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Ohje: Tehtävät liittyvät oheiseen aineistoon. Valitse viidestä tehtävästä kolme. Tehtävät
arvostellaan pistein 0–6. Vastausta kirjoittaessasi voit lähteä siitä, että lukija tuntee
aineiston. Vastauksessa esitetyt havainnot, väitteet ja tulkinnat tulee kuitenkin perustella
aineiston avulla. Vastauksen sopiva pituus on noin kaksi sivua. Aloita jokainen vastaus
uudelta sivulta. Anna kullekin vastaustekstillesi otsikko. Merkitse otsikon eteen myös
tehtävän numero. Vastausten tulee olla selvästi ja siististi kirjoitettuja, mutta niitä ei tarvitse
kirjoittaa puhtaaksi kuulakynällä tai musteella.

Tehtävät
1.

Erittele Claire Castillonin Junarutiineja-novellin (s. 2–3) naispäähenkilön tunteita ja toiveita.

2.

Kuvaile Junarutiineja-novellin (s. 2–3) vuorovaikutustilannetta käyttäen apuna Pipsa
Palttalan artikkelia Tiedän mitä tarkoitat (s. 4–5).

3.

Onko Petri Tamminen tosissaan vai ei kolumnissaan Mies pulassa (s. 6)? Perustele käsityksesi.

4.

Mitä Juba Tuomolan Viivi ja Wagner -sarjakuvat (s. 7) kertovat sukupuolten välisestä
kommunikaatiosta?

5.

Millaisen kuvan sananlaskut (s. 8) antavat suomalaisesta puhekulttuurista?
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Huom.! Tekstien kieliasu on alkuperäisen julkaisun mukainen.
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Junarutiineja

Palellun kuoliaaksi. En ymmärrä, miksi istumme vastakkain. Pyysin vierekkäiset
paikat, en ryhmäpaikkoja. Otatko voileivän? Panin niihin oliiveja, Poupetten idea.
Hänen poikansa panee voileipiin aina oliiveja, ne antavat makua mauttomallekin
leivälle, ja mehukkuutta, poika on erinomainen kokki, vaikka onkin masentunut.
Hän on oivallinen puutarhuri. Hän kunnioittaa perinteitä. Kloonaa ruusuja. Mitä
sinä virnuilet? Ihan totta. Hän kloonaa ruusuja. Hermostuttavia tällaiset pöytäryhmät. Ota lautasliina, ettet sotke itseäsi. Hei, mitä sinulla on takinkauluksessa? Ai
jaa, se olikin pelkkä varjo. Huh.
Avaa takki, se kiristää, tulee huono olo. Edes vähän. Avaa nyt. Ylimmäinen
nappi. Kysytään konduktööriltä, miksi meidät on pantu ryhmäpaikoille. Sinä saat
kysyä, jooko? Sinä puhut. Aina minä joudun kysymään, niin kuin nyt ravintolassa, ei minun kuuluisi pyytää suolaa. Silloin viimeksi tilasin vedenkin, sinä olit
unohtanut. Aika ikävää sellainen. Ei naisen kuulu huolehtia sellaisesta. Tiedät ihan
hyvin.
Junissa on likaista. Olisi pitänyt lähteä autolla. Silloin ei ainakaan tulisi ketään
viereen. Pane laukku viereiselle istuimelle, muuten joku saattaa tulla siihen, härnäätkö tahallasi?
Näytä! Olet unohtanut ajaa partasi leuan alta, miksi ihmeessä ostin sinulle suurentavat silmälasit, kun et ikinä käytä niitä? Uskomatonta miten voitkin tehdä kaiken aina niin hutiloiden. Lippuluukulla virkailija lupasi hyvät paikat. Hän näki
ryhmäpaikat tietokoneeltaan. Ja kattia kanssa! Siinä taas yksi turhan jauhaja!
Mikset syö? Lepää vähän, mutta älä turhaan säästele sitä voileipää, syö se nyt,
pilaantuvista elintarvikkeista ei koskaan tiedä. Kuten haluat, nuku vain. Kuuntele
nyt kun sanon! Anna se tänne, panen sen jääpalojen viereen. Jos saat hepatiitin,
minähän en sinua hoida, muista se. Menetkö taas vessaan? Jätä kännykkä siihen,
en minä sitä varasta.
Kun olit vessassa, se piipitti. Niin, kännykkäsi. En koskenut siihen. Ja yksi röyhkimys käveli tästä tupakka suussa. Tämä on savuton vaunu, ellen erehdy. Haluatko nyt sen voileipäsi? Konduktööri tulee kohta, ota kortti valmiiksi esille, onhan
sinulla liput? Unohditko oman korttisi? Voi hyvä luoja. Mikset pidä sitä muiden
papereiden joukossa, miksi otat sen pois lompsasta?
Tulee taatusti sakkomaksu, saamme sakkoa, hieno homma! On kai sinulla sentään passi? Ehkä se kelpaa, jos konduktööri on suopea. Hän saa luvan uskoa meitä,
uskoa vilpittömyyteemme. Minä puhun hänelle, kerron, että olet eläkeläinen ja
kova matkustelemaan. Eilen Poupette huomautti, että näytät ikäistäsi paljon nuoremmalta. Hän on oikeassa. Tuollainen pojankloppi.
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Tämä kirja sinun kannattaa lukea, otin sen sinua varten, luin sen eilen loppuun.
Seuraa nyt edes vähän, mistä maailmalla puhutaan. Saamme ehkä jutunjuurta. Kirjasta voi olla monta mieltä, voi pitää tai olla pitämättä, mutta oli siinä jotakin. Sitä
paitsi Poupettekin on lukenut sen.
Taas kännykkäsi soi. Pane se pois päältä, etkö nähnyt kylttejä! Ei tämä ole mikään postitoimisto. Etkö vastaa? Mikset vastaa? Jos lapset vaikka soittavat. Mikä
se sellainen tekstari on? Ai, ne ovat niitä miten sattuu kirjoitettuja viestejä. Näytä.
Ai, väärä numero? Aha! Ja mitä se sanoo? Ei mitään? Näytä nyt! Miksi poistat
sen? Eikö se ollutkaan sinulle? Miten ihmeessä? Painoitko väärää nappia? Se oli
siis tuplavirhe!
Syö nyt tämä voileipä, ole niin kiltti, otatko vettä? Otat. Juo. Puolitoista litraa
päivässä, tiedät varsin hyvin, miksi pitää muistuttaa? Ajatella: olisi voitu saada
vierekkäiset paikat, hölmöä. Luuletko että tähän tulee muita? Enää yksi pysähdys
ennen kuin jäämme pois. Syö nyt. Järjestetään pääsiäisenä jonkinlaiset juhlat, riittää jo, pyysin lapsia tulemaan, mutta kutsutaan myös ystäviä, minä haluan, etkö
sinä? Kymmenkunta henkeä. Yökylään. Seuraavana päivänä tarjoan brunssin, voisin pyytää Poupetten pojan avuksi. Jos hän on silloin vielä hengissä. Arvaa mitä
hän sai kuulla viime viikolla?
Menetkö taas vessaan? Onko vatsasi sekaisin? Minulla saattaa olla lääkettä laukussani, ota se alas, niin katson.
Eikä. Et ole kunnossa. Nyt on jokin vinossa. Olet käynyt vessassa viisi kertaa
kahden tunnin aikana, jokin on vialla. Olit kireä viime viikolla, se johtuu varmaan
siitä.
Et kai istu pöntölle? Voi ei! Et kai suoraan pöntölle? Siihen renkaalle? Et kai
istu renkaalle? Mitä hyssyttelet? Junat ovat likaisia. Pitää kyykkiä, ei saa koskaan istua. Tässä! Ota vähän omenasosetta, se löysentää vatsaa jos sinulla on ummetusta, sinun pitää kuntoilla, olet heikossa kunnossa. Äh! Rasittava tuo sinun
vempeleesi. Silloin kun se ei soi, se tärisee, hiljennä se. Pane se pois päältä. Mitä
sinä näppäilet? Lähetätkö tekstarin? Kenelle? Miksi näppäilet jos kerran et kirjoita
kenellekään?
Mitä jos istuisin siihen viereesi? Jos joku tulee, olen nukkuvinani. Sinä yrität
herättää minua, mutta minä en liikahdakaan, tehdään niin.
Nukutko sinä? Etkö nukukaan? Jotkut naiset ovat sitten kieroja. Vilkaisepa tätä artikkelia, hienolle väelle tarkoitetussa lehdessä. Tämä on tasokas naistenlehti, niin
ne väittävät, kuuntelepa tätä! Nainen ymmärtää, että aviomiehellä on avioliiton
ulkopuolinen suhde, kun tämä yli viisikymppisenä pyytää tyttärentytärtään opettamaan, miten tekstareita lähetetään. Eikös Maureen juuri opettanut sinullekin? En
ikinä totu hänen etunimeensä. Mikä poikaamme meni, kun hän nai niin tavallisen
naisen?
Maureen tulee meille tiistaina, miten mukavaa. Nyt kun osaat kirjoittaa tekstareita ja lähettää ja poistaa niitä, voisit kysyä häneltä, miten välttää virheet.
Claire Castillon, Pieni sydän jaksaa rakastaa (2007)
Suom. Lotta Toivanen
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PEKKA ELOMAA HS

Keskusteluntutkijat Pentti Haddington (vas.) ja Anssi Peräkylä lounaalla. Myös ruokaillessa puheella tuntuu olevan omat piilevät sääntönsä.

Helsingin Sanomat 11.1.2011

5

Kuva JAAKKO LUKUMAA
Kuva JAAKKO LUKUMAA
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Hyvä terveys 14/2012

Juba Tuomola, Viivi ja Wagner
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Sananlaskuja
Sananlaskut ovat yleiseen muotoon kiteytyneitä kannanottoja. Niitä toistellaan, niissä on aina jotain mieleen painuvaa, muodoltaan vakiintunutta, usein
kuvaannollista. Itsekunkin lukijan oikeudeksi jää onkia kansanmietelmien
jättiläisvarastosta ne kannanotot ja korostukset, jotka tuntuvat osuvan asian
ytimeen.
Puhuminen on hopeaa, vaikeneminen kultaa.
Ei suuret sanat suuta halkaise.
Hyvä kello kauas kuuluu, paha vielä kauemmaksi.
Siitä puhe, mistä puute.
Puhumatta paras.
Sanasta miestä, sarvesta härkää.
Joka paljon puhuu, se vähän tietää.

2010

Pekka Hakamies, Matti Kuusi ja Kari Laukkanen (toim.),
Sananlaskut (1984)
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