaessaan opiskelija valitsee aina itse kään-
nettävän tekstin ja näin myös sitoutuu tekemiseen. Joskus vaihtoehtoja on useita 
ja keskustelun kautta yleensä päästään optimaaliseen tulokseen ja löydetään 
opiskelijalle parhaiten sopiva lähtöteksti. Ford korostaa tavoitteen asettamisen 
tärkeyttä motivoinnissa.203  
 

Jos mitään relevanttia maalia ei aseteta, kun ajatellaan toivottua käyttäytymismallia, silloin 
ei saavuteta asiaankuuluvaa käyttäytymistä. Sitä paitsi positiivisia henkilökohtaisia toi-
mintauskomuksia ja emotionaalisia vahvuuksia ei voida hyödyntää, ellei ole olemassa jo-
tain tavoitetta, johon nämä ajatukset ja tunteet voidaan ankkuroida.204  
 

Fordin mukaan motivaatio on maksimissaan, kun asetettu tavoite on henkilön 
kykyihin ja asiantuntijuuteen nähden kohtuullisen ponnistelun kautta riittävän 
vaikea, mutta saavutettavissa ja sinnikkyydellä toteutettavissa. Hän toteaa myös, 
että aina ei ole helppo havaita, mitkä asiat ja missä tapauksessa ja kenen henkilön 
kohdalla toteutuvat näin. Käännöskurssien ohjaajana olen paremminkin kokenut 
positiivisia yllätyksiä opiskelijoiden hyvinkin vaikeatajuisista lähdekielen teks-
teistä tehdyistä sujuvista suomennoksista.205 

Olen kohdannut vuosien aikana eri luovan kirjoittamisen kursseilla varsin 
voimakkaitakin reaktioita palautekeskustelujen yhteydessä, mutta juuri kään-
nöstekstien yhteydessä näin ei ole käynyt. Tämä johtuu varmaankin siitä, että 
käännöksiä ei koeta samalla tavalla henkilökohtaisiksi kuin omia proosatekstejä 
tai runoja. Näin joskus hieman negatiivinenkaan palaute käännöksestä ei suin-
kaan alenna motivaatiota työn jatkamisessa, mutta tietysti ohjaajan on seurattava 
tarkasti opiskelijan reaktioita. Tunteista puhuttaessa on syytä ottaa huomioon 
yhteenkuuluvuuden tunne, jota voi korostaa Fordinkin mainitsemilla palkitse-
misilla, tarinoiden jakamisella tai muilla vastaavilla keinoilla.206 

 
201 Vanhatalo 2002, 70. 
202 Ford 1992, 204. 
203 Ford 1992, 206. 
204 Ford 1992, 206. (käänt. Vesa Lahti). 
205 Ford 1992, 215. 
206 Ford 1992, 215. 
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On hyödyllistä juhlistaa asioita, katsoa takautuvasti, pitää palkintoseremonioita, kertoa ta-
rinoita sekä muita muodollisia ja epävirallisia tapahtumia, joiden tarkoitus on toistaa, ker-
toa tai muistuttaa ryhmän jäseniä aiemmista saavutuksista ja näin luoda uudelleen tässä 
kontekstissa tyytyväisyyttä, ylpeyttä ja innostusta tulevia episodeja silmällä pitäen.207 

 
Opiskelijoiden motivaation lisäksi on myös hyödyllistä miettiä, mikä motivoi oh-
jaajaa. Kokemukseni perusteella onnistuneet suomennokset, yllättävät ratkaisut 
ja ryhmän sisällä aikaan saatu innostunut, toisiaan kannustava ja lämmin ilma-
piiri tukevat ohjaajaa ja vahvistavat myös hänen motivaatiotaan. Kursseista teh-
tyjen kyselyjen palaute on ollut poikkeuksetta positiivista, ja yhteisöllisyys sekä 
keskinäinen vuorovaikutus ovat saaneet kiitoksia. Pienessä ryhmässä tekstipa-
lautteiden hallitseminen muodostuu ohjaajalle mielekkääksi, ja hän voi antaa pa-
lautetta tuntipalautteen lisäksi myös sähköpostilla, kuten hyvin usein on tehty-
kin. 
  

Kurssi oli minusta onnistunut ja mukavaa vaihtelua ainaiseen lukemiseen ja tenttimiseen. 
Oli kiva, kun ihmisillä oli niin erilaisia tekstejä ja ryhmä oli sopivan pieni.208  
 
Oli ihanaa, kun kerrankin yliopistokurssilla painopiste oli oikeasti oppimisessa ja oivalta-
misessa, ei sivumäärissä ja numeerisessa arvostelussa. Kurssin pieni osallistujamäärä toimi. 
209 

 
Näin pienessä ryhmässä minätietoisuus on voimakkaampi kuin suuremmissa, 
esimerkiksi noin kahdenkymmenen opiskelijan ryhmissä, joissa henkilöt reagoi-
vat herkemmin erilaisiin tilanteisiin. Donald C. Pennington kirjoittaa teoksessaan 
Pienryhmän sosiaalipsykologia, kuinka ryhmän me-henki laskee henkilömäärän li-
sääntyessä. Juuri me-hengen luominen heti kurssin alusta on ohjaajan yksi tär-
keimmistä tehtävistä.210 Kääntämisessä pyrimme kaikki samaan päämäärään eli 
jokaisen yksilön valitseman oman tehtävän hyvään suoritukseen. Ilman kaikkien 
osallistujien aktiivista vuorovaikutusta tässä ei välttämättä onnistuta parhaalla 
mahdollisella tavalla. 
 

Ryhmän muodostumisen ohjaaminen ja sen hallittu päättäminen kuuluvat taitoihin, joita 
ohjaajan on osattava.211  
 

Teoksessa Ilo opettaa Lassi Pruuki kirjoittaa pienryhmän kahdesta funktiosta, 
jotka ovat prosessifunktio ja tehtäväfunktio. Prosessifunktio käsittää kollaboraa-
tion, työn jakamisen, ilmapiirin ja suhteet ryhmän jäsenten välillä. Tehtäväfunk-
tio on sananmukaisesti ryhmälle tai sen yksilöille asetettujen tehtävien suoritta-
mista.212 Pruukin mukaan on ensiarvoisen tärkeää säilyttää balanssi näiden kah-
den funktion välillä. Kääntämisen kurssilla tämän tasapainon saavuttaminen ja 
ylläpitäminen edesauttaa yksittäistä opiskelijaa hänen käännöstehtävässään. 

 
207 Ford 1992, 216. (käänt. Vesa Lahti). 
208 Kurssi 2009. 
209 Kurssi 2017. 
210 Pennington & Ahokas 2005, 80. 
211 Ekström 2011, 83.  
212 Pruuki 2008, 66. 



 
 

75 
 

Käännöskurssille käännettäväksi valikoituvalla tekstillä on luonnollisesti 
suuri merkitys. Ohjaaja voi vaikuttaa tähän antamalla ohjeita tai vaihtoehtoja esi-
merkiksi jututtamalla opiskelijaa. Usein näin löytyykin kiinnostava lähtöteksti. 
Tämä saattaa viedä aikaa, mutta käytännössä se ei muodostu ongelmaksi, sillä 
ensimmäiset kokoontumiset käytetään harjoituksiin ja käännösteorioiden esitte-
lyyn sekä kääntämisen historiaan liittyviin aiheisiin. Näin kääntäjällä on mahdol-
lisuus harkita useiden tekstien ja tekstilajien välillä. Valittu teksti saattaa myös 
vaihtua toiseksi lyhyen kokeiluvaiheen aikana. Hyvä ohjaaja näkee opiskelijan 
kyvyt ja rohkaisee työhön ryhtymisessä.  
 

Ei ole merkityksetöntä, millä tavoin tekstit valikoituvat käännettäviksi. Kääntäjän ja teks-
tien on resonoitava keskenään. Joskus asia on helposti havaittavissa, toisinaan se taas vaatii 
kokeilua. Voi olla myös niin, että jonkun tietyn tekstin tosiaan tahtoisi kääntää (ja tehdä 
sen tietysti hyvin), mutta teksti ei vain lähde taittumaan. Asiaan voi auttaa aika (tilanteen 
hyväksyminen, työn hyllytys ja uudelleen yritys myöhemmin) tai sitten on vain siirryttävä 
kokonaan toiseen tekstiin.213  

 
Kyselyissäni pyysin opiskelijoita kommentoimaan, olisivatko he halunneet ly-
hyen henkilökohtaisen ohjaustuokion ennen käännöstyöhön ryhtymistä teksti-
valinnan pohjalta ja näin helpottaa lähdetekstin etsimisessä. Yleensä tätä ei ko-
ettu tarpeelliseksi. Muutama opiskelija piti ohjaustuokiota ehdottoman tärkeänä. 
 

Se ei mielestäni ollut tarvittavaa, hyvin selvisin kommenteilla, joita sain ilmoittaessani 
käännöskohteeni.214  
 
 Olisihan ohjaustuokio ollut ehdottomasti mukavaa ja hyödyllistä, mutta ei kyllä miten-
käänvälttämätöntä. Itse koin saaneeni tarpeeksi ohjausta käännöstyöhöni.215 
 
Mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjaukseen on aina hyvä, mutta kurssillamme oli niin 
hyvä ryhmä, että en jäänyt kaipaamaan tätä.216  
 
Joo. Kyllä pitäisi, esimerkiksi minä valitsin Dickensin, koska se oli mielenkiintoinen, eng-
lantilainen klassikko ja se oli minulla myös kirjahyllyssä se kirja, ja jota en ollut koskaan 
lukenut, mutta minä huomasin sen, ihan noin sivusta seuranneena, että siellä oli paljon 
sellaisia ihmisiä, opiskelijoita, jotka sitten loppupeleissä vaihtoivat sitä eli se oli niin kuin 
yllättävää, että sitä ei pysytty siinä, että se mitä halusi kääntää, niin se ei olekaan ensim-
mäisellä kerralla se sopiva. Kyllä siihen pitäisi olla ohjausta minun mielestäni vähän enem-
män.217  

 
Vastauksissa on merkille pantavaa, että varsinkin vanhemmat opiskelijat kaipa-
sivat eniten tukea ja henkilökohtaista ohjausta. Tässä viimeisessä kommentissa 
viitataan myös lähdetekstin vaihtamiseen. Vastaukseen saattaa vaikuttaa myös, 
kuinka vastaaja muistaa tilanteen. Usein opiskelijalla on tarjota useita vaihtoeh-
toja, joita punnitaan ensimmäisten oppituntien aikana, ja lähdeteksti valikoituu 

 
213 Kurssi 2011. 
214 Kurssi 2016. 
215 Kurssi 2016. 
216 Kurssi 2016. 
217 Haastattelu 10.1.2011. 
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näiden pohjalta. Kokemukseni mukaan ensimmäisen käännösversion jälkeen 
vaihtamista tapahtuu hyvin harvoin. 

Nora Ekström korostaa ohjaajan roolia toimia yhtenä oppijoista, opiskelijoi-
den tasavertaisena kollegana, jonka pääasiallinen tehtävä on saada aikaan vuo-
ropuhelu oppitunneilla.218 Kääntämisen kursseillamme ohjaaja osallistuu usein 
myös itse kääntämisharjoituksiin ja kannustaa näin esimerkillään ryhmän opis-
kelijoita. Totuuden nimissä on sanottava, että ohjaajan suomennoksista ei juuri-
kaan anneta palautetta. Omalla esimerkillään hän kunnioittaa kaikkien yhteistä 
pyrkimystä kehittyä kääntäjinä.  
 

Opettajan on usein lunastettava paikkansa erityisesti, jos hän ei ole kirjailija vaan nojaa 
koulutukseensa kirjoittamisen opettajana tai kirjallisuudentutkijana. Antamalla tarkkaa 
palautetta opettajan on helppo osoittaa pätevyytensä ja saada näin auktoriteettia. Osasin 
antaa tarkkaa palautetta ja vakuuttaa näin opiskelijat sillä, että olin huolella perehtynyt 
teksteihin. Opiskelijat pitivät siitä, että olin todella kiinnostunut heidän teksteistään.219 

 
Nora Ekströmin ”tarkan palautteen” jakaminen pätee myös käännöskurssiin. 
Kurssin etuina ovat opettajan ja ohjaajan kokemukset kirjailijoina, kääntäjinä, oh-
jaajina ja tutkijoina. Periaatteessa olisi hyväksyttävää, että jo nämä kriteerit va-
kuuttavat opiskelijat, mutta on myös huomattava, että Ekströmin sanoin aukto-
riteetti ja pätevyys ovat kurssin aikana tekojen ja sanojen myötä ansaittavia omi-
naisuuksia. Erityisesti tarkka ja käännökseen perehtynyt palaute tuottaa arvos-
tuksen ja lisää opiskelijan kiinnostusta tehtäväänsä kohtaan. Periaatteessa kään-
tämisen ja adaptaation kurssin kääntäjät saavat maksimaalisen hyödyn kahden 
ohjaajan palautteista sekä muiden opiskelijoiden kommenteista. 
 

I received lots of hints, for instance it is useful to translate many sentences as entireties with 
the help of expressions and similarities to function in Finnish. My own text was probably 
too long, 3+3 pages of the novel so there was too much material for comments and feedback. 
I noticed that there might be a danger to get blinded to one self’s text and a good medicine 
for this are the comments and the feedback from the group. If something isn´t working, 
you must say it and the translator can mend one´s ways before he/she gets stuck in these 
things. In the translation the interaction is so efficient that now I feel like that the best trans-
lation could be produced by the means of co-operation. The course was so productive that 
if it was a yearlong so it would have made all of us cool professionals, at least, almost.220  

 
Unkarilaisen opiskelijan työpäiväkirjasta kopioimani teksti kertoo hänen koke-
muksistaan palautteesta. Hän korostaa yhteistyön merkitystä, jossa ei mainita 
erikseen ohjaajan panosta vaan alleviivataan koko ryhmän kommenttien positii-
vista vaikutusta. Ekström kirjoittaa kokemuksistaan kirjoittajakoulutuksesta, 
kuinka aluksi on syytä keskustella palautekäytännöistä ja vahvistaa opiskelijan 
käsitystä palautteen antamisen ja vastaanottamisen merkityksestä. Käännöskurs-
sin suhteen puhumme kirjallisista ja oppituntien aikana käytävistä keskuste-
luista. Palaan tähän tarkemmin osiossa Palaute. Käännöskursseilla opiskelijat 
kertovat aluksi valinnastaan, hieman prosessin kulusta ja ongelmatilanteista, ja 

 
218 Ekström 2011, 218. 
219 Ekström 2011, 213. 
220 Unkarilainen opiskelija, kurssi xxxx. 
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kuten Ekström toteaa tutkimuksessaan, tämä auttaa sekä tekijää itseään ja toisia 
opiskelijoita hahmottamaan jokaisen omaa henkilökohtaista prosessinkulkua.221 

Kurssilla teemme yleensä muutamia lyhyitä tekstiharjoituksia. Usein nämä 
ovat runoja eri aikakausilta. (Gunnar Ekelöf, Ezra Pound, Raymond Carver ym.) 
Tämä toimii periaatteessa samalla tavalla kuten Niina Repo toteaa pro gradu -
työssään Kirjailijana ja luovan kirjoittamisen ohjaajana – oppeja omista kokemuksista. 
 

Valitsen tehtäviä oman kirjoittamiskokemukseni luomalla intuitiolla: tämä on tärkeää, tä-
män olen itse sisäistänyt, tämä innostaa opiskelijoita, tästä tulee hyviä keskusteluja, tämä 
antaa monipuolisia haasteita, tämä harjaannuttaa lukemiseen, tutkimiseen, aineiston käyt-
töön jne.222 

 
Harjoitukset liittyvät konstruktivistisen opetuksen mukaisesti purkamistilantee-
seen eli vaiheeseen, jossa käymme jokaisen tekemää suomennosta läpi, ja kukin 
opiskelija saa esittää oman näkemyksensä tekstistä.223 Kysymyksiini oppitun-
neilla tehtyjen harjoitusten merkityksestä opiskelijat vastasivat kirjallisesti:  

 
Harjoitukset jännittivät minua ehkä eniten, kuitenkin teimme niitä tunnilla ja siihen sai 
palautteen heti.224  
 
Jos kyseessä on ko. kurssi, teoriaosuus oli kovin ohut, samoin harjoitukset. Molempia olisi 
suonut olevan enemmän. Yhteiset harjoitukset olivat mielekkäitä ja niiden kautta oli 
helppo hypätä keskusteluihin. Ne vaikuttivat antoisilta kaikille.225  
 
Noh, eipä hirveästi, mutta ne kyllä auttoivat siinä, että sai laajempaa kuvaa kääntämisestä. 
Proosan kääntäminen tuntui kuitenkin hyvin erilaiselta.226  
 
 Ei lähes ollenkaan. Enemmän apua oli muiden käännösten ensimmäisten versioiden luke-
misesta ja kommentoimisesta.227 
 
Täytyy oikein kaivella muistia, että mitäs nämä nyt olivatkaan...En muista kuin yhden, 
enkä koe, että siitä olisi ollut mitenkään erityisesti hyötyä (kyseessä oli runo/runoja). Car-
verin tekstin kääntämisharjoituksen koin todella hyödylliseksi. Hyvää lämmittelyä ennen 
varsinaiseen työhön ryhtymistä.228  
 
Oli ja hyvin paljon. Ohjattua tekemistä oli mielestäni sopiva määrä suhteessa itsenäiseen 
työskentelyyn.229 
 
Oli siellä jotakin. Ei minulla ole niistä jäänyt mieleen mitään erityistä. Ne oli hyvin lyhyitä 
ja nopeita. Piti lyhyessä ajassa saada tehtyä se käännös. Niissä olisikin tarvinnut enemmän 
aikaa.230  
 

 
221 Ekström 2011, 221. 
222 Repo 2010, 106. 
223 Ekström 2011, 78. 
224 Kurssi 2016. 
225 Kurssi 2011. 
226 Kurssi 2016. 
227 Kurssi 2016. 
228 Kurssi 2016. 
229 Kurssi 2016. 
230 Kurssi 2011. 
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Harjoitukset antoivat perspektiiviä siihen, miten monella eri tavalla asiat voidaan nähdä, 
ja miten eri tieto, kuten vaikkapa jonkin paikan nimen kääntäminen voidaan tehdä.231 

 
Vastaukset osoittavat, kuinka opiskelijoiden tuntemukset hajaantuivat. Osa on 
pitänyt harjoituksia hyvin hyödyllisinä, ja osalla ei ole selvää muistikuvaa teh-
dyistä harjoituksista. Harjoituksia ei tehty kaikilla oppitunneilla, ja tämä voi se-
littää sen, että niitä ei muisteta, jos opiskelija on ollut poissa tunnilta. Harjoitukset 
valikoituivat lyhyistä runoista ja proosateksteistä, jotta tekstit voitiin kääntää, ja 
käydä jokaisen opiskelijan käännös annettuine palautteineen läpi tunnin aikana. 
Edellisistä vastauksista viimeisin kuvastaa parhaiten ohjaajien tavoitteita harjoi-
tuksissa. 

Jokaisen käännöskurssin alkuvaiheissa Tuomo Lahdelma on kerrannut ly-
hyesti käännöstieteen historiaa, kääntämisen tapoja ja suomentamisessa kohdat-
tavia ongelmatilanteita. Tarvittaessa olen kommentoinut näitä asioita kääntäjän 
ja tutkijan roolista käsin. Koska aikataulumme on varsin tiukka, näihin perusasi-
oihin on periaatteessa käytettävissä ehkä noin kaksi kaksoistuntia. Adaptaation 
perusteisiin on varattava myös oma aikansa. Luonnollisesti palaamme myös näi-
hin kaikkiin myöhemmin kurssin edistyessä. Olen kysynyt useasti opiskelijoilta 
heidän mielipidettään teoriaosuuksista ja saanut seuraavanlaisia vastauksia: 
 

Kurssirakenne toimi mielestäni ihan hyvin. Teoriapuoli tuntui vähän jäävän kurssin alku-
puolelle ja sitten käännöksiä käsitellessä jäävän taka-alalle. Käytännön työ oli kuitenkin 
tällä kurssilla luonteva ja hyvä lähtökohta, joten oli ilo, että kurssin painopisteenä oli kään-
nösten tekeminen ja työstäminen.232 
 
Teoriaosuutta olisi voinut mielestäni tiivistää ja tarkentaa, nyt teoria jäi hajanaiseksi.233 
 
Teoriaa olisi voinut olla enemmänkin, varsinkin tutkimuksellista näkökulmaa.234 
 
Mielestäni olisi voitu puhua enemmän erilaisista käännösteorioista.235 
 
Teoria auttoi ymmärtämään kääntämistä, mutta se oli vaikea, koska muut opiskelijat eivät 
ymmärtäneet italiaa.236 
 
Teoria antoi kehyksiä valmiisiin töihin, mutta minulle jäi epäselväksi, miten paljon kään-
täjä voi käyttää omaa ääntään.237  
 
Jos kyseessä on ko. kurssi, teoriaosuus oli kovin ohut, samoin harjoitukset. Molempia olisi 
suonut olevan enemmän.238 
 
- Taisimme käydä teoriaa hieman läpi ainoastaan ensimmäisellä kerralla. Minusta se oli 
kuitenkin tarvittava määrä, koska olimme tulleet kurssille tekemään käännöksiä ja oppi-
maan sitä kautta. Jos olisimme kuluttaneet enemmän aikaa teoriaan, meillä ei välttämättä 

 
231 Kurssi 2010. 
232 Kurssi 2017. 
233 Kurssi 2017. 
234 Kurssi 2017. 
235 Kurssi 2010. 
236 Kurssi 2010. 
237 Kurssi 2010. 
238 Kurssi 2011. 
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olisi ollut niin paljon aikaa vertaispalautteen saantiin. Ja tietenkin opettaja antoi myös pa-
lautteen ohessa hyviä vinkkejä, joita voi ehkä pitää teoriana.239 
 
Kurssin teoriapuoli jäi mielestäni verrattain ohueksi (olisin kaivannut jotain edes vapaaeh-
toista teorialukemistoa), mutta se ei minua oikeastaan haitannut, sillä opin käännösproses-
sin myötä paljon. Itse käännöstä varten teoria oli siis riittävää, mutta laajemman kuvan 
saamiseksi olisi ollut mukava saada vähän jotain enemmän.240 
 
Kurssi oli hyvin käytännöllinen ja käännösten tekoa lähestyttiin paljon tekemisen ja välit-
tömän palautteen kautta, joka oli mielestäni hyvin toimivaa. Itse en muuttaisi kurssin teo-
riaosuutta.241 
 
Oliko kurssilla teoriaosuus...? Koska emme käsitelleet kääntämisen teorioita käytännössä 
ollenkaan, en tiedä, mitä aiheita ylipäänsä olisi voitu käsitellä ja olisiko niistä aiheista voi-
nut olla hyötyä. Tällä hetkellä tuntuu, että enempi teoria alussa ei olisi välttämättä auttanut, 
koska käännöksen hankaluuden olivat enimmäkseen alkuperäistekstin ymmärtämisessä, 
johon olisi auttanut ehkä kielen opinnot ja keskustelu kirjailijan kanssa.242 
 
Olisin ehdottomasti kaivannut enemmän teoriaa, valitettavasti kurssi tuntui jäävän hie-
man vajavaiseksi kyseisen puolen ontuessa. Käännöksiä työstäessäni koin pärjääväni il-
mankin, ei sen puoleen. Teoriatietoa kohtaan olisi kuitenkin ollut paljon mielenkiintoa, jo-
ten oli pieni pettymys, kun sitä ei sitten sen enempää tarjottukaan...243 

 
Vastauksista voi päätellä, että suurin osa opiskelijoista haluaisi lisätä kurssin teo-
riaosuutta. Osa tahtoisi panostaa harjoituksiin ja omaan käännöstyöhön. Myös 
tutkimuksellista näkökulmaa kaivattiin. Näihin on syytä kiinnittää huomiota 
kurssin tulevaisuutta suunniteltaessa. Ainoa mahdollisuus perusteellisemmalle 
teorian ja käännöstutkimuksen käsittelylle on pidentää kurssin kestoaikaa. Eri 
asia on, onko se käytännössä mahdollista yliopiston opetussuunnitelmien puit-
teissa. Tutkijana olen havainnut, että kurssin alkupuolen pitkähköt teoriaosuu-
det eivät välttämättä ylläpidä innostusta kääntämiseen, koska kiinnostus varsi-
naiseen suomentamistyöhön on kova. Tätä vaihetta helpottaisivat sopiviin koh-
tiin sijoitetut harjoitukset ja itse asiassa näin on jo tehtykin, mutta tiedon ja teo-
riaosuuden lisäykset vaatisivat ajankäytön lisäämistä. Eräs ratkaisu on sijoittaa 
teoriakysymyksiä kurssin myöhäisempiin ajankohtiin ja ottaa niitä sopivasti 
esille eri ongelmakohdissa. Kaikki tämä vaatisi luonnollisesti lisää aikaa ja lisää 
ohjaustyövoimaa. Kääntämisen ohjaamisessa olemme pyrkineet yhdessä Tuomo 
Lahdelman kanssa jakamaan teorian, harjoitusten ja käännösten osuuksia eri op-
pitunneille, jotta varsinainen käännöstyö saisi tilaa hengittää. Helena Linna va-
roittaa liiallisesta kaaviomalliin sitoutumisesta, joka saattaa sammuttaa innos-
tuksen kirjoittamiseen. 244  Kääntämisprosessissa saattaa käydä näinkin, kuten 
eräs opiskelija toteaa. 
 

 
239 Kurssi 2016. 
240 Kurssi 2016. 
241 Kurssi 2016. 
242 Kurssi 2016. 
243 Kurssi 2016. 
244 Linna 1994, 35. 
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Itse en ehkä tajunnut ottaa kaikkea irti prosessiluonteesta, koska en muistanut palauttaa 
ensimmäisen kierroksen korjailtuja versioita uudelleenarvioitaviksi, vaan tein uuden 
käännöksen uudesta aineistosta.245 

 
Marja Kivilehdon väitöstutkimuksessa Kan och vet - men hur?Översättningslära-
rens kunskapsgrunder i fokus tutkija kirjoittaa kääntämisenopettajan näkökulmasta, 
kuinka ohjaajan on priorisoitava käsityksensä ohjaamisesta ja kääntämisestä. Oh-
jaaja voi valita toiminnallisen, kielellisen tai merkityksiä korostavan opetustavan. 
Kivilehdon mukaan joku opettaja vannoo konstruktivistisen oppimiskäsityksen 
puolesta ja toinen korostaa pedagogisia taitojaan.246 Joka tapauksessa kiistämättä 
on selvää, että ohjaajan oma tietotaito kehittyy jokaisen käännöstekstin ja -kurs-
sin myötä. On myös otettava huomioon kääntämisen ja adaptaation käännös-
kurssin erityisasema verrattuna ammattimaiseen kääntämisen opettamiseen, 
koska asetumme tässä myös vahvasti kirjallisuuden ja kirjoittamisen kontekstiin. 
Kivilehdon tutkimuksessa keskitytään lähinnä asiatekstin kääntämiseen. 
 

Tutkimuksen empiirisenä aineistona ovat kahdeksan opettajan käännöskursseillaan kom-
mentoimat käännökset, opettajien haastattelut, tuntien havainnoinnit ja opettajien kurssi-
materiaali. Aineisto on kerätty vuosina 2006–2011, jolloin tutkimukseen osallistuneet opet-
tajat toimivat kääntämisen opettajina erilaisissa opetuskonteksteissa. Kontekstina saattoi 
olla kääntämisen tai kielen oppiaine ja kääntäminen äidinkieleen tai vieraaseen kieleen.247  
 

Mielenkiintoista on havaita Kivilehdon maininta väitöstutkimuksen loppusa-
noissa, jonka mukaan empiiristä tutkimusta kääntämisen opettamisen menetel-
mistä tarvitaan lisää.248 

Ohjaajalle on tärkeää oppia tuntemaan ohjattavansa. Tämän vuoksi käy-
tämme käännöskurssien alkuvaiheissa aikaa keskusteluihin ja kyselyihin, joiden 
perusteella saamme käsityksen opiskelijoiden kääntämisen tiedoista ja taidoista. 
Olen vakuuttunut, että näin löydämme yhteisen polun tavoitteemme saavutta-
miseksi, kuten Niina Repokin toteaa: 
 

mutta olennaista on tehtävien ja tietojen avulla ohjata yksilöitä löytämään laadullisia ja 
sisällöllisiä oppimistavoitteita sekä työtapoja, ja haastaa heidät panemaan itsensä likoon. 
Ytimenä on tekemällä oppiminen.249  

 
Miellänkin itseni ohjaajana Niina Revon tavoin mentoriksi, asiantuntijaksi, joka 
on enemmän kollega suhteessaan opiskelijoihin ja joka asettuu osittain heidän 
rooliinsa ja heittäytyy intohimoisesti jokaisen uuden käännöstehtävän ratkaise-
misen kimppuun.250 Tätä kautta korostuvat yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen ja 
toisen arvostus. Ensi arvoisen tärkeitä arvoja ja seikkoja ovat motivaatio, itsear-
viointitaidot, dialogi, vaihtoehtojen tarjoaminen ja kuunteleminen. 

 
245 Kurssi 2017. 
246 Kivilehto 2013, 111–114. 
247 Kivilehto 2013, 3. 
248 Kivilehto 2013, 268. 
249 Repo 2010, 118. 
250 Repo 2010, 119. 
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3.5 Esimerkki käännösprosessin toteutumisesta: käännösharjoi-
tus Raymond Carverin runosta  

Amerikkalainen novellisti ja runoilija Raymond Carver syntyi vuonna 1938 
Clatskaniessa, Oregonissa ja varttui varsin köyhissä oloissa. Nuoruutensa Carver 
vietti Washingtonin Yakimassa. Hän opiskeli kirjailija John Gardnerin johdolla 
julkaisten ensimmäiset novellinsa aikakausilehdissä. Ensimmäinen novellikoko-
elma ilmestyi vuonna 1976 nimellä Will You Please Be Quiet Please? Tätä seurasivat 
teokset What We Talk About When We Talk About Love, 1981 ja Cathedral, 1983. Var-
sinaisen maineensa Carver hankki lyhyillä kertomuksillaan, mutta myös runou-
della on yhtä merkittävä asema hänen tuotannossaan. Varhaisimmat runoko-
koelmat Near Klamath, 1968, Winter Insomnia, 1970 ja At Night the Salmon Move, 
1976 saivat jatkoa kokoelmista Where Water Comes Together With Other Water, 1985, 
Ultramarine, 1986 ja hänen viimeiseksi jääneestä teoksestaan A New Path to the 
Waterfall, 1989. 

Raymond Carverin esikuviksi mainitaan monissa yhteyksissä useita ame-
rikkalaisia runoilijoita ja kirjailijoita, kuten Theodore Roethke, James Wright, Ro-
bert Frost, William Carlos Williams, Robert Hass, Richard Ford, John Updike ja 
Ernest Hemingway, jonka vertaiseksi Carveria on kehuttu. Hän ihaili Tolstoita, 
Maupassantia ja Tšehovia. Juuri Tšehov on kirjailija, johon hänet rinnastetaan 
novellikirjailijana ja jota hän pitää itselleen läheisimpänä. Näiden molempien kir-
jailijoiden elämä oli myös yhtäläinen. Molemmat kuolivat sangen nuorina. Tše-
hov oli kuollessaan tuberkuloosiin neljäkymmentäneljä vuotta vanha ja Carver 
kuollessaan keuhkosyöpään täyttänyt juuri viisikymmentä vuotta. 

Carver kertoo omasta kirjoittamisestaan, että se sisältää hyvin vähän oma-
elämäkerrallisia aineksia, mutta että jokin kipinä, sana tai tapahtuma on aina kai-
ken hänen kirjoittamisensa lähteenä ja alkusysäyksenä. Hän toimi erilaisissa am-
mateissa ja erosi vaimostaan ryhtyen kokopäivätoimiseksi alkoholistiksi. Tämä 
oli viedä hänet tuhoon, kunnes juominen loppui vuonna 1977. Carver kirjoittaa 
tavallisista ihmisistä, asioista, kun jokin on mennyt vikaan. Hän ei etsi syytä, 
vaan tarkastelee syntynyttä tilannetta joko ulkopuolisen tai jonkun hyvin lähei-
sen ihmisen silmin. Hän kirjoittaa parisuhteesta, perheestä, alkoholismista, rak-
kaudesta, sen puuttumisesta ja eriskummallisista tilanteista. Monissa tarinoissa 
heijastuu kirjailijan omat kokemukset ja henkilökohtainen kiirastuli. Carveria on 
tyylinsä vuoksi usein luonnehdittu myös minimalistiksi, sillä hänen runoissaan 
ja novelleissaan on selkeästi havaittavissa ilmaisun niukkuus ja tehokkuus. Car-
ver ei harrasta näkyviä metaforia eikä allegorioita tai käytä, kuten hän itse to-
teaa, ”halpoja temppuja”. The Little Room –runossa on kyse juuri näistä Carve-
rille tyypillisistä asioista. 

 
The Little Room 
 
There was a great reckoning. 
Words flew like stones through windows. 
She yelled and yelled, like the Angel of Judgment. 
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Then the sun shot up, and a contrail 
appeared in the morning sky. 
In the sudden silence, the little room 
became oddly lonely as he dried her tears. 
Became like all the other little rooms on earth 
light finds hard to penetrate. 
 
Rooms where people yell and hurt each other. 
And afterwards feel pain, and loneliness. 
Uncertainty. The need to comfort. 
 
(The Little Room: Ultramarine, 1986 teoksessa All of Us, 1997)251 

 
Ensimmäisellä kerralla 21.9.2017 oppitunnilla paikalla olivat kaikki yhdeksän 
opiskelijaa. Kerroin kirjailija Raymond Carverin tuotannosta ja henkilöhistori-
asta sekä hänen tyylistään kirjoittaa. Heijastin projektorilla lähtötekstin eli runon 
The Little Room ja jaoin opiskelijoille paperit tekstin laatimista varten. Annoin 
noin 10–15 minuuttia aikaa suomennoksen tekemiseen. Kirjoitin taululle parin 
vieraamman sanan sanakirjoista löytyviä suomennoksia. Opiskelijat saivat käyt-
tää tietokoneitaan ja puhelimiaan käännösapuinaan. Myös kysymyksiä sai esit-
tää. Olin tehnyt runosta oman käännökseni ja käytettävissäni oli Lauri Otonkos-
ken ja Esko Virtasen suomennos samaisesta runosta Pieni huone252 Näitä tekstejä 
en esittänyt tässä vaiheessa. Sovitun ajan kuluttua keräsin opiskelijoilta kaikki 
tekstit, myös keskeneräiset.  

Oppitunnilla 5.10.2017 annoin suomennokset takaisin hetkeksi ja pyysin jo-
kaista lukemaan oman suomennoksensa ääneen. Näin saimme tuntumaa ja yleis-
luontoisen käsityksen teksteistä. Kerroin lyhyesti yleensä runouden kääntämi-
sestä, lukemisesta, lyriikan merkityksistä ja ymmärtämisestä. Totesin myös, että 
ei ole olemassa yhtä ainoaa ja oikeaa tapaa runon kääntämisessä. Puhuimme 
myös lähtökulttuurin ja kohdekulttuurin eroista sekä ajallisesta välimatkasta. 
Esitin opiskelijoiden käännöksistä muutamia kiinnostavia sanavalintoja kuten: 
tilinteko (4 kappaletta), aurinko ampaisi (4 kappaletta) ja sanat lensivät (7 kappa-
letta). Toin esille, kuinka hienosti kaikissa suomennoksissa Carverin originaali 
tunnelma oli ilmaistu. 

Noin kolmen kuukauden kuluttua eli kurssin viimeisellä oppitunnilla 
21.12.2017 opiskelijat suomensivat saman runon toistamiseen. Nyt paikalla oli 
kuusi opiskelijaa. Käytännön järjestelyt olivat samat kuin ensimmäiselläkin ker-
ralla. Heidän ensimmäiset versionsa eivät olleet käytettävissä. Sovitun 10–15 mi-
nuutin kuluttua keräsin paperit myöhempää analyysiä varten.  

Analyyseissa olen valinnut työkalukseni jo aikaisemmin tässä tutkimuk-
sessa käyttämääni Hilkka Pekkasen vuonna 2010 valmistunutta tutkimusta ja 
siinä käytettyjä erilaisia käännösvalintoja kuvaavia muutoksia. Näitä muutoksia 
olen verrannut ensimmäisen version suhteessa originaaliin lähtötekstiin ja sa-
moin toisen suhteessa originaaliin. Pekkasen tutkimuksesta olen kirjoittanut tar-
kemmin osiossa Näytelmän kääntämisen erityisongelmat. 

 
251 Carver 1997, 178–179. 
252 Carver & Otonkoski & Virtanen 1994, 68.  
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Käytän opiskelijoiden nimistä lyhenteitä nimimerkkien tapaan. A kirjoittaa 
ensimmäisen versionsa raakakäännöksen tyylisesti. Joitakin epätarkkuuksia 
esiintyy, lähinnä monikon ja yksikön käyttämisessä sanoissa. Hän ei tee poistoja, 
laajennuksia tai supistusmuutoksia suhteessa alkuperäiseen. Toisessa versiossa 
hän on tarkempi monikollisissa sanoissa. Rakenne säilyy samana kuin originaa-
lissa ja ensimmäisessä versiossa. Yksi laajennus on tehty. Suomennoksessa ku-
vastuu tarkkuuden myötä varovaisempi ote ja luovuus jää taka-alalle. Tämä nä-
kyy esimerkiksi verbien valinnoissa. Suomennoksista on havaittavissa myös 
tekstissä ilmenevän mies- ja naisnäkökulman vaihtuminen ensimmäisen version 
miesnäkökulmasta toisen version naisnäkökulmaan. A opiskelee pääaineenaan 
kirjallisuutta ja kirjoittamista, sivuaineinaan sosiologiaa, psykologiaa. 
 

Carver: ”The need to comfort.” 
A: ”Tarvetta lohduttaa.”(1. versio) 

”Lohdutuksen tarvetta.” (2. versio) 
 
Carver: ”There was a great reckoning.” 

A: ”Oli suuri väärinkäsitys”. (1. versio) 
A: ”Se oli suuri välienselvittely”. (2. versio) 

 
Opiskelija B on suomennoksessaan myös hyvin varovainen ensimmäistä versiota 
kirjoittaessaan. Käännös toteutuu lähes sanasta sanaan. Tekstissä on vain kaksi 
supistusmuutosta ja rakenne noudattelee täsmälleen originaalia. Toisella kerralla 
rakenne ja muoto säilyvät. Nyt tyyli on huomattavasti luovempaa, ja hän käyttää 
kahta supistusmuutosta, kolmea laajennusmuutosta ja kolmea luokittelematonta 
muutosta. Näkökulma on neutraali. B opiskelee pääaineenaan suomen kieltä, 
mikä näkyy tarkkuudessa ja kielessä, joka näyttäytyy rikkaampana. Hänellä on 
haaveenaan kustannustoimittajan työ. 
 

Carver: ”The need to comfort.” 
B: ”Lohduttomuutta.”(1. versio) 

”Lohduttomuutta.” (2. versio)  
 
Carver: ”In the sudden silence,” 

B: ” Yhtäkkisessä hiljaisuudessa ” (1. versio) 
B: ”Äkisti laskeutuneessa hiljaisuudessa” (2. versio) 

 
Opiskelija C:n pääaine on kirjallisuus ja luova kirjoittaminen, sivuaineena hä-
nellä on englantilainen filologia. Runon ensimmäinen suomennos on ilmeeltään 
harkitseva, punnitseva ja vielä epätarkka. Hän laittaa kahteen ongelmakohtaan 
kysymysmerkit ja käyttää nyt kaksi supistusmuutosta. Toisella kerralla hän käyt-
tää neljästi laajennusmuutoksia ja on luovempi, parempi, harkitumpi suomen-
noksessaan. Luovuus esiintyy erityisesti verbien valinnoissa. Ensimmäisessä ver-
siossa on naisen näkökulma, joka vahvistuu toisessa. 
 

Carver: ” The need to comfort.” 
C: ”Lohdutuksen tarvetta.”(1. versio) 

”Lohdutuksen tarvetta.”(2. versio)  
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Carver: ”She yelled and yelled, like the Angel of Judgment.” 

C: ”Hän/Nainen? huusi ja huusi, kuin Tuomion enkeli.” (1. versio) 
C: ”Nainen jylisi ja huusi, kuin Tuomiopäivän Enkeli.” (2. versio) 

 
Opiskelija D aloittaa ensimmäisen suomennuksen otsikoimalla runon ”Kamari”, 
joka näin viittaa intiimiin tilaan, kamariin, jossa riitaa käydään. Room- sana tois-
tuu johdonmukaisesti vastineena kamari kaikissa tekstin osissa. Nähdäkseni 
tämä on runon avainsanastoa, ja merkityksiä hakeva kääntäjä on lukenut alku-
peräisen hyvin tarkkaan. Rakenne on kuten muillakin opiskelijoilla sama kuin 
alkuperäisessä runossa. Hän käyttää tässä kohtaa kuutta supistusmuutosta, ja 
näkökulma on naisen. Toisella käännöskerralla hän sai valmiiksi noin puolet 
käännöksestä. Nyt laajennusmuutoksia on kaksi kappaletta ja suomennos luo-
vempi, mietitympi. Olisikin ollut mielenkiintoista lukea kokonainen runo. D:n 
pääaine on kirjallisuus ja kirjoittaminen. 
 

Carver: ”The need to comfort.” 
D: ”tarve suojaan.”(1. versio) 

 
Carver: ”In the sudden silence, the little room  

became oddly lonely as he dried her tears. 
 

D: “Äkkinäinen hiljaisuus, 
miehen kuivatessa hänen kyyneliään 
pieni huone kävi oudon yksinäiseksi.” (1. versio) 

  
“Äkillisessä hiljaisuudessa 
pieni kamari kävi kumman 
hiljaiseksi, toisen kuivatessa hänen 
kyyneleensä.” (2. versio) 

 
Opiskelija E käyttää ensimmäisessä suomennoksessaan paljon vaihtoehtoisia sa-
noja ja lauseita. Ne toimivat ikään kuin käännöstyön muistiinpanoina. Supistus-
muutoksia on kaksi kappaletta ja laajennuksia myös kaksi. Käsiala vaikuttaa hy-
vin nopeasti kirjoitetulta tekstiltä, mutta rakenne hahmottuu kuitenkin originaa-
lia noudattavaksi.  
 

Carver: ”The need to comfort.” 
E: ”Tarvetta lohduttaa” (1. versio) 
E: ”Tarvetta hellyydelle” (2. versio) 

 
 
Carver: ”She yelled and yelled” 

E: ”Hän huusi ja huusi” (1. versio) 
E: ”Hän kiljui kiljumistaan” (2. versio) 

 
Toisessa versiossa ote on luovempi. Hän käyttää vain kaksi supistusmuutosta ja 
lisää kaksoispisteen. Suomennoksessa on nyt käytetty kuvaavia verbejä, kuten 
esimerkin ”kiljua”. Näkökulma vaihtuu ensimmäisen version miesnäkökulmasta 
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toisen naisnäkökulmaksi. E opiskelee kirjallisuutta ja suomen kieltä sekä histo-
riaa. 

Opiskelija F opiskelee kirjallisuutta ja pelitutkimusta. Hänen ensimmäi-
sessä suomennoksessaan ei ole otsikkoa. Teksti on hyvin lojaali lähtötekstille. 
Hän on käyttänyt kaksi supistusmuutosta, ja runon rakenne, kuten muillakin 
opiskelijoilla, noudattelee tarkoin originaalia.  
 

Carver: ”The need to comfort.” 
F: ”Lohdun tarvetta”. (1. versio) 
F: ”Kaipaavat lohtua”. (2. versio) 

 
Carver: ”Became like all the other little rooms on earth 

light finds hard to penetrate.” 
F: ”Kuin kaikki pienet huoneet maan päällä 

joita valo tuskin läpäisee”. (1. versio) 
F: ”Muuttui sellaiseksi, niin kuin kaikki maan pienet huoneet 

joita valo vaivoin läpäisee.” (2. versio) 
 

Toisessa versiossa on nyt otsikko mukana. Hän suomentaa käyttäen kahta supis-
tusmuutosta ja kolmea laajennusmuutosta, ja ensimmäinen lause on lähes täysin 
erilainen ensimmäiseen versioon verrattuna. Käännös on harkitumpi ja luo-
vempi. Tekstissä esiintyvä näkökulma vaihtuu toisessa suomennoksessa neut-
raalimmaksi. 
 

Olisi ollut hauskaa kurssin alussa kääntää jokin pikkuinen teksti ja sitten kurssin lopussa  
kääntää sama teksti uudestaan. Olisi voinut vertailla, että olisiko kurssin jälkeen ratkaissut  
joitain kohtia eri tavalla. 253  
 

Tutkijana päädyin kokeilemaan tätä vaihtoehtoa, koska muutamilla kursseilla 
sitä oli toivottu, kuten edellä oleva lainaus erään opiskelijan vastauksesta kertoo. 
Aikaa suomennoskokeilujen välillä on kolme kuukautta ja opiskelijoilla tiivis 
kurssi takana ja kokemusta kääntämisestä sekä teorian tuntemusta. Vaikka opis-
keluaika näin vaativan työn tekemiseen tutustumisessa onkin hyvin lyhyt, joita-
kin konkreettisia asioita on havaittavissa tämän pienen tekstin käännöksistä. Ko-
konaisuuden ja merkityksien hahmottamista auttaa lyhyt teksti. Nähdäkseni 
myös välimatka suomennosten välillä on edesauttanut synnyttämään laadulli-
sesti parempia käännöksiä. Kurssin aikana virinnyt yhteishenki ja kollaboraatio 
sekä palautteet ovat rohkaisseet opiskelijoita luovuuteen. Kuudesta opiskelijasta 
viidellä on luovempi ote suomennoksessaan. Olen kääntänyt saman runon itse-
kin muutama vuosi sitten. Carverin ilmauksen The need to comfort, jota olen köyt-
tänyt vertailukohtana tässä kaikilla opiskelijoilla, vastineena on omassa suomen-
noksessani Tarvetta lohduttaa. Täysin samalla tavalla tämän kuvan käänsi siis 
kaksi opiskelijaa. Lauri Otonkosken ja Esko Virtasen suomennoksissa tämän vas-
tineena on Lohdutuksen jano. 

 
253 Erään aikaisemman kurssin opiskelijan kommentti kysymykseeni parannusehdotuk-
sista. 
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4.1 Palautetapoja 

Palaute liittyy olennaisesti opettamiseen ja oppimiseen. Yksinkertaisimmillaan 
kiitämme lahjasta, palvelusta, huomionosoituksesta. Moitimme tai kiitämme. 
Molemmat toimivat palautteena vastapuolelle. Palautteesta puhuttaessa käyte-
tään usein englanninkielistä sanaa ”feedback”. 

Radiotekniikassakin esiintyy termi takaisinkytkentä eli ”feedback”. Esimer-
kiksi vahvistinlaitteissa käytetään positiivista ja negatiivista takaisinkytkentää. 
Näillä menetelmillä pyritään parantamaan lähtösignaalin tasoa. Negatiivisessa 
takaisinkytkennässä minimoidaan tulo- ja lähtösignaalin ero. Tällä systeemillä 
parannetaan signaalin laatua, mutta samalla kertaa sen vahvistus heikkenee. 
Myös koko järjestelmän vakaus huononee. Positiivisella takaisinkytkennällä vah-
vistetaan tulo- ja lähtösignaalin eroa toisistaan. Tämä puolestaan saattaa järjes-
telmän epävakaaksi. Kyseinen jaottelu toimii yleisesti myös tekstipalautteiden 
suhteen. 

Työelämässä käytännöksi muodostuneet kehityskeskustelut toimivat mal-
liesimerkkeinä palautteen antamisesta ja saamisesta. Nämä esimiehen ja alaisen 
palautekeskustelut tosin muodostuvat useimmiten hyvin yksipuolisiksi keskus-
teluiksi, joissa esimies puhuu ja toinen asettuu kuuntelijan rooliin. Alkuasetel-
massa toimitaan ennakkoon sovitusti täytettävän dokumentin ohjeita noudat-
taen. Olen toiminut molemmissa rooleissa; sekä esimiehenä että alaisena. Tilanne 
on usein hyvin problemaattinen. Asian hallitsemista eivät paranna muodollinen 
kaavake ja pakollisuus sekä samojen asioiden toistuminen kaksikin kertaa vuo-
dessa. Keskusteluissa kollegoiden kanssa heijastuu turhautuneisuus ja asioiden 
keskeneräisyys sekä huoli siitä, että palautekeskustelut harvoin johtavat konk-
reettisiin toimenpiteisiin. Yleensä keskustelut ovat kahdenkeskisiä, mutta myös 
ryhmäkeskusteluja toteutetaan. Jälkimmäiset saattavat olla hyvinkin hedelmälli-
siä avautuvan keskustelun myötä. 

Yleensä sekä negatiivista että positiivista palautetta käytetään liian vähän. 
Työelämässä kiitos hyvästä suorituksesta, työpanoksesta, budjetin alittumisesta 
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tai yhteistyön sujumisesta on harvoin kuultua. Suomalaiseen työmoraaliin kuu-
luu hyvä työsuoritus itsestään selvyytenä. Siitä ei tarvitse erikseen mainita. Ke-
hityskeskusteluissa tulee kuitenkin usein ilmi, että positiivista palautetta, lyhyt-
täkin kiitosta kaivataan. On esimerkkejä hyvän palautteen antamisesta. Ensin ke-
hutaan lyhyesti, sen jälkeen lausutaan miinukset ja loppuun vielä hyviä asioita ja 
kiitoksia. Moni kehityskeskusteluissa mukana ollut haluaa myös negatiivista pa-
lautetta. Halutaan, että kerrotaan avoimesti hankalistakin asioista. Monesti tämä 
on se vaikein asia, josta vaietaan ja joka mieluummin jätetään kertomatta. 

Myös kääntämistä opiskelevien on hyvä harjoitella palautteen vastaanotta-
misen taitoa yhtä hyvin kuin palautteen antamistakin. Vuorovaikutus ja keskus-
telu tekstien sisällöstä auttaa miettimään ongelmakohtia. Tämä pätee omiin ja 
toisten opiskelijoiden suomennoksiin. Kriittisyys lisääntyy ja suhde omankin 
tekstin tarkasteluun muuttuu positiivisella tavalla.254  

Kimmo Svinhufvud kirjoittaa teoksessaan Kokonaisvaltainen kirjoittaminen 
palautteen ja arvioinnin erosta. Hän korostaa palautteen merkitystä kirjoittamis-
prosessin aikana ja liittää arvioinnin kritiikkiin eli jo valmiin tekstin analysoin-
tiin.255 Samalla tavalla prosessikääntämisessä annamme palautetta kunkin kään-
nöksen eri kehitysvaiheissa, ja aiheen luonteen takia emme juurikaan pääse arvi-
oinnin tasolle, koska useimmiten on kyse harjoituksesta, ja valmis käännös on 
vielä julkaisematta tai keskeneräinen. 

Svinhufvud pohtii palautetta vallankäytön välineenä ja toteaa: 
 

Monesti kuitenkin myös kirjoittaja itse tarjoaa ohjaajalle auktoriteetin aseman ja jopa suo-
rastaan vaatii tätä ottamaan sen itselleen. Kirjoittaja saattaa haluta luopua omasta vastuus-
taan kirjoittamisessa ja tekstinsä tekemisessä ja toivoa ohjaajan ottavan lopullisen vas-
tuun.256 

 
En ole huomannut tätä ilmiötä kääntämisen kursseilla, koska olen erityisesti ko-
rostanut kääntäjän vastuuta suomennosten ratkaisuvalinnoissa. Ohjaajat ovat 
järjestelmällisesti asettuneet samaan rintamaan opiskelijoiden kanssa ja toimi-
neet yhdenvertaisina oppijoina itsekin, jolloin palaute ei ole tullut auktoriteetilta 
vaan kollegiaalisesti toimien. 
 

Vertaispalaute siirtää vastuuta tekstistä ja tekstiin tehtävistä muutoksista kirjoittajalle.257 
 
Kääntämisen ja adaptaation kurssilla vertaispalaute on muodostunut yhdeksi 
keskeisimmistä työmuodoista. Koska ryhmäkoot ovat verraten pieniä, palaut-
teen jakamiseen ovat osallistuneet kaikki kurssin opiskelijat. Hyviä puolia ver-
taispalautteessa ovat useat palautteet ja niissä heijastuvat moninaiset näkökul-
mat. Svinhufvud viittaa kirjoituksessaan vastuukysymykseen, eli miten kirjoit-
taja määrittelee näiden kaikkien palautteiden suhteet omaan käännök-
seensä/tekstiinsä. 

 
254 Svinhufvud 2016, 64. 
255 Svinhufvud 2016, 65. 
256 Svinhufvud 2016, 68. 
257 Svinhufvud 2016, 73. 
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Vertaispalautteen eräs ongelma on kuitenkin asiantuntijuuden puute. Opis-
kelijat eivät ole vielä alansa asiantuntijoita. He itse asiassa vasta harjoittelevat 
kääntämistä, ja välttämättä palautteen vastaanottaja ei tiedosta tätä. Palaute saat-
taa jäädä pinnalliseksi, ja olennaisiin kohtiin ei osata puuttua. Liiallinen kriitti-
syys voi muodostua ongelmaksi. Tällöin vaaditaan ohjaajan ammattiosaamista 
tilanteen hallitsemisessa.258  

Teoksessaan Kimmo Svinhufvud käsittelee myös palautetta yksittäisten 
kommenttien avulla, jotka hän luokittelee neljään eri kategoriaan: evaluaatiot, 
muutosehdotukset, kysymykset ja reflektiiviset kommentit.259 Käännöskursseilla 
lähinnä käyttökelpoisimpia ja usein esitettyjä ovat muutosehdotukset ja reflektii-
viset kommentit. Muutosehdotuksissa useimmiten käytetään juuri korjausehdo-
tuksia. Svinhufvudin mukaan:  
 

Tällöin palautteen antaja ei yleensä perustele korjaustaan, tekee vain selväksi sen, että hä-
nen ehdotuksensa on suositeltavampi.260  

 
Näin emme ole menetelleet kääntämisen suhteen, sillä kaikki kurssilaisten muu-
tosehdotukset ovat yhtä hyviä. Joka tapauksessa tekijä saa itse päättää, hyväk-
syykö hän muutosehdotuksen. Myös neuvot ovat tällä kohtaa yksi käytetyim-
mistä kommenttimuodoista. Käytämme konditionaalia, ja tällä tavoin ehdollis-
tamme ja annamme mahdollisuuden miettiä asiaa toiselta kannalta. Esimerkkinä 
voin mainita vaikka, että ”Voisitko miettiä lauserakenteita ja erityisesti pilkutta-
mista hyvän suomennoksen aikaansaamiseksi?” Reflektiivinen kommentointi on 
usein käytetty muoto. Luonnollisesti on helpompi puhua aiheesta edes jotain, 
vaikka ei olisi lukenut tarkkaan tekstiä. Tämä voi johtua esimerkiksi ajanpuut-
teesta tai siitä, että teksti ei ole saapunut ajoissa toisille opiskelijoille. Sitä voi täl-
löin kommentoida omien tuntemusten mukaisesti, esimerkiksi: ”käännöksesi ha-
kee vielä muotoaan” tai että ”minusta tuntuu kuin olisit vielä kovin kiinni alku-
peräistekstissä”. 

Kimmo Svinhufvud pohtii teoksessaan myös palautteen antamisen tyylejä, 
jotka hän jakaa kahteen leiriin: vuorovaikutteisiin ja autoritaarisiin.261 Kääntämi-
sen kursseilla tavoitteena on ollut erityisesti vuorovaikutteisen palautteen anta-
minen, jossa tekijä itse saa viime kädessä päättää käännösvalinnoistaan. On tie-
tysti asioita, joissa ohjaaja näkee selkeästi virheen ja korjaa sen sekä varmistaa 
keskustelemalla, että opiskelija on ymmärtänyt hänen tarkoitusperänsä. Svinhuf-
vud jakaa tyylit edelleen seuraavasti: autoritaarinen, ohjaava, neuvova, sokraat-
tinen, dialektinen ja analyyttinen tyyli. Yksittäisten kommenttien tapaan tyylit 
noudattelevat samaa kaavaa käännöskursseillamme. Koska tavoitteemme ja käy-
täntö ovat vahvasti sidoksissa vuorovaikutukseen, parhaiten näistä tyyleistä tä-
hän soveltuvat analyyttinen, dialektinen, sokraattinen ja neuvova tyyli. Edellä 
käsittelin jo neuvovaa tyyliä ja myös analyyttista, koska se on juuri pohtiva ja 
reflektiivisiä kommentteja noudattava tyylilaji. Dialektisuus on ehkä analyytti-

 
258 Svinhufvud 2016, 74. 
259 Svinhufvud 2016, 86. 
260 Svinhufvud 2016, 88. 
261 Svinhufvud 2016, 94. 
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sen tyylin lisäksi lähinnä tavoittelemaamme ja käyttämäämme vuorovaikuttei-
suutta. Dialektisuudessa asetamme kysymyksiä ja eritoten avoimia sellaisia, ja 
samalla päätöksenteko siirretään suomentajalle. Sokraattisessa tyylissä käydään 
keskustelua ja palautteen antaja, Platonin tapaan, asettaa kysymyksiä, jotka siis 
sisältävät jo vastauksiakin. Tässä tyylilajissa ollaan autoritaarisen ja vuorovaikut-
teisen keskivaiheilla, koska osa kontrollista on edelleen palautteen antajalla.262  

4.2 Kirjoittajakoulutuksen palautesisällöistä 

Väitöskirjassaan Kirjoittamisen opettajan kertomus Nora Ekström kirjoittaa palaut-
teen käsitteestä hyvin seikkaperäisesti. Itsekin luovan kirjoittamisen maisterina 
olen perehtynyt palautteen antamiseen sekä tekstin luojana että sen lukijana. 
Olen kirjoittanut kirja-arvioita verkkojulkaisu Maailmankirjoihin ja antanut pa-
lautetta aloitteleville kirjoittajille runoista ja romaanikäsikirjoituksista. Ekström 
mainitsee, että kielteisen palautteen synonyyminä käytetään ”kritiikki-sanaa”.263 
Oma näkemykseni on, että kritiikki arvioi jotakin teosta ja sisältää myös positii-
visia näkökantoja ja mielipiteitä. Käyn Ekströmin tekstiä läpi kirjoittajakoulutuk-
sen sisällöstä ja käytännön toteutuksista käsin sekä liitän tämän käännöskurssin 
käytäntöihin. 

Ekström käsittelee palautteen terminologiaa Susan Askewin ja Caroline 
Lodgen artikkelin Gifts, ping-pong, and loops – linking feedback and learning 
pohjalta. Kirjoittajat jakavat opetusmallin kolmeen eri metodiin: receptive – 
transmission, constructive, co-constructive.  

Ensimmäisessä opetusmallissa opettaja tai ohjaaja on alansa asiantuntija, 
joka välittää uutta tietoa ja uusia taitoja. Oppimisen kannalta kyse on yksilölli-
sestä uusien taitojen ja uuden informaation soveltamisesta. Tässä mallissa on 
mahdollista myös arvosanojen antaminen. Palaute on yksisuuntaista, ja vastaan-
ottaja on usein passiivinen tyytyen palautteen saajan rooliin. Sekä Ekström että 
Askew & Lodge luonnehtivat tätä opetusmallia ja palautetta lahjan antamiseksi, 
joka hyväksytään tai ei hyväksytä sellaisenaan. Palautteesta ei juurikaan keskus-
tella. Opettajalla on auktoriteetin asema. Opettaja toimii eräänlaisena oikoluki-
jana eikä pura ja arvioi tekstejä.264  

Toisessa eli konstruktiivisessa opetusmallissa opettajan rooli on asiantunti-
juuden lisäksi myös auttajan rooli, jossa hän auttaa uusien yhteyksien luomisessa 
ja edelleen taitojen ja käsitteiden ymmärtämisessä. Oppimistilanteessa pyritään 
hyödyntämään kokemuksia ja liittämään ne uusiin. Tähän liittyy myös jossakin 
määrin sosiaalisia ulottuvuuksia. Nyt palaute on myös kaksisuuntaista ja esite-
tään kysymyksiä, avaudutaan keskustelulle. Toisaalta mallin agenda on täysin 
opettajan tai ohjaajan hallussa tai laatima, eikä palautteen saaja pysty juurikaan 
vaikuttamaan siihen.265  

 
262 Svinhufvud 2016, 95–96. 
263 Ekström 2011, 210. 
264 Ekström 2011, 216. 
265 Askew 2000, 4, 10. 
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Kolmas tie on yhdessä oppimista. Englanninkielisestä sanasta ”co-construc-
tive” voitaisiin käyttää myös termejä ”yhdessä muokkaaminen” tai ”yhdessä ra-
kentaminen”. Kyse on prosesseista, joissa analysoidaan, tulkitaan, ajatellaan 
kriittisesti ja järjestellään hankittua tietoa. Opettaja rinnastuu muihin oppijoihin, 
on yksi heistä. Oleellisia ovat yhteisen dialogin avulla löydetyt vastaukset.266 Ek-
ström korostaa tutkimuksessaan kuitenkin käännöskurssista poikkeavaa käytän-
töä eli sitä, että useimmiten tekstin kirjoittaja vaikenee eikä osallistu tekstipalaut-
teen käsittelyyn.267 Kääntämisen kursseilla käsiteltävän käännöksen luoja on itse 
aktiivinen ja osallistuu keskusteluun eri käännösvaihtoehdoista.  

Donald Kiraly kirjoittaa omista kokemuksistaan palautteen antamisesta te-
oksessa A Social Constructivist Approach to Translator Education. Hän ei tarjoa auk-
toriteetin hahmossa valmiita vastauksia vaan haluaa rohkaista kääntäjiä omiin 
ratkaisuihin ja useampiinkin, erilaisiin ja mahdollisiin toisten opiskelijoiden esit-
tämiin vaihtoehtoihin. Hän korostaa vuorovaikutusta luokkahuoneessa ja toisten 
opiskelijoiden näkemysten punnitsemista. Hän ei halua korostaa oman mielipi-
teensä merkitystä ainoana oikeana käännösratkaisuna. Oleellista on Kiralyn mu-
kaan osoittaa opiskelijoiden käännösehdotusten luovuus ja käyttökelpoisuus, 
verrattuna vaikka ohjaajan esittämään ratkaisuun lausekokonaisuutta tai sana-
valintaa ajatellen. Omassa ohjaamisessani olen havainnut saman seikan, sillä 
vaikka olenkin löytänyt oivan käännöksen opiskelijan ongelmakohtaan, hän 
saattaa löytää vielä paremman ja hylkää esittämäni ratkaisun luokkahuoneessa 
käymämme keskustelun pohjalta, ja usein voin vain todeta sen paremmaksi.268 

4.3 Kysymyksiä ja vastauksia kääntämisen ja adaptaation kurs-
sin palautekäytännöstä 

Käännöskurssilaiset saivat palautetta ohjaajilta ja muilta opiskelijoilta sähköpos-
tilla, mutta oleellisinta ja kääntäjää eniten hyödyttävää olivat tunneilla käydyt 
keskustelut. Kaikki saivat lukeakseen käännöksen ja lähtötekstin viimeistään pa-
ria päivää ennen palautekeskustelua. Ensimmäiseksi suomentaja sai vapaasti 
kertoa työstään ja ongelmistaan tekstin parissa. Hänellä oli lupa kysyä eniten as-
karruttaneista kohdista kollegoiltaan. Palaute oli aina sävyltään kohteliasta, 
vaikka joissakin tapauksissa oli selkeästi nähtävissä, että suomentaja oli kääntä-
nyt hyvin orjallisesti lähtökielestä suoraan kohdekielelle, jopa originaalin kie-
lioppisääntöjen mukaisesti. Kommentteja ja ratkaisumalleja sai esittää vapaasti. 
Toisinaan suoritettiin kierros kaikkien opiskelijoiden kesken, jolloin varmasti 
kaikki saivat sanoa mielipiteensä tehdystä työstä. 

Syksyllä 2016 toteutuneella käännöskurssilla viisi opiskelijaa vastasi kysy-
mykseen palautteen antamisesta: 

 
266 Askew 2000, 4, 11. 
267 Ekström 2011, 218. 
268 Kiraly 2000, 66. 
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Tunnetko saaneesi riittävästi palautetta muilta kurssilaisilta. Entä opettajilta/oh-
jaajilta? Olitko itse aktiivinen palautteenantaja? Vuorovaikutus, yleinen kom-
mentointi. 

 
A: Palautteenanto oli mielestäni oikein toimivaa, joskin oman tekstini kohdalla kaikki 
paitsi yksi opiskelija joutuivat toteamaan, että itselle liian vieras tekstilaji… Tuolta yhdeltä 
opiskelijalta saatu ja ohjaajan palaute olivat kuitenkin mielestäni hyvin kattavia, ja yleinen 
kehukin lämmitti mieltä. Koen olleeni oikein aktiivinen palautteenantaja. Vuorovaikutus 
kurssilla oli mielestäni ylipäätänsä onnistunutta. 
 
B: Koin saaneeni melko lailla riittävästi palautetta. Itse olisin varmasti voinut olla aktiivi-
sempi äänessä olon suhteen, mutta oma persoonallisuus hanaa usein vastaan, heh. Kaiken 
kaikkiaan koin ryhmähengen hyväksi ja porukkamme koon juuri sopivaksi. 
 
C: Palautteen määrä oli erittäin sopiva. Joinain kertoina aika meinasi loppua kesken, jolloin 
ohjaajien kommentit jäivät yleensä lyhyemmiksi. Ryhmä toimi loistavasti ja vuorovaikutus 
oli mielestäni erinomaista. 
 
D: Sain mielestäni riittävästi palautetta ja annoin sitä enimmäkseen paljon (saman verran 
kuin useimmat muutkin) ja hyvin perustein. Mutta tuntuu, että runokäännösten kohdalla 
en antanut kovin paljon hyvää palautetta, mutta sama ongelma oli muillakin: runoja ei 
osattu kommentoida, koska useimmat eivät olisi itse osanneet kääntää niitä ollenkaan. Jo-
kainen sai noin puolen tunnin palautehetken ja toisinaan myös kirjallista palautetta ja se 
tuntui melko riittävältä. Opettajan ja kurssilaisten palaute oli mielestäni kuitenkin hyvin 
samankaltaista (samanarvoiselta vaikuttavaa, ei kovin autoritääristä) palautetilanteessa. 
Ehkä siis opettajalta olisi voinut saada enemmän palautetta, joka olisi myös ollut yksityis-
kohtaisempaa kuin muiden kurssilaisten enemmän yleisiin vaikutelmiin kohdistuvat kom-
mentit. Tasa-arvoinen palaute on toisaalta hyväkin asia, mutta siitä voi jäädä tunnelma, 
ettei saatu palaute oli niin ammattimaisella tavalla hyvää kuin voisi. Tuntipalautteessa ei 
myöskään juuri lainkaan pohdittu mahdollisia käännösvirheitä, jotka olisivat kuitenkin oi-
keassa käännöksen laatuarviossa todella tärkeässä osassa. 
 
E: Sain todella hyvää palautetta muilta kurssilaisilta, joka oli myös tärkeää ja hyödyllistä. 
Välillä palaute keskittyi todella paljon pelkästään kieliopillisiin juttuihin, välimerkkeihin 
yms. Ovathan nämäkin todella tärkeitä (esim. siinä tilanteessa miten toinen kieli oli vai-
kuttanut suomen kielen käyttööni), mutta minulle tärkein palaute koski sisältöä ja jos olin 
saanut alkuperäisen tekstini tunnelman siirrettyä myös käännökseeni. Olisin itse voinut 
olla ehkä aktiivisempi palautteessani, välillä tuntui, että muut antoivat paljon parempaa 
palautetta kuin minä.269 

 
Edellä olevat vastaukset osoittavat, kuinka yleensä opiskelijat pahoittelevat 
omaa passiivisuuttaan ja vähäistä palautteen antamistaan, vaikka ovatkin osal-
listuneet aktiivisesti tunneilla käytyihin keskusteluihin. Tähän tunteeseen liittyy 
monia syitä, esimerkiksi omasta mielestä ei tunneta tarpeeksi hyvin tekstilajia, 
josta palautekeskustelua käydään, tai ei osata kieltä tai esteenä on ujous. Nämä 
kommentit palautteesta ovat kaikki samalta kurssilta ja vastauksista voi päätellä, 
että ryhmä on ollut toimiva ja keskinäinen vuorovaikutus on ollut hyvää ja roh-
kaisevaa. Palautteeseen käytettävissä oleva aika on muodostunut niin tässä koh-
taa kuin useasti muulloinkin ongelmaksi. Puoli tuntia on ehdottomasti minimi-
aika, ja parhaiten käännöstekstiä on ehditty käsitellä, jos kaksoistunnin aikana on 

 
269 Kaikki viisi palautetta kurssilta 2016. 
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ollut lyhyt teoriajakso tai käytännön harjoitus, ja loppuaika on käytetty yhden 
opiskelijan käännöksen tarkasteluun. Näistä vastauksista erottuu muista opiske-
lija, joka olisi halunnut opettajalta enemmän palautetta. Hän on myös kokenut, 
että kaikki palaute on ollut liian samankaltaista. Tätä olisikin syytä miettiä tar-
kemmin ohjaajan kannalta.  

Paulina Pietrzak toteaa artikkelissaan Towards Effective Feedback to Trans-
lation Students: Empowering Through Group Revision and Evaluation, kuinka 
hyödyllistä on korjaamisen sijaan ehdottaa ratkaisua tai kun kyseessä on oppi-
tunti, usea opiskelija ehdottaa vaihtoehtoisia ratkaisumalleja kukin vuorollaan. 
Kääntämisen ja adaptaation kursseilla olen käyttänyt juuri tätä metodia, eli jokai-
sella on mahdollisuus kommentoida vuorollaan käsiteltävänä olevaa tekstiä. 
Pietrzakin mukaan tässä on myös vaaransa, sillä oman palautteensa ja komment-
tinsa antava opiskelija saattaa lamaantua, eikä voikaan esittää mielipidettään 
ryhmän edessä. Oman kokemukseni perusteella tässä auttaa ohjaajan rohkaise-
vat kommentit ja positiivinen ote sekä ymmärrys jokaisen käännöskurssin opis-
kelijan persoonasta ja asennoitumisesta. Kaiken kaikkiaan Paulina Pietrzak esit-
tää opiskelijoiden sitoutumisen tärkeyttä palautteen antamiseen ryhmässä.270 

Erityisen tärkeää on luoda luottamuksen ilmapiiri, joka toteutuu jokaisen 
kokoontumisen yhteydessä. Luottamukseen liittyy kunnioitus ja arvostus sekä 
yhdessä yrittämisen halu. Virheet ovat sallittuja, hyväksyttäviäkin. Hyviin tulok-
siin ja käännösratkaisuihin päästään myös huumorilla, jota ei voi koskaan tur-
haan korostaa. Omien käännösten lisäksi opitaan myös toisten käännöksistä. 
Käännöskurssilla käytetään siis tekniikan termien mukaisesti positiivista ja ne-
gatiivista takaisinkytkentää, ja näiden avulla pyrimme vahvistamaan suomen-
nosten laadullista tasoa vahvistettavan signaalin tapaan. Joskus tavoitetaso saat-
taa horjua jääden suomentajan harkintaan, ja toisinaan ehkä vahvistamme liikaa-
kin lähtötekstin kustannuksella. Joka tapauksessa eri palautetapojen avulla py-
rimme pääsemään kaikkia tyydyttävään käännökseen. Näillä kaikilla on omat 
etunsa. Negatiivinen takaisinkytkentä parantaa suomennoksen tasoa, mutta riip-
puen opiskelijan kyvystä vastaanottaa negatiivista palautetta, se myös saattaa 
heikentää ilmaisua. Lisäksi positiivinen palaute saatetaan joskus käsittää negatii-
visena kommenttina. 

 
Aktiivisuus luokkahuoneessa, erilaisten käytäntöjen kautta koettu fyysinen ja sosiaalinen 
ympäristö, positiivisen palautteen vastaanottaminen, hyvänolontunne luokkahuoneessa 
tapahtuneista asioista ja oma edistyminen: nämä ovat kaikki erittäin tärkeitä tehokkaan 
oppimisen osatekijöitä.271  
 

Donald Kiraly täsmentää, kuinka tärkeää tehokkaan oppimisen kannalta on po-
sitiivisen palautteen saaminen ja että se, mikä koetaan ja tehdään luokkahuo-
neessa, tuntuisi hyvältä. Kaikki tämä edellyttää luonnollisesti jokaisen opiskeli-
jan aktiivista suhtautumista työhön. 

 

 
270 Pietrzak 2014, 4. 
271 Kiraly 2000, 168. (käänt. Vesa Lahti). 



 
 

93 
 

Kuitenkin joskus – sattuu ja tapahtuu – asioille nauretaan paljon luokassa. Tämä muodos-
tuu koko luokan eduksi tehden kaikesta nautittavampaa ja mieleenpainuvaa. Se seikka, 
että kyseessä on heidän oma käännöksensä, jota kiillotetaan ryhmän kaikkien jäsenten yh-
teisin ponnistuksin, auttaa myös ylläpitämään opiskelijoiden mielenkiintoa.272  
 

Pietrzak esittää ryhmässä oppimisen ja sen mukanaan tuoman kollektiivisen tun-
teen etuja. Yhteistyö vahvistaa ja ylläpitää jokaisen ryhmän kääntäjän itsetuntoa. 
Vuoden 2018 selkomukautuksen kirjoittanut opiskelija kirjoittaa myös vahvasti 
ryhmätyön puolesta: 
 

Palautekeskustelussa saan ryhmäläisiltä hyvää palautetta, vaikka selkokielinen teksti on-
kin heille melko tuntematonta luettavaa. Korjaan tekstin ontuvat kohdat. Ryhmässä on se 
hieno puoli, että toiset näkevät tekstisi aina eri tavalla kuin itse; niin hyvine kuin huonoine-
kin piirteineen. Näistä molemmista piirteistä oppii itse valtavasti.273 
 

On merkille pantavaa, että kuluneiden yli kymmenen vuoden aikana myös kurs-
sien ryhmäläisten toisilleen jakamat palautteet ovat lisääntyneet. Tähän on hy-
vinkin monta syytä. Luonnollisesti lisääntynyt tietotekniikan käyttö on vaikutta-
nut asiaan. Yleensä palautetta annettiin suoraan sähköpostilla ja tiedoksi myös 
koko ryhmälle. Tämä antoi luonnollisesti mahdollisuuden kommentointeihin, 
mutta sitä ei juurikaan käytetty. Esimerkiksi syksyn kurssilla 2016 opiskelijat oli-
vat todella aktiivisia jo palautteissaan luokkahuoneessa. Ryhmässä oli kahdek-
san opiskelijaa, jotka antoivat palautetta toistensa käännöksistä myös sähköpos-
tilla. Tämä palaute oli varsin ansiokasta ja hyvin perusteellista. Kirjallisessa pa-
lautteessa voi reflektoida asioita pitempään kuin sanallisessa vastineessa luokka-
huoneessa. Tällöin myös viriävä keskustelu hukuttaa alleen usein arvokkaatkin 
kommentit ja mielipiteet.  

 
Esimerkki käydystä keskustelusta 

 
Opiskelija M:n sähköposti koskien hänen suomennostaan Marie Darrieussecqin 
novellikokoelmasta Zoo: Naapuri. 

 
Lyhyt kommentti tuosta omasta käännöksestäni: Päätin tehdä tästä ensimmäisestä versi-
osta todella raa´an (sanakirja)käännöksen ranskankielisestä tekstistä, joka noudattaisi 
mahdollisimman tarkasti lähtötekstiä (siksi teksti siis vilisee kummallisia sana- ja lause-
muotoja, mahdollisia suoranaisia väärinkäsityksiä ja ongelmakohtien värikoodausta). Teh-
dessäni käännöstä pohdin jatkuvasti sitä, kuinka paljon voin muuttaa sanoja ja lauseraken-
teita, muuttuisivatko merkitykset tai muuttaisinko niitä vahingossa, menetettäisiinkö sil-
loin jotain oleellista, missä olisi sopiva tasapaino, jne. Tiedän, että tällaista raakaa tekstiä 
on vaikea kommentoida, enkä oikeastaan edes odota tällä hetkellä mitään syväluotaavaa 
palautetta. Toisessa versiossa tarkoitukseni olisi sitten kääntää loputkin novellista ja hioa 
tekstiä kunnolla. Mutta juuri yllä mainittujen pohdintojen vuoksi en halunnut vielä lähteä 
viemään tekstiäni kovinkaan kauaksi lähtötekstistä. Tavoitteenani olisi siis versioiden 
kontrastin ja saamani palautteen avulla hahmottaa tätä problematiikkaa ja saada toivotta-
vasti vastauksia kääntämisen yhteydessä heränneisiin kysymyksiin. Ajattelin vain, että täl-

 
272 Pietrzak 2014, 4. (käänt. Vesa Lahti). 
273 Kurssi 2018. 
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lainen pieni etukäteiskommentti saattaisi olla tällä kertaa paikallaan, kun työni näinkin 
raakile.274 
 

Opiskelija O:n kommentti Naapuriin: 
 

Naapurissa kiinnitin huomiota moniin yksittäisiin sanoihin. Tarina oli tosi mielenkiintoi-
nen ja oli mukavaa oivaltaa, kenestä se kertoo. Minua häiritsivät mm. alun kappaleissa 
sanat, joita ei varsinaisesti ole suomen kielessä: isäni sisko voisi olla tätini, ”Kun asunto-
osakeyhtiö kunnostaa, haluaa olla mukana seuraamassa” voisi olla yksi vaihtoehto, upo-
tuskoristeluineen (joku suomalainen vastine?), Dakotassa asuminen (vaihda sanojen paik-
kaa ainakin), samoin kuin Dakotasta tuli pakkomielle minulle, s.2 ja sitten yläkerranasunto 
oli tyhjä (outo lause), Ensimmäinen hälytys (voisiko olla vaikka ensimmäisen kerran heistä 
oli harmia, tai ensimmäisen kerran häiriinnyin), heti perään: mutta ajattelin tuttavia (ajat-
telin, että siellä oli tuttaviani), nenä ilmassa on tosi hassu ilmaus (voisiko olla vaikka kuin 
vainukoira?), s.3 koko pieni kappale, joka alkaa: ”He ryhtyivät vastaanottamaan ihmis-
joukkoja..” tosi outo kappale, ei oikein kulje, ”tavallinen hullu, niin kuin niitä niin monta 
on rikkaiden kiinteistöissä” (voisiko olla vaikka, tavallinen hullu, niitähän aina löytyy rik-
kaiden kiinteistöistä), ”Ihmettelin, eivätkö kaikki olleetkin tulossa hulluiksi” (voisiko olla 
ihmettelin, olivatko kaikki tulleet hulluiksi), imeläkirsikkainen?, edes paria minuuttia olisi 
parempi s. 4, päässäni soi vain kitara ja piano voisi olla vaihtoehto s.4. toiseksi viimeiseen 
kappaleeseen, s. 5 valitettavasti minulle: hassun kuuloinen, voisiko olla harmikseni?, mi-
nun täytyi kärsiä hänen rakastuneita silmiään, voisiko olla: minun täytyi hävetä hänen ra-
kastuneita katseitaan?, ”Lopuille, on ikään kuin pelkkä naapurini läsnäolo teki kaikki hul-
luiksi” on outo lause, ”se kaatui lattialleni” oudosti sanottu myös, voisiko olla pelkkä lat-
tialle?- Liikaa pilkkuja, monimutkaisia ja ranskankielisellä kieliopilla liikaa käännettyjä 
lauseita.275 
 

Lähtötekstissä kirjailija kirjoittaa tädistä sanoilla ”une soeur de mon père”, eikä 
käytä sanaa ”tante.” Kääntäjän on hyvä miettiä syytä ja kannattaako puhua suo-
mentamisen yhteydessä tädistä. Kohdassa ”nenä ilmassa” kommentoija tekee 
hyvän ehdotuksen alkuperäiselle ”le nez en l`air” sanonnalle. Kysymyksessä on 
Dakota-intiaania kuvaava patsas kadunkulmassa ja vainukoira on hyvä suomen-
nos ja suuntaa jo lopullisen käännöksen alkukielestä vapautuneeseen suomen-
nokseen. Lähtötekstissä kirjailija kirjoittaa näin: ”Ils se sont mis à recevoir du 
monde”, jonka opiskelija kääntää: ”He ryhtyivät vastaanottamaan ihmisjouk-
koja.” ”Pour le reste, c`est comme si la seule présence de mon voisin rendait tout 
le monde fou” on toisen opiskelijan mielestä ”outo lause”. Se voisi suomentua 
esimerkiksi viittauksella edelliseen lauseeseen, jossa olutta juovat kaverit ovat 
häipyneet: ”Pelkkä naapurini läsnäolo teki kaikki paikalle jääneet hulluiksi.” 

Suomentaja on saatetekstissään maininnut käännöksen keskeneräisyyden 
ja lauseiden koukeroiset muodot, joihin myös kollega tässä viittaa. Sujuvampi 
suomennos vaatii pilkutuksen muutoksia, luovuutta ja vapautta ryhtyä rohkeasti 
kirjoittamaan omalla äidinkielellään. 

Toisessa versiossa usein käytyjen keskustelujen ja muutosehdotuksien jäl-
keenkin suomentaja on halunnut pysyttäytyä ensimmäisessä käännöksessään, 
kuten tässä tapauksessa. Hän ei ole käyttänyt täti-sanaa isän siskosta, kuten eh-
dotettiin ja säilyttänyt näin alkuperäisen ajatuksensa.”Qu´il venait chaque jour 

 
274 Sähköposti 25.10.2009. 
275 Kurssi 2009. 
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de plus en plus de curieux le nez en l´air” on kohta, jossa toinen opiskelija eh-
dotti ”vainukoiraa” suomennoksen ”nenä ilmassa” sijalle, mutta suomentaja on 
ottanut enemmän vapauksia ja nyt käännös toimii: ”Voisi sanoa, että se tuli päivä 
päivältä aina vain uteliaammaksi katselijaksi omassa ylhäisyydessään”. Seuraa-
vaksi suomentaja on muuttanut kohtaa: ”He ryhtyivät vastaanottamaan ihmis-
joukkoja.” Nyt se kääntyy jo sujuvammin: ”He alkoivat ottaa vastaan ihmisiä”. 
Vieläkin käännös hakee muotoaan ja ehkä kolmas versio vapauttaisi tekijän täy-
dellisen vastaavuuden tavoittelemisesta. ”Lopuille, on ikään kuin pelkkä naapu-
rini läsnäolo teki kaikki hulluiksi” on suomentunut nyt muotoon: ”Kaikki loput 
pelkkä naapurini läsnäolo teki hulluksi”. Tässäkin olisi vielä kolmanteen versi-
oon muokkaamista, esimerkiksi: ”Pelkkä naapurini läsnäolo teki kaikki muut 
hulluiksi. 

Kurssin yhteishengen luomisessa on edesauttanut joukko ulkomaalaisia 
opiskelijoita, jotka ovat osoittaneet esimerkillään, kuinka hieman puutteellisella-
kin suomen kielellä he ovat valmiita osallistumaan keskusteluun ja antamaan 
käännöspalautetta. Toisten opiskelijoiden heille antama kannustus on vaikutta-
nut positiivisesti kaikkien käännösopiskeluun. 

Opiskelija, jonka äidinkieli on unkari ja joka vastaa kysymykseeni kielitai-
dostaan, kertoo suomen kielen tasonsa olevan C2 ja palautteesta saa myös kuvan 
hänen suhteellisen hyvästä suomen kielen osaamisestaan: 

 
Palautteet ovat hyödyllisiä ja auttoivat käännösprosessia. Erityisesti kun tekstissä oli pari 
vaikeaa kohtaa, joiden kääntämiseen tarvitsinkin vähän apua. Myös ryhmä toimi todella 
hyvin, kaikki auttoivat toisiaan sanomalla mielipiteitään ja antamalla hyviä ideoita toisille. 

 
Palautteen antaminen suomalaisille oli vaikeaa, enkä oikein yrittänyt, koska minä en voi 
päättää, onko jokin sana hyvin käännetty vai ei. Osasin muuten elokuvan tekstityksestä 
antaa palautetta, koska sellaisen olen jo tehnyt. Myös italiankielisen tekstin kääntämisessä 
voin auttaa vähän, vaikka en nykyään käytä kieltä. Jotkut kohdat olivatkin tosi vaikeita. 
Myös Oksasen tekstin käännöksestä osasin antaa palautetta ja auttaa vähän siinä, mitkä ne 
vironkieliset sitaatit ovat tekstissä.276 

4.4 Palautekeskustelu opiskelijoiden kanssa 

Olen saanut seurata kohtuullisen pitkän kehityskaaren aikana tapahtumia ja 
päässyt vaikuttamaan kurssin ohjelmaan sekä tutustumaan luoviin ja innokkai-
siin yliopiston opiskelijoihin.  

Eräs opiskelijoista kiteyttää ajatuksensa kurssista seuraavasti: 
 
Kokonaisuutena haluan sanoa, että kurssi on ollut yksi parhaista, joilla olen tässä koulussa 
ollut. Viimeinkin jotain konkreettista, ihan tulee mieleen, että tällaistakohan se on jossain 
Oriveden opistossa tai Limingan taidekoulussa, jossa epäilemättä keskitytään teorian si-
jasta enempi käytäntöön... Toiseksi: olen alkanut miettiä tätä käännöshommaa (en ensim-

 
276 Kurssi 2012. 
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mäistä kertaa) sillee että entä jos tästä sais joskus rahaa. Ja kolmanneksi: ryhmän tuki ja 
ilmapiiri oli ihan mahtavaa. Kiitos kaikille tasapuolisesti!277 

 
Seuraavaksi tarkastelen kursseilla tapahtuneita asioita vuoden 2017 joulukuussa 
käymämme pienryhmäkeskustelun kehyksissä.278 Tutkimukseni aiheeseen liit-
tyy kysymys siitä, toimiiko kirjoittajakoulutuksen oppimissuunnitelman mukai-
nen kirjoittamisprosessin ohjaus myös kääntämisen ja adaptaation kurssilla. Pää-
tellen useista opiskelijoiden antamista vastauksista tähän kysymykseeni malli on 
onnistunut ja toimii. Olen saanut vain hyvin niukalti negatiivisia huomioita. Pro-
sessin kohtuullisen pitkä aika antaa mahdollisuuden omien käännösten hiomi-
seen ja palautteiden hyödyntämiseen. Toisaalta noin kolme kuukautta kestävä 
kurssi jakoi yleensä mielipiteitä, ja pitempääkin toivottiin etenkin, jos adaptaa-
tion osuus jaettaisiin erilleen. On luonnollista, että prosessin eri vaiheista löytyy 
vielä yksityiskohtia, joissa on parannettavaa. Joka tapauksessa vaihe vaiheelta 
etenevä prosessi tuottaa opiskelijoita tyydyttävän lopputuloksen. Tämän voi 
päätellä heidän vastauksistaan kysymyksiini, joiden myötä olen saanut opiskeli-
joilta vastauksina lähes poikkeuksetta myönteistä palautetta. Kysyin myös, mikä 
on ohjaajan rooli prosessin eri vaiheissa, mitä ohjaajalta edellytetään ja miten oh-
jaamisessa on onnistuttu. Kurssin toimivuuden kannalta on oleellisinta, että oh-
jaaja on itse motivoitunut ja työskentelee opiskelijoiden motivoijana, innostajana 
ja käännöstyöhön perehdyttäjänä. Ensimmäisen käännösversion vastaanottami-
sessa on ohjaajalla ensiarvoisen tärkeä rooli. Herää kysymys, kuinka hän suhtau-
tuu usein vielä hyvinkin alkuvaiheessa olevaan käännökseen. Koko kurssin ajan 
hän toimii ryhmähengen luojana, kollegana ja innostaa myös toisia opiskelijoita 
palautteen annossa. Hänellä tulisi olla kykyä nähdä ryhmän vahvuudet. Edelleen 
ohjaajalla on oltava kokemusta kääntämisestä ja tietoa kääntämisen historiasta ja 
käännösteorioista. Hän ei saa esiintyä kaikkitietävänä auktoriteettina. Molem-
minpuolinen kunnioitus on ehdottoman tärkeää. Opiskelijoiden kirjallisista pa-
lautteista ilmenee, että usein toivotaan enemmän ja kriittisempää sekä analyytti-
sempaa otetta ohjaajan taholta. Tämä voisi olla tunneilla annettavan palautteen 
lisäksi sähköpostilla lähetettyjä kommentteja. Teoriaa ja tutkimuksellista otetta 
on kaivattu myös. Tässä ryhmämme käymässä keskustelussa lähestytään kaikkia 
näitä seikkoja vielä kertaalleen vahvistuksena esittämilleni tutkimuksen asioille. 
Keskustelussa ohjaajan kysymykset ja kommentit ovat kursiivilla. 
 

Ohjaaja V: Kannattiko lähteä kurssille? 
A: Tämä oli mukavaa, koska yliopiston kursseilla ei välttämättä näin aina ole. 
B: Tavallaan, että oli niin kuin käytännön läheinen heti oikeasti ja nyt ei ollut vain sitä es-
seen kirjoittamista ja referoimista, vaan kääntämistä. Tosi iso plussa. 

 
Näistä kommenteista käy ilmi kurssin käytännöt. Essee kirjoitettiin vain adap-
taatio-osuudessa, ja opiskelupäiväkirjan kirjoittamista ja ylläpitämistä koko 

 
277 Opiskelupäiväkirjasta kurssilta 2011. 
278 Ryhmäkeskustelu kääntämisen- ja adaptaation kurssin päätteeksi to 21.12.2017 Jyväs- 
kylän yliopistolla / Educa sali D 304. 
Osallistujat: Vesa Lahti (Ohjaaja V), opiskelijat A, B, C ja D.  
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kurssin ajan suositeltiin. Kaikki eivät sitä kirjoittaneet, mikä sinänsä oli tutkijan 
kannalta harmittavaa lisätietojen hankkimista ajatellen. 
 

D: Nimenomaan, voittaa mennen tullen luennolla istumisen. 
A: Kun minusta siinä alussa voisi olla sillä tavalla tiiviimmin, jotenkin ei tarvitse kym-
mentä kertaa käyttää siihen teoriaan, mutta että olisi muutama kerta sellaista tiivistä teo-
riaa, siis käytännössä. 
Ohjaaja V: Pitäisikö siihen palata sitten myöhemmin? 
A: No, sitä voi ainakin hyödyntää oppimispäiväkirjassa ja muussa, sitä teoriaa. 
D: No ehkä siinä mielessä olisi kaivannut jollakin tavalla sitä teoriaa. 
Ohjaaja V: Näin sinä taisit sanoakin siinä palautteessa. 
D: Vaikka en nyt sellaista luennolla istumista kannata millään tavalla, niin jotenkin, teorian 
ja tutkimuksellisuuden tuominen siihen mukaan jotenkin, vaikka nimenomaan onkin 
käännöskurssi ja se, että käännetään oikeasti, on se juttu, että missään tapauksessa ei sen 
kustannuksella ei saa tehdä, mutta että sitten kuitenkin, varsinkin jos vaikka kiinnostuu 
esimerkiksi, vaikka gradun aiheessa tai graduun, joka liittyy jollakin tavalla käännökseen, 
eli siinä mielessä olisi hyvä, että sitä olisi. 
B: Olihan tässä ihan hyvin niitä artikkeleita ja muuta, mutta ehkä niiden käsittelytapa olisi 
voinut olla vähän enemmän niin kuin esimerkkien kautta siihen kääntämiseen liittyviä ja 
sitten olisi paremmin pystynyt soveltamaan sitä teoriapuolta siihen omaan työhön, jos siitä 
olisi ollut esimerkkejä ja vähän jäi irralliseksi tavallaan siihen alkupäähän artikkelisulkei-
sina…ne olivat hyviä artikkeleita. 

 
Tässä keskusteluosuudessa viitataan kurssilla referoimiini artikkeleihin teok-
sesta The Translation Studies Reader, joista ensimmäisessä Roman Jakobson kirjoit-
taa kielellisistä, kääntämiseen liittyvistä seikoista. 279 Toisessa artikkelissa An-
toine Berman esittelee 12 käännöstä vääristävää tendenssiä, mm. rytmin tuhoa-
minen, selventäminen ja laajentaminen.280 Kolmannessa tekstissä Michael Cro-
nin käsittelee teknologian käännöstyölle tuomia etuja ja haittoja. 281 Keskuste-
lussa nousi esille seikkoja, jotka tukevat eri teorioiden ja käsitteiden esittelemistä 
oppitunneilla, ja kurssin kannalta lienee syytä miettiä juuri edellä esitettyä tapaa 
jatkaa esimerkkien kautta eteenpäin.  
 

Ohjaaja V: Joo, sitä minäkin ajattelin, että olisi varmaan hyvä, että tosiaankin esimerkkien kautta 
olisi ollut hyvä mennä eteenpäin. 
B: Kuitenkin, kun on puolentoista tunnin luento, se jää silloin aika lyhyeksi, jos käsitellään 
sillä tavalla keskustellen läpi jotain artikkelia, niin ei oikeasti kovin hirveän syvälle päästä. 
Ohjaaja V: Miten sitten tämä pituus, syyskauden mittainen, sopiva? 
D: No, en minä tiedä miten se toimii, jos se olisi pitempi, mutta ainakin minulla oli ihan 
viimeisenä tämän eka version esitys ja se tavallaan saneli muut aikataulut, koska piti se 
toinenkin versio esittää ja sitten tietenkin niin kaikki muutkin oli jo sitä kääntänyt, niin oli 
niin paljon ja piti lukea muitten ja omaa käännöstä. Tavallaan minä ainakin jouduin vähän 
lintsaamaan omasta käännöksestäni. Siinä mielessä minulla oli sellainen tunne, että minun 
mielestäni olisi voinut vaikka jatkaakin pitempäänkin niin kuin kevään puolelle, mutta en 
tiedä, onko se oikeasti niin kuin käytännöllinen tapa toteuttaa sitä, että pysyykö kaikki 
sitten siinä enää mukana, jos se on pitempi, mutta se, että se on joka viikko kuitenkin, että 
jos siinä olisi pitempiä välejä, niin minä luulen, että se ei ehkä niin kuin, vaikka siinä olisi 
enemmän aikaa lukea niitä tekstejä, niin se kuitenkin vaan kasautuisi aina siihen, että sitten 

 
279 Jakobson 2004, 126–131. 
280 Berman 2004, 240–253. 
281 Cronin 2004, 469–482. 
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ajattelee, että minulla on tässä kaksi viikkoa aikaa ja minä rupean tekemään vasta seuraa-
valla viikolla sitä… 
 

Kurssin pituus jakoi opiskelijoiden mielipiteitä. Yleisesti ottaen yhden lukukau-
den kurssi sai eniten kannatusta. Ehdotettiin myös jakamista ei lukukausille, jol-
loin adaptaatio saisi saman osuuden oppituntien määrästä. Tässä tapauksessa 
teoriaosuuden ja harjoitusten lisääminen kasvattaisi oppituntien määrää ja lisäisi 
paineita järjestää kurssi koko lukuvuoden kestävänä. 
 

C: Tosin minä en olisi ikinä ilmoittautunut tälle kurssille, jos tämä olisi pelkkää kääntä-
mistä (naurua) 
Ohjaaja V: Tämä ratkaisikin jo ongelman. 
D: Siis kurssin nimi pysyy samana, mutta se kestää vain koko lukuvuoden. 
C: Että tavallaan olisin kaivannut enemmän, sitä adaptaatiota. 
D: Kuten myös, vaikka minä nyt tästä kääntämisestä innostuin, mutta adaptaatio oli alun 
perin se minkä takia minä tälle kurssille tulin. 
Ohjaaja V: Siinä olisi joutunut kyllä tekemään sitten enemmän töitäkin, jos adaptaatio… 
D: Mutta nykygraduvaihetta olisi minulla hyödyttänyt enemmän kuin tämä kääntäminen. 
Ohjaaja V: Entä toimiiko tämä prosessi näin, kun se menee? Meillä on yksi käännös, toinen käännös 
ja on meillä joskus ollut kolmaskin käännös eli jotkut ovat innostuneet tekemään jopa kolmannenkin.  
D: No, ainakin minulla se on niin kuin kirjoittamisesta sellainen tuttu toimintatapa. 
Ohjaaja V: Aivan, tämä kun pohjautuu kirjoittamisohjelmaan, miten siellä toimitaan. 
D: Siinä mielessä en osaa sanoa, että paras mahdollinen, mutta se toimii minun mielestäni 
aika hyvin, että just se kolmas näyte…ja minä kysyinkin, että tarvitseeko vielä palauttaa, 
mutta toisaalta, jos ei tarvitse enää palauttaa, niin se ehkä jää vähän sillä tavalla, että jääkö 
tämä nyt vähän kesken, toisaalta ehkä olisi kuitenkin hyvä, että kolmas versio palautettai-
siin jollakin tavalla ja tavoittaisi ainakin sen, että se olisi tietyllä tavalla valmis. 
Ohjaaja V: Tämä ei sisällä mitään julkaisufoorumia, ei ole koskaan ollutkaan tai että niitä olisi 
julkaistu netissä tai millään muulla alustalla. 
D: En minä tiedä tarvitseeko sitäkään, mutta ainakin minulla on sellainen tietynlainen pro-
sessinomaisuus ja minä haluan, että se olisi niin kuin minun omassa päässäni tietyllä ta-
valla valmis ja nyt jos se viimeinen käsittelykerta on sellainen, että saa kommentteja, jotka 
vielä ovat tavallaan sellaisia, että sille pitää vielä tehdä jotain. 
B: Minä mietin sitä, että tavallaan sitä prosessiluontoisuutta olisi voinut vaikka tukea sel-
laisella, että olisi ollut jossain vaiheessa tavallaan siinä alkuvaiheessa vaikka kun on se en-
simmäinen vaihe, niin olisi ollut sellainen pienryhmätapaaminen, vaikka kolmen hengen 
porukassa, jossa oltaisiin käyty kaikkien tekstit läpi, koska se olisi myöskin helpottanut 
sitä, niin minulla oli ainakin, kun teki sitä ekaa, tosi korkea kynnys, mikä on valmis täällä 
esitettäväksi, että tavallaan olisi voinut tukea sitä lopputulosta mitä on käsitelty suurem-
massa porukassa ja sitten myöskin helpottanut sitä kommentointiurakkaa kun on tavallaan 
osaniistä teksteistä jo tuttuja useampien ryhmätapaamisten myötä, mutta en tiedä, ehkä se 
olisi vaan lisätyötä ilman hyötyä. voisi olla 
Ohjaaja V: Joskus on ajateltu, että olisi sellainen opponointijuttu, että olisi niin kuin pari, mutta 
sekin teettää lisää töitä. 
C: Toisaalta se ison ryhmän etu on se, että tulee niitä vastakkaisia mielipiteitä, mikä on aina 
ilahduttavaa. 
B: Niin, en minä sillä, että näiden isojen ryhmien tapaamisten kustannuksella, mutta voisi 
olla vaikka yksi viikko jossain vaiheessa, jossa ei ole luentoa tai tapaamiskertaa. Vaikka 
sovitaan itsenäisesti, että miten tavataan ja eihän se ole pakko olla sillä tavalla face-to-face, 
vaikka se aloittelijalle paras mahdollinen tilanne olisikin. 
C: Sellainen väliversio, ikään kuin. 
Ohjaaja V: Hyviä kommentteja. Hyvä, jos se herättää kiinnostusta kääntämiseen. Meillä on ollut 
joitakin ihmisiä, jotka ovat sittemmin kääntäneet kirjojakin. 
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C: Minullehan tämä oli ihan vallankumouksellinen kurssi, koska minä en ole ikinä ajatellut 
kääntäväni yhtään mitään, niin sitten jotenkin se, että minä valitsin tämän kurssin ainoas-
taan siksi, että saisin kylliksi syventäviä opintoja kasaan, että tästä tuli minulle hyvä kurssi, 
että oli kyllä huikea kaari, että minulle avautui ihan uusi maailma. 
D: Ja minulla ainakin suurimmaksi osaksi vaikutti se, että koska tässä on oikeasti lähiope-
tusta, että tässä on jokaviikkoinen tapaaminen, että täällä on oikeita ihmisiä paikalla, että 
ryhmä ei perustu verkkokurssiin, että nähdään pari kertaa ja sitten kirjoitetaan 25 A4:n 
sepustusta, mitä olen tehnyt, että tyypillisesti osalla ihmisistä on rajoitteita ja ainakin ni-
menomaan se juttu, että minä haluan osallistua lähiopetukseen mahdollisimman paljon, 
niin se on tavallaan ihan sama mitä täällä kurssilla olisi käsitelty, niin minä olisin tullut 
tänne tietysti. 

 
Kuten tämäkin keskusteltu osoittaa, prosessin toimimisesta oltiin varsin samaa 
mieltä. Joitakin yksittäisiä parannusehdotuksia annettiin, muuten prosessi koet-
tiin käytännönläheiseksi ja hyväksi. Vaiheittain etenevä käännöstyö mahdollis-
taa saatujen palautteiden hyödyntämisen, ja suhteellisen pitkä, kolmen kuukau-
den aikataulu, antaa joustavuutta. 
 

 1. version kääntämistyö oli todella miellyttävää, lähes rentouttavaa puuhaa, enkä olisi oi-
kein muuta tehnytkään, jos ei olisi ollut pakko. Historiallista sinänsä, sillä tämä taisi olla 
ensimmäinen koulutehtävä ikinä, jonka kohdalla näin on ollut. Palaute tuli tarpeeseen, olin 
siitä kiitollinen ja tyytyväinen. Niin ikään 2. version työstäminen oli mukavaa ja viihdyt-
tävää, vaikka toki tekstin uudelleen ja taas uudelleen läpi lukemiseen alkoi jo hiljalleen 
kypsyä. Palaute oli tällä kertaa tapaamisessa hieman niukempaa, tosin U:lta sain kattavat 
kommentit kirjallisena jälkeenpäin, mistä olin todella iloinen.282  
 

Opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä säännöllisiin, kerran viikossa toistuviin tapaa-
misiin, lähiopetukseen, kuten tämäkin keskustelu osoittaa ja kertoo prosessin toi-
mivuudesta myös tältä osin. Toisaalta olen saanut useita pienehköjä prosessin 
kehitysehdotuksia samaan tapaan kuin edellä siteeratussa keskustelussa. Eräs 
prosessiin liittyvä asia voitaisiin ottaa mukaan myös, mikäli käytettävissämme 
oleva aika sen sallii, eli lyhyt neuvonpito kääntämisen kohteeksi ehdolla olevista 
teksteistä. Luonnollisesti tämä vaatisi jokaiseen tekstiin tutustumisen etukäteen 
tai enemmän aikaa oppitunneilla. Tällöin ei puhuttaisi vielä itse tekstin kääntä-
misestä vaan siitä, mitä ajatuksia se herättää ja millaisia tulkintoja sekä merkityk-
siä nousee esille. 

  
Ohjaaja V: Se onkin mielenkiintoista, sillä olisihan ne palautteet voinut antaa sähköpostilla, että 
mitä se antaa meille lisää? Se kun me olemme täällä fyysisesti vastakkain, niin me omilla eleillä ja 
kaikella tavoin kommentoimme samalla. 
D: Ja sitten se, että totta kai kirjallisina annetuissa kommenteissa ovat omat hyvät puolensa 
ja sitä voi miettiä tarkemmin, mutta kyllä minä kuitenkin, vaikka minä olen valmistautu-
nut joka kerta tänne tulemaan, niin aina kun niitä käsiteltiin ja niistä puhuttiin tässä, mi-
nulle tuli aina jotakin uutta. 
Ohjaaja V: Ja sinä voit aina heittää vastakommentin, ja sinä pystyt reagoimaan nopeammin siinä 
tilanteessa. 
C: Voi vaihtaa mielipidettä lennossa. (naurua) 
B: Ja sitten on helpompi tarkentaa sitä omaa kommenttiaan. 
C: Sepä se on! 

 
282 Kurssi 2016.  
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B: Tuoda esiin vaikka, miten vähän joku juttu oikeasti häiritsee. 
D: Minun mielestäni sen palautteen vastaanottaminen on paljon hyödyllisempää, kun voit 
siinä samalla, vaikka miettiä omia tekstejäsi ja selittää. 
A: Tekijä on kuollut…(naurua) 
D: Tekijä on kuollut ja niin edespäin. 
A: Jos sinulla jää itsellä mietityttämään jokin niistä kommenteista, niin sinä voit kysyä sitä, 
että minä ajattelin tätä asiaa näin, että onko siinä vain ymmärtänyt sen kommentin väärin, 
vai onko siinä oikeasti ollut siinä kohtaa tekstissä jotain. 
D: Että sellaista käytännön asiaa, että sinä voisit, kun olet saanut sähköpostilla kommentit, 
mutta totta kai sinä voit aina vastata siihen sähköpostiin ja kysyä, mutta ei se silti toimi 
samalla tavalla. 
C: Sehän se on, että voi yhdessä makustella, että mikä se on se päästäisen merkitys vai 
pitäisikö olla peltohiiri vai nokkaeläin vai miten. Se on ihanaa, koska tosi harvoin on sel-
laisia kursseja missä saa jäädä yhteen sanaan jumiin ja miettiä sitä niin kuin variaatioita. Se 
on aivan fantastista. (naurua) 
 

Tässä kohtaa keskustelua pohdimme kurssin avainkohtia, kun vaihdetaan mieli-
piteitä kasvokkain annettavasta palautteesta, eli mitä kaikkea se pitää sisällään ja 
miten arvokkaita nämä kohtaamiset ovat sekä kääntäjälle että palautteen anta-
jalle. Nora Ekström kuvailee väitöstutkimuksessaan palautetilannetta omalta 
kohdaltaan: ” Palautetilanne on jännittävä tilanne – tämän paljastaa jo elekieli 
missä tahansa luokkahuoneessa. Harva kuuntelee palautetta nojaten rennosti 
tuolinsa selkänojaan. Olen päinvastoin joskus huomannut itse hakeutuvani pa-
lautetta vastaanottaessani varsin erikoisen asentoon: tuijotan tiukasti edessäni 
olevia papereita, tuen päätäni käsiä vasten ja ponnistelen, ettei ylävartaloni pai-
nuisi kokonaan piiloon pöydän pinnan alapuolelle. Asentoni perusteella olen siis 
valmis paitsi palautteeseen myös lentokoneen pakkolaskuun.”283 Luonnollisesti 
tämä pätee myös muihin palautekeskustelun osallistujiin. Omilla eleillään voi 
tarkoituksellisesti tai tahtomattaan vahvistaa omia mielipiteitään. Koska keskus-
telu on vapaata, jokaiseen mielipiteeseen voi ja saa kommentoida, ja näin viedään 
käännösversiota taas muutama askel eteenpäin.  

 
D: Ja sitten se, että mitä kaikkea siitä tavallaan tulee kaikennäköistä muutakin, kun ajatte-
lee… minulla on tuo kirja täynnä kaikenlaisia muita ajatuksia, eikä se liity tavallaan miten-
kään tähän kurssiin, tähän kääntämiseen, vaan ne liittyvät muihin asioihin, mitkä tulivat 
siinä mieleen, kun keskusteli ja kuunteli mitä muut olivat miettineet ja muiden näkemyksiä. 
C: Minä olen ehkä vähän naiivisti yllättynyt siitä, että miten hyvä kirjoittamisen kurssi 
tämä oli ja miten paljon tämä antaa siihen omaan muuhun kirjoittamiseen. 
Ohjaaja V: Totta kai. 
C: Totta kai, mutta jotenkin, että hupsistakeikkaa. 
Ohjaaja V: Entä negatiivinen palaute? Täällä ei ainakaan esiintynyt kovin kärkeviä kommentteja 
ja ei varmaan ollut syytäkään? 
D: Me ollaan niin hyviä antamaan palautetta. 
C: Tämä on ollut niin ihanaa, kun täällä on ollut lempeä, vaaliva tunnelma. 
D: Niin kannustava, kannustava, niin kuin innostunut ja kannustava, että kyllä kaikki mi-
nun mielestäni on uskaltaneet sanoa kuitenkin semmoisista asioista, jos joku häiritsee tai 
se ei ole ollut sellaista, että lähdetään kaivamalla kaivamaan jotain mitä lie asioita, vaan 
sillä ajatuksella, että siitä on hyötyä, että auttaa sen käännöksen tekemisessä. 

 
283 Ekström 2011, 209. 
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B: Kyllähän tällä kurssilla suurin osa palautteenantoa oli sitä, että hyvä käännös ja sitten 
mentiin. (naurua). Ja niin se kuuluukin. 
D: Vastaa täydellisesti hyvän palautteenannon käsikirjoitusta. 
Ohjaaja V: Pihviperiaate. 
B: Minä itse koen, että tämä kurssi on juuri sillä tavalla face-to-face. Se mahdollistaa sen 
tehokkaammin, koska minulla olisi tosi vaikeaa kirjoittaa sellainen viesti, että oli hyvä 
käännös, mutta tässä A4:n verran kritiikkiä. (naurua) 
D: Se vie vähän kuin pohjan siltä, kun se ei kirjallisena toimi samalla tavalla. 
Ohjaaja V: Sitähän on paljon tutkittu, että miten sinä viestit sähköpostilla, miten ne sävyt siellä 
näkyvät ja niin poispäin. Tämä on ihan eri juttu. 
D: Tämä ei toimi samalla tavalla. 
B: Puistattaa. (naurua) 
D: Vaikka tarkoitus olisi ihan yhtä hyvä, niin se on eri juttu silloin. 
A: Eli kaikki kurssit tästä lähtien lähiopetuksena. 
D: Pienryhmäopetusta joka viikko. (naurua) 
A: Ei, mutta oikeasti, minulla on ollut kirjallisuudessa tällaista pienryhmäopetusta ja minä 
muistan, että minä tykkäsin opinnoista, mutta mitä pitemmälle mentiin, niin sitä vähem-
män minä tykkäsin, koska se oli paljon enemmän vain yksinäistä työskentelyä ja siihen 
liittyi teoreettista osuutta ja esseen kirjoittamista. 
D: No sama oli minulla Oulussa eli minulla oli perusopinnoissa kaksi praktikumkurssia, 
joissa oli aina alle kymmenen opiskelijaa ja joilla harjoiteltiin kirjallisuuden tutkimukselli-
sen esseen kirjoittamista, niin ne olivat ehdottomasti kyllä niitä parhaita juttuja, että koki 
kirjallisuushistorian mahtavuuden tai ei. 
 

Yhteenveto keskustelusta 
 
Käännösten käsittely useassa eri vaiheessa on syventänyt opiskelijoiden näke-
myksiä käännöstyöstä. He ovat saaneet ohjaajien palautteen lisäksi runsaasti pa-
lautetta toisilta kurssin opiskelijoilta. Tätä on tapahtunut oppituntien aikana ja 
sähköpostitse käydyissä keskusteluissa. On nähtävissä, että versioiden välinen 
aika on auttanut käännösten miettimisessä. Käytännössä tämä aika on ollut noin 
kuukausi. Eri versioiden esittämisen välisinä aikoina on käyty läpi toisten suo-
mennoksia. Tutustuminen kollegoiden teksteihin on vaikuttanut myös omaan te-
kemiseen.  

Koko kääntämisen kurssille on leimaa antavana ominaispiirteenä vahva 
eettinen painotus ja ulottuvuus. Opiskelun arvot nivoutuvat Jyväskylän yliopis-
ton perusarvoihin, joiden lisäksi haluan mainita myös toisen kunnioittamisen, 
yksilöllisyyden huomioon ottamisen, joustavuuden, yhteistyön, yhteishengen, 
huumorin ja vuorovaikutuksen. Erityisesti sarkastisen huumorin vaikutusta yh-
teistyön ja yhteishengen luomisessa ei voi koskaan liiaksi korostaa. 

 
Avoimuus – yliopiston ja yliopistoyhteisön jäsenten toiminta on rehellistä, läpinäkyvää 

ja avointa. Arvojen ja etiikan toteutuminen toiminnassa on arvioitavissa milloin tahansa. 
Tasa-arvo – yliopisto ja yliopistoyhteisön jäsenet kohtelevat kaikkia ihmisiä kunnioitta-

vasti, tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti.  
Luottamus – yliopisto ja yliopistoyhteisön jäsenet toimivat tehtävissään niin, että luotta-

mus toiminnan eettiseen kestävyyteen, oikeudenmukaisuuteen, tasapuolisuuteen ja riip-
pumattomuuteen säilyy. 284  

 
284 Jyväskylän yliopiston eettiset periaatteet. Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouk-
sessa 25.1.2012. 
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Matka on ollut pitkä ja hyvin mielenkiintoinen. Kokemukseni kääntämisen oh-
jaajana ei ole muuttanut ajatuksiani suomentamisen vaativasta polusta. Aloitin 
kirjallisuuden opiskelulla ja päädyin kirjoittamaan kääntämisen ohjaamisesta. 
Tänä aikana olen kirjoittanut neljä runokokoelmaa ja kääntänyt Barbara Korunin, 
Christopher Meredithin ja Raymond Carverin runoja. Vielä julkaisemistaan 
odottaa kustantajan pöydällä eräs englannista kääntämäni runokokoelma.  

Oma näkemykseni kääntämisestä ja kirjoittamisesta vastaa kokemuksiani 
kääntämisen ja adaptaation kursseilta. Aloitan tekemällä taustatyötä eli tutkin 
kirjoittajan biografiaa ja hänen teoksiaan, myös jo suomennettuja tekstejä, mikäli 
niitä on. Sen jälkeen kirjoitan tekstin suoraan käännettynä niin hyvin kuin osaan. 
Jatkan työtä editoimalla sanoja, hakemalla merkityksiä. Luen suomennosta ää-
neen. Näin havaitsen virheet. Tämän jälkeen menettelen samoin kuin minkä ta-
hansa kirjoittamani suhteen eli annan tekstin olla ja palaan siihen myöhemmin. 
Näin ensimmäinen innostus ”onnistuneesta ja loistavasta” käännöksestä on jo 
haihtunut ja pystyn suhtautumaan omaan tekstiini kriittisemmin. Jos on mahdol-
lista saada kritiikkiä kollegoilta tai joltakin muulta lukijalta, se on aina hyväksi. 

Olennaisen tärkeää on kääntäjän suhde käännettävään tekstiin ja miksei 
myös alkuperäisen tekstin kirjoittajaan. Puhuttaessa biografisista tekijöistä kään-
nöstekstin yhteydessä tämä herättää intohimoja puoleen jos toiseenkin. Toiset 
ovat vakaasti sillä kannalla, että tekijän henkilökohtaisilla tiedoilla ja elämällä ei 
ole mitään tekemistä tekstin kanssa. Joku sanoo, että ne ovat ehdottoman tärkeitä 
tekstin ymmärrettävyyden kannalta. Olen sitä mieltä, että ei ole mitään väärää, 
jos tuntee tekijän perin pohjin. Etenkin runouden tulkinnan ja kääntämisen vai-
kealla saralla tämä auttaa kääntäjää monen karikon yli. Olisi hyvä, jos kääntäjällä 
olisi intohimoinen suhde käännettävään tekstiin, ja on myös hyvä muistaa, että 
ei ole olemassa yhtä ja oikeaa käännöstä ja tulkintaa. 

Työ on antanut minulle ohjaajana ja kääntäjänä paljon. Kokemukseni opis-
kelijoiden kanssa työskentelemisestä ovat pelkästään positiivisia. Olen tavannut 
kääntämisestä aidosti innostuneita ihmisiä, jotka ovat myös jakaneet tietojaan ja 
taitojaan hyvässä yhteishengessä. Ulkomaisten opiskelijoiden mukanaolo on luo-
nut opiskelijoiden ympärille kansainvälisen ilmapiirin, joka puolestaan on innos-
tanut oppimaan ja lisännyt suvaitsevaisuutta kurssin arvojen mukaisesti. Tuntuu 
siltä, että kurssimuoto on kehittynyt tiiviimmäksi ja hitsautunut vähitellen yhä 
toimivammaksi prosessiksi. Luonnollisesti tähän on vaikuttanut jatkuva palaut-
teiden hyödyntäminen ja kertynyt kokemukseni ohjaajana. Lisäksi on syytä mai-
nita, että lähdetekstien laajuus ja monipuolisuus antavat jokaiselle opiskelijalle 
lisäarvoa, kun heillä on mahdollisuus tutustua toistensa käännösteksteihin. 

Syksyn 2017 opiskelija A vastaa kysymykseeni koetko kehittyneesi kääntä-
jänä kurssin aikana näin: 
 

- Kyllä. Olen myös huomannut, että nyt luen ohjelmatekstityksiä paljon tarkemmin ja ar-
vioin niissä tehtyjä ratkaisuja. 
 

Seuraavan vuoden eli 2018 kurssin opiskelija B kirjoittaa oppimispäiväkirjassaan: 
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Kurssin alussa tavoitteitani olivat kääntämisessä kehittyminen, uuden oppiminen sekä 
mahdollisesti sen puntarointi, voisinko ryhtyä tekemään kääntämistä ammatikseni. Tällä 
hetkellä, kurssin loputtua, tuntuu siltä, että kääntäjäksi ryhtyminen on varsin mahdollista. 

 
Minä myös tunnen kasvaneeni palautteen antajana ja suomennosten tarkasteli-
jana. Ohjaustyössä suurena apuna on ollut pitkä ura työelämässä, jossa olen toi-
minut työryhmien esimiehenä, projekti-, tuotanto- ja aluepäällikkönä. Näissä 
tehtävissä olen pyrkinyt asetettuihin tavoitteisiin keskustelemalla kollegiaalisesti 
ja autoritäärisyyttä välttäen. Yliopiston kääntämisen ja adaptaation kurssien oh-
jajana olen rohkaistunut lisää keskustelijana ja informaation jakajana. Uskon, että 
kertyneet kokemukseni tältä kurssilta ovat vaikuttaneet myös työhöni kääntä-
jänä. Kurssit ovat näin muodostuneet osaksi omaa oppimisprosessiani. Näen 
myös, että kursseilla vallannut vahva yhteenkuuluvuuden tunne on vahvistanut 
opiskelijoiden ja myös minun, ohjaajan itsetuntoa.  
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5.1 Kääntämisen teoriaa ja kääntämisen käsitteitä sekä kääntäjän 
kompetenssista 

Tässä osiossa kirjoitan asioista, jotka jokaisen kääntäjän tai kääntäjäksi aikovan 
on hyvä tiedostaa. Esitän muutamia olennaisia tekijöitä, jotka huomioimalla 
kääntämisen mahdottomuudesta tehdään mahdollista, sillä yleisesti väitetään, 
että täydellistä käännöstä kielestä toiseen ei voi tehdä. Käännöstyö on mahdol-
lista, kun otetaan huomioon sitä rajoittavat tekijät. Näitä tekijöitä esittelen tar-
kemmin osioissa Vanhan kaunokirjallisuuden kääntäminen ja puhekielisyyden 
välittäminen sekä Lyriikan kautta kääntämisen erityisongelmat. Lyriikassa suu-
rimman haasteen muodostaa metriikan kääntäminen. Ensinnäkin käännöstyö-
hön ryhtyvän on sisäistettävä kääntämisen perusasiat, joista merkittävin on ky-
symys tulkinnasta. Toiseksi on tiedettävä, millaisia ominaisuuksia sekä taitoja 
kääntäjältä vaaditaan, ja kolmanneksi, millainen on hyvä käännös. Viimeksi mai-
nittu on luonnollisesti hyvin suhteellinen käsite ja riippuu asiayhteydestä. Lyhy-
esti määriteltynä kyse on ymmärrettävyydestä ja juuri tulkinnasta. Käännöksen 
pitää olla hyvää kieltä, suomen kieltä.  

Kirjailija, runoilija ja kääntämisen tutkija Susan Bassnett luonnehtii kääntä-
mistä ytimekkäästi kirjoittaen, kuinka kyse on lukutapahtumasta, luovuudesta ja 
uudelleenkirjoittamisesta. 
 

Silti on absurdia nähdä kääntäminen minään muuna kuin luovana kirjallisena aktiviteet-
tina, sillä kääntäjät ovat kaiken aikaa kiinni teksteissä, ensin lukijoina ja sitten uudelleen- 
kirjoittajina, kyseisen tekstin uudelleenluojina toiselle kielelle.285 

 
Bassnett viittaa tässä käännösprosessin monimuotoisuuteen ja kirjoittaa, kuinka 
yleensä kääntäjät itse korostavat toiminnallisuutta luovuuden sijaan. Hän koros-
taa luovuuden merkitystä ja kertoo, kuinka etenee eri vaiheiden kautta. Hän kir-
joittaa käsin lukemansa ymmärrettävään muotoon, jolloin muodostuu ymmärrys 

 
285 Bassnett ym. 2006, 174. (käänt. Vesa Lahti). 
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tekstistä. Seuraavaksi hän aloittaa tekstin hiomisen ja uudelleenkirjoittamisen, ja 
vähitellen hänellä on useita luonnoksia alkuperäisestä tekstistä. Bassnett näkee 
kääntämisen hieman erilaisena verrattuna kirjoittamiseen yleensä. Bassnett to-
teaa myös, että kääntämisessä on mukana pelaamisen elementtejä ja leikkisyyttä, 
jotka edeltävät varsinaista kirjoittamista.286 

Kääntämisellä tarkoitetaan pelkistetyimmillään sanoman tai tiedon siirtä-
mistä lähtökielestä kohdekieleen. Englanninkieliset käsitteet ovat: source lan-
guage, SL ja target language, TL tai receptor language, RL. Käännöksissä puhu-
taan myös termistä peilikuvan ongelma, eli kuinka mahdotonta on kielten näyt-
täytyä toistensa peilikuvina toistettaessa alkuperäistekstiä kohdekielisessä teks-
tissä. Erityisesti muoto on hankala kääntää täsmällisen oikein kielestä toiseen.287 
Peilikuvan käsitettä voi selventää esimerkillä, jossa englannin ja suomen kieliä 
sekoitetaan lähdetekstissä ja suomennetussa tekstissä esiintyy englanninkielisiä 
sanoja ja ilmaisuja.288 Kääntäjä ei käännä kieltä vaan tekstiä. Kieli on merkkijär-
jestelmä, joka koostuu kirjaimista, sanoista ja lauseista. Kieli on kulttuurin osa, 
sen perusrakenteita. Käännettäessä siirrämme tietoa kulttuurista toiseen. Kään-
nöstyö on tulkintaa, hahmottamista ja uudelleenkirjoittamista. Kääntämisen pro-
sessissa on huomioitava, että pelkästään sanojen ja lauseiden kääntäminen ei riitä, 
vaan prosessiin kuuluu lukuisia muita tekijöitä, jotka liittyvät esimerkiksi kään-
nöstyötä tekevän kääntäjän persoonaan tai tiedon hankintaan siitä, mitä lähtö-
teksti käsittelee. Kääntäjä Jyrki Lappi-Seppälä katsoo, että kaikki se, minkä kir-
jailija on kirjoittanut rivien väliin, on saatava näkyville käännetyssä tekstissä ja 
että tekstin pitää puhua tekstinä itsessään.289 Käännöstutkijat ovat vakuuttuneita 
siitä, että kielten välistä täydellistä vastaavuutta ei ole. Se ei ole saavutettavissa 
kulttuurillisten tekijöiden takia. Esimerkiksi toisen kielen tiettyä käsitettä ei vält-
tämättä esiinny toisessa kielessä.290  

Kääntäminen on vaihtokauppaa, toteaa Susan Bassnett. Tämän ajatuksen 
voi käsittää molempien – alkuperäisen tekstin tuottajan ja kääntäjän – omana pa-
nostuksena tekstin suhteen, sillä Rune Ingon tavoin myös Bassnett on vakuuttu-
nut kahden eri kulttuurin ja kielien erilaisuuksista ja ehdottomasta vastaavuuden 
saavuttamattomuudesta.291 Silti voimme pyrkiä mahdollisimman hyvään kään-
nökseen, joka parhaimmillaan tuo kohdekieleen lähtökielen vivahteet ja sävyt. 
Ingon tulkintoihin palaan tässä osiossa myöhemmin käsitellessäni ekvivalenssin 
käsitettä. 

Hyvä käännös rikastuttaa myös kohdekieltä. Käännösteksti on yleensä 
omaan aikaansa sidoksissa, kun taas lähtökielinen teksti on muuttumaton.292 
Kääntäjä Juhani Lindholm kirjoittaa kolumnissaan, kuinka kieli on väline, jolla 
välitettävä informaatio kerrotaan. Hän määrittelee näin erityisesti kaunokirjalli-
sen kääntämisen taiteellista merkitystä. Hän pohtii kääntämisen, ja erityisesti 

 
286 Bassnett ym. 2006, 178. 
287 Ingo 1990, 22. 
288 Venemies 2009, 40. 
289 Lappi-Seppälä 2016. 
290 Ingo 1990, 22. 
291 Bassnett, Oittinen & Helander 1995, 19. 
292 Oittinen 1995, 32. 
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suomentamisen käsitettä. Kääntäjä välittää kääntämänsä tekstin sanojen ja lau-
seiden merkityksiä, mutta samalla hän soveltaa originaalia tekstiä kohdekieleen 
ja tuottaa omannäköistä tekstiä.293 

Eugene Nida pohtii ”oikean” käännöksen määritystä. Hänen mielestään 
ymmärrettävyys on kriteeri, joka määrittyy väärinymmärryksen kautta. Käännös 
on onnistunut, mikäli se ymmärretään oikein, ja jos se on epäselvä ja lukijalle 
tuottaa vaikeuksia sen ymmärtäminen, silloin käännös epäonnistuu. Näin käy 
usein esimerkiksi idiomien kanssa. Ymmärrettävyyteen liittyy termi redundanssi 
eli toiste. Tällä tarkoitetaan viestin perillemenon vahvistamista ylimääräisellä sa-
nalla tai päätteellä. Toiste ei tuo sanomaan tai käännökseen sinällään mitään 
uutta. Esimerkkinä voi olla suomen kielen possessiivisuffiksi, jota edeltää per-
soonapronomini (minun tuolini). Toisaalta tähänkin voidaan esittää vastaväit-
teenä, että toisteisuus voi tuoda runokäännökseen sen kaipaamaa rytmikkyyttä. 

Tekstin ymmärrettävyys paranee myös ennustettavuuden kautta. Usein 
keskustellessamme toisen ihmisen kanssa ja hänen pysähtyessään kesken pu-
heen miettimään jotain sanaa, kuulija lausuu sen ääneen. Samoin käy, jos teksti 
on ennustettavaa, silloin se on myös nopeammin ymmärrettävissä. Toisaalta 
käännöksissä toisteiden määrä usein vähenee, ja erityisesti näin käy sanasanalli-
sissa, muodollisen vastaavuuden käännöksissä, koska tällöin näihin liittyy kum-
mallisia ja outoja lauserakenteita, joiden ennakoitavuus on hankalasti hahmotet-
tavissa, ja sitä kautta myös ymmärrettävyys heikkenee.294 

Inkeri Vehmas-Lehto kirjoittaa teoksessaan käännösihanteista ja luokittelee 
käännöstyön kolmeen eri tapaan.295  

 
1.  ”Mielivaltainen kääntäminen”, jota hän määrittelee adaptaation tai 

muokkaamisen kautta.  
2.  Käännös noudattaa muodollista vastaavuutta  
3.  Vapaa käännös.  

 
Nämä termit vaikuttavat hieman harhaanjohtavilta, ja mielelläni käyttäisin näistä 
eri nimityksiä. Varsinkin mielivaltaisuus viittaa johonkin terrorisoivaan ja abso-
luuttiseen käännöstapaan. Myös vapaa käännöstapa on liian ylimalkainen eikä 
kerro käsitteenä toteutustapaa. Luonnollisesti kaikilla näillä käännöstavoilla on 
omat etunsa ja haittansa. Seuraavassa kiinnitän huomioni termien uudelleen-
määrittelyn sijaan niiden sisältöihin. 

Mielivaltainen kääntäminen, johon liittyvän nimityksen ”Mielivaltainen 
käännös” Vehmas-Lehto asettaa lainausmerkkeihin, oli hyvin suosittua Euroo-
pan klassismin aikana. Myöhemminkin sitä on harrastettu ja voidaan adaptaa-
tion nimissä tehdä vieläkin, kunhan perustellaan ratkaisut. Ehkä lähimmäksi tätä 
käännöstapaa päästään juuri adaptaatiossa, jossa esimerkiksi romaani muuntuu 
elokuvakäsikirjoitukseksi. 

 
293 Lindholm 2016. 
294 Vehmas-Lehto 1999, 59–60. 
295 Vehmas-Lehto 1999, 26–29. 
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Muodollinen vastaavuus toteuttaa lähtökielisen tekstin kohdekielessä 
mahdollisimman sanatarkasti aina lauserakenteita myöten. Tässä saatetaan 
mennä jopa niin pitkälle, että käännös noudattelee alkuperäistä tekstiä pilkkuja 
myöten. Tämän kaltainen sana sanalta –käännöstyö ei ole nykyään suositeltavaa 
ja se saattaa vaikeuttaa kohdekielisen tekstin luettavuutta ja ymmärtämistä. Eräs 
opiskelija pohti kääntämisen ongelmia juuri muodollisen vastaavuuden näkö-
kannalta lähettämällä kurssilaisille alkuperäisen vironkielisen tekstin, suoran 
käännöksen ja muokatun. Yksi esimerkki oli seuraavanlainen: 

 
ALKUPERÄINEN: 
Kui Natalja veel viimati sugulastel külas käis, kui ema veel elas – sügaval Vene ajal, kui 
Gorba alles viina vastu võitles, ja sõit veel lihtne oli – polnud vaja viisasid ega midagi, - siis 
oli tädimees öelnud: Liit laguneb, küll sa näed – rongid ei käi enam täpselt, hea kui üldse 
käivad; vagunid on kadunud, terved rongid lähevad kaotsi, küll sa näed, - kui raudtee 
enam ei tööta, siis on varsti kord riigi käes, see on nagu jäälagunemine, sinna ei aita miski. 
Ja tädimees neid asju teadis, ta oli ju kolmandat põlve raudteeametnik, tema isa oli näinud 
tsaari minekut… 
 
SUORA KÄÄNNÖS: 
Kun Natalja vielä viimeksi sukulaisilla kylässä kävi, kun äiti vielä eli – syvällä Venäjän 
ajalla, kun Gorba vasta viinaa vastaan taisteli, ja matkustaminen vielä helppo oli – ei 
tarvittu viisumeita eikä mitään, - silloin oli tädin mies sanonut: Liitto murenee, kyllä sinä 
näet – junat eivät käy enää tarkasti, hyvä kun yleensä käyvät; vaunut ovat kadonneet, ko-
konaiset junat joutuvat kadoksiin, kyllä sinä näet, - kun rautatie enää ei toimi, silloin on 
pian vuoro valtiolla, se on kuin jäänmureneminen, sinne ei auta mikään. Ja tädin mies niitä 
asioita tiesi, hänhän oli kolmatta polvea rautatievirkailija, hänen isänsä oli nähnyt tsaarin 
lähtöä… 
 
MUOKATTU: 
Kun Natalja viimeksi kävi sukulaisten luona kylässä, kun äiti vielä eli, syvällä neuvosto-
ajalla, kun Gorba vasta taisteli viinaa vastaan ja matkustaminen oli vielä helppoa, ei tar-
vinnut viisumeita eikä mitään. Jo silloin sanoi tädin mies: Liitto hajoaa, saatte vielä nähdä, 
junat eivät kulje enää täsmällisesti, hyvä kun yleensä kulkevat, vaunuja katoaa, kokonaisia 
junia katoaa, saatte vielä nähdä – kun rautatiet lakkaavat toimimasta, kohta on valtion 
vuoro, se käy niin kuin jäiden lähtö, sitä ei pysäytä mikään. Ja tädin mies tiesi ne asiat, hän 
oli rautatieläinen jo kolmannessa polvessa, hänen isänsä oli nähnyt tsaarin häviön…296 
 
Viimeksi kun Natalja kävi sukulaisten luona, kun äiti vielä eli, syvään neuvostoaikaan, kun 
Gorba vasta taisteli viinaa vastaan ja matka oli vielä helppo, ei tarvittu viisumeita eikä mi-
tään, silloin tädin mies oli sanonut: Liitto hajoaa, saat nähdä, junat eivät enää kulje aika-
taulussa, hyvä jos kulkevat ollenkaan, vaunuja katoaa, kokonaisia junia katoaa. Saatpa 
nähdä, kun rautatie ei enää toimi, silloin on valtiolla loppu edessä, se on kuin jäidenlähtö, 
siihen ei auta mikään. Ja tädin mies tiesi tällaiset asiat, hän oli rautatievirkailija jo kolman-
nessa polvessa, hänen isänsä oli nähnyt tsaarin lähdön…297 
 

Viimeinen esimerkki on Tuula Frimanin suomennoksesta noin kolme vuotta 
opiskelijan käännöstä myöhemmin kirjoitettu. On mielenkiintoista havaita 
kuinka opiskelijan ja suomentajan tekstit ovat hyvin samanlaisia. Molemmat ovat 

 
296 Kurssi 2009, teoksesta Mari Saat: Lasnamäen lunastaja, joka julkaistiin vuonna 2011 
 Tuula Frimanin suomentamana. 
297 Saat 2011, 12–13. 
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kääntäneet Venäjän ajan neuvostoajaksi, mikä vastaa tarinan ajankohtaa. Vain 
joitakin pieniä poikkeamia löytyy. Opiskelija on vaihtanut puhuttelumuotoa 
suoran käännöksen yksikön ensimmäisestä muokatun version monikon toiseen. 
(kyllä sinä näet -> saatte vielä nähdä), kun taas Friman käyttää yksikön ensim-
mäistä persoonaa aivan kuten se on alkuperäisessä tekstissä. Luonnollisesti nämä 
ovat pieniä asioita kokonaisuudessa, mutta esimerkiksi opiskelijan rautatieläinen 
on Frimanilla rautatievirkailija, joka sanakirjan mukaan vastaa originaalia. 298 
Rautatieläinen viittaa lähinnä rautatietyömieheen. Ammattilaisen kädenjälki nä-
kyy myös rentoudessa ja sanavalintojen vapaudessa.  

Vapaa käännös vastaa sisältönsä puolesta originaalia tekstiä tai on semant-
tisesti ekvivalentti käännöstyö. Rune Ingo käyttää teoksessaan Lähtökielestä koh-
dekieleen termiä ”joustokäännös”, joka vaikuttaa huomattavasti paremmalta va-
paan käännöksen määrittelyltä.299 Hän käyttää esimerkkinä tuttua englanninkie-
listä sanontaa; It´ s raining cats and dogs; Sataa kuin saavista kaataen. 

Dynaaminen ekvivalenssi on Eugene Nidan luoma käsite, jolla pyritään 
määrittämään hyvää käännöstä. Palaan tähän ekvivalenssia käsittelevässä kap-
paleessa. 

Kääntämisen perusasioista kirjoittaa myös Eugene Nida, joka käyttää esi-
merkkeinä Raamatun käännöksiä.  
 

1. Kääntäjän tärkein tehtävä on viestin uudelleentuottaminen, jolloin hä-
nen on tehtävä sanastollisia ja kieliopillisia hienosäätöjä.  

2.  Käytetään vastaavuutta, ei identtisyyttä eli sanan täsmällistä käännöstä.  
3.  Paras käännös ei kuulosta lainkaan käännökseltä.  
4.  Kääntäjän olisi löydettävä lähin mahdollinen vastaavuus.  
5.  Merkityksen ensi sijaisuus ja viestin sisällön tärkeys.300  

 
Susan Bassnett kirjoittaa proosan kääntämisestä näin: 

 
Siksi kääntäjän pitääkin ensin määritellä lähtökielisen systeemin funktio ja löytää sitten 
kohdekielestä systeemi, joka täyttää tarpeeksi hyvin saman funktion.301  
 

Hän viittaa samassa yhteydessä myös Hilaire Bellocin sääntöihin proosatekstin 
kääntäjälle. Belloc esittelee kuusi perussääntöä, joista ensimmäisessä hän lähes-
tyy käännöstyötä hermeneuttiselta kannalta korostaen jokaisen tekstin osan mer-
kitystä kokonaisuuden kannalta. 

 
Kääntäjä ei saa kääntäessään tarpoa eteenpäin sana tai lause kerrallaan, vaan hänen pitää 
hahmottaa työnsä kokonaisuutena.302  
 

 
298 http://www.eki.ee/dict/efi/index.cgi?Q=raudteeametnik&F=M&C06=fi. 
299 Ingo 1990, 80. 
300 Nida & Taber 1969, 12-13. 
301 Bassnett, Oittinen & Helander 1995, 134. 
302 Bassnett, Oittinen & Helander 1995, 130. 
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Kääntäjä antaa tekstille muodon, jota hän muokkaa kokemuksensa ja persoonal-
lisuutensa mukaisesti. Espanjalainen käännöstieteilijä ja kääntäjä Ana Agud to-
teaa filosofisten tekstien kääntämisestä näin:  
 

Kääntäminen on merkillisen alitajuinen, tiedostamaton prosessi.303 
 
Kääntäminenhän on käytännön toimintaa, jossa kääntäjä tekee vapaita ratkaisuja merki-
tyksen rakentamiseksi. Kääntämisessä ei sovelleta teknisesti yleistiedosta johdettua sään-
töä, eikä käännös ole myöskään tulosta lauseiden luomisesta ja niiden formaalista sommit-
telusta, vaan kääntäjä puhuu ja kirjoittaa omasta persoonallisuudestaan käsin, vapaasti ja 
vastuunsa tuntien. Hän on subjekti, joka toimii luovasti subjektien välillä.304 
 

Perinteisesti ekvivalenssilla tarkoitetaan kohde- ja lähtötekstin samuutta. Kään-
nöstieteilijöiden kesken samankaltaisuuden tavoittelu on asetettu kyseen-
alaiseksi. Bassnett kirjoittaa ekvivalenssista vuoropuheluna.  
 

ekvivalenssi on vuoropuhelua sekä lähtö- ja kohdekielisten tekstien sisäisten että niiden 
ympärillä olevien merkkien ja rakenteiden välillä.305  

 
Ingo kirjoittaa käännösvastineesta, joka ei tarkoita pelkästään vastaavuussuh-
detta vaan osoittaa sanan tai ilmauksen toimimiseen vastineena.306 Hän luokitte-
lee käännösvastineet leksikkovastineiksi, lekseemivastineiksi, tekstivastineiksi, 
kontekstivastineiksi, implisiittivastineiksi, eksplisiittivastineiksi, semeemivasti-
neiksi ja muotovastineiksi. Tutkimukseni osiossa Opiskelijoiden näkemyksiä 
opetusjärjestelyistä unkarilainen opiskelija esittää kommentissaan esimerkin lek-
sikkovastineesta, jossa suomen kielen sanalle vanhemmuus ei ole vastinetta unka-
rin kielessä, ja hän käyttää ilmaisua, joka vastaa suomen kielen sanaparia olla van-
hempana.  

Ingo liittää kieleen tyylivastineen, murrevastineen, idiolektivastineen ja re-
kisterivastineen. Näistä kielen variaatioista kirjoitan jäljempänä kohdassa Van-
han kaunokirjallisuuden kääntäminen ja puhekielisyyden välittäminen. Edelleen 
Ingo kirjoittaa semanttisesta vastineesta, denotaatiovastineesta, konnotaatiovas-
tineesta sekä käyttö- ja pragmaattisesta vastineesta.307 Koska käyttövastineessa 
on pääosin kyse vakiintuneesta tavasta käyttää kieltä ja kontekstivastineessa on 
huomioitava erityisesti kulttuurierot, niin näistä kahdesta voidaan käyttää mo-
nessa tapauksessa käsitettä pragmaattinen eli käytännöllinen vastine. 

Eugene A. Nidan käsitteet ”dynaaminen” ja ”muodollinen” ekvivalenssi 
herättävät monessa tutkijassa ristiriitaisia tunteita. Nämä koetaan hyvin proble-
maattisiksi termeiksi. Muodollisen vastaavuuden nimissä jopa lausejaot ja väli-
merkit pyritään säilyttämään kohdekielisessä käännöksessä. Nykyään muodolli-
nen vastaavuus ei ole yhtä merkittävässä asemassa kuin aikaisemmin, ja Ingo 
kirjoittaa dynaamisen vastaavuuden puolesta.308 Nida esittää dynaamisuuden 

 
303 Agud 2007, 129. 
304 Agud 2007, 142. 
305 Bassnett, Oittinen & Helander 1995, 47. 
306 Ingo 1990, 97. 
307 Ingo 1990, 96-107. 
308 Ingo 1990, 251. 
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lukijan kokemuksena lähtökielistä ja kohdekielistä. Nida korostaa tekstin vaiku-
tusta lukijaansa ja erityisesti sitä, kuinka pyritään samaan vaikutelmaan kuin ori-
ginaalissa.309 Tämä on sikäli ongelmallista, että käännöksen ajankohta saattaa 
olla kaukana alkuperäisen tekstin julkaisuajankohdasta ja kohdekielen kulttuuri 
voi poiketa huomattavasti originaalin tekstin kehystämästä kulttuurista.  

Käännöksen laatua tarkasteltaessa pragmaattiset lähtökohdat ovat merkit-
tävässä roolissa. Ingo jakaa tekstit kahteen ympäristöön: toisaalta sivistys-, aika-, 
tieto- ja kulttuuriympäristöihin ja toisaalta kieliympäristöihin. Ensimmäisessä 
tarkastellaan, kuinka hyvin kääntäjä on onnistunut siirtämään eri kulttuurien kä-
sitteet, esimerkiksi aika- ja mittakäsitykset, lähtökielestä kohdekieleen. Eri kie-
liympäristöissä on luonnollisesti erilaiset kielioppisäännöt. Jokaisella kielellä on 
omat fraseologiansa ja eri tekstilajeilla omat norminsa. Myös metaforien kääntä-
minen saattaa tuottaa ongelmia.310 

Kääntämisprosessissa samat asiat toistuvat. Suoraan englannin kielestä 
käännettynä interferenssi merkitsee häiriötä, häiriötekijää, mutta se voidaan ym-
märtää käännöstieteessä myös positiivisena seikkana. Gideon Toury kirjoittaa, 
kuinka eri kulttuureissa aina on ollut erilaisia käsityksiä interferenssistä. Toisi-
naan on jopa haluttu tekstiin vihjeitä ja viittauksia lähdetekstistä. Uskonnolliset 
tekstit ovat hyviä esimerkkejä tästä.311 Interferenssi merkitsee poikkeamaa taval-
lisuudesta, normeista. Yleensä interferenssillä tarkoitetaan käännöksissä lähtö-
kielen ominaispiirteiden käyttämistä kirjoitettaessa toiselle kielelle. On huomat-
tava, että interferenssi toimii käännöstyössä molempiin suuntiin ja äidinkielellä 
tai dominoivalla kielellä on tällöin negatiivinen vaikutus käännökseen ja toiseen 
kieleen.312 

Radiotekniikassa interferenssillä kuvataan kahden aaltomuodon vaihe-
eroa, jolloin vahvistavaa tulosta sanotaan konstruktiiviseksi ja vaimentavaa de-
struktiiviseksi. Psykologiassa interferenssi liittyy muistamiseen ja unohtamiseen 
lähes vastaavalla tavalla kuin radiotekniikassakin, ja psykologiassa käytetään 
termiä proaktiivinen, joka tarkoittaa aiemmin opittujen tietojen vahvistamista, ja 
käsitteellä retroaktiivinen interferenssi puolestaan tarkoitetaan oppimisen jäl-
keen tapahtuvaa uusioppimista. 

Erityisesti aloittelevien kuten käännöskurssin opiskelijoiden kompastuski-
veksi koituvat usein ns. false friends eli sanat, jotka muistuttavat toisiaan, mutta 
joilla on eri merkitykset. Viron ja suomen kielen sukulaisuudesta löytyy tästä hy-
viä esimerkkejä. Kansainvälisten lainasanojen yleistyminen johtaa usein helppoi-
hin virheisiin. (minister -> ministeri).  

Gideon Toury kirjoittaa interferenssin laista, kuinka periaatteessa on ole-
massa positiivinen ja negatiivinen siirtymä kielestä toiseen. Positiivisella on 
myös kieltä vahvistava piirre, joka lisää piirteiden näkyvyyttä kohdekielisessä 
tekstissä. Negatiivinen siirtymä näkyy kohdekielessä tavanomaisesta poik-
keavana piirteenä.313 Toury toteaa myös, kuinka eri kulttuureissa interferenssin 

 
309 Nida & Taber 1969, 22-24. 
310 Ingo 1990, 296-297. 
311 Toury 1999, 21. 
312 Presas 2000, 25. 
313 Toury 2012, 310. 
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sietäminen vaihtelee ja on vaihdellut historiallisesti kulttuurista toiseen käänne-
tyissä teksteissä. Edelleen hän kirjoittaa, kuinka interferenssiä on tarkasteltava 
yksittäisten sanojen, lauseiden tai kokonaisuuden kannalta. Toinen johtaa toiseen. 
On saavutettava tasapaino valintojen välillä.314  
  

Tässä näyttää olevan sääntönä se, kuinka interferenssin sietäminen — ja sen vuoksi sen 
esiintymisten määrä — vaikuttaa lisääntyvän, kun käännös tehdään ”suuresta” tai hyvin 
arvovaltaisesta kielestä/kulttuurista, erityisesti jos kohdekieli/kulttuuri on jollain ta-
paa ”pienempi” tai heikko.315  

 
Kuten Toury tässä pohtii, interferenssin sietämisessä on eroja, ja näin olisi myös 
laita juuri esimerkiksi englannista suomeksi käännettäessä. Viihdekirjallisuu-
dessa tätä tapaa usein. Vaikka tiedettäisiin hyvinkin lähtötekstin asema ja sen 
suhteet lähtökieleen, tätä ei voi välttämättä saavuttaa kohdekielisessä tekstissä. 
Teksti ei saa samaa asemaa kuin mitä sillä on lähtökielessään.  

Saattaa käydä päinvastoin, eli käännetty teksti heijastaa liiankin läheisesti 
sen alla piilevää alkukielistä tekstiä.316 Toury mainitsee esimerkkinä japanilaisen 
haikun ja hän esittää 27 erilaista käännöstä englannin kieleen samasta runosta 
Crow. Runon versiot ovat vuosilta 1899–1979. Varhaisemmista käännöksistä nä-
kyy epätarkkuus ja tarkoitus tehdä japanilaisesta runosta eurooppalaisen runon 
näköistä. Uudemmat englanninnokset tavoittavat jo paremmin lähtökielen sano-
man ja muodon.317 

Aloittelevan kääntäjän on joskus hankalaa ymmärtää lähdetekstin merki-
tystä kokonaisuutena, mikä vie yksityiskohtien kanssa puurtamiseen, ja loppu-
tulos saattaa hämärtyä. Paul Ricoeur on kirjoittanut artikkelissaan On Transla-
tion, kuinka juuri ymmärrettävyydellä on ratkaiseva sija käännösprosessissa.318 

 
Toiseksi käännöstilanteessa kulkevat mukana kaikki ne tekstit, jotka kääntäjä tuntee, siis 
koko kääntäjän kulttuuritausta, joka kokonaisuudessaan vaikuttaa siihen, miten kääntäjä 
käännöstilanteessa tekstiä tulkitsee.319  

 
Kääntäjän kompetenssiin luetaan monta eri tekijää, joihin lukeutuvat kielitaito, 
yleissivistys, tietojen hakemisen taidot, lukeneisuus ja luovuus. Luonnollisesti 
kielitaito on näistä merkittävin.320 

Kääntäjän oman äidinkielen taitoa ei koskaan korosteta liikaa. Sanotaan, 
että se on vieraan kielen osaamista tärkeämpi asia.321 Yliopistojen kääntäjäkou-
lutuksessa on syystäkin opintokokonaisuus suomen kielestä. Koska kääntämi-
nen on uudelleenkirjoittamista, kääntäjä asettuu työtä tehdessään kirjailijan roo-

 
314 Toury 2012, 311. 
315 Toury 2012, 314. (käänt. Vesa Lahti). 
316 Toury 2012, 200. 
317 Toury 2012, 210-211. 
318 Ricoeur 2006, 34. 
319 Oittinen 1995, 89. 
320 Kääntämisen kurssin kannalta opiskelijalle tärkeä taito on myös kyky tuntea empatiaa, 
joka liittyy konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen ja erityisesti symboliseen interaktionis-
miin, jota olen käsitellyt kohdassa 2.4. 
321 Latomaa 2015, 40. 
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liin. Mitä sujuvampi ja ilmeikkäämpi käännöstyö on, sitä mielekkäämpi sitä on 
lukea. Kirjailijoiden tapaan kääntäjienkin on luettava paljon monen tyyppisiä 
tekstilajeja. Tämä on kielenhuoltoa, jota on tehtävä jatkuvasti, jotta työkalut py-
syvät kunnossa ja ajanmukaisina. Kääntäjän on hallittava kielen rekisterit, joita 
ovat murteet, dialogi ja puhekielisyys. Kääntäjällä on myös vastuu kielen kehit-
tämisestä ja sen käyttämisestä. Hänellä on oltava uskallusta synnyttää uusia sa-
noja, joko pysyviksi tai tilapäisiksi.322  

Roman Jakobson kirjoittaa artikkelissaan On linguistic aspects of transla-
tion, kolmesta eri kääntämistavasta.  

 
1. Ensimmäinen on intralingvistinen eli saman kielen sisäinen kääntäminen, 

jossa yksittäiselle sanalle voidaan etsiä synonyymiä, vaikka tarkkaan ekvi-
valenssiin ei päästäkään. Kiertoilmauksien käyttäminen on myös mahdol-
lista. Jakobson käyttää sanaa rewording.323  

2. Toinen tapa on interlingvistinen, kielten välinen, ja liittyy normaaliin 
käännöstyöhön. Jakobsson käyttääkin tästä ilmaisua translation proper. 

3. Kolmanneksi hän luetteloi intersemioottisen kääntämisen, jota hän täs-
mentää käsitteellä transmutation. Tässä on kyse verbaalisten merkkien tul-
kinnasta ei-verbaalisten merkkien avulla. Kaunokirjallisen tekstin esittä-
minen sarjakuvassa on tästä hyvä esimerkki.  
 

Minna Kumpulainen kirjoittaa artikkelissaan Kääntäjä – viestinnän asiantuntija 
kommunikatiivisesta näkökulmasta. Kysymys on siitä löytääkö kääntäjä tarvit-
semansa informaation alkuperäisestä tekstistä, jotta sanoma menisi perille koh-
dekulttuurin lukijalle. Kääntämisessä on kyse viestinnästä. Kääntäjä toimii vies-
tin vastaanottajana, lukijana, tulkitsijana ja samalla hän on myös viestin lähettä-
jän roolissa. Kääntäjän on hyvä miettiä työn alla olevan tekstin tarpeellisuutta, eli 
miksi se on syytä viedä kulttuurista toiseen ja mikä on sen tarkoitus. Kumpulai-
nen pohtii tapaa kääntää teksti siten, että se ymmärretään vaivattomasti. Kään-
täjän tiedonhakukykyjä ei myöskään voi korostaa liikaa. Käännöstyön edetessä 
on varottava sana sanalta kääntämistä, sillä näin hän ei pääse lähtökielestä irti ja 
kohdekielenkin ilmaisu saattaa sekoittua lähtökielen muotoon.324 

Osaava kääntäjä tunnistaa omat puutteensa ja hakee tarvittavat tiedot. Mi-
käli hän ei tunnista lähdekielen termistöä eikä osaa nimetä niitä kohdekielellä, 
hän ottaa asioista selvää. Hän hakeutuu tarvittaessa alan asiantuntijoiden pariin 
sekä tutustuu alan ammattikirjallisuuteen.  

Hänellä pitää olla kirjallisia kykyjä, koska tulkinnan lisäksi lähtökielinen 
teksti kirjoitetaan uudelleen toiselle, vieraalle kielelle. Monipuolisen lukemisen 
kautta hänelle muodostuu myös käsitys kirjallisuuden eri lajeista. Tyylitaju ja 
luovuus ovat hyvän kääntäjän ominaisuuksia edellä lueteltujen lisäksi.  

Rune Ingo liittää ominaisuuksien luetteloon vielä itsenäisyyden, huolelli-
suuden, mielikuvituksen ja puolueettomuuden. Viimeisellä piirteellä hän viittaa 

 
322 Latomaa 2015, 55. 
323 Jakobson 2004, 127. 
324 Kumpulainen 2015, 28–32. 
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siihen, kuinka lähtökielisen tekstin henkeä ei saa muuttaa.325 Joidenkin tutkijoi-
den mukaan kääntäjän pitää olla myös nöyrä. Tässä on ristiriita kääntäjän vallan 
kanssa, sillä luonnollisesti kääntäjä on myös vallankäyttäjä. Itse näen nöyryyden 
lähtötekstin kunnioittamisena. Vallankäyttöön liittyy lisäksi ideologian proble-
matiikka, eli mitä arvomaailmaa kääntäjä edustaa. Pitäisikö kääntäjän olla neut-
raali, ja voiko käännösteksti olla täydellisen heijastamaton suhteessa kääntäjän 
taustaan? 

Unkarilainen opiskelija vastaa kysymykseeni: Mitä ominaisuuksia mieles-
täsi vaaditaan kääntäjältä? 

 
Pitää osata todella hyvin äidinkieltä ja pitää lukea äidinkielellä paljon, se auttaa kääntäjää 
esim. sillä tavalla, että erilaiset harvoin käytetyt fraasit eivät menisi unholaan, ja muuten-
kin kaunokirjallisuuden kieli ”automatisoidu”. Pitää osata myös lähtökieltä todella hyvin, 
että voi tuntea tekstin erilaisia sävyjä ja myös käännösprosessi menee sitten nopeammin. 
Toisaalta pitää tiedä, mitkä kirjoja voi käyttää, jos kääntäjällä on ongelma jonkin sanan tai 
fraasin takia. Kääntäjän pitää olla monipuolisesti sivistynyt ja pitää osata monta rekisteriä, 
että hän voi kääntää tekstin hyvin ja uskottavasti.326 

5.2 Keskustelua kääntämisestä Jaana Nikulan kanssa - opiskeli-
joiden käsitysten taustaksi 

Saadakseni tuntumaa kääntäjän työhön päätin keskustella suomentamisesta alan 
ammattilaisen kanssa ja otin yhteyttä kääntäjä Jaana Nikulaan, joka toimii muun 
muassa Suomen Journalistiliiton Kääntäjien ammattiosasto KAOSin puheenjoh-
tajana. Hän kääntää pääosin kaunokirjallisuutta ruotsin kielestä suomen kieleen. 
Häneltä on julkaistu viimeksi vuoden 2018 alussa suomennos Ebba Witt-Bratt-
strömin teoksesta Vuosisadan rakkaussota (Into Kustannus). Jaana Nikula oli eh-
dolla Mikael Agricola -palkinnon saajaksi Zinaida Lindénin teoksen Rakkaus kol-
meen appelsiiniin (Into Kustannus) ja Johanna Holmströmin Sielujen saari (Otava) 
suomennoksista, ja noin neljä viikkoa keskustelumme jälkeen sain tietää, että hän 
oli saanut vuoden 2018 Mikael Agricola –palkinnon. Tutkijan haastatteluvalinta 
oli näin ollen hyvin ajoitettu. 

Olemme sopineet tapaamisesta Helsingissä maaliskuun 7. 2018. Saavun ju-
nalla Helsinkiin ja kävelen ylös Ravintola Pullmanniin iltapäivällä noin kello 
kahden aikaan. Jaana istuu korkeassa ikkunapöydässä odottamassa tutkijaa. 
Olemme tavanneet pari, kolme kertaa aikaisemmin Laukaan Järvilinnassa ja Jy-
väskylässä, joten keskustelun pitäisi sujua rennosti ja luontevasti. Kääntäjä on 
tilannut kahvia, ja tutkija tilaa oluen, sillä ehkä häntä tilaisuus jännittää. Tutkija 
on laatinut muistinsa tueksi listan kysymyksistä ja toivoo mielessään, että varsi-
nainen haastattelutilanne jäisi vähemmälle huomiolle ja edettäisiin enemmän 
keskustelevassa hengessä assosiaatioiden mukaan. 

 
325 Ingo 1990, 29–32. 
326 Kurssi 2012. 
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Litteroinnissa ylös kirjoittamani puhekielisyyden lisäsanat ja lievät mur-
teellisuudet olen muuntanut kirjakielelle luettavuuden vuoksi. Aloitan keskuste-
lumme kertomalla tutkimuksestani ja sen vaiheista sekä, mitä haluaisin kuulla 
häneltä kääntäjän työstä. On hyvä aloittaa aivan alusta ja kysyn hänen kodistaan, 
koulusta ja lapsuudestaan, eli missä hän on lapsuutensa viettänyt. 

 
- Korsossa, joka näin jälkikäteen oli erinomainen kasvualusta kääntäjälle, varsinkin 

jos kääntää paljon puhekieltä, koska se oli sellainen lähiö, missä oli paljon eri puolilta Suo-
mea tulleita ihmisiä ja kuuli monia murteita. Sitten siellä kuuli sitä Korson puhekieltä ja 
sitten minulla oli pienenä sellainen hoitotäti, joka oli stadin friidu ja hän puhui tätä stadin 
slangia, ei minulle kylläkään, mutta silloin kun hänen veljensä soitti tai tuli käymään, he 
puhuivat keskenään sitä ja sitten joskus, kun mentiin Hakaniemen halliin, niin hän rupesi 
puhumaan niitten myyjien kanssa sitä stadin slangia. Se oli ihan kuin vierasta kieltä, se oli 
ensimmäinen vieras kieleni. 
 

Kysyn seuraavaksi kirjoista ja lukemisesta, koska tutkija olettaa niiden kuulu-
neen myös kääntäjän elämään alusta saakka monen kirjailijan tapaan. 

 
- Minun äitini on ollut sellainen kirjatoukka aina ja meillä on kotona hirveästi kirjoja 

ja minulle tuputettiin niitä lapsenakin, mutta en ehkä ollut kauhean innostunut niistä en-
nen kouluaikoja, mutta aina tuli synttärilahjaksi kirjoja ja olin vähän pettynyt, miksei mi-
tään muuta, aina niitä kovia, kulmikkaita paketteja, mutta sitten jossain siinä ehkä kym-
menen vuoden tienoilla minä rupesin lukemaan enemmän ja sitten tietysti teiniangstivuo-
sina kaiken maailman klassikkoja. Koulussa rupesin inhoamaan kaikkea Seitsemää veljestä 
ja Kalevalaa. Niitä oli pakko sielläkin jankuttaa ja en muista, että meillä olisi ollut esimer-
kiksi äidinkielen tunneilla mitään muuta kuin ikuisesti sitä Kalevalaa ja Seitsemää veljestä, 
että ei silloin, sillä lailla luettu tai ne olivat niitä pilkkusääntöjä. Niin, tämä oli siis 70- lu-
vulla, kun kävin koulua. Mutta sitten jotenkin ehkä lukioaikoina kaverini löysivät Veijo 
Meren ja Juhani Peltosen.  

 
Myöhemmin, haastattelun jälkeen tutkijana mietin näiden kahden kirjailijan 
merkitystä kääntämisen näkökulmasta. Peltonen ei tehnyt käännöstyötä, mutta 
Meri on kääntänyt Villonia, Shakespearea ja Strindbergiä. Molemmilla on hyvin 
persoonallinen tapa kirjoittaa. Meren kielikuvat ovat hämmästyttävän osuvia ja 
Peltosen huumori omaperäistä. Voin hyvin kuvitella näiden kirjailijoiden vaiku-
tuksen kääntäjä Jaana Nikulan työhön. 

 
- Juhani Peltonen asui Korsossa ja hänet näki aina silloin tällöin siellä ja jotenkin 

Juhani Peltonen oli meidän niin kuin jumala. Hän oli hyvin erikoisen näköinen, kun hän 
kulki siellä Korsossa ja asui sellaisessa isossa puutalossa ja häntä luettiin. Tämä oli var-
maan ennen Elmon aikoja, Salomo ja Ursula, no, sitten Veijo Meri, mutta en minä ollut siitä 
niin innostunut. Kaari Utriota luin hirveästi, niin kuin kaikki tyttökaverit, no lähinnä niit-
ten seksikohtausten vuoksi, ei se muuten kiinnostanut. mutta mitä muuta minä luin, jos-
sain vaiheessa Rauha S. Virtanen oli minulle hirveän tärkeä ja on vieläkin, Selja- kirjat, ra-
kastan niitä yli kaiken. Tyttökirjoja ja tietysti luin ihan mitä vaan, suunnilleen mitä käsiini 
sain, melkein kaikki meni. 
 

Seuraavaksi tutkijaa kiinnostaa luonnollisesti kääntäjän opiskelu ja kiinnostuk-
sen kohteet aikuisiän kynnyksellä. 
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- Opiskelin vähän kaikkea eli mitä en opiskellut olisi helpompi sanoa. Teatteritiede 
oli minun pääaineeni, sitten opiskelin englantia, egyptologiaa, japania, filosofiaa eli pik-
kuisen kaikkea. Minulla ei ollut mitään käsitystä, että mikä minusta voisi tulla isona, ei 
pienintäkään, kun ei ollut mitään sellaista unelma-ammattia tai mitään mihin olisin halun-
nut, mutta näin jälkeenpäin se sellainen humanistinen sekasotku oli hirveän hyvä kääntä-
jälle ja teatteritiede oli ehkä sellainen, josta tykkäsin, koska ne kirjat olivat niin ohuita (nau-
rua). Minua olisi kiinnostanut se egyptologia, mutta ensin olisi pitänyt opiskella saksaa 
aika pitkälle, koska kaikki ne kirjat olivat saksaksi, varsinkin kun mentiin vähän pitem-
mälle, niin en sitten jaksanut ajatella sitä. Olin niin jumalattoman laiska opiskelija ja en 
kehtaa edes sanoa miten kauan olin kirjoilla yliopistolla ja kyllä minä sitten lopulta valmis-
tuin, kaikkien ihmeeksi. 
 

Vähitellen alamme lähestyä pääaihetta ja kysyn häneltä, milloin kääntäminen tuli 
mukaan kuvaan ja kääntääkö hän pelkästään ruotsin kielestä. 

 
- Sehän tuli hyvin myöhään, olin melkein neljänkymmenen. Tein kaikenlaisia silp-

puhommia. siinähän oli välissä 90-luvun lama ja siten olin kustantamossa sekalaisissa 
töissä (LIKEssä) ja siellä oli kerran kirja vailla kääntäjää ja joku kysyi, että voisinko kääntää 
tämän ja sanoin, että joo, kun olin aina kuullut sieltä valituksia, että kääntäjät vievät tämän 
lafkan konkurssiin, kun niille maksetaan niin hirveästi ja minä ajattelin, että nyt vien ra-
hoiksi, musta tulee kääntäjä. (naurua) ja kuinka väärässä olinkaan. No, sitten minä käänsin 
sen kirjan. Se oli ruotsiksi ja se oli tällainen omaelämäkerrallinen, voi sanoa tietokirja. Siinä 
oli jotain syömishäiriöistä, joista tiesin aika paljon, niin uskalsin ottaa sen. No, minä kään-
sin sen, se tuntui ihan kivalta. Tietysti kun eka kirjaa kääntää, niin tietää kääntämisestä 
kaiken, niinhän kaikille käy, no sitten minulle tarjottiin toista ja kolmatta ja neljättä ja nyt 
on mennyt mitä seitsemäntoista vuotta tai jotain, että jotenkin vaan niin kuin ajauduin tä-
hän. 

- Voi sanoa pelkästään. Olen kääntänyt pari lastenkirjaa norjasta, mutta ruotsi on se 
minun kieleni tai sanon aina, että käännän kahdesta kielestä riikinruotsista ja suomenruot-
sista, koska ne ovat minulle kaksi eri kieltä, koska se rytmi on niin erilainen ja nythän sa-
tuin hyvään saumaan, koska tuli tämä ruotsinkielisten dekkareiden buumi ja suomenruot-
salaisia kirjoja käännetään vähän sillä tavalla aaltoina, että välillä enemmän, välillä vähem-
män ja välillä oli sellainen aika, että ruotsista ei käännetty, siis riikinruotsista muuta kuin 
niitä dekkareita, mutta nyt tulee muutakin, mikä on hieno juttu. Oikeastaan minun unel-
mani olisi kääntää näytelmää, mutta sitä ei ole vielä tapahtunut, enkä ole mitenkään aktii-
visesti pyrkinytkään teattereihin. 
 

Puhumme hetken hänen viimeisimmästä käännöstyöstään Vuosisadan rakkaussota, 
jota hän luonnehtii proosaksi, jossa on leveät marginaalit. Kysyn mahdollisista 
keskusteluista kirjailijan kanssa. Jaana sanoo jutelleensa Ebba Witt-Brattströmin 
kanssa ehkä pari kertaa tarkistaakseen joitakin yksittäisiä sanoja. Vähitellen kes-
kustelumme kääntyy itse käännösprosessiin, ja kysyn, tuleeko toimeksianto 
yleensä kustantajalta. Suomentaja myöntää tämän mutta kertoo ottavansa luon-
nollisesti vastaan kaikki työt, mitä kalenteriin mahtuu. Kysyn nyt, että kieltäy-
tyykö hän joskus tarjotusta työstä, ja esiin nousee mielenkiintoinen seikka. 

 
- Joo, jos minä en ehdi tai sitten jos kirjailija on sellainen esimerkiksi, jota olen kään-

tänyt aikaisemmin ja tiedän, että en pidä hänestä tai en pidä hänen kirjoistaan tai sitten voi 
olla niinkin, että kirjailija on liian tuttu, niin se jotenkin tulee siihen minun ja sen tekstin 
väliin. Sitä tavallaan kuulee sen kirjailijan äänen koko ajan ja se ei ole hyvä asia…että siihen 
minun ja tekstin väliin ei saa tulla mitään, koska se on niin intiimi suhde jotenkin, että ei 
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siihen mahdu sitä kirjailijaa, eikä siihen mahdu toimittajaa, eikä mitään imaginääristä lu-
kijaa, eikä ketään. 

- Otan tekstin ja luen sen kirjan ensin, en aina, koska jos se on sellainen kirjailija, jota 
olen kääntänyt aikaisemmin, niin luulen tietäväni sen tyylin ja rupean sitten vain kääntä-
mään ja joskus on myös niin hirveä kiire, että ei ole varaa laittaa siihen lukemiseen sitä 
päivää tai kahta, että nämä aikataulut ovat ihan järjettömät, mutta samalla kun sitä vaan 
kääntää, tekee sen raakiksen, niin siinähän se tulee sitten tutuksi, että käännän ensin sen 
raakaversion ja sitten rupean siitä muokkaamaan sitä varsinaista käännöstä, niin se menee. 
 

Jatkamme keskustelua käännösmäärästä, ja hän sanoo, että kymmenen sivua raa-
kaversiota päivässä olisi hyvä, tosin aina se ei onnistu. Raakaversio on tutkijan 
ymmärryksen mukaan suoraan kielestä toiseen tehty ensimmäinen käännöstyö. 
Kysyn aikatauluista ja kiireestä ja vaikuttavatko nämä mahdollisesti lopputulok-
seen, ja hän vastaa, että joskus saattaa olla näin, mutta että sitä virittää itsensä 
sellaiseen tilaan, että nyt tehdään. Ja nyt päästään sopivasti siirtymään minua 
tutkijana kiinnostavaan käsitteeseen flow, eli tunnistaako Jaana Nikula tällaisen 
tilanteen työssään. 

 
- Joo, kyllä. Joissakin kirjoissa se on ihan pakko, koska esimerkiksi Jens Lapiduksen 

dekkarit ovat sellaisia, että olen kuullut sanottavan, että ne ovat helppoa käännettävää, 
kun niissä on pelkkiä päälauseita, mutta siinä on semmoinen lakoninen tyyli ja siitä ei saa 
poiketa yhtään, se täytyy pitää, niin silloin sitä pitää saada itsensä sellaiseen oikeaan, no 
flowhin ja sitten jos on todella hyvä kirja, joka muutenkin veisi mukanaan, hyvin kirjoitettu, 
hyvin toimitettu alkuteos ja sitten minulla on kiire sen kanssa, niin kyllä silloinkin, joo. Nyt 
tein viimeksi Anne Swärdin Vera nimisen romaanin, joka tulee Otavalta vielä tässä kuussa, 
niin se oli semmoinen, missä tuskin ehti nukkua ja syödä välillä. Siinä oli, toisaalta se kirja 
oli niin hyvä ja olin jotenkin niin innostunut siitä, että se sitten vaan vei… ja sitten, jos on 
niin tällainen tilanne, että on hirveä kiire ja pitää saada se äkkiä valmiiksi ja kuitenkaan se 
laatu ei saa kärsiä, niin siinä se toimittajan, kustannustoimittajan rooli on hirveän tärkeä. 
 

Siirrymme puhumaan ateljeekritiikistä, eli onko hänellä joku lukija, joka käy läpi 
käännettyä tekstiä. Ateljeekritiikillä tarkoitan tässä esimerkiksi Keski-Suomen 
Kirjailijoiden lanseeraamaa toimintatapaa, jossa aloitteleva kirjoittaja tai jo jul-
kaissut kirjailija saa palautetta tekstistään kirjallisesti ja suullisesti kokeneen kir-
jailijan tai kriitikon taholta. Jaana Nikulalla ei ole ketään luottolukijaa kustannus-
toimittajan lisäksi. Joskus hän kysyy joitakin yksittäisiä asioita esimerkiksi 
omalta kääntäjäyhteisöltään. Tästä on luontevaa jatkaa kysymällä Jaana Nikulan 
kääntäjän työkaluista. 

 
- Teen kotona töitä ja minulle on, se on hirveän tärkeää, että työpöytä on tietynlai-

nen, minulla on sellaiset omat rituaalit, että tuota… kynät ovat tuossa, kone on tässä (hän 
havainnollistaa käsin viittilöimällä). Mikään ei saa olla väärässä paikassa, ennen kuin aloi-
tan, sitten tuota…tämä on ihan tyhmää, mutta minulla on työsormukset, jotka laitan sor-
miin, kun aloitan duunin. Käytän niitä aina kun teen töitä, laitan ne aamulla ja sitten otan 
illalla pois…ja en osaa kuvitella tekeväni töitä ilman niitä ja sitten minulla on tietysti myös 
työvaatteet. Minulla on se raidallinen paita, mistä lasken niitä raitoja, kun tulee jokin vai-
kea kohta. Lasken niitä alhaalta ylös ja ylhäältä alas ja sitten kun olen saanut ne laskettua, 
niin sitten se ongelma on yleensä jossakin alitajunnassa ja se vastaus putkahtaa. (Tässä 
kohtaa kysyn, että tekeekö hänen alitajuntansa öisin töitä.) Tekee… usein käy sillä tavalla, 
että illalla miettii jotain ongelmaa, niin sitten aamulla, kun herää, niin se onkin ratkennut 
tai sitten, jos katsoo telkkarista jotain tosi tyhmää ohjelmaa, jotain ihan yhdentekevää, niin 
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siinäkin saattaa ratketa tai sitten, jos kääntää mitallista runoa, niin sauvakävely on hirveän 
hyvä. Siinä pääsee jotenkin niin kuin siihen rytmiin… sitten minulla oli aikaisemmin kissa, 
joka istui siinä. Sillä oli oma tuoli työtuolini vieressä ja se aina nukkui tai istui siinä, mutta 
nyt sitä ei enää ole ja ajattelin, että kääntämisestä ei enää tule mitään, mutta pakkohan sitä 
nyt on ahertaa. 
 

Keskustelumme edetessä puhumme myös kustannustoimittajan roolista ja kysyn 
hänen käsityksiään ja kokemuksiaan tästä. 

 
- Minulla on ollut hirveän hyvä onni siinä, että minulla on ollut niin eteviä toimit-

tajia, koska niiltä aina oppii paljon ja minulla on aina tapana kysyä miksi sinulla on tässä 
näin ja miksi laitoit näin, mutta tavallaan se mitä tapahtuu toimittajan kanssa ennen kuin 
luovutan sen käännöksen, niin se on myös hirveän tärkeätä, että haluan, että se toimittaja 
on vähän kuin sellainen hiihtovalmentaja, joka seisoo siellä ladun varressa ja huutaa vä-
liaikoja ja kannustaa ja tarjoaa mustikkasoppaa ja on innostunut siitä ja haluaa, että pääsen 
maaliin. Tarvitsen semmoista, että tiedän, että se on siellä kannustamassa minua. Juuri sitä 
minä tarvitsen ja luulen, että ainakin Otavassa, missä olen nyt viime aikoina tehnyt eniten 
tai enimmäkseen, ne tietävät tämän ja ne toimivat sillä tavalla. Ne tietävät, miten minusta 
saa sen parhaan suorituksen ulos, koska jos on täysin välinpitämätön toimittaja, niin sitten 
on vähän ikävä juttu. Semmoistakin on joskus sattunut… 
 

Vaihdamme vielä muutaman sanan kritiikistä, ja suomentajan harras toivomus 
onkin, että kirja-arvosteluista puhuttaisiin myös käännöksestä enemmän ja sa-
nottaisiin myös suoraan, mikäli käännös on huono tai hyvä. Lähestymme vähin 
erin muutamaa muuta tutkimukseni kannalta hyvin oleellista asiaa, ja kysynkin 
Jaanalta, kuten olen kysynyt opiskelijoiltakin, itsekritiikin osuudesta. 

 
- Onhan se tietysti. Minä luulen, että kääntäjillä on, on yleensä, mutta se on myöskin 

niin, että en tiedä pitäisikö minun sanoa tätä, mutta minun mielestäni kääntäjät ovat turhan 
pelokkaita ja arkoja monta kertaa, että pelätään niin kuin, no, töiden loppumista, tietenkin, 
sitä, että joku kustantaja ei enää otakaan yhteyttä, pelätään mokaamista, pelätään sitä kas-
vojen menettämistä kollegojen edessä. On olemassa hirveästi semmoisia täysin turhia pel-
koja. Pelätään sitä, että se työ myöhästyy ja tuollaista ja sitten pelätään sitä omaa tekstiä, 
jota käännetään, että ei tavallaan uskalleta irrota siitä kovin pitkälle. 

 
Tutkijana minua kiinnostaa erityisesti luovuus, eli miten se ilmenee kääntäjän 
työssä ja olisiko mahdollista pyrkiä luovemmaksi. Kysynkin sekä tästä että myös 
käännöstyön näkyvyydestä käännetyssä tekstissä. Luovuudesta kirjoitan enem-
män osiossa 7. 

 
- No, minun mielestäni hirveän monet kääntäjät ovat alisuorittajia, koska niillä on 

kaiken maailman…ne ei saa sitä itsestään irti, juuri siksi että niillä on sitä, sanotaan sitä 
liian kovaksi itsekritiikiksi tai peloiksi tai mitä ne nyt sitten ovatkaan. En hirveästi kannata 
sitä, että kääntäjä on auteur, joka menee kirjailijan ohi ja muuta tällaista, ei se niin voi tehdä. 
Se käännös on kuitenkin aina alisteinen sille alkutekstille, mutta se on samalla itsenäinen 
teos ja sitten käännöksen pitäisi häivyttää se käännöksen luonteensa. Se ei saa näyttää 
käännökseltä ja siinä tarvittaisiin kyllä jonkun verran rohkeutta kääntäjältä, jotta kaikki 
tämä toteutuu. Minun mielestäni kääntäjä pakostakin näkyy, koska kääntäjä ei voi olla nä-
kymätön, koska se on kuitenkin sen kääntäjän tulkinta siitä teoksesta, samalla tavalla kuin 
pianisti tai viulisti näkyy siinä teoksessa, niin kuin joku Pekka Kuusisto ja joku toinen, niin 
ne tekevät sen Sibeliuksen viulukonserton eri tavalla ja sitten niin, kyllähän kaikilla kään-
täjillä on ne omat kädenjälkensä, jotka siinä jollakin tavalla näkyvät ja sitten minua ihme-
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tyttää tällainen joidenkin kriitikoiden ja varsinkin kirjailijoiden ajatus siitä, että kääntäjä on 
niin kuin joku häiriötekijä siinä kirjailijan ja lukijan välillä, että sen takia kääntäjän pitäisi 
olla näkymätön ja sen kääntäjän pitäisi olla niin kuin olematon kokonaan, mutta eihän se 
ole mahdollista, kun me tehdään tätä kuitenkin sen oman itsemme kautta, oman persoonan 
kautta. 

 
Kääntämisen tutkijana haluan tietää enemmän ammatikseen käännöstyötä teke-
vän päivittäisistä rutiineista, jotta voisin verrata niitä tutkimuksessani olevaan 
materiaaliin. Erityisesti minua kiinnostaa tila ja ympäristö, jossa kääntäjä työs-
kentelee, joten palaamme vielä hetkeksi kääntäjän työprosessiin ja rituaaleihin, 
kun nostan esiin kysymyksen kääntäjän subjunktiivisesta tilasta ja habitaatista 
eli juuri nyt kirjoittajaohjelmassa kääntämisen tutkimuksessa pinnalla olevasta 
tutkimusaiheesta. Kyse on siis tilasta, jossa kääntäjä työtään tekee ja eri asiat vai-
kuttavat työhön esimerkiksi fyysisesti ja mentaalisesti. Käsittelen aihetta tarkem-
min osiossa 7.4 Kääntämisen subjunktiivinen tila ja habitaatti. 

 
- Olen aina tehnyt työtä kotona ja silloin kun ostin tämän nykyisen asuntoni, niin 

siinä oli aika iso vaatimus, että ikkunasta pitää näkyä puita ja taivasta ja lähinnä sen pe-
rusteella hankin sen kämpän, että siinä pitää olla niin kuin tietynlainen näkymä, siinä työ-
pöydän edessä, ei kuitenkaan liian mielenkiintoinen, vaan jotenkin semmoinen rauhoit-
tava. Asuin aikoinaan Katajanokan rannassa ja katselin aina niitä laivoja ja merelle ja 
muuta, että se oli vähän jo liikaa, tuossa on niin kuin juuri sopivasti…niin ja tietysti sem-
moiset vaatteet, jotka eivät purista, eikä kiristä ja sitten raitapaita ja ne sormukset ja hiljaista 
pitää olla, ei radiota, ei musiikkia ja kyllä kai minä olen sitten kerännyt siihen työpöydän 
ympärille sellaisia tavaroita ja tauluja, jotka ovat minulle tärkeitä ja että ne ovat kaikki siinä 
lähellä. 
 

Otan esille kielen ja erityisesti äidinkielen ja sen merkityksen, ja olemme samaa 
mieltä sen osaamisen tärkeydestä. Tähän liittyen keskustelemme yleensäkin 
kääntäjän kompetenssista. Kysyn ensiksi, että onko ensin äidinkieli ja vasta sitten 
lähtöteksti ja lähtökieli. 

 
- Joo, sen takia, että on monia sellaisia suomentajia, jotka asuvat, ei monia, mutta 

joitakin, jotka asuvat jossakin tuolla maailmalla ja kääntää siellä sitten suomeksi. Sillä ei 
ole sitä jokapäiväistä suhdetta suomen kieleen ja se rupeaa näkymään jossain vaiheessa. 
Eläytymiskyky on semmoinen mitä ilman…niin, että jos kaunokirjallisuutta kääntää, niin 
ei se onnistu ilman sitä eläytymiskykyä. Tietoa voi varmaankin kääntää, koska jos vaikka 
jotain virkkausopasta kääntää, niin ei siinä nyt voi paljon eläytyä, mutta siis kaunokirjalli-
suutta, niin kyllä siinä pitää olla semmoinen, että sinä menet jonkun ihmisen nahkoihin, 
että siinä mielessä se on niin kuin näyttelijän työtä ja sitten mitä muuta tarvitaan? No, joku 
tyylitaju pitää olla ja sitten kyky kestää epävarmuutta, taloudellista epävarmuutta, yksin-
oloa. Ethän voi tietää, saako hyviä töitä tai saako töitä ollenkaan tai jotenkin, että muista-
vatko ne siellä kustantamossa nyt minut, että muistaako ne tarjota minulle jotain ja kaikkea 
tällaista, mutta tietysti epävarmuuden kestäminen on varmaan työelämässä niin kuin kai-
kissa ammateissa… 

 
Puhumme vielä konstruktivistisesta oppimiskäsityksestä, jossa siis uutta tietoa 
rakennetaan aikaisemmin koetun ja opitun pohjalta. Nuorilla opiskelijoilla ei ole 
vielä paljon elämänkokemusta, mutta tietoa voi aina kartuttaa lukemalla. 
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- Niin ja varmaan siinä nuoruusvuosina kaiken maailman rakkaus-, pettymysjutut, 
nehän tulee koko aika ja niitä voi aina käyttää, mutta kyllähän se kääntäjäksi valmistumi-
nen tai kääntäjän kypsyminen niihin tehtäviin, niin kyllähän se kestää vuosikausia. Sanoin 
jossakin haastattelussa, että kääntäjä kypsyy hitaammin kuin hyvä viini ja niin kyllä on 
(naurua), koska ei kukaan nuorena käännä klassikoita, ei ainakaan, ei tällä alalla mitään 
lapsitähtiä tai lapsineroja voi olla. 

 
Jatkamme hetken keskustelua kaunokirjallisuuden kääntämisen opetuksesta ja 
kirjailijoista kääntäjinä, vielä kerran kritiikistä ja sen puuttumisesta, käännöskir-
jallisuuden kirja-arvioista sekä englannin valta-asemasta ja miksei ruotsinkin pu-
huttaessa suomennettavasta käännöskirjallisuudesta. Päätän lopettaa tallennuk-
sen, kun aikaa on kulunut noin 49 minuuttia. 

Kääntäjä Juhani Lindholm kirjoittaa artikkelissaan Robinson Crusoe ja 
muita fossiileja Jaana Nikulan tavoin kääntäjän eläytymiskyvystä, eli kuinka 
kääntäjän perusrooliin kuuluvat erityisesti  
 

Eläytyminen, sulautuminen, samastuminen.327 
 
Näin aistien käyttö on hänelle hyvin merkityksellistä. Kääntäjä Jaana Kapari 
eläytyy myös. 
 

Tämä ammatti on niin vahvasti eläytyjän ammatti, että mielipiteet omastakin elämästä 
saattavat heittää häränpyllyä kulloisenkin suomennoksen mukaan. Kenties se on oppi-
mista.328  
 

Siinä missä Nikula vertaa kääntäjän työtä muusikkoon, Lindholm puhuu näytte-
lijän työstä. He ovat yhtä mieltä kääntäjän näkyvyydestä, eräänlaisesta läpinäky-
vyydestäkin. Muusikko ja näyttelijä tulkitsevat heille annettua taideteosta. Tul-
kintoja voi olla lukuisia ja kaikki eri näköisiä. Lindholm kirjoittaa osuvasti läsnä-
olosta. 

 
Läsnäolo on käsite, jota käytetään erityisesti näyttelijäntyöstä puhuttaessa. Se tarkoit-
taa ”aukinaisuutta”, kykyä reagoida herkästi ja välittömästi. Hyvän näyttelijän tekniikka 
on näkymätöntä, ja hän saa työnsä vaikuttamaan helpolta. Läsnä oleva näyttelijä ei tark-
kaile itseään. Tämä kaikki pätee mitä suurimmassa määrin myös kirjallisuuden kääntämi-
seen, ja näyttelijällä onkin paljon yhteistä kääntäjän kanssa. Tekniikan näkymättömyys on, 
ristiriitaista kyllä, heidän näkyvyytensä paras tae.329  

 
Kersti Juva käyttää myös sekä näyttelijän että muusikon työtä vertailukohtana 
kääntäjän työhön. Hän kirjoittaa, kuinka vertailu ei ole täysin osuva kaikilta koh-
diltaan, koska alkuteksti on jo olemassa lähtökielisenä ja käännös ei ole suoranai-
nen esitys näytelmän tai musiikkikappaleen tapaan.330 Eräs kurssin 2011 opiske-
lija miettii samoja asioita käännöspäiväkirjassaan. 
 

 
327 Lindholm 2005, 163. 
328 Kapari 2005, 31. 
329 Lindholm 2005, 164. 
330 Juva 2005, 24. 
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Ehkä kääntäminen on lähempänä akustiikkaa tai valosuunnittelua. Sitä, että taideteos teh-
dään valolla näkyväksi – eihän pimeässä Louvressa hymyä huomaa eikä Karita Mattilaa 
pimeällä näyttämöllä, jonka esiripun syrjään on ripustettu vain vaatimaton (välkkyvä) si-
ninen(!) jouluvalo. Tai Wienin Filharmonikot soittamassa meidän kellarissamme (tai Fin-
landia-talossa…) – sillä eihän ilman Musiikkitalon akustiikkaa mikään kuulosta miltään! 
Ilman Pentti Saarikoskea, Jorma Kaparia ja Liisa Ryömää minäkään en olisi koskaan luke-
nut Italo Calvinoa enkä siis olisi häikäistynyt enkä innostunut opiskelemaan italiaa… Eli 
mitä jos kääntäminen onkin tukitoimi, solistisen taiteen mahdollistaja, basisti, taiteellis -
tekninen tuottaja, myötäelävä säestäjä? Tai koreografi, joka suunnittelee olemassa olevaan 
musiikkiin askeleet – pitää tuntea tahtilaji, legato -kaaret, iskut, hengitys. Joka tapauksessa 
on kiintoisaa saada ja antaa, olla kumppani. Keskustella, liikehtiä, parhaassa tapauksessa 
resonoida, olla samalla aaltopituudella.331 

 
Jaana Nikula mainitsee haastattelussa kääntäjän kompetenssin kohdalla, että pi-
tää olla tyylitajua. Tähän samaan aiheeseen tarttuu Oili Suominen esseessään 
Kahden herran palvelijana: Ajatuksia Günter Grassin suomentamisesta: 
 

Useimmatkin käännösteoriat näyttävät usein sivuuttavan tyylin käsitellessään kirjallisuu-
den kääntämistä. Tyyliä tunnutaan pitävän ikään kuin päälle liimattuna koristeena, jota 
voi käsitellä erillisenä, sisällöstä irrotettuna.332  

 
Hilkka Pekkanen tutkii väitöstyössään kääntäjän tyyliä ja tätä kautta näkyvyyttä 
tai näkymättömyyttä. Kyse on tutkijan mukaan joko kääntäjän äänestä, peuka-
lonjäljestä tai läsnäolosta. On esitetty myös vastaväitteitä, joiden mukaan kään-
täjällä ei voi olla itsenäistä tyyliä, vaan hän puhuu aina kirjailijan äänellä.333 Pek-
kanen pyrkii todistamaan työllään, että kääntäjä jättää aina henkilökohtaisen jäl-
kensä käännökseen. 

Jaana Nikula mainitsee haastattelussa, kuinka kääntäjältä vaaditaan roh-
keutta. Käännös ei saa näyttää käännökseltä. Kääntäjä Arto Schroderus nostaa 
juuri rohkeuden yhdeksi kääntäjän tärkeimmistä ominaisuuksista. Tämän voi 
käsittää muun muassa rohkeutena tunnustaa oma tietämättömyytensä ja tunnis-
taa omat rajansa.334 

Juhani Lindholm kirjoittaa artikkelissaan kahdesta lähestymistavasta kau-
nokirjallisuuden kääntämisessä. Ensimmäinen on induktiivinen, eli aloitetaan 
pienistä yksityiskohdista, yksittäisistä sanoista, ja vähitellen selvitetään siinä lä-
hettyvillä olevien sanojen merkityksiä ja päästään laajempiin kokonaisuuksiin. 
Toisella eli deduktiivisella tavalla lähdetään liikkeelle yleiseltä tasolta ja edetään 
pienempiin asioihin. Hän liittää tähän rivien välistä kääntämisen, eli kääntäjän 
on osattava myös tämä taito. 
 

Rivien väliin on ikään kuin näkymättömin kirjaimin kirjoitettu esitysohjeineen se tarina, 
jonka ilmiasu on riveillä.335 

 

 
331 Kurssi 2011, käännöspäiväkirjasta. 
332 Suominen 2005, 105. 
333 Pekkanen 2010, 10.  
334 Schroderus 2005, 88. 
335 Lindholm 2005, 168. 
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 Saattaa hyvinkin olla, että tämä neuvo koskee erityisesti vanhan kirjallisuuden 
kääntämistä, koska myös Jyrki Lappi- Seppälä on sanonut näin kertoessaan Don 
Quijoten suomentamisesta. Mielenkiintoista on, kuinka Lindholm kirjoittaa her-
meneuttisesta kääntämisestä, vaikka ei itse sanaa hermeneutiikka mainitsekaan. 

Jaana Nikulan kanssa käymästäni keskustelusta on nyt kulunut noin neljä 
vuotta, ja pyrin seuraavaksi hahmottamaan muutamia keskeisiä näkökohtia dia-
logistamme. Kahdella viimeisellä käännöskurssilla olen kertonut opiskelijoille 
sekä oman kokemukseni että kääntäjä Jaana Nikulan esittämien seikkojen poh-
jalta kääntäjän työstä. Oli mielenkiintoista havaita, että Nikula nosti esille puhe-
kielisyyden. Nuoruuden asuinympäristössä kuultu eri murteiden kirjo ruokki 
hänen mielikuvitustaan ja on myöhemmin ollut apuna hänen käännöstyössään. 
Nikulan mainitsema ”humanistinen sekasotku” vahvistaa myös konstruktivis-
tista oppimiskäsitystä siitä, kuinka aikaisempien tietojen ja kokemusten pohjalle 
on hyvä rakentaa uutta. Tällä sekasotkulla hän ymmärtääkseni viittaa yliopis-
tossa opiskelemiinsa lukuisiin eri oppiaineisiin. Hyvin kiinnostava asia on rytmi, 
josta hän antaa esimerkin riikinruotsista ja suomenruotsista kääntämisen. Tällä 
kohtaa olisi ollut hyvä puhua rytmistä enemmänkin ja joidenkin esimerkkita-
pausten kautta, koska käännöksen rytmistä puhutaan usein kääntämisen ja adap-
taation kursseilla. Myös ammattikääntäjän työn prosessikuvaus jäi keskustelussa 
vajaaksi ja on näin hahmotettavissa vain osittain. Kääntäjän näkyvyys on kautta 
aikojen herättänyt suuria intohimoja puolesta ja vastaan, ja Nikula protestoi vah-
vasti joidenkin kriitikoiden näkemyksiä siitä, että usein kääntäjä on turha häiriö-
tekijä kirjailijan ja lukijan välissä. Edellä lainaamani kurssin 2011 opiskelija käyt-
tää kääntäjän roolia pohtiessaan sanaa koreografi, joka termin yhtenä määrittä-
jänä osuu varsin oikeaan. Aivan kuin kirjailijaksi kehittyy kirjoittamalla ja pitkän 
ajan kuluessa, samoin tapahtuu myös Nikulan mielestä. Pelko oman työn laa-
dusta on tuttua kirjailijallekin. Yleensä olisimme voineet käsitellä kirjailijuutta 
enemmän ja pohtia tarkemmin kirjoittamisen ja luovuuden merkitystä kääntäjän 
työssä. 

5.3 Kääntäminen professiona ja toimintana 

Kääntämisen ja adaptaation kurssien opiskelijoille tekemieni kyselyjen ja heidän 
oppimispäiväkirjojen merkintöjensä perusteella voi tehdä muutamia havaintoja 
opiskelijoiden suhteesta kääntämiseen professiona ja toimintana. 

Ensinnäkin yliopiston opiskelijoilla ja etenkin kirjallisuuden ja kirjoittami-
sen opiskelijoilla on muodostunut jo opintojensa myötä hyvä käsitys kaunokir-
jallisuuden eri lajeista. Tämä edesauttaa myös kääntämistyöhön ryhtymisessä. 
Tekstivalinnat olivat helpompia kuin esimerkiksi ammattikääntäjällä, joka 
useimmiten joutuu tyytymään kustantajan hänelle osoittamaan lähdetekstiin. 
Usea opiskelija halusi ennemminkin valita tekstin, jolla on hänelle jotain erityistä 
merkitystä tai joka on muuten muodostunut joko kirjailijan tai kyseisen genren 
kautta läheiseksi. Muutama opiskelija kertoi haaveilevansa kääntäjän ammatista, 
kuten syksyn 2017 opiskelija: 
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Kurssilla halusin kääntää kaunokirjallisuutta, sillä sen kääntäminen oli kiehtonut minua 
pisimpään. Olin myös ollut juuri koko kesän kustannustoimittajan hommissa ja tehnyt 
töitä suurilta osin tietokirjojen parissa, ja siksi kaipasin vähän vaihtelua. Halusin pureutua 
omaan luovuuteeni ja siihen, miten osaisin yhdistää omat ratkaisuni jonkun toisen val-
miiksi luomaan tyyliin ja tunnelmaan. 
 

Moni myönsi myös kokemattomuutensa käännöstyössä ja kuinka se oli heille 
jokseenkin vierasta. Voisi myös ajatella, että kurssin toiset opiskelijat ja ohjaajat 
ottavat tavallaan kustannustoimittajan roolin lukiessaan ja analysoidessaan 
käännettyä tekstiä. Muutama opiskelija tunnusti suoraan valinneensa liian haas-
tavan lähtötekstin. Kyseessä oli esimerkiksi noin sata vuotta tai aikaisemmin kir-
joitettu englanninkielinen teksti, jonka kieli ei avautunut ja jonka lauserakenteet 
olivat hankalia. Toisaalta muutamat opiskelijat kokivat kääntämisen kielitaitoa 
ja sanavarastoa kohentavana tekijänä. Tiedonhaku ja sanakirjojen käyttö vertau-
tui hyvin samanlaisena ammatikseen kääntäjien kanssa. Käännöskoneita ei kurs-
sin aikana käytetty. Syy tähän saattaa olla, että erilaiset ilmaiset kaikkien käyt-
töön tarkoitetut käännöskoneet ovat yleistyneet vasta aivan viime vuosina. Ylei-
senä huomiona havaitsin, että moni opiskelija kävi kielen kanssa kamppailua, 
riittävätkö taidot? Pelättiin myös irrottautua riittävän kauas lähtötekstistä eli ai-
van sama asia, johon ammattikääntäjä Jaana Nikula viittasi myös keskustelus-
samme. Varsinkin kääntämisen ja adaptaation kurssien alkuvaiheissa toteutu-
neet kääntäjävierailut antoivat mahdollisuuden kysyä kääntäjän ammatista. 
 
Unkarilainen opiskelija vastaa kysymykseeni: Mitä ominaisuuksia mielestäsi 
vaaditaan kääntäjältä? 
 

Pitää osata todella hyvin äidinkieltä ja pitää lukea äidinkielellä paljon, se auttaa kääntäjää 
esim. sillä tavalla, että erilaiset harvoin käytetyt fraasit eivät menisi unholaan, ja muuten-
kin kaunokirjallisuuden kieli ”automatisoidu”. Pitää osata myös lähtökieltä todella hyvin, 
että voi tuntea tekstin erilaisia sävyjä ja myös käännösprosessi menee sitten nopeammin. 
Toisaalta pitää tiedä, mitkä kirjoja voi käyttää, jos kääntäjällä on ongelma jonkin sanan tai 
fraasin takia. Kääntäjän pitää olla monipuolisesti sivistynyt ja pitää osata monta rekisteriä, 
että hän voi kääntää tekstin hyvin ja uskottavasti.  

 
Fenomenologisesti tarkasteltuna opiskelijoiden käsitykset kääntämisestä olivat 
hyvin samankaltaisia. He näkivät kääntämisen uudelleenkirjoittamisena, tulkin-
tana ja luovana työnä. Heidän omakohtaiset kokemuksensa vastasivat tätä 
esiymmärrystä kääntämisen haasteista. Mielenkiintoinen yksityiskohta on usean 
opiskelijan mainitsema tunnelma. Tämä toistuu tässä käsikirjoituksessani mo-
neen kertaan. Opiskelijoiden käsityksissä kääntämisestä sitä ei mainita, mutta se 
tuodaan korostetusti esille heidän kokemuksissaan käytännön kääntämisproses-
sista. 
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6.1 Adaptaatio 

Adaptaation käsitteessä joudumme usein hyvinkin samanlaisten kysymysten ää-
relle kuin kääntämisessäkin, kuten uskollisuus tekstille ja vastaavuus. Kääntämi-
sessä ja adaptaatiossa on molemmissa kyse uudelleenkirjoittamisesta. Manuela 
Perteghella lähestyy adaptaation käsitettä erityisesti draaman näkökulmasta: 
 

mitä tahansa uudelleenkirjoittamisen muotoa, mukaan lukien kääntäminen, voidaan pitää 
adaptaationa siinä mielessä, kuinka käsillä oleva materiaali sovitetaan uuteen estetiikkaan 
tai kulttuuriin tai jopa uuteen kieleen.336  

 
Edelleen Perteghella esittää artikkelissaan Adaptation: ´bastard child` or critique? 
Putting terminology centre stage kysymyksen, kuinka paljon vapaampi kään-
nöksen pitäisi olla, ennen kuin siitä tulee adaptaatio.337 Adaptaatiossa muun-
namme perinteisesti tekstin jossakin toisessa taidemuodossa esitettäväksi joko 
saman kielen sisällä, jolloin puhutaan käännöstieteen termein intralingvaalisuu-
desta, tai toiselle kielelle (interlingvaalisuus).338 Linda Hutcheon jaottelee adap-
taation kolmeen ryhmään teoksessaan A theory of Adaptation: yhdessä ryhmässä 
kerrotaan tarinoita novellien ja romaanien kautta, toisessa näytetään niitä esittävän 
taiteen keinoin sekä kolmannessa lukijat, kokijat voivat osallistua interaktiivisesti 
taiteeseen esimerkiksi videopelien muodossa.339 Kuitenkin adaptaatiossa alku-
peräistä tekstiä muutetaan joskus hyvin radikaalistikin, ja siihen tehdään lisäyk-
siä esittävän taidemuodon ehdoilla. Kääntäminen ja adaptaatio liittyvät lähei-
sesti toisiinsa myös esimerkiksi intersemioottisesti, jolloin proosatekstistä teh-

 
336 Perteghella 2008, 57. (käänt. Vesa Lahti). 
337 Perteghella 2008, 51. 
338 Jakobson 2004, 127. 
339 Hutcheon 2013, xvi. 
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dään sarjakuva tai lyriikasta näytelmä.340 Adaptaation suhde alkuperäiseen teks-
tiin on usein ongelmallinen, sillä sekä originaalia että tuotettua adaptaatiota kat-
sotaan useimmiten omina taideteoksinaan, missä sinänsä ei ole mitään väärää, 
kun tunnistamme ja tunnustamme adaptaation olemassaolon.  

Kurssin toteutuksessa professori Lahdelman osuus käsittää tutustumisen 
adaptaation käsitteeseen, perusteisiin ja esimerkkeihin adaptaatioista. Koska 
kyse on uudelleenkirjoittamisesta kuten kääntämisessäkin, tämä soveltuu hyvin 
kirjoittamisen ohjelman aiheeksi. Jokaisella kurssilla katsotaan elokuva ja luetaan 
sen taustalla, lähtökohtana oleva teksti; novelli tai romaani. Lopuksi opiskelijat 
kirjoittavat aiheesta esseen.  

Kursseilla katsottiin, luettiin ja kirjoitettiin esimerkiksi seuraavista taidete-
oksista: Alfred Hitchcockin Takaikkuna/Rear Window, joka pohjautuu Cornell 
Woolrichin novelliin It Had to Be Murder, käsikirjoittajana John Michael 
Hayes341 ja Howard Hawksin ohjaus Ernest Hemingwayn romaanista Kirjava sa-
tama/To Have or Have Not, jonka elokuvakäsikirjoittajina mainitaan William 
Faulkner ja Jules Furthman.342  

Hitchcockin Takaikkunassa voimme nähdä perinteisen adaptaation mallin. 
Alkuperäisen novellin päähenkilö, juoni ja teemat pysyvät samoina. Ohjaaja on 
lisännyt elokuvaan hahmoja ja lisäjuonia. Esimerkiksi päähenkilöiden Jeffin ja 
Lisan romanttinen juoni on lisätty elokuvaan. Lisaa ei ole Woolrichin novellissa. 
Päähenkilön hoitajapalvelija on muutettu miehestä naiseksi. Elokuva sisältää 
enemmän dialogia kuin alkuperäinen teksti. Hitchcock kertoo tarinan katsomalla 
tapahtumia kameran linssin läpi, kun originaalissa novellissa Woolrich käyttää 
minäkertojaa.  

Jos teksti ymmärretään yhtenä raitana, polkuna, niin elokuva sisältää puo-
lestaan viisi polkua ja tapaa esittää tarina. Elokuva sisältää teatterillisen esityksen 
(valoa unohtamatta), sanat (puhe, kirjoitettu), musiikin, äänitehosteet ja valoku-
vataiteen keinoin esitetyt kuvat (liikkuva ja stillkuva). Hitchcock on käyttänyt 
kaikkia näitä tapoja adaptaatiossaan Woolrichin novellista. Filmissä rytmitetään 
kerrontaa pitkien ja lyhyiden kameraottojen avulla. Toiminnan kiihtyessä käyte-
tään lyhyitä kameraottoja. Lähikuvilla Jeffin (James Stewart) ja Lisan (Grace Kelly) 
kasvoista luodaan jännitteitä. Kaikkien näiden elementtien avulla elokuva on ais-
tillisempi kuin lähtökohtanovelli. Filmin loppuratkaisu poikkeaa myös novellista. 
Hitchcockin tyylinäytteessä kaikki viisi tapaa pitävät yllä elokuvan jännitystä ja 
vievät sitä eteenpäin kohti loppuhuipennusta.343 

Kurssisuorituksina laadittiin muutamia adaptaatioita vuosien aikana. Kai-
killa kursseilla omia adaptaatioita ei ole kirjoitettu. Yleensä ne ovat olleet kirjoit-
tajan omia tekstejä, jotka kirjoittaja on halunnut muokata esimerkiksi kuunnel-
maksi tai näytelmäksi. Ajan puutteen vuoksi nämä ovat supistuneet useimmiten 
synopsiksi. Digitaalisuus on tuonut adaptaatioon uusia ulottuvuuksia kertomi-
sen ja uudelleenkertomisen muodoissa. Kääntämisen ja adaptaation kurssin ke-

 
340 Jakobson 2004, 131. 
341 https://fi.wikipedia.org/wiki/John_Michael_Hayes. 
342 https://fi.wikipedia.org/wiki/Kirjava_satama_(elokuva). 
343 http://jacklordshair.com/rear%20window%202.html. 
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hittämiseksi ja viemiseksi yhden askeleen eteenpäin olisi kiinnostavaa tutustua 
opiskelijoiden kanssa nykyteknologian suomiin mahdollisuuksiin muun muassa 
älypuhelimien avulla toteutetuista sovelluksista.344 

6.2 Epiikan kääntämisen erityisongelmat 

Tässä osiossa kerron ensin epiikan eli kertomakirjallisuuden kääntämisestä. Käy-
tän lähteinä muutaman tutkijan näkemyksiä kaunokirjallisuuden kääntämisestä 
sekä opiskelijoiden vastauksia kysymykseeni, kuinka he valitsivat lähtökielisen 
tekstinsä. Lisäksi esitän esimerkkien avulla tehtyjä käännöksiä neljästä eri proo-
sagenrestä ja lyriikasta. Tutkimuksen loppuun olen lisännyt liitteenä luettelon 
käännetyistä teksteistä. Tämä erityisesti sen vuoksi, että lukija saa käsityksen eri 
tekstilajeista sekä niiden määrästä, laadusta ja vaativuudesta.  

Kääntämisen ja adaptaation kursseilla pääosan käännettävistä teksteistä 
ovat saaneet kaunokirjalliset, fiktiiviset tekstit. Joitakin harvoja poikkeuksia on 
ollut. Esimerkiksi: saksalainen lehtiartikkeli pyöräilystä, Hélène Cixous´n essee-
kokoelma Entre l’écriture ja novellin tulkitseminen selkokielellä. On ilmeisen 
luontevaa valita kaunokirjallisia lähtötekstejä ensimmäisiksi käännöskohteiksi, 
koska pääosa kurssin opiskelijoista on juuri kirjallisuuden ja kirjoittamisen opis-
kelijoita. Monet valitsevat heille läheisten kirjailijoiden tuotantoa. Joku saattaa 
poimia satunnaisesti teoksen kirjahyllystään tai käännettävä teksti liittyy omaan 
opiskeluun jossakin toisessa yhteydessä. On osoittautunut, että juuri omakohtai-
nen tai intohimoinen suhde suomennettavaan tekstiin auttaa hyvän käännöksen 
luomisessa. 

Kääntämisen tutkimuksen kannalta keskeisessä Elina Eskolan pro gradu -
työssä Palkitsevaa, haastavaa ja työlästä – Kääntäjäopiskelijoiden suhtautuminen kau-
nokirjalliseen kääntämiseen Eskola on kysynyt 69 kääntäjäopiskelijalta heidän käsi-
tyksiään ja heidän suhdettaan kaunokirjallisuuden kääntämiseen. Vertaan omia 
kokemuksiani opiskelijoidemme kommenteista ja kirjallisista palautteista Esko-
lan tuloksiin. 

Artikkelissaan Kaunokirjallisuuden kääntämisen asemasta ja tutkimuk-
sesta Markku Mannila kirjoittaa, kuinka fiktion kääntämisessä on kyse illuusion 
luomisesta eli kuinka luodaan vaikutelma siitä, että teoksen henkilöt puhuvat ai-
dosti suomea ja että lukija on originaalitekstin äärellä. Hänen mukaansa on nou-
datettava lähtötekstiä, ei liian orjallisesti, mutta sisältö ja muoto säilyttäen.345  

Eräs fiktiivisen tekstin kääntäjän tärkeimmistä taidoista on hyvä kaunokir-
jallinen tuntemus. Tästä olen kirjoittanut edellä. Lisäyksenä haluan todeta, että 
käännettävän tekstin eri lajipiirteiden osaaminen on kääntäjälle eduksi. Tätä 
taustaa vasten juuri kirjallisuuden ja kirjoittamisen opiskelijoilla on hyvät edel-
lytykset kääntämiseen. Tosin Ingo väittää, että 

 
344 Hutcheon 2013, xxi. 
345 Mannila 1983, 34–35. 
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Tosiasiahan on, että ainoastaan kirjailija tai runoilija ryhtyy kaikkein vaativimpiin esteet-
tis- poeettisiin käännöstehtäviin.346  

 
Tämä on aika jyrkästi esitetty mielipide. Eskolan kyselystä opiskelijoille ilmenee 
muun muassa, että heidän mielestään näin ei ole.  
 

Seuraavaksi kysyin kaunokirjallisen kääntämisen opiskeluun liittyen, pitäisikö runojen 
kääntäminen jättää pelkästään runoilijoille. Suurin osa eli 60,8 prosenttia oli sitä mieltä, 
ettei runojen kääntäminen kuulu vain runoilijoille, kun taas 13 prosenttia koki päinvas-
toin.347  
 

Onkin mielenkiintoista havaita, että Eskolan tutkimuksessa kääntäjäopiskelijat 
pitävät kaunokirjallisuuden kääntämistä sitä kiinnostavampana, mitä pitem-
mälle he ovat ehtineet opinnoissaan.348 Lisäksi tämä on heidän mielestään hi-
taampaa kuin muu kääntäminen, ja opintojen alkuvaiheissa kaunokirjallisuuden 
kääntämistä pidettiin vaikeana lajina.349  
 

Kääntäjäopiskelijat siis yleisesti ottaen pitävät kaunokirjallisesta kääntämisestä sen haas-
teiden ja monipuolisuuden takia, mutta eivät aina uskalla haaveilla kääntävänsä kaunokir-
jallisuutta työkseen alan tilanteen takia.350 
 

Tässä yhteydessä on hyvä ottaa esille opiskelijoiden mielipiteet kaunokirjalliseen 
kääntämiseen liittyvistä kyvyistä. Eskola on kartoittanut opiskelijoiden käsityk-
siä kääntäjän yleissivistyksestä, sanavarastosta, sanavalinnoista, kielitaidosta 
sekä tiedonhakutaidoista. 66,6 prosenttia vastaajista ei pitänyt yleissivistystä tär-
keämpänä kaunokirjallisuuden kääntäjälle verrattuna muihin kääntäjiin.351 Rune 
Ingo puolestaan asettaa yhdeksi kääntäjältä vaadittavaksi ominaisuudeksi juuri 
yleissivistyksen, joka käsittää muun muassa laajan kulttuuritietämyksen. 352 
Yleissivistyksen kannalla on myös Inkeri Vehmas-Lehto, joka korostaa asiatieto-
jen hallintaa, tapoja ja arkisen elämän tuntemista lähde- ja kohdekulttuureissa.353 
Markku Mannila pitää kääntäjän ikää kompastuskivenä.  
 

Tärkeä seikka on myös ikä. Näin on kääntämisessä yleensäkin, mutta kaunokirjallisuuden 
kääntäjälle tämä vaatimus voidaan asettaa vieläkin painokkaammin. Parissa kymmenissä 
olevalla ei ole vielä tarvittavaa kielellis -tyylillistä kypsyyttä eikä riittävää tietoa ympäröi-
västä todellisuudesta.354  
 

Tämä väite voidaan kyseenalaistaa, ja kysyinkin kääntäjä Jaana Nikulalta hänen 
mielipidettään asiasta haastattelutilanteessamme. Hän näki asian toisin, eli nuo-
rilla on jo yliopistossa opiskellessaan elämänkokemusta monista asioista, ja he 

 
346 Ingo 1990, 31. 
347 Eskola 2010, 41. 
348 Eskola 2010, 33. 
349 Eskola 2010, 55. 
350 Eskola 2010, 53. 
351 Eskola 2010, 34. 
352 Ingo 1990, 31. 
353 Vehmas-Lehto 1999, 41. 
354 Mannila 1983, 38. 
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lukevat erityisen paljon. Lisäksi on huomioitava tähän tutkimukseen valikoitu-
neiden opiskelijoiden ikärakenne. Hyvin monet siirtyvät opiskelemaan Jyväsky-
län avoimen yliopiston väylän kautta yliopiston syventäviin opintoihin, ja use-
alla on jo tässä vaiheessa runsaasti elämänkokemusta. Ehkä myös Mannilan ar-
tikkelin kirjoittamisen aikaan maailma oli kovin toisen näköinen, onhan kyse 35 
vuoden takaisesta ajankohdasta. Tietotekniikan kehittymisen myötä kokemuk-
semme maailmasta on muuttunut tänä aikana ja muuttuu koko ajan.  

Eskola on kysynyt sanavaraston merkityksestä kaunokirjallisessa kääntä-
misessä verrattuna muuhun kääntämiseen ja samoin sanavalinnoista. Molem-
missa tapauksissa vastaukset jakautuivat lähes tasan puolesta ja vastaan. Vuoden 
2016 kurssillemme osallistunut opiskelija pohtii käyttämiään metodeja ja sanojen 
merkityksiä näin: 
 

 Minulla oli paljon tekstin merkityksen ymmärtämiseen liittyviä ongelmia. Kun sanakirja 
ja internet eivät enää riittäneet sanojen merkitysten kaivamiseen, kysyin neuvoa muilta 
ihmisiltä. Aluksi kysyin neuvoa muilta suomalaisilta, muutamassa tapauksessa myös in-
ternetissä tuntemattomilta natiivipuhujilta. Tätä keinoa olisi ollut hyödyllistä käyttää 
enemmän, mutta se ei ollut mahdollista. Melko yleisesti käyttämiäni metodeja olivat mutu 
ja arvaus. Kun en voinut olla varma alkuperäisestä merkityksestä tai kun en osannut tul-
kita ilmausta muuten, yritin vain tavoittaa kohtaukseen liittyvän tunnelman ja varmistaa, 
että kyseinen kohta ei ollut ristiriidassa minkään muun kohdan kanssa. Mietin myös, mitä 
itse olisin kirjailijana saattanut ajatella tai tavoitella samassa kohdassa.355 
 

Tässä vastauksessa hämmentää opiskelijan ilmaus ”mutu ja arvaus”. Olisi ollut 
hyödyllistä keskustella hänen kanssaan käännöksen onnistumisesta tällä meto-
dilla. Kiinnostavaa on myös neuvon kysyminen internetistä. Sosiaalinen media-
han tarjoaa meille tänä päivänä lukuisia mahdollisuuksia. Hyvin monella on ys-
täviä ja tuttuja ympäri maailmaa, ja heitä on helppo lähestyä nopeiden yhteyk-
sien ja eri alustojen kautta. Oma kokemukseni fiktion kääntämisestä ja kääntämi-
sen kurssin vahvistamana on, että sanavalinnoilla on suuri merkitys. Riitta Oitti-
nen korostaa artikkelissaan lukemisen analyyttisyyttä, johdonmukaisuutta ja 
tarkkaavaisuutta. Kääntäjän on oltava lukija, joka välittää oman lukukokemuk-
sensa toisille lukijoille. Oittinen painottaakin opetuksessaan lukemisen merki-
tystä kääntäjäopiskelijoilleen.356 Kirjailija ja kääntäjä Eila Pennanen kokee hänkin 
lukemisen tärkeyden käännöstyötä tekevälle. Hän miettii artikkelissaan Kääntäjä 
on ensin lukija lähtötekstin idean merkitystä, eli kuinka tärkeää on löytää yksi-
tyiskohtien kautta kokonaisuus, jonka avulla voi määritellä esimerkiksi, mitä kir-
joittaja on tekstillään tarkoittanut. Pennanen ei mainitse tässä yhteydessä herme-
neutiikkaa, mutta kirjoittamansa perusteella hän lähestyy hermeneuttisen kehän 
määritelmää, jossa yksittäisten seikkojen ja tulkintojen avulla pyritään hahmot-
tamaan kokonaisuutta.  
 

Teoksen idea vaikuttaa sekä merkityskokonaisuuksiin, sanoihin ja lauseisiin jne. että myös 
siihen kuvitteellisen todellisuuden tasoon, joka tuottaa kääntäjälle niin paljon vaikeuksia 
koska se heijastaa hänelle enemmän tai vähemmän vierasta kulttuuria. Mutta eniten teok-

 
355 Kurssi 2016. 
356 Oittinen 1992, 77. 
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sen idea on mukana havainnollisten mielikuvien tasossa, siinä, joka tarjoaa lukijan mieli-
kuvitukselle työtä hänen konkretisoidessaan teosta eheäksi kokonaisuudeksi.357 

 
Louise M Rosenblatt kirjoittaa, kuinka lukija tunnistaa tekstiä lukiessaan yksit-
täisiä sanoja oman kokemuksensa pohjalta ja vertaa niitä keskenään. Hän tapai-
lee rytmiä, ääntä ja muodostaa näin tulkinnan tekstistä. Lukija tuo aina lukuta-
pahtumaan oman persoonallisuutensa.358 Rosenblattin mukaan lukija käyttää ai-
nakin kahta strategiaa, nimittäin efferentiä ja esteettistä lukutapaa. Rosenblatt 
johdattaa ensin mainitun lukutavan latinan kielisestä sanasta efferre, jonka hän 
tulkitsee tarkoittavan johtua, päätyä johonkin.359 Riitta Oittinen käyttää tästä ter-
miä analyyttinen.360 Efferentissä lukutavassa lukija keskittyy ratkaisuihin, käsit-
teisiin ja siihen, mitä johtopäätöksiä hän voi tehdä lukemastaan. Ymmärtääkseni 
esteettisellä lukutavalla Rosenblatt kuvaa kaikkea sitä, mitä lukija kokee tekstiä 
lukiessaan. Hän kuvittelee asioita ja huomioi tunteita, assosiaatioita, asenteita. 
Sama teksti voidaan siis lukea kahdella eri tavalla.361 Roland Barthes kirjoittaa 
lukemisen halusta syntyvästä mielihyvästä. Hän kuvailee eri lukemistapahtumia 
seikkailuiksi ja miten lukeminen johtaa kirjoittamiseen. Olisikin ajateltavissa, että 
juuri hyvin kirjoitettu teksti tuottaa halun kirjoittaa uudelleen, kääntää.362 

Eskolan tutkimuksen mukaan kääntäjäopiskelijat pitävät kaunokirjallisesta 
kääntämisestä ja haluaisivat muutoksia opetukseen esimerkiksi lisääntyvän 
kurssitarjonnan myötä. Tämän tutkimuksen pohjalta on huomattava, että luon-
nollisesti kääntäjäopiskelijat puhuvat vastatessaan haastattelukysymyksiin 
oman oppiaineensa ja opintojensa näkökulmasta, jossa kaunokirjallinen kääntä-
minen on vähäisemmässä roolissa. Tutkimuksen kohteena oleva kääntämisen ja 
adaptaation kurssi voisi olla virikkeellinen esimerkiksi käännöstieteen laitosten 
opintoja suunniteltaessa, koska kyse on juuri kaunokirjallisten tekstien kääntä-
misestä. Kurssi toimisi esimerkiksi johdantona fiktion kääntämiseen. 

Yli puolet käännöskurssin suomennetuista teksteistä ovat olleet proosaa eli 
katkelmia novelleista ja romaaneista. Käännösten pituudet ovat vaihdelleet yh-
destä noin kymmeneen liuskaan. On käännetty kokonaisia novelleja ja katkelmia 
romaaneista. Mukaan on mahtunut maailmankirjallisuuden klassikoita, monesti 
jo suomennettuja sekä uudempia ja vielä suomeksi julkaisemattomia tekstejä. 
Runoja ja laululyriikkaa on käännetty myös paljon, noin neljännes kaikista teks-
teistä. Syitä käännettäviksi valikoituneisiin teksteihin on lukuisia. On merkille-
pantavaa, että monet valitut tekstit ovat hyvinkin hankalasti tulkittavia, ja silti 
moni on halunnut ottaa haasteen vastaan.  
 

Käännettävään tekstiin päädyin syystä, että King on yksi lempikirjailijoistani. Teksti oli 
novellikokoelmasta, jota ei vielä toistaiseksi ole ehditty suomentaa.363  

 
357 Pennanen 1983, 56. 
358 Rosenblatt 2005, 27–29. 
359 Rosenblatt 1994, 24. 
360 Oittinen & Mäkinen 2001, 171. 
361 Rosenblatt 1994, 25. 
362 Barthes, Rojola & Thorel 1993, 222. 
363 Kurssi 2016. 
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Etsin netistä säännöllisesti seuraamaltani Tor.com-sivustolta näytteitä kaunokirjallisista te-
oksista. Valitsin hakutoiminnosta itseäni silloin kiinnostavan genren tai hakusanan (jota 
en enää muista). Selasin useita potentiaalisia novelleja ja näytelukuja, mutta taisin valita 
tämän erityisesti siksi, että kirjailija oli minulle ennestään tuttu ja tekstin aihe kuulosti hie-
man kiinnostavammalta kuin muiden. Teksti ei siis ollut tuttu ennestään enkä lukenut siitä 
kuin pätkiä.364 
 
Olen ollut mukana Jyväskylän punk-skenessä siitä asti, kun muutin kaupunkiin. Olisin to-
dennäköisesti tarjoutunut tekemään käännöstä elokuvasta, vaikka en olisi ollut tällä kurs-
silla.365 
 
Löysin tekstin jo viime keväänä Tartossa, kun etsin uutta virolaista romaania, josta voisin 
tehdä käännösnäytteen. Työ jäi kuitenkin kesken.366 
 
No, pienen mutkan kautta, sillä ensin oli tarkoitus kääntää toisenlaisesta tai toisesta teok-
sesta, mutta sitten satuin hyllyssäni näkemään tän kirjan ja ajattelin, että tuosta voisi kään-
tää. Aikanaan Cambridgestä taisin löytää tämän kirjan kirjakaupasta ja siitä innostuin sit-
ten kun Suomeen tulin, kun huomasin, että se on suomennettu ja sitten ostin suomennetun 
kirjan ja sen jälkeen se on ollut siellä hyllyssä ja sen jälkeen tartuin siihen ja mutta tämän 
prosessin edetessä huomasin, että valinta oli väärä.367  
 

Suosittelen opiskelijoita valitsemaan kirjailijan tai tekstin, johon he ovat erityi-
sesti mieltyneet, koska tämänkaltainen läheinen suhde auttaa kääntäjää pääse-
mään lähelle kirjailijan intentioita. Kaksi opiskelijaa edellisistä on tehnyt valin-
tansa tältä pohjalta. Usein myös sattumalla on osansa, kuten nämä kommentit 
osoittavat. Olen lisännyt tutkimuksen loppuosaan liitteeksi kaikki kursseilla 
esille tulleet tekstit kolmentoista vuoden ajalta. Tekstit ovat satunnaisjärjestyk-
sessä ja luetteloituina lajien mukaan. 

 Lisähuomiona haluan korostaa, kuinka omalta osaltaan vaativia ovat runot 
ja laululyriikka, joista jälkimmäisessä musiikilla ja riimityksillä on oma merkit-
tävä osansa. Perinteisten ja yleisimpien kielten, kuten englanti ja ruotsi, lisäksi 
käännettiin myös joitakin tekstejä italian kielestä, esimerkiksi Sabotage-yhtyeen 
laululyriikkaa, josta tekstien kääntäjä kirjoittaa käännöspäiväkirjassaan: 
 

Käännettävä tekstini valikoitui sen perusteella, ettei se olisi liian haastava kääntää, koska 
osaan italiaa kuitenkin varsin vähän. Kuitenkin käännöstä tehdessäni huomasin, että teksti, 
joka aluksi näytti helpolta, olikin minulle liian haastava ja vaikea, enkä kiireisen syksyni 
aikana pystynyt saamaan sitä kirjallisesti tyydyttävään muotoon, vaikka näinkin vaivaa 
käännösyritykseni eteen. Lopputulos oli lopulta vain tyydyttävä, mikä jäi harmittamaan 
minua. Opiskelin italiaa viimeksi viime keväänä, ja jotenkin kieli ehti vähän unohtua kesän 
aikana. Sabotage-yhtyeen laululyriikan valitsin myös siksi, että se oli ainoaa italiankielistä 
rockmusiikkia, mitä levyhyllystäni löytyi. Bella di Notte -laulu kosketti minua paitsi mu-
siikillisesti, niin myös sanoituksellisesti, joten siksi vaatimaton käännöslopputulos jäi ham-
paankoloon. 

Kaiken tämän avautumisen jälkeen voin häpeäkseni myöntää, että itse epäonnistuin 
tällä kurssillani kääntämisurakassani, koska käänsin joitain asioita hyvin kankeasti ja sa-
natarkasti, enkä osannut tehdä laululyriikasta sellaista käännöstä, joka näyttäisi oikeasti 

 
364 Kurssi 2016. 
365 Kurssi 2016. Kyse on punk-yhtyeestä kertovan dokumentin englanninnoksesta. 
366 Kurssi 2009. Teos on Mari Saatin Lasnamäen lunastaja. 
367 Kurssi 2010. 
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hyvältä, kaikin tavoin merkitykseltään ymmärrettävältä ja runollisen hienolta nimen-
omaan suomeksi käännettynä. Eli, tiedän, että olisin voinut tehdä paremmin, mutta siitä 
huolimatta en nyt saanut itsestäni irti parasta mahdollista osittain siksi, koska italia on mi-
nulle kuitenkin liian haastava ja vaikea sekä uusi kieli. Jos olisin kääntänyt vaikkapa eng-
lanninkielistä tekstiä suomeksi, olisin luultavasti onnistunut työssäni paljon paremmin. 

Sabotagen-lyriikan kanssa kohtasin paljonkin ongelmia, koska teksti oli minun vajavai-
selle italialleni haastava. Ensimmäinen versio ei taipunut mitenkään laulettavaksi. Sen 
vuoksi päätin muuttaa tekstiä puhekielisemmäksi, koska rocklyriikkaan sopii mielestäni 
myös hieman maallisempi ja epävirallisempi kieli. Toinen versio olikin sekä omasta mie-
lestäni että ryhmämme mielestä ensimmäistä versiota parempi. Toinenkaan versioni ei täy-
sin toimi laulettuna, ellei joitain sanoja venytä huomattavasti suomeksi laulettaessa, joten 
sen vuoksi haluaisin kirjoittaa samasta biisistä vielä sen kolmannenkin version, josta tulisi 
se, jonka takana voisin häpeilemättä seistä. Ymmärsin, että kappaletta ei saisi kääntää liian 
suoraan suomeksi, vaan kääntäjän pitäisi pystyä ottamaan enemmän vapauksia. Tiedostan 
siis kaikki käännökseni puutteet ja epäkohdat, joten vielä kun saisin ne pääni sisältä siir-
rettyä paperille, niin olisin tyytyväinen itseeni.368 

 
On kiinnostavaa saada lukea, kuinka opiskelija tiedostaa käännöspäiväkirjassaan 
italian kielen vähäisen osaamisensa. Yleensä opiskelijat puhuvat hyvin vähän 
kielitaitonsa tasosta ja ilmoittavat osaamisestaan perinteisellä asteikolla heikosta 
erinomaiseen. Tämä ei vielä anna kunnon käsitystä kunkin opiskelijan taidoista. 
Ehkä olisi syytä lisätä kurssin sisältöön myös keskustelua kielitaidon merkityk-
sestä eli millaisista lähtökohdista kukin aloittaa käännöstyönsä? Opiskelija täh-
dentää kysymystä vapauksien ottamisesta käännöstyön yhteydessä. Tämä seikka 
nousee usein esille myös luokkahuoneessa käymissämme keskusteluissa. Jossa-
kin vaiheessa on päästettävä irti alkuperäisestä tekstistä ja muokattava synty-
nyttä suomennosta oman, edellisen version pohjalta. Käytännössä on toimittava 
siis kirjailijan tapaan ja hylättävä ne ensi alkuun hyviltä ja parhailta tuntuvat rat-
kaisut, vaikka se tuntuisi kuinka hankalalta. 

Olen erityisen ilahtunut siitä, että myös uudet taiteenlajit ovat vähitellen 
liittymässä käännöskurssin tekstivalikoimaan. Näistä haluan nostaa esille spoken 
wordin,369 jossa luetaan lavalla omia tai jonkun muun tekstejä, kerrotaan tarinoita, 
omakohtaisesti koettuja tai fiktiivisiä. Vuoden 2017 kurssilla kääntämisen opis-
kelija löysi Youtubesta Desiree Dallagiacomon ja Neil Hilbornin esitykset, litteroi 
ne ja käänsi kurssille.  

Syksyllä 2018 saimme tutustua uuteen genreen, jossa liikutaan adaptaation 
ja kääntämisen välimaastossa. Käännöskurssin opiskelija valitsi aiheekseen sel-
komukautuksen Magdalena Hain novellista Elisan huone ja kommentoi valin-
taansa oppimispäiväkirjassaan näin: 
 

Pohdin tekstin kohderyhmän valintaa pitkään. Selkokielisessä tekstissä tekstin kohde-
ryhmä on erityisen huomion alla, sillä on eri asia mukauttaa tekstiä suomen kieltä äidin-
kielenään puhuville kuin kieltä vasta opiskeleville. Mukauttamisen alla oleva novelli on 
suunnattu nuorille, mutta päätettävänäni on, mukautanko sen kantasuomalaisille nuorille 

 
368 Kurssi 2012. 
369 Koen tämän positiivisena seikkana, koska olen itse toiminut useiden poetry slamin eli  
 lavarunoustilaisuuksien tuomarina ja osallistunut itsekin tapahtumiin lausumalla omia 
tekstejäni. Spoken word on suomentajalleen hyvin haasteellista, koska tekstit ovat useimmi-
ten puhekielisiä sekä sisältävät slangisanastoa ja sanaleikkejä. 



 
 

131 
 

vai suomen kieltä opiskeleville nuorille. Koska teksti on kurssin ensimmäinen mukautuk-
seni, lähden tutummasta tuntemattomaan eli mukautan tämän tekstin suomen kieltä äi-
dinkielenään puhuville nuorille. Tämä tarkoittaa, että voin käyttää vapaammin vähän han-
kalampiakin sanoja, kuin mitä toisessa vaihtoehdossa tekisin. 
 

Selkomukautus herätti runsaasti keskustelua oppitunnilla. Useimmille aihe oli 
vieras ja siksi mielenkiintoinen. Saimme havaita, että selkomukauttaja pohtii ai-
van samoja asioita kuin vieraasta kielestä äidinkielelleen kääntäjä, mutta toimii 
nyt vain saman kielen sisällä. Roman Jakobson kirjoittaa asiasta artikkelissaan 
On linguistic aspects of translation, kuinka kyseisessä tapauksessa etsitään sa-
noille synonyymejä, mutta ei täydellistä vastaavuutta.370 Myös kiertoilmaisuja 
käytetään. Selkokielelle käännettäessä alkuperäistä tekstiä on supistettava kui-
tenkin tavalla, jolla kielellisyys ei kärsi. Olisi säilytettävä ilmaisun tyyli ja innos-
tavuus. Selkokielisissä kaunokirjallisissa teksteissä suositellaan käyttämään ly-
hyitä sanoja. On ilmeistä myös, että mukautus huomioi tekstin vastaanottajat, eli 
ovatko kyseessä esimerkiksi maahanmuuttajat tai luku- ja kirjoitushäiriöiset lu-
kijat.371 

6.3 Näytelmän kääntämisen erityisongelmat 

Näytelmän kääntämisessä osa korostaa tekstin esittämisen merkitystä ja osa kä-
sittelee näytelmätekstiä kuten mitä tahansa alkuperäistekstiä. 372  Kysymys on 
siitä, puhummeko teatterille kääntämisestä tai yleensä näytelmän kääntämisestä. 
Näytelmälle luonteenomaisina erityispiirteinä tarkastelen puhekieltä, dialogia ja 
sanaleikkejä sekä niiden käännettävyyttä englannista suomeksi.373  

Phyllis Zatlin kirjoittaa teoksessaan Theatrical Translation and Film Adapta-
tion: A Practitioner's View, kuinka kääntäjän täytyy olla erityisen tarkka näytel-
män sanaleikkien kääntämisessä, jotta katsoja ehtii mukaan tulkitsemaan sano-
tun kaksoismerkitystä.374 Susan Bassnett kirjoittaa myös näytelmän kääntämi-
sestä, kuinka tunnollinen kääntäjä tutkii tarkkaan tekstin piilorakenteet ja ottaa 
huomioon elekielen ja rytmin.375 
 

Jos näytelmäkääntäjän edellytetään ottavan huomioon myös luontevan näyteltävyyden 
kriteerin, hänen selvästikin odotetaan kääntävän toisin kuin muunlaisten tekstien kääntä-
jien. Kääntäjän pitää ymmärtää tämä ajatus kirjoitetun tekstin lisäulottuvuudesta, jossa ero 
tekstin idean ja esityksen, kirjallisen ja fyysisen, välillä on selvä. Tuntuisikin luontevalta 
olettaa, että esitettäväksi tarkoitetussa tekstissä on rakenteellisia erityispiirteitä, jotka teke-
vät siitä esityskelpoisen näyttämöohjauksesta riippumatta. Näin kääntäjän tehtävänä on 

 
370 Jakobson 2004, 127. 
371 https://selkokeskus.fi/selkokieli/. 
372 Zatlin 2005, vii. 
373 Kääntäessäni itse irlantilaisen kirjailija Abbie Spallenin näytelmiä Pumpgirl ja Strand- line 
vuonna 2010, jouduin hyvin usein pohtimaan sanaleikkejä ja sanojen merkityksiä. Olin on-
nekas, kun minulla oli mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti tekijän kanssa ja myös 
kysellä myöhemmin sähköpostilla ongelmakohdista. Usein näin ei ole mahdollista tehdä. 
374 Zatlin 2005, 92. 
375 Bassnett, Oittinen & Helander 1995, 139. 
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noiden rakenteiden määrittely ja niiden kääntäminen kohdekielelle, vaikka tämä johtaisi-
kin suuriin kielellisiin ja tyylillisiin muutoksiin.376 

  
Bassnettin tavoin samaa asiaa pohtii Zatlin lainaten artikkelissaan Clifford Lan-
dersia: 
 

Teatterille kääntämisessä vaaditaan lahjakkuutta, jotta löydettäisiin luovia vastauksia vai-
keisiin ongelmiin. Kuten Clifford Landers ilmaisee ´Keskeinen vaatimus on säilyttää näy-
telmän huumori, jännitys, satiiri tai mikä muu tahansa hallitseva efekti, vaikka tämä saat-
taisikin edellyttää tekstimuutoksia`. (Landers 2001,105).377  

 
Tämä Landersin huomio on merkittävä, sillä olennaista on löytää vastaukset 
käännösongelmiin ja käyttää näin luovuutta. Usein näytelmäteksteissä ironia, 
nokkeluus ja sanaleikit ovat korostetussa asemassa ja haastavat kääntäjänsä, joka 
joutuu kamppailemaan puhekielen ja varsinaisen kirjakielen välimaastossa. 
Sampo Nevalainen kirjoittaa, kuinka esimerkiksi perusenglantia puhuva henkilö 
voi kuulostaa aivan "normaalilta". Hänen mukaansa kääntäjän ongelmana ovat 
myös puhujan idio- ja sosiolektit, joilla pyritään korostamaan henkilön persoo-
nallisuutta.378 

Kaikki liikkumiseen ja toimintaan liittyvä mukaan lukien eleet ja äänen-
käyttö ovat seikkoja, joihin kääntäjän on kohdistettava erityistä huomiota. Näy-
telmän kääntämisessä piilee myös ylitulkinnan vaara, kun kääntäjä yrittää pysy-
tellä liikaa lähtötekstissä ja sen kulttuurissa. Toisaalta tavanomainen käsittely 
saattaa johtaa alkuperäisen tekstin väärinymmärrykseen.379 Käännösprosessin 
aikana eteen nousee useita kysymyksiä, joita Zatlin esittää ratkaistaviksi. Hän 
kysyy, onko käännös puhuttavaa tekstiä, nivoutuuko se yhteen eleiden ja liikkei-
den kanssa, miten on peruskielen, slangin ja murteiden suhteiden laita tai miten 
täytetään kulttuuriset erot. Ja ehkä tärkeimpänä seikkana, mikä on tekstin alku-
peräinen sävy ja kuinka se säilytetään?380 

Tutkimukseni tässä osiossa käsittelen kahden opiskelijakääntäjän koke-
muksia ja tuloksia näytelmätekstin kääntämisestä. Esittelen ensin opiskelijakään-
täjän kolmea versiota seitsemän liuskan mittaisesta käännöstyöstä Gina Moxleyn 
näytelmästä Danti-Dan.  

Koska kyseinen näytelmä on irlantilainen, olen käyttänyt tutkimuksessani 
lähdeteoksena Sirkku Aaltosen väitöskirjaa Acculturation of the Other, Irish Milieux 
in Finnish Drama Translation. Näin voin pohtia myös suomentamiseen liittyviä 
kulttuurisia eroja. 

Olen hyödyntänyt draamaosuudessani Hilkka Pekkasen vuonna 2010 
valmistunutta tutkimusta The Duet between the Author and the Translator: An Anal-
ysis of Style through Shifts in Literary Translation. Pekkanen on tutkinut neljän 
kääntäjän, Alex Matsonin, Pentti Saarikosken, Jouko Linturin ja Hugo L. Mäkisen, 

 
376 Bassnett, Oittinen & Helander 1995, 137. 
377 Zatlin 2005, 89. (käänt. Vesa Lahti). 
378 Nevalainen 2003, 4. 
379 Zatlin 2005, 84. 
380 Zatlin 2005, 74. 
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käännöksiä. 381  Hän vertailee eri aikakausilla syntyneitä käännöksiä ja tutkii 
kääntäjien tyylejä verrattuna toisiinsa. Pekkanen asettaa tutkimuskysymyksik-
seen käännösprosessin kielellisellä tasolla tapahtuneet muutokset ja mitä vaihto-
ehtoisia ratkaisuja eri kääntäjät ovat löytäneet: 
 

1. Millaisia toistuvia muutoksia on englannin kielen kirjallisten tekstien kääntämisessä 
suomeksi suhteessa sellaisiin muodollisiin yksiköihin kuten lauseet, lausekkeet ja useam-
mat pienemmät elementit? 
2. Millaisia intersubjektiivisia eroja on löydettävissä niiden toistuvien muutoskuvioiden 
välillä, jotka luonnehtivat yksittäisiä kääntäjiä? 
3. Onko mahdollista hahmottaa `kääntäjäprofiileja` tai tuoda esiin yksittäisiä kääntäjien 
tyylejä toistuvien muutoskuvioiden perusteella? 
4. Millaisia makrotason tyylillisiä vaikutuksia voidaan löytää mikrotason muutosten ana-
lyysilla kirjallisten käännösten tutkimuksessa?382 

 
Oman työni kannalta hyödyllisintä ovat Pekkasen käännöstutkimuksen työkalut, 
jotka ovat varsin käyttökelpoisia myös omassa tutkimuksessani. Tekijöitä, jotka 
määrittävät kääntäjän tyyliä, ovat sanajärjestys, fokalisaatio ja rytmi.  

Kiinnostavaa on myös tarkka laadullinen ja määrällinen selvitys useimmin 
toistuvista muutoksista kielestä toiseen käännettäessä. Näihin lukeutuvat ”laa-
jennus”, jossa lisätään sanoja selvennyksen vuoksi, ”supistaminen”, jossa poiste-
taan sekaannusta mahdollisesti aiheuttavia sanoja, prepositioita ja niin edelleen, 
tyylissä mainitsemani ”sanajärjestys” sekä kohta ”sekalaiset”, jossa käsitellään 
muutamia edellisiin luokkiin kuulumattomia, sangen oleellisia siirtymiä. Pekka-
nen määrittelee muutoksia jäsentämällä ne kolmeen kategoriaan: pakollisiin, op-
tionaalisiin ja ei-siirtymiin. Painotus hänen tutkimuksessaan on erityisesti optio-
naalisissa eli valinnaisissa siirtymissä, jotka ovat nimenomaan kääntäjän persoo-
nallisia valintoja. Ei-siirtymän voi käsittää sanana tai lauseena, jotka eivät toimi 
samalla tavoin kuin lähdetekstissä ja -kulttuurissa. Kyse on siis vieraannuttami-
sesta tai lähtökielen interferenssistä.383 

Pekkanen analysoi kääntäjien valintoja myös vertaamalla kahta toisiaan 
tyylillisesti hyvin lähellä olevan kääntäjän tekstejä, kuten Matsonia ja Linturia. 
Pekkanen lisää vielä, että kääntäjän persoonallinen tyyli on hyvin havaittavissa, 
kun tarkastellaan kahden kääntäjän käännöksiä samalta kirjailijalta. 

Heille molemmille on tyypillistä laajennuksen käyttö, ja molemmat etään-
tyvät alkuperäisestä tekstistä. Toisin on esimerkiksi Pentti Saarikosken suhteen. 
Ehkä tunnetuin ja ristiriitaisin Saarikosken käännös on J.D. Salingerin Sieppari 
ruispellossa. Kyseisessä käännöksessä hän näyttäisi ottaneen erivapauksia, jotka 
tuottivat originaaliin verrattuna hyvin erinäköisen teoksen. Siksi onkin yllättä-
vää havaita Pekkasen päätyvän tulokseen, jossa Saarikoski on uskollinen lähde-
tekstilleen ja tuottaa vähiten muutoksia tutkittavista kääntäjistä.  

Väitöksessä todetaan lisäksi, kuinka 
 

 
381 James Joycen, Ernest Hemingwayn, Saul Bellowin, John Steinbeckin ja Graham Greenen 
teoksia.  
382 Pekkanen 2010, 11–12. (käänt. Vesa Lahti). 
383 Pekkanen 2010, 37. 
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monessa suhteessa kääntäjän ääni on muuttumaton, eikä ole riippuvainen tekijän tyy-
listä...384  
tekijän ja kääntäjän äänet toimivat enemmän tai vähemmän aivan kuin yhteisessä harmo-
nisessa duetossa.385  

 
Sirkku Aaltosen väitöstutkimuksessa Acculturation of the Other, Irish Milieux in 
Finnish Drama Translation käsitellään irlantilaisen näytelmän kääntämistä suo-
meksi. Hän tutkii, mitä tapahtuu kulttuuriympäristölle näytelmätekstin käänty-
essä kielestä ja kulttuurista toiseen. Tutkimuksessaan hän pyrkii osoittamaan, 
kuinka käännetty draama on riippuvainen lähtötekstin piirteistä eli esitystyylistä 
ja sopeuttamisesta, joka on lisätty käännösprosessin aikana tekstiin.386 Aaltonen 
luokittelee ja jäsentää tutkimustaan maantieteellisesti, uskoon ja uskontoon liit-
tyen, poliittisiin asetelmiin, taiteeseen sekä nyky-yhteiskuntaan. Tutkimuksessa 
hän jakaa kääntämistapahtuman integroitumisen viiteen todennäköisyyden ta-
soon. (vraisemblance)387 

Ensiksi perustasolla on teksti, joka ei kaipaa selityksiä. Se perustuu alkupe-
räiseen maailman rakenteeseen olemalla kokemus- ja tunneperäisesti tuttua ja 
sopeutumalla näin vaivatta toiseen kulttuuriin. Toisella tasolla puhutaan kult-
tuurisesta stereotypiasta eli tilanteesta, jossa tunnistamme esimerkiksi kansalli-
set ominaispiirteet (irlantilaisen uskonnon, pubkulttuurin ja niin edelleen). Kol-
mannella tasolla hyväksymme lajin konventiot mahdollisine puutteineen ja epä-
johdonmukaisuuksineenkin. Neljännellä tasolla eli luonnollistamisprosessissa 
on hyväksyttävä myös käännöksen yleispätevyyden korostaminen eli fiktion ja 
todellisuuden rajan hämärtäminen. Viidennellä tasolla todennäköisyyttä voi-
daan tarkastella tekstienvälisyyden kannalta eli näytelmän ja sen käännöksen 
suhteesta toisiin teksteihin, näytelmiin, elokuviin.388 

Näytelmän kääntämisessä kulttuurista toiseen on aina kyse sopeuttami-
sesta. Jokaisella kielellä on omat teatteriin liittyvät konventionsa, ja esimerkiksi 
Belgiassa, Saksassa ja Skandinavian maissa katsojat hyväksyvät paremmin kään-
nökset, jotka kuulostavat käännöksiltä. Ranskassa sitä vastoin näytelmä on esi-
tyskelpoinen vasta toimiessaan kuten alkuperäisteksti.389 

Kääntäjä Kersti Juva kirjoittaa artikkelissaan Puhekieli ja kirjakieli suomen-
tamastaan englanninkielisestä näytelmästä The Rover, kuinka hän halusi ”tehdä 
tekstistä mahdollisimman luontevaa ja ymmärrettävää uhraamatta silti alkuteks-
tin yksityiskohtia”: 
 

Rytmillä ja sananvalinnalla voi saada aikaan ihmeitä. Sen sijaan varma tapa pilata käännös 
on tunkea se täyteen turhia sanoja. ”Semanttiseksi hälyksi” sitä kutsui sattuvasti eräs kol-
lega. Puhekielen kaikkia ominaisuuksia ei pidä lähteä toistamaan…Viime kädessä dialogin 
kääntämisessä on aina kysymys illuusion luomisesta, ei todellisuuden apinoimisesta.390 

 
 

384 Pekkanen 2010, 110. (käänt. Vesa Lahti). 
385 Pekkanen 2010, 51. (käänt. Vesa Lahti). 
386 Aaltonen 1996, 19. 
387 Aaltonen 1996, 18–19. 
388 Aaltonen 1996, 19. 
389 Zatlin 2005, 2–3. 
390 Juva 1998, 53. 
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Syksyllä 2010 käännöskurssin opiskelija valitsi käännettäväkseen tekstin irlanti-
laisesta näytelmästä, Gina Moxleyn Danti-Dan391, sen ensimmäisen näytöksen 
neljä kohtausta alusta. Hän käänsi ensimmäiseen versioon neljä liuskaa alkupe-
räisestä reilusta kuudesta sivusta. Tutkimuksessani käytän kolmea hänen teke-
määnsä käännösversiota. Sain kerättyä myös tietoja suomennosprosessin vai-
heista henkilöhaastattelun avulla. 

Näytelmä kertoo Irlannin maaseudulla, lähellä Corkia asuvista nuorista ke-
sällä 1970. Heidän ikänsä vaihtelevat 13–18 ikävuosien välillä. Nuorisolle tyypil-
liset aiheet, kuten seksi, tupakka ja alkoholi, ovat näytelmän keskeisiä aiheita. 
Käännösprosessissa tapahtuneita muutoksia tarkastelen Hilkka Pekkasen väitös-
tutkimuksen mukaisesti neljän tyypillisen muutoksen avulla: laajennusmuutok-
set, supistusmuutokset, sanajärjestysmuutokset ja erittelemättömät muutok-
set.392 

Ensimmäiselle sivulle kääntäjä on lisännyt selvennyksen mailin suhteesta 
kilometriin, mikä ei ole välttämätöntä, mutta olisi ehkä parempi tuoda esille ala-
viitteenä. Yleensäkin aloittelevan kääntäjän ongelmana tuntuu olevan mittojen 
suomentaminen. Esitystavan epävarmuus korostuu vielä tässä vaiheessa. Edelli-
sen tapaan kategoriaan erittelemättömät muutokset voidaan lukea toinenkin 
opiskelijan huomautus sanasta five-bar gate, joka on perinteinen englantilainen 
portti, jossa on viisi pitkää puista lankkua vaakatasossa. Hän on lisännyt huo-
mion sulkuihin ensimmäisen kohtauksen alkuun ja suomentaa sen tukkimiehen 
portiksi. Nämä molemmat esitetyt lisäykset esiintyvät kaikissa kolmessa versi-
ossa. Kääntäjä tekee laajennuksen alussa, jossa Moxley kirjoittaa ”Dan enters”. 
Suomentaja kirjoittaa: ”Dan astuu näyttämölle”. Ensimmäisessä versiossa suo-
mentaja kääntää sanat ”in the civil war”-> ”sisällissodassa”, mutta muuttaa teks-
tin toiseen ja kolmanteen versioon ”vapaussodassa”. Tarkkaan ottaen kyse on 
sisällissodasta, joka käytiin kahden irlantilaisen osapuolen välillä vuosina 1922–
1923. Vapaussotaa (The Anglo-Irish War) brittiläistä hallintoa vastaan käytiin 
vuosina 1919–1921.393  

Berin puhuessa kääntäjä on suomentanut puheen suoraan ensimmäisessä 
käännöksessä. Toisessa sekä kolmannessa versiossa teksti on hyvin puhekie-
listä: ”I come in peace”, ”Minä tulen rauhassa”, (ensimmäinen versio) ja ”Mä 
tuun rauhassa” (toinen ja kolmas käännös). Haastattelussa kääntäjä, joka on suo-
men kielen opettajalinjan opiskelija, toteaa näin: 
 

No mä tota ihan hirveän paljon ei tuo teksti muuttunut, mutta silleen, että mä niinku lisäsin 
siihen kaikkia näitä puhekieltä ja korostin sitä puhekieltä ja sitten ehkä vielä enemmän sen 
palautteen myötä ehkä vielä enemmän, vaikka mä yritinkin niinku jäädä siihen kohdekie-
leen ja yritin sen jälkeen enemmän ottaa sitä vähän vapaammalla kädellä...joku yksi opis-
kelija sanoi mulle yhdestä kohdasta missä minulla oli pieni käännösvirhe ja sen mä muutin 
ja kiinnitin taas palautteen myötä huomiota sellaisiinkin kohtiin, joista kukaan ei ollut huo-
mauttanut ja itse luin tarkemmin sitä tekstiä ja huomasin mitä itse olin ymmärtänyt väärin 
eka kerralla, kun olin kääntänyt…ehkä semmoista pintahiomista…sanottiin, että joku ei 
tunnu luontevalta puhekieleltä, niitä mä yritin katsoa, että jos löytyisi joku vähän parempi 

 
391 Moxley 1994 
392 Pekkanen 2010, 70. 
393 Duffy 2000, 196–204. 
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ilmaisu sen tilalle…joitakin ehdotuksia saatoin käyttää suoraankin siinä, mutta ei siinä lop-
pujen lopuksi mitään ihan kauheaa määrää kuitenkaan ollut mikä olisi suoraan tullut siitä, 
kuitenkin sellaista virikettä, että siitä sai niinku tavallaan, kun mä jatkoin sitä käännöstä 
siihen toiseen versioon ja millä tavalla sitä lähtee kääntämään ja semmosta, sitten tavallaan, 
kun saa sitä palautetta eli mitkä ovat niitä hyviä asioita, niin että jotenkin yritti jatkaa sa-
malla tavalla.394 

 
Danti-Dan sisältää paljon puhetta, repliikkejä. Nuoret eivät käytä lähtötekstissä 
voimakasta jargonia. Kääntäjä on kuitenkin halunnut, kuten hän haastattelussa-
kin toteaa, käyttää enemmän puhekieltä, muuttaa tyyliä. Tyypillisimpiä valintoja 
ovat: ”She went swimming”…”Se meni uimaan”; ”I´d never go a whole 
one.”…”En mä koskaan jaksais kokonaista.” Puhekielistä on myös esimerkiksi 
suoraan englannista lainattu ”Sorry Ber.”…”Sori Ber.” Kääntäjä kertoo haastat-
telijalle halunneensa jäädä kiinni kohdekieleen eli suomeen, mutta on kuitenkin 
korostanut puhekielisyyttä. Tässä saattaa olla kyse kulttuurisidonnaisuudesta. 
Suomessa olemme tottuneet siihen, että nuoriso käyttää omaa kieltään, ja kirja-
kielen käyttö tällaisessa yhteydessä tuntuu erikoiselta ratkaisulta. Se voi olla 
myös tehokeino. 

Sampo Nevalainen kirjoittaa puhekielisyydestä: 
 

On muistettava, että ulkoisten konventioiden lisäksi kääntäjää sitoo myös lähdeteksti: ei 
voida olettaa, että kaikki tekstit olisivat puhekielisyyksien suhteen neutraaleja tai yhden-
veroisia. Se missä määrin lähdetekstissä on kääntäjän puhekielistämisstrategian käynnis-
täviä kielellisiä signaaleja, riippuu alkuperäisen kirjoittajan tyylistä ja lähdekielen keinoista. 
Toinen asia on, miten kääntäjä kykenee ja hänen sallitaan hyödyntää näitä signaaleja kään-
nöstyössään – tai käyttää taiteilijan vapautta, jos tarvittavaa herätettä ei löydy lähtöteks-
tistä.395  

 
Toisessa versiossa kääntäjä on alleviivannut muutamia ongelmallisia kohtia, ku-
ten ”when you were taking in her bra for yourself”, joka kääntyy toisessa kään-
nöksessä näin: ”kun sä otit Berin rintsikat itellesi” ja kolmannessa versiossa on 
käännetty näin: ”kun sä pienensit Berin rintsikoita itellesi”. Tässä kohtaa suo-
mentaja on tutkinut tarkkaan take-verbin merkityksen käytetyn preposition 
kanssa. Englannista käännettäessä fraasien ja verbi- ja prepositioyhdistelmien 
merkitystä ei voi turhaan korostaa, koska ne muodostuvat usein aloittelevan 
kääntäjän kompastuskiviksi. 

Opiskelija on kääntänyt kohdan ”Ber: Shift. Look at the time it is.” toisessa 
versiossa “Riippuu. Kato tilanne kerrallaan”. Hän ollut epävarma käännökses-
tään ja toistaa tämän vielä kolmannessa versiossa täsmälleen samankaltaisena. 
Oikeampi käännös voisi näyttää esimerkiksi tältä: Ber: Häivytään. Kato mitä 
kello on. 

Muutosten suhteen ratkaisevia eroja ei ole kolmen eri version kesken. Laa-
jennusmuutoksia on versioissa järjestyksessä ensimmäisestä kolmanteen 21, 29, 
35 ja supistusmuutoksia 15, 20, 19 ja sanajärjestykseen liittyviä 8, 9 ,9 sekä eritte-
lemättömiä muutoksia 20, 30, 30. Huomattavin ero on laajennusmuutoksissa, joi-

 
394 Haastattelu 19.1.2011. 
395 Nevalainen 2003, 10. 
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den kasvava lukumäärä viittaa selkeästi kääntäjän tarkkuuteen ja hänen haastat-
telussa mainitsemaansa paremman ilmaisun hakemiseen. Kaiken kaikkiaan opis-
kelijakääntäjä on onnistunut varsin hyvin erityisesti puhekielen ilmauksissa eli 
niiden kääntämisessä hyvälle ja sujuvalle suomen kielelle. On tärkeää, että jos 
näytelmässä puhutaan kieltä, murretta tai slangia, yleisö tunnistaa sen vastaavan 
sosiaalisen ryhmän käyttämäksi.396 Käännöstyössä muutamalla hienovaraisella 
siirtymällä teksti liukuu oikealle tasolle eikä häiritse vastaanottajan kokemusta. 
 

Usein puheen jäljittelyn tarkoituksena on huomion kiinnittäminen puheen aitouteen tai 
puhujan persoonaan. Jäljittelyssä on kuitenkin oltava tarkkana, jotteivat murteen epäaitous 
tai liian informaation aiheuttama vaikealukuisuus tulisi häiritseviksi ja veisi huomiota pois 
itse asiasta. Vierasta murretta on vaikea matkia onnistuneesti, ja myös yleispuhekielen 
matkiminen vaatii taitoa; jotta kieli tuntuisi aidolta, on äänneasun lisäksi kiinnitettävä huo-
miota myös sanastoon ja sanontatapoihin sortumatta kuitenkaan liiallisuuksiin. Tarkoin 
jäljitelty puhe sopinee vain tutkimusmateriaaliksi – huomaamattomankin tuntuiset pu-
heen piirteet korostuvat kirjoituksessa, ja haluttu vaikutelma saavutetaan usein muuta-
mien, harkitusti valittujen piirteiden avulla.397 

 
Sanaleikit ovat yleensä kulttuurisidonnaisia ja askarruttavat siksi kääntäjää usein 
kohtuuttoman paljon. Erityisesti näytelmän kääntämisessä on oltava tarkkana, 
jotta sanaleikin merkitys ei "menisi ohi" teatterin katsojalta, koska nopea dialogi 
vaatii katsojalta hellittämätöntä tarkkaavaisuutta. 398  Suomalaisista kääntäjistä 
ansioitunut uudissanojen käyttäjä on esimerkiksi Harry Potter -kirjasarjan kään-
täjä Jaana Kapari-Jatta.399 Ritva Leppihalme puolestaan jakaa sanaleikit viiteen 
luokkaan: ääntäminen, kirjoitusasu, morfologia, syntaksi ja sanasto.400 Nämäkin 
voidaan jakaa vielä useampaan alaluokkaan. Sanastoon liittyvät muun mu-
assa ”uudissanat”, joiden käyttäminen vaatii erityistä luovuutta kääntäjältä. Sa-
naleikkien kääntämiseen liittyy usein intertekstuaalisia viitteitä erityisesti mai-
noksien ja sananparsien käytössä.  

En aio tässä yhteydessä ryhtyä syvempään tarkasteluun Leppihalmeen esit-
tämän luokituksen suhteen. Haluan kuitenkin mainita hänen luettelemansa sa-
naleikkien käännösstrategiat: ”sanaleikki 1) käännetään sanaleikillä, 2) korva-
taan muulla tehokeinolla, tai 3) jätetään kääntämättä.” Viimeisessä vaihtoeh-
dossa käännökseen voidaan lisätä selitys sulkeissa tai alaviitteessä.401 

Seuraavaksi käsittelen kolmea versiota viidentoista sivun laajuisesta kään-
nösotteesta Adrienne Kennedyn näytelmästä Funnyhouse of a Negro.402 Näytelmä 
kertoo Sarahista, jolla on neljä minää: Patrice Lumumba, Jeesus, kuningatar Vik-
toria ja Hapsburgin herttuatar. Kyseessä on vastakkainasettelu miehen ja naisen, 
itsenäisyyden ja kolonialismin ja mustan ja valkoisen välillä. Tarina on varsin ab-
surdi. Itse näytelmän nimi heijastaa päähenkilön pyrkimystä koota tästä irvok-
kaasta palapelistä oma itsensä. 

 
396 Zatlin 2005, 83. 
397 Nevalainen 2003, 3. 
398 Zatlin 2005, 92. 
399 https://www.kielikello.fi/-/taitava-suomentaja-kertoo-tyotavoistaan. 
400 Leppihalme 1997, 142. 
401 Leppihalme 1997, 145–148. 
402 Kennedy 2001. 
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Opiskelijakääntäjä on ottanut varsin haastavan tehtävän itselleen ja on on-
nistunut siinä. Jo ensimmäinen käännösversio edustaa kunnianhimoista otetta 
alkuperäistekstiin. Eri versioiden väliset muutokset ovat vähäiset eli järjestyk-
sessä ensimmäisestä kolmanteen kappalemäärinä: 
 
supistusmuutokset 89 -> 80 ->87 
laajennusmuutokset 57 -> 55 -> 56 
erittelemättömät 108 -> 105 -> 98 
sanajärjestykseen liittyvät 39 -> 39 -> 42 
 
Lähtötekstissä on huomattavan paljon väliin kirjoitettuja näyttämöohjeita, jotka 
määrittävät näytelmän rytmiä ja henkilöhahmojen toimintaa sekä puhetta. Yksit-
täisissä dialogeissa käytetään toistoa. Puhuttu englanti on varsin ymmärrettävää, 
lähes kirjakielen omaista, kuten seuraavasta esimerkistä ilmenee: 
 

I wanted to walk with a white dove. I wanted to be a Christian. Now I am Judas. I betrayed 
my mother. I sent your mother to the asylum. I created a yellow child who hates me. And 
he tried to hang himself in a Harlem hotel.403 
  
Halusin kulkea valkoisen kyyhkysen kanssa. Halusin olla kristitty. Nyt olen Juudas, petin 
äitini. Sinun äitisi minä lähetin parantolaan. Loin keltaisen lapsen, joka vihaa minua. Ja 
niin isäni yritti hirttää itsensä harlemilaisessa hotellissa.404  

  
Tässä opiskelijakääntäjä on käyttänyt kahta sanaa englannin kielen sanasta asy-
lum eli parantola ja mielisairaala. Ensimmäisen version mielisairaala on vaihtu-
nut toisen ja kolmannen parantolaan. Jossain mielessä myös parantola on hyväk-
syttävä vaihtoehto aivan kuin myös sanan merkitys turvapaikkana. Mielisairaala 
on hieman vanhahtavaa kieltä ja sopii tekstin sisältöön nähden hyvin. Tekstin 
kohdassa Nyt olen Juudas, petin äitini. kääntäjä on tietoisesti pehmentänyt ilmai-
sua pilkuttamalla, ja samoin hän on tehnyt myöhemmin kohdassa Ja niin isäni 
yritti hirttää, jossa ”niin”-sana vaimentaa toteamusta. Tulkinnan kannalta hän on 
toiminut luovasti valitessaan persoonapronominin sijaan sanan isäni. Myös en-
simmäisen version ”hotellissa Harlemissa” on vaihtunut toisen ja kolmannen 
tekstiin ”harlemilaisessa hotellissa”. 

Kokonaisuudessaan käännös on edennyt tasaisesti versiosta toiseen, vaikka 
muutokset ovat jääneet vähäisiksi. Ne ovat pääosin säilyneet samoissa kohdissa. 
Muutamia korjauksia on tehty. Lähtötekstille on luonteenomaista tietynlainen 
hurjuus ja absurdius, jota kohti käännöksen kolmas versio lähentyy hyvää vauh-
tia. 

 
403 Kennedy 2001, 21. 
404 Opiskelijan käännös kurssilta 2010. 
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6.4 Lyriikan kautta kääntämisen erityisongelmat 

Runouden kääntäminen on mahdotonta ja juuri siksi välttämätöntä.405 
 
Kun uudelleenkirjoittaja on täydellisesti sulautunut lähtötekstiin, runo on kääntynyt. 
Koska usein näin myös tapahtuu, tätä on syytä juhlia. Runous ei katoa käännöksessä, pa-
remminkin hyödymme juuri kääntämisestä ja kääntäjistä.406  

 
Luvun ensimmäinen sitaatti on Leevi Lehdon esseestä Varjot korvissamme – nä-
kökohtia runouden kääntämisestä, jossa hän pohtii kääntäjän erityislaatuista teh-
tävää runouden suomentamisessa. Hän näkee runouden monimerkityksellisyy-
tenä, joka asettaa runoudenkääntäjän usein lähes mahdottomalta tuntuvan teh-
tävän eteen. Tämän voi käsittää jatkuvana ponnisteluna ja mahdollisen mahdot-
tomuuden hyväksymisenäkin. Hän puhuu runouden kääntämisessä mukaelman 
ja likimääräisyyden puolesta.407  

Toinen lainaus on Susan Bassnettin esseestä Transplanting the Seed: Poetry 
and Translation, joka päättyy hänen toteamukseensa kääntäjän sulautumisesta 
lähtötekstiin. Hänen mukaansa kohdekielinen kulttuuri on aina edunsaajan ase-
massa onnistuneen käännöksen myötä. 

Lehto kirjoittaa kääntäjän strategisista valinnoista, joista ensimmäisenä hän 
mainitsee syntaksin eli pohdinnan kohteeksi muodostuu lähdekielen vertaami-
nen kohdekieleen. Tämä liittyy oleellisesti vierauden ja kotouttamisen käsittei-
siin, eli haluaako suomentaja säilyttää lähtötekstin lauserakenteet käännökses-
sään vai ei. Tässä strategiassa suomentaja päätyy myös pohtimaan idiomien mer-
kityksiä ja niiden soveltuvuutta lähtö- ja kohdetekstien välillä. 408 Runoudelle 
tyypillisten kielikuvien suomentamisesta Ritva Leppihalme puolestaan toteaa, 
että sanasta sanaan kääntämistä voi kyllä toteuttaa, siitä huolimatta, että se tun-
tuisi oudolta kohdekielisenä, sillä yksi vaihtoehtoinen tapa on ilmaista puhdas 
asiasisältö.409 

Lähde- ja kohdekielen erilaisuutta kuvaa myös äännetaso eli foneettisuus. 
Kyseessä on runon soinnillisuus, joka on mahdollista toteuttaa muuttamatta si-
sältöä kohdekielessä. Leevi Lehto provosoi näin itsekin runoilijana, koska hän 
haluaa esittää myös muita kuin pelkkiin merkityksiin sisältyvien käännösten 
mahdollisuuksia.410 André Lefevere suhtautuu kriittisemmin foneettiseen kään-
tämiseen.  
 

Siis, yleisesti sanottuna, foneeminen käännös hyvin harvoin saavuttaa hyväksyttävän tul-
kinnan lähtötekstin soinnista kohdetekstissä, pystyen samalla tuottamaan hyväksyttävän 
kiertoilmauksen sen merkityksestä.411  

 
 

405 Lehto 2008, 16. 
406 Bassnett 1998, 74. (käänt. Vesa Lahti). 
407 Lehto 2008, 18, 19. 
408 Lehto 2008, 31. 
409 Leppihalme 2007, 370. 
410 Lehto 2008, 32. 
411 Lefevere 1975, 26. (käänt. Vesa Lahti). 
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Hän kirjoittaa Catulluksen kääntämisestä englanniksi ja mainitsee muun muassa, 
että tässä tapauksessa lähdetekstin äänen tulkitseminen ei onnistu välttämättä 
kovin hyvin. Lefevere toteaa käännöksessä päästävän lähemmäksi alkuperäistä, 
kun käytetään amerikkalaista aksenttia.412 Hän puolustaa kuitenkin foneemisen 
kääntämisen onnistumisen mahdollisuuksia kolmessa tapauksessa. Ensiksikin se 
toimii lähde- ja kohdekielen sanojen ollessa etymologisesti lähellä toisiaan. 
Toiseksi se toimii erisnimien suhteessa niiden esiintyessä perusmuodoissaan ja 
kolmanneksi erityisesti, kun kyseessä on onomatopoeettinen käännös.413 Äänne-
tasoon liittyen Lehto esittää kielten erityispiirteiden noudattamista käännöksissä 
ja mainitsee esimerkkinä indonesialaisen lyriikan, jossa ei esiinny pitkiä vokaa-
leja ja diftongeja, ja tämän erityisesti mahdollisena tulevana haasteena suomeksi 
indonesialaista lyriikkaa kääntäville.414 

Lehto kirjoittaa seuraavaksi mukailevan käännösstrategian puolesta ja poh-
tii sanojen pettävyyden aspektia. Hän tarkoittaa piilo- ja monimerkityksiä, joita 
on lähes mahdoton kääntää, ja viittaa T. S. Eliotin runoon The Love Song of J. 
Alfred Prufrock.415 Periaatteessa Lehto rohkaisee suomentajaa ottamaan kääntä-
jälle suotavia ja kuuluvia vapauksia.  

André Lefevere pohtii puolestaan runouden sanatarkkaa kääntämistä ja sen 
mahdottomuutta. Hänen mukaansa kääntäjä saattaa lisätä tekstiin selittäviä li-
säyksiä tai selkeästi jättää pois sanoja, jolloin käännös lakkaa olemasta sananmu-
kainen. Käännös epäonnistuu, kun yritetään sovitella tai päästä kompromissiin 
lähtö- ja kohdekielten syntaktisuudessa ja lauserakenteissa. Lefeveren mukaan 
sananmukaisella kääntämisellä ei onnistuta saavuttamaan ymmärrettävää ekvi-
valenssia.416 

Mitallisen runon kääntäminen on usein hyvin ongelmallista. Leevi Lehto 
kirjoittaa esseessään mitan ja rytmin vieraudesta. Varsinkin vanhempaa lyriikkaa 
suomennettaessa kääntäjä kohtaa ongelmia mitallisuuden toistamisessa kohde-
kielisessä kulttuurissa, koska runon sanoma saattaa vaikuttaa oudolta ja vieraalta 
juuri mitallisuutensa vuoksi.  

Lehto käyttää esimerkkinä Arthur Rimbaudin runoa Le bateau ivre. 417 Tästä 
runosta on tehty kolme suomennosta: Kaarlo Sarkia 1934, Tuomas Anhava 1958 
ja Einari Aaltonen 2000 sekä neljäntenä myös Lassi Nummen parodia 1969. Leh-
don mielestä Anhava ei onnistu, ja pitää käännöstä mukaelmana. Anhava on 
puolestaan pitänyt Sarkian suomennosta mukaelmana. Sarkia tavoittelee loppu-
soinnillisuutta, ja Anhavan mielestä oleellista on kuva.418 Rimbaudin aleksan-
driinimitan suomentaminen on siis ollut hyvin kiistanalainen tehtävä. Keskus-
telu sen mitallisuuden ja sisällön merkitysten tuomisesta suomalaiseen konteks-
tiin on jatkunut kiivaana ja pitkään. Nykyään suomentajat ottavat enemmän va-
pauksia myös runoutta kääntäessään. Tästä osoituksena on Einari Aaltosen suo-

 
412 Lefevere 1975, 20. 
413 Lefevere 1975, 22–23. 
414 Lehto 2008, 32. 
415 Lehto 2008, 17, 22. 
416 Lefevere 1975, 36. 
417 Kuismin 2007, 463. Venhe, pursi vai paatti? ”Le bateau ivre” ja taistelu uudesta runosta. 
418 Kuismin 2007, 464–465. 
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mennos Rimbaudin runosta jo otsikkoa myöten eli ”Känninen paatti”. Toisaalta 
Lehto toteaa lopuksi, kuinka liiallinen sujuvuus tuottaa omat ongelmansa.419  

Lefevere kirjoittaa Lehdon tavoin mitallisen kääntämisen ongelmista ja 
asettaa tämän samaan kategoriaan sanatarkan kääntämisen kanssa, koska se 
tuottaa vain yhden näkökulman kohdekieliseen tekstiin.420 

Lopuksi Lehto kirjoittaa aikojen yhteismitattomuudesta.  
 

Itse olen ottanut tehtäväkseni suomentaa Englannin suuriin romantikkoihin luettua John 
Keatsia (1795—1821) niin kuin häntä olisi voitu ajatella käännettävän elinaikanaan tai vä-
hän sen jälkeen, jos kirjallinen kulttuurimme olisi silloin mahdollistanut tehtävän asetta-
misen.421  

 
Runo sisältää usein monia merkityksiä ja luo mahdollisuuksia erilaisille tulkin-
noille. Lyriikan kääntämisessä ensiarvoisen tärkeää on lukeminen ja sen jälkeen 
ymmärtäminen, jotta voitaisiin siirtyä tämän ensimmäisen lähtökielessä tapahtu-
van ”käännöksen” kautta varsinaiseen käännöstyöhön kohdekielelle. Hermeneutii-
kalla on merkittävä rooli yleensäkin kääntämisessä ja erityisesti runouden kääntä-
misessä. Artikkelissa The fundamentals of constructing a hermeneutical model for 
poetry translation mainitaan tulkinnat ja nimenomaan omaperäiset lähtökieliset 
tulkinnat, joita voidaan käyttää käännöstyön lähtökohtana.422 Luonnollisesti on hel-
pompaa työskennellä kanonisoitujen ja tunnettujen tekstien ja kirjailijoiden kanssa 
kuin tehdä aivan uusia avauksia. Tästä kirjoittajat eivät kuitenkaan anna esimerk-
kejä. Joka tapauksessa he korostavat kotouttamisen ja vieraannuttamisen käsitteitä: 
  

Tämän keskustelun lopputuloksena esitämme, että kotouttaminen ja vieraannuttaminen 
ovat kääntämisen tutkimuksen tärkeimpiä hermeneuttisia käsitteitä puhuessamme ikiai-
kaisesta lähtöteksti- tai kohdetekstipainotteisesta kääntämisongelmasta.423 

 
Vieraannuttaminen ja kotouttaminen eivät ole pelkästään runouden kääntämi-
sen haasteita vaan tuottavat päänvaivaa muidenkin lajien parissa. Lyriikassa var-
sinkin kaukaisempien kulttuurien runotulkinnat asettavat kääntäjän vaativien 
tehtävien äärelle. Ensimmäisenä mieleeni tulevat japanilainen ja kiinalainen ru-
nous. Seuraavaksi olen poiminut Susan Bassnettin kirjasta Teoksesta toiseen muu-
tamia hänen oleellisina pitämiään elementtejä runouden kääntämisessä: 
 

• usein kääntäjä käyttää metodina vain yhtä elementtiä, jolloin tulos kärsii 
• tärkeää olisi saada aikaan elävä kohdekielinen teksti  
• etäisen tekstin kääntämisen ongelma saattaa olla esimerkiksi, että kyseinen  

genre on täysin kuollut (esim. pastoraali) 
• lähtötekstiä ei saisi asettaa korkeampaan asemaan kuin kohdekielistä tekstiä 
• muistettava muuttumaton ydin 
• ei ole yhtä ainutta tapaa kääntää runoa ja ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa  

kirjoittaa runo.424 
 

419 Lehto 2008, 33. 
420 Lefevere 1975, 42. 
421 Lehto 2008, 34. (John Keats: Syksylle ja muita runoja ja kirjeitä, Poesia 2020). 
422 Kharmandar 2013, 586–587. 
423 Kharmandar 2013, 586–587. (käänt. Vesa Lahti). 
424 Bassnett 1995, 102–117.  



 
 

142 
 

Käännöskurssien suomentajilla kurssin kokeellisuuden takia on harvoin käytet-
tävissään useita metodeja ja tulokielen elävyys ei välttämättä näin alussa ole it-
sestään selvyys. Meidän kielellemme ja kulttuurillemme etäisiä tekstejä ei juuri-
kaan ole suomennettu käännöskurssilla, joitakin harvoja poikkeuksia lukuun ot-
tamatta. (Syksyn 2017 kurssilla opiskelija käänsi John Davies of Herefordia ja 
William Shakespearea). Bassnettin listaamaan lähtötekstin asettamisessa korke-
ampaan asemaan kyseeseen tulee lähinnä liiallinen alkuperäisen runon ja runoi-
lijan kunnioittaminen. 

Vuoden 2011 syksyn kääntämisen ja adaptaation kurssille (7.9.–14.12.) opis-
kelijamme valitsi suomennettavakseen hieman erilaisen tekstin eli muutamia 
Märta Tikkasen Vuosisadan rakkaustarinan 425  espanjan kielelle käännettyjä ru-
noja.426 Tässä yhteydessä tarkastelen käännöstyötä runouden suomentamisena, 
vaikka tämä liittyy myös oleellisesti välikielen kautta kääntämiseen. Käytän 
myös prosessin ja suomennosten analysoinnin apuna opiskelijan työpäiväkirjan 
muistiinpanoja. 
 

Ensimmäisellä kerralla käänsin kolme espanjaksi käännettyä runoa. Liekö syynä se, että 
kääntäjä on ollut mies, koska tunsin tietynlaista etäisyyttä tekstiin. Kääntämistä vaikeutti 
espanjan kielen rakenne, sen verbien monimerkityksellisyys sekä persoonapronominien 
poisjättäminen. Kääntämisessä piti tarkasti kiinnittää huomio verbien sijamuotoihin. Luu-
len, että kulttuurierot vaikuttavat siihen, minkälaisia merkityksiä sanoille annetaan.427  

  
Vi flyttade ihop Nos pusimos a vivir juntos 
inte för att vi  no porque nosotros 
ville det lo quisiésemos 
utan för att vi sino porque 
inte kunde låta bli no podíamos dejar de hacerlo 
 
Vi flyttar inte Nosotros no nos vamos 
ifrån varann  cada uno por nuestro lado 
fast vi vill det aunque es lo que queremos 
för att vi fortfarande  porque todavía no podemos prescindir 
inte kan låta bli  el uno del otro 
varann 
 
Om dethär ar hat Si esto es odio 
hur ser då kärlek ut? ¿cómo es entonces el amor? 
428  429 
 
  

 
425 Tikkanen 2010.  
426 Käännökset ruotsista espanjaksi Francisco J. Uriz 1989. 
427 Kurssi 2011. 
428 Tikkanen 1978.  
429 Uriz 1989. 
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Me muutimme yhteen  Me muutimme yhteen Me muutimme yhteen 
ei siksi että ei siksi että ei siksi että 
halusimme  halusimme halusimme 
vaan siksi että  vaan koska vaan koska 
emme voineet muuten olla emme voineet muutakaan emme voineet muutakaan 
 
Me emme muuta erillemme Me emme muuta erillemme Me emme muuta erillemme 
vaikka haluamme vaikka haluamme vaikka olemme päättäneet 
siksi että emme vieläkään olemme jokaisen hetken lähekkäinolla välittämättä 
voi muuten olla koska emme osaa olla ilman  toisistamme 
kuin lähekkäin toisiamme 
 
Jos tämä on vihaa  Jos tämä on vihaa Jos viha on tällaista 
millaista sitten on rakkaus?  mitä sitten on rakkaus? millaista sitten on rakkaus? 
430  431 432 
 
Runon ensimmäiset säkeistöt ovat suomennoksissa lähes sanasta sanaan saman-
laiset aina rakennetta myöten. Espanjalaisessa käännöksessä verbi ”muuttaa” ei 
toistu. Opiskelija suomentaa toisessa säkeistössä verbin vill ensin sanalla halu-
amme ja muuttaa sen toisessa versiossa sanoiksi olemme päättäneet, jolloin mer-
kitys muuttuu ja samalla muuttuu myös loppuosan sanoman merkitys. Työpäi-
väkirjassaan opiskelija kirjoittaa espanjan kielen verbeihin liittyvistä useista eri 
merkityksistä ja aikamuodoista. Itse kiinnitin huomiota verbin poner preteriti-
muotoon pusimos ja querer verbin subjunktiivin imperfektiin quisiésemos. Lähtö-
kohtaisesti valinta suomentaa espanjan kielestä alkujaan ruotsinkielistä runoutta 
on varsin haastava tehtävä, ja opiskelija toteaakin päiväkirjassaan: 
 

Toisella kerralla käänsin suoraan alkuperäisestä, ruotsinkielisestä tekstistä kolme oudom-
paa runoa. Kääntäminen tuntui huomattavasti helpommalta, koska teksti ei ollut muotou-
tunut uuteen kieleen vaan sain Tikkasen runoista alkuperäisen aidon tunnelman ja otteen. 
433  
 
Annoin itselleni hieman vapaammat kädet, kun korjasin ensimmäisen käännökseni uuteen 
uskoon palautteen mukaan. Toisella käännöskierroksella käytin jo luonnostaan omaa tul-
kintaa. Tämän huomasin, kun vertasin Pennasen suomennosta omaani.434 
 

Käännöskurssin tunnilla opiskelija toteaa edelleen, että  
 

olin kääntänyt espanjasta liian monimutkaisesti ja että ruotsista oli paljon helpompi kään-
tää suomeksi ja kuinka kulttuurisesti ollaan lähellä toisiamme.435  
 

Täytyy tietysti huomioida, että Märta Tikkanen on Suomessa asuva kirjailija, joka 
kirjoittaa ruotsiksi. (Teoksen on suomentanut kirjailija Eila Pennanen). Kurssin 
ryhmän toimivuutta osoittaa myös opiskelijan kiitos palautteesta, joka ohjasi hä-

 
430 Tikkanen & Pennanen 2010. 
431 Kurssi 2011, 1. versio. 
432 Kurssi 2011, 2. versio. 
433 Kurssi 2011, käännöspäiväkirjasta. 
434 Kurssi 2011, käännöspäiväkirjasta. 
435 Kommentti oppitunnilta 7.12.2011. 
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net luovempaan ilmaisuun. Käännöskurssien periaatteena on ollut, että aikai-
sempia suomennoksia, mikäli niitä on olemassa, saa toki lukea ja käyttää oman 
suomennoksen tukena, mikäli opiskelija näin haluaa. 
 

Runouden kääntäminen vaati herkkyyttä, taitoa vaistota asioita, sanojen merkityksiä ja si-
sältöä. Runon kääntämisessä on suuri haaste saada luotua käännökseen runon alkuperäi-
nen tunnelma ja merkitys. Sen vuoksi se onkin niin mielenkiintoista ja vaikeaa.436 

 
Syksyn 2016 kääntämisen ja adaptaation kurssille (29.9.–15.12.) eräs opiskelija va-
litsi suomennettavakseen yhdysvaltalaisen runoilijan ja näytelmäkirjailijan Edna 
St. Vincent Millayn (1892–1950) kuusi runoa, joista tässä yhteydessä käsittelen nel-
jää. Opiskelijan pääaine on kirjoittaminen (suoritettuna kandidaatin tutkinto). 
Hän teki parhaillaan maisterinopintoja ensimmäistä vuottaan ja oli saanut pää-
tökseen yleisen kasvatustieteen ja yleisen kirjallisuustieteen perusopinnot, ja te-
keillä olivat myös psykologian perusopinnot. Opiskelija vastaa sähköpostilla ky-
symykseeni: kuinka päädyit tekstiin, jonka valitsit käännettäväksi? 
 

Päätin heti, että haluan kääntää runoja, koska halusin haastetta elämään, ja aikaisemmin 
olin kääntänyt vain omia runojani. Pohdin pitkään, kenen runot tuntuisivat sopivan haas-
tavilta. Lopulta päähäni popsahti The First Fig -runo, johon olin aikaisemmin törmännyt 
ja tykästynyt kovasti. En tiennyt edes runon kirjoittajaa ennen kurssia, mutta googlen 
kautta sitten löysin Edna St. Vincent Millayn. Totesin pitäväni hänen muistakin runoistaan 
paljon. Luin kaiken hänen tuotantonsa, jonka sain käsiini (netin välityksellä), ja niistä poh-
din, mitkä voisivat olla minun tasoiselleni amatöörille käännettävissä.437 

 
 
Edna St. Vincent Millay  
 
 
The First Fig  
 
My candle burns at both ends;  
It will not last the night;  
But ah, my foes, and oh, my friends—  
It gives a lovely light!438 
 
 
Ensimmäinen viikuna  
 
Kynttiläni palaa molemmista päistään:  
se ei kestä tätä yötä.  
Mutta, oi viholliseni, ja voi ystäväni –  
se suo sulokkaan valon.439 

 
436 Kurssi 2011, käännöspäiväkirjasta. 
437 Kurssi 2016. 
438 Millay 1920. 
439 Kurssi 2016. 
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The Second Fig 
 
Safe upon the solid rock the ugly houses stand:  
Come and see my shining palace built upon the sand!440 
 
 
Toinen viikuna 
 
Turvassa vankan kiven päällä kohoavat rumat talot: 
tulkaa katsomaan säihkyvää palatsiani, jonka rakensin hiekan päälle!441 
 
 
Eräs kurssin 2016 toinen opiskelija kommentoi näitä kahta lyhyttä runoa: 
 

Ensimmäinen ja toinen viikuna  
-Pidin näistä paljon, välähdysmäisiä ajatuksia  
-En keksi mitään huomautettavaa paitsi ’suo’ sanan voi periaatteessa vaihtaa myös  
sanaan ’luo’ jos haluaa välttää -s äänteen toistoa.442 
  
Runous tuntui hyvin paljon vaativan luovia käännösratkaisuja. Miten ilmaista sama asia 
oikeanlaisessa muodossa ja samanlaisella tyylillä kun kielet ovat niin erilaiset?443  

 
Näissä ensimmäisissä suomennetuissa runoissa opiskelija on säilyttänyt runojen 
alkuperäiset rakenteet ja onnistunut myös tavoittamaan tyylin. Runojen otsi-
koissa esiintyvä sana fig antaa urbaanin sanakirjan mukaan useita seksuaalisuu-
teen viittaavia merkityksiä ja erityisesti homoseksuaalisuuteen. Tätä kautta runot 
saavat sisältöä - varsinkin, kun otetaan huomioon, että Edna St. Vincent Millay 
oli biseksuaali. Näin kynttilä symbolisoi kirjoittajan kiihkeää elämää, ja varsinkin 
opiskelijan käännös ”sulokkaan” tuo suomennokseen hienovivahteisen sävyn. 
Ehdotin paria pientä muutosta eli ensimmäisestä runosta voisi poistaa sa-
nan ”tätä”, eikä sanoma juurikaan kärsisi siitä, mutta se on säilytetty myös toi-
sessa versiossa. Toinen ehdotukseni oli toisen runon lopussa: palatsiani, jonka 
rakensin hiekan päälle! -> palatsiani, hiekalle rakentamaani. Tämäkin säilyi en-
simmäisen version mukaisena. Näin lyhyet runot eivät anna montakaan tulkin-
nan mahdollisuutta. Periaatteessa runojen sanoma on selkeä. Hiekka ja kivi sym-
bolisoivat myös kertojan elämäntapaa, jota hän korostaa säihkyvällä palatsillaan. 
Mietin vielä vaihtoehtoa ”kivelle” ja itse kääntäisin sen kalliolle. Yleensäkin 
kaikki tunneilla tehdyt muutosesitykset ovat aina vain vaihtoehtoja, joihin suo-
mentaja saa tarttua tai jättää ne huomiotta. Näillä esityksillä pyritään kannusta-
maan kääntäjää luovuuteen ja katsomaan suomennosta eri näkökulmista. 

Eniten keskustelua oppitunnilla herätti runo The True Encounter. Kääntäjä 
kirjoittaa työstään päiväkirjassaan: 
 

 
440 Millay 1920. 
441 Kurssi 2016. 
442 Kurssi 2016. 
443 Kurssi 2016 (runojen suomentaja). 
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Aloitin käännökseni tekemällä suoran käännöksen, jossa en välittänyt laisinkaan riimikaa-
vasta. Runon The True Encounter kohdalla se näytti tältä: 

 
  
Tosi kohtaaminen 
 
"Susi!" Huusi viekas sydämeni 
Jokaisen lampaan nähtyään 
Ja herätti koko maaseudun. 
 
"Susi! Susi!" - ja ylös nousisi 
hyvät naapurit tuoden lapiot  
Ja heinähangot avukseni. 
 
Lopulta oli huutoni tuttu: 
Siinä asui vapautukseni. 
Tapasin suden yksin 
Ja minut ahmaistiin rauhassa. 
 
 
Tämän jälkeen kirjoitin ylös runon riimikaavan: 
 
 A 
 B 
 B 
 
 A 
 C 
 C 
 
 D 
 E 
 D 
 E 
 
Seuraavaksi laitoin englanninkielisen runon syrjään kokonaan, ja toimin ainoastaan riimi-
kaavan ja raa’an käännöksen pohjalta melkein kuin palapeliä rakentaen. Käänsin neljää 
runoa vuorottain toistensa lomassa, ja sain kaksi niistä palautettavaan kuntoon. 
The True Encounter osoittautui helpoimmaksi kääntää, ja se olikin pitkään valmis lukuun 
ottamatta riimiparia: ” At length my cry was known”, ” I met the wolf alone”. Muissa rii-
meissä pystyin päätteillä leikittelemällä ja sanajärjestystä vaihtamalla pääsemään varsin 
pitkälle, mutta tuota kohtaa en saanut samalla lailla taipumaan. Käännökseen ” Niin huu-
toni tunnettiin perin pohjin” en ole laisinkaan tyytyväinen, mutten tähän palautukseen sitä 
ehdi enää lisää pohtia. The True Encounter -runon käänsin n. neljän eri käännöstuokion 
aikana. Näiden tuokioiden välille jäi vähintään useita päiviä väliin, sillä halusin antaa ai-
voilleni aikaa raksutella.444 
 

 
  

 
444 Kurssi 2016, suomentajan käännöspäiväkirjasta. 
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The True Encounter Tosi kohtaaminen  
 
  
“Wolf” cried my cunning heart  "Susi!" sydämeni viekas huusi 
At every sheep it spied,  kohdalla lampaan jok´ikisen 
And roused the countryside. ja koko maaseudun herättäen. 
 
“Wolf! Wolf!” – and up would start "Susi! Susi!" - ja ylös nousi 
Good neighbours, bringing spade ain´ nuo hyvät naapurini 
And pitchfork to my aid. kans' talikon, lapion avukseni. 
 
At length my cry was known: Niin huutoni tunnettiin perin pohjin: 
Therein lay my release. vapaus saapui sen vanassa. 
I met the wolf alone Suden yksin kohtasin 
And was devoured in peace.445  ja tulin ahmaistuksi rauhassa.446 
 
 
Tosi kohtaaminen 
 
"Susi!" sydämeni viekas huusi 
aina lampaan nähdessään. 
Se sai koko maaseudun liikkeeseen. 
 
"Susi! Susi!" – ja ylös ponkaisi 
hyvät naapurini tuoden 
talikot, lapiot avukseni. 
 
Niin kävi huutoni tutuksi: 
vapaus saapui sen vanassa. 
Suden yksin kohtasin 
ja tulin hotkaistuksi rauhassa.447 
 
Opiskelija esittelee hyvin prosessin etenemistä, vaikka hän ei kirjoita lukukoke-
muksestaan eikä kokonaisuuden hahmottamisesta. Toisaalta hän aloittaa raaka-
käännöksellä eli tavalla, jota lähes kaikki opiskelijat käyttävät. Harvinaisempaa on 
riimikaavan avulla suoritettu lähiluku. Suomennoksessa loppusoinnillisuus ei 
vielä ole parhaassa mahdollisessa muodossaan. Englannin kielen rytmiä ei ole 
suinkaan helppo toteuttaa suomeksi. Opiskelija löytää hyviä ratkaisuja, kuten ”- ja 
ylös ponkaisi”. Mielenkiintoista on huomata, kuinka hän palaa raakaversioon koh-
dassa ”Tapasin suden yksin -> Suden yksin kohtasin”. Hän toteaa lopuksi, kuinka 
säe ”At length my cry was known” ei tyydytä häntä, ja on oikeassa myös siinä 
suhteessa, että kyseessä on koko runon ratkaisurivi, jolla luodaan runon merkitys. 
Viimeisessä versiossa hän onnistuu suomentaessaan ”Niin kävi huutoni tutuksi:” 

Opiskelija, joka edellä kommentoi suomentajan kahta lyhyttä runoa, toteaa 
nyt tästä käännöksestä sähköpostilla lähettämässään palautteessa: 
 

-Rivien tavutus onnistuu hienosti, hyvä tempo pysyy läpi runon  
-Myös ’s’ äänteen viljely eri sanojen yhteyksissä toimii edukseen  
*Tämä oli sinulla jo viimeksi, en huomaa suurempia eroja aiempaan  
versioon ja muistan pitäneeni jo siitäkin.448 

 
445 Millay 1939. 
446 Kurssi 2016, 2. versio. 
447 Kurssi 2016, 3. versio. 
448 Kurssi 2016. 
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Dirge Without Music  
 
I am not resigned to the shutting away of loving hearts in the hard ground.  
So, it is, and so it will be, for so it has been, time out of mind:  
Into the darkness they go, the wise and the lovely. Crowned  
With lilies and with laurel they go; but I am not resigned.  
 
Lovers and thinkers, into the earth with you.  
Be one with the dull, the indiscriminate dust.  
A fragment of what you felt, of what you knew,  
A formula, a phrase remains, —but the best is lost.  
 
The answers quick and keen, the honest look, the laughter, the love, —  
They are gone. They are gone to feed the roses. Elegant and curled  
Is the blossom. Fragrant is the blossom. I know. But I do not approve.  
More precious was the light in your eyes than all the roses in the world.  
 
Down, down, down into the darkness of the grave  
Gently they go, the beautiful, the tender, the kind;  
Quietly they go, the intelligent, the witty, the brave.  
I know. But I do not approve. And I am not resigned.449 
 
Surulaulu ilman musiikkia 
 
En alistu siihen, että rakastavat sydämet kovaan maahan lukitaan. 
Niin se on, niin se tulee olemaan, sillä niin se on ollut, ajasta, muistista riippumatta: 
pimeyteen käy tie niin viisaan kuin sulokkaan. 
Kruunattuna liljoin ja laakerinlehdin he menevät; mut´ tämän näen alistumatta. 
 
Rakastajat, ajattelijat, käykää jo maahan. 
Olkaa yhtä ikävän, erottelukyvyttömän tomun kanssa. 
Siitä, mitä tunsit, tiesit, murto-osan, 
kaavan, fraasin jätät jälkeen - mutta paras on poissa. 
 
Nopean, nokkelan vastauksen, rehellisen näkemyksen, naurun, rakkauden - 
kaiken tuon se vei. Nyt ne ruokkivat ruusuja. Elegantin, kiharan 
kukinnon se luo. Tuoksuvan kukinnon se luo. Tiedän. Vaan hyväksy en. 
Paljon arvokkaampi oli silmiesi valo kuin ruusut koko maailman. 
 
Alas, alas, alas pimeyteen haudan 
hellästi näen menevän hyväntahtoisen, kauniin, herkän; 
hiljaa näen menevän älykkään, urhean, nokkelan. 
Tiedän. Vaan en hyväksy. Enkä alistu tähän.450 
 
Surulaulu ilman musiikkia  
  
En alistu siihen, että rakastavat sydämet lukitaan maahan.  
Niin se on, ja niin se tulee olemaan, sillä niin se on ollut, ajasta, muistista riippumatta:  
pimeyteen käy tie niin viisaan kuin sulokkaan.  
Kruunattuna liljoin ja laakerilehdin he menevät; mutten alistu tähän.  
  

  

 
449 Millay 1928. 
450 Kurssi 2016, 1. versio. 
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Rakastajat ja ajattelijat, käykää jo maahan.  
Olkaa yhtä ikävän, silmittömän tomun kanssa.  
Vain murto-osa siitä minkä tunsit, minkä tiesit,  
kaava, fraasi, jää jälkeen – mutta paras on menetetty.  
  
Nopeat ja nokkelat vastaukset, rehellinen näkemys, nauru, rakkaus –  
ne ovat poissa. Nyt ne ruokkivat ruusuja. Elegantin, kiharan  
kukinnon se luo. Tuoksuvan kukinnon se luo. Tiedän. Vaan en hyväksy.  
Paljon kallisarvoisempi oli silmiesi valo kuin kaikki maailman ruusut.  
  
Alas, alas haudan pimeyteen  
hellävaroin menevät kauniit, herkät, hyväntahtoiset;  
hiljaa menevät älykkäät, nokkelat, rohkeat.  
Tiedän. Vaan en hyväksy. Enkä alistu tähän.451 
  

Saman kurssin toinen opiskelija panee merkille useita positiivisia asioita vertail-
lessaan ensimmäistä ja toista versiota ja kehuu myös käännöksen toimivuutta: 

 
 -Ensimmäisen säkeistön viimeinen virke puolipisteineen +++ dramaattinen  
-”silmitön tomu” +++  
-2. säkeistö erinomainen +++  
-Kertojan(/lausujan?) sävy säilyy hyvin läpi runon, selkeä idea, joka hyvin ilmaistu  
-Toteamus-tyyliset lauseet toimivat hienosti +++452 
 
En tosiaan ole paras henkilö, jolta kysyä apua runojen käännöksissä, mutta kuten proosa-
käännöksenkin tapauksessa, tuottamasi tekstit ovat luonnollisen tunteita ja niitä lukiessa 
ei tule mieleen, että ne on erikseen käännetty jotain tarkoitusta varten, vaan teksti toimii 
sellaisenaan voimakkaasti. Erinomaista työtä, aivan kuten aikaisemminkin!453 
 

Nämä opiskelijan päiväkirjan kommentit koskevat Surulaulu ilman musiikkia en-
simmäistä versiota. 

 
Runon Dirge Without Music käänsin lähes kokonaan yhdeltä istumalta, ja olisin niin saat-
tanut tehdäkin, jos puolentoista tunnin bussireissu ei olisi tullut päätökseensä. Loput kään-
nöksestä tein samana iltana. Palautuspäivänä vielä tarkastin molempien runojen kirjoitus-
asua ja oikeinkirjoitusta, mutta muuten annoin niiden olla. En osaa sanoa kuinka erilaiselta 
Surulaulu ilman musiikkia näyttäisi, jos olisin käyttänyt siihen enemmän aikaa. Kenties se 
olisi hiotumpi. Dirge Without Music oli sanojensa puolesta The True Encounter -runoa 
haastavampi käännös. Haastetta aiheuttivat etenkin sanat: ”resigned” ja ”indiscriminate”. 
Ensimmäiselle ei ole olemassa yhden sanan käännöstä, saatikka sitten sellaista, joka toimisi 
adjektiivina. Kuitenkin se täytyisi ilmaista varsin tiiviisti, ettei runon muoto lähde ihan 
käsistä… Sanalle ”indiscriminate” ei löydy käännössanaa, joka sitä täysin vastaisi. Paljon 
merkitystä on menetetty, enkä koe pystyväni sitä kompensoimaan.454 

 
Esitän seuraavassa muutamia huomioita kahden eri version suomennoksista. 
Rune Ingo mainitsee kielen variaatioista kirjoittaessaan murteiden ja eri rekiste-
reiden lisäksi, kuinka kieli muuttuu ja elää ajan mukaisesti, pystysuuntaisesti. 

 
451 Kurssi 2016, 2. versio. 
452 Kurssi 2016. 
453 Kurssi 2016. 
454 Kurssi 2016, suomentajan käännöspäiväkirjasta. 
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Kieli on näin kiinnittynyt omaan aikaansa.455 Millayn runo on julkaistu vuonna 
1928 eli noin yhdeksänkymmentä vuotta sitten. Runon poljento, rytmitys ja lop-
pusoinnut vaativat kääntäjältään tarkkuutta. Leevi Lehdonkin mainitsema fo-
neettisuus korostuu Millayn tekstissä. Runo alkaa karskilla ja raastavalla sä-
keellä ”I am not resigned to the shutting away of loving hearts in the hard ground” 
ja vaatisi myös suomennokselta äännetason ratkaisun, jolla päästään samaan tun-
netilaan. Seuraava säe etenee kuiskauksenomaisesti ja on suomennettu hyvin. 
Oma käännökseni aivan rivin lopussa menisi näin: …”time out of mind” -> ” ajan 
muistista riippumatta”. Toisen säkeistön lopussa Millay kirjoittaa” A fragment 
of what you felt, of what you knew, / A formula, a phrase remains, —but the 
best is lost.” 456  Tässä kovat konsonantit ikään kuin sylkäistään ulos sanojan 
suusta ja suomentaja on jälleen haasteen edessä. Toisessa versiossaan opiskelija 
tavoittaa oikean tunteen. Resigned -sanan käytössä opiskelija on lopulta päätynyt 
samaan suomennokseen molemmissa versioissa ja muuttanut nurinkurista sana-
järjestystä sujuvammaksi sekä lyhentänyt lausetta ”sydämet kovaan maahan lu-
kitaan” -> ”sydämet lukitaan maahan.” Ensimmäinen versio sekoittaa riimitystä 
ja vapaampaa runomuotoa, mutta jo toisessa versiossa kääntäjä käyttää luovuut-
taan ja pääsee lähemmäksi alkutekstin henkeä. Miettimistä aiheuttanut sana in-
discriminate muuttuu erottelukyvyttömästä silmittömäksi ja on parempi ratkaisu, 
koska runossa tässä kohtaa voi tulkita kokijan silmitöntä raivoa tai mitäännäke-
mättömyyttä. Ryhmän palautteen myötä myös epätarkkuudet ovat vähentyneet. 
Lisäksi ainakin yksi kurssin opiskelijoista antoi vielä henkilökohtaisen palaut-
teen sähköpostilla. Juuri tästä palautteesta olen käyttänyt edellä olevia lainauksia. 

Olen hyvin samaa mieltä edellä olevasta, erään opiskelijan luonnehdin-
nasta ”runous tuntui vaativan hyvin paljon luovia käännösratkaisuja”. Kurssi-
laisten toisilleen antamissaan palautteissa korostuvat eri näkökulmat. Tämä pä-
tee erityisesti juuri runouden kääntämiseen. Moni opiskelija painottaa tunnel-
man ja merkitysten kääntämistä kohdekielelle. Keskustelun arvoinen asia olisi 
espanjasta Märta Tikkasen runoja suomeksi kääntäneen opiskelijan viittaus etäi-
syydestä tekstiin, minkä hän ilmeisesti liittää vierauden kokemukseensa mies-
puolisen kääntäjän tekstiä suomentaessaan. 

6.5 Välikielen kautta kääntämisen erityisongelmat 

Artikkelissaan Arabian- ja persiankielinen kirjallisuus, Jaakko Hämeen-Anttila 
toteaa:  
 

Ensimmäiset islamilaisen kirjallisuuden suomennokset olivat välikielten kautta tehtyjä.457  
 

 
455 Ingo 1990, 291. 
456 Teague 2009, 16–17. 
457 Hämeen-Anttila 2007, 252. 
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Lisäksi hän toteaa, että ensimmäiset suorat suomennokset ilmestyivät vasta 
vuonna 1957. Muissakin kielissä suomennoshistoria noudattelee pitkälti samaa 
kaavaa. Esimerkiksi japanilainen proosa sai ensimmäisen suomennoksensa vasta 
vuonna 1906 ja samoin kiinalaista kirjallisuutta suomennettiin ensimmäisiä ker-
toja 1900-luvun alkuvuosina. Puhuttaessa välikielistä 458  tarkoitamme yleensä 
englantia, ranskaa ja saksaa sekä oman kielemme suhteen myös ruotsia, varsin-
kin suomennoshistorian alkuvaiheista puhuttaessa. Juuri arabian, japanin ja kii-
nan kielen osaavia kääntäjiä ei ollut kuin muutama 1900-luvun alussa, ja oli tyy-
dyttävä välikielen kautta kääntämiseen. Tänään tilanne on toinen ja yhä enem-
män suomennetaan alkuperäisestä kielestä. Kuitenkin välikielestäkin käännök-
siä syntyy yhä.459 Ehkä syy tähän löytyy kustantajien talouspolitiikasta. Toisaalta 
välikielen kautta syntyvä suomennos ei ole välttämättä huono ratkaisu, sillä asi-
antunteva kääntäjä voi parhaimmassa tapauksessa hyödyntää montaa eri väli-
kielistä käännöstä, kuten Kai Nieminen toteaa Tuomas Anhavan käännöstyöstä: 

 
Tuomas Anhavasta voi sanoa, että hän suomensi pintatasoa syvempää kieltä. Hän käänsi 
japanilaisia tankoja englannin-, saksan- ja ranskankielisten välikäännösten kautta, mutta 
tosiasiassa hän suomensi runon kieltä. Tiedän, että hänellä oli käytössään Arthur Waleyn 
teos Japanese poetry: The ’Uta’, joka sisältää toistasataa tankaa translitteroituina ja sekä 
sanastollisin että kieliopillisin nootein varustettuna ja alkuun vielä kieliopillisen katsauk-
sen. Käsitykseni on, että hän tämän suppeahkon kirjan avulla hankki itselleen intuitiivisen 
tajun siitä, miten klassisen tankarunouden japani toimii. Ja koska hänen intuitionsa runou-
den toiminnasta yleensäkin oli vertaansa vailla, hänen ei tarvinnut varsinaisesti oppia ja-
pania. Muiden käännöksiä verratessaan hän kykeni reduktion ja deduktion avulla näke-
mään, mitä alkuperäinen runoilija oli tahtonut sanoa. Harva hänen suomennoksensa on 
jonkun yksittäisen välikäännöksen käännös sinänsä. Jotkin niistä ovat paradoksaalisesti 
jopa parempia kuin japanilainen alkuteksti. Anhava on oivaltanut, mitä runoilija ajatteli ja 
vapaana tilanteesta ja konventioista sanonut sen suomeksi. Tulkitsen ja suomennan monet 
runot eri tavoin kuin hän, mutta usein kyse on vain sävyerosta, harvemmin ristiriidasta. 
Irrallisia runoja esteettisin perustein valikoinut Anhava oli vapaa kontekstin kahleista, mi-
nun on usein otettava huomioon runon puitteet: syntytilanne, alkuperäinen vastaanottaja, 
mahdollinen vastaus ja niin edelleen.460 
 

Kääntäjä Kai Nieminen vastaa Raisa Porrasmaan kysymykseen välikielten kautta 
kääntämisestä:  

 
Ongelma välikielten käyttämisessä on ehkä ennen kaikkea siinä, että taidokkaan englan-
nin- tai saksan- tai ranskankielisen käännöksen kognitiivinen kielimaailma on englantilai-
nen tai saksalainen tai ranskalainen. Ja kun taitava suomentaja eläytyy siihen, hän ei eläy-

 
458 Välikielen lisäksi epäsuorasta käännöksestä käytetään myös käsitettä siltakieli tai pivot-
kieli ja vastaavasti englanniksi: interlanguage, bridge language, pivot  language. 
459 Minulla on ollut tilaisuus kääntää sloveeninkielisiä runoja välikielen eli  englannin kautta 
suomeksi. Slovenialainen kirjailija Barbara Korun asui residenssissä Keski-Suomen Kirjaili-
jatalolla toukokuun ajan (2013) ja sopimukseen kuului järjestää tapahtuma, jossa hänen teks-
tejään luettaisiin. Yhdessä päädyimme kymmeneen runoon, jotka löytyvät irlantilaisen Theo 
Dorganin sloveenista englanniksi kääntämästä Barbara Korunin teoksesta Songs of Earth 
and Light. Osa runoista oli hyvin lyhyitä ja muutama kohtuullisen pitkä. Yksikään ei kään-
tynyt ilman perusteellisia neuvotteluja. Välikielen kautta suomentaminen ja siinä onnistu-
minen on siis hyvinkin mahdollista, etenkin jos kääntäjällä on tilaisuus perusteelliseen kes-
kusteluun ja mielipiteiden vaihtoon lähtötekstin kirjoittajan kanssa. 
460 Porrasmaa 2016, 1. 
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dykään japanin kielen kantamaan kognitioon vaan alkutekstinä käyttämänsä kielen. Muu-
tenhan ei olisi niin väliä, mitä kieltä ajatusten välittämisessä käytetään. Jos hyvin esimer-
kiksi japania osaava kääntäjä joutuu kääntämään japanilaisen kirjailijan englanniksi kään-
nettyä tekstiä, hän helpostikin löytää tekstin taustalta alkuperäisen ilmaisun ja kykenee 
moitteettomaan käännökseen. Kyse on siis enemmän kognitiivisesta eläytymisestä kuin 
kielestä sinänsä.461  
 

Olen käsitellyt lähemmin kielen tasolla tapahtuvia muutoksia edellisessä osiossa 
näytelmän kääntämisestä tukeutuen Hilkka Pekkasen väitöskirjaan. Jatkan tältä 
pohjalta myös tässä osiossa ja käytän jo mainittuja muutostermejä. Kyseessä on 
kolme eri teosta ja niiden osakäännökset. 

Opiskelija oli valinnut teoksesta Louise van Swaaij ja Jean Klare: Elämän kar-
tasto/The Atlas of Experience462 lyhyen tekstin Stream of Ideas -otsikon alta, jonka 
hän käänsi sanoilla Ideoiden virta. Teoksen on suomentanut Kaisa Sivenius ni-
mellä Innoituksen lähteet.463 

Opiskelija kirjoittaa työskentelypäiväkirjassaan näin:  
 
Olin lukenut kirjan tuolla kyseisellä matkalla muutama vuosi sitten, ja Suomeen palattuani 
sen varsin luovan suomennoksen. Luin kyseisen luvun uudelleen pariin kertaan ja innos-
tuin tehtävästä niin, että aloitin työn yöllä. Käänsin sanakirjan avulla kolmasosan luvusta. 
Se oli kömpelöä, työlästä, mutta kivaa. Tulostin tuotokseni, muokkailin ja työstin eteenpäin. 
Hain Googlen avulla tietoja Händelistä, spinetistä, Montaignesta, Coleridgestä ja Porlockin 
henkilöstä. Havaitsin, että lähtötekstissä esimerkiksi Händelin nimi oli kirjoitettu väärin, 
mutta en rohjennut muuttaa sitä, vaikka minulla oli oikea tieto. Pohdin, kumpaa käyttäisin, 
mutta kokemattomuuttani olin uskollinen lähtötekstille. Minulla ei ollut tietoa kääntämi-
sestä riittävästi, että olisin ottanut edes tuollaisen vapauden itselleni.464 
 

Kääntäjä viittaa päiväkirjassaan Kaisa Siveniuksen teoksen ranskan-, englannin- 
ja hollanninkielisiä laitoksia mukaillen tehtyyn suomennokseen. David Winnerin 
käännös on paljon alkuperäistä suppeampi ja varsin vapaamuotoinen. Ongel-
mana on juuri opiskelijan käyttämä Winnerin englanninkielinen lähtöteksti. En-
simmäisessä käännöksessä opiskelija pyrkii kääntämään mahdollisimman orjal-
lisesti suoraan lähtötekstistä. Tästä seuraa hieman kömpelö käännös, josta löytyy 
virheitä verbien aikamuodoissa ja hapuilua sopivan sanan tai lauseen löytä-
miseksi. Haastattelussa kääntäjä toteaa ensimmäisestä versiostaan: 

 
 Ja tuostakin tuli ohjaajan taholta silloin ensimmäisellä kerralla se, että tässä on läsnäoloin-
terferenssi eli niin sanoi ohjaaja eli mie en siinä vaiheessa luottanut sitäkään vähää mitä 
nyt tähän tavallaan omaan luovuuteen, että yritin kääntää sitä niin kuin yks yhteen eli suo-
raan, eihän siitä tullut oikeastaan sitten mitään tolkullista suomenkielistä tekstiä. Se ensim-
mäinen oli ihan, se oli työläs versio ja sitten jälki oli kehnoa.465  
 

Toista versiota pohtiessaan kirjoittaja toteaa päiväkirjassaan:  
 

 
461 Porrasmaa 2016, 1. 
462 Swaaij & Klare 2000. 
463 Swaaij & Klare & Sivenius 2000. 
464 Kurssi 2010. 
465 Haastattelu 7.2.2011. 
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Ryhmän jäseniltä saamani runsas palaute oli minulle arvokasta. Minua hävetti myös se, 
että tekstissä oli edellä mainitsemistani syitten takia virheitä, jotka olisin itsekin huoman-
nut ja korjannut, jos siihen olisi ollut aikaa. Palautteen perusteella työstin tekstiä ja kirjoitin 
sen uudelleen, luin ja muokkasin. Mielestäni sain monia kohtia paremmiksi. Vieläkään en 
rohjennut ottaa riittävästi vapauksia, jotta tekstistä olisi tullut sujuvaa.466 
 

Toinen käännös osoittaa edistymistä. Laajennusmuutoksia löytyy 3 kappaletta, 
supistusmuutoksia 7 kappaletta, sanajärjestykseen liittyviä muutoksia 5 kappa-
letta ja muita, luokittelemattomia 8 kappaletta. Nämä muutokset eivät välttä-
mättä ole vielä lopullisia ja antavatkin lähinnä viitteitä käydystä kamppailusta 
käännöksen parissa. Kääntäjä toteaa versiostaan päiväkirjassaan: 

 
Toisella käsittelykerralla ymmärsin, kuinka tökeröä tekstini oli edelleenkin. Sain taas arvo-
kasta palautetta, josta olen kiitollinen, samoin kuin ryhmäläisten kärsivällisyydestä minun 
ja tekstini suhteen. Ajattelin, että jos olisin osannut valita helpomman tekstin, olisin voinut 
selviytyä tästä tehtävästä kunnialla.467 
 

On huomion arvoista, että sitä mukaa, kun opiskelijan kääntämisen taito kehittyy, 
silloin myös laajennukset, supistukset ja sanajärjestysten muutokset lisääntyvät. 
Kolmas versio paljastaa vielä puutteita käännöksessä, vaikka tekijä toteaakin: 
 

Kolmatta versiota kirjoittaessani rohkenin antaa itselleni luvan muokata tekstiä reilum-
min.468 

 
Muutamia verbimuotoja jää muuttamatta imperfektistä preesensiin ja sanavalin-
toja olisi voinut jalostaa pidemmälle.  
 
Esimerkkilause: 
 

The Messiah may be one of the most sublime of all human works, but even at a less exalted 
level, the process of artistic creation remains profoundly mysterious.  

 
Tämä kääntyy kolmannessa versiossa muotoon:  
 

Messias saattaa olla yksi hämmästyttävimmistä ihmisen taiteellisen työn tuloksista, mutta 
myös sitä vähempiarvoinen taiteellinen luova prosessi pysyy perimmältään salaisuu-
tena.469 

 
Jos vertaamme Kaisa Siveniuksen käännöstä aloittelevan kääntäjän työhön, 
saamme mielenkiintoisia tuloksia.  

 
Then he was interrupted by a visitor from Porlock who insisted on discussing a business 
matter. Coleridge had to talk for more than an hour, and when he returned to his writing, 
discovered that apart from ten lines, the poem had disappeared from his mind ´like the 
images on the surface of a stream in which is cast a stone´. Fortunately, this new metaphor 

 
466 Kurssi 2010. 
467 Kurssi 2010. 
468 Kurssi 2010. 
469 Kurssi 2010. 
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triggered a succession of images that enabled Coleridge to reconstruct parts of the vanished 
dream. This time, there was no visitor and Coleridge finished a new version of the poem. 
470 
 
Tässä kohtaa Coleridgen työn keskeytti Porlockista tullut vieras, joka mieli keskustella hä-
nen kanssaan liikeasioista. Yli tunnin kestäneen keskustelutuokion jälkeen runoilija palasi 
runonsa pariin, mutta havaitsi kauhukseen, että kymmenkuntaa säettä lukuun ottamatta 
kaikki muu oli häipynyt hänen mielestään ´niin kuin katoavat virtaan heitetyn kiven ve-
denpintaan piirtämät renkaat´. Tämä vertaus pani kuitenkin alulle uuden kuvavirran. Ru-
noilija ymmärsi, minne unen aikana nähty näky oli hävinnyt ja onnistui haalimaan sen 
kappaleista kasaan lähes koko teoksen. Onneksi tällä kertaa Porlockista ei saapunut vie-
rasta häiritsemään, vaan Coleridge saattoi ´Kublai-kaaninsa´loppuun.471  
 
Sitten vieras Porlockista keskeytti hänet keskustellakseen liikeasioista. Yli tunnin keskus-
telun jälkeen hän palasi kirjoituksensa pariin ja havaitsi runon kadonneen mielestään ” 
kuin kuva virran pinnasta, johon on heitetty kivi”, lukuun ottamatta kymmentä riviä. On-
neksi tämä uusi vertaus nostatti hänen mieleensä kuvienjakson, ja Coleridge pystyi hah-
mottamaan uudelleen osia kadonneesta unesta. Tällä kertaa ei tullut vierasta ja Coleridge 
sai kirjoitetuksi runonsa loppuun.472 
 

Sivenius kääntää hyvin luovasti, ja hänen käännöksensä virtaan heitetystä ki-
vestä luo kyllä oikean mielikuvan mutta ei vastaa alkuperäistä tekstiä (saattaa 
olla kyse myös erilaisesta lähtötekstistä). Opiskelijakääntäjä ei uskalla ottaa eri-
vapauksia ja kääntää tämänkin lähtötekstilleen uskollisena ja onnistuu siinä. Ku-
ten Pekkanen tutkimuksessaan toteaa, yleensä käännöksissä olisi syytä antaa 
enemmän painoarvoa käännöksen rytmiikalle ja informaatiolle. 

 
Kaikesta päätellen näyttäisi siltä, että keskusteltaessa jonkin elementin sijoittamisessa lau-
seeseen tai virkkeeseen, ennemmin tulisi kiinnittää huomiota siihen, millä tavoin eri infor-
maation yksiköille annettu korostus, fokalisoijan silmän liikkeen suunta ja rytmiset efektit 
käsitellään lähtö- ja kohdekielissä. Rakenteita (elementit), jotka esiintyvät lauseen alussa 
tai lopussa tai ovat tietyssä suhteessa verbiin on analysoitava painopisteen ja korostuksen 
osuuden ja materiaalin sisällön sekä informaation yksiköiden painoarvojen suhteessa.473  
 

Haastattelussa opiskelijakääntäjä vastasi kysymykseen, mistä olisi etua kääntä-
mistyöhön ryhtyvälle, näin:  

 
No, ainakin se hyvä kielitaito ja sitten tietysti hyvä kirjallisuuden tuntemus ja tietysti hyvä 
äidinkielen taito ja kielenhuollon taito ja yleistieto ja tietysti rohkeus, että uskaltaa käyttää 
tätä omaa luovuutta siinä.474 
 

Tässä on nähtävissä selkeä syy-yhteys kielitaidon ja luovuuden välillä. Parempi 
kielen osaaminen antaa kääntäjälle varmuutta ja tilaa ajattelulle ongelmakohtien 
ratkaisuissa. Edelleen hän kirjoittaa työskentelypäiväkirjassaan: 

 

 
470 Swaaij & Klare 2000.  
471 Swaaij & Klare & Sivenius 2000. 
472 Kurssi 2010. 
473 Pekkanen 2010, 165–166. (käänt. Vesa Lahti). 
474 Haastattelu 7.2.2011. 
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Tasapainoilin lähtötekstin, olemassa olevan suomenkielisen käännöksen ja oman kielita-
juni välillä. Mihin luottaisin? Valitettavasti en luottanut tarpeeksi omaan kielitajuuni.475 
 

Päiväkirjasta käy ilmi opiskelijan kamppailu kielitaitonsa ja -opintojensa kanssa, 
joiden hän sanoo ulottuvan keskikoulun aikaan lähes 35 vuoden taakse. Hän ker-
too olevansa myös ei-sosiaalinen, mikä ilmenee erityisesti opiskelun ryhmätilan-
teissa. Tekstin valintaa pohtiessaan hän tunnustaa myös erehtyneensä, koska 
olisi voinut valita ”helpomman” tekstin. Tästä huomiosta kannattaa ohjaajien ot-
taa myös vastuuta eli mahdollisuuksien mukaan kartoittaa ja seurata opiskelijoi-
den kielitaitoa ja yleensäkin mahdollisuutta selviytyä valitun tekstin suomenta-
misesta.  

Syksyllä 2008 käännösopiskelijamme valitsi lähtötekstikseen italian kielestä 
englanniksi käännetyn teoksen Vincent van Goghista, Giuseppe Cafieron A Life 
of Van Gogh476. Sähköpostiviestissä 10.11.2008 opiskelija kertoo suorittaneensa ke-
väällä muun muassa yhteisöviestinnän englanninkieliset aineopinnot, joten kie-
litaidon suhteen ei ilmeisesti ollut ongelmia. Esimerkki lähtötekstistä ja opiskeli-
jan suomennoksista: 

 
Dordrecht was a sleepy place, and every day Vincent made his own silent way from the 
bookshop, housed on the ground floor of a splendid town house on Voor Street to the Tol-
brugstraatje, a curious little alley where Mr Rijken rented rooms above his corn chandler´s 
shop. The window of my room looks out on a garden with pine trees and poplars, and the 
backs of old houses covered with ivy: ‘A strange old plant is the ivy green’, says Dickens. 
The view from my window can be solemn and more or less gloomy, but you ought to see 
it in the morning sun – how different it is then.477  
 
Dordrecht oli unelias paikka ja joka päivä Vincent kulki omaa hiljaista tietään kirjakaup-
paan, joka sijaitsi suurenmoisen kaupungintalon alimmassa kerroksessa Voor- kadulta 
Tolbrugstraatjelle, uteliaalla pikku kujalla, jossa herra Rijken vuokrasi huoneita vilja- ja 
kynttilävarastonsa yläpuolelta. Minun huoneeni ikkuna avautuu kohti mänty- ja poppeli-
puutarhaa ja murattien peittämiä vanhojen talojen seiniä. ”Kummallinen vanha kasvi tuo 
muratin vihreä”, sanoo Dickens. Näkymä ikkunastani voi vaikuttaa juhlalliselta sekä 
enemmän tai vähemmän synkältä, mutta sinun tulisi nähdä se aamuauringossa – kuinka 
erilainen se onkaan silloin.478  
 
Dordrecht oli unelias kaupunki. Päivittäin Vincent kulki omaa hiljaista reittiään kirjakau-
palta asunnolleen, joka sijaitsi Voor- kadun mahtavan kaupungintalon alimmassa kerrok-
sessa Tolbrugstraatjella, uteliaalla pikku kujalla, missä herra Rijken vuokrasi huoneita 
vilja- ja kynttilävarastonsa yläpuolelta. Huoneeni ikkuna avautuu kohti mänty- ja poppe-
lipuutarhaa ja murattien peittämiä vanhojen talojen seiniä. ”Kummallinen vanha kasvi tuo 
muratin vihreä”, sanoo Dickens. Näkymä ikkunastani voi vaikuttaa juhlalliselta sekä 
enemmän tai vähemmän synkältä, mutta sinun tulisi nähdä se aamuauringossa – kuinka 
erilainen se onkaan silloin.479 
 

 
475 Kurssi 2010. 
476 Cafiero 2003. 
477 Cafiero 2003, 43. 
478 Kurssi 2008, 1. versio. 
479 Kurssi 2008, 2. versio. 
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Verrattuna ensimmäiseen käännösversioon toinen on jo täsmällisempi, vaikka-
kin sisältää pieniä virheitä, kuten sanan curious suomennos, joka käännettynä 
uteliaaksi ei toimi, vaan parempi käännös olisi esimerkiksi ”erikoinen, erityinen”. 
Kääntäjän työ on usein myös tutkijan ja asioiden alkuperän selvittäjän työtä. 
Tässä katkelmassa viitataan Dickensin teokseen Great Expectations, jossa kerro-
taan corn-chandlerista, joka tarkoittaa maissikauppiasta.480  

Käännöksen ensimmäisessä versiossa laajennusmuutoksia löytyy 26 kap-
paletta, supistusmuutoksia 20 kappaletta, sanajärjestykseen liittyviä muutoksia 
2 kappaletta ja muita, luokittelemattomia 77 kappaletta. Toisessa käännöksessä 
laajennuksia on 11 kappaletta, supistuksia 22 kappaletta, sanajärjestykseen teh-
tyjä muutoksia 16 kappaletta ja luokittelemattomia 31 kappaletta.  

Hilkka Pekkanen on käyttänyt tutkimuksessaan laajennusmuutoksissa 
kahta alikategoriaa, joissa ensimmäisessä korvaavuutta käsitellään sanan laajen-
tamisella lauseeksi tai sanan tai fraasin laajentamisella sivulauseeksi. Toisessa ta-
pauksessa on kyse lisäyksestä eli sanan, fraasin, lauseen tai sivulauseen lisäyk-
sestä.481 Tutkittavissa käännöksissä on merkille pantavaa, kuinka sanojen lisäyk-
set vähenivät ensimmäisen version 26 kappaleesta 9 kappaleeseen ja vastaavasti 
lauseiden tai sivulauseiden lisäykset kasvoivat 4 kappaleesta 9 kappaleeseen. 
Erityisesti on huomattava sanajärjestysmuutosten lisääntyminen 2 kappaleesta 
16 kappaleeseen, eli nämä muutokset osoittavat irtautumista lähtökielen kie-
liopillisesta rakenteesta, mikä kuvastaa käännöksen selkeyttämistä ja rytmittä-
mistä luettavammaksi. 

Supistusmuutokset Pekkanen luokittelee kahteen kategoriaan eli korvaa-
vaan supistamiseen ja poistettavaan elementtiin. Korvaavassa supistamisessa 
lähtötekstiä korvataan lyhyemmällä tekstillä, ja siinä on esimerkiksi vähemmän 
sanoja.482 Toisessa kategoriassa poistettavia elementtejä ovat esimerkiksi lause, 
fraasi, verbi, adjektiivi, substantiivi, adverbi, pronomini tai numeraalinen arvo. 
Tutkimuskohteina olevien käännösversioiden supistusmuutokset pysyivät lähes 
samoina (20 ja 22 kappaletta). Ensimmäisessä käännöksessä korvaavia supistuk-
sia on 6 kappaletta ja toisessa 7 kappaletta. On huomattavaa, että nämä muutok-
set eivät olleet samoissa paikoissa. Näin ollen poistettujen elementtien suhteeksi 
jäi 14:15 kappaleeseen. Pekkasen tutkimuksessa todetaan, että tekijästä riippu-
matta laajennusmuutokset ovat yleisimpiä kuin supistukset. 483  Aloittelevan 
kääntäjän tilanne ei näyttäisi olevan aivan näin yksiselitteinen. Laajennukset ja 
supistukset ovat lähes yhtä suuria määrällisesti, ja etenkin tässä tutkittuja kään-
nöksiä tarkasteltaessa jo toisessa versiossa supistusmuutoksia on puolet enem-
män kuin laajennuksia. Tämän voi tulkita opiskelijakääntäjän aloitusvaiheen 
ponnisteluiksi. Supistaminen on usein helppo ratkaisu ja laajentaminen kysyy 
luovuutta ja sinnikkyyttä. Varsinkin englannin kielen lauserakenteiden muok-
kaaminen ja laajentaminen suomeksi on haasteellista. 

 
480 Houghton Mifflin Harcourt 2016.  
481 Pekkanen 2010, 71. 
482 Pekkanen 2010, 74–75. 
483 Pekkanen 2010, 86. 
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Pekkasen tutkimuksessa kirjoitetaan "miscellaneous shifts" kohdalla pää-
osin aikamuotojen muutoksista ja toistuvien sanojen poistamisesta. 484  Hänen 
mukaansa aikamuotojen muuttaminen imperfektistä perfektiin tai päinvastoin ei 
muuta tekstin sisältöä tai tapahtumien järjestystä.485 Luokittelemattomat muu-
tokset tämän tutkimukseni käännösversioissa ovat suurin osa tulkintaan liittyviä 
ja oikean sanan hakemista, ei aikamuotoihin liittyviä. 

Erään kurssin opiskelijakääntäjän pääaine oli taidekasvatus. Aikaisemmin 
hän oli suorittanut opintoja modernista tanssista. Hänen lähtötekstinsä The Lan-
guage of Dance486 on kirjoittanut saksalainen tanssija ja koreografi Mary Wigman. 
Walter Sorell käänsi kirjan englanniksi vuonna 1975. Opiskelijamme käänsi teok-
sen esipuheen otsikolla Tanssin salaisuus, joka on tekstinä kaksi ja puoli liuskaa 
pitkä. Hän halusi käyttää tätä kirjoitusta taidekasvatuksen opinnoissaan. Kysei-
sen tekstin kääntämisen tekee hankalaksi se, että se on alkuaan kirjoitettu sak-
saksi ja käännetty myöhemmin englanniksi. Sorellin käännöksessä on tunnistet-
tavia saksankielisiä lauserakenteita ja verbimuotoja. Englanninkielisestä on näin 
ollen muovautunut hieman kömpelö teksti, joka tuotti opiskelijakääntäjälle han-
kaluuksia. Seuraavassa on lyhyt esimerkki lähtötekstistä:  

 
– even then one may convey something of that pure and profound bliss with man is blessed 
when, in moments of full awareness of his being, he opens and shapes the realms of his 
experience.487 
 

Ensimmäisessä käännösversiossa laajennusmuutoksia on 5 kappaletta, supistus-
muutoksia 34 kappaletta ja luokittelemattomia muutoksia 55 kappaletta. Tässä 
käännöksessä oli virheitä, etenkin sanoissa, mikä näkyy luokittelemattomien 
muutosten lukumäärässä. Palautekeskustelussa yritimme löytää yhdessä toisten 
opiskelijoiden kanssa ratkaisuja ja ehdotuksia. Nämä kaikki jäivät kääntäjän har-
kittaviksi toista versiota muokattaessa. Toinen käännös oli parempi. Joitakin on-
gelmakohtia oli yhä. Kääntäjä myönsi, että hän ei ollut pystynyt löytämään hyviä 
ratkaisuja. Laajennusmuutoksia oli 8 kappaletta, supistusmuutoksia 30 kappa-
letta, sanajärjestykseen liittyviä muutoksia 2 kappaletta ja luokittelemattomia 
muutoksia 28 kappaletta. Palautteen perusteella yksittäisiin sanakäännöksiin oli 
nyt kiinnitetty erityistä huomiota, mutta laajennusten ja supistusten lähes sama 
kokonaismäärä ja sijoittuminen samoihin kohtiin osoitti, että ratkaisuja ei ollut 
vielä löydetty. Käännös kokonaisuutena kuitenkin oli edistynyt. Opiskelijakään-
täjä totesi keskusteluissa, että käännetyn tekstin alun kömpelyys johtui liian tiu-
kasta keskittymisestä ja juuri sen vuoksi hänen mielestään loppu oli sujuvampaa 
käännöstä. 

Opiskelija halusi tuottaa vielä kolmannen version. Usein näin ei tehdä, 
mutta hänen halunsa tehdä näin osoitti mielenkiintoa ja kunnianhimoa työtä 
kohtaan. Myöhemmin pidimme yhteisen palaverin, jossa käsiteltiin tätä kolmatta 
versiota. Kokoukseen osallistuivat kaksi ohjaajaa ja kolme opiskelijakääntäjää. 

 
484 Pekkanen 2010, 131–137. 
485 Pekkanen 2010, 136. 
486 Sorell 1975. 
487 Sorell 1975, 9. 
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Työskentelytavastaan kääntäjä kertoi, kuinka hän aina ensin lukee tekstin, sitten 
muuttaa kääntämäänsä tekstiä ja antaa tekstin levätä, ennen kuin palaa siihen. 
Tässä kolmannessa suomennoksessa laajennusmuutoksia oli 12 kappaletta, su-
pistusmuutoksia 31 kappaletta, sanajärjestykseen liittyviä muutoksia 5 kappa-
letta ja luokittelemattomia muutoksia 25 kappaletta. Johtopäätöksenä voimme 
havaita laajennusmuutosten kasvavan trendin (5 -> 8 -> 12). Tämä osoittaa selke-
ästi luovuuden käytön lisääntymistä ja toisin kuin edellisen opiskelijan käännös-
työssä. (Vincent: A Life of Van Gogh) Supistusmuutokset ovat säilyneet luku-
määräisesti lähes samoina koko käännöstyön ajan (34 ->30 -> 31) ja luokittelemat-
tomat ovat järjestelmällisesti vähentyneet (55 -> 28 ->25). Tämä osoittaa myös 
huolellisuuden ja tarkkavaisuuden lisääntyneen. Kääntäjä toteaa haastattelussa, 
että hän ei ole vieläkään täysin tyytyväinen lopputulokseen. On totta, että muu-
tamissa kohdin samat ongelmat esiintyvät vielä kolmannessakin versiossa. Kol-
mannesta käännöksestä opiskelija toteaa:  
 

No, oikeastaan mä en vieläkään tehnyt sitten tähän hirveän suuria muutoksia, kun mä tein 
lähinnä ehkä muutin joitakin sanoja tai sanamuotoja ja enemmän ja mä näen täällä vieläkin 
koko ajan kaikkia sellaisia kohtia mitä voisin muuttaa...488 

 
On mielenkiintoista havaita, kuinka yksikään esimerkkitapausten kääntäjistä ei 
ole maininnut olevansa tietoinen siitä seikasta, että tekee käännöstyötään välikie-
lestä. Käännöspäiväkirjojen kommenteista voi päätellä heidän ponnisteluistaan 
lähdetekstien parissa. Luonnollisesti valintoihin on vaikuttanut opiskelijoiden 
henkilökohtaiset intressit kyseisen tekstin suhteen. Näiden kokemusten pohjalta 
olisikin suotavaa, että ensimmäistä kertaa kääntämistä kokeilevan opiskelijan 
lähdeteksti ei olisi välikielen kautta käännettävä. Myöhemmin olen pyrkinyt 
kiinnittämään tähän erityistä huomiota ja suositellut jotakin toista tekstiä valitun 
välikielisen tilalle. 

6.6 Vanhan kaunokirjallisuuden kääntäminen ja puhekielisyy-
den välittäminen 

Kirjallisuudessa vanhemman kaunokirjallisuuden merkittävistä teoksista käyte-
tään usein sanaa klassikko. Luonnollisesti tämäkään ei ole aivan yksiselitteistä, 
vaan tuoreemmatkin teokset saavat joskus klassikon maineen. Yleensä on kyse 
yli sata vuotta vanhoista teoksista ja hieman nuoremmistakin, ja esiin nousee 
termi uudelleenkääntäminen, jonka määrittely ei ole aivan yksinkertaista, mutta 
lähtökohtana voidaan pitää ajatusta siitä, että teos on jo aiemmin suomennettu.489 
Käännöstieteessä vanhan kaunokirjallisuuden kääntämiseen liitetään usein 
termi ”uudelleenkäännöshypoteesi”, joka erittelee teoksen toiselle kielelle siirtä-
miseen liittyviä eri vaiheita. Ensin kirjallinen teos tuodaan esille yleiseen tietou-

 
488 Keskustelu 12.1.xxxx. 
489 Koskinen & Paloposki 2015, 8–9. 
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teen. Sen jälkeen seuraa tarkempi esittely ja seuraavaksi ensimmäinen käännös. 
Tämä käännös on usein tarkasti alkuperäisen ajatuksia ja rakenteita noudatteleva 
sekä uskollinen lähtötekstille. Myöhemmin tulevat uudelleenkäännökset, use-
ampikin. Artikkelissaan La retraduction comme espace de la traduction Antoine 
Berman pohtii uudelleenkääntämistä ja toteaa, että periaatteessa kaikki käännök-
set vanhenevat ja että kääntäminen on aina ajalle alistettua toimintaa.490 Hän to-
teaa edelleen, että yksikään käännös ei voi olla juuri SE oikea käännös ja että uu-
delleenkääntämisen tarve ja mahdollisuus ovat sisäänkirjoitettuina jo käännös-
prosessissa. 

 
Lisäksi — on yksi hyvin erilainen ajattelutapa — kuten mikään käännös ei voi väittää ole-
vansa ”se” käännös, uudelleenkäännöksen mahdollisuus ja tarve ovat sisäänkirjoitettuina 
itse kääntämistoiminnan struktuuriin. Jokainen käännös teoksen ensimmäisen käännök-
sen jälkeen on siis uudelleenkäännös.491 
 

Kotouttaminen ja vieraannuttaminen liitetään varsin usein erityisesti vanhan 
kaunokirjallisuuden kääntämiseen. Vieraannuttamisella tarkoitetaan kääntäjän 
ratkaisua esittää käännöksessään lähtötekstin ja sen kulttuurin vierautta, ja ko-
touttamisessa alkuperäinen mukautetaan tai sovitetaan kohdekulttuuriin. Uu-
delleenkäännökset saattavat vaihdella näiden periaatteiden välillä, koska eri ai-
kakausina toinen nähdään toista parempana. On hankalaa määritellä, kumpi 
kääntämistapa on parempi. Kääntäjä Kersti Juva pohtii kotouttamisen ja vieraan-
nuttamisen käsitteitä teoksessaan Löytöretki suomeen. 
 

Minulle vastaus on täysin selvä. Vaikka tekisin mitä, tekstiin jää aivan tarpeeksi vierasta 
tavaraa. On nimiä, paikkoja, tapoja, maisemia, arvoja, assosiaatioita… Mitään vieraannut-
tamista ei tarvita. Minun tehtäväni on tehdä henkilöistä eläviä ja ymmärrettäviä.492 

 
Voisiko olla jonkinlainen keskitie olemassa? Ehkä ratkaisu löytyy Antoine Ber-
manin ajatuksista teoksessa The Experience of the Foreign: Culture and Translation 
in Romantic Germany, jossa hän siteeraa Wilhelm von Humboldtia kirjoittaessaan 
käännöksen vieraudesta. Käännöksessä olisi hyvä olla outouden väritystä, ja sil-
loin kun lukija tunnistaa vierauden mutta ei outoutta, kummallisuutta käännök-
sessä, kääntäjä on saavuttanut tavoitteensa.493 
 

Aloitin kääntämisen lukemalla tekstin ääneen kolme - neljä kertaa, jolloin tekstistä tuli tie-
tynlainen kuva, etupäässä tarinan tunnelmasta. En kääntänyt sanasta sanaan, vaan yritin 
tuoda esille suomen kielellä saman tunnelman kuin alkuperäisessä tekstissä oli.494 

 
Kääntämisen ja adaptaation kurssilla syksyllä 2010 opiskelijamme valitsi kään-
nettäväkseen otteita Charles Dickensin teoksesta Great Expectations495, joka ilmes-
tyi aluksi jatkokertomuksena Dickensin viikkolehdessä All the Year Round vuo-

 
490 Berman 1990, kohta 2.  
491 Berman 1990, kohta 2. (käänt. Vesa Lahti). 
492 Juva 2019, 11. 
493 Berman 1992, 154–155. 
494 Dickensin kääntäjän sähköposti 12.10.2010. 
495 Dickens 2008, chapter 1. 
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sina 1860–61. Kirja on suomennettu kahdesti. Suuria odotuksia ilmestyi Alpo Ku-
piaisen suomentamana 1934 nimellä Loistava tulevaisuus 496 ja Maini Palosuon 
kääntämänä vuonna 1960.497 

Kurssin käännösopiskelija on opiskellut Päätalo-instituutissa luovaa kirjoit-
tamista ja on suorittanut Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa kirjoitta-
misen perus- ja aineopinnot. Hän viimeisteli käännöskurssin aikana kirjoittami-
sen pro gradua, joka liittyy omaelämäkerrallisuuteen. Haastattelussa hän kertoo 
päätyneensä kääntämisen ja adaptaation kurssille halusta oppia kääntämisen 
tekniikkaa. 
 

mä halusin oppia sen tekniikan, et miten käännetään eli se niinkun aiheutti mielenkiintoa 
juuri se, että kun ei voi sanasta sanaan kääntää ja sitten, että mitä työtä pitää tehdä, että 
siitä tulee sellainen teksti…498  

 
Myös tässä suomennosprosessissa tapahtuneita muutoksia olen tarkastellut 

Hilkka Pekkasen tutkimuksen neljän tyypillisen muutoksen avulla: laajennus-
muutokset, supistusmuutokset, sanajärjestysmuutokset ja erittelemättömät 
muutokset.499  

Vaikka analysoin Pekkasen väitöstutkimuksen avulla opiskelijan käännöstä 
tyyliseikkojen perusteella, tämä ei suinkaan sulje pois semanttista, pragmaattista 
ja kieliopillista analyysia, koska nämä kaikki liittyvät hyvin kiinteästi toisiinsa 
hyödyntäen toinen toistaan.500 

Opiskelija tekee varsin vähän muutoksia ensimmäisen ja toisen version 
suhteen. Erot ovat hyvin marginaalisia, kuten yhteenvedosta ilmenee. Käännetty 
teksti on lyhyt, vain hieman yli kaksi liuskaa pitkä. Merkittävin ero on tekstin 
supistamisessa verrattuna ensimmäiseen versioon. 
 
supistusmuutokset 21 -> 25 
laajennusmuutokset 11 -> 10 
erittelemättömät 29 -> 30 
sanajärjestykseen liittyvät 12 -> 12 
 
Dickensin kääntäjä vastaa tutkijan kysymykseen ”Kuinka ratkaisit käännöson-
gelmat, mitä metodeja käytit?” seuraavasti:  
 

Tutkin ensin kirjoittajan taustaa, aikakautta, asenteita, ajatuksia, olosuhteita. Käytin Wi-
kipediaa hyvin paljon sekä googletin, jotta opin ymmärtämään eri kulttuurin vanhaa aika-
kautta. Tietysti sanakirjat olivat tärkeässä roolissa. Tutkin myös aiemmin käännettyä kirjaa 
ja vertasin sitä omaan käännökseeni.501 
 

 
496 Dickens & Kupiainen 1969.  
497 Dickens & Palosuo 1960.  
498 Haastattelu 10.1.2011. 
499 Pekkanen 2010, 70. 
500 Ingo 1990, 179. 
501 Sähköpostiviesti 4.12.2010. 
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Opiskelija toimii tavalla, johon Susan Bassnett viittaa kirjassaan Teoksesta toiseen 
Hilaire Bellocin määritellessä proosatekstin kääntäjän työtä näin: 
 

Kääntäjä ei saa kääntäessään tarpoa eteenpäin sana tai lause kerrallaan, vaan hänen pitää 
hahmottaa työnsä kokonaisuutena.502 
 
Siksi kääntäjän pitääkin ensin määritellä lähtökielisen systeemin funktio ja löytää sitten 
kohdekielestä systeemi, joka täyttää tarpeeksi hyvin saman funktion.503  
 

Tässä toteutuvat myös hermeneutiikan peruskysymykset eli ymmärrettävyys, 
tulkinta ja merkitykset. Periaatteessa Dickensin kääntäjä tekee perusteellista 
työtä tunnustellessaan tekstiä lukemalla sitä ääneen ja aloittamalla täysin päin-
vastaisesti kuin normaalisti kääntämistapahtuma toteutuu. Hän tekee myös run-
saasti taustatyötä kulttuurin ja aikakauden olosuhteiden selvittämiseksi.  

 Teoksen ensimmäisessä kappaleessa päähenkilö esittelee itsensä:  
 

Dickens: my Christian name504  
Kupiainen: minun ristimänimeni505 
Palosuo: oma ristimänimeni506.  
Opiskelija: etunimeni. 
 

Palosuon käännös viittaa syvemmälle puhujan omakohtaisuuteen ja menee lä-
hemmäs lapsen maailmaa. Opiskelija kääntää molemmissa versioissaan tämän 
hyvin ytimekkäästi. Valinta osoittaa kielen arkipäiväistymistä ja aikakautta, jossa 
käännös on tapahtunut. Ristimänimen sijaan nykyään puhutaan vain etunimestä. 
Aikaisemmat käännökset puolustavat paikkaansa, jos ajatellaan kertomuksen ta-
pahtumapaikkaa, hautausmaata, jossa nimet ja ajat korostuvat ja saavat merki-
tyksensä hautakivistä. 

Kääntäjän työ edellyttää huolellista sisälukutaitoa. Tämä näkyy Dickensin 
kirjoittaessa alkuperäisteoksessaan nimistä: 
 

Dickens: I give Pirrip as my father`s family name, on the authority of his tombstone.507 
Kupiainen: Esitän isäni sukunimeksi Pirripin, luottaen hänen hautakiveensä.508 
Palosuo: Ilmoitan isäni nimeksi Pirrip hänen hautakivensä antamalla oikeutuksella.509  
Opiskelija: Annan isäni sukunimeksi Pirrip luottaen hänen hautakivensä kirjoitukseen.  

  
Käännöksissä eri suomentajien tulkinnat ovat hieman ristiriitaisia ja menevät 
päällekkäin ja lomittain. Oman ymmärrykseni mukaan esimerkiksi yhdistämällä 
opiskelijakääntäjän ja Kupiaisen käännökset suomennos vastaisi hyvin lähde-
tekstin ajatusta. 
 

 
502 Bassnett, Oittinen & Helander 1995, 130. 
503 Bassnett, Oittinen & Helander 1995, 134. 
504 Dickens 2008, chapter 1. 
505 Dickens & Kupiainen 1969, 7. 
506 Dickens & Palosuo 1960, 7. 
507 Dickens 2008, chapter 1. 
508 Dickens & Kupiainen 1969, 7. 
509 Dickens & Palosuo 1960, 7. 



 
 

162 
 

Dickens: Also Georgina Wife of the Above,510 
Palosuo: ynnä Georgiana, yllä olevan vaimo, 
Kupiainen: Ylläolevan vaimo Georgina,  
Opiskelija: Ylläolevan vaimo Georgina,  

 
Käännöksensä toisessa versiossa opiskelija on vaihtanut vaimo-sanan puolisoksi. 
Tämä tuntuu hyvältä ja oikealta valinnalta ja on syntynyt palautteen pohjalta. 
Toisaalta on merkillepantavaa, että Dickens käyttää nimenomaan sanaa ”wife” 
eikä esimerkiksi ”spouse”. 
 

Dickens: who gave up trying to get a living exceedingly early in that universal struggle.511 
Palosuo: jotka jo varsin varhaisessa vaiheessa luopuivat elämäntaistelusta omalta osaltaan. 
Kupiainen: jotka luopuivat ylettömän aikaisin yrittämästä pysytellä hengissä tässä yleis-
maailmallisessa taistelussa. 
Opiskelija: jotka antoivat periksi hyvin aikaisin pysytellä hengissä tässä äärimmäisen vai-
keassa yleismaailmallisessa taistelussa.  
 

Tämän lyhyen ja ytimekkään virkkeen kääntäminen suomeksi näyttää olevan 
kaikille kääntäjille hankalaa. Opiskelijan käännös hakee vielä muotoaan ja on 
seuraavassa versiossa jo parempi. Hän yrittää tehdä lähdetekstistä itselleen ym-
märrettävämmän ja lisää siihen muutamia ylimääräisiä sanoja. Palosuo sivuuttaa 
sanan ”universal” ja typistää koko tekstin lyhyemmäksi sekä käyttää sanaa elä-
mäntaistelu. Kupiaisen ”yrittämästä pysytellä hengissä” vaikuttaa hyvin kanke-
alta käännökseltä. Nämä käännökset osoittavat, kuinka vaikeaa on löytää vastaa-
vuuksia suomen kielestä esimerkiksi näennäisesti yksiselitteisille englannin sa-
noille ”living” ja ”universal”. 

Dickensin teksti on ajoittain varsin pitkiä virkkeitä sisältäviä, monilla väli-
merkeillä erotettuja lauseita kuten: 
 

At such a time, I found out for certain, that this bleak place overgrown with nettles was the 
churchyard; and that Philip Pirrip, late of this parish, and also Georgina wife of the above, 
were dead and buried; and that Alexander, Bartholomew, Abraham, Tobias and Roger, 
infant children of the aforesaid, were also dead and buried; and that the dark flat wilder-
ness beyond the churchyard, intersected with dykes and mounds and gates, with scattered 
cattle feeding on it, was the marshes; and the low leaden line beyond was the river; and 
that the distant savage lair from which the wind was rushing, was the sea; and that the 
small bundle of shivers growing afraid of it all and beginning to cry, was Pip.512  

 
Palosuo kääntää välimerkkejä myöten koko lauseen alkuperäistekstin muodossa. 
Kupiainen tekee myös näin mutta jättää mainitsematta pariskunnan kuolleiden 
lasten nimet, mikä tuntuu varsin oudolta ja ilmentää kääntäjän huolimatto-
muutta. Opiskelijan tekstissä lapset mainitaan. Hän on tehnyt ratkaisun, jossa 
pitkä virke katkaistaan, ja kohdasta ”and that the dark” eli ”Tuo hautausmaan 
takana leviävä...” aloitetaan uusi lause. Myös loppuosan hän on muuttanut lyhy-
emmäksi ja ytimekkäämmäksi.  
 

 
510 Dickens 2008, chapter 1. 
511 Dickens 2008, chapter 1. 
512 Dickens 2008, chapter 1. 
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Sellaisena hetkenä huomasin, että tämä synkkä nokkosten valloittama paikka oli hautaus-
maa. Ja tämä Philip Pirrip, edesmennyt seurakuntalainen ja Georgina, hänen vaimonsa 
sekä heidän pienokaisensa Alexander, Bartholomew, Abraham, Tobias, ja Roger olivat 
kuolleet ja haudatut sinne. Tuo hautausmaan takana leviävä tumma, laaja erämaa, joka oli 
täynnä ristiin rastiin kulkevia patoja, kiviröykkiöitä ja portteja ja jossa irti oleva karjalauma 
oli laitumella, oli lietemaata. Sen takana oleva lyijynharmaa juova oli joki, ja tuo etäinen 
tyyssija, josta tuuli sai voimansa, oli meri. Ja pieni vapiseva mytty, jonka pelko kasvoi kas-
vamistaan ja joka alkoi itkeä, oli Pip.513  

 
Käännös on säilynyt muuttumattomana myös opiskelijan toisessa versiossa, sillä 
palautekeskustelussa hän on kirjoittanut käännöksensä reunahuomau-
tukseksi ”virkkeet onnistuneesti katkottu”. Toisaalta virkkeiden katkomisella 
tehdään myös väkivaltaa alkuperäisen tekstin rytmille. Dickens rytmittää pitkää 
ja polveilevaa kirjoitustaan lisäämällä lauseiden väliin ”and” ja ”and that”. 

Dickensin dialogi on lyhyttä, nasevaa ja kaunistelematonta. Tässä on myös 
kaikilla teoksen suomentajilla ongelmia. Seuraavassa siteeraan ensin lähtötekstiä 
ja sitten kolmea eri käännöstä.  
 

´Oh! Don’t cut my throat, sir, ´ I pleased in terror. ´Pray don’t do it, sir. ´ 
´Tell us your name! ´ said the man. ´Quick! ´ 
´Pi, sir. ´ 
´Once more, ´ said the man, staring at me. ´Give it mouth! ´ 
´Pip. Pip, sir. ´ 
´Show us where you live, ´ said the man. ´Pint out the place! ´514 
 
“Voi! Älkää leikatko kurkkuani, sir, minä rukoilin kauhistuneena. ”Älkää, älkää leikatko, 
sir.” 
”Sano nimesi!” mies sanoi. ”Kiireesti!” 
”Pip, sir.” 
”Uudestaan”, mies sanoi ja tuijotti minuun. ”Anna kaikua!” 
”Pip, Pip, sir.” 
”Näytä missä asut”, mies sanoi. ”Osoita paikka sormellasi.”515 
 
” – Älkää leikatko poikki kaulaani, hyvä herra, rukoilin kauhuissani, -  
älkää toki tehkö sitä, herra! 
Mikä on nimesi? kysyi mies. – Vikkelästi! 
Pip. 
Vielä kerran, käski mies tuijottaen minuun, - sano kovasti! 
Pip, Pip, hyvä herra. 
Missä asut, tiedusteli mies, - osoita kädelläsi sitä taloa!”516 
 
”Voi, älkää leikatko kurkkuani, hyvä herra,” pyysin kauhuissani. ”Rukoilen, älkää tehkö 
sitä, hyvä herra.” 
”Kerro nimesi!” sanoi mies. ”Nopeasti!” 
”Pip.” 
”Uudelleen,” käski mies ja tuijotti minua.”Sano kovasti!” 
”Pip. Pip, hyvä herra.” 

 
513 Kurssi 2010. 
514 Dickens 2008, chapter 1. 
515 Dickens & Palosuo 1960, luku 1. 
516 Dickens & Kupiainen 1969, luku 1. 
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”Näytä missä asut,” kysyi mies. ”Osoita kädellä kotitalosi!”517 
 

Kaikki käännökset jäävät loitolle lähdetekstin tunnelmasta, esimerkiksi miehen 
uhkaava sävy jää puuttumaan. Rohkeampi ote ja puheen murtaminen, muutta-
minen enemmän puhe- ja arkikieliseksi toisi dialogiin särmää, joka siitä nyt jää 
puuttumaan. Ohjaaja ehdotti opiskelijakääntäjälle toisen version palautekeskus-
telussa vankikarkurin puheeseen liittyvän sävyn tarkistamista, ja hän piti sitä 
varsin hyvänä huomiona. Hänen mielestään mahdollisessa kolmannessa versi-
ossa tätä voisi kokeilla. Työpäiväkirjassaan opiskelija toteaa tekstin kääntämi-
sestä:  
 

Kieli on vanhahtavaa ja paikoin vaikeaa ymmärtää. Yllättävää oli huomata, että kaikkein 
vaikeimmalta tuntui käsittää tuon aikaisia asenteita, ajatuksia ja käsityksiä sekä niiden 
merkityksiä. Sanakirja antoi melkein kaikille sanoille suomennokset. Ongelmana olikin sit-
ten, miten sisällyttää ne tekstin joukkoon ymmärrettävästi. Se oli todella haasteellista.518  

 
Julia Snell kirjoittaa artikkelissaan ‘Give us my shoe back’: the pragmatic functi-
ons of singular ‘us’, kuinka Brittein saarilla tänäkin päivänä käytetään me-sanaa 
minän korvikkeena varsinkin Englannin pohjois- ja kaakkoisosissa.519 Tavalli-
sesti tätä käytetään pyynnöissä, kun halutaan pehmentää pyynnön voimaa.520 
On huomionarvoista, että Dickens-käännöksessä kukaan kolmesta kääntäjästä ei 
kiinnitä huomiota murreilmaisun muotoon ´Tell us your name! ´ said the man. 
`ja hieman jäljempänä ´Show us where you live, ´ said the man`. Käännökset ovat 
siis oikein, mutta kukaan kääntäjistä ei ole hakenut vaihtoehtoista ratkaisua. 

Käännöstyön eräs haastavimmista aiheista on puhekielen kääntäminen läh-
tötekstistä kohdekieleen. Kääntäjän on luotava illuusio puhekielestä. Sampo Ne-
valainen toteaa artikkelissaan kirjailijoiden ja kääntäjien käyttämästä puhekie-
lestä:  
 

Testi tukee siis havaintoja, että kirjailijat hyödyntäisivät äänneasua puhekielistämiskei-
nona useammin kuin kääntäjät, ja toisaalta käännöksissä korostuu sanastollisten keinojen 
käyttö. Yleistäen kirjailijat näyttävät hyödyntävän kielen eri tasoja puheen illuusion luo-
miseksi tehokkaammin kuin kääntäjät.521  

 
Tästä nousee muutamia mielenkiintoisia ajatuksia, kuten esimerkiksi se, miksi 
käännöstekstit eivät hyödynnä enemmän kielen tasoja, ja johtuuko se kiireestä, 
välinpitämättömyydestä vai luovista valinnoista. Kielen variaatiot jaotellaan tyy-
lilajeihin, yleiskieleen, puhe- ja kirjakieleen, minilektiin (säästä puhuttaessa), so-
siolektiin (sosiaalisiin suhteisiin liittyvä), idiolektiin (henkilön oma murre), tek-
nolektiin (teknologiaan liittyvä erikoiskieli) ja dialektiin. Lisäksi henkilö puhues-
saan käyttää tilanteen ja tapahtuman mukaisia rekistereitä.522 Esimerkiksi edellä 

 
517 Kurssi 2010. 
518 Käännöspäiväkirja 2010. 
519 Snell 2007, 44. 
520 Snell 2007, 45. 
521 Nevalainen 2003, 14. 
522 Ingo 1990, 290–291. 
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olevassa Dickens-käännöksessä dialektisyys on eräs tärkeimmistä eli murre ja 
sen myötä maantieteellisyys. Edelleen sosiolekti ja yksilömurre leimaavat 
Dickensin tekstiä. Vanhahtavan kielen kääntäminen on vaativaa, ja kääntäjän on 
ratkaistava tilanteen mukaan, kuinka haluaa tuoda tekstin kohdekielelle. Hänen 
on käännettävä uskottavasti ja johdonmukaisesti ja hallittava kielen variaa-
tiot. ”Usein puheen jäljittelyn tarkoituksena on huomion kiinnittäminen puheen 
aitouteen tai puhujan persoonaan”.523 

Murteiden kääntämisessä on oltava erityisen huolellinen, ja tässäkin suh-
teessa kääntäjä voi valita erilaisia strategioita. Jos on epävarma murteen eri vari-
aatioista, tällöin puheen illuusion voi luoda käyttämällä lyhyitä lauseita tai pu-
hekielelle ominaisia rakenteita. Voidaan myös käyttää leimatonta puhekieltä, 
joka on maantieteellisesti riippumatonta ja käytössä laajalla alueella.524 Yleensä 
variaatioita esiintyy myös voimakkaasti murteita käyttävän henkilön puheessa, 
eli systemaattinen järjestelmällisyys ei ole mahdollista, mikä on huomioitava 
käännöksissä.525 

Kysyin sähköpostilla Dickensin kääntäjältä hänen ajatuksiaan muun mu-
assa kriittisyydestä ja prosessin eri vaiheista: 
 
Luovaan kirjoittamiseen/kääntämiseen kuuluu olennaisena osana kirjoittajan 
kriittisyys. Osaatko sanoa, miten tämä ilmeni kääntämistyössäsi? 
 

Dickens, jota käänsin, on klassikko. Sen unohtaminen oli joskus vaikeaa. Kunnioitin hänen 
tekstiään liian paljon. Siksi oma luovuus oli koetuksella. 
 

Miten kuvailisit eri vaiheiden/jaksojen luonnetta eli mitä ajatuksia heräsi kään-
tämisen eri vaiheissa: teoria, harjoitukset, 1.versio, palaute, 2. versio, palaute? 
 

Teoria vahvisti omaa käsitystäni kääntämisestä. Se on tekstin uudelleenkirjoittamista, luo-
vaa työtä, tulkintaa, uuden tekstin tuottamista uudelleen kielelle...ei kääntämistä sanasta 
sanaan. Harjoitukset olivat vaativia, oma valintani oli vanha teksti, joka oli haasteellinen. 
Mutta sen kääntäminen opetti minua paljon ymmärtämään kääntämisen olennainen osa ja 
sen sisin syvyys. Ensimmäinen versio oli kovan työn ja tuskan takana, monia tunteja kes-
tänyt taustatyö oli hyväksi, sen vuoksi en ollut aivan metsässä. Palaute oli antoisaa ja sain 
paljon uusia vinkkejä, miten rakentaa toinen versio. Palautetta annettiin hyvässä hengessä 
ja rakentavasti. 
 
Toisen version tein palautteen mukaan, mutta minulle jäi jostain syystä enemmän selvitet-
tävää kuin ensimmäisellä kerralla. Ehkä minulle oli selvinnyt kääntämisen tekniikka. Pa-
laute siitäkin oli hyvää, vaikka olin korjannut tekstiä moneen kertaan, olin edelleen kunni-
oittanut Dickensiä liikaa. 

 
Millaisena koit toimimisen toisten opiskelijoiden eli kääntäjien kanssa? Vuoro-
vaikutus, palautteet, yleinen kommentointi. 
 

 
523 Nevalainen 2003, 4. 
524 Tiittula & Nuolijärvi 2007, 400. 
525 Makkonen-Craig & Vaattovaara 2007, 407. 
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Koin tilanteen rakentavana ja helpottavana. En ollut yksin kysymysteni äärellä, vaan sain 
uusia vinkkejä esim. sanojen kääntämiseen, sanoisinko lavealla tasolla. 

 
Työpäiväkirjassaan opiskelija korostaa internetin hakukoneiden merkitystä: 
 

Tämän tarinan kääntäminen opetti tekemään paljon työtä, menemään merkitysten sisälle 
ja tarkistamaan taustoja. Jouduin käyttämään Googlea monta monituista kertaa. Esiin 
nousi asioita, joihin täytyi löytää tietoa ja vastauksia, että ymmärsi, mistä oli kysymys.526  

 
Vanhan kaunokirjallisuuden uudelleenkääntämisessä on aina mahdollista tarkis-
taa asioita edellisistä suomennoksista ja tukeutua hankalissa kohdissa edeltäjien 
ratkaisuihin. Käännöskursseillamme ei ole kielletty varhaisempien käännösten 
tutkimista, joskaan siihen ei ole myöskään rohkaistu, jotta opiskelijan oma luo-
vuus nousisi esille.  
 

Työtavoista pidin tärkeänä sitä, että luin ääneen monta kertaa englanninkielisen tekstin 
ennen kuin aloin kääntämään. Silloin tein mielessäni jo kokonaiskuvaa tarinan sisällöstä. 
Sitten käänsin raakaversion, joka oli aika töksähtävää ja kummallista luettavaa. Kirjastosta 
löysin Alpo Kupiaisen suomennoksen, jonka pohjalta aloin miettiä tekstin merkityksiä. 
Vaikeissa kohdissa jouduin turvautumaan hänen ajatuksiinsa. Uskon, että tekstistäni nä-
kyy silti selvästi oma käännökseni.527 
 

Kääntämisen ja adaptaatiokurssin 7.9. – 14.12.2011 tässä tarkasteltava osallistuja 
on 25-vuotias kirjallisuuden opiskelija, joka on suorittanut opintoja noin vuoden 
ajan. Hän valitsi käännettäväkseen tekstiä James Joycen novellikokoelmasta Dub-
liners. Hänen oma arvionsa kielitaidoistaan on englannin kielessä erinomainen, 
ranskan kielessä hyvä ja ruotsissa auttava. Kurssille asettamastaan tavoitteesta 
hän sanoo haluavansa kerrata ja avata väyliä. Hänellä on käännöskokemusta 
kääntämisestä Pokerilehteen, ja omaksi ilokseen hän tekee laulukäännöksiä, josta 
osoituksena samaiselle kurssille tehty suomennos Jaques Brelin laulusta Amster-
dam. 

James Joyce julkaisi teoksen Dubliners vuonna 1914528. Ensimmäinen suo-
mennos ilmestyi vuonna 1965 Pentti Saarikosken toimesta529, ja viimeisimpänä 
on vuonna 2012 tehty suomennos, jonka on kääntänyt Heikki Salojärvi.530 

Opiskelija valitsi kokoelmasta novellin An Encounter, jonka hän suomensi 
nimellä Kohtaaminen. Samaan suomennokseen on päätynyt Salojärvi, kun taas 
Saarikoski nimesi novellin Tapaamiseksi. Kohtaaminen tuntuu sanavalinnaltaan 
parhaalta, koska se sisältää dramaattisemman sävyn kuin tapaaminen. On myös 
huomattava, että Salojärven suomennos oli kurssin tapahtuma-aikaan vasta te-
keillä, joten tästä tekstistä opiskelijalla ei ollut mahdollisuutta saada vaikutteita. 
Kirsi Suutarinen on kirjoittanut artikkelin verkkolehti Kiiltomadon sivuille Saa-
rikosken käännöksestä. 
 

 
526 Oppimispäiväkirja 2010. 
527 Oppimispäiväkirja 2010. 
528 Joyce 1993.  
529 Joyce & Saarikoski 1965.  
530 Joyce & Salojärvi 2012.  
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Ainakin englannin tuntijan korvaan töksähtää varmasti ilkeästi seuraava suora käännös 
novellin ’Tapaaminen’ aivan ensimmäisestä lauseesta: ”Joe Dillon meidät tutustutti villiin-
länteen”. Lause vaikuttanee alkutekstiä tuntemattomastakin englannin lauserakenteelta ja 
suomelle kovin vieraalta. Alkuperäinen kohta kuuluukin: It was Joe Dillon who introduced 
the Wild West to us. Lukija saa ikään kuin muistutuksen siitä, että kyseessä on käännös.531 
 
Salojärvi: Joe Dillon tutustutti meidät Villiin länteen.532  
Käännösopiskelija: Se oli juuri Joe Dillon, joka esitteli Villin lännen meille.  

 
Tästä voi havaita, että hän seuraa hyvin tarkasti vieraan kielen lauserakenteita, 
ja ehkä jo toisella käännöskerralla saisimme lukea vapautuneempaa suomen-
nosta. 

Hilkka Pekkanen on tutkinut väitöskirjassaan Pentti Saarikosken tyyliä ja 
suomennosta muun muassa Dublinilaisista. Kohtaamisia novellin alkusivuilla 
päähenkilö ja hänen kaverinsa Mahony ovat karkumatkalla koulusta viettääk-
seen yhden päivän laiskotellen Dublinin kaduilla ja rantamaisemissa. Juotuaan 
helteisen kesäpäivän virkistykseksi pullot vadelmalimonadia Mahony ryntää 
jahtaamaan kissaa.  
 

ST: Refreshed by this, Mahony… (Joyce 1914: 23)533 
TT: Se piristi Mahonya niin, että hän... (Saarikoski 1965: 22)534 
BT: It refreshed Mahony so that he…535 
 
Sen juotuaan Mahony lähti kujalla uusin voimin…536  
Sen virkistämänä, Mahony jahtasi kissaa…537  
 

ST on source text eli lähtöteksti ja TT puolestaan target text eli kohdekielinen teksti, 
ja BT eli back translation on puolestaan takaisinkäännös. Pekkanen selvittää BT:n 
käyttöä tarkoituksena esittää suomen kieltä taitamattomille muutosten merki-
tystä tutkittavien kääntäjien suomennoksissa. (Pekkasen väitöstutkimus on jul-
kaistu englanniksi.) 
 

Koska analyysin keskeinen fokus on käännösprosessin tuote, niin tässä tutkimuksessa pää-
tettiin (kts 3.2.3.) tarkastella asiaa erityisesti kohdekielen kannalta lähtökielen sijaan. Näin 
ollen keskustelu muutoksista nojaa ensisijaisesti ehtoihin, joita sovelletaan pääsääntöisesti 
kuvattaessa suomen kieltä. Esitys saattaa tuntua hieman monimutkaiselta ei-suomea pu-
huville selvän kuvan muodostamiseksi yksittäisistä esimerkeistä, jotka kuvaavat tutkittuja 
muutoksia. Tämän hankaluuden minimoimiseksi tutkimukseen on lisätty takaisinkään-
nöksiä ja lisäselityksiä.538 
 

Tämä lyhyt katkelma osoittaa, kuinka helposti näkökulma ja kertojan rooli muut-
tuvat passiivisesta aktiiviseen Saarikosken suomennoksessa. Salojärvi ja kääntä-

 
531 Suutarinen 2003. 
532 Joyce & Salojärvi 2012, 25. 
533 Pekkanen 2010, 112. 
534 Pekkanen 2010, 112. 
535 Pekkanen 2010, 112. 
536 Joyce & Salojärvi 2012, 29. 
537 Kurssi 2011. 
538 Pekkanen 2010, 158. (käänt. Vesa Lahti). 
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misen opiskelija ovat kuitenkin säilyttäneet alkuperäisen tekstin ajatuksen par-
haiten. 

Pekkanen esittää toisen esimerkin vastaavanlaisesta käännösongelmasta, 
jossa suomalainen passiiviääni tarvitsee tuekseen epämääräisen tekijän, ja tämä 
aiheuttaa suomennosongelmia. Kyseessä on lauseen, joka ei sisällä persoonaa, 
muuntaminen päälauseeksi. Pekkanen toteaa pohtiessaan lauserakenteiden pai-
noarvoa, että Saarikosken käännöksessä informaation sisältö ei sinänsä muutu.539 
Joka tapauksessa sekä Salojärvi että opiskelijamme ovat päätyneet hyvin saman-
kaltaisiin ratkaisuihin suomennoksissaan. Opiskelija ottaa myös rohkeasti lisä-
vapauksia käännöksessään. 

 
ST: (We spent...time) ... often being shouted at…by the drivers of...carts. (Joyce 1914:22) 
TT: ...ja ...vaunujen kuljettajat hätistelivät meitä monta kertaa pois... (Saarikoski 1965:20) 
BT: ...and…the drivers of the...carts shouted at us many times...540 
 
ja saimme seisoskelumme takia kuulla monta karjaisua natisevien rattaiden ajajilta.541  
 
ja katselimme nostureita ja koneita, joiden kuljettajat huusivat meille moneen otteeseen.542 
 
Dublinilaisten suomennosta voi lukea myös nauttiakseen Saarikosken kirjailijan lahjoista. 
Tekstin sujuvuus, hyvät sanavalinnat ja lojaalisuus lähtötekstiä kohtaan ovat ominaispiir-
teitä, joita käännöskirjallisuuden lukija varmasti odottaakin. Jos taas ihailee Saarikoskea 
hänen erikoisen tyylinsä, tekstin ominaispiirteiden ja tyylin muuntelun sekä hänen omien, 
joskus äärimmäisyyksiin menevien ratkaisujensa vuoksi ja yrittää etsiä näitä Dublinilai-
sista, saa pettyä. Dublinilaisten käännös toimii hyvin, koska sitä lukiessa ei tarvitse pysäh-
tyä miettimään outoja tai häiritseviä sanoja, vaan teksti liukuu mukavan tasaisesti eteen-
päin. Suuria yllätyksiä ei ole.543 
 
A spirit of unruliness diffused itself among us and, under its influence, differences of cul-
ture and constitution were waived. We banded ourselves together, some boldly, some in 
jest and some almost in fear: and of the number of these latter, the reluctant Indians who 
were afraid to seem studious or lacking in robustness, I was one.544  
 
Niskoittelun henki levisi joukkoomme, ja sen vaikutuksesta kaikki kasvatuksen ja luon-
teenlaadun eroavaisuudet menettivät merkityksensä. Me liittouduimme, jotkut rohkeasti, 
jotkut piloillaan ja jotkut melkeinpä peloissaan: ja näistä jälkimmäisistä, vastahakoisista 
intiaaneista, jotka pelkäsivät vaikuttaa lukutoukilta tai liian heikoilta, minä olin yksi.545 
 
Kurittomuuden henki levisi keskuudessamme ja sen vaikutuksesta kasvatuksen ja luon-
teenlaadun erot hälvenivät. Me lyöttäydyimme yhteen, jotkut rehvakkaina, jotkut leikil-
lään ja jotkut melkeinpä pelosta. Tähän viimeksi mainittuun joukkoon kuuluin minäkin, 
vastentahtoisiin intiaaneihin, jotka pelkäsivät, että heitä pidettäisiin joko pinkoina tai liian 
heiveröisinä.546 
 

 
539 Pekkanen 2010, 113. 
540 Pekkanen 2010, 113. (kaikki kolme lainausta Hilkka Pekkasen väitöskirjasta). 
541 Joyce & Salojärvi 2012, 28. 
542 Kurssi 2011. 
543 Suutarinen 2003. 
544 Joyce 1993, 20–21. 
545 Joyce & Saarikoski 1965, 17. 
546 Joyce & Salojärvi 2012, 25–26. 
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Kurittomuus levisi meihin ja sen vallassa vanhat kaunat haudattiin. Lyötyimme yhteen, 
toiset rohkeudesta, toiset leikillään ja jotkut lähes pelosta: viimeisimmät olivat intiaaneja, 
jotka eivät halunneet vaikuttaa liian kiinnostuneilta opetuksesta, tai muuten vaan nössöiltä. 
Minä olin yksi heistä.547  
 

Saarikoski kääntää sanan unruliness ”niskoitteluksi”, mikä oli 1960-luvulla käy-
tetty sanonta. Molemmat muut kääntäjät tyytyvät kurittomuuteen. ”Niskoittelu” 
on myös nykyään käyttökelpoinen ja esiintyy usein. Seuraavassa kulttuurien ja 
sääntöjen eroista kertovassa kohdassa opiskelija suomentaa muita vapaammin, 
vaikka alkuperäinen merkitys hieman hajoaa. Tämän kappaleen loppuosa vai-
kuttaa tuottaneen huomattaviakin eroja eri suomentajien kesken. Opiskelijan 
käännöksessä on hyviä ratkaisuja verrattuna kahteen muuhun, eli hän pyrkii 
käyttämään mielikuvitustaan alkuperäisen tekstin suhteen.  

Suutarinen kirjoittaa Kiiltomadon artikkelissaan Joycen suhteesta uskon-
toon ja hänen voimakkaasta katolilaisuuden vastaisuudestaan. 548  Uskontona 
tämä on suomalaiselle vieras, ja kääntäjä kohtaa tällöin monia haasteita, kuten 
tässä kohtauksessa, jossa pojat kohtaavat ryysyläispoikasakin. Swaddler tarkoit-
taa kapaloa ja myös kyseisenä ajankohtana käytettyä dublinilaista slangisanaa 
protestanteista. Suomennoksessa kaikki kääntäjät ovat lähes samaa mieltä eli 
suomentavat sanan kerettiläiseksi tai vääräuskoiseksi, ja myös vääräoppinen kä-
visi tässä suhteessa. Salojärven oivallus käyttää sanaa kapalonpalvojat on onnis-
tunut valinta. Opiskelijan käyttämä vääräuskoinen viittaa osuvasti Mahonyn 
ihonväristä johtuvaan väärinkäsitykseen. 
 

the ragged troop screaming after us: "Swaddlers! Swaddlers!" thinking that we were 
Protestants because Mahony, who was dark-complexioned, wore the silver badge of a 
cricket club in his cap.549  
 
rääsyläissakin huutaessa peräämme ´Kerettiläisiä! Kerettiläisiä`, sillä he luulivat, että me 
olimme protestantteja, koska Mahonylla, joka oli tummapintainen, oli erään krikettiklubin 
hopeinen merkki lakissaan.550 
 
ryysyläissakin kiljuessa peräämme Kerettiläiset! Kapalonpalvojat! He luulivat meitä pro-
testanteiksi, koska tummahipiäisellä Mahonylla oli lakissaan krikettikerhon hopeinen 
merkki.551 
 
Rääsyläisjoukko huusi jälkeemme: ”Vääräuskoiset! Vääräuskoiset!”. He kai luulivat, että 
olimme protestantteja, koska Mahonyllä, joka oli iholtaan tummempi, oli krikettijengin ho-
peatunnus hatussaan.552 
 
Suomentamisesta on pian kulunut 40 vuotta, mutta novellikokoelma on edelleen täysin 
luettava. Jotkin sanat tuntuvat nykyisin oudoilta, koska ne ovat vanhentuneet ja poistuneet 
käytöstä. Teoksen kieli on kuitenkin varsin modernia, ja tästä Saarikoskelle kuuluukin eri-

 
547 Kurssi 2011. 
548 Suutarinen. 2003. 
549 Joyce 1993, 24. 
550 Joyce & Saarikoski 1965, 20. 
551 Joyce & Salojärvi 2012, 28. 
552 Kurssi 2011. 
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tyinen kiitos: Hänen kielensä tuntuu kestävän aikaa paljon paremmin kuin monien mui-
den hänen aikalaistensa.553 
 
When we came to the Smoothing Iron we arranged a siege; but it was a failure because you 
must have at least three.554  
 
Kun tulimme Silitysraudan luokse, järjestimme rynnäkön; mutta siitä tuli epäonnistumi-
nen koska pitää olla vähintään kolme.555  
 
Silitysrautakallion uimahyppypaikalla panimme pystyyn piirityksen, mutta siitä ei tullut 
mitään koska sellaiseen tarvitaan vähintään kolme.556  
 
Kun tulimme rautasulatolle, järjestimme valtauksen, mutta siitä ei tullut mitään, sillä leik-
kiin tarvittiin ainakin kolme.557 
 

Tällä kohtaa suomentajilla on kovin erilaisia näkemyksiä. Internetin hakuko-
neilla selviää varsin nopeasti, että puhuttaessa Smoothing Ironista kyseessä on 
Wharf Roadin paikalla sijainnut uimapaikka, jossa oli kalliouloke, joka muistutti 
silitysrautaa ja jolta saattoi tehdä hyppyjä veteen. Näin esimerkiksi käännösopis-
kelija on hakoteillä suomentaessaan paikan rautasulatoksi ja Salojärvi hyvinkin 
täsmällinen. Muuten loppuosa virkkeestä on yhtä hyvin käännetty kuin Salojär-
venkin teksti. Saarikosken suomennos jää hieman kankeaksi. 

Opiskelija kehuu Saarikosken tekstiä hyväksi, vaikka alku onkin takkuileva 
hänen mielestään. Opiskelija tekee lisäyksiä ja haluaa mutkat suoriksi. Oppitun-
nilla hän kommentoi, kuinka pilkut ovat tärkeitä, sillä niiden kohdalla pidetään 
tauko. 

Vanhan kaunokirjallisuuden kääntämisessä ehkä tärkeimmäksi seikaksi 
nousee kotouttamisen ja vieraannuttamisen käyttö. Dickensiä suomentanut opis-
kelija on tuntenut tekstin ja teoksen aikakauden itselleen jokseenkin vieraaksi. 
Hän on tutustunut hakuteosten ja kirjallisuuden avulla Dickensin aikaan. Opis-
kelija on lukenut aikaisemmin suomennettua teosta, mutta ei kerro onko kysei-
nen suomennos Palosuon vai Kupiaisen. Käännösten syntyaikojen ero vuosissa 
on yli kaksikymmentä vuotta. Kiinnostavaa on hänen mainintansa alkuperäisen 
teoksen lukemisesta ääneen useaan kertaan tunnelmaan pääsemiseksi. Nuo-
rempi opiskelija eli Joycen kääntäjä ottaa heti alussa enemmän vapauksia ja ris-
kejä suomentaessaan. Olisikin varsin mielenkiintoista tutkia tässä tapauksessa 
opiskelijoiden käännöksiä samasta tekstistä. Nyt näiden kahden opiskelijan ikä-
ero oli noin kolmisenkymmentä vuotta. 

 
 

 
553 Suutarinen 2003. 
554 Joyce 1993, 24. 
555 Joyce & Saarikoski 1965, 20. 
556 Joyce & Salojärvi 2012, 28. 
557 Kurssi 2011. 
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7.1 Luovuudesta 

Luovuus on käsitteenä moniselitteinen, ja sen tulkinta riippuu esimerkiksi tie-
teen- tai taiteenalasta, jonka kannalta luovuutta tarkastellaan. Perusmuodossaan 
verbi luoda tarkoittaa jonkin uuden tekemistä, jotain, jolla on merkitystä. Eläi-
mistä ihminen on ainoa, joka kykenee luovuuteen. Teologeilla on oma näkemyk-
sensä luomisesta jo raamatullisista lähtökohdista. Mitä tapahtuu, kun toimimme 
tai ajattelemme luovasti? Luovuuteen liittyvät kiinteästi käsitteet mielikuvitus, 
intuitio ja inspiraatio. Miten tahansa määrittelemmekin mielikuvituksen, niin 
tätä voi tarkastella ensi vaiheena. Hyvän mielikuvituksen omaava ihminen näkee 
asiat monelta kannalta. Hän kykenee löytämään erilaisia lähestymistapoja käsi-
teltävään ongelmaan tai asiaan. Hänellä on intuitio, aavistus tai tunne, jolloin hän 
oivaltaa jotain oleellista. Inspiraatio liitetään usein taiteelliseen työhön. Sitä käy-
tetään rinnasteisena terminä luovuudelle, mutta varsinaisesti kysymys lienee in-
nostuksesta ennen luovan prosessin varsinaista käynnistymistä. Esimerkiksi 
Nora Ekström on tarkastellut luovuutta väitöskirjassaan Kirjoittamisen opettajan 
kertomus – kirjoittamisen opettamisesta kognitiiviselta pohjalta.558 Nora Ekström si-
joittaa mieluummin inspiraation tilalle Mihály Csíkszentmihályin kehittämän 
termin flow, joka sinällään on ehkä hieman aktiivisempi sana tarkoittaen jotain 
missä tapahtuu.559 Inspiraatio tulee usein oman itsemme ulkopuolelta sanatto-
mana alitajunnastamme. Inspiraatio vaatii avoimuutta ja rohkeutta. 560  Oman 
ymmärrykseni mukaan kaikki ihmiset ovat luovia. Populäärisenä käsitteenä luo-
vuutta käytetään yleisesti eri yhteyksissä. Tämä ei liity pelkästään taiteen teke-
miseen, vaan luovuutta pyritään löytämään arjesta ja jokapäiväisestä työstäm-
mekin. Kun puhumme luovasta ihmisestä, tarkoitammeko lahjakasta, viisasta, 

 
558 Ekström 2011. 
559 Ekström 2011, 192. 
560 Hägglund 1984, 129. 
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idearikasta, motivoitunutta tai kekseliästä henkilöä? Puhummeko ongelmanrat-
kaisusta? Jokainen toteuttaa luovuuttaan omalla tavallaan. Useimmiten tätä ei 
edes huomata. Periaatteessa luovuudessa on kyse jonkin itselle tutun seikan so-
veltamisesta uudessa tilanteessa. Taiteellisessa työssä luovuutta pidetään itseis-
arvona. Taiteen tekemisen yhteydessä on luonnollisempaa puhua luovuudesta 
kuin esimerkiksi arkielämässä. Yleensä taideteoksen tehdessään taiteilija valmis-
taa aina jotain uutta, ennennäkemätöntä ja –kokematonta: säveltäjä luo uuden 
sävellyksen, kuvataiteilija maalauksen, tanssitaiteilija uuden teoksen, kirjailija 
runoteoksen tai romaanin ja elokuvaohjaaja elokuvan. Useimmiten nämä ovat 
tiukasti sidoksissa omaan lajityyppiinsä. Se ei muuta tosiasiaa, että kyseessä on 
uusi teos. Voidaan myös luoda kokeellisesti jotain aivan uutta ja mullistavaa. 

Entä käsityöläisen luovuus? Ymmärtääkseni käsityöläinen on luova henkilö. 
Hän ideoi ja tekee itse suunnittelemansa ja kehittelemänsä esineen. Minä näen 
luovuuden erityisesti tekemisenä. Pelkkä ideointi ei riitä tai tietysti siinä tapauk-
sessa, että joku muu valmistaa lopputuotoksen. Joissakin työyhteisöissä ja tuo-
tantolaitoksissa tämä on mahdollista. Taiteen ja tieteen kentillä tämä ilmenee sel-
keämmin johtuen suuremmasta liikkumavapaudesta kuin mihin on mahdollista 
arkisessa elämässämme.561 

Luova kirjoittaminen on sanaparina vakiinnuttanut asemansa eri kirjoitta-
jayhteisöjen, yliopistojen opetustarjonnan ja kirjoittajakurssien sisällä. Luovan 
kirjoittamisen sijaan olisi syytä puhua vain kirjoittamisesta, sillä kaikki kirjoitta-
minen on nähdäkseni luovaa, mukaan lukien tieteellinen kirjoittaminen. Sen si-
jaan kopioiminen tai imitoiminen ei kuvasta luovuutta. Luovan kirjoittamisen 
käsite on lähtöisin englannin kielestä creative writing ja on näin suomennettuna 
jäänyt meilläkin pysyväksi käytännöksi. Tosin Jyväskylän yliopistossa luovan 
kirjoittamisen opinnoista pudotettiin sana luova pois jo toistakymmentä vuotta 
sitten. Nykyään muutamien eri yliopistojen avoimen yliopiston kursseja tarjo-
taan vielä luovan kirjoittamisen nimellä.562 Kun kirjoitamme, niin otamme työ-
kaluiksi sanat ja lauseet, joilla luomme uutta tekstiä. Luonnollisesti esimerkiksi 
runoudessa käytetään muitakin elementtejä, kuten rakenteita ja muotoja. 
Omassa lyriikan kirjoittamisessani aloitan kirjoittamalla tajunnanvirtaa vapaasti 
assosioimalla. Minulla on jokin intuitio, että näissä sanoissa piilee jotain tai jokin 
havainto synnyttää tekstiä. Harvoin runo valmistuu kerralla. Palaan teksteihini 
myöhemmin ja alan editoida, mutta kestää vielä kauan, ennen kuin tulee val-
mista.  

Muistan hyvin, kuinka testasin eräänlaista luovuutta työelämässä noin kol-
mekymmentä vuotta sitten. Olin ryhmäesimiehenä televerkkoja urakoivassa yh-
tiössä. Olin juuri käynyt kurssin, jossa motivoitiin esimiehiä parempiin tuloksiin. 
Päätin kokeilla oppimaani, ja jos muistan oikein, toimintamallia kutsuttiin ”Tup-
latiimiksi”. Se oli periaatteeltaan varsin yksinkertainen tapa tuottaa uusia ideoita. 
Aluksi jokainen tiimin jäsen kirjoitti paperille jonkin mielestään kehityskelpoisen 
asian. Näin syntyi kymmenkunta ajatusta, joissa oli tietysti osin samansuuntaisia 

 
561 Hägglund 1984, 124. 
562 Turun yliopiston opinnoissa voi hakeutua nykyäänkin opiskelemaan Luovan kirjoitta-
misen oppiaineeseen. 
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ideoita. Paperit ryhmiteltiin muistilapuille, ja yhdessä tuumien poistettiin irralli-
set, yksittäisideat, ja yhdisteltiin samanhenkiset. Muodostuneita, ehkä viittä 
kuutta ideaa pohdittiin ja jatkojalostettiin sitten kahden kolmen henkilön ryh-
missä. Seuraavaksi ryhmien mietteet esiteltiin, ja lopuksi esitetyt ideat laitettiin 
paremmuusjärjestykseen. Tavoitteena oli oikeasti ryhtyä toteuttamaan juuri ai-
kaansaatuja luovuutemme hedelmiä. 

Työyhteisössä luovuutta ei ole aivan helppo toteuttaa. Monen yrityksen 
huoneentauluissa ja arvoluetteloissa lukee, kuinka yritys sitoutuu kannustamaan 
ideointia ja luovuutta. Totuus on karumpi. Esimerkkitapauksessani kohtasin 
epäluuloisuutta ja yliolkaisuutta. Lopulta ideointi lähti hyvin käyntiin, ja olin ha-
vaitsevinani myös jonkinasteista innokkuutta kaikkein vastahakoisimpienkin 
henkilöiden joukossa. Yhtäkään ideoista ei toteutettu. Joitakin uusia toimintoja 
käynnistettiin, mutta aikaa myöten palattiin takaisin entisiin rutiineihin. Olisi 
myös tarvittu uusia istuntoja, joissa olisi tarkasteltu, mihin on päästy. Tässä vai-
heessa organisaatio saattoi olla jo muuttunut tai uusia sopimuksia oli solmittu eri 
tahojen kanssa, ja ideat eivät olleet enää toteuttamiskelpoisia. Yrityksen talous 
asetti luonnollisesti omat esteensä. Hyväksi ajateltujen uusien toimintojen toteut-
tamiseksi olisi tarvittu esimerkiksi kalliita työkaluja, ajoneuvokalustoa tai mah-
dollisesti myös lisähenkilöstöä. Näin työyhteisön luovuus jäi sillä kertaa ideoin-
nin asteelle. 

Teoksessa Luovuuden ulottuvuudet Jan-Erik Ruth määrittelee luovaa persoo-
naa, luomisprosessia ja prosessissa syntynyttä tuotetta. Ensinnäkin Ruth luon-
nehtii luovuutta omaperäisyydellä, joka on hänen mukaansa asiantuntijoiden 
mielestä eräs luovuutta määrittävä tekijä.563 Tehdään jotain täysin uutta, sellaista 
mitä tekijä itse tai muut henkilöt eivät ole aikaisemmin tuottaneet. Suomen kie-
lessä tosin sana omaperäisyys johdattelee aivan toisen suuntaan, enkä ole Ruthin 
kanssa asiasta aivan samaa mieltä. Omaperäisyys pitää sisällään jonkinasteisen 
negatiivisen varauksen. Käyttäisinkin mieluummin jotakin toista sanaa. Toinen 
määritelmä, johon usein nojataan Ruthin mukaan luovuuskäsitteestä puhutta-
essa, on joustavuus. Luova henkilö on yleensä luonteeltaan utelias ja ymmärtää 
asioiden kompleksisuuden muita paremmin. Toisin sanoen hän pyrkii löytä-
mään uusia väyliä ja keinoja ongelmien ratkaisemiseksi.564 Ruth lisää vielä yhden 
luovuuden määritteen eli sujuvuuden. Hän toteaa näin: “Siten kolmas luovuu-
den pääpiirre on luultavasti sujuvuus”. Tämä lause kuvastaa lähinnä sitä, että 
kirjoittaja ei ole itsekään aivan varma asiastaan. Hän tarkoittanee tällä erityisesti 
itse luovaa prosessia, jossa joustavuus edellyttää ongelmaratkaisun vaivatonta 
etenemistä ja eri vaihtoehtojen kokeilemista. 

 
Luovuudessa on kyse enemmänkin kovasta työstä ja jokapäiväisten mentaalisten proses-
sien läpikäymisestä kuin mistään salaperäisestä alitajuisesta voimasta.565  

 
Uskon tähän edellä siteeraamaani R. K. Sawyerin teokseen Explaining Creativity 
sisältyvään huomioon luovan työn vaatimasta jatkuvasta työstämisestä. Esimer-

 
563 Ruth 1984, 15. 
564 Ruth 1984, 15. 
565 Sawyer 2006, 19. (käänt. Vesa Lahti). 
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kiksi kirjailija hioo ja kirjoittaa tekstiään yhä uudelleen, ja kuvataiteilija saattaa 
tehdä satoja luonnoksia ennen varsinaiseen työhön ryhtymistään. On myös 
helppo olla samaa mieltä Sawyerin kanssa hänen kirjoittaessaan luovan työn te-
rapeuttisesta vaikutuksesta. Välttämättä tekijä ei itse miellä luovuuttaan tera-
peuttiseksi. Toisaalta juuri Sawyerin mainitsemista terapiamuodoista musiikki- 
ja taideterapia ovat nykyisin paljon käytettyjä ja tutkittuja toimintamuotoja. Li-
säksi on otettava huomioon kirjallisuusterapian eri variaatiot nousevina ja kehit-
tyvinä terapiamuotoina.566 Edelleen Sawyer romuttaa pari yleistä myyttiä luo-
vuudesta. Hän ei usko spontaaniuteen ja tyrmää käsitykset siitä, että taiteilijat 
oppivat ja tekevät kaiken omassa ylhäisessä eristyneisyydessään. Hän toteaa, 
kuinka esimerkiksi koulutus on ehdottoman tärkeässä roolissa.567 Tähän liittyen 
luova ihminen mielletään henkilöksi, joka on hyvin kiinnostunut ympäristöstään. 
Hän on kiinnostunut lähes kaikesta, eli luonnollinen uteliaisuus on eräs luovan 
yksilön erityispiirteistä. Carl. R. Hausman määrittelee puolestaan luovuutta ar-
tikkelissaan Criteria of Creativity kolmen avainkäsitteen kautta: ”uusi”, ”arvokas” 
ja ”ymmärrettävyys”. Hänen mukaansa luovuudella tarkoitetaan, että jokin on 
uusi tai luodaan uutta, toisin sanoen jotain innovatiivista, tuoretta tai omape-
räistä.568 Hausman esittää, että uusi, uutuus luovan tuloksen rakenteena merkit-
see sitä, että se on erilainen ja eroaa aikaisemmista rakenteista ja on jotain, mitä 
ei voi edeltä käsin määritellä. Luovuuden tuloksen on oltava myös jotain luon-
nostaan ymmärrettävästi arvokasta uuden, arvokkaan ja juuri ymmärrettävyy-
den kannalta katsottuna. Luovuus sisältää ohjattua valvontaa ja myös spontaa-
niutta.569 Hausman on näin ollen eri mieltä Sawyerin kanssa luovan persoonan 
spontaaniudesta. Hänen mukaansa edellä esitetyt termit ovat myös toisistaan 
riippuvaisia, kuten myös työni seuraavassa osiossa esittämäni Mihály Csíks-
zentmihályin ajatukset todistavat. 

7.2 Luovuus Mihály Csíkszentmihályin mukaan 

Erityisesti taiteellisessa työssä ja itselleni läheisissä kirjoittamisessa ja kääntämi-
sessä luovuudella on merkittävä sijansa. Aiheesta on kirjoitettu lukuisissa aka-
teemisissa kirjallisuutta ja etenkin kirjoittamista käsittelevissä artikkeleissa. Ek-
ström kirjoittaa työssään yhdysvaltalaisen tutkijan, professorin ja psykologin 
Mihály Csíkszentmihályin luovuutta käsittelevistä teksteistä, joissa keskeisellä 
sijalla on luova prosessi. Keskityn seuraavassa Csíkszentmihályin kehittämään 
käsitteeseen flow, koska juuri tämä termi liittyy olennaisesti kirjoittamiseen, 
mutta luonnollisesti myös muuhun tieteelliseen ja taiteelliseen työhön. Nimesin 
yhden käsikirjoitukseni osion juuri Csíkszentmihályin mukaan, koska flown kä-
site on tärkeä niin kirjoittamisen kuin kääntämisenkin kannalta. 

 
566 Sawyer 2006, 21. 
567 Sawyer 2006, 21. 
568 Hausman 2009, 239. 
569 Hausman 2009, 246. 
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Kirjassaan Creativity: flow and the psychology of discovery and invention Mihály 
Csíkszentmihályi määrittelee luovuutta ja erityisesti luovan henkilön identiteet-
tiä. Teostaan varten hänen tutkimusryhmänsä haastatteli 91 henkilöä vuosina 
1990–1995. Heidän joukossaan oli taiteilijoita, tiedemiehiä ja -naisia jopa Nobel-
palkittuja henkilöitä. Tutkimuksessa asetettiin kolme ehtoa tutkimukseen kel-
puutettaville ihmisille. Ensinnäkin valittu henkilö oli ratkaisevasti vaikuttanut 
tai parantanut oman alansa kulttuurin, tieteiden tai taiteiden kehitystä, ja toiseksi 
kyseisen henkilön täytyi yhä toimia aktiivisesti omalla tai jollakin toisella heidän 
asettamiaan kriteerejä vastaavalla alalla. Kolmanneksi hänen täytyi olla yli kuu-
sikymmenvuotias. 570  Tätä taustaa vasten Csíkszentmihályin tutkimusryhmä 
päätyi esittämään luovuudeksi teon tai idean, joka muuttaa oman alansa käsityk-
siä tai toimintoja ja henkilö, joka mahdollistaa nämä asiat luovuudellaan, määri-
tellään luovaksi persoonaksi.571 Merkittävää on edellä esitetty kirjoittajan koros-
tama yhteisön tai alan asiantuntijoiden hyväksyntä, sillä perinteisesti sanomme, 
että kuka tahansa voi todeta olevansa luova ja lahjakas. Voin helposti kuvitella, 
että tämä toimii myös pienemmässä mittakaavassa arkisemmassakin ympäris-
tössä. Csíkszentmihályi ratkaisee kysymyksen luovuuden ilmentymisestä eri 
ikäkausina haastateltavina olleiden henkilöiden elämänvaiheiden kautta kol-
messa eri osiossa: varhaiset vuodet, myöhäisemmät vuodet ja luova ikääntymi-
nen.572 

Csíkszentmihályi erittelee luovaa prosessia viidessä vaiheessa. Hän kuvaa 
prosessia italialaisen kirjailijan Grazia Livin mukaan, kuinka tämä kirjoitti yhden 
novelleistaan. Kaikki alkaa valmistelulla ja aiheeseen uppoutumisella eli erään-
laisen ihmettelyn ja kiinnostumisen vaiheella. Hän jaottelee prosessin vaiheen 
esillä olevaan ongelmaan, siis sellaiseen, joka on jo olemassa ja etsii omaa ratkai-
suaan, ja toisaalta johonkin, mitä ei ole vielä tiedostettu ja jonka luova henkilö 
löytää ja ratkaisee. On myös mahdollista, että ongelman ratkaisussa auttavat kol-
legat tai omat, henkilökohtaiset kokemukset. Tässä on yksi ydinkysymyksistä 
pohtiessamme luovan ihmisen persoonallisuutta. Tällainen henkilö pyrkii hake-
maan vastauksia filosofisesti ihmettelyn ja ongelmanratkaisun kautta.573 

Toisessa vaiheessa haudotaan ja ikään kuin idätetään ajatuksissa muhivaa 
ideaa. Juuri suomen kielen verbi muhia on mitä mainioin sana kuvaamaan tätä 
vaihetta. Yleensä sitä käytetään ruoanvalmistuksen yhteydessä, mutta sanotaan 
myös, että jätämme jonkin asian hautumaan, muhimaan, kunnes se on valmis 
toteutettavaksi konkreettisesti. Csíkszentmihályi kuvailee tätä vaihetta koko pro-
sessin luovimmaksi osa-alueeksi. Hän näkee hyvin tärkeänä antaa ongelman va-
jota kauas alitajuntaan, tiedostamattomaan. Prosessi jatkaa omaa kehityskulku-
aan, vaikka olisimme unessa, ja koska prosessi jatkuu tiedostamattamme, se 
myös sulkee tavallaan pois rationaalisen ajattelun antaen tilaa assosiaatioille. 
Csíkszentmihályi korostaa samalla ihmisten sosiaalista yhteyttä ja symbolien 
merkitystä sekä alan ehdotonta tuntemusta, eli yksinään alitajunnassa kehittyvä 

 
570 Csíkszentmihályi 1996, 12. 
571 Csíkszentmihályi 1996, 28. 
572 Csíkszentmihályi 1996, 151–233. 
573 Csíkszentmihályi 1996, 95. 
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idea ei toimi.574 Alitajunnasta kohoava idea pitää sovittaa sopivaan muottiin ja 
sitä on ryhdyttävä työstämään jo aikaisemmin hankittujen tietojen ja taitojen 
pohjalta. 

Kolmanneksi koittaa Csíkszentmihályi mukaan ahaa-elämyksen, oivalta-
misen hetki, joka saattaa tulla äkkiarvaamatta. Oivalluksia esiintyy myös muissa 
eri vaiheissa, kuten idean hautumisessa, arvioinnissa ja varsinaisessa työstämi-
sessä.  

Neljäntenä on vuorossa punnitsemisen, arvioinnin hetki, jolloin tunnustel-
laan uuden idean arvoa ja merkitystä omalla erityisalueellaan. Vaiheen aikana 
koetaan epäröinnin ja epävarmuuden hetkiä. Mietitään idean soveltuvuutta, eli 
voidaanko näin tuottaa omalle taiteen- tai tieteen alalle jokin uusi ja innovatiivi-
nen produkti. 

Viimeisenä tulee työstämisvaihe, joka on yleensä kaikkein hankalin ja vaa-
tivin. Luonnollisesti kaikki ei mene aina näin lineaarisesti. Tällä kohtaa uudet oi-
vallukset saattavat keskeyttää meneillään olevan prosessin. Usein vaiheet limit-
tyvät ja esiintyvät myös eri mittakaavassa.575 

Edelleen mennäksemme syvemmälle luovan prosessin tarkastelussa on 
hyödyllistä pohtia Csíkszentmihályin lanseeraamaa termiä flow. Hän määrittelee 
flown kuvailemalla tällä luovan henkilön tilaa, jossa esimerkiksi kirjailija synnyt-
tää tekstiä vaivattomasti, sujuvasti ja automaattisesti. On kyse sananmukaisesti 
virtauksesta, nautinnosta, mielihyvästä ja ilosta. Flow-tilan voi kokea myös voi-
makkaana ja lyhytkestoisena hyökyaaltona, jollaisesta kertoo Mirjami Enckell 
kirjoittamisen pro gradu -tutkielmassaan. 
 

Luonnehtisinkin omaan kirjoittamiseeni liittyvää flow-tilaa useimmiten ennemmin hyöky-
aalloiksi kuin virtaamiseksi. Pidemmän kokemuksen sijaan hyökyaalto on jylisevä ja vyö-
ryvä, lyhyessä ajassa ohi menevä. Näihin onnistumisen tunteisiin kuitenkin liittyy saman-
kaltaista muun maailman katoamista ja luomisen vimmaa kuin flow-tilassa.576 
 

Flown kokemusta Csíkszentmihályi tarkentaa yhdeksällä määritteellä. 
 

1) Luovalla persoonalla on tieto siitä, että prosessin aikana ja sen jokaisella 
vaiheella on selvä päämäärä. Kirjailijan kohdalla tämä merkitsee esimer-
kiksi runon seuraavaa riviä tai muotoilua. Vaikuttaa toisaalta hieman 
ristiriitaiselta ajatukselta, että päästyään flow-tilaan taiteilija tiedostaisi 
koko ajan päämääränsä. Eikö hän vain jatka luomistaan ja pysähdy tar-
kastelemaan tulosta jälkikäteen?  

2) Toisena seuraa välitön palaute eli tieto siitä, kuinka edistymme, jonka 
voi käsittää runoilijan osalta juuri kirjoitetun kokonaisuuden tarkaste-
luna. Csíkszentmihályi tarkoittanee tässä yhteydessä sisäistä tunnetta 
siitä, että kaikki sujuu nyt moitteetta ja sujuvasti. Saksalainen runoilija 
Hilde Domin esittää tästä näkemyksensä kertomalla, kuinka kirjailijan 

 
574 Csíkszentmihályi 1996, 101. 
575 Csíkszentmihályi 1996, 79–80. 
576 Enckell 2021, 31. 
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alkutaipaleella hän poistaa sanan tekstistä kirjoittamisen jälkeen, mutta 
taidon kehittyessä hän tekee näin jo kirjoittaessaan.577  

3) Luovan persoonan taitojen ja asetetun haasteen tasapaino. Prosessin ai-
kana tekijä tiedostaa, että hänen kykynsä vastata haasteeseen ovat riit-
tävät. Flown aikana hän luottaa omiin kykyihinsä, ei kyseenalaista omia 
mahdollisuuksiaan.  

4) Neljänneksi toiminta ja tekeminen sekoittuvat tietoisuuteen, eli hän kes-
kittyy tarkasti tehtäväänsä.  

5) Häiriötekijät suljetaan tietoisuudesta, Csíkszentmihályi kuvailee näin: 
 
Flow on tulosta nykyhetkessä tapahtuvasta intensiivisestä keskittymisestä, joka vapauttaa 
meidät niistä tavanomaisista peloista, jotka aiheuttavat masennusta ja ahdistusta jokapäi-
väisessä elämässä.578 
 
6) Luovalle prosessille on ominaista myös se, että ei välitetä epäonnistumi-

sesta tai virheistä. Flowssa tähän ei kiinnitetä edes huomiota ja luovan 
persoonan taidot sulkevat pois koko ajatuksen epäonnistumisesta.  

7) Seitsemänneksi itsetietoisuus häviää. Vahva tietoisuus omasta egosta 
häiritsee koska se häiritsee luovaa tekemistä ja saattaa muodostua taa-
kaksi ja haitaksi.  

8) Ajantajun hämärtyminen. Tämä lienee hyvinkin totta, sillä esimerkiksi 
vauhtiin päästyään kirjailija ei tiedosta ajan kulumista.  

9) Käsite autotelic, jolle en osaa nimetä yksisanaista suomenkielistä vasti-
netta.579 Yleensä tällä tarkoitetaan jonkin asian tekemistä asian itsensä, 
sen luomisen tai prosessin vuoksi, ei niinkään selvän päämäärän takia. 
Luovassa toiminnassa on kyse juuri tästä, ilon ja nautinnon tuottami-
sesta prosessin aikana.  

 
Kaikki nämä yhdeksän käsitettä määrittävät flowta Csíkszentmihályin tutkimus-
ryhmän suorittamien tiedemiesten ja -naisten haastatteluiden perusteella. Csíks-
zentmihályi toteaa myös, että olennaista ei ole se mitä luovan toiminnan aikana 
tehdään vaan, kuinka se tehdään.580 

7.3 Kirjailija ja luova kääntäjä 

R. Keith Sawyer määrittelee Csíkszentmihályin tapaan luovan kirjailijan muuta-
mia piirteitä 1960-luvulla. Hän kirjoittaa, että tutkimuksen mukaan kirjailijat 
ovat yleensä tavalliseen väestöön verrattuina älykkäämpiä, he hahmottavat ym-

 
577 Csíkszentmihályi 1996, 248. 
578 Csíkszentmihályi 1996, 112. (käänt. Vesa Lahti). 
579 Sanan alkuperä on kreikankielinen. Auto-> itse, telos-> objekti. Autotelic on käännetty 
myös suoraan sanalla autotelinen. Ks. Valkama, M. 2009. Flow - Optimaalinen kokemus ja 
sen yhteys persoonallisuuteen. Trepo. 
580 Csíkszentmihályi 1996, 107. 
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päröivää todellisuutta muita paremmin, he ovat itsenäisempiä, kielellisesti lah-
jakkaita ja ovat omaksuneet käsitteelliset ajatustavat ja joustavuuden. 581 Mike 
Sharples lisää luetteloon suunnitelmallisuuden, analyyttisyyden ja tyylin ja mai-
nitsee myös jo Csíkszentmihályin määrittelemän sosiaalisuuden. Hän korostaa 
kirjoittamisen psyykkisiä vaatimuksia ja toteaa myös, että toisilta kirjoittajilta 
tekstin luominen onnistuu suuremmitta ponnistuksitta. Toisaalta kirjoituspro-
sessi sisältää monia vaiheita, aina perinpohjaisen suunnittelun sekä prosessiin 
sisältyvien ongelmakohtien ratkaisun. On pohdittava kieltä, tyyliä ja faktoja, ja 
vaikka kirjoittaminen on yksinäistä ja henkisiä voimavaroja kysyvää, siihen liit-
tyvät myös työssä käytettävät työkalut ja kulttuurinen ja sosiaalinen ympäristö, 
jossa työskennellään.582, Csíkszentmihályi toteaa, että luovuuden ja kirjoittami-
sen osalta on ensiarvoisen tärkeää lukeminen. Hän myös määrittelee hyväksi kir-
joittamiseksi kaiken sen, mitä kriitikot kirjallisuudesta esittävät. Nämä tosiasiat 
saavat myös monen kirjailijan hyväksynnän. Tällä tavoin kirjailija ottaa hal-
tuunsa oman alueensa. 

 
Kirjailijat sanovat, että sinun on luettava, luettava ja luettava vielä enemmän ja tiedettävä 
mitä ovat kriitikkojen arviot hyvästä kirjoittamisesta, ennen kuin osaat kirjoittaa luovasti 
itse.583 

 
Kirjailija Madeleine L´Engle kuvailee luomisprosessiaan alitajunnasta syntyvistä 
ideoista ja korostaa myös lukemista ja erityisesti laaja-alaista lukemista luovuu-
den suhteen.584 Csíkszentmihályi summaa tutkimuksensa viiden kirjailijan ker-
tomusten perusteella, että he kaikki kirjoittivat muistikirjoihinsa tärkeitä havain-
tojaan ja luonnollisesti pitivät myös päiväkirjoja. Heille oli myös yhteistä sanan, 
lauseen tai kuvan myötä aloittamisella. Luovuuden ja flown kannalta on merkit-
tävää pysyttäytyä tasapainossa tämän ensimmäisen, alitajunnasta nousevan 
idean ja toisaalta suunnitelmallisuuden tasolla, joita prosessissa määrittävät 
avoimuus ja kriittisyys. Toisin sanoen oleellisen tärkeää on muistaa kaksi toisil-
leen vastakkaista seikkaa. Ensinnäkin se, mitä alitajuntamme meille vihjaa, ja sa-
malla, että se olisi muovattava oikeaan muotoonsa.585  

 Ritva Haavikko pohtii artikkelissaan Luova kirjailija kirjailijan inspiraa-
tiota. Hän kirjoittaa, että perinteisesti inspiraatio on koettu välähdyksenomai-
sena tunteena, tuokiona, ja että sitä on tulkittu myös ulkopuolelta annettuna 
eräänlaisena jumalaisena lahjana. Nykyään korostetaan kirjailijan alitajuntaa ja 
siellä kehittyviä prosesseja. 
 

Kirjailijalla on kyky käyttää hyväkseen tiedostamattomia sielunalueitaan. Sekä tieteessä 
että taiteessa uudet löydöt syntyvät tietoisen ja tiedostamattoman yhteistyöstä. Tiedettä 
hallitsee tietoisuus: oivallukset ovat lyhyitä välähdyksiä ja niiden todentaminen tapahtuu 

 
581 Sawyer 2006, 24. 
582 Sharples 1999, 6. 
583 Csíkszentmihályi 1996, 47. (käänt. Vesa Lahti). 
584 Csíkszentmihályi 1996, 256. 
585 Csíkszentmihályi 1996, 263–264. 
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tietoisesti. Taiteilija taas toteuttaa oivalluksensa yhtaikaisesti tietoisella ja tiedostamatto-
malla alueella.586  

 
Luovan ihmisen ja taiteilijan luovuuden peruskiviin kuuluu useiden tutkijoiden 
ja kirjoittajien mukaan konfliktitilanne. Kari Uusikylä kirjoittaa teoksessaan Luo-
vuus kuuluu kaikille587, kuinka luova ihminen kamppailee tahtonsa kanssa. Näin 
hän asettaa itselleen moraalisia kysymyksiä ja joutuu tällöin konfliktiin yhtei-
sönsä tai yhteiskunnan kanssa. Luovuutta käytetään ristiriitatilanteen purkami-
seen ja tätä kautta uusien näkemysten rakentamiseen. Ritva Haavikko painottaa 
hänkin ristiriitaa luomistyön yhtenä merkittävimmistä asioista. Hän siteeraa suo-
malaisia kirjailijoita Mika Waltaria, Väinö Linnaa ja Veijo Merta. Kertomansa 
mukaan he pitävät konflikteja jopa välttämättöminä ja käyttävät häikäilemättö-
mästi niitä hyväkseen.588  
 

Ristiriita on myös syntyvän teoksen organisoija. Ihmismielen ristiriidalla on vastaavuu-
tensa taideteoksen rakenteessa: siitä muodostuu peruskontrasti, polaarinen jännite, jonka 
varassa teoksen voimakentät strukturoituvat. Perusjännite hahmottaa kuviota, kehittää 
esiin esim. vastakkaisia luonteita. Jos kirjailijalla on vitaaliset hahmottamisvoimat, hän he-
rättää toimimaan useita vastakohtapareja, kerrostaa.589  

 
Luovan henkilön ominaispiirteet ja erityiskyvyt määrittävät myös kääntäjää. 
Seuraavat R. Keith Sawyerin kuvaukset luovasta persoonasta sopivat myös kään-
täjän määritteiksi. Sawyerin luettelon ensimmäinen piirre eli verbaalinen taito tai 
sujuvuus liittyy kielitaitoon. Hänen mukaansa luovan henkilön on hyvä kyetä 
metaforiseen ajatteluun ja joustavaan päätöksentekoon. Itsenäisyys ja siihen liit-
tyvä itsenäinen arviointi ja itseluottamus ovat myös kääntäjälle suotavia ominai-
suuksia. Päättäväisyys ja riskien ottamisen kyky auttavat kääntäjää päätöksente-
ossa.590 

Kääntäjää määriteltäessä useat alan asiantuntijat ovat yhtä mieltä kielitai-
don merkityksestä. Kohdekieli, jona yleensä on kääntäjän äidinkieli, olisi hallit-
tava liki täydellisesti. Kieleen ja kääntämiseen liittyy hyvin olennaisesti kääntäjän 
kompetenssi ja siinä erityisesti äidinkielen taito, kuten kääntäjä Kersti Juva toteaa 
artikkelissaan Kotimaani ompi suomi. 

 
Suomentajan työn lopullinen haaste on sanoa se suomeksi. teoksen haltuun ottamisessa 
painottuu vieraan kielen osuus. Kyky käyttää omaa äidinkieltään on kääntäjälle vähän sa-
mantapainen asia kuin muusikolle soittamisen taito.591 

 
Luovuuteen liittyy myös kontrastiivisuus, jota Minna Kumpulainen korostaa 
kääntäjäkoulutuksessa. Hän jakaa kontrastiiviset taidot kielellisiin taitoihin ja 
diskurssitaitoihin. Kielellisiin taitoihin liittyvät typografiset, sanastolliset ja sano-
jen luokittelun väliset erot lähtö- ja kohdekielien välillä. Samoin tietoisuus sana-

 
586 Haavikko 1984, 234. 
587 Uusikylä 2012, 36. 
588 Haavikko 1984, 236. 
589 Haavikko 1984, 237. 
590 Sawyer 2006, 47. 
591 Juva 2005, 22. 
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kirjojen rajoittuneisuudesta ja kyky löytää monimerkityksellisyyksiä teks-
teistä.592 Diskurssitaitoihin kuuluvat tekstityypin ja tekstilajin tuntemus, josta 
kirjoittaa myös Inkeri Vehmas-Lehto. 
 

Näitä ovat tieto ja kokemus lähtökielen ja tulokielen rakenteellisista eroista ja siitä, miten 
kumpaakin kieltä käytetään luontevasti. Kääntämisenhän ei pitäisi olla ”suoraa”, sanasa-
naista, vaan käännöksen pitää toimia kunkin kielen omilla ehdoilla. Kontrastiivisiin tietoi-
hin voisi lukea myös lähtökielisten ja tulokielisten tekstilajien ja niiden erojen tuntemuksen: 
kääntäjän on oltava selvillä siitä, miten kyseisillä kielillä on tapana kirjoittaa uutisteksti, 
liikekirje, käyttöohje jne.593 
 

Marita Lappalainen vahvistaa artikkelissaan Käännetään suomeksi äidinkielen 
osaamisen merkityksen ja vahvistaa yleistä käsitystä kääntäjän työstä, jonka mu-
kaan tämän olisi käytettävä kohdekielenään vain omaa äidinkieltään. Hän kir-
joittaa, että tämä ei ole suinkaan kääntäjien vaan kuluttajien ja kulttuuritoimijoi-
den valinta. 

 
Parhaiten kääntäjä voi vaikuttaa suomen kielen asemaan omalla ammattitaidollaan ja va-
linnoillaan. Kun on selvillä kielten ilmaisukeinojen ja ominaisuuksien eroista, osaa tehdä 
eron tarpeellisten ja tarpeettomien lainojen välillä ja kykenee tuomaan kieleen sellaisia lai-
noja, jotka ovat omiaan rikastuttamaan suomen kielen ilmaisuvaroja. Vaikutteille alttiiksi 
asettuminen on avoimuutta.594  
 

Myös kääntämistä opiskelevien käsitykset kääntäjän taidoista ovat yhteneviä asi-
antuntijoiden kanssa. Tekemieni kyselyjen perusteella korostetaan kielitaitoa, 
sinnikkyyttä, lauserakenteiden hallintaa ja kirjoitustaitoa. 

 
Kääntäjän on tietysti osattava lähde- ja kohdekieltä, tunnettava niiden kielioppi, sanasto, 
ilmauksia, tyylejä jne. On oltava herkkyyttä tunnistaa kielen vivahteita, sitkeyttä viedä 
käännökset loppuun, ja luovuutta päästä mahdottomilta tuntuvien kohtien yli. Lisäksi on 
oltava loogista taituruutta, jotta paketti pysyy koossa ja lukija pulkassa.595  

 
Tässä osiossa hieman aikaisemmin mainitsemani metaforiseen ajatteluun viit-
taava Sawyerin luonnehdinta pätee kääntäjään kirjoittajana. Näitä seikkoja si-
vuaa myös edellä oleva opiskelijan vastaus kysymykseeni kääntäjän kielitaidosta. 
Kielitaidon lisäksi myös kielen tulkinnan taito on merkittävässä roolissa, kun 
kääntäjä pohtii metaforisia kuvastoja niiden suhteessa käännettävän kielen, sen 
kulttuurin ja lähtötekstin välillä. Sawyerin luovan persoonan erityispiirteistä ei 
suoranaisesti löydy määritettä kääntäjälle. Riitta Oittinen kirjoittaa kääntäjän 
nöyryydestä. Kääntäjän on hyväksyttävä ja sisäistettävä itselleen, että hänen luo-
vuutensa ilmenee kääntämisessä toisen luovan työn kautta, välillisesti. 

 

 
592 Kumpulainen 2016, 36. 
593 Vehmas-Lehto 2001, 41. 
594 Lappalainen 2001, 192. 
595 Vastaus syksyn kurssilta 20.12.2012. 
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Yhtä vaikeaa kuin hyvän käännöksen määritteleminen on hyvän kääntäjän määrittelemi-
nen. Kielellisen kompetenssin, älykkyyden ja alkutekstin kunnioittamisen lisäksi esitetään 
usein vielä yksi vaatimus: kääntäjän tulee olla nöyrä.596 

 
Kääntäjän itsenäisyys ja etenkin Sawyerin mainitsema halukkuus riskien ottami-
seen heijastuu myös Riitta Oittisen Kääntäjän karnevaalissa mainitsemassa luku-
kokemuksen yksilöllisyydessä. 

 
Jos kääntäjä pyrkii toimimaan neutraalina välittäjänä kirjailijan ja kohdekielisen lukijan 
välillä, jos hän vähättelee yksilöllistä lukukokemustaan eikä uskalla tehdä tekstistä 
omaansa, alkuteos jää hänelle kunnioitettavaksi mutta etäiseksi vieraaksi sanaksi, joka vaa-
tii kääntäjää alistumaan valtansa alle. Siitä tulee tabu, johon ei sovi koskea ja jota ei sovi 
muuttaa.597 

 
Oleellinen tekijä kääntäjän luovuutta määriteltäessä on assosiatiivinen kyky eli 
taito yhdistellä mielikuvia, sanoja, lauseita ja johdattaa sanoista toisia, synonyy-
meja. Assosiaation merkitys korostuu esimerkiksi opiskelijoiden pohtiessa yh-
dessä käännösongelmaa. Ehdotetut ratkaisut kumuloituvat ja uusia ideoita syn-
tyy keskustelun aikana.  

Etenkin lähdekielen sanaleikit ovat haaste ja myös este kääntäjälle ja muo-
dostavat näin herätteen assosiaatioon. Sawyer liittää assosiaation Csíks-
zentmihályinkin mainitsemaan luovan prosessin haudutus- eli itämisvaiheeseen. 
Hän kirjoittaa, kuinka alitajunnassa muodostuu uusia ideoita suhteessa jo ole-
massa oleviin. Tämä kaikki edellyttää luonnollisesti kyseisen taiteenalan konven-
tioiden sisäistämistä.  

On myös huomattava, että Sawyer käsittelee assosiaatiota pitempiaikai-
sessa luovassa prosessissa. Tämä pohdinta pätee käännöskurssia ajatellen opis-
kelijan omatoimisessa käännöstyössä, mutta oppitunnilla keskustelun alkaessa 
assosiaatiot haettaviin käännösratkaisuihin vaihtelevat ja noudattelevat useinkin 
hyvin samansuuntaisia ajatuskulkuja.598 Keith Sawyer viittaa psykologi Sarnoff 
Mednickin teoriaan assosiatiivisuudesta. Sen mukaan luovalla yksilöllä on asso-
siaatiohierarkia, joka sallii toisilleen kaukaisten mielleyhtymien suuren määrän 
mitä erilaisempien ideoiden kesken. Tavallinen henkilö omaa jyrkemmän as-
sosiatiivisen hierarkian, eli hänellä nämä mielleyhtymät ovat harvempia mutta 
voimakkaampia ja liikkuvat enemmän samankaltaisten ideoiden parissa.  

Tutkijat ovat pohtineet useita eri haudutusvaiheen selityksiä. On tarkas-
teltu, kuinka eri elementit yhdistyvät ja mitkä kombinaatiot nousevat tietoiseen 
tajuntaan. On esitetty myös olettamuksia yhdistelmien satunnaisuudesta. 599 
Käännöskurssilla tämä on havaittavissa eri oppiaineiden opiskelijoiden kään-
nösehdotuksissa poikkitaiteellisuuden ja monitieteisyyden korostuessa ja erityi-
sesti keskusteluissa, jotka usein muovautuvat assosiaatioketjuiksi ja ovat hyvin 
hedelmällisiä. 

 
596 Oittinen 1995, 38. 
597 Oittinen 1995, 143. 
598 Sawyer 2006, 62. 
599 Sawyer 2006, 63. 
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Kääntämiseen pätee myös Mike Sharplesin luovan kirjoittamisen määrit-
tely esteiden tai rajoitteiden avulla. Hänen mukaansa esteet antavat meille mah-
dollisuuden hallita niitä lukuisia mahdollisuuksia, joita meille on tarjolla. Hän 
kirjoittaa sisäisistä ja ulkoisista esteistä. Kääntämisprosessin yhteydessä ulkoisiin 
esteisiin voidaan lukea esimerkiksi kääntämiskurssin muut osanottajat, kun he 
samalla ovat prosessin myötävaikuttavia voimia. Hän esittää sisäisiksi eli henki-
siksi esteiksi kahta eri tyyppiä: sisältöön liittyvät ja retoriset. Kääntämistä ajatel-
len ensimmäiseen voi lukea sanastoon liittyvät ja toiseen tyylilliset, kohdekult-
tuuriin mahdollisesti soveltumattomat seikat. Ulkoiset rajoitteet liittyvät myös 
osiossa 7.4 Kääntämisen subjunktiivinen tila ja habitaatti käsittelemiini kirjoitta-
jan ja kääntäjän fyysisiin tiloihin. Luonnollisesti tekstin käsittelyssä hakeudutaan 
olosuhteisiin ja paikkoihin, joissa kirjoittaminen on miellyttävää ja häiriötekijät 
voidaan minimoida. Aiemmin totesin, että toisille henkilöille taustamelu toimii 
innoittajana ja toisille se rajoittaa kirjoittamista.  

Kysyin käännöskurssin jälkeen opiskelijoilta seuraavan kysymyk-
sen: ”Osaatko sanoa kuinka käsittäisit luovuuden osana kääntämisproses-
sia? ”Tässä esimerkkivastauksessa kuvastuu aloittelevan kääntäjän epävarmuus. 
Vielä ollaan suhteellisen kaukana esimerkiksi R.K. Sawyerin kuvaamasta luovan 
persoonan määritteestä itsenäisyys. 600  Toisaalta vastauksesta ilmenee, kuinka 
opiskelijan mielestä kääntäjän on otettava vastuu lukijastaan eli hänen on kirjoi-
tettava uudelleen lähtöteksti kohdekielisesti. Tässä opiskelija asettaa myös kään-
täjän tiettyihin raameihin, tosin väljästi rakennettuihin sellaisiin. 

 
Luovuus kääntämisessä on kuin käyttäisi luovuutta tiukkojen sääntöjen varassa, kuin olisi 
luova pienessä lasipurkissa. Tällä tarkoitan sanoa, että olen vielä melko epävarma siitä, 
kuinka paljon käännetty teksti voi poiketa alkuperäisestä, sillä pakostikin se poikkeaa, 
koska materiaali eli kieli on toinen. Luovuus varmaan kehittyy, niin paljon mahdollista, 
puhkeaa kukkaan, kun rutiinia kertyy. Kääntäminen näyttää, millä tavalla kääntäjä on lu-
kenut tekstin, ja myös eri käännöstyypit vaativat editointia. Kääntäjän tulee tietää, milloin 
hänen täytyy käyttää vaikkapa selittävää otetta, esim. tekstiin, joka kertoo vieraan kansan 
rituaaleista. Tässä näkyy luova panos, kääntäjän täytyy oivaltaa, minkä verran hänen ole-
tetaan ”suomentavan” käsitteitä ja antavan selitystä varsinaisen tekstin ohella. Laajassa 
käännöksessä kuten romaanin käännös, suomentajan luovuus näkyy kokonaisotteessa. 
Hänen tulee valita linja, joka toimii läpi koko kirjan. Toisaalta luovuus näkyy murteen ja 
aksentin käsittelyssä, millä asteella sitä käytetään, annetaanko siitä vihjeitä vai noudat-
taako koko dialogi jotain murretta. Yleisesti kääntäjän täytyy pyrkiä luovuuteen, hän syn-
nyttää tekstiä, mutta noudattaa siinä tiettyjä sääntöjä, joita ei ole tarkasti määritelty.601 

 
Erään opiskelijan käännöspäiväkirjasta: 

 
Onko hyvä kääntäjä sittenkään hyvä kirjailija ja toisinpäin? Entä jos on vahva oma kieli, 
taipuuko se toisen kieleksi, kielelle, kieleen? Tietysti hyvä kirjoittaja on monipuolinen, oi-
kea moniottelija ja sekatyömies, tietysti, tietysti. Mutta ettäkö hyvä kirjailija kääntäisi yhtä 
hyvin kuin hyvä kääntäjä… Kuinka ne sujuivatkaan ne sooloviulistin orkesterisoitto ja elo-
kuvan ensirakastajan rivirooli Tukkijoella-näytelmän tukkijätkien kuorossa?602 
 

 
600 ks. edellä s. 184. 
601 Vastaus kyselyyn 12.12.2010. 
602 Kurssi 2011. 
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7.4 Kääntämisen subjunktiivinen tila ja habitaatti 

Koin myös tämän tekstin käännöstyön miellyttävänä ja mielenkiintoisena ja nautin sen te-
kemisestä. Käännöksen ensimmäisen version tein tietokoneelle kahvilassa istuessa, kään-
nöksen hiomista tein myös kotona, mikä ei ole minulle tyypillistä. Pääsääntöisesti keskityn 
kirjoittamiseen paremmin ympäristöissä, joissa on jonkin verran ääntä ja elämää ympä-
rillä.603 
 

Uutena asiana on kursseillamme kahden viime vuoden aikana tullut esiin kään-
täjän tila. Millaisessa ympäristössä käännöstyötä tehdään ja mitä tapahtuu opis-
kelijan käännöstyön aikana? Mitkä seikat motivoivat häntä kirjoittamaan ja kään-
tämään? Kysymys on varsin ajankohtainen, koska esimerkiksi kirjoittamisen oh-
jelmassa usean tutkimuksen kautta on pyritty saamaan vastauksia, kuinka kir-
joittaja valitsee ympäristönsä, tilan, jossa kirjoittaa, ja mitkä asiat estävät tai myö-
tävaikuttavat kirjoittamisprosessissa. Luonnollisesti sama kysymys voidaan 
asettaa käännösprosessille.  

Tutkimalla kääntämisen opiskelijan valmistautumista tehtäväänsä ja käyt-
täytymistä varsinaisen työn aikana on mahdollista hyödyntää saatuja tuloksia 
tulevilla käännöskursseilla. Keskustelemalla tilasta, tilankäytöstä, ympäristöte-
kijöistä, tunteista ja ylipäänsä kaikesta, mikä vaikuttaa käännöstyöhön voitaisiin 
kiinnittää opiskelijoiden huomio näihin seikkoihin, kääntämisen teorian ja kään-
nösprosessin lisäksi. Myös oman kehollisuuden kokemisella on merkityksensä 
käännöstyön aikana. ” Kehon ollessa rento mieli rentoutuu yhtä lailla ja avautuu, 
mahdollistaen pääsyn luovaan tilaan.”604 Tähän mennessä nämä asiat ovat jää-
neet lähes huomiotta. Työskentelypäiväkirjoissa opiskelijat ovat kuvanneet pro-
sessin kulkua lähinnä käännösongelmien ja saadun palautteen perustalta. Tie-
dostaessaan oman kääntämisen tilansa opiskelija voi näin päästä yhä parempaan 
lopputulokseen käännöstyössään. Koska kääntämisen ja adaptaation kurssien 
useimmat opiskelijat ovat samalla kirjoittajaohjelman opiskelijoita, on mahdol-
lista tarkastella eroja luovan fiktiivisen tekstin kirjoittamisen tilojen ja kääntämi-
sen tilojen suhteen. 
 

Ensimmäisen sivun jälkeen kääntäminen alkoi helpottua. Käänsin pari sivua ensimmäi-
senä päivänä, nukuin yön yli ja aloitin heti aamulla viideltä, kun en saanut enää nukuttua. 
Kahdeksaan mennessä olin kääntänyt koko luvun. Yllättäen minulla oli hauskaa, kun lak-
kasin välittämästä liikoja siitä, onnistunko tekemään oikeutta alkuperäisteokselle. Yritin 
vain pitää hauskaa ja katsella eri sanakirjoista käännöksiä. Luin pätkiä ääneen ja maistelin 
tekstiä. Asetin aamulla tavoitteekseni kääntää teksti suomeksi, joka on englantia. En pyr-
kinyt sujuvoittamaan tekstiä ensimmäistä versiota työstäessäni. Koin tärkeämmäksi saada 
koko luvun käännettyä jollain tavalla kuin kääntää osa luvusta erityisen hyvin. Tein itsel-
leni merkintöjä vaikeista kohdista, joita en joko ymmärtänyt tai joiden merkitys ei taipunut 
suomeksi. Osaan näistä kohdista palattiin palautteessa ja osan jätin kommentoitavaksi pa-
lautteen saamista varten.605 
 

 
603 Kurssi 2017. 
604 Rings 2017, 37. 
605 Kurssi 2017. 
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Luovan kirjoittamisen prosessia tutkittaessa on esiin nostettu kirjoittajan ja kir-
joittamisen tila. Tutkijat haluavat tietää, mitä tapahtuu kirjoittajalle hänen poh-
tiessaan ja kirjoittaessaan tekstiään. On esitetty kysymyksiä kirjoittajan fyysisestä 
tilasta, ympäristöstä, hänen ajatuksistaan ja mahdollisista rituaaleista kirjoittami-
sen yhteydessä, eli kuinka nämä vaikuttavat kirjoittamistapahtumaan ja edesaut-
tavat tekstin synnyttämisessä. Emilia Karjula kirjoittaa artikkelissaan Subjunktii-
vinen tila kirjoittajaryhmässä kokemuksistaan kirjoittajaryhmän ohjaamisesta ja 
Nasti Rings pro gradu -tutkielmassaan Tutkimus kirjoittamisen tilan luomisesta: 
subjunktiivi, flow, rituaali ja habitaatti omista kokemuksistaan kirjoittamisproses-
sissa. Tässä osiossa olen käyttänyt molempien kirjoittajien tutkimuksia apunani 
pohtiessani kääntäjän subjunktiivista tilaa ja habitaattia. Olen käyttänyt lähde-
materiaalina myös Graeme Harperin tekstejä habitaattikäsitteestä sekä Rebecca 
Luce-Kaplerin kirjoituksia subjunktiivista.  

Minua kiinnostaa erityisesti kääntämisprosessiin ja uudelleenkirjoittami-
seen liittyen kääntäjän habitaatti eli se, millaisia mentaalisia ja fyysisiä tiloja am-
mattikääntäjä ja kääntämisen opiskelija tunnistaa käyttävänsä käännöstyössään 
ja mitkä seikat yleensä vaikuttavat kirjoittamiseen ja kääntämiseen. Olen lainan-
nut tässä yhteydessä opiskelijoiden kommentteja flowsta ja kääntäjän tilasta. 
Pääosin kommentit ovat vuoden 2017 kurssilta, jonka pohjalta pyysin opiskeli-
joita kirjoittamaan työskentelypäiväkirjaansa näitä kokemuksia ja tuntemuksia. 
Joitakin poimintoja on muiltakin, aikaisemmilta kursseilta. Kirjoittamisen ja 
kääntämisen paikan voi löytää, vaikka hammaslääkärin vastaanotolta: 
 

Voisipa kai sanoa, että aloitin eilen tämän käännösurakan. En kyllä kääntänyt sanaakaan, 
mutta mietin tätä (muun ohella) niin etten saanut unta. Kirjat (Burroughsin Junky & Jaakko 
Yli-Juonikkaan suomennos Nisti) lainautin tyttöystävälläni jo viime viikolla, mutta koko 
viikko meni erilaisten harrastusten parissa - hyvien ja huonojen. Tänään ideana oli käyttää 
kahden tunnin hypäri (12–14) kääntämiseen, mutta näin ei tietenkään käynyt: olin unoh-
tanut hammaslääkäriajan - muutamia paikkauksia, hyvät puudutukset jne. Käänsin sitten 
15 min. siinä odotteluhuoneessa ja uudet 15 min. juuri ennen luentoa.606  

 
Karjula määrittelee subjunktiivisen tilan tavallisen arkielämän ulkopuoliseksi ti-
laksi, jossa luovuus vapautuu. Subjunktiivisen tilan saavuttamisessa erilaiset ri-
tuaalit – kuten yksinkertaisimmillaan kynttilöiden sytyttäminen – on tärkeää.607 
Myös omaelämäkerrallisuus voi toimia subjunktiivisen tilan lähtökohtana. Re-
becca Luce-Kapler esittelee teoksessaan kokemuksia kirjoittajaryhmästä, jossa 
tekstit luodaan kuvitteellisesta näkökulmasta, aivan kuin kirjoittaja olisi elänyt 
kirjoittamallaan tavalla. Kirjoittaja katsoo tapahtumia ulkopuolisen silmin.608 Pro 
gradu -työssään Nasti Rings toteaa subjunktiivisesta tilasta:  
 

Työskentelypäiväkirjan merkintöjen valossa koen subjunktiivisuuden leikin tilana, jota 
kannan mukanani ja jonka jokin arkea rikkova, pienikin ärsyke saattaa laukaista.609  

 

 
606 Kurssi 2011. 
607 Karjula 2015.  
608 Luce-Kapler 2004, 78. 
609 Rings 2017, 25. 
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Käsittelen omassa tutkimuksessani kirjoittamisen ja kääntämisen tilaa Graeme 
Harperin käsitteen habitaatti avulla ja kirjoitan myös tässä yhteydessä flowsta, 
jota olen pohtinut osiossa Luovuus Mihály Csíkszentmihályin mukaan. Kysyin 
vuoden 2017 käännöskurssin opiskelijalta, osaatko sanoa tunteneesi flowta kään-
nöstyön parissa, ja sain varsin tyhjentävän vastauksen: ”Kyllä, aivan ehdotto-
masti. Useastikin.” 
 

Kyseisen tekstin äärellä työskentely oli haasteistaan huolimatta mukavaa ja koin sen ää-
rellä tietynlaista flowta, tekemisen helppoutta ja ajan- ja paikantajun katoamista. Kirjoitin 
käännöstä tietokoneella yliopiston kirjastossa, hiljaisessa nurkassa kahvia hörppien ja vä-
lillä kuunnellen runon live -versiota kuulokkeilla. Kirjoittamisen hetki ja tila oli levollinen 
ja koin tekeväni jotakin itselleni ominaista.  
 
Huomasin myös, että käsin kirjoittaminen ei kääntäessä ole itselleni ominaista, vaan teen 
käännöksiä mieluummin tietokoneella, sillä se mahdollistaa tekstin nopean uudelleenkir-
joittamisen ja -asettelun. Keskittymisen kannalta itselleni ominaista kääntäessä, niin kuin 
muitakin kirjoitustöitä tehdessä, on samanaikainen juominen ja ajoittain myös napostelu 
sekä sellaisissa tiloissa työskentely, joissa minua ympäröi tietty äänimaailma, ihmisäänten, 
koneiden ja musiikin sekoitus. Tarvitsen näemmä aivan tietyntyyppisiä aistiärsykkeitä, 
että kirjoittaminen onnistuu ja pääsen flow-tilaan.610  
 
8.11.2017 
Liikunnan kahviossa, (oih iki-ihana Alvar Aalto mitkä tuolit teit; selkä jumissa todennä-
köisesti loppuvuoden), jumpan jälkeen, banaani, teetä ja radio Classic seurana. Suoraa 
käännöstä paperille, alkuperäinen teksti kopioituna, käännös siihen tekstin yläpuolelle kä-
sin kirjoitettuna. Kivaa, sikasiistiä kääntää! 
40 min, 1,5 sivua.611 

 
Moni hyvä ystäväni ja kirjailija kirjoittaa kahviloissa, esimerkiksi Harry Salmen-
niemi ja Ville Luoma-aho. Olen itsekin kokeillut sitä ja todennut sen toimivaksi. 
Yleensä olen kuvitellut yksinäisyyden, rauhan ja seesteisyyden olevan kirjoitta-
misympäristön oleellisimmat osatekijät, mutta huomaan kirjoittavani yhtä hyvää 
tekstiä kahvilassa kuin kotini työpöydän äärellä. On aivan kuin hälinä ympärillä 
jotenkin stimuloisi alitajuntaa ja saisin virikkeitä tapahtumista ympärilläni. Ai-
nakin runoja kirjoittaessani tämä toimii. Kahvin juominen toimii rituaalina ja 
myös musiikin kuuntelu. Joillekin musiikki ei sovi. Itselläni on hieman ristiriitai-
nen suhde musiikkiin ja kirjoittamiseen. Joskus rauhallinen musiikki, esimerkiksi 
klassinen soveltuu kirjoittamiseen, joskus on oltava täysin hiljaista. Saattaa olla 
myös, että itselle asetetun kirjoittamishaasteen ratkaiseminen vaatii erilaisia toi-
mintatapoja ja ympäristön. Haastatellessani kääntäjä Jaana Nikulaa hän sanoi 
aloittavansa työnsä sulkemalla radion ja vaativansa näin hiljaisuutta. Näkymä 
ikkunasta ulos ei saa olla liian kiinnostava. S. K. Perryn mukaan ääneen lukemi-
nen on yksi mahdollisuus edistää flow-tilaa.612 Käännöstyössä tällä ajatuksella 
on kaksijakoinen merkitys. Olen usein korostanut kääntämisen kursseilla oman 
käännöksen ääneen lukemisen merkitystä. Tällöin huomaa paremmin virheensä 

 
610 Kurssi 2017. 
611 Kurssi 2017. 
612 Perry 2009, 218. 
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toimiessaan oman tekstinsä lukijana. Hyväksyn ajatuksen kääntäjän flow-tilasta, 
kun teksti on sujuvaa ja kannustaa kääntäjäänsä jatkamaan työtään.613  
 

Pihalla puhaltaa kunnon syystuuli, joka lennättää eilisen vähiä lumia katolta isoina pyör-
teinä. Maa on kuurassa, tuntuu hyvältä istua sisällä lämpimässä. Kuuntelen CD:ltä Harry 
Potter -soundtrackia. Jos pitäisi kuvailla minulle kaikkein mieluisimmat työskentelyolo-
suhteet – tai olosuhteet ylipäätään –, ne olisivat juuri nämä: ulkona lähestyvä talvi, koko 
lempivuodenaika vielä edessä, sisällä Potter-musiikkia ja villasukat. Kyllä kelpaa. 
Kaapissa ovat vuoden ensimmäiset glögit. Kokeilen tänään pitkästä aikaa pomodoro-tek-
niikkaa: teen keskittyneesti töitä 25 minuuttia, minkä jälkeen pidän viiden minuutin tauon 
ja kellotan taas seuraavan 25 minuutin työpätkän. Pitäisi keksiä, mitä sanon käännökses-
täni huomenna. Ensin pidän kuitenkin sen tauon.614  
 
Kääntäessäni Ylistystä aivan ensimmäistä kertaa, yhteenkään kohtaan pysähtymättä ja in-
tuitiooni luottaen, olin ehkä lähimpänä flow’ta. Tekeminen oli luovaa, vaivatonta ja muka-
vaa ja tuntui, että teksti oli yllättävän hyvää raakakäännökseksi. Novelli vain oli kovin ly-
hyt; olisin voinut jatkaa pidempäänkin. Myöhemmin flow’n olisi kenties voinut tavoittaa, 
jos olisi jälleen kerran työskennellyt pidemmissä jaksoissa. Lyhyesti käännöstä muokkail-
lessa flow-tilaan ei oikein ehtinyt päästä.615 
 
Kokonaisuudessaan en pitänyt kääntämisestä mainittavan paljoa. Pidin työskentelyä opet-
tavaisena ja ajattelua avartavana, mutta en erityisen hauskana tai mielekkäänä. Koin kui-
tenkin flow-tilan kääntäessäni työn ensimmäistä versiota. Työskentelystä tuli hauskaa, 
kun lakkasin piittaamasta, miten paljon ymmärrän mistäkin kohdasta tarkalleen. Ensim-
mäisen sivun kanssa painin pari tuntia, loput kuusi menivät pariin tuntiin ja ovat palaut-
teen perusteella miellyttävämpää luettavaa. Koin flown aamulla, kuten usein muutenkin, 
työskennellessäni yksin. Varsinkin dialogin kirjoittaminen oli hauskaa. Vuoropuhelun 
luontevuutta oli hauska tunnustella suussa, sillä alkuperäinen vanhahtava englanti ei tun-
tunut omalta enkä ole kykenevä arvioimaan, onko alkukielinen dialogi jollain tavalla luon-
tevaa sen ajan kielenkäytöksi.616 

 
Graeme Harper lähestyy käsitettä habitaatti artikkelissaan Creative Writing Ha-
bitats luovan kirjoittamisen pohjalta. On siis luonnollista, että pohdin seuraa-
vassa asiaa kirjoittamisen ja uudelleenkirjoittamisen eli kääntämisen näkökul-
masta suhteutettuina Harperin esittämiin seikkoihin. Harper näkee habitaatin 
ennen kaikkea luovan kirjoittajan elinympäristönä, paikkana, jossa toiminta ta-
pahtuu. Tässä huomioidaan paikan ja ajan lisäksi liikkeet ja toiset ihmiset. Habi-
taatti on Harperin mukaan henkilökohtainen ja samalla yhteinen tila, joka liittyy 
aikaan sekä liikkeisiin ajan ja paikkojen halki.617 Siihen liittyvät myös virtuaaliset 
tilat, jotka tukevat tai haastavat luovan kirjoittajan. Habitaattiin voi liittyä ajalli-
sia määreitä, kuten vuodenaikaan liittyviä kirjoituspaikkoja tai tekstille asetettuja 
määräaikoja.  

Habitaatti ei ole kuitenkaan pelkästään fyysinen paikka, jossa kirjoitetaan. 
Kyse on paljon muustakin. Mitä kirjoittaja ajattelee, mitä hänen mielessään liik-

 
613 Perry 2009, 216. 
614 Kurssi 2017. 
615 Kurssi 2017. 
616 Kurssi 2017. 
617 Harper 2013, 52. 
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kuu ja mitkä asiat johtavat käytännön toimiin? Harper kirjoittaa neljästä habitaa-
tin muodostumiseen johtavasta tekijästä.  
 

1) Millä tavoin habitaatin muodostaminen aloitetaan (initial habitat forma-
tion).  

 
2)  Habitaation toiminnoista ajatuksen ajallisuudesta ja siitä, mikä tai kuka 

kontrolloi luovaa kirjoittajaa (habitation activities).  
 

3)  Muutokset habitaatissa, eli mitä ne voivat olla, mikä tai kuka aiheuttaa 
muutoksen ja ovatko ne negatiivisia vai positiivisia (changes in habitat). 

  
4)  Habitat awareness eli kuinka tietoinen kirjoittaja on habitaattinsa vai-

kutuksesta kirjoittamiseen.618 
 

Harperin kysymys tietoisuudesta liittyy myös rituaaleihin, joista Emilia Karjula 
kirjoittaa artikkelissaan, kuinka rituaalit usein vahvistavat yksilön ja tässä ta-
pauksessa kirjoittajan toimintaa.619  

Omassa tutkimuksessaan Nasti Rings kertoo hyvin yksityiskohtaisesti 
omista rituaaleistaan ja samalla habitaatista hänen sulkeutuessaan huoneeseensa 
ja asettuessaan turvalliseen paikkaan, joka ravitsee hänen kirjoittamistaan. 620 
Turvallisuus liittyy oleellisesti rituaaleihin, ja tätä kautta päästään kirjoittamisen 
ja flown tilaan. ”Työskentelypäiväkirjan perusteella aloitan muodostamaan ha-
bitaattia ympäristöön, jonka koen turvalliseksi ja jossa pystyn eristämään itseni 
ulkomaailmasta.”621  

Richard Schechner kirjoittaa rituaaleista ja kuinka ne johtavat leikkiin teok-
sessaan The Future of Ritual: Writings on Culture and Performance. Kirjoittamisessa 
on kyse juuri tästä. Kirjoittaja tarvitsee oman habitaattinsa, jossa voi turvallisesti 
kirjoittaa. Schechner kirjoittaa rituaaleista ja leikistä teatterin ja näytelmän näkö-
kulmasta, mutta idea soveltuu hyvin myös luovaan kirjoittamiseen. Hän kertoo 
turvallisuuden tunteesta ja hyvin määritellystä turvaverkosta, jonka pohjalta kir-
joittamisen on hyvä alkaa. 622  Turvallisuuteen voi liittyä yllättäviäkin asioita 
kääntämisen opiskelijalla: 
 

Maanantaina 27.11. kynttilänvalossa, seurana omiaan puuhaileva ystävä; ilmassa lupaus 
suklaakakusta.623  

 
 Omassa kirjoittamisessani tunnistan joitakin tapoja ja rituaaleja, jotka vievät kir-
joittamistani eteenpäin. Kirjoitan joka päivä aamusivuja, jotka periaatteessa ty-
pistyvät muutamaan runon riviin, mutta teen sitä orjallisesti heti herättyäni. Kir-

 
618 Harper 2013, 56. 
619 Karjula 2015, 140.  
620 Rings 2017, 38. 
621 Rings 2017, 44. 
622 Schechner 1995, 27. 
623 Kurssi 2017. 
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joitan myös arkista päiväkirjaa iltaisin ennen nukkumaan menoa. Kirjoitan mo-
lemmilla kerroilla A4- kokoiseen kirjaan. (aiemmin muutkin koot olivat sopivia). 
Tässä lienee aspektina se, että haluan tekstini ympärille tilaa ja koen myös ky-
nällä kirjoittamisen tärkeäksi. Myöhemmin editoidessani tekstejäni, kun minusta 
tuntuu, että niistä syntyisi jotain kelvollista, siirrän ne tietokoneelle. Yleensä suo-
sin tilaa, josta on näkymä metsään, puutarhaan tai järvelle, riippuen siitä, missä 
milloinkin olen. Kirjoituspaikkana toimivat yhtä hyvin työpöytäni tai kesämökin 
terassi. Kirjoitan myös kävellessäni tai siis mietin ongelmakohtia ja muodostan 
tähänkin oman habitaattini. Kääntäjänä toimin samalla tavalla, otan käyttöön sa-
mat menetelmät ja rituaalit. Luonnollisesti haalin lähelleni paljon erilaisia sana-
kirjoja, ja internetin käyttö on huomattavasti isommassa roolissa kuin muussa 
kirjoittamisessa.  

Edellä olevista opiskelijoiden kommenteista on merkille pantavaa oman ha-
bitaatin muodostamisen tärkeys. Kääntäjäopiskelija hakeutuu tuttuun ja turval-
liseen ympäristöön, jossa erityisesti äänimaailmalla on merkitystä. Opiskelijat 
kirjoittavat tietokoneella, eivät käsin. Vaikuttaa siltä, että toiminnot eivät poikkea 
muusta opiskelusta paitsi, kun siirrytään flow–tilaan, jolloin vaaditaan tiettyä yk-
sinäisyyttä. Joku kylläkin tarvitsi flown saavuttaakseen ympäristöstä tulevia ais-
tiärsykkeitä. Opiskelijat kirjoittavat työskentelypäiväkirjoissaan ja vastauksis-
saan kyselyihini, kuinka he mielestään ovat parhaimmillaan saavuttaneet flow–
tilan eli silloin, kun kääntäminen on ollut hauskaa, sujuvaa ja mukavaa. Tätä aja-
tusta tukee Mihály Csíkszentmihályin kuvaus flowsta: kuinka aktiivinen toi-
minta tuottaa mielihyvää, kun kirjoittaminen sujuu ponnistuksitta, lähes auto-
maattisesti, mutta silti hyvin tietoisesti.624  

Olen kirjoittanut tässä osiossa pääosin flow-tilasta, joka on vain yksi osate-
kijä kääntäjän tilan määrittelyssä. Huomioni kääntäjän habitaatista rajoittuvat lä-
hinnä kahteen viimeiseen kurssiin, ja niiltäkin olen saanut vain hajanaisia vas-
tauksia ja opiskelijoiden kommentteja. Kysymys on kuitenkin varsin ajankohtai-
nen ja kiinnostava, ja se avaa uusia mahdollisuuksia jatkotutkimukselle. Olisi 
mielenkiintoista tietää esimerkiksi opiskelijakääntäjän havainnoinneista fyysisen 
sijainnin ja tuntojen lisäksi myös Harperin mainitseman habitat awarenessin vai-
kutuksesta kääntämistapahtumaan. Nämä seikat eivät ole aivan helposti kartoi-
tettavissa, mutta osuvilla kysymyksenasetteluilla päästään ymmärrykseni mu-
kaan kiinni oleellisiin asioihin. Kääntämisessähän on usein kyse ongelmanratkai-
susta ja luovuudesta. Mitkä ovat ne tekijät, jotka vapauttavat kääntämisenopis-
kelijan luovuuden? Miten opiskelija ratkaisee nämä eteen tulevat kysymykset? 
Millaisia fyysisiä ja henkisiä olotiloja ne vaativat? Vahva olettamukseni on, että 
kääntämisen opiskelija kokee samoja tuntemuksia kuin fiktiivisen tekstin kirjoit-
taja. Tästä olen saanut viitteitä muun muassa kääntämisen ja adaptaation kurs-
sien aikana käydyistä keskusteluista ja muutamista huomioistani opiskelijoiden 
kommenteista.  

Entä miten kääntämisen tila eroaa kaunokirjallisen tekstin kirjoittamisen ti-
lasta? Kääntämisen opiskelijoiden työskentelypäiväkirjoista voi havaita pääsään-
töisesti kahdentyyppisiä fyysisen ympäristön olotiloja, eli toinen opiskelija ha-

 
624 Csíkszentmihályi 1996, 110. 
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luaa koota ympärilleen äänimaailman ja toinen puolestaan työskentelee hiljai-
suutta korostavassa ilmapiirissä. Millaisia opiskelijatyyppejä nämä ilmentävät? 
Entä millaisia käännöksiä syntyy näissä tiloissa? Millainen vaikutus musiikilla 
on lopputulokseen tai käynnissä olevaan käännösprosessiin? Kiinnostavaa on 
myös Harperin esittämät ideat siitä, kuka tai mikä kontrolloi kirjoittajaa eli tässä 
tapauksessa kääntäjää. Mitä rajoitteita opiskelijakääntäjä asettaa itselleen, ja mil-
laisia esteitä hänellä on ylitettävänään? Pitemmälle vietynä voitaisiin pohtia li-
säksi opiskelijan habitaattia ja subjunktiivista tilaa prosessin eri vaiheissa. Näitä 
miettiessäni tuntuu siltä, että lisätutkimus kääntämisen tilasta olisi hyvinkin ai-
heellinen. 
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8.1 Tulosten yhteenveto 

Tässä päätösosiossa esittelen tutkimukseni tuloksia. Vastaan niiden pohjalta 
alussa esittämiini tutkimuskysymyksiin eli ovatko tähänastiset järjestelyt toimi-
neet? Miten hyvin on onnistuttu eri vaiheiden rakentamisessa? Entä mitä paran-
nettavaa ja kehitettävää on löytynyt, jota voidaan hyödyntää mahdollisilla tule-
villa kursseilla? Onko olemassa olevilla resursseilla mahdollista organisoida ke-
hittyneempi versio kääntämisen ja adaptaation kurssista? Toimiiko kirjoittaja-
koulutuksen oppimissuunnitelman mukainen kirjoittamisprosessin ohjaus myös 
tällä kurssilla tai kuinka asioita voisi tehdä paremmin prosessin eri vaiheissa? 
Periaatteessa olen käsitellyt ja vastannut osaan näistä kysymyksistä osiossa 
Kääntämisen ja adaptaation kurssin työskentelymetodeista sekä osiossa 4.4 Pa-
lautekeskustelu opiskelijoiden kanssa, mutta palaan tähänkin aivan lopuksi. Ti-
lastoon liittyvät kaksi taulukkoa olen esitellyt aiemmin kohdassa 1.3 Tutkimus-
aineisto. Olen jakanut yhteenvetoni kuuteen osioon käännöskurssin prosessin 
mukaisesti. Tässä yhteydessä esitän samalla ehdotukseni kurssin kehittämiseksi.  

8.1.1 Lähtökohtia ja taustatietoja 

Vaikka itse osallistuin ensimmäistä kertaa kääntämisen ja adaptaation kurssille 
jo vuonna 2002, niin varsinainen tutkimukseni alkaa vuodesta 2005, jolloin kurs-
sille osallistui ennätysmäärä opiskelijoita eli 25 henkilöä. Tällöin kurssia myös 
jatkettiin helmikuun loppuun 2006. Tällöin tein ensimmäisen laajemman kyselyn 
oman ryhmäni yhdelletoista opiskelijalle.625  

Kurssille on voinut ilmoittautua Jyväskylän yliopiston Sisu-opintotietojär-
jestelmän kautta (ent. Korppi). Kurssi muodostuu viiden opintopisteen opinto-
jaksosta. Osallistuminen on ollut sallittua kaikille yliopiston opiskelijoille, ketkä 

 
625 Liite 2. 
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ovat voineet sisällyttää kurssin omiin opintoihinsa. Syksyn 2005 kurssia olen ku-
vaillut osiossa 3.3. Ensimmäisinä vuosina opiskelijamäärien ollessa suhteellisen 
suuria vaihtuvuutta oli enemmän pääaineopiskelijoissa. Myöhemmin suurin osa 
opiskelijoista oli kirjallisuuden ja kirjoittamisen opiskelijoita. Esimerkiksi jo 
vuonna 2011 kaikki opiskelijat suorittivat pääaineenaan kirjallisuuden opintoja. 
Kurssille osallistujien opintovuodet olivat keskimäärin kolme vuotta. (2005 n. 3,5 
vuotta ja 2011 n. 2,5 vuotta). Luonnollisesti tähän vaikutti se, milloin kurssi oli 
liitetty osaksi aine- tai syventäviä opintoja, koska tässäkin on ollut vaihtelua vuo-
sien mittaan. Osallistujamäärä on rajoitettu opintotietojärjestelmässä kahteen-
kymmeneenviiteen. Alkuvaiheessa opiskelijamäärien kasvaessa kurssi jaettiin-
kin kahteen osaan. Kuten edellä oleva taulukko osoittaa, niin myöhemmin siihen 
ei ilmennyt tarvetta. Tutkijana minulla ei ole konkreettista näyttöä siitä, miksi 
opiskelijamäärät vähenivät oleellisesti alkuvuosien jälkeen, mutta lienee niin, 
että valinnaisten kurssien opintotarjonta on kasvanut huomattavasti yliopiston 
sisällä, yhä enemmän on tiedekuntien raja-aitoja ylittäviä suoritusmahdollisuuk-
sia ja opiskelijoiden työmääräkin on kasvanut. Käytännön kokemukseni on osoit-
tanut, että sopiva opiskelijamäärä on kymmenen opiskelijaa tai vähemmän. Täl-
löin jokainen kääntämistä harjoitteleva saa tarvittavan palautteen ja ohjaajan 
tuen opinnoissaan. Tulevaisuudessa vastaavia kursseja suunniteltaessa tämä 
olisi hyvä huomioida. Opiskelijoista ja käytännön järjestelyistä olen kirjoittanut 
edellä osiossa 3.4. 

8.1.2 Kurssin alussa 

Kääntämisen ja adaptaation kurssi käynnistyi yleensä syyskuun alussa ja päättyi 
joulukuun lopussa. Tapaamiskerrat olivat kaksoistunteja, jolloin viikoittain oli 
mahdollista käsitellä enemmän asioita kuin lyhyemmällä oppitunnilla. Ensim-
mäisillä oppitunneilla kerrottiin opiskelijoiden omista tavoitteista ja toiveista 
kurssin suhteen sekä mahdollisista käännöskokemuksista ja pohdittiin lähtöteks-
tejä. Ohjaajat kertoivat kääntämisen historiasta, eli miten kääntämiseen on suh-
tauduttu eri aikoina eri kulttuureissa ja miten kääntäminen on kehittynyt. Tehtiin 
pienimuotoisia harjoituksia, joiden lähtöteksteinä oli runoja ja proosakatkelmia 
eri aikakausilta. Pääosin nämä olivat englanninkielisiä, mutta muutamien mui-
denkin kielien kääntämistä harjoiteltiin. Opiskelijoiden oman käännöstekstin va-
linta kulki tässä vaiheessa koko ajan mukana, ja valintoihin palattiin asian var-
mistamiseksi aika ajoin. Vielä oli mahdollista vaihtaa alkuteksti muutamien en-
simmäisten oppituntien jälkeen. Muutama kääntäjävierailu toteutui myös kurs-
sien alkuvaiheissa. Opiskelijapalautteen perusteella teoriaosuutta voitaisiin li-
sätä tulevilla kursseilla. Toisaalta teoriaa on ollut riittävästi, kuten kurssin 2016 
eräs opiskelijoista kirjoittaa vastatessaan kysymykseeni: Oliko mielestäsi kurssin 
teoriaosuudella riittävä anti tulevaa käännöstäsi silmällä pitäen eli jäikö jotain 
puuttumaan?  
 

- Taisimme käydä teoriaa hieman läpi ainoastaan ensimmäisellä kerralla. Minusta se oli 
kuitenkin tarvittava määrä, koska olimme tulleet kurssille tekemään käännöksiä ja oppi-
maan sitä kautta. Jos olisimme kuluttaneet enemmän aikaa teoriaan, meillä ei välttämättä 
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olisi ollut niin paljon aikaa vertaispalautteen saantiin. Ja tietenkin opettaja antoi myös pa-
lautteen ohessa hyviä vinkkejä, joita voi ehkä pitää teoriana. 

 
Kääntämisen tutkimuksesta kaivattiin lisää tietoa. Ammattilaisen käytännöistä 
kuuleminen koettiin hyväksi. Yhtenä kehittämiskohteena ehdotan yliopistojen 
käännöstieteen laitosten opettajien ja mahdollisesti myös laitosten opiskelijoiden 
vierailuja kursseilla. Ehkä tämä tavoite ei ole yliopistojen nykyisessä taloudelli-
sessa tilanteessa realistinen. Kurssien alkuvaiheissa oli useitakin vierailijoita, 
mutta rahoitusmahdollisuuksien supistuessa laitoksen taholta vaadittiin opetuk-
sen järjestämistä omin voimin. Opiskelijoille tekemieni kyselyjen perusteella ky-
symys kahdenkeskisestä tapaamisesta ja keskustelusta ohjaajan kanssa kurssin 
alussa sai tasapuolisesti kannatusta puolesta ja vastaan. Olen kirjoittanut tarkem-
min tästä osiossa Opiskelijoiden näkemyksiä opetusjärjestelyistä. Itse pitäisin täl-
laista tapaamista hyvin tärkeänä kehittämiskohteena, jolloin voitaisiin käydä 
keskustelua opiskelijan tavoitteista, kielitaidosta ja valittavasta lähtötekstistä. 
Tällöin voitaisiin pohtia myös yhtä konstruktivismin perusideaa eli opiskelijan 
aikaisempien kokemusten vaikutusta alkavaan oppimisprosessiin. Usein oppi-
tunnilla perinpohjaisiin keskusteluihin ei riitä aikaa ja välttämättä ei haluta sanoa 
kaikkea ääneen.  

8.1.3 Käännöstekstien käsittelystä ja kyselyistä 

Alkuvuosina ensimmäiset käännösversiot palautettiin paperikopioina kirjalli-
suuden laitokselle niille varattuun laatikkoon tai suoraan ohjaajille. Myöhemmin 
käytännöksi on vakiintunut toimittaa originaaliteksti ja käännetty versio suoraan 
sähköpostilla ohjaajille, jotka ovat jakaneet nämä edelleen ryhmän toisille opis-
kelijoille. Yhteinen sähköpostilista on helpottanut tiedonjakoa. Aikaisemmin on-
gelmakohtina olivat jatkuva lähtötekstien ja käännöstekstien kopiointi, mitkä sei-
kat aiheuttivat turhia materiaalikuluja ja lisätöitä. Pääsääntönä on ollut saada 
käännetty teksti kaikkien osallistujien luettavaksi viimeistään kahta päivää en-
nen kokoontumista ja tekstin käsittelyä. Oppitunneilla on siirrytty näin paperi-
versioiden käsittelystä sähköisiin muotoihin. Luokkahuoneissa on käytettävissä 
tietokoneet ja projektorit, joiden avulla tekstit saadaan yhdellä kertaa kaikkien 
näkyville. Samassa yhteydessä voidaan jakaa kirjailijoihin ja teksteihin liittyvää 
materiaalia suoraan internetistä. Tässä suhteessa kurssin kehittyminen on ollut 
nopeaa ja tehokasta. Tekstien käsittelyssä on noudatettu periaatetta, jonka mu-
kaisesti kullakin kokoontumiskerralla on tavattu käsitellä kahden opiskelijan 
käännökset. Yleensä käytettävissä ollut aika on riittänyt hyvin; ei kuitenkaan 
aina. Käännösversiot on luettu ääneen, mikäli ne eivät ole olleet liian pitkiä, ja 
jokainen opiskelija on saanut kertoa näkemyksensä käännöksestä. Lopuksi oh-
jaajat ovat kommentoineet esillä olevaa tekstiä. Kyselyjeni ja haastattelujen pe-
rusteella on esiintynyt toiveita ohjaajan lisäpalautteesta. Yksi kehitysvaihtoeh-
doista olisikin ohjaajan jokaiselle opiskelijalle jakama kirjallinen palaute. Nyt se 
on toteutunut osittain, mutta tulevilla kursseilla tämä voisi olla vakiintunut käy-
täntö. Muutamassa kyselyssä on noussut esiin käännösversion opponointi. Va-
littaisiin joku ryhmän opiskelijoista tutustumaan erityisesti tähän tekstiin ja an-
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tamaan käännöksestä palautetta sekä tunnilla että myös henkilökohtaisesti. Li-
säisin tämän kurssin kehitysehdotuksiini. Olen tehnyt opiskelijoiden kanssa neljä 
henkilökohtaista haastattelua, joista olen lisännyt yhden tämän tutkimuksen liit-
teeksi.626 Vuoden 2005 kurssin kyselyn ja tämän haastattelun lisäksi olen liittänyt 
mukaan kyselyt vuosilta 2009, 2010, 2011, 2012, 2016 ja 2017.627 Kysymyksistä voi 
havaita, että alun hyvinkin avoimista ja vapaamuotoisista kysymyksistä on siir-
rytty yksityiskohtaisempiin ja lyhyempiin kyselyihin sitä mukaa, kun tutkimus 
on edistynyt. Avoimiin kysymyksiin vastaaminen vie aina enemmän aikaa ja pa-
nin merkille, että aktiivisuus oli näissä tapauksissa laimeampaa. 

Liitteestä 2 voi havaita, kuinka ensimmäinen kyselyni oli varsin laaja. Ha-
lusin mahdollisimman paljon taustatietoja, koska omassa ryhmässäni oli 11 opis-
kelijaa ja toisessakin 14. Kysely kohdistui kaikille. Myöhemmin kysymysten 
määrä tiivistyi keskimäärin kymmeneen. Niissä toistuivat muutamat ydinkysy-
mykset luovuudesta, prosessin eri vaiheista, palautteesta, käännösongelmista ja 
teoriaosuudesta. Viimeisessä vuoden 2017 kyselyssä korostin flown osuutta ja 
halusin kuulla opiskelijoiden kokemuksia tästä. Erityisesti kahdella viimeisellä 
kurssilla kehotin oppitunneilla opiskelijoita pohtimaan henkilökohtaista habi-
taattiaan eli fyysisiä ja psyykkisiä toimintojaan käännöstyötä kirjoittaessaan. 
Näitä seikkoja muutamat kommentoivat käännöspäiväkirjoissaan. Luonnolli-
sesti olisin kaivannut näitä kommentteja lisääkin. Taustalla vaikuttivat Jyväsky-
län yliopistossa silloin työn alla olleet tutkimukset.628 Pakollinen kääntämispäi-
väkirjojen palauttaminen kurssin suorittamisen ehtona olisi luullakseni tuottanut 
lisää näitä havaintoja, koska tutkijalle palautuneen runsaamman materiaalin 
myötä kokemuksia kääntämisprosessista olisi näin tuotu esille useammassa yh-
teydessä. 

8.1.4 Adaptaation osuudesta 

Seuraavaksi kurssin ohjelmaan sisältyy adaptaatioon perehtyminen. Ohjaajat 
kertovat adaptaation käsitteestä esimerkein ja harjoitusten avulla. Käytännössä 
kurssin aikana on katsottu yksi elokuva ja luettu sen pohjana oleva lähtöteksti eli 
kirja tai novelli. Tämän jälkeen opiskelijat ovat kirjoittaneet lyhyen esseen tekstin 
ja elokuvan suhteesta ja siitä, miten he näkevät adaptaation onnistuneen. Koska 
kurssi on työpajan muodossa kirjallisuuden ja kirjoittamisen oppiaineen sisällä, 
niin tuntuu luontevalta käsitellä kirjallisuutta ja kirjoittaa näin adaptaatiosta. 
Kääntämisen ja adaptaation kurssin kehittymisen kannalta ehdotan adaptaation 
osuuden siirtämistä omaksi kurssikseen. Tätä ovat muutamat opiskelijatkin eh-
dottaneet keskusteluissamme. Näin vapautuisi toivottua lisäaikaa kääntämiselle. 

 
626 Liite 9. 
627 Liitteet 2–8. 
628 Karjula 2015, Rings 2017. 
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8.1.5 Käännösversioiden kirjoittamisesta 

Opiskelijoiden lukumäärä määrittää sen, kuinka monta viikkoa jokaiselle kään-
täjälle suodaan oman käännöksen hiomiseen. Tässä välissä he saavat hyödyllistä 
tietoa toisten opiskelijoiden käännösten myötä. Useimmissa tapauksissa toinen 
versio on jonkin verran pitempi ja muutamat opiskelijat ovat ryhtyneet kääntä-
mään uusia tekstejä. Myös genre on saattanut vaihtua esimerkiksi lyriikasta 
proosaan. Syksyn 2019 kurssin opiskelija kuvaa käännöspäiväkirjassaan osuvasti 
käännösprosessiaan. 
 

Korjaan edellisen version palautteen perusteella viimeisetkin kohdat, ja olen melko tyyty-
väinen lopputulokseen. Päätän ottaa lisää käännettävää vielä seuraavaan kappaleeseen asti, 
eli hieman alle sivun verran tekstiä. Haluaisin kääntää koko toisen luvun loppuun asti, 
mutta aika laittaa kampoihin, eikä se riitä kaikkeen. Pienen lisäpätkän raakakäännös tulee 
helpommin kuin mikään aiempi versio. Niin sitä ihminen vain kehittyy tehdessä! Tai sitten 
olen saanut lisää itseluottamusta, ja käännän hieman rennommalla otteella kuin kurssin 
alussa. Oli niin tai näin, tekstissä on vain muutama kohta, jotka jätän kääntämättä palatak-
seni niihin hieman myöhemmin. 

8.1.6 Oman toiminnan tarkastelua ja kurssin kehittämismahdollisuuksia 

Tutkimusaineiston suhteen haluan vielä lopuksi kiinnittää huomiota oppimis-
päiväkirjoihin, joista saatava tieto on ehdottoman relevanttia kurssin kehittämi-
sessä. Jokaisen kurssin alussa osanottajia on kehotettu pitämään oppimispäivä-
kirjaa. Voidaan puhua myös työ- tai käännöspäiväkirjasta. Oppimispäiväkirjan 
pito on yleinen käytäntö kirjoittamisen linjalla. Tilastoni mukaan olen saanut ke-
rättyä näitä päiväkirjoja 11 kappaletta, mikä on todella vähän. Tulos johtuu siitä, 
että kurssi on hyväksytty suoritetuksi arvosanamerkinnöin 1–5 tai hyväk-
sytty/hylätty riippumatta siitä, onko oppimispäiväkirjaa palautettu. Kurssin jär-
jestäjät ovat katsoneet, että tehdyt käännökset ja aktiivinen osallistuminen oppi-
tunneille takaavat riittävän työmäärän. Tätä olisi syytä muuttaa niin, että kurssi 
katsottaisiin suoritetuksi vasta sitten, kun oppimispäiväkirja on palautettu. On 
toki syytä huomauttaa, että moni opiskelija on kommentoinut oppimisprosessi-
aan saatetekstillä käännöstä palauttaessaan. Kaiken kaikkiaan 97 opiskelijaa 12 
vuoden aikana ovat tuottaneet hämmästyttävän määrän käännösmateriaalia ja 
kommentteja, jotka ovat auttaneet löytämään vastauksia tutkimukseni kysymyk-
siin. Olen vakuuttunut, että tästä tekstisummasta löytyisi vielä enemmän esitet-
tävää ja analysoitavaa kuin mihin nyt olen päätynyt. 

Tutkimusstrategiani lähtökohtana on ollut laadullinen tutkimus ja meto-
deina lähiluku sekä hermeneuttinen ja fenomenologinen analyysi. Tutkimukseni 
perustana on tieteenfilosofinen suuntaus konstruktivismi ja etenkin konstrukti-
vistinen oppimiskäsitys. Tutkimusta olisi voinut laajentaa tai suunnata enemmän 
toimintatutkimuksen pohjalle, jolloin kohtaamani käytännön seikat olisivat ol-
leet yhdistettävissä tieteellisiin.  

Kasvatustieteestä ja pedagogiikasta löytyisi varmasti myös runsaasti käyt-
tökelpoisia menetelmiä sovellettavaksi. Aina voisi tehdä myös toisin. Pelko tut-
kimuksen hajoamisesta ja laajentumisesta hallitsemattomiin mittasuhteisiin ra-
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joitti niin ikään valintojani, mutta toimi myös niitä kokoavana tekijänä. Tutki-
musmetodien suhteen olin epäilevä ja epävarma moneen otteeseen. Minusta tun-
tui, että niitä oli hankala sovittaa meneillään olevaan tutkimukseen. Uusiakin 
metodeja löytyi aivan viime vaiheissa, mutta ne oli lopulta hylättävä ajanpuut-
teen vuoksi. Lopulta olin tyytyväinen valitsemiini menetelmiin. Tekstien analy-
sointi ja sen avulla tekemäni havainnot sekä kyselyistä ja opiskelijoiden kom-
menteista saadut vastaukset tuntuivat tässä kohtaa hyvältä valinnalta. Varsinkin 
näissä asioissa olen mielestäni onnistunut hyvin. 

Prosessikirjoittaminen ja -kääntäminen ovat luonnollisesti työni keskiössä. 
Varsinaista käännöstyön kirjoitusprosessia olisin voinut käsitellä tarkemmin ja 
analyyttisemmalla otteella kysymällä opiskelijoilta kirjoittamisesta. Olisi ollut 
hyödyllistä pohtia fiktiivisen oman tekstin ja suomennoksen kirjoittamisen ta-
poja ja menetelmiä. Myös yhdessä kirjoittamisen problematiikkaa kannattaisi 
tutkia, sillä tällainen pieni ryhmä muodostaa hyvin tiiviin yhteisön, jossa toinen 
toistaan tukien kirjoitetaan käännöksiä palautteiden ja kommenttien mukaan. 
Tässä olisi myös konkreettinen aihe mahdolliseen jatkotutkimukseen.  

Opetusjärjestelyt saivat poikkeuksetta kiitosta. Ohjaajan rooliin kiinnitin 
käsikirjoituksessani erityisesti huomiota, koska kaksoisroolissani tutkijana ja oh-
jaajana tällä oli suuri merkitys konstruktivistisessa hengessä. 

Halusin osoittaa palautteelle kokonaisen oman osionsa sen merkittävyyden 
vuoksi. Tulosten perusteella materiaalia tähän käsittelyyn oli saatavilla hyvin 
runsaasti. Olisin voinut enemmän ja tarkemmin pohtia itse antamaani palautetta, 
sen määrää, laatua ja vastaanottoa. Toisaalta sain monissa opiskelijoiden palaut-
teissa erityiskiitokset käännösteksteihin paneutumisesta. Koska tutkimus kesti 
kaiken kaikkiaan yli kymmenen vuotta, olisi saattanut olla mahdollista kysyä 
opiskelijoilta vaikutelmia ja havaintoja muutaman vuoden kuluttua kurssin jäl-
keen.  

Kääntämisen ongelmia käsittelevässä osiossa olen tukeutunut käsitteitä ja 
termejä määritellessäni ja tutkiessani lähinnä alan pioneerien artikkeleihin. Näitä 
tutkijoita ovat Eugene Nida, Lawrence Venuti, George Steiner, Paul Ricoeur, An-
toine Berman, Gideon Toury ja Susan Bassnett. Joukkoon olisi ollut hyvä liittää 
alan tuoreempia tutkimuksia muutaman jo liitetyn lisäksi. Näitä asiantuntijoita 
ovat esimerkiksi suomalaiset Kaisa Koskinen, Ritva Hartama-Heinonen, jota olen 
siteerannutkin tutkimuksessani, Liisa Tiittula ja Andrew Chesterman. Tällöin 
tarkastelun kohteeksi olisi voinut lisätä enemmän esimerkiksi pedagogiikkaa ja 
lingvistiikkaa käsitteleviä seikkoja. Kääntämisessä vastaantulevia ongelmia on 
kieltämättä muitakin kuin käsikirjoituksessani ilmenneet, ja omakohtaisia koke-
muksia olisin voinut lisätä kyseiseen osioon. Esiteltyjen teorioiden kyseenalais-
taminen ja dialogi niiden ja omien käsityksieni välillä oli sekin vähäistä. Asioiden 
laajentaminen, purkaminen ja tuominen käännösprosessin käsittelyyn olisi saa-
nut olla kattavampi. Tutkimukseen lisäämäni kääntäjä Jaana Nikulan haastattelu 
on tuottanut minulle mielihyvää sen lisäarvon vuoksi. Ammattilaisen näkemyk-
siä voi näin heijastaa sekä opiskelijoiden käsityksiin käännöstyöstä että heidän 
omiin kääntämiskokemuksiinsa. 
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Analysoidut tekstit valikoituivat osioon Kääntämisen ja adaptaation kurs-
silla opetettavia kokonaisuuksia kaikkien kursseilla käännettyjen tekstien perus-
teella eli lyriikkaa ja näytelmiä käännettiin paljon. Luonnollisesti taustalla vai-
kutti tutkijan oma kokemus kyseisistä tekstilajeista. Näitä oli helpompi käsitellä 
omien aikaisempien havaintojen ja kirjoituskokemusten perusteella. Välikielen 
kautta kääntämisen ja vanhan kaunokirjallisuuden kääntämisen valitsin niiden 
erityispiirteiden vuoksi. Käytettyjen esimerkkitapausten ympärille olisin ehkä 
voinut kirjottaa enemmän teoriaa. 

Luovuutta käsittelevä kokonaisuus oli käsikirjoitukseni yksi vanhimmista 
teksteistä, ja kirjoitinkin sen lähes kokonaan uudelleen ja toimivammaksi suorit-
tamani verkkokurssin Tekstipaja väitöskirjan tekijöille jälkeen. Tunsin onnistu-
neeni nyt paljon paremmin. Itse asiassa olisin halunnut enemmän opiskelijoiden 
kommentteja heidän luovuuskäsityksistään. Asia liittyy erityisesti habitaattiin ja 
subjunktiiviseen tilaan, joka nousi esiin vasta viime vuosina. 

Lisäksi haluan todeta, että tutkimuksen valmistumisen kannalta olisi ollut 
eduksi huomattavasti kiinteämpi ja lyhyempi ajanjakso. Yli kymmenen vuotta 
kestänyt käsikirjoittaminen on aivan liian pitkä aika, jotta ajatukset pysyisivät 
koossa ja tutkimus olisi riittävän jäntevää. Haittatekijänä oli oma työllistyminen 
(jos näin voi sanoa) eri kirjallisuuden aloilla tuottajana ja läänintaiteilijana. Kun 
kirjoittamisessa oli monta vuotta taukoa, ideat ja ajatukset hämärtyivät. Paluu 
käsikirjoituksen pariin ei ollut mutkatonta. En päässyt osallistumaan kolmelle 
käännöskurssille vuosina 2013, 2014 ja 2015. Toisaalta välivuosina oli joskus ai-
kaa ajatella tutkimusta monelta kannalta, ja käytännön työelämä toi siihen myös 
uusia näkemyksiä.  

Olisin voinut vaatia lisää palautetta opiskelijoilta esimerkiksi käännöspäivä-
kirjojen myötä, mutta se olisi vaikuttanut liialliselta hoputtamiselta varsinkin, kun 
olin mielestäni vain ”apulaisohjaaja”, ”assistentti”, ”sivustaseuraaja” ja ”kannus-
taja”. Tutkijan rooliani olisi voinut korostaa, jolloin olisin saanut enemmän ja sel-
keämpiä kannanottoja opiskelijoilta.  

Olen kuitenkin tyytyväinen omaan työpanokseeni. Opiskelijoiden palaut-
teet osoittavat myös, että olen toiminut oikein, osallistavasti ja osallistuvasti. Joka 
tapauksessa minulla on runsaasti kokemusta prosessikirjoittamisesta luovan kir-
joittamisen opiskelijana. Tämän lisäksi olen opettanut luovan kirjoittamisen pe-
rusopintoja Oriveden opistossa. Olen ohjannut tekstipajoja ja kirjoitusleirejä kan-
salaisopistoissa. Työelämässä olen toiminut erilaisten ja erikokoisten tiimien ja 
ryhmien vetäjänä sekä projekti-, tuotanto- ja aluepäällikkönä. Tätä kautta mi-
nulle on muodostunut hyvä käsitys siitä, kuinka hyvinkin erilaisia näkökantoja 
omaavien ihmisten kanssa toimitaan. Kaikki nämä seikat ovat vaikuttaneet myös 
kääntämisen ja adaptaation kurssien järjestelyiden onnistumiseen. 

Muutamat opiskelijat ovat halunneet hioa käännöstään vielä kolmannella 
versiolla. Luonnollisesti niiden kommentointiin ei ole ollut mahdollisuutta var-
sinaisella kurssilla, mutta ohjaajat ovat antaneet palautteensa jälkikäteen. Kyse-
lyjeni mukaan vain harva opiskelija on halunnut julkaista käännöksensä jollakin 
alustalla. Näkisin kuitenkin, että jonkinlainen julkaisumahdollisuus kurssin yh-
teydessä voisi lisätä opiskelijoiden motivaatiota kääntämiseen. Varsinaista lop-
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pukeskustelua ja yhteenvetoa ei ole toteutettu, jollei sellaiseksi lueta joulun alla 
viimeisen oppitunnin yhteydessä pidettyä kahvihetkeä. Jatkossa kurssiin voisi 
lisätä myös tällaisen yhteenvetotilaisuuden.  

Opintotietojärjestelmästä lähetetään automaattisesti kysely kurssille osallis-
tuneille. Vastauksiin on pääsy vain kurssin järjestämisestä vastaavilla henkilöillä, 
joten minulla tutkijana ei ollut sitä mahdollisuutta. Vastaisuudessa tähänkin olisi 
hyvä saada tarkennus. Kääntämisen ja adaptaation kurssin kestosta olen esittä-
nyt tutkimuksessani jo aiemmin muutamia ajatuksia. Niiden pohjalta kannattaisi 
pidentää kurssin kestoa kahdelle lukukaudelle tai lisätä viikoittaista tuntimäärää 
esimerkiksi yhdellä kaksoistunnilla. Kun kurssipohjaa laajennetaan, niin myös 
taloudelliset resurssit, ohjaajien työpanos ja aikatauluttaminen on otettava huo-
mioon.  

Prosessinomainen kääntämisen ja adaptaation kurssi toimii erityisesti kir-
joittamisvaiheiden ja palautejaksojen avulla, mikä on saanut lähes kaikissa kom-
menteissa myös opiskelijoiden vahvan hyväksynnän. Haluan vielä erityisesti ko-
rostaa sosiokonstruktivismin hengessä yhteistyön ja hyvän ilmapiirin luomista 
lämpimän ja huumorilla höystetyn opetuksen myötä. Erityisesti tämä on vaikut-
tanut lopputuloksiin ja opiskelijoiden positiivisiin mielipiteisiin kurssin onnistu-
misesta. Jyväskylän yliopiston kirjoittajalinjan opinnoissa kirjoittamisen proses-
sia määrittää vahvasti palautteen saaminen omista teksteistä ja palautteen jaka-
minen toisille opiskelijoille heidän teksteistään. On merkille pantavaa, että kään-
nöskurssin opiskelijat hyväksyvät kriittisetkin palautteet, koska käännöstekstiä 
ei koeta samalla tavalla omaksi kuin esimerkiksi fiktiivistä itse tuotettua proosaa 
tai lyriikkaa. Henkilökohtaisesti minulla tutkijana on vahvistunut tämä kokemus 
opiskellessani ja opettaessani myös luovaa kirjoittamista. Vaikuttaa siltä, että lo-
pulta toinen vahvistaa toista. Kirjoittajan identiteetti rakentuu kirjoittamalla ja 
saatujen palautteiden avulla. 
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SUMMARY 

My research has focused on the translation and adaptation courses organised at 
the University of Jyväskylä between 2005 and 2019. I have focused on the teach-
ing practices of the courses and, above all, on the process of translation. My re-
search strategy has been based on qualitative research and the methods used 
have been close reading, hermeneutic and phenomenological analysis. My re-
search is based on the scientific-philosophical orientation constructivism and es-
pecially on the constructivist concept of learning, where the student's already ac-
quired knowledge and skills are utilised in learning. The key denominators of 
the translation process are guidance, scaffolding, collaboration, discussion, feed-
back and rewriting. In total, 97 students over 12 years have produced an amazing 
amount of translation material and commentary, which has helped to answer the 
research question, for example, how to implement and develop a translation and 
adaptation course for university students who are new to translation. 

Research on translation and translation learning and teaching has been car-
ried out in various translation studies departments in Finland, but especially fo-
cusing on research approaching the issue from the perspective of fiction and writ-
ing, this has not yet been done. The translation and adaptation course under 
study could be a stimulus, for example, in the planning of studies in translation 
studies departments, as it is precisely the translation of fiction texts that is at stake. 
It could, for example, serve as an introduction to the translation of fiction. Feed-
back from students indicated that they liked the opportunity to hear about pro-
fessional practices. One of the things I would suggest is that university transla-
tion faculty and possibly students should visit the courses. A distinctive feature 
of the study is the organisation of the courses within the discipline of writing. In 
addition, students on the courses have majors and minors in subjects other than 
translation. 

My research methodology is thus qualitative, involving analysis of trans-
lated texts, student comments in class, e-mail discussions, and interviews I con-
ducted in class, by e-mail, and in individual and group interviews. I have in-
cluded many direct quotes from students' responses and comments in my re-
search. These individual responses form an overall picture that allows me to con-
clude that the model and process of the Creative Writing Programme also works 
in the translation and adaptation course. 

The students' feedback suggests that they liked the principle of sequencing. 
The length of the course was also perceived as useful, although there were re-
quests for a longer course extending into the second semester. The handling of 
two translation versions by the group was seen as an absolute advantage. Many 
people wanted a third stage, but time constraints did not allow it. From the point 
of view of the instructor, growing into a close-knit group facilitated the pro-
cessing of the versions and eased the instructor's workload. A more important 
task for the facilitator was to create a sense of community and trust. Many stu-
dents felt that the weekly meetings were important, especially the interaction and 
sharing of comments. In terms of the effectiveness of the process, I have consid-
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ered in my research the foundations of translation theory, such as interference, 
equivalence, cultural and linguistic issues. I have written about translator com-
petence in this context from the perspective of both the student trying translation 
for the first time and the professional translator. In all these cases, I have looked 
at the issue specifically from the perspective of fiction translation. 

For the writer of fiction, creativity is an important factor. I have also ad-
dressed the issue of fiction writing and translation from the perspective of rewrit-
ing. The subjunctive space and habitat of the writer has just now come to the fore 
as a research topic. There is a desire to explore the physical and mental space of 
the writer during the writing process. Rituals, among other things, are under 
scrutiny. During the process, the translator, like the writer, is in relation to his or 
her environment, the space in which the writing process takes place. My research 
shows that the translator is confronted with the same laws as the writer of fiction. 

Feedback, in all its forms, is a tool of the writer. In the University of Jyväsky-
lä's writing programme, self-reflection, giving feedback to colleagues, to other 
students and receiving feedback from supervisors and other writers is of para-
mount importance. In order to develop as writers, receiving feedback on one's 
own writing contributes to one's development. The same happens in the transla-
tion process. I have included students' comments on their texts in my research 
report, as well as answers to my questions about them as givers and receivers of 
feedback. In general, student translators do not know how to appreciate them-
selves in the translation process. In general, a translation student cannot appre-
ciate himself or herself as a feedback provider, even though he or she has been 
very active from the supervisor's point of view. It is in the nature of the transla-
tion process that feedback and assessments of the Finnish translations are re-
ceived and accepted more easily than if one's own fictitious text were dealt with. 

 The most important things about the course in terms of its success have 
been the creation of a good, positive atmosphere, an atmosphere in which one 
helps another and is listened to. The instructor has a great responsibility in this 
regard. It will be his or her job to support and help in problem areas. 
 
Keywords: close reading, constructivism, creativity, feedback, hermeneutic and 
phenomenological analysis, instructing, interaction, process, translation. 
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Liite 2 (2005) 
 
Arviointilomake 
 
KÄÄNTÄMISEN KURSSI KIRA03H 06.10.2005 – 27.02.2006 
 
 
 
 
1. Mistä sait tiedon kurssista? 
 
• Korpista 
• Oman tiedekunnan/laitoksen tiedotuskanavilta 
• Toisilta opiskelijoilta 
• Joku muu väylä 
• Oliko ongelmia päästä kurssille? 
 
 
2. Mitä ja missä opiskelet yliopistossa? 
 
• Tiedekunta/laitos, pää- ja sivuaineet 
• Opiskeluvuodet/Kielitaito, oma arvio, suullinen/kirjallinen as-

teikolla välttävä, hyvä, erinomainen  
 
 
3. Miksi hakeuduit tälle kurssille? 
 
•  Oliko sinulla jo valmis idea tai käännettävä teksti kurssille tullessasi? 
 
 
4. Ennakkotiedot/ - käsitys kurssista 
 
• Saitko selkeän kuvan kurssitiedotteesta eli mitä opinnot käsittävät? 
 
 
5. Tavoitteesi kurssin suhteen 
 
• Onko sinulla esimerkiksi kirjallisia tavoitteita? (esim. käännöstyö) 
• Kielitaidon kohentaminen? 
 
 
6. Vastasiko opetus odotuksiasi? 
 
• Oliko teoreettista osuutta riittävästi? 
• Saitko riittävästi palautetta omasta työstäsi? 
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• Arviosi opettajien ja toisten opiskelijoiden palautteesta ja osuudesta 
• Pitäisikö pari-/ ryhmätöitä olla enemmän? 
• Oliko ryhmissä riittävästi keskustelua? 
 
 
7. Voisitko kertoa muutamilla sanoilla käännöstyön kulusta, metodeis-

tasi ja mahdollisista ongelmista ja kuinka ratkaisit ne? 
 

 
8. Mahdollinen jatkokurssi 
 
• Haluaisitko jatkaa myöhemmin kääntämisen opiskelua harjaannut 

tamalla ja 
 syventämällä taitojasi jatkokurssilla? 
 
 
9. Käytännön asioita, mielipiteesi seuraavista kohdista: 
 
• Kurssin pituus, opetuksen ajankohdat, ajankäyttö 
• Tilat, henkilöstö 
• Opetusmetodit, välineet 
• Ryhmien koko, onko tämä järjestely hyvä (kaksi ryhmää) 
 
 
10. Muita huomioita 
 
 
• Ehdotuksia, vihjeitä opettajille, henkilökunnalle, toivomuksia aineis-

ton suhteen 
• Moitteita, parannusehdotuksia 
• Aiotko jatkaa vielä nyt valmistuvan tekstin parissa vai aloitatko jo-

tain uutta? 
• Kiinnostaako kääntäminen, saitko virikkeitä, kipinän? 
 
 
 

11. Kokonaisarvio kurssista 
 
  
huono välttävä no, jaa hyvä erinomainen 
 
 

Palautus Kirjallisuuden laitokselle 3 krs, käännöskurssin laatikkoon käytä-
välle tai sähköpostilla velahti@cc.jyu.fi 
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Liite 3 (2009) 
 
Hei kaikki käännöskurssin opiskelijat! 

  
Haluaisin vaivata teitä vielä muutamalla kysymyksellä päättyneestä kurssis-
tamme. Olisin hyvin kiitollinen, jos teillä olisi mahdollisuus kommentoida näitä. 
Muitakin huomioita saa mieluusti esittää. 

  
Meillähän on vielä yksi kokoontuminen Tuomo Lahdelman työhuoneessa ti 
12.01.2010 klo 14. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita. Tilaisuudessa 
on mahdollisuus keskustella vielä kerran kääntämisestä. Tämä on siis vapaaeh-
toista. 

  
Mutta kysymyksiin eli: 
  
1. Kuinka päädyit tekstiin, jonka valitsit käännettäväksi? 
 
2.  Oliko mielestäsi kurssin teoriaosuudella riittävä anti tulevaa käännöstäsi 

silmällä pitäen eli jäikö jotain puuttumaan? 
 
3.  Kysymys opettajan/ohjaajan roolista eli olisitko halunnut esimerkiksi ly-

hyen henkilökohtaisen ohjaustuokion ennen käännöstyöhön ryhtymistä 
oman tekstivalinnan pohjalta? 

 
4.  Tunnetko saaneesi riittävästi palautetta muilta kurssilaisilta. Entä opetta- 

jilta/ohjaajilta? Olitko itse aktiivinen palautteenantaja? 
 
5.  Mitä mieltä olet reunahuomautusten käytöstä. Tarkoittaa käännettyyn teks-

tiin lisättyjä merkintöjä, joista olisi apua sekä itselle että ohjaajille. 
 

6. Oliko käännöskertoja riittävä määrä? 
 
7.  Luovuus ja kriittisyys liittyvät myös olennaisesti kääntämisen prosessiin. 

Koitko tämän suhteen ongelmia työsi kuluessa? 
 
8.  Koetko merkitykselliseksi sen, että valmis käännöstyö julkaistaisiin jossa-

kin yhteydessä? 
 
9. Oliko tunneilla tehdyistä kääntämisharjoituksista apua työhösi nähden? 
 
10. Oliko sinulla ennen kurssille tuloasi aikaisempaa käännöskokemusta? 

  



 
 

217 
 

Liite 4 (2010) 
 
Hei kaikille! 
 
Esitän seuraavassa muutaman kysymyksen liittyen kääntämisen ja adaptaation 
kurssiinne. Olisin hyvin kiitollinen kaikista mahdollisista kommenteista. 
 
 
1. Osaatko sanoa kuinka käsittäisit luovuuden osana kääntämisprosessia? 
 
2. Kuinka ratkaisit käännösongelmat, mitä metodeja käytit? 
 
3. Luovaan kirjoittamiseen/kääntämiseen kuuluu olennaisena osana kirjoit-

tajan kriittisyys. Osaatko sanoa, miten tämä ilmeni kääntämistyössäsi? 
 
4. Miten kuvailisit eri vaiheiden/jaksojen luonnetta eli mitä ajatuksia heräsi 

kääntämisen eri vaiheissa: teoria, harjoitukset, 1.versio, palaute, 2. versio, 
palaute? 

 
5. Millaisena koit toimimisen toisten opiskelijoiden eli kääntäjien kanssa? 

Vuorovaikutus, palautteet, yleinen kommentointi. 
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Liite 5 (2011) 
 
Hei, 
  
olen laatinut muutaman kysymyksen koskien kohta päättyvää käännöskurssia. 
Olisi kovin mukavaa, jos voisitte käyttää hetken vastaamalla kysymyksiini. Voi-
sin hyödyntää myöhemmin teiltä saamaani materiaalia tutkimuksessani. 
  
Kysymyksiä kääntämisen- ja adaptaation kurssista KIKS211 
 
 
1.  Mikä on pääaineesi? Entä sivuaineet? 
 
2.  Kielitaitosi? 
 
3.  Miten valitsit tai miten käännettävä tekstisi valikoitui ja mikä on suhteesi 

ko. tekstiin tai sen kirjoittajaan yleensä? 
 
4.  Mitä odotit kurssilta eli vastasiko kurssi odotuksiasi? 
 
5.  Mitä kurssista puuttui? Mitä oli liikaa? Haluaisitko esimerkiksi lisää har-

joituksia, teoriaa? 
 
6.  Mitä mieltä olet saamastasi palautteesta? Ohjaajan palaute ja toisten opis-

kelijoiden antama palaute? Miten ryhmä toimi? 
 
7.  Miten onnistuit itse palautteen antajana? 
 
8.  Mitä ominaisuuksia mielestäsi vaaditaan kääntäjältä? 
 
9.  Oliko tämä ensimmäinen käännöstyösi? Oletko kääntänyt jotakin tekstiä 

aikaisemmin? 
 
10. Mitä ongelmia kohtasit käännöstyössäsi ja kuinka ratkaisit ne? 
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Liite 6 (2012) 
 
Hei kaikki kääntämisen ja adaptaation kurssille osallistuneet! 
 
Kurssin aikana oli puhetta, että lähettäisin teille muutaman kysymyksen pro-
sessin kulusta. Olisin kovasti kiitollinen, jos käyttäisitte hieman aikaanne ja vas-
taisitte tähän tiedusteluuni. Tästä on apua jatkotutkimukseni suhteen. 
 
Aion myös kysyä muutamia teistä lyhyeen haastatteluun tästä samasta aiheesta 
ja lähetän viestiä siitä hieman myöhemmin. Toivottavasti sekin onnistuu? 
 
Kiitos vielä aktiivisuudesta, jota mielihyvin katselin ja kuuntelin. 
 
 
Tässä siis kysymykseni: 
 
 
1. Pääaineesi, sivuaineet. Opintojen vaihe? 
 
2.  Kuinka päädyit tekstiin, jonka valitsit käännettäväksi? 
  
3.  Oliko sinulla ennen kurssille tuloasi aikaisempaa käännöskokemusta? 
  
4.  Oliko mielestäsi kurssin teoriaosuudella riittävä anti tulevaa käännöstäsi 

silmällä pitäen eli jäikö jotain puuttumaan? 
  
5.  Kysymys opettajan/ohjaajan roolista eli olisitko halunnut esimerkiksi ly-

hyen henkilökohtaisen ohjaustuokion ennen käännöstyöhön ryhtymistä 
oman tekstivalinnan pohjalta? 

  
6.  Tunnetko saaneesi riittävästi palautetta muilta kurssilaisilta. Entä opetta-

jilta/ohjaajilta? 
  Olitko itse aktiivinen palautteenantaja? Vuorovaikutus, yleinen kommen-

tointi. 
  
7.  Oliko käännöskertoja riittävä määrä? 
  
8.  Luovuus ja kriittisyys liittyvät myös olennaisesti niin kirjoittamisen kuin 

kääntämisenkin prosessiin. Millaisia seikkoja löydät luovuuden käsit-
teestä, jotka tukevat kääntäjän työtä omasta mielestäsi? 

  
9.  Kuinka ratkaisit käännösongelmat? Mitä metodeja käytit? 
  
10. Miten kuvailisit eri vaiheiden/jaksojen luonnetta eli mitä ajatuksia 
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heräsi kääntämisen eri vaiheissa: teoria, harjoitukset, 1.versio, palaute, 2. 
versio, palaute. 

  
11. Oliko tunneilla tehdyistä kääntämisharjoituksista apua työhösi nähden? 
  
12. Koetko merkitykselliseksi sen, että valmis käännöstyö julkaistaisiin jossa-

kin yhteydessä tai onko mahdollisesti tavoitteenasi jatkaa tätä käännöstä 
tai jotain muuta? 
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Liite 7 (2016) 
 
Aihe: Kysymyksiä käännöskurssilaisille KIKS211 
  
Hei kaikki kääntämisen ja adaptaation kurssille osallistuneet! 
 
Kurssin aikana oli puhetta, että lähettäisin teille muutaman kysymyksen pro-
sessin kulusta. Olisin kovasti kiitollinen, jos käyttäisitte hieman aikaanne ja vas-
taisitte tähän tiedusteluuni. Tästä on apua jatkotutkimukseni suhteen. 
 
Aion myös kysyä muutamia teistä lyhyeen haastatteluun tästä samasta aiheesta 
ja lähetän viestiä siitä hieman myöhemmin. Toivottavasti sekin onnistuu? 
 
Kiitos vielä aktiivisuudesta, jota mielihyvin katselin ja kuuntelin. 
 
 
Tässä siis kysymykseni: 
 
 
1. Pääaineesi, sivuaineet. Opintojen vaihe? 
 
2.  Kuinka päädyit tekstiin, jonka valitsit käännettäväksi? 
  
3.  Oliko sinulla ennen kurssille tuloasi aikaisempaa käännöskokemusta? 
  
4.  Oliko mielestäsi kurssin teoriaosuudella riittävä anti tulevaa käännöstäsi 

silmällä pitäen eli jäikö jotain puuttumaan? 
  
5.  Kysymys opettajan/ohjaajan roolista eli olisitko halunnut esimerkiksi ly-

hyen henkilökohtaisen ohjaustuokion ennen käännöstyöhön ryhtymistä 
oman tekstivalinnan pohjalta? 

  
6.  Tunnetko saaneesi riittävästi palautetta muilta kurssilaisilta. Entä opetta-

jilta/ohjaajilta? 
  Olitko itse aktiivinen palautteenantaja? Vuorovaikutus, yleinen kommen-

tointi. 
  
7.  Oliko käännöskertoja riittävä määrä? 
  
8.  Luovuus ja kriittisyys liittyvät myös olennaisesti niin kirjoittamisen kuin 

kääntämisenkin prosessiin. Millaisia seikkoja löydät luovuuden käsit-
teestä, jotka tukevat kääntäjän työtä omasta mielestäsi? 

  
9.  Kuinka ratkaisit käännösongelmat? Mitä metodeja käytit? 
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10. Miten kuvailisit eri vaiheiden/jaksojen luonnetta eli mitä ajatuksia 
heräsi kääntämisen eri vaiheissa: teoria, harjoitukset, 1.versio, palaute, 2. 
versio, palaute. 

  
11. Oliko tunneilla tehdyistä kääntämisharjoituksista apua työhösi nähden? 
  
12. Koetko merkitykselliseksi sen, että valmis käännöstyö julkaistaisiin jossa-

kin yhteydessä tai onko mahdollisesti tavoitteenasi jatkaa tätä käännöstä 
tai jotain muuta? 
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Liite 8 
 
KIKS1201 / KYSYMYKSIÄ KÄÄNTÄMISEN KURSSISTA 2017 
 
 
1. Pääaineesi / sivuaineesi / opintojen vaihe? 
 
2. Kielitaitosi? 
 
3. Mitkä asiat koet haasteellisimpina käännöstyössä? 
 
4. Osaatko sanoa tunteneesi flowta käännöstyön parissa työskennelles-

säsi? 
 
Mihály Csíkszentmihályi määrittelee termin flow kuvailemalla luovan hen-
kilön tilaa: 
• Esimerkiksi kirjailija synnyttää tekstiä vaivattomasti, sujuvasti ja au-

tomaattisesti.  
• On kyse nautinnosta, mielihyvästä ja ilosta.  
• Prosessin aikana ja sen jokaisella vaiheella on selvä päämäärä.  
• Yksi flown ilmentymä on luovan persoonan taitojen ja asetetun 

haast-een tasapaino.  
• Toiminta ja tekeminen sekoittuvat tietoisuuteen eli keskitymme tar-

kasti tehtäväämme. 
• Häiriötekijät suljetaan tietoisuudesta 
• Luovassa prosessissa ei välitetä epäonnistumisesta tai virheistä.  
• Itsetietoisuus häviää, ajantaju hämärtyy.  
 
5. Miten kuvailisit eri vaiheiden/jaksojen luonnetta eli mitä ajatuksia 

heräsi käännöstyösi eri vaiheissa: teoriaosuudessa, harjoituksissa, 1. 
versio ja sen palaute, 2. versio ja palaute? Toimiiko käännöskurssi 
näin prosessinomaisena mielestäsi? 

 
6. Tunnetko saaneesi riittävästi palautetta muilta kääntäjiltä? Entä 

opettajilta/ohjaajilta? Olitko itse aktiivinen palautteenantaja? Vuoro-
vaikutus, yleinen kommentointi? 

 
7. Kuinka ratkaisit käännösongelmat? Mitä metodeja käytit? 
 
8. Koetko kehittyneesi kääntäjänä kurssin aikana? 
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Liite 9 
 
HAASTATTELUKYSYMYKSET JA VASTAUKSET 7.2.2011  
 
1. Kuka olet? Mitä ja missä opiskelet yliopistossa? Kerro hieman taustastasi? 
(Ikä?). Tiedekunta, opinnot, opiskeluvuodet, kielitaito (oma arvio)? 
 
Olen XX ja opiskelen Jyväskylän yliopistossa kirjoittamisen maisteriohjelmassa. 
Aloitin maisteriopinnot syksyllä 2010, sitten avoimessa yliopistossa 2006 perus-
opinnot ja aineopinnot sen jälkeen. Ikä 50. Ei mitään yliopistotasoista koulutusta 
aikaisemmin. Kauppakoulua, työn ohella kursseja, taloushallinnon kurssi, am-
matti-isännöitsijän tutkinto 89–90, yrittäjän ammattitutkinto, tuotekehittelijän 
ammattitutkinto. 
Kielitaito: jos ulkomailla olen, niin sellainen auttava, että kyllä minä siellä pärjään, 
mutta muuten sanoisin, että heikoissa kantimissa, englannilla pärjään, ruotsi 
ehkä palautuu 
 
2. Mistä sait tiedon kurssista? 
Tuomo Lahdelmalta. 
 
3. Miksi hakeuduit kääntämisen ja adaptaation kurssille? 
Ohjaajan suosituksesta. 
 
4. Mitkä olivat ennakkotietosi /-käsityksesi ko. kurssista? 
Ei siinä ehtinyt mitään ennakkokäsitystä sen enempää tulla. 
 
5. Tavoitteesi kurssin suhteen? 
Ei oikeastaan. 
 
6. Kuinka päädyit tekstiin, jonka valitsit käännettäväksi? Pitäisikö tähän käyttää 
enemmän aikaa ja pohtia esimerkiksi ohjaajan kanssa valintaa? 
No, pienen mutkan kautta, sillä ensin oli tarkoitus kääntää toisenlaisesta tai toi-
sesta teoksesta, mutta sitten satuin hyllyssäni näkemään tän kirjan ja ajattelin, 
että tuosta voisi kääntää. Aikanaan Cambridgestä taisin löytää tämän kirjan kir-
jakaupasta ja siitä innostuin sitten kun Suomeen tulin, kun huomasin, että se on 
suomennettu ja sitten ostin suomennetun kirjan ja sen jälkeen se on ollut siellä 
hyllyssä ja sen jälkeen tartuin siihen ja mutta tämän prosessin edetessä huomasin, 
että valinta oli väärä. Ohjaajan apu valinnassa? Kyllä. Ehdottomasti. 
 
7. Millaisena koit opettajan/ohjaajan roolin kurssilla? Olisitko halunnut esimer-
kiksi lyhyen henkilökohtaisen ohjaustuokion ennen käännöstyöhön ryhtymistä 
oman tekstivalinnan yhteydessä? 
 
Kyllä. Se riippuu varmasti siitä osaamisen tasosta, ja missä päin ja onko kääntä-
nyt ennen ja niin poispäin. 
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8. Oliko mielestäsi kurssin teoriaosuudella riittävä anti tulevaa käännöstyötäsi 
silmällä pitäen eli jäikö jotain puuttumaan? 
 
Oli joo. Minulla ei ole nyt muistiinpanoja mukana. Yleensä teen aika hyvät muis-
tiinpanot kaikilta luennoilta, mutta minun mielestäni olisi saanut olla enemmän-
kin. 
 
 
9. Oliko käytännön harjoituksia tarpeeksi? Jäikö näistä harjoituksista jotain eri-
tyisesti mieleen? Oliko näistä apua käännöstyössäsi? 
 
Oli siellä jotakin. Ei minulla ole niistä jäänyt mieleen mitään erityistä. Ne olivat 
hyvin lyhyitä ja nopeita. Piti lyhyessä ajassa saada tehtyä se käännös. Niissä oli-
sikin tarvinnut enemmän aikaa. 
K: Olisiko siinä pitänyt vaikka kotona katsoa vielä omissa oloissa? 
V: Niin, sekin on tietysti mahdollista ja sitten olisi ehkä palattu siihen seuraavalla 
kerralla. 
 
 
10. Vastasiko opetus odotuksiasi; teoria, käännöstieteen historia, palaute ja pitäi-
sikö esimerkiksi pari-/ryhmätöitä olla enemmän? 
 
Kyllä niitä voisi olla enemmän. Minun pitäisi katsoa ne omat muistiinpanot. 
 
 
11. Käsiteltiinkö tekstejä riittävän hyvin, tarpeeksi? Oliko käännöskertoja riittävä 
määrä? 
 
Kyllä niitä oli. Tämä kolmas kerta oli tavallaan niin kuin ylimääräisenä. 
 
 
12. Entä kurssin pituus ja aikataulu? 
 
Kyllä se varmaan on ihan ok. 
 
 
13. Oliko sinulla ennen kurssille tuloasi aikaisempaa käännöskokemusta? 
 
Keskikoulun englannin tunneilla 35 vuotta sitten. Ei niistä hirveesti ollut apua 
tällä kurssilla. 
 
 
14. Olet luovan kirjoittamisen linjan opiskelija. Näetkö tässä etuja tai plussaa har-
joittaessasi kääntämistä? 
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Kyllä siitä varmaan hyötyä on. En nyt osaa eritellä, että mitä ne hyödyt sitten 
olisivat. Vaikka se, että monenlaisia tekstejähän siellä käännettiin. Tottahan sil-
loin tuli tutustuttua niihin teksteihin ja mitä kaikkea siinä tuli esiin. Kyllä se 
kaikki on plussaa. 
 
 
15. Entä mistä olisi mielestäsi etua kääntämistyöhön ryhtyvälle? 
 
No, ainakin se hyvä kielitaito ja sitten tietysti hyvä kirjallisuuden tuntemus ja 
tietysti hyvä äidinkielen taito ja kielenhuollon taito ja yleistieto ja tietysti rohkeus, 
että uskaltaa käyttää tätä omaa luovuutta siinä. 
 
16. Muutitko käännöstäsi palautteen perusteella ja minkä verran?Ja jos, niin vai-
kuttiko tähän jokin ratkaiseva mielipide tai kommentti, josta sait uusia ideoita? 
Oliko se mahdollisesti ohjaajan vai toisten opiskelijoiden mielipiteistä johtuvaa? 
 
No, muutin varmaan aika paljonkin. Kyllä musta tuntuu, että suurin osa tuli 
sieltä opiskelijoiden taholta, kun tätä käytiin läpi. Toki siellä tuli ohjaajankin ta-
holtakin. Ja tuostakin tuli ohjaajan taholta silloin ensimmäisellä kerralla tuli se, 
että tässä on läsnäolointerferenssi eli niin sanoi ohjaaja eli mie en siinä vaiheessa 
luottanut sitäkään vähää mitä nyt tähän tavallaan omaan luovuuteen, että yritin 
kääntää sitä niin kuin yksyhteen eli suoraan, eihän siitä tullut oikeastaan sitten 
mitään tolkullista suomenkielistä tekstiä. Se ensimmäinen oli ihan, se oli työläs 
versio ja sitten jälki oli kehnoa. 
 
 
17. Kuinka hyvin tutustuit toisten kääntäjien versioihin ja tutustuitko myös alku-
peräisiin teksteihin. Mitä mieltä olet lähdetekstin merkityksestä keskusteluissa 
eli kuinka oleellista oli se, että myös kaikki muut olivat lukeneet käännöksen 
ohessa sen? 
 
Joo, kyllä siihen alkuperäiseen tietysti tutustuin aika hyvinkin. Minä luin sen 
muutamaan kertaan läpi, mutta sit luin tämän toisen suomentajan tai kuka on 
suomentanut tän tekstin, niin siihen tutustuin, mutta huomasin, että se oli varsin 
luovasti käännetty ja sitten totesin, että tässä vaiheessa mie en sitä kato, vaan teen 
siitä omaa työtä. Kyllä, kyllä ehti. Silleen, että kyllä ne tuli luettua, ne mitkä tuli 
sähköpostiin tai Korpin tai Kopan kautta, mutta kyllä ne tuli luettua. 
 
18. Mikä on näkemyksesi ryhmän keskusteluista ja palautteen antamisesta. Miten 
tämä toimi? Entä negatiivinen palaute? Olisiko saanut olla ns. ”raadollisempaa” 
kommentointia? 
 
Siis se palaute oli tosi hyvää ja se oli asiallista ja siellä oli siis ihan niinku todella 
pätevää väkeä, jos ajattelee esimerkiksi kielenhuoltoa ja kaikkea tällaista, niin oi-
keasti sain tosi hyvää palautetta. 
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K: Käsittääkseni siellä oli suomen kielen opiskelijoita mukana? 
V: Joo, oli. Se oli tosi hyvä juttu, että niistä justiin oli hyötyä niinkun kirjoittami-
sen kannalta. Kyllä, kyllä sieltä tuli hyvää palautetta ja mitä tuohon raadollisuu-
teen tulee, niin minusta tuntuu, että ihan riittävästi sain itse palautetta (naurua). 
 
19. Haluaisitko tämän kokemuksen perusteella jatkaa kääntämistyötä jossakin 
muodossa myöhemmin? Entä oletko kokenut tämän hyödylliseksi opinnoissasi 
yliopistossa eli toisin sanoen voiko tätä hyödyntää jossakin muualla? 
 
Kyllä varmaan jossakin muodossa ja siinä vaiheessa sitten kun on parempi eng-
lannin kielen taito. Kääntäminen on tärkeä taito, mutta en minä sitä tule koskaan 
ammatikseni tekemään tai silleen, että mitään julkaistavaa tekstiä kävisi kääntä-
mään, mutta omiksi tarpeikseni. Kyllä sitä varmaan voi hyödyntää monessakin 
kohtaa. 
 
20. Koetko merkitykselliseksi sen, että valmis käännöstyö julkaistaisiin jossakin 
muodossa? 
 
Siis tämä kääntämäni? No, en koe. Ei tätä julkaista. (naurua) 
 
21. Jos käytäisiin vielä hieman läpi käännöstäsi, niin ehkä voisimme tehdä vielä 
muutamia huomioita? 
 
K: Oliko sinulla tällaista kokemusta siinä, että lähtöteksti oli jotenkin äärimmäi-
sen hankala? 
V: No, minä en pystynyt erottelemaan näitä, että mikä on, johtuuko se minun 
kielitaidostani vai kielitaidottomuudesta vai johtuuko se tällaisesta, koska ei 
siinä vaiheessa ymmärrys riittänyt niinku tehdä niitä päätöksiä, eikä ymmärrys 
riittänyt siihen, että olisin tällaisen asian huomioinut. Itse asiassa tässä niin kuin 
sanoin aikaisemmin, niin suurin virhe tässä oli tämän tekstin valinta, niin tota, 
niin mie luulen, että olisin pystynyt suoriutumaan siitä paremmin, jos olisi ollut 
toisenlainen teksti. No, esimerkiksi kun sinä mainitsit, että tällaista on hankala 
kääntää, niin se oli ihan kuin minulta olis pudonnut jokin taakka harteilta, että 
okei, jos tää on muillekin vaikea, niin ei kaikki ollutkaan kuin … eikä se johdu 
siitä, ettenkö minä osaisi. 
 
K: Luovuudesta. Missä vaiheessa se sitten tuli tässä peliin? Heititkö sinä sen sit-
ten kolmannessa versiossa? 
 
V: No, sanotaan, että se tuli ehkä siellä…ne ehkä eniten tuli, mutta ehkä siinä 
vaiheessa olin jo niin väsynyt koko tekstiin, että ajattelin, että antaa olla. 
 
Joo, kyllä sitä olisi ollut toisenlainen, toisenlainen siinä mielessä, että jos olisi ollut 
tarkoitus käyttää jossain tätä tekstiä, niin totta kai sitä olisi silloin hieronut ja pis-
tänyt itsensä ihan täysillä likoon, mutta kun on aika monta muutakin työtä me-
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nossa yhtä aikaa, niin tästä vain tuli sellainen, että kunhan saan tämän vain pois 
käsistäni. 
 
 
Haastattelun kokonaisaika 27:26 
 
 
 
(K= kysymys, V= vastaus) 
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