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Kokemuksia kielityöstä 

Viikkoviesti on ilmestynyt viimeisen kerran. Tarkoitan meille kaikille tutuksi 
käynyttä lehteä. Samanniminen lehti tulee kyllä meille tilaajille edelleenkin, 
mutta vielä emme tiedä, millainen tästä kehittyy. Viikkoviesti ennätti vaalia 
suomen kieltä Ruotsissa yli kolmekymmentä vuotta. Lehden välityksellä 
suomenkieliset saivat jatkuvasti ajankohtaisia tietoja Ruotsin lainsäädännöstä ja 
kaikesta muusta yhteiskuntaan liittyvästä. Vielä tärkeämpää oli kuitenkin se, että 
lehti noudatti johdonmukaisesti Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan suosituksia 
ja vakiinnutti siten tehokkaasti ruotsinsuomalaista terminologiaa. Yhtä johdon-
mukaisesti lautakunnan linjaa ej ole noudattanut mikään muu lehti. 

Toivomme, että uusi Viikkoviesti jatkaa edeltäjänsä maineen mukaisesti - 
suomen kielen hyväksi Ruotsissa. Nyt meihläruotsinsuomalaisilla on mahdolhisuus 
näyttää, pystymmekö itse julkaisemaan lehteä. Ellemme siihen pysty, emme voi 
myöskään Iuottaa kielemme säilymiseen. 

Kaksi suomen kielen parissa pitkään työskennellyttä ruotsinsuomalaista kertoo 
tässä Kieliviestin numerossa kokemuksistaan. Toinen heistä on toiminut opettajana 
ja toinen toimittajana. Vaikka heidän työtehtävänsä ovatkin olleet varsin erilaisia, 
niille on yhteistä uskomattoman suuri monipuolisuus jajatkuvajoustaminenjoka 
suuntaan. Uskon, että se on tyypillistä monihle muillekin vähemmistön ammateille 
ja tämä puolestaan osoittaa, että meidän ruotsinsuomalaisten voimavarat ovat 
todehla suuret. Ainakin vähemmistön itsensä on aika oppia käyttämään niitä 
hyväkseen! 

Paula Ehrnebo 
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Kotikielen opettaj ana 
Vuokko Män tvn en -Karlsson 

Fil, kand. Vuokko Mänlynen-Karlsson toimi ennen Ruotsiin muat-
toaan Suomessa oppikoulun lehtorina. Ruotsissa hän on suomen 
kielen lisäksi opettanut engkintiaja ruotsia. Seuraavassa hän ker-
too opettajantyöstään, josta kokemusta on kertynyt yli kolmelta-
kymmeneltä vuodelta. 

Tulin vuonna 1972 Ruotsiin siirtolais-
opettajaksi. Nimitys muutettiin sitten 
kotikielen opettajaksi,ja nykyään pitäi-
si sanoa äidinkielen opettaja, vaikka se 
tuntuu vieraalta. Mieluummin olisin 
ollut suomen kielen opettaja, sillä suo-
mea olen enimmäkseen opettanut, sil-
bin tällöin lisäksi englantia, ruotsiaja 
ruotsia vieraana kielenä. 

Aloittaessani 70-luvullaoppilaitaoli 
paljonja monet kesken koulunkäyntinsä 
Ruotsiin muuttaneita. Suomen kieli oh 
vahva ja ruotsin kielen oppiminen vei 
aikansa. Oppilaat tarvitsivat paljon 
opinnonohjausta, koska eivät ymmär-
täneet oppikirjojen tekstiä. Vanhem-
matkaan eivät usein osanneet ruotsia. 
Opettajan tehtäviin kuului kaikkien 
kotiin menevien papereiden kääntä-
minen tai tietojen välittäminen puhe-
limitse, kouluvarteilla tuikkina toimi-
minen ja joskus jopa sosiaalinen työ. 
Sitä varten siirtolaisopettajilla oli neljä 
ns. kuratiivista tuntia, jotka myöhem-
min poistettiin. Opetusvelvollisuus oh 
30 viikkotuntia miinus kuratiivisettun-
nit. Ensimmäisenä vuotena oli viisi 
kouluaja 55 oppilasta. Muttajo seuraa-
vana vuonna alue jaettiin kahdelle 
opettaj alle. Sam kaksi vierekkäistä kou-
luaja 36 oppilasta. Koulu kirjasi kan-
sabaisuuden, jotta se voisi tarjota koti-
kielen opetusta siitä kiinnostuneihle. 

Me suomen opettajat tapasimme 
säännöblisesti,järjestimmejuhlia,joihin 
tuli salin täydeltä väkeä. Kunnabba oh 
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run saasti rahaaeikäkirjoista ohlutpulaa. 
Vuonna 1974 kuntaan perustettiin 

ensimmäinen suomalainen luokka. Se 
vaikutti meidän toi sten oppilasmäärään. 
Lapset kasvoivatja oppibaat vähenivät. 
Virkani muuttui. Opettajasta tuli kier-
tävä. Kirjalaukku sebkään ja bussiai-
kataulu käteen. Välihlä piti viimeisten 
minuuttien aikana ruveta pukemaan 
vaatteita päälleen, jotta ehtisi bussille. 
Ruokatunti oli milloin sattui,jos ollen-
kaan. Eväät mukaan,jossain välissä ne 
ehti syödä. Kun tavarat unohtuivat 
väärälle koululle, niin oli otettava ja-
loista se, mikä puuttui päästä, eli men-
tävä hakemaan,jos mahdolhista. Välillä 
oli kaksi kuntaa ja seitsemän koulua. 
Viimeiset vuodet vaelsin viiden kuuden 
koulun vähiä samassa kunnanosassa. 
Edestakaisin, välillä samalle koululle 
kaksi kertaa samana päivänä. Kouhun-
vaihtoja saattoi kertyä nehjäkin samana 
koulupäivänä. Joku vuosi sitten laskin, 
että käytin kuusi pahkatonta oppituntia 
viikossa kouhunvaihtoihin koulupäi-
vän aikana. 

Pari vuotta sitten tuli uusi työeh-
tosopimus, jonka piti muka parantaa 
kotikielen opettajankin työehtoja. 
Määrättiin ns. työpaikka-aika, eli opet-
tajan piti pysyä työpaikahla 37,5 kel-
lotuntia viikossa. Osa ajasta kului ko-
kouksissa ja jähjehle jäänyttä aikaa oh 
määrä käyttää tuntien valmistamiseen 
ja muuhun opetukseen liittyvään työ-
hön. Kotikielen opettaj an työpäivä 



päättyi usein myöhemmin kuin tois-
ten, tyhjässä koulutalossa. Tuntien 
välissä olevasta ajasta osa kului kou-
lunvaihtoihin ja mahdollista vapaata 
aikaa oli usein vaikea käyttää tuntien 
valmistukseen. Kotikielen opettajan 
ainoa työpaikka koulussa oli opetus-
paikka, jossa monesti oli toisia ennen 
tunnin alkua ja usein toiset jo oven 
takana tunnin loppuessa. Sattuipa usein, 
ettei vakiopaikka ohlut vapaa edes 
tunnin alkaessa, vaan piti tavarat kaina-
lossa lähteä etsimään vapaata pöytääj a 
tuoleja. Ej sjjs ollut työpöytää saati 
kirjoituskonetta, puhumattakaan ope-
tusmaterjaalista ja lähdekirjallisuu-
desta,jota kotikielen opettajajo kauan 
oli pitänyt kotona säästyäkseen kir-
jahyllyn kantamisesta selkärepussa. 
Lisäksi kojn moisen työpaikkaan si-
donnaisuuden suoranaiseksi epäluotta-
mushauseeksi. Enkö muka ollut hoitanut 
työtäni aikaisemmin? Sitä paitsi olen 
ainakokenut opetustyönjonkinlaiseksi 
luovaksi työksi. Ideoitatulevien tuntien 
toteutukseen ej synny väsyneenä, käs-
kystä työpaikahla, vaan ne voivat tuhla 
kotona astioita pestessä, TV:tä kat-
sehlessa tai metsässä lenkihlä. 

Lukujärjestyksenkotikielen opettaja 
on aina saanut laatia itse,jokasyksyinen 
epätoivon kausi. Kun oli vain kaksi 
kouluaja tunnjt lain mukaan pidettävä 
kouhuajkana, vaikeutta tuotti se, että 
samankin vuosikurssin oppilaat oh 
ripoteltu eri luokille. Yhtenä vaikeutena 
ohivat ne oppihaat,jotkaeivät suostuneet 
tulemaan oppitunneilta. Ratkaisin asian 
sjten, että oppilaat saivat ylitunneista 
vastaavantuntimäärän lomaa. Sitä käy-
täntöä sain käyttää hyväksi kymmeni-
sen vuotta. 

Kouluministeri Persson osoitti suur-
ta kiinnostusta kotikielen opetusta koh-
taan. Se oli aivan Juan kahlista. Hänen 
aloitteestaan kotikielen tunnit mliii- 

rättiin kouluajan ulkopuolehle, määrä-
rahoja supistettiin ja opetusryhmien 
kooksi suositeltiin vähintään viittä op-
pilasta. Aikaisemmin määräraha oh 
ohlut 1,1— 1,4viikkotuntiaosahlistuvaa 
oppilasta kohtj. Vuonna 1993 minuhla 
oli kuudella kouluhla yhteensä 47 op-
pilasta ja 26 viikkotuntia. Eli entisen 
määritelmän mukaan hoidin kahta vir-
kaa. Onneksi työkuntani ej määrännyt 
ryhmän minimikooksi vjittä oppilasta, 
vaan saimmejakaa annetun tuntimäärän 
parhaaksi katsomahlamme tavalla. 
Viimeisinä vuosjna oppilaat olisivat 
jääneet täysin vaille suomen kielen 
opetusta,jos koulua kohtj olisi vaadittu 
viisi oppilasta. On kohtuutonta vaatia 
ala-asteen oppilaita kulkemaan omin 
päin koulun jälkeen toisehle koululle. 
Isommat eivät siihen hevin suostu. 

Lukujärjestyksen teko kävi entistä 
toivottomammaksi. Oppihaat oli otet-
tava koulun jähkeen, nukkuma-aamui-
na, ruokatunneilla, hyppytunneihla ja 
aha-asteen puohiluokan tunneilta, kun 
oppilaat olivat vapaa-ajankodjssa. Kävi 
usein niin, että mikään aika ei kouhu-
päivän aikana sopinut kaikilhe saman 
ryhmän oppilaihle ja kouhu päättyi kai-
kihla eri ajkaan. Kahden eri koulun 
oppilaat ehkä lopettivat jo kelho yksi, 
mutta jakautuiko opettaja kahtia. Kun 
kaikki mahdohhisuudet ohj tarkistettu, 
alkoi neuvottehu oppilaiden kanssa. Nä-
mä taas ehkä halusivat nukkua aamuh-
la, mennä kavereiden kanssa syömään 
tai ehkä vapaa-ajankodissa tehtiin jo-
takin niin kivaa, ettei sieltäkään haluttu 
ohla poissa. Neuvotehtiin opettajan kans-
sa, ohisiko mahdolhista, että oppilas voisi 
tuhla joltakin tunnihta ala- ja keskias-
teehla. Vanhemmat eivät ehkä hyväk-
syneet sitä tai esittivät muita toivo-
muksia. Opettajan pitäisi säästääjahka-
vaivojaan tai ajatella verenpainettaan 
tai ehtiä syödä. Kesti jopa pari ensim- 
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mäistä kuukautta ennen kuin kaikki 
tunnit vakiintuivat paikoilleen ainakin 
jouluun asti. Joulun jälkeen yläasteen 
oppilailta ehkä hävisi hyppytuntija piti 
löytää uusi aika. 

Suomalaisten opettajien kesken 
olimme tulleet siihen tulokseen, että 
suomalaiset lapsetja vanhemmat esit-
tivät tavattomasti vaatimuksia tuntien 
sijoittamisesta verrattuna monien mui-
den kielten oppilaisiin. Olen tavannut 
pieniä persialaislapsia istumassa kirjas-
tossa odottamassa opettajaa parikin tun-
tia oppituntien päätyttyä tai yläluok-
kalaisia eri kouluilta kerääntyneenä 
luokkaan odottamaan puolan opettajaa 
kello puoli neljä. 

Suomea kotikielenä on sääntöjen 
mukaan saanut opiskella se, jonka 
kotonakäytetään suomeaj aj oka puhuu 
suomea. Varsinkin aikaisemmin suo-
mea sai opiskella myös vieraana kie-
lenä. Päämääränäon ollutkaksi viikko-
tuntia suomea eli 2 x 40 minuuttia, mi-
kä joskus ej toteutunut lukujärjestyk-
sen vuoksi. Tällä hetkellä lienee har-
valla oppilaalla kahta viikkotuntia, 
useimmilla 60 minuuttia tai ehkäpä vain 
40 minuuttia. 

Vielä vuonna 1990 työkunnassani 
oli yksitoista suomalaista kotikielen 
opettajaa. Viime vuonna oli peruskou-
lussa kolme kotikielen opettaj an virkaa, 
nyt on 2,5 virkaa 88 oppilasta kohti. 

Alkuvuosina hapuilin suomen kielen 
opetuksessa. Olin Suomessa opettanut 
ruotsia ja englantia ja vasta täällä 
opiskelin suomea yliopistossa. Opet-
taessa oppii, oppilaat opettivat opet-
tajalle, minkälaisia vaikeuksia opiske-
lussa oh, ja olikin paljon helpompaa 
nähdä oppilaiden taidot, mahdolli-
suudet ja vaikeudet, kun neljänkym-
menen oppilaan asemesta oli kor-
keintaan kymmenen oppilasta ja jos-
kus vain yksi. Vuosien aikana kehittyi  

oma opetustyyli. Tietoja ja taitoja tuli 
kartuttaa kielen eri alueilla: sanavaras-
toa erilais in teksteinja aihepiirein, esim. 
ymparistöoppia, maantietoa, historiaa 
ja luonnollisesti kaikenlaisia lukuteks-
tejäaapisestaklassikkoihin. Ohjelmaan 
kuului puhuminen, puheen ja tekstin 
ymmärtäminen ja erilaisten tekstien 
tuottaminen vapaasta kirjoituksesta 
histonan esitelmiin. Oikeakiehisyyttä 
ja oikeinkirjoitusta harjoiteltiin, ja tie-
tysti sitä useimpien oppilaiden vähek-
symää kielioppia. Oppimispelit olivat 
mieleisiä, sitten olisi pitänyt käyttää 
tietokoneita. Kaiken muun opettami-
seen kuuluvan olen voinut opiskella 
kirjoista ja kursseilla paitsi musiikin. 
Koko opetusurani ajan olen pitänyt 
suurimpana puutteenani vajavaista 
laulutaitoani ja saanut korvata sen 
musiikkikaseteilla. 

Opiskelua yritin piristää ääninau-
hoin, pelein, leikeinjajoskus filmeillä 
ja videoilla. Monehla koululla, ej kai-
kula, kotikielen opetus ohija on edelleen 
sijoitettu mihloin mihinkin kopperoon 
tai syrjäiseen tilaan,jonne oli hankalaa 
tai suorastaan mahdotonta viedätai ajan 
puutteessa ehtiä hakemaan edes nau-
huria. Museoissa, teatterissa ja eloku-
vissa kävimme aikaisemmin ja kerran 
jopa Maarianhaminassakin. Muistan, 
että kauan sitten leivoimme joskus ja 
teimme mehua. Se oli sitä aikaa,jolloin 
oh vain kaksi kouluaja keittiö vieressä. 
Aikamoinen stressi oh, kun keräsin 
viideltä koululta oppilaat ja menimme 
katsomaan teatteria keskustan koulul-
le. Mitä hankalammaksi työtihanne 
muuttuija mitä vanhemmaksi itse tuhin, 
sitä vähemmän jaksoin ryhtyä mihin-
kään ylimääräiseen. Opetuksen ohjeena 
pidin, että ohin opettaja, en vapaa-ajan-
kerhon ohjaaja. Tunnit olivat opiskelua, 
eivät ajankulua varten. Jotain oli opit-
tava j oka tilanteessa. Opiskelun tulok- 
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sista annettiin arvosana. Arvosanan tuli 
kertoa oppilaan suomen kielen hallin-
nasta ja ahkeruudesta. 

Omista päämääristäni ja ponnis-
tuksistani huolimatta en onnistunut 
innostamaan kaikkia oppilaitani suo-
men kielen opiskeluun. Monet lopet-
tivat. Sanotaan, että opettajanja opetuk-
sen on oltava niin mielenkiintoista, et-
tä kaikki kiinnostuvat opiskelemaanja 
mieluummin säilyttävät mielenkiinton-
sa myöhemminkin. Valitettavasti en ol-
lut niin suurenmoinen pedagogi. Luulen 
kuitenkin, että opettaja on joskus vain 
yksi opiskeluintoon vaikuttava tekijä. 
Itse en ryhtyisi pelaamaanjalkapalloa, 
vaikka olisi kuinka mainio opettaja, 
liikuntaa kylläkin harrastaisin. 

Pahoin pelkään, etten ole edes in-
noittanut opiskelun lopettaneita oppi-
laita säilyttämään jo olevaa suomen 
kielen taitoa. Suomen kieli tuntuu häviä-
vän tältä puolen lahtea ihmeen nopeasti. 
Mikä on suomalaisten asenne omaan 
kieleensä? Monet tuntuvat ajattelevan, 
että kun on sopeuduttu tähän maahanja 
opittu ruotsin kieli, ej suomea enää tar-
vitse osata. Ruotsinsuomalaiset eivät 
näytä olevan tietoisia, miten suuressa 
määrin suomenkielentaitoista väkeä et-
sitään työpaikkailmoituksissa. Aivan 
ylimalkaisen silmäilyn tuloksena olen 
parin viikon aikana syyskuussa nähnyt 
toistakymmentä ilmoitusta. Seuraavat 
yhtiöt ovat hakeneet suomen kieltä tai-
tavaahenkilökuntaa: SAS, BonnierAB, 
ELFA, Force Computers, Itege AB, 
Secus Data, SpanishLeatherCo, Brooks 
International, GCTI, Wyeth Lederle 
Nordiska AB, The Image Bank, Luft-
fartsverket, Cerealia ja Mercuri Urval 
useissa ilmoituksissa. Puhumattakaan 
kaikistaRuotsiinlaajentuneistasuoma- 

laisyhtiöistä ja hoitoalan henkilökun-
nasta,joiden yhteydessäei kielitaidosta 
puhuta mitään. Ajatella sopii myös, 
riittääkö kaikissa toimissa pelkkä ar-
kisen puhekielen hallinta, ts. tyydyttävä 
suullinen suomen kielen taito. 

Kun muistelen menneitä vuosia, 
voin vain sanoa, ettäkirjava on ihmisen 
ikä. On ollut kouluja, joissa viihtyi pa-
konomaisesti,ja kouluja,jotka sulkivat 
kotikielen opettajankin turvalliseen ja 
ystävälliseen syleilyyn. On ollut oppi-
laita, kaikenlaisia, niitä,jotka eivät kos-
kaan muistaneet tulla tunnille ja niitä, 
jotka jo ala-asteelta lähtien tulivat 
ajoissa kirjat ja tehtävät mukanaan. 
Jotkut eivät olisi koskaan halunneet 
läksyä,jotkut lupasivat vapaaehtoisesti 
tehdä kotona sitä tai tätä. Jotkut oppi-
laat eivät tuntuneet edistyvän missään 
muussa kuin pituudessa, vaikka teki-
sivät minkälaisia tehtäviä. Heidän tai-
tonsa ja harrastuksensa olivat muissa 
asioissa. Oh oppilaita,jotka ala-asteella 
osasivat vain muutaman sanan suomea, 
muttajotka yhdeksännellä ymmärsivät 
suomalaisten kirjailijoiden tekstin. 
Muistan erään pienen pelokkaan tytön 
ykkösellä, yhdeksännellä hän oli pys-
typäinen, oma-aloitteinen nuori neito. 
Monet olivat ne oppilaat,jotka ilahdut-
tivat ja mykistivät opettajan miehiku-
vitusrikkailla ja notkeakielisillä teks-
teillä. Omaksi ja oppilaiden ja toivot-
tavasti myös kotien iloksi olivat op-
pilaiden tekstit ja runot vuosittain jul-
kaisemissamme oppilaslehdissä. Muis-
toja riittää loputtomiin. Työni paras 
kannustin, iloja kiitos ovat olleet ahke-
rat ja välittömät lapset ja nuoret. 

Toivon, että suomen kieli kokisi 
herätyksen ja että vielä kauan voisin 
seurata suomen opetuksen kuulumisia. 
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Ruotsinsuomalainen toimittaj a 
- toimituksen sekatyöläinen 
Liisa Anjum 

Kirjoittajan artikkeleita onjulkaistu Kieliviestissä useita 
kertoja. Kuten seuraavasta artikkelista il,nenee, hän on 
työskennellyt Ruotsissa pitkään toimittajanaja kääntiijänä. 

Kieliviestissä on viime aikoina esitelty 
eri ammatteja,joissakäytetään suomea. 
Esittelen seuraavassa ruotsinsuoma-
laisen lehtitoimittajan työtä. Suku-
puuttoon kuoleva ammatti, ios katsoo 
lehtien määrää, niiden levikkiä ja 
levinneisyyttä. 

Muistan, kuinka opiskeluaikana 
halusin tehdä tutkielman ruotsinsuo-
malaisista lehdistä. Missään ej ollut 
kaiken kattavaa kokoelmaa niistä. Et-
sin lehtiä Helsingin yliopiston kirjas-
tosta ja Tukholman kuninkaallisesta 
kiriastosta. Tutkin mikrofilmejä, haas-
tattelin vielä elossa olevia toimittajia, 
jouduin mustasukkaisuusdraamankin 
uhriksi käydessäni hakemassa vanhoia 
vuosikertoja erään omakotitalon kella-
rista. Sillä usein ainoa mahdollisuus 
saada nähdä lehtiä oli käydä itse hake-
massa niitä päitoimittajan luota. Pää-
toimittajan, joka samalla oli lehden 
talouspäällikkö, ilmoitustenhankkijaja 
tilausten vastaanottaja. Päätoimittaja 
kirjoitti useimmat tekstit itse, hankki 
kuvat, kantoi lehdet vaikka Suomen 
laivojen satamaan saadakseen ilmoit-
tajat uskomaan Ievikkiinsä, hoiti kaiken. 

Itsekin tein pari kertaa freelance-
juttuja Tukholmassa ilmestyvään Suo-
malaisten Uutislehteen. Lehdellä ej 
ollut varaa maksaa toimittajan mat-
koja. Niinpä se järjestyi niin, että pai-
kallinen ruotsalainen yritys kustansi 
matkat ja hotellit perillä. Paikkio itse 
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jutusta oli lähes olematon. Näin kävin 
Ramnäsissa, jonne suomalaiset olivat 
Juuri rakentaneet saunan, ja Karisko-
gassa, jossa Boforsin tehtaat varjelivat 
tarkoin asetuotannon salaisuuksia. 
Päätoimittajan business-menetelmät 
valkenivat minulle vasta myöhemmin 
ja katkaisin yhteistyön,joka alkoi hipoa 
toimittajaetiikan rajoja. 

Nyt, kymmeniä vuosia myöhemmin, 
ymmärrän näitä Toivo Heinoa, Kaapo 
Malkaaja Laila Lehén-Astalaa. Heillä 
oli kova halu tehdä lehteä, mutta 
ruotsinsuomalainen kenttä oli kaikkea 
muuta kuin heippo tavoittaa. Jostain 
syystä ruotsinsuomalainen ej koskaan 
ole myöskään oppinut arvostamaan 
omia lehtiäan. 

Vieläkin Ruotsissa on lehtiä, jotka 
toimivat Heinon ja Malkan hengessä. 
hlmaisjakelulehtiä kuten Suur-Tukhol-
rna, mutta tavallaan myös esimerkiksi 
Ruotsin Suornalainen. Ruotsin Suo-
malaisen höytää suomahaisten gyneko-
logien ja hammaslääkärien vastaano-
toihta ja tuon tuosta putkahtaa ihmais-
jakelunumero kotiin. Lehden päätoi-
mittaja Pentti Salo on tähän mennessä 
ollut myös vastuussa lehden taloudesta. 
Ruotsin Suomalaisessa on vain hiukan 
enemmän väkehi kuin tuonnoin Tukhol-
malaisessa ja Suornalaisten Uutisleh-
dessä. 

Kun tiedän miten vaikeaa lehden 
tekeminen on Ruotsissa, niin en voi 



muuta kuin ihailla kaikkia, jotka jak-
savatjatkaa tätä epäkiitollista työtä. 

Itse tulin kesätoiniittajaksi Eskils-
tunaan 1966 ja jäin sinne viideksi 
vuodeksi. 

Suomalaisen pal stan julkaiseminen 
eskilstunalaisessa Folketivsa alkoi siitä, 
että kirjoitin suomalaisia koskevatjutut 
ja haastattelut sekä suomeksi että 
ruotsiksija nejulkaistiin myös molem-
mula kielillä. Varsin pian sain vastuul-
leni tehdä kolme kertaa viikossa eril-
lisen suomalaisen "palstan", joka to-
dellisuudessa oli kaksi tai kolme leh-
den palstaa. Kirjoitin edelleen myös 
ruotsinkiehisiäjuttuja tavallisena yleis-
toimittajana, mutta minun ci enää tar-
vinnut ruotsintaa suomeksi kirjoit-
tamiani tekstejä, vaan sain tehdä suo-
malaisille aivan oman palstan. 

Folketin suomalaisesta palstasta tu-
ii pidetty ja tärkeä Eskilstunan suoma-
laisihle, sillä se muodosti vastapainon 
kaupungin"porvarilehden" suomenkie-
liselle palstahle. Olin käynyt tiukan 
toimittajakoulutuksen Suomessa, ta-
voitteenani oli olla puolueeton, antaa 
asioiden puhua, olla pienten ihmisten 
puolella. Eskilstunassa syntyi siihen 
aikaan suomenkiehinen sosiaahidemo-
kraattinen yhdistys, joka oli jäsen-
määrältään Ruotsin suurinjatoimi alus-
sa hyvin virkeästi. Suomenkielisellä 
palstalla oli varmaan suuri merkitys 
yhdistyksehle, koska se sen välityksel-
lä sai levitettyä tietoa toiminnastaan. 
Kuitenkin noudatin edelleen tiukkaa 
linjaa: palstalla ci otettu pohiittista 
kantaa ja eri yhdistysten toiminnasta 
raportoitiin puolueettomasti. 

Vuonna 1967 näki päivänvalon 
Viikkoviesti, valtiol lisen Invandrar-
tidningen-säätiön julkaisema lehti. 
Minulle, maaseudulla asuvalle toimit-
tajalle, sen ilmestyminen merkitsi pal-
jon. Vihdoinkin saatoin lukea Ruotsin  

yhteiskunnan ilmiöistäselvähläsuomen 
kielellä. 

Siihen saakka olin ollut Eskilstu-
nassa kielellisessä paitsiossa. Ruotsissa 
asuva suomalainen toimittaja joutuu 
koko ajan testaamaan kiehitaitoaan, 
suuri osa työstä on pakostakin kään-
tämistä. Minulla ej olhut mitään hautaa 
mihin olisin pahlotelhut suomen kieltä-
ni. Jouduin kokonaan huottamaan 
entisiin tietoihinija tunsin monta kertaa 
kiitohhisuutta Tampereen yhiopiston 
toimittajahinjan suomen kiehen opettajaa 
kohtaan siitä. että hän oh asettanutriman 
korkealhe. 

Muutamia vuosia myöhemmin ohin 
itse samaisen Viikkoviestin toimittaj a 
ja kääntäjä. Toiveammatti sikähi että 
saatoin käyttää mohempiataitojahyväk-
seni. Mutta raskas, vaativa ja monta 
kertaa turhauttava. 

Toimituksen 
sekatyöläinen 
Ruotsinsuomahainen hehtitoimittaja on 
todehhinen toimituksen sekatyöläinen. 
Tämä koskee lähes kaikkia Ruotsissa 
ihmestyviä lehtiä. Viikkoviesti ci ole 
poikkeus. 

Huomasin kohta olevani toimittaja, 
taittaja, vahokuvaaja, kääntäjä, oikohu-
kija ja tarkistaja. 

Kun tietokoneet tuhivat käyttöön, 
minusta tull myös hatoja. Tekstejä ci 
enää ladota ohlenkaan kirjapainossa, 
vaan toimittajanj a kääntäjän odotetaan 
tuottavan virheettömiä tekstejä, jotka 
toimitetaan eteenpäin hevykkeelhä tai 
modeemilla. 

Lisätyötä ci ole tietääkseni koskaan 
korvattu rahahhisesti. Nykyisin saa sen 
sijaankuulla,jos valittaatyötaakkaansa: 
- Mutta sinuhla sentään on työpaikka. 

Niin on, minulla on työpaikka ja 
työtäolisi toisillekinjakaa. Tämänjutun 
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tullessa julkisuuteen ej työpaikkaa 
kuitenkaan enää ole minullakaan. 
Viikkoviesti lakkasi ilmestymästä val-
tiollisen Invandrartidningen-säätiön 
julkaisemanaja on nyt toisissa käsissä, 
toisten toimittama. 

Aika el riitä 
Ruotsinsuomalaisen lehtitoimittajan 
suurin ongelma on ollutja on varmaan 
vastaisuudessakin ajanpuute. Joskus 
käy kateeksi Ruotsin radion ja televi-
sion suurta suomalaista toimittaja-
joukkoa. Kunpa meillä olisi samanlaiset 
resurssit! 

Ideoistaminullaei ole ollut puutetta 
sitten opiskelija-aikojen ideakokeiden. 
Kirjoitettavaa löytyisi enemmän kuin 
lehdessä on ollut tilaa. Mutta mistä aika 
kaikkeen? 

Muunnellakseni hiukan erään iskel-
män sanoja voisin todeta, ettäjokainen 
ihminen onjutun arvoinen. Jotkut haas-
tateltavani ovat kylläjoskus väittäneet, 
että heidän elämänsä on niin yksitoik-
koista ja tapahtumaköyhää, ettei siitä 
ole mitään kirjoittamista. Mutta kun 
heitä jututtaa, löytää monta mielen-
kiintoista vinkkeliä. Hyvä toimittaja 
saa esille juuri sen mikä kussakin ih-
misessä on hänelle ominaista ja ehkä 
ainutlaatuista. Ja yleensä ihmiset ovat 
tyytyväisiä haastatteluun varsinkin kun 
heidän antaa lukea sen ennenjulkaisua. 
Näin välttää myös turhat virheet leh-
dessä. 

Monet toimittaj at ja haijoittelijat 
ovat saaneet koulutusta Viikkoviestissä. 
Monia kääntäjiä on myös kokeiltu ja 
koulutettu vaihtelevalla menestyksellä. 
Auktorisoitu tai valantehnyt kielen-
kääntäjäkään ei välttämättä ole haka 
kääntämään lehtitekstiä. Saattaa olla, 
että hänellä ej ole tarpeeksi yleissivis- 

tystä (ts. hän ej seuraa maailman tapah-
tumia eikä lue lehtiä "sjllä silmällä") 
tai voi olla, ettei hänen kielensä eläja 
muotoudu lukijan odottamalla tavalla. 
Pelkkä oikeakielisyys ej riitä. Joskus ej 
riitä suomen, joskus ej ruotsin kielen 
taito. Mutta kaikki voivat kehittyä! 

Hyvän lehtijutun salaisuus on yk-
sinkertainen: sen pitää tyydyttää lukijan 
tiedonnälkä ja vastata hänen kysy-
myksiinsä: mitä, missä, miksi, milloin, 
miten, kuka? Siis nämä vanhat ystä-
vämme: viisi ämmää ja yksi koo. 
Erityisesti tämä pätee uutisjuttuihin. 
Josjuttu on lisäksi sujuvaa suomea,jos 
on onnistuttu herättämään mielenkiinto, 
jos tarina luistaa ja asiat ovat oikein, 
niin mikä siinä on etteikö sitä voisi 
julkaista? 

Jokainen meistä tietää, ettei tämä 
ole ihan niin yksinkertaista kuin luul isi... 

Vaikeinta on ehkä siirtolaistoi-
mittajalla - nyttemmin meitä kai voi 
kutsua vähemmistökielisiksi toimit-
tajiksi. Elämme vieraassa kieliympä-
ristössä, kieli köyhtyy, ej ole aina 
toimitussihteeriä, jolta kysyä. Onneksi 
on nykyisin Ruotsinsuomalainen kie-
lilautakunta, jonka työntekijöiden 
kanssa olen pohtinut lukuisia tyyli-
kysymyksiä, miettinyt mikä sana olisi 
paras vastine. Usein oikea vaihtoehto 
putkahtaa itsestään kun saa keskustel-
la jonkun toisen kanssa, joka on 
kiinnostunut kielestä ja joka seuraa 
asioita. Siksi nyt kun meidän Viik-
koviestistämme ovat tulossa viimeiset 
numerot ja uudesta en vidd tiedä mi-
tään, haluaisin antaa erityiset kiitok-
set kielilautakunnalle näiden parinkym-
menen vuoden erinomaisesta yhteis-
työstä. Meillä on molemmilla ollut sama 
päämäärä: Pitäd suomen kieli selkeä-
nä Ruotsin maassa. 
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Oikaisu 

Kieliviestin numerossa 3/1998 julkaistiin Raija Kangassalon artikkeli Kielen 
rekistereistä. Artikkelin viimeiseen kappaleeseen oli valitettavasti päässyt virhe. 
Lehdessä kirjoitettiin seuraavasti: "Parhaillaan keskustellaan ruotsinsuomen 
tunnustamisesta vähemmistökieleksi - -" Keskustelu käydään tietenkin suomen 
tunnustamisesta. 

Ruotsissa käytettävästä suomen kielestä ej ylipäätään tarvitse käyttää 
ruotsinsuomi-nimitystä muutoin kuin selvyyden erityisesti vaatiessa. Nimityksen 
liiallinen viljely saattaajopa aiheuttaa sekaannusta, koska kaikki eivät määrittele 
käsjtettä samalla tavalla. 
Toimitus 

Lastentauteja ym. 
Koonnut Margaretha Terner 

acetonkräkningar, cykliska kräkningar 	asetonioksentelu 
adenoid, svaigtonsill, körtel bakom kitarisa 

näsan tonsilla pharyngea 
adenoida vegetationer, förstorad körtel kitarisan liikakasvu 

bakom näsan vegetationes adenoides, 
hyperpiasia tonsillae pharyngica 

allergisk snuva rhinitis allergica allerginen nuha 
anorexia nervosa, nervös anorexi laihuushäiriö 

anorexia nervosa 
aptitlöshet ruokahaluttomuus 
atopiskt eksem eczema atopicum, atooppinen ekseema, 

dermatitis atopica herkistysihottuma 
barndiabetes diabetes juvenilis nuoruusiän diabetes, 

tyypin 1 diabetes 
barnepilepsi epilepsia infantum lasten epilepsia 
blöjdermatit, blöjeksem dermatitis infantum vaippaihottuma 

regionis inguinalis et glutealis 
bulimi, hetsätning bulimia nervosa bulimia, ahmimishäiriö 
böjveckseksem taiveihottuma 
cerebral pares, CPpararysis cerebralis CP-oireyhtymä 

infantilis 
cykliska kräkningar, acetonkräkningar asetonioksentelu 
dagvätning enuresis diurna päiväkastelu 
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enkopres encopresis tuhriminen, enkopreesi 
falsk krupp, pseudokrupp larvngitis valekuristustauti, 

pseudocrouposa, larvngitis obstructiva pseudokruppi 
feberkramper com'ulsionesfebriles kuumekouristukset 
femte sjukan erythema infectiosurn pikkurokko, parvorokko, 

viides lastentauti 
förstorad körtel bakom näsan, adenoida suurentunut kitarisa; 

vegetationer hyperpiasia tonsillae kitarisan liikakasvu 
pharvngicae, vegetationes adenoides 

gnejs, mjölkskorv crusta lactea, maitorupi 
eczeina infantum 

gomtonsill, halsmandel, öronmandel nielurisa 
tonsilla palatina 

haisfiuss angina tonsillaris; tonsillitis acuta kurkkutulehdus, angiina; 
äkillinen nielurisatulehdus 

hetsätning, bulimi bulimia ahmimishäiriö, bulimia 
hyperaktivitet hyperactivitas ylenmääräinen touhukkuus 
hösnuva rhinitis allergica heinänuha 
impetigo, svinkoppor impetigo märkärupi 
infantil idiopatisk skolios imeväisten idiopaattinen 

scoliosis idioparhica infantilis kieroselkäisyys 
juvenil idiopatisk skolios lasten idiopaattinen 

scoliosis idiopathica juvenilis kieroselkäisyys 
juvenil reumatoid artrit lastenreuma 

arthritis rheumatoides juvenilis 
kikhosta pertussis hinkuyskä 
kolik colica koliikki 
kräkningar vonitus oksentaminen 
körtel bakom näsan, adenoid, svaigtonsill kitarisa 

tonsilla pharyngea 
körtelfeber mononucleosis infectiosa rauhaskuume 
magont, ont i magen vatsakivut 
matutslag eczerna ex alimentis ruoka-aineihottuma 
matvägran ruoasta kieltäytyminen 
MBD, minimal hjärnfunktions- MBD-oireyhtymä, vähäinen 

rubbning minimal brain dysfunction aivotoiminnan häiriö 
mellanöreinflammation otitis media välikorvatulehdus 
mjölkskorv, gnejs crusta lactea, eczenia maitorupi 

infantum 
mässling morbilli tuhkarokko 
navelkolik, spädbarnskolik napakoliikki, lapsen- 

colica infantum koliikki 
neonatai diabetes vastasyntyneen diabetes 

diabetes mellitus neonatalis 
nervös anorexi, anorexia nervosa laihuushäiriö 

anorexia nervosa 
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näspolyp polvpus nasi nenäpolyyppi 
nässelutslag, urtikaria urticaria nokkosihottuma, nokkos- 

rokko 
ont i magen, magont vatsakivut 
otit, öroninflammation otitis korvatulehdu, otiitti 
pemfigus pernphigus neonatorum vastasyntyneen rakkulatauti 
pseudokrupp, falsk krupp laryngitis valekuristustauti 

pseudocrouposa, laryngitis obstructiva 
påssjuka paroritis epidemica sikotauti 
ruminationstillstånd rurninatio pulautteluhäiriö 

röda hund rul,ella vihurirokko 
scharlakansfeber scarlatina tul irokko 
sekretorisk mellanöreinflammation liimakorva(tauti), sekre- 

otitis ,nedia secretoria torinen välikorvatulehdus 

skelning, strabism st ra bismus karsastus 
spädbarnsdiarré diarrhoea infantum, vastasyntyneen ripuli 

diarrhoea neonatalis 
spädbarnskolik, navelkolik colica infantum lapsenkoliikki, napakoliikki 
stamning dvspheinia, balbutismus änkytys 
strabism, skelning strabismus karsastus 
svaigtonsill, körtel bakom näsan, adenoid kitarisa 

tons illa phar'ngea 
svinkoppor, impetigo imperigo mirkärupi 

sängvätning enuresis nocturna vuoteenkastelu, yökastelu 
tredagarsfeber exanthema subitum kolmen piivän kuume, 

vauvarokko 
tremånaderskolik kolmen kuukauden koliikki 

ungdomsfinnar nuoruusiän finnit 
urtikaria, nässelutslag urticaria nokkosihottuma, nokkosrokko 

vattkoppor variceilae vesirokko 

vaxpropp cerumen ohturans vahatulppa 

vårta verruca syylä 
växtvärk kasvukivut 
ätstörning perturhatio edendi syömishiiriö 
öroninflammation, otit otitis korvatulehdus, otiitti 

öronmandel, halsmandel, kitarisa 
gomtonsill tonsilla palatina nielurisa 

ahmimishäiriö hetsätning, bulimi 

allerginen nuha allergisk snuva 

angiina haisfiuss 

asetonioksentelu acetonkräkningar, cykliska 
kräkningar 
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atooppinen ekseema 
bulimia 
CP-oireyhtymä 
enkopreesi 
heinänuha 
herkistysihottuma 
hinkuyskä 
imeväisten idiopaattinen kiero- 

selkäisyys 
karsastus 
kasvukivut 
kitarisa 

kitarisan liikakasvu 

koliikki 
kolmen kuukauden koliikki 
kolmen päivän kuume 
korvatulehdus 
kurkkutulehdus 
kuumekouristukset 
laihuushäiriö 
lapsenkoliikki 
lasten epilepsia 
lasten idiopaattinen kieroselkäisyys 
lastenreuma 
liimakorva(tauti) 
maitorupi 
MBD-oireyhtymä 

märkärupi 
napakoliikki 
nenäpolyyppi 
nielurisa 
nokkosihottuma 
nokkosrokko 
nuoruusiän diabetes 
nuoruusiän finnit 
oksentaminen 
otiitti 
parvorokko 
pikkurokko 

atopiskt eksem 
bulimi, hetsätning 
cerebral pares, CP 
enkopres 
hösnuva 
atopiskt eksem 
kikhosta 
infantil idiopatisk skolios 

skelning, strabism 
växtvärk 
adenoid, svaigtonsill, körtel bakom 

näsan 
adenoida vegetationer, förstorad 

körtel bakom näsan 
kolik 
tremånaderskolik 
tredagarsfeber 
öroninflammation, otit 
haisfiuss 
feberkramper 
anorexia nervosa, nervös anorexi 
spädbarnskolik, navelkolik 
barnepilepsi 
juvenil idiopatisk skolios 
juvenil reumatoid artrit 
sekretorisk mell anöreinflammation 
gnejs, mjölkskorv 
MBD, minimal hjärnfunktions- 

rubbning 
impetigo, svinkoppor 
navelkolik, spädbarnskolik 
näspolyp 
gomtonsill, halsmandel, öronmandel 
nässelutslag, urtikaria 
nässelutslag, urtikaria 
barndiabetes 
ungdomsfinnar 
kräkningar 
otit, öroninflammation 
femte sjukan 
femte sjukan 
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pseudokruppi falsk krupp, pseudokrupp 
pulautteluhäiriö ruminationstillstånd 
päiväkastelu dagvätning 
rauhaskuume körtelfeber 
ruoasta kieltäytyminen matvägran 
ruoka-aineihottuma matutslag 
ruokahaluttomuus aptitlöshet 
sekretorinen välikorvatulehdus sekretorisk mellanöreinflammation 
sikotauti påssjuka 
suurentunut kitarisa förstorad körtel bakom näsan, 

adenoida vegetationer 

syylä vårta 
syömishäiriö ätstörning 
taiveihottuma böj veckseksem 
tuhkarokko mässling 
tuhriminen enkopres 
tulirokko scharlakansfeber 
tyypin 1 diabetes barndiabetes 
vahatuippa vaxpropp 
vaippaihottuma blöjdermatit, blöjeksem 
valekuristustauti falsk krupp, pseudokrupp 
vastasyntyneen diabetes neonatal diabetes 
vastasyntyneen rakkulatauti pemfigus 
vastasyntyneen ripuli spädbarnsdiarré 
vatsakivut magont, ont i magen 
vauvarokko tredagarsfeber 
vesirokko vattkoppor 
vihurirokko röda hund 
viides lastentauti femte sjukan 
vuoteenkastelu sängvätning 
vähäinen aivotoiminnan häiriö minimal hjärnfunktionsrubbning, 

MBD 
välikorvatulehdus mellanöreinflammation 
ylenmääräinen touhukkuus hyperaktivitet 
yökastelu sängvätning 
äkillinen nielurisatulehdus halsfluss 
änkytys stamning 
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Kysymyksiä ja vastauksia 

Tiedän kylla, että biisi tarkoittaa musiikkikappaletta ja että miehet inttiin 
mennessään alkavat suorittaa varusmiespalvelusta. Nyt minua kuitenkin 
kiinnostaisi näiden slangi-ilmausten alkuperä. Olisiko teillä tietoa siitä? 

Biisi ja sen rinnakkaismuoto piisi 
ovat väännöksiä englanninkielisestä 
sanasta piece ja ne tarkoittavat, kuten 
kysyjä mainitsikin, musiikkikappalet-
ta, iskelmää, sävelmää. Tää on hyvä 
piisi. Tanssitaan tää ihana biisi. Se-
kaannuksen välttämiseksi mainitta-
koon, ettäbiitsi eli piitsi tarkoittaa uima-
ja aunnkorantaa. Löhöillä biitsillä. Se 
puolestaan on peräisin englannin beach-
sanasta. 

Slangisanalla intti tarkoitetaan Suo-
men armeijaa, sotaväkeä, varusmies-
palvelusta. 0/la intissä. Käydä intti. 
Sana on perälsin armeijan varuste-
merkistä SA Int, Suomen arineijan 
intendentauri. Se oli vuoteen 1960 asti 
pääesikunnan taloushuolto-osaston 
nimi ja sille kuuluivat mm. joukkojen 
muonitus ja vaatetus. Intendentti juon-
tuu latinan verbistä intendere, jonka 
merkitys on pyrkiä, huolehtia. 

Miten suomentaisin ilmauksen värstingdator? 

Värsting-sanalla tarkoitetaan yleensä 
vaikeahoitoistanuorisorikollista. Kysy-
myksessä sanaa on kuitenkin käytetty 
ilmaisemaan ylivoimaisuutta muihin 
vastaaviin laitteisiin nähden. Suomessa 
kone-sanaa käytetään arkikielessä 
esimerkiksi kännykästäja tietokonees- 

ta, ja jopa rullaluistimet voivat ohla 
hyvät tai mahtavat koneet. Suomenkie-
hisen nuoren arkipuheessa vastaava lai-
te voisi ohla vaikka tosi- tai huippukone 
tai vielä luultavammin muodikkaasti 
englanninvoittoisesti mega- tai super-
kone. 

Suomen Iehdissä kirjoitetaan taleban ja Ruotsin lehdistössä taas taliban. 
Miksi tällainen yhden kirjaimen ero? 

Taleban-hiike on ääri-islamilainen liike, 
joka hallitsee Afganistania. Afga-
nistanissa on saamiemme tietojen mu-
kaan kaksi virallista kieltä: dan (persia, 
farsi) ja pasto (afgaani). Niiden mukai-
sesti voidaan käyttääjoko asua taleban 
(dan) tai taliban (pasto). Näin ollen 

molemmat ovat oikein. Suomen lehdis-
tössä käytetään lähes yksinomaan e-
hlistä muotoa taleban, Ruotsissa taas 
kirjoitusasua taliban. Englanninkie-
hisissä teksteissä näkyy molempia, 
vaikka i:llinen muoto on niistä selvästi 
yleisin. 

16 - Kieliviesti 411998 



Kortfattat om innehållet 

Fil, kand. Vuokko Mäntynen-Karlsson, som har arbetat som 
språklärare i över trettio år, berättar om sina erfarenheter som 
hemspråkslärare i Sverige. Hon konstaterar att finskan under 
årens lopp har fått en allt starkare ställning i det svenska samhäl-
let, vilket bl.a. framgår av att man i tidningarnas platsannonser 
allt oftare efterfrågar kunskaper i finska. 

s. 	8-11 	Liisa Anjum, auktoriserad translator och mångårig redaktör vid 
Viikkoviesti, den finskspråkiga versionen av Invandrartidningen, 
skriver om sina erfarenheter som invandrarredaktör vid olika 
tidningar i Sverige. 

	

11-15 	Margaretha Terner har sammanställt en lista över vanliga barn- 
sjukdomar. 

	

16 	Frågor och svar. 
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