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T ÄSSÄ se nainen on. Hän, jo-
ka päättää milloin sinä vie-
tät nimipäivääsi — tai onko

sitä ollenkaan.
Minna Saarelma-Paukkala hy-

pistelee käsissään 300 vuotta van-
hoja nimipäiväalmanakkoja. Ni-
mistöntutkimuksen dosentti tun-
tee nimien historian mutta hallit-
see myös tuoreet trendit.
—Nyt halutaan olla yksilöllisiä.

Monet vanhemmat haluavat kek-
siä lapselleen itse nimen.
Inspiraatiota haetaan netistä ja

luonnosta. Myös vanhoja nimiä tai-
vutetaan uuteen uskoon.
Kaisla, Frans ja Nelli ovat saa-

neet kalenterista oman päivänsä.
Myrsky, Nuppu ja Peetu joutuvat
yhä odottamaan vuoroaan.
Ensi kuussa paljastetaan suo-

men- ja ruotsinkielisiin kalenterei-
hin tulevat uudet nimet. Suomalai-
seen kalenteriin tulee lähes 40 uut-
ta etunimeä. Nimipäivien juhlinta
alkaa virallisesti vuonna 2015.
Vielä Saarelma-Paukkala ei pal-

jasta uusia nimiä.
—Toivottavasti yli 30000 suo-

malaista kuitenkin ilahtuu, että saa
oman nimipäivän, hän myhäilee.

KRITEERIT nimipäivälle ovat tiu-
kat. Yli 500 lapsen on täytynyt saa-
da nimi ensimmäiseksi etunimek-
seen kuluneen 50 vuoden aikana.

Yhdysnimet ja monet vierasperäi-
set nimet raakataan pois. Henry ja
Tonykaan eivät ole menneet läpi.
—Näin vaalitaan sitä, että nimi-

päivälista pysyy suomalaisena, Saa-
relma-Paukkala selventää.
Ei Mohammedia, Xitä tai Cathe-

rinea siis.
—Ei. Vielä ei ole tullut tilannet-

ta, että viittäsataa Mohammed-ni-
meä olisi annettu suomea äidinkie-
lenä puhuville.
Lähes kunniatehtävään nimitet-

ty Saarelma-Paukkala tekee esityk-
sen nimistä Helsingin yliopiston
rehtorille ja rehtori lyö nuijan pöy-
tään. Tällainen merkillinen mono-
poli Helsingin yliopistolla on ollut
Ruotsin vallan ajoista asti.

VAIKEINTA on sijoittaa uudet ni-
met almanakkaan. Silloin tarvitaan
kielitieteilijän lisäksi graafikkoa.
Yhdelle kalenterisivulle ei mahdu
loputonta liutaa nimiä.
—Uusi nimi pyritään laittamaan

samalle päivälle nimien kanssa, jot-
ka ovat samaa alkuperää.
Peetu sujahtaisi siis Pietarin ja

Pekan rinnalle. Myös nimen äänne-
asu ja merkitys ohjaavat nimen si-
joittelua. Esimerkiksi Kaisla on saa-
nut nimipäivänsä Heinin rinnalle.
Nimiä almanakasta poistuu har-

voin.
—Ei ole haluttu aiheuttaa mieli-

pahaa. Kalenteriin mahtuu vielä ni-
miä, Saarelma-Paukkala vakuuttaa.

Muodissa: Itse
keksitty nimi
HELSINKI | Jerry, Henry ja Wilma jäävät edelleen vaille juhlapäivää.
Suomalaisista nimipäivistä päättää yksi nainen.

Dosentti Minna Saarelma-Paukkala paljastaa ensi kuussa suomen- ja
ruotsinkielisiin kalentereihin tulevat uudet nimet.
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TURKU. Ruisrock-festivaali ylittää kävijätavoitteensa, arvioi
promoottoriMikko Niemelä lauantaina.
—Viime vuoden 63000 tulee ainakin täyteen, ehkä jopa ylit-

tyy, hän sanoi.
Niemelän mielestä Ruisrock menestyy kiinnostavalla ohjel-

mistolla. Tänä vuonna festivaalin isoja nimiä ovat muun muas-
sa yhdysvaltalainen artisti Erykah Badu, brittiyhtye Pet Shop
Boys sekä kotimainen HIM.
Tärkeä tekijä on myös hyvä maine.
—Sekin vaikuttaa, miten järjestämispaikkakunta suhtautuu.

Tämä on merkittävä tapahtuma Turun seudun väelle, jolla on
perinteenä käydä täällä.
Niemelän mukaan Ruisrockin kävijämäärä on pysytellyt

60000—70000:ssa jo pitkään. Reilu kolmannes kävijöistä tu-
lee vuosittain Turun seudulta. Moni festivaali on menettänyt
kävijöitä kuluvana kesänä. | STT

Ruisrockin
suosio pysyy

Eukonkannon
voitto
Suomeen
SONKAJÄRVI. Suomalaispa-
ri Taisto Miettinen ja Kristiina
Haapanen voitti eukonkannon
MM-kisat Sonkajärvellä lauantai-
na. Virolaispari Alar Voogla ja
Kristi Viltrop hävisivät vain kah-
della sekunnin kymmenesosalla.
Kolmanneksi tuli brittikaksik-

ko 5,4 sekunnin erolla suomalais-
pariin.
Mestaruus on Miettiselle ja

Haapaselle jo viides.
MM-kisaan osallistui 47 paria

yhdestätoista maasta.
Suomi voitti myös joukkueki-

san.
Yleisöä lauantain kisoissa oli ar-

violta yli 3000 katsojaa. | STT

Miten motoristeihin suhtaudutaan
liikenteessä?

DAVID HEBBLETHWAITE,
ENGLANTI

—Vaaratilanteet johtu-
vat yleensä autoilijoista,
sillä he eivät huomioi lii-
kennettä tarpeeksi. Au-
toilijat tarvitsisivat lisää
opastusta toisten ajo-
neuvojen kohtaamiseen.
Se olisi avain motoris-
tien liikenneturvallisuu-
den parantamiseen.

TIMO SAARNO,
TUUSULA

—Olen muistuttanut mo-
poskoottereilla ajavia tyt-
täriäni siitä, että he ovat
näkymättömiä liikentees-
sä. Sama pätee mootto-
ripyöriin. Motoristin täy-
tyy olla varovainen liiken-
teessä ja pitää etäisyyt-
tä muihin ajoneuvoihin.
Ennakoiminen korostuu
enemmän kuin autolla
ajaessa.

TONY TAYLOR,
ENGLANTI

—Mielestäni motoris-
teihin suhtaudutaan sa-
malla tavalla kaikkialla
Euroopassa. Englannis-
sa on tosin huomattavas-
ti enemmän liikennet-
tä kuin Suomessa, joten
vaaratilanteita syntyy
helpommin. Motoristien
kannattaa ajaa ajovalot
päällä ja pitää yllään hei-
jastinliivejä, jotta he nä-
kyvät paremmin.

YVES RUMMENS,
BELGIA

—En ole koskaan joutunut
liikenteessä vaaratilan-
teeseen tai onnettomuu-
teen. Mielestäni mootto-
ripyörällä ajaminen ei ole
vaarallista. Belgiassa aja-
minen ei juurikaan eroa
täällä Suomessa ajami-
sesta. Vaikka Belgiassa
on enemmän autoja, ovat
kaikki autoilijat ystävälli-
siä motoristeja kohtaan.

KÅRE TVEIT,
NORJA

—Olen ajanut moottori-
pyörillä 20 vuotta, enkä
ole koskaan ollut kolaris-
sa. Jos moottoripyöräili-
jä ajaa nopeusrajoituksia
noudattaen ja turvallises-
ti lisävalot päällä, ei mie-
lestäni liikenteessä ole
mitään pelättävää. Eten-
kin Norjassa kaikki ovat
hyviä kuljettajia, niin mo-
toristit kuin autoilijatkin.

JUHA HEINONEN,
KOUVOLA

—Autoilijat eivät ota huo-
mioon, että liikenteen
joukossa on autojen lisäk-
si muitakin ajoneuvoja.
Autokoulussa pitäisi opet-
taa asenneasioita nykyis-
tä enemmän. On tärkeää,
että motoristit tekevät it-
sensä näkyviksi.
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