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Sanajärjestyksestä, jatkoa 
 

Tunnusmerkitön teemapaikan täyttö: lausetyypin etusijainen jäsen, sellaisen puuttuessa 
(esim. passiivi ja nollapersoona) yhteyden mukaan.  

Tunnusmerkkinen teemapaikan täyttö, esimerkkinä omistuslause: 
Yksi tämän hetken kuumimmista trendilelusarjoista on Briolla. | Genencorin 
kasvutavoitteet ovat kovat. Yhtiön johto uskoo, että toiminnan volyymi kymmenkertaistuu 
1990-luvun aikana. Sama tavoite on Jämsänkoskella. 

 

Tyhjä teemapaikka (ei välttämättä teematon lause): pelkkä loppukenttä 
  Olen ihan yksin.   

  Tulee kevät.  | On ihanaa olla  kerrankin yksin. 

  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  

Ekspletiivinen teemapaikan täyttäjä: 
   Se vaan sataa. 

   Sitä  on liian nuori. 

   Se on pakko yrittää. 

   Tässä pitäis vähitellen ryhtyä hommiin.    

   Se  nyt vaan on tyhmä maksaa liikaa. 

 Eilen  se satoi vielä enemmän. 

 Silloin  sitä  oli liian nuori. 

 Kai  se on pakko yrittää. 

 Ei  tässä sen kummempaa voi sanoa.  

 Pitääkö  sitä  tuolla tavalla ryntäillä? 

 

Hyvin yksinkertainen kuva kenttäkuvauksen ja informaatiorakenteen suhteesta (jäi 
oikeastaan käsittelemättä tunnilla): 

 
TEEMAPAIKKA LOPPUKENTTÄ 

Temaattinen osa Reema 

Alkeiskurssi voi maksaa tuhansia euroja.

 

TEEMAPAIKKA LOPPUKENTTÄ 

Temaattinen osa Reema 

Alkeiskurssi voi maksaa tuhansia euroja. 

Tehtävään soveltuvat parhaiten palveluskoirarodut.

 

ESIKENTTÄ TEEMAPAIKKA LOPPUKENTTÄ

Vaihtuva teema jatkuva teema … reema 

XP … VX 
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ESIKENTTÄ TEEMAPAIKKA LOPPUKENTTÄ

Reema jatkuva teema loput 

XP/ Verbi … VX/XV 

 

Affektisuus, reaktiivisuus 
Kun miehet lomillaan kertoivat kunniamerkistä ja koiravääpelistä, moni nauroi. On pojilla jutut, 
juu. Paskaa puhuvat kännissä. (Lehväslaiho, Parole-korpus) 

Esimerkkejä esikentän täytöstä (Näytteeksi; näistä ei ehditty puhua) 
1. E. Coli on vaarallinen, koska hyvin pieni määrä sen saastuttamaa ruokaa voi johtaa hyvin 

vakaviin seurauksiin. Pahimmillaan se johtaa kuolemaan, suurelle osalle jää vakavia 
munuaisvaurioita. 

2. Kurkunleikkaajien saari koki valmistumisvaiheessaan monia vastoinkäymisiä. Amerikassa se 
leimattiin huonoksi elokuvaksi jo ennen valmistumistaan ja siellä sen katsojamäärät jäivät 
todella alhaisiksi. 

3. Vammaispalvelulain mukaan kuuroilla on oikeus viittomakielen tulkkipalveluihin 120 tuntia 
vuodessa. Päivässä se tekee 20 minuuttia, eli vain hyvä alku. 

4. Tiskipöytiin tehdään nykyisin usein kannellinen kuilu josta jätteet voi pudottaa säiliöön. 
Ajatuksena se tuntuu kätevältä, mutta lisää työtä. 

5. Kaatunut  olen monta kertaa, mutta eka kerta tämä oli kun luita meni ja loukkaannuin. 

6. ”Lava-ammuntaa” ei herätä kasapäin syviä mietteitä, vaan se keskittyy viihdyttämään. Sen se 
tekee täysivaltaisesti. 

7. On myös niitä, joiden mielestä juuri noin kuuluukin tehdä. Heistä se on aatteellisesti oikein. 

8. MTK:n johto on viime aikoina nähnyt paljon vaivaa sanoa, mitä osuustoimintasektorilla ei saa 
tehdä. Sitä se ei tunnu tietävän, mitä järjestön itsensä pitäisi nyt tehdä viljelijän hyväksi, 
arvostelee Volanen. 

9. '”Toi on ollu perna ja ruisleipä, ne on kaikki kaikessa ja sianliha. Semmosta se ollu se 
ruokapuoli ja on nytkin vielä, että ruisleipä se on leipäpuolesta ainoo mitä käytän.'' 

10. Sain asiat selviksi puhumalla. Aikaa se vei, mutta nyt olemme jo paljon pitemmällä. 

11. Glasgow' ssa suomalaisilla jalkapalloilijoilla on mahdollisuus kohottaa omaa itsetuntoaan. 
Helppoa se ei kuitenkaan ole. 

12. Miksi minä en voisi voittaa olympiakultaa, perustele! Jonkun se on voitettava, miksi se en olisi 
minä, Koivisto ajattelee. 

13. Merjalaiset olivat rikas kauppakansa parhaalla paikalla Volgan varrella. Jonnekin se katosi ja 
tuossa on yksi hyvä selitys. 

14. Kai nämä tapahtumat jotenkin meitäkin koskevat. Olihan se maailmalaajuinen tv-show. 

15. Pääsin ensin suoliosastolle suolia pesemään. Kuukauden kuluttua sain ylennyksen 
teurasosastolle. Oli se aika hurjaa hommaa pestä esimerkiksi lehmän päätä. 

16. Vikaa oli kuitenkin enemmän miehessä kuin suksissa. Ei vain ollut sellainen päivä kuin olisi 
pitänyt olla. Yllättävän vaikea hiihto. Oli se pettymys, mutta tällaista tämä joskus on. 

17. On vanha kulkupuhe, että kepu pettää aina. Kai se yleensä on ollut puoliksi vitsi. 

18. Hankalalta tuntuu, kun joulukin on kohta käsillä. Kenen luona me jouluna olemme? Kuka 
meidät huolii? Kai se on hotelliin taas mentävä. 

19. Pääsihteeri on sitä mieltä, että asioista täytyy sopia elokuun aikana. Kyllä se minulle passaa. 

20. Kyllä teatterin tulee ruotia myös intohimoja ja estoja. Parempi se on kuin vaimon 
hakkaaminen, Tuomarila pohtii. 

 (Esimerkit: Parole-korpus, sanomalehdet, 1990-luku) 


