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Kielen aseman ja 
kielitaidon lujittamista 
Eikö Kieliviesti olekin sikahyvä lehti? Vaikka kaikki eivät lienekään 
aivan samaa mieltä, niin toivottavasti te lukijat ette ainakaan ole 
tulossa kakuttamaan meitä siksi, että me teidän mielestänne vain 

Paula 	lusmuilemme täällä Tukholmassa. Jos jokin sana tuntuu vieraalta, 
Ehrnebo 	kannattaa jatkaa lehden lukemista pidemmälle. Selitykset löydätte 

ennen viimeistä sivua. 

Kymmenen uudissanan lisäksi lehdessä käsitellään taas moninaisia 
asioita. Suomeen perustettiin muutama vuosi sitten EU-kielenhuoltajan 
virka ja kyseisen viran haltija Aino Piehi tekee läheistä yhteistyötä 
mm. Euroopan unionin kääntäjien kanssa. Hän esittelee tässä nume-
rossa melko perusteellisesti EU:n käännöstoimintaa. Viime aikoina 
on eri puolilla Eurooppaa alettu kiinnittää huomiota siihen, miten 
englannin kieli yleistyy eri yhteyksissä, esim. korkeakoulujen ja 
lukioiden opetuksessaja tieteellisissäjulkaisuissa. Ruotsin hallitus on 
asettanut komitean laatimaan ohjelman ruotsin kielen aseman lujitta-
miseksi. Selostamme lyhyesti komitean tehtäviä. 

Ruotsinsuomalai sista kouluista, samoin kuin vapaakouluista yleensä, 
on keskusteltu kevään aikana eri yhteyksissä. Tässä numerossa 
kerrotaan ruotsinsuomalaisista kouluista ja niiden merkityksestä. 
Niiden saavuttamat erinomaiset tulokset kannustavat jatkamaan työtä. 
Samaan päämäärään tähdätään esikoulussa Kaksi Kieltä. 

On erittäin ilahduttavaa, että Kieliviestin lukijat ovat alkaneet osoittaa 
entistä enemmän aktiivisuutta. Viime numeron Kysymyksiä-palsta on 
johtanut keskusteluun kielenhuollon vallasta ja kielenkäyttäj ien 
vapaudesta. Otamme mielellämme vastaan lisää rakentavia mielipiteitä! 

Kieliviestin artikkeleissa on silloin tällöin, ei kylläkään erityisen usein, 
käsitelty murteita. Näin kesän kynnyksellä moni ruotsinsuomalainen 
suunnittelee jälleen matkaa Suomeen ja alkaa samalla ajatella kaikkea 
sitä, mitä matka tuo mukanaan. Mieleen saattaa tulla esimerkiksi 
entisen kotipaikkakunnan murre. Niin kävi kolumnistillemme. Joku 
toinen puolestaan ehkä ajattelee sitä kielimuotoa, jota kuvaa Heikki 
Paunosen toimittama Tsennaaks Stadii, bonjaaks slangii. 

Tavanomaista ruotsalais-suomalaista sanaluetteloa ej puutu tästäkään 
numerosta. Vihannekset tuntuvat sopivan oikein hyvin näin kesällä. 
Sanastosta saavat hyödyllistä tietoa sekä viljelijät että ruoanlaittajat! 
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inolumni 

Lissää Ieippää! 
Musiikki herättää tunnetusti voimakkaita muistoja. Kun radiossa 
soi tietty kappale, kuulija siirtyy helposti ajassa vuosia, jopa 
vuosikymmeniä taaksepäin. Tutun sävelmän myötä voi elää 

Tiina 	uudelleen kauan sitten koettuja hetkiä tuoksuineen, tunnelmineen 
Lattila 	kaikkineen. Sama pätee kieleen. Minun ej tarvitse kuulla kuin 

kaksi sanaa leveää eteläisen Pohjois-Pohjanmaan murretta, kun jo 
liidän valon nopeudella lapsuuteni maisemiin, sinne missä maito 
on maitua ja kahvi kahavia, ja missä kiitetään ruuasta hirviän 
palijon. Tuoksut seuraavat pian perässä: tuore rieska, pakkaslumi, 
pellolle keväällä levitettävä lanta. Muutama sana lapsuudessa 
opittua murretta on takuuvarma matkalippu menneisyyteen. 

Nykyisyyteeni pohjanmaan murre ej enää kuulu. Se on pudonnut 
matkasta sana sanalta, lause lauseelta ensin Etelä-Suomessa, 
sitten Tukholmassa vietettyjen vuosien myötä. Kohtaloni on tuttu 
myös monelle muulle. Samalla kun yhä useammat muuttokuor-
mat kulkevat Suomessa kohti Helsinkiäja Ruotsissa kohti 
Tukholmaa, kasvaa yleiskielisten suuri perhe. Ja vaikka murre-
buumista on puhuttu viime vuosina lahden molemmin puolin, 
eivät savoksi painetut asterixit ja skoonenkieliset aku ankat pysty 
estämään vallitsevaa kehitystä. Murre tarvitsee arkipäivää säilyäk-
seen elävänä, keinotekoisesti sitä ej voi pitää yllä. 

Monet suoraan kotiseudultaan Ruotsiin muuttaneet ruotsinsuo-
malaiset ovat tässä suhteessa poikkeus: he ovat usein onnistuneet 
säilyttämään alkuperäisen tapansa puhua. Siksi Göteborgissa, 
Eskilstunassa ja Tukholmassa saattaa kuulla leveämpää savoa ja 
pohjoiskarjalaa kuin Savossa tai Pohjois-Karjalassa. Oma riemuni 
oli suuri kun pitkän tauon jälkeen tapasin Länsi-Ruotsissa synty-
neitä ja kasvaneita serkkujani, jotka puhuivat suomea tutulla 
Pohj oj s-Pohj anmaan murteella. Serkkuj en suusta puippusi 
kauhijjaa ja silimitöntä, hillua ja maka rooniloottaa, vaikka 
Suomi on heihle pelkkä kesälomamaa. Pohjanmaalta kotoisin 
olevien vanhempien murresuomesta oll tuhlut lasten yleissuomea. 
Monet ruotsinsuomalaiset kokevat äidinkielensä köyhtyneen 
Ruotsissa vietettyjen vuosien aikana, mutta murteen säilymisestä 
voi ehkä kuitenkin iloita? Kirjakielen merkitystä silti yhtään 
väheksymättä. 

Me murteemme menettäneet saamme tyytyä ajoittaisiin maku-
paloihin, joista kaipuu ja pitkät välimatkat tekevät entistä 
maukkaampia. Sillä eihän ruisvoileipä voi koskaan maistua 
yhtä hyvältä kuin pala ruvisleippää, jonka päälle on sivelty 
oikijjaa voita? 
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Ruotsin kielen lujittamiseksi 
laaditaan toimintaohjelma 

Ruotsin hallitus asetti 5. lokakuuta 2000 parlamentaarisen 
komitean, jonka tehtävänä on laatia toimintaohjelma ruotsin 
kielen lujittamiseksi. Komiteaan kuuluu kymmenen jäsentä ja 
neljätoista eri alojen asiantuntijaa. Sen apuna on sihteeristö, ja 
pääsihteerinä toimii dosentti Björn Melander. Komitean 
jäsenet edustavat eri valtiopäiväpuolueita, ja jäsenet päättävät, 
mitä ehdotuksia komitea tekee ja millaiseksi mietintö laadi-
taan. Sihteeristö vastaa konkreettisesta työstä, ts. informaation 
keräämisestä ja ehdotusten muotoilemisesta mietinnön en 
osien tekstiksi jne. 

Paula 
Ehrnebo 

Hallitus on panostanut runsaasti sekä 
henkilöresursseja että varoja työhön, 
jonka tavoitteena on saada aikaan 
toimintaohjelma ruotsin kielen lujit-
tamiseksi. Mutta itse tehtäväkin on 
suuri: ohjelman "tarkoituksena on 
ensinnäkin toimia ruotsin aseman lujit-
tamiseksi, toiseksi tarkoituksena on 
vaikuttaa siihen, että kaikilla Ruotsissa 
asuvilla - kielelliseen ja sosiaaliseen 
taustaan katsomatta - on omien edel-
lytystensä pohjalta yhtäläiset mahdol-
lisuudet opetella ruotsin kieltä", kuten 
hallitus ilmaisee asian komitealle 
antamassaan direktiivissä. On selvää, 
että varsinkin jälkimmäinen tehtävä 
on tavattoman laaja. Sitä paitsi työ on 
tarkoitus saada nopeasti päätök-
seen - mietinnön on määrä olla 
valmis jo 30. marraskuuta 2001. 

Ensimmäinen osatavoite on ruotsin 
kielen aseman luj ittaminen. Taustalla 
on pelko, että ruotsin asema heikkenee, 
kun englanti leviää. Vaarana ej ole se, 
että ruotsin kieleen tulee suuri määrä 
englantilaisia lainasanoja, vaan se, että 
monilla aloilla siirrytään käyttämään 
ruotsin asemesta pelkästään englantia. 
Tämä ns. alueenmenetys on merkittävä 
monella alalla. Esimerkkinä voidaan 
mainita tutkimus ja tiede, korkea- 

kouluopetus, Iiike-elämä, nuoriso- ja 
populaarikulttuuri, tietokoneala ja 
tietoyhteiskunta. Siitä lähtien kun 
Ruotsi liittyi EU:hun ovat myös poli-
tiikka ja hallinto kuuluneet näihin 
alueisiin. On aivan ilmeistä, että EU-
työssä voi olla vaikea pitää ruotsin 
kielen puolta Euroopan suuria kieliä 
vastaan ja että ruotsalaisten polii-
tikkojenja virkamiesten täytyy entistä 
useammin hoitaa osa työstään muil-
la kielillä kuin ruotsiksi. 

Yhteisen kielen asema 
Kielentutkijat ja kielenhuoltajat ovat 
kymmenen viime vuoden aikana en-
tistä useammin kiinnittäneet huomiota 
siihen, että ruotsin kieli, jolla on aikai-
semmin ollut itsestään selvä asema 
maan pääkielenä, on nyt alkanut me-
nettää eräitä käyttöalueitaan. Tähän 
seikkaan kiinnitettiin suurta huomiota 
myös siinä toimintaohjelmaehdo-
tuksessa, jonka Ruotsin kielilauta-
kunta teki hallituksen toimeksiannosta 
noin kaksi vuotta sitten ja joka on 
tärkeä lähtökohta komitean työssä. 
Kielilautakunta korostaa ehdotukses-
saan, että ruotsin kielen aseman lujit-
tamiseksi tehtävän työn tavoite on 
"säilyttää ruotsin kieli Ruotsissa yh-
teiskuntaa kannattavana ja kaikissa 
yhteyksissä käyttökelpoisena kielenä". 
"Yhteiskuntaa kannattava" merkitsee 
tällöin, että ruotsin kielellä tulee olla 
maan yhteisen kielen asema, ruotsin 
tulee olla se kieli, jonka avulla kaikki 
voivat osallistua demokraattiseen 

Taustalla on pelko, että 
ruotsin asema heikkenee, 

Lla' englanti leviää. 
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toimintaanja seurata sitä. Se merkitsee 
myös, että lakitekstien ja muiden 
säädösten, joita meidän on nouda-
tettava, on oltava saatavilla ruotsiksi, 
ja että meidän on aina voitava käyttää 
ruotsia yhteyksissämme viranomai-
siin ja julkisiin laitoksiin. Siksi on 
olennaista, että ruotsin asema viralli-
sena EU-kielenä säilyy. "Kaikissa 
yhteyksissä käyttökelpoinen" mer-
kitsee, että ruotsia on voitava käyttää 
kaikilla julkisen elämän aloilla. 
Esimerkiksi monimutkaisista luon-
nontieteellisistä kysymyksistä on 
voitava kesku stella ruotsiksi. Tämä on 
välttämätöntä muun muassa siksi, 
että tärkeätä tietoa pystyttäisiin levit-
tämään asiantuntijapiirien ulkopuo-
lelle, mutta myös siksi, että saataisiin 
mahdollisuus keskustella luonnon-
tieteellisisestä tutkimuksesta ja val voa 
sitä. 

Ruotsi ja muut kielet 
Vaikka tavoitteena on lujittaa ruotsin 
kielen asemaa, pyrkimyksenä ej ole 
saada ruotsille monopoliasemaa. 
Hyvä englannin kielen taito on itses-
tään selvä asia, jotta Ruotsi pystyisi 
menestymään tieto- ja tutkimusmaa-
na, säilyttämään kilpailukykyisen 
elinkeinoelämän, olemaan kansain-
välisesti toimiva maa. On esimerkik-
si erittäin kohtuullista olettaa, että 
englannin asema luonnontieteissä 
on Ruotsissa vielä pitkän aikaa kes-
keinen - luultavasti täysin vallitseva. 
Tämä ej kuitenkaan merkitse, ettei 
pitäisi olla mahdollista käyttää myös 
ruotsia silloin kun se on toivottavaa. 

Tässä yhteydessä on lisäksi korostet-
tava, että englannin ohella on tarpeen 
osata hyvin myös muita kansainväli-
siä kieliä kuten ranskaa, saksaa ja 
espanjaa. Tämä on tärkeätä varsinkin 
EU-työssä, sillä EU:ssa ranskalla ylei-
sesti ottaen on vahva asema ja saksa 
on siellä suurin kieli, jos otetaan huo-
mioon sitä äidinkielenään puhuvien 

määrä. EU on asettanut tavoitteen, että 
unionin kansalaisten tulee äidin-
kielensä lisäksi osata hyvin kahta vie-
rasta kieltä. 

Siirtolaiskielet eivät uhkaa 
Tavoitetta, että ruotsi on kaikilla aloilla 
käyttökelpoinen ja yhteiskuntaa kan-
nattava kieli, ej tule myöskään nähdä 
haluna vastustaa Ruotsissa käytettäviä 
vähemmistö- ja sjirtolaiskieliä. Päin-
vastoin, nijden luoma monikielisyys 
on arvokasta sekä yksilölle että yh-
teiskunnalle, ja sitä meidän on täysi 
syy tukea. Mutta monikulttuurisen 
yhteiskunnan hyväksyminen ej ole 
ristiriidassa sen kanssa, että ruotsilla 
on yhteiskuntaa yhdistävän kielen 
rooli. Päinvastoin,juuri silloin kun kai-
killa Ruotsin asukkailla on mahdol-
lisuus kommunikoida yhteisen kielen 
avulla, meillä on edellytykset täydel-
lisesti hyödyntää sitä rikkautta, jota 
kielten ja kulttuurien moninaisuus 
merkitsee. Toisena osatavoitteena on 
antaa kaikille yhtäläiset mahdolli-
suudet oppia ruotsia. Tämä on osittain 
yhteydessä pyrkimykseen lujittaa 
ruotsin kielen asemaa. Jos ruotsi on 
yhteiskuntaa kannattava kieli, se kieli, 
jota normaalisti käytämme käsitel-
lessämme yhteisiäjulkisia asioita, kai-
killa täytyy luonnollisesti olla mah-
dollisimman hyvät mahdollisuudet 
oppia tämä kieli. 

Mutta syynä on myös se, että hyvän 
kielitaidon vaatimukset ovat entistä 
suuremmat. Ellei hallitse kieltä, on 
vaikea selviytyä koulussa ja työ-
elämässä. Hyvä kielitaito on välttä-
mätön myös silloin, kun haluaa osal-
listua yhteiskunnassa käytävään kes-
kusteluun tai valvoa etujaan. Samalla 
on ilmeistä, ettei kaikilla ryhmillä ole 
yhtäläisiä mahdollisuuksia kehittää 
kielitaitoaan. Tällä tavoin syntyy eriar-
voisuutta ja epäoikeudenmukaisuut-
ta, joka on yhteydessä sekä eri yksi-
löiden kielelliseen että sosiaaliseen 
taustaan. 

Koululla on luonnollisesti keskeinen 
asema, kun opetetaan ruotsin kieltä 
kaikille maan asukkaille. Yhtä ilmeistä 
on kuitenkin, ettei koulun toimintaa 
voida tässä suhteessa erottaa muusta 

Monikulttuurisen yhteiskunnan 
hyväksyminen ej ole ristiriidassa 
sen kanssa, että ruotsilla on yhteis-
kuntaa yhdistävän kielen rooli. 
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tämystä sitä kohtaan, että on olemas-
sa useita eri ruotsin muotoja ja ettei 
standardiruotsista poikkeava kieli ole 
sarna kuin köyhä kieli. 

Kielipolitiikka ja 

yhteiskunnasta. Koulu voi täydentää 
sitä kielenkehitystä, joka tapahtuu 
erilaisessa toiminnassa kouluajan 
ulkopuolella, mutta se pystyy tuskin 
kokonaan tasoittamaan niitä eroja, 
jotka syntyvät kodin erilaisen kie-
liympäristön, lukemistottumusten, 
vapaa-ajantoiminnan ym. vuoksi. 
Tutkimus on yksiselitteisesti osoit-
tanut, että mahdollisuus käyttää kieltä 
mielekkäästi tärkeissä viestintäti-
lanteissa on kielenoppimisen moot-
tori. Peruskysymykseksi jää tällöin se, 
miten kaikki saavat osallistua sellai-
seen toimintaan. Miten saamme kaikki 
tuntemaan itsensä osallisiksi, tun-
temaan, että heitä kuullaan? Se ej 
olekaan heippo kysymys. 

Standardiruotsista poikkeava kieli 
ej ole sama kuin köyhä kieli. 

Kun on kyse henkilöistä, joiden äidin-
kieli on muu kuin ruotsi, on erityisen 
tärkeätä ymmärtää, että kielen osaa-
minen on monimutkainen kysymys, 
jota voidaan tarkastella monelta 
taholta. Olennaista on erottaa todel-
liset kieliongelmat pinnallisista ja 
pohjimmiltaan mitättömistä. Se 
että joku esimerkiksi puhuu ruotsia 
ulkomaalaisittain murtaen ej vält-
tämättä merkitse, etteikö hän kyke-
nisi käyttämään ruotsia ajattelun, 
pohdiskelun ja kommunikaation väli-
neenä, etteikö hänen kielensä siis olisi 
rikas, elävä ja hyvin toimiva. Kun 
tavoitteena on kaikkien oikeus kieleen, 
on myös pyrittävä lisäämään ymmär- 

kielenhuolto 
Ruotsissa ej ole virallista kieltä. Syy on 
ilmeinen: ruotsin asema maan pää-
kielenä ej ole koskaan ollut todella 
uhattu eikä kyseenalainen. Nyt tilanne 
on muuttunut kuten edellä on esitetty. 
Olisiko ruotsin asemasta säädettävä 
laki ja millainen siinä tapauksessa? 
Tätä koskevan ehdotuksen tekeminen 
on yksi komitealle annetuista tehtä-
vistä. 

Myös ruotsin kielen huollossa on 
lähtökohtana ollut ruotsin itsestään 
selvä asema. Tämän vuoksi kielen-
huollossa ej ole tarvinnut käsitellä 
kovinkaan paljon eri kielten tehtävää 
ja asemaa yhteiskunnassa eikä sitä, 
miten eri kieliä opetetaan ja siirretään 
tuleville sukupolville. Ruotsin kieliti-
lanne on kuitenkin muuttunut, samoin 
kuin tilanne kansainvälisesti katsot-
tuna, ja tämän vuoksi on välttämätöntä 
käsitellä myös sellaisia kysymyksiä. 
Sitä paitsi kielenhuollolle asetetaan 
uusia vaatimuksia myös perinteisem-
mässä mielessä. Esimerkiksi tieto-
tekniikan alan kehitys ajankohtaistaa 
monia kysymyksiä, kuten mikä on 
oikein ja mikä väärin jne. Siksi komi-
tean tehtävänä on myös tehdä ruotsin 
kielenhuollon tulevia tehtäviä ja orga-
nisaatiota koskeva ehdotus. 

Lisätietoja 
Komitealla on oma verkkosivu julkisten komiteoiden yhtei-
sellä www- sivustolla. Sieltä saa tietoja komitean direktiiveistä 
jajäsenistä, samoin osoitteetja puhelinnumerot. Osoite on 
http://www.sou.gov.selsvenskan/ 

Komitean sihteeri Björn Melander on esitellyt työtä useissa 
yhteyksissäja artikkeli pohjautuu hänen ruotsinkielisiin 
selostuksiinsa. 
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Mirjet 

Kadulta suursanakirjaksi 
Ruotsin ja suomen kielen yhteiselo on ruotsinsuo-
malaista arkea. Siksi on mukava ottaa käteen Heikki 
Paunosen tiiliskiven kokoinen Stadin slangin suur-
sanakirja Tsennaaks Stadii, bonjaaks slangii. Siitä voi 
tutkailla ruotsin kielen vaikutusta Helsingin puhe-
kieleen ja äärimmillään slangiin. 

Juhamatti 
Pelkonen 

Ruotsin vaikutus on vanhaa perua. 
Ruotsinsuornalaiselle kielestä kim-
nostuneelle tämä ainutlaatuinen suur-
sanakirja on todellinen kielilaboratorio 
tai vaikkapa kielilabyrintti: sen yli 
tuhatsivuiseen maailmaan on mukava 
Iähteä harhailemaan ja vaarattomasti 
eksymäänkin. 

Sanakirjan alussa on Heikki Paunosen 
viisasjohdanto Stadin slangi historial-
lisena, kielellisenä ja sosiaalisena 
ilmiönä. Lisäksi hakusanat saavat 
usein myös runsaasti esimerkkejä, jot-
ka syventävät näkemystä slangista ja 
kielestä. Paunonen kannustaa suvait-
sevaisuuteen. Puhekielellä, ja varsin-
km slangilla, on monia muotoja, jotka 
ovat tasaveroisesti kirjattu sanakiijaan. 
"Oikean slangin" puhujat joutuvatkin 
auttamatta eksyksiin Paunosen anta-
mien vaihtoehtojen viidakossa. 

Niin, onko stadin slangi murre vai 
kieli? Heikki Paunonen toteaa, ettei 
tiukka lokeroiminen ole helppoa. 
Käsitteet kieli, murre ja slangi tulki-
taan monin tavoin. Stadin slangissa on 
lisäksi monta historiallista kerros-
tumaa. Viime vuosisadan alun stadin 
slangi oli aivan toinen kiehimuoto kuin 
nyt puhuttava. Vanha stadin slangi 
poikkesi niin paljon Suomen murteis-
ta, että se oli Paunosen mielestä oma 
kieli. Nykyslangi on sen sijaan lähinnä 
nuorisokieltä. 

1800-luvun puolivälissä Helsinki oh 
vielä umpiruotsalainen kaupunki. 

Teollistuminen toi sitten mukanaan 
työväkeä Pitkänsillan pohjoispuo-
helle, ja siellä käynnistyi myös kielten 
sulautus. Suomenkieliset tulokkaat ja 
paikalhiset ruotsinkiehiset työläiset 
loivat yhteistä kieltä - slangia, jota mo-
lemmat ymmärsivät. Paunonen sa-
nookin sitä "Sörkänja Rööperin espe-
rantoksi" ja ottaa esimerkin: suomalai-
nen saattoi sanoafriidu oli redi, kundi 
dorka, kun saman ryhmän ruotsinkie-
linenjäsen ilmaisi asian näinfridon va 
redi, konden dorka (redi on 'hyvä, 
rehti, oikea, valmis' ja dorka on tietysti 
'toope, höhlä, pönttö'). 

Työläiskielestä nuoriso-
kulttuuriksi 
Vanha stadin slangi, eli kieli, säilyi 
sotiin saakka. Silloin stadin slangin 
puhuj at katosivat rintamalle yleiseen 
kielten sekotukseen. Löytyyhän se 
stadin kundi Tuntemattomasta soti-
laastakin. Kun rintamalta palattiin, 
yhteiskuntakin oli muuttunut. 

1950-luvuhla syntyi sitten nuoriso-
kulttuuri lättähattuineen ja villamys-
symisseineen. Stadin slangi lähentyi 
yleiskieltä niin, että Arvo Turtiaisen 
"Stadin Arska - aikalaisuudestaan 
huohimatta - oli jo historiahlinen jään-
ne. Nuorisokulttuurin tiellä ollaan yhä. 
Vanhan stadin slangin sanoista kolme 
neljästä tuhi ruotsin kielestä. Heikki 
Paunonen sanoi Iehtihaastattelussa, 
että hänen miehisanansa on duunimesta 
'työpaikka', koska sen alkuosa on 
peräisin ruotsista jajälkiosa venäjästä. 
Nämä kielet ovatkin stadin slangin 
vahvaa ydintä. Vanhat venäläiset 
sajka, lama  ja mesta ovat pitäneet pm-
tansa vielä uudessakin slangissa. 

Vanha stadin slangi poikkesi niin 
paljon suomen murteista, että se oh 

L!±1unosen_mielestä oma kieli. 
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Ruotsin yleiskieli on lahjoittanut sta-
din slangiin paljon sanoja. Aänneasu 
muuttuu usein tässä prosessissa, 
esimerkiksi broidi 'veli' ja jernow 
'kätkö', kalsa 'kylmä' ja skutsi' rnetsä' 
sekä smörgari' voileipä' ja tsöke 
'keittiö' Suomalaisten rantaruotsista 
Sipoon-Inkoon akselilta on peräisinjo 
äsken mainittu duuni, josta Paunonen 
esittää hakusanan kohdalla runsaasti 
esimerkkejä. Niitä onkin vallan hauska 
lukea, ja tekstiä kertyy duuni-sanoista 
jo parin sivun verran. 

Tukholman koululaisten ja rikollisten 
slangista on kulkeutunut lahden yli 
esimerkiksi ilmaus olla deekiksellä, 
i'ara pö dekis tai di/le. Myös kille on 
stadinkin slangia. Böönä ja jentta tyt-
töä ilmaisevina tulevat myös Tukhol-
masta. Tyttö onkin muuten stadin 
slangin ehdoton suosikkiaihe. Pauno-
nen on Iöytänyt tyttö-sanoja kolmatta 
sataa. Ruotsi oli vuosisadan alkupuo-
lella rikas lähde, mutta vain harvat 
ilmaukset olivat suhteellisen neutraa-
heja höönä, figu ja jentta. Myönteisiä 
ilmauksia ovat esimerkiksi tyttöystä-
vää merkitsevät fenari, flamma ja 
friidu. Yllätys ej hiene, että suurin 
ryhmä on kuitenkin naisia halventa-
vaa sanastoa. Slangisanakiija ej taljoa 
yleiskielistä hakemistoa, joten tyttö-
ilmaustenkin hakija joutuu käyttä-
mään joko tietämystään tal sitten 
selaamaan ahkerasti. 

Fillari lienee useimmille tuttu pol-
kupyörä. Sekin tulee ruotsin kielestä, 
vaikka hiukan erikoista tietä. Lap- 

sethan käyttävät salakieltä, Suomessa 
kontinkieltä ja Ruotsissa fikonkieltä. 
Sanan loppuun laitetaan kontti taj fi-
kon, ja sitten se käännetään ympäri". 
Fillari j uontuu rakennelmasta "eloci-
ped-fikon, slis filosiped-i'ekon, jos-
ta tull Jilo, filusari edelleen fil/an. 
Slangia on pidetty katukielenä eikäse 
ole kelvannut aina edes keittiöön, vaik-
ka ns. kyökkisuomi - ruotsin pilaama" 
suomi - on aikanaan sekin ollut stadin 
slangin rakennustelineenä. 

Slangi koostui juuri niistä murteel-
lisuuksista ja muukalaisuuksista. joita 
1 900-luvun vaihteen molemmin puohin 
yritettiin kitkeä pois. Lisäksi Paunonen 
huomauttaa, että slangin ääntämys on 
kaukana 'kaunilsta suomen kielestä. 
Siangin pohjilla ja Paunosen tieto-
lähteilhä on runsaasti muistoja slangin 
syrjimisestä. Väinö Salomaa kertoo 
kotinsa kielenkäytöstä näin: Vaikka se 
oli lande, mun faija, niinjengin slangii 
se froogas,'puhui', aina mun kans. 
Mutsi oli jeeveli, et mitäs sä froogaat 
tommosta hampparin kieltä! Faija 
sano, et älä sä puhu, et kundihan froo- 
gaa ulkomaan kieltä, saatana. 	- 

Heikki Paunonen toteaakin, että slang-
ia kohtaan tunnetut ennakkoluulot 
ovat peittäneet sen tosiseikan, että 
'ruotsalaisen kiehialueen keskelle 
syntyneessä Helsingissä slangi on 
ainoa kiehimuoto, jota helsinkiläiset 
voivat pitää omanaan'. Suomen mur-
rebuumin myötä myös stadin slangi 
on noussut identiteetin kohentajaksi. 
Onhan Aku Ankkakin jo ilmestynyt 
stadin slangilla: Rotsi on, mut hvvsat 
puuttuu. 

VVSOYn kustantaina, i'ii,ne i'uonna 
ilinestvnvt Stadin slangin suurrana - 
kirja, sai ''iime t'uonna Tiero-Finlan-
dia-palkinnon. 

Slangi on ainoa kielimuoto, 
jota helsinkiläiset voivat 
pitää omanaan. 

Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan 
Juhlarahasto 

Lautakunnan 25-vuotispäivän yhteydessä perustettuun juhlarahastoon 
ovat viime nurneron ilmestyniisen jälkeen lähettäneet lahjoituksen 

Marja Halonen-Johansson ja Matti J.  Korhonen 

Lämpimät kiitokset! 
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Em upsellistc 

Ruotsinsuomalaiset koulut 
- vähemmistön elinehto 

Ruotsinsuomalaisten ja suomen kie1en tulevaisuuden 
elinehto on omien korkeatasoisten esikoulujen ja 
koulujen määrän lisääminen. Suomenkielinen opetus 
ja kaksikieliset luokat kunnallisissa kouluissa ovat 
romahtaneet 1990-luvulla. Ruotsin valtio on nyt kehit-
tämässä uutta politiikan aluetta: vähemmistöpolitiik-
kaa. Tässä uudessa tilanteessa omien ruotsinsuoma-
laisten instituutioiden perustamiselle ej ole mitään 
muuta estettä kuin oma saamattomuutemme. 

Tukholman ruotsinsuomalainen koulu Tukholman koulu perustettiin malliksi, 
täytti viirne vuonna 10 vuotta. Me ruot- jonka mukaan eri paikkakunnille 
sinsuomalaiset voimme olla ylpeitä voitaisiin perustaa vastaavanlaisia 

Markku 	tästä ensimmäisestä vapaakoulusta, kouluja. Kymmenen vuoden aikana 
Peura 	jonka ensimmäisten yhdeksäsluok- onkin perustettu 12 koulua,joista 8 on 

kalaisten todistukset olivat viime toiminnassa. 	Tukholman 	lisäksi 
keväänä Tukholman läänin koulujen kouluja on Göteborgissa, Motalassa, 
joukossa huippuluokkaa. Myös rnui- Eskilstunassa, Örebrossa, Botkyr- 
den ruotsinsuomalaisten koulujen kassa, Kistassa ja Upplands Väsbyssä. 
tulokset ovat samansuuntaisia. Me, Yli 1200 ruotsinsuomalaista lasta käy 
jotka olimme perustamassa koulua, vapaakoulua ja niiden yhteyteen 
olimme vakuuttuneita siitä, että ornat perustettuja esikouluja. Tulos kyrn- 
koulut ovat ajan mittaan ainoa vaihto- menessä vuodessa voisi olla parem- 
ehto, jos haluamme ruotsinsuomalai- pikin, sillä koulujen perustamis- 
sille lapsille mahdollisuuden saavuttaa edellytyksiä on kymmenillä paikka- 
korkeatasoinen kaksikielisyys. kunnilla. 

Yli 1200 ruotsjnsuomalajsta lasta Mistä kiikastaa? Kokeneita kouluih- 
käy vapaakouluaja niiden rnisiä ruotsinsuomalaisten keskuu- 

yhteyteen perustettuja esikouluja. dessa on runsaasti; niin koulunjohtajia, 
opettajia kuin vanhempia. Vapaakou- 

Näimme jo 1980-luvulla, että kunnal- lun perustamiselle asetetut muodolliset 

listen koulujen suomalaisluokkien vaatimukset eivät ole este: hakemus 

tilanne oli kriittinen, ja 1990-luku on valtion kouluvirastolle ennen 1. huh- 

rnyös osoittanut oikeaksi arvion, että tikuuta ja seuraavan vuoden syksyllä 

ruotsalaiset poliitikotja koulunjohtajat voi aloittaa. Muodollisuudet on helppo 

olivat luultavasti ajatelleet luokat täyttää: noudattaa opetussuunnitel- 

tilapäiseksi ratkaisuksi tai perään- maa ja tuntisuunnitelmaa, tehdä alus- 

annoksi ruotsinsuomalaisten vaati- tava budjetti ja ennuste oppilasmää- 

muksille. Valtion kouluviraston vasta rästä. Varsinkin peruskoulutasolla 

valmistunut selvitys (Dnr 2000:3438) monet kunnat suhtautuvat vapaa- 

osoittaa, että äidinkielisten luokkien koulujen perustamiseen myönteisesti. 

rnäärä on vähentynyt romahdusrnai- 
sesti. Olimme myös vakuuttuneita siitä, Ovatko tutkimustulokset ja tieteelliset 
että tällaiset koulut tarj oavat hyvän teoriat muuttuneet sitten 1970-ja 1980- 
ympäristön harmonisen kaksikult- lukujen? Silloin äidinkielisen opetuk- 
tuuri sen identiteetin kehittymi selle, sen puolesta kamppailtiin koululakoin, 
mikä puolestaan stimuloi oppimistaja mielenosoituksin, kirjelmin, pitämällä 
johtaa hyviin koulutuloksiin. lukemattomia kokouksia ja käyttämällä 
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kielentutkijoita apuna. Uskoimme 
omaan kokemukseemme ja tutkijoi-
den tietoon, että kaksikielisyys on 
myönteinen asia ja että se voidaan 
saavuttaa parhaiten ja ainoastaan 
oppimalla ensin suomen kieli. Onko 
hyvä kaksikielisyys tullut mahdolli-
seksi saavuttaa käymällä tavallista 
ruotsalaista luokkaa? Vaikka kaksi-
kielisyyttä ci saavuttaisikaan, saa kui-
tenkin ehkä hyvät todistukset ja pää-
see lukioon. Eivät nämä asiat ole 
muuttuneet, sillä edelleenkin on totta, 
että tie hyvään kaksikielisyyteen käy 
äidinkielen kautta, tai kaksikielisessä 
perheessä tukemal la ja vahvistamalla 
sitä kieltä, jota perheessä käytetään 
vähiten. 

Paras omien vapaakoulujen perus-
tamisen argumentti kaksikielisyyden 
lisäksi on ruotsinsuomalaisten kou-
lujen hyvät tulokset. Tänä keväänä jul-
kaistuissa peruskoulujen 9. luokkien 
todistustuloksista voi tehdä monen-
laisia johtopäätöksiä. Tukholman 

ruotsinsuornalai sen koulun oppilaista 
100 % saavutti lukiokelpoisuuden ja 
todistusten meriittiarvo (pisteiksi 
laskettu keskiarvo) oli 239. Upplands 
Väsbyn ruotsinsuomalaisen koulun 
vastaavat arvot olivat 94 % ja 197. Ne 
ovat hyviä tuloksia, varsinkin kun nu-
tä verrataan kunnallisten koulujen 
vastaaviin tuloksiin. Ruotsinsuoma-
laisten koulujen oppilailla on kaikil-
la siirtolaistausta. Jos tarkastellaan, 
mikälaisia tuloksia on saatu vastaavan-
laisissa siirtolaisvaltaisissa kouluissa 
(oppilaista 80-90 % siirtolaistaustaisia), 
voidaan todeta, että esimerkiksi 
Flemingsbergin koulun oppilaista 
49 % saavutti lukiopätevyyden ja 
meriittiarvo oli 129. Tuoreettutkimuk-
set osoittavat, että koulumenestys 
riippuu edehleenkin suuresti vanhem-
pien koulutustasosta. Eli siirtolais-
oppilas, jonka vanhemmat eivät ole 
korkeasti koulutettuj a, ej todennä-
köisesti saa hyvää todistusta peruskou-
lusta. Ruotsinsuornalaisten koulujen 
tulokset eivät noudata tätä kaavaa, 
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vaan ne tavallaan murtavat sosiaali-
sen taustan vaikutuksen. Kun äidin-
kielisistä luokista kamppailtiin 1980-
luvulla, olimmejo silloin varmoja, että 
nämä luokat antavat ruotsinsuoma-
laisille lapsille paremmat mahdolli-
suudet saavuttaa hyviä tuloksia kuin 
ruotsalainen luokka. 

Esikoulujen perustamisen 
tulisi olla tärkeysjärjes-
tyksessä ens immäisenä. 

Ongelmana oh, että ruotsalaiset eivät 
halunneet uskoa tätä. Siksi yksi motii-
veista perustaa ornat koulut oh, että 
koulun tuloksilla voidaan vakuuttaa 
ruotsalaiset päättäjät kaksikielisen 
opetuksen 'paremmuudesta. 

Suomen kieli on tunnustettu vähem-
mistökieleksi ja ruotsinsuomalaiset 
ovat kansallinen vähemmistö. Tämä 
valtiollisella tasolla tehty päätös ej 
käytännössä toteudu paikallisella 

tasolla vielä pitkään aikaan. Kun-
nallinen itsernääräämisoikeus panee 
kapuloita rattaisiin. Kun Motalan 
ruotsinsuomalainen koulu hakee 
lupaa suomenkielisen esikoulun 
käynnistärniseen, kunta ej sitä myön-
nä eikä edes perustele päätöstään. 
Tilanne on se, että paikallinen pää-
töksenteko on ristirijdassa valtiopäi-
vien päättämän kansallisen politiikan 
kanssa! Käytännön sulauttamispoli-
tiikkaa. Kuitenkin juuri esikoulujen 
perustarnisen tulisi olla ruotsinsuo-
malaisten tavoiteohjelmassa tärkeys-
järjestyksessä ensimmäisenä. Perus-
koulut ovat tärkeysjärjestyksessä 
toisena ja niiden perustamista ej pai-
kall men päätöksenteko voi kieltää. 

Upplands Väsbyn ruotsinsuomalainen 
koulu on hakenut lupaa käynnistää 
neljä uutta ruotsinsuomalaista kouhua, 
jotta useammalla ruotsinsuomalaiselha 
lapsehla olisi mahdolhisuus saavuttaa 
kaksikielisyys ja hyvät koulutulokset. 

Kaksi KieItä on Två Tungor 
Kuinka Kaksi Kieltä -esikoulun nimi voi olla ruotsalai-
sessa muodossaan Två Tungor? Ensimmäisenä tulee 
mieleen, että eihän se ole oikein. Keskustelu esikoulun 
johtajan Ainileena Nivan kanssa saa minut pitämään 
kieleni kurissa, ja selitys - jos sitä voi selitykseksi edes 
kutsua - onkin omassa kyvyssäni leikkiä kielellä. 

Tukholman keskustassa sij aitsevan 
Kaksi Kieltä-esikoulun keskeinen 
pedagoginen metodi on saduttaminen. 

Marja 	Saduttarninen, berättarverkstad, on 
Räihä 	saatu Vaasan yliopistosta. 

- Lapset saavat kertoa sanoja, hauseita 
tai tarinoita, jotka aikuinen kirjoittaa 
muistiin. Niitä luetaan ääneen kaikihle 
Levolhe-hetken aikana. 

Lapsen kielenkäytöhle ei aseteta mitään 
esteitäja rajoituksia, vaan kaikki sanat 
sallitaan. Lapsi saa keksiä niitä itse, 

puhua non senskieltä, Ainileena Niva 
kertoo. Lapset keksivät itse sanojen 
merkityksiä. Saksalais-suomahaises-
sa perheessä viisivuotiaan miehestä 
palokärki on tuhipaho, jossa on pää. 
Joku hapsi voi väittää, ettei hän asu 
missään maassa vaan talossa. 

Saduttamistapahtumassa - vaikka 
lapsi sanoisi vain yhden lauseen tai 
yhden sanan - lapsen lause tai sana 
kirjoitetaan muistiin päivämäärineen, 
samoin se, kuka opettajista on ollut 
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saduttaj ana. Epätäydellisetkin sa-
nat kirjoitetaan, sillä tavoitteena on 
myönteisyys. Saduttamishetkistä 
kootaan lapselle oma kirja, jonka saa 
viedä myös kotiin ja näyttää vanhem-
milleen. 
- Lapsen itsetuntoa nostetaan. Aiti ja 
isä saavat lukea Minun satuni, ja 
myös muut lapset saavat kuulla sen. 

Esikoulun opettaja ej millään tavalla 
ohjaa lasta tarinan kertomisessa. Lapsi 
voijopa jtse olla aloitteentekijänä, kun 
hänellä on jotain kerrottavaa. Jotkut 
lapset ovatjo tottuneet saduttamiseen. 
Aremmille voidaan järjestää oma 
nurkka, jota korjstaa kaunjs kangas ja 
ehkä oikea kynttilä. 
- Lapsen tarinalle pyritään järjes-
tämään aikaa; sitä voisi olJa enem-
mänkin, Ainileena Niva huokaisee. 
- Tärkeätä on tarkjstaa satu tai sanat 
lapsen kanssa. Meillä ei tapahdu mi-
tään lapsen selän takana. Esimer-
kiksi vuotuisten kehityskeskuste-
lujen edellä lasta haastatellaan ja 
hänelle kerrotaan, että vanhemmat 
saavat tietää, mitä haastettelussa on 
puhuttu. ios lapselta saadaan paljon 
vastauksia, ne tarkistetaan. Lapsi 
saattaa jtsekjn sanoa: Lue! 

Esikoulun nimessä kaksi kieltä ci 
tarkoita suomea ja ruotsia, vaan sitä, 
että melkein jokaisella lapsella on 
suomen lisäksi jokin muu kieli. 
- Lapset oppivat pitämään luonnolli-
sena, että kotona puhutaan kahta kieltä 
ja että on olemassa ihmisiä, jotka pu-
huvat muuta kieltä kuin lapset itse. 
Lapsia ei kielletä käyttämästä toista 
kieltään. Esimerkiksi sisarukset saavat 
hyvin puhua ranskaa keskenään. Näin 
tuetaan positiivista uteliaisuutta; muut-
km lapset saavat tjetää esjmerkiksi 
mikä haarukka on ranskan kielellä. 

Kynnys uuteen kieleen madaltuu hur-
jasti ja kaikki on mahdollista. Ainileena 
Niva kertoo, kuinka esikoulussa käynyt 
valokuvaaja kysyi vasta äskettäin 
Ruotsijn muuttaneen perheen pojalta: 

- Kan du prata svenska? 
- Om du vill, vastasi poika. Hänelle ei 
ollut konstj eikä mikään puhua uusia 
kieliä. 

- Meillä puhutaan aina suomea lasten 
kanssa, sillä kielentutkijoiden mukaan 
alle kouluikäisten lasten kieljtaustaa 
pitää vahvistaa. Joskus näkee aivan 
huiman eron sijnä, miten lapsen suo-
men kieli on kehittynyt ja rikastunut. 
Lapset oppivat helposti toisiltaan 
kaiken, mikä on hauskaaja mikä tuntuu 
tärkeältä. He oppivat leikkjessään, 
maalatessaan ja kaikissa arkipäivän 
askareissa. Lapset saavat lainata kotiin 
leluja ja kirjoja. Varsinkin kojrat ja 
nallet viedään kotjin hoidettaviksi 
viikonlopun yli. Esikouluun saa tuoda 
omia tavaroitaan, leluja, tyynyjä, peit-
toja, ja niitä voi lainata toisille. Var-
sinkin syntymäpäivälahjoja tuodaan 
nähtäviksi. 
- Lapset oppivat kantamaan vastuuta 
omista tavaroistaan ja lainatavaroista. 

Ovet aina avoinna 
Vanhemmat, myös ne vanhemmista, 
jotka eivät puhu suomea, ovat hyvin 
tietoisia vahvan kielen merkityksestä. 
- Meidän tavoitteemme on vahvistaa 
lasten suomen kieltä, jotta lapsi voisi 
mennä suomenkieliseen tai ruotsinsuo-
malaiseen kouluun ja näin kehittää 
kaksikielisyyttään vielä paremmaksi, 
Ainileena Niva korostaa. 

Esikoulussa on vahva pedagoginen 
osaaminen; kaikilla opettajilla on 
takanaan yliopisto- tai korkeakoulu-
opinnot ja he puhuvat hyvää suomen 
kieltä. Opettajista kolme on hiljakkoin 
muuttanut Suomesta ja he toivat 
mukanaan leikkejä, lauluja ja loruja. 

Esikoulu Kaksi Kieltä on kodikas, läm-
min ja suvaitseva. Ovet ovat aina 
avoinna, ja vanhemmat saavat osal-
listua toimintaan, mutta heitä ei siihen 
velvoiteta. 
- Meillä ei tarvita byrokratiaa, kun 
voimme sopia kaiken vanhempien 
kanssa. Eikä meillä niuhoteta,jos lap-
si myöhästyy aamiaiselta. Kun kaikki 
on luvallista ja sopuisaa, se heijastuu 
lapseen myönteisenä kokemisena. 

Kynnys uuteen kieleen madaltuu 
hurjastija kaikki on mahdollista. 
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Vanhemmat ovat yhteistyökumppa-
neita ja heidän kaikki toiveensa pyri-
tään täyttämään. 
—Yritämme tukea toisen kielen asernaa 
kodeissa. Se voi olJa suornen lisäksi 
esimerkiksi saksa, espanja, englanti, 
ruotsi, portugali tai ranska. On hienoa 
kun lapsi puhuu samaa kieltä kuin 
isovanhemmat. 
Joka toinen maanantai Kaksi Kieltä - 
esikoulun lapset käyvät laulamassa 

Tukholman Suomi-kodissa. Siellä he 
saavat tavata vanhuksia, jotka kuuluvat 
vanhempaan sukupolveen kuin heidän 
ornat isovanhempansa. 
- Lapset uskaltavat puhua heidän kans-
saanja esiintyä. Lasten on hyvä nähdä, 
että suornea puhutaan rnuuallakin ja 
että sitä puhuvat kaiken ikäiset. 
- Ihaninta olisi perustaa vanhustenkoti 
ja esikoulu sarnan katon alle, Ainileena 
Niva heittää tarjouksen. 

Sanakirjoja ja kielitiedettä 
EMU-sanasto. Valtiovarainministeriö ja Valtioneuvoston kanslia. 1. 
painoksen lisäpainos. Helsinki: Taloustieto Oy, 2000. 264 s. 
(Tutkimukset ja selvitykset. Valtiovarainministeriö, ISSN 1455-7614). 
(Kielipalvelunjulkaisusarja. Valtioneuvoston kanslia, ISSN 1235 
7332). ISBN 951-628-302-0 

Kielenhuollon käsikirja. Katariina lisa, Hannu Oittinen ja Aino Piehl. 
4., lisätty ja muutettu painos. Yrityskirjat. Gummerus. Jyväskylä, 1999. 
342 s. ISBN 952-9660-10-3 

Suomen kieli. Käyttijän käsikirja. Opas suomea puhuville ja 
kirjoittaville. Tirno Sorjanen. Jyväskylä: Timo Sorjanen ja Gummerus 
Kustannus Oy, 1998. 501 s. ISBN 95 1-20-5029-3 

Suomen murteiden sanakirja. Kuudes osa: kala - keynätä. Päätoimit-
taja: Matti Vilppula. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 
36. Helsinki: Edita, 1999. 965 s., karttaliite. ISBN 95 1-37-3046-8 

Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja. R-Ö. Suomalaisen 
kirjallisuuden seuran toimituksia 556, Kotimaisten kielten tutkimuskes-
kuksen julkaisuja 62. Päätoimittaja: Ulla-Maija Kulonen. Jyväskylä: 
Gummerus, 2000. 503 s. ISBN 951-717-712- 

Teologian sanakirja. Seppo A. Teinonen. 2., korj. p. Helsinki: 
Kirjapaja, 1999. 367 s. ISBN 95 1-625-582-5 

Uusi kieliopas. Terho Itkonen. Tarkistanutja uudistanut Sari Maamies. 
Kustannusosakeyhtiö Tammi. Sulkava, 2000. 456 s. ISBN 951-31-
1716-2 

Yhteinen nimiympäristömme. Niinistönsuunnittelun opas. Toim. Sirkka 
Paikkala - Ritva Liisa Pitkänen - Peter Slotte. Kotimaisten kielten 
tutkimuskeskus, Suomen Kuntaliitto. Helsinki, 1999. 125 s. ISBN 951-
755- 33 1-5 
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in cihden tokaci 

Euroopan unioni - maallman 
suurin käännösmylly 
Euroopan unionilla on maailman suurin käännös- ja 
tuikkausorganisaatio. Sen toimielimissä työskentelee 
yhteensä neljätuhatta kääntäjää ja tuikkia. He työsken-
televät unionin yhdellätoista kielellä ja vielä muillakin 
niiden lisäksi. Tähän asti unionin periaatteena on ollut 
kaikkien kielten tasa-arvoisuus, ja etenkin teksteistä 
on suurin osa käännetty kaikille virallisille kielille. 
Miten käynee, kun unioni !aajenee? 

Aino 
Piehi 

Unionin käännöstoimintaa ej ole 
keskitetty, vaan jokaisella unionin 
tojrnjeljmellä on tätä varten ornat 
yksikkönsä. Sen sijaan kaikilla ej ole 
omaa tulkkipalvelua. Käännösyksi-
köjstä suurin on Euroopan komjssjon 
käännöspalvelu, jossa vuoden 2000 
talousarvjon mukaan työskentelee 
1250 kääntäjää. Näistä satakunta 
kääntää suomen kieleen. Tojseksj 
eniten kääntäjiä on mjnjsterineuvos-
tossa, kaikkjaan 641, joista vjjtjsen-
kymmentä on suomen kääntäjää. 
Parlamentjssa kääntäjiä on lähes yhtä 
paljon, 583 henkeä, ja hejstä nelisen-
kyrnmentä kääntää suomeen. 

Ornat käännösosastot on myös Euroo-
pan yhteisöjen tuomioistuimella (265), 
talous- ja sosjaalikomitealla sekä 
alueiden kornitealla (198) sekä 
Euroopan tiljntarkastustuomjojs-
tuimella (63). Unjonjila on ympäri 
Eurooppaa vjelä erjlljsjä virastoja ja 
lajtoksja, mutta njjllä ej ole omja 
kääntäjiä, vaan rnitä palvelee Luxem-
burgissa sijaitseva yleinen käännös-
palvelu. Lähes kajkkj kääntäjät 
työskentelevät joko Brysselissä taj 
Luxemburgissa, mutta muutamja on 
myös jäsenmaissa sijaitsevissa edus-
tustoissa. Esjmerkiksj komjssjon 
Suomen-edustustossa on kaksi suomen 
kääntäjää ja yksi ruotsin kääntäjä. 
Ljsäksj toimjeljmet teettävät paljon 

käännöstöjtä ulkopuolisjlla toirnis-
toilla ja freelancekääntäjillä. 

Orna tulkkjpalvelu on vajn korn jss jolla, 
parlamentilla ja tuomjojstuimella. 
Suurin on komjssjon tulkkjpalvelu 
SCIC, jossa tojrnij 653 tulkkja. Heistä 
suomen tuikkeja on parikymrnentä. 
SCIC hoitaa myös ministerineuvoston 
sekä talous- ja sosiaalikomitean ja 
aluejden kornjtean tarvitseman tulk-
kauksen. Parlarnentjlla on tuikkeja 258, 
tuomiojstujmella 40. Toimieljmet 
käyttävät myös freelancetulkkeja. 

Toimielinten kaäntäjien kesken ej ole 
olemassa vjrallista yhteistyötä, koska 
unioni ej ole pitänyt tarpeellisena 
järjestää sjtä. Sen sijaan esirnerkjksj 
suomen kielen käännösyksiköt ovat 
epävirallisesti tekemjsjssä keskenään. 
Ne neuvottelevat säännöllisestj ter-
rnien käytöstä ja rnujstakin kielikysy-
myksistä, ja näjn tekevät myös muut 
yhteistyöstä kjjnnostuneet kääntäj ät, 
mm. ruotsalaiset. 

Miljoona sivua vuodessa 
Kolmetuhatta kääntäjää ehtji saada 
ajkaan paljon tekstjä. Yksjstään 
komjssjon käännöspalvelussa kään-
nettiin vuoden 1999 aikana yhteensä 
1 136 913 sivua. 
Jokaisella toimielirnellä on ornat 
tehtävänsä, ja siksi niissä syntyy tie-
tynlaisia tekstejä, joita sitten kään-
netään. Kornissio on toimielimjstä 
suurin, ja sen tehtävä on hoitaa unionin 
hallintoa. Sen tehtäväkirjo on laajin,ja 

Oma tuikkipalvelu on vain 
komissiolla, parlamentilla ja 

tomioistuimella.  
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niin on myös käännettävien tekstien 
kirjo. Käännöspalvelu onjaettu osastoi-
hin aihepiirien, ej kielten mukaan,joten 
kääntäjät voivat erikoistua tiettyyn 
alaan, esimerkiksi maataloutta tai 
ulkosuhteita käsitteleviin teksteihin. 

Ministerineuvosto puolestaan tuottaa 
lähinnä lainsäädäntöön liittyviä 
tekstejä; se on unionin keskeinen lain-
siädäntöe!in. Komissiosta tullutta 
säädösehdotusta käsitellään neuvos-
ton työryhmissä, joissajäsenvaltioiden 
edustajat ottavat ehdotukseen kantaa 
ja sopivat säädöksen lopullisesta si-
sällöstä. Työryhmien työskentelystä 
syntyvät tekstit, kokousmuistiot, jäsen-
valtioiden edustajien ehdotukset ja 
huomautukset käännetään kaikille 
virallisille kielille. 

Parlamentin tekstit taas Iiittyvät kan-
sanedustuslaitoksen töihin: parlamen-
tin julkilausumia, jäsenten puheita ja 
parlamentin säädöksiin tekemiä muu-
tosehdotuksia. Talous-ja sosiaalikomi-
tea sekä alueiden komitea antavat 
valmisteluvaiheessa säädöksistä lau-
suntonsa. Tuomioistuin valvoo, että 
jäsenmaat noudattavat tätä yhteistä 
lainsäädäntöä. Jäsenmaiden oikeus-
istuimet pyytävät siltä ennakko-
ratkaisuja, jotka osoittavat, onko jokin 
menettely direktijvien mukaista. Näitä 
oikeuskäsittelyjä varten käännetään 
jäsenmaista tulleet juttujen asiakirjat, 
joten tuomioistuimessa käännetään 

paljon muistakin kielistä kuin eng-
lannista ja ranskasta. Tuomiot kirjoi-
tetaan aina ranskaksi, ja käännetään 
sitten muille kielille. 

Muiden toimielinten kuin komission 
käännösorganisaatiot on j aettu kiel-
ten perusteella. Yleensä kääntäjä työs-
kentelee siellä, missä toimielin sijait-
see, mutta joskus lähdetään myös 
käännöskomennukselle.Huippu-
kokouksissa, kuten Tukholmassa, on 
paikalla kääntäjiä, jotka voivat kään-
tää kokouksessa tehdyt muutokset en-
nalta valmisteltuihin julkilausumiin. 
Samalla tavoin neuvoston kääntäjät 
matkustavat parlamentin täysistun-
toihin Strasbourgiin, jossa he voivat 
vielä viime hetkillä ennen parlamentin 
kyselytuntia kääntää niitä muutoksia, 
joita puheenjohtajamaan ministeri 
haluaa tehdä ministerineuvoston vir-
kamiesten valmistelemiin vastauksiin. 
Kaikesta tästä työstä kääntäjät voisivat 
nykytekniikan avulla suoriutua Brysse-
listäkin käsin, mutta matkat ovat vanha 
käytäntö, ja monesti ne ovat muka-
viakin. Keikka ennestään tuntematto-
maan jäsenvaltioon voi tarjota yIlä-
tyksellisiä elämyksiä: Tampereen 
huippukokoukseen 1999 osallistunut 
portugalilainen ihmetteli, miten kau-
pungin keskusta voi olla täynnä teh-
taita. 

Euroopan Baabel 
Unionissa on viisitoista jäsenmaata ja 
yksitoista virallista kieltä: englanti, 
espanja, hollanti, italia, kreikka, por-
tugali, ranska, ruotsi, saksa, suomi ja 
tanska. Näille kaikille kielille kään-
netään viralliset asiakirjat ja vielä 
paljon muutakin. Lisäksi osa säädök-
sistä käännetään vielä urin kielelle, 
joka on Irlannin toinen virallinen kieli. 
Tämä on poikkeus siitä periaatteesta, 
että kukin jäsenvaltio on voinut valita 
itselleen vain yhden virallisen kielen. 
Kaikki jäsenvaltiot ja niiden kansa-
laiset voivat kirjoittaa unionin toimi-
elimille millä tahansa unionin viral-
lisista kielistäja myös saada vastauksen 
sillä samalla kielellä. Suomenruotsa-
laiset voivat siis lähestyä unionia myös 
ruotsiksi ja ruotsinsuomalaiset suo-
meksi. Samalla tavalla Belgian flaamit 
voivat saada vastauksen hollanniksi ja 

Komissiossa valmistellaan useimmat 
unionin säädökset, ja komission 
ehdotus käännetään kaikille yhdelle-
toista kielelle. Komissiossa käännetään 
myös runsaasti hallinnollisia tekstejä, 
ohjeitajäsenvaltioille, erilaisia toimin-
taohjelmia sek1 tekstejä, jotka liittyvät 
tukien ja avustusten hakemiseen ja 
hallinnointiin. 

Valistaakseen lapsiaja nuoria  
komissio onjulkaissutjopa 

rjakuvakirjoja. 
Paljon on myös tiedotusaineistoa, 
Iehdistötiedotteita, esitteitä, lehtiä. 
Valistaakseen lapsia ja nuoria unio-
nista ja rasismin vaaroista komissio 
on julkaissut jopa sarjakuvakirjoja. 
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Alsacen saksankieliset saksaksi. Kai-
kula jäsenmaiden virallisillakaan 
kielillä ei kuitenkaan voi EU:n kanssa 
kommunikoida: yksi Luxemburgin 
virallisista kielistä on saksansukuinen 
letzeburg, mutta sen kääntäjiä ei 
unionista löydy. 
Jäsenmajden vähemmistökielillä ei 
ole EU:ssa mjtään asemaa, vaikka 
unioni pyrkiikin muilla tavoin tuke-
maan vähemmistökieliä ja alueellis-
ta omaleimaisuutta. Jää kunkin maan 
sjsäiseksj asiaksi kääntää tarpeelliset 
EU-tekstjt omille vähemmistökie-
lilleen. 

Käytännässä unioni toimii 
englanniksi ja ranskaksi 
Käännösten Iähtökielinä hallitsevat 
englanti ja ranska. Englanninkielisten 
tekstien määrä onjatkuvasti lisääntynyt 
sen jälkeen, kun Iso-Britannia tuli 
jäseneksi, mutta kummankin kielen 
osuus alkuteksteistä vaihtelee vähän 
myös puheenjohtajuuskausittain. Poh-
joiseurooppalaiset maat käyttävät 
mielellään englantia, eteläiset jäsenet 
ranskaa. Vuonna 1999 puheenjohtaja-
maita olivat Saksaja Suomi. Tuolloin 
kom ission alkuteksteistä oli englannin-
kielisiä 52 % ja ranskankielisiä 34 %. 
Kolmanneksi yleisimrnästä kielestä, 
saksasta, käännettyjä oli vain 5 % 
teksteistä. Neuvostossa suhde on sa-
manlainen: Saksan puolivuotiskau-
della 1999 oli ranskankiehisiä teks-
tejä 37 % ja englanninkielisiä 47 %. 
Vuonna 1997 puheenjohtajuuden 
jakoivat Hollanti ja Luxemburg, jossa 
virallinen kieli on ranska. Silloin ko-
missiossa käännettiin 45 % englannista 
ja 40 % ranskasta. 

Käännös- ja tulkkaustyön periaat-
teena on, ettäjokainen kääntää omaan 
äidinkieleensä. Tätä periaatetta ei 
kuitenkaan voida täysin noudattaa. 
Ennen Suomen puheenjohtajuus-
kautta koulutettiin komission tulkeis-
ta parikymmentä tulkkaamaan myös 
suomesta. Silti suomea osaa vieläkin 
niin harva, että toisinaan suomalaisten 
tulkkien on tarpeen tulkata myös suo-
mesta englantiin taj ranskaan. 
Toimielimissä käännetään myös muita 
kieliä kuin unionin omia, esimerkiksi 
arabiaaja kiinaa. Kääntäjiltä vaadi- 

taankjn nykyään ainakin kolmen 
vieraan kielen taitoa. Kaikkien pitää 
osata englantia ja ranskaa. Lisäksi 
unioni kannustaa kääntäjiä opiske-
lernaan uusia kieliä, ja näin melkein 
kaikki suomalaiset tekevätkin. 
Portugalin-, kreikan- ja hot lannin-
taitoisia on tarvjttu jäsenyysajan alusta 
lähtien hisää. Nyt kääntäjät istuvat 
myös puolan, unkarin, vjron, tekin ja 
sloveenin kursseihla. Muidenkin jäsen-
ehdokkaiden kieliä on alettu opetelha. 

Kiehitaidon lisäksi kääntäjältäja tulkilta 
vaaditaan korkeakoulututkinto, mutta 
sen sijaan ei kääntäjän tai tulkin kou-
hutusta. Tuomioistuin ei ota kääntäjiksi 
muita kuin juristeja. Vakinaisen viran 
saa virkakilpailun kautta, mutta usein 
vasta vuosien odotuksen jälkeen, sillä 
kilpailun läpäisseet pääsevät ensiksi 
histalhe, josta virat sitten tarvittaessa 
täytetään. 

Sähköistä työskentelyä 
Tekstit Iiikkuvat kääntäjille ja heiltä 
eteenpäin enimmäkseen sähköisessä 
muodossa. Kääntämisen avuksi on 
huotu kussakin toimielimessä ornat 
termipankit ja tekstiarkistot. Ko-
missiossa käytetään apuna kään-
nösohjehmaa nimeltä Translator's 
Workbench. Ohjelma vertaa kään-
nettävää tekstiä aiemmin käännet-
tyihin ja etsii arkistosta tekstejä, jotka 
ovat mahdollisimman samanlaisia. 
Sitten ohjelma ehdottaa käännöksiä, 
joita kääntäjä voi rnuokata tilanteeseen 
sopiviksi. Säädöstietokanta Celex on 
myös tärkeä apuvähine, ja siitä on ole-
massa Internetissä vapaasti käytettävä 
versio Eur-Lex. Sen avuhla voi käte-
västi vertailla saman tekstin käännök-
siä eri kiehihle. 

Komission termipankki on nimeltään 
Eurodicautom. Sitäkin voi vapaasti 
käyttää Internetin kautta. Eurodicau-
tomiin syötetään seulottu ja varma 
materiaahi noin kerran kuussa. Lisäksi 
Eurodicautomiin on lisätty koko-
naisina ryppäinä suuria määriä ter-
mien vastineita, kun EU on saanut 
uusia jäsenvaltioita. Tällaisen uuden 
suomen- ja ruotsinkiehisen sanaston 
kokoamistyön komissio on ostanut 
mm. TNC:ltä ja Tekniikan sanasto- 
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keskukselta. Ennen Eurodicautomiin sesti asia on niin vaikea, ettei viralli- 
päästämistä termit kootaan komission sia ehdotuksia sen ratkaisemiseksi ole 
sisäiseen termipankkiin Multitermiin, vielä esitetty. Käännösyksiköissä on 
johon tallennetaan kaikki epävarmatkin kuitenkin puhuttu siitä, että nykyis- 
termiehdotukset. ten osastojen olisi luovutettava virkoja 
Neuvoston termipankki TIS on sup- uusien kielten käyttöön. Tällöin on 
peampi kuin Eurodicautom. Sinne selvää, ettei enää voitaisi kääntää 
syötetään sanastoa sitä mukaa kuin samaa määrää tekstejä kaikille kie- 
termin tarve tulee esiin, joten se on lille eikä tulkata yhtä usein kuin nyt. 
usein Eurodicautomia nopeammin Suomalaiset ja ruotsalaiset ovat jo 
ajan tasalla. Myös sitä voi käyttää va- nykyisen laajuisessa unionissa jou- 
paasti Internetissä. tuneet hyvin usein jäämään ilman 

tuikkausta. 
Oikeiden termien käyttö ja sanaston 
vakiinnuttaminen ovat erityisesti hal- Jääkö osa kääntämättä? 
lintotekstien kääntämisessä tarpeen. Valtionpäämiesten,ministerien, par- 
Kussakin toimielimessä on sitä varten lamentin jäsenten tai muiden poliit- 
terminologit, jotka selvittävät termejä tisten edustajien kokousten tulkkaa- 
ja vakiinnuttavat niiden käyttöä. Val- mista jatketaan varmaan sekä symboli- 
mista tietoa ei kaikesta ole saatavissa, sista että käytännön syistä. Luultavasti 
ja jokainen kääntäjä joutuu myös onkin helpompi päästä sopuun siitä, 
etsimään termiä mm. kysymällä miten vähennetään asiakirjojen kään- 
kotimaan asiantuntijoilta. Kaikille tämistä. Säädöstekstien, kansalaisten 
käsitteille ei vain ole olemassa oman- kirjeenvaihdon ja tiedotustekstien 
kielistä ilmausta, ja joskus kääntäjät kääntämisestä on mahdotonta luo- 
joutuvat tekemään termin itse. Termien pua, vaikka jäseniä unionissa olisi 
lisäksi on muutenkin huolehdittava kuinka paljon tahansa. Varmasti löytyy 
kielenkäytön korrektiudesta ja yhte- silti sellaisiakin papereita, jotka voi 
näisyydestä. Kaikissa toimielimissä jättää kääntämättä ja joiden kään- 
on henkilö, jonka tehtävänä on pitää nöksiä ei nytkäänjuuri kukaan kaipaa. 
huolta käännösten ja kielenkäytön Suomalaiset virkamiehet ovat sanoneet 
laadusta.  olevansa valmiita luopumaan monista 

Pntistä monielisempi tule- työryhmien kokouspapereiden kään- 

vaisuus - sortuuko Baabel? nöksistä, koska ne tulevat kokoukseen 
valmistautumisen kannalta usein liian 

Euroopan unionin jäsenyyttä on myöhään. Ej kuitenkaan ole hyväksi, 
hakenut kolmetoista maata. Uusia ios valmistelussa siirrytään kokonaan 
jäsenmaita saattaa tulla mukaan jo muutaman harvan työkielen, englan- 
muutaman vuoden päästä. Tämä nin, ranskan ja ehkä saksan, käyttöön. 
merkitsee myös kyinmenen uuden Tekstit kehittyisivät parhaiten virka- 
kielen sovittamista unionin kään- miesten ja kääntäjien vuorovaiku- 
nösorganisaatioihin entisten lisäksi. tuksen kautta, mutta tämä jää Iiian 
Kääntämisen ja tuikkaamisen kus- vähäiseksi ja myöhäiseen vaiheeseen, 
tannukset eivät kuitenkaan saisi mer- ios virkamies ei voi valmisteluvai- 
kittävästi lisääntyä. Tämä vaikuttaa heessa lainkaan puhua äidinkieltään 
mahdottomalta yhtälöltä. Poliitti- ja lukea sillä käsiteltävästä aiheesta. 

Säädästietokannan ja termipankkien Internet-osoitteet 
Eur-Lex (EU:n sähköinen säädös-kokoelma) 
http://europa.eu.int/cur-lex/fi/index.htmi.  

Eurodicautorn (komission termi-pankki) 
http://eurodic.ip.lu/ci-bin/edicbrnfEuroDicWWW.oI  

TIS (ministerineuvoston termipankki) 
httl2://tis.consilium.eu.int/utfwebtis/frames/introfsEN.htm  
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Kielenhuollossa vallankäytön vaara 
Eräs suomensuomalainen tuttuni, 
yliopiston äidinkielenopettaja, ker-
toi kerran omasta äidinkielenopetta-
jastaan, joka oli mitä ankarin puhtaan 
suomen vaalija. Opettaja yritti iskostaa 
oppilaittensa päähän muun muassa 
sellaisia sanoja kuin kieppo ja tosio. 
Harva meistä tietänee mitä nämä 
merkitsevät. Kieppoja tosio eivät oppi-
laisiin pureutuneet. On epäselvää,joh-
tuiko se oppimisvaikeuksista, mutta 
opettaja käytti palj on arvovaltaansa 
sanojen juurruttamiseen. 

Suomensuomalainen kielen puhtau-
den vaahiminen kiusaa usein myös 
Ruotsissa puhuttavan ja kirjoitettavan 
suomen kielen huoltoa. Ruotsinsuo-
mea, sitä mitä me täällä kauan tai aina 
asuneina puhumme, yritetään väen-
väkisin rukata suomensuomalaisem-
maksi. Monelle se on varmaankin 
haastava tehtävä. Ruotsinsuomea ej 
pidetä erillisenä kielenä, mutta Ruot-
sissa tätä kielimuotoa puhuvat päi-
vittäin sadattuhannet ihmiset, ja 
joukossa on sekä kielenkäyttöön 
erikoistuneita, kuten toimittaj at, että 
ns. tavallisia ihmisiä. Jälkimmäisistä 
riippunee, millaiseksi kiehi muodostuu. 

Me Ruotsissa asuvat suomenpuhujat 
ajattelemme monista asioista hyvin 
eri tavoin kuin Suomessa eläjät. Ruot-
sin yhteiskunta ei voi ohla vaikutta-
matta kieleen ja sen takaiseen mieleen. 
Ruotsinsuomalaisen mentaalinen 
maisema on toisennäköinen kuin 
suomensuomalaisen. Mielestä ja 
asioiden mieltämisestä hienee usein 
kyse, kun kiistellään siitä mikä kiel i-
muoto on oikea. 

Viime Kiehiviestissä oli tästä hyvä 
esjmerkki lukijan kysyessä, kumpi 
on oikea muoto, internetjssä vai inter-
netjllä, ruotsinsuomalaisten kirjoi-
tuksissa kun muoto jnternetihlä on 
tavahlinen. Lehden vastaus oli yksioi-
koinen. Oikea muoto on Internetissä. 
Kuitenkin -ltä -muoto kuulostaa ymmär-
rettävältä. Sen takana on varmaankin 
asiantilan toisin mieltäminen kuin 
Suomenmaalla. Ruotsinsuomalainen 

puhuja ci ilmeisesti koe olevansa 
päistikkaa nettiverkossa min kuin 
suomensuomalainen. Ruotsinsuo-
malaisehle Internet saattaa mieltyä 
kulkuneuvoksi, johla ljikutaan kuin 
jkään junahla tai laivalla ja sieltä etsi-
tään jotain surfailemalla sinne tänne. 
Kielenhuolto käy vallankäytöstä, niin 
kuin edelliset esimerkit osoittavat. 

Uskon kuitenkin, että suomea Ruot-
sissa puhuvat saavat kohta oikeutuksen 
internetiltä-muodohle. Pelastus löytyy 
tietotekniikan kirmasta. Tulossa oleva 
niin kutsuttu pakettikytkentäinen tek-
niikka ej edehlytä enää sitä, että roikkuu 
koko ajan Internetissä, kun häärää 
päätteehlä. Uus illa GPRS- kännyköihlä 
ja kämmentietokoneihla sähköposti 
hoituu ilman varsinaista yhteyttä 
sovelluksen ja päätelaitteen välihlä. 
Viimeistään siinä vaiheessa suomen-
suomalaisen suora yhteys Internetiin 
raukeaa, ja ruotsinsuomahaiset voivat 
huokaista helpotuksesta. 

Marja Siekkinen 

Toimituksen vastaus 

Kiehiviestin viime numerossa oh 
kysymys, onko sanottava, että jota-
kin on Internetissä vai Internetihlä. 
Kysymyspalstahla julkaistaan suh-
teelhisen lyhyitä kysymyksiä ja niihin 
annetaan lyhyet vastaukset. Toimittaja 
Marja Siekkinen on tuohtunut lehdessä 
annetusta vastauksesta. Ilmeisesti hän 
tulkitsee vastauksen ehdottomaksi 
käskyksi. Suositus pohjautuu siihen, 
että Internet-sanaa voidaan verrata 
sanoihin verkkoja netti. Kukaan ej kai 
hae mitään verkolta. Missä määrin 
ruotsinsuomalaiset kielenkäyttäjät 
mieltävät olevansa nettiverkossa tai 
ajelevansa Internet-kulkuneuvolla on 
kysymys, johon ej ole varmaa vas-
tausta. Emme myöskään tiedä, mihin 
tekniikan kehittyminen johtaa, mitä 
sanoja ja muotoja aletaan käyttää ja 
mitkä vak iintuvat. 

Ruotsinsuomalainen kiehihautakunta 
ej ole koskaan tuominnut kenenkään 
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yksittäisen ruotsinsuomalaisen kie-
lenkäyttöä. Lautakunta antaa suosi-
tuksia, joita voi joko noudattaa tai olla 
noudattamatta - seuraamuksitta. Suo-
situksia annetaan pyynnöstä ja ne 
koskevat enimmäkseen kirjoitettua 
kieltä, eivät koskaan vapaata puhe-
kieltä. Julkinen kielenkäyttö on esi-
kuva, ja julkisesti esiintyvällä on 
vähintäänkin yhtä hyvät mahdolli-
suudet käyttää valtaa kuin yksittäisiin 
kysymyksiin vastaavalla kielenhuol-
tajalla. Lautakuntaan vuosien varrella 
tulleiden kysymysten perusteella on 
heippo tehdä johtopäätös, että suu-
rin osa ruotsinsuomalaisista haluaa 
nimenomaan käyttää suomea, sitä 
kieltä, jota käytetään Suomessa. 

Lautakunta on koko neljännesvuosi-
sadan aikaisen toimintansa ajan täh- 

dentänyt, että sen tehtävänä on aut-
taa ruotsinsuomalaisia säilyttämään 
suomen kielensä mahdollisimman suo-
mensuomalaisena. Perusteluita on 
esitetty useita kertoja mm. Kieliviestin 
palstoilla. Kun jo nyt esitetään kysy-
myksiä suomen kielen säilymisen 
mahdollisuuksista Ruotsissa, ej ole 
mitään syytä yrittää kehittää kieltä 
omaan suuntaan. Sellaisen toiminnan 
luulen vain vauhdittavan kielen häviä-
mistä. Suomenruotsjkaan ej ole - eikä 
sen haluta olevan - oma erillinen kieli, 
vaikka se ej ole identtjstä ruotsinruot-
sin kanssa. Suosituksia annetaan ja 
niitä muutetaan tarpeen tullen, mutta 
avainasemassa ovat luonnollisesti kie-
lenkäyttäjät itse, kuten Marja Siekkinen 
toteaa. He ratkaisevat viime kädessä, 
millaiseksi kieli muotoutuu. 

Paula Ehrnebo 

Uudissanaterveisiä 
Kielitoimistosta 
Ohessa kymmenen uudissanaa, joista viisi ensimmäistä on niin vakiintuneita, 
että ne pääsevät Suomen kielen perussanakirjan seuraavaan CD-versioon. 

Koonnut 	\Tjjsj jälkimmäistä taas saattavat olla pelkkiä päiväperhoja, jotka ovat lehah- 
Riitta 	taneet suomen kieleen viime aikojen tapahtumien mukanaja katoavat pian. 

Eronen 	Koskaan ej kuitenkaan voi olla varma siitä, mikäjää! 

geenitesti 
mahdollisen geenivirheen toteamiseksi 
tehtävä testi 

kakuttaa 
heittää kermakakku vaikutusvaltaisen 
henkilön kasvoille mielenosoituksena 

lusmu illa 	 luomuhiihto 
vältellä vastuuta, pinnata; laiskotella, kilpahiihto, jonka piirissä ej käytetä 
vätystellä 	 dopingaineita 

sikahyvä 
(slangia) erittäin hyvä, huippuhyvä 

vaikkari 
(arkityyliä) valkoviini 

vokata 
kypsentää vokkipannussa 

lähiruoka 
lähjalueella tuotettu ruoka 

napapaita 
navan näkyviin jättävä (tiukka) paita 

sisällöntuotanto 
sisällön (tekstin, kuvien ym. aineis-
tojen) tuottaminen varsinkin verkkoon 
eli Internetiin mutta myös muihin 
medioihin 
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Kysymyksiä 

Web, webb, veppi val WWW? 

Tietokonetta vain näin kotitarpeisiin näpräilevänä olen ymmäl-
läni tällaisen kirjon edessä: Web, webb, veppi ja WWW. Tarkoittavat-
ko kaikki samaa ja onko jokin niistä toista "oikeampi"? 

Nörtti 

Lyhenne WWW tulee englannin kielen sanoista World Wide Web. Se on 
palvelujärjestelmä, jonka avulla käyttäjät voivat hyödyntää Internetissä 
olevia tiedostoja. Englannin kielessä järjestelmästä käytetään arkityy-
lissä myös sanaa Web yksinäin. Webb taas on vastine, jota suositellaan 
ruotsin kieleen www-lyhenteen rinnalle. Suomenkieliseksi vastineeksi 
suositellaan lyhennettä WWW, joka voidaan kirjoittaa myös pienaakko-
sin eli www. Arkinen sana veppi sopii puhekieleen. 

Mainittakoon tässä vielä esimerkiksi termit WWW-sivusto (ruots. webb-
plats, engi. web site) ja WWW-vastaava (ruots. webbmästare, webb-
ansvarig, engi. webmaster). 

Se, jolla on käytettävissään Internet-yhteys, löytää helposti tietoteknii-
kan termisuosituksia seuraavista osoitteista: 
www.tsk.filtietotalkoot ja www.nada.kth.se/dataterm.  

(HE) 

Täytetäänkö vuotta val vuosia? 

Ruotsinsuomalainen mummu saattaa kertoa: "Menen huomenna 
syntymäpäiville, kun meidän pikku Carolina täyttää vuotta." 
Onko kyse täysin ruotsinsuomalaisesta ilmaisusta, ja onko ehkä 
ensimmäinen sukupolvi omaksunut sen lapsiltaan val täytetäänkö 
jossakin päin Suomea vuotta? 	

Maija 

Tässä on selvästi kyse ruotsin kielen vaikutuksesta. Fylla år tuntuu 
suomentuvan puhekielessä helposti asuun täyttää vuotta' ja ilmaisu 
saa lisäksi vahvistusta suomen kielen ilmaisusta täyttää niin ja niin monta 
vuotta. "Täyttää vuotta" ilmaisee parhaillaan tapahtuvaa tekemistä, vrt. 
esimerkiksi 'täyttää lomaketta" tai 'täyttää kulhoa". Ihan niin kuin kysy-
jä arvelee, käyttö tuntuu siirtyneen lasten suusta aikuistenkin kieleen. 
Lapsiltaan ja lapsenlapsiltaan voi ja kannattaa toki oppia, mutta kaik-
kea ej kannata purematta niellä. Kun ej halua ilmoittaa ikävuosien 
määrää tai kun ej edes ehkä tiedä sitä on parasta turvautua ilmaisuun 
täyttää vuosia. Carolinakin täyttää (tai on täyttänyt) ensin vuoden, 
mutta sitten hän täyttää aina vuosia tai tarkemmin esimerkiksi kolme 
vuotta, eli hänellä on syntymäpäivä. 

(HE) 
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in  anasto 

Vihanneksia, yrttejä ym. 
Kieliviestissä 3-4/2000 oli tuontihedelmien nimien 
lista. Nyt on vihanneskasvien ja yrttien vuoro. Luette-
bon on otettu sellaisia vihanneksia ja yrttejä, joita 
näkyy toreilla ja kauppojen myyntipöydillä. Mukana on 
myös muita tavalliselle kuluttajalle tuttuja sanoja kuten 
esim. cornichon, kvisttomat ja bakpotatis. Apuna tämän 
luettelon laatimisessa on käytetty mm. eri tuottajien ja 
maahantuojien tuoteluetteloita. Suomenkielisten vasti-
neiden pääasiahlisena lähteenä on ohlut Kielikellon 
numerossa 4/1997 julkaistu ruokasanasto. 

Koonnut 
Margaretha 

Terner 

adzukiböna Phaseolus angularis 
adsukipapu 

alfalfa alfalfa, sinimailanen 
aubergine Solanum melon gena 

munakoiso, aubergiini 
basilika Ocimuin basilicum basilika 
batat Ipomoea batatas bataatti 
bataviasallat batavianlehtisalaatti 
bifftomat pihvitomaatti 
bindsallat Lactuca sativa var. 

longifolia, Lactuca romana 
sidesalaatti, roomansalaatti 

black eyeböna Vigna unguiculata 
lehmänpapu, mustasilmäpapu 

bladkål Brassica oleracea acephala 
lehtikaali 

bladsallat Lactuca sativa var 
crispa lehtisalaatti 

bladselleri Apium graveolens var 
dulce lehtiselleri, ruotiselleri 

blekselleri Apium graveolens var 
dulce lehtiselleri, ruotiselleri 

blomkål Brassica oleracea var 
botrytis kukkakaali 

blomsterböna Phaseolus coccineus 
ruusupapu 

bondböna Viciafaba härkäpapu 
broccoli Brassica oleracea var 

italica brokkoli, parsakaali 
brysselkål Brassica oleracea gemmifera 

brysselinkaali, ruusukaali 
brytböna taitepapu 
brytärt taittoherne 
buskböna Phaseolus vulga ris var nanus 

pensaspapu 
busktomat pensastomaatti 
böna Phaseolus papu 

chayote Sechium edule kaj ottikurpitsa 
citronmeliss Melissa officinalis 

sitruunamelissa 
cornichon pikkukurkku 
cossallat Lactuca sativa var. longfolia, 

Lactuca romana sidesalaatti 
dill Anéthum graveolens tilli 
dragon Artemisia dracunculus rakuuna 
ekbladssallat tammenlehtisalaatti 
endiv Cichorium endivia salaattisikuri, 

endiivi 
escariolesallat Cichorium endivia var 

latifolium siloendiivi 
frilandsgurka avomaankurldu 
friséesallat Cichorium endivia var 

crispum kähäräendiivi 
fänkål Foeniculum vulgare fenkoli 
gräslök Allium schoenoprasum 

ruohosipuli, ruoholaukka 
grönkål Brassica oleracea acephala 

lehtikaali 
gulbeta keltajuuri 
gul lök Allium cepa keltasipuli 
gurka Cucumis sativus kurkku 
gurkört Borago officinalis kurkkuyrtti 
huvudsallat Lactuca sativa var 

capitata keräsalaatti 
isbergssallat Lactuca sativa var cap itata 

jäävuorisalaatti, amerikansalaatti 
isop Hyssopus officinalis iisoppi 
jalapeflo jalapeno 
jams Dioscorea jamssi 
jordärtskocka Helianthus tuberosus 

maa-artisokka, mukula-artisokka 
jättepumpa cucurbita maxima 

jättikurpitsa 
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kardon Cynara cardunculus kardoni, 
ruotiartisokka 

kidneyböna kidneypapu 
kikärt Cicer arietinum kahviherne 
kinakål Brassica pekinensis 

kiinankaali, salaattikiinankaali 
kinesisk gräslök Allium tuberosum 

kiinansipuli 
kinesisk kål Brassica rapa ssp. 

chinensis var perviridis 
pinaattikaali, pinaattikiinankaali 

knölselleri Apium graveolens var 
rapaceum juuriselleri, mukulaselleri 

koriander Coriandrum sativum 
korianteri 

krasse Lepidium sativum krassi 
kronärtskocka Cynara scolymus 

latva-artisokka, mykeröartisokka 
krusbiadig endiv Cichorium endivia 

var crispum kähäräendiivi 
kruskål Brassica oleracea capitata 

var saba uda kurttukaali, savoij inkaali 
kruspersilja Petroselinum crispum 

var crispum kähäräpersilja 
kryddkrasse Lepidium sativum 

vihanneskrassi 
krypböna Phaseolus vulga ris var 

nanus pensaspapu 
kummin Carum carvi kumina 
kvisttomat terttutomaatti 
kyndel Satureja hortensis kynteli 
kål Brassica oleracea kaali 
kålrabbi Brassica oleracea ssp. 

gongylodes kyssäkaali, kaalirapi 
kålrot Brassica napus var napobrassica 

lanttu 
källfräne Rorippa nasturtium aquaticum; 

Nasturtium ofjicinale vesikrassi 
källkrasse Rorippa nasturtium aquaticum; 

Nasturtium officinale vesikrassi 
körsbärstomat Lycopersicon esculentum 

var cerasiforme kirsikkatomaatti 
körvel Anthriscus cerefolium kirveli 
libbsticka Levisticum officinalis liperi, 

lipstikka 
lins Lens culinaris linssi 
luftlök Allium cepa var viviparum 

ilmasipuli 
lök Allium cepa sipuli 
majrova Brassica rapa ssp. rapa 

nauris 
majs Zea mays maissi 
malört Artemisia absinthium koiruoho 
mangold Beta vulgaris mangoldi 
matlök Allium cepa ruokasipuli, 

kepasipuli 
mejram Majorana hortensis, 

Origanum majorana meirami 

morot Daucus carota porkkana 
mungoböna Phaseolus radiatus 

mungopapu 
mynta minttu 
märgärt Pisum sativum 

silpoydinherne 
nyzeeländsk spenat Tetragonia expanssa 

lamopinaatti, uudenseelanninpinaatti 
okra Abelmoscus esculentus okra 
pak-tsoi Brassicac hinensis 

pinaattikaali, pinaattikiinankaali 
palsternacka Pastinaca sativa 

palsternakka 
paprika Capsicum annuum paprika 
pepparrot Armoracia rusticana 

piparjuuri 
persilja Petroselinum crispum persilja 
persiljerot Petroselinum crispum var 

tuberosum juuripersilja 
pintoböna pintopapu 
piplök Alliumfistulosurn pillisipuli 
plocksallat Lactuca sativa crispa 

lehtisalaatti 
plommontomat luumutomaatti 
potatis Solanum tuberosum peruna 
potatislök Allium cepa solanina 

ryvässipuli 
pumpa Cucurbita kurpitsa 
purjolök Allium porrum purjo, 

purjosipuli 
pärllök Allium porrum helmisipuli 
pärontomat päärynätomaatti 
romansallat Lactuca sativa var. 

longifolia, Lactuca romana 
sidesalaatti, roomansalaatti 

rosenböna Phaseolus coccineus 
ruusupapu 

rosenkål Brassica gemmfera 
ruusukaali, brysselinkaali 

rosensallat Cichorium intybus var 
foliosum punasikuri 

rosmarin Rosmarinus officinalis 
rosmariini 

rossisallat Cichorium intybus var 
foliosum punasikuri 

rotpersilja Petroselinum crispum var 
tuberosum juuripersilja 

rotselleri Apium graveolens var 
rapaceum juuriselleri, mukulaselleri 

rova Brassica rapa var rapa nauris 
ruccolasallat Eruca sativa sinappikaali 
rädisa Raphanus sativus radicula retiisi 
rättika Raphanus sativus niger retikka 
rödbeta Beta vulga ris conditiva 

punajuuri 
rödkål Brassica oleracea capitata var 

rubra punakaali 
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rödlök Allium cepa punasipuli 
salladskål Brassica pekinensis 

kiinankaali, salaattikiinankaali 
salladslök Alliumfistulosum pillisipuli 
sallat Lactuca salaatti 
salvia Salvia officina lis salvia 
savojkål Brassica oleracea capitata 

sabauda kurttukaali, savoijinkaali 
schalottenlök Allium cepa var 

ascalonicum salottisipuli 
selleri Apium graveolens selleri 
senapskål Eruca sativa, Eruca 

vesicaria sinappikaali 
silverlök hopeasipuli 
skärböna leikkopapu 
slanggurka lavakurkku 
slätpersilja Petroselinum crispum 

var neapolitanum silopersilja 
smörgåskrasse Lepidium sativum 

vihanneskrassi 
snittselleri Apium graveolens var 

secalinum leikkoselleri 
sockermajs sokerimaissi 
sockerärt Pisum sativum var 

saccharatum sokeriherne 
sojaböna Glycine max soijapapu 
sommarkyndel Satureja hortensis 

kesäkynteli 
spagettipumpa spagettikurpitsa 
spansk peppar Capsicum annuum 

maustepaprika 
sparris Asparagus officina lis parsa 
sparriskål Brassica ole racca var 

italica parsakaali, brokkoli 
spenat Spinacia oleracea pinaatti 
spetskål Brassica oleracea ssp. 

capitata var conica suippokaali 
spritärt Pisum sativum silpoheme 
squash Cucurbita pepo kesäkurpitsa 
stjälkselleri Apium graveolens var 

dulce lehtisellen, ruotisellen  

stångböna Phaseolus vulgaris var 
communis salkopapu 

störböna Phaseolus vulgaris var 
communis salkopapu 

svartrot Scorzonera hispanica 
mustajuuri 

syltlök hillosipuli 
sötpotatis Ipomoea batatas bataatti 
timjan Thymus vulgaris timjami 
tomat Lycopersicon esculentum 

tomaatti 
tomatpaprika tomaattipaprika 
trädgårdsböna Phaseolus vulgaris 

tarhapapu 
trädgårdssallat Lactuca sativacrispa 

lehtisalaatti 
trädgårdsärt Pisum sativum ssp. 

sativum tarhaheme 
vattenkrasse Rorippa nasturtium 

aquaticum; Nasturtium officinale 
vesikrassi 

vaxböna vahapapu 
vignaböna Vigna unguiculata 

Iehmänpapu, mustasilmäpapu 
vinbärstomat Lycopersicon pimpi- 

nellifolium marjatomaatti 
vinterkyndel talvikynteli 
vintersallat Valerianella locusta 

vuonankaali 
vitkål Brassica oleracea capitata 

var alba valkokaali 
vitlök Allium sativum valkosipuli, 

kynsilaukka 
vårklynne Valerianella locusta, 

Valerianella olitoria vuonankaali 
zucchini Cucurbita pepo kesäkurpitsa 
äggplanta Solanum melon gena 

munakoiso, aubergiini 
ärt Pisum sativum herne 

Hakemisto 
adsukipapu adzukiböna 
alfalfa alfalfa 
amerikansalaatti isbergssallat 
aubergiini aubergine, äggplanta 
avomaankurkku frilandsgurka 
basilika basilika 
bataatti batat, sötpotatis 
batavianlehtisalaatti bataviasallat 

brokkoli broccoli, sparriskål 
brysselinkaali brysselkål, rosenkål 
endiivi endiv 
fenkoli fänkål 
helmisipuli pärllök 
herne ärt 
hillosipuli syltlök 
hopeasipuli silverlök 
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härkäpapu bondböna 
jisoppi isop 
ilmasipuli luftlök 
jalapeno jalapeflo 
jamssi jams 
juuripersilja persiljerot, rotpersilja 
juuriselleri knölselleri 
jättikurpitsa jättepumpa 
jäävuorisalaatti isbergssallat 
kaali kål 
kaalirapi kålrabbi 
kahviherne kikärt 
kajottikurpitsa chayote 
kardoni kardon 
keltajuuri gulbeta 
keltasipuli gul lök 
kepasipuli matlök 
keräkaali huvudkål 
keräsalaatti huvudsallat 
kesäkurpitsa squash, zucchini 
kesäkynteli sommarkyndel 
kidneypapu kidneyböna 
kiinankaali kinakål, salladskål 
kiinansipuli kinesisk gräslök 
kirsikkatomaatti körsbärstomat 
kirveli körvel 
koiruoho malört 
korianteri koriander 
krassi krasse 
kukkakaali blomkål 
kumina kummin 
kupukaali huvudkål 
kurkku gurka 
kurkkuyrtti gurkört 
kurpitsa pumpa 
kurttukaali kruskål, savojkål 
kynsilaukka vitlök 
kynteli kyndel 
kyssäkaali kålrabbi 
kähäräendiivi friséesallat 
kähäräpersilja kruspersilja 
lamopinaatti nyzeeländsk spenat 
lanttu kålrot 
latva-artisokka kronärtskocka 
lavakurkku slanggurka 
lehmänpapu black eyeböna, vignaböna 
lehtikaali bladkål, grönkål 
lehtisalaatti bladsallat, plocksallat, 

trädgårdssal lat 
lehtiselleri bladselleri, blekselleri, 

stjälkselleri 
leikkopapu skärböna 
leikkoselleri snittselleri 
linssi lins 
liperi libbsticka 
lipstikka libbsticka 
luumutomaatti plommontomat 

maa-artisokka jordärtskocka 
maissi majs 
mangoldi mangold 
marjatomaatti vinbärstomat 
maustepaprika spansk peppar 
meirami mej ram 
minttu mynta 
mukula-artisokka j ordärtskocka 
mukulaselleri knölselleri 
munakoiso aubergine, äggplanta 
mungopapu mungoböna 
mustajuuri svartrot 
mustasilmäpapu black eyeböna, 

vignaböna 
mykeröartisokka kronärtskocka 
nauris (maj )rova 
okra okra 
palsternakka palsternacka 
paprika paprika 
papu böna 
parsa sparris 
parsakaali broccoli, sparriskål 
pensaspapu buskböna, krypböna 
pensastomaatti busktomat 
persilja persilja 
peruna potatis 
pihvitomaatti bifftomat 
pikkukurkku cornichon 
pillisipuli piplök, salladslök 
pinaatti spenat 
pinaatti(kiinan)kaali kinesisk kål, 

pak-tsoi 
pintopapu pintoböna 
piparjuuri pepparrot 
porkkana morot 
punajuuri rödbeta 
punakaali rödkål 
punasikuri rosensallat, rossisallat 
punasipuli rödlök 
purjo(sipuli) purjolök 
päärynätomaatti pärontomat 
rakuuna dragon 
retiisi rädisa 
retikka rättika 
roomansalaatti bindsallat, cossallat, 

romansallat 
rosmariini rosmarin 
ruoholaukka gräslök 
ruohosipuli gräslök 
ruokaperuna matpotatis 
ruokasipuli matlök 
ruotiartisokka kardon 
ruotiselleri bladselleri, blekselleri, 

stjälkselleri 
ruusukaali rosenkål, brysselkål 
ruusupapu blomsterböna, rosenböna 
ryvässipuli potatislök 

Kieliviesti 212001 - 25 



salaatti sallat 
salaatti(kiinan)kaali salladskål, 

kinakål 
salaattisikuri endiv 
salkopapu stångböna, störböna 
salottisipuli schalottenlök 
salvia salvia 
savoijinkaali savojkål, kruskål 
selleri selleri 
sidesalaatti bindsallat, cossallat, 

romansallat 
siloendiivi escariolesallat 
silopersiLja slätpersilja 
silpoherne spritärt 
silpoydinherne märgärt 
sinappikaali ruccolasallat 
sinimailanen alfalfa 
sipuli lök 
sitruunamelissa citronmeliss 
soijapapu sojaböna 
sokeriherne sockerärt 
sokerimaissi sockermaj s 
spagettikurpitsa spagettipumpa 
suippokaali spetskål 

taitepapu brytböna 
taittoherne brytärt 
talvikynteli vinterkyndel 
tammenlehtisalaattj ekbladssallat 
tarhaherne trädgårdsärt 
tarhapapu trädgårdsböna 
terttutomaatti kvisttomat 
tilli dill 
timjami timjan 
tomaatti tomat 
tomaattipaprika tomatpaprika 
uudenseelanninpinaatti 

nyzeeländsk spenat 
uuniperuna bakpotatis 
uusi peruna färsk potatis 
vahapapu vaxböna 
valkokaali vitkål 
valkosipuli vitlök 
vesikrassi källfräne, källkrasse, 

vattenkrasse 
vihanneskrassi kryddkrasse, 

smörgåskrasse 
vuonankaali vårklynne, vintersallat 

Oikaisu 
Numerossa 1/2001 olevaan lastenhoitotarvikesanastoon on 
päässyt pujahtamaan virhe. Vaippaan lukijan ansiosta voimme 
oikaista virheen tässä: fotsack-sanan suomenkielinen vastine 
on jalkapeite, -pussi. Sanastossa sen vastineeksi annettu 
jalkaritilä, -tuki on ruotsiksi fotstöd. Tämä ofi vahingossa 
jäänyt luettelosta pois. 
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Kortfattat om innehållet 
s. 4 Liksom musiken väcker minnen och flyttar oss bakåt i tiden så gör 
ett dialektalt ord som man råkar höra detsamma, skriver frilansjourna-
listen Tiina Laitila. Hon beklagar att hon p.g.a. flera flyttningar själv 
har förlorat sin barndornsdialekt, men glädjer sig åt att många sverige-
finnar verkar ha kunnat bevara sin hembygdsdialekt och tom, kunnat 
föra något av den vidare till sina barn. 

s. 5 Paula Ehrnebo sammanfattar innehållet i Björn Melanders redogö-
relse för det handlingsprogram för svenska språket som en av reger-
ingen tillsatt kommitté, vars sekreterare Björn Melander är, skall lägga 
fram. Syftet med programmet är bl.a. att främja svenska språkets 
ställning, verka mot domänförluster och öka förståelsen och toleransen 
för exempelvis svenska med utländsk brytning. Målsättningen är att 
svenskan skall vara ett komplett och samhällsbärande språk. 

s. 8 Redaktör Juharnatti Pelkonen recenserar slangordboken Stadin 
slangin suursanakirja Tsennaaks Stadii, bonjaaks slangii av Heikki 
Paunonen. som på ett ytterst förtjänstfullt sätt beskriver ord och uttryck 
från den gamla Helsingforsslangen, som kallas för stadi. 

s. 10 Rektor Markku Peura förklarar varför de sverigefinska skolorna 
utgör ett livsvillkor för minoriteten. 

s. 12 Redaktör Marja Räihä berättar om pedagogiken i den finska 
förskolan Kaksi Kieltä (Två Tungor), där det andra språket nödvändigt-
vis inte är svenska. 

s. 14 En förteckning över nya ordböcker och språkvetenskapliga hand-
böcker. 

s. 15 Aino Piehl, specialforskare samt vårdare av det finska EU-språket, 
redogör för den mycket omfattande tolknings- och översättningverk-
samhet som bedrivs av Europeiska unionen. 

s. 19 Redaktör Marja Siekkinen hävdar i sitt inlägg att det finns risk för 
att den sverigefinska språkvården utövar makt när den ger rekommen-
dationer som överensstämmer med finskan i Finland och inte tar tilräck-
ligt hänsyn till hur sverigefinnarna talar. Hon hänvisar till ett svar i 
frågespalten i förra numret av Kieliviesti. Frågan gällde höjningen av 
ordet internet. 

s. 19 Paula Ehrnebos svar till Marja Siekkinen. Enligt Paula Ehrnebo 
har språknämnden aldrig fördömt någon sverigefinnes språkbruk. 
Sverigefinska språknämndens uppgift är bl.a. att hjälpa sverigefinnarna 
att bevara finskan så att den avviker så litet som möjligt från finskan i 
Finland. Nämndens rekommendationer gäller oftast endast det skrivna 
språket. 

s. 21 Frågor och svar. 

s. 22 En svensk-finsk lista över grönsaker, örter mm. sammanställd av 
Margaretha Terner. 
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Osta uudet 
san astom me! 

Ruotsalais-suomalainen kirkollisen elamän sanasto perustuu 
Ruotsin kirkon uuden kirkkojäijestyksen terrninologiaan ja muihin 
kirkollisessa elämässä esiintyviin sanoihin. Työryhmään on kuulunut 
lautakunnan työntekijöiden lisäksi kaksi edustajaa Ruotsin kirkon 
suomenkielisen työn johtokurinasta. Sanasto käsittää noin 1 200 
terrniä. Hinta: 175 kruunua + 25 kruunun postimaksu. 

Ruotsalais-suomalainen pankkisanasto on ensisijaisesti tarkoitettu 
helpottarnaan ruotsinsuornalaisten asioimista pankeissa. Hakusanat 
011 kerätty ruotsinruotsalaisista lähteistä ja sanasto sisältää noin 1 200 
säästänliseen, lainanottoon ja rahastosäästämiseen Iiittyvää termiä. 
Hinta: 175 kruunua + 25 kruunun postimaksu. 

Pakettitarj ouksia 

650 kruunun paketti 
sisältää Sosiaalialan sanaston (2 500 sanaa), Työmarkkinasanaston 
(5 000 sanaa), Kasvien ja e!äinten luettelon (3 200 sanaa), 
Kirkollisen clärnän 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 sähköisena versiona 
Kaikki sanastot saa myäs sähköiscnii versiona. EdelIä mainittujen 
seitsemän sanaston paketti maksaa 800 kruunua postimaksui-
neen. Erillisten sanastojen hinnoista saa tietoja lautakunnan 
toimistosta. 

Oletko jo ostanut aikaisemman CD-sanastopakettimme? Saat 
kaksi uutta sanastoamme erikoishintaan. Ota yhteys toimistoon! 

Sähköisten sanastojen käyttöön tarvitaan erilhinen lukuohjelma, 
jota myy Keyser Software: kjell.keyser@swipnet.se  
Kotisivu: 	 http :/Ihome4.swipnet.se/-.w-40874  


