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Yleistä 

- Julkista keskustelua runsaasti Twitterissä 

  Aiheesta kirjoitettiin tuhansia tviittejä 

- #Kotus ja #alkaatekemään Suomi-Twitterin suosituimpia 

aihetunnisteita 5.2.2014 

  ”Ruuneperin päivänä nousussa #KOTUS! Soi, sana 

 kaunoinen!” 
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Monenlaisia mielipiteitä 

 Kriittiset  

 Neutraalit  

 Positiiviset 

        

Lisäksi kielellä leikittelyä ja huumoria aiheesta 

 

 



Esimerkkejä: positiiviset ja 
puolustavat 

1. Tolkun päätös! Nyt saa alkaa tekemään ja pään seinään 
hakkaaminen loppuu! Punakynäkin säästyy. Kiitos #kotus!  
 
2. Vihdoinkin saa alkaa tekemään! Go #Kotus! 
 
3. VIHDOIN OIKEUS ON TAPAHTUNUT #alkaatekemään  
 

4. Eläköön variaatio! Eläköön kieli! #alkaatekemään #rektiogate 

 

5. Hyvä #kotus! Kieli kuuluu kaikille sen käyttäjille. Vaikka en 
aiokaan itse #alkaatekemään.  
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Esimerkkejä: kriittiset 

 

 

 

1. Pieni osa sielustani kuoli juuri. Voi #Kotus minkä menit tekemään. "Alkaa 
tekemään" särähtää pahasti silmään.  
 
2. ALAN VASTUSTAA. Näin ei vaan saa alkaa kirjoittaa. Ei. Ei. Ei. Hyi.  
      
3. Kotus voi alkaa hyväksyä kielen rappion, minä en ikinä. #LaResistance 
 
4. Synkkä päivä suomen kielelle. :( Kotus hyväksyy "alkaa tekemään"  
-muodon. 
 

5. Onko #kotus'kin vallattu pehmopopulisteillä! Kohta kaikki sössötykset ovat 
kirjakieltä. #alkaatekemään. Minä en ala. 
 

6. KAIKKI MENI. nokia, tiimari ja kielioppi. #KAIKKIMENI 
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Esimerkkejä: neutraalit ja 
asiantuntevat 

 

 

 

1. Elämme nyt maailmassa, jossa "alkaa tekemään" on Kielitoimiston 
sanktioimaa kieltä. Deal with it.  
  

2. FYI: alkaa tehdä ja alkaa tekemään ovat molemmat suomea. Ensin 
mainittu on joskus valittu standardiin. On aika päästää jälkimmäinen 
pannasta.  
 

3. Mitä, onko jengi nyt jotenkin suuttunut #alkaatekemään-setistä? Kyllä 
todellinen #kielipoliisi ymmärtää kielen muutoksen.  
 

4. On hyvä, että näistä vuosisataisista itämurteiden karkeuksista päästään 
yleiskielessä eroon. #SawoMafia #Länsimurteet #Kotus #alkaatekemään  
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Esimerkkejä: huumori ja kielellä 
leikittely 

 

 

1. Sen kanssa pitää alkaa opettelemaan elämään. 

#rektiogate  
       

2. Paimenet ne ilomielin läksi kulkemaan ja taivaan joukot helein 

kielin alkoi laulamaan #rektiogate  
     

3. Alkaa + inf. on ainoa oikea. #kotus omaa typeryysrikkaita jäseniä 

ja heidän toimesta on julkaistu huonö päätos. #kielioppi  
  

  

4. Seuraavana hyväksyttävien asioiden listalla: imperfekti kielletään, 
jatkossa käytössä vain konditionaali #kotus #tippus 
#SuomiVoittasRuotsin 
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Yhteenveto 

• Sosiaalisen median kommenteista  

näkyvät hyvin kielenkäyttäjien monenlaiset 

asennoitumiset. 

• Twitter-keskustelu on osoitus kieliyhteisön 

- kiinnostuksesta kieltä ja kieliasioita kohtaan 

- yleiskielen normien tuntemuksesta 

- kielellisestä luovuudesta. 

 

 

 


