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Miten käy suomen kielen Ruotsissa? 
Pirjo Januif 

Fil. toht. Pirjo Januif on toiminutpitkään suomen-
kielisten lasten opettajana Botkyrkan kunnassaja 
tämän tvön ohella hän on opettanut suomen kieltä 
Tukholman yliopistossa. Seuraava artikkeli käsittelee 
hänen viime vuonna valmistunutta väitöskirjaansa. 

Väitöskirjani Kommer finskan i Sveri-
ge art Jrrleva koostuu neljästä osatut-
kimuksesta,joiden materiaalin keräsin 
vuosina 1980 ja 1995. Kun aloitin tut-
kimukseni minua kiinnostivat ennen 
kaikkea kouluikäisten kaksikielisyys-
kysymykset, sillä toimin Botkyrkan 
kunnan suomenkielisten lasten opet-
tajana ja heidän koulunkäyntinsä yh-
tenä tavoitteena oh ns. aktiivinen kaksi-
kielisyys. Tutkimuksissani keskityn 
koulun antamaan kaksikielisyyteen. 
Yritän saada selville, missä määrin 
erilaisiin opetusmalleihin osallistuvat 
ruotsinsuomalaiset ja suomenruotsa-
laiset peruskoululaiset ymmärtävät 
suomenkielisiä ja ruotsinkielisiä teks-
tejä ja miten hyvin he kirjoittavat 
sellaisia. Palatessani tutkimustyöhön 
v. 1995 minua askarrutti ennen kaikkea 
suomi ja sen säilyminen Ruotsissa. 
Halusin tietää, keiden kanssa entiset 
ruotsinsuomalaiset koeryhmäläiseni, 
joiden keski-ikä nyt oli 27 vuotta, 
puhuivat suomea ja ruotsia. Olin edel-
leen utelias kuulernaan heidän aja-
tuksiaan koulun antamasta suomen ja 
ruotsin kielen taidosta. Mutta kaikkein 
eniten minua sittenkin kiinnosti se, mitä 
kieltä nämä toisen polven ruotsin-
suomalaiset puhuivat lastensa kanssa 
ja halusivatko he lapsensa oppivan 
suomea päiväkodissa ja koulussa. 

Koehenkilöt 
Kaikissa osatutkimuksissani tärkeim-
pänä tutkimuskohteena ovat Botkyr-
kan toisen polven ruotsinsuomalaiset, 
heidän kaksikielisyytensäja kielivalin-
tansa. Kahdessa osatutkimuksessa on 
mukana myös Turun suomenruotsalai-
sia peruskoululaisia sekä suomenkieli-
siäjaruotsinkielisiäsamanikäisiä korit-
rolliryhmiä. Yhtäosatutkimustalukuun 
ottamatta koehenkilöt käyvät kunnal-
lista peruskouluaja ovat luokilla 3-7. 

Botkyrkassa asuvat koululaisetjaoin 
kahteen ryhrnään sen mukaan, kuinka 
paljon suomenkielistä opetusta he 
koulussa saivat: toiseen ryhmään tulivat 
suomenkielistä luokkaa käyvät oppi-
laat, toiseen vapaaehtoisiin suomen 
kielen tunteihin osallistuvat oppilaat. 
Jälkimmäisen ryhmän kaikki muu 
opetus, paitsi vapaaehtoiset kotikielen 
tunnit, tapahtui ruotsin kielehlä. Suo-
menkielisiä luokkia käyvät saivat sen 
sijaan opetusta sekä ruotsissa että 
suomessa. Ala- ja keskiasteehla heille 
opetettiin teoreettiset aineet suomeksi 
ja esteettis-käytännöhhiset aineet ruot-
siksi. Yläasteella ruotsinkielisen ope-
tuksen määrä kasvoi teoreettisissa 
aineissa. Tutkirnuksiini osal histui kai-
ken kaikkiaan 273 suomalaisen luokan 
oppilasta ja 287 suomea kotikielenä 
lukevaa ruotsinkiehisen luokan oppi- 
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lasta sekä 411 Turussa ruotsinkielistä 
koulua käyvää oppilasta. 

Tutkimustuloksia 
Ketkä olivat kaksikielisimpiä? 
Kaikkein kaksikielisimmiksi osoit-
tautuivat tutkimuksissani Turun suo-
menruotsalaiset oppilaat. Toiseksi kak-
sikielisimpiä olivat suomalaista Iuok-
kaa käyvät botkyrkalaiset. Heidän 
ruotsin kielen taitonsa oli heikompi 
kuin muilha koeryhmillä, mutta heidän 
suomen kielen taitonsa oli paljon pa-
rempi kuin kotikielenoppilaidenja, mitä 
tuhi suornenkiehisen tekstin ymmär-
tämiseen, suunnilleen yhtä hyvä kuin 
Turun suomenruotsalaisten. Botkyr-
kalaisten suomalaista luokkaa käyvien 
suornen kielen kirjoitustaito oli sitä vas-
toin huomattavasti parempi kuin suo-
menruotsalaisten. Ruotsin kielen kirjal-
linen halhintaparani suomalaisen Iuokan 
oppilailla selvästi luokka-asteelta ylem-
mälle siirryttäessä, mutta ej vielä yläas-
teelle siirryttäessä kuitenkaan ollut yhtä 
hyvä kuin niilhä ruotsinsuomalaisilla, 
jotka saivat kaiken kouluopetuksensa 
suomen tunteja lukuun ottamatta ruot-
siksi. Turun suomenruotsalaisten ruot-
sin taito sen sijaan oli jopa parempi 
kuin Ruotsin ruotsinkielisten. 

Yllättävintä tässä osatutkimukses-
sa oli Turun suomenruotsalaisten op-
pilaiden suomen kielen hahhinta, sillä 
suurin osa heistä sai suomen kielen 
opetusta vain 90 minuuttia viikossa. 
Heidän hyvä suomen kielen osaami-
sensa johtui todennäköisesti siitä, että 
heidän oli päivittäin käytettävä suomea 
erilaisiin tarkoituksiin: asioidessa kau-
pungilla, vapaa-ajanharrastuksissa ja 
kotipiirissä. Hämmästyttävää oli myös 
tämän ryhmän erinomainen ruotsin 
taito. Erään selityksen heidän menes-
tymiseensä kiehitesteissä antanee heidän  

kotitaustastansa. Turun suomenruotsa-
laisten oppihaiden vanhemmat kuuhuvat 
nimittäinjoko keski- tai yhäluokkaanja 
he voivat siten auttaa Iapsiaan kou-
hunkäynnissä paremmin kuin suurim-
maksi osaksi työväenluokkaa edustavat 
ruotsinsuomalaiset. Suomenruotsa-
laisten kaksikielisyyteen vaikuttaa po-
sitiivisesti hisäksi se, että Suomi on 
virallisesti kaksikiehinen valtio, jossa 
monissa ammateissa vaaditaan sekä 
suomen että ruotsin kielen taitoa. Kum-
mankin kielen hyvä taito on Suomessa 
siis meriitti, joka antaa paremmat 
työnsaantimahdolhisuudet ja myös 
tahoudehhista etua. Ruotsin ja Suomen 
erihainen kiehipohitiikka ilmenee edel-
leen kouluopetuksen järjestärnisessä, 
sihlä Suornen peruskouluissamohemmat 
kielet, suomi ja ruotsi, ovat pakolhisia 
kaikihle oppilailhe, kun taas Ruotsissa, 
suomen kiehi vielä 1950-luvun hopuhle 
asti oli kiehi, jonka puhumisesta kou-
hussa annettiin rangaistus. Sitä paitsi on 
suomen kielen asema Ruotsin kouhussa 
olhut kyseenalainen senkinjälkeen kun 
sen opetus sahhittiin. 

Miten kaksikieliset oppilaat 
kirjoittivat suomea? 
Oppilaita pyydettin kirjoittamaan an-
nettuun kuvaan hiittyvä kertomus. Tä-
hän tehtävään he saivat aikaa 35 mi-
nuuttia. Oppihaiden ornat opettajat 
vahvoivat kirjoitustuokiotja toimittivat 
kirjoitukset minuhhe korjaamattomina. 

Oppihaiden tarinoiden pituudet vaih-
tehivat kunkin koeryhmän sisählä. Yhei-
sesti ottaen pituus kuitenkin korrehoi 
suoraan suomenkiehisen opetuksen 
määrään: mitä enemmän suomenkie-
histä opetusta, sitä pitempi aine. Poik-
keuksen teki suornahainen kontroh-
hiryhmä,jokakirjoitti toiseksi hyhimmät 
tarinat (keskimäärin 89 sanaa), niuk- 
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kasanaisemmin kuin sekä suomalaista 
luokkaa käyvät botkyrkalaiset (keski-
määrin 138 sanaa) että Turun ruotsin-
kieliset oppilaat (keskjmäärin 108 
sanaa). Odotuksenmukaista sen sijaan 
oh, että vapaaehtoiseen kotikieleriope-
tukseen osallistuneet oppilaat kirjoit-
tivat lyhyitä aineita (keskimäärin 60 
sanaa). 

Kirjoituksen pituus ej sinänsä tie-
tenkään kerro sen laadusta. Siksi 
oletinkin ensin, että suomenkielisen 
kontrolliryhrnän oppilaat käyttäisivät 
lauseenvastikkeita enemmän kuin 
koeryhmien oppilaat ja niiden avulla 
tiivistäisivät sanomaansa, mikä selittäisi 
kontrohhiryhmäläisten kirjoitelmien 
lyhyyden. Tutkittuani lauseenvastik-
keita huomasin kuitenkin oletukseni 
olleen väärä. Lauseenvastikkeita esiin-
tyi nimittäin eniten Botkyrkassa suoma-
laista luokkaa käyvillä. Ehkäpä kont-
rolliryhmän kirjoitelmien lyhyys sit-
tenkin oli vain sattumaja isompi kont-
rohliryhmä olisi mahdollisesti antanut 
toisenlaisen tuloksen, sillä tässä osa-
tutkirnuksessa kontrohliryhmässä oh 
vain 40 oppilasta. 

Minua kiinnosti hisäksi, poikkesi-
vatko kaksikielisten oppilaiden kir-
joitusten morfologiaja syntaksijollakin 
tapaa yksikielisten kirjoituksista. En-
laisia kirjoitetusta standardisuomesta 
eroavia poikkeamia oli eniten vapaa-
ehtoiseen kotikielenopetukseen osahhis-
tuneilla ruotsinsuomalaisillaja vähiten 
suomalaisella kontrohhiryhmällä. Nor-
mipoikkeamissa oli useimmiten ky-
seessä puhekiehinen muoto, esimerkik-
si loppuheitto, sisäheitto tai yhteensu-
lautuminen. Muutamissa tapauksissa 
oppilas käytti myösjollekin murteehle 
tyypi lii stä konsonanttivaihtelua non-
maal in astevaihtelun asemesta. Myös 
verbin monikon persoonataivutukses-
sa esiintyi puhekielisiä muotoja. Pas- 

siivinen muoto, me puhutaan, joka on 
tavallinen puhekielessä, oli yleinen 
kotikielen oppilailla, joista nom 60 % 
taivutti verbejä näin. Myös suomen-
ruotsalaisten ja ruotsinsuomalaista 
luokkaa käyvien verbeistä noin 30 % 
esiintyi tässä muodossa, kun taas kont-
rolliryhrnä hahlitsi standardisuomen 
verbintaivutuksen lähes sataprosent-
tisesti Toinenkin puhekiehinen verbin 
muoto, ne puhuu, esiintyi usein koti-
kielenoppilaihla, yhi 40 % esiintymistä, 
kun taas rnuut kaksikieliset koeryhrnät 
käyttivät tätä muotoa harvemmin, nom 
10 % esiintymistä. 

Eri lauseenjäsenissä ilmenevä nor-
mipoikkeamien määrä kuvasi sinänsä 
myös kunkin lauseenjäsenen monimut-
kaisuutta. Eniten ongelmia tuotti oppi-
laihle objektin sijanvahinta, mikä ej ollut 
mihlään tavahla kummahhista, sihlä suo-
men kielen objektin sijanvahinnassa on 
monia vaihtoehtoja ja sääntöjä, niin 
että jopa yksikielinenkin suomensuo-
malainen joutuu niitä miettirnään. 

Normista poikkeavia objekteja 
esiintyi oppilailha prosentuaahisesti 
seuraavasti: 17,8% objekteistaohi stan-
dardisuomesta poikkeavia kotikielen-
oppilaihla, 3,4 % suomenruotsalaisilla 
oppilaihla, mutta vain 1 % suomalaista 
luokkaa käyvilhäja suunnihleen saman 
verran kontroll i ryhmän oppi lai Ila. 

Kotikielenoppilaille ohivat tyypih-
lisiä myös eräät piirteet,joihin malhi oh 
saatu joko suoinen puhekielestä tai 
ruotsin kiehestä. Tälhaisia piirteitä oh 
ensinnäkin yksi-sanan käyttö eräänhai-
sena epämääräisenä artikkehina, toiseksi 
omistushiitteen jättäminen pois ja kol-
manneksi persoonapronominien käyttö 
yksikön ja monikon ensimrnäisessä ja 
toi sessa persoonassa tapauksissa, j oissa 
kirjakieli tyytyisi käyttämään pelkäs-
tään persoonapäätettä. 

Kuvan runsaastayksi-sanan käytöstä 
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antaa seuraava näyte ruotsinsuoma-
laisen kotikielenoppilaan aineesta: 

Äskön meni yksi kanoti minun tel-
tan ohi. Ne lytötjotka silä kanotisa 
oh, ne oli ihan kumalisia. Kun nilä 
oli uksi korila mukana. Täsä meni 
just yks tytö ohi joka ratsastiyhelä 
kengurula. Ej/en juoksiyksi leijona 
ohi minun te/ta. Vime vönä meni 
yksi elefati ohi jola oli uksi kopa 
seläsä misäyksi setä istu. 

Monet ruotsinsuomalaiset kotikielen-
oppilaat kirjoittivat suomea niin kuin 
sitä puhutaan. Persoonapronominin 
käyttö yksikön ja monikon ensimmäi-
sessäja toisessa persoonassa oli taval-
lista tapauksissa, joissa kirjakieli tyy-
tyisi käyttämään pelkästään persoona-
päätettä. Esimerkki kolmasluokkalai-
sen tytön aineesta: 

Md tykän hävosestä paljo. Siks ätä 
mä tykän etä ne ån fin ki ltiä ja md 
hauuhan hevanen md on sanonut 
isäle ätämd hauban hevosen etämä 
voj ratstasan sen päbe. J05 md sajsin 
hevojsen siten sen pitänu ola lika 
moten mä ej haubanu sitä ja sen 
tuton nimi oh paulhaja ukspäjvä sä 
kohija md ropsi itkeja isä tohi mule 
ja sonå ätä våj åsta oren hevonen. 

Omistusliite jää nykyisin pois nuorten 
puhekielessä. Myös kaksikielisten 
koululaisten kirjoituksissa oli lukuisia 
esimerkkejä omistusliitteen kadosta: 

yksi iso apina.. oli hypännytminun 
pddn (pro pääni) päälle 
Nyt minä kerron kuinka minä 
tapasin minun kaveri (pro 
kaverini) Apina 
Eibenjuoksi yksi lejona ohi minun 
telta. (pro tehttani) 

Koeryhmäläisten oikeinkirjoituksen 
hahlintaan vaikutti selvästi suomenkiehi-
sen opetuksen määrä, mitä enemmän 
suomea käytettiin koulussa kirjoituk-
sessa, sitä paremmin koeryhmä halhitsi 
oikeinkirjoituksen. Vain neljä neljästä-
kymmenestä kotikielenoppilaasta ja 
kymmenen neljästäkymmenestä suo-
menruotsalaisesta kirjoitti suomea, niin 
että sitä pystyi vaivatta lukemaan. 

Mitä kieltälkieliä toisen 
polven aikuiset ruotsin-
suomalaiset puhuvat? 
Lopuksi haluaisin vielä lyhyesti kertoa 
27-vuotiaiden ruotsinsuomalaisten 
suomen kielen käyttämisestä. Runsaat 
80% heistä oh puhunut tai puhui suomea 
työssään, ja monissa tapauksissa suo-
men kielen taito oli ollut työpaikan 
saannin ehtona. Suomen kielen käytössä 
työpaikalla ej ryhmiä erottanut toisis-
taan se, oliko asianomainen käynyt 
suomenkielistä luokkaa vai oliko hän 
lukenut suomea kotikielenä vaan se, 
mihlaisiin tehtäviin suomea työpaikal-
la tarvittiin. Kävi ilmi, että suomen-
kiehistä luokkaa käyneet olivat kirjoit-
taneet työssään suomea ja tehneet 
käännöksiä huomattavasti useammin 
kuin kotikielenoppilaat. 

Mitä kieltä toisen polven 
ruotsinsuomalaiset 
puhuvat lapsilleen? 
Vain kuudehlatoista 27-vuotiaista oh 
omia lapsia, joten tutkittavien määrä 
on tässä tapauksessa pieni, mutta silti 
viitteellinen. Kukaan suomea kotikie-
lenä lukeneista ej puhunut lapsilleen 
suomea, kun taas suomalaista luokkaa 
käyneiden keskuudessa myös avio-
kumppanin kiehi vaikutti paljolti siihen, 
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mitä kieltä lapsille puhuttiin. Eniten 
suomea puhuivat lapsilleen ne, jotka 
olivat käyneet peruskoulunsa suoma-
laisessa luokassa ja joiden puolisokin 
oli suomenkielinen. 

Miten käy suomen kielen 
Ruotsissa? 
Parhaimman suomen kielen taidon 
Ruotsissa saavuttivat tutkimuksen 
mukaan ne oppilaat, jotka olivat valin-
fleet suomalaisen luokan, ja he myös 
olivat halukkaimpia antamaan lapsil-
leenkin suomenkielenjatoivoivat, että 
heidän lapsensakin saisivat koulussa 
suomen kielen opetusta. Ej ole luul-
tavaa, että huonostj suomea hall jtseva 
kotikielenoppilas tulevaisuudessa pu-
huu suomea lastensa kanssa. Suomen 
kielen säilyminen Ruotsissa riippuu 
siten ratkaisevasti sijtä, kujnka paljon 
maassa on suomenkielisiä luokkia ja 
suomenkielisiä kouluja. Ruotsin ylin 

kouluelin, Kouluvirasto (Skolverket), 
ej enää pidä tilastoja suomalaisilla 
luokjlla olevien oppilaiden määrästä, 
mistä voinee päätellä, että Ruotsin val-
tio ci ole kovjn kijnnostunut suomen 
kielen säilyniisestä maassa. 

Suomen kielen säilymiselle Ruot-
sissa ovat kuitenkin ratkaisevia ensi 
kädessä tojsen polven ruotsinsuoma-
laisten ornat kannanototjakielivalinnat. 
Jos toisen polven ruotsinsuornalaiset 
puhuvat lastensa kanssa suomea, se 
elää Ruotsissa vastedeskin ainakin 
arkikielenä, mutta jos he puhuvat las-
tensa kanssa ruotsia eivätkä pidä Lär-
keänä, että lapset oppivat suomea, 
häviää suomi täältä hyvin nopeasti. 

Kommer finskan i Sverige att frrtleva? 
En studie av språkkunskaper och språk-
användning hos andra generationens 
sverigefinnar i Botkyrka och hos finlands-
svenskar i Åbo. Studie Fennica Stockhol-
miensia 7. Almqvist & Wiksell Internatio-
nal. 1998. 

Kieliviesti 111999 - 7 



Eurokieltä 
Aino Piehi 

Erikoistutkija Aino Piehi toimii Koti,naisten kielten tut-
kim uskeskuksessa Helsingissäja hän en tehtävänään on 
eriiyisesti huoltaa eurokieltä. 

Suomi siirtyi vuoden alussaeuroaikaan, 
mutta eurosetelit ja -kolikot tulevat 
käyttöön vasta vuonna 2002. Silti jo 
tänä vuonna monet yritykset käyttävät 
euroja kirjanpidossa ja laskutuksessa. 
Myös hallintojoutuu heti uuden rahayk-
sikön kanssa tekemisiin. Monet kaupat 
esittävät hinnat myös euroina,jotta osta-
jat tottuisivat niihin. Euron käyttöön 
onkin valmistauciuttu pitkään. Kielitoi-
mistosta on jo reilun vuoden verran 
kyselty euroon liittyvistä kieliongel-
mista: Taipuuko euro? Miten lyhentää 
euro ja sentti? 

Euro taipuu kuten 
muutkin suomen sanat 
Eurokolikoiden ja -setelien teksti on 
herättänytjonkin verran hämmennystä. 
Se on kaikissa unionin maissa täsmäl-
leen sama, ja niinpä suomeksikin sete-
Iissälukeeesimerkiksi 100 eurojakoli-
kossa 50 eurocent. Rahojen samannä-
köisyyttä on pidetty kielenmukaisuutta 
tärkeämpänä: näin väärennökset on 
helpompi havaita. Tästä ovat jotkut jo 
päätelleet, ettei myöskään sana euro 
suomenkielisessä tekstissä taipuisi par-
titiivimuodossa, kuten muut lukusanan 
jälkeen tulevat yksiköt: koltne pre-
sidenttiä, 50 kilometriä. Mutta kaik-
kialla muualla kuin rahojen tekstissä 
sallat euro ja sentti taipuvat tavalliseen 
tapaan, kirjoitettiinpa lukusana sitten 
kirjaimin tai numeroin: sata euroa, 50 
senttiä. 
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Euroa ej usein tarvitse 
lyhentää 
Euro on lyhyt sana, eikä sitä tavallisessa 
tekstissä yleensä kannata lyhentää. 
Lyhyt sana on myös euron sadasosan 
nimitys sentti. (Kolikoiden tekstissä 
lukee tosin eurocent, mutta unionikin 
suosittaa sadasosan nimitykseksi 
kaikkien muiden jäsenmaiden kielillä 
vain cent. Poikkeuksena ovat suomi ja 
kreikka, suomeksi nimitys on sentti.) 
Kokonaista sanaa käyttämällä kirjoit-
taja välttää myös lyhenteen taivutta-
misen ongelmat. Koko sanaa käyttävät 
esimerkiksi pankit kertoessaan tiliot-
teessa tilin loppusaldon euroina. 

Lyhenteinä kansajnväli-
nen € ja suomalajnen e 
Joskus pienikin tilansäästö on tärkeää, 
ja siksi myös euro tarvitsee oman 
lyhenteen. Taulukoissa, kuvioissa tai 
hintamerkinnöissä siitä voidaan käyttää 
lyhennettä e tai euron tunnusta C,jonka 
eurolle on luonut Euroopan unioni. 
Tunnusta kutsutaan usein myös epsi-
loniksi, vaikka se ej olekaan saman-
lainen kuin tuo kreikan kielen kirjain. 
Tunnus kirjoitetaan numeroin ilmaistun 
summan jälkeen, eli luku ja merkki 
ovat samassa järjestyksessä kuin pu-
heessakin. Samoinhan suositellaan 
kirjoitettavaksi numeron jälkeen myös 
dollarin, punnan ja jenin merkki. Tar- 



vittaessa tunnukseen voidaan lisätä 
kaksoispisteen j älkeen sijapääte. Tun-
nusta käyttävät varsinkin ruokakaupat 
hintamerkinnöissään ja ilmoituksis- 

saan. Myös lehtien pörssisivujen taulu-
koissa näkee euron merkkiä; arvopa-
perikauppahan siirtyi heti vuoden alusta 
euroiksi. Esimerkkejä: 

1 000C 	3 000 C:n suuruinen määräraha 	Espresso 1,75C 

Tunnus on mukana uusissa käyttöjär-
jestelmissä ja tekstinkäsittelyohjel-
missa, ja uusissa näppäirnistöissä on 
sille oma paikka. Kestää kuitenkin 
aikansa ennen kuin kaikki tietokoneen 
käyttäjät voivat sen kirjoittaa. Siksi 
lyhenteenä voi käyttää myös pientä e-
kiijainta,joka on kaikkien käytettävis-
sä jo nyt. Pieni e euron lyhenteenä 
vastaa markan lyhennettä mk. Tätä 
lyhennettä on näkynyt paitsi kaupoissa 
myös internet-sivuilla, joille merkkiä 

ci ole vielä helppo tehdä. Sentti ci 
välttämättä tarvitsisi omaa lyhennettä, 
sillä sentit merkitään varsin usein euron 
desimaaleina. kuten pennitkin nyt mar-
kan desimaaleina. Hinnoissa saatetaan 
vielä sentillekin kaivata omaa lyhennet-
tä, ja sen voi lyhentää kiijainyhdistel-
mällä siit, mutta esimerkiksi ruoka-
kaupat ja puhelinyhtiöt näyttävät 
valitsevan senttihintojen merkintään 
euron desimaalit. Esimerkkejä: 

1 000 e 	 3 000 e:n suuruinen määräraha 	Hinnat49e:staylöspäin 
Postitus- 	Postituskulut 95 snt 	 Minuutti puheaikaa 
kulut 0,95 e 	 13 snt:llä 

EUR on rahamaailman 
erikoiskieltä 
Euron ISO-standardin mukainen va-
Iuuttakoodi on EUR. Valuuttakoodeja 
ci käytetä yleiskielessä, mutta ne ovat 
käytössä kansainvälisessä rahaliiken-
teessäjateksteissä,joissaesiintyy useita 
valuuttoja. Myös euron valuuttakoodia 
EUR suositellaan käytettäväksi vain 
samoissa yhteyksissä kuin nyt markan 
valuuttakoodia FIM. Valuuttakoodi 
merkitään sekin numeroin ilmaistun 
summan jälkeen: 1 000 EUR. Tarvit-
taessa sitä taivutetaan lisäämällä siihen 
kaksoispisteenj älkeen sijapääte: Kaup- 

pahinta nousi 1 000 EUR:oon. Yleis-
kielessä euron lyhenteenä ci EUR ole 
kilytännöllinen, koska se Ofl ainoastaan 
yhtä merkkiä lyhyempi kuin koko sana 
perusmuodossa. Jotkin taivutusmuodot 
ovatjopa koko sanaa pitempiä, esimer-
kiksi illatiivimuodossa EUR:oon on 
merkki enemmän kuin sanassa euroon. 
Silti valuuttakoodia näkee myös ruoka-
kaupan mainoksessa. 

Euro on uusi asia, johon myös kie-
lenkäytössä saadaan tottua. Muutaman 
vuoden kuluttua nähdään, miten se 
vaikuttaa kieleen. Ehkä vippaamme 
nykyistä useammin vitosen, ehkä vip-
paamme jopa eurosen. 
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Mauste, höyste ja herkku 
Tu tja Määttä 

Fil.toht. Tuija Mäattä toimii Uumajan yliopiston 
suomen kielen laitoksessa tutkjanaja vt. lehtorina. 

Useimmat meistä mieltävät otsikon 
sanat ruokaan ja ruoanlaittoon. Sana-
kirjatkin antavat näiden sanojen ensim-
mäisenä merkityksenäruokaan liittyvän 
määritelmän. Mauste on aines, jota 
laitetaan ruokaan taijuomaan antamaan, 
parantamaan tai voimistamaan sen 
makua. Höyste on paljolti samanmerki-
tyksinen, mutta se tarkoittaa lisäksi 
jonkinlaista lisäruokaa, lisäkettä. Myös 
verbit maustaa ja höystää ovat syno-
nyymisiä ja tarkoittavat, että ruokaan 
lisätään maustetta, höystettä, ryytiä. 
Herkku puolestaan on substantiivi,joka 
merkitsee erityisen maukasta ja majs-
tuvaa ruokaa tai juomaa. Usein sitä 
käytetään mieliruoasta puhuttaessa. 

Maustaa ja mauste 
Maustaa-verbi set ilmaukset näyttävät 
olevan yleisiäsuorasanaisissakirjoituk-
sissa, joissa kuvail laan tai arvostellaan 
jotakin. Verbin käyttö Iuo positiivisen, 
ehkäpä hieman keveähkön, mielteen 
sanotusta. 

Erityisesti Simosen tapa maustaa 
yleisiäjohtopäätöksiä omilla muis-
toillaan tekee haastattelusta viehät-
tävän. 
Valkoisen salin tilat kokoavat sej-
niensä suojiin multivisioteatterin 
lisäksi leikkimielisen, huumorilla 
maustetun kuriositeettikabinetin. 
Koko perheen hiihtolomaan saat 
uutta väriä esim. Ruotsin Idressä - 
tenniksen, keilailun ja viihdekyl-
pylän maustamana. 
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Mauste sen sijaan on erilaisten mainos-
ten suosikki. Useimmiten sitä on käy-
tetty matka-ja lomamainoksissa,joissa 
ej erikseen eritellä matkan sisältöä tai 
muita ominaisuuksia. 

Tampereen kylpylä kaikilla maus-
teilla 
Kaukoitä kaikilla mausteilla 
Top Club tarjoaa hyvin järjestetyn 
lomamatkan melkein minne tahansa 
ja sellaisilla mausteilla kuin itse 
haluat. 
Maistuisiko loma kaikilla maus-
teilla? 
Turku ensemble tarjoaa Mozartia 
inausteilla 
Fiksu, varakas mies, maistuiskos 
komean, luotettavan urheilijakun-
din seura? Kaikilla mausteilla 

Mainostajat eivät halua sanoa suoraan, 
mitä he tarjoavat tai kauppaavat, vaan 
jättävät mauste-substantiivia käyttä-
mällä lukijan miettimään ja kuvit-
telemaan eri mahdollisuuksia. Kui-
tenkin annetaan ymmärtää, että ky-
seessä on jokin tai jotakin tavallista 
erikoisempaajaparempaa. Yllättävältä 
tuntuu mausteen käyttö ihmisestä pu-
huttaessa (9). Se on peräisin henkilö-
kohtaista-palstalta. 

Höystää ja höyste 
Esimerkistössäni ci ole ainoatakaan 
höyste-substantiivistaesiintymää.Sitä-
idn enemmän on käytetty verbiä ja 
pääasiallisesti sen passiivista 2. parti-
siipin muotoa höystetty. 



Linnanmäen ulkonäyttämöllä 
esiintyvät klo 15 ja 18 Nathan 
Burton,jonkaohjelmassaon huu-
morilla höystettyjä illuusioita - 
Hae hiuksia nostattava kokemus, 
huumorilla höystettynä! 
Rornansseja, sekaannuksia, hui-
jauksia ja yllätyksiä värikkäällä 
henkilögallerialla, laulullaja mu-
siikilla höystettynä. 
KriittisyytUija analyysikykyä vaa-
tu sarjakuvalla höystetty bok-
sarikapinan mietintä. 
Harvardin yliopiston opettajan ja 
New York Timesin tiedetoimitta-
jan havahduttava kirja, "korkean 
tason tiedejournalismia, selkeäja 
höystetly hyvin esimerkein". 
Mojovia kuvia entisajan Helsin-
gistä stadin slangilla höystet!ynä 
on ripustettu Jugendsalin seinille. 

Yleensäkin vaikuttaa siltä, että passii-
visia 2. partisiipin muotoja käytetään 
esimerkkieni kaltaisissa tapauksissa 
jonkinlaisena"hätävarana",kuneikek-
sitä sanonnalle parempaa vaihtoehtoa. 
Usein partisiipin tilalle sopii adjektiivi 
tai sitten lauseet ja virkkjeet on muu-
tettava siten, että niihin lisätään joka-
relatiivilause. Ilmaisut kylläkin pite-
nevät, mutta myös tarkentuvat. Esi-
merkeissä (10), (11)ja (13) voi hyvin 
käyttää erilaisia adjektiiveja, esim. 
humoristisia, leikillisiä illuusioita, hu-
vittava, lystikäs kokenuis ja sarjaku-
vallinen hoksarikapinan mietintä. 
Muista esimerkeistä höystetty-parti-
siipin voisi yksinkertaisimmin poistaa 
käyttämällä joka-lausetta. 

Herkku 
Herkku-substantiiviakin on alettu käyt-
tää sanomalehtikielessä alkuperäisestä 
merkityksestään poikkeavasti. Nyky-
suomen sanakirja ja Suomen kielen 

perussanakirja antavat muutaman esi-
merkin herkun kuvakielisestä käytöstä 
kommentitta. Suomen kielen sanakir-
j assa todetaan, että kuvakielinen herkku 
on "hyvänäpidetty ominaisuus, varuste 
Autossa onkaikki mahdolliset herkut." 
Suurin osa herkku-esimerkeistäni onkin 
peräisin yksityisten henkilöiden kirjoit-
tamista autojenmyynti-ilmoituksista, 
mutta nuitä esiintyy rnyös muunlaisissa 
yhteyksissä. 

Honda Accord vm. 82. Juuri kats. 
Kaikilla herkuilla 
Honda Prelude - sähköherkut 
Videokameraa harkitsevalla on 
vaihtoehtoja: edullisista ja heip-
pokäyttöisistä kaikilla herkuilla 
varustettuihin digitaalikameroi-
hin. 
METZ ATLANTIS 32" Wide-
Screen 16:9, 100 Hz, BlackLine 
SF, Nicam Stereo. Kaikki herkut. 
MINIHIFI MX-C 2203 levyn CD-
soitin. —"Herkkumutterilla" sääte-
let helposti toimintoja. 
Sukellus Harrikoiden maailmaan 
- shovelit, pannut, lättäpäbit, evolat 
ja muut herkut. 
Aaton varsinainen herkku odottaa 
kuitenkin vasta ohjelmaillan toi-
sessa päässä: Ingmar Bergmanin 
ohjaaman Fanny ja Alexander 
-sarjan uusintakierroksen ensim-
mäinen jakso - 
- mansikka-amppebit kypsyvine 
herkkuineen muistuttavat, että 
kesä on vain muutaman kylmän 
viikon takana. 
Tämän lehdokki on varmistanut 
kätkemälbä herkkunsa useimpien 
hyönteisten tavoittamattomiin. 

Herkku näyttää toimivanjonkinlaisena 
kiertoilmauksena, eufemismina. Auto-
jen ja erilaisten baitteiden mainostajat 
haluavat kiertäen sanoa, että kyseessä 
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onjokin standardimallia laadukkaampi 
ja korkealuokkaisempi tuote, jossa on 
paljon hienouksia ja toimintoja (16-
19). Usein herkku-sanaa vielä koros-
tetaan tai vahvistetaanjollakin määrit-
teellä. Esimerkissä (20) lainaus-
inerkeissä oleva herkkumutteri on 
slangisana, joka tarkoittaa terskaa. 
Esimerkin (22) herkulla tarkoitetaan 
TV-ohjelmaa,joka kirjoittaj an mielestä 
onjouluaattona näytettävistäohjelmista 
paras. Esirnerkissä (23) on tietenkin 
puhe mansikkakasvin marjoista, jotka 
monen mielestä ovat kesän herkkua, ja 
numerossa (24) lehclokin medestä. 

Myös adjektiivia herkulline,i näkyy 
nykykielessä käytettävän mitä erilai-
simmissa yhteyksissä. Sen alkuperäi-
nen merkitys on ruoasta tai juomasta 
puhuttaessa kuvailla sitä erittäin mauk-
kaaksi, maittavaksi ja hyvänrnakui-
seksi. Toisaalta sillä voidaan korostaa 
ja mehevöittää jonkin asian, esineen 
jopa ihmisenkin orninaisuuksia, jotka 
ovat viehättäviä, houkuttelevia tai 
mainioita tai suurta nautintoa antavia. 
Sanomalehtikielessä adjektiivia on 
tavallis imniin käytetty asia-artikke-
leissa, mutta esiintymiä on mm. 
otsikoissa ja mainoksissa. 

- keksivät pari vuotta sitten, että 
tavallisten ihmisten epätavalliset 
riidat ovat niin herkullisia, että 
niistä voisi dramatisoida tv-sar-
jan. 
Sylvi Salosen ja Eppu Nuotion 
roolihahmot ovat kyllä herkulli-
sia, mutta ne eivät yksin riitä. 
Tämmöttäs, ja savolaiset saivat 
herkullisen sanakirjan Tavvoo 
savvoo. 
Stadilaisille se on herkullinen 
muisteluretki vanhaan kieleen, 
joka kasvoi venäjän, ruotsin ja 
suomen sekamelskasta. 

Talkoiden herkullisia numeroita 
olivat Aulis Sallisen Aspekteja 
Peltoniemen Hintriikin surumars-
sista, - 
1-lerkulliset karamellivärit tai 
klassiset perusvärit esiintyvät 
niissä - 
Siniset kakku- ja piirakkavuoat 
ovat niin herkullisen näköisiä - 
Bo Lönnqvist: Leivos. Herkul-
lisesti kuvitettua kulttuurihistoriaa 
ja kunnianosoitus leipomistai-
dolle. 
Suloistaja hullua, ylellistäja her-
kullista, joululahjoja jokaiselle 
Herkullisia tanssifilmejä 
J-Ierkullista tv-joulua! 

Kuten esimerkkini osoittavat voi 
herkullinen-adjektiiv i olla määritteenä 
mitä erilaisimmille asioille. Myös 
näissä tapauksissa voi ajatella kir-
joittajan "piilottelevan" herkullisen 
taakse yksityiskohtaisempia tai tar-
kempia tietoja käsittelemänsä asian 
laadusta tai orninaisuudesta. Adjektiivia 
voisi ehkä Iuonnehtia jonkinlaiseksi 
positiivisten tuntomerkkien ja miel-
teiden kokooma- tai yläkäsitteeksi. 
Tuntuu kuitenkin, että se on kärsinyt 
jonkinlaista sisällöllistä inflaatiota, 
koska sitä on alettu käyttää niin monissa 
ja alkuperäisestä merkityksestään hyvin 
poikkeavissa yhteyksissä. 

Lopuksi 
Kielessämme on paljon sanoja, jotka 
ovat monimerkityksisiäja -käyttöisiä. 
Usein sanojen ja käsitteiden käyttöalat 
laajenevat. Alkuperäisen käyttötavan 
lisäksi sanoja aletaan käyttää esi-
merkiksi puhekielessä, slangissa ja 
kuvakielessä. Nykykielessä lienee 
tavallista, että tällainen sanan käytön 
laajentuminen toiseen ympäristöön 
tapahtuu paljolti viestimien kautta. 
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nostekstien sanayhdistelmät, saattavat 
vakiutua Iuonnollisena osana kieleem-
nie. 

Näemme, kuulernme ja luemme en-
laisia sanomia, jotka sisältävät tutusta 
poikkeavia ilmaisuja ja sanaliittoja. 
Ajan myötä ne, varsinkin napakat maj- 

Liihteet: 

Nurmi, Tirno - Rekiaro, likka - Rekiaro, Päivi, 1992: Suomen kielen sanakirja. Jyväskylä. 
Nykysuonicn sanakirja 1—V. Porvoo—Helsinki—Juva 982-1983. 
Suornen kielen perussanakirja 1-111. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 55. Helsinki 
1990-94. 

Kysymyksiä ja vastauksia 

Mitä vastineita ruotsinsuomessa käytetään Ruotsin lukion arvosanoista icke 
godkänd, godkänd, väl godkänd och nvcket väl godkänd? 

Suosittelemme käytettäväksi seuraavaa asteikkoa: hylätty, hyväksytly, 
hvt'ä ja erittäin hyvä. 

Onko kirjoitettava Rwanda vai Ruanda, Zambia vai Samhia? Entä kiijoitetaanko 
suomeksi Tansania vai Tanzania ja puhutaanko siellä suahilin vai swahilin kieltä? 

Maiden suomenkielinen kirjoitusasu on Ruanda, Samhia ja Tansania. 
Vaikka esimerkiksi Sambianja Tansanian suomenkielisissä nimissä on s-
kirjain, toisin kuin mm. ruotsissa (Zambia, Tanzania), kaikissa nimissä ej 
ole näin. Suomeksi kirjoitetaan silti esimerkiksi Zinibabwe ja Venezuela. 
Ranskankielinen Moambique on suomenkielisessä muodossaan Mosam-
hik. Ej myöskään tule unohtaa, että ruotsiksi kirjoitetaan Mexiko ja 
Jamaica, mutta suomeksi Meksiko ja Jamaika. 

Koko Itä-Afrikassa laajalti käytössä olevan kielen kirjoitusasu on suahili. 

Pitäisikö sanoa muuttaa Yhdysvaltoihin vai muuttaa USA:han? Tarvitaanko 
päätteen edellä kaksoispistettä? 

Lyhenne USAon käynyt hyvin tavalliseksija se tuntuu melkein syrjäyttäneen 
pidemmän Yhdysvallat. Virallista asua Pohjois-Amerikan Yhdy.svallat 
näkeeja kuulee harvoin. Asiatyylissä paikannimiä ej kuitenkaan ole syytä 
lyhentää turhaan, joten koko nimen käyttämistä voi suositella. Kokonaista 
nimeä on sitä paitsi yleensä helpompi taivuttaa kuin lyhennettä. USA on 
kirjainlyhenne ja se luetaan "uu-äs-aa". Kirjainlyhenteen perään pääte 
lisätään kaksoispisteen avulla, siis USA :han, USA:sta. Jos USA lausuttaisiin 
"usa", kuten nuorison puheessa joskus kuulee, pääte liitettäisiin siihen 
suoraan, siis "Usaan". 
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Eläkejärjestelmäuuclistuksen termejä 
Koonnut Hannele Ennab 

Ruotsin valtiopäivät päättivät kesäkuussa 1998 uudesta eläkejär-
jestelmästä. Siitä lähtien kielilautakunnan puhelinneuvonnasta on 
kysytty u udistukseen liittyvien termien suomenkielisiä vastineita. 
Tammiku ussa lautakunnassa pidettiin term ikokous, johon 
osallistuivat toimiston henkilöstön lisäksi Suo,nen suurlähetystön 
sosiaaliavustaja Ritva Vuorento ja Ruotsinsuomalaisten keskusliiton 
sosiaalisihteeri Helena Kivisaari. Julkaisemme tässä valtaosan 
kokouksessa käsitellyistä termeistä. 

aktivtid työelämäaika 
allmän pensionsavgift yleinen eläkemaksu 
allmän tilläggspension, ATP yleinen lisäeläke 
Allmänna pensionsfonden Yleinen eläkerahasto 
antagandeinkomst arvioitu tulo, laskennallinen tulo 
antagandepoäng arviopiste, laskennallinen piste 
arbetspensionsfond työeläkerahasto 
avtaispension sopimuseläke 
barnår lapsenhoitovuosi 
basbelopp perusmäärä 
buffertfond puskurirahasto 
delningstal j akoluku 
efterlevandepension jälkeen elävän eläke 
efterlevandeskydd jälkeen elävän turva 
egendomsskydd omaisuu sturva 
fastställelseår vahvistarnisvuosi 
fondbolag rahastoyhtiö 
fondfbrsäkringssystem rahastovakuutusj ärjestelmä 
fondförvaltare salkunhoitaja 
följsamhetsindexering seurantaindeksointi 
fördelningssystem jakojärjestelmä 
förhöjt basbelopp korotettu perusmäärä 
förhöjt prisbasbelopp korotettu hintaperusmäärä 
förvärvsvillkor ansiotuloehto 
förvärvsår ansiotulovuosi 
garantipension takuueläke 
garantitillägg takuulisä 
indexfond indeksirahasto 
inkomstbasbelopp tuloperusmäärä 
inkomstgrundad tuloperusteinen 
inkomstpension tuloperusteinen eläke 
inkomstpensionsbehållning tuloperusteisen eläkkeen kertymä 
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intjänad pensionsrätt karttunut eläkeoikeus 
intjänandetak tulokatto 
intjänandeår ansaintavuosi 
justeringskvot tarkistusosuus 
jämförelseinkomst vertailutulo 
kapitalförvaltare pääomanhoitaja 
lag om inkomstgrundad laki tuloperusteisesta 

ålderspension, LIP vanhuuseläkkeestä 
lag om premiepension rahastoeläkelaki 
livränteförsäkring elinkorkovakuutus 
livsinkomst elinaikaiset tulot 
livsvarig elinikäinen 
hngtidssjukpenning pitkäaikaissairauspäiväraha 
minskat basbelopp alennettu perusmäärä 
minskat prisbasbelopp alennettu hintaperusmäärä 
partiell pension osittainen eläke 
pensionsavgift eläkemaksu 
pensionsbehållning eläkekertymä 
pensionsbesked eläkeilmoitus 
pensionsförsäkring eläkevakuutus 
pensionsgrundande belopp eläkkeen perusteena oleva määrä 
pensionsgrundande inkomst eläkkeen perusteena oleva tulo 
pensionsrätt eläkeoikeus 
pensionsunderlag eläkkeen peruste 
plikttjänstgöring maanpuolustusvelvollisuuspalvelu 
premie eläkemaksu 
premiefond eläkesijoitusrahasto 
premiepension rahastoeläke 
premiepensionskonto rahastoeläketili 
Premiepensionsmyndigheten, rahastoeläkevirasto 

PPM 
Premiesparfonden Eläkesäästörahasto 
prisbasbelopp hintaperusmäärä 
Riksförsäkringsverket Valtion vakuutusvirasto 
rörlig pensionsålder joustava eläkeikä 
sammanlagd livsinkomst elinaikaiset kokonaistulot 
temporär efterlevandepension tilapäinen jälkeen elävän eläke 
utfyllnadsinkomst täydennystulo 
värdepappersfond arvopaperirahasto 
värdesäkring arvotakuu 
ålderspension vanhuuseläke 
ålderspensionsavgift vanhuuseläkemaksu 
ålderspensionsförsäkring vanhuuseläkevakuutus 
årsbesked vuosi-ilmoitus 
övergångsvis garantipension siirtymäkauden takuueläke 
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Vaihtoehto- ja uskomuslääkinnän 
termej ä 
Koonnut Margaretha Terner 

akupressur akuhieronta, akupainanta 
akupunktur akupunktuuri 
akupunkturpunkt akupunktuuripiste 
akupunktör akupunktoija 
alternativ behandling vaihtoehtohoito 
alternativmedicin uskomuslääkintä, vaihtoehtolääkintä 
antroposofisk medicin antroposofinen lääkintä 
aromaterapi aromaterapia 
badbehandling kylpyhoito 
balneoterapi balneoterapia, kylpyhoito, 

kylpylähoito 
bioenergetik bioenergetiikka 
bioenergiterapi bioenergiahoito 
biokinesiologi biokinesiologia 
blomsterterapi kukkaterapia 
elektropunktur sähköpunktuuri 
folkmedicin kansanlääkintä 
fotzonsterapi jalkapohjaterapia; vyöhyketerapia 
fytoterapi, örtmedicin fytoterapia, yrttilääkintä 
gestaitterapi hahmoterapia 
gyttjemassage savihieronta 
handpåläggning käsilläparantami nen 
healing, helande healing 
heibrägdagörare henkiparantaja 
heibrägdagörelse henkiparannus 
homeopat homeopaatti 
homeopati homeopatia 
hälsohem luontaisparantola, luontaishoitola 
hälsokost luontaistuote 
hälsokostaffär luontaistuotekauppa 
irisdiagnostik iirisdiagnostiikka 
kiropraktik kiropraktiikka 
kiropraktiker, kiropraktor kiropraktikko 
koppning kuppaaminen, kuppaus 
kurortsbehandling kylpylähoito 
lymfdränage lymfaterapia, lymfahieronta, 

imunestepumppaus 
magnetterapi magneettihoito 
manuell terapi manuaalinen terapia 
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massage hieronta 
medicinalväxt rohdoskasvi 
meditation meditaatio 
moxibustion moksibustio 
naprapat naprapaatti 
naprapati naprapatia 
naturläkare Iuonnonlääkäri 
naturläkekonst luonnonlääkintä 
natur(läke)medel luonnonlääke, rohdos 
naturläkemetod luonnonparannusrnenetelmä 
naturpreparat luonnonlääke, rohdosvalmiste 
numerologi numerologia 
osteopat osteopaatti 
osteopati osteopatia 
polaritetsterapi polariaterapia 
psykometri psykometria 
regressionsterapi regressioterapia 
shiatsu shiatsu 
självhypnos autohypnoosi, itsehypnoosi 
suggestionsterapi suggestoterapia 
tarottolkning tarot-korttien tulkinta 
yoga jooga 
zonterapeut vyöhyketerapeutti 
zonterapi vyöhyketerapia; jalkapohjaterapia 
åderlåtning suoneniskentä 
örtmedicin yrttilääke; yrttilääkintä 
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Nuoret sanojen maailmassa 

Oma-aloitteiset nuoret ovat lii hettäneet meille kirjeen, 
jossa he kertovat Ruotsin valtakunnanteatterin 
kaksikielisen esityksen herättämistä ajatuksista. 

Sottaja Pytty on kaksikielinen teatteri, 
jota meidän luokkamme kävi katso-
massa. Esitys on opettavainenja erittäin 
musikaalinen. Mukana on myös paljon 
hyviä vitsejä tyyliin "Har du sett ett 
lejon som tiger". Esittäjät eivät olleet 
tippaakaan ujoja. 

Teatteri on reissu sanojen maailmaan 
ja myös matka maailman ympäri. Se on 
sopivan pituinen ja hauska. Sitä katso-
essa unohtuu kaikki harmitja pian liityt 
mukaan laulamaan. Näyttelijät ovat 
hyvin lapsiystävällisiäja hyvin viihdyt- 

täviä, jopa aikuiset viihtyvät sitä katso-
essaan. 

Pasija Peik esittivät kyllä itsepäisiä 
roolihahmoja, mutta samalla hyvin 
hauskasti. Näyttelijät olivat hyviä soit-
tamaan, eivätkä he huonommin laula-
neetkaan! 

Sotta ja Pytty on hyvin laadittu 
teatteriesitys. 

Koko luokan puolesta 
Sofia Chaabani ja Sari Jokinen 
Storvretsskolan 5 - 6 F 

Yhteistyötä luovan kaksi-
kielisyyden edistämiseksi 
Göteborgin perinteisten kirja- ja kirjastomessujen 
yhteydessä järjestettiin syksyllä 1998 konferenssi Luova 
kaksikielisyys. Kyseessä oli yhteistyö, johon osallistuivat 
Göteborgin kaupunki, Gunnared, Ruotsin kouluvirasto ja 
Suomen pääkonsulinvirasto. 
Konferenssissa mukana olleet ovat kertoneet kokemistaan 
monista ahaa-elämyksistä ja uskovat, että niistä on iloa 
muillekin. Koko konferenssi onkin dokumentoituna 
kasetille, jonka voi tilata osoitteesta Ord och Ton, puh.+ 
faksi 016-641 60. Lähiaikoina konferenssiraportista on 
myös tulossa suomennos. 

18 - Kieliviesti 111999 



Kortfattat om innehållet 

s. 	3-7 Fil, dr Pirjo Januif, som har en lång erfarenhet som lärare för 
finskspråkiga barn och som också har undervisat i finska vid 
Stockholms universitet, skriver om den tvåspråkighet som skolan 
förmedlar till de sverigefinska barnen. Denna fråga har hon även 
behandlat i sin avhandling, som blev färdig i fjol. Hon har under- 
sökt i vilken omfattning de olika undervisningsmodel ler som gäller 
för sverigefinska och finlandssvenska barn leder till aktiv tvåsprå- 
kighet. 

s. 	8-9 Aino Piehi, specialforskare samt vårdare av det finska EU-språket, 
redogör för vad som gäller ifråga om stavning och förkortning av 
termerna euro och cent i finskan. 

s. 	10-1 3 Fil. dr Tuija Määttä, forskare och tf. lektor vid finska institutionen 
vid Umeå universitet, har samlat exempel på bildlig användning av 
orden mauste 'krydda' (subst), inaustaa och hövstää' krydda' 
(verb) samt herkku 'läckerhet, delikatess' och herkullinen 'läcker, 
delikat'. 

s. 	13 Frågor och svar. 
s. 	14-15 Hannele Ennab har sammanställt en svensk-finsk lista över termer 

i det nya pensionssystemet. 
s. 	16-17 Margaretha Terner har sammanställt en svensk-finsk lista över 

termer som hänför sig till alternativmedicin. Det är den nittonde i 
en serie ordlistor över medicinsk terminologi i Kieliviesti. 
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