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Kouluasiat puhuttavat 
Kouluasiat ovat olleet keskeisellä sij alla ruotsinsuomalaisten 
toiminnassaja keskusteluissa lähes neljä vuosikymmentä. Tämä 
ej ole mikään ihme, koska koululla on suuri merkitys lasten 
kielen kehitykselleja siten myös tulevaisuudelle. Kieliviestis- 

Paula 	
säkin on vuosien varrellajulkaistu useita koulua käsitteleviä 

Ehrnebo artikkeleita. Tässä numerossa Raija Kangassalo esittää havain-
nollisen yleiskuvan ruotsinsuomalaisten kouluasioiden kehi-
tyksestä. Se on ehkä monen mielestä masentavaa luettavaa, 
mutta toisaalta se voi panna meidät miettimään, miten meidän 
olisi parasta toimia kouluasioiden järjestämisessä. Jotakin on 
tehtävä hyvin pian - muuten on liian myöhäistä. 

Kouluasioiden j ärj estämiseksi on yritetty löytää erilai sia rat-
kaisuj a. Yksi väliaikaisratkaisu on lauantaikoulutoiminta, j ota 
on tämän lukuvuoden aikana kokeiltu Jönköpingissä. 

Sanavarastoaan vol kartuttaa monella tavalla, vaikkapa tutustu-
malla jonkin ammattialan liikkeeseen. Tämänkertaiset esimerkit 
ovat rautakaupasta. Täsmälliset nimitykset ovat erittäin tärkeitä 
alan edustajille, kun taas tavallinen kansalainen selviää useim-
mista tilanteista yleiskielen sanoja käyttämällä. - Meille kaikille 
tuttu ilmiö on sanojen merkityksen laajeneminen ja muuttumi-
nen. On kyse prosessista, joka käy hyvin ilmi eettinen-sanaa 
käsittelevästä artikkelista. 

Astrid Lindgrenin kirjat ovat kuuluneet lasten suosikkilukemis-
toon jo viisikymmentä vuotta. Monet hänen teoksistaan on 
suomennettu ja ruotsinsuomalaiset lapset ovat varmaan oppineet 
useiden hahmojen nimet suomeksi. Mutta he ovat lukeneet kir-
joja myös ruotsiksi. Koska lautakunnasta on silloin tällöin kysyt-
ty nimien vastaavuutta, olemme keränneet muutamien Astrid 
Lindgrenin suosituimpien kirjojen hahmoja aakkoselliseksi 
luetteloksi. Tämäkin luettelo edistää ruotsinsuomalaisten lasten - 
ja miksi ei aikuistenkin - kaksikielisyyttä. 
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Inolumni 

Minulla on kielivietti 

Kaksikymmentä vuotta kielsin sen. Viidenkympin villityksessä se tunki 
tietoisuuteen. Vanha suola janotti ja vaati. Vietti vei väkisin enkä 
vikissyt. Viis veisaan nyt vakituisesta työstäja kuihtuvista kukista 

Paula 	vetoisten ja verhottomien ikkunoitteni laudoilla. Keinun suomenlai- 
Vartiainen valla kohti kotikieltä kerran kuussa. Kuljen Katajanokalta Kauppatorin 

kahvilaan lihikselle tai lörtsylle. Kuuntelen kaipuusta kananlihaisena 
kauppiaitten kerskailua kalatiskien äärellä. 

Hanhennahkaisena - toteaisi tuttavani - hän, jonka kieli on pahasti 
"ruotsunut", muttajolla on runsaasti ruista selässä. Onneksi! Hänen 
pomollansa on nimittäin vatsaa väittää hänen olevan väärässä erään 
hänelle tuikitärkeän asian suhteen. 

Kauppatorilta käveleskelen kurssille. Martta-liiton tiloissa käsitte-
lemme kieltä vinhoista vinkkeleistä. Mitä sanat saavat meissä aikaan? 
Jotkut kurssilaiset tuottavat välittömästi värikylläisiä mielikuvia 
(visuaalinen). Insinööri-ihminen ej halua puhua lainkaan kuvista vaan 
käsityksistä, ej myöskään näkökulmista. Hänen päänsä sisällä käynnis 
tyy vahva sisäinen puhe tai muu meteli (auditiivinen). Muutamilla 
tunne paikallistuu vatsaan, otsaan, kurkkuun tai keuhkoihin esimer-
kiksi painona, lämpönä tai puristuksena (kinesteettinen). Ajattelepa 
vaikka sanaa bensiini! 

Toinen havainto kyseiseltä kurssilta: Kun inuutat kieltäsi niin muutat 
mieltäsi (ja myös miestäsi). Se on osoittautunut todella toimivaksi 
metodiksi. Pelkästään esimerkiksi verbiä vaihtamalla saa kuvat ja 
tunteet muuttumaan. Esteitä Iuova kielteinen asenne muuttuu 
neutraaliksi tai jopa positiiviseksi. Se, mikä tuntui ikävältä pakolta tai 
mahdottomalta onkin kohta toivottua, sallitua, mahdollista, ja kenties 
kannattavaakin. 

Miten sitten erikieliset ihmiset mieltävät maailrnan? Miksi suomalai-
sella on otsaa väittää ja ruotsalaisella taas vatsaa? Miksi voima sijoit-
tuu toisella kielellä rukiina ranteisiin mutta toisella selkään? Muut-
tuuko mieli kun kieli vaihtuu kokonaan toiseksi ja sen mukana näkö-
kulma? Miten paljon kommunikaatio häiriintyy jos oman kielen 
näkökulman siirtää toiseen kieleen, kuten usein tahattomasti tapahtuu. 
Johtuvatko erimielisyydet useinkin erikielisyydestä? 

Muuttuuko sinun mielesi kun vaihdat kieltäsi? Miehesi kyllä muuttuu - 
varsinkinjos hän on ummikko. 
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Suomen kielen asema 
Ruotsin peruskoulussa 
- onko sitä? 
Suomen kielen asema Ruotsin peruskoulussa on 1970-
luvulta saakka ollut ruotsinsuomalaisten ydinkysymyk-
siä. Ruotsinsuomalaiset vanhemmat ja opettaj at ovat 
joutuneet taistelemaan omakielisestä ja kaksikielisestä 
peruskouluopetuksesta vuosikymmeniä - eivätkä taiste-
lun ajat uuden vuosituhannen alussakaan ole suinkaan 
ohitse. 

Vielä 1950-luvulla oli Ruotsissa suo-
malaislapsia niin vähön, ettei heidän 
kielellinen tilanteensa herättänyt 

Raija 	koulussa juurikaan huomiota. Kun 
Kangassalo suomalaisia alkoi 1960-luvulla san-

koinjoukoiii rnuuttaa Ruotsiin, suoma-
laislasten olemassaolo alettiin panna 
merkille. Vallalla oli tuolloin kuitenkin 
vielä täydellinen assimilointiajattelu - 
lapset oli ruotsalaistettava niin pian 
kuin mahdollista. 

60-luvulla havaittiin, että Ruotsin 
kouluissa oll kasvamassa hiljainen 
suomalaissukupolvi. 

Varoitussignaaleja alettiin kuuhla pian. 
Suuri osa juuri maahan muuttaneista 
suomalaisperheistä oh lähtöisin Suo-
men maaseudulta, täysin suomenkie-
hisestä ympäristöstä, ja lapset oli riuh-
taistu uuteen maahan, uuteen urbaaniin 
elämänmuotoon ja vieraan kielen 
keskehle ilman valmennusta. Havait-
tim, että Ruotsin kouluissa oli kas-
varnassa hiljainen suomalaissu-
kupolvi. Ruotsia lapset eivät oppineet, 
koska heihle ci sitä opetettu, eikä heidän 
äidinkielentaitonsakaan enää kehit-
tynyt, koska suomea pystyi käyttärnään 
vain suppeassa piirissä, eikä suornen 
kieli ohlut koulun kiehi. Ongelrnaa 
yritettiin aluksi ratkaista tehostamal-
la ruotsin kielen opetusta - jossa ci 
juurikaan otettu huomioon lasten 

äidinkieltä tal hyödynnetty heidän 
äidinkielentaitoaan. 

Suornalaislasten kouluongelmiin 
alkoivat tutkijat kiinnittää huomiota 
1960-ja 1970-luvun vaihteessa. Alkoi 
ns. puolikielisyyskeskustelu, jonka 
aloitti vuonna 1968 Nils-Erik Hanse-
gård teoksellaan Tvåspråkighet eller 
halvsprkighet? (suom. K(iksikieliriä 
vai puolikielisiä?). Muita keskustelun 
herättäj iä ohivat Tove Skutnabb-Kan-
gas, Pertti Toukomaa ja Göte Hansson, 
jotka toivat esille kaksikielisen ja äi-
dinkielisen opetuksen edut ja joihla oh 
suuri ansio siihen, että yleinen mie-
lipide alkoi muuttua suopeammaksi 
vähemmistö-ja siirtolaislasten omakie-
histä koulutusta kohtaari. 

Kotikielireformi 
Yhteiskunnahlinen ilmapiiri oli 1970-
luvun alkupuolehla muuttunut Ruot-
sissa hyvin suvaitsevaksi. Oli eletty 
radikaali 1960-luku, johloin yhteis-
kunnalhisiin epäkohtiin alettiin kim-
nittää uudella tavahla huomiotaja myös 
etnisten ja kielehlisten vähemmistöjen 
oikeudet alettiin hyväksyä. Tuohloin 
Ruotsissa elettiin lisäksi vankan ta-
louskasvun aikaa, johloin siirtolaisten 
omaan opetukseen oli hyvät tabu-
dehhiset mahdohlisuudet. 

Vuonna 1974 Ruotsissa julkaistiin 
siirtolaisia koskeva selvitys, ja vuonna 
1975 tull voimaan selvityksessö esitetty 
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uusi, yleinen vähemmistö- ja siirto-
Iaispoliittinen ohjelma. Myös vähem-
mistö- ja siirtolaislasten koulutusta 
ruvettiin järjestämään uuden poliittisen 
ohjelman mukaisesti, ja koulutukses-
sa tämän politiikan toteuttajaksi tuli 
kotikielireformi, joka sisältyi vuoden 
1980 opetussuunnitelmaan. 

Kotikielireformin myötä Ruotsin pe-
ruskouluun vakiintui kolme suomen 
kielen ja suomenkielisen opetuksen 
muotoa, varsinainen kotikielenopetus 
(vuodesta 1995 lähtien äidinkielen-
opetus), suomalaiset luokat ja yhdis-
tetyt luokat. 

Ruotsinkielisissä Iuokissa olevat suo-
malaislapset alkoivat saada koti-
kielenopetusta, yleensä 1-2 tuntia vii-
kossa. 1970-ja 1980-luvulla opetuksen 
sai järjestää koulupäivän aikana, ja 
se korvasi osia muiden aineiden ope-
tuksesta. Vuoteen 1985 saakka opetuk-
seen olivat oikeutettuja kai kki sellaiset 
suomalaiset lapset, joiden kotiympä-
ristössä käytettiin suomea. Opetus-
ryhmän kokoa ej rajoitettu, ja ryhmät 
saattoivat olla hyvinkin pieniä. Koti-
kielenopetus on ollut tavallisin suomen 
kielen opetusmuoto 1970-luvulta 
lähtien. 

Suomalaisluokkien opetus on kaksi-
kielistä. Alimmilla luokilla opetus on 
pääasiassa suomenkielistä, ja ruot-
sinkielisen opetuksen osuus kasvaa 
ylemmille Iuokille tultaessa. Nom 
puolet koko kouluajan yhteenlaske-
tusta opetusajasta on suomenkielistä. 
Aluksi luokkia sai perustaa vain tila-
päisesti ja vain 1.— 6. vuosikursseille. 
Joissakin kunnissa alettiin 1980-luvun 
alkupuolella perustaa myös yläasteelle 
suomalaisia luokkia. 

Yhdistettyjen luokkien oppilaista osa 
oli suomenkielisiä ja osa ruotsinkie-
Iisiä. Ryhmäjaon avulla oli tarkoitus 
järjestää myös suomenkielistä opetus- 

ta, mutta sen järjestäminen osoittautui 
monin paikoin vaikeaksi, ja käytän-
nössä ruotsista tuli yhdistettyjen luok-
klen dominoiva kieli. Näihin Iuokkiin 
oltiinkin tyytymättömiä, eikä niitä 
nykyään enää ole. 

Suomenkiehiset luokat yleistyivät 
1970-ja 1 980-luvulla, ja 1 980-luvulle 
tultaessa suomen kielen asema perus-
koulussa näyttikin turvatulta. Vuonna 
1983 valmistui Kieli- ja kulttuuri-
perintökomitean mietintö, jonka poh-
jalta tehtyjen uudistusten ansiosta 
suomen kielen asema peruskoulussa 
osittain parani. Vuonna 1985 suomen 
kielelle myönnettiin erityisasema 
Ruotsin peruskoulussa, minkä ansiota 
oli mm., että 1.— 6. vuosikurssien suo-
malaisluokat vakinaistettiin vuonna 
1986. Vuonna 1985 aloitettiin valta-
kunnallinen suomenkielisen opetuksen 
kokeilu (PUFF), joka toimi kaikkiaan 
18 paikkakunnalla ja joka joillakin 
paikkakunnilla jatkui vuoteen 1996 
saakka. Suomen kielen asema näytti 
siis peruskoulussa kohentuvan huomat-
tavasti, ja oltiin hyvää vauhtia raken-
tamassa kaksikielistä peruskoulu-
järjestelmää. 

1990-luvulta vuosituhannen 
vaihteeseen 
Koulun varainkäyttöä alettiin kiristää 
1980-luvun kuluessa, ja myös siirto-
laisopetuksen kuluja ruvettiin supista-
maan. Ensimmäisenä toimenpiteenä 
oli kotikielen opiskeluoikeuden kaven-
taminen vuonna 1985 siten, että osa 
kaksikielisten perheiden lapsista jäi 
vaihle opetusta. 

Vuonna 1990 julkaisi valtion tilintar-
kastusvirasto (Riksrevisionsverket, 
RRV) siirtolaisopetusta koskevan ra-
portin, jossa varsinkin kotikielenope-
tusta kritisoitiin ankarasti. Raportissa 
puututtiin ennen kaikkea kotikielen-
opetuksen kustannuksiin, jotka RRV:n 
mukaan olivat paisuneet liian suuriksi. 
Lisäksi raportissa arvosteltiin mm. 
kotikielenopetuksen pedagogisia 
ratkaisuja ja organisoinnin puutteita. 

Raportti aiheutti paljon keskustelua, 
ja mm. Kenneth Hyltenstam ja Veli 

Kotikielenopetus on ollut tavallisin 
suomen kielen opetusmuoto 1970-
luvulta lähtien. 
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Tuornela ovat arvostelleet siinii esi-
tettyjä päätelmiä. Hyltenstamin ja 
Tuornelan mukaan raportissa esitetyt 
kotikielenopetuksen supistamisvaa-
timukset olivat hyvin summittaisia, 
eikä raportista selvinnyt, miten siinä 
ilmoitettuihin lukuihin oli päädytty. 
Siinä ej myöskään pohdittu kotikie-
lenopetuksen kustannusten suhdetta 
opetukselle asetettuihin tavoitteisiin 
eikä arvioitu, kuinka suuria tirnän 
opetuksen kohtuulliset kustannukset 
olisivat voineet olla. Raportissa oh 
Hyltenstarnin ja Tuomelan mielestä 
hyvin asiantunternaton leima ja sen 
ainoana tarkoituksena tuntui olevan 
osoittaa kotikielenopetuksen kielteiset 
puolet. 

Vuodesta 1995 lähtien äidinkielen 
opetusryhmien minimikoko oh 
viisi oppilastaja opetus siiryi kou-
lupäivän ulkopuolelle. 

Tilintarkastusviraston raportti jul-
kaistiin samaan alkaan kun hallitus 
esitti koulun rahoitusta koskevan 
lisäbudjetin. Tässä budjetissa sur-
tolaisopetuksesta tehtiin syntipukki, ja 
kotikielenopetuksen ja siirtolaisten 
ruotsin opetuksen rnäärärahoja esitet-
tiin supistettavaksi pieneen osaan en-
tisestä. Hall ituksen esitystä ej kui-
tenkaan hyväksytty valtiopäivillä, 
mutta kuntien koulutoirnistoihin oh 
lähetetty jo rnääräykset opetuksen 
vähentämisestä, ja esitetyt supistukset 
toteutettiin kunnissa lukuvuonna 
199 1-1992. 

Vuonna 1991 Ruotsin peruskoulu ja 
lukiokoulu kunnallistettiin, ja kuntien 
itsernääräärnisoikeus lisääntyi. Samal-
la kunnihle annettiin oikeus itse päättää 
koulujen valtionavun käyttökohteista. 
Aikaisemmin oli kotikielenopetusta ja 
siirtolaisten ruotsin opetusta varten 
ohlut ornat rnäärärahansa. 1990-luvun 
alkupuolelta lähtien kunnat ovat saa-
neet yhtenäisen määrärahapotin, jossa 
siirtolaisopetukseen käytettäviä varoja 
ej enää eritellä. Määrärahojen yhdis-
täminen merkitsee käytännössä, että 
siirtolaisopetukseen tarkoitetut varat 
voidaan käyttää muuhun tarkoituk- 

seen. Vuonna 1991 tuli voirnaan myös 
rnääräys, jonka mukaan kuntien vd-
vohlisuus kotikielenopetuksen järjestä-
miseen lakkaa, ios opetusryhrnässä on 
vähemniän kuin viisi oppilasta tai ios 
sopivaa opettajaa ej ole käytettävissä. 

Vuoden 1994 opetussuunnitelmassa 
kotikielen (vuodesta 1995 lähtien 
äidinkielen) opetusryhmien minirni-
kooksi rnääriitään viisi oppilasta ja 
opetus on siirretty koulupäivän ul-
kopuolelle. Nämä rajoitukset ovat 
luonnolhisesti vähentäneet suomen 
kielen opetukseen osallistuvien määrää 
huomattavasti. 

Uusimrnassa opetussuunnitelmassa 
tarjotaan toisaalta ainakin teoreettinen 
rnahdohlisuus opiskella suomen kieltä 
rnuullakin tavoin. Suornea voi lukea 
ylemmillä luokka-asteihla valinnaisena 
kielenä, oppilaan erityisenä valin-
naisaineena ja koulun suuntautu-
misaineena. Käytännössä vahinnan-
rnahdollisuudet ovat kuitenkin rajoi-
tetut. Jos oppilas vahitsee suomen 
kielen vahinnaiseksi kielekseen tai 
erityiseksi valinnaisaineekseen, hän 
joutuu luopumaan jostakin toisesta 
kielestä tai rnuusta vahinnaisaineesta, 
jotka yleensä ovat suosituirnpia ainei-
ta. Suornen opiskelu koulun suuntau-
tuniisaineena puolestaan hienee täysin 
mahdotonta, koska kunnallisissa 
kouluissa suomen kieltä tuskin otetaan 
koko koulun suuntauturnisaineeksi. 

Suomen kielen asemaan peruskoulussa 
tuli 1990-luvuhla myös toinen teo-
reettinen parannus, kun suomalaiset 
luokat vakinaistettiin rnyös yläasteella. 
Suomalaisluokkien määrä romahti 
kuitenkin 1990-luvulla miltei olemat-
tomiin. Suornalaisten lasten määrä on 
pienentynyt, mutta suuri syy luokkien 
häviämiseen on ollut myös se, että 
1990-luvun talouslaman aikana suo-
malaisluokkiin alettiin soveltaa anka-
rasti oppilasrnäärän minimivaati-
muksia, ja luokkien perustaminen tai 
toiminnan jatkuminen on käynyt 
taloudehlisesti rnahdottomaksi. 

Yksityisten vapaakoulujen perustami-
nen tuli Ruotsissa mahdolhiseksi 1990-
luvun alussa, ja myös suornalaiset ovat 
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perustaneet omia ruotsinsuomalaisia 
kouluja. Koulujen perustaminen on 
ollut kuitenkin mahdollista vain se!-
laisilla paikkakunnilla, missä on rut-
tävän paljon suomalaisia lapsia ja 
neuvokkaita, toimeliaita vanhempia, 
jotka voivat ottaa harteilleen osavas-
tuun koulutyön sujumisesta. 

Kotikielireformi 
käytän nössä 
Ruotsinsuomalaiset ottivat 1970-lu-
vulla kotikielireformin innostuneina 
vastaan. Suomen kieli oli hyväksytty 
koulukieleksi, ja Ruotsissa kasvavan 
nuoren polven suomen kielen taito 
näytti turvatulta. Jo 1 970-luvulla alkoi-
yat kuitenkin sekä opettajat, oppilaat 
että vanhemmat kritisoida opetuk-
sen paikallisia j ärjestelyj ä. Ingegerd 
Municio on tutkinut kotikielen refor-
min toteutumista paikallistasolla ja 
havainnut siinä vakavia, perustavia 
puutteita. Kotikielenopetuksesta 
Municio toteaa mm. seuraavaa: Koti-
kielenopetusta koskevat valtakun-
nalliset määräykset olivat hyvinkin 
joustavia, mutta opetuksen käytännön 
toteutuksessa ej kaikkialla suin-
kaan joustettu. 

Kunnissa sovellettiin edelleen vuoden 
1969 opetussuunnitelman määräystä, 
jonka mukaan kotikielenopetusta sai 
antaa oppilasta kohtj 1-2 tuntja vii-
kossa, vajkka kotikielen reformin ja 
vuoden 1980 opetussuunnitelman 
mukaan opetusta tuli antaa kunkin 
oppilaan yksittäisen tarpeen mukaan. 
Municion mukaan ej näin vähäinen 
opetus mitenkään pystynyt takaamaan, 
että kotikielen reformin päätavoite, 
aktijvinen kaksikiehisyys, olisi toteu-
tunut. 

Suuri epäkohta oli myös se, että op-
pilaat menettivät kotikielenopetuksen 
tak ja osan muusta opetuksesta, koska 
kotikielenopetuksella ej ollut omaa 
paikkaansa koulun lukuj ärjestyksessä. 
Koska kotikjelj lisäksi oli vapaaeh-
tojnen oppiaine, se joutui kilpailemaan 
suosjosta muiden ainejden kanssa. Van-
hempien mahdolhisuudet vaikuttaa las-
tensa opetukseen oljvat vähäiset. Ope-
tusj ärjestelyistä, kuten opetuksen laa-
j uudesta, opetustiloista ja opetuksen 
ajankohdasta päättivät koulun johto ja 
ruotsalainen opettajisto. Lisäksj monj-
en kotikielenopettajien työolot ohivat 
ala-arvoiset. 

O/K'I 	AK/et-FKI 7 
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Kaikista paikallisista epäkohdista oh 
tuloksena, että kotikielenopetusta ej 
pystytty integroimaan muuhun koulu-
työhön, vaan sejäi irralliseksijaulko-
puoliseksi ja siihen saatettiin suhtautua 
hyvinkin karsaasti. Luonnollista on 
myös, että kotikielenopetuksen ja las-
ten äidinkielen status koulussa oh 
alhainen. 

Municio on tarkastellut myös suoma-
laisluokkien asemaa ruotsalaisessa 
koulussa. Esimerkkinä suomalaisluok-
kien kohtelusta hän esittelee kehityksen 
Eskilstunan kunnassa 1970- ja 1980-
luvulla. Municio hahmottaa Eskilstu-
nan suomalaisluokkien kehityksessä 
kolme vaihetta: 
Ensiminäisessä vaiheessa kunnan 
kouluviranomaiset ottivat suomalaiset 
vanhemmat mukaan päättämään 
suomalaislasten kouluasioista, ja van-
hempien aloitteesta ruvettiin perus-
koulun au mm ilie luokille perustamaan 
suomalaisia luokkia. Tätä vai hetta kesti 
1970-luvun alusta 1970-luvun bp-
pupuoleile. 
Toisessa vaiheessa, 1970- ja 1980-
luvun taitteessa, alkoivat koulukiistat. 
Vanhemmat halusivat suomalais-
luokkien jatkavan toimintaansa 
yläasteella, mutta kun pisimmälle 
ehtineiden suomalaisluokkien sur-
tyminen yläasteelle tuli ajankohtai-
seksi, koulutoimen johtokunta päätti 
vanhempien mielipiteitä tiedustele-
matta, että suomalaisluokkien opetus-
kielenti olisi yläasteehla pelkästään 
ruotsi. Konfhikti kärjistyi lopuita vuon-
na 1981 koululakoksi. 

Kolmas vaihe, kaksikielisen opetuk-
sen purkamisvaihe, koettiin Eskilstu-
nan suornalaisluokissa vuosina 1982 
—1989. Tämän vaiheen aikana van-
hemmat olivat kouluasioissa edel-
leen aktiivisia, mutta kouluhahlinnossa 
heidät sivuutettiin täysin. Koska suo-
malaislasten määrä oli vähenemässä, 
alettiin suomaiaisluokkia lakkauttaa, ja 
niiden tilahle perustettiin yhdistetty-
jä luokkia, joiden oppilaista osa oh 

ruotsalaisia. Yhdistetyistä luokista 
käytiinkin Eskilstunan kouluhistorian 
katkerimmat kiistat. 

Samantyyppisiä koulukiistoja, jopa 
lakkoja, on ohlut 1970-ja 1 980-luvulla 
useilla paikkakunnilla. Erimiel isyydet 
vanhempien ja kouluviranomaisten 
välillä ovat yheensäjohtuneet siitä, että 
kunta ej ole halunnut perustaa suo-
malaisia luokkia, että olemassa olevia 
luokkia on haluttu lakkauttaa tai että 
suomalaislasten ruotsin kielen opetusta 
ej ole järjestetty tyydyttävästi. Suoma-
laisluokkien toimintaa sävytti jo 1980-
luvuhla yleisesti toiminnan epävar-
muus. Suomalaiset vanhemmat ovat 
monissa kunnissa joutuneet tais-
telemaan lastensa opetuksesta - minkä 
takia heitä on luonnehdittu aggres-
siivisiksi ja jopa militanteiksi. 

Jos paikalhisten poliitikkojen ja viran-
omaisten asennoituminen suomalais-
huokkia kohtaan on ohlut myönteinen, 
se on yleensä johtunut siitä, että ope-
tuksessa on ajateltu ohevan kyse vähi-
vaiheesta, jonka jälkeen suomenkie-
lisestä opetuksesta voitaisiin luopua. 
Yksi syy 1970-luvun myönteisiin asen-
teisin oli myös se, että hyvästä äidin-
kielentaidosta oli havaittu olevan 
hyötyä ruotsin kielen oppimisessa; itse 
äidinkielentaidohla ei ole katsottu 
olevan j uurikaan merkitystä. S itä paitsi 
Ruotsin koulu ej 1 970-luvuhla ohisi pys-
tynyt omin voimin vastaanottarnaan 
Suomesta saapuvia ruotsin kieltä tai-
tamattomia suomahaislapsia. Suomen-
kieliset luokat olivat siis tervetuiheita, 
ja lapsista huolehtiminen annettiin 
miehisuosiolla suomalaisten opettajien 
tehtäväksi. 

Assimilaatiota vai 
integraatiota? 
Suomen kielen asema parantui Ruot-
sissa lairisäddännölhisesti 1990-iuvun 
aikana rnuutenkin kuin koulun osaita. 
Vuonna 1994 suomen kieleile annet-
tiin Ruotsissa valtiopäiväpäätöksellä 
erityisasema ja suomi sai kotimaisen 
kielen statuksen. Erityisaseman myön-
täminen ej kuitenkaan kohentanut 
suomen kielen asemaa käytännössä, 
vaan kehitys oh päinvastainen. 

Lk 
ielikonflikti Eskilstunassa johti 
ou1u1aoon vuonna 1981. 
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Ruotsin radion suomenkielisen toi-
mituksen vuonna 1997 tekemässä 
selvityksessä suomen kielen aseman 
kehitystä kutsutaan suomen kielen 
alasajoksi. Selvityksen mukaan olivat 
julkisen sektorin suomenkieliset 
toiminnot ja palvelut vähentyneet 
vuosina 1994-1997 huomattavasti, 
eikä useissa kunnissa edes tiedetty 
erityisaseman olemassaolosta. Tuikki-
palvelut, kunnallinen kouluopetus ja 
päivähoito ja kirjastojen suomenkie-
listen kirjojen ostot olivat vähentyneet, 
ja ruotsinsuomalaisten kunnallispolii-
tikkojen määrä oli pienentynyt. 

Kielteisestä kehityksestä 
poikkesivat ruotsinsuomalaiset 
vapaakoulut ja suomenkieliset 
vanhusten palvelukeskukset. 

Psykiatrisen hoidon toimipisteistä, joita 
vuonna 1994 oli toiminnassa viisi, oh 
vuonna 1997 jäljellä enää yksi. Selvi-
tyksestä kävi myös ilmi, ettei päät-
tävissä elimissä tiedetty, mitkä tahot 
olivat vastuussa suomenkielisten pal-
velujen ja ruotsinsuomalaisten insti-
tuutioiden toiminnasta ja rahoituksesta. 

Poikkeuksena kielteisestä kehityksestä 
olivat vain ruotsinsuomalaiset vapaa-
koulut ja suomenkieliset vanhusten 
palvelukeskukset, joita oli selvitys-
aikana perustettu hisää, sekä se, että 
tuona aikana tehtiin päätös suomen-
kielisen digitaahisen radiokanavan 
perustamisesta. 

Vähemmistöihin ja siirtolai sim suh-
tautumisessa on Ruotsissa nähtävissä 
selvä kehityskulku, josta ruotsinsuo-
malaisten kouluasioiden kehitys on 
havainnohlinen esimerkki. 1 970-luvun 
alkuun saakka oli vallalla yksipuolinen 
assimilaation ilmapiiri, ja koulun teh-
täväksi katsottiin vähemmistö- ja 
siirtolaislasten ruotsalaistaminen. 
1970- ja 1980-luvulla elettiin jonkin-
asteinen moniarvoisuuden ja integ-
raation kausi, mutta kuten esimerkiksi 
Municion tutkimukset osoittavat, ei 
tämäkään kausi merkinnyt suomen-
kielisen opetuksen kannalta pelkästään 
myönteistä kehitystä. Assimilaation 

vaatimukset korostuivat 1 990-luvulla 
jälleen sitä mukaa, kun julkisen sek-
torin ja sen mukana koulun varain-
käyttöä jouduttiin talouslaman takia 
karsimaan. Ympyrä on siis sulkeutunut, 
ja on päädytty takaisin samaan tilan-
tee seen kuin 1 960-luvuhla 

Perustava epäkohta vähemmistö- ja 
siirtolaislasten koulutuksessa on ollut 
ja on edehleen, että valtakunnahliset, 
sinänsä omakielisen opetuksen asiaa 
edistävät säädökset on muotoiltu niin 
väljästi, että niitä on voitu soveltaa 
kussakin kunnassa ja yksittäisessä 
koulussa vahhitsevan hengen mukai-
sesti, ja opetuksen järjestyminen 
kohtuulhisehla tavahla on ollut riip-
puvaista jopa yksittäisten päättäjien 
tahdosta. Skutnabb-Kankaan sanoja 
käyttäen on suhtautuminen vähem-
mistöjen äidinkieleen juhlasahien 
virahlisessa retoriikassa ja mietintöjen 
periaatteehhisissa osissa yleensä yksi-
miehisen myönteinen. Mutta kun tulee 
kyse tuntijaosta, lukujärjestyksistä ja 
varojen ja virkojen jaosta, onkin 
vähemmistökielten asema heikko. 

Parannusesitykset eivät 
takaa suomen opetusta 
Ruotsin kunnahhisessa koululaitokses-
sa on suomenkiehinen opetus nykyään 
miltei täydehlisessä lamatihassa, ja 
1980-huvulha ahkanut myönteinen kehi-
tys on tukahdutettu. Opetusta annetaan 
jonkin verran, mutta monihta paikka-
kunnilta se on hävinnyt tyystin. Ruot-
sin Kouhuviraston viime vuonna teke-
mässä sehvityksessä suomenkiehisen 
opetuksen osahle esitetään tosinjoitakin 
lupauksia, mm. että kouhutuhokkaiden 
äidinkiehi ruvetaan rekisteröimään, että 
suomen kielen opetukseen vahinnai-
sena kiehenä tehdään oppisuunnitehma 
ja että suomen kielen opetusryhmien 
kokoa ei enää rajoiteta. Nämä paran-
nusehdotukset eivät kuitenkaan riitä 
siihen, että suomen kielen asema kun-
nalhisessa kouhulaitoksessa taattaisiin 
edes kohtuuhhisehla tavalha. 
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Kielikylpyjä rautakaupassa 

Matti 
Vilppula 

Rautakaupassa voi käydä paitsi ostok-
silla myös sanavarastoaan kartutta-
massa. Ainakin suurissa itsepalvelu-
myymälöissä jokaisen tuotteen koh-
dalla on koodinumeron ja hintatiedon 
lisäksi tuotteen nimi. On litteää kupu-
kantaruu via, silmukkakita-avainta, 
lukkorengaspihtiä ja teräskiprokkia. 

Nimikkeitä lukiessa selviää pian, miten 
paljon on olemassa sanoja ja termejä, 
joita ej tunne ja joita ej ole koskaan 
kuullutkaan. Kuitenkin kyse voi olla 
hyvinkin tutuista tavaroista, sellaisista, 
joiden kanssa ellei aivan päivittäin niin 
ainakin usein joutuu tekemisiin. Esi-
merkiksi haka, jonka avulla ikkunan 
saa lukituksi raolleen tuuletuksen ajak-
sj, on nimeltään tuulihaka. Betonisej-
nään tai kipsilevyyn kiinnitettävän 
ruuvin ympärillä oleva muovinen hoik-
ki,josta ruuvia kiristettäessä avautuvat 
siivekkeet, on rusettituippa. Niitti, joka 
koostuu kahdesta toisiinsa painonapin 
eli nepparin lailla liittyvästä osasta, on 
sisarniitti. Nauha tal vyö, jolla taakan 
saa sidotuksi esimerkiksi auton katto-
telineeseen, on sidontaliina. 

L:n muotoinen kappale, joka liittää 
kaksi toisiinsa nähden suorassa kul-
massa olevaa putkenpäätä, on kulma-
yhde. T:n muotoinen kappale, joka yh-
distää kolmea putkenpäätä, on taas 
haarayhde. Sjtä kappaletta, joka sjtoo 
esimerkiksi säiliön pohjasta lähtevän 
putken säiliöön, sanotaan Iähtökau-
lukseksi. 

Tavallinen suomalainen hallitsee kie-
lensä yleissanaston. Erikoisalojen sa-
nastosta hän tuntee keskeisimmät ter-
mit, aina ej nijtäkään. Vasara, höyläja 
kirves ovat kaikille tuttuja, moska, talt-
tavasara, kava, vuoluhöyläja talso eli 
telso, kourukirves, vain harvalle. 

—14 000 eri sanaa. Tällaisen niin sano-
tun aktiivisen sanavaraston lisäksi 
jokaisella on passiivinen sanavarasto. 
Siihen kuuluvat ne sanat, jotka ihmi-
nen tuntee ja joiden merkityksen hän 
tietää, mutta joita hän ej omassa pu-
heessaan käytä. Yhden jhmjsen pas-
siivinen sanavarasto käsittää erään 
arvion mukaan keskimäärin 50 0000 
sanaa. Aktiivisen ja passiivisen sana-
varaston ulkopuolelle jäävät vielä ne 
sanat, jotka ovat kielenkäyttäjälle 
täysin vieraita ja joita hän ej osaa mie-
lessään liittää mihinkään tarkoit-
teeseen. 

"Joka härillä kyntää, se häri stil puhuu." 
Kunkin ihmisen sanavarasto määräy-
tyy sen mukaan, millaisessa maail-
massa hän elää, mikä on hänen kas-
vuympäristönsä, mitä kouluja hän on 
käynyt, mitä hän työkseen tekee ja mitä 
hän vapaa-aikanaan harrastaa. Njjden 
käsitteiden nimitykset, jotka jollakin 
tavalla ovat hänelle tähdellisiä, kuu-
luvat hänen puheeseensa, muodostavat 
hänen sanavarastonsa. Suomalainen ej 
tarvitse eikä hänen kieleensä kuulu 
kamelin valjaiden osien nimityksiä. 
Afrikassa puhuttavissa kiel jssä tuskin 
on vastinetta sanalle potkukeikka. 

Toinen yksilön sanavarastolle omi-
nainen seikka näyttäisi olevan se, että 
kokonaisuudet käyvät osien edellä. 
Autoa ajava ej ajattele istuvansa kar-
daaniakselin eikä WC:ssä asioiva 
vesilukon yläpuolella.Vaikka useim-
mat meistä nuo sanat tuntevatkin, ne 
kuuluvat paremminkin ammattilais-
ten, autonasentajien ja putkimiesten, 
kieleen. Maallikko hahmottaa autonja 
WC-istuimen mieluummin kokonai-
suutena kuin osina. Hänelle tällainen 
karkeusaste on riittävä. 

Nykysuomen sanakirjan yli 200 000 
hakusanasta yksittäinen kielenpuhuja 
käyttää vain pientä osaa. Esimerkiksi 
Aleksis Kivellä on teoksissaan 13 000 

Artikkeli on aikaisemmin julkaistu Helsin-
gin Sanornissa 23.10.2001 
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Uudet rahat, uudet sanat 

Suomi vaihtoi vuoden alussa markan euroon. Tapahtuma 
on synnyttänyt paitsi ajatuksia myös sanoja. Joukossa on 

Koonnut 	sekä asiallista ja tarpeellista termistöä että luovaa 
Eija-Riitta leikittelyä (kuten vaikkapa euronääri, vrt. milj onääri). Osa 

Grönros sanoista on selvästi tämän siirtymävaiheen tarpeen 
synnyttämiä, ja nejäänevät pois käytöstä sitten, kun euro 
on ainoa maksuväline eikä erontekoa markkaan tarvitse 
enää tehdä. Seuraavassa joitakin CD-Perussanakirjan 
toimituksen keräämiä sanoja, joista osa tulee mukaan 
sanakirjan seuraavaan versioon. 

aitoustekijä 
seteleihin tehtäviä erikoistunnisteita, 
joiden avulla erotetaan aidot väären-
nöksistä 

euroalue 
alue, jonka muodostavat Euroopan 
unionin talous- ja rahaliittoon 
(EMUun) kuuluvat, euron rahayk-
sikökseen ottaneet maat 

euroistaa 
muuttaa euroiksi: euroistetut summat 
muuttaa euroja käyttäväksi tms.: 

lomakkeet euroistetaan 

eurolaskin 
taskulaskin, joka ilmoittaa toisen va-
luutan arvon euroina ja päinvastoin 

euromuunnin 
taulukko, laite tms., joka ilmoittaa 
toisen valuutan määrän euroina ja 
päinvastoin: avairnenperäksi tehty 
kiekkomainen euromuunnin 

euromääräinen 
euroina ilmaistava, laskettava tms.: 
markkamääräiset ja euromääräiset 
talletukset 

-euronen 
vrt. -markkanen: viisi-, viisisataaeu-
ronen 'viiden, viidensadan euron raha' 

euroraha 
Euroopan talous- ja rahaliiton 

(EMUn) yhteisvaluutta, euro: siirly-
minen markasta eurorahaan 

Euroopan unionin rahoitustuesta: tie 
rakennettiin euro rahalla 

eurottua 
muuttua euroksi: markka ja muut 
eurottuvat rahayksiköt 

kaksoishinta 
hinta ilmoitettuna kahden eri valuutan 
määräisenä: tuotteisiin on merkittv 
kaksoishinta 
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Ruotsinsuomalaisten 
nuorten ruotsia tutkittu 

Ruotsinsuomalaisten lasten suomen ja 
ruotsin kieltäja kielten kehittymistä on 
tutkittu Ruotsin yliopistoissa Iähinnä 
kymmenen viime vuoden aikana. 
Useimmat tutkimuksista käsittelevät 
esikouluikäisiä lapsia, kuten Leena 
Hussin ja Paula Anderssonin tutki-
mukset. Mutta myös kouluikäisiä on 
tutkittu; tutkijoista voidaan mainita 
Päivi Juvonen, Veli Tuomela ja Antti 
Ylikiiskilä. 

Antti Ylikiiskilä väitteli joulukuussa 
2001 Tukholman yliopistossa ja hä-
nen väitöskirjansa aiheena oli kaksi-
kieliset nuoret ja heidän käyttämänsä 
ruotsin verbit. Tutkittavaan ryhmään 
kuului 20 ruotsinsuomalaista kaksi-
kielistä 11-13-vuotiasta nuorta. Kun 
nämä nuoret kymmenen vuotta sitten 
olivat esikouluiässä, Leena Huss tut-
ki heidän kieltään. Vuosina 1993-1998 
tutkimusta jatkettiin. Tällöin Leena 
Huss haastatteli ja äänitti nuoria suo-
meksi ja Antti Ylikiiskilä ruotsiksi. 
Ruotsin osalta tutkittiin kielen käyttöä 
ja aineistona on ollut kolme äänitettyä 
tapahtuman selostusta. 

Väitöskirjassaan Antti Ylikiiskilä on 
keskittynyt tutkimaan, miten nuoret 
käyttävät verbejäja tutkittujen nuorten 
ryhmää on verrattu kolmeen yksikie-
liseen ryhmään: samanikäisten ruot-
salaisnuorten, seitsenvuotiaiden ja 
aikuisten ryhmään. Verbienkäytön Ii-
säksi tutkittiin myös käytettyjen sa-
nojen määrää ja sanojen jakautumista 
substantiiveihin, adjektiiveihin ja 
verbeihin. 

Nuorten käyttämiä verbejä tutkittiin 
niiden semanttisen sisällön, ts. merki-
tyksen kannaltaja sen pohjalta, miten 
tavahlisia tai epätavalhisia ne ovat en-
tyyppisessä puhutussa ja kirjoitetussa 
kielessä. 

Tulokset osoittavat, että kaksikiehinen 
ryhmä eroaa jonkin verran saman- 

ikäisten yksikielisten ryhmästä, mutta 
eroja on nimenomaan eri osatutki-
muksissa. Osatutkimuksia oli yhteensä 
seitsemän. Neljän osatutkimuksen 
tulokset ovat samanveroiset tutkitta-
vassa ryhmässä ja samanikäisten 
vertailuryhmässä. Kolmessa osatutki-
muksessa kaksikielisen ryhmän tu-
lokset sen sijaan ovat lähempänä 
seitsenvuotiaiden ryhmän tuloksia. 
Näissä kolmessa osatutkimuksessa 
selvitettiin käytettyjen sanojen määrää, 
tavallisten tai epätavallisten käytettyjen 
verbien määrääja konkreettisten, muun 
muassa fyysistä toimintaa kuvaavien 
verbien käyttöä. 

Tuloksista ilmenee, että tutkitun kak-
sikielisen ryhmän kielenkehitys on 
hieman myöhäisempää kuin saman-
ikäisten yksikielisten ruotsalaisnuorten 
ryhmän. Mutta Antti Ylikiiskilä pai-
nottaa johtopäätöksissiiän myös sitä, 
että on kyse ryhmätason tuloksista ja 
että kaksikiehisessä ryhmässä on hyvin 
suuria yksilöllisiä eroja. Kaksikielis-
ten nuorten joukossa on niitä, joiden 
tulokset ovat yhtä hyvilt tai paremmat 
kuin ruotsalaisnuorten. Hän olettaa 
lopuksi, että aikuisiässii ej eroja enää 
huomaa. 

Koska hanketta "Simultan tvåspråkig-
het från förskoleålder till tonåren" 
jatketaan, Huss ja Ylikiiskilä lähteviit 
siitä, että kyseisiä kaksikielisiä lapsia 
ja nuoria tutkitaan vielä kerran koulun-
käynnin päättymisen yhteydessä. 
Tämän hankkeen aikana olisi siten 
seurattu samoja lapsia ja nuoria 18 
kuukauden ikäisistä 1 9-vuotiaiksi. 

PE 

Ylikiiskilä, A. 2001 Tvåspråkiga sko/barns 
verbanvändning i svenska Acta Univer-
sitatis Stockhohmiensis 24. Stockholm: 
Stockholms universitet. 
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Eettinen banaani 

Riitta 
Eronen 

Jos 70-luvun yhteiskunnallisesti 
valistunut nuori olisi päässyt kuunte-
lemaan tämän vuosituhannenvaih-
teen keskustelua, hän olisi ehkä ajatel-
lut, että uuden ajan ihmiset puhuvat 
syvällisesti: esimerkiksi sana eettinen 
tuntuu esiintyvän tavan takaa, olipa 
kyse syömisestä tai bisneksistä. Hän 
itse käytteli kyllä sellaisia suuria sa-
noja kuin demokratia tai solidaarisuus, 
mutta eettinen ej kuulunut hänen kes-
keiseen sanavarastoonsa. Hänellä voisi 
jopa olla vaikeuksia tajuta, mitä sana 
eettinen tarkoittaa, vaikka olisikin se!-
vittänyt sanakirjasta sen suomenkie-
liset vastineet siveysopillinenja moraa-
lifilosofinen. 

Nykytytötja -pojat käyttelevät käsitet-
tä kuitenkin uudella tavalla. Kun eet-
tinen ennen liitettiin vain melko abs-
trakteihin sanoihin, sellaisiin kuin 
sivistvs tai normi, Iiitetään se nykyään 
mitä konkreettisimpiin yhteyksiin: 
puhutaan esimerkiksi eettisistä elin-
tarvikkeista, joihin kuuluu muun 
muassa eettinen hanaani! On kierretty 
vähän mutkiaja otettu pelkkä adjektii-
vi kuvaamaan pidempää ilmausta, j oka 
olisi suurin piirtein 'eettisesti hyväk-
syttävällä tavalla tuotettu'. Eettiset 
elintarvikkeet ovat luontoa ja ihrnisiä 
loukkaamatta eli eettisesti tuotettuja 
ja markkinoituja. Enempää maata kuin 
sen viljelijääkään ej niiden tuotanto-
vaiheessa ole riistetty: ej kemiallisia 
lannoitteita, ei lapsityövoimaa - eikä 
välittäjä hyödy kohtuuttomasti verrat-
tuna viljelijään. 

Eettisiin elintarvikkeisiin kuuluvat 
esimerkiksi luonnonmukaisin mene-
telmin tuotettu luomuruoka ja reilun 
kaupan merkin (jonka tunnuksena on 
pakkauksessa oleva norsun kuva) 
saaneet kehitysmaiden tuotteet, esi-
merkiksi elefanttikahvi tai elefant-
tisuklaa. Eettistä on myös kasvisruoka, 
koska se ej loukkaa eläinten oikeuksia. 
Kotimaassa tuotettu lähiruoka, joka ci 
ole vaatinut luonnonvaroja tuhlaavaa 
kuljetusta, on erityisen eettistä. Fenno- 

vegaanit eli fennot hyväksyvät vain 
Suomessa tuotetun kasvisravinnon. 

Eettisesti kestävää 
Eettisen tuotannon ja kuluttamisen aate 
juontaa kyllä jo 70-luvun lapsellekin 
tuttuihin asioihin, erityisesti tietoi-
suuteen maapallon haavoittuvuudesta 
ja luonnonvarojen rajallisuudesta. 
Nämä aatteet ovat tiivistyneet käsit-
teeseen kestävä kehitys, jonka luoja-
na pidetään Norjan pääministeri Gro 
Harlem Brundtlandia. Sanaparia käy-
tettiin ensin kansantaloudessa tarkoit-
tamassa talouselämän suunnittelua 
siten, että luontoa ja sen rikkauksia 
säästyy tulevillekin sukupolville, mutta 
sittemmin sana kestävä on alkanut elää 
itsenäistä elämää uudessa merkityk-
sessä laajemminkin. Kestävään kehi-
lykseen viittaavat esimerkiksi kestävä 
metsänhoito ja kestävä matkailu, 
samoin kestävä jätepolitiikka, ehkä 
kestävä turvallisuuspolitiikkakin. 
Välillä tuntuu kuitenkin siltä, että sanaa 
on käytetty vain luomaan myönteistä 
ja muodikasta vaikutelmaa, ja jää 
epäselväksi, mihin kestävä-sanalla 
viitataan; esimerkiksi kestävä liikunta 
ja kestävä rakentaminen vievät aja-
tukset sanan kestävä muihin, ympä-
ristöarvoihin viittaamattomiin merki-
tyksiin. 

Kestävän kehityksen vaatimus on 
pakottanut paitsi poliitikot myös tuot-
tajat ja yritykset ottamaan huomioon 
ympäristöarvot ja muut eettiset kysy-
mykset. Niinpä nykymaailmassa on 
eettisiä neuvostoja ja eettisiä tum-
tarkastuksia. Viimeksi mainittujen 
kohteena on ympäristön ja työnte-
kijöiden hyvinvointi. Tavoitteena on, 
että niin tuotanto kuin kulutuskin oh-
sivat eettisesti kestäviä. 

A rtikkeli on aikaisemmin julkaistu 
Hiidenkivessä 1/2001 
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Lauantaikoulu on hyvä 
välivaihe 
Jönköpingin lauantaikoulu on suomenkieli sten luokkien 
korvike. Koulu aloitti toimintansa viime syksynäja se 
kahmaisi heti syliinsä 18 lasta ja nuorta. Nämä ovat 
iältään 8-19-vuotiaita. Vanhempiakin oli syksyn aikana 
saamassa suomen kielen oppia, pari päälle kaksikymp-
pistä, ja vanhin suomen kielestä viehättynyt oli jo täyt-
tänyt 63 vuotta. 
Lauantaikoulun opettaja Heikki Nar-
kilahti kertoo, että koulun tarkoitus on 
harjaannuttaa oppilaita käyttämään 
kotona suomen kieltä, ja että ope-
tuksessa on lähdetty liikkeelle leik-
kimielellä. 

Koulun ensimmäinen syyslukukausi 
aloitettiin selvittämällä ensin kunkin 
oppilaan suomen kielen valmiudet. 
- Monet oppilaat osasivat niuutarnan 
sanan, mutta esimerkiksi niinkin taval-
liset sanat kuin ikkunaja ovi saattoivat 
olla heille tuntemattomia. Ruvettiin 
nimeämään sanojaja otettiin esille las-
ten ristikoita. 
Niitä sam Boråsissa 30 vuotta opet-
tajana toimineelta Sairna Toloselta. 
Materiaalia oli kaikkiaan toistasa-
taa kiloa, ja parasta on se mitä Saima 
Tolonen oli itse tehnyt. Hänen laa-
timiaan Kalevala-aiheisia ristikoita on 
kokeiltu Suomi-Seurassakin kahvi-
pöydän ääressä. 

- Oppilaat saavat heti kokea onnistu-
misen iloa, kun tehtävät eivät ole liian 
vaikeita, ja tekemällä opitaan uutta, 
sanoo Heikki Narkilahti. Hän itse asui 
vielä reilut kaksi vuotta sitten Suomes-
sa ja toimi yläasteen ja lukion äidin-
kielen opettajana. Hän on opettanut 
myös aikuisia ammattikoulussa ja 
kansalaisopistossa. 

- Oppilaille onnistuminen on elämysja 
he tulevat mielellään taululle kirjoit-
tamaan. Lauantaikouluun ci sovi perin-
teinen, kurinalainen opetustapa, eikä 
sitä juuri enää missään käytetäkään. 
Lauantaikoulussa on muutenkin elämi-
sen meininkiä. Koulua pidetään joka 

toinen Iauantai kolme tuntia kerral-
laan. Välitunneilla tarjoillaan mehuaja 
sämpylöitä, jotta pienetkin oppilaat 
jaksavat olla mukana. 

Piirtäminen on yksi lauantaikoulun 
opetusmetodeista. Sen avulla tapahtuu 
piilo-oppimista. Kotitehtävänä on 
laatia joka päivä yksi suomenkielinen 
lause. Sitä saa mieluusti miettiä sisa-
rusten ja vanhempien kanssa. 
- Pikkuhiljaa opetellaan sij arnuotoj a ja 
muuta vähän vaikeampaa. Lapsia ej saa 
pelästyttää. Tunnen itsekin onnistu-
misen iloa, ios saan yhdenkin lapsen 
jollakin tavalla puhumaan suomea. 
- Lauantaikoululla olisi paremmat 
edellytykset toimia, ios sitä vähän tu-
ettaisiin. Heikki Narkilahti ja apuo-
pettaj ana toimiva Eeva-Maij a Myyry 
tekevät työtä ilman palkkaa. Suomi-
seuralaisetja vanhemmat ovat mukana 
talkooväkenä jäijestämässä ainakin 
välipalaa. 

Suunnitelmaa opetukselle 
Tiimityö toimii hyvin. Lauantaikoulu 
on Jönköpingin Suomi-Seuran hanke, 
ja vastuuta koulun jatkumisesta kanne-
taan yhdessä vanhempien kanssa. 

Vaikka lauantaikoulua pidetäänkin 
vähivaiheena, on Suomi-Seurassa suun-
niteltu jonkinlaisen opetussuunni-
telman tekemistä. Sen avulla on tarkoi-
tus ryhtyä hakemaan avustusta. Suo-
men opetushallitus tukee ulkomailla 
toimivia suomenkielisiä lauantaikou-
luja, mutta Ruotsiin avustuksia ej 
myönnetä. Syynä on se, että suomen 
kielellä on Ruotsissa vähemmistöase- 
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rna ja suornen kielen opetus kuuluu 
peruskoulun tehtäviin. 

Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto on 
koordinoiniassa avustussuunnitelmaa. 
Se on ollut yhteydessä u!kosuorna-
laisten järjestön. Suomi Seuran, pu-
heenjohtaj aan ja myös Pohjoismaiden 
neuvostossa toimiviin henkilöihin. 

- Niinpä pitäisi kohta olla eri instans-
sien tiedossa, että Ruotsissa asuvilla 
lapsilla on hätä. Lapseteivät ehkä vielä 
tiedosta sitä, mutta kun he tulevat van-
hemmiksi, he alkavat kysellä, miksi he 
eivät osaa suomea, Heikki Narkilahti 
muistuttaa. 

- Monissa perheissä huomataan vasta 
nyt, että hyvä äidinkielen taito on vahva 
pohja ruotsin kielen kunnolliselle op-
pimiselle. 

- Olennainen asia on, että kotona ej ole 
käytetty suomen kieltä. Yleensä toinen 
vanhemmista on ruotsalainen, ja usein 
suomenkielinen vanhempi on itse ha-
lunnut oppia ruotsin kielen. Suomea ei 
siis perheessä puhuta. 

- Lapsi jää usein unholaan kielitaidot-
tomuutensa kanssa. Heikki Narkilahti 
ej syytä siitä vanhempia, vaan hänen 
mielestään vastuun äidinkielenopetuk-
sesta kantaa yhteiskunta. 
- On tässä vähän Suomen valtionkin 
syytä. Ruotsiin tuli suuri määrä suoma-
laisia, kun Suomea koetteli työttömyys, 
ja monella oli tarkoitus muuttaa takai-
sin. Mutta paluumuutto oli varmasti 
vaikea asia, kun lapset eivät osanneet 
suomea. Kun monet olivat ja ovat vie-
läkin suomen kansalaisia, heitä olisi 
pitänyt kannustaa puhumaan suomea. 

Ruotsinsuomalaisten lasten kiehitai-
dosta pidetään huolta paperilla. Aidin-
kielenopetusta annetaan halukkaihle 
vain yksi viikkotunti. Monehlakaan lap-
sella ej ole motivaatiota hiihteä äidin-
kielentunnille esimerkiksi peijantai-
iltapäivänä puoli neljän aikaan. 

- Kun yhdellä opettaj alla on vastuullaan 
25 koulua, hän ej missään tapauksessa 
ehdi pitää kaikkia tunteja kouluai-
kaan. Suurin usa äidinkielen oppilais-
ta on lukiolaisia, ja opettajan aika me-
nec heidän opettamiseensa. Peruskou-
lulaisetjäävät vähemmälle. 

Heikki Narkilahti on ollut yhteydessä 
Jönköpingin kuntaan ja kysellyt suo-
men kielen opetuksesta. 
- Ej ole sellaista järjestelmää, että 
äidinkielenopetusta tarjottaisiin oppi-
laalle heti, kun tiedetään että esimer-
kiksi toinen vanhemmista on suoma-
lainen. Vanhempien on itse vaikea 
lähteä kyselemään opetusta. 

Suomi-Seura on ollut yhteydessä kun-
taan myös avustusten saamiseksi. Kun-
ta ci kuitenkaan ole antanut mitään 
konkreettista tukea. Jönköpingin lau-
antaikoulu toimii lähestulkoon ilman 
varoja, se on saanut lahjoituksina vain 
muutamia satasia. 
- Me voimme vielä kustantaa välipalat 
oppilaille. Joudumme ostamaan vih-
kojaja kyniä, ja rahaa menee myös CD-
romppuihin, sihlä olemme nyt päässeet 
tietokoneluokkaan. Suomesta on saatu 
lahjaksi yksi CD-romppu, jonka mu-
kaan tehdään harjoituksia kevään 
aikana. 

Heikki Narkilahti muistuttaa, että 
Ruotsissa on paljon sellaisia, jotka ha-
luaisivat suomen kielen opetusta. 
- Suomea tarvitaan yritysten välisissä 
yhteyksissä, ja vanhusten niäärän Ii-
sääntyminen vaatii suomenkiehisiä 
hoitajia. Aidjnkielen opetusta pitäisi 
saada jo esikoulussa, ja sen järjes-
täminen on yhteiskunnan vastuulla. 
Suomen valtion pitäisi toimittaa op-
paita ja opetusmateriaalia. 
- Lauantaikoulu on tilapäisratkaisu. 
Tavoitteena on saada Ruotsin koulu-
laitos ymmärtämäiin, että suomen 
kielen opetus on sen tehtävä. 

Vanhempien on vaikea yksin 
kysellä opetusta kunnasta. 
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Nuorten sanastossa näkyvät 
vuodet ja kansat 
Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan nuorten puhekie-
len sanasto nostattaa nostalgisia tunteita. Missäpä 
muualla kuin vähemmistön keskuudessa sanat voisivat 
säilyä tai muhia vuosikymmeniä pullahtaakseen taas 
uusien nuorten suuhun. Ruotsinsuomalaiset nuoretflirt-
tailevat bailuissa, tai ehkä ajavat lintskarilla tuppuky-
lään (syrjäinen paikka) juomaan aikuisten mehua (olut). 

Nuorten antamat vastineet sadalle 
hakusanalle kuvastelevat ruotsinsuo-
malaista todellisuutta. Suomen kieli 
on usein kotikieltä, vanhempien kieltä, 
ehkä isovanhempienkin kieltä. Toisaal-
ta sanastossa vilahtelee suhteellisen 
tuoreita, Suomessa asuvien nuorten 
käyttämiä sanojaja vielä samanlaisessa 
kirjoitusasussa, kuten luusata epäon-
nistua'ja snadi pieni'. 

Joidenkin sanojen alkuperäja merkitys 
hämärtyy samantyyppisen äänneasun 
takia. Kuuli 'kiva', mukava' on ilmei-
sesti kotoisin ruotsin kielestä. Kivaaja 
mukavaa tarkoittaa myös cool(i), ja 
pelkästään englannin kielen asuisena 
cool suosittua ja muodikasta. 

Englannin lainat ovat itsestään selvää 
käyttötavaraa. Ruotsinsuomalaisilla 
nuorilla on lisäksi ehtymätön ruotsin 
kielen varasto, mistä ottaa sanoja ja 
muokata mukaisikseen. Ilmeisesti 
myös Ruotsissa asuvilla nuorilla on 
enemmän kontakteja muihin siirto-
laiskieliin kuin Suomen nuorisolla. 
Rinkehy-svenskan on tuttu käsite,ja se 
heijastuu myös nuorten kieleen. Jotkut 
sanat ovat saaneet pitääjopa omakieli-
sen kirjoitusasunsa kuten saksan kielen 
jOn ge 'poika -. 

Murrekirjonkin voi aavistaajoidenkin 
sanojen takaa. Kläppi 'pikkulapsi' 
viittaa Tornionjokilaaksoon, ja linja-
auton lukuisat toisinnot mm. linkkari, 
linkku, lintskari kielivät ehkä kesä-
käynneistä Suomen maaseudulla tai 
isovanhempien hyvästä muistista. 

Keräykseen osallistuneet nuoret oh-
yat 14-17-vuotiaita, ja ikähaarukka 
näkyy selvästi. Nuoremmassa päässä 
ollaan vielä osin kodin turvallisessa 
piirissä, toisessa laidassa taas itse-
näistyneitä ja ronskin rohkeita. 
Perheeseen liittyvissä sanoissa on hiu-
kan halventavia nimityksiä: muumio 
'isä' mummo 'äiti' tai lehmä 'sisar'. 
Jotkut sanat ovat liikuttavan helliä: 
veikka 'vehi'. Mitä kertoneekaan tyt-
töjen ja poikien arvomaailman en-
Iaisuudesta se, että veli- sanahle on 20 
toisintoa, sisarelle ainoastaan seit-
semän. 

Hauskimpia havaintoja oli löytää suo-
malaisnuorten nirnitys ruotsalaisesta - 
svedupelle - ja toisaalta ruotsinsuo-
malaisen nuoren nimitys suoma-
laisesta - finupelle. Tasoissa ollaan. 
Nuorten sanasto ej ainakaan ole 
tråkinen. 

MR 
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Kysymyksiä ja vastauksia 

Mitä tarkoittavat påföljd, strafföreläggande ja åtalsunderlåtelse ja 
mitkä ovat niiden suomenkieliset vastineet? 

påföljd = seuraamus 
strafföreläggande = rangaistusmääräys 
åtalsunderlåtelse = syyttämättä jättäminen 

Seuraamus on Suomen kielen perussanakiijan mukaan 'jostakin menettelystä 
oikeussäännösten mukaan koituva rangaistus tm. kielteinen seuraus'. 
Ruotsin lainsäädännön mukaan seuraamuksia ovat esim. vankeus (fängelse), 
sakot (böter), ehdollinen tuomio (villkorlig dom), suojeluvalvonta (skyddstill-
syn), nuorten Iaitoshuolto (sluten ungdomsvård) ja erityishuoltoonjättäminen 
(överlämnande till särskild vård). 
Seuraamuksia ovat myös yhdyskuntapalvelu (samhällstjänst) ja nuorten 
yhdyskuntapalvelu (ungdomstjänst), jotka merkitsevät jotakin yhteiskunnan 
hyväksi tehtävää palkatonta työtä. 

Rangaistusmääräyksen antaa syyttiijä (åklagare) ilman oikeuskäsittelyä 
(domstoisförhandling) ja se käsittää sakkorangaistuksen jaltai ehdollisen 
tuomion. 

Syyttämättäjättäminen tarkoittaa, että syyttäjä ei nosta käräjäoikeudessa 
syytettä, vaikka rikoksesta epäilty katsotaan syylliseksi. Syynä saattaa olla se, 
että rikos on lievä tai että syyllinen on nuori. 

Myöhässä olemisesta 

Vaimoni sanoi minulle: Olemme viisi minuuttia myöhässä lähdöstä. 

Ei, sanoin minä, olemme lähteneet juuri oikeaan aikaan, mutta se 
lähtöhetki on viisi minuuttia suunniteltua myöhäisempi. Jos myöhäs-
tyisimme lähdöstä, emme lähtisi lainkaan. Mitenkä on? 

Täsmäilmaisija 

Täsmäilmaisijalle ei ole helppo vastata täsmällisesti. Toimituksen tekemät 
tutkimukset viittaavat kuitenkin siihen, että Täsmäilmaisija on oikeassa. Jos 
esimerkiksi on kyse yhteisestä matkallelähdöstä, ei ole hyvä olla "viisi 
minuuttia myöhässä lähdöstä", koska silloin ei ennätä mukaan. 
Emme ole pystyneet selvittämään, miten kyseinen käyttö on syntynyt ja 
kuinka yleinen se on. 

PE 
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Inonosto 

Astrid Lindgrenin 
satuhahmoja 

Koonnut 
Hannele 

Ennab 

Abbe Abbe 
Albin Albin 
Alfred Aatu 
Alma Svensson Alma Nieminen 
Alva Alva 
Anders Anders 
Anna-Klara Anna-Klaara 
Anna-Stina Anna-Stina 
Annika Annikka 
Anton Svensson Antoni Nieminen 
Bamsen Nalle 
Bengt Pentti 
Benka Benka, Pena 
Beppo Beppo 
Bertil Pertti 
Birk Borkason Birk Borkanpoika 
Borka Borka 
Bosse Jussi 
Bo Vilhelm Olsson Juhani Ville 

Hämäläinen, Jussi 
Emil i Lönneberga Vaahteramäen 

Eemeli 
Eno Eeno 
Eva-Lotta Eva-Lotta 
farbror Nilsson Nilssonin setä 
farbror Sixten Kosti-setä 
Fjosok Lärvi 
fru Hedberg rouva Hedberg 
fru Nilsson rouva Nilsson 
fru Petrell rouva Pekkala 
fru Settergren rouva Lampinen 
fröken Hök neiti Hök 
Fröknarna Andersson Antikaisen 

neidit 
Gosan Kossi 
Greta Greta 
grådvärg harmaa männiäinen, män- 

niäinen 
Gunnar Gunnar 
Herr Nilsson Herra Tossavainen 
Hilding Hilding 
Ida lida 
Jiri Jiri 
Joen Jonne 
Jonas Janne 
Jonatan Joonatan 
Jonte Jonte 
Jullan Julia 
Jum-Jum Jum-Jum 
Jutis Juippi 
Kalle Blomkvist Kalle Blomkvist 

Kalle Punt Kalle Puntti 
kapten Efraim Långstrump 

kapteeni Efraim Pitkätossu 
Karlsson på taket Katto-Kassinen 
Knotas Rähjä 
Krösa-Maja Pöperö-Maija 
Labbas Lorvi 
Lilla Gubben Pikku Ukko 
Lillebror Pikkuveli 
Lill-Klippen Pikku-Plootu 
Lina Lima 
Linus-Ida Pyykki-Iida 
Lisabet Liisa 
Lotta Lotta 
Lovis Lovilsa 
Madicken Marikki 
Majken Maija 
Markus Markus 
Martina Martina 
Mattis Matias 
Mia Minna 
Milimani Milimani 
Minnonna-Nell Minonna-Nelli 
Mio Mio 
Miramis Miramis 
Nils Karlsson-Pyssling Nisse Naskali 
Nonno Nonno 
Oskar Oskari 
Pelje Pulju 
Pippilotta Viktualia Rullgardina 

Krusmynta Efraimsdotter 
Långstrump Peppilotta Sikuriina 
Rullakartiina Kissanminttu Efrai- 
mintytär Pitkätossu 

Pippi Långstrump Peppi Pitkätossu 
Rackarn Roisto 
Rasmus Rasmus 
riddar Kato ritari Kaamo 
Ronja Ronja 
rumpnisse kakkiainen 
Sasso Sasso 
Sixten Sixten 
Skalle-Per Kalju-Pietu 
Skorpan Korppu 
Skotty Purri 
skumtroll pönthiittinen 
Sorgfågel Surulintu 
Sparven Varpunen 
Store-Peter Iso-Petteri 
Sturkas Rontti 
Svärdsmidaren Miekantakoja 
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tant Berg Vuorisen täti 
	

Tommy Tommi 
tant Edla Eedla-täti 
	

Totte Totti 
tant Lundin Suliinin täti 

	
Turre Tuuri 

tant Nilsson Nilssonin täti 
	

Undis Undis 
tant Olga Olga-täti 
	

Vildtoringen Peto 
Tjegge Ruikku 	 vildvittra ajattara 
Tjorm Räyhä 
	

vittra ajattara 

Hakemisto 
Aatu Alfred 
Abbe Abbe 
ajattara vildvittra 
Albin Albin 
Alma Nieminen Alma Svensson 
Alva Alva 
Anders Anders 
Anna-Klaara Anna-Klara 
Anna-Stina Anna-Stina 
Annikka Annika 
Antikaisen neidit Fröknarn Anders- 

son 
Antoni Nieminen Anton Svensson 
Benka, Benka 
Beppo Beppo 
Birk Borkanpoika Birk Borkason 
Borka Borka 
Eedla-täti tant Edla 
Eeno Eno 
Eva-Lotta Eva-Lotta 
Greta Greta 
Gunnar Gunnar 
harmaa männiäinen grådvärg 
Herra Tossavainen Herr Nilsson 
Hilding Hilding 
lida Ida 
Iso-Petteri Store-Peter 
Janne Jonas 
Jiri Jiri 
Jonne Joen 
Jonte Jonte 
Joonatan Jonatan 
Juhani Ville Hämaläinen Bo Vilhelm 
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Juippi Jutis 
JulIa Jullan 
Jum-Jum Jum-Jum 
Jussi Bosse 
kakkiainen rumpnisse 
Kalju-Pietu Skalle-Per 
Kalle Blomkvist Kalle Blomkvist 
Kalle Puntti Kalle Punt 
kapteeni Efraim Pitkätossu kapten 

Efraim Långstrump 
Katto-Kassinen Karlsson på taket 

Korppu Skorpan 
Kossi Gosan 
Kosti-setä farbror Sixten 
Lima Lina 
Liisa Lisabet 
Lorvi Labbas 
Lotta Lotta 
Loviisa Lovis 
Lärvi Fjosok 
Maija Majken 
Marikki Madicken 
Markus Markus 
Martina Martina 
Matias Mattis 
Miekantakoja Svärdsmidaren 
Milimani Milimani 
Minna Mia 
Minonna-Nelli Minnonna-Nell 
Mio Mio 
Miramis Miramis 
männiäinen grådvärg 
Nalle Bamsen 
neiti Hök fröken Hök 
Nilssonin setä farbror Nilsson 
Nilssonin täti tant Nilsson 
Nisse Naskali Nils Karlsson-Pyssling 
Nonno Nonno 
Olga-täti tant Olga 
Oskari Oskar 
Pena Benka 
Pentti Bengt 
Peppilotta Sikuriina Rullakartiina 

Kissanminttu Efraimintytär 
Pitkätossu Pippilotta Viktualia 
Rullgardina Krusmynta Efraims- 
dotter Långstrump 

Peppi Pitkätossu Pippi Långstrump 
Pertti Bertil 
Peto Vildtoringen 
Pikku-Plootu Lill-Klippen 
Pikku Ukko Lilla Gubben 
Pikkuveli Lillebror 
Pulju Pelje 
Purri Skotty 
Pyykki-Iida Linus-Ida 
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pönthiittinen skumtroll 
Pöperö-Maija Krösa-Maja 
Rasmus Rasmus 
ritari Kaamo riddar Kato 
Roisto Rackarn 
Ronja Ronja 
Rontti Sturkas 
rouva Hedberg fru Hedberg 
rouva Lampinen fru Settergren 
rouva Nilsson fru Nilsson 
rouva Pekkala fru Petrell 
Ruikku Tjegge 
Rähjä Knotas 

Räyhä Tjorm 
Sasso Sasso 
Sixten Sixten 
Suliinin täti tant Lundin 
Surulintu Sorgfågel 
Tommi Tommy 
Totti Totte 
Iburi Turre 
Undis Undis 
Vaahteramäen Eemeli Emil i 

Lönneberga 
Varpunen Sparven 
Vuorisen täti tant Berg 
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Kortfattat om innehållet 
s. 4 1 kolumnen skriver Paula Vartiainen bl.a. om hur bildspråket varierar 
mellan olika språk. En svensk har t.ex. rdg i ryggen, medan en finne har råg i 
handleden, en svensk har mage att påstå något medan en finne har panna att 
göra detsamma. 

s. 5 "Har finska språket en ställning i den svenska grundskolan?" frågar Raija 
Kangassalo i sin historiska översikt över finska språket i den svenska skolan. 
Hon beskriver hur förhållandena för finskan i skolan kontinuerligt har försäm-
rats bland annat på grund av att tillgången till modersmålsundervisningen 
enbart har styrts av ekonomiska konjunkturer. 

s. 12 Språkhad i järnhandeln lyder rubriken på svenska på Matti Vilppulas 
artikel, i vilken han med många exempel illustrerar hur man vid ett besök i en 
järnhandel kan utöka sitt ordförråd när det gäller fackord som benämningar på 
verktyg, skruvar, nitar, linor o.d. 

s. 13 Vid årsskiftet bytte Finland sin valuta från mark till euro. Eija-Riitta 
Grönros har sammanställt en förteckning över tio nyord som hänför sig till 
detta. 

s. 15 Riitta Eronen skriver om ordet etisk, som i dag används på ett nytt sätt. 
Man talar om etiska hananer, etiska livsmedel, etiska råd, etiska ret'isioner 
mm. 

s. 16 Marja Räihä berättar om lördagsskolan i Jönköping. Projektet initierades 
av Finska föreningen i Jönköping och det drivs i talkoanda utan externt 
ekonomiskt stöd. 

s. 18 Marja Räihä funderar bl.a. över bakgrunden till olika ord och uttryck i 
den undersökning som Sverigefinska språknämnden och Finska institutionen 
vid Stockholms universitet har gjort om sverigefinska ungdomars talspråk. 
Många av de finska talspråksorden är gamla och kommer från föräldrar eller 
far- och morföräldrar. Många däremot är helt nya, lånade från andra invand-
rarspråk eller engelskan. Finska dialekter lyser också igenom i några ord, 
likaså tornedalsfinskan. 

s. 19 Frågor och svar. 

s. 20 Hannele Ennab har sammanställt en svensk-finsk förteckning över 
sagofigurer i Astrid Lindgrens barnböcker. 
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Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan uusi julkaisu 

Ruotsinsuomalaisten nuorten 
puhekielen sanastoa 

Om ordförrådet i sverigefinska 
ungdomars talspråk 

Luettelossa on noin 1 800 puhekielistä sanaa, joita 14-17-
vuotiaat ruotsinsuomalaiset kiyttävät. Aineiston keruu on 
ollut Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan ja Tukholman 
yliopiston Suomen kielen laitoksen yhteinen hanke. Han-
ketta on esitelty varsin perusteellisesti Kieliviestissä 3 2001. 

Luettelosta löytää sata vastinetta sanalle tvhmä ja viisitoista 
sanalle hiukset! Sieltä vol tarkistaa, mitä tarkoittaa giddrara, 
mitä kärppä tai slappi. Siinä on myös luetteloita nuorten 
kiyttärnistä tervehdyssanoista, kirosanoista jne. 

Hinta on 120 kr + postikulut 15 kr. Yksinkertaisimminjulkaisun voi 
tilata maksamalla 135 kr Ruotsinsuomalaisen kielilautakunuan 
postisrtotilil le 
56 6 64-7. 

Tarjoushinnat: 3-24 kpl 100 kr/kpl, 25 kpl 2000 kr. Lisäksi peritään 
postikulut. 

Lisätietoja lautakunnan toimistosta, puh. 08-462 06 16. 
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