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Suomqlainen etunimisto on herkullinen harrqstuskohde; 35 000:sto nimestci loytyy aina uutta.
Tcimri Tampereen sukututkimusseuran jcisentilqisuudessa esitetty luentomateriqqli laisittelee
nimistdmme alkupercici, yleiqyttci ja suosion
vqihteluq, nimenantoperusteita ja nimien mddrciri. Tcimeion siis vain pieni piipahdus nimistoOmme, mielenkiintoisia aihepiirejci olisi toki
muitqkin.

Suomessak€iytetyn
nimistdn
alkuperd
Meita miellyttiiviii nimiii on kertynyt usealtaeri
suunnalta. Eeva Riihonen luokittelee nimiryhmtit mielestdni piteviisti :
o omaperiinen nimisto ns. pakanallisen ajan
etunimet, kansallisromantiikan mukanaan
tuomat, luontoaiheiset nimet (mm. Auvo,
Tuulikki, Ilmari, Lumi)
o heprealaiset, Vanhan Testamentin nimet
(mm. Maria, Anna, Johannes,Markus)
o kreikkalaiset , mm. Uuden Testamentin ja
ortodoksisen pyhimyskalenterin nimet, mytologia (mm. Irene, Margareta, Sofia, Aleksis, Petrus, Timoteus)
o latinan kielen nimet (mm. Emilia, Julius)
. skandinaavisetnimet, jotka ovat usein kaksiosaisia(mm. Ragnhild, Eerikki)
o germaaniset nimet, jotka ovat myds usein
kaksiosaisia - nimi kertoo tarinan, eliiinni
mistokin on yleistli (Aadolf, Matilda)
. anglosaksisetnimet gaelin, keltin ja walesin
kielistd (mm. Ossian, Selma, Artturi)

.

slaavilaiset nimet ovat tulleet Suomeen
Karjalan ja Veniijtin kautta, nimet pohjautuvat usein muinaiseenkreikkaan (mm. Nikolai, Veera, Katja)
o muut vieraspertiiset nimet (esim. Ramona,
Safira, Ali, Minka)
o jumalien nimia on kaytetty kaikissa maissa.
Omia ja muualta tulleita jumalnimid ovat
mm. Aasa, Kristian, Tuure, Ahti.
. kasvien nimet (mm. Flora, Iiris, Linnea,
Camilla, Ruusu, Lilja, Jasmin,Pinja)
o paikkakuntien nimet, mm. Lapin romantiikan (Saana,Inari),tai sota-ajantuomat (Karelia, Onta)
o vanhempien nimistii johdetut nimet (Laurinpoika, Martintytiir, Lauriina, Mikaela)
o lempinimet (usein mydhemmin vaihdetut:
Titu, Kati, Kapo)

ja suosion
Nimienyleisyys
vaihtelu
Ei tarvitse olla nimiharrastajatunnistaakseen
eri ikiipolviensuosikit.Osannetsijoittaaoikeille vuosille vaikkapa nimiparit Arvo ja Irma,
Mika ja Sanna?
Pakanuudenaikaisten
nimien haivyftya(seilyivtit kyllaikristillistennimien rinnallapitkalle
keskiaikaan,syrjaseuduilla1500-1uvu11e
saakka) ja siinyttyd osin kotielaimille,tulivat kristillisperiiisetnimet.Ne taaspitiviit valtaa1800luvulle saakka.Vuosina 1882ja 1883julkaisKalenterit, jotka
tiin Kansanvalistusseuran
muodostuivat uusiksi nimiliihteiksi. Niiihin
otettiin 60 uutta nimed (Lahja, Ilmari, Helmi,
Toivo) suomalaisasuisten
vanhojennimien(Sakari, Antero)lisiiksi.

on kiiytossiinoin 35 000 eri niSuomessa
meii,jopa 20 000 kaytossayhdenvuosikymmenen aikana.Almanakkapitaa sisallaanniistii
vain 752 nimed!Nimistdn mdbr'ddvoi verrata
esim. vuosina 1980*1991syntyneittenlasten
milAftAn,jokaon 680 000.Ruotsinkielisestd
alja ortodoksisenkirkon kalenterista
manakassa
loytyy liseu.
Nimien suosiojakautuuainahyvin epiitasaisesti.Suurin osa erilaisistaetunimisti on niin
harvinaisi4 etteivit satu eteemmekoskaan.
Oletko kuullut keytdssanimie Mandelina,Tara, Pamitai Terentios?Naistennimia on tarjolla tai keksitty enemmankuin poikien. Valinnanvataanimissdon paljon,mutta valtaosajoka ikapolvestasaamelko yleiseksiosoittautuvan nimen, koska nimenvalintaaohjailee sosiaalinenvaistomme.
60-77 oh lapsistaon saanutnimen,joka on
affiettu viihintii.iin 1000:lle, usein jopa yli
5000:lle(,Jr& 79 nimeii, pojat 74). Yli 5000
kertaaannettujanimia pojilla on 18,tytoillii l0
- samannimisyyson siis pojilla suurempaa
kuin tytoilla. Alle 10 kertaavalitun nimen sai
l9S0luvulla vain 4 tyttria ja 2-3 poikaa sadasta.
Naita tilastoja ei kannatasiiikiihtiiii:todennlikdisyyskohdatatiiysnimikaimansa,siis sukunimi mukaanlukien, on ddrimmiisenpieni.
Kiviniementutkimusaineistossaoli kyllti periiti
1700Mikko Juhania,muttaMikko JuhaniVirtanenolisi ndisti nimenaneljdlli (Virtanen-nimen yleisyys0,25 yo). Samallatavalla laskien
Heidi Maria Korhonen-nimenolisi saanut80luvullakaksitai kolmetyttoii.
Nimien suosiovaihteleeuseinaaltomaisesti,
suosionhuipulta harvinaiseksitietyssii ikapolNimimuoti muutvessaja nousuunuudestaan.
tuu. Tunnistammejotkut nimet vanhojen nimiksi,jotkut nuorien.Yllattavaaon ehki se,etti etunimiensuosiovaihteleehyvin johdonmukaisesti.Nyt heriittiiisihuomiota,jos lapsi saisi
nimekseenMirja tai Jorma, Raili tai Mauri.
Mutta meneesita vipuun nimensuosiotamiettiessdin nimistontutkijakin; Kustaa Vilkuna
kirjoittaa kirjassaanEtunimet vuowra 1976seuruavaa'."Merkillisellii tavalla ovat nykyisin
kiiyneet
sellaiset
epimuodikkaiksi
'topeliaaniset'nimet kuin Fanni, Hilma, Iita,
Selma,jotka runsaatsata wotta sitten olivat

hienointamuotia.Samoinon ktiymdssiEemelin, Oskarinja LJunon."Ainoa Vilkunanmainitjoka ei ole uudessanousussa,
semista,
on Uuno! (Iita passaanykyisin, mutta mieluummin
Ida-tai Iida-muodossa.)
Mitkii nimet ovat sittennyt suosiossa?
Vuoden 1999 suosikit koko maassaolivat Jenna,
Emma, Julia, Emilia ja Laura / Aleksi, Ville,
Eetu, Juhoja Jere. 1998 suosikitTampereella
olivat Laura,Julia, Elina, Emma,Ella ja Sara,
pojilla Aleksi, Joona,Valtterija Ville. Samassa
nimivirrassa
siisollaan!

Miehennimivainaisennimi?
Yeensi miestenja naistennimet ovat erotettavissa.Suomessa
tuli wonna 1946voimaanetunimilaki, jonka mukaannimeksi ei saahyviiksyi "pojallenaisennimeieikatytolle miehenni
me6".Etunimilaintultua voimaanSuomalaisen
Kirjallisuuden Seuraltapyydettiin nimiluetteloa,josta kiivisi ilmi jaottelumiehen-ja naisennimiin. Luettelo ilmestyi wonna 1947, mutla
koskase sisiilsivajaa900 nime6,ongelmaratkesivain yleisimpiennimienosalta.
Tehtyjen tutkimusten perusteellaviiestollammeoli parikymmentavuofia sitten ll9 sellaistaetunimeiijotka oli annettueri su-kupuolille viihintiiiin l0 kertaa.Yli 100kertaaeri sukupuolilleannettujanimiti oli 18 ja yli 1000
kertaamiehen-ja naisennimiksikatsottujanimiii 3: Vieno,Kainoja Rauni.Muut kummallakin sukupuolellasadanrajanylitttineetovat fumi, Ensi, Eeli, Hille, Lahja, Muisto, Oiva,
Oma,Onerva,Soini,Sointu,Sulevi,Sulo,Tuovi ja Varma.Lihes kaikki siis omakielisia.
Monista tillaisista on pelkastaankielellisin
perusteinmahdotonsanoa,efte nimi on vain
miehelletai naisellesopiva.Kiviniemi heittiiaIitq Lintq Mqrio kysymyksen,
kin teoksessaan
ettii jospa etunimijfiestelmiimme ei koostuja naisennimistiivaan
kaanvain miehennimistd
niiiden lisiiksi myOsmolemmille sukupuolille
kuuluvistanimistii?
Kafannossahiinniin on: historiallistensyidentakia tai siksi, etti harvinainennimi ei ole
vielti leimautunutnaisen-tai miehennimeksi.
K. J. Steilberg esittikin kaukoviisaasti,nimikaytannontuntien etunimilainperusteissa,
ett6

"lapselle ei saa antaa sellaista nime6, joka on
selvdsti sen sukupuolen vastainen".

nimi on kolmetavuinenja yhdistelmiissiion
kolme nimeii, korva kertoo silloinkin rytmin:
Elmeri Taavi Johannes-Matilda Tiia Mikontytair.

Nimien
maara
Viel6 muutamavuosisatasitten suomalaisilla
oli vain yksi etunimi.Kahdentai useamman
nimen antaminenlevisi Suomeen1700-luwlta
alkaenmuoti-ilmiOni.Malli saatiinruotsalaisilta ja Suomenruotsinkieliseltavaestolta,mutta
uudentyylin juuret olivat Keski-Euroopanylhiiisonpiirissii.
Suomessa
alueelliseterotolivat pitkiiiin suuria. Nopeimminmoninimisyys(yleensiikaksi-)
omaksuttiinUudenmaansekii Turun ja Porin
laAnissa,hitaammin It4-Suomessa,erityisesti
Karjalassa.Idiissii vanhaayksinimisyytti tuki
ortodoksinenmalli, jonka mukaanlapselleannettiin vain yksi etunimi. 1800- ja 1900lukujen taitteessa syntyneet kuusjdrveliiiset
isovanhempani
saivatnimikseenHilja ja Juho,
veteliliiisetHilja Alina ja Matti Adrian.
Yksinimisyyson laskenuttiimtinwosisadan
aikana5 o%:ntasolle,kaksinimisiion noin 80
o%nimensaajista,
kolmenimisia15 %. Alueelliset erotkin ovat tasoittuneet.l980luvulla selvin muutoson kolmenetunimenannonlisddntyminen.Yksinimisyydenpieni osuusSuomesverrattunaesim.Euroosa on poikkeuksellista
pan maihin.Saksassa
valtaosalapsistaon yksinimisia. Englanninkielisissimaissaihmisillti
on kylla useinvalinimi, mutta se ei velttamatta
ole etunimi,ngljiinnesniisttion alkuaansukunimiii. Viilinimet kuuluvatmy6sRuotsissahenkil0nimijiirjestelmdin.
Silloin kun nimia on useita, lyhyet nimet
ovat yleensiirimpsun alkupii?issii.
Suomalaista
"nimikorvaa"on aina miellytttinytns. viskurilaki. Etunimiyhdistelmissii(a muissakinvasraskaampiosaon jalkimtaavissasanaliitoissa)
miisenii. Olli Juhanija HannaKristiina kuulostavat paremmiltakuin JuhaniOlli ja Kristiina
Hanna.Pientdlipsumistaon huomattavissa;
liek0 tv:stii tutut englantilaisenkielialueenElisabeth Mary -tyyppiset nimiyhdistelmdtolleet
vaikuttamassa
t6hdn?Olen esim.tavannutkastetuissauseita kertoja Suvi JohannaMari tyyppisiiinimiii. Nimi ei soi kutenvaikkapaSuvi SallaJohannatarJari JaakkoJuhani.Josetu-

Nimenantoperusteet
Nimenvalinta on hyvin herkkii ja yksityinen
asia, mutta samantapaistenvalintojen tekemistii
kuin pukeutuminen tai sisustus.Nimenvalintaa
ohjaa sosiaalinen vaistomme. Hyvti on ottaa
hyvd nimi, sanoo sananlasku.Vilkunaa lainatakseni. "Etunimi on ihmisen yksilOllisinulospdin suuntautuva tiedottaja, hiinen ominaisleimansa." Riihonen ta.as toteaa, ettii jokaisella
etunimelld on tarina ja jokainen ihminen lisiiii
tiitii tainaa. Muutamat viihiiiset tavut, joilla ei
valttAmatta ole erillismerkitystii, kykenevit her6tt6m66nv?irikk66nmielikuvan henkilostii.
Nimi6 my0s muunnellaan: useista vanhoista
etunimisti on kymmenissd laskettava meera.
siiiinnOtt0miiija eri arvoisia toisintoja, puhuttelu- ja hellittelymuotoja.
Suomalaiset antavat lapsilleen nimiii jotka
nimenomaan miellyttavat heite. Aina ja kaikissa maissa ei ole ollut niiin: kauniin nimen on
voitu peliitii kiinnittaviin pahojen henkien huomion lapseen. Paholaisen pettiimiseksi on annettukin kauhistuttava, ruma nimi. Hiimiiykseksi poika (arvokkaampi lapsi) saattoi saadatytdn
nimen. Kuolemaa taas voitiin torjua voimanimillii kuten Susitai Elava.
Mika meita sitten miellyttiiii? Muinaiset
suomalaiset pakanallisen ajan etunimet liittyivit esim. vuodenaikoihin (Talvi), urhoollisuuteen (Hyviijoutsi), vuodentuloon (Viljari), onnenodotuksiin (Ptiiviilapsi), ammattiin tai talon
nimeen. Mmei saatettiin vaihtaakin eri el6m&ntilanteissa,kuten edelleenmm. Kiinassa tapahtuu. Kristinusko syrjaytti pakanallisiksi leimatut omakieliset etunimet. mutta kistillinen
nimistO muuntui kyllii suuhun sopivammaksi.
Kansallisromantiikka taas toi mukanaan uusia
suomalaisia nimiii, kalevalaisia (Jouko, Aino)
sekd luonteenpiirteisiin (Tyyne, Jalo) liittyvia.
Vdliin tuli kausi, jolloin nienntiisesti merkityksettclmdt(merkityssistilto ei yleisessi tiedossa)
nimet olivat suosituimpia, haettiin "neutraaleita" nimi6. Nyt tuntuvat taas kelpaavanvoimak-

kaatkin merkitysssisiillot: Kivi, Unelma, Onni,
Kukka.
Jos nimenantajilta kysyy syytii nimenvalintaan, on vastaaminenusein vaikeaa. Olen jopa
kuullut kommentin, ettii "en mine tieda, miste
nimistii pidan". Mutta perusteitakin l6ytyy: nimen Aanneasu on kaunis, mielleyhtymii tuo
mukavia muistoja, olen pitiinyt nimestd pikkutltosta liihtien, merkityssisiilt6 on myonteinen,
halusinpojalle mahdollisimmanyleisen nimen,
lapsi kerta kaikkiaan niiytti sen nimiselte.
Vuonna 1979 jarjestetyn suuren almanakkakyselyn vastausten mukaan nimen valintaan
vaikuttavat myris suvussaesiintyviit nimet, eliivdt esikuvat suvun ulkopuolta, historialliset ja
kirj alliset henkilohahmot (satuhahmotkin), uskonnolliset esikuvat, erilaiset systeemit kuten
alkusointuisuus sisarten nimien kanssa (Kalle,
Kaisa, Kerttu) sekii kiiyttinndlliset niik6kohdat.
Kuuluisuuksien mukaan lapsien nimeiiminen on kiiynyt mm. ndin: 1800-luvulla heriinniiistaloissa kastettiin monta Villeii ja Arvia
Wilhelmi Malmivaaran ja Arvid Logrenin mukaan, viime wosina Teemu Selanne on lisinnyt Teemun suosiota, Joel Hallikainen Joelin.
Lindan suosio ensin nousi, nyt nimi on jo selvissd laskussa.
Vieraspertiisyyskin on kovasti suosiossa,
erityisesti kirjoitusasut, jotka ovat vieraita suomen kielelle (Nico, Christina, Alexandra). Niimii eivdt ehkii kummastuta, jos perheen tausta
on selkedsti suomenruotsalainen,mutta Virtasen Tuijan ja Pekan lapsilla kyll6. JeanMichael
P0ntinen py siLy\titii,ainakin minut.
Koikki kukat kukkikoot, mutta nimernntajat
ajate lkoot kuitenkin nimenkantaj aa !

Pojista Riika ofisi frafunnut Rans-Pmerinja toisesta Hefanterin,muttn Toybsaofi sm verran tofkun
ja Sy[vateri,arftyumiestti,etttilEista tufi Snfteus
heesnSakkeja Vesteri.Kofmasfaysbta o{i onnefrsi
sattunut syntymiiiin tyttiinti, ja siffoin bri Toyifta
o[i nimmvafintnvaftafoyyunut. Knnnestr ftantear
ofi aiti Riiftaaffaftan[efidetsonnieffut,tavaiffut ristiin rastiinja vihfoin ristittri roysafiutttnut tyttiiscrts(i fr.0[me[[evieraaffe nimeffu Peata Paryara
Raaftefi. "Saaftefi!"oft Toyi frirafitnnut, mutta
siffoin ofi offutjo myohaista.Petiksir!ffiid suttricin
vain ftotiohissanimitettiin. Nefianndfe faysufr.aiseffe,jofr.a myiis syntyi tyttiinri, vaftasi Riifra
vafift.oiman:lita Lint6
niiniQririn omnfreksimrinsri
Marin, jofta nimi isrinftin miefestiiofi ntiyArA,
tyttti kun muutanftin ririnnrifite[i "ftuin mikri
ti{ttafrernu metsrissri."Vii[ennestii [nysesta tufi
ru ustinnan Birger-nimismy ojan mufraan Pirj eri,
vcihrin siinri toivossa,ettti hrinestriftinvoisi tuffa
vnikfta hosmatari, mutt6 Pirifrsiyojnrytufikkaa
homiin.
(Ilmari Kianto: Punainen viiva)

*****

Liihteet
Eero Kiviniemi: Iitq Linto Maria. Etunimiopas
vuosi tuhqnnen veihteeseen.
Eeva Riihonen. Mil<ri lapselle nimeksi?
Kustaa Vilkuna: Etunimet.

*****

Muuaineisto
Pentti Lempidinen. Suuri etunimikirja Pentti
VdestOrekisterikeskuksen iulkaisemat
tilastot
www. genealogia.fi /nimet
www.uta.fi/campus/981

nimi-

