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Sananlasku

• Sananlaskuja käytetään edelleen.

• Sananlasku on suhteellisen lyhyt ja varsin itsenäinen 
toteamus, jolla on kiinteähkö muoto ja ilmaisu tuo 
esiin jonkin ajatuksen. 

• Tuttuus on sananlaskun kenties keskeisin ominaisuus. 
Toinen keskeinen on useus. 

• Osa sananlaskuista on ikivanhoja, osa varsin nuoria. 

• Sananlasku voidaan tulkita yleistävänä lauseena tai se 
voidaan ymmärtää kirjaimellisesti. 
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• Nykyiset sananlaskut voivat olla ikivanhoja tai 
varsin nuoria. 

• Arkipäiväisessä käytössä sananlasku elää niin kauan 
kuin siihen viitataan ja viittaus tunnistuu.

• ”Moni kakku päältä kaunis. Autot ruostuvat 
muovikuorien alla. Mistä nykyisten muoviautojen 
korin kunnon voi tietää? –Sepi” 
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• Sananlaskun tulkintaan vaikuttaa tilanteet ja 
kokemukset. 

• Niissä yhdistyvät koettu ympäristö, ihmiset, tunteet ja
tieto.
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• Käyttötilanne luo sananlaskulle merkityksen

• Tulkinta muodostuu monien vaikuttavien tekijöiden 
koosteena puhujan ja kuulijan tausta, elämä 
kaikkineen

• joten arkipuheessa sananlaskua voidaan käyttää 
jopa omituisesti tai yllättävässä yhteydessä, mutta 
ei väärin.
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Elintärkeät 
mummot

©museovirasto



Sananlaskut ovat 
aikansa tuotteita

• Sitä kuusta kuuleminen, jonka juurella asunto
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Elämä on laiffii
[Life is life / Live is life]

• Mahdollisesti tulevaisuuden sananlaskut ovat
ilmaisuja, joita käytetään, mutta kukaan ei tiedä
jäävätkö ne käyttöön.

25.5.2021



25.5.2021

Salon Seudun 
Sanomat 
10.9.2011



25.5.2021

”Annetaan kaikkien kukkien
kukkia”



25.5.2021

”Ei savua ilman tulta”
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”Mikä se ahneen palkka oli?”
=>”Ahneella on paskanen loppu”
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Mitä sananlaskuille on 
tapahtunut?

Perinteiset sananlaskut muotoutuvat uudestaan, lyhentyvät

Perinteiset ja/tai uudet sananlaskut yhdistyvät.

Perinteisiä sananlaskuja löytyy aiemmista poikkeavista
käyttöyhteyksistä.

Uusia sananlaskuja luodaan perinteisiä sananlaskuja käyttäen.

Perinteisiä sanalaskuja muokataan uuteen uskoon, toisinaan
tietoisesti vanhojen sananlaskujen parodioiksi.
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• Sananlaskut elävät niin kauan kuin arkikielessä niitä
käytetään tai niihin viitataan.

• Sananlaskuilla sekä perinteisillä että moderneilla on 
edelleen paikkansa niin urbaanissa ympäristössä
kuin uuden teknologian välineillä käytettyinä.

ryysy
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KIITOS!
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