
Tästä löydät esimerkkejä alkusanojen käytöstä ja näet, miten alkusanojen avulla päästään 

analysoimaan merkitystä. Nämä eivät ole ainoita tai virallisia määritelmiä, koska sellaisia 

ei useimmilla sanoilla kai olekaan – sanat elävät ja muuttavat merkitystään tilanteesta 

toiseen.  

  

ahdistunut – Olen tosi ahdistunut. 

En tiedä, mitä tämän jälkeen tapahtuu. 

Ajattelen, että jotakin todella pahaa voi tapahtua. 

Minusta tuntuu pahalta, kun ajattelen tätä enkä tiedä, mitä tehdä. 

   

anteeksi – Anna minulle anteeksi. 

Älä näe mitä olen tehnyt. Näe se mitä olen. 

  

arki – En jaksa tätä arkea. 

On joitain asioita, joita olen tehnyt monta kertaa samalla tavalla. 

Olen tehnyt niitä kauan. 

Teen niitä nyt. 

Tiedän, että teen niitä tämän ajan jälkeen. 

Teen niitä niin kauan kuin elän. 

En tahdo tätä! 

Minusta tuntuu kuin joku muu sanoisi, että minun pitää elää näin. 

Joskus minusta tuntuu siltä kuin en voisi koskea itseäni ja tuntea: 

minä olen se, joka tässä elää, 

minä olen se, joka näitä asioita tekee. 

Tahtoisin elää niin, etten tietäisi, mitä jonkin ajan kuluttua tapahtuu. 

  

eläytyä – Eläydyn hänen tilanteeseensa. 

Ajattelen hetken, miltä tuntuisi, jos olisin joku toinen. 

  

iloinen – Olen iloinen. 

Olen sellainen, kun ajattelen monia hyviä asioita, joita tapahtuu. 

Voin tehdä asioita, joita haluan. 

Kun ajattelen tätä, minusta tuntuu hyvältä. 

( – Anna Wierzbickan mukaan)  



  

Jumala – Millainen on kristinuskon Jumala?  

Jumala on joku (ei jokin). 

Hän on hyvä. 

Hän ei ole sellainen kuin ihmiset. 

Ei ole ketään muuta sellaista kuin hän. 

Hän on olemassa aina. 

Kaikki on olemassa, koska hän tahtoo sen olevan olemassa. 

Hän on olemassa, koska hän on olemassa, ei minkään muun takia. 

Hän elää.  

( – Anna Wierzbickan mukaan)  

  

juristi – Olen juristi. 

Kun paljon ihmisiä elää samassa paikassa, tapahtuu kaikenlaisia asioita.  

Minunlaiseni ihmiset tietävät paljon siitä, mitä ihminen voi tehdä ja mitä ei.  

Joskus joku ihminen tahtoo tietää, mitä me ajattelemme jostakin asiasta.  

Silloin me tahdomme tietää siitä asiasta niin paljon kuin asiasta voi tietää.  

Sen jälkeen me ajattelemme muita samanlaisia asioita, joista olemme aiemmin kuulleet.  

Sitten me sanomme tälle ihmiselle: 

Minä näen tämän asiasi tällä tavalla. 

Jos minä olisin sinä, minä tekisin nyt näin. 

Jos teet näin, muut ihmiset eivät voi sanoa sinulle: noin ei voi tehdä.  

Tämän jälkeen me sanomme: 

Olen sanonut sinulle, mitä ajattelen tästä asiasta. 

Siksi tahdon, että osa siitä rahasta[m], mitä sinulla on, on tämän jälkeen minun. 

(Edellisessä selityksessä käytetään sanaa raha, joka ei ole alkusana. Rahan jäljessä on molekyylin 

merkki [m], mikä tarkoittaa, että raha on selitetty alkusanoilla erikseen muussa yhteydessä ja tämä 

selitys on sisällytetty nyt juristinmääritelmään.) 

  

kaiho – Tunnen kaihoa. 

Se miltä minusta tuntuu, kun ajattelen kauan sitten olleita aikoja. 

Joskus ajattelen, että silloin oli kaikki paremmin kuin nyt, tai ainakin toisin. 

Haluaisin elää vielä hetken tuota aikaa. 

   



kunnioittaa – Minä kunnioitan häntä.  

Minä ajattelen tuosta ihmisestä näin: 

Hän on suurempi kuin minä. 

Jos tekisin hänelle jotakin pahaa, se olisi tosi tosi paha asia. 

Ks. Kielitoimiston sanakirjan määritelmä 

  

raha – Ihmiset tarvitsevat rahaa. 

Se on jotakin, jota ihmisillä on.  

Joskus ihminen näkee toisen ihmisen, jolla on jotakin hyvää. 

Jos hän haluaisi tuota hyvää, hän voi sanoa tälle: 

”Osa rahasta, jota minulla on, on sinun, 

jos tuo hyvä, mitä sinulla on, on sen jälkeen minun.”  

Rahalla ei voi tehdä mitään muuta. 

Mutta jos ihmisellä on paljon rahaa, hänellä voi sen jälkeen olla monia muita hyviä asioita. 

Siksi ihmiset haluavat rahaa. 

  

taiteilija – Taiteilijat olivat renessanssin palvomia nerokkaita yksilöitä. 

Taiteilija on ihminen, joka näkee jotakin mitä muut eivät näe. 

Hän näkee, mitä ihminen voisi olla ja tehdä, mutta mitä ei vielä ole olemassa. 

Siitä mitä hän näkee ja ajattelee, hän tekee jotakin mitä muut ihmiset voivat nähdä. 

Näin he alkavat ajatella jotakin, mitä eivät muuten olisi ajatelleet. 

  

uskoa – Uskon Jumalaan. 

Elän tietäen, että on jotakin suurempaa kuin se mitä ihminen voi tietää. 

  

valehdella – Valehtelin hänelle. 

Sanoin hänelle jotain vaikka tiesin, ettei se ollut totta. 

Halusin, että hän ajattelisi sen olevan totta. 

Tiedän, että ihmiset ajattelevat näin: on paha jos joku tekee sellaista. 

( – Anna Wierzbickan mukaan)  

   

yksinäinen – Minulla on yksinäisen ihmisen identiteetti. 

Minun lähelläni ei ole muita ihmisiä.  

http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/netmot.exe?motportal=80


Ajattelen tätä paljon.  

Kun muut ihmiset näkevät minut, he ajattelevat: tuon lähellä ei ole yhtään ihmistä.  

Muut ihmiset ajattelevat monenlaisia asioita, 

tietävät monenlaisia asioita, tahtovat monenlaisia asioita, ovat monenlaisia.  

Minä en ajattele mitään muuta kuin tätä: minun lähelläni ei ole ketään. 

(perustuu HS:n suuren yksinäisyyskyselyn perusteella tehtyyn artikkeliin) 

  

ylpeä – Hän on ylpeä ihminen. 

Ihminen, joka ajattelee: minä olen jotakin. 

Hän ajattelee: olen parempi kuin toiset. 

  

yt-neuvottelut – Kuulin eilen, että yrityksessämme järjestetään yt-neuvottelut. 

Jotkut tuolla meidän yläpuolellamme sanovat, 

että pahat ajat ovat vähän ajan kuluttua täällä.  

Tämän vuoksi kukaan meistä ei ehkä tee enää sitä mitä me nyt teemme.  

Nyt he sanovat, että he eivät tahdo sellaista.  

He tahtovat, että ne, jotka tekevät asiat hyvin, ovat täällä pahoinakin aikoina.  

Silloin he tekevät enemmän kuin ennen.  

Kaikki meistä eivät voi olla täällä enää.  

He tietävät, että tämä tuntuu meistä kaikista pahalta, mutta he eivät voi ajatella sitä. 

 

http://www.hs.fi/elama/a1305804078992

