3 x perhe

Sisarusten sarja
Nimen antaminen on
työlästä etsintää.
Pitää löytää juuri se, joka
sopii kantajalleen.
Hyvä nimi
liittää perheeseen.
Olisi ulkopuolelle jättämistä,
jos lapsen nimi ei liittäisi
häntä sisarusten nimiin.
Emme antaisi nimeä, joka
ei meistä ole kaunis.
Jokainen vanhempi valitsee
kauneimman mahdollisen nimen.
Siksi huonoa nimeä ei ole,
mutta emme nimeäisi
lastamme itsemme mukaan
Jyriksi tai Lotaksi.

KAIKKEIN
PARAS NIMI
Puro vai River vai rohkeasti Jallu? Kolme
perhettä kertoo, mitkä ovat omille lapsille
kaikkein parhaat nimet.
Susanna Lehmuskoski kuvat Juha Salminen ja Kristiina Kontoniemi

Kaunista
luonnosta
Lotta Paakkunainen, 42, ja Jyri Paakkunainen, 51,
sekä Pouta, 11, Puro, 9, Paju, 8, ja Puhuri, 5, asuvat
Lohjalla. Lotta on myyntikoordinaattori ja kyläaktiivi, Jyrillä on remontointialan yritys.

P

oPuPaPu. Jyri Paakkunaisen vakisalasana
menee vaihtoon nyt, kun se ei enää ole salainen.
Salasanassa on ollut koko hänen nuorempi lapsisarjansa Pouta, Puro, Paju ja Puhuri.
Jyrin vanhemmat lapset Selja, Meri ja Sade ovat jo
aikuisia ja asuvat omillaan. Seljan, 25, nimeämisestä
saakka Jyri on pitänyt kiinni luontonimistä.
– Olen koko ikäni kulkenut metsissä, käynyt sienestämässä, kalassa ja marjastamassa, Jyri sanoo.
Myös Lotta arvostaa luontoa ja haluaa opettaa samaa lapsille. Jyrin ajatus luontonimien antamisesta
myös yhteisille lapsille sopi hyvin.
– Kun odotimme sikoistamme, tiesimme nimen ennen sukupuolta: vauvasta tulisi Pyry, Lotta sanoo.
Pyry kuoli viiden viikon ikäisenä synnynnäiseen
sydänvikaan. Seuraavat neljä vuotta Lotta ja Jyri toivoivat toista lasta. Aika hedelmöityshoitoihin oli juuri
saatu, kun Pouta ilmoitti tulostaan.
– Poudan jälkeen kaveripiirimme arvuutteli, mikä
seuraavan lapsemme P:llä alkava nimi voisi olla. Ja
me kun emme olleet edes ajatelleet, että sekä Pyry että
Pouta alkoivat P:llä! Olimme vain valinneet mielestämme kauneimmat nimet.
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Perheenjäsen Laku.
Koira opettaa
lapsia kunnioittamaan
luontoa ja eläimiä.

Seuraavaksi syntyi Puro.
– Lempinimeni on Puruluu, Puro kertoo.
– Ja minun Popmuro, Pouta sanoo.
Nuorimmaisten nimiä oli vaikea keksiä. P:llä alkava ja luontoon liittyvä – ei tullut mitään. Sitten keksittiin Paju. Puhurin kanssa oli vielä työläämpää. Oivallus tuli lopulta pari päivää ennen syntymää.
– Puhuri on juuri puhuri. Hellyydessä antelias tuulispää, jonka temperamentti kiehahtaa, Jyri sanoo.
Puhuri on lapsista ainoa poika. Aina lasten sukupuoli ei ole kaikille nimen perusteella selvä.
– Nimien sukupuolineutraalius ei ollut hakemalla
haettua, mutta sopii meille hyvin. Lapsen persoonallisuus on tärkeämpää kuin sukupuoli, Lotta sanoo.

Luonto on tärkeä.
Pajulla (vas.), Puhurilla
(oik.), Poudalla ja
Purolla on vanhemmat,
jotka menevät metsään,
marjastavat ja kalastavat.
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3 x perhe

J-sarjan
hienot pojat
Johanna Tuomolalla, 40, ja Juha Tuomolalla, 45, on
kuusi poikaa: Jerry, 17, Jimmy,16, Jakke, 12, Jarno, 9,
Jermu, 6, ja Jaro, 3. Perhe asuu Säkylän Köyliössä, ja
vanhemmilla on maalausalan yritys.

P

Kuusi veljestä.
Olohuoneen seinällä
on veljesten kuva
viime kesältä,
Jimmyn rippijuhlista.

Kumman vuoro?
Nimen antaminen on
vanhempien yhteispeliä. Kumpikin
saa päättää vuorollaan, eli toinen
ehdottaa ja toinen hyväksyy.
Hyvä nimi
on usein vanhanaikainen, koska
oman ikäluokan nimet tuntuvat tylsiltä.
Ensimmäinen nimi voi olla
persoonallinen ja hulvaton.
Toiset nimet liittävät lapsen sukuun.
Emme antaisi nimeä, joka
ei ole käyttäjänsä näköinen.
Kun on osuva ja onnistunut nimi,
lempinimiä ei useinkaan tarvita.
Meidän pojista ei olisi voinut
tulla Jormaa tai Yrjöä.
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ihalla on kaksi- ja nelipyöräisiä mopoja, suksia,
sauna ja palju. Kesällä Tuomoloiden piha on
poikien tapahtumatanner, nyt on pakkasta ja
vähän hyytynyttä. Esikoinen Jerry on hakemassa
paikalleen jäätynyttä mopoautoaan koulun pihalta.
Eteisessä on pahvilaatikollinen kiekkoja. Kuudesta pojasta neljä harrastaa jääkiekkoa. Neljä nuorinta
on kotona ja hyökkää munkkivadin kimppuun, kun
äiti Johanna sellaisen pöytään kantaa.
Johannalla oli tarkoitus opiskella kansainvälistä
kauppaa ja ruveta maailmannaiseksi, mutta toisin
kävi. Hän rakastui Juhaan ja perusti perheen peltojen keskelle, Juhan kotitilalle. Ensi syntyi Jerry, 11
kuukautta myöhemmin Jimmy.
– Jimmy tehtiin Jerrylle kaveriksi. Siksi heillä on
noin samanlaiset nimetkin. Mutta vasta kun Jakke
tuli maailmaan, rupesimme varta vasten miettimään
J-nimiä, Johanna sanoo.
Siitä lähtien tehtävä on ollut jokaisen vauvan kohdalla selvä. On keksittävä nimi, joka alkaa J:llä ja näyttää juuri siltä vauvalta.
– Suurin syy on hauskuus. On hauskaa, että kaikki
alkavat samalla kirjaimella, Juha sanoo.
– Samat nimikirjaimet ovat myös käytännölliset.
Kun pitää merkata vaatteet ja välineet nimikirjaimilla, pojalta toiselle periytyvissä vaatteissa, palloissa ja
kypärissä lukee jo valmiiksi JT, Johanna nauraa.
Ennen Jaken ristiäisiä pappi hämmentyi. Piti miettiä, onko Jakke oikea nimi. On se. Jakkeja on vuoden
2000 jälkeen nimetty parikymmentä.
Jarnon nimen valitsi Juha-isä.
– Jarno on oman ikäluokkani, nelikymppisten jämäkkä nimi, josta on tullut harvinainen.
Perheen pienimmät Jermu ja Jaro ovat tehokaksikko. Oikeastaan Jaron ensimmäiseksi nimeksi olisi
haluttu antaa Jallu, mutta miestenlehden nimen
vuoksi ei uskallettu. Kuopuksesta tuli Jaro Jallu.
– Pylly! Pylly! kuuluu huuto olohuoneesta.
– Isommat pojat opettavat pienille tyhmiä sanoja ja
sitten niitä kiherretään koko ajan, Johanna toteaa.
– Välillä minä hermostun. Silloin huudan läpi koko
J-sarjan, Juha sanoo.

Pikkuveljien
vaatteissa on aina
jo valmiiksi oikeat
nimikirjaimet.
Aina menoa.
”Kun pojat kasvavat, odotamme taloon äänekkäitä
miniöitä ja riehuvia lapsenlapsia”, Johanna nauraa.
Nyt lumileikeissä Jakke,
Jarno, Jermu ja Jaro.
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Nimen pitää olla
puhdas niin, ettei
siitä tule mieleen
toisia samannimisiä.

Nimi joka
vahvistaa
Kuu Jarvalla, 21, ja avomiehellä on kaksi lasta, Koda,
2, ja River, kuusi kuukautta. Perhe asuu Jyväskylässä.

S
Poika ja auto.
Päiväkodin aloittanut
Koda on kiinnostunut
kirjoista ja autoista.

Pintansa pitäneet
Nimen antaminen on
loputtomalta tuntuvan etsinnän tulos.
Vanhempien tulee pitää pintansa,
sillä aina joku tuttavapiiristä
kyseenalaistaa nimen, oli nimi sitten
tavallinen tai vähän erikoisempi.
Hyvä nimi
on uniikki ja tarkoittaa
jotakin kaunista.
Emme antaisi nimeä, joka
tuo mieleen liian monta muuta ihmistä.
Väännellyistä Jennica-tyyppisistä
nimistä emme pidä. Emme arvosta
myöskään sitä, että suvussa kulkevia
nimiä annetaan pakolla lapsille.
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ääkartta tulee, saatettiin sanoa, kun Kuu
Jarvan lapsuudenperhe tuli paikalle.
– Vanhemmat sisarukset ovat TuiskuMaria, Pyry-Petteri ja Nuoska-Sakari.
Luminimet oli jo käytetty, kun synnyin.
Siksi olen virallisesti Kuu-Katriina, Kuu sanoo.
Kuu on aina pitänyt nimestään. Hänestä on etuoikeus, ettei ole yksi luokan Lauroista tai Jenni P tai K.
– Täytyy olla vahva ihminen, jos on harvinainen nimi, koska siitä saa kuulla. Onko sinun äitisi aurinko,
minulta aina kysytään, ja yhä jaksan hymähdellä.
Harvinainen nimi on Kuun mielestä lahja vanhemmilta, ja saman lahjan hän halusi antaa omille lapsilleen. Koda-nimi löytyi nettisivustolta, jossa kerrotaan intiaaninimistä. Koda tarkoittaa ystävää.
– Koda aloitti juuri tarhan, ja pihalla kaveri jo kyseli,
onko Kodalla sama nimi kuin autolla, Kuu kertoo.
Lokakuussa Koda sai pikkuveljen, joka ei vielä erota yötä päivästä. Nimenantojuhlassa paljastettiin nimi River. Englanninkielinen nimi äännetään Suomessa suomalaisittain niin kuin kirjoitetaan, siitä
Kuu on tarkka.
– Bongasin mediasta miesmalli River Viiperin ja
ihastuin nimeen täysin. Jokea tarkoittava River on
unisex-nimi, mutta miellän itse sen nimenomaan
miehekkääksi nimeksi.
Toista nimeä valitessa oli tärkeää, että siinä ei ole
R:ää. Tarvittaessa River voi käyttää nimeä Benjamin.
Kuu tahtoi omille pojilleen erikoiset nimet, mutta
tärkeintä hänestä on, että nimi on kaunis lausuttuna
ja kirjoitettuna.
– Nimen pitää olla sillä tavoin puhdas, ettei siitä tule heti mieleen joku toinen ihminen. Lisäksi nimen pitää kestää aikaa, sopia taaperona ja miehenä.
Nelihenkinen perhe on vastikään muuttanut Lahdesta Jyväskylään, jossa Kuulla ei vielä ole juurikaan
tuttuja. Onneksi ovat vanhat ystävät ja oma blogi. Karhupoikani Koda -blogissaan Kuu valokuvaa lastenvaatteita ja tyyliään sekä kertoo arjestaan: omasta
adhd:stään, imetyksestä ja yksinäisyydestäkin.
– Toivon, että pojistani tulee keskenään hyvä tiimi
niin, että toinen on aina lähellä. Uskon, että heistä
kasvaa vahvoja miehiä, jotka seisovat ainutlaatuisten
nimiensä takana.

Sylillinen poikia.
Kuu uskoo, että erikoinen
nimi auttaa kasvamaan
vahvaksi, koska nimestä
saa kuulla. ”Mikään itseisarvo nimillä kikkailu ei ole
vaan nimen on oltava
lapselle sopiva.”
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