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Syntymäpäivät: 15.2. Kirsti Kirjonen ja 18.2. Jari Laakkio  

Seuraavat tapahtumat: 28.2. Ihmisen osa –elokuva, Intercity-kokous, Bio Salo + Ravintola Kastu 
 7.3. Kuka? Mitä? Missä? Rauma Marine Constructions - Jarkko Merilä 

Vuoroesitelmä 
 14.3. Vähän tunnettua Euroopan historiaa – Torsti Poutanen 

Vuoroesitelmä 
 21.3. Puhdas vesi – itsestäänselvyyskö? Kalle Virtanen, Salo Vesi Oy 

toimitusjohtaja, Pullassuon vedenkäsittelylaitos 
 28.3. Lika Olika – Suvaitsevaisuus –projekti, Mikko Ruohonen 
 4.4. Eduskuntavaalit 14.4, Miten vaaleissa käy? Ville Pohjonen, Salon 

Seudun Sanomat 100 v 
  
 
Kokouksen kulku 

1. Presidentti Anne avasi kokouksen ja toivotti kaikki omat ja esitelmöitsijämme tervetulleiksi. 
Presidentti kiitti kaikkia Vammaistapahtumaan osallistuneita ja toi tyytyväiset terveiset 
myös SJ-tallilta ja sponsoreilta. Tapahtuma oli onnistunut ja kaikki osapuolet ovat valmiit 
jatkamaan sitä. 

Toivotettiin klubiimme tervetulleeksi uusi/siirtyvä jäsen, paluumuuttaja Timo Törrönen. 

 
2. Saimme kuulla tri Liisa Granbom-Herrasen mielenkiintoisen esityksen aiheesta 

”Sananlaskut Salon Seudun Sanomien tekstiviesteissä – vanhahtavaa ja modernia 
viestintää”.  Esitys perustuu Granbom-Herrasen väitöskirjaan. Tutkimus muodostuu noin 
70 000 alkuperäisestä tekstiviestistä, jotka on vuosina 2006-2010 lähetetty 
mielipidekirjoituksina julkaistaviksi Salon Seudun Sanomiin. Tutkimus todentaa 
sananlaskujen olevan edelleenkin osa suomenkielistä puhekieltä ja viestintää. Niiden 
käyttöympäristö on muuttunut ja samalla ne sekä saavat että niille annetaan uusia 
tulkintoja. 
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Tutkitut tekstiviestit sisältävät yli 7000 lausumaa, jotka ovat joko sananlaskuja, 
potentiaalisia sananlaskuja, lainauksia Raamatusta tai viittauksia johonkin näistä. Tässä 
muutama esimerkki:  
 

 noin 400 kertaa - ”kokemusta on” – oma kokemus on paras opetus (vanha 
sananlasku) 

 yli 200 kertaa - ”järjenkäyttö sallittu” viittaus sananlaskun   

 usein esiintyi myös - ”katso peiliin” – samoin viittaus vanhaan sananlaskuun 
 
Tekstiviesteissä sananlaskuja käytetään uudessa ympäristössä ja perinteiset sananlaskut 
esiintyvät yhdessä modernien sananlaskujen kanssa.  Salon Seudun Sanomien tekstiviestit 
ovat suullista perinnettä, joka liittyy paikkakunnan tapahtumiin. Sananlaskut ovat 
auktoriteettipuhetta, menneen ajan uskottavuutta, ne osin antavat myös turvaa puhujalle.  
 
Myös tänä päivänä syntyy sananlaskuja, esim. ”Minä juon nyt kahvia!”/ ”Elämä on laiffii!” 
Salolaisina voimme olla ylpeitä myös modernin sanalaskuviestinnän syntymisestä, 
tekstiviesteistä, jotka Nokian kännykät ovat mahdollistaneet.  
 
Lopuksi Granbom-Herranen halusi kiittää Salon Seudun Sanomia ja erityisesti Kirsti Kirjosta 
saamastaan avusta tutkimustyössään.  
 
Lisää tutkimuksista:  
Granbom-Herranen, Liisa 2018. Proverbs in SMS messages: Archaic and modern communication. 
[Sananlaskut tekstiviesteissä – vanhahtavaa ja modernia viestintää]. Annales Universitates 
Turkuensis B 459. Turun yliopisto.  
Elektroninen versio http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7322-4  
 
Granbom-Herranen, Liisa 2008. Sananlaskut kasvatuspuheessa – perinnettä, kasvatusta, 
indoktrinaatiota? [Proverbs in pedagogical discourse – tradition, upbringing, indoctrination?] 
Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 329. Jyväskylän yliopisto.  
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-3111-7  
 
Ja vielä yksi, Salkkarin tekstareiden pohjalta kirjoitettu suomenkielinen artikkeli: 
Granbom-Herranen, Liisa 2016. Nykypäivän sananlaskujen hullu. Elore, vol. 23, 1/2016.  
http://www.elore.fi/elore-12016-vol-23-hulluus/nykypaivan-sananlaskujen-hullu/  

 
3. Presidentti päätti kokouksen klo 18.03 

 
Pöytäkirjan vakuudeksi  
Pirjo Nurminen, sihteeri 
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