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Askel kohti vähemmistöasemaa 
Mietinnöt lausuntokierroksella 
Liisa Pihlajamaa 

Kirjoittaja on Viikkoviesti-lehden toimittajaja käänt4jä. Hän on 
aina osallistunut aktiivisesti keskusteluun suomen kielestäja sen 
aseinasta Ruotsissa. 

Kauan odotetut vähemmistökieliko-
mitean ja vähemmistökomitean mie-
tinnöt julkistettiin 7. tammikuuta ja ne 
ovat nyt lausuntokierroksella. Kolmel-
le kielelle ja viidelle kansanryhmälle 
ehdotetaan vähemmistöasemaa Ruot-
sissa. 

Vähemmistökielikomitea ehdottaa, 
että Ruotsi ratifioisi Euroopan neuvos-
ton historiallisia vähemmistökieliä 
koskevan sopimuksen. Sopimuksen 
ovat jo atlekirjoittaneet viisi maata: 
Norja, Suomi, Unkari, Alankomaat ja 
Kroatia. Tämä vähemmistökielisopi-
mus astui voimaan 1. maaliskuuta 1998. 

Strasbourgissa, Ranskassa 5.11. 
1992 soimittu vähemmistökielisopi-
mus laadittiin Euroopan historiallis-
ten maanosa- ja vähemmistökielten 
suojelemiseksi. Sen tarkoitus on yllä-
pitää ja kehittää Euroopan kulttuurien 
rikkautta ja perinteitä. Ruotsinsuoma-
laiset järjestöt ovat pitkään vaatineet, 
että myös Ruotsi ratifioisi sopimuksen 
ja antaisi suomen kielelle vähemmis-
töaseman. 

Saamen kielen kaikki muodot, kuten 
eteläsaame, luulajansaame ja pohjois-
saame, suomen kieli - sckä yleissuomi 
että tornionlaakson suomi (meän kieli) 
ja kaikki romani chibin eri muodot ovat 
vähemmistökielikomitean mielestä 
Euroopan neuvoston vähemmistökieli-
sopimuksen mukaisia alueellisia kieliä 
eli vähemmistökieliä Ruotsissa. 

Saamellaja suomen kielellä on his-
toniallisesti maantieteelliset alueensa, 
kun taas romani chib ej rajoitu tietylle 
alueelle. Myös yleissuomi on alueeton 
kieli nykypäivän Ruotsissa. Komitea 
ei kuitenkaan ehdota erilaista suojaa 
suomen kielen eri muunnelmia puhu-
ville ryhmille, lukuun ottamatta viittä 
Tornionlaakson kuntaa,joissa suomi ja 
meän kieli saavat vahvemman aseman 
kuin muualla Ruotsissa. Näissä kun-
nissa eli Kiiruriassa, Jällivaarassa, 
Haaparannalla, Overtorneåssaja Paja-
lassa asuvilla on ehdoton oikeus käyt-
tää äidinkieltään mm. oikeuslaitokses-
sa. Viranomaisilla on velvollisuus antaa 
ainakin suullinen vastaus samalla kie-
lellä. 

Saamen kieli saa vastaavanlaisen 
aseman neljässä pohjoisessa tuntunikun-
nassa: Arjeplogissa, Jokkmokkissa, Jäl-
livaarassa ja Kiirunassa. Kaksikieli-
syyttä esitetään ansioksi virkoja täytet-
täessä. 

Vähemmistökielikomitea ehdottaa 
myös, että näissä kunnissa suomen-
kielisilläja meän kieltä puhuvilla olisi 
oikeus saada tietyssä määrin palveluja 
saamen ja suomen kielellä esikoulutoi-
minnassa ja vanhustenhuollossa. Li-
säksi komitea "pitää tärkeänä", että 
saamen-ja suomenkieliset saavat koko 
Ruotsissa oikeuden omakielisiin palve-
luihin esikoulutoiminnassa ja vanhus-
tenhuollossa. 
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Vähemmistökielten vahvistamiseksi 
komitea ehdottaa, että lapset ja nuoret 
saavat opetusta näissä kielissä ja että 
Valtion kouluvirasto saa tehtäväkseen 
valvoa tätä opetusta. Komitea ehdottaa 
myös, että kunkin kielen osalta vähin-
tään yksi yliopistosaatehtäväksijärjes-
tää koulutusta ja tutkimusta kyseisessä 
kielessä. Myösjoukkoviestimiä, kirjoi-
tettua kirjallisuutta, materiaalin arkis-
tointia ja tieteellistä työstämistä halu-
taan tukea. 

Väh intään yhdelle kansankorkea-
koululle ehdotetaan kutakin kieltä var-
ten valtion tukea, jotta se voisi toimia 
eri kieltenja ryhmien kieli-ja kulttuuri-
keskuksena. 

Kulttuuria halutaan tukea, jotta 
enemmmistöväestökin saisi osansa 
vähemmistöjen kulttuuritarjonnasta. 
Ehdotetuista tukitoimista koituvat 
kustannukset jäävät kuitenkin hyvin 
pieniksi, ensi vaiheessa noin 3,25 mil-
joonaan kruunuun vuodessa, myöhem-
min noin 4,65 miljoonaan kruunuun 
vuodessa. Nämäkin rahat saataisiin 
suurimmaksi osaksi siirtelemällä ny-
kyisiä määrärahoja. Komitean työn 
lähtökohtana oh, etteivät ehdotetut 
uudistuksetsaisi lisätävaltion budjetti-
menoja. 

Vähemmistökielikomiteassa ruot-
sinsuomalaisia edustanut RSKL:n 
puheenjohtaja Anita Kangas vaati [am-
säädäntötukea suomenkielisten oikeuk-
sien ja palveluiden takaamiseksi. Eril-
lisessä lausunnossaan hän totesi, että 
viime vuosien säästötoimenpiteet ja 
kunnalhinen itsehallinto ovat itse asiassa 
johtaneet suomenkielisen opetuksenja 
suomenkielisten yhteiskuntapalvelujen 
huononemiseen. Laeillajaviranomais-
ten päätöksillä olisi myös vahvistettava 
suomen kielen vähemmistöasema ja 
säilyminen yhiopisto- ja korkeakoulu-
opetuksessa, kansankorkeakouluissa,  

joukkoviestimissä, kulttuuripol itiikassa 
(Finska Riks mukaan lukien), Ruotsin-
suomalaisessa kielilautakunnassa ja 
Ruotsinsuomalaisten arkistossa. Ko-
mitean ehdottamat toimenpiteet ovat 
hänen mielestään riittämättömiä eivätkä 
ne takaa suomenkielistä toimintaa näillä 
aloilla edes nykyisessä laaj uudessaan. 

Komitean puheenjohtaja Carin 
Lundberg korosti puolestaan lehdis-
tökonferenssissa, että mietinnöt ovat 
nimensä mukaisesti vain "Askel kohti 
vähemmistöpolitiikkaa". Nyt on vä-
hemmistöjen itsensä j atkettava työtä ja 
osoitettava voimansa. 

Viisi vähemmistöä 
Vähemmistökiehikomitean työ kesti 
odotettua kauemmin, koska Ruotsin 
hahlitus päätti 17.10.1996 perustaa sen 
rinnalle toisenkin komitean eli jaoston 
tutkimaan, pitäisikö Ruotsin ratifioida 
Euroopan neuvoston kansall isia vä-
hemmistöjä koskeva puitesopimus ja 
mitkä toimenpiteet siinä tapauksessa 
ohisivat tarpeen. 

Ruotsinsuomalaisia vähemmistöko-
miteassa edusti Paavo Vallius. Tornion-
laaksolainen valtiopäivämies Ulf Kero 
oli molemmissa komiteoissa ja Carin 
Lundberg toimi molempien puheenjoh-
taj ana. 

Vähemmistökomitea ehdottaa, että 
Ruotsi tunnustaisi tornionlaaksolaiset, 
ruotsinsuomalaiset, saamelaiset, roma-
nit ja juutalaiset kansalliseksi vähem-
mistöksi. 

Juutalaisten keskenään käyttämää 
kieltä,jiddiiä, ei kuitenkaan ehdoteta 
vähemmistökieleksi, joskin sille luva-
taan tukea. Vähemmistökiehikomitean 
mielestä jiddiiä ei ole käytetty Ruot-
sissa riittävän pitkää aikaa eikä riittävän 
laajalti, jotta sitä voitaisiin pitää vä-
hemmistökielenä. 
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Jiddisin poisjättämistä on arvostel-
lut ankarasti varsinkin Invandrare och 
minoriteter -lehden entinen päätoimit-
taja David Schwarz. 

Vähemmistökielikomitean toinen 
tornionlaaksolaisten edustaja, profes-
sori Henning Johansson, vaati meän 
kielelle oman vähemmistökielen ase-
maa. Komitea puolestaan perusteli 
"suomen kieli meän kieli mukaan lu-
kien" -määritelmää sillä, että suurin 
osa Torn ionlaakson suomalaisista ym-
märtää myös yleissuomeaja että Ruot-
sissa asuvat suomalaiset maahan-
muuttajat olisivat muutcn vaarassajää-
dä erityisten tukitoimien ja kielipal-
velujen ulkopuolelle. 

Kuka saa antaa 
lähetevastauksen? 
Saamelaisten poronhoitokysymykset 
ovat vanhastaan kuuluneet maata-
lousministeriölleja siksi tälle ministeri-
ölle on nyt sälytetty myös vähemmis-
töasiat, jotka Carin Lundberginkin 
mukaan olisivat ehkä luontevammin 
kuuluneet koulutusministeriölle. Maa-
talousministeriöstä komiteoiden mie-
tinnöt lähetettiin helmikuussa lausun-
tokierrokselle viranomaisille, kunnille 
ja järjestöille. 

Lausuntoa ci katsottu tarpeelliseksi 
pyytää esimerkiksi Ruotsinsuoma-
laiselta kielilautakunnalta, ej ruotsin-
suomalaisilta opettaj ilta eikä kääntäj il-
tå (tulkeilta kylläkin). Ruotsinsuoma-
laisten Keskusliitto (RSKL) on maa-
talousministeriön Ann Blombergin mu-
kaan velvollinen antamaan mahdollisen 
laajapohjaisen lausunnon. Kunnista 
mukana ovat mm. Borås, Eskilstuna ja 
Västerås, mutta pois oli jätetty monet 
kunnat,joissa asuu paljon suomalaisia,  

kuten Göteborg, Södertäljeja Botkyrka. 
Pohjois-Ruotsin kunnista mukana lau-
suntokierroksella ovat mm. Kiiruna, 
Jälhivaara, Haaparantaja Pajala. 

Lähetevastauksen saa kuitenkin 
periaatteessa antaa kuka tahansa ja 
mietintöä voi tilata maatalousminis-
teriöstä. 

Osoite on: Jordbruksdepartemen-
tet, Ann Blomberg, Same- och utbild-
ningsenheten, 10333 Stockholm. Puh. 
08-405 11 94. Vähemmistökielikomi-
tean mietintö (betänkande av mino-
ritetsspråkskommittén) on nimeltään 
Steg mot minoritetspolitik, SOU (Sta-
tens offentliga utredningar) 1997:192. 

Lausuntojen pitää olla maatalous-
ministeriössä viimeistään 17. heinä-
kuuta. 

Vaikka kysymys on ruotsinsuoma-
laisille tärkeästä mietinnöstä, siitä on 
suomennettu vain lyhyt tiivistelmä. 
Tiivistelmä on tehty myös meän kie-
lellä, romanikielellä, saameksi ja eng-
lanniksi. 

Ruotsinsuomalaisilla, sekä yksityi-
sillä, yrityksillä että järjestöihlä, on nyt 
historiallinen tilaisuus sanoa mielipi-
teensä Ruotsin suunnitteilla olevasta 
vähemmistöpolitiikasta ja parhaim-
massa tapauksessa vaikuttaa myöntei-
sesti tulevaan lainsäädäntöön. Ruot-
sinsuomalaisethan julistautuivat oma-
aloitteisesti vähemmistöksi jo vuon-
na 1992 pidetyssäjärjestöjen kokouk-
sessa. 

Perustuslakiin suomen kielen vä-
hemmistöasemaa ci kirjata, ainakaan 
ennen kuin asiasta on tehty uusia sel-
vityksiä. Vähemmistökielikomitean 
puheenjohtajan Carin Lundbergin mu-
kaan ruotsin kieltäkään el ole määritelty 
perustuslaissa maan viralliseksi kie-
leksi. 
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Suomen kielen opetuksesta esikoulussa 
Hannele Ennab 

Näin Järfällassa edistetään lasten kaksikielisyyttä 
Järfällan esikouluissa on annettu koti-
kielentukea vuodesta 1975. Lukuvuo-
tena 97/98 päiväkodeissa on 914 lasta, 
jotka puhuvat kotonaan muuta kieltä 
kuin ruotsia. Kieliä on kaikkiaan nom 
55. Järfällan kunnassa työskentelee 24 
kiertävää kotikielenopettajaa. Muuta-
mat lapset saavat lisäksi tukea kaksi-
kielisiltä esikoulunopettaj ilta. Kotikie-
lentukea saa tätä nykyä 490 lasta 23 
kielessä. Näistä noin kolme neljäsosaa 
on kiertävilläopettajilla. Kaikille tukea 
ej pystytä järjestämään, vaan jonossa 
on yli 100 lasta. Nämä ovat enimmäk-
seen lapsia, joiden kieli on niin "harvi-
nainen", että opettajaa on vaikea löytää. 

Tavoitteena on tukea vanhempia 
näiden pyrkimyksissä saada lapsi omak-
sumaan perheen ja ryhmän kieli ja 
kulttuuri ja antaa heille edellytykset 
aktiiviseen kaksikielisyyteenja kahden 
kulttuurin omaksumiseen. 

Toiminta käsittää sellaiset 1-7-
vuotiaat lapset,jotka käyttävät kotonaan 
kieltä aktiivisesti ja jotka ovat kunna!-
lisessa päivähoidossa, siis päiväkoti-
lapset, perhepäivähoitajan luona oles-
kelevat lapset ja 6-vuotisryhmien lap-
set. 

Kiertävä opettaja viettää lasten 
kanssa 2 - 4 tuntia viikossa, samana 
viikonpäivänä, samaan aikaan. 

Kotikielenopettaja toimii kokopäi-
väisenä, osa-aikaisena tai tuntityön-
tekijänä. Hänen tehtävänään on mm. 
edistää siirtolaislapsen kielen, sosiaa-
listen valmiuksien, tunteiden ja älyn 
kehittymistä. Hänen on välitettävä tie-
toja kotimaan kulttuuristaja h istoriasta 
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ja toimittava kulttuurinvälittäjänä van-
hempien, henkilökunnan ja lasten vä-
lillä. Lisäksi hänen on välitettävä 
lapselle myös Ruotsin kulttuuria. 

Kotikielentuella pyritään täydentä-
mään lasten äidinkieltä. Kielen lapsi 
oppiitietysti kotonaperheeltään. Siihen 
vol kuitenkin jäädä aukkoja, joiden 
täyttäminen, kielen rikastuttaminen, 
juuri on kotikielenopettajan tehtävä. 
Lisäksi hänen tehtävänään on olla van-
hempien tukenaja kannustaa heitä pon-
nistelemaan kaksikielisyyden saavutta-
miseksi sekä informoida päiväkotien 
henkilökuntaa. 

Ryhmät ovat kooltaanja koostumuk-
seltaan erilaisia. Ryhmässävoiollavain 
yhden päiväkodin lapsia (samalta tai 
eri osastoilta) tai eri tarhoissa ja per-
hepäivähoitaj ien hoidossa olevia lapsia. 
ios lapsi käy toisessa tarhassa, hänet 
tuo sinne äiti tai isä tai joskus kotikie-
lenopettaja. Kotikielenopettaja hoitaa 
usein kuljetuksen jompaankumpaan 
suuntaan. 

Kotikielenopettaja käy yleensä yh-
den pälvän aikana kahdessa tai kol-
messa ryhmässä. Kieltä harjoitellaan 
kaikissa päiväkodin jokapäiväisessä 
toiminnassa ilmaantuvissa tilanteissa. 
Lapset laulavat, leikkivät, kinastelevat, 
syövät, maalaavat, piirtävät, kokoavat 
palapelejä ja pelaavat äidinkielellään. 
Toiminnassa käytetään tavallista esi-
koulupedagogiikkaa, mutta kaikessa 
toiminnassa käytetään lapsen omaa 
kieltä. 

Työskentelytapoja on varmasti yhtä 
monta kuin opettajiakin, mutta tavoit- 



teena on aina lapsen kielen kehittä-
minen. Opetusmenetelmään vaikuttaa 
monta seikkaa, esimerkiksi lasten ikä, 
ryhmän koko ja koostumus, tilat, hen-
kilökunnan suhtautuminen ja kuinka 
yhteistyö henkilökunnan kanssa on 
järjestetty. Opettajan on suunniteltava 
kunkin ryhmän työjuuri sille sopivaksi. 
Kotikielenopettaja myös syö lasten 
kanssa, koska ruokailutilanne on oival-
linen hetki rauhalliseen keskusteluun, 
jonka aikana ehtii puhutella jokaista 
lasta erikseen. 

Yhteistyö vanhempien kanssa on 
tärkeä. Opettaja kutsuu vanhemmat 
varttikeskusteluun ja hän pitää heihin 
yhteyttä puhelimitse. Usein hän sitä 
paitsi kirjoittaa reissuvihkoon hieman 
siitä, mitä hän on lasten kanssa puu-
haillut ja mitä teemaa käsitellään, 
samoin tiedotuksiaja kysymyksiä. Van-
hemmat voivat halutessaan kirjoittaa 
siihen mielipiteitään, kysymyksiä, 
ideoita ym. Vanhemmat ovat yleensä 
hyvin kiinnostuneita ja innostuneita. 
He lainaavat usein omia kasettejaan, 
pelejäänja kirjojaan ryhmään. Useim-
mat ymmärtävät, että kieli opitaan 
kotona, että vanhemmat ovat kielen 
oppimisessa kaikkein tärkeimmätja että 
johdonmukaisuus ja määrätietoisuus 
ovat välttämättömiä. Kotikielenopet-
tajan tehtävänä on rikastuttaa lasten 
kieltäja tämän lisäksi tukeavanhempia 
heidän tärkeässä työssään. 

Myös yhteistyö henkilökunnan 
kanssa on tärkeää. Se voi olla esimer-
kiksi sitä, että lapsen ruotsija äidinkieli 
testataan aineryhmittäin. Kotikielen-
opettaja testaa, tunteeko lapsi kyseiset 
käsitteet omalla kielellään,ja esikoulun-
opettaja, tunteeko hän ne ruotsin 
kielellä. Näin nähdään, mitä aukkoja 
sanavarastossa on, ja niitä pystytään 
sitten täyttämään. 

Päiväkodin työntekijöiden asenteet  

ovat henkilökohtaisia, mutta niihin voi 
vaikuttaa myös, minkälaisella alueella 
päiväkoti sijaitsee. Alueilla, joilla on 
paljon siirtolaisia, työntekijät ovat 
tottuneet siirtolaisiin ja kotikielenope-
tukseen. Niillä yhteistyöhön päästään 
usein nopeasti. Alueilla, joilla siirto-
laisia on vain vähän, päiväkodin työn-
tekijät eivät ole tottuneet siirtolaisiin 
eivätkä kotikielentukeen. Siellä vaa-
ditaan usein paljon tiedotusta ja jär-
jestelyjä, ennen kuin yhteistyö toimii. 
Mm. henkilökunnan vaihtuvuuden 
vuoksi tiedottamisen on oltavajatkuvaa. 

Lapsista useimmatovat hyvin iloisia 
ja kiinnostuneita. Kotikielenopettajan 
ja lapsen välinen suhde muodostuu 
usein hyvin lämpimäksi. Onhanopettaja 
aikuinen, joka puhuu hänen omaa 
tunnekieltään. Lisäksi hän saa erityistä 
huomiota suurissa lapsiryhmissä, mikä 
on tärkeää itsetunnolle. Juuri tämä 
saattaa olla syy siihen, että monet 
ruotsin- ja muunkieliset lapset ovat 
hyvin uteliaitaja haluavat olla mukana 
toirninnassa. Jotkut lapset kokevat 
kuitenkin huomion kielteisenä, erilai-
suutena, tai uskovat menettävänsä 
jotakin hauskaa, mitä kaverit saavat 
tehdä sinä aikana, kun he itse ovat 
kotikielenopettajan kanssa. Lasta ej voi 
pakottaa osallistumaan, joten kotikie-
lenopettajan on silloin yritettävä tehdä 
toiminta mahdollisimrnan houkuttele-
vaksi ja hauskaksi. 

Opettajalla on suuri vapaus valita 
opetustapansa, mutta johtotähtenä on, 
että kieltä on kehitettävä ja rikastutet-
tava mahdollisimman hauskasti. Kun 
lapsella on hauskaa, hän on kiinnostunut 
ja oppii paremmin. Samoin hän oppii 
tekemällä. Siksi luovuudelle annetaan 
paljon tilaa. Kiinalainen sananlasku 
sanoo: Minkä kuulee, sen unohtaa. 
Minkå näkee, sen muistaa. Minkä tekee, 
sen ymmärtää. 
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Kotikielenopettajan 
päivä esikoulussa 
Kello on puoli kahdeksan ja kiirehdin 
kirjat, Punahilkka-pelija Mikko Malli-
kas -nukke repussa bussiin, joka vie 
minut työhön. Mietin, mahdoinko 
muistaa pakata mukaan myös kengät. 
Joudunkohan kulkemaan sukkasitlani 
taas kerran? 

Tarhassa 4-ja 5-vuotiaat oppilaani 
ovat jo minua vastassa naurussa suin. 
Ja paljon on heti kertomista. Kenkiäja 
takkia riisuessani yritän ymmärtää, 
kuka onkaan Liisa, joka oli tuonut Eli-
nalle tuhiaisina tietokonepehin,ja miksi 
Ville ei ollut pystynyt nukkumaan 
yötään kunnolla. Ujo Pasi katsoa 
tapittaa pystymättä saamaan ääntään 
kuuluviin. 

Otan häntä kädestä kiinnija yhdessä 
me kaikki menemme sitten aamiais-
pöytään,jossatoisetjo istuvatvatmiina 
tätien kanssa. 

Syödessämmejuttelemme niitä näi-
tä. Lasten pestessä käsiään vaihdan 
muutaman sanan hoitotätien kanssa. 
Kyselen heidän suunnitelmiaan ja 
kerron omistani. Kaikki muut menevät 
ulos pulkkamäkeen,joten me suomen-
puhujat saamme aamupäiväksi käyt-
töömme koko osaston! 

Aloitamme lyhyellä aamupiirillä, 
jossa toteamme ensin, että aurinko pais-
taa ja että maassa on vähän lunta. Sen 
sijaan emme pysty pääsemään yksimie-
lisyyteen siitä, tuuleeko ulkona. Jokai-
nen saa säilyttää oman käsityksensä. 
Puhumme talvesta tarrataulukuvien 
avulla. Laulupussista lapset saavat sitten 
ottaa silmät kiinni kuvan, joka määrää 
laulettavan laulun. Se on aina yhtäjän-
nittävää, vaikka kuvat ja laulut ohisivat 
hyvinkin tuttuja! Kaikki rakastavat 
laulua Viisi varista, koska siinä saa 
käsitellä kerralla viittä kuvakorttia. 

Lopuksi kerron, mitä tänään on tarkoitus 
puuhailla: Teemme yhdessä talviai-
heisen taulun. 

Innoissaan lapsetjuoksevatjo edeltä 
maalausverstaaseen,josta kuuluu sitten 
pitkän matkan päähän kovaääninen 
kinastelu siitä, kuka saa mitäkin, ja 
varsinkin siitä, kuka saa aloittaa. 

Rauhoitan kaikkia, kertomalla ties 
kuinka monennen kerran tässäkin 
ryhmässä, että kukaan ei jää ilman, 
vaan kaikki saavat kaiken tarpeehlisen 
ja vähän ylimääräistäkin. Soitan kase-
titta Vivaldin Talveaja samalla kun an-
nan kullekin oman valkoisen pitsikan-
kaan kaistaleen, kerron, että nyt lei-
kimme lumipilveä ja -sadetta. Tans-
simme lumihiutaleina vähihlä hiljaa ja 
kauniisti ja vähillä tuulen tuivertamina 
kiivaammin. 

Päästyämme näin sopivaan mieli-
alaan, siirrymme työpöydän ääreen 
valmistamaan talvimaisemaa tumman 
siniselle paperille. Materiaahina käy-
tämme kaikkea mahdolhista valkoista: 
silkkipaperia, pumpulia, vesivärejä, 
muovipaloja, lankoja. Lapset keskit-
tyvät hienosti ja kertovat samalta koko 
ajan, mitä he tekevät ja ajattelevat. He 
luovat ja käyttävät suomea! Sami ker-
too, että hän on saanut joulupukitta 
"hiihtimet" mutta että lunta ei vielä ole 
ollut tarpeeksi niiden kokeilemiseen. 
Sauva-käsite on vieras. Huomaan, että 
talvi on siis edelleen syytä säilyttää 
aiheena. 

Aika on toppumassa. Ennen ruokai-
lua ehdimme vain siivotaja tukea kirjan 
Viluinen sammakko. Meille on taval-
liseen tapaan katettu oma pöytä osas-
tolla. Siten olemme muiden mukana, 
mutta kuitenkin omassa rauhassa. 
Lapset osaavat ruokalorummejo hyvin: 
Leipuri se rullaa, taikinasta pullaa. 
Uunissa se paistuu, maukkaalta majs-
tuu. Ruoan jälkeen lapset menevät 
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muiden kanssa kuuntelemaan ruotsin-
kielistä satunauhaa ja minä kiirehdin 
asioille postiin. 

Iltapäiväryhmään tullessani saan 
tietää, että lapsista kaksi on sairastunut. 
Päätän poiketa suunnitelmistani ja 
siirtää Punahilkka-sadun käsittelyn 
toiseen kertaan, niin että kaikki saavat 
olla mukana alusta asti. Se on kyllä 
vahinko, koska olemme päättäneet 
tehdä osastolla yhteistyötä, ja siellä 
satuteema on jo käynnistetty. 

Ennen kuin menen lasten luo, kes-
kustelen yhteyshenkilönäni toimivan 
esikoulunopettajan kanssa yhteistyö-
hankkeestammeja sitten vielä kahden 
lapsen ruotsin kielen taidosta. Olemme 
testanneet samoja käsitteitäja tulemme 
siihen tulokseen, että toinen lapsista 
tarvinnee lisätukea ruotsin kielessä. 
Sovimme, että mietimme ensi kerraksi 
sopivia menetelmiä. 

Sitten onkin aika tavata lapset. 3-
vuotias Erik rakentaa parhaillaan juna-
rataa eikä maltajättää sitä kesken. Niin-
pä hän saa jatkaa hetken, mutta minä 
alan tietysti kysellä siitä saadakseni 
hänet kuitenkin käyttämään suomea 
leikkiessään. Johanna istuu viereeni ja 
keskustelumme siirtyy matkustami-
seen. Molemmat kertovat Suomen-
matkoistaan. Erik vastaa mielu iten 
ruotsiksi, mutta tänään hän kuitenkin 
yrittää käyttää suomea tavallista enem-
män. Vai tuntuuko minusta vain siltä? 

Kaivan repustani Mikko Mallikas - 
käsinuken ja sen avulla saan lapset 
mukaani lukunurkkaukseen, jossa 
Mikko itse lukee tarinan itsestään lap-
sille. Lapset kuuntelevat valppaina ei-
vätkä oikein tiedä, miten suhtautua 
käsinukkeen. Olisiko se kuitenkin oj-
kea? Johanna silittää varovasti Mikon  

lankahiuksia ja molemmat vastaavat 
suoraan Mikolle esittäessäni heille 
kysymyksiä Mikon kautta. Mikon takia 
myös Erik ponnistelce suomalaisten 
sanojen löytämiseksi. Käsinuket ovat 
todella oivallisia apuvälineitä! Ennen 
välipalaa lapset piirtävät Mikko Mal-
likkaan. 

Syötyämme pelaamme peliä, jossa 
harjoitellaan värien nimiä. Vänt ovat 
olleet syksyn teemana, joten nyt kun 
lapsia on vain kaksi, onkin sopiva tilai-
suus testata ne vielä kerran. Peli on 
hauskaja pelaamme sitä monta kertaa. 
Kyllä vänt ovat tuttuja, vaikka vihreä 
ja ruskea vaativat hieman miettimisai-
kaa. Kesken kaiken minut haetaan pu-
helimeen. Esimieheni haluaa minun tu-
levan ryhmästä lähdettyäni vielä luok-
seen lyhyeen suunnittelukokoukseen. 

Ennen kuin päätämme tämänken-
taisen tapaamisemme laulamalla laulu-
pussin laulut, kerron lapsille, että ensi 
kerralla luemme Punahi!kka-sadun ja 
alamme valmistaa keppinukkeja nukke-
teattenia varten. Sitten kiireesti kirjoit-
tamaan terveisiä lasten vanhemmille 
neissuvihkoon. Harmittelen ainaista 
ajan puutetta,joka vaikuttaa käsialaan-
km... 

Kaksi muuta työryhmänjäsentä ovat 
jo paikalla esimieheni luona. Päätäm-
me vanhempainkokouksen asiajärjes-
tyksen ja sovimme siitä, kuka ostaa 
tuoremehunja keksit, kuka vastaa siitä, 
että muistamme kytkeä käytössämme 
olevan koulun hälytyslaitteet päälle ja 
kuka ostaa kukkia tilojen hankkimi-
sessa auttaneelle rehtorille. 

Kotimatkalla mietin, että minun on 
muistettava laittaa kengät reppuun 
huomistavarten heti sisään päästyäni... 
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Ovatko tädit rastillaja 
lapset viilaamassa*)? 

Päiväkodin arkipäivään liittyy paljon 
termejä,joille vanhempien,ja suomen-
kielisten hoitajienkin, on kaikessa kii-
reessä ehkä vaikea Iöytää suomenkieli-
siä vastineita. 

Näitä kyselläänkin silloin tällöin kie-
lilautakunnan neuvontapuhelimesta. 
Vuonna 1985 ilmestyneessä Ruotsalais-
suomalaisessa koulusanastossa anne-
taan esimerkiksi termin samling vas-
tineeksi vain yhteishetki, yhteinen ii-
laisuus. Suomen kouluissa päivä aloi-
tetaan kuitenkin päivän- tai aamuna-
vauksella ja täällä Ruotsissa suomen-
kielisillä päiväkotiosastoilla kokoonnu-
taanpiireihin.Aamullapidetään aamu-
piiri ja ennen ruokailua lounaspiiri. 

Toisena esimerkkinä voidaan maj-
nita kvartssamtal, jolle koulusanasto 
antaa vastineen varttikeskustelu. Päivä-
kotilasten vanhemmat tuntuvat tätä 
nykyä käyttävän suomennosta vanhem-
painvartti. 

On ilmeistä, että Ruotsissa käytössä 
olevassa suomenkielisessä päiväkoti-
sanastossa on paljon toivomisen varaa. 
Termeistä käytetään monenlaisia vas-
tineita tai pahimmassa tapauksessa ruot-
sinkielisen termin väännöstä. Tavalli-
sista ruotsalais-suomalaisista sanastois-
ta ja sanakirjoista nämä termit puut-
tuvat. 

Tarkoituksenamme onjulkaista Kie- 

tiviestissä suppea ruotsalais-suomalai-
nen päiväkotisanasto. Materiaalin ke-
räämisessä toivomme saavamme apua 
lukijoilta. 

Kehotamme siis teitä olemaan aktii-
visia ja kertomaan meille toimistoon, 
mitä ruotsin- ja suomenkielisiä sanoja 
te kiytätte itse tai olette kuulleet käy-
tettävän päiväkotiyhteyksissä. Onko 
teillä mielessänne sanoja, jotka eivät 
oikein tunnu hyviltä ja Iuontevilta? 
Käyttävätkö suomenkieliset vanhem-
mat tai hoitajat puheessaan ruotsin-
kielisiä sanoja tai niiden väännöksiä? 
Onko teillä hyviä suomenkielisiä vas-
tineita niille? Tiedättekö mikä sana on 
käytössä Suomen päiväkodeissa? Mitä 
ovat suomeksi esimerkiksi dockvrå , viI-
rum ja våtrum? 

Kirjoittakaa mielipiteistänne ja aja-
tuksistanne päiväkoteihin Iiittyvästä 
suomenkielisestä sanastosta ja kielen-
käytöstäja kertokaa, mitä sanoja käy-
tätte. Meille on hyötyä myös pelkistä 
ruotsinkielisistä sanoista, vaikka vasti-
ne-ehdotukset ovat tietysti hyvin terve-
tulleita. Postin haluaisimme mieluiten 
pääsiäiseen mennessä. Osoite, puhe-
linnumeroja faksinumero ovat lehden 
takakannessa. Sähköpostiakin vol käyt-
tää. Osoite on 

h.ennab@kielilautakunta.se  
Vapaa-aikanaan tädit saattavat kyllä 

olla suunnistusrastil!a, mutta työ-aikanaan 
tauo!Ia. 

Lasten ehkä sallitaan käyttää viilaa 
puutöitä tchdessään, mutta ruokailunjälkeen 
he ovat lepäämässä. 
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Suomen kieltä euroajassa 
Malti J. Korhonen 

Kirjoittaja on aikaisemmin toiminut opettajanaja RSKL:n koulutus-ja 
kulttuurisihteerinä. Hän on lähes kolmen vuosikymmenen ajan työsken-
nellyt ruotsinsuomalaisenjärjestäelä-män hyväksija on tänä aikana kir-
joit-tanut lukuisia artikkeleita vähemmis-töpolitiikastaja suomen kielen 
asemasta Ruotsissa. Seuraa vassa hän selostaa Ruotsinsuomalaisen 
kielikjutakunnan 13.2.1998 järjestämää kielenhuolto-seminaarw. 

Valta näyttää johtavan siihen, että 
aletaan käyttää turhan monimutkaista 
kieltä. Siksi Suomen valtioneuvosto 
antoi vuonna 1982 asetuksen, jossa 
määrätään, että virkamiesten on puhut-
tava ymmärrettävää kieltä. Tämän ker-
toi erikoistutkijaAnneli Räikkätä Ruot-
sinsuomalaisen kielilautakunnan jär-
jestämässä kielenhuoltoseminaarissa. 
Hänen hyvin asiantuntevasti mutta sa-
malta hauskasti tehty esityksensä 
käsitteli ajankohtaisia asioita, mm. 
uudissanoja. 

Fil. tohtori Pirjo Karvonen puo-
lestaan kertoi suomen kielestä euro-
ajassa. Nykyään suomennetaan vuo-
sittain miljoona sivua erilaisia tekstejä. 
Niiden taso on kovin vaihteleva. Sen 
ymmärtää, kun eräänä tärkeänä kri-
teerinä on erikietisten käännösten sa-
manpituisuus. 

Kielenhuoltoseminaari osoitti jäl-
teen, että Ruotsinsuomalaista kjell-
lautakuntaa tarvitaan. Mukana oli yti 
70 osanottajaa eri puohihta Ruotsia. 

Asumistoimintojen 
suorituspaikka 
Esimerkkeinä hiian pitkälle menneestä 
yrityksestä tehdä kiehi viralhisen tun-
tuiseksi Anneli Räikkälä kertoi, kuinka 
sanasta koti on viranomaisten kietessä 
tullut asumistoimintojen suorituspaikka 
ja sanoista äiti tai isä on byrokraattien 

kapulakielessä tullut vanhempi-lap-
sisuhteen aikuinen osapuoli. 

Tärkeatä on löytää yhteinen yheis-
kjell. Se on Anneti Räikkälän mukaan 
eri ikä- ja ammattiryhmien yhteinen 
kiehimuoto. Se on muotoasultaan km-
jakieten normien mukaistaja se käyttää 
vain yteisesti tunnetuksi tiedettyä sanas-
toa. Lisäksi se on virkerakenteeltaan 
yksinkertaista. Sellaisen käyttämiseen 
kannattaa pyrkiä alna asiatekstissä. 

Annehi Räikkälän motto oh: Kieltä 
taitavasti käyttävät ovat menestyjiä. 

Uudissanat 
Uusia sanoja syntyy suoltamatla. Auto-
maattinen tietojenkäsittehy on tuonut 
tuhhessaan huikean määrän uusia sa-
noja. Paljon uusia sanoja ja erityisesti 
lyhenteitä tuottaa myös Euroopan 
unioni. Kansan kekseliäisyyttä puoles-
taan kuvaa se, että yksistään kännykäl-
lä on 25 eri nimitystä. 

Uudissanoissa on paljon yhdyssa-
noja. Ne on rakennettu olemassa ole-
vista sanoista ja kokonaisuus on saanut 
jotakin uutta käsitettä tarkoittavan mer-
kityksen. Sanavarastoa on kartutettu 
myös lainaamatla sana tai sanan osa 
vieraasta kielestä tai mukauttamahla ne 
äännerakenteeltaan suomen kieleen 
sopiviksi. Näin suomen kiehi rikastuu 
melkeinpä päivittäin. Se näkyy selvästi 
myös suomalaisessa lehdistössä, jossa 
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usein ryhdytään käyttämään uusia sa-
noja, vaikka niitä ei ole mitenkään viral-
lisesti hyväksytty, ja jatketaan käyt-
tämistä kunnes sanat sitten vähitellen 
vakiintuvat yleisyytensä vuoksi. 

Muutamaesimerkki: uppotyöntekijä 
työskentelee veden alla; atari tarkoittaa 
ammatti- ja Laparikol lisuutta; pätkälyö 
on määräaikaistyötä ja luinelemmikki 
eli virtuaalilemmikki on japanilaisen 
Tamagotchi-lelun suomenkielinen vas-
tine. 

Täällähän huojutaan 
Verbien käytössä on aina hankaluuksia 
ja puhekielessä on paljon virheellisiä 
muotoja. Tyyppiesimerkki passiivista 
on sen kaksinkertainen käyttö: "Kai-
kista varotoimista ollaan huolehdittu", 
po. on huolehdittu. 

Useimmat muistanevat, että olla-
verbin potentiaali on poikkeavasti 
lienen, lienet, lieneejne. Ei voida sanoa, 
että " Väliaikana lienee valmistellaan 
jo seuraavaa kokousta", vaan on sanot-
tava t'a1miste1taneen. 

Erikoistapauksena muistettakoon, 
ettei voi metsän reunassa sanoa: "Tääl-
lähän huojutaan." Se merkitsisi, että 
puut ikään kuin itse päättäisivät, koska 
ne huojuvat. Passiiviavoidaan suomes-
sa käyttää vain henkilöistäpuhuttaessa. 

Satatuhatta kääntäjää 
Fil.tohtori Pirjo Karvonen esitteli luen-
tonsa alussa joukon lukuja. Euroopan 
unionissa on 11 kansalliskieltä ja 50 
vähemmistökieltä. Euroopassa toimii 
kaikkiaan satatuhatta kääntäjää, joista 
Euroopan unionissa 4 000. Suomen 
kääntäjiä ryhmästä on noin 200. Tästä 
näkyy, että koko eurooppalaisuus 
pohjautuu pitkälti kääntämiseen. 

Suomalaisilla on pitkät perinteet 
kääntämisessä, koska Suomi on kaksi-
kielinen maa. Yhteydet Länsi-Euroop- 

paan eli saksan ja englannin kieleen 
ovat myös perinteiset. Kielet ovat aina 
olleet keskeisellä sijalla Suomen koulu-
laitoksessa. Suomessa samoin kuin 
Ruotsissa kieltä koskevat arvostukset 
ovat erilaiset kuin Etelä-Euroopassa. 

Pirjo Karvonen totesi, että kieli ja 
kulttuuri kuuluvat yhteen. Jos tuntee 
kulttuurin, ymmärtää kieltäkin aivan 
toisella tavalla. 

EU:ssa käytetään asioiden valmis-
teluvaiheessa ranskaa, englantia tai sak-
saa. Kaikkien kielten pitäisi kuitenkin 
olla tasa-arvoisia. Itse asiassa saman-
arvoisuus näkyy vain siinä, että kään-
nökset ovat ulkonäöltään samanlaisia 
ja yhtä pitkiä! 

Käännösten kieli 
EU-tekstien virkkeet,ja nhin myös kään-
nösten virkkeet, ovat pitkiä ja abstrak-
tisia. Usein teksteissä esiintyy myös 
jokin "taikasana". Viime aikoina on ol-
lut muotia eurooppalainen ulottuvuus. 
Lyhenteitä käytetään paljonja niitä saa-
tetaan sumeilematta ottaa eri kielistä. 
Suomenkieliset ovat tottuneet vapaa-
seen sanajärjestykseen, mutta sama va-
paus ej ole mahdolljsta käännöksissä. 

Unionin kieli on rönsyilevää ja po-
liittista retoriikkaa viljellään niin, että 
se saa koomisia piirteitä. Jossakin EU-
esitteessä saattaa ollajonkun tavallisille 
ihmisille tuntemattoman poliitikon ku-
va ja oheisessa tekstissä sanotaan: Me 
halua,nme! Uutta sanastoa tarvitaan 
paljon kaiken aikaa. 

Monimutkaisuuksien esittelyn jäl-
keen Pirjo Karvonen totesikin: "Kään-
täjätovat ketjun viimeinen lenkkija he 
eivät edes tapaa tekstin tekijöitä. Fle 
ovat vain teknisiä työntekijöitä. Mahtaa 
olla turhauttavaa." 

Päivän luennoista oli myös mahdol-
lisuus kysellä ja keskustella. Sekin 
osuus oli tarpeelhinen, koska nyt voitiin 
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syventyä monhin luennoissa esitettyihin 
ajatuksi in. 

Kun tarkastelen ruotsinsuomalaisten 
tilannetta seminaarin valossa, näen 
entistäkin selvempänä sen vastuun,joka 
Ruotsinsuomalaisella kielilautakun-
nalla on ruotsinsuomalaisten kielen-
h uol taj ana. 

Vähemmistökielikomitean mietintö 
on nyt lausuntokierroksella. Toivotta-
vasti mahdollisimman moni kirjoittaa 
lausunnon ja korostaa siinä myös Ruot-
sinsuomalaisen kielilautakunnan mer-
kitystä suomen kielen vaalijana. Samal-
la on tärkeätä muistuttaa päättäjiä lauta-
kunnan oikeudesta taloudelliseen tukeen. 

Geeniruoasta muuntogeeniseen ruokaan 
Geenien muuntelu sisältää tunnelatauk-
sen - eri toten silloin, kun se kohdistuu 
ihmisen ympäristöön ja ravintoon. Bio-
tekniikan ja erityisesti geenitekniikan 
menetelmiä voidaan jo nyt monipuoli-
sesti soveltaa ihmisen ruoka-aineiden 
valmistukseen. Julkinen sana onjo käyt-
tänyt "geeniruoka"-termiä moneen en 
tarkoitukseen. Näyttää kuitenkin siltä, 
että kun "geeniruoasta" on keskusteltu, 
keskustelua on arvojen, tunteiden ja 
mielipiteiden lisäksi sävyttänyt epä-
tietoisuus kiistellyn asian sisällöstä. 

"Geeniruoasta" on puhuttu esimer-
kiksi silloinkin, kun ruoan valmistuk-
sessa on käytetty geeniteknisesti tuo-
tettuja entsyymejä, vaikka syntyvä ra-
vintotuote on itse asiassa identtinen 
perinteisin menetelmin valmistetun 
tuotteen kanssa cikä se sisällä mitään 
ihmiselle vieraita tai muunnettuja 
geenejä. Joidenkin asiantuntijoiden 
mukaan "geeniruoasta" on kyse myös 
silloin, kun tuotteen valmistuksessa on 
käytetty geneettisesti muunnettua 
mikrobia, joka vol joko olla jäljellä 
valmiissa tuotteessa (kuten maito-
happobakteeni maitoj alosteessa) tai on 
poistettu (kuten hiiva oluesta). Epäilyk-
settä"geeniruoaksi" voidaan kutsua 
tuotetta,jota kasvi- tai eläinlaj insa edus-
tajana on geneettisesti muutettu ja jota  

käytetään ihmisen ravintona (esim. 
"geenitomaatti"). 

"Geeniruoka" on terminä leimaava 
ja selvästi 11jan epätäsmällinen katta-
maan kaikkiaedellämainittujamahdol-
lisuuksia. Se on harhaanjohtava myös 
siksi, että kaikki ruokamme sisältää 
runsaasti normaaleja geenejä. Toisaalta 
yhden yleisnimikkeen käyttö selvästi 
helpottaisi käytävää keskustelua. Lää-
ketieteen sanastolautakunta on asian-
tuntijoita kuultuaan päätynyt suositta-
maan yleiskielen käyttöön "geeni-
ruoan" sijasta term iä muuntogeeninen 
ruoka. Sitä voidaan käyttää niissä ti-
lanteissa, joissa ruoassa esiintyy ihmi-
sen muokkaamiageenejä. Kun halutaan 
enitylsesti korostaa, että muunneltuja 
geenejä ci ole valmiissa tuotteessa, voi-
daan käyttää pitempää ilmausta muun-
togeenisesti tuotettu ruoka. Sanana 
muuntogecninen on kuvaileva eikä lei-
maava, mikä puoltaa sen käyttöä din-
tarviketeollisuudessa. Sama termi on 
myös vakiintunut kieleemme tarkoitet-
taessa geneettisesti muunneltuja siirto-
geenisiäja poistogeenisiä koe-eläimiä. 

LÄÄKETIETEEN SANASTOLAUTAKUNTA 
TERO KIVELÅ, dosentli, puheenjohtaja 
RISTO HAARALA, FM, kielentarkistaja 
(Lääkctieteellinen aikakauslehti 
DUODECIM 2/1998) 
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Talviurheilusanastoa 
Koonnut Hannele Ennab 

alpin skidåkning alppihiihto 
-alpin kombination alppiyhdistetty 
-slalom pujottelu 
-storslalom suurpujottelu 
-störtiopp syöksylasku 
-super-G supersuurpujottelu, super-G 

backhoppning mäkihyppy 
-lagtävling joukkuekilpailu 
-lilla backen normaalimäki 
-stora backen suurmäki 

bob rattikelkkailu, bob 
-fyrmansbob neljän miehen rattikelkka 
-tvåmansbob kahden miehen rattikeikka 

curling curling 
freestyle freestyle 

-hopp hypyt 
-puckelpist kumparelasku 

ishockey jääkiekko 
konståkning taitoluistelu 

-individuell åkning yksinluistelu 
-isdans jäätanssi 
-paråkning pariluistelu 
-uppvisningsåkning näytös 

kortbaneåkning, short track kaukaloluistelu 
längdåkning hiihto 

-fristil luistelutyyli 
-jaktstart takaa-ajo 
-klassisk stil perinteinen tyyli 
-stafett viesti 

nordisk kombination yhdistetty 
rodel ohjaskelkkailu 

-dubbel kaksikko 
-singel yksikkö 

skidskytte ampumahiihto 
skridskoåkning luistelu 

-hastighetsåkning pikaluistelu 
-konståkning taitoluistelu 
-kortbaneåkning kaukaloluistelu 

snowboard lumilautailu 
-halfpipe kourulasku 
-storslalom suurpujottelu 
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alppihiihto alpin skidåkning 
alppiyhdistetty alpin kombination 
ampumahiihto skidskytte 
curling curling 
freestyle freestyle 
joukkuekilpailu lagtävling 
jääkiekko ishockey 
jäätanssi isdans 
kahden miehen rattikelkka tvåmansbob 
kaukaloluistelu kortbaneåkning, short track 
kourulasku halfpipe 
kumparelasku puckelpist 
luistelu skridskoåkning 
luistelutyyli fristil 
lumilautailu snowboard 
mäkihyppy backhoppning 
neljän miehen rattikelkka fyrmansbob 
normaalimäki lilla backen 
näytös uppvisningsåkning 
ohjaskelkkailu rodd 
pariluistelu paråkning 
perinteinen tyyli klassisk stil 
pikaluistelu hastighetsåkning 
pujottelu slalom 
rattikeikkailu bob 
supersuurpujottelu, super-G super-G 
suurmäki stora backen 
suurpujottelu storslalom 
syöksylasku störtlopp 
taitoluistelu konståkning 
takaa-ajo jaktstart 
viesti stafett 
yhdistetty nordisk kombination 
yksinluistelu individuell åkning 
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Pohjolan puita ja pensaita 
Koonnut Margaretha Terner 

alm, skogsalm Ulmus glabra jalava, vuorijalava 
amerikansk hagtorn Crataegus intricata amerikanorapihlaj a 
ask Fraxinus excelsior saarni 
asp Populus tremula haapa 
avenbok Carpinus betulus valkopyökki 
balsampoppel Populus balsamifera palsamipoppeli 
benved Euonymus europaeus euroopansorvarinpensas 
bergek, vinterek Quercus petraea talvitammi 
bergtall Pinus mugo vuorimänty 
bindvide Salix aurita virpapaju 
björk Betula koivu 
blekvide Salix hastata kalvaspaju, nuolipaju 
bohuslind Tilia platyphyllos isolehti lehmus 
bok Fagus sylvatica pyökki 
brakved Rhamnus frangula korpipaatsama 
bärapel Malus buccata marjaomenapuu 
contortatall Pinus contorta kontortamänty 
daggvide Salix daphnoides härmäpaju 
douglasgran Pseudotsuga menziesii douglaskuusi 
dvärgbjörk Betula nana vaivaiskoivu 
dvärgvide Salix herbacea vaivaispaju 
ek, sommarek Quercus robur tammi, metsätammi 
en Juniperus communis kataja 
europeisk lärk, lärk Larvc decidua euroopanlehtikuusi, lehtikuusi 
finnoxel Sorbus hybrida suomenpihlaja 
finnros Rosa acicularis karjalanruusu 
getapel Rhamnus catharticus orapaatsama 
glansvide Salix myrsinites lettopaju, myrttipaju 
glasbjörk Betula pubescens hieskoivu 
gran Picea abies kuusi 
gråal Alnus incana harmaaleppä 
gråpoppel Populus canescens harmaapoppel i, harmaahaapa 
gråvide Salix cinerea tuhkapaju, harmaapaju 
grönvide Salix phylicifolia kiiltopaj u 
hagtorn Crataegus orapihlaja 
hartsros Rosa mollis ihraruusu 
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hassel Corylus avellana pähkinäpensas 
havtorn Hippophaea rhamnoides tyrni 
häckhagtorn, trubbhagtorn tylppäliuskaorapihlaja 

Crataegus monogyna 
hägg Prunus padus tuomi, metsätuomi 
häggmispel Amelanchier spicata tuomipihlaja, isotuomipihlaja 
hästkastanj A esculus hippocastanum hevoskastanja 
idegran Taxus baccata marjakuusi, euroopanmarja- 

kuusi 
islandsvide Salix arctica tundrapaju 
japansk lärk Larix leptolepis japaninlehtikuusi 
jolster Salix pentandra ha lava 

järnek Ilex aquifolium orjanlaakeri 
kaI häggmispel Amelanchier laevis sirotuomipihlaja 
kanelros Rosa majalis metsäruusu 
kastanj Castanea sativa jalokastanja 
klibbal Alnus glutinosa tervaleppä 
knäckepil Salixfragilis salava, piilipuu 
korgvide Salix viminalis koripaju 
krypvide Salix repens hanhenpaju 
lappvide Salix lapponum lapinpaju, pohjanpaju 
liguster Ligustrum vulgare aitalikusteri 
lind, skogslind Tilia cordata Iehmus,metsälehmus,niinipuu 
lundalm Ulmus carpinifolia, Ulmus minor kujajalava, lehtojalava 
Iundhagtorn, rundhagtorn pyöröliuskaorapihlaja 

Crataegus laevigata, Crataegus oxyacantha 
lärk, europeisk lärk Larix decidua Iehtikuusi, euroopanlehtikuusi 
lönn, skogslönn Acer platanoides vaahtera, metsävaahtera 
mandelpil Salix triandra jokipaju 
mistel Viscum album misteli 
murgröna Hedera helix muratti 
naverlönn Acer campestre n iverävaahtera 

nordhägg Prunus padus ssp. borealis pohjantuomi 
nyponros Rosa canina koiranruusu 
nätvide Salix reticulata verkkolehtipaju 
odonvide Salix myrtilloides juolukkapaju 
oxel Sorbus intermedia ruotsinpihlaja 
parklind Tilia x vulgaris puistolehmus 
polarvide Salix polaris napapaju 
pors Myrica gale suomyrtti 
pyrolavide Salix pyrolifolia talvikkipaju 
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ripvide Sa/ix glauca tunturipaju 
risvide Sa/ix arbuscula kääpiöpaju 
rosmarinvide Sa/ix rosmarinifolia kapealehtipaju 
rundhagtorn, lundhagtorn pyöröliuskaorapihlaja 

Crataegus laevi gata, Crataegus oxyacantha 
rödek Quercus rubra punatammi 
rödvide Sa/ix purpurea punapaju 
rönn Sorbus aucuparia pihlaja 
sibirisk hagtorn Crataegus sanguinea siperianorapihlaja 
sibirisk lärk Larix sibirica siperianlehtikuusi 
silverbuske E/aeagnus commutata aito kilsepensas 
silvergran Abies alba saksanjalokuusi 
silverpoppel Popu/us alba hopeapoppeli 
sitkagran Picea sitchensis sitkankuusi 
skogsalm, alm Ulmus glabra vuorijalava, jalava 
skogskornell Cornus san guinea mustamarjakanukka 
skogslind, lind Tilia cordata metsälehmus, lehmus, niinipuu 
skogslönn, lönn Acer platanoides metsävaahtera, vaahtera 
skogsolvon Viburnum opulus koiranheisi 
skogstry Lonicera xy/osteum lehtokuusama 
slån Prunus spinosa oratuomi 
sommarek, ek Quercus robur tammi, metsätammi 
spetsbladigt daggvide Salu; acutifolia huurrepaju 
spetshagtorn suippoliuskaorapihlaja 

Crataegus curvisepala, Crataegus ca/ycina 
svartoxbär Cotoneaster niger mustamarjatuhkapensas 
svartpoppel Popu/us nigra mustapoppeli 
svartvide Sa/ix myrsinifolia mustuvapaj u 
sälg Sa/ix caprea raita 
sätervide Sa/ix borea/is outapaju 
tall Pinus si/vestris mänty, metsämänty 
tibast Daphne mezereum näsiä 
trubbhagtorn, häckhagtorn tylppäliuskaorapihlaja 

Crataegus monogyna 
trädhagtorn Crataegus submo//is iso-orapihlaj a 
ullvide Sa/ix /anata villapaju 
vildapel Ma/us sy/vestris metsäomenapuu 
vildkaprifol Lonicera peric/ymenum ruotsinköynnöskuusama 
vinterek, bergek Quercus petraea talvitammi 
vitpil Sa/ix alba hopeapaju 
vitpoppel populus alba hopeapoppeli 
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vresalm Ulmus laevis 	 kynäjalava 
vresros Rosa rugosa 	 kurttulehtiruusu 
vårtbjörk Betula pendula 	 rauduskoivu, riippakoivu 
ängsvide Salix starkeana 	 ahopaju 

ahopaju ängsvide 
aitalikusteri liguster 
aito kilsepensas silverbuske 
amerikanorapihlaja amerikansk hagtorn 
douglaskuusi douglasgran 
euroopanlehtikuusi europeisk lärk 
euroopanmarjakuusi idegran 
euroopansorvarinpensas benved 
haapa asp 
halava jolster 
hanhenpaju krypvide 
harmaahaapa gråpoppel 
harmaaleppä gråal 
harmaapaju gråvide 
harmaapoppeli gråpoppel 
hevoskastanja hästkastanj 
hieskoivu glasbjörk 
hopeapaju vitpil 
hopeapoppeli silverpoppel, vitpoppel 
huurrepaju spetsbladigt daggvide 
härmäpaju daggvide 
ihraruusu hartsros 
iso-orapihlaja trädhagtorn 
isolehtilehmus bohuslind 
isotuomipihlaja häggmispel 
jalava alm, skogsalm 
jalokastanja kastanj 
japaninlehtikuusi japansk lärk 
jokipaju mandelpil 
juolukkapaju odonvide 
kalvaspaju blekvide 
kapealehtipaju rosmarinvide 
karjalanruusu finnros 
kataja en 
kiiltopaju grönvide 
koiranheisi skogsolvon 
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koiranruusu nyponros 
koivu björk 
kontortamänty contortatall 
koripaju korgvide 
korpipaatsama brakved 
kujajalava lundalm 
kurttulehtiruusu vresros 
kuusi gran 
kynäjalava vresalm 
kääpiöpaju risvide 
lapinpaju lappvide 
lehmus lind, skogslind 
lehtikuusi lärk, europeisk lärk 
lehtojalava lundalm 
lehtokuusama skogstry 
lettopaju glansvide 
marjakuusi idegran 
marjaomenapuu bärapel 
metsälehmus skogslind, lind 
metsämänty tall 
metsäomenapuu vildapel 
metsäruusu kanelros 
metsatammi ek, sommarek 
metsätuomi hägg 
metsävaahtera skogslönn, lönn 
misteli mistel 
muratti murgröna 
rnustamarjakanukka skogskornell 
mustamarjatuhkapensas svartoxbär 
mustapoppeli svartpoppel 
mustuvapaju svartvide 
myrttipaju glansvide 
mänty tall 
napapaju polarvide 
niinipuu skogslind, lind 
niverävaahtera naverlönn 
nuolipaju blekvide 
näsiä tibast 
orapaatsama getapel 
orapihlaja hagtorn 
oratuonii slån 
orjanlaakeri järnek 
outapaju sätervide 
palsamipoppeli balsampoppel 
pihlaja rönn 
piilipuu knäckepil 
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pohjanpaju lappvide 
pohjantuomi nordhägg 
puistolehmus parklind 
punapaju rödvide 
punatammi rödek 
pyökki bok 
pyöröl i uskaorapihlaj a iundhagtorn, rundhagtorn 
pähkinäpensas hassel 
raita sälg 
rauduskoivu vårtbjörk 
riippakoivu vårtbjörk 
ruotsinköynnöskuusama vildkaprifol 
ruotsinpihlaja oxel 
saarni ask 
saksanjaiokuusi siivergran 
salava knäckepil 
siperianlehtikuusi sibirisk lärk 
siperianorapihiaja sibirisk hagtorn 
sirotuomipihlaja kai häggmispel 
sitkankuusi sitkagran 
suippoliuskaorapihlaja spetshagtorn 
suomenpihiaja finnoxel 
suomyrtti pors 
taivikkipaju pyrolavide 
talvitammi bergek, vinterek 
tammi ek, sommarek 
tervaleppä kiibbai 
tuhkapaju gråvide 
tundrapaju islandsvide 
tunturipaju ripvide 
tuomi hägg 
tuomipihlaja häggmispei 
tyippäliuskaorapihlaj a häckhagtorn, trubbhagtorn 
tyrni havtorn 
vaahtera iönn, skogsiönn 
vaivaiskoivu dvärgbjörk 
vaivaispaju dvärgvide 
valkopyökki avenbok 
verkkolehtipaju nätvide 
villapaju ullvide 
virpapaju bindvide 
vuorijalava skogsaim, alm 
vuorimänty bergtall 
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Kortfattat om innehållet 

S. 	3-5 Liisa Pihlajamaa, redaktör för Invandrartidningens finska version 
Viikkoviesti och auktoriserad translator, skriver om minoritets-
språkskommitténs betänkande, som nu är ute på remiss. 

s. 	6-10 Hannele Ennab, auktoriserad translator, som för närvarande innehar 
ett vikariat på Sverigefinska språknämnden, skriver om hur man i 
Järfälla kommun stöder barnen i deras utveckling mot tvåspråkighet 
och om hur en arbetsdag ser ut i hennes arbete som hemspråkslärare 
i förskolan. 

s. 11-13 Matti J. Korhonen, f.d. lärare och utbildnings- och kultursekreterare 
vid Sverigefinska Riksförbundet, som i nästan tre årtionden varit 
aktiv i sverigefinskt organisationsliv, skriver om sina intryck från 
det språkvårdsseminarium som Sverigefinska språknämnden nyl 1-
gen anordnade. 1 föredragen behandlades finska språket i EU-tiden, 
nyord i finskan och problem med användningen av verb. 

S. 	13 En rekommendation från Nämnden för medicinsk terminologi i Fin- 
land. Nämnden har beslutat om en finskspråkig motsvarighet till 
termen genmanipulerad mat. 

s. 14-15 En svensk-finsk lista över vintersportsgrenar sammanställd av 
Hannele Ennab. 

s. 16-21 En svensk-finsk lista över träd och buskar i Norden sammanställd av 
Margaretha Terner. 
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