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Ruotsinsuomea ja sääsanoja 
Paula Ehrnebo 

Ruotsinsuomen tutkimus on saanut viime vuosina vauhtia ja samalla se on 
monipuolistunut. Kieliviestin lukijat muistavat varmaan, että Tukholman 

yliopiston Suomen kielen laitoksessa työskentelevä dosentti Jarmo Lainiojärjesti 
runsas vuosi sitten ruotsinsuomalaisten sanojen keruukilpailun. Vaikka itse kil-
pailuun Iähetettiinkin odotettua vähemmän vastauksia, sanaston systemaattinen 
tutkiminen on ollut mahdollista, koska ruotsinsuomalaista sanastoa on ollut 
arkistoituna jo aikaisemminkin. Tässä Kieliviestin numerossa Jarmo Lainio 
selostaa niitä menetelmiä, joita hän soveltaa tutkimuksessaan. Itse sanoja hän 
käsittelee artikkelinsa toisessa osassa myöhemmin. Uskomme ruotsinsuoma-
laisten oman kielen kiinnostavan lukijoitamme ja toivomme sen myös innostavan 
heitä vilkkaaseen keskusteluun. 

Monet lukijamme ovat jo useita vuosia sitten toivoneet sääsanastoa. Marjo 
Kallio on nyt laatinut luettelon ja todennut työssään, että sään ammattilaisten ja 
tavallisten kielenkäyttäjien sääkieli on varsin erilaista. Sanaston laatiminen ej 
siten ollutkaan mikään yksinkertainen tehtävä. Esimerkiksi tuulen voimakkuuden 
ilmaukset hän katsoi parhaaksi esitellä taulukossa, koska muuten niitä tuntui 
olevan vaikea saada selvästi esille. 
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Ruotsinsuomesta ja sen muutoksista 
Jarmo Lainio 

Dosentti Jarmo Lainio työskentelee 
Tukholman yliopiston Suomen 
kielen laitoksessa tutkija-
assistenttina ja hänen 
tutkimusalansa on erityisesti 
ruotsinsuomi. 

1. Johdantoa 

Nykyään puhutaan yleisesti ruotsinsuo-
mesta' eri yhteyksissä aivan kuin se 
olisi selvästi rajattava kielimuoto. 
Kuitenkin tiedämme erittäin vähän sen 
olemuksesta ja kehityksestä. Osasyinä 
tähän ovat aiempien ja osittain nykyis-
tenkin tutkijoiden pieni määra ja aikai-
semmin vähäinen kiinnostus kieli-
muodon tutkimiseen sekä Ruotsissa 
asuvien suomen käyttäjien aliarvioiva 
asennoituminen suomen kielen säilyt-
tämiseen ja sen konkreettiseen kehit-
tämiseen Ruotsissa. Lisäsyynä voidaan 
pitää sitä, ettemme nytkään, kun mot-
sinsuomeen on ruvettu kiinnittämään 
huomiota, tiedä paljonkaan sen kielitie-
teellisestä kehityksestä. Järjestelmäl-
listä tutkimusta on kerta kaikkiaan ollut 
liian vähän. Suomen kielen aseman 
muuttumisen myötä tämäkin korjaan-
tunee, saadaan tutkimustuloksia ja pys-
tytään soveltamaan niitä käytännössä. 

Haluaisin nyt parissa artikkelissa kä-
sitellä niitä käytännön ongelmia, jotka 
liittyvät ruotsinsuomen kuvaamiseen 
ja määrittelemiseen. Aion myöhemmin 
pohtia myös erilaisia vaikeuksia, jotka 
ovat tulleet vastaan kun olen yrittänyt  

luokitella viime talven sanojenkeruun2  
satona saamiani vastauksia. Mistä 
esimerkiksi tiedämme, ettei kartiini ole 
ruotsinsuomalaisuus ja ettei yksi-sanan 
käyttö epämääräisenä artikkelina 
myöskään olisi ruotsinsuomalaisuus ja 
miksijotkut ruotsinsuomalaisetpitävät 
bussi- ja filmi-sanoja ruotsinsuoma-
Iaisuuksina. Aion käsitellä seuraavia 
asioita: 

- murteen ja kielen suhde 
- puheen ja kielen suhde 
- rajojen häilyvyys. Otan esille sekä 

konkreettisia kielellisiä esimerkkejä 
etta abstraktisia kielitieteellisiä määri-
telmiä. 

2. Onko ruotsinsuomi oma kjell? 

Suhtautuminen ruotsinsuomeen on ollut 
vähättelevä, sitä on pidetty lähinnä 
alatyylisenä murteena, jonka yhtenä 
tunnusmerkkinä olisi ruotsin kielen 
köyhdyttävä vaikutus. Kuitenkin on 
muistettava pan, kaikkien kielten osalta 
pätevää seikkaa: 

kaikki kielet ovat enemmän tai vä-
hemmän toisten kielten muuttamia - 
suomi on saanut nunsaasti vaikutteita 
muista kielistä, jo varhain germaa-
nisista, balttilaisista ja slaavilaisista 
kielistä, sittemmin varsinkiri ruotsista 
ja nykyään englannista 

mikään kieli ej pysy elossa eikä 
kehity, ellei se muutu sitä ympäröivän 
yhteiskunnan uusiutuvien tarpeiden 
mukaisesti 

1 Yleisen käytännön mukaisesti en ole sisältänyt Tomionlaakson suomea, meän kieltä, tähän. 
Viittaan kuitenkin siihen myöhemmin. 
2 Viime talven sanojenkeruu oli itse sanaston keruun alkua. Siksi olisi nyt tärkeätä, että ne, jotka 
eivät silloin lähettäneet ehdotuksiaan, tekisivät sen nyt. Sanaehdotukset voi lähettää osoitteeseen: 
Jarmo Lainio, Finska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm. 
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Euroopan kielten kehityksessä on 
aika ajoin, ehkä selvimmin 1 800-lu-
vulla, pidetty eräiden muiden kielten 
vaikutusta hyvin kielteisenäpoliiuisista 
ja kansallisista syistä3  

jos muutokset ulottuvat syvälle 
kielen rakenteeseen, ts. kielioppiin, 
kielen käyttäjät saattavat ruveta miel-
tämään syntyneen muodon jo uudeksi 
kieleksi, vaikka onkin kyse kielen 
muuttumisesta. 

Tässä on mm. Ruotsinsuomalaisen 
kielilautakunnan yksi tärkeä tehtävä: 
seurata, mitä ruotsinsuomen käyttäjien 
tarpeetvaativat suomelta,jotakäytetään 
muuttuvassa Ruotsin yhteiskunnassa, 
sekä antaa ja levittää tarvittavia 
terminologisia ja sanastollisia suosi-
tuksia. 

Ruotsinsuomi, jolla tässä tarkoitan 
Ruotsissa säännöllisesti käytettävää 
suomea, on jo osin erilaista kuin suo-
mensuomi, koska se on mukautunut 
yhteiskunnan muutoksiin. Aina kielel-
liset muutokset eivät silti ole odotusten 
mukaisia eivätkä ne aina johdu ruotsin 
vaikutuksesta. Esim. käännöslainoja 
pidetäan usein vieraankielenkielteisenä 
vaikutuksena,erityisesti silloinkunniitä 
ovat luoneet tavalliset kielenkäyttäjät. 
Käännöslainoissakäytetään itse asiassa 
oman kielen voimavaroja Iuovaan 
työhön, ja niitä voitaneen siten pitää 
kielen sisäisen kehityksen tuloksina. 
Suomessa on runsaasti käännöslainoja, 
samoin myös ruotsinsuomessa, esim. 
laskuvarjosopimus, vapaa-ajankoti, 
maakärjät jne.4  

Jos silti haluamme vastata kysy-
mykseen, onko ruotsinsuomi oma kieli, 
meidän pitää nähtävästi verrata sitä 
yksityiskohtaisemmin suomensuo- 

meen. Sen voi tehdä sekä kielen kan-
nalta että muiden, ulkoisten tekijöiden 
kannalta. 

2.1 Kielellisiä seikkoja 
ruotsinsuomea määriteltäessä 

Jos halutaan selvittää, mitä elementtejä 
ruotsinsuomeen kielellisenä jär-
jestelmänä kuuluu, pitäisi ensin kysyä, 
mitä suomensuomi on, mihin ej pystytä 
vastaamaan aivan käden käänteessä. 
Suomensuomessa esiintyy erilaista 
alueellistaja sosiaalistakäytäntöä, siellä 
on oma kirjakieli ja sitä ohjaavat for-
mit. Tältä osin ruotsinsuomi ej paljon 
eroa suomensuomesta: ruotsinsuo-
messa on edustajia kaikista suomen 
päämurteista - joskus jopa saman 
kunnan rajojen sisällä - ja kirjakielen 
norm it ovat samat. Sosiaalisten mur-
teiden kehitys sen sijaan tuntuu eroavan 
hieman: sekä kielellisesti että funktioj-
den kannalta löytynee suomensuomesta 
ja ruotsinsuomesta vähitellen erottavia 
piirteitä. Uusia varieteetteja (käytän tätä 
termiä, koska sen voi katsoa sisältävän 
sekä alueelliset että sosiaaliset mur-
teet) kehittyy molemmin puolin. Nämä 
sosiaalisiin tekijöihin sidoksissa olevat 
kielelliset piirteet ovat ruotsinsuomen 
kannalta lähes täysin tutkimattomia, 
eikä niitä suomensuomenkaan kannalta 
tunneta hyvin. Tästä huolimatta suurin 
osa itse kielen rakenteesta ja sanastosta 
on vielä päällekkäistä ja yhteistä. Yksi 
ongelma on, että ehkä nom 5 - 10 % 
suomensuomen (kirjakielen) sanasto-
sta on saanut alkunsa ruotsin aiemmis-
ta kontakteista suomeen.5  
On myös todettu, että sellaiset ään-
teellisetja muoto-opilliset piirteet,jotka 

3 Ttä tapahtuu kuitenkin tänä päivänäkin, esim. Kroaliassa yritetään poistaa kaikki kielellinen ja 
kulttuurinen vaikutus, joka rnuistuttaa serbiasta. 
4 Ks. Ehrnebo, Paula (painossa), 5 Ks. Lauri Hakulinen 1979 
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ovat olleet alttiita muuttumaan, ovat 
Ruotsissa toistaiseksi jatkaneet Suo-
messa alun saaneiden muutoksien suun-
taa. Tuntuu usein, että sanasto on muut-
tunut huimasti ruotsinsuomalaisten 
keskuudessa, mutta tämä käsitys joh-
tunee osittain ns. valikoivasta perkep-
tiosta. Tämä merkitsee, että ympans-
tömme kieltä tarkkaillessamme tyy-
dymme pieniin todisteisiin, kun halu-
amme saada tukea ennakkoluuloil-
lemme ja päätelmillemme: yksittäiset 
pienetvahvistukset, esim.jotkut selvästi 
erottuvat ruotsin välittämät lainasanat, 
kuten bussi, kaffeli, prässi, skriivata, 
sööttija ööli, tai jokin suomensuomesta 
kieliopillisesti poikkeava seikka, kuten 
meidän pitäisi tehdä sen (pro se), nit-
tävät siihen, ettäpidämme koko ruotsin-
suomea sekakielenä tai ruotsin turme-
lemana. Eittämättä ruotsinsuomalaisten 
puheeseen on silti tullut runsaasti mm. 
sanastoa, jonka voi arvella johtuvan 
ruotsinja suomenvälisistäkontakteista. 

Ruotsinsuomessa on yhtäältä sellais-
ta, mitä löytää myös suomensuomesta 
- mitäkielellistenpiirteidenenemmistö 
selvästi edustaa - ja toisaalta sellaista, 
mitä suomensuomesta ej löydä. Tämä 
voi viedä ajatukseen, että ruotsinsuomi 
on muuttumassa omaksi varieteetiksi. 
Toistaiseksi tuntuu kuitenkin kielen 
rakenteen osalta siltä, ettei sellaisia 
yleistyviä ruotsinsuomalaisia plirteitä 
vielälöydy montakaan, ej ainakaan siinä 
määrin, että ne voitaisiin laskea omalle 
kielimuodolle leimaa-antaviksi tai sjtä 
koossa pitäviksi piirteiksi. 

Tässä törmäämme toistuvaan ongel-
maan: kuka edustaa ruotsinsuomea? 
Edellä sanottu pätee enimmäkseen en-
simmäisenpolvenkielenkäyttöön. Toi-
sen ja myöhempien polvien kielen-
käytöstä saattaa nyt jo löytyä sellaisia 
kielelljsjä muutoksia, joiden syynä on 
yksilöllinen kaksikielisyys ruotsin ja  

suomen kielessä, sekä kaksikielisyy-
destä sinansä johtuvia muutoksia (nämä 
eivät välttämättä käy yksiin). Joudum-
me käsittääkseni vielä tyytymään sii-
hen, että vaikka yksittäisistä toisen pol-
ven suomen piirteistä voidaan tehdä 
joitakin yleistyksiä (esim. puhetyylistä 
(ks. Kuure), lisääntyvästä se-sanan 
käytöstä määräisenä artikkelina (ks. 
Juvonen), tai postpositioiden käytön 
yleistymisestä sijamuotojen kustannuk-
sella, esim. katon päällä - katolla), 
tämä ej vjelä riitä oman varieteetin 
mäaritelmän kriteeriksi. 

Kun lisäksi puhutaan ruotsinsuomen 
käyttäjistä ja heidän suhteestaan ruot-
sinsuomeen, on myös pohdittava, 
edustaako puhuja/käyttäjä enää suomen 
säännöllistä käyttäjää vai onko hän jo 
kieltä vaihtanut, ensisijaisesti ruotsin 
kielen puhuja. Vaikka rajankäynti tässä 
on hankalaa, ei ehkä ole syytä lukea 
sellaisia puhujia ruotsinsuomen edus-
tajiin, jotka voidaan laskea ns. semi-
speakers-ryhmään (ej ole sama kuin 
puolikielinen; termin otti käyttöön Skot-
lannin gaelin tutkija Nancy Dorian). 
Tällainen henkilö ej enää periaatteessa 
käyttäisi suomeaproduktiivisesti, vaik-
kahän pystyykin tuottamaan pääasiassa 
ymmarrettäviälauseita suomeksijaym-
martamäänkieltä suuremmitta vaikeuk-
sitta. Samoin pitäisi yrittää määritellä 
suomea toisena kielenä ja vieraanakie-
lenä puhuvat. Sama puhuja saattaa Ij-
säksi elämänsä aikana siirtyä yhdestä 
kielenkäyttäjäryhmästä toiseen. 

Tällä hetkellä meillä ej ole tarkkoja 
tietoja tällaisista kielten välimaastossa 
Ijikkuvista kielenkäyttäjistä eikä 
myöskään siitä, kuinka pitkälle näiden 
kielenkäytöstä tehdyt yleistykset ovat 
vaikuttaneet käsityksiin ruotsinsuo-
mesta. Voj olettaa, että ainakjn osahyvin 
kielteisistä ruotsinsuomen kuvauksista 
johtuu tämäntyyppisen käytön yleis- 
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tämisestä. Toinen seikka, johon palaan 
tuonnempana, on se, ettei puhekieltä 
sinänsä voi pitäa kielellisesti puutteel-
lisena, vaikka se poikkeaakin kirjakie-
Iisestä käytöstä. Puhutun ja kirjoitetun 
kielen funktioissa on niin paljon pen-
aatteellisia eroja, että ne vaativat erilai-
sia tuotoksia ja puolustavat selvästi 
omia käyttötapojaan. 

Onko ruotsinsuomella omakirjakieli? 
Käsitykseni on, ettei ruotsinsuomen kir-
joittamisessa ole ruvettu soveltamaan 
eri normeja kuin Suomessa, sitä eivät 
tee kirjakieltä ammatissaan käyttävät 
eivätkä koulumaailmassa toimivat. 
Normien hallinnassa saattaa kuitenkin 
olla eroja. Samanlaista hallinnan vaih-
telua esiintyy Suomessakin, mutta 
Ruotsissa ääriryhmien erot ovat nähtä-
västi suuremmat. Suomen ja Ruotsin 
välisistä eroista on kuitenkin niukasti 
tietoja, mm. siksi että monet ruotsin-
suomea säännöllisesti käyttävat eivät 
väl ttämättä kirjoita suomeavaankäyttä-
vät sitä puhutussa muodossa. 

Kielellisestä näkökulmasta ej siis 
toistaiseksi olisi syytä laskea mot-
sinsuomea omaksi kielekseen, vaikka  

se poikkeaakin suomensuomesta. Erot 
ovat silti pitkälti yksilöllisiä eivätkä 
kuulu yleiseen ruotsinsuomalaiseen 
normistoon. 

2.2 Ulkoisia seikkoja ruotsinsuomen 
statuksen selvittelyssä 

Seuraavassa yritän lyhyesti ottaakantaa 
eräisiin tekijöihin, joita on usein 
käytetty yritettäessämääritellämurteen 
ja kielen eroja. Saadakseni suhteelli-
suutta kannanottooni vertaan ruotsin-
suomea suomensuomeen ja ns. ulko-
suomalaisiin varieteetteihin, ts. Tor-
nionlaakson suomeen (meän kieleen), 
kveenien suomeen (tunnettu myös 
Ruijan suomena) ja amerikansuomeen. 

Näissä yhteyksissä on usein mainittu 
seuraavat tekijät: 

- maantieteelliset rajat 
- valtiollinenjapoliittinenjärjestelmä 
- historialhnen jatkuvuus 
- ymmärrettävyys 
- kielelliset erot. 
Lisäksi otan mukaan kielenkäyttäjien 

asenteet ja identifioitum isen kuhunkin 
kieleen. 

Taulukko 

Suomen varieteettien rajaamista 
Ulkosuomalaiset varieteetit verrattuina suomensuomeen 

Kriteeri ruotsinsuomi meän kieli kveenien suomi amerikansuomi 

maantieteel- eri en eri en 
linen raja 

valtiollinen en eri en en 
ja poliittinen 
järjestelmä 

historiallinen osittain katkennut katkennut katkennut 
yhteenkuuluvuus sama 

ymmärrettävyys lieviä vaikeuk. vaikeuksia vaikeuksia vaikeuksia 

kielelliset erot sanastoll. sanastoll. sanastoll. sanastoll. 
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Kriteeri ruotsinsuomi meän kieli kveenien suomi amerikansuomi 

kielelliset erot kieliop.) kieliopill. kieliopill. kieliopill. 
ortografia ortografia ortografia 
osittan osittain osittain 
normisto normisto normisto 

*identjfl. puhuu ositt puhuu puhuu puhuu 
kaatio eri ositt. eri eri en 

samaa kuin kieltä kieltä kieltä 
smsm.* kuin smsm. kuin smsm. kuin smsm. 

*asenteet rtssm.* mein kieli kveenien amenikansuomi 
(puhujat = suurin eri kuin suomi en kuin 
itse) piirtein smsm. eri kuin smsm. 

kuin smsm. smsm. 
*smsm = suomensuomi 
*rtssm = ruotsinsuomi 

Taulukosta saattaa virheellisesti saada 
kuvan, että se pohjautuu täsmällisiin 
tietoihin, mutta näin ej ole. Muutamat 
kohdat voi itse asiassa kyseenalaistaa, 
mutta yleisenä luonnehdintana tauluk-
ko pitänee paikkansa. Vaikkei tähän 
ole otettu mukaan suomensuomen 
puhujien identifikaatiota tai asennoitu-
mista ulkosuomalaisiin varjeteetteihin, 
voidaan otaksua, etteiväthe olisi haluk-
kaampia luonnehtimaan ulkosuo-
malaisia varieteetteja osaksi suomen-
suomea kuin näiden käyttäjät itse. 

Taulukon mukaan voitaisiin kaikkia 
ulkosuomalaisia varieteetteja pitääomi-
na kielinä, ios kriteerinä olisi vain en-
laiset konkreettiset raiat ia yhteiskun-
nallisettekijät. Historiallisenjatkuvuu-
den vuoksi ruotsinsuomella on enlaisia 
tunnusomaisiapiirteitäkuin muilla Suo-
men ulkopuolellakäytettävillä varietee-
teilla: sillä on vielä välittömät yhteydet 
suomensuomeen, sekä yksilötasolla ettA 
jatkuvana maiden välisenä muuttona. 
Yksi tulkintamahdollisuus olisi se, että 
kaikki muut varieteetit paitsi ruotsin-
suomi olisivat omia kieliä samaan ta-
paan kuin suomensuomi. Tähän kan- 
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nattaa siinä tapauksessa lisätä pan 
kysymystä: 

Onko näissätapauksissaylipäänsä 
tarkoituksenmukaista puhua ert kielis-
tä? Esimerkiksi englannista, jolla on 
hyvin erilaisia edustuksia en puolilla 
maailmaa, näkee käytettävän nimityk-
siA kuten global Englishes 'globaaliset 
englannit' ia international English 
'kansainvälinen englanti'; suomen-
ruotsista käytetään kielensisäisiä nimi-
tyksiä kuten ruotsin itäiset murteet, 
alueellinen murre jne. 

Onkovähemmistökielenpuhujien 
kannalta mielekästä katsoa oma kieli-
muotonsa omaksi kieleksi? Jos on, käsi-
tyskanta voidaan ehkä hyväksyä ylei-
semminkin. Ellei ole, voidaan selvem-
min yrittää painottaakyseeseen tulevien 
kielten yhtäläisyyksiä. 

Toistaiseksi tuntuu siltä, ettei mot-
sinsuomesta ole syytä ruveta käyttä-
mään kieli-termiä: sillä ej ole tarpeel-
liseri pitkälle eriytyneitä omia piirteitä, 
ej kielenä eikä varieteettina. Yleinen 
asennoituminen tuntuu lisäksi viittaa-
van siihen, että kielellisiä yhteyksiä 
yritetään ylläpitää mahdollisimman 



pitkään, vaikka sanastossa alkaa olla 
omia piirteitä. Identifikaation ja asen-
teidenkin kannalta ruotsinsuomi tun-
tuu viihtyvän suomensuomen sisäisenä 
muotona. Asiantila voi kuitenkin muut-
tua nopeasti. 

Tästä huolimatta saattaa selvyyden 
vuoksi olla järkevää käyttaä termiä 
ruotsinsuomi, kun puhutaan muusta 
Ruotsissa käytettävästä suomesta kuin 
Tornionlaakson suomesta. On myös 
tärkeä yrittää selvittää, mista ruotsin-
suomen kielelliset ominaispiirteet ja 
suomensuomen kanssa yhteiset piirteet 
koostuvat. 

3. Puheen ja kielen suhteesta 

Sanalla kieli on monta merkitystä, joita 
ej aina onnistuta pitämään erillään toi-
sistaan. Jo murteen ja puheen vasta-
kohtana käytettynä kieli-sanalla on 
kaksi merkitysta. Ensimmäinen liittyy 
pitkälti ulkoiseen maailmaan, kielten 
maantieteelliseen ja niiden kielellis-
sosiaaliseen rajaamiseen. Tässä ta-
pauksessa yritetään selvitellä, ovatko 
esim. yhtäältäruotsijanorja tai toisaalta 
suomi ja karjala en kieliä vai ovatko ne 
saman kielen murteita. Jälkimmäinen 
tapaus kuuluu kielen kuvauksen 
teoreettiseen ja sisäiseen maailmaan. 
Silloin voidaan keskustella, kuuluuko 
esim. jokin lainasana, kuten lobata, jo 
suomen kieleen, tai mihin on luettava 
jonkun yksilön kielellinen omalaa-
tuisuus, kuten ranskan mukainen täry-
r. Kolmas vaihtoehto on seuraava: puh-
etta pidetään joskus kirjoitetun (kir-
ja)kielen vastakohtana. Ensimmäinen 
käyttö lienee heippo hyvaksyä, toinen 
vaatii jo kielen syvällisempää teo-
reettista ymmärtämystä ja tuntemusta. 
Tässä on taustalla mm. se vanha jako, 
jonka teki strukturalismin isä Ferdi-
nand de Saussure. Se mitä tuotetaan, 

puhuttuna (ja mahdollisesti kirjoi-
tettuna), kuuluu pikemminkin puheen 
kuin kielen tasolle, vaikka se edustaa-
kin kieltä abstraktisena rakenteena. 
Kolmas merkitys on jatkuva ongelma 
kielitieteilijöille. Rajanveto on tullut 
yhä hankalammaksi koulun kielenope-
tuksen kautta: olemme oppineet pitä-
mään kielenä vain kirjakieltä, mutta 
kirjakieli ej ole kielen olemassaolon 
välttämätön ehto. Kieli on olemassa 
ilman kirjoitettua muotoakin. Kirjoi-
tetun kielen vastakohtana olisikuitenkin 
puhuttu kieli, ja kirjakielen, tai mie-
luummin yleiskielenlstandardikielen, 
vastakohtana olisi puhekieli,jolloin mo-
lemmat edustavat saman kielen varie-
teetteja/sosiaalisia murteita. Monen on 
vaikea hyvaksyä tämä ajatus, ja kirja-
kielen mukainen kielenkäyttö on myös 
sosiaalisesti sovittu kielimuoto - ei siis 
absoluuttisessa mielessä kielen oikea 
edustus - ja siten vain yksi kielen 
murteista. 

Mainittu erheellinen kuva kirja-
kielestä on Iuonnollinen sellaisissa 
kulttuureissa kuin meidän kulttuu-
nmme, jossa kirjakielisen varieteetin 
hallinta on ehdoton vaatimus kaikkien 
kansalaisten osalta. Kirjakielen eli yleis-
kielen kirjoitetun muodonhallitseminen 
lienee välttämätöntä myös vähemmis-
töille - enemmistön kirjakieli valtaa 
muuten helposti suurimman osan kor-
keaa statusta nauttivista kielenkäyttö-
kentistä. 

Kolmas kieli-sanan käyttö on mut-
kistunut myös koulun kieliopinope-
tuksen takia. Koulukieliopit edustavat 
preskriptiivistäeli sosiaalisten normien 
hyväksymää kielenkäyttöä, mutta eivät 
välttämättä kielen sääntöjen olemusta 
ja kuvausta kielitieteelliseltä kannalta. 
Esimerkiksi Suomen Opetusminis-
tenön kielioppityöryhmän raportissa 
Kielija sen kieliopit halutaan korostaa 
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sitätosiasiaa, ettäkielestävoidaan laatia 
erilaisia teoreettisia kuvauksia, mutta 
tuskin yhtä ainoata oikeata kieliop-
pimallia. Tämä ajatus halutaan siirtää 
myös koulun kieliopin opettamiseen. 

Koulussa sovelletetusta kielioppikä-
sityksestä on lisäksi ollut seurauksena 
yleiseksi levinnytkäsitys, ettei kieli, ts. 
kirjakieli, olisi altis muuttumaan ja että 
vain kirjakielen mukainen kieli edustaa 
oikeatakielenkäyttöä. Mutta sekäkirja-
kieli, kielen yhtenä varieteettina, että 
itse kielen rakenne muuttuvat, vaikka 
vaihtelu onkin vähäistä ja vaikka 
muutokset syntyvät paljon hitaammin 
kuin puhekielessä. Kirjakielen muut-
tumisesta on osoituksena esim. se, että 
sanakirjoja on uusittava suhteellisen 
usein. Kun verrataan koulun kieliop-
peja en ajoilta, käy ilmi, että se mikä 
kerran Iaskettiin "oikeaksi" kielenkäy-
töksi ej ole sitä enää pari vuosikym-
mentä myöhemmin. Tämä koskee mm. 
sellaisia kieliopillisia seikkoja, joita 
vallen on tietoisesti luotu sääntöjä, esim. 
akkusatiiviobjektin muoto. Tässä on 
suuri liaaste juuri ruotsinsuomen 
seuraajille, sillä se mikä hyväksytään 
uudeksi normiksi Suomessa, ej välttä-
mättä siirry Ruotsin puolelle. Syynä 
voi olJa se, ettemme ole valmiit hyväk-
symään uusia normeja tai ettei uudis-
tusta onnistuta levittämään ruotsinsuo-
malaisten keskuuteen. 

Kaikki tämä on teoreettisuudestaan 
huolimatta tärkeää ruotsinsuomen ku-
vaukselle. Se auttaa myös meitä ym-
märtämään, miksi käsitykset ruotsin-
suomesta ovat olleet niin penn juurin 
kielteisiä. Näiden seikkojen avullavoi-
daan myös ratkaista, mitkä piirteet kuu-
luvat ruotsinsuomeen. Kielitieteilijälle 
nämä ongelmat ovat haasteellisia ja 
vaikeasti ratkaistavia. Kielenkäyttäjän 
jokapäiväiseen pohdiskeluun ne eivät 
sen sijaan ehkä kuulu. Mutta näiden  

perusseikkojen tunteminen on tärkeätä, 
ios haluaa ymmärtää ruotsinsuomeen 
kohdistuvia paineita. 

Puheen ja kielen raia  mutkistuu ruot-
sinsuomenkannaltasiitäkin syystä,ettei 
edes suomensuomessa pystytä sano-
maan, mikä kuuuu kieleen ja mikä 
puheeseen. Kieli uusiutuu jatkuvasti, 
mutta kaikki uusi aines ej jää käyttöön, 
ej siis siirry pienryhmän tai yksilön 
kielenkäytön ulkopuolelle. Jokainen 
kielenkäyttäjä luo myös kielensä poh-
jalta uusia yhdistelmiä, joita hän ej 
itsekään käytä myöhemmin. Kun tämä 
tapahtuu kielen omien resurss jen avufla 
(ääntäminen, päätteet, johtimet, kielio-
pin säännötjne.), uutta ej huomaa yhtä 
helposti kuin silloin, kun avuksj käyte-
tään myös toisen kielen resursseja. 

On myös vaikeata tietää, miten en 
kielelliset muodot ovat edustettuina 
ruotsinsuomen en varieteeteissa, esi-
merkiksi kuinka laajalti ja missä ryh-
missä käytetään jotakin muotoa tai sa-
naa, vaikkapa sanaa systeri sisaresta, 
broidi veljestä tai äännetään bussipus-
sina. Kun verrataan esimerkiksijotakin 
ruotsinsuomen innovaatioksi arveltua 
sanaa suomensuomalaiseen käyttöön, 
ej aina ole mahdollista sanoa, onko 
sanaa jo aiemmin käytetty Suomessa. 
Tämä on toistuva ongelma. Viime vuo-
sina on syntynyt myös uusi ongelma: 
jotkin kielelliset uudistukset siirtyvät 
mm. paluumuuttajien välityksellä 
Suomeen, kuten esim. mobata 'kiusata, 
sortaa, syrjiä (erit. koulumaailmassaja 
työelämässä)', jota helsinkiläisnuoret 
käyttävät nykyisin puheessaan suhteeJ-
Jisen yleisesti. 

4. Ruotsin ja Suomen yhteisestä 
menneisyydestä aiheutuvia ruotsin-
suomen kuvauksen ongelmia 

Suurena vaikeutena ruotsinsuomen 
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oman kehityksen kuvaukselle ovat 
Ruotsin ja Suomen pitkäaikainen 
historiallinenja kulttuunnen vuorovai-
kutus. Ensimmäisistä raamatunkään-
nöksistä lähtien on ruotsistakulkeutunut 
suomeen monia, pysyvästi kieleen 
jääneitä sanontoja. Vaikka suomi ja 
ruotsi kuuluvat eri kieliryhmiin, niiden 
jatkuva kanssakäyminen pienentää 
kieliopillisiaja sanastollis-käsitteellisiä 
eroja; kielet muuttuvat samaan suun-
taan. 

Ruotsinja Suomen väliset yhteiskun-
nallisetja kulttuuniset vaikutukset ovat 
kautta aikojen, viime vuosikymmeniin 
asti, olleet epäsymmetnisiä, ne ovat kul-
keneet Ruotsista Suomeen. Näin ollen 
suomenkielisten on ollut välttämätöntä 
kehittyä kaksikielisiksi, mutta ej mot-
sinkielisten. Ruotsissa kielellinen 
vaikutus on täten suuntautunut melkein 
yksinomaan ruotsista suomeen. Suo-
men puolella vastaavaa vaikutusta on 
tapahtunut myös toiseen suuntaan, 
suomesta suomenruotsiin. Kielten  

erojen vähenemisen takia suomen 
käyttäjät, vaikka eivät ehkä itse ole 
oppineet ruotsia, pystyvät ottamaan 
käyttöönsä uutta, ruotsista peräisin 
olevaa ainesta. Sanojen mukauttaminen 
suomeen sujuu kitkattomasti, samoin 
niiden kieliopillinen integroiminen. 
Suomen kieli - vaikka eivät aina sen 
käyttäjät - on muuttunut ruotsin vai-
kutukselle myötämieliseksi. Kun eräät 
äänteelliset erilaisuudet on voitettu, 
ruotsin aines tuntuu jo aivan omaperäi-
seltä. Kaksikielisiltä mukauttaminen 
sujuu vielä huomaamattomammin. 
Riippuu pitkälti sosiaalisista tekijöistä, 
missä mäarin tätä tapahtuu. Siihen voi-
yat vaikuttaa kielten valtasuhteet, yk-
silö- ja ryhmätason asenteet ja ehkä 
myös kielten symboliarvot. Nähtävästi 
puhujan ratkaisuihin ja valintoihin vai-
kuttaa myös se, miten hyvin hän hallit-
see molemmat kielet. 

Ensi numerossa aion käsitellä itse 
sanoja ja paria tapaa kuvata uudissa-
nojen mukauttamista ruotsinsuomeen. 

Kirjallisuutta 
Dorian, Nancy 1978. The fate of morphological complexity in language death: 

Evidence from East Sutherland Gaelic. Language 54:3, 590-609. 
Ehrnebo, Paula (painossa). Tarvitsevatko ruotsinsuomalaiset omaa sanastoa? 

Teoksessa: Föredrag vid Första Skandinaviska Fennistikkonferensen, Stockholm 
den 26-28 maj 1994. 

Föredrag vid Första Skandinaviska Fennistikkonferensen, (painossa). Stockholm 
den 26-28 maj 1994. Cederholm, P-E, Lainio, J. & Almqvist, 1. (red.) Stockholm 
Studies in Finnish Language and Literature. Finska institutionen, Stockholms 
Universitet. 

Hakulinen, Lauri 1979, Suomen kie/en rakenne ja kehilys. Porvoo - Helsinki- Juva: 
wSOY. 

Juvonen, Päivi (painossa) Se: On the path of becoming a definite article in Finnish. 
Teoksessa: Föredrag vid Första Skandinaviska Fennistikkonferensen, Stockholm 
den 26-28 maj 1994. 

Kielija sen kieliopit, 1994. Opetuksen suuntaviivoja. Kielioppityöryhmän 
mietintö. Helsinki: Opetusministeriö. 

Kuure, 011i 1994. Svenigefinska ungdomars kommunikationsstrategier. Teoksessa: 
Man kan vara tvåländare också... Sverigefinnamas väg från tystnad till kamp. 
Peura, Markku & Skutnabb-Kangas, Tove (red.) Stockholm: Sverigefinländamas 
arkiv. 

Kieliviesti 111995 - 11 



Kielenhuoltoseminaarin kuulumisia 
Lea Bäck 

Pohjoismaisena tuikkinaja 
kaantajänö toimiva Lea Bäck on 
erikoistunut työmarkkina-alaan ja 
hän oli mukana myös lautakunnan 
työmarkkinasanastoryhmässä 

Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan 
vuotuinen kielenhuoltoseminaari pidet-
tiinTukholmassa 18. marraskuuta 1994. 
Seminaarissaoli runsaat60osanottajaa. 

Kielenhuollosta, kielen muuttumi-
sesta ja objektin sijasta alusti Anneli 
Räikkälä, jonka ainakin toistuvasti 
seminaareissa käyvät tuntevat hyvin ja 
jonka luentoja arvostetaan suuresti. 

Uusi tuttavuus ainakin minulle oh 
tieteellisestä tekstistä ja uudesta Raa-
matun käännöksestä - ja ennen kaik-
kea siihen tarvitusta, vuosia kestänees-
tä uurastuksesta - puhunut Aarre 
Huhtala. 

Esitelmienjälkeinen kyselytuokiojäi 
kuten tavalhista hieman lyhyeksi. 

Kun Anneli Räikkälä seminaarin al-
kaessa selosti Kotimaisten kiel ten tutki-
muskeskuksen tehtävää kehittää ja 
huoltaa kotimaisia kieliä ilmaisuväli-
neenä,jäin miettimään, miten suomen-
ruotsiakehitetään ilmaisuvälineenä vai 
pyntäänkö sitä ylipäänsä kehittämään. 

Anneli Räikkälä mainitsi, että nimis-
tön huollossa on estettävä englannin 
kielen liika tunkeutuminen suomen kie-
leen, koska nimet kuulemma kernaasti 
tulisivat englannin kielen kautta. 

Yleiskiehikin on muuttunut sitten vii-
me kuuleman. Nyt saa sanoa seuraa-
vasti: Kun väki oh syönytaamiaisen, he 
lepäsivät. Sen sijaan ei tulisi tajvuttaa 
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kilometripaasi: -paasit niin kuin 
jossakin lehdessä oli kirjoitettu. Tähän 
nokkela lukija oli vastannut: "Ovatko 
kouluvuosit menneet hukkaan?" 

Monet uudet sanat muistuttivat 
kovasti ruotsin kielestäruotsinsuomeen 
käännöslainoina tulleita, esimerkiksi 
kansalaispaikka, arvokato, kouluttau-
tua. Sen sijaan arkikielen psyykata ei 
ollutkaan kiusantekoa vaan henkistä 
valmentamista! Harmaa talous on tullut 
myös Suomeen, samoin omerran laki. 
Voucher on nykyään palvelusetehi. 
Uusista lyhenteistä mamittakoon alv. 
= moms. Siisti on muuten ihana myös 
suomenruotsissa! 

Kansantajuisen tieteehlisen tekstin 
vaatimuksista puhui lounaan jälkeen 
Aarre Huhtala. Ymmärsimme, että teh-
tävä ei ole heippo, koska esim. hääke-
tieteen kieli on sidoksissa sekä aineis-
toon että kansainvähiseenkenttään. Mi-
nä en esimerkiksi yhtäkkiä pystyisi te-
kemään yhtään mitään lauseelle "Hap-
pokäsitellyissä koloissa esiintyi hisään-
tynyttä sementogeneesiä ja uudiskiin-
nityksen muodostusta verrattuna kont-
rolheihin". Tämän jakson aikana siis 
enimmäkseen pyönttehimme sekä sil-
miämme että päätämme. 

Sen sijaan Raamattu kaunokirjahlise-
na käännöstehtävänä virvoitti kielet ja 
mielet. Raamatun kääntämisen vaikeus 
on Aarre Huhtalan mukaan tiedostunut 
vasta sotien jälkeen, kun monet muutkin 
selviöt on asetettu kyseenalaisiksi. Raa-
matun uudelleen käantämiseen oli men-
nyt 17 vuotta. Yhtenä ongelmana oh 
olhut pyhyyden inhimihlinen puohi. Jot- 



kin muutosyritykset eivät onnistuneet 
millään. Esimerkiksi tahto ej millään 
toteutunut uudessakaan Raamatun 
käännöksessä, vaan se tapahtui. 
Saimme kuulla, että Korkea veisu on 
nyt Laulujen laulu. 

Ruotsin raamatunkäännöskomitea ej 
kuulemma onnistunut Ilmestyskirjan 
kääntämisessä yhtähyvin kuin Suomen 
yksikkö. Kun Ruotsista oli lähetetty 
Suomeen näytteeksi ote Ilmestyskir-
jasta, tulhi oli leimannut lähetyksen 
"arvoton näyte" -leimalla ja sellainen-
han se kuulemma oh! Pieni selitys voi 
ohla kreikan kömpelyys nimenomaan 
Ilmestyskirjassa. 

Käännöksessä oltiin hyvin varovai-
sia, mutta silti oh muutamia ehdotuksia, 
joita kirkohliskokous ej millään hyväk-
synyt, esimerkiksi kuule minua ej men-
nyt läpi, vaan Raamatussa lukee yhä 
kallista korvasi minun puoleeni (eli 
Huhtalan mukaan korva törröttää kes-
kellä muuten selkeää tekstiä!). 

Luomiskertomukseen Huhtala aikoo 
kuulemma jättää henkilökohtaisen 
testamentin seuraavaa käännöstä var-
ten, joka ehkä tehdään 50 vuoden 
kuhuttua. 

Tämän riemukkaan jakson jälkeen 
oli hieman vaikea keskittyä objektin 
sijaan, vaikkakieltämättä objektin läpi-
käyminen oli hyödyhhistä. Hankalasta 
tapauksesta voi esimerkkinä mainita, 
ettei siis pidä sanoa "Sen saisi selville  

alistamahlakumpikin valtionpää testiin" 
vaan Sen saisi selville alistamalla 
kuminankin valtionpään testiin. 

Kysehytuokion aikana Raamatun 
käärinöksen syntyminen kiinnosti 
edehleen. 

Jouduin hähtemään hieman ennen 
seminaarin loppumista, mutta ohisin 
mielelhäni hahunnut kysyä, miten 
suomalaisetkielenhuoltajat suhtautuvat 
ruotsinsuomahaisiin kielenhuoltajiin ja 
ruotsinsuomeen. Jokainenhan meistä 
yrittää omalla pienehhä (tai mehko suu-
relha) sarallaan ajatehla oikeakielisyyttä 
kääntäessään ja tulkatessaan, mutta 
Suomen puolehla meidät tyrmätään 
melkein heti. Esim. Fackterm kirjoitti 
Arbetsmarknadsböcker-luettelossaan 
Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan 
Työmarkkinasanastosta: "Galler i för-
sta hand svenska förhållanden och 
måste därför användas med reserva-
tion". Muistan hyvin, miten me 
sanakirjatyössä koko ajan tutkimme 
samaan aikaan myös Suomen ohoja. Ja 
taas näemme, kuinka monet asiat 
edehleen tulevat Ruotsin vähityksehhä 
Suomeen ja kuinka siehhä keksitään 
niihle sitten aivan muhhistavia nimityksiä 
- niin kuin luuhlaan. 

Kielenhuohtoseminaareja tarvitaan, ne 
herättävät ajatuksia ja kohottavat mot-
sinsuomalaisten itsetuntoa. 
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Sääsanoja 
Koonnut Marjo Kallio 

Tämä tuulitaulukko ej pyn olemaan 
virallisesti säähavajnnoissa ja sääen-
nusteissa käytettävien tuulta kuvaavjen 
sanojen luettelo. Siihen on siis kelpuu-
tettu myös vanhoja, siltj vielätavallisten 
kielenkäyttäjien käytössä olevia sano-
ja. Ne on pyritty sijoittamaan oikealle 

kohdalleen tuuliasteikossa, mutta 
kirjojtettu sulkeisiin. Suomen tuuli~ 
nimitykset ovat samat maallaja merellä, 
ruotsin kielessä ne poikkeavat toisis-
taan. 

Sääsanaluettelon jälkeen on suoma-
lais-ruotsalajnen hakemisto. Ylime-
teorologi Jaakko Helminen lima-
tieteen laitoksesta Helsingistä on tar-
kistanut sääsanalistan. Kiitos hänelle 
asiantuntija-avusta! 

Till lands - maalla 

Tuulen voima Tuulen nopeus 
boforeina m/s 

lungt tyyni 0 <1 
svag vind heikko tuuli 1-2 1-3 
måttlig vind kohtalainen tuuli 3-4 4-7 
frisk vind navakka tuuli 5-6 8-13 
hård vind kova tuuli 7-8 14-20 
hård vind, myrsky 9 21-24 
(halv storm) 
storm (kova) myrsky 10 25-28 
svår storm (ankara) myrsky 11 29-32 
orkan hirmumyrsky 12 33- 

Till siöss - merellä 

Tuulen vojma Tuulen nopeus 
boforeina m/s 

stiltje tyyni 0 < 1 
bris, heikko tuuli 1 1 
(nästan stiltje) 
(lätt) bris heikko tuuli 2 2-3 
(god) bris kohtalainen tuuli 3 4-5 
(frisk) bris kohtalainen tuuli 4 6-7 
(styv) bris navakka tuuli 5 8-10 
(hård) bris, navakka tuuli 6 11-13 
(frisk kuling) 
(styv) kuling kova tuuli 7 14-16 
(hård) kuling kova tuuli 8 17-20 
kuling, myrsky 9 21-24 
(halv storm) 
storm (kova) myrsky 10 25-28 
(svår) storm (ankara) myrsky 11 29-32 
orkan hirmumyrsky 12 33- 
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assistera (om isbrytare) avustaa (jäänsärkijöistä) 
avtagande heikkenevä 
avtagande köld heikkenevä pakkanen 
blidväder suojasää 
blixthalka jaäiljanne 
byig puuskainen 
dimma sumu 
dimmoln sumupilviä 
dis utu 
drivis ajojää 
duggregn tihkusade 
enstaka regnskurar yksittäiset sadekuurot 
fast is kiintojää 
frost pakkanen, halla 
hagelbyar raekuurot 
halvmulet puolipilvinen 
hetta helle 
hög sjö, svår sjögång kova aallokko 
högtryck korkeapaine 
högtrycksrygg korkeapaineen selänne 
ihållande regn taukoamaton sade 
isbildande duggregn jäätävä tihkusade 
israpport jäätiedotus 
issörja jääsohjo 
klarare selkeämpi 
klart selkeä 
kulingvarning kovan tuulen varoitus, myrskyvaroitus 
kyligt viileä 
kölden avtar pakkanen heikkenee 
kölden tilltar pakkanen kiristyy 
lokala regnskurar, spridda skurar paikoin sadekuuroja 
luftmassa ilmamassa 
lufttryck ilmanpaine 
låttande molntäcke pilvipeite ohenee 
lågtryck matalapaine 
lågtrycksområde matalapaineen alue 
mildare lauhempi, lauhtuva 
milt lauha 
mojna tyyntyä, heiketä 
molnigare pilvisempi 
mulet pilvinen 
mulnande pilvistyvä 
nattfrost halla 
nederbörd sade, lumisade 
nyis uusi jää 
nästan mulet melkein pilvinen 
några köldgrader heikko pakkanen 
obetydliga snöbyar vähäisiä lumikuuroja 
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oförändrad temperatur lämpötila ennallaan 
omkring 0 grader nollan tienoilla 
regn vesisade 
regn med uppehåll ajoittainen sade 
regnskurar sadekuurot 
regnskurar med åska ukkosluontoiset sadekuurot 
sikt näkyvyys 
sjöbris merituuli 
sjögång aallokko 
sjöväderrapport merisäätiedotus 
skurartad regn kuuroittainen sade 
snöblandat regn räntäsade 
snöfall lumisade 
snöslask lumisohjo 
snöyra lumipyry 
spridda skurar, lokala regnskurar paikoin sadekuuroja 
spöregn kaatosade 
stackmoln kumpupilvi, cumuluspilvi 
stormvarning myrskyvaroitus 
svalt viileä 
svår sjögång, hög sjö kova aallokko 
temperaturen faller lämpötila laskee 
temperaturen stiger lämpötila kohoaa, nousee 
tilltagande köld kiristyvä pakkanen 
tilltagande vind voimistuva tuuli 
tilltagande, ökande voimistuva 
tämligen klart verraten selkeä 
underkylt regn alijäähtynyt vesisade 
uppehåll(sväder) pouta(sää) 
uppklarnande selkenevä 
uppspnckande molntäcke pilvipeite rakoilee 
utsikter för regn sateen mahdollisuus 
varning för trafiksvårigheter kelivaroitus 
vind omkring syd etelänpuoleinen tuuli 
vindstyrka tuulen voimakkuus 
väder(leks)observationer säähavainnot 
väderfront säärintama 
väderprognos sääennuste 
väderrapport för sjöfarande säätiedotus merenkulkijoille 
värmebölja helleaalto 
växlande molnighet vaihteleva pilvisyys 
åskväder ukkonen 
ökad molnighet lisääntyvä pilvisyys 
ökande, tilltagande voimistuva 
övervägande uppehålisväder enimmäkseen poutaa 

16 - Kieliviesti 111995 



aallokko sjögång 
ajoittainen sade regn med uppehåll 
ajojää drivis 
alijäähtynyt vesisade underkylt regn 
avustaa (jäänsärkijöistä) assistera (om isbrytare) 
cumuluspilvi stackmoln 
enimmäkseen poutaa övervägande uppehålisväder 
etelänpuoleinen tuuli vind omkring syd 
halla (natt)frost 
heiketä (tuulesta) mojna 
heikkenevä avtagande 
heikkenevä pakkanen avtagande köld 
heikko pakkanen några köldgrader 
helle hetta 
helleaalto värmebölja 
ilmamassa Iuftmassa 
ilmanpaine lufttryck 
jääiljanne blixthalka 
jääsohjo issörja 
jäätiedotus israpport 
jäätävä tihkusade isbildande duggregn 
kaatosade spöregn 
kelivaroitus varning för trafiksvårigheter 
kiintojää fast is 
kiristyvä pakkanen tilltagande köld 
korkeapaine högtryck 
korkeapaineen selänne högtrycksrygg 
kova aallokko hög sjö, svår sjögång 
kovan tuulen varoitus kulingvarning 
kumpupilvi stackmoln 
kuuroittainen sade skurartad regn 
lauha milt 
lauhempi mildare 
lauhtuva mildare 
lisääntyvä pilvisyys ökad molnighet 
lumipyry snöyra 
lumisade snöfall, nederbörd 
lumisohjo snöslask 
lämpötila ennallaan oförändrad temperatur 
lämpötila kohoaa, nousee temperaturen stiger 
lämpötila laskee temperaturen faller 
matalapaine lågtryck 
matalapaineen alue lågtrycksområde 
melkein pilvinen nästan mulet 
merisäätiedotus sjöväderrapport 
merituuli sjöbris 
myrskyvaroitus kulingvarning, stormvarning 
nollan tienoilla omkring 0 grader 
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näkyvyys sikt 
paikoin sadekuuroja spridda skurar, lokala regnskurar 
pakkanen frost, köld 
pakkanen heikkenee kölden avtar 
pakkanen kiristyy kölden tilltar 
pilvinen mulet 
pilvipeite ohenee lattande mointäcke 
pilvipeite rakoilee uppsprickande molntäcke 
pilvisempi molnigare 
pilvistyvä mulnande 
pouta(säa) uppehåll(sväder) 
puolipilvinen halvmulet 
puuskainen byig 
raekuurot hagelbyar 
räntäsade snöblandat regn 
sade nederbörd, regn 
sadekuurot regnskurar 
sateen mahdollisuus utsikter för regn 
selkenevä uppklamande 
selkeä klart 
selkeämpi klarare 
sumu dimma 
sumupilviä dimmoln 
suojasää blidväder 
saäennuste väderprognos 
säähavainnot väder(leks)observationer 
säärintama väderfront 
säätiedotus merenkulkijoille väderrapport för sjöfarande 
taukoamaton sade ihållande regn 
tihkusade duggregn 
tuulen voimakkuus vindstyrka 
tyyntyä (tuulesta) mojna 
ukkonen åskväder 
ukkosluontoiset sadékuurot regnskurar med åska 
utu dis 
uusi jää nyis 
vaihteleva pilvisyys växlande molnighet 
verraten selkeä tämligen klart 
vesisade regn 
viileä kyligt, svalt 
voimistuva tilltagande, ökande 
voimistuva tuuli tilltagande vind 
vähäisiä lumikuuroja obetydliga snöbyar 
yksittäisiä sadekuuroja enstaka regnskurar 
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Hääpäiviä 
Erkki Peltomaa 

Kieliviestiä aikaisemminkin avustanut, 
tuikkina ja kääntäjänä toimiva Erkki 
Peltomaa on kerännyt eri Iehdistä ja 
kirjoistatietojahääpäivien nimikkeistä. 
Muutamilla päivillä tuntuu olevan kak-
sikin nimeä, mikä saattaa johtua siitä, 
ettei kyseisiä päiviä juhlita erityisem-
min ja että nimityksiäkäytetään Iähinnä 

leikillisesti. Eräille nimityksille puo-
lestaan ej ole Iöytynyt vastinetta mo-
lemmilla kielillä. Suomenkieliset ja 
ruotsinkieliset nimikkeet eivät myös-
kään läheskään aina vastaa toisiaan. 
Julkaisemme Erkki Peltomaan luettelon 
sellaisenaan. 

vuosimäärä 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
12,5 
13 
14 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 

suomenkielinen nimitys 

pumpulihäät, paperihäät 
paperihaat, pumpulihäät 
nahkahäät 
keramiikkahäät 
puuhäät 
sokerihäät 
villahäät 
pronssihäät 

posliinihäät, tinahäät 
teräshäat 
silkkihäät 
kuparihäät 
pitsihäät 
norsunluuhäat 
kristallihäät 
pronssihäat, posliinihäät 
hopeahaät 
helmihäät, norsunluuhäät 
korallihäat 
rubiinihäat 
korallihäät 
kultahäät 
smaragdihäät 
timanttihäät, jalokivihäät 
kruununtimanttihäät, -jalokivihäät 
rautahäät 

ruotsinkielinen nimitys 

bomullsbröllop 
pappersbröllop 
läderbröllop 
blomsterbröllop 
träbröllop 
sockerbröllop 
yllebröllop 
gummibröllop 
linnebröllop 
porslins-, tennbröllop 
stålbröllop 
sidenbröllop 

spetsbröllop 
elfenbensbröllop 
kristallbröllop 
brons-, porslinsbröllop 
silverbröllop 
paribröllop 

rubinbröllop 

guldbröllop 

diamantbröllop 

järn-, diamantbröllop 
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Kirja-arvosteluja 

Kirjoituksia kielestä 
Outi Honkasalo 

Fil.kand. Outi Honkasalo on 
suomenopettajaja hän on toiminut 
peruskoulussa ja lukiossa, Ore bron 
korkeakoulussa ja 
kansankorkeakoulujen 
tuikkikoulutuksessa. 

011iNuutinen: Hetkisenpituus ja muita 
kirjoituksia kielestä. SKS 1994. 127 s. 

Kielen monitoimimies 011i Nuutinen 
on tullut yleisölle tutuksi kielitieteen 
popularisoijana, opettajana ja oppikir-
jan kirjoittajana. Nyt joitakin hänen 
kirjoitelmiaan ja radiopakinoitaan on 
koottu yksiin kansiin aika mukavaksi 
pikku kokonaisuudeksi. 

Moni suomea muunkielisille opetta-
nut onjoutunut tekemisiin 011i Nuutisen 
oppikirjan Suomea suomeksi kanssa. 
Heute, mutta myös muille niin suomea 
kuin muitakin kieliä opettaneille, nyt 
ilmestynyt kirja varmasti selvittää jo-
takin siitä, miten monia asioita oppi-
kirjaa tehdessä täytyy ottaa huomioon. 
Ej ihme, jos kaikki kirjat eivät ole 
onnistuneita kokonaisuuksja! Tämä on 
artikkeleista ainoa,joka tarvitsee hiukan 
pohjatietoa: kieliopin kategorioista pu-
hutaan niiden omalla nimellä. Muuten 
teksti ej ole vaikeaselkoista. 

Nuutinen on ehtinyt kielen alueella 
moneen, tulkkaamaank in. Tuikkauksen 
historiasta ja simultaanitulkin työstä 
hän on kirjoittanut artikkelin, joka 
kiinnostanee paitsi tulkkejamyös monia 
sellaisia, jotka ovat kokouksissa istu-
essaan katselleet lasi-ikkunan takana 
istuvia tulkkeja ja kenties itsekin 
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käyttäneet heidän palvelujaan - eli aika 
monia meistä. 

Nuutinen on asunut vuosikausja KÖÖ-
penhaminassa ja tuntee hyvin Ruotsi-
akjn. Minustaolj avartavaalukeahtjnen 
pohjoismaisuutta koskeva artikkelinsa, 
jossa skandinaavisten kielten sukulai-
suus ja suomen kielen enlaisuus saavat 
sosiaalisista ja poliittistakin vänä. 

Miksi suomenkielessädonhienompi 
kuin t, mutta muunkielisifle näillä 
äänteillä ej ole statuseroa? Miksi juuri 
itäsuomalaisuus on huvittavaa? Nuuti-
nen ej häpeä savolaisuuttaan tästä kir-
joittaessaan. 

Pielavetisen maalaistalon poika ej 
ajna ole purematta niellyt Helsingin 
professonen oppeja. Teoksen njmjar-
tjkkeljssa hän asettaa kjelenhuollon 
erilajset suuntaukset osaksi kulttuurj-
historiaaja osoittaa, mjten suhteellisia 
"oikein"ja"väärin"voivatolla. Meidän 
erilaisten "kielipoliisien" ljenee syytä 
yhä uudestaan miettiä, syyllistymmekö 
Iiioitteluunjamilloin taas toimiritamme 
todella palvelee viestinnän tarpeita. Sjtä 
paitsi sjlloin tällöin saa havajta, että 
ihmjset haluavat tietää, mikä on ojkein, 
eivätkä aina suostu hyväksymään usejta 
vaihtoehtoja kelvollisiksi. 

Kielen historianicin tutkjmus saa va-
laistusta. Nuutinen leikittelee aja-
tuksella, että Alpeilta löytyneet jää-
tyneen miehen kielestä olisi säilynyt 
pieni katkelma. Mjtä se kertoisi mejile 
hänestä ja mitä muuta sjjtä voisi 
päätellä? 

Kirjansa lopussa Nuutinen kertoo 



yhden väärinymmärretyn sanan histo-
rian - ja saa samalla tilaisuuden todeta, 
etteivätkaikki vanhatviisaatolekaikkea 
huomanneet. Hyvin kirjoitettu sanahis-
toria, kuten tämä, on kuin pieni sala-
poliisikertomus, jossa jälkien löyty-
minen ja terävä päättelykyky tuottavat 
ratkaisun. 

Tämä ej ole mikään oppikirja eikä 
muutenkaanmuffistavauutuus. Minusta 
se kujtenkjn oli aika mukava luettavaja 
sjitä sai jonkin verran uutta tietoa ja 
ajka lailla ajattelemisen ajhetta. Sehlai-
seksi kirja käsittääkseni oli ajateltukin. 

Kielitiedettä vasta-alkajille 
Kajsa Häkkinen: Kielitieteenperusteet. 
7ietolipas /33. SKS 1994. 188 s. 

Niille, jotka ovat halunneet perehtyä 
yleisen kjehtjeteen alkeisiin, on tähän 
astj tjetääkseni ollut tarjofla vain Fred 
Karlssonin teos Johdatus yleiseen kie-
litieteeseen. Se ej ole vanhentunut, mut-
ta on erittäjn tervetullutta, että alalta 
ilmestyy muitakin kirjoja.1  

Professorj Kajsa Häkkjnen Turun 
yliopistosta on muokannut yleisen kie-
hitieteen peruskurssin luentomo-
njsteensa kjrjaksi, joka selkeästj ja 
asiaan perehtymättömählekin ym-
mårrettävästi sehjttää kielen ja kie-
litieteenperusasioita. Hän valaisee koko 
ajan kerrottavaansa esimerkein, mutta 
lukemista helpottaa, ios osaa kieliopin 
perusterminologian kuten sanaluokkien 
nimet. 

Kirja es jttelee ensiksj lyhyesti kjelen-
tutkimuksen eri osa-alueet ja luonnol-
lisen kjelen ominaispiirteet sekä maa-
ilman kielten typologian ja käy sitten 
läpi erilaiset kiel jtjeteelhiset suuntauk-
set aina Paninjn ikivanhasta sanskritin 
kieliopista nykyajan soveltaviin suun-
tauksjjn. Senjälkeen hän selvittääkjehen  

rakennettaja sen tutkjmusta osa-alueit-
tajn. 

Osansa saavat äännejärjestehmä (fo-
nologia), muotorakenne (morfologia), 
lauserakenne (syntaksi)jamerkitysoppi 
(semantiikka). 

Kirja on typografjsesti heippo-
lukuinen. Termit on parnettu lihavalla, 
kun ne esiintyvät ensjmmäjsen kerran. 
Esimerkjt on asianmukaisesti kurs jyj-
tu. Ainoa, mitäkaipasin, oli hakemisto. 
Tällainen kirja kävisi pienestä käsjkjr-
jastakjn, ios sijnä ohjsj asianmukajnen 
hakemisto. 

Yksittäjsen kielen kimpussatyösken-
televälle voi tehdä hyvää saada vähän 
yleiskiehitieteellistä pohjaa. Tähän 
tarkoitukseen Kielitieteen perusteet on 
käyttökelpoinen. Ja, kuten kirjan 
syntyhistoriasta voi päätehlä, se on san-
gen sopiva kurssikirjaksi. 

1 Kieliviestin toimitus haluaa mainita, että 
Fred Karlsson on julkaissut kirjastaan 
uudistetun laitoksen Yleinen kielitiede, joka 
ilmestyi 1994. 

Lisää varpajaisista 
Kiehiviestissä 4/1994 käsjteltjjn 
varpajaisia. Lukijamme Salme Huh-
danperä on täydentänyt lehdessä jul-
kaistujatietoja ilmoittamahla, ettähänen 
kotiseudullaan Kolarissa on käytetty 
sanontaa mennä pyhiin pirtteihin 
("pyhhiin pirthiin") ja käydä pyhissä 
pirteissä ("pyhissä pirtissä"). Vieraahla 
oli silloin tuomisina esimerkiksi 
vehnäheipää, kahvijuusto ja jokin 
lapsehle sopiva vaate. 
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Kortfattat om innehållet 

s. 4 Docent Jarmo Lainio från finska institutionen vid Stockholms universitet 
skriver om sverigefinskan och om den forskning som håller på att växa fram. 
1 den här artikeln, den första av två, uppehåller han sig mycket vid 
definitionsfrågor runt språk, varieteter och tal. 

s. 12 Tolken och översättaren Lea Bäck var en av deltagarna vid språkvårds-
seminariet arrangerat av Sverigefinska språknämnden i höstas. Efter att ha 
läst hennes tillbakablick minns vi hur det var ... och ni andra önskar nog att 
ni kommit! 

s. 14 Marjo Kallio har sammanställt en förteckning över ord och uttryck som 
används i väderrapporter och ord folk gärna använder när man talar om 
väder. Vindskalan presenteras i tabellform eftersom översättningen inte 
alltid är given. 

s. 19 Tolken och översättaren Erkki Peltomaa har samlat olika svenska och finska 
benämningar på firandet av bröllopsdagar. Vissa årsdagar har flera namn 
och vissa saknar namn på ettdera språket. 

s. 20 Fil.kand. Outi Honkasalo har recenserat två nya böcker som utkommit 
under 1994. Den första är skriven av språkets mångsysslare 011i Nuutinen. 
1 den har han samlat några av sina språkartiklar och radiokåsener till en enda 
lång njutbar läsning. Den andra boken har sin upprinnelse i professor Kaisa 
Häkkinens föreläsningsserie om grunderna i allmän lingvistik. 
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