
Toimittaja Aurora Kuusisto: 

Miust tuntuu, et miun elämä on yhtä pakkaamista, alkaa suomalaisen tubettajan Hermannin 

Youtube-video. Tervetuloa meän työtilaan, kirjoittaa puolestaan Sita Salminen Instagram-

postauksessaan. Miten oikein käytämme murteita sosiaalisessa mediassa ja millaisilla perusteilla 

teemme näitä kielellisiä valintoja? Entä millä tavoin sosiaalinen media vaikuttaa murteisiin? Minä 

olen Aurora Kuusisto ja näistä teemoista kanssani studiossa on keskustelemassa Tampereen 

yliopiston suomen kielen professori Johanna Vaattovaara. Tervetuloa. 

Johanna Vaattovaara: 

Kiitos. 

Toimittaja: 

Johanna Vaattovaara, mitä murretta sinä puhut? 

Vaattovaara: 

Oikein hyvä kysymys. Öö mulla on semmonen alueellinen tausta, että en oo oikeastaan mistään 

kotosin, mut oon asunut monessa paikkaa ja tullut vähän niin ku tuolta ihan Ylä-Lapista alaspäin. Eli 

tota riippuu hyvin paljon tilanteesta. Mä puhun, jonkun verran mie puhun ihan tämmöistä sekalaista 

pohjoisen murretta, jos sattuu sopivasti. Ja sitten kun on Helsingissä asunut kohta 30 vuotta niin 

välillä sit puhun enemmän ja omat lapset puhuu aika lailla semmoista stadia koska ne on syntyneet 

siellä. Et tosi paljon vaihtelee ja se on oikeastaan aika lailla tavallinen asia monille meistä. 

Toimittaja: 

Joo kyllä. No sit jos ensiksi vähän määritellään niin mitä murteet oikeastaan on? 

Vaattovaara: 

Tuo oli hirveän osuva ja hyvä kysymys, koska vaikka äkkiseltään ajattelis, että no, sehän on ihan selvä 

homma, että mitä ne murteet on, että ne on maantieteellisissä sijainneissa puhuttuja erilaisia 

erilaisia puhekielen muotoja, jotka vaihtelee sen mukaan, että millä alueella ollaan. Ja tää onkin 

semmoinen ikään kuin perusajatus ja perusnäkemys ja perusolemus murteille. Mutta tuo kysymys, 

että mitä murteet on, niin mä heitän tähän semmoisen, semmoisen itse edustan sosiolingvistiikaksi 

nimitettyä tieteenalaa, joka tutkii kieltä sosiaalisena ilmiönä ja esimerkiksi kieleen liittyviä sosiaalisia 

merkityksiä ja tällä alalla on heitetty tämmöinen aika räväkän kuuloinen ajatus, että oikeastaan 

murteet on kuviteltuja. Ja se voi kuulostaa radikaalilta, mutta oikeastaan jos me ajatellaan sitä, että 

murteiden tutkijat, murteita on tutkittu ja Suomen murteita, joilla on aivan erityisen rikas 

tutkimusperinne, on tutkittu jo yli 100 vuotta. Ja murremaantieteellisesti pystytään määrittelemään 

suomessa jopa 500 murretta, mutta eihän ei kukaan meistä, kielentutkijatkaan, jotka ollaan 

perehdytty murteisiin, ei me pystytä niin kun luettelemaan tai nimeämään oikeasti viittäsataa 

murretta. Meillä on noin seitsemän päämurrealuetta ja sen verran suurin piirtein tavallisen ihmisen 

kielitietoisuuskin venyy. Kyllä me tunnustetaan, tunnistetaan niinku lounaissuomalainen ja 

itäsuomalainen ja pohjoinen ja stadilainen ja tamperelainen puhetapa. Mutta oikeastaan siinä onkin 

kyse siitä, että kielentutkijoiden tavat määritellä ja kuvitella, että mitä ne murteet on, niin se on 

heidän tapansa ja sitten se, että mikä on niin kun niin sanotun tavallisen pulliaisen tapa kuvitella 

murteita, niin se on ihan yhtä oikea, mutta se perustuu vaan erilaisiin asioihin. Eli murteet on, niitä 

voidaan määritellä hirveän monella tavalla. Ne aika paljon vaihtelee nimenomaan alueittain, mutta 

tuossa kun tuossa alussa kun otit näitä otteita Instagramista ja muualta, niin varmaan tullaan kohta 



lähemmin siihen, että missä muualla ne elää kun siellä alueellaan, koska nehän eivät oikeastaan pysy 

siellä alueella. 

Toimittaja: 

Kyllä. Eli tää on vähän tämmöinen monimutkaisempi asia ehkä. Öö, no entä onko murteiden käyttö 

vähentynyt tai jopa lisääntynyt viime vuosina? 

Vaattovaara: 

Tämäkin on hyvä kysymys ja tähän on kaksijakoinen vastaus, koska yhtäältä semmoiset vanhat 

perinteiset voisi sanoa leimallisen tai räikeät murrepiirteet on väistyneet eli ei esimerkiksi 

Tampereen seudulla enää sanota, että että on tämä vanha hämäläinen l että, että minä tielän ja ja 

näin edelleen, että se on niin kun vanhakantasena väistynyt, että on semmoisia murrepiirteitä, jotka 

on hävinneet, mutta sitten taas toisaalta murteet myös elää ja voi hyvin niinku niissä muodoissa 

miten ne on kehittynyt, että tavallaan niin kun aina, pitkään ollaan oltu jo huolissaan yleisesti, että 

no häviääkö ne murteet ja nyt kun tuota ihmiset on liikkuvia ja muuta, että että muuttuuko meidän 

kielenkäytöt jotenkin hirveän samanlaiseksi. Mutta kun tätä asiaa on tutkittu, niin huomataan, että 

oikeastaan se sekä murteiden että muiden niinku kielten hyödyntäminen ja niiden sekoittaminen 

toisiinsa, niin se on oikeastaan niinku monimuotoisempaa ja rikkaampaa kuin se on, se on ikinä ollut 

tänä tänä aikana kun on sosiaaliset mediat ja muut eli tota yhtäältä voi sanoa, että joo tietyllä, 

tietynlaiset piirteet murteesta hiipuu, mutta toisaalta sitten joitakin sellaisia on tunnistettu myös 

sellaisia murre piirteitä, jotka saattaa jopa vahvistua ja niiden käyttötilanteissa saattaa niin kuin olla 

jopa niinku vähän överiä. 

Toimittaja: 

Aivan. No murteet näkyy ja kuuluu sosiaalisessa mediassa monin eri tavoin. Esimerkiksi Anna 

Sundqvist tutkii gradussaan vuonna 2022 sitä, miten suomalaiset sisällöntuottajat käyttää murretta 

Youtube-videoillaan. Sundqvistin mukaan sisällöntuottajat saattaa käyttää murretta esimerkiksi 

luomaan omaa tällaista positiivista ja usein aidoksi koettua henkilöbrändiä. Toisaalta murretta 

saatetaan käyttää myös huumorin keinona. Johanna Vaattovaara, millaiset asiat vaikuttaa siihen, 

päättääkö ihminen käyttää sosiaalisessa mediassa murretta vai yleiskieltä? 

Vaattovaara: 

Siihen vaikuttaa tosiaan niinku tuossa mainitsit niin tubettajat on ottaneet sen resurssiksi. Siihen 

vaikuttaa se, että minkälaista kuvaa halutaan itsestä luoda, minkälainen, mikä se meidän viesti on. 

Mikä se meidän sanoma on? Ja siinä semmoinen niinku sanotaan jos kaikki se mitä nyt, mikä nyt 

tapahtuu niinku monin eri kielellisiin resurssein ja erilaisten murteiden ja niitten yhdistelyinkin, jos se 

kaikki tapahtuisi jollakin niinku tasapaksulla yleiskielellä, niin se ei ehkä kiinnostaisi niitä yleisöjä joille 

se on suunnattu tai tai se olisi jotenkin aivan toisenlaista. Öö ja se että öö näitä otetaan käyttöön, se 

on aina, se on tilanteista kiinni, se on se on siitä siitä henkilöstä kiinni öö ja tosiaan tämmöinen 

henkilöbrändäys ja muu niin sitä tuotetaan hyvin paljon kielellisesti. Ja kieli on oikeastaan niin kun 

jos ajatellaan tyylejä ja alakulttuuria, tyylejä ja muuta niin sitä tehdään niinku monenlaisin tyylillisin 

valinnoin lähtien niin kun hiuksista ja vaatteista ja niin edelleen. Mutta kieli on siinä yksi ja silloin me 

ei totisesti rajoittauduta siihen, että mistä me ollaan kotoisin ja mitä murretta siellä puhutaan tai tai 

tota niin poispäin vaan me käytetään niin kun ja tullaan tietoiseksi, juuri somen ansiosta me ollaan 

kauhean tietoisia erilaisista tyyleistä ja tyylipiirteistä ja siitä, että millä tavalla siellä niinku kieltä 

käytetään ja miten esimerkiksi lainaillaan toisesta kielistä tai toisesta murteista elementtejä ja se, 

että miksi näin tapahtuu, niin se on sillä tavalla ikään kuin sanoisiko teoreettisesti aika 



monimutkaista, mutta jos sitä yksinkertaistaisi, niin voisi sanoa niin, että, että se niin kun me 

tuotetaan sitä meidän asiaa, sanomaa ja tyylejä niin kun varsinkin audiossa tai sitten niinku somessa 

kirjoitettuna myös, niin me tuotetaan sitä niinku kielellisiä valinnoilla, jotka perustuu aina ikään kuin 

siihen, että meillä on niin kun jos ajatellaan vaikka tämmöistä yksinkertaista kielellistä, kielellistä 

ilmiötä, kun vaikka että meidän täytyy viitata itseemme jollakin tavalla, että se että sanotaanko mä 

vai mie vai mää tai minä, niin aika paljon alueellinen tausta siihen noin niinku lähtökohtaisesti 

vaikuttaa, mutta sitä on aika paljon juuri tätä tutkittu, koska ihmiseen itseensä ja johonkun toiseen 

viittaaminen on sellaista niinku ihan jatkuvaa toimintaa, kielihän on toimintaa, niin on huomattu, 

että oikeastaan niinku suurin osa meistä niinku harvoin pysyy vaan niinku yhdessä pronominin 

variantissa, vaan niinku käyttää vähän sen mukaan että mitä mitä millä tavalla ikään kuin esittää 

itseään siinä tilanteessa tai millä missä valossa tuo itsensä esiin niin voi tehdä ihan toisentyyppisiä 

valintoja, vaikka ei se niin kuin kuuluisi omaan murteeseen. Että mie on tästä hyvä esimerkki, että 

että jos esimerkiksi pitää vähän nolostella, voi ei mitäs minä nyt menin tekemään tai eiköhän myö 

nyt lähdetä niin tällaista me voidaan varmaan tunnistaa helposti ja kuulijatkin voi tunnistaa, että 

tulee joskus sanottua myö vaikka ei enhän minä ole Itä-Suomesta tai muuta, niin se kertoo vaan siitä, 

että sillä tuotetaan tietynlaista sävyä ja tyyliä siihen mitä me sanotaan. Ja se on sillä tavoin 

sanottuna se tarkoittaa jotain muuta kuin se, että jos siinä olisi sitten vaikka minä, näin niinku 

tämmöisenä esimerkkinä. 

Toimittaja: 

Joo, kyllä. Palataan vielä lisää murteiden sekoittumiseen vähän myöhemmin, mutta nyt sellainen 

kysymys, että miten murteita käytetään pikaviestintäsovelluksissa, kuten Whatsappissa? 

Vaattovaara: 

Joo, tätä on tosiaan jonkin verran viime vuosina tutkittu ja on on itse asiassa täällä Tampereen 

yliopistossa on tehty, Mikaela Pihlajamäki on tutkinut yhden eteläpohjalaisen öö verkoston 

pitkäaikaista Whatsapp-viestintää. Mainitsin tän ihan nimeltä sen takia, että tämmöistä tutkimusta 

ei vielä ole kovin paljon, mutta jonkin verran tiedetään tämmöisen pikaviestinnän perusteella jo sitä, 

että vaikka me helposti ajatellaan, että tämmöiset pikaviestintä- ja someviestintäkanavat on 

sellaisia, että meidän kieli jotenkin niinku köyhtyy ja typistyy ja me ollaan laiskoja, että me 

kirjoitetaan mahdollisimman laiskasti ja mahdollisimman tiiviisti ja ja tota someahan on ja tämmöistä 

pikaviestintää on myös syytetty siitä, että että että meidän niinku jotenkin kieli jotenkin menee 

pilalle. Mutta kun näitä Whatsapp-keskusteluja on tutkittu, niin on itse asiassa huomattu, että 

kaikilla on niin kun, jokainen meistä on niinku puhujana ja kielenkäyttäjänä ylipäänsä niin kun 

erilainen kuin kaikki muut eli me ollaan niinku kaikki on niinku yksilöitä ja se näkyy myös siellä 

Whatsappissa että tavallaan Whatsapp-viestinnässä se oli ehkä vähän yllättäväkin tulos, että vaikka 

yhtäältä siellä niin kun saatetaan lyhenneellä ilmauksia ja muuta vähän silleen niin kun loppuheitto, 

heittää sanojen lopusta jotain, niin välillä siellä kyllä myös käytetään vähän yksilöstä riippuen sitä 

murrettakin, vaikka se tarkoittaisi sitä, että kirjoitat sinne nyt jonkun ylimääräisen kirjaimen, öö että 

se on identiteettityötä niin kun niillä tubettajillakin niin kun he tekee sitä brändiään tai sitten me 

jokainen arkipäiväisesti viestimme toistemme kanssa, niin kyllä me myöskin niin kun tehdään 

identiteettityötä siinä ja ja murteet elää sielläkin ja plus että siellä elää niinku monenlaiset muut, 

muut valinnat ja keinot, että tietysti yksi hirveän kiinnostava tutkimusaihe onkin se, että millä tavalla 

esimerkiksi se, että minkälaisia mahdollisuuksia niin kun ne teknologian, teknologiset välineet niinku 

tarjoaa meille siihen, että miten me sitä viestiä rakennetaan kun ei olla kasvokkain, vaan viestitään 

tällä tavalla kirjoittamalla niin niin se, että millainen se niinku se murteen ja kielellisten resurssien 

käyttö siinä suhteessa niihin teknologisiin mahdollisuuksiin, niin se on hyvin kiinnostava ja vielä aika 

paljon tutkimaton asia. 



Toimittaja: 

Kyllä. Öö no osaatko sanoa, että millaiset murrepiirteet säilyy pikaviestinnässä ja millaiset jää pois? 

Vaattovaara: 

No yksiselitteisesti on vaikea vastata tuohon ja siitä on ehkä vähän vähemmän tutkimustakin, mutta 

on eräässä kanadalaisessa tutkimuksessa on huomattu, että pikaviestintään on ruvennut uimaan 

nuorisolla sellaista, sellaisiakin murrepiirteitä, joita ei puheessa käytetä enää ollenkaan, niinku 

vuosikymmeniin ei ole oikeastaan käytetty, että jostain ihmeen pakastimesta niinku me ollaan 

tietoisia kuitenkin niin kun öö minkälaisia murteet on ja minkälaisia ne on olleet. Meillä on 

mummoja ja muita jotka ehkä puhuu vahvempaa murretta niin tämä on hirveän jännä ilmiö, että 

sinne pikaviestintään saattaa niin kuin jollekin porukalle kehittyä sellaisia niin kun murteen muotoja 

ehkä alunperin jostain vitsistä tai tai muusta, mikä niinku omaksutaankin siinä verkostossa käyttöön. 

Ja tää on tää on jännä juttu ja sitten voi olla että on joitain piirteitä jotka sitten on jonkun 

pienemmän porukan käytössä ja sitten se ehkä vähän niin kuin leviää siitä, aika paljon erilaiset 

sketsihahmot tai tai muut, esimerkiksi Putouksesta on tullut erilaisia, niin kun käyttöjä, jotka sitten 

yhtäkkiä huomataan, että niitä otetaankin erilaisissa vuorovaikutusverkostoissa sellaiseen niinku 

vuorovaikutuskäyttöön, mikä on niinku perua jostakin tämmöisestä tietystä hahmosta tai muusta 

näin esimerkinomaisesti, että vaikea oikeastaan vastata tuohon kovin kovin tyhjentävästi, että siellä 

otetaan monenlaisia piirteitä käyttöön. Mutta tosiaan myös voi olla, että sellaisiakin joista ei, joita ei 

puheessa niinkään kuulu, mutta kirjoituksessa niin tämmöisessä pikaviestintäkirjoituksessa niitä 

voikin esiintyä. 

Toimittaja: 

Joo, kiinnostavaa. Tänään puhumme siis sosiaalisen median vaikutuksesta murteisiin. Kanssani 

aiheesta keskustelemassa on Tampereen yliopiston suomen kielen professori Johanna Vaattovaara. 

Sosiaalisen median avulla ollaan yhteydessä ihmisiin eri puolilta Suomea. Millaisissa yhteyksissä 

somessa halutaan käyttää murretta ja millaisissa ei? 

Vaattovaara: 

Varmaan aika paljon, murretta tosiaan kun sitä käytetään, käytetään nimenomaan tällaisen aika 

usein tietyn tyylin tuottamiseksi, niin sitä on vähän vaikea aidata, että milloin käytetään milloin ei. 

Tietysti jos on niinku muodollinen keskustelu tai jos ihmiset esimerkiksi, no ehkä semmoinen 

perustilanne, jossa murteita ehkä ei niinkään käytetä, vaan se kieli on ehkä jotenkin niin kun ehkä 

tavallistakin yleiskielisempää tai sellaista, niinku ikään kuin ryhdikkäänpää on jonkinlaisessa 

kiistatilanteissa, jossa yritetään ikäänkun väitellään jostakin asiasta niin silloin murteiden tuominen 

siihen ehkä on niin kuin vähemmän tyypillistä, kun johonkin taas sellaiseen vähän leikkimielisempään 

tai sellaiseen, niin kun lupsakampaan keskustelutyyliin, että se on aina, oikeastaan aina on kyse siitä, 

että että mihin niitä siinä argumentin rakentamisessa tarvitaan tai sen identiteetin tai tai tyylin 

tuottamisessa tarvitaan. Tietysti sitten asia erikseen, että kun ihmiset kirjoittaa somessa niin kuin 

sitä omaa äidinkieltään, niin sitten se voi olla sitä murretta ilman että sille annetaan mitään erityisiä 

erityisiä merkityksiä. Mutta tää on myös yks yks semmoinen kiinnostava tutkimusalue, että millä 

tavalla niinku normeista normeista neuvotellaan somessa, että niinku lähtien ihan siitä, että onko ok 

kirjoittaa pienellä tai tai että tavallaan missä menee ikään kuin ne rajat, että sitten välillä yksi asia 

mitä on jonkin verran niinku tutkinut ja on kiinnostavaa katsoa on sit se, että millä tavalla niin kun öö 

ne toiset some keskustelijat tarttuu niihin murrepiirteisiin tai muihin piirteisiin ja miten niitä sitten 

kommentoidaan että tavallaan niinku siellä ikään kuin välillä ihan sillä tavalla äänekkäästikin 

neuvotellaan siitä, että mikä on niin kun jees tai sopivaa tai kivaa tai tai hölmöä tai tai muuta että 



että tota joo, vähän samalla tavalla kun puheessakin niin kyllä se jonkin verran se aihe ja 

keskustelufoorumi ja keskustelijat ja aiheet tämmöiset vaikuttaa siihen, että kuinka murteellisia 

siellä äidytään olemaan. 

Toimittaja: 

Kyllä. No entäs miten oman murteeseen suhtaudutaan ja onko tässä tapahtunut jotain muutosta 

aiempaan verrattuna? 

Vaattovaara: 

No isossa kuvassa murteet on olleet jo aika monta vuosikymmentä. Voisi sanoa korkeassa kurssissa 

eli ja ja siitä on tutkimusta niin kun kahdeksankymmentäluvulta ja aiemmin, että esimerkiksi maalta 

kaupunkiin muuttaneet niin erityisesti on tutkittu maakunnista Helsinkiin muuttaneita, niin heillä oli 

kauhea murrehäpeä ja he niin kuin pyrki peittämään sen ja näin. Nykyäänhän tilanne ei ole ollenkaan 

tällainen, vaan murteet on ikään kuin cool. Se murrebuumi, joka alkoi yhdeksänkymmentäluvun 

puolivälissä niin se oikeastaan niin kun sillä tavalla tullut jäädäkseen, että kyllä sellaisia niinku 

erilaisia puhetapoja arvostetaan kun ylipäänsä niinku moniarvoisuuden arvostaminen on, tai 

moninaisuuden arvostaminen on lisääntynyt, mutta toki murteet on tässä myös vähän eri eri 

asemassa. Että esimerkiksi peräpohjalainen tämmöinen lappilainen lähethäänkö sauhnaan -

tyyppinen ja miepä tässä nyt ja ja samoin kaakkoismurteinen eli se mikä kansan suussa elää karjalan 

murteena tai näin niin niin ne on ehkä semmoisia niinku lempeitä ja ihania ja lutusia ja sitten taas 

niinku lounais suomalainen puhetapa se on niinku sitä on tituleerattu, joskus on tutkittu näitä, että 

no mikä äänestä mikä on Suomen rumin murre, niin se on se Turun murre ja ja niinku tavallaan että 

tämmöisiä stereotypioita jotka liittyy murteisiin jotka on tämmöisiä vanhoja heimostereotypioita, 

että tietyllä tietyllä murteella suunsa avaaminen niin se tuottaa heti mielikuvan niinku että ihminen 

on sellainen ja tällainen että se on joko niinku tyhmä juntti tai sitten se on joku ihana lutuinen 

maalainen niin eri murteet tuottaa semmoisia niinku erilaisia, erilaisia mielikuvia. Niin voi sanoa, että 

kaikki murteet ei ikään kuin ole yhtä suosittuja, noin niin kuin jos niitä ruvetaan vertailemaan 

keskenään. Mutta aika paljon se on kiinni myös sellaisista yksittäisistä kielen piirteistä ja ja 

tilanteista. Mutta että yleisesti ottaen murteiden arvostus ja tavallaan se, että ihmiset uskaltaa 

puhua omaa murrettaan ja voivat puhua omaa murrettaan ja voivat myös välillä vähän ylitellä 

murteita, niin niin se on tänä päivänä ihan sallittua ja jopa suosittua. 

Toimittaja: 

Kyllä. No entä sitten miten sosiaalinen media vaikuttaa murteisiin? 

Vaattovaara: 

No vaikuttaa ensinnäkin sillä tavalla, että me tullaan, meidän helppo tulla tietoiseksi aika paljon 

erilaisista murteista. Se ehkä niin kun hämmentää ja sekoitteleekin niitä ja ehkä vielä se argumentti, 

että murteet on kuviteltu ja ja ne ei pysy siellä alueellaan, vaan oikeastaan ne elää meidän niinku 

sellaisessa sosiaalisessa todellisuudessa, että sen sijaan että ne ne eläisi eläisi tuossa Pinnikadulla tai 

jossain, niin joo kyllä mut että ne elää myös, elää myös niinku ihmisten tällaisissa niin kuin 

sosiaalisissa eronteoissa ja ja käsityksissä siitä, että minkälaisia kielellisiä valintoja tekemällä 

tuotetaan minkäkinlaista kuvaa itsestä, että me voidaan niin kun kääntää joskus se murre vaihde 

pois päältä tai sitten pistää se silmään ja ja tota käyttää kieltä hyvin, hyvin monella tavalla, mutta 

sosiaalinen media, jossa tietysti nyt semmoinen niinku peruslähtökohta on se, että murteethan on 

tietysti, nehän on alkuaan ja niiden perusolemus on se, että ne on puhuttuja niin nythän me 

nähdään koko ajan kun valtava osa siitä meidän ihan arkipäiväisestä vuorovaikutuksesta kaveripiirien 



ja muiden sosiaalisten verkostojen kanssa, se tapahtuu kirjoittamalla. Niin me nähdään murteita 

kirjoitettuna ja ihmisten omilla tavoillaan kirjoittamalla, kirjoittamana niin hyvin paljon, että se on 

semmoinen, niin kun uusi uusi ilmiö. Tullaan tietoisiksi niistä niistä ilmiöistä ja yhdistellään niitä 

sitten toki myös niin kun erityyppisiin persooniin ja ja näin edelleen, että tää on semmoinen niin kun 

aivan loppumaton ja ja rikas tutkimusalue, murteiden käyttö somessa ja ja tota siitä riittää 

tutkittavaa aivan vaikka kuinka paljon. 

Toimittaja: 

Kyllä. Sitten vielä ihan lyhyesti lopuksi, Johanna Vaattovaara, millainen on murteiden tulevaisuus? 

Vaattovaara: 

Ainakin tältä istumalta sanoisin, että oikein hyvä ja ja kiinnostava tietysti tutkijan näkökulmasta kun 

vielä asiaa katsoo niin tosiaan niin kun äsken sanoin niin tosi monenlaista tutkimusaihetta ja ei 

meidän tarvi olla huolissaan siitä, että häviääkö ne murteet. Ne muuttuu kyllä mutta kuollut tai 

muuttumaton kieli on yhtä kuin kuollut kieli että että tota siinä mielessä kyllä voidaan sanoa että 

murteiden tulevaisuus niin kauan kun ne muuttuu ja elää ja rosoilee niin se on oikein hyvä. 

Toimittaja: 

Kyllä. Tänään olemme siis puhuneet siitä, miten murteita käytetään sosiaalisessa mediassa ja miten 

sosiaalinen media vaikuttaa murteisiin. Minä olen Aurora Kuusisto ja kanssani keskustelemassa oli 

Johanna Vaattovaara. Kiitos. 

Vaattovaara: 

Kiitoksia. 

 


