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1. Aluksi

^�����}��}�����������}�����}��������������������"�������������"��}������������\�B�
jotka ainakin ensikuulemalta voisivat olla kansanpsykologisten tai kansalliskaraktero-
logisten johtopäätösten lähtökohtana. Aiheeni valinnan perusteena on ensisijaisesti 
unkarin ilmaisu pénzt, kenyeret keres ’ansaita rahaa, leipänsä’, mutta osansa on ollut 
silläkin seikalla, että kollegamme, jubilaarimme, tämän tilaisuuden sankari, on läh-
tenyt – päässyt tai joutunut – urallaan tielle, joka on itselleni täysin vieras ja joka on 
aina kammottanut minua, nimittäin korkean viran hoitajan paperisota. Tämä on siis 
syynä siihen, että nyt pohdiskelen muutamia työntekoon ja toimeentuloon liittyviä 
suomalais-ugrilaisten ja indoeurooppalaisten kielten ilmaisuja. Minusta tuntuu, että 
nämä ilmaisutavat voivat omalla tavallaan valaista kaukaisten esivanhempiemme elä-
mäntapaa. Mutta jo alussa haluaisin todeta, etten yllätä kuuntelijoita monilla uusilla 
�������������)������������������}�������������������������������������������������-
kinyt ilomielin kielellä, tutkimuksemme aiheella ja välineellä, ja näin siis teen nytkin, 
kun nuori työtoverimme on täyttänyt ensimmäiset 50 ikävuottaan.

2. Etsiminen ja ansaitseminen

2.1. Unkarin pénzt� kenyeret keres�����	�
�ansaita rahaa� leipänsä

Unkaria osaavat tietävät, mitä pénzt, kenyeret keres merkitsee. Tämän vastine 
suomessa on ansaita rahaa, leipänsä.

Kielen puhuja ajattelee varmasti melko harvoin analysoiden puhumansa kielen 
fraseologismeja. Aiemmin en itsekään kiinnittänyt huomiota kenyeret keres  -ilmauksen 
sananmukaiseen merkitykseen. Vasta sen jälkeen kun ranskan kielen opettajamme 
Keszthelyin kymnaasissa oli kiinnittänyt huomiomme sen ranskankieliseen vastinee-
seen gagner son pain ’ansaita leipänsä’, sananmukaisesti ’voittaa leipänsä’, ja kieliä 
osaavana ihmisenä samalla maininnut sen saksankielisen vastineen das/sein Brot ver-
dienen, rupesin miettimään, mikä voi olla unkarinkielisen ilmauksen takana. Opettaja 
yritti painaa mieleemme nämä ilmaisut leikillisellä selityksellään, että ranskalaiset 
kevytmielisenä eteläisenä kansana haluavat käsitellä kaikkea keveämmin, siksi he 
v o i t t a v a t  leipää, saksalaiset sen sijaan  u u r a s t a v a t  k o v a s t i  leipänsä 
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ja rahansa puolesta, ja me unkarilaiset olemme kahden äärimmäisyyden välillä, emme 
ole kevytmielisiä mutta emme haluaisi kärsiäkään leipämme puolesta, joten siksi me 
vain  e t s i m m e  sitä.

Joka on jo lukenut vogulin- ja ostjakinkielisiä tekstejä, pääasiallisesti kansan-
omaisia tekstejä, tietää, että nämä sukukansat eivät yleensä ”metsästä” petoja eivätkä 
”kalasta” kaloja, s. o. he eivät ”tapa” niitä, vaan he enimmäkseen ”etsivät” niitä, vrt. 
esim. vog. KL AL P kinši, K I?!��, P kinsi, T kenš-änt ’suchen, Jagd machen, jagen’ 
(MK 213–214), AK KK LO So kins- ’jagen, Jagd treiben, suchen, beten’, KK I�!�5#� 
’fangen, erbeuten’ (Kannisto et al. 1982: 149), ostj. VVj Trj DN I�\Ì�, Ni I�Ê-, Kaz 
I�\Ê-,�I�Ê-, O käH s- I�����B�������������Z��B�^����������������Ã����@�_�B�%����
����;������������!���>>\���\����@�_���I��Z^X����''�B�>�I�\Ì'�I�¦¤�¥ÙIB�$�;,¿ ��I¦�
I���¥�¥»¦±IB�kul k.�IÎÔ·� �¥ÙI���������&~�&��&''�B�>�I%#�I�\ÌÌ¾�I%, DN 6%NÇ�I�\Ì¾�
69;� I;�����I� �Z^X���'��B��''�B���\�I�\ÌÌ¾�I9, DN I�\Ì¾�69;� IÏÎ�ËÔà�¢���¤IB�
VVj I�\Ì�#�, Trj I�\Ì�^�, DN I�\Ê�N�, Kaz I�\Êú;¾^�� ’[= kï\Ì�� \�$� ����$´��¦¤���¥Ù�
�Z��B�����¥ÙB�ÏÎ�ËÔà�±¥Ù��>�I��Z^X����''�$��}�}����������������������������
tabuun palautuvia, sillä jos peto tai kala kuulee, mitä metsästäjä tai kalastaja valmis-
tautuu tekemään, se juoksee piiloon hänen tieltään.

Tästä huolimatta on kuitenkin sellaisiakin ilmaisutapoja, jotka kuvaavat suoraan, 
mistä on kysymys, vrt. esim. vog. KL AL P K äli, P ali, T älänt�I����B������������
X��������B�;������������%�������!�B����������������B�����_�B�������B�
��
tun’, KL älili, P alili ’verfolgen, Jagd treiben’, T '#À#�#, KL '#�À#�, P alili ’Jagd, Fiscfang 
treiben’ (MK 33–34), KL I{%#��#!?��#?( ’Zeit zum Fischfang’ (MK 118) (khul ’Fisch’, 
�#?( ’Wetter, Zeit’) ~ ostj. V wel-, Trj wäH ^�, DN C Ni wet-, Kaz $D^�, O wel- ’töten, 
fangen, erbeuten’, Sy $D#¾(�_N�Iª��I��Z^X���&`(~��«�;=�ó$D½D��I����I��=^X�
`��������������������������������ó$D^D�, vrt. Honti 1992, 2001).

Ilahduin löytäessäni nämä samankaltaiset obinugrilaiset ilmaisut (Honti 1990), 
mutta pian jouduin toteamaan, että vain harvoin on mitään uutta auringon alla. 
Kollegani Ferenc A. Molnár kiinnitti huomioni professori Béla Kálmánin (1959) lyhy-
een kirjoitukseen, jossa oli jo esitetty tämä ugrilaisten kielten yhteinen fraseo logismi. 
Olin kuitenkin iloinen siitä, että itsekin olin julkaissut artikkelin tästä aiheesta, koska 
siten aiheeseen oli mahdollisuus tutustua suuremmalla yleisöllä kuin olisi ollut vain 
Kálmánin ��K��)���D#�â) -lehdessä julkaistujen pienten havaintojen joukossa ilmes-
tyneen lyhyehkön kirjoituksen perusteella. Kálmánin johtopäätös, jota nyt siteeraan, 
on täysin yhtäpitävä oman päätelmäni kanssa:

Keres� �_��������� ��x�� ���� \������� �_�_I� \������ ���� �_�_��� ���x�_<
���x�_��������"���������_�$�^��_{�\�����������_��x���������_��!�_��"��\�B����"�
�_{�x�����B��_���"�������"���_�������������"��������B��������)��_������-
�������������_��_�����$��@x��x��&~`~��'C'�

’Unkarin keres-sana ’hankkia toimeentuloa’ on siis peräisin muinaiselta metsäs-
tys- ja kalastusaikakaudelta. Myös tmän sanan merkityksen tutkimus todistaa, 
että sanontamme ja usein myös eräät sanamme ovat säilyttäneet tärkeitä, mielen-
kiintoisia kulttuurihistoriallisia muistoja.’
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2.2. Suomen ansaita

Tietääkseni suomen ansaita-sanalla on kaksi erilaista etymologista selitystä: toisen 
mukaan se on germaaninen laina ja toisen mukaan balttilaisperäisen ansa-sanan joh-
dos.

Ansaita-verbin ohella on tai ainakin on ollut olemassa vanhassa kielessä myös 
asnata ’ansaita’, joka olisi ansaita-verbin metateesin kautta syntynyt variantti. Tämän 
oletuksen esittäjät vetoavat tavallisesti seuraaviin germaanisin rinnakkaisuuksiin: 
goot. asneis ’päiväpalkkalainen’, mys. asni, esni, angl. esne ’id.’, mas. asna ’vero, 
�����I���@^��&��&~�$��@^�����}}����������������������"������}B���}�ansaita olisi 
johdos ansa-sanasta. SSA:n mukaan kyseessä on ilmeinen germaaninen laina (SSA 
1: 77), vrt. kantagerm. ó��!ð�;��!- tai ó��!ð�;��!<$��������������@^����������-
mien germaanisten tietojen ohella seuraavatkin: mys. �)!ð! ’ansaita’ ja arnar ’päivä-
palkkalainen’, jotka olisivat muodon ó��!ð�;��!- johdoksia, ja täten ansaita kuuluisi 
englannin verbin earn ’ansaita rahaa’ ja saksan substantiivin Ernte ’sato’ kaukaisiin 
sukulaisiin (Onions 1998: 297, Kluge 1989: 186). ó��!ð�;��!-verbin edustajia on mm. 
slaavissakin, vrt. ven. �X��� I�"��"I� �>�����&~``�� *C&�� &~(&�� &`CB�&��"��*++'��
607).

Thomsen (1870: 112) selitti tämän suomen verbin germaaniseksi, ja tähän on 
yhtynyt Koivulehto (1974: 113, v. 2), joka on samalla torjunut ajatuksen, että ansaita 
ja asnata olisivat ansa-sanan johdoksia. Hofstran kannanotto on samankaltainen: 
”ansaita (ansaitsen�� ������I�J� ���$� ó��!ð�;��! oder ó��!ð�;��!� �¬� _$� ª$� ���$�
�)!ð!� ������I�� �|������� &~C`�� &~�B� ��$� �"��� �$� *,&B� ,'C�$� >��������� ansa� ¬�
ansaita��¬�asnata) ei kuitenkaan ole unohtunut (Itkonen 1968: 489, Hakulinen 1968: 
*,,��*+++��*C'B�����$�'&'B�\������������������@^��&��&~�$

SSA (1: 77) hyväksyy varauksetta Thomsenin ja Koivulehdon ajatuksen huoli-
����������}B���}������������}����������}}��������\������^�����?�����B�\���������-
semmin oli arvellut näin:

Johd:ia ansa-sanasta ovat mahd. ansaita ja ansio, jotka siinä tapauksessa kuu-
��������� �������� �}��}"�������������� ������� �������$� ������ ������ I�""�}}�
ansalla’ ja jälkimmäisen ’ansalla pyydetty (saalis)’. Main. sanoja on pidetty myös 
germ. lainoina, mikä selitys on kuitenkin äänteell. syistä heikompi. (Itkonen 
1968: 489)

>������������������"���|���������&~�C��*,,B�����$�'&'��*+++��*C'B�����$�'&'��

Thomsenin etymologia, jonka mukaan ansaitsen on vanha germ. laina, on hylät-
tävä, jos k-s:ksi edellytetään pyydyksen nimi ansa ja verbin alkup. merkityk-
seksi ’pyydystän ansalla’.

^�������"B����������}���}���"���� �}��}����������}��������}�"��@"������� \��
hänen työtoveriensa laatima sanakirja:
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ANSAITA ��!���N�D��,���!�N�����!���� (aWb.) ������I������$�asnita.1
*ansa- / *asna- / *asni-
~ urgerm. ó��!ð�;��!����ó��!ð�;��!- (, urn. ó�£!ð!������$����$��K����)!ð! ver-
����B��
����I�
~ urgerm. ó��!#�;��!����ó��!#�;��!�, urn. ó�£!#!�����$�����
�$�anna verdie-
nen’, ae. earnian ������B��
����I��@"����������$�&~~&��*(�$

^��� ������}� �����"\�� ����\�� \�� ��� �"�������� �}��"���� �������� ������
johtopäätös:

^�� �Ã����� ��
���� ��� |�������� ���� ��� #��$� 
�� ����� ��� Z������ ����
eigene Ableitung aus ansa������������$�^����!������������sn und ns liegt 
auch vor beim einheimischen käsnä / känsä�I���
��B�ª������
���I$�������
auszuschließen ist, daß ansaita und asnata unterschiedlicher Herkunft sind. 
Falls ansaita ein germ. LW ist, muß das Original frühurgerm. ó��!ð�;��!�, nicht 
späturgerm. ó��!ð�;��!�������������
}�����*ahnaita�_���
����$��@"��������
al. 1991: 27)

Näyttää siis siltä, että ansaita-verbin germaanista taustaa ei voi pitää yleisesti hyväk-
syttynä.

Toisen tulkinnan mukaan ansaita-verbi on substantiivin ansa�I�����B����������
silmukka’ johdos, ”jolloin ansaita alkuaan olisi merkinnyt ’pyytää, hankkia saalista 
ansoilla’, ansio ’ansoilla pyydetty’ tjs. (vrt. ansamies ’pauloilla linnustava metsä-
���@�I��asnata voisi silloin olla metateettinen (vrt. känsä ~ käsnä@��� ��@^��&��
19). Sana ansa on peräisin balttilaisesta lähteestä, ”vrt. liett. `�.�I�����B�����������-
mukka’, lät. 59�� id., mprs. ansis ’patakoukku’” (loc. cit., ks. myös Kalima 1936: 91). 
Samaan suuntaan viittaa myös SSA (1: 77), joka siteeraa vastineita myös kaukaisem-
mista indoerooppalaisista kielistä – ”lat |!�� ’kahva, sanka’, mn æs��«�Â�!�;#), kas 
a�D ’pyöreä kahva, silmukka’ (ieur. ó�!�|, *ansi- ’silmukka, kahva’” – ja lisää, että 
suomen ansaita-sanaa ”on pidetty myös ansa� ������ \���������� ���������������
(asna-�¬�ansa-) voi olla tämän läheisen sanan vaikutusta” (SSA 1: 77). Substantiivi 
ansio����|�������������}����!������������������|��������&~�C��&�(��*+++��
203). Häkkinen (1990: 12) epäilee, ettei suomen vanha kirjakieli tue oletusta tällai-
sesta semanttisesta kehityksestä (mutta vrt. myös Häkkinen 2007: 56).

Tutustuttuani sanueen alkuperää käsitteleviin tutkielmiin voin esittää seuraavat 
johtopäätökset:
1.  Sanat ansa ja ansaita kuuluvat etymologisesti ilmeisesti samaan sanueeseen, 
mutta verbin semantiikkaan on vaikuttanut yllä lueteltujen germaanisten verbien mer-
kitys.
2.  Näin ollen ansaita-verbillä on kaksoisetymologia, toisaalta leksikaalisesti, toi-
saalta semanttisesti.

1 ”asnita@�����������>����������&~�C��(C�$
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3.  Suomen vanha asnata ja karjalan asnita on ehkä voinut syntyä ns�¬�sn meta-
teesin kautta (tämän hypoteesin tueksi mainittu yksi ainoa paralleeli känsä ~ käsnä 
I���
��B�X��_��#���
��������ª���I������������������������������B���������
kuitenkaan täysin vähäpätöinen, onhan olemassa muitakin, joskin vähälukuisia spo-
radisia äänteenmuutoksia). Minusta kuitenkin tuntuu todennäköisemmältä verbien 
asnata ja asnita germaanisperäisyys – lainautuminen olisi voinut tapahtua juuri niihin 
aikoihin, kun ansa-sanan johdokseksi ilmestyi ansaita, ja germaanisperäinen verbi 
olisi voinut vaikuttaa johdoksen merkitykseen. Näin siis hyväksyn Kylstran sanakir-
jan näkökannan, että ansaita on syntynyt ansa-substantiivista, ja suomen asnata ja 
karjalan asnita ovat todella lainoja germaanista.
4.  Sanat ansa ~ ansaita voivat olla tekemisissä metsästämiseen liittyvän sanavaras-
ton kanssa kuten ugrilaisten kielten ilmaisutyyppi ’etsiä eläintä, kalaa’, jota sitten on 
seurannut unkarin kenyeret keres�¬�pénzt keres.
Suomen ja unkarin ilmaisutapojen selitystä voi tukea sekin seikka, että näiden kiel-
ten puhujien päätoimeentulon perustana kaukaisessa menneisyydessä oli metsästys ja 
kalastus. Halusin selvittää myös, onko muissakin uralilaisissa kielissä jälkiä tämän-
tyyppisistä ansaitsemiseen liittyvistä fraseologismeista. Käytössäni olleena lyhyenä 
aikana en löytänyt mitään samankaltaisuuksia. Kun kielisukulaisemme metsästävät, 
he käyttävät enimmäkseen ’ottaa (kiinni), tarttua, tappaa’ merkityksisiä verbejä, ja 
kun he ansaitsevat rahaa, he käyttävät usein lainasanoja. 

2.3. Muut kielet

9�������"�����������������������\����������������������$�����������<������������
’ansaita rahaa’ sanan voi ymmärtää leikillisesti vain ransk. gagner ja ital. guadagnare-
verbien nykyisten päämerkitysten perusteella. Näiden taustalla on rakenne, joka muis-
tuttaa merkitykseltään saksan ilmaisua Geld verdienen. Verbit gagner ja guadagnare 
ovat frankkilaisia, siis germaanisia lainoja, vrt. *waidanjan ’chercher de la nourri-
���B����}����������������B����}��"��}I�¬������$��&*$������������guaaignier, guaignier 
I�������×��B���������I�¬��"�"�����$�gagner�I���}���������IB�\������������������"��
italiaan: guadagnare ’id.’ ja Iberian niemimaan romaanisiin kieliin: esp. guadañar 
I�������������}}B�������IB����$�guanyar, port. ganhar ’voittaa jne.’ (Dauzat 1938: 350, 
Picoche 1992: 231, Bloch & von Wartburg 2002: 284, Cortelazzo & Zolli 2008: 698, 
Nocentini 2010: 531).

Nykyisten germaanisten kielten joukossa saksa ja hollanti ovat säilyttäneet tämän 
sanan: saks. Weide�I������B������������������B���������IB�����$�weide ’niitty, aho, 
�������� �������IB� ���$� �������"�}�$� weida� I���������
���� ������ ���� �������
�����������������!_�������9����_����������������"���������B���}�����������������I�
(Pfeifer 1997: 1548).
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weide @��������$�weitha …�
��IB����$�weide @����B������B�
��IB����$�
weida@����B�
��B����������_���I$�|��
������
�����\�����\�������
met ohd. weida�\����B����������IB���$�veiðir @�I\����B�������I�«����$�ó$��b�#�
naast oe. $|c�@�I\����B���������_
���I�«����$�ó$��b#. (De Vries 1987: 825)

’weide … muinaisalafrankk. weitha @�I������IB�����"�}�$�weide @�I�����B����-
dun’, muinaisyläs. weida @�I�����B������������}�������I$��}�}������"������}}��
yleensä seuraaviin sanoihin: muinaisyläs. ’metsästys, kalastus’ ja muinaisnor-
jan veiðir @�I���}��"�B��""���B�������I�«����$�ó$��b�#, muinaisengl.�$|c�@�
I���}��"�B����\�������B�������I�«����$�ó$��b#.’

Toisaalta olen löytänyt muitakin näiden sanojen muunnoksia: muinaisengl. $|b ’Jagd, 
das Umherstreifen’, muinaisnorjan veiðr ’Jagd’ (Pfeifer 1997: 1548). Näyttää siis 
siltä, että ranskalais-italialainen rahan ansaitseminenkin oli sidoksissa metsästykseen 
ja metsästettyjen petojen syömiseen, ainakin germaanisissa kielissä. Saaliseläimet 
saattoivat olla myös tasangon villieläimiä, ja näin laidun ja metsästys kuuluivat 
yhteen samassa mielessä kuin suomen metsä ja metsästää. Jos yrittäisin havainnol-
listaa näiden germaanisten sanojen semanttista suhdetta, sanoisin: laidun�¬� laidun-
taa ’metsästää [laitumella]’. Tämän oletuksen vahvistanee se, että toisen käyttämäni 
italian etymologisen sanakirjan mukaan (Nocentini 2010: 531) muinaisyläs. verbillä 
$D�0D!#!�on merkitykset ’pascolare’  j a  ’cacciare’, s. o. ’laiduntaa’  j a  ’metsästää’.

3. Unkarin munka

On tunnettua, että unk. munka ’työ’ on slaavilainen laina. Sanan historialliset merki-
tykset ovat seuraavat:

&$�������������������"�����B������&*++��|ªB�!!���(%!I\����#\K��"�������
���x�I����������������_���_���_������_�������x�\����)�*$���!���������������
�Ã����x����x��@��)�,$���!��B�������B������������!���@��)�'$�������X�����)�
@��)�`$��������������B�������w�����\������B�!���@��@��_���&~('��,'(�

I&$�����������������������B��������&*++��|ªB��}��}��(%!I\����#\K ’maailma täynnä 
������I�� �����������"��������� �}�}��������������)�*$� ��!���� ������������Ã���
�}�"�"�@��)�,$� ��!��B�������B�����������"�@��)�'$�������X�������@��)�`$�
�������������B�������w�������������B�������@I

Sanan lähde oli *(.I��asuinen slaavilainen sana, vrt. kirkkosl. (.I��’cruciatus, tor-
mentum, punitio, supplitium, dolor’, puol. (dI� ’Pein, Marter’, ven. �e�� ’Marter, 
Qual, Pein’ (Kniezsa 1974: 347), tähän vrt. myös ven. R�H�X��X��������� ’kärsi-
mystie’. Asiaan perehtymättömät tuntenevat vain tämän alkuperäisen merkityksen, 
kuten erään oppineen maallikon kirjasta käy ilmi: professori Mario Alinein (2003: 



� ^���}�\�������������������'*`

*&,��*++`��**'�������}����$�munka��������I����������"��������}����"�B������I$�
Jos näkisin vain sanan vanhimman merkityksen, voisin ajatella, että työnteko oli esi-
isillemme runsas tuhat vuotta sitten  t u n t e m a t o n t a , ”pelkkää tuskaa”. Mutta 
�����"�������"��I�}����"�I�¬�I�"�I�������������������B������������������������
muutos, vrt. ”Zur Bed 1 [Qual, Marter, Folter] und 2 [Arbeit] vgl: gr. f�ghi�����
�-
�������!������������
$��� ���$� labor� w��B��Ã�B��������!��I�� �^X=���*��&++'�B�
ransk. travail�I�"�I�«������������$�tripalium�I���_{�_��_�������������B�<�}���IB�����$�
Arbeit I��������"�I�«�����"�}������ arebeit�I�}�"�"�B�������������I���^�_�*��~((�$

4. Venäjän �����

Sanan �X�X?v merkitys nykyvenäjässä on ’viikko’, muinaisvenäjässä �X��?v merkitsi 
���}�I��¦¤Î¢¦¢�Ù¢�����������I�\��I¦¢¸ÙË�Ò���������I$��}�}���������������"��"�������
�X�I}�}���I�:���?� (��?� ’asia’, ��?�
��I���}I���>�����&~``��*+C��&~(&��̀ (B�&��"��
*++'��`���B� \�������"������ �������� I��¦¤Î¢¦�Ô¨B��¢Î�·� �¨�¸¢�Ù�� �����������B�
�"������}��}I��>�����&~``��*+C��&~(&��`(�B� \�������"����}�I������I������}"����}�
X����=���&��"��*++'��`���$��������j��?)-sanalla oli jo muinaiskirkkoslaavissa 
�������������"���B��$��$�I��¦¤Î¢¦¢�Ù¢B����������I�\��I�¢¸¢�±B�������I$��}�}����-
meksi mainittu merkitys esiintyy vieläkin silloin tällöin tšekissä ja sanan monikko-
���������"�}���!������&��"��*++'��`���$��"�����}\}�����X�X?���� ’maanantai’ 
viittaa juuri tähän, se on nimittäin lepopäivää seuraavan päivän l. viikon ensimmäi-
sen työpäivän nimi. Sanan �X�X?v alkuperäisen merkityksen voisi todeta huvittavaksi 
kansankarakterologiseksi merkiksi siitä, että slaavit muinoin käyttivät koko viikon 
lepäämiseen, mutta tällä merkityksen laajennuksella on hyvin yksinkertainen arkipäi-
väinen syy:

Z��R!����������������������������������������!�������X�����������
����������Z����!����������������$��ô�ö÷þþ�����
�������$�sabbatum), da 
�����!!����������_��������X���������@��>�����&~``��*+C�

í¢Î¢��¦� ¶�� $� ¦� ��¦¤Î¢¦¢�Ù±� ��� �¢¸¢�£B� �� ���£�Ó£¦±� ¦� ��¦¤Î¢¦¢�Ù±B�
ÏÎ��¶�à¢�� ���¸Ó� ���� �±� ¸��¨��Ì�� ¶�� $� ÌÎ¢ $� �ô� ö÷þþ���� ��¥¤Ó¸�� ��¥$�
sabbatum�B�Ï�¦¤��Ù¤Ó�¦Ó··�¥��¦ �¥���¦Ù�¦�Ë����Ë��¢¸¢���@��>�����
1971: 57)

5. Lopuksi

Luulen, että jubilaari  e t s i i ,  e t s i s k e l e e  ahkerasti yliopistobyrokratian met-
sästä saalista ja varmasti  v o i t t a a k i n  a n s a a n  eksyneen saaliinsa, ja samalla 
haluaisin toivoa, että hän ei tunne elävänsä maailmassa, joka on t ä y n n ä  t u s k a a , 
vaan tämä uusi työnteko on hänelle pelkkää nautintoa, ikään kuin koko  v i i k o n 
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ajan hänen tehtävänään olisi vain  s u n n u n t a ipäivän suloinen  j o u t i l a i s u u s, 
s. o.  dolce  f a r n i e n t e. Toivon, että Ulla-Maijalla on menestyksellisen työnteon 
elämys myös uudessa tehtävässään.  O l k o o n  h ä n e n  m e n e s t y k s e n s ä 
k o k o  y l i o p i s t o n  h y v ä k s i ,  j a  a j a k o o n  h ä n  m i t ä  p a r -
h a i m m a l l a  t a v a l l a  m y ö s  m e i d ä n  t i e t e e n a l a m m e  e t u j a !
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