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PAIKALLINEN KIELELLINEN RUTIINI:
I GUESS ASENNOITUMISEN JÄSENTÄJÄNÄ
Elise Kärkkäinen
Suomen Akatemia /Oulun yliopisto
This paper focuses on I guess as an organizer of the stance-taking activity between
conversational co-participants. Three sequential positions are examined in detail. In
sequence-initiating actions, this fragment displays the discovery of a speaker’s stance and
invites other participants to also take a stance. In responsive actions I guess displays and
projects that the speaker will give up on his or her stance and wishes to affiliate with the
prior speaker. In extended turns, I guess inserts a stance relevant for the understanding and
appreciation of a telling, and often thereby invites recipients to engage in stance-taking
activity. Significantly, the stance projected by I guess is not carried around ready-made but
“surfaces” in the sequentially constructed intersubjective weave of dialogue. It signals and
projects an upcoming stance-taking action and thus organizes the participants’ stancetaking
activity. At such points stance clearly impinges on the projected trajectory and sequential
organization of talk.
Keywords: stance-taking, subjectivity, intersubjectivity, I guess

1 JOHDANTO
Käsitys asenteen rakentumisesta sosiaalisessa maailmassa ja
vuorovaikutuksessa eikä niinkään yksittäisen ihmisen pään sisällä ei ole
enää aivan uusi, vaan se on tullut esiin viime aikoina esim.
diskursiivisessa sosiaalipsykologiassa (vrt. Potter 1998, Potter &
Hepburn 2003, Vesala & Rantanen tulossa) ja retorisessa
diskurssianalyysissa (vrt. Jokinen 1999, joka käsittelee mm. Billigin
argumentaatioteoriaa). Kielitieteen puolella on kuitenkin viime aikoihin
asti keskitytty yksittäisen puhujan asenteen kartoittamiseen ja niitä
ilmaiseviin kielellisiin keinoihin, ja on ainakin implisiittisesti ymmärretty
asenteen olevan puhujan pään sisäinen suhteellisen pysyvä psykologinen
tila (ks. esim. Chafe 1986, Biber & Finegan 1988, 1989, Martin 2000,
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Scheibman 2001, 2002).1 Poikkeuksen tähän tuo Du Boisin (2001, 2003,
2004) ajatus asenteen dialogisesta ja julkisesta luonteesta, vieläpä niin
että puhujat rakentavat asenteitaan toistensa asenteille ja tukeutuvat myös
kielellisesti monin tavoin edeltävään asenteeseen ja vuoroon. Paitsi että
asenteilla on dialoginen, vuorovaikutuksessa neuvoteltava luonne,
keskusteluissa rakennetaan joskus aivan uusiakin asenteita puhujien
yhteistoiminnan tuloksena (Kärkkäinen 2002).
Tämä artikkeli on osa laajempaa tutkimushanketta, jossa pyrimme
tarkastelemaan ja samalla laajentamaan käsitystä niistä keskustelun
jäsennyskeinoista, joiden avulla osanottajat ilmaisevat asenteita eli
asennoituvat toisiinsa nähden.2 Pyrimme siis laajentamaan kuvaa
relevanttien lingvististen keinojen ja rutiinien repertoaarista kielitieteessä
perinteisesti tutkituista modaali-ilmauksista, evidentiaalisista keinoista ja
evaluoivasta leksiksestä uusiin ja vähemmän eksplisiittisiin kielen
keinoihin (vrt. esim. Keisanen tulossa: negatiiviset kysymykset ja tag- eli
liitekysymykset). Pyrimme myös osoittamaan ja kuvaamaan joitakin
tavallisia asennoitumiselle relevantteja vuorovaikutustason käytänteitä.
Nämä voivat olla yksittäisen lausuman laajuisia toimintoja (vrt.
Rauniomaa tulossa: usean vuoron jälkeinen itsetoisto; Niemelä tulossa:
kerronnan sisältämä toisen puheen referointi) mutta myös pitempiä
vuoron muotoiluun ja rakentamiseen liittyviä keinoja, samoin kuin näihin
reagoivien vuorojen eli vastausvuorojen muotoilukeinoja (vrt.
Haddington 2004, tulossa: tietynlaisen position antaminen
haastateltavalle ja tämän keinot selvitä tilanteesta vastausvuorossa).
Näitä kaikkia tutkimme keskustelunanalyysin ja funktionaalisen
kielitieteen keinoin, ja yritämme mahdollisimman tarkasti ottaa
huomioon myös puheen prosodiset piirteet. Riippumatta siitä, mistä
kielenkäytön tasosta lähdetään liikkeelle, kohderakenteita tai -käytänteitä
tarkastellaan nyt osana keskustelun sekventiaalista jäsentymistä: tällöin
niiden funktio näyttäytyykin usein ei vain asennetta ilmentävänä vaan
myös asennoitumistoimintaa jäsentävänä.
Tässä artikkelissa lähden liikkeelle hyvin paikallisesta kielellisestä
rutiinista eli kiteymästä I guess;3 jatkan tässä siis jo aiemmin
kokeilemaani lähestymistapaa, jota edusti I think -kiteymän tarkastelu
(Kärkkäinen 2003). Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että jälkimmäinen
kiteymä eli I think on rutiininomainen keino nostaa vierusparien
etujäsenissä (kuten esim. ensimmäisessä kannanotossa tai väitteessä) ja
1

Koska tässä artikkelissa fokuksessa on asennoituminen intersubjektiivisena toimintana, käytän termiä
’asenne’ tarkoittamaan puhujien käsityksiä, kantoja, mielipiteitä ja positioita, tekemättä näiden välille
mitään selvää eroa. ’Asenne’ voi myös olla luonteeltaan evaluoiva, episteeminen, affektiivinen, ja niin
edelleen, samoin kuin se voi olla eksplisiittisesti ilmaistu tai vain vihjattu ja ”ymmärretty”.
2
Tutkimushankkeen nimi on ’Asenteen ilmaisemisen vuorovaikutuskäytänteet ja kielelliset keinot
puhutussa englannissa’ ja sen pääasiallinen rahoittaja on Suomen Akatemia (2002–2005 hanke 53671 ja
2003–2006 hanke 202545). Lisäksi hanke on saanut rahoitusta Emil Aaltosen säätiöltä (2002–2004),
Langnetilta (2001–2006) ja Oulun yliopistolta.
3
Tämä artikkeli perustuu paljon laajempaan ja yksityiskohtaisempaan I guess -kiteymää tarkastelevaan
artikkeliini (Kärkkäinen tulossa).
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pitemmissä vuoroissa (esim. kerronnassa) eksplisiittisesti esiin puhujan
asenne, jälkijäsenissä (kuten toisessa kannanotossa tai väitteessä) taas
puhujan eriävä asenne edeltävään vuoroon nähden.4 Rauniomaa (tulossa)
on havainnut samanlaista asennoitumista jäsentävää toimintaa olevan
myös suomen asennekehyksillä minun mielestä ja minusta; hän
tarkastelee näiden ilmausten funktioita yhden tyyppisissä toiminnoissa,
kannanotoissa. Niinpä minun mielestä ja minusta osoittavat hänen
mukaansa siirtymää ensimmäiseen kannanottoon puheessa, joka on
siihen saakka ollut ei-evaluoivaa tai vain implisiittisen evaluoivaa. Ne
voivat myös osoittaa siirtymistä kantaa ottavaan toimintaan yhden
puhujan pitemmän vuoron sisällä, kun puhuja siirtyy eksplisiittiseen
evaluointiin ja samalla tarjoaa kannanottoaan toisille osanottajille
arvioitavaksi. Ja kolmanneksi nämä kiteymät voivat projisoida
erimielisyyttä toisissa kannanotoissa, joilla puhuja esittää oman
asenteensa suhteessa asenteeseen, jonka hänen keskustelukumppaninsa
on edellä esittänyt. Kaikissa tapauksissa on Rauniomaan mukaan
mahdollista löytää selitys näiden kiteymien ”tarpeellisuudelle”
kannanotoissa (sillä vuoro olisi kannanotto ilman niitäkin) sitä kautta että
ne merkitsevät toiminnon vain senhetkisen puhujan omaksi ja siten eikiistanalaiseksi. Tässä mielessä nämä kiteymät siis selvästi jäsentävät
keskustelua muun, esim. sekventiaalisen, jäsennyksen ohella.
Seuraavassa siirrynkin käsittelemään (amerikan)englannin kiteymää
tai kielellistä rutiinia I guess, jonka tarkkaa vuorovaikutusroolia ei
kumma kyllä ole tähän mennessä juurikaan tutkittu funktionaalisen
kielitieteen, vuorovaikutuslingvistiikan tai muun kielentutkimuksen
parissa. Tarkastelen tätä kiteymää nimenomaan uudessa teoreettisessa
kehyksessä, eli osana puhujien keskinäistä asennoitumistoimintaa.
Osoitan, että se edellä mainittujen tutkimusten tapaan toimii
asennekehyksenä ja jäsentää puhujien asennoitumista ja että vaikka se on
muodoltaan ja (ainakin jossakin määrin) sisällöltäänkin subjektiivisuuden
ilmaus, se nousee vuorovaikutuksesta ja puhujien välisestä
intersubjektiivisesta toiminnasta.
Aineistoni koostuu 54 I guess -kiteymästä sekventiaalisine
ympäristöineen, jotka on poimittu kaikkiaan 17 eri arkikeskustelusta.
Keskustelut ovat 15–25 minuutin pituisia, ja ne kuuluvat Santa Barbara
Corpus of Spoken American English -korpuksen osiin I ja II (Du Bois,
Chafe, Meyer & Thompson 2000, 2003). Yksi esimerkki on otettu
brittiläisiä ja amerikkalaisia televisiohaastatteluja käsittävästä aineistosta
(Haddington 2003). Korpuksen litterointi perustuu intonaatioyksiköihin
ja noudattelee pääpiirteissään konventioita, jotka on selvitetty teoksessa
Du Bois, Schuetze-Coburn, Cumming & Paolino (1993) ja esitetty myös
tämän artikkelin lopussa.
4

Kun I think osoittaa rutiininomaisesti diskurssissa tällaista siirtymää asennetta sisältävään puheeseen,
joskus myös muuta rajakohtaa, sillä ei ole kovinkaan painokasta semanttista sisältöä. Joskus I think voi
kuitenkin lieventää keskustelun vaikeammissa ongelmakohdissa puhujaan itseensä tai kuulijaan
kohdistuvaa kasvouhkaa, jolloin se voi olla hyvinkin painotettu ja saada enemmän semanttista sisältöä.
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2 I GUESS LINGVISTISENÄ ILMIÖNÄ
Episteemisen asenteen ilmaiseminen näyttää tapahtuvan samantyyppisin
rutiininomaisin kielen keinoin keskenään hyvinkin erilaisissa kielissä.
Hyvin tavallisia ovat kiteymät, joissa ensimmäisen persoonan pronomini
yhdistyy mentaaliseen verbiin, kuten siis I guess (Scheibman 2002). Sitä
on pidetty konventionaalistuneena pragmaattisena ilmauksena, joka
ilmaisee episteemisen modaalisuuden asteikolla puhujan ei-kovin-vahvaa
uskomusta (’belief’; Chafe 1986, mutta ks. alla luku 3). I guess esiintyy
useimmiten lauseen alussa esikentässä ja toimii modaalisen kommenttiadverbiaalin tavoin, eli tuo esiin puhujan subjektiivisen arvion tai
näkökulman (vrt. ISK 2004: 949–951).
Viimeaikainen vuorovaikutuslingvistinen tutkimus onkin osoittanut
tällaisten subjektiivisten kollokaatioiden tavallisuuden eri kielissä sekä
myös jossain määrin kuvannut niiden funktioita. Näin on tehty mm.
puhutusta englannista (I think, I (don’t) know, I guess, I remember;
Scheibman 2001, Thompson ja Hopper 2001, Kärkkäinen 2003),
ruotsista (jag tycker/ tycker jag, Karlsson 2003; lisäksi yleiskatsaus Dahl
2000), espanjasta (creer 'believe' ja pensar 'think', Weber ja Bentivoglio
1991) ja eestistä (ma arvan ‘I think’, mai tea ‘I don’t know’, Keevallik
2003). Puhutun suomen osalta on myös mainittu, että ensimmäisen
persoonan pronomini hyvin usein kollokoi mentaaliverbien (ja
kommunikatiivisten verbien) kanssa (Helasvuo 2001: 32)5, vaikka
tavallinen on myös verbitön kollokaatio minun mielestä ja minusta
(Rauniomaa tulossa).
Edellisen tyyppiset kollokaatiot ovat kaikkein tavallisimpia puhutussa
englannissa taajaan käytetyistä kiteymistä, jotka voivat olla luonteeltaan
paitsi episteemisiä, myös evidentiaalisia ja evaluoivia. On myös merkille
pantavaa, että tällaisten subjektiivisten kollokaatioiden referentiaalinen
merkitys haalistuu ja heikkenee taajan käytön myötä: kollokaatio saa
uusia pragmaattisia funktioita ja jopa ensimmäisen persoonan
pronominin viittaussuhde itse puhujaan heikkenee, eikä tämä välttämättä
aina viittaakaan enää itseensä sanoessaan vaikka I guess tai I think
(Traugott 1995, Scheibman 2001). Näiden kiteymien onkin sanottu
olevan vuoronrakennuselementtejä, joita puhujat käyttävät yhä uudelleen
rakentamaan kokonaisia vuoroja tai vuorojen osia (Thompson 2002).
Thompson (2002) jopa ehdottaa niitä kuvaavaksi kieliopilliseksi termiksi
varsin joustavaa nimitystä ’episteeminen fragmentti’ sellaisten aiemmin
käytettyjen käsitteiden kuin ’lausetäydennystä vaativa predikaatti’ sijaan.
Oman tutkimukseni perusteella I guess näyttäisi kuitenkin olevan
pikemminkin evidentiaalinen fragmentti, kuten käy ilmi alla
käsitellyistä esimerkeistä.

5

Helasvuon aineistossa liki 40 % kaikista subjekteista oli 1. ja 2. persoonan pronomineja, joista
puolestaan 35 % kollokoi mentaali- ja kommunikatiiviverbien kanssa.
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3 I GUESS ASENNOITUMISTOIMINNAN JÄSENTÄJÄNÄ
Kun tarkastellaan I guessiä osana vuorovaikutusta, sen kontekstuaalinen
semanttis-pragmaattinen merkitys näyttäisi olevan ’puhujan tekemä
päätelmä tai johtopäätös’ tai ’puhujan saavuttama oivallus/tajuaminen’,
eli se osoittaa puhujan juuri edeltävän tai itse puhehetkellä tapahtuvan
ajattelu- ja järkeilyprosessin tulosta. Lähes aina tällaiselle prosessille
löytyy peruste, kannustin tai evidenssi juuri edeltävästä diskurssista, tai
tällainen on läsnä puheen fyysisessä tai laajemmassa sosiaalisessa
ympäristössä. I guess ei siis ainakaan ensisijaisesti ilmaise puhujan eikovin-vahvaa uskomusta.
Intersubjektiivisella tasolla voimme nähdä hyvinkin selvää
johdonmukaisuutta siinä, missä sekventiaalisissa ympäristöissä tätä
kiteymää käytetään ja miten se jäsentää puhujien keskinäistä
asennoitumistoimintaa. Aloitevuoroissa I guess pyrkii aloittamaan
asennoitumistoimintaa, samalla kun se osoittaa puhujan asenteen
luonteeltaan juuri havaituksi tai vastikään päätellyksi. Reagoivissa
vuoroissa se sen sijaan osoittaa, että puhuja on juuri sanotun perusteella
valmis jossain määrin antamaan periksi asenteestaan ja modifioimaan
sitä. Pitemmissä vuoroissa, kuten kerronnassa, I guess esittelee kertojan
lisähuomion tai päätelmän, joka niin ikään usein perustuu juuri
edeltävästä kerronnasta esiin nousevaan ”todistusaineistoon”. Tämän
rutiinin avulla puhujat siis ikään kuin interaktion kautta ja juuri
puhehetkellä tulevat havaitsemaan ja tuovat julki oman
subjektiivisuutensa.
3.1 I GUESS SEKVENSSIN ALOITTAVISSA TOIMINNOISSA:
JUURI HAVAITTU TAI PÄÄTELTY ASENNE
Tarkastelen ensin tapauksia, joissa I guess kehystää sekvenssin aloittavia
toimintoja, kuten vierusparin etujäseniä (ensimmäisiä kannanottoja,
mielipiteen ilmauksia, väitteitä ja kysymyksiä). Seuraavat esimerkit
osoittavat, että tällaisissa aloitevuoroissa I guess pyrkii aloittamaan
puhujien välistä asennoitumistoimintaa, samalla kun se osoittaa puhujan
asenteen luonteeltaan juuri havaituksi tai hetki sitten päätellyksi. Siinä
mielessä se on usein hyvin lähellä Rauniomaan (tulossa) ajatusta mun
mielestä ja minusta -kiteymien funktiosta: ne osoittavat siirtymää
ensimmäiseen kannanottoon puheessa, joka on siihen saakka ollut eievaluoivaa tai vain implisiittisen evaluoivaa. Myös I guess kutsuu muita
osanottajia tuottamaan oman kannanottonsa tai mielipiteensä, ja samalla
usein aloittaa pitemmän asennoitumisjakson.
Esimerkissä 1 puheenaiheena on ollut Haroldin veljenpoika Thomas,
joka 3-vuotiaana opettelee vakavissaan steppaamaan. Pojan vanhemmat
ovat saaneet tähän innoituksen kuuluisasta teini-ikäisestä steppaajasta,
jonka erinomaisuutta puhujat ovat juuri ennen tätä esimerkkiä
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pysähtyneet arvioimaan. Harold tuo keskustelun takaisin veljenpoikaan
rivillä 1.
(1) SBCSAE 0002 Lambada <00:00:54>
01 HAROLD:
02
03 JAMIE:
04 HAROLD:
05 MILES:
see=n him.
06 HAROLD:
07 PETE:
08
something.
09 JAMIE:
10 PETE:

Well I'm sure Thomas is all over it.
(3.7)
Prob[ably XX][2XXX2] -[<F<HI I mean he][2has a bro-2 HI>F>]-[2XXXX could have2]
I guess that means his broken leg is
[3@doing @okay3].
[3I was wonder3]ing about that,
I was imagining [4he had broke an arm4] or
[4<HI Oh yeah= HI>4].
But it was his leg?

Haroldin rivillä 1 esittämä positiivinen kannanotto, että poika on
varmasti aivan innoissaan, voidaan kuulla topiikin sulkevana (Goodwin
and Goodwin 1992: 169), sillä se on tuotettu hieman matalammalla
sävelkorkeudella kuin puhujan tähänastinen puhe. Sitä seuraakin pitkä
tauko. Tämän jälkeen useat osanottajat alkavat puhua melkein yhtä aikaa,
mutta Haroldin uusi aloitus erottuu prosodisesti näiden yli (rivi 4): hän
tuottaa äänekkään ja korkean I mean he has a bro- --, osoittaen että hän
yhtäkkiä havaitsee tai tajuaa jotain puhuessaan. Kun kuitenkin Jamien
(rivi 3) ja Milesin (rivi 5) samanaikaiset vuorot estävät häntä saamasta
vuoroa, hän tuottaa rivillä 6 vuoronsa hieman erimuotoisena, kuin oli sen
alun perin aloittanut: se onkin nyt humoristinen päätelmä I guess that
means his broken leg is @doing @okay. Päätelmä pitää jo sisällään sen
presupposition, että veljenpoika on katkaissut jalkansa. Tämä ei
kuitenkaan ole tullut keskustelussa mitenkään esille aiemmin, vaikka
Haroldin aiempi vuoro rivillä 4 näyttäytyykin nyt mahdollisena
uutistenkerrontayrityksenä (I mean he has a broken leg.). Tapa, jolla
rivin 6 päätelmä on muotoiltu samalla sekä julkistaa yllättävän tiedon –
3-vuotias on hiljattain katkaissut jalkansa, mutta se ei ole estänyt häntä
opettelemasta steppaamaan – että tarjoaa sitä muidenkin arvioitavaksi.
Harold naurahtaa sanoessaan @doing @okay ja kutsuu täten toisiakin
näkemään asian yllättävyyden ja huvittavuuden. Pete ja Jamie
osoittavatkin seuraavilla vuoroillaan, etteivät he olleet täysin asiaa
tiedostaneet, vaikka heillä tuntuukin olevan siitä jotain aiempaa tietoa.
I guess -kiteymän (tai tässä tapauksessa I guess that means kiteymän) rooli on nostaa esiin ja tähdentää sitä, että puhuja on juuri
tehnyt päätelmän tai tajunnut jotain, jonka hän myös samassa tekee
julkiseksi. I guess kehystää päätelmää ja osoittaa, että kyseinen asenne
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nousee melkeinpä reaaliaikaisesta päättelyprosessista, joka on tai on juuri
ollut meneillään puhujan mielessä. Samalla I guessin aloittama toiminta
eli tässä evaluoiva päätelmä tarjoutuu toisille osanottajille niin ikään
evaluoitavaksi (vrt. Pomerantz 1984 peräkkäisistä kannanotoista). Tässä
tapauksessa muut ottavatkin asiaan kantaa ja seuraa pitkä jakso, jonka
kuluessa he arvioivat veljenpojan nopeaa toipumista ja lasten
luunmurtumien nopeaa paranemista.
Voimme myös havaita, että I guess esiintyy eräänlaisessa
reaaliaikakontekstissa, sivujaksossa, jossa puhuja tekee julkiseksi
päätelmän, joka perustui välittömästi edeltävän diskurssikontekstin
tarjoamaan virikkeeseen tai evidenssiin, tässä tapauksessa puhujan
omaan äkilliseen muistamiseen (pojan jalan katkeamisesta). Tällaista
päätelmää tuottaessaan puhuja poikkesi sivuraiteille puheen
alkuperäisestä linjasta (vrt. myös Jefferson 1972 vastaanottajan
aloittamista sivujaksoista): sen sijaan että hän olisi tuottanut korjauksen
ja toistanut uutisensa, joka jäi päällekkäispuhunnan alle, hän ikään kuin
siirtyikin asian käsittelyssä askeleen eteenpäin ja evaluoi omaa uutistaan
samalla kun toi sen keskusteluun. Asenteen tai evaluoinnin voi sanoa
nousevan tässä etusijalle, mikä puolestaan vaikuttaa puheen projisoituun
toimintalinjaan (action trajectory).
Vuoro voidaan suunnata uudelleen jo sen kuluessakin kuten
seuraavassa esimerkissä:
(2)

CNN, Larry King Live, Sep 12, 2001: Bomb him out
IR: Larry King, IE: Brian Jenkins (001 / 5 / 3:49)

01 IR: (0.6)(TSK) ^Brian,
02
could `you=,
03
...<PAR> well I `guess the `public,
04
would `look at this `simply </PAR>,
05
`Could you ^bomb him out.
06 IE .. (TSK)(H)U=h,
07
I d- -08
I don't know that you could ^bo=mb him out,

Haddington (tulossa) käsittelee tätä samaa esimerkkiä, joka sisältyy
hänen nauhoittamiinsa television uutishaastatteluihin. Haastattelu on
tehty 12. syyskuuta 2001 eli New Yorkin terroristihyökkäystä seuraavana
päivänä. Siinä haastattelija sisällyttää kysymysvuoroonsa kolmannen
osapuolen position ja asenteen, joka haastateltavan on otettava huomioon
vastausvuoroa tuottaessaan: sen, että suuri yleisö kannattaa
terroristijohtajan pommittamista ulos piilopaikastaan (nopeiden
mielipidemittausten mukaan tämä oli hyvin laajalle levinnyt kanta). Hän
muuttaa kysymystoiminnon alkuperäistä suuntaa rivillä 3 ja kolmannen
osapuolen positio tuodaan mukaan sivujaksona tai -huomautuksena, joka
on prosodisesti merkitty parenteettiseksi (matalampi sävelkorkeus ja
nopeampi puhe). I guess merkitsee osaltaan, että puhujan yksityinen
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muistaminen tai järkeily on tämän positioinnin takana ja että se tehdään
nyt näkyväksi ja relevantiksi osaksi kysymystä.6
Tavallisia ovat myös seuraavanlaiset kysymysvuorot, joissa puhuja
itse osoittaa, että hän juuri tajuaa oman edeltävän kysymyksensä
virheellisyyden tai epärelevanttiuden. Hän siis peruu kysymyksen.
Puheena on parhaillaan katseltava videonauha.
(3) SBCSAE 0017 Wonderful Abstract Notions <00:19:44>
01 MICHAEL: ... So they're `color-cycling right ^now.
02
... Does it ^zoom `later?
03
[I `guess it ^must].
04 JIM:
[(H) Yeah,
05
`I've got] ^zooms on here `too.

Todennäköisesti oman aiemman kokemuksensa perusteella Michael
päätteleekin itse, että kuvakulmaa ennen pitkää zoomataan. Tässä
tapauksessa vuorossa on must-modaaliverbi, joka vahvistaa edeltävää
tulkintaa (must ‘induktio’; Chafe 1986). Vuorossa ei kuitenkaan aina
tarvitse olla tämän tapaista episteemistä kielen keinoa, vaan
vuororakenteen jälkiosa voi olla täysin verbitönkin, esim. Is @Yoyo
@Ma Chinese? .. I guess with a name like Yoyo=, (SBCSAE 0019).
Nämä tapaukset osoittavat selvästi, että kysymysvuoroa aloittaessaan
puhuja ei vielä oivalla itsestään selvää vastausta kysymykseensä, vaan
havaitsee sen vasta sitä tuottaessaan ja tekee havaintonsa näkyväksi I
guessin avulla. Asenne eli juuri tuo itsestäänselvyys nousee jälleen paitsi
yksittäisen puhujan puheen myös vuorovaikutuksen suuntaa muuttavaksi
ja jäsentäväksi tekijäksi. Toiset puhujat saattavat nimittäin tarttua
edellisen puhujan päätelmän osoittamaan ”naiiviuteen” ja kiusoitella tätä
sen johdosta, ja asianomainen taas saattaa ryhtyä puolustelemaan
lipsahdustaan. Edellisessä Yoyo Ma -esimerkissä vastaanottaja vastaakin
humoristisesti ja ironisesti No, Yoyo Ma= is a normal American name.
Hän tarttuu tällöin nimenomaan edellisen vuoron asennetta ilmentävään
puoleen, eli rakentaa tämän pohjalta oman humoristisen ja ironisen
asenteensa. Keskustelu jatkuu alkuperäisen kysyjän puolustelulla (He
could have been Swedish.) ja lisäleikinlaskulla.
Kaiken kaikkiaan I guess näissä sekvenssin aloittavissa toiminnoissa
nostaa esiin puhujan juuri havaitseman ja tähän saakka ”uinuvan”
evaluoinnin tai arvion sekä tuo sen muidenkin osanottajien tietoon. Mutta
vaikka olemmekin I guessin kehystämissä vuoroissa nähneet evidenssiä
puhujan yksityisistä kognitiivisista prosesseista, nämä tulevat
relevanteiksi ja käsiteltäviksi ja siten merkityksellisiksi vasta
6

Yleisen mielipiteen manaaminen on nähty yhtenä haastattelijan tapana osoittaa neutralismia, eli haastattelija esittää itsensä ”ilman asennetta olevana” (ks. Potter 1998 yhteenveto tästä keskustelunanalyyttisesta tutkimuksesta).
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vuorovaikutuksen intersubjektiivisessa
myös Du Bois huomauttaa:

edestakaispunoksessa,

kuten

[w]ithout intersubjectivity, subjectivity is inarticulate, incoherent,
unformed. (Du Bois 2004)
Paitsi että I guess näissä konteksteissa jäsentää ja nostaa esiin puhujan
omia asenteita ja positioita, sen voidaan nähdä jäsentävän myös puhujien
keskinäistä asennoitumistoimintaa, koska sen avulla (tai laajemmin sen
toiminnon avulla, jota I guess kehystää) muille osanottajille tarjotaan
mahdollisuutta arvioida tai evaluoida samaa ilmiötä, ja samalla myös
tämänhetkisen puhujan asennetta. Usein I guess tuo tähän toimintaan
humoristisen ja yllättyneen sävyn.
3.2 I GUESS REAGOIVISSA TOIMINNOISSA: ASENTEESTA
PERIKSI ANTAMINEN
Reagoivissa vuoroissa eli useimmiten vierusparien jälkijäsenissä I guess
osoittaa, että puhuja on juuri sanotun perusteella valmis antamaan periksi
asenteestaan ja muuttamaan sitä ainakin jossain määrin. I guess esiintyy
silloin keskustelun kohdissa, joissa on vallalla jonkinasteinen
erimielisyys, mutta joissa puhuja juuri edeltävän vuoron tai diskurssin
perusteella modifioi tai vetää takaisin aiempaa asennettaan tai
positiotaan,
eli
pyrkii
osoittamaan
samanmielisyyttä
ja
yhtenevä(isempä)ä asennetta. Nämä tapaukset ovat kaikkein
tavallisimpia I guessin käyttötapoja, mutta esitän niistä nyt vain yhden
esimerkin.
Seuraavassa esimerkissä Ken kertoo tarinaa lapsuudestaan, jolloin
hän oli seurannut lemmikkikaupassa Oskari-kalan syöttämistä: elävä
kultakala pistettiin altaaseen, ja Oskari alkoi ajaa sitä takaa. Joanne on
vastaanottajan asemassa mutta ottaa kerrontaan aktiivisen roolin
kommentoimalla.
(4) SBCSAE 0015 Deadly Diseases <00:24:14>
01 KEN:
02
03
04 JOANNE:
the] wrong
05 KEN:
06
07 JOANNE:
08 KEN:
09 JOANNE:

and `then= uh,
(H) But the `goldfish got ^s=tuck.
..<MRC ^half-way ^into his ^mou[=th MRC>].
[It `went
^way.
^No,
it [was `going],
[^Fin `first]?
it was `going,
.. ^Mouth `first?
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

KEN:

.. Well it was go -went ^tail `first.
JOANNE: `That's the [^problem.
KEN:
[I `guess that's the ^wrong way,
JOANNE: (H) `That's the <HI ^problem HI>].
KEN:
<A `I don't `know A>.
(H)] ^Anyway,
JOANNE: [2(H)2]
KEN:
[2(H)2] .. (TSK)`So,
(H) you got this ^Oscar there,
`swimming around [in the ^tank,

Riviltä 4 Joanne on vaarassa saattaa kerronnan sivuraiteille (vrt.
Mandelbaum 1989: 118), kun hän kiirehtii ehdottamaan syytä, miksi
kultakala tarttui Oskarin suuhun: It `went the wrong ^way. Ken aloittaa
eriävää väitettä riveillä 5–6 (^No, it was `going,) ja jälleen rivillä 8 (it
was `going,), mutta Joanne keskeyttää hänet ja tarjoaa lisävaihtoehtoja
sille, miten päin kultakala oli menossa isomman kalan suuhun. Joannen
kannalta asia on tärkeä, sillä se mahdollisesti tukee hänen juuri edellä
kertomaansa tarinaa käärmeestä, jolle myös oli syötetty kultakaloja ja
joka aina söi ne päästä käsin. Joanne siis olettaa, että Oskarin ongelmana
oli kalan syöminen fin first eli pyrstöstä/evästä käsin (hän on käyttänyt
molempia sanoja pään vastakohtana), siis väärin päin.
Riveillä 10–11 Ken ilmaisee nyt tajuavansa, että kultakala tulikin
syödyksi pyrstöstä käsin. Hänen vuoronsa muotoilu osoittaa, että hän on
päätynyt tähän tulokseen juuri sitä sanoessaan, ja myös hienoista
alistumista tämän tosiasian edessä: hän aloittaa Well it was go -- mutta
korjaa puhettaan sanoen nyt went ^tail `first., ja vielä sanan tail selvästi
matalammalla sävelkululla kuin muun lausuman. Joannen kannalta on
nyt todistettu hänen käärmekertomuksensa ytimen pitävän paikkansa
myös Oskarin suhteen, minkä hän osoittaakin innokkaalla `That's the
^problem, ja vielä toistamalla sen (rivit 12 ja 14).
Lopulta Ken myöntää riveillä 13 ja 15, että Joanne taitaa olla
oikeassa: I `guess that's the ^wrong way, <A `I don't `know A>. Tämä
vuoron muotoilu osoittaa, että Ken antaa periksi tässä suhteellisen
vähäisessä asiassa päästäkseen jatkamaan kerrontaa. Hän kiirehtii
osoittamaan samanmielisyyttä kuultuaan Joanne’n vuoron alun That’s the
(rivi 12); tämä syntaktinen kollokaatio projisoi vahvasti, että Joanne on
tuottamassa evaluoivan vuoron, olipa se sitten konventionaalistunutta
muotoa That’s the problem/point tai hänen aiemman evaluoivan fraasinsa
toisto the wrong way (vrt. rivi 4). Ken siis osoittaa ymmärtäneensä
Joannen tähänastisen vuoron evaluoivaksi, vaikka hän ennakoikin väärin
sen, minkä tyyppistä evaluoivaa termiä Joanne on esittämässä (the
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problem), ja tuottaa sen sijaan fraasin the wrong way.7 Lopuksi Ken
esittää vielä nopean lausuman I don’t know merkiten tämän tarinan
sivujakson päättyneeksi (vrt. Ford and Thompson 1996: 169, Scheibman
2000). Edeltävää merkitsee sivujaksoksi myös se, että kuuluvan
sisäänhengityksen jälkeen hän jatkaa kerrontaa sanomalla ^Anyway, (vrt.
Jefferson 1972: 316–320 siitä, miten pääsekvenssiin palataan käyttämällä
huomionkohdistimia tai muita signaaleja; ks. myös Lenk 1998: 71–78
anyway-diskurssimerkitsimen funktiosta keskustelun poikkeamien
sulkijana ja aiempaan topiikkiin palauttajana).
I guessin rooli tällaisissa sekventiaalisissa kohdissa eli reagoivissa
toiminnoissa on osoittaa, että juuri edellä selville käyneen tai edellä
esitetyn todistusaineiston tai argumentoinnin johdosta puhuja peräytyy
asenteestaan. Siinä mielessä sen käyttö on samanlainen kuin sekvenssin
aloittavien toimintojen sisältämän I guessin, jolloin niin ikään perusteet
ja todistusaineisto tarjoutuivat juuri edeltävästä diskurssista (tai myös
fyysisestä tai sosiaalisesta ympäristöstä). I guess tuodaan diskurssiin, kun
puhuja osoittaa olevansa samanmielinen edeltävän puhujan kanssa, tai
ainakin osoittaa samanmielisempää asennetta, kuin on siihen saakka
ilmaissut. Tässä kohtaa I guess -kiteymän vuorovaikutusta jäsentävä
funktio eroaa toisesta hyvin samanlaisesta asennoitumiskeinosta, I think kiteymästä, joka puolestaan useimmiten projisoi tai kehystää erimielistä
reagoivaa vuoroa tai jälkijäsentä, eli toisen puhujan hiukan erilaista
kantaa tai näkökulmaa etujäsenessä esitettyyn asiaan.
3.3 I GUESS PITEMMISSÄ VUOROISSA: ASENNE
VÄLIHUOMAUTUKSENA
Pitemmissä vuoroissa, kuten kerronnassa, I guess merkitsee puhujan
siirtymää evaluoivaan huomioon tai päätelmään, joka usein perustuu
juuri edeltävästä kerronnasta esiin nousevaan eksplisiittiseen tai
implisiittiseen ”todistusaineistoon”. I guess esiintyy tällöin
moniyksikköisissä vuoroissa tai kerronnassa, jonka kuluessa yksi puhuja
asettuu pääpuhujaksi ja muut vastaanottajiksi. I guess kehystää ja samalla
projisoi välihuomautuksena tuotettavaa asennetta, joka siis perustuu
puhujan tekemään päätelmään. Usein on kyseessä poikkeama
varsinaisesta kertomuksen juoniosan linjasta, jossa kertoja pysähtyy
hetkellisesti evaluoimaan tai tarjoamaan sellaista lisätietoa, joka auttaa
vastaanottajia ymmärtämään ja ”arvostamaan” kerronnan kärkeä.
Seuraava esimerkki on samasta tarinasta kuin esimerkki (4) ja on
keskustelussa juuri ennen sitä. Esimerkki (5) edustaa varsinaisesti tuon

7
Puhujat itse asiassa evaluoivat hiukan eri kohdetta tällä kohtaa: Joanne orientoituu saamaan lisää
todistusaineistoa laajemmalle näkökohdalleen (ettei kalan syöminen pyrstöstä käsin ole ongelmallista
vain käärmeille vaan myös toisille kaloille), kun taas Kenin orientoituminen on paikallisempaa, ‘kumpi
suunta on väärä’.
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tarinan orientaatiovaihetta, sillä varsinainen kerrontavaihe alkaa vasta
rivillä 39.
(5) SBCSAE 0015 Deadly Diseases <00:23:47>
01 KEN:
02
03
04
05
06 JOANNE:
07
08 KEN:
09
10 JOANNE:
11
12 KEN:
13
14
15
16 JOANNE:
17
18 KEN:
19
20
21 JOANNE:
22 KEN:
23
24
25
26
27
28
29
30
31 JOANNE:
32
33
34
35 KEN:
36
37 JOANNE:
38
39 KEN:
once,
40
41

[Anyway,
I remember they had a,
(H) they had this fish in there called] an Oscar.
(H)= And they are these like,
.. [they are these really,
[<X I remember- X>,
yeah th- they're big].
.. They're these] big gnarly suckers.
They're like [2um,
[2Yeah,
I remember what they look2] like.
.. (TSK) (H) They're like m-2] -f- -I don't know,
[six or eight inch]es,
[big eyes],
[2(H)2]
[2(H)2] and they've got,
... they `only eat like other <HI ^fish HI>.
They eat like small [^fish.
[(SNIFF)=]
And they eat like],
... you know like ^goldfish.
<A And I guess #the A> goldfish or ^g=uppies,
get the `brunt of ^everything.
.. (H) Poor ^guys.
(H)(Hx) They're `like the,
you know,
they're like the ^cattle of the @`animal @^world.
[They're br=ed only to f=eed other things,
[Yeah,
f=eeds.
Yeah,
they're feeders.
(H) anyway,
(H) anyway so,
They're nothing but tanks of feeders,
in every pet shop (Hx)].
(H) I remember w-] watching them feed the Oscar
when I was a kid.
...(TSK) And they dropped in the goldfish,
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Kerronnan orientaatiovaihetta leimaa Kenin negatiivinen asenne
Oskareita kohtaan (big gnarly suckers rivillä 8). Rivillä 19 hän luo
jälleen niistä negatiivista mielikuvaa sanomalla, että Oskarit eivät syö
muuta kuin toisia kaloja, eli ovat petokaloja. Tästä eteenpäin hänen
puheensa etenee lisäyksittäin, ja asenne on ikään kuin emergentti, vähän
kerrassaan selvemmäksi ja eksplisiittisemmäksi piirtyvä ja samalla myös
puhujalle itselleen selkiytyvä. Ensin Ken tarkentaa, että ruokana
kyseeseen tulevat pienet kalat ja sitten eritoten kultakalat.
Diskurssimerkitsimet you know ja like sekä vahvasti painollinen
^goldfish rivillä 23 voidaan nyt kuulla osoituksina siitä, että Ken
havaitsee ja ottaa tässä huomioon Joannen muutamaa hetkeä aiemmin
kertoman samanlaisen tarinan käärmeestä, jolle niin ikään syötettiin
kultakaloja (“this is the type of fish that we talked about before”).
Riveillä 24–25 Ken esittääkin sitten evaluoivan yleistyksen, jossa hän
tekee Joannen edeltävän ja oman (varsinaisesti kohta alkavan) tarinansa
perusteella yleisemmän päätelmän tai moraliteetin kultakalojen kovasta
kohtalosta, eli että kultakalat tai miljoonakalat näyttävät saavan aina
kaikkein kovimmat iskut osakseen (vrt. Routarinne 1997: 152–155
toisista kertomuksista): <A And I guess #the A> goldfish or ^g=uppies,
get the `brunt of ^everything. Päätelmä on esitetty sellaisena, jonka hän
itsekin vasta täysin tajuaa kerronnan edetessä. Voimme kuulla
yleistyksen prosodiassa joitakin vihjeitä siitä, että kyse on puhehetkellä
tehdystä havainnosta: puhuja kiiruhtaa tuottamaan sen saumattomasti
and-sanalla ikään kuin yhtenä kerrontaan kuuluvana lisäelementtinä,
lausuman alku on hyvin nopea ja äänenkorkeus ympäröivää matalampi,
ja puhuja painottaa ääri-ilmausta ^everything (vrt. Pomerantz 1986).
Lausuma
kokonaisuudessaan
voidaan
kuulla
eksplisiittisenä
moraliteettina, jonka yhtenä tarkoituksena on varmasti lisätä tulevan
kerronnan kiinnostavuutta vastaanottajille.
Ken johtuu kuitenkin arvioimaan kultakaloja vielä pitempään. Hän
osoittaa myötätuntoa niitä kohtaan rivillä 26 (Poor ^guys.) sekä ottaa
kantaa niiden kohtaloon eläinten maailmassa riveillä 27–30. Voisi
yhtäältä ajatella, että tällaisella “voimistuvalla” asenteen ilmaisemisella
eli vähitellen tarkentuvalla asennoitumisjaksolla on tarkoitus saada
vastaanottaja ottamaan tähän toimintaan osaa, osoittamaan hyväksyntää
tai vahvistusta tai samanmielistä asennoitumista (huomaa esim.
naurahdukset yleistyksessä they're like the ^cattle of the @`animal
@^world.). Toisaalta puhuja kuitenkin pitää vuoron itsellään eikä
missään vaiheessa keskeytä puhettaan; ja kun Joanne ilmaisee vahvasti
samanmielisen kannan riveillä 31–34, Ken kiiruhtaa jo takaisin
kerronnan pääjuoneen (anyway, anyway so,). Nämä viimeksi mainitut
seikat viittaavat siihen, että tällaisen emergentin asennoitumisjakson
loppuun saattaminen on puhujille itselleen tärkeää sinänsä, ilman että
muut osanottajat saadaan siihen mukaan. (Tässä esimerkissä muiden
osanottajien mukaan tuleminen on sitä paitsi huomattavan vaikeaa, koska
he eivät ole vielä kuulleet itse tarinaa ja sen kärkeä.)
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Mikä sitten on I guessin rooli tässä kohdassa kerrontaa? Nähdäkseni
se kehystää ja projisoi sitä, että puhuja tulee poikkeamaan kerronnan
päälinjasta ja tuottaa (tässä tapauksessa yleistävän) asenteen ilmauksen
tai evaluoinnin, joka nousee päätelmänä juuri kerrotusta tai myös
edellisen kertojan kerronnasta. Tämä päätelmä on jälleen juuri havaittua
tyyppiä, jota olemme nähneet muissakin sekventiaalisissa asemissa. Se
nousi tässä tapauksessa siitä, että puhuja tunnisti kerronnan kuluessa
kahden peräkkäisen tarinan (kärjen) samanlaisuuden, vaikkei
jälkimmäistä ollut vielä tuotettukaan.
Yleistäen voimme sanoa, että tuottaessaan moniyksikköisiä vuoroja
kuten kerrontaa, puhujat nostavat I guessin avulla esiin sen, että he
ottavat eksplisiittisesti kantaa johonkin asiaan, ja että tämä kanta on
vastaanottajille kerronnan seuraamisen, sen kärjen ymmärtämisen ja
kerronnan paremman arvostamisen kannalta tärkeä. Usein tämä
kannanotto tai evaluointi on sellainen, jonka kertoja osoittaa itse juuri
huomanneensa tai päätelleensä senhetkisessä kerronnan vaiheessa. Mutta
joskus I guess voi myös osoittaa, ettei kertojalla ole ensikäden tietoa
kertomastaan tai ettei hän ole ollut varsinainen kokija, ja että kerronta
siis perustuu tällä kohtaa kuulopuheeseen tai epäsuoraan evidenssiin ja
voi olla kiistanalainen. Tällaisissakin tapauksissa I guess jäsentää
vuorovaikutusta, koska sitä käytetään kiinnittämään vastaanottajien
huomio puhujan asenteeseen ja mahdollisesti tarjotaan tämä heille
hyväksyttäväksi
tai
vahvistettavaksi,
samanmielisyyden
tai
erimielisyyden kohteeksi. Usein kerronnan kuluessa näyttää kuitenkin
riittävän, että vastaanottajat asettuvat vain passiivisiksi kuulijoiksi tai
osoittavat korkeintaan minimaalista tai ei-kielellistä (keholla
ilmennettyä) vastaanottoa.
4 LOPUKSI
Olen edellä pyrkinyt yhden paikallisen kielellisen rutiinin eli I guess kiteymän avulla havainnollistamaan asenteen dialogista luonnetta: miten
asenteita rakennetaan tai miten ne nousevat esiin ja puhujien omaankin
tietoisuuteen usein vasta vuorovaikutuksessa toisten osanottajien kanssa.
Olen tarkastellut I guess -kiteymää jäsentäjänä tässä puhujien keskeisessä
asennoitumistoiminnassa silloin, kun se esiintyy aloitevuoroissa,
reagoivissa vuoroissa ja moniyksikköisissä vuoroissa kuten kerronnassa.
Näissä eri sekventiaalisissa positioissa on havaittavissa seuraavia
yhtäläisyyksiä.
Subjektiiviselta, yhden puhujan puheen tuottamisen kannalta:
•

I guess nostaa esiin, kehystää ja projisoi tietyn tyyppistä
asennetta.
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•

Tätä asennetta voidaan kuvata esim. evaluoivaksi päätelmäksi
tai johtopäätökseksi, eli I guess signaloi ainakin jollakin tasolla,
että kyseessä on puhujan yksityinen järkeilyprosessi.

Intersubjektiiviselta kannalta katsottuna kuitenkin:
•

Tällainen asenne nousee ja perustuu (laajasti ymmärrettynä)
evidenssiin, jonka puhuja tai kertoja kerää edeltävästä
diskurssista, puheen fyysisestä ympäristöstä tai sen laajemmasta
sosiaalisesta kontekstista. I guess osoittaa puhujan juuri äsken
päätyneen niiden perusteella johonkin johtopäätökseen/
asenteeseen. Tämä asenne siis ”nousee pintaan” ja muotoutuu
interaktiossa.

•

Tämän rutiinin avulla puhujat siis osoittavat havaitsevansa ikään
kuin interaktion kautta ja juuri sillä hetkellä oman
subjektiivisuutensa.

•

Sekventiaalisesta asemasta riippuen, I guessin kehystämät
vuorot tai toiminnot (a) kutsuvat toisia osanottajia tuottamaan
oman kannanoton tai asenteen ilmaisun, (b) osoittavat että
puhuja perääntyy omasta kannastaan tai (c) kiinnittävät
vastaanottajien huomion puhujan sivuhuomautuksenomaiseen
asenteeseen.

Kaiken kaikkiaan olemme nähneet, etteivät I guessin projisoimat asenteet
tai evaluoinnit ole valmiina ja vakiintuneina (tai varsinkaan piintyneinä)
puhujien pään sisällä, vaan ne aktualisoituvat ja niihin päädytään
dialogisen ja julkisen sosiaalisen toiminnan kautta. Usein ne yllättävät
puhujan itsensäkin, esimerkiksi kun ne nousevat juuri edeltävästä
interaktiosta. Olen edellä tarkastellut asennoitumistoimintaa samalla
tavoin kuin Sandlund (2004) emootiota: ei yksityisinä tunteina vaan
sosiaalisina toimintoina, jotka nousevat esiin, tehdään näkyviksi (display)
ja jälkikäteen käsitellään vuorovaikutuksessa toisten kanssa.
Emootioiden, asenteiden ja evaluointien voidaan samalla tavalla ajatella
tulevan näkyviksi osanottajien toiminnoissa ja käytänteissä, ja tutkijan
tehtävänä on kuvata niitä keskustelun konteksteja ja rakenteita, joilla ne
tehdään relevanteiksi ja näkyviksi. I guess on yksi tällainen rutiini, joka
jäsentää puhujien välistä asennoitumistoimintaa. Olemme myös nähneet,
että asennoituminen usein nousee näillä kohtaa vuorovaikutuksen kulkua
muovaavaksi, muuttavaksi ja jäsentäväksi tekijäksi.
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LITTEROINTIMERKIT

(Du Bois, Schuetze-Coburn, Cumming & Paolino 1993)
Intonaatioyksikkö
Intonaatioyksikkö jää kesken
Sana jää kesken
Terminaalinen intonaatio (laskeva)
Jatkava intonaatio (hiukan nouseva)
Kuulijaan vetoava intonaatio (selvästi nouseva)
Päällekkäispuhe
(numerot sulkujen sisällä indeksoivat
päällekkäispuhunnokset)
Pääpaino
Sivupaino
Painoton
Äänteen venytys
Tauko ja sen pituus
Lyhyt tauko (lähinnä havaittava katkos puherytmissä)
Keskipitkä tauko (0.3 – 0.6 sekuntia)
Kaksi puhunnosta liittyy toisiinsa tauotta
Glottaaliklusiili
Uloshengitys
Sisäänhengitys
Nauru (yksi sykähdys)
Nauru puheen aikana (1–5 sanaa)
Nauru puheen aikana (yli 6 sanaa)
Erikoinen äänenlaatu
Forte: voimakas puhe
Piano: hiljainen, vaimea puhe
Korkeampi kuin ympäröivä puhe
Matalampi kuin ympäröivä puhe
Parenteettinen prosodia
Allegro: nopea puhe
Lento: hidas puhe
Marcato: kukin sana selkeästi painotettu
Epävarmasti kuultu jakso
Epävarmasti kuultu sana
Epäselvä tavu
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