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Uusi vuosi - uusi 

Kieliviesti! 

Kieliviesti on saanut uuden ilmeen. Kirjoitimme jo viime 
vuonna, että Ruotsin akatemia oh päättänyt antaa 
Ruotsinsuomalaiselle kielilautakunnalle vuotuisen avustuksen 

Paula 	Kieliviestin kehittämi seen ja j ulkai semi seen. Uudistuneen lehden 
Ehrnebo 	ensimmäinen numero on nyt valmis. 

Kieliviesti on ilmestynyt 20 vuotta ja on pysynyt tämän ajan 
varsin samanlaisena. Ruotsinsuomalaisten ryhmä sen sijaan ei 
ole samanlainen kuin 1980-luvuhla. Suomen kielen tukemisen ja 
huoltamisen tarve ei ole vähentynyt, mutta se on muuttunut. 
Ruotsinsuomalainen kielilautakunta päätti lokakuussa 2000 
pitämässään kokouksessa antaa toimittaja Kalle Kniivilälle 
tehtäväksi ehdottaa, miten Kieliviestiä voitaisiin uudistaaja 
kehittää, niin että se vastaisi entistä paremmin nykyistä tarvetta. 
Tarkoituksena oli myös tilaajamäärän lisääminen. 

Suunnitelmana on, että jokaisessa numerossa on useita, 
kielenkäytön eri aspekteja käsitteleviä artikkeleita mutta että itse 
osastot ovat suunnilleen samat. Niinpäjokaisessa numerossa 
käsitellään mm. jotakin kielenhuoltoon liittyvää asiaa, saadaan 
kuulumisia Suomesta, kuullaan kokemuksia lasten 
kaksikielisyydestä ja suomen kielen taidosta, esitellään uutta 
kieleen liittyvää kirjallisuuttaja vastataan lukijoiden 
kysymyksiin. Ruotsalais-suomalaisia sanastoj akaan ej lakata 
julkaisemasta. 

Käsillä olevassa numerossa on kaikkea tätä, mutta myös muuta. 
Koska Kieliviestin uudistaminen on ollut mahdollista Ruotsin 
akatemian avustuksen turvin, j ulkai semme akatemian vakinaisen 
sihteerin Horace Engdahlin haastattelun, jossa tämä vastaa myös 
muutamiin akatemiaa koskeviin kysymyksiin. 
Ruotsinsuomalaista lehdistöä ej ole aikaisemmin käsitelty 
Kieliviestissäja siksi esittelemmekin lyhyesti suurimmat lehdet. 

Kukaan ej vielä tiedä, onko Kieliviesti seuraavat vuodet juuri 
tällainen. Siihen saavat vaikuttaa lukijamme, ja toivommekin 
saavamme runsaasti palautetta. Erityisesti haluamme tietää, mitä 
aiheita lukijat pitävät tärkeinä ja mielenkiintoisinaja minkä 
alojen sanastoja he kaipaavat. Lupaamme ottaa toiveet 
huomioon, mikäli suinkin mahdohhista. 
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Ruotsin akatemian edustaja: 

Suomen kielen heikolla 
asemalla juurensa 
kansallisessa traumassa 

Leena 
Koivun eva 

Historiasta löytyy Ruotsin 
Akatemian vakjnaisen sih-
teerin Horace Engdahlin 
mukaan selitys Ruotsin 
nuivalle suhtautumiselle 
suomen kieleen. Engdahlin 
mukaan Ruotsi ej ole kos-
kaan toipunut siitä trau-
maattisesta shokista, jonka 
se sai menetettyään Suomen 
Venäjälle vuosien 1808-
1809 sodassa. Ruotsi ej ole 
edes työstänyt tätä kansal-
lista kolhuaan. 

Asia on arka paikka myös Ruotsin 
akatemialle, olihan Akatemian perus-
taja Kustaa III luonnollisesti sekä 
Ruotsin että Suomen kuningas. Tämä 
oli ehkä myös viimeinen Ruotsin 
kuninkaista, joka voimaperäisesti 
halusi osoittaa Venäjälle Ruotsin 
puolustavan itärajaansa viimeiseen asti. 

Kielitaitoinen Kuopion 
perustaja 
Kirjailijoita ja taitelijoita suosinut 
Kustaa III osasi myös suomea kuten 
useat sen ajan vallanpitäjät sekä 
Suomessa että Ruotsissa. Jo pelkästään 
hallinnon ylläpitäminen edellytti, että 
ruotsin lisäksi valtakunnassa oh 
osattava vähintään myös suomea ja 
saksaa. "Vaikkakin ruotsalaiset itse 
olivat herrakansaa", Horace Engdahi 
muistuttaa. Kuinka moni ruotsalainen 
(tai suomalainen) muuten tietää, että 
Kustaa III on perustanut supisuo-
malaiselle seudulle kaupungin - 

Kuopion? Akatemian vakinainen 
sihteeri Horace Engdahi palaa ruot-
salaisten työstärnättömään historiaan, 
siihen, että iso osa valtakunnan pinta-
alasta oli menetetty sodassa Venäjää 
vastaan. Traumaa syventää myös 
häpeän tunne siitä, että Ruotsin 
vallanpitäjät eivät ohleet tehneet 
voitavaansa Suomea puolustaessaan. 
'Luulen, että 1800-luvun Ruotsissa ej 
haluttu ajatella tätä katastrofia, se oh 
Iiian kipeä. Se merkitsi, että kolmas-
osa Ruotsia oli ainiaaksi poispyyh-
käisty. Ruotsi tunsi syylhisyyttä myös 
siitä, että maan johto ej ollut pystynyt 
osoittamaan riittävää päättäväisyyttäja 
tehokkuutta Suomen puolustamisessa. 
Kun Suomi eli ensimmäisiä tsaarin-
vallan vuosikymmeniään, Ruotsi 
käänsi Suomehle selkänsä. Saimme 
Wienin kongressissa 1815 Norjan ja 
suuntauduimme länteen', Horace 
Engdahi syventää. 

Historiattomuus 
ellen ja tänään 
Tämä selittänee myös osaltaan sen, 
miksi Ruotsin nationalismi oh, toisin 
kuin Suomen, 1 800-luvun lopulha niin 
ontto, täynnä tyhjiä fraaseja. 
Suomessa historialhinen ajattelu oh 

kehittynyttä, hegeliläisyys vahvaa, 
historianfilosofia sai Suomessa vankan 
jalansijan. Ruotsissa ej. Ruotsin histo-
ria nojasi vanhoihin mielikuviin, jotka 
itse asiassa ohivat historiattomia", 
Horace Engdahl miettji. Hän uskoo, 
että sama pätee edelleenkin. "Tämän 
päivän ruotsalainen sivistyneistö tietää 
paljonkin Suuresta Pohjan sodasta, 
Kaarle XII:sta ja Poltavan taistelusta. 

4 - Kieliviesti 112001 



He tietävät luonnollisestikin 1930-
luvun suuresta talousromahduksesta, 
mutta he eivät tiedä juuri mitään pu-
heena olevasta katastrofista,joka liittyy 
Ruotsi-Suomen historiaan vuosina 
1808-1809. Se on Ruotsissa aina 
torjuttu ja torjutaan edelleenkin. Tässä 
on luullakseni perimmäinen syy siihen, 
että suomen kieli on näytellyt niin 
vähäistä osaa meidän kansallisessa 
tietoisuudessamme. Se liittyy tappion 
ja syyllisyyden tunteeseen", Horace 
Engdahl pohdiskelee. 

Akatemian vastuu 
Kun kuningas Kustaa 111 perusti 
Ruotsin akatemian maaliskuun 5. 
päivänä 1786 vaalimaan "ruotsin 
kielen puhtautta, voimaa ja arvok-
kuutta", Suomi oli siis osa Ruotsia. 
Entä miten pitkälle Akatemian vastuu 
kielikysymyksissä ulottuu tänään? Asia 
ajankohtaistui viime keväänä, kun 
Suomessa suomenruotsin kehitystä 
vaalivan Hugo Bergroth-seuran edus-
taj at vierailivat Ruotsin akatemiassa. 
Bergrothilai set selvittivät Akatemian 
jäsenille kielensä asemaa Suomessa. 

Kieli on osa ruumista. Oikeas-
taan kieli on vieläkin ruumiilli-
sempaa kuin maku, vielä aistilli-
sempaa. Erityisesti äidinkieli. 

Akatemian jäsenet halusivat tietää, 
mitä he voisivat tehdä ruotsin kielen 
aseman edistämiseksi Suomessa. 
Vastaus kuului, että paras tapa edistää 
ruotsin kielen asemaa Suomessa on 
edistää suomen kielen asemaa 
Ruotsissa. 

Perustelut purivat 
"Näin muun muassa siksi, että 
Suomessa on suomenruotsalaisia 
vastaan käytetty argumenttina sitä, että 
koska ruotsalaiset eivät ole tehneet 

paljoakaan sen hyväksi, että Ruotsissa 
asuvat suomalaiset saisivat käyttää 
äidinkieltään ja tuntea siitä ylpeyttä, 
niin miksi Suomen suornalaisten pitäisi 
edistää suomenruotsalaisten asemaa 
Suomessa, Horace Engdahl muistelee 
viimekeväistä keskustelua. Perustelut 
purivatja Ruotsin akatemia päätti tukea 
Ruotsinsuomalaista kielilautakuntaa 
samalla summalla kuin Ruotsin 
kielilautakuntaakin eli 100 000 
kruunulla vuodessa. "Meillä ej ole 
ylenpalttisesti rahaa jaossa, mutta 
halusimme symbolisesti korostaa 
suomen kielen tärkeyttä, onhan sillä 
vahvat historiahhiset juurensa Ruot-
sissa samoin kuin ruotsin kielellä 
Suomessa, Horace Engdahl sanoo. 

Kieli kuituna 
todellisuuteen 
Engdahl haluaa puhua kielen ja 
varsinkin äidinkielen merkityksestä 
yleisemminkin. 'Kieli on osaruumista. 
Oikeastaan kieli on vieläkin 
ruumiilhisernpaa kuin maku, vielä 
aistilhisempaa. Erityisesti äidinkieli. 
Muissa oppimissamme kiehissä 
käytämme sanoja merkitysten tapaan. 
Mutta kieli ci ole vain merkityksiä, se 
on paljon syvällisempää. Se on niin 
sanoakseni todellisuuden kuitu. Ja 
juuri tämä kuitu punoo meidät 
todelhisuuteen, elämän yhteyteen. 
Meissä asuva äidinkielemme', Ruot-
sin akatemian vakinainen sihteeri 
Horace Engdahl filosofoi. Ruotsin 
valtiovalta ci saa Engdahlilta mainesa-
noja kielipolitiikkansa hoitamisessa. 
Suomen kielipohitiikkaa hän sitä 
vastoin kiittelee. "Suomi valtiona 
toimii hyvänä esimerkkinä siitä, että 
vaikka ruotsia äidinkielenään puhu-
vien määrä on maassa vähentynyt, 
suomenruotsalaisia ci ole tämän 
johdosta pyritty niputtamaan toisen 
luokan kansalaisiksi", Horace Engdahl 
toteaa lopuksi. 
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leolumni 

Kielivuoden horisontit 
'Kieli on kulttuurin sanansaattaja, ja kulttuuri luo iden-
titeettimme. Kieli on linkkimme menneisyyteen ja kieli on 

Juhamatti 	meidän panoksemme tulevalle. Muilla kielillä saatamme toimia 
Pelkonen varsin hyvin. Osaamme ehkä esiintyä ja kirjoittaa sujuvasti, 

voimme väitellä kohtalaisen vakuuttavasti, pystymme 
suoriutumaan asiapitoisesta keskustelusta ja ratkaisemme 
käytännön ongelmia. Mutta vain oman kielemme avulla 
voimme kehittyä ihmisinä. Se auttaa meitä muotoilemaan 
syvimmät ajatuksemme ja auttaa löytämään oikeat sanat 
vaikeassa tilanteessa. Vaistomaisesti haemme omasta 
kielestämme ilmaisut myötätuntoon ja vihastumiseen. Aiemmin 
sitä sanottiin äidinkieleksi. Nyt se ej aina ole äidin kieli. 
Sanokaamme sitä ensimmäiseksi kieleksemme. Siinä kielessä 
olemme kotonamme. 

Mitä tämä on? Euroopan vähemmistökielten peruskirjan 
johdantoa? Ruotsinsuomalaisen valtuuskunnan manifesti 
kielivuoden kunniaksi? Viikkoviestin pääkirjoituksesta? 
Pääkirjoituksesta kylläkin, mutta lehti on Dagens Nyheter (4.2.). 
Lehti puhuu todellakin Euroopan kielivuodesta, mutta se on 
huolissaan ruotsin kielen asemasta. Tietysti. Ovathanjotkutjopa 
esittäneet englannin kielen nostamista ruotsin rinnalle maan 
viralliseksi kieleksi, joten nyt on aika nostaa lippu äidinkielen 
puolesta. Pääkirjoituksen vitsikäs otsikko on: Sprakaret ar har! 
Totuuden sana pusertuu esiin enemmistöstäkin, kunhan se 
joutuu tarpeeksi ahtaalle,ja Euroopan mitassa ruotsikin on pieni 
kieli. 

Muiden äidinkielet tai ensimmäiset kielet, jos halutaan viilentää 
termin tunnelatausta, eivät kuitenkaan ole saaneet Ruotsin 
valtamediassa samaa ymmärtämystä kuin nyt oma äidinkieli, 
ruotsi. Ruotsin suojelu on selviö - vähemmistöjensuojelu vielä 
aivan vierasta. Aprillipäivä lähestyy. Ruotsin vähem-
mistökielilaki on ollut voirnassa kohta vuoden. Kesäkuuhun 
mennessä Ruotsin on tehtävä raportit Euroopan neuvostolle 
siitä, miten se on noudattannut ratifioimiansa vähemmistöjen 
suojelun puiteyleissopimusta sekä vähemmistökielten 
peruskirjaa, josta Ruotsi on poiminut osasia. Seuraamme 
jännittyneinä, mitä raporttien sivuille piirtyy. On ehkä kovin 
uskaliasta toivoa, että Dagens Nyheter peilaisi pääkirjoituksensa 
sisällön koskemaan myös vähemmistökieliä, äidinkieliämme. 
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Ruotsinsuomalaisia Iehtiä 
Kieliviesti esittelee lyhyesti joukon ruotsinsuomalaisia 
Iehtiä sekä muutaman ruotsalaislehdissä vielä hengissä 
olevan suomalaisen sivun. Uutuuksina mediakentäs-
sämme ovat verkkolehdet; ne alkavat jo ruotsin-
suomalaisinakin elää itsenäistä elämää. 

Ruotsinsuomalaisten Iehtien joukko 
on 1 960-luvulta alkaen kasvanut, 
kitunutja kuihtunut. Urhoollisin 
yrittäjistä oli Göteborgissa 1974 
perustettu Finn-Sanomat, joka 
ilmestyi viisipäiväisenä sanoma-
Iehtenä aina 80-luvulle saakka. Se ej 
kuitenkaan koskaan ylittänyt 10 
000:n tilaajan määrää, samaa rajaa, 
jota nyt yhteenlasketulla levikillään 
hipovat kaksi viikkolehteämme, 
Ruotsinsuomalainen ja Viikkoviesti. 

Huomionarvoinen on se seikka, että 
suuri osa Iehtien tilaajista maksaa 
useamman kuin yhden vuositilauk-
sen. Lehdet ovat harvojen käsissä 
niin tekovaiheessa kuin myös 
luettavina. 
Tämä lehtiluettelo ej pyri eikä pysty 
kattamaan koko lehdistömme 
runsasta kirjoa. 

Ruotsinsuomalainen 
Julkaisija RS Press AB 
Vanhin ruotsinsuomalaisista, elossa 
olevista Iehdistä. Perustettu vuonna 
1964 Ruotsinsuomalaisten 
Keskusliiton lehdeksi. Siirtyi vuonna 
1985 US-mediakonsernin 
omistukseen, ja -80-luvun lopulla 
yksityiseen omistukseen. 
Lehti on tabloid-kokoinen, joka 
torstai ilmestyvä viikkolehti TV-
ohjelmineen. Lehti saa valtion 
lehdistötukea. 
Levikki n. 5000 kpl 
Vuositilaus: 435 kr 
Vastaava julkaisija! päätoimittaja: 
Tapani Kekki 
Toimituspäälhikkö: Tuula 
Koivulanaho, pub. 08-18 81 41 

faksi08-18 1073 
Sähköposti: red.rspress@telia.com  
www.ruotsinsuomalainen.com  

Viikkoviesti 
Julkaisija: Tidnings AB Viikkoviesti 
Lehti on perustettu vuonna 1967. Se 
kuului yhtenä valtiollisen 
Invandrartidningen-säätiön 
julkaisemiin siirtolaislehtiin. Lehti 
siirtyi vuonna 1998 yksityiseen 
omistukseen. Lehti on tabloid-
kokoinen, osittain nehiväripainettu, 
torstaisiri ilmestyvä viikkolehti. Se 
saa valtion lehdistötukea. 
Viikkoviesti on maanlaajuinen, 
paikallislehti, joka seuraa myös 
valtakunnallisia ja maailman 
tapahtumia. Se sisältää erilhisen TV-
liitteen. 
Levikki: 5000 kpl 
Vuositilaus: 390 kr 
Vastaava julkaisija /päätoimittaja: 
Jukka Tuurala 
Toimitussihteeri: Veijo Halme 
Puh. 08-29 91 87, faksi 08 28 20 76 
Sähköposti: 
sthlm.grafiska@telia.com  
Verkkoviesti: www.viikkoviesti.se  

Ankkuri 
Julkaisija: Ruotsin kirkon 
suomenkielinen työ 
Ankkuri on perustettu vuonna 1973, 
aikana jolloin suomenkielinen 
kirkollinen elämä toimi 
järjestöpohjalla. Alunperin lehden 
nimenä oli Siirtolainen ja kirkko, ja 
sitä julkaisi Ruotsin suomenkielisen 
seurakuntatyön keskus. 
Ankkuri on kirkolhista elämää ja 
kulttuurielämää seuraava, kristillisen 
elämänkatsomuksen omaavajulkaisu. 
Sen tavoitteena on tulkita, selvittääja 
syventää kristillistä uskoa, olla avoin 
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foorumi keskustelulle ja pohdinnalle 
ajankohtaisissa kysymyksissä. 
Lehti uudistui 25-vuotisjuhlavuote-
naan; tabloid-koosta siirryttiin nelivä-
ripainettuun aikakauslehtiasuun. 
Ilmestyy kuusi kertaa vuodessa ja on 
tilauspohj ainen. 
Levikki: 2 500 kpl 
Vuositilaus: 110 kr 
Vastaava toimittaja: Martti Lehtinen 
Toimittaja Kristiina Ruuti, puh. 018-
16 96 06 
sähköposti: 
kristiina.ruuti@ svenskakyrkan.se  

RSKL-Iehti 
Julkaisija: Ruotsinsuomalaisten 
Keskusliitto, RSKL 
Suomiseurojen jäsenille suunnattu 
lukupaketti. Ilmestyy 6 kertaa 
vuodessa Suomen Sillan (Suomi 
Seura r.y:n Iehti ulkosuomalaisille) 
liitteenä 
Levikki n. 15 000, jaetaan suomiseu-
rojen jäsenille, 1 lehti / talous 
Lehden voi myös tilata: 100 kr /vuosi 
Vastaava julkaisija: Paavo Vallius 
Toimitussihteeri: Jarmo Pitkänen, 
puh. 08- 615 83 40 (vaihde) 
sähköposti: lehti@rskl.se  
kotisivu: www.rskl.se  

Liekki 
Julkaisija: Ruotsinsuomalaisten 
Kirjoittajien Yhdistys, RSKY 
Liekki perustettiin vuonna 1976 
ruotsinsuomalaisten kulttuurileh-
deksi. Sitä luonnehditaan RSKY:n 
lippulaivaksi. Lehti ilmestyy neljä 
kertaa vuodessa A4-kokoisena. 
Liekki on pääasiallisesti ruotsinsuo-
malaisten tekstieri julkaisufoorumi. 
Vuositilaus: 120 kr (Suomeenja 
muihin maihin 150 kr) 
Vastaava toimittaja: Matti J. 
Korhonen 
Päätoimittaja: Riitta Larsson, puh. 
08-581 72931 
sähköposti: riitta.larsson@swipnet.se  

Elävät kivet 
Julkaisija: Tukholman suomalainen 
seurakunta 
Lehti on peru stettu vuonna 1967 

aluksi A4-kokoisena tiedotteena. On 
ollut yli 10 vuotta tabloid-kokoisena. 
Ilmestyy 4 kertaa vuodessa ja jaetaan 
Tukholman suomalaisen seurakunnan 
jäsenten talouksiin, yhteensä 9500 
kpl. Lehteä voi tilata myös 
Tukholman seurakunnan ulkopuo-
lelle. Lehti koki kasvojen kohotuksen 
vuonna 1995, jolloin tekstityyppiä 
uusittiin ja kuvamateriaalin osuutta 
lisättiin. Seurakunnari eri työalat 
kirjoittavat omilta alueiltaan; on 
muunmuassa talouspalsta, diakonia-
palsta, lastensivu ja nuorisosivut. 
Vastaava toimittaja ja päätoimittaja: 
Pekka Turunen 
Toimitussihteeri: Inkeri Toiviainen, 
08-20 52 63 
inkeri.toiviainen@svenskakyrkan.se  

Suur-Tukholma 
Julkaisija: Informaatioyhdistys Suur-
Tukholma. 
Lehti on perustettu vuonna 1989. 
Luonteeltaan se on järjestö-, jäsen- ja 
kulttuurilehti. Se käsittelee 
yhteiskunnallisia asioita 
ruotsinsuomalaisten kannalta. 
Suurimmillaan painosmäärä on ol lut 
25 000 kappaletta. Lehteäjaetaan 
kaikkiin Tukholman läänin 
kirjastoihin, kuntakeskuksiin, 
sosiaalitoimen konttoreihin, 
terveyskeskuksiin, kouluihin ja 
päiväkoteihin sekä eri myymälöihin. 
Lehti on tabloid-kokoinen ja ilmestyy 
5-6 kertaa vuodessa. 
Vastaava toimittaja /päätoimittaja: 
Oiva Kilpeläinen, puh. 08-745 07 46 
faksi 08-556 500 78 
Sähköposti: toimitus @ suur-
tukholma.a.se  
Lehteä voi tilata sadan kruunun 
vuosihintaan. Suomeen 150 kr. 

Yks Kaks 
Julkaisija: Mälarinlaakson 
Ruotsinsuomalaisen Kulttuuri Tuki 
Mälarin-laakson ruotsinsuomalaisten 
aikakaus- ja kulttuurilehti. 
Toimii myös suomalaisyhdistysten 
jäsenlehtenä. Lehti perustettiiri 
vuonna 1993 Eskilstunan ja 
Torshällan Kaksonen-lehden 

8 - Kieliviesti 112001 



MCI» 0 
1 4 Iv-1  

raunioilta. Ilmestyy 10 kertaa 
vuodessa A4-kokoisena. Lehden 
tukiyhdistys harjoittaa laajaa 
kulttuuritoimintaa ja pyrkii lehden 
avulla yhdistämäin Mälarin alueen 
suomalaisia. 
Vuositilaus: 100 kr 
Vastaava julkai sij a: Sinikka Turunen 
Päätoimittaja: Jorma Orelma, puh. 
016-12 08 97 (koti) 
Toimisto: puh/telefax 016-12 2043 

Länsigöätanmaan Iehti 
Julkaisija: RSKL:n Länsi-
göötanmaan piiri 
Lehti on ilmestynyt itsenäisenä 
lehtenä noin 17 vuotta. Viime 
syksystä alkaen ilmestyy 
Viikkoviestin liitteenä neljä kertaa 
vuodessa. Lehden tarkoitus on olJa 
piirin tiedotuskanava ja antaa myös 
tilaajäsenten kirjoituksille. 
Jaetaan piirin alueella 3000 talouteen. 
Vastaava toimittaja: Ritva Koivunen 
Heino, puh. 0325-405 43 
sähköposti: ritva_heino@hot.com  

BohusGöta-Iehti 
Julkaisija: RSKL:n Göteborgin- ja 
Bohus-läänin piiri 
Lehti on perustettu vuonna 1982; 
GB-piirin omistukseen se siirtyi -86. 
Se alkaa ilmestyä maaliskuun lopulla 
Viikkoviestin liitteenä oltuaan 
vuoden päivätjäissä. Lehti on piirin 
tiedotuslehti jäsenistölle ja ilmestyy 
neljä kertaa vuodessa 3000:n 
kappaleen painoksena. Lehden sivut 
ovat myös jäsenistön käytettävissä. 
Lehden voi tilata, vaikkei olisikaan 
GB-piirin jäsen. 
Vastaava toimittaja: Erkki Jokinen 
Toimittaja: Liisa Kirjavainen Hyväri, 
puh. 031-84 56 73 
Sähköposti: gb- 
piiri@gamma.telenordia.se  

TS nya invandrartidningen 
Julkaisija: Göteborgin suomalainen 
kansankorkeakoulu / Mångkulturella 
Foikhögskolan 
Lehti perustettiin vuonna 1994 
nimellä Toisin Sanoen. 
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Pari vuotta sitten se on laajentunut 
palvelemaan muitakin kuin vain 
suomenkielisiä kansankorkeakoulun 
ryhmiä. Lehti on jaettu itsenäisiin 
osiin, suomalaiseen ja ruotsalaiseen. 
Jutut eivät ole käännöksiä toisesta 
puoliskosta. 
Tavoitteena on julkaista 8 lehteä 
vuodessa. Lehti leviää pääasiallisesti 
koulun kautta. 
Lehteen kirjoittavat sekä opettajat 
että opiskelijat. 
Lehden voi tilatal00 kr Ivuosi 
Vastaava julkaisija ja päätoimittaja: 
Antero Sjöman 
Toimittaja: Ritva Laitinen, puh. 031-
331 4527 
Sähköposti: ts@finska.fhsk.se  

Suomalaisia sivuja: 

Haparandabladet / 
Haaparannanlehti 
Lehti on perustettu vuonna 1882 ja 
on palvellut sekä suomalaisia että 
ruotsalaisia lukijoita aikaisemmin 
jopa kahtena erillisenä lehtenä. 
Nykyisessä lehdessä suomenkielisen 
aineiston osuus on yli 30 prosenttia. 
Suomalaisilla sivuilla ej ole 
ilmoituksia. 
Lehti ilmestyy kaksi kertaa viikossa, 
tjistaisin ja perjantaisin. Sillä 
lasketaan olevan 16000 lukijaa. 
Suomalaiset sivut palvelevat 
yhtälailla Suomesta Ruotsin puolelle 
muuttavia ihmisiä kuin myös etelästä 
Haaparannan seudulle muuttavia 
eläkeläisiä. Lehteä tilataan myös 
Suomeen. 
Vastaava toimittaja / päätoimittaja: 
Orjan Pekka 
Suomalaisten sivujen toimittaja: 
Riitta Kapraali, puh. 0922-14 200 
(vaihde) 
Sähköposti: 
rjitta.kapraali@haparandabladet.se  

Eskilstuna Kuriren 
Riippumaton liberaalinen päivälehti. 
Levikki 33 500 kpl. 
Lehti alkoi julkaista suomalaisia 
sivuja elokuun lopussa 1961, 

alkuvuosina kaksi kertaa viikossa, 
keskiviikkoisin ja perjantaisin. 
Myöhemmin molemmat sivut 
siirtyivät perjantainumeroon, ja 
nelisen vuotta sitten kaksi sivua 
supistui yhteen. 
Kurirenin suomalainen sivu keskittyy 
enimmäkseen Eskilstunan, Torshällan 
ja Mariefredin alueisiin. 
Sivuilta löytyvät ilmoitukset kaikista 
suomalaistapahtumista. Lehden 
ilmestymisalueella lasketaan olevan 
noin 12500 ruotsinsuomalajsta. 
Päätoimittaja: Peo Wämng 
Suomalaisen sivun toimittaja: Merja 
Ruskeeniemi, puh. 0 16-15 6000 
(vaihde) 
Kotisivu: www.ekuriren.se. 
Uutisluukusta Iöytyy finska. 

Borås Tidning 
Päivälehti. Lehti onjulkaissut 
suomalaista sivua 1960-luvulta 
alkaen. Tätänykyä suomalaisia 
kiinnostavista asioista kerrotaan 
puolella sivulla. 
Päätoimittaja: Jan Ojmertz 
Suomalaisen sivun toimittaja: Risto 
Kokko, puh. 033-1078 32 
Sähköposti: finskasidan@bt.se  

Verkkolehtiä: 

www.tukholma.net  
Verkkolehtenä ilmestyvä 
palvelukanava. Lehti on perustettu 
vuoden 2000 kesäkuussa. 
Perustamisen takana on idea koko 
ruotsinsuomalaisen kentän kattavasta 
palvelukanavasta, joka laajenisi 
sisällöllisesti monipuoliseksi 
verkkolehdeksi. Lehti kustannetaan 
ilmoitustuloilla. 
Vastaava toimittaja: Maarit Mäkelä 
Faeder 
Toimituspäällikkö: Mirja Huusko 
Puh. 073-354 45 87 
Sähköposti: info@tukholma.net  

Ruosulista 
Ruotsinsuomalaisten sähköpostilista. 
Perustettu kesällä 1997. Alunperin 
tarkoituksena oli perustaa verkosto 

10 - Kieliviesti 112001 



nuorille ihmisille, mutta kun idean 
isä, Kalle Kniivilä huomasi, ettei 
vanhemmallekaan väelle ollut 
keskustelufoorumia, hän ej halunnut 
ryhtyä ikärasistiksi. Listalla on 150 
jäsentä; huomattavasti useampi käy 
sitä lukemassa. Listalla voi 
keskustella kaikesta mahdollisesta 
maan ja taivaan välillä. 
Perustajaja omistaja: Kalle Kniivilä 
Sähköposti: kalle@esperanto.se  
Listan kotisivu: http:/I 
fi.eGroups.comlgroup/ruosulistal 

Kasetti Iehti 
Ajan ääni 
Julkaisija: Ruotsin Suomenkielisten 
Näkövammaisten Liitto, RSNL 
Kasettilehti. Perustettiin vuonna 1996 
yhteistyössä Liekki-Iehden kanssa. 
Jaetaan 6-7 kertaa vuodessa liiton 
jäsenille. Painosmäärä on 575 kpl. 
Vastaava julkaisija: Pirjo Hekkala 
Liittotoimisto: puh. 033-41 05 63, faksi 
033-41 05 66 

leahden takaa 

Terveisiä 
Kielitoimistosta 
Saln marraskuussa 2000 edustaa kielenhuoltoa YLEn 
Radio Finlandin lähetyksessä, jossa ulkosuomalaiset 
kyselivät suomen kielen kuulumisia. Ohjelman 
otsikkona oli Ovatko kieli ja käytöstavat Suomessa 
rappiolla? 

Riitta 
Eronen 

Sama kysymys esitetään usein myös 
koti-Suomessa kielestä julkisesti 
keskusteltaessa. Erityisen huolestu-
neita ollaan nuorten kielestä, josta moni 
muodostaa mielipiteensä sen perus-
teella, mitä kuulee uhottavan bussin 
takapenkillä. Siihen puhumisen tapaan 
kuuluu muun muassa runsas kiroilu. 
Radiolähetykseen haastatellut nuoret 
muistuttivat kuitenkin, että valtaosa 
heistä hallitsee myös useita muita 
kielimuotoja. Isovanhempien kanssa 
tai työpaikalla puhutaan toisin kuin 
kaverien seurassa. Nuoremme ovat 

myös paljon kansainvälisempiä kuin 
ennen, ja tuliaisina maailmalta (mm. 
vaihto-oppilaana olon jälkeen) 
hallitaan myös halaukset ja pos-
kisuukot, osataan kieliä ja seuruste-
lupuhetta, small talkia. 

Teititellään taas 
Kansainvälistymisen kääntöpuolena on 
sitten englannin valtava vaikutus, 
nuoret eivät esimerkiksi enää käy 
treffeillä vaan deiteillä, ruotsalainen 
(slangi) lainasana on saanut rinnalleen 
englantilaisen. Tällainen muutos ej 
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kieltä rappeuta, mutta erittäin hälyt-
tävää suomen kielen käytön kannalta 
on, ios työkieleksi vaihdetaan koko-
naan englanti, kuten on käynyt mo-
nissa tietotekniikkayrityksissä. Niin 
nuoret kuin vanhemmatkin ovat viime 
aikoina taas innostuneet teitittelystä. 
Se vaatii paitsi asennemuutosta myös 
teknistä opettelemista: suomeksihan 
teitittelymuotona ej käytetä pelkkiä 
monikkomuotoja ("oletteko kuulleet"), 
vaan yhtä henkilöä teititeltäessä pitäisi 
liittomuodossa vain apuverbin olla 
monikossa. "Oletteko kuullut" on siis 
oikea muoto yhtä henkilöä teiti-
teltäessä. Myös ammattitoimittajien 
kuulee erehtyvän tässä. Teitittelystä 
ollaan myös monta mieltä. Toisten 
mielestä se on kohteliasta ja kaunista, 
toisten mielestä etäännyttävää, jopa 
tylyä. 

Puhekieli ja murrebuumi 
Samalla tavalla voidaan olla erimielisiä 
siitä, sopiiko arkinen juttelukieli 
televisioon ja radioon. Paikallis-
kanavien ja monenlaisen ohjelma-
virran myötä nimittäin myös julkinen 
puhekieli on muuttunut - huolet-
tomammaksi tai huolimattomammaksi 
- ainakin,jos sitä vertaa 50-60-luvun 
kieleen. Toisten mielestä nykytyyli 
kuvastaa rappiota, kun taas toisten 
näkökulmasta se on kodikasta ja 
mukavan rentoa. Kieli rappeutuu, ios 
siitä katoavat vivahteet; kieltä pitää 
osata käyttää tilanteen mukaan. 
Uutislähetykseen tai juhlapuheeseen ej 

sovi mikä vain, esimerkiksi kovin arki-
set vertaukset tyyliin "talous on ku-
ralla" (= taloudella menee huonosti). 

Sanoja Iyhennetään 
Radio Finlandiin soittajista monet 
pahoittelivat, etteivät ymmärrä enää 
suomea, kun "kaikkia sanoja lyhen-
netään lopusta". Onkin totta, että puhe-
kielestä lähtöisin olevia typistettyj ä 
sanoja siirtyy myös kirjakieleen. 
Pitkistä housuista tulee pitkikset ja 
musiikkileikkikoulusta muskari. Nämä 
sanat tuottavat päänvaivaa myös 
sanakirjan tekijöille. Muskari ja eskari 
(= esikoulu; esikoululainen) ovat 
nykysuomessa niin jokapäiväisiä, että 
ne päässevät CD-Perussanakirjan 
seuraavaan versioon. Mutta entä 
inustis (= mustasukkainen)? Käyttäjän 
kannalta olisi tietysti ihanteellista, että 
myös arkityylin sanoista mahdol-
lisimman moni olisi sanakirjassa; 
esimerkiksi kaunokirjallisuuden 
kääntäjille tällaisenkin sanaston 
kirjoihin ja kansiin saattaminen on 
kullanarvoista. Puhekielen osa-alue, 
murteet, ovat viime vuosina tulleet 
muotiin Suomessa, niin että on puhuttu 
suoranaisesta murrebuumista. Sekä 
Aku Ankkaa että Katekismusta on 
käännetty milloin savoksi, milloin sta-
din slangiksi. Myös tämä ilmiö kertoo 
siitä, että suomen kieli ej ole rappiolla, 
sillä niin kauan kuin omasta kielestä 
ollaan kiinnostuneita, vaalitaan sitä ja 
ennen kaikkea käytetään sitä kaikilla 
aloilla, suomen kieli elääja voi hyvin. 

Poimintoja Suomen kielen perussanakirjan 
seuraavaan CD-versioon tulevista sanoista. Sanat 
ovat esiintyneet Iehdissä viime vuosien aikana. 

bisnesenkeli 
(talousterminä, arkinen) yksityinen sijoittaja, joka usein osallistuu 
tukemansa yrityksen hallintoon ja kontaktiverkon Iuomiseen. 
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askelkivi 
kiviä, joita pitkin astellaan. 
(biologian erityisterminä) suojeltavan eläin- tai eliölajin elinynipäristöjen 

välillä sijaitseva saarekemainen alue, joka helpottaa lajin yksilöiden siirty-
mistä populaatiosta toiseen 

meilata 
(atk-alalla, arkinen) lähettää sähköpostia. 

pyykkilautavatsa 
(leikillinen) hyvin harjoitettu lihaksikas, litteä vatsa. 

sohvaperuna 
(leikillinen) sohvalla television ääressä istuvasta ihmisestä 

tiekirkko 
teiden varsilla sijaitsevia kirkkoja, jotka palvelevat autornatkailijoita hiljenty 
mis- ja taukopaikkoina. 

veroehdotus 
verotettavasta tulosta tehty ennakkolaskelma, jonka verottaja lähettää veroil-
moituksen teosta vapautetuille verotettaville tarkistettavaksi. 

Uusia talvella 2001 Iehdissä esiintyneitä, ehkä 
tilapäisiä ja kertakäyttäisiä sanoja. Aika näyttää, 
mikä näistä jää kieleen: 

himalogia 
kotiin liittyvien tieteenalojen yhteenhiittymä (sanoi professori esitellessään tie 
teenalojen muutoksia). 

murreneutraalius 
puheen ominaisuus, jonka ansiosta ulkopuolinen ei tunnista puhujan murrealu 
etta (yritysjohtaja perustel i yrityksen puhelinpalvelujen sijoittamista Hämeen-
linnan seudulle alueen murreneutraaliudella). 

vestonomi 
yksi näistä muodikkaista ammattikorkeakoulun tutkintojen nimikkeistä, jollai-
sia viime vuosina on ilmaantunut kieleen lukuisia (tarkoittaa vaatetussuunnit-
telija, pukujen suunnittelija, ehkä pukunomi). 
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Incipsellista 

Kaksi tapausta 
S eurates safi lasteni kielellistä kehitystä 
aloln ymmärtää kaksikielisyyden edellytyksiä 
aivan en tavoin kuin ennen. 

Molemmat lapseni puhuvat suomea - 

Maria-Kajsa ja tietysti täällä Ruotsissa kasvaneina 

Jurva ruotsia - joskin osaamisessa sekä 
identiteetin mieltämisessä on eroja. 
Minä olen aina puhunut heille suomea, 
heidän isänsä puolestaan ruotsia. 
Vanhempi eli ensimmäiset elinvuo-
tensa hyvin suomalaisvoittoisessa 
ympäristössä. Suomi oli myös kieli, 
jonka hän oppi ensiksi. 

Lapseni ovat koko ajan saaneet 
suomenkielen opetusta, tosin 
aihtelevasti. 

Suomea hän ei puhunut pelkästään 
äidjn kanssa, vaan myös serkkujen ja 
mummon kanssa sekä kaveripiirissä. 
Siinä sivussa kävimme ahkerasti myös 
suomalaisen seurakunnan vetämäs-
sä leikki-ikäisten kerhossa. Nuo-
rempi taas oli tällaisen ympäristön 
vaikutuspiirissä vain vuoden, sillä 
muutimme paikkakuntaa ja 'jou-
duimme" hyvin ruotsalaiseen ympä-
ristöön. Lapseni ohivat tuohloin 3,5- ja 
1 -vuotiaat ja nuorimmaisen elämään 
ruotsin kieli tuli siis voimakkaasti jo 
varhain. 

Aloin työskennellä perhepäivähoi-
tajana ja hoidossani oli myös 
suomenkiehisiä lapsia. Muutaman 
vuoden päästä lähdin töihin kodin 
ulkopuolelle, jolloin tilanne muuttui 
ratkaisevasti. Lapseni olivat silloin 6-
ja 4-vuotiaat. Kun vanhempi meni 
suoraan ruotsalaiseen esikouiuun 
(hän ei ole koskaan ollut päiväkodissa), 
meni nuorempi ruotsalaiseen päivä-
kotiin. Uppsalassa oli tosin suomen-
kiehinen päiväkoti, mutta se oli kaukana 

kavereista ja asuinpaikasta, joten 
päädyimme lähellä sijaitsevaan 
ruotsinkieliseen vaihtoehtoon. Sitä 
kautta tie jatkui ruotsalaiseen kou-
luun. Lapseni ovat koko ajan saaneet 
suomenkielen opetusta, tosin vaih-
televasti, sen mukaan, kuinka monta 
lasta ryhmässä on ohlut: joskus opetusta 
oli vain joka toinen viikko, joskus 
kerran viikossa. 

Suomenkiehiset luokat ehivät 90-luvun 
alussa hyvin epävarmaa elämää 
Uppsalassa, eikä tuntunut hyvältä 
vaihtoehdolta panna lapsiaan suoma-
laisihle luokilhe, kun niiden jatkuvuu-
desta ei koskaan voinut olla varma. 
Vain vuosi vanhemman kouluuniäh-
döstä Iuokat lopetettiinkin "oppilaspu-
ian takia. 

Identiteettivaikeus 
Nyt lapseni ovat murrosikäisiä, 15- ja 
1 3-vuotiaat. Vanhemmalla on voima-
kas suomahainen identiteetti. Hän on 
"suomahainen" joka tihanteessa. Hän 
puhuu joskus juuristaan, joiden hän 
sanoo olevan Suomessa (vaikka hän on 
kasvanut Ruotsissa!). Ehkä siihen 
tunteeseen vaikuttaa myös se, että isän 
juuret ja että minäkin olen kotoisin 
siehtä. 

Nuorimmainen taas sanoo ohevansa 
'molempia", siis sekä ruotsahainen että 
suomalainen. Kun vanhempi asettuu 
urheilussa, esim. jääkiekko-ottehuissa 
ehdottomasti Suomen puolehle, nuo-
rimmainen toteaa melkein hämihiään: 
"En minä tiedä kenen puolella olen. Se 
on vaikeaa." Mutta jos hän esim. 
kaupungilha kuuhee suomen kieltä tai 
ios jollakulla on suomalaiselta 
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kuulostava nimi, hän noteeraa sen heti. 
Tyytyväisyyttä tuotti myös se, että 
hänellä oli äskettäin nuori suoma-
laistyttö sijaisopettajana koulussa. 
Vuonna 1998 ilmestyi kotikyläni 
kylähistoriaa laajasti esittehevä kirja. 
Hankin sen kotikirjastooni. Joskus 
lapseni poimivat sen kirjahyllystä ja 
tutkivat sitä. He kysyvät, ketä vanhat 
valokuvat esittävät, ja kun tutulta 
kuulostava sukunimi pulpahtaa esille, 
he haluavat tietää, onko kyseinen 
henkilö mahdollisesti sukua meille. 

Kontaktia Suomeenja suomen kieleen 
pidämme yllä myös matkustamalla. 
Suomen ja Ruotsin televisiosta 
seuraamme suomalaisia filmejä, ja 
jotkut niistä ikuistetaan videolle. 
Viimeksi Tuntematon sotilas ja 
Rukajärven tie. Muuten on tuhlut 
seurattua esim. Kotikatua. 

Päätös puhua suomea lapsillen7 oli 1 
itsestään selvä. 

Ensi vuonna vanhempi lähtee lukioon 
ja on valinnut suomen yhdeksi 
kielekseen. Hän on myös ilmoittanut 
lähtevänsäjossain vaiheessa Suomeen 
opiskelemaan. Päätös puhua suomea 
lapsilleni oli itsestään selvä. Aidiksi 
tuhlessani olin tietämätön kaksi- 

kiehisyysteorioista, päätökseni perustui 
puhtaasti intuitioon. Luultavasti myös 
kotona viettämäni vuodet olivat lasteni 
suomen kiel en kehitykselle ehintärkeät, 
ehkä korvaamattomat. 

Kielj ej tule jtsestään 
Vasta myöhemmin, opiskellessani 
kiehitiedettä Uppsalan yhiopistossa, 
tutustuin kaksikiehisyyteen. Nyt tiedän 
varmasti, että jos haluaa lapsistaan 
kaksikiehisiä, on toimittava tietyllä 
tavalla, ja että kaksikielisyyden 
saavuttamiseksi on nimenomaan 
tehtävä työtä, se ej tule itsestään. 
Ruotsin koululaitoksessa nykyisin 
annettava äidinkielen opetus ei riitä. 

Tiedän myös, että lasteni maailma on 
aivan varmasti moninai sempi, rik-
kaampi ja jännittävämpi, kuin ios he 
ohisivat yksikielisiä. Surulhista on vain 
se, että ruotsalaiset päättäjät suh-
tautuvat suomen kieleen vielä varsin 
nihkeästi, samoin luultavasti myös 
kansan enemmistö. 

Todellisuudessa useimmat eivät ole 
sisäistäneet monikielisyyden ja 
kulttuurikompetenssin merkitystä. 
Ruotsinsuomalaisten on varmaan 
vastaisuudessakin varauduttava itse 
pitämään kiinni oikeuksistaan. 
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Onko selkokielisyys 
sudenkuoppa? 
Lastenkirjailija joka tu lee lukijansa luokse ryömien 
huomaa kävelemään opettam isen olevan vaikeaa. 

Marja 
Räihä 

Mieleeni on vahvana jäänyt ajatel-
rna Stefan Mählqvistin artikkelista 
Lastenkultuurin vuosikirjassa 1985. 
Mählqvist tarkastelee tekstissään 
kahta kirjoittamaansa, Tord Nygrenin 
kuvittarnaa kuvakirjaa sekä niiden 
typistettyjä käännöstekstejä eng-
lantilaiseen ja arnerikkalaiseen pai-
nokseen. 

Mählqvist korostaa sitä, että lasten-
kirjalla on yhtä aikaa kaksi lukijaa, 
lapsi ja aikuinen. He tutustuvat yhdessä 
teoksen maailmaan. Tekstin pitää 
pystyä viestittämään jotain myös 
aikuiselle,ja sarnalla se voi olla hiukan 
vaikeata tavalliselle lapsilukijalle. Tällä 
ärsytetään aikaan keskustelua. 
"Kysymysmerkkien pitää nousta itse 
kerronnasta." 

Tilanne on varmasti tuttu jokaiselle 
aikuiselle, joka on jakanut lukuhetken 
lapsen kanssa. Aikuisen osa ei ole 
pelkkää tekstin välittämistä, vaan myös 
sanojen, ilmiöiden ja "historiallisen" 
taustan selittämistä. 

Miksi meidän ruotsinsuomalaisten 
keskuudessa pelätään kielen ymmär-
tämisen kysymysmerkkejä.? Ruot-
sinsuomalaisia lastenkirjailijoita on 
patistettu kirj oittarnaan taj uttavaa 
tekstiä, olemaan juuri sellaisen kielen 
tasolla, jonka täällä asuva lapsi pystyy 
omaksumaan. Kirjoittajan luovaa 

prosessia häiritään selkokielisyyden 
vaatirnuksella. 

Suomenkielisen radiokanavan las-
tenohjelmaa, Muksumassia toirnittaa 
kymmenen erilaista, eri ikäistä ja en 
taustoista lähtevää toimittajaa, 
kirjoittajaa ja näyttelijää. Puhe-
ohjelmissa, jotka ovat enimmäkseen 
lasten kanssa tehtyjä haastatteluja, 
keskustelua käydään osin puut-
teellisella suomen kielellä ja lapsen 
ehdoilla. Osa ohjelrnista on puolestaan 
selkeästi fiktiivisiä ja niiden kielelle 
sallittakoon suurempi mahdollisuus 
sisältää useita kielen tasoja, vaikka 
onkin selvää, etteivät kaikki käsitteet 
mene perille. 

Kirjaja sähköiset viestirnet toimivat en 
maailmassa. Radion ja television viesti 
häviää eetteriin. Sanoista itsestään jää 
muistiin vain vähän; suurin anti on 
mielikuva, kokemus. Fiktion välitys-
tapahtuma ei rajoitu vain kielelliseen 
viestiin, vaan toimii ärsykkeenä mie-
likuvitusmaailmassa. 

Selkokielisyys leikkaa mielikuvituksen 
siivet, tarina ei lennä eikä yksin-
kertaisuudella tavoiteta en tasoja,juuri 
niitä joita Stefan Mählqvist tietoisesti 
rakentelee kuvakirjojensa teksteihin. 
Teoksessa "Älä pelkää isä" kertojana 
on kolrnevuotias lapsi. Hänen kielensä 
on suoraa kerrontaa, lyhyitä lauseita, 
dokumentoivaa. Seuraava taso käsittää 
ajattelevan minän, missä päähenkilöllä 
on suurempi sanavarasto ja kehit-
tyneempi ilmaisukyky. Mählqvist 
hahmottaa kahden tason suhdetta, 

Selkokielisyys leikkaa 
mielikuvituksen siivet, tarina 
ei lennä. 

16 - Kieliviesti 712001 



ensimmäisessä vallitsee lapsen ak-
tiivisti hallitsema kieli ja toisessa 
elämysten, ajatusten ja tietoisuuden 
passiivinen ymmärtämiskyky. Kol-
mantena tasona Mählqvist käyttää 
aikuiseen lukijaan suunnattua ironian 
tasoa. 

Stefan Mählqvstin murheena on 
ollut hänen tekstiensä käännökset 
englanninkieliseen asuun. "Uskolli-
suus alkuteksteille ej ole ollut niin 
tärkeää kuin soveltuvuus kotimark-
kinoille", hän toteaa artikkelisssaan. 
Uudelleenmuokkauksessa Mählqvistin 
teksteistä on jäljellä enää lapsen 
yksinkertainen kielimaailma; elämys-
ten sekä aikuisten maailmaan viittaavat 
tekstiosuudet on jätetty kokonaan pois. 

Jos lapsi ej ymmärrä tekstiä, ej ky-
seessä ole välttämättä sanojen vaan 
käsitteiden outous,jatuo outous saattaa 
kohdata lukijaa ja kuulijaa myös 
valtakulttuurissa. 

Kuva selittää 
Vajaa kaksi vuotta sitten Finnspångiin 
muuttanut Jönssonin perhe on 
kolmikielinen. Isä puhuu nelivuotiaalle 
Saralle ja kaksivuotiaalle Sofialle 
ruotsiaja äiti puhuu suomea. Vanhem-
pien yhteinen kieli on saksa. 

Tuorein suomenkielinen lukukokemus 
oli H.C. Andersenin Keisarin uudet 
vaatteet. 
- Kankaan kutominen oli käsitteenä 
Juan vaikea tytöille, Riitta-Liisa Jöns-
son kertoo, - vasta kun yhdessä kat-
soimme kuvaa, asia selvisi ainakin 
nelivuotiaahle. 
Kuinka moni ruotsalainen tai 
suomensuotnahainen nehivuotias 
oikopäätä tietää mitä kankaanku- 

tominen tarkoittaa. Lapsen vastaan-
ottokykyyn on vain luotettava. Riitta-
Liisa korostaa sitä, että hän ci halua 
lukea hiian yksinkertaisia satuja, sillä 
niistä eivät lapset enää opi mitään. 
Tytöt ovat jo ylittäneet helppoon kieli-
asuun muokatut muumikuvakirjat. 

Ilmaisut muumeilta 
Muumivideot puolestaan kasvattivat 
kieltä perheen asuessa Sveitsissä. 
- Kiehi niissä on kivaa, ja tyttöjen 
puheesta kuulee, että tuo tai tämä 
ilmaisu on opittu muumeihta. 

- Radion Muksumassi on ollut meille 
kullanarvoinen asia. Ensimmäisenä 
vuonna muuton jälkeen sitä kuunneltiin 
joka aamu; myös kilpailukysymykset 
olivat haasteellisia. 

Muksumassin tekijöiden tapaarnisissa 
on haarukoitu kohdekuulijaa, hähinnä 
sitä minkäikäinen lapsi istuu aamuisin 
kello 8.50 radion ääressä. On kes-
kusteltu myös siitä, onko lapsen vie-
rehlä ehkä myös ajkuinen jakamassa 
kuuntelukokemusta. Jätämme tar-
koituksella pois pupujussit toisesta 
päästä ja leikkaamme raa'asti poikki 
kaiken varhaisnuoruuteen hiittyvän. 
Vähillä mieleeni puhlahtaa epäilys, 
olemmeko steriloimassa ruotsinsuo-
malaisten lasten kielen ja käsite-
maailman kehittymistä ja samalla 
kaivamassa itsehlemme sudenkuoppaa. 

- Valitessani kirjoja tytöille en koskaan 
ajattele, että kiehen niissä pitäisi ohla 
yksinkertaista. Se ohisi lapsen ali-
arvioirnista, Riitta-Liisa Jönsson 
painottaa. 
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lllguomalaiset Ruotsissa 

Ruotsinsuomalaisten historia 
yksissä kansissa 
Siirtolaisuusinstituutin Suomen Siirtolaisuuden 
Historia- kirj asarj assa on ilmestynyt kolmantena 
teoksena instituutin erikoistutkij an Jouni Korkiasaaren 
ja Suomen Kansallisarkiston pääj ohtaj an Kan 
Tarkiaisen kirjoittama Suomalaiset Ruotsissa- teos. 

Kaikkiaan kuusiosaiseksi suunnitellun 
sarjan muut jo ilmestyneet osat 
käsittelevät Pohjois-Amerikassa ja 
eteläisellä pallonpuoliskolla asuvia 

Matti ' 	suomalaisia. Nyt esiteltävässä kirjassa 
Korhonen on lähdeluetteloineen 546 sivua.Teos 

jakaantuu kahteen osaan. Ensimmäi-
sen osan on kirjoittanut Kan Tarkiainen 
ja se käsittää ajanjakson keskiajalta 
1930-luvulle. Jouni Korkiasaaren 
kirjoittama toinen osajatkaa siitä aina 
2000-luvulle. 

Lukija saa kuvan ahkerasta ja 
kaikin puolin hyvästä 
suomalaisesta työntekijästä. 

Kari Tarkiaisen teksti pohjautuu 1990-
1996 ilmestyneeseen kolmiosaiseen 
teossarjaan Finnarnas historia i 
Sverige, lähinnä sen kahteen ensim-
mäiseen osaan. Edellä mainitut teokset 
on kirjoitettu hyvin mielenkiintoi-
sesti ja elävästi, ja samaa tyyliä Kan 
Tarkiainen jatkaa myös Suomalaiset 
Ruotsissa- kirjassa. Lukija saa oivan 
kuvan siitä, kuinka suomalaiset ovat 
olleet rakentamassa Ruotsia jo kes-
kiajalta alkaen, oikeastaan aikai-
semminkin. 

Vahvistaa identiteettiä 
Metsäsuomalaisten -meidän esi-
isiemme- elämänkaari tulee tutuksi ja 
sieltä Värmiannin metsistä alkaa myös 
ruotsinsuomalaisten taival vähemmis- 

töasemaa kohti. Kirja on sikäli 
merkityksellinen ja historiallinen, että 
nyt on ensimmäistä kertaa kirjoitettu 
kokonaisesitys ruotsinsuomalaisten 
historiasta suomen kielellä. Olisi 
todella toivottavaa, että ruotsinsuoma-
laiset hankkisivatja lukisivat sen oman 
identiteettinsä vahvistamiseksi. 
Koska kirja on myös osa Ruotsin 
historiaa, on toivottavaa, että se 
käännetään myös ruotsiksi. Kirjassa 
kerrotaan selkeästi ja johdonmu-
kaisesti, miten ruotsinsuomalaiset ovat 
omalta osaltaan rakentaneet Ruotsin 
hyvinvointivaltiota. Me saamme tietää, 
mitä kaikkea esi-isämme eri historian 
vaiheissa ovat saaneet aikaan täällä 
vieraissa oloissa. Lukija saa kuvan 
ahkerasta ja kaikin puolin hyvästä 
suomalaisesta työntekijästä. Elämä on 
ollut raskasta puurtamista, mutta 
vähitellen olot ovat parantuneet. 

Huulien tunnustus 
Kehitys on niin nopeata, että julkis-
tamisvaiheessa marraskuun lopulla 
kirja ej enää ole ajankohtainen, vaikka 
kirjoittaja onkin saanut mukaan kaik-
kein tärkeimmän asian, valtiopäivien 
päätöksen ruotsinsuomalaisten ja 
suomen kielen vähemmistöasemasta. 
Tähän rajakohtaan onkin oivallista 
lopettaa pitkään jatkunut työ. Teokseen 
on kerinnyt Lundin yliopiston pää-
tökset suornalais-ugrilaisten kielten 
laitoksen lopettamisesta. Päätös on 
puolestaan hyvä esimerkki siitä, että 
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valtiopäivien vähemmistöpäätökset 
ovat paremminkin "huulien tunnus-
tusta" ja korulauseita paperilla kuin 
olojen kehittämistä. Ruotsissa on 
tapahtunut paljon sellaista, mikä on 
ristiriidassa päätösten kanssa. Esi-
merkiksi ruotsinsuomalaisten koulu-
asiat ovat taantuneet viime vuosien 
aikana ratkaisevasti. 

Ruotsinsuomalaisuuden säilymisellä 
on paljon paremmat edellytykset 
kuin amerikansuomalaisuudella. 

Teoksesta puuttuu kokonaan kes-
kustelu eräästä häiritsevistä asiasta: 
Vähemmistöpolitiikkaa on viime 
vuosien aikaria hoidettu kolmessa 
ministeriössä ja ainakin neljä minhs-
teriä on ollut vastuussa asioista. 
Tällainen tärkeiden asioiden pom-
pottelu aiheuttaa epävarmuutta. 
Kun vähemmistökysymykset aikoi- 
naan 	siirrettiin maatalousministeri 
Annika Ahnbergiltä maatalousmi-
nisteriöstä Ulrica Messingille 
kulttuuriministeriöön, 	ruotsin- 
suomalaiset olivat tyytyväisiä 
ratkaisuun. Liittyväthän asiamme 
suurelta osin juuri kulttuuriin. Nyt 
ej tiedetä, mitä tapahtuu, kun 
vähemmistöasjat on taas siirretty 
uuteen paikkaan, tällä kertaa Mona 
Sahi mille elinkeinoministeriöön. 

Valitettavia unohduksia 
Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan 
rooli suomen kielen huoltajana 
Ruotsissa on jäänyt hyvin vähälle 
huomiolle. Lautakunnan toimintaan 
vaikuttaneetja vaikuttavat henkilöt on 
unohdettu mainita kokonaan. Vali-
tettavaa on myös, että RSKL:n 1. 
varapuheenjohtajana toimineen ja 
vahvana vähemmistöpoliitikkona 
tunnetun, pari vuotta sitten kuolleen 
Aarre Puikkisen arvokasta työtä ej 
mainita. RSKL:n toiminnassa oli eräs 
vaikea vaihe, kun silloinen puheenjoh- 

taja professori Osmo Hormia erosi 
tehtävästään. Arkaluontoista asiaa ei 
ole vielä selvitetty loppuun saakka ja 
koska edelleen on elossa henkilöitä, 
joilla on ollut keskeinen merkitys 
tapahtumissa, on aivan oikein, että 
tapahtumista kerrotaan asiallisesti ja 
kohtalaisen lyhyesti. 
Suornalaiset Ruotsissa- teoksen kir-
joittaminen ej ole ollut helppo tehtävä. 
Jouni Korkiasaari on työssäänjoutunut 
tutkimaan valtavan määrän lähteitä. 
Sen osoittaa parhaiten kirjan lopussa 
oleva lähdeluettelo. Lisäksi kirjoittaja 
on saanut apua usealta suomalaiseltaja 
ruotsinsuomalaiselta asiantuntijalta. 
Ruotsinsuomalaisten Arkisto ja sen 
arkistonhoitaja Erkki Vuonokari ovat 
olleet korvaamattomana apuna. Myös 
kirjan kuvitus on erinomainen. 
Arkiston kätköistä on löytynyt ennen 
julkaisematontakin kuvamateriaalia. 
Mieleenkiintoisuutta lisäävät Fakta-
ruudut ja erillisissä ruuduissa olevat 
henkilökuvaukset. Ruotsinsuoma-
lainen järjestöelämä on joitakin 
poikkeuksia lukuunottamatta esitelty 
perusteellisesti. 

Miten meidän käy? 
Jouni Korkiasaari keskustelee 
Yhteenvetoa- otsikon alla ruotsinsuo-
malaisten tulevaisuuden näkymistä: 
"Mutta miten käy ruotsinsuoma-
laisuuden uudella vuosituhannella? 
Siihen on varmuudella mahdotonta 
vastata, mutta sitä pohdittaessa voidaan 
käyttää esimerkkinä amerikan-
suomalaisia. 
Yhdysvaltoihinhan suomalaisia muutti 
aikoinaan lähes yhtä paljon kuin 
myöhemmin Ruotsiin." Korkiasaari 
toteaa amerikansuomalaisuuden 
elävän melko vahvana valtakulttuuriin 
sulautuneena. Mutta vain pieni osa 
vanhemman polven edustajista osaa 
enää suomen kieltä ja elämäntapa on 
hyvin amerikkalainen. Jälkipolvia 
suomalaisuus kiinnostaa usein vain 
sukututkimusharrastuksen kautta. 
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"Ruotsinsuomalaisuuden säilymi-
sellä on paljon paremmat edellytykset 
kuin amerikansuomalaisuudella. 
Tähän vaikuttaa läheinen yhteys 
Suomeen. 

Suomen tapahtumiin ja suomen kie-
leen voi olla yhteydessä päivittäin 
tiedotusvälineiden kautta. Lisäksi 
Ruotsin yhteiskunta on kulttuuriltaan 
hyvin samanlainen kuin Suomen", 

sanoo Jouni Korkiasaari edelleen. 
"Uuden vuosituhannen alkajaisiksi 
ruotsinsuomalaiset ovat vähemmistö-
lain myötä saaneet uutta uskoa ja 
optimismia ruotsinsuomalaisuuden 
säilymiseen Ruotsissa. Tämä on 
näkynyt monenlaisena aktiivisuuden 
lisääntymisenä eri elämänalueilla." 
Sanotaan: "Jos et tunne historiaasi, et 
tunne tätä päivää etkä voi rakentaa 
huomista." 
Siinä mielessä Suomalaiset Ruotsissa 
on meille ruotsinsuomalaisille perus 
teos tutustuessamme omaan histori-
aamme. Ja hyvä perusteos. 

r Jos et tunne historiaasi, et 
tunne tätä päivää etkä voi 
rakentaa huomista. 

KieItä monelta kantilta 

Satu 
Gröndahi 

Kun Mikael Niemelle myönnettiin 
August-palkinto vuoden 2000 par-
haasta kaunokirjallisesta teoksesta, 
huomasivat sekä ruotsalaiset että 
suomalaiset kriitikot, että Ruotsiin on 
syntymässä uusi kirjallinen osakult-
tuuri: tornionlaaksolainen kirjallisuus. 
Vaikka esim. Gunnar Kieri ja Bengt 
Pohjanen ovat aiemmin saaneet osak-
seen paljonkin huomiota, heitä ej ole 
Niemen tapaan mielletty etnisen 
osakulttuurin edustajiksi. 

Vaikuttaa siltä, että Ruotsin yhteiskunta 
on lopultakin kypsymässä sjihen 
ajatukseen, että kansallisten vähem-
mistöjen olemassaolo on tosiasiaja että 
näillä ryhmillä on myös oma, rikas 
kulttuurinsa. Toisaalta on myös merk-
kejä siitä, että muut etniset osa- tai 
alakulttuurit ovat saamassa sijaa 
ruotsalaisessa kulttuurielämässä, kuten 
viime vuoden elokuvasato osoittaa. 

Suomalaiselle lukijalle Niemen teos on 
riemastuttavaa luettavaa: teksti on 
täynnä meänkielisiä ja suomalaisia 
sanojaja tuon tuostakin törmää tuttui-
hin asioihinja ilmiöihin. 

Kielellistä 
vuorovaikutusta 
Kuinka ihmeessä ruotsalaiset lukijat 
ylipäätään saavat kirjasta selkoa? 
Esimerkiksi sellaiset Tornionlaaksossa 
käytettävät ilmaisut kuin knapsu (outo, 
hullu)ja ummikko (vain ruotsia osaava 
henkilö) tuovat väriä Niemen tekstiin. 
Niemi käsittelee kieleen Iiittyvää 
problematiikkaa monelta kannalta. 
Kirjassa on huomattavan paljon 
kielelliseen vuorovaikutukseen Iiittyvia 
kuvauksia. Päähenkilö Matin toveri 
Niila keksii oman kielen, jota hän 
rupeaa miltei autistisen periodin 
jälkeen käyttämään puhuessaan 
ystävänsä kanssa. Pian osoittautuu, että 
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Matin ja Niilan "uusi" kieli on 
esperantoa, jota Niila on opiskellut 
radiokurssin avulla. Kirjassa on myös 
kuvauksia henkilöistä, jotka kommu-
nikoivat loistavasti toistensa kanssa, 
vaikka eivät todistettavasti puhu samaa 
kieltä. Herkullisimpia esimerkkejä 
lienee kuvaus meänkieltä puhuvan 
tullimiehen ja skoonea puhuvan 
opettajansijaisen Gregerin keskuste-
lusta. Miehet jutustelevat pitkään niitä 
näitä kunnes on aika erota. Lähtiessään 
tullimies kysäisee vielä: Mitäs kello 
on'?", johon Greger vastaa ystäväl-
lisesti: "Detsamma". Molemmat ovat 
tyytyväisiä keskusteluun. 

7 Ieien käyttöalueet ovat 
Ltodella jäätyneet 

Niemi on jo aiemmassa tuotan-
nossaan osoittanut kiinnostusta 
tornionlaaksolaista identiteettiä 
kohtaan. Klassikon maineen lienee 
saavuttanut hänen runonsa Och detta 
är Tornedalen, jonka muunmuassa 
Erling Wande on todennut heijastavan 
monen tornionlaaksolaisen kuvaa 
kotipaikkakunnastaan. Populärmusik 
från Vittula -kirjan alussa on kuvaus 

metallilaattaan kiinni jäätynees-
tä kielestä ja sen voikin katsoa 
symbolisoivan Tornionlaakson kieli-
tilannetta: meänkieleen kohdistuneen 
kielellisen assimilaatiopolitiikan 
vuoksi monet kielen käyttöalueet ovat 
todella "jäätyneet". Kuten tunnettua 
monet tornionlaaksolaiset ovat me-
nettäneet äidinkielensä koulunkäynnin 
aikana. Meänkielen kirjakieltä ej 
myöskään ole vielä standardiso itu eikä 
sitä voi käyttää kaikilla yhteiskunnan 
alueilla jne. 

Niemi itse on televisiohaastattelussa 
todennut, että episodi kuvaa sitä 
ristiriitaa, jonka hän itse on kokenut 
suullisen kielimuodon (meänkieli) ja 
ruotsin kielen välillä. 
Vaikka Populärmusik från Vittula - 
teosta voi suositella jokaisen 
kielisosiologin ja vähemmistötut-
kijan yöpöydälle, se ej kuitenkaan 
ensisijaisesti ole kielipoliittinen 
kannanotto vaan hauska ja hulvaton 
romaani, joka kestää useammankin 
lukukerran. 

Mikael Niemi: Populärmusik från Vittula. 
Norstedts. 2000 

Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan 

Juhlarahasto 
perustettiin lautakunnan 25-vuotispäivän yhteydessä ja 
siihen kertyvät varat käytetään lautakunnan kirjaston 
uudistamiseen ja kartuttamiseen. Lahjoituksia on vuoden 
2000 marraskuun jälkeen tullut seuraavilta: 

Kerstin Björkholm Leena Carlstedt Leena Idh Lea Rehn 

Lämpimät kiitokset Iahjoittajille! 
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Kysymyksiä 
Suomen television lähetyksissä sanotaan, että jotakin on internetissä. 
Ruotsinsuomalaisessa lehdistössä näkyy mielestäni kuitenkin melko usein 
muoto internetillä. Ovatko molemmat oikein? 

Internet on maailmanlaajuinen TCP/IP-yhteyskäytäntöjä käyttävä avoin 
tietoverkko. Nimeä taivutetaan sisäpaikallissijoissa: Internetissä, Internetiin, 
Internetistä. Kuten esimerkeistä ilmenee, sanaa taivutettaessa t-kirjain ej 
kahdennu, ej sjis Internettiin vaan Internetiin. Koska kyseessä on yksilökäsite, 
nimi, suositellaan isoa alkukirjainta. Ison alkukirjaimen käytössä on kuitenkin 
horjuntaa, sillä esimerkiksi Helsingin Sanomat käyttää internet-sanaa 
johdonmukaisesti yleisnimenä. Internetin arkinen vastine netti on yleisnimi, 
joka kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella. (HE) 

Käyn työssä Malmössä ja tulen illalla kotiin Malmöstä, mutta minne lähden 
aamulla? Omasta mielestäni Malmöhön, joidenkin muiden mielestä taas 
Malmöön tai Malmööseen. Mikä on oikein? Vaikuttaako asiaan ääntäminen? 

Vieraskielisten nimien kuten yleensä vieraskielisten sanojen taivutuspäätteet 
määräytyvät juuri ääntämyksen mukaan. Malmö-nimessä ö-äänne on ruotsin 
yleiskielessä pitkä, samoin kuin yleisnimessä ö 'saari'. Se on myös painollinen. 
Koska kaupungin nimessä on viimeisenä pitkä ö, illatiivin pääte on sääntöjen 
mukaan -hön. Kysyjä lähtee siis aamuisin Malmöhön, mutta päivän kuluessa 
hänellä saattaa olla asiaa myös vaikkapa Orebrohun, Ronnebyhyn tai Laxå hon. 

(HE) 

Ruotsinsuomalaisten kielenkäyttöön näyttää pesiytyneen ilmaisu "opiskeli 
itsensä insinööriksi" tai "juoksi itsensä ensimmäiselle sijalle". Tarvitaanko 
näihin suorituksiin täsmennystä itsensä vai lukevatko myös Suomessa asuvat 
lukiolaiset itsensä ylioppilaaksi? Mielestäni ainoa kilpailu, jossa voi juosta 
itsensä ja samalla jonkun toisen palkintopallulle, on akankanto. 

Akankantaja. 

Nimimerkki Akankantaja on ajvan oikeassa. itse-sanan käyttö esimerkkien 
kaltaisissa tapauksissa on täysin turhaaja vaikuttaajopa varsin epäsuomalaiselta. 
Ej ole aivan heippo sanoa, mistä tällainen itse-sanan käyttö on saanut alkunsa. 
Taustalla saattaa olla ruotsin utbilda sig, joka on suomeksi mm. kouluttaa itsensä. 
On mahdollista, että kouluttaa itsensä on puolestaan sekaantunut verbiin opiskella 
ja tuloksena on "opiskella itsensä". Epävarmalla pohjalla olemme myös ilmaisun 
"juoksi itsensä ensimmäiselle sijalle" selittämisessä. Kuka tahansa 
suomenkielinen saattaajuosta itsensä väsyksiin ja vieraan kielen vaikutuksesta 
juosta itsensä voi sitten helposti levitä aikaisempaa laajempaan käyttöön, jolloin 
syntyy oudolta vaikuttava "juosta itsensä ensimmäiselle sijalle". Itse-pronomi-
nia ej suomessa tarvita ilmaisemaan refleksiivisyyttä (itsekohtaisuutta) yhtä usein 
kuin ruotsissa sig-pronominia, koska suomessa voidaan muodostaa verbejä 
monenlaisten johdinten avulla ja viittaussuhteista ej tällöin synny 
tulkintavaikeuksia. (PE) 
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Menasto 

Lasten hoitotarvi kke ita 

Koonnut 
Han nele 

Ennab 

alIt-i-ett-blöja valmis-, 
yhdistelmävaippa 

babylift kantolaukku, -koppa 

babysitter vauvanistuin, (ark.) sitteri 

babyskydd turvakaukalo 

babystol vauvanistuin, -tuoli 

babyvakt itkuhälytin 

badbalja amme 

badkarsmatta kylpyammeenmatto 

barngrind lapsi-, turvaportti 

barnmatsvärmare vauvanruoan- 
lämmitin 

barnpulver vauvataikki 

barnsalva vauvavoide 

barnstol lastentuoli 

barnvagn lastenvaunut 

bilbarnstol (auton) turvaistuin 

bitring pururengas 

blöja vaippa 

blöjbyxa vaippahousut 

blöjinlägg kuivavaippa 

bomuilstopp vanupuikko 

bältesjusterare (Iantio)vyönohjain 

bälteskudde turvavyötyyny, (ark.) 
istuinkoroke 

bältesstol turvatuoli 

bärsele rintareppu 

bärstol kantorinkka 

chassi (vaunujen) runko 

cykelhjälm pyöräilykypärä 

cykelkärra polkupyörän peräkärry 

cykelstol (pyörän) turvaistuin 

dagbiöja päivävaippa 

dubbeldörrsregel kaksiovisen 
kaapin suljin 

dörrgrind (oven) lapsiportti, 
turvaportti 

dörrhåilare ovenpidätin 

ekerskydd puolasuojus 

elementskydd lämpöpatterin 
suoJ us 

filthållare huovanpidin 

fjäderskydd jousisuojus 

flaskvärmare tuttipullonlämmitin 

flytväst pelastusliivit 

fotsack jalkaritilä, -tuki 

frambåge turvakaari 

fönsterkedja ikkunahihna 

grind portti, veräjä 

gåstol ensiaskel-, kävelytuoli 

haklapp ruokalappu 

halkskydd liukueste 

halkskyddsdekor liukuestetarra 

halkskyddsremsa liukuestenauha 

hasp säppi, haka 

hjälm kypärä 

hoppgunga hyppykeinu 

häilskydd Iiesisuojus 

hörnskydd kulmasuojus 

inomhushjälm sisä-, suojakypärä 

kardborreregel tarrasuljin 

kloss palikka 

kontaktskydd suojatulppa 

kuvös keskoskaappi 

kylskåpsregel jäakaapin suljin 

lakanshållare lakananpidin 

lakanssträckare lakananpidin 

lekbåge lelutanko, -kaari 

lekhage leikkikehä 

liggvagn lastenvaunut,vauvanvaunut 

liggvagnsinsats vaununkori 

luckgaller luukkuritilä 

lådregel laatikonsuljin 

lära gå-stol ensiaskel-, kävelytuoli 

madrasskydd patjansuojus 

madrassöverdrag patjanpäällinen 

matstol syöttötuoli 
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medicinskåp Iääkekaappi stingpinne turvaviiri 

möbelankare hyllynpidin suffiett kuomu 

nackstöd niskatuki sulky (kevyt)rattaat 

namnband nimikointinauha syskonsits sisarusistuin 

napp tutti syskonvagn sisarusvaunut; 

nappfiaska tuttipullo 
sisarusrattaat 

napphaltagare tutinrel itin 
säkerhetsrem turvavaljaat 

 

nattbloja yovaippa 
säkerhetsring valjasrengas - 

lenldi 
nätkasse verkkokassi säkerhetsspärr turvalukitus 
pall jakkara sänghimmel vuodekatos 
paraplyvagn sateenvarjorattaat T-blöja T-vaippa 

petskyddat vägguttag turvapisto- tippsskydd kaatumiseste 
rasia 

toaring WC-rengas 
pipmugg nokkamuki 

trappgrind (portaiden) 
plastunderlagg muovialusta lapsiportti, turvaportti 
potta potta tvillingvagn kaksostenvaunut; 
pottstol pottatuoli kaksostenrattaat 

reflex heijastin tygblöja sideharsovaippa 

regnskydd sadesuojus, -huppu underrede (vaunujen) runko 

resesäng matkasänky vagga kehto 

räddningsväst veneilyliivi vagnkorg vaununkori, -koppa 

schamporing hiustenpesurengas varukorg tavarakori 

sele valjaat videolås (videon) lapsilukko 

shoppingväska ostoskassi vikblöja taittovaippa 

sittvagn kuomurattaat, vippmugg keinumuki 
(tukevat) rattaat vädringsbeslag ikkunanpidin 

sittvagnsinsats vaunujen i stuinosa värmetallrik 1 ämpölautanen 
skallra helistin väskkrok kassi-, ostoskoukku 
skyddsnät turvaverkko åkpåse makuupussi; istuin-, 
skåpregel kaapinsuljin 

skötbord hoitopöytä 

skötbädd hoitoalusta Hake m i sto 
skötunderlägg hoitoalusta amme badbalja 

skötväska hoitolaukku aurinkosuoja solskydd 

snibb vaippaliina auton turvaistuin bilbarnstol 

solskydd aurinkosuoja ensiaskeltuoli gåstol 

sovstöd päätuki haitariportti spänngrind 

spjälskydd pinnasuojus haka hasp 

spjälsäng pinnasänky heijastin reflex 

spänngrind haitariportti helistin skallra 
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hiustenpesurengas schamporing 

hoitoalusta skötbädd 

hoitolaukku skötväska 
hoitopöytä skötbord 

huovanpidin filthållare 

hyllynpidin möbelankare 

hyppykeinu hoppgunga 

ikkunahihna fönsterkedja 

ikkunanpidin vädringsbeslag 

istuinkoroke (ark.) bälteskudde 

istuinpussi åkpåse 

itkuhälytin baby vakt 

jakkara pall 

jalkapussi åkpåse 

jalkaritilä fotsack 

jalkatuki fotsack 

jousisuojus fjäderskydd 

jääkaapin suljin kylskåpsregel 

kaapinsuljin skåpregel 

kaatumiseste tippskydd 

kaksiovisen kaapin suljin dubbel- 
dörrsregel 

kaksostenrattaat tvillingvagn 

kaksostenvaunut tvillingvagn 

kantokoppa babylift 

kantolaukku babylift 

kantorinkka bärstol 

kassikoukku väskkrok 

kehto vagga 

keinumuki vippmugg 

keskoskaappi kuvös 

kevytrattaat sulky 

kuivavaippa blöjinlägg 

kulmasuojus hörnskydd 

kuomu suffiett 

kuomurattaat si ttvagn 

kylpyammeenmatto badkarsmatta 

kypärä hjälm 

laatikonsuljin lådregel 

lakananpidin lakanshållare 

Iantiovyönohjain bältesjusterare 

lapsiportti barngrind, dörrgrind, 
trappgrind 

lastenistuin babysitter 

Iastentuoli barnstol 
lastenvaunut barnvagn 

leikkikehä lekhage 

lelukaari lekbåge 

lelutanko lekbåge 

Iiesisuojus hällskydd 

liukueste halkskydd 

liukuestenauha halkskyddsremsa 

liukuestetarra halkskyddsdekor 

luukkuritilä luckgaller 

lämpölautanen värmetallrik 

lämpöpatterin suojus elementskydd 

Iaäkekaappi medicinskåp 

makuupussi åkpåse 

matkasänky resesäng 

muovialusta plastunderlägg 

nimikointinauha namnband 

niskatuki nackstöd 

nokkamuki pipmugg 

ostoskassi shoppingväska 

ostoskoukku väskkrok 

oven lapsiportti dörrgrind 

ovenpidätin dörrhållare 

palikka kloss 

patjanpäällinen madrassöverdrag 

patjansuojus madrasskydd 

pelastusliivit flytväst 

pinnasuojus spjälskydd 

pinnasänky spjälsäng 

polkupyörän peräkärry cykelkärra 

portaiden lapsiportti trappgrind 

portti grind 

potta potta 

pottatuoli pottstol 

puolasuojus ekerskydd 

pururengas bitring 
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pyöräilykypärä cykelhjälm 

pyörän turvaistuin cykelstol 

päivävaippa dagbiöja 

päätuki sovstöd 

rattaat sittvagn, sulky 

rintareppu bärsele 

runko chassi, underrede 

ruokalappu haklapp 

sadehuppu regnskydd 

sadesuojus regnskydd 

sateenvarjorattaat paraplyvagn 

sideharsovaippa tygbiöja 

sisarusistuin syskonsits 

sisarusrattaat syskonvagn 

sisarusvaunut syskonvagn 

sisäkypärä inomhushjälm 

sitteri (ark.) babysitter 

suojakypärä inomhushjälm 

suojatulppa kontaktskydd 

syöttötuoli matstol 

säppi hasp 

taittovaippa vikblöja 

tarrasuljin kardborreregel 

tavarakori varukorg 

turvaistuin bilbarnstol, cykelstol 

turvakaari frambåge 

turvakaukalo babyskydd 

turvalukitus säkerhetsspärr 

turvapistorasia petskyddat 
vägguttag 

turvaportti barngrind, dörrgrind, 
trappgrind 

turvatuoli bältesstol 

turvavaljaat säkerhetsrem 

turvaverkko skyddsnät 

turvaviiri stingpinne 

turvavyötyyny bälteskudde 

tutinreiitin napphåltagare 

tutti napp 

tuttipullo nappfiaska 

tuttipullonlämmitin flaskvärmare 

T-vaippa T-blöja 

vaippa blöja 

vaippahousut blöjbyxa 

vaippaliina snibb 

valjaat sele 

valjaslenkki säkerhetsring 

vaijasrengas säkerhetsring 

valmisvaippa allt-i-ett-blöja 

vanupuikko bomullstopp 

vaunujen istuinosa sittvagnsinsats 

vaunujen runko chassi, underrede 

vaununkoppa vagnkorg 

vaununkori Iiggvagnsinsats, 
vagnkorg 

vauvanistuin babystol 

vauvanruoanlämmitin barnmats- 
värmare 

vauvantuoli babystol 

vauvanvaunut liggvagn 

vauvataikki barnpulver 

vauvavoide barnsalva 

WC-rengas toaring 

veneilyliivi räddningsväst 

verkkokassi nätkasse 

veräjä grind 

videon lapsilukko videolås 

vuodekatos sänghimmel 

vyönohjain bältesjusterare 

yhdistelmävaippa aIIt-i-ett-blöj a 

yövaippa nattblöja 
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Kortfattat om innehållet 
s. 4 Leena Koivuneva intervjuar Svenska Akademiens ständige sekreterare 
Horace Engdahl. Leena Koivuneva är frilansjournalist och redaktör vid 
Sveriges Radios finskspråkiga redaktion. 

s. 6 Juhamatti Pelkonen, redaktör vid Sveriges Radios finskspråkiga 
redaktion, kommenterar ur en minoritetsspråksrepresentants synvikel en 
artikel i Dagens nyheter (4.2), i vilken ledarskribenten oroar sig för 
svenska språkets ställning i framtiden. 

s. 7 Redaktör Maija Räihä presenterar de viktigaste sverigefinska 
tidningarna. 

s. 11 Riitta Eronen, finsk språkvårdare vid Forskningscentralen för de 
inhemska språken i Finland, skriver kort om några aktuella frågor om 
språket, såsom talspråket, ungdomsspråket, dialektboomen och att det 
igen blivit vanligare med ni som tilltalsord. Riitta Eronen 
representerade språkvården i en av Radio Finlandias sändningar, dit 
utlandsfinnar ringde och hl.a. undrade om finskan håller på att 
förstöras. 

s. 14 Redaktör Maria-Kaisa Jurva berättar om sina barns språkliga 
utveckling och om hur deras tvåspråkighet återspeglar sig i deras 
identitet. Hon konstaterar att vägen till tvåspråkighet är mödosam och 
att modersmålsundervisningen i den svenska skolan är otillräcklig. 

s. 16 Är lättläst språk en fallgrop? Den frågan ställs av redaktör Marja 
Räihä, som ifrågasätter tendensen till lättläst språk i sverigefinsk 
harnlitteratur och i sverigefinska barnprograin. Hon hävdar att kravet på 
lättlästhet leder till en överdriven förenkling av språket, vilket 
rentav kan hämma barnens fantasi och naturliga språkutveckling. 

s. 18 Matti J. Korhonen, vice ordförande för Sverigefinska Riksförbundet, 
recenserar verket Suomalaiset Ruotsissa (Finnarna i Sverige) av 
generaldirektören för Riksarkivet i Finland Kari Tarkiainen och 
direktören för Migrationsinstitutet Jouni Korkiasaari. Verket ingår i 
serien om den finska emigrationens historia. 

s. 20 Fil, dr Satu Gröndahl från Centrum för multietnisk forskning vid 
Uppsala universitet recenserar Mikael Niemis roman Populärmusik från 
Vittula, för vilken han fick August-priset. 

s. 22 Frågor och svar 

s. 23 En svensk-finsk lista över småbarnsartiklar sammanställd av Hannele 
Ennab. 
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Osta uudet 
sanastomme! 

Ruotsalais-suomalainen kirkollisen elämän sanasto perustuu Ruotsin 
kirkon uuden kirkkojärjestyksen terminologtaan ja inuihin kirkollisessa 
eliiniässLi esiintyviin sanoihin. Työryhmilin on kuulunut lautakunnan 
työntekijöiden lisiiksi kaksi edustajaa Ruotsin kirkon suornenkielisen työn 
johtokunnasta. Sanasto kisittää noin 1 200 terrnii. Hinta: 200 kruunua + 
25 kruunun postimaksu. 

Ruotsalais-suomalainen pankkisanasto on ensisijaisesti tarkoitettu 
helpottamaan ruotsinsuomalaisten asiolmista pankeissa. Hakusanat on 
keritty rLiotsinruotsalaisista Iihteisti ja sanasto sisä1tiä noin 1 200 
siiästäniiseen, lainanottoon ja rahastosäästiniiseen Ii ittyv1ä termiä. Hinta 
175 kruunua + 25 kruunun postimaksu. 

Pakettitarjous 
ios ostat nyt molemmat sanastot, saat ne 300 kruunulla (vuoden 2001 
huhtikuun loppuun). Lisiiksi perirnrne 33 kruunun postimaksun. 

650 kruunun paketti 
sisi1täii Sosiaa]ialan sanaston (2 500 sanaa). Työmarkkinasanaston 
(5 000 sanaa), Kasvien ja eläinten luettelon (3 200 sanaa), Kirkollisen 
eliirnän sanaston (1 200 sanaa), Pankkisanaston (1 200 sanaa). 
Liikennesanaston ja Juridiikan sanoja. Erillisinä näiden yhteishinta olisi 
820 kruunua. Pakettihinta on 650 kruunua + 74 kruunun postimaksu. 

Sanastot sähköisenä versiona 
Kaikki sanastot saa myös siihköisenii versiona. Edellä mainittujen seitsernän 
sanaston paketti maksaa 800 kruunua postirnaksuineen. Erillisten sanastojen 
hinnoista saa tietoja lautakunnan toimistosta. 

Oletko jo ostanut aikaisernman CD-sanastopakettimrne? Saat kaksi 
uutta sanastoamme erikoishintaan. Ota yhteys toirnistoon! 

Sähköisten sanastojen käyttöön tarvitaan erillinen Iukuohjelma, jota 
myy Keyser Software (kjell.keyser@swipnet.se), kotisivu http:// 
home4.swipnet.se/—w-40874. 


