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Kieli muutakin kuin sanoja 
Suomen kielen sanat, niiden merkitykset ja ruotsinkieliset vastineet 
ovat aina olleet keskeisellä sijalla Kieliviestissä. Niin tässäkin nume-
rossa. Tuija Määttä antaa Sanasalaattia-artikkelissaan esimerkkejä 

Paula 	siitä, miten muutamia sanoja on alettu käyttää epätavallisissa yhteyk- 
Ehrnebo 	sissä.Tavallaan samasta asiasta on kyse myös Irmeli Kuuselan ja 

Arja Meskin artikkelissa. Juuri sanasalaattia on teksti, jossa sanojen 
keskinäinen suhde on vailla järjestystä ja jossa sanojen muodot ja 
merkitykset eivät noudata yleiskielen normeja. 

Ej ole outoa, että ruotsinsuomalaiset alkavat vähitellen kysellä, mil-
laista oikeastaan on se suomi, jota meille suomena esitetään? Riittääkö 
meille, että teksti on kirjoitettu suomen sanoin, vaikka kieli on niin 
kehnoa, että sanomaa on vaikea ymmärtää? Onko meidän syytä tyytyä 
sellaiseen? Irmeli Kuusela ja Arja Meski ovat lukeneet muutamien 
poliittisten puolueiden ja viranomaisten suomenkiehsiä tekstejä ja he 
ovat ehdottomasti sitä mieltä, että suomen kieleen ej suhtauduta 
vakavasti. Valitettavasti emme tiedä, johtuuko tämä tietämättömyy-
destä vai välinpitämättömyydestä, mutta tuntuu selvältä, että raha 
ratkaisee aivan liian usein suomentajan valinnan. Liian monissa tapa-
uksissa valitaan halvimman tarjouksen antaja. 

Onko sitten Ruotsin viranomaisten tehtävä pitää huolta, että niiden 
teksteissä ja viesteissä käytettävä suomen kieli on selkeääja korrektia? 
Minusta niillä on moraalinen vastuu, vaikka en voikaan vedota mihin-
kään lakipykälään. Mutta myös meidän itsemme on terästäydyttävä. 
Emme saa enää tyytyä mihin tahansa, sillä on kyse meidän kieles-
tämme. 

Sopivien sanojen etsimisestä ja käyttämisestä on kyse myös uutissäh-
keiden kirjoittamisessa. Useimmat meistä kuuntelevat uutisia monta 
kertaa päivässä, mutta kuinka moni on miettinyt, millaista työtä 
uutissähkeiden kirjoittaminen on? Jorma Ikäheimo kuvailee uutistoi-
mittaj an työtä. 

Palaamme myös vielä suomen kielen vähemmistöaseman tunnustami-
seen ja sitä edeltäviin tapahtumiin. Barbro Allardt Ljunggren on pereh-
tynyt asiaan ja selostaa, miten mm. poliittiset puolueet ja ruotsinsuo-
malaisetjärjestöt toimivat 1990-luvun alussa. Tällä tavoin hän täyden-
tää viime numerossa julkaistua artikkelia. 
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UG olumni 

Ammattina kaunokirjallisuu- 
den kääntäminen 

Olen aina ollut kiinnostunut kielistä. Niinpä voisi sanoa, että olen 
kääntäjänä löytänyt unelma-ammattini. Kääntäjälle on mielestäni 
tärkeintä kohdekielen vahva hallinta. On myös hyvä, ios on 

Marjut 	melko vankka yleissivistys. Olen monta kertaa kuullut, että 
Markkanen kääntäjä on parhaimmillaan nimenomaan keski-ikäisenä, jolloin 

hänellä rupeaa olemaan jo aika runsaasti elämänkokemusta. 
Minä, joka olen vasta urani alussa, olen siis alle kolmikymppi-
senä yhä lapsenkengissä. Kääntäjä tavallaan kouluttaa itseänsä 
läpi elämän. 

Kääntäminen on luovaa työtä, ja sen edellytyksenä on kiinnostus 
kieleen. Käännöstyössä saa käyttää koko kielellistä lahjakkuut-
taan, muttajoskus sekään ej riitä vaan pitää hakea lisäapua 
ympäristöstä. Mikään ej tunnu paremmalta kuin se, ettäjokin 
ongelma, johon olet jo päiväkaudet yrittänyt löytää hyvää 
ratkaisua, yhtäkkiä ratkeaa kuin itsestään. Yhtäkkiä se oikea sana 
vain pompahtaa esille tajuntaan tai siihen törmää sattumalta 
jotain TV-ohjelmaa katsoessaan tai lehteä lukiessaan. 

Suomi ja Ruotsi ovat kulttuuriltaan suhteell isen lähellä toisiaan, 
mikä hieman helpottaa kääntämistä suomen ja ruotsin välillä. 
Mutta löytyyhän silti aina ongelmia ja vaikeuksia. Tyypillinen 
hankala asia on se, ettei suomen kielessä ole määräistäja 
epämääräistä artikkelia. Kääntäjä joutuu paikoittain itse arvi-
oimaan kummasta on kyse ja ilmaisemaan määräisyyden muita 
keinoja käyttäen. Hämminkiä saattaa aiheuttaa myös se, että 
suomen kielessä on ainoastaan yksi suku, kun ruotsin kielessä on 
kaksi. Suomessa saattaa esiintyä pitkiä virkkeitä, jotka on välillä 
pakko lyhentää ruotsissa. Suomen sijamuodot tuovat tekstiin 
sujuvuutta, kun taas ruotsin kielessä sama sana esiintyy aina 
samassa muodossa. Sanaleikit ovat asia erikseen. 

Kääntäjää ej val itettavasti juuri huomioida kirja-arvosteluissa. 
Mutta kääntäjältä vaaditaan aika paljon, jotta hän osaisi siirtää 
toiseen kieleen juuri sen oikean sävyn, jota kirjailija on 
käyttänyt. Voisi tavallaan sanoa, että kääntäjä luo teoksen 
uudelleen, mutta toisella kielellä. 
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Löytyykö kaipuuta suomen 
kieleen? 
Kieli mielletään usein tärkeäksi osaksi persoonalli suutta 
ja (vähemmistö)ryhmiä koossapitäväksi voimaksi. 
Millaisia ajatuksia toisen polven ruotsinsuomalaisilla 
on asiasta? Onko suomen kieli osa arkea? Löytyykö 
tutkijan hartaasti etsimä "suomen kielen kaipuu" Väst-
manlandista? 

Lotta 
Wekström 

Keräsin viime keväänä Jyväskylän yli-
opiston Soveltavan kielentutkimuk-
sen keskukseen tekeillä olevaa tut-
kimustani varten haastattelumateriaalia 
Ruotsissa syntyneiden kolmekymp-
pisten käsityksistä suomen kielen ja 
suomalaisuuden merkityksestä. Haas-
tateltavani asuvat Köpingissä Väst-
manlandissa. 

Keskityn tutkimuksessani ainoastaan 
suomenkielisen suomalaissiirtolais-
väestön toiseen sukupolveen. Ruotsiin 
muutti kuusikymmen- ja seitsemän-
kymmenlukujen vaihteessa myös ruot-
sinkielistä suomalaisväestöä, mutta 
heidän osaltaan kielellinen integraatio 
ej aiheuttanut samanlaisia ongelmia 
kuin suomenkielinen väestö kohtasi 
uudessa kotimaassaan. 

silleen. Ensimmäisen sukupolven 
edustajien tavoin toinenkin sukupolvi 
haluaa turvata lapsilleen kunnollisen 
ruotsin kielen taidon. Suomenkielisen 
päiväkodin tai koulun mielletään jopa 
häjritsevän lapsen kielellistä kehitystä. 
Haastateltavat kuvailivat suomen kie-
len taitoaan rjittäväksi, kaikki kertoivat 
pärjääväänsä "tarpeeksi hyvin" kai-
kissa arjen tilanteissa. Tilanne vaikuttaa 
tutkijan näkökulmasta katsottuna jok-
seenkin nurinkuriselta: kaikki kokevat 
kaksikielisyyden rikkaudeksi ja hyväk-
si asiaksi, mutta väl ineet kielen käytön 
jatkamiseen tuntuvat olevan hukassa. 

- Mii kyllä tiedän, että pitäisi puhua 
suomea. Ja onhan se tyhmää ja vähän 
epäreiluakin, ettenpuhu, mutta en vaan 
koskaan aloittanut ja nyt tuntuu vai-
kealta. 
[mies, synt. 19731 

Suomen kielen puhuminen ja 
ylläpitäminen mielletään perheen 
tehtäväksi. 

Kaikki haastateltavat kertoivat käyttä-
vänsä pääkielenään ruotsia. Useimmat 
puhuivat suomea vain vanhempiensaja 
isovanhempien kanssa. Parisuhteessa 
elävät olivat useimmiten valinneet yh-
teiseksi kielekseen ruotsin, jopa tapa-
uksissa, joissa kummankin perhetausta 
on suomenkielinen. Myös lapsille pu-
hutaan ruotsia. Suomen kielen puhu-
minen ja ylläpitämiflen mielletään 
tulkintani mukaan poikkeuksetta per-
heen tehtäväksi. Yhteiskunnalta ej 
odoteta palveluita suomeksi ja harva 
haastateltava oli edes hypoteettisesti 
ajatellut suomenkielistä koulua lap- 

Millainen on 
suomalainen? 
Suomalaisuuteen on kautta aikojen 
hiitetty tiettyjä luonteenpiirteitä. Ne-
gatiivisia luonteenpiirteitä on kaiketi 
turha luetella; kaikki suomalaiseksi it-
sensä määrittelevät ihrniset kohtaavat 
tänäkin päivänä kliseitä yhtäältäjuop-
poudesta ja puhumattomuudesta, toi-
saalta sisukkuudesta ja luotettavuu-
desta. Millaisin termein ja kielikuvin 
toisen sukupolven suomalaissiirtolaiset 
puhuvat suomalaisuudesta ja Suomes-
ta? Mikä määrittää suomalaisuutta? 
Tutkimuksen kannalta on erittäin kim-
nostavaa etsiä materiaahista niitä tapoja, 
joihla haastateltavat puhuvat suomalai-
sista ja Suomesta, määrittelevätpä he 
itsensä suomalaisiksi tai eivät. 
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- Onko sun mielestä suomalaisilla 
sellasia lyypillisiä luonteenpiirteitä? 
- Luonteenpiirteitä. Sä niinku mej-
naat, että miten ne käyttäytyy... 
—.100. 
- Ne on sisukkaita. Mä tykkään, että 
suomalaiset on paljon töissä ja sem-
mosii. Ne on niinku flitiga, mikä se on? 
—Ahkera. 
[mies, synt. 1972] 

- Vi är vänligare. Gästfriheten är stör-
re. Meillä oli nyt viikonloppuna Xja Y 
ja lapset niin me mentiin mun asun-
nohle. Mentiin kaikki vaan sinne, että 
jotkut nukku lattiahla. Ruotsalaiset ha-
luaa hotehhiin, ej ne pysly mennä vaan 
jonkun luo vaan käymään ja nukkuu 
yötä, ne on vähän semmosia, että ne 
haluaa kaikki pitää olla niin planee-
rattu. 
[nainen, synt. 19751 

Itsensä määritteleminen suomalaisek-
si tai ruotsalaiseksi vaikutti vaikealta. 
Useimmat vastasivat olevansa suoma-
laisia, mutta pyörsivät vastauksensa 
seuraavassa hengenvedossa. Termiä 
ruotsinsuomalainen vierastettiin, muita 
puoliruotsalaisuutta kuvaavia termejä 
sen sijaan oli paljon. 

- Mä olen suomalainen.. 
- Aina? 
- Mmm. Kyllä musta tuntuu, joo. Ihan 
suututtaa jos joku sanoo mua ruotsa-
laiseksi 
[nainen, synt. 1975] 

—Vaikea kysymys. Olenko mä suoma-
lainen? Joskus lapsena musta tuntui, 
että olen suomalainen, mutta ulko-
maihla ej, muhla on Ruotsin passi. Mä 
olen kaikkien silmissä ruotsalainen, ei 
mulla ollut koskaan mitään tekemistä 
suomalaisten kanssa ulkoma illa. 
[mies, synt. 1972] 

Itsensä määritteleminen suomalaisek-
si!ruotsalajseksj vaikuttaa olevan kim-
teästi sidoksissa maantieteelliseen 
sijaintiin ja tilanteeseen. 

- Oletko sinä suomalainen? 
- ( ... ) olen minä niinkun enemmän ja 
enemmän tullut suomalaiseksi, iän 
myötä. Se riippuu ihan siitä missä mä 
olen. Jos mä olen Suomessa olen ruot-
salainen, ja kun mä olen täällä olen 
suomalainen. 
[nainen, synt. 19741 

- Onko se kiehi, joka tekee henkilöstä 
suomalaisen täällä Ruotsissa? Vai tu-
leeko sulle mieleen joku muu seikka, 
joka osoittaisi suomalaisuutta? 
- Joo, mutta se on se kiehi, joka tekee 
suomalaisen.( ... ) Suomalaisuus loppuu, 
se häviää ellei suomea enää puhuta. 
[nainen, synt. 19741 

011ako siirtolainen, 
suomalainen, ruotsalainen 
vai vähän kaikkea? 
Etsin haastatteluissa selitystä myös 
kehityksehle, jossa suomalaisten imago 
Ruotsissa on muuttunut huomattavsti 
myönteisemmäksi kuin 70-luvuhla. 
Kysyin, kuka Ruotsissa on siirtolainen. 
Siirtolaisen mäiritte1y ej näyttiinyt tuot-
tavan vaikeuksia: siirtolaisjksi määri-
teltiin esimerkiksi entisen Jugoslavian 
alueelta tulleet. Afrikkalaiset, turkki-
laiset ja muut ulkonäöltään pohjois-
maalaisesta poikkeavat ihmiset olivat 
haastateltavien mielestä siirtolaisia. 

Kaikkien haastateltavieni mielleyhty-
mät sanasta siirtolainen olivat sangen 
kielteisiä. Jokainen selitti suomalaisten 
imagon nousua pitkälti sillä, että Ruot-
siin on viime vuosikymmeninä muut-
tanut huomattavan paljon "toisen-
näköisiä" siirtolaisia. Yksikään haas-
tateltavistanj ej luokitellut itseään maa-
hanmuuttajaksi. 

- Ongelmia, ne mulbe tubee mieleen kun 
ajattelen sanaa siirtolainen. Vajke-
uksia asettua yhteiskuntaan ja ettej 
böydä omaa paikkaansa. 
[nainen, synt. 1972] 

- Jos mä sen sanan kuu len niin muble 
tu lee rumasti sanottuna mieleen mus-
tapäät. Mä en koe itseäni invandra rek-
si, en. 
- Et obbenkaan? 
- Mä oon syntynyt ja kasvanut täällä. 

Jos mä olen Suomessa olen ruot-
salainen, täällä olen 
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Et ej se mun vika oo et mä olen täällä, 
tai vikaa, ansiota, mä en ole invandra-
re ollenkaan. 
[nainen, synt. 19741 

Perhe ja suomalaisuus 
Vähintään toinen kaikkien haastatel-
tavieni vanhemmista oli suomalainen. 
Perheen suomenkielisyys ja vanhem-
pien suomalainen tausta nousikin usein 
keskeisimmäksi argumentiksi oman 
identiteetin perustelemisessa. Muuta-
mat ohivat haastatteluja tehtäessä Suo-
men kansalaisia. Muut ohivat vaihta-
fleet kansalaisuutensa teini-iässä tai 
saaneet Ruotsin kansalaisuuden jo 
syntyessään. Passi mainittiin kaikissa 
haastatteluissa, ja tulkitsen passin ruu-
miillistavan eräänlaista yhteenkuulu-
vuutta maahan ja kansalaisuuteen. 

Suomalaisuuden kokemuksista maj-
nittiin usein nimittely koulussa, mutta 
useimpien kohdalla nimittelyyn oli jo 
lapsuudessa suhtauduttu vähinpitä-
mättömästi tai huumorihla. 

- Lapset on aina niin julmia toisilleen. 
Jos jotakuta kiusataan, syyksi riittää 
ihan hyvin, että on lihava tai että on 
iso nenä tai ihan mikä vaan. Tietty 
meitä huudettiin "Finn jävel" ainajos-
kus, mutta ci me välitetly. 
[nainen, synt. 19741 

- Minua kiusattiin koulussa. 0/en aina 
ollut isokokosempi kuin muut ja se, että 
olin suomalainen vaan pahensi asiaa. 
Suomalaisuus ej todellakaan ollut mi- 

kään ylpeyden aihe. Ehdottomasti ej. 
[nainen, synt. 1972] 

- Mua ei ole koskaan kiusattu minkään 
takia, ej suomalaisuuden tai minkään 
muunkaan. 
[mies, synt. 19721 

Vanhemman sukupolven traumaatti-
set kertomukset suomalaisuuden hal-
veksimisesta ja ongelmista yhteiskun-
nassa eivät vaikuta saavan vastakaikua 
toisen sukupolven kokemuksissa lap-
suudestaan saatikka tämän päivän ar-
jesta. Ruotsin kirkon tekemän tutki-
muksen Livets teologi alustavat tulok-
set tukevat omaa tulkintaani toisen 
sukupolven erittäin hyvästä sopeutu-
misesta Ruotsin yhteiskuntaan. Suo-
malaisuus mielletään itsestään selvyy-
deksi, positiiviseksi asiaksi joka on saa-
tu ilmaiseksi. Suomenkiehisyys näyttää 
kuitenkin, ainakin materiaahini perus-
teella, pysähtyvän kolmanteen suku-
polveen. Useimmissa tapauksissa en-
simmäisen ja kolmannen sukupolven 
yhteisenä kielenä on ruotsi. Näin ohlen 
kolmannen sukupolven kaksikielisyys 
ej synny itsestään, kuten toisen suku-
polven edustajat kuvasivat kielitaiton-
sa kehittymistä. 

Suomalaisuus on jotain, mikä kulkee 
mukana itsestään selvänä osana arkea. 
Joissain tapauksissa suomalaisuuteen 
suhtautumista voisi kuvaihla jopa vä-
linpitämättömäksi. Suomalaisuuden 
konstruktiota on ilmeisen vaikea se-
littää tai analysoida. Mitä suomalaisuus 
sitten on? Pesäpalhoa, perinneruokiaja 
saunomista? Reiluutta, vähittömyyttä 
ja huotettavuutta? Sitäkö me ohemme? 
Te olette? 

'Suomalaisuus ej todellakaan 
Lollut mjkään ylpeyden aihe." 
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VieIä vähemmistöaseman 
alkutai paleesta 
Suomen kielen vähemmistöasemaa edelsivät Ruotsin-
suomalaisten Keskusliiton määrätietoinen työ sekä 
1990-luvun alun porvarillisen nelipuoluehallituksen 
tahto selvittää Euroopan neuvoston kieli- ja vähem-
mistösopimusten vaatimukset. 

Barbro Allardt 
Ljunggren 

Haluamatta mitenkään aliarvioida 
suurlähettiläs Heikki Talvitien työtä 
suomen kielen edistämiseksi Ruot-
sissa (Kieliviesti 3/2002) 1990-luvun 
loppupuolelta nykyhetkeen haluan 
kuitenkin todeta, että tämä tyä aloi-
tettiin jo 1980-luvun loppupuolella ja 
1990-luvun alkuvuosina. 

Työn aloittivat ruotsinsuomalaiset it-
se, mutta paljon on myös erityisesti kah-
den ruotsalaisen puolueen ansiota, 
nimittäin Keskustapuolueen ja Mode-
raattien, 

sä, että Ruotsi allekirjoittaisi ja ratifioi-
si kyseisen sopimuksen suomen kielen 
osalta. Jo maaliskuussa 1992 RSKL ja 
useat muut ruotsinsuomalaisetjärjestöt 
olivat julistautuneet ruotsinsuomalai-
seksi vähernrnistöksj Ruotsissa. Tämä 
oli hyvin tärkeä edellytys sille työlle, 
jota asiassa tehtiin Bildtin nelipuolue-
hallituksen aikana vuosina 1991-1994 
jajokajohti silloisessa hallituksessa ja 
senjälkeen valtiopäivillä siihen komp-
romissiin, joka edellytti ryhtymistä 
sopimuksen selvittämiseen Ruotsissa. 

Tästä on kiijoitettu julkisuudessa me!-
ko vähän ja kun asiasta puhutaan, ole-
tetaan usein, että oli jollakin tavalha 
itsestäänselvyys, että Ruotsi ryhtyi se]-
vittämään Euroopan neuvoston kiehi-
ja vähemmistösopimuksia. Näin ei ole 
asian laita. Taustalla oli silloin uusi, 
uraauurtava katsontatapa suomen kie-
len ja suomalaisten, erityisesti suo-
menkielisten, asemasta Ruotsissa. 

Ruotsinsuomalajsten Keskushiitto 
(RSKL) aloitti työnsä vähemmistö-
aseman puolesta jo 1980-luvun kes-
kivähissä. Kun Euroopan neuvosto 
marraskuussa 1992 hyväksyi EN:n vä-
hemmistökielisopimuksen, RSKL oh 
jo kauan seurannut EN:n työtä asian 
puolestaja vaati jo tammikuussa 1993 
halhituksehle lähettämässään kirjees- 

Carl Bildt itse oli asemassaan päämi-
nisterinäja myös Suomen-ja historian-
tuntijana hyvin tärkeä tälle työlle. Niin 
ohivat myös Keskustapuolueen edus-
tajat silloisessa halhituksessa, erityisesti 
puoluejohtaja, ministeri Olof Johans-
son ja hahlituksen pohjoismaisten asi-
oiden valtiosihteeri Anders Ljunggren. 
Hyvin keskeinen hahmo oli myös si!-
loinen koulutusminjsterj Per Unckel 
(m). Mutta ilman ruotsinsuomalaisten 
edustajien päivittäistä ja uutteraa työ-
tä ej olisi ohlut mahdohhista päästä tu-
loksjjn. RSKL:n sihloisen pääsihteerin 
Esko Melakarin osuus oli todelha rat-
kaiseva. 

Selvityspäätäs 
valtiopäiviltä 
Keskustapuolue esitti jo hyvin varhai-
sessa vaiheessa, että halhitus allekir-
joittaisi vähemmistökielisopirnuksen 
erityisesti suomen kielen osalta halhi-
tuksen sisäisessä työssä. Carl Bihdt piti 
pääministeriaikanaan ainakin kaksi 
asian kannalta tärkeätä puhetta, jo 
vuonna 1991 vieraillessaan Suomes- 

1—useat  ruotsinsuomalaiset järjestöt 
päättivät julistautua kansalliseksi 
vähemmistöksi vuonna 1992. 
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sa ja maaliskuussa 1992 Pohjoismai-
den neuvoston istunnossa. Näissä hän 
puhui suomen kielestä ja suomalai-
sista kulttuuria kantavina voimina 
Ruotsissa. Sil loinen nelipuoluehallitus 
asetti 13. toukokuuta 1993 ministeri 
Unckelin valtiosihteerin Odd Eikenin 
johdolla työryhmän, johon Eikenin 
lisäksi kuuluivat Anders Ljunggren, 
Leena Sparring kulttuuriministeriöstä 
ja sihteerinä Peter Kariberg koulutus-
niinisteriöstä. Työryhmän tehtävänä oh 
suomen kielen aseman vahvistaminen 
Ruotsissa (DS 1994:97) Työ johti 
moneen ehdotukseen ja lisäksi val-
tiopäivillä päätettiin myös Euroopan 
neuvoston sopimuksen mukaisten alu-
eellisten ja vähemmistökielten sel-
vittämisestä, tämä tehtiin siis ennen 
kuin monet muut olivat edes kuulleet 
kyseisestä sopimuksesta. Tämä päätös 
oli todellisuudessa kompromissi silloi-
sessa enemmistöhallituksessa, jossa 
ainakin Keskustapuolue olisi jo silloin 
ohlut valmis menemään pidemmälle. 

Tässä yhteydessä on syytä mainita 
myös Bildtin hallituksen luoma kou-
luraha,joka turvasi jo olemassa olevan 
Tukholman ruotsinsuomalaisen kou-
lun toiminnan ja joka myös mahdol-
histi uusien ruotsinsuomalaisten kou-
lujen perustamisen. 

Taustahla näissä tapahtumissa oli myös 
muita keskeisiä vaikuttajia, mm. pro-
fessori ja suurlähettiläs Krister Wahl-
bäck,jokatoimijonkin aikaa myös mi-
nisterinä Ruotsin suurlähetystössä; 
hänkin Suomen tuntija. Tärkeitä taus-
talla olivat myös eräät suomalaiset 
politiikot, mainittakoon tässä esimerk-
kinä pääministeri Esko Aho (Keskus-
tapuolue) ja hänen helmikuussa 1993 
Svenska Handeishögskolanin vuosi-
juhlassa pitämänsä puhe, jossa hän 
puhui sekä ruotsin kielen tärkeydestä 
Suomessa että niistä edistysaskehista, 
jotka Bildtin hahlitus oli jo silloin ot-
tanut suomen kielen tukemiseksi Ruot-
sissa. Tärkeitä olivat myös muutamat 

suomenruotsalaiset poliitikot, mm. 
Suomenruotsahaisten kansankäräjien 
(Svenska Finlands folkting) pääsih-
teeri Christian Brandt. Mutta oli myös 
muita, jotka olivat yhteydessä sekä 
ruotsinsuomalaisiin että hahhituksen 
sisäpiiriin. 

Ajatus historiallisista 
vähemmistäistä radikaali 
Valtiopäivien päätöksen jälkeen uu-
si sosiaahidemokraattinen vähemmis-
töhallitus asetti toukokuussa 1995 
Carin Lundbergin (s) johtaman komite-
an selvittämään Euroopan neuvoston 
sopimusta alueellisista ja vähemmis-
tökiehistä ja sittemmin se antoi vielä 
hisäohjeita Euroopan neuvoston toisen 
sopimuksen (historialhisia vähemmis-
töjä koskevan) selvittämisestä, myös 
Lundbergin johdohla. Näistä komite-
oista on jo kirjoitettu enemmän ja täs-
sä vaiheessa olivat monet muutkin he-
ränneet tukemaan asiaa, ja kaikki puo-
lueet ryhtyivät kannattamaan tätä Ruot-
sin historiassa radikaalia ajatusta his-
toriallisista vähemmistöistä ja vähem-
mistökiehistä. Esitys ohi tosin ensin 
sellainen, että suomen kiehi ja meän-
kiehi katsottiin yhdeksi vähemmistö-
kieleksi. Lopultahan sekä suomen kiehi 
että meänkiehi saivat kumpikin vähem-
mistökielen aseman Ruotsissa. 

Mutta alkutaipaleesta, siitä työstä, jo-
ta tekivät ensin ruotsinsuomalaiset itse 
ja sitten myös Bildtin nehipuoluehahli-
tuksessa erityisesti Keskustapuolue 
ja Moderaatit, on kirjoitettu aika vä-
hän. Ruotsinsuomahaisten omille edus-
tajille mutta myös Bildtin halhituksel-
le kuuluu kunnia siitä radikaahista, uraa-
uurtavasta työstä ja, sanoisin para-
digmaattisesta, uudesta katsontatavas-
ta suomen kieltä ja ruotsinsuomalai-
sia kohtaan, joka tukeutui Suomen ja 
Ruotsin yhteiseen historiaan eikä ai-
noastaan sotien j älkeisiin muuttovir-
toihin. 

Tähän mennessä monet ovat jo unoh-
taneet, että kyseessä oli todella radi-
kaali asenteiden muutos ja pesäero 
siirtolaisasemaa kuvastaviin ajatuksiin. 
Tämä oli se tausta,jokajohti myös nej-
jän muun vähemmistön ja vähemmis- 

ärkeitä taustalla olivat myös 
eräät suomalaiset ja 

L suomenruotsalaiset poliitikot. 
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tökielen osalta myönteiseen päätök-
seen Ruotsin valtiopäivilläjoulukuussa 
1999. Ilman maittemme yhteistä his-
toriaa ja mainittujen tahojen työtä ej 
olisi ollut mitenkään selvää, että näistä 
Euroopan neuvoston sopimuksista olisi 
pitkään aikaan ruvettu Ruotsissa puhu-
maan, saati sitten niitä selvittämään. 
Nyt niitä pidetään jollakin tavalla it-
sestään selvinä. 

Haluan vielä kerran toistaa, että tun-
nen sen työn, jota suurlähettiläs Talvi-
tie on tehnyt ruotsinsuomalaisten puo-
lesta, ja arvostan sitä. Voisin anekdoot- 

tina kertoa, että olen kuullut erään 
ruotsalajsen entisen ministerin puhu-
van leikillisesti kuulustelusta, j ohon 
hän joutui joka kerta tavatessaan suur-
lähettiläs Talvitien. Suurläheuiläs kysyi 
nimittäin aina, miten entinen ministeri 
oh nyt edistänyt ruotsinsuomalaistenja 
suomen kielen asemaa, eikä tällöin 
sopinut tulla tapaamisiin tyhjin käsin. 

Mutta älkäämme sjis unohtako sitä tär-
keätä työtä, jonka johtavat ruotsin-
suomalajset ja eräät ruotsalaiset po-
liitikot aloittivatjo 1980-ja 1990-luvun 
taitteessa. 

Oikaisu 

Kieliviestin numerossa 3/2002 julkaistuun Ruotsin virsikirjan kääntä-
mistä käsittelevään artikkeljinj oli livahtanut ladonta- tai oikolukuvirhe. 
Eräs virsistä palautetta antaneista henkilöistä ej suinkaan väittänyt mitään 
niin mieletöntä kujn että sana pääsiäispäivä mieltyisi jonkun laulajan 
mielessä pässinpäiväksi. Arvelipa vain, että pässinpäiväksi mieltyisi 
pääsiäispäivän lyhyempi ja harvinaisempi muoto, pääsinpäivä. Tuon 
muodon olin artikkeljini kirjoittanut, joten virhe ej ollut minun tekemäni. 

Haluan vielä kerran omasta puolestani —ja uskoakseni koko käännös-
työryhmän puolesta - kiittää palautteen uutteria antajia. Ilman teitä 
Ruotsin virsikirjan käännös olisi paljon huonompi kuin se on nyt. Sitä 
yritin artikkelissani korostaa. 

Pekka Kivekäs 

Toimitus pahoittelee, että lehteen pääsi niin törkeä ladontavirhe. 
Se on syntynyt toimitustyön aikana eikä ole artikkelin kirjoittajan 
syytä. 
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Uutissä(h)keen syvin olemus 

Tiedäthän uutissähkeen? Tuon napakan, ihannetapa-
uksessa muutaman rivin ja luettuna 20-30 sekuntia 
kestävän pikatarinan, joita luetaan radiossa ja tele-
visiossa. 

Jorma 
Ikäheimo 

Kun kirjoitat tarinaa tai vaikkapa kou-
lulaisena ainetta, voit vapaasti runoil-
la aikajärjestyksessä tai sitten ahnaan 
saiturin lailla säilyttää mehevimmän 
jutun tai huipennuksen loppuun. Uu-
tissähkeessä taas tärkein asia on aina 
alussa. Loppu on taustoitusta tai hän-
tääkutenjoku viisas onjoskus sanonut. 

Voit kuvitella tilanteen, jossa makaat 
kotipihallasi ottamassa aurinkoa ja 
huomaat, että kotisi katto on tulessa. 
Juokset sisälle kertomaan asiasta lä-
heisillesi. Tuskin aloitat: ' Aurinkoa 
ottaessani huomasin, että mahdolli-
sesti lentävä kipinä on tullut omistuk-
sessamme olevan kiinteistön katto-
rakenteisiin ja aiheuttanut siellä vielä 
nyt alkuvaiheessa olevan tulipalon". 
Sen sijaan huudat sisälle tultuasi hen-
gästyneenä: "Talon katto palaa!" 

Samalla tavalla uutissähkeessä kitey-
tetään itse asia alkulauseeseen: ker-
rotaan, että pääministeri eroaa, tele-
visio-ohjelma lopetetaan, polttoöljy 
kallistuu ja niin edelleen. Syytja taustat 
seuraavat sen jälkeen. Kerrot seuraa-
vaksi, että pääministeri eroaa kärsit-
tyään kirvelevän vaalitappion, televi-
sio-ohjelma lopetetaan, koska sen te-
keminen maksaa liikaa tuotettua mi-
nuuttia kohti, ja että polttoöljy kallis-
tuu raakaöljyn hinnannousun takia. 

Kärki vastaa kysymykseen kuka ja mi-
tä. Sitten kysytään missäja milloin. Mi-
ten- ja miksi -kysymysten asettelu on 

vasta lopussa. Kärki on onnistunut, kun 
se vastaa kysymykseen mitä on tapah-
tunut. Tapahtumat myös elävät. Esi-
merkiksi yhdessä lähetyksessä palo on 
alkanut, tunnin kuluttua se on muut-
tunut raivoisaksi, siitä tunnin kuluttua 
on tullut tietoja ihmisuhreista ja myö-
hemmin tiedetään vahinkojen arvo. 
Näiden kaikkien tapahtumien mukana 
uutissähkeen kärki elää. Huomenna 
taas ej enää kerrota palon alusta, vaan 
siitä kuinka käynnissä ovat jälkisam-
mutustyöt. Uutjssähkeiden päivittä-
misessä on suuri työ semminkin, kun 
Sisuradiolla on uutisia 15 kertaa joka 
arkipäiväja 6 kertaa lauantaisinja sun-
nuntaisin. 

Mutkia suoriksi 
Uutissähkeessä on oltava heippoja sa-
noja, onhan kyse puhutusta ja nimen-
omaan kerrotusta kielestä. Ruotsinsuo-
malaisten tapauksessa on kuitenkin 
muistettava, ettäjotkut suomen kielessä 
vierasperäiset sanat saattavat toimia 
ehkä paremmin taällä kuin lahden ta-
kana. Samoin sähkettä tehdessään on 
hyvä oppia pistämään mutkia suoriksi 
kertomalla esimerkiksi huonon mak-
suvalmiuden sijasta siitä, ettei ole va-
raa maksaa laskujaan. 

Me toimittajat olemme turhan varovai-
sia sanomaan asioiden oikeaa laitaa. 
Kierrellään ja kaarrellaan sen sijaan, 
että kerrottaisiin miten asia on. Pelä-
tään, että uskottavuus menee. Uskot-
tavuus voidaan käsittää pahimmas-
sa tapauksessa munkkilatinaksi, jossa 
toistetaan valtaapitävien lausuntoj a, 
jottei tehtäisi mitään väärin. Pahim-
massa tapauksessa vielä ollaan muu-
tenkin samassa veneessä tai ainakin 

r Kerrotaan, että pääministeri 
eroaa, televisio-ohjelma 
lopetetaan, polttoöljy kallistuu. 
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heilutellaan vähän melaa hyväksi ys- uutisten tarjonnasta sähkeet muo-
täväksi luullun vallanpitäjän kanssa dostavat hyvinkin puolet ja uutisjutut 
vaikkapa kekkerikutsun toivossa. 	toisen puoliskon. 

Hyvä sähkekokonaisuus on sellainen, 
josta voi tehdä minilähetyksen vain 
lukemalla ensimmäiset lauseet kusta-
idn sähkeestä, ja silti kuuntelijalle jää 
kuva uutisista. 

Tärkeätä on myös muistaa sähköisen 
median (radionja television) kielen ero 
kirjoitettuun verrattuna: lyhyet päälau-
seet, pronominien välttely, lukujen yk-
sinkertaistaminen, toisto ja niin edel-
leen. Myös taustoittaminen on tärke-
ää: jokainen uutislähetys on oma maa-
ilmansa, eikä kuuntelija istu kutimet 
kourassa kiikkustuolissa tuntikausia 
ja tee muistiinpanoja lähetyksistä. Tois-
toa ej tarvjtse välttää, sillä kuunteli-
joillehan tätä työtä tehdään, ej meille 
itsellemme ejkä selkäämme hieros-
kelevalle kollegalle, jonka kanssa vie-
tämme jopa vapaa-aikaamme. Ter-
veellinen mutta kieltämättä provosoi-
va on ajatus, jonka kuulin vuosia sit-
ten, mutta jonka alkuperän olen tosin 
unohtanut: Radjo on taustamusiikkia, 
televisio viihdettä ja tiedot hankitaan 
lehdistä. 

Radioilmaisu on parhaimmillaan nyky-
hetkessä, preesensissä. Ruotsinkieli-
set kollegat harrastavat j oskus muotoa 
kuten olemme aiemmin kertoneet..." 

Anteeksi kuinka, tekee mieleni kysyä. 
Eikö voisi vain puhtaalla, yksinker-
taisella lauseella kuvata taustan esirner-
kiksi tyyliin "Osmo Vallo kuoli poliisi-
pidätyksen yhteydessä vuonna 1995'. 

Uutiset ydintoimintaa 
Uutiset ovat radiotoiminnan selkä-
ranka. Työpaikallani Ruotsin radiossa 
uutiset kuuluvat yhteiskunta- ja kult-
tuuriohjelmien kanssa toimitusjohtajan 
määrittelemiin ydintoimintoihin. En 
tosin tiedä, miettikö Lisa Söderberg lau-
suntoa antaessaan juuri Sisuradiota. Ja 

Uutissähkettä vierastetaan turhaan. 
Toimittajan tehtävä on toimittaa, sanoi 
suomen kielen opettajani toimittajatut-
kinnossa. Naurettava lause, mutta täyt-
tä totta. Journal istin on muokattava saa-
mansa aineisto ymmärrettävään muo-
toon ja tämän työn peru steet hänen on 
osattava. Uutissähke toimii myös muu-
alla lähetysvirrassa, joka koostuu juon-
tajan roolista, erilaisista jutuista, uuti-
sistaja musiikista. Esimerkiksijuontaja 
voi pelkästään uutisten kärkiä vilkai-
semalla saada käsityksen siitä, miten 
maa makaa (Ruotsin radiossa tietojär-
jestelmät ovat avoirnia, joten toisten 
töiden vilkuilu on mahdollista). 

Sisuradiolla on vastuu 
oikeakielisyydestä 
Sähkeen teko Sisuradiossa edellyttää 
monen käsitteen tulkitsemista suo-
meksi. Näitä kaikkia ej tietenkään ole 
suomensuomessa, joten silloin on 
tartuttava sanastoihin, joiden laatimi-
sessa Ruotsinsuomalainen kielilauta-
kunta on tehnyt arvokasta työtä. Joh-
tavana ruotsinsuomalaisena mediana 
Sisuradiolla on suuri vastuu vajaan kol-
mensadantuhannen kuuntelijan oikea-
kielisyyden kehittäjänä, eikä omia sa-
noja kannata lähteä keksimään. 

Sähke on myös haastava. Miten tehdä 
viisi riviä jonkun organisaation, yhdis-
tyksen tai yhtiön laatimasta tiedot-
teesta? Parhaimmassa tapauksessa 
tiedote päätyy roskakoriin, jos siitä ej 
itkemälläkään tai edes puhelinsoitolla 
löydy asian tynkää, kärkeä. Onneksi 
myös "vastapuoli' eli tiedottajat alka-
yat olla ammattilaisia, jotkut jopa en-
tisiä toimittajia. Viisas tiedottaja tietää 
jo tiedotetta väsätessään, että toimit-
tajalla on kiire ja hän haluaa löytää 
nopeasti ainekset sähkeeseensä tai 
parhaimmassa tapauksessajuttuunsa. 

Kirjoitin vuosia sitten jotain paperia, 
johon tulin naputelleeksi vahingossa 
"uutissähkeen" sijasta "uutissäkeen". 
Onneksi asia huomattiin, ja korjasin 
kömmähdykseni, josta ukko-Freud 

Radio on taustamusiikki 
televisio viihdettä ja tiedot 
hankitaan lehdistä." 
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olisi varmaan iloinen. Asia on mietityt-
tänyt minuajo pitkään. Muistan entisen 
kollegani, j oka hioi hiomasta päästyään 
uutissähkeitään. Nyt hän on lopettanut 
journalistina ja elättää itseään arvos- 

tettuna kääntäjänä. Ehkä lipsahdukses-
sani oli sittenkin perää: kunnon uutis-
sähke on sittenkin myös säe, napakkaa 
käyttörunoutta. 

Sin ulle suomeksi - Ruotsin 
viranomaisten suomi lapsen- 
kengissä 
Ruotsin viranomaiset julkaisevat aika ajoin kansalai-
sille tarkoitettuja tiedotteita myös suomeksi. Perinteet 
ovat pitkät, sillä jo vuoden 1734 lain esipuheesta voi 
lukea, että kuningas oll oivaltanut omakielisen tiedot-
tamisen merkityksen: 

Irmeli Kuusela 
ja 

Arja Meski 

Ja nijncuin se näky paljon hyödyttäwän Meidän 
uscollisia alammaisiamme Suomen-Maasa, jotca 
Ruotzin Kieldä ej ymmärrä, ios Lakikirja heidän 
äjtinsä kielellä ulos annetan ja jul ist etan. 
(lähde: http://www.utu.fi/agricola/hist/kktk/lait/1734/)  

Tavallisen kansan ej odotettukaan 
1700-luvulla osaavan lukea lakiteks-
tejä itse. Nyt lähes 300 vuotta myö-
hemmin kaikkien, myös meidän ruot-
sinsuomalaisten, on kuitenkin ym-
märrettävä, mitä viranomaiset meille 
viestivätjoko ruotsiksi tai suomeksi. Vir-
kakielen selkeydestä on puhuttu pal-
jon,ja kielitojmistotniin Suomessa kuin 
Ruotsissakin tekevät parhaansa kou-
keroiden oikomiseksi ja eri alojen kie-
lityöläisten kouluttamiseksi. Mutta 

huoltotoimet eivät aina näytä yltä-
vän ruotsinsuomalaisille suunnattuun 
vjestintään, vaan vasta leivottu vähem-
mistökielemme esiintyy usein melko 
väkinäisessä ruotsinmukaisessa pai-
noasussa, jossa normikielen selkeys 
ja sanojen merkitykset ovat hämärty-
fleet. Nykyisestä ruotsinsuomesta uh-
kaa tulla yhtä ruotsinvoittoista ja vie-
raan tuntuista kuin vuoden 1734 laki-
tekstistä. Esimerkiksi syksyn vaalien 
alla sosiaalidemokraatit valottivat sai- 
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raanhoidon visioitaan seuraavasti 
(Suur-Tukholrna 3/2002): 

Sosiaalidemokraatjt haluavat Sinun 
saavan helposti sairaanhoidon palve-
luja, kun niitä tarvitset. Hoidon on ol-
tava siellä missä asutja avoinna sitä 
tarvittaessasi... 
Nvt pakotetaan ennenkaikkea naisia 
työskentelemään hoidon parissa osa-
ajalla. Haluamme tarjota osa-ajalle 
lyöskenteleville mahdollisuuden koko-
aikatyöhönja s(jaisille nykyistä useam-
min tarjotaan vakituisia virkoja. 

Holhoavaa kieltä 
Tiedotteiden suomen kielessä toistuu 
suoranaisten haksahdusten lisäksi pur-
re,joka saattaa tuntua vastaanottajasta 
kiusallisen tunkeilevalta ja holhoavalta. 
Viikkoviestissä 3.10. julkaistuissa tie-
dotteissa niin maakäräjät kuin vero-
virastokin puhuvat suoraan juuri sinul-
le. Maakäräjät otsikoi Rokotuta itsesi: 

Sinulle, joka olet synlynyt 1937 tai ai-
kaisemmin. 
Sinun tulee ottaa rokotus influenssaa 
vastaan joka vuosi., 

kysvmyksiin vastaa Sinua hoitava 
iääkäri. 

Verovirasto holhoaa kiinteistöveroil-
moituksen täyttäjiä: 

Jos kaikki tiedot pitävät paikkansa, ei 
sinun tarvitse tehdä enempää. Sinun ei 
edes tarvitse lähettää lomaketta takai-
sin. 
Si/lo in sinun on täytettävä veroilmoj-
tusiomake... 
Jos sinuila on lisäkysymyksiä? 

Sosiaalihallitus puolestaan tiedottaa 
verkkosivuillaan: 

Sosiaalipalvelulaki - Sinua koskeva 
uudjstukset 1.1.2002 lähtien. 
Sinun oikeutesi vaiittaa avustuspää-
töksestä laajenevat. 

Ruotsissa sinutellaan tuttavallisesti hy-
vinkin virallisissa teksteissä. Suomes-
sakin sinutellaan, mutta vähemmän ja 
hieman eri tavalla. Tuntuisi luonteval-
ta, että ruotsinsuomessa säilytettäi- 

sån suomen kielelle ominaiset ja pe-
rinteiset puhuttelutavat eikä pakotet-
taisi suomea sille vieraaseen tyyliin. Li-
säksi monet suomeksi laaditut tekstit 
on osoitettu juuri sille sukupolvelle, 
jonka äidinkieli on suomensuomi. Tä-
mä olisi esimerkiksi rahastoeläkevi-
ranomaisen oliut hyvä ottaa huomioon 
suomenkielisiä tekstejä laatiessaan. 
Sen lisäksi, että Rahastoeläkkeesj-
esitteen kannessa kysytään Haluatko 
Suomenkielinen apua'?, siinä sinutel-
laan eläkesijoittajia tuhkatiheään, mi-
kä lähes tulkoonjättää varjoonsa teks-
tin varsinaisen sisällön. Suomen kie-
lessä on useita keinoja Iähestyä lukijaa, 
eikä sujuvassa tekstissä tarvitse toistaa 
sinä-sanaa aina, kun ruotsinkielisessä 
tekstissä on kehotus tai sana du. 

Syyskuisten vaalien aikaan saimme lu-
kea puolueiden vaalimainoksia myös 
suomeksi. Hämmästyttäväja huvittava 
oh ihmis ilie (ei ufoilie) osoitettu kes-
kustan ilmoitus Viikkoviestissä 5.9. 

Samat ehdot kaikilie ihmisille! Kaikki 
ihmiset ovat tasa-arvoisia. Jokaiseila 
ih,nisellä on samat oikeudetja samat 
velvollisuudet. 

Piplia paistaa läpi 
Vaalimainos jatkuu raamatullisessa 
hengessä: 

Ihmisoikeuksjlia ei ole kulttuurisia, 
kansallisia tai maallisia rajoja. 
Keskusta ei ilmeisesti tuntenut sanan 
maallinen merkitystä. 

Keskustapuolue haluaa siksi luoda 
enemmän erikoisasuntoja eri kieliä 
puhuville vanhuksille. 

Voi vain ihmetellä, miten erikoisia 
asuntoja näilie kielitaitoisille vanhuk-
si/le on tarkoitus luoda. Piplia paistoi 
läpi tekstin seuraavastakin verbiparista: 

alentaa piensaajien ja eläkeläisten 
veroja ja ylentää tukea niille jotka... 

Asia tulee useimmiten ymmärretyksi, 
mutta lukijan huomio kiinnittyy teks-
tin sisällön sijasta outoihin sanava- 
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lintoihin. Millaisen viestin avuton ja 
tahattornan huvittava vaalirnainos an-
taa vaikkapa äänestyspäätöstään te-
kevälle nuorelle? Ja miten se vaikuttaa 
ruotsinsuomalaisen nuoren kielitajuun? 
Puolueet teettävät ruotsinkieliset vaa-
limainoksensa ammatti-ihmisillä, ja 
tekstit hiotaan sellaiseen muotoon, että 
kaikki ruotsin kieltä taitavat voivat ne 
ymmärtää. Moni hätkähtäisi, ios maj-
noksessa lukisi: Människorättighe-
tema har inga jordiska gränser. Johtuu 
varmaankin välinpitämättömyydestä 
ja tietämättömyydestä, ettei suomen-
kielisten tekstien laatimista anneta 
suomen kielen ammattilaisille. 

Julkisen kielen on oltava 
vi rheetäntä 
Ruotsin kulttuuriministeriöjulkaisi hil-
jattain yli viisisataasivuisen komitea-
mietinnön Mål i mun, iosta ilmestyi 
suomenkielinen tiivistelmä nimellä 
Sanat suuhun. Julkaisun ensimmäisen 
version suomen kieli kangerteli pahas- 

ti,ia sittemmin sitä onkin monilta osin 
korjailtu, vaikkei lopputulos vieläkään 
tee täyttä oikeutta suomen kielelle. Kun 
ruotsin kieltä käsittelevässä mietinnös-
sä todetaan kömpelön suomenkielisen 
tekstin lornassa, ettäjulkisen kielen on 
oltava virheetöntä ja käyttökelpoista, 
romahtaa koko mietinnön ja ministe-
riönkin uskottavuus niin kielen kuin 
vähemmistökieltenkin vaalijana. 

Suomella on siis vähemmistökielen ase-
ma, mutta toistaiseksi ej millään kei-
noin pystytä valvomaan, että viran-
omaiset, puolueet ynnä muu julkinen 
sana julkaisisivat kelvollista suomea. 
Useimmat suomenkieliset tekstit ovat 
käännöstekstejä, mutta suomea taita-
mattomina toimeksiantajilla on har-
voin käsitystä siitä, millaista tekstiä he 
joko ostavat tai teettävät kenellä ta-
hansa suomen kielen taitoisella. Juuri 
virallisten suomenkielisten tekstien 
tulisi esimerkillisellä tavalla antaa tie-
toa ruotsinsuomalaisille, muuten vä-
hemmistökielen asema vesittyy eikä 
palvele tarkoitustaan. 
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Vuoden 2002 puheenaiheita 
ja uudissanoja 
Joskus kielenkäyttäjät pahoittelevat sitä, että kieli 
muuttuu niin nopeasti. Mutta mikä kielessä oikein 
muuttuu? Eivät ainakaan tiheimmin käytettävät sa-
nat (olla, ja, se, ej, että, joka jne.), joita aina tarvitaan 
sitomaan sitä, mistä puhutaan. Puheenaiheet sen sijaan 
vaihtelevat, sillä uusien ilmiöiden myötä kieleen tu1ee 
aina myös uusia sanoja. Niinpä kielen pintakerros on 
hyvinkin eläväja vaihteleva. Sanat heijastavat aikaaja 
sen ilmiöitä ja kiinnostavat myöhemmin myös histo-
rioitsijoita. Mistä Suomessa puhuttiin vuonna 2002? 
Siitä antakoot välähdyksen seuraavat Kielitoimiston 
tiedostoihin poimitut sanat. 

Koonnut 
Riitta 

Eronen 

ege, eku, eukki, eukku 
vuoden alusta käyttöön tulleen euron 
lempi- ja slanginimiä 

kamerapuhelin, kuvapuhelin 
uudenlainen matkapuhelin, jolla voi-
daan välittää paitsi ääntä ja tekstiä 
myös kuvaa 

kokonaiskoulupäivä 
koulupäivä, joka muodostuu, jos oppi-
tuntien jatkoksi varsinkin pienimmil-
le koululaisille tarjotaan mahdollisuus 
viettää iltapäivä koulussa (tätä uutta 
kokopäiväkoulua vasta kokeillaan 
Suomessa) 

suväline, johon voidaan ladata joko 
aikaa tai rahaa 

sena, sintti 
sentin (euron vaihtorahan) lempi- ja 
slanginimityksiä 

tulokaslaji 
Suomen luontoon alun perin kuulu-
mattomia kasveja ja eläimiä, joiden 
leviäminen saattaa vaikeuttaa alku-
peräisten lajien elinmahdollisuuksia 
(esim. lupiini, joka tienvarsikasvina 
valtaa alaa pienemmiltään, mm. kis-
sankellolta) 

leväpuuro 
poikkeuksellisen runsaista sinilevä-
esiintymistä, joita kuumana kesänä 
tavattiin niin Itämeressä kuin järvis-
säkin 

luomusynnytys 
luonnonmukainen synnytys (ilman 
puudutus- ym. lääkeaineita); myös ns. 
normaalisynnytys keisarileikkauksen 
vastakohtana 

matkakortti 
pahvisen matkalipun julkisissa liiken-
nevälineissä korvaava sähköinen mak- 

tulvapakolainen 
Keski-Euroopan suurten jokien tul-
vimisen vuoksi asuinalueeltaan sur-
tymään joutuneista 

tyhy 
lyhenne sanasta tvöhyvinvointi , joka on 
noussut käsitteen työkyvyn ylläpito (eli 
lyky) rinnalle; molemmat liittyvät toi-
mun, joiden avulla pyritään paranta-
maan työntekijöiden työssäjaksamista 
ja samalla ehkäisemään varhaista eläk-
keelle siirtymistä 
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Sanasalaattia 

Tuija 
Määttä 

Sanasalaattini aineksina ovat muuta-
mat sanat,jotka syystä tai toisesta ovat 
Iipsahtaneet niille kuulumattomiin 
merkityksiin. Tällaiset lipsahdukset 
ovat hyvin tavallisia, ja Iuultavaa on, 
että puhuja tai kirjoittaja on ajatellut 
mielessään jotakin tavallisempaa sa-
naa kuin hän sitten on käyttänyt. Toi-
saalta Iipsahduksien syynä saattaa olla 
myös se, että ei tunneta sanan perus-
merkitystä eikä tiedetä, mihin yhtey-
teen mikin sana sopii. 

Sanasalaatissani on mukana myös jo-
kunen sellainen sana,jonka käytön tie-
tyssä yhteydessä voisi kyseenalaistaa 
muttajoka ei välttämättä ole täysin by-
lättävä. 

Tippaleipäkö yksilä? 

oppilaisiin y. inä, Perho,s'kokoel,na,r-
safi onjokunen hieno y. Uusi suomen 
kielen sanakirja (USKS) puolestaan 
laajentaa määritelmää käsittämään 
myös elottomat esineetja sen mukaan 
yksilö-sanaa käytetään "ihmisestä, eläi-
mestä, kasvista tms. (myös elottomas-
ta) itsenäisenä tai yksittäisenä koko-
naisuutena", esim. Hän on tavattoman 
lahjakas yksilö, Postimerkkiyksilö. 

Sanakirjat antavat yhdenmukaiset ja 
selvät määritelmät yksilö-sanasta, sa-
moin sanan käyttöä valaisevat esimer-
kit, joista tässä on mainittu vain muu-
tama. Siksi voikin kysyä, sopiiko vksilö 
seuraavanlaiseen yhteyteen. Esimerkki 
on peräisin verkko-Kalevan teemasi-
vulta,jossa vappuna haastateltiin erään 
oululaisen leipomon leipuria vappulei-
vonnaisten menekistä. 

Tunnissa syntyy tippaleipiä 300-
400 yksilön vauhdilla. 

Tippaleipä luokiteltaneen elottomaksi 
olioksi, vaikka se sisältääkin "elävää" 
hiivaa. Seuraavaksi voisi pohtia, mihin 
ryhmään se kuuluisi (vappuleivonnai-
set?) ja onko se itsenäinen kokonaisuus 
(pursotettu taikinavyyhti?). Voiko siis 
tämänkaltaisia sanoja pitää yksilöinä? 

Esimerkissä oleva numeroilmaus, joka 
ilmoittaa määrän,ja elotonta oliota mer-
kitsevä yksilö-sana eivät sovi yhteen. 
On nimittäin niin, että määrää tarkoit-
tavan numeronjälkeen yksilöä voi käyt-
tää ainoastaan elollisista olioista, esim. 
20 y.n lintuparvi (NS). Elottomasta 
oliosta käytetään määrän mittana kap-
pale-sanaa. 

Yksilö-sanaa näkee käytettävän muiden-
kin sanojen kuin vain kappale-sanan 
vastineena. 

Yhteistyötä ... instituutioiden ja 
yksilöiden kanssa. 

Tässäyksilön käyttö ei ole varsinaisesti 
väärin, sillä asiayhteydestä käy ilmi, 
että sanalla tarkoitetaan nimenomaan 

Yksilö-sanaa näkee silloin tällöin käy-
tettävän useiden muiden sanojen mer-
kityksissä tai niiden asemesta. Tuntuu 
siltä, että sanan merkitys on jotenkin 
hämärtynyt ja luullaan, että sitä voi-
daan käyttää muutamien sanojen syno-
nyyminä. 

"Tunnissa syntyy tippaleipiä 300-
400 yksilön vauhdilla." 

Nykysuomen sanakirjan (NS) mukaan 
yksilö on "jhk ryhmään, lajiin tm. ko-
konaisuuteen kuuluva olio omana it-
senäisenä kokonaisuutena, individi", 
esim. Rodun en y:t saattavat ominai-
suuksiltaan paljonkin poiketa toisis-
taan. NS mainitsee edelleen, että sanaa 
käytetään myös elottomista esineistä, 
mikä kuitenkin on melko harvinaista, 
esim. Saaret ovat kaikkein selvärajai-
simpia maantieteellisiä v:itä. Näiden 
merkitysten lisäksi yksilö voi esiintyä 
mm. kuvakielisissä ilmauksissaja yh-
dyssanan osana. 

Suomen kielen perussanakirja (PS) 
määritteleeyksilön seuraavasti: "yksit-
täinen ihminen, eläin t. kasvi itsenäi-
senä kokonaisuutena", esim. Suhtautua 
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yksittaisiä ihmisiä, individejä. Sopivam-
pi sana tässä lienee kuitenkin yksityis-
henkilö. 

Kulttuuri keskiössä 
Aika ajoin sekä puhuttuun että kirjoi-
tettuun kieleen pulpahtaa muotisanoja 
ja -sanontoja. Useinkaan sanat eivät ole 
uudissanoja tai johdoksia vaan jo kie-
lessä olevia, mutta muotiin tulon yhtey-
dessä niiden merkitys saattaa laajentua 
tai muuttua täysin. Yksi tämän hetken 
muotisana näyttää olevan keskiö. Ta-
vallisessa kielenkäytössä tähän saakka 
harvinainen keskiö merkitsee NS : ssä 
keskusta, keskustaa ja keskiosaa. Sa-
nakirj an mukaan sitä käytetään var-
sinkin tekniikassa, jolloin sillä tarkoi-
tetaan keskipistettä tai keskuskappa-
letta, esim. käyttöpyörän, jyrsimen, 
luistinvarren k. PS puolestaan määnt-
telee keskiön keskiosaksi, keskukseksi 
ja keskuskappaleeksi (äänilevyn kes-
kiö) ja USKS pyörivän laitteen tms. 
keskiosaksi (pyörän, vanteen keskiö). 

Keskiö kuuluu siis tekniikan sanas-
toon, muttajostain syystä sitä on halut-
tu käyttää seuraavanlaisissa lauseis-
sa, jotka ovat peräisin Helsingin Sano-
mista, 

Etenkin aito kulttuuri on Essexin 
imagonkohotuskampanjan keskiössä. 

Göteborgissa oli vastikään kirja-
messut, jossa Suomi oli keskiössä ja 
jossa oli mukana suomalaisia kirjai-
lijoita. 

Esimerkki (3) esiintyy artikkelissa, j o-
ka käsittelee Essexin kreivikuntaa ja 
sen huonon maineen parantamiskeino-
ja. Esimerkki (4) on poimittu Götebor-
gin kirjamessuja käsittelevästä artik-
kelista. Artikkelit eivät ole siis sisäl-
löltään millään tavalla teknisiä, joten 
keskiö-sanalla kirjoittajien täytyy tar-
koittaa jotakin aivan muuta. 

Keskiön tilalle tullee ensimmäisenä 
mieleen keskipiste. Sana kuuluu, kuten 
edellä mainitsin, tekniikan piiriin, 
mutta sitä käytetään myös kuvakie-
lessä. Kunjoku tai jokin, tässä tapauk-
sessa kulttuuri ja Suomi, on keskipis-
teenä, sillä tarkoitetaan kiinnostuksen 
tai huomion kohteena olemista. 

Ilmaisut voisi korvata myös käyttämäl-
lä adjektiivia keskeinen,joka merkitsee 
olennaistaja tärkeää. Tällöin olisi hr-
joitettava: 

.imagonkohotuskampanjassa keskei-
senä ja Suomi oli keskeisenä. Jos esi-
merkissä (3) haluttaisiin todella koros-
taa tärkeyttä, voisi käyttää superlatii-
vimuotoa keskeisimpänä. 

Köyhä kumppani 
Kumppani-substantiivilla lienee jo hie-
man vanhahtava sävy ja nykykielessä 
sitä käytetään hyvin harvoin. Yleisim-
min sitä käytettäneen nykyisin vain 
silloin, kun puhutaan elämäntoverista, 
aviopuohisosta tai liikekumppanista. 
Kumppani-sanan muita merkityksiä 
ovat ystävä, toveri, kaveri ja seuralai-
nen. Usein se esiintyy myös yhdyssa-
nan osana, esim. riitakumppani, vuode-
kumppani, seurustelukumppani. 

. . .sepelvaltimotautia sairastavat va-
rakkaat miehet pääsevät helpommin 
ohitusleikkaukseen tai pallolaajennuk-
seen kuin köyhät kumppaninsa. 

Esimerkin voi tulkita kahdella en ta-
valla. Voi nimittäin olettaa, että artikke-
hissa verrataan j oko varakkaiden mies-
ten ja heidän köyhien puolisoidensa tai 
varakkaiden miesten ja samasta sairau-
desta kärsivien köyhien miesten hoi-
toon pääsyä. Kyseessä on jälkimmäi-
nen tulkinta. Kumppani-sana tuntuu 
tässä hiian läheiseltä ja toverilhiselta. 
Sen sijasta voitaneen käyttää kohtaloto-
veri-sanaa tai sanoa vaikkapa samaa 
sairautta sairastavat tai potevat. 

Lapsellinen opiskelija 
Suomessa on runsaasti hlinen-johtimel-
la muodostettuja adjektiiveja. Näiden 
kantasanana on substantiivi ja adjek-
tiivit merkitsevät kantasanan kaltaista, 

"Göteborgissa oli vastikään 
kirjamessut, jossa Suomi oh 
keskiössä." 
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esim. vaara: vaarallinen, tuttava: 
tuttavallinen. Jotkin 1/inen-adjektiivit 
ovat merkitykseltään possessiivisia, 
perhe: perheellinen, ja jotkin ovat lek-
sikaalistuneita, merkillinen, seural-
linen. 

"Lapselliset ovat ilmeisesti hujaut-
taneet mummoloihin autoilla." 

Lapsellisten opiskelijoiden elämää 
helpottanee lapsiparkki. 

Lauantai-illan juna pohjoiseen on 
täynnä 20-35-vuotiaita perheettömiä 
joulunviettäjiä. Lapselliset ovat ilmei-
sesti hujauttaneet mummoloihin au-
toilla. 

Esimerkkien adjektiivi lapsellinen kuu-
luu leksikaalistuneiden adjektiivien 
joukkoon. Sanalia on useita eri merki-
tyksiä, sekä positiivisia että negatiivi-
sia. Positiivisessa merkityksessä se tar-
koittaa mm. lapsenomainen, lapsille 
ominainen, avoin, välitön, teeskente-
lemätön, vilpitön, puhdas. Negatiivi-
sista merkityksistä mainittakoon mm. 
yksinkertainen, alkeellinen, kehittv-
mätön, typerä, tyhmä, naiivi. 

Tuskin mikään mainitsemistani merki-
tyksistä voisi korvata esimerkkieni lap-
sellinen-adjektiivin, koska merkitykset 
eivät sovi asiayhteyteen. Lauseissa ad-
jektiivia on käytetty vastakohtana lap-
settomalle tai perheettömälle. Sana-
kirjoista ainoastaan NS mainitsee ad-
jektiivin harvinaisen possessiivisen 
merkityksen ja sen leikillisen käytön, 
esim. --- mitäs nyt Jussi tuumii, kun 
l:seksi tuli? 

Näytäs 
Paljon toisiaan muistuttavat ja lähi-
merkityksiset sanat sekoitetaan joskus 
keskenään. Saattaa myös käydä, että 
tavoiteltaessa erilaisuutta valitaankin 
väärämerkityksinen sana. 

Kastelli talonäytös 

Kyseessä on mainos omakotitalosta, 
johon yleisö saa mennä tutustumaan 

tiettyyn aikaan. Sanan näytös käyttö 
tuntuu oudolta. Yleensä tällaisessa yh-
teydessä käytetään näyttely- tai esit-
telv-sanaa. 

Sanaa näytös käytetään ennen kaikkea 
oman kokonaisuuden muodostavasta, 
kohtauksista koostuvasta näytelmän 
osasta, esim. toisen n:ksen kolmas koh-
taus (PS). Myös puhuttaessa sellaisista 
tilaisuuksista tai esityksistä, joissa 
näytetään erilaisia taitoja tms., näytös 
on paikallaan, esim. voimistelunäytös, 
lentonäytös, muotinäytös. 

Näyttely sitä vastoin on jonkinlainen 
yleisölle tarkoitettu tilaisuus,jossa en-
laisia tavaroita, tuotteita yms. on pantu 
näytteilie tai esitellään, usein nimen-
omaan myyntitarkoituksessa, esim. 
autonäyttely, taidenäyttely. Myös esit-
tely tarkoittaa jonkin näyttämistä tai 
mainostamista, esim. uuden malliston 
esittely. 

Kera 
Kera-postpositio lienee useimm ilie tut-
tu arkisista ruokaan liittyvistä asiayh-
teyksistä, esim. Tarjoa kanapata riisin 
kera. Postpositio kuuiuu kuitenkin ylä-
tyyliseen kieleen. PS:n mukaan sitä 
käytetään "liioitellun huolitellussa kie-
lenkäytössä". 

Kun valtioneuvos Virolainen sitten 
joulun alla vajaa pari vuotta sitten kuo-
ii, ykkösjulkkispariskunnan ihailijat 
surivat lesken keralla. 

Keralla-postposition käyttö esimer-
kissä tuntuu oudolta. Lause on peräi-
sin Helsingin Sanomien artikkelista, 
joka on muuten kirjoitettu täysin taval-
liseen neutraaliin asiatyyliin. Nyky-
kielessä jopa kehotetaan välttämään 
kera-sanaa ja korvaamaan se muilla. 
Sanalle on olemassa useitakin vaihto-
ehtoja, joiden käyttö tietenkin riippuu 
asiayhteydestä. NS:n ja PS:n mukaan 
keran merkityksiä ovat kanssa, seuras-
sa, parissa, ohella, mukana ja myötä. 
USKS antaa vain merkityksen jonkin 
kanssa ja toteaa sanaa käytettävän 
"tavallisesti ruoan yhteydessä". Esi-
merkkini kera lienee paras korvata 
kanssa-postpositiolla. 
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Asennetaanko nuuska 
	

leensa. Eiköhän se sinne joko panna, 

suuhun? 
	 pistetä tai laiteta. 

Suomen kielessä on useampia verbejä, 
jotka tarkoittavat jonkin konkreettisen 
asian tai esineen johonkin paikkaan 
panemista. Tällaisia verbejä ovat mm. 
asettaa (asettaa kirja pöydälle), panna 
(panna kahvipannu tulelle), laittaa 
(laittaa kirja hyllyyn) ja pistää (pistää 
kirje postiin). 

(10) Kuvan henkilö asentaa nuuska-
möhkälettä huuleensa. 

Muotoutuuko munkki? 
Muotoutua-verbiä käytetään puhutta-
essa jostakin, joka saa jonkin muodon 
tai joka muodostuu tai muovautuu jo-
honkin muotoon, esim. Kielen m:tumi-
neti sivistvskieleksi (NS), Vasta rn:mas-
sa oleva suunnitelma (PS). Verbiä voi 
käyttää myös silloin, kun tarkoitetaan, 
ettäjokin hahmottuu, kiteytyy, kehkey-
tyy tai kehittyy joksikin. 

Tuskinpa kukaan nuuskaaja 
montteeraa tai installoi 
nuuskamöhkälettä huuleensa. 

Suomalaisten nuuskaamista käsitte-
levän artikkelin (julkaistu Helsingin 
Sanomissa) kuvatekstissä kirjoittaja 
käyttää asentaa-verbiä,joka ei missään 
tapauksessa käy tähän. Verbi kuuluu 
lähinnä tekniikan sanastoon. NS mää-
rittelee verbin laajimminja sen mukaan 
asentaa tarkoittaa "panna koneita, säh-
kö-, vesi-,johto- tms. laitteita valmiista 
osista kokoon t. paikoilleen, koota, 
montteerata", esim. Kirkkoon a:netaan 
keskuslämmitys. PS:ssä todetaan lyhy-
esti "panna koneita tai laitteita käyttö-
kuntoon tai paikoilleen", esim. Makeis-
automaatin a:taminen. USKS fl mu-
kaan asentaa merkitsee "laittaa kone 
tai rakenneosa toimivaksi tai paikoil-
leen, installoida", esim. Sähköjohtojen 
asentamiseen meni muutama päivä. 

Tuskinpa kukaan nuuskaaja montteeraa 
tai installoi nuuskamöhkälettä huu- 

(11) Ja munkkeja niitäkin muotoutuu 
kaiken aikaa. 

Esimerkki on jatkoa oululaisen leipurin 
toteamukseen vappuleivonnaisten me-
nekistä (ks. esimerkki 1). Tottahan on, 
että munkkitaikinasta saadaan muotou-
tumaan eri muotoisia munkki-nimisiä 
leivonnaisia, mutta juuri tähän lause-
kokonaisuuteen niuotoutua-verbi ej ole 
omiaan. Leipuri halunnee sanoa, että 
munkkeja valmistuu tai että nuitä val-
inistetaan kaiken aikaa. 

Lopuksi 
Kielen sanojen perusmerkityksen osaa-
minen ja sanojen oikean käyttöym-
päristön tunteminen ovat edellytys 
toimivalle kommunikoinnille, oli se 
sitten suullista tai kirjallista. Usein 
yhdehlä ja samalla sanalla saattaa olla 
monia merkityksiä, mutta silloin on 
tarkkaan tiedettävä, missä merkityk-
sessä se on tulkittava eri yhteyksissä, 
jotta vältytään väärinkäsityksiltä ja 
koomisilta lipsahduksilta. Lisäksi tuhisi 
muistaa, että kaikilla sanoilla ei vält-
tämättä ole synonyymejä, siis toista 
sanaa ej voi korvata jollakin toisella. 

Lähteet 
Nurmi, Timo, 1998: Uusi suomen kielen sanakirja. Jyväskylä. 
Nykysuomen sanakirja 1-V Porvoo - Helsinki - Juva 1982-1983. 
Suornen kielen perussanakirja 1-III. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen 
julkaisuja 55. Helsinki 1990-94. 

20- Kieliviesti 412002 



Verkkolehti olvallinen 
tiedotuskanava 
Verkkolehti Tukholma.net  luotiin ruotsinsuomalaisten 
palveluhakemistoksi. Internet-sivuilla käynti on hyvää 
vauhtia lisääntymässä, ja verkkolehden tekijät oppivat 
koko ajan uusia tapoja palvella tiedonhakijoita. 

Marja 
Räihä 

Tukholma. netiilä on ikää jo reilut kaksi 
vuotta. Verkkolehti syntyi melkein 
sattumalta, vaikka ajatus oli kangastel-
lut vastaavan toimittajan Mirja Huus-
kon mielessäjo pitkään. 

Mirja Huusko pyysi Maarit Mäkelää te-
kemään Tukhoiman Suomalaiselle kir-
jakaupalle kotisivua. Tapaaminen poi-
ki toisenkin verkkotuotteen, Tukhol-
ma.netin. Mirja Huuskon unelmissa oh 
luoda ruotsinsuomalaisi 1 le tarkoitettu 
palveluhakemistoja tietokanta, ja luon-
noilisena osana siinä olisi tilaa ilmoit-
taj ilie. 

Tukhoima.netin ensimmäinen versio 
oli valmiina vuoden 2000 juhannuk-
sena. Myöhemmin lehdentekijöihin 
liittyi vieiä Martin von Faler, jonka tai-
tojaja työpanosta on tarvittu tietokan-
tojen luomisessa. Ilmoitushankintaa on 
tehostettu viime kesästä alkaen. Verk-
kolehden tekemiseen ovat innostuneet 
myös monet harjoittehijat. 

Palveluhakemisto ej yksin 
riitä 
Alkuperäinen tavoite, pelkän paivelu-
hakemiston luominen ja pitäminen, 
osoittautui vähitellen kannattamatto-
maksi. 
- Verkkolehti tarvitsee myös uutisia 
ja artikkeleita, jotta ihmiset kiinnos-
tuvat käymään sivuilla. Viime keväänä 
yhdistettiin Viikkoviestin toimittama 
Verkkoviesti ja Tukholma.net. Sopi- 

muksen mukaan poimimme Viikko-
viestistä uutisaineistoa sekä tanssi-
ilmoitukset omille sivuillemme, Mirja 
Huusko kertoo. 

Verkkolehden jutut poikkeavat paine-
tun lehdenjutuista; ne ovat paljon lyhy-
en]piä. Juttu pitää pääsääntöisesti pys-
tyä lukernaan päätteeitä ilman, että sitä 
joutuu kelaamaan eteenpäin tai taak-
sepäin. Huuskon mukaan sopivaa ai-
neistoa Internet-sivuilie ovat urheilu-
uutiset juuri iyhyytensä ja ajankohtai-
suutensa takia. Mirja Huuskoiia on 
itsellään kokemusta lehtityöstä muun 
muassa Siirtolaislehtisäätiön (Stiftel-
sen invandrar-tidningen) juikaiseman 
"vanhan" Viikkoviestin toimittaj ana. 
Reportaaseja tulee myös ulkopuoleita, 
ja harjoittelijoina toimivat nuoret ovat 
saaneet astua ensiaskeleitaan lehden 
toimittamisen saralla. 

Verkosta haetaan tjetoa 
Tukholma.netin sivujen kävijämäärä 
on kasvanut erityisesti tämän syksyn ai-
kana. Kuukaudessa rekisteröityy nom 
10000 käyntiä. Sivuihta etsitään paljon 
matkailuun hittyviä asioita. Myös suo-
mensuomahaiset ovat höytäneet Tuk-
holma.netin ja kyselevät esimerkiksi, 
miten Siljan terminaahista pääsee Skan-
senille tai mitä lapsiperhe voisi tehdä 
Tukholmassa yhden päivän aikana. 

Verkkolehti on Mirja Huuskon mukaan 
helppokäyttöinen tiedotuskanava. Pe-
rustamiskustannukset ovat pienet. Ra-
haa ovat vaatinet vain iehteä juikaise-
van yhdistyksen perustaminen, ihmoi-
tus Patentti-ja rekisterivirastoon aika-
kausilehden julkaisemisesta Interne-
tissä sekä rekisteröityminen www- 

Verkkolehti tarjoaa tehtäviä 	- 
monelle innostuneelle. 
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hotelliin. Taloudellista tukea verkko-
lehti on saanut pariin otteeseen Sur-
tolaislehtisäätiöltä. 
- Ylläpitokustannukset ovat pienet, 
sillä muuten lehden julkaiseminen ej 
olisi meille mahdollista. Teemme kaik-
ki aatteellista työtä, j okainen noin kym-
menen tuntia viikossa, Mirja Huusko 
korostaa. 

Huuskon mukaan lehden taso riippuu 
siitä, miten paljon sen tekemiseen käy-
tetään aikaa. Ilmoittajien takia lehden 
tekemisessä on tietynlainen vastuu; si-
vuilla pitää olla kiinnostavaa maten-
aalia, jotta siellä käydään. Toisaalta 
sivujen pitäminen ajan tasalla on hel-
pompaa kuin painetussa lehdessä. 
- Uutiset poistuvat automaattisesti 
Voimme valita pidämmekö jotain jut-
rna kaksi vuorokautta vai kaksi viikkoa. 
Me voimme myös laajentaa lehteä il-
man, että siitä tulee merkittäviä kus-
tannuksia. 

Jatkuvaa uudistumista 
Vuosi sitten Tukholma.net  uusiutui ko-
konaan. Parhaillaan on meneillään tie- 

tokantojen ja layoutin uudistaminen. 
Kaksikielisiä palveluja on muutettu pa-
rempaan muotoon, ja sivuille saadaan 
pian uusia tietokantoja, kuten opas 
Ruotsiin muuttaville ja myös Suomeen 
muuttavien opas. 
- Vähemmistökysymykset ovat yksi 
alue, josta voisimme tehdä oman pe-
rustietokannan, silläjuuri sentyyppisiä 
tietoja pitäisi olla saatavilla keskite-
tysti, Huusko pohtii. 
- Avaamme myös erityiset Tukholman-
sivut, joissa Tukholma tulee koroste-
tusti esille. 

Verkkolehden luonteeseen sopii maini-
osti viestintä lehdentekijöiltä lukijoille 
ja lukijoilta lehdentekijöille. Tukhol-
ma.netin yhteyteen on perustettu kaksi 
kerhoa, keskusteluklubi ja kirjaklubi. 
Keskusteluldubi on avoin kaikille hin-
nostuneilleja kirjaklubinjäsenet saavat 
tarjouksia suoraan sähköpostiinsa. Tuk-
holma.netin kirjaklubia voidaan käyt-
tää muidenkin tarjousten lähettämiseen 
jäsenille. 

www.tukholma.net  

Oj kaisu 
Kiel iviestissä 3/2002 olleessa arti kkelissa "Koul uviraston 
kotisivuifla teemana äidinkieli" annoimme Kouluviraston 
kotisivun osoitteen. Suoraan äldinkielen sivuille pääsee 
osoitteella: http://modersmal.skolverket.se/ 
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Inancisto 

Apuväli nesanastoa 
Kymmenen vuotta sitten ilmestyneessä Ruotsalais-suo-
malaisessa sosiaalialan sanastossa keskeisellä sijalla oh 
sosiaalipalvelulaki. Lisäksi hakusanoiksi valittiin 
pääasiassa yleisen vakuutuksen, lasten- ja vanhusten-
huollon, päihdehuollon, asunnonvälityksen ja siirtolais-
ja pakolaispolitiikan termejä. Sanaston ilmestymisen 
jälkeen on kuitenkin useasti toivottu ruotsalais-suoma-
laista luetteloa vammaisten apuvälineistä. Niinpä 
lautakunnassa on käynnistetty työryhmä, jonka tehtä-
vänä on laatia sanasto, jossa apuvälineiden lisäksi on 
muita vammaisten palveluihin läheisesti liittyviä 
termejä. Seuraavassa luettelossa on valikoima työryh-
män tähän mennessä käsittelemistä sanoi sta. 

Koonnut 
Hannele 

Ennab 

anfallsiarm för epileptiker epilep-
siakohtausten hälytin 

anhörigstöd omaistuki 
anhörigtelefon omaisen puhelin 
anhörigvårdare omaishoitaja 
anpassningsbidrag sopeuttamis-

avustus 
anskaffningsbidrag hankinta-avustus 
anteckningshjälp muistiinpanoapu 
arbetsbiträde työavustaja 
arbetstekniskt hjälpmedel työtekni-
nen apuväline 

arbetsterapeut työterapeutti 
assistansersättning avustaj akorvau s 
avlösning vuorotus 
barndomsdöv syntymäkuuro; 

varhaislapsuudessa kuuroutunut 
bildtelefon kuvapuhelin 
bilstöd autotuki 
biståndshandläggare avuntarpeen-

käsittelij ä 
bladvändare sivunkääntäjä 
bostad med särskild service 

erityispalveluasunto 
brukarmedverkan käyttäjän 

vaikutusmahdollisuus 
daglig livsföring päivittäiset toimin-

not 
datatek, datortek tietotupa 
datorbaserat lässtöd tietokoneavus-

teinen lukemisen tukeminen 
datorbaserat skrivstöd tietokone-

avusteinen kirjoittamisen tukeminen 

De handikappades riksförbund, 
DHR Vammaisten keskusliitto 
depå lainaamo, vuokraamo 
dosett annostelurasia, dosetti 
dyslektiker dyslektikko 
dövblindtolk kuurosokeiden tuikki 
elektronisk textbok sähköinen 
tekstikirja 

elevassistent oppilasavustaja 
flerfunktionshindrad monivam-

mainen 
funktionshinder toimintarajoite 
funktionshindrad toimintarajoit-

teinen 
funktionsnedsättning toiminnan-

vajavuus; vajaakuntoisuus 
förflyttningsträning liikkumistai-
donohjaus 

förmedlingstjänsten för texttelefoni 
tekstipuhelinvälitys(palvelu) 

förstoringsprogram suurennusoh-
jelma 

habilitering kuntoutus, kuntoutta-
minen 

handikappanpassning vammais-
(t)en tarpeisiin sopeuttaminen 

handikappfordon vammaisajo-
neuvo 

Handikappförbundens samarbets-
organ, HSO Vammaisjärjestöjen 

yhteistyöelin, HSO 
handikapphjälpmedel vammais-

(apu)väline 
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handikappkonsulent vammaiskon-
sulentti 

Handikappombudsmannen 
Vammaisasiamiehen virasto 

handikappråd vammaisneuvosto 
handikappupplysning vammais-

neuvonta 
helinackordering ympärivuorokau-

tinen hoito ja huolenpito 
heminstruktör koti(hoidon)ohjaaja 
hemtjänst kotipalvelu 
hjälpmedel apuväline 
hjälpmedelscentral apuvälinekeskus 
Hjälpmedelsinstitutet Apuväline-

instituutti 
högskoleservice korkeakoulupalvelu 
högtalartelefon kaiutinpuhelin 
hörapparat kuulolaite, kuulokoje 
hörcentral kuulonhuoltokeskus 
hörselombud kuulovammaisen 

kotiohjaaja 
hörselrehabilitering kuulonkun-

toutus 
hörselrest jäljellä oleva kuulo 
hörselskadad kuulovammainen 
inläsning nauhoitus, nauhoittaminen 
inläsningstjänst nauhoituspalvelu 
kassettbok kasettikirja 
kommunikationscentra, KomCentra 

kommunikaatiokeskus 
larm hälytin 
ledarhund opaskoira 
ledsagare saattaj a 
ledsagarservice saattaj apalvelu 
lektörshjälp lukupalvelu 
ljudbok äänikirja 
ljudförstärkare äänenvahvistin 
LL, lättläst heippolukuinen, 
selkokielinen, seiko- 

logoped logopedi, puheopettaja 
läs- och skrivstöd luku- ja 

kirjoitustuki 
läs- och skrivsvårighet luku- ja 

kirjoitushäiriö, lukihäiriö 
läs-tv lukutelevisio 
lättläst, LL heippolukuinen, 

selkokielinen, seiko-
nummerslagare numeronvalitsin 
ordbehandlingsmaskin tekstinkä-

sittelylaite 
orienteringsträning liikkumistaidon 

harjoittelu 
ortopedisk sko ortopedinen jalkine 
ortos ortoosi 
parkeringstillstånd pysäköintilupa 
patientnämnd potilaslautakunta 
patientombudsman potilasasiamies 

personlig assistans henkilökohtai-
nen apu 

personlig assistent henkilökohtai-
nen avustaja 

pictogram piktogrammi, pikto 
protes proteesi 
punktskriftsdisplay piste(kirjoitus)-
näyttö 

punktskriftstjänst pistekirjoituspal-
velu 

punktskrivare pistekirjoitin, piste-
kirjoituskone 

rehabilitering kuntoutus, kuntout-
taminen 

rekreationshem lepokoti 
resursperson resurssihenkilö 
riksfärdtjänst valtakunnallinen 

kuljetuspalvelu 
rollator rollaattori 
rullstol pyörätuoli 
rättighetslag oikeuslaki 
rättstavningsprogram oikeinkirjoi-

tusohjelma 
rörelsehinder liikuntarajoite 
röstförstärkare puheäänenvahvistin 
röstgenerator äänigeneraattori 
samtalsapparat puhelaite 
servicelinje palvelulinja 
skolhjälpmedel koulunkäynnin apu-

väline 
skolskjuts koulukuijetus 
skridskokälke jääkelkka, hiihto-

keikka 
skrivtolkning kirjoitustulkkaus 
skärmläsare ruudunlukuohj elma 
specialskola erityiskoulu 
spisvakt liesivahti 
språkskada kielivamma 
språkstörning kielihäiriö 
styrdon ohjain 
symbolkommunikation symboli-

viestintä 
synrest jäijeilä oleva näkö, jäännös-

näkö 
synskadad näkövammainen 
syntetiskt tal synteettinen puhe 
syntolk näkövammais(t)en tuikki 
synträning näönkuntoutus 
särskola erityiskoulu 
talbok äänikirja 
Talboks- och punktskriftsbiblio-

teket, TPB Aäni- ja pistekirjakir-
jasto 

talskada puhevamma 
talsyntetisator puhesyntetisaattori, 
puhekone 

taltidning äänilehti 
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taltoik puhetuikki 
teckenspråk viittomakieli 
teckenspråkstolk viittomakielen 
tulkki 

texttelefon tekstipuhelin 
tillgänglig esteetön; saatavissa 
oleva, saavutettava 

Hakemisto 
aikuisena kuuroutuneiden tulkki 

vuxendövtoik 
annostelurasia dosett 
apuväline hjälpmedel 
Apuvälineinstituutti Hjälpmedels-

institutet 
apuvälinekeskus hjälpmedelscentral 
autotuki bilstöd 
avuntarpeenkäsittelijä bistånds 

handläggare 
avustajakorvaus assistansersättning 
dosetti dosett 
dyslektikko dyslektiker 
epilepsiakohtausten hälytin 
anfalislarm för epileptiker 

erityiskoulu specialskola; särskola 
erityispalveluasunto bostad med 
särskild service 

esteettömyys tillgänglighet 
esteetön tillgänglig 
hankinta-avustus anskaffnings-
bidrag 

helppolukuinen LL, lättläst 
henkilökohtainen apu personlig 
assistans 

henkilökohtainen avustaja person-
lig assistent 

hiihtokelkka skridskokälke 
hälytin larm 
jäljellä oleva kuulo hörselrest 
jäljellä oleva näkö synrest 
jääkelkka skridskokälke 
jäännösnäkö synrest 
kaiutinpuhelin högtalartelefon 
kasettikirja kassettbok 
kielihäiriö språkstörning 
kielivamma språkskada 
kirjoitustuikkaus skrivtolkning 
kommunikaatiokeskus kommuni-

kationscentra, KomCentra 
korkeakoulupalvelu högskole-
service 

koti(hoidon)ohjaaja heminstruktör 
kotipalvelu hemtjänst 
koulukuljetus skolskjuts 

tillgänglighet esteettömyys; saata-
vuus; saavutettavuus 

tolkcentral tulkkikeskus 
trepartssamtal ryhmäpuhelu 
trygghetslarm turvahälytin 
videotelefon videopuhelin 
vuxendövtolk aikuisena kuuroutu-
neiden tulkki 

koulunkäynnin apuväline skolhjälp-
medel 

kuntouttaminen habilitering; 
rehabilitering 

kuntoutus habilitering; rehabilite-
ring 

kuulokoje hörapparat 
kuutolaite hörapparat 
kuulonhuoltokeskus hörcentral 
kuulonkuntoutus hörselrehabili-

tering 
kuulovammainen hörselskadad 
kuulovammaisen kotiohjaaja 

hörselombud 
kuurosokeiden tulkki dövblindtolk 
kuvapuhelin bildtelefon 
käyttajän vaikutusmahdollisuus 
brukarmedverkan 

lainaamo depå 
lepokoti rekreationshem 
liesivahti spisvakt 
liikkumistaidon harjoittelu 
orienteringsträning 

liikkumistaidonohjaus 
förflyttningsträning 

liikuntarajoite rörelsehinder 
logopedi logoped 
lukihäiriö läs- och skrivsvårighet 
luku- ja kirjoitushäiriö läs- och 

skrivsvårighet 
luku- ja kirjoitustuki läs- och 

skrivstöd 
lukupalvelu lektörshjälp 
lukutelevisio läs-tv 
monivammainen flerfunktions-

hindrad 
muistiinpanoapu anteckningshjälp 
nauhoittaminen inläsning 
nauhoitus inläsning 
nauhoituspalvelu inläsningstjänst 
numeronvalitsin nummerslagare 
näkövammainen synskadad 
näkövammais(t)en tulkki syntolk 
näönkuntoutus synträning 
ohjain styrdon 
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oikeinkirjoitusohjelma 
rättstavningsprogram 

oikeuslaki rättighetslag 
omaisen puhelin anhörigtelefon 
omaishoitaja anhörigvårdare 
omaistuki anhörigstöd 
opaskoira ledarhund 
oppilasavustaja elevassistent 
ortoosi ortos 
ortopedinen jalkine ortopedisk sko 
palvelulinja servicelinje 
pikto pictogram 
piktogrammi pictogram 
pistekirjoitin punktskrivare 
pistekirjoituskone punktskrivare 
piste(kirjoitus)näyttö punktskrifts-
display 

pistekirjoituspalvelu punktskrifts-
tjänst 

potilasasiamies patientombudsman 
potilaslautakunta patientnämnd 
proteesi protes 
puhekone talsyntetisator 
puhelaite samtalsapparat 
puheopettaja logoped 
puhesyntetisaattori talsyntetisator 
puhetulkki taltoik 
puhevamma talskada 
puheäanenvahvistin röstförstärkare 
pysäköintilupa parkeringstillstånd 
pyörätuoli rullstol 
päivittäiset toiminnot daglig livs-

föring 
resurssihenkilö resursperson 
rollaattori rollator 
ruudunlukuohjelma skärmläsare 
ryhmäpuhelu trepartssamtal 
saatavissa oleva tillgänglig 
saatavuus tillgänglighet 
saattaja ledsagare 
saattajapalvelu ledsagarservice 
saavutettava tillgänglig 
saavutettavuus tillgänglighet 
seIko- LL, lättläst 
selkokielinen LL, lättläst 
sivunkääntäjä bladvändare 
sopeuttamisavustus anpassnings-

bidrag 
suurennusohjelma förstoringsprogram 
symboliviestintä symbolkommuni-

kation 
synteettinen puhe syntetiskt tal 
syntymäkuuro barndomsdöv 
sähköinen tekstikirja elektronisk 

textbok 
tekstinkäsittelylaite ordbehand-

lingsmaskin 

tekstipuhelin texttelefon 
tekstipuhelinvälitys(palvelu) 

förmedlingstjänsten för texttelefoni 
tietokoneavusteinen kirjoittamisen 

tukeminen datorbaserat skrivstöd 
tietokoneavusteinen lukemisen 

tukeminen datorbaserat lässtöd 
tietotupa datatek, datortek 
toiminnanvajavuus funktionsned 

sättning 
toimintarajoite funktionshinder 
toimintarajoitteinen funktionshind-

rad 
tuikkikeskus tolkcentral 
turvahälytin trygghetslarm 
työavustaja arbetsbiträde 
työtekninen apuväline 
arbetstekniskt hjälpmedel 

työterapeutti arbetsterapeut 
vajaakuntoisuus funktionsnedsätt-

ning 
valtakunnallinen kuLjetuspalvelu 

riksfärdtjänst 
vammaisajoneuvo handikappfordon 
vammais(apu)väline handikapp-

hjälpmedel 
Vammaisasiamiehen virasto 

Handikappombudsmannen 
Vammaisjärjestöjen yhteistyöelin, 

HSO Handikappförbundens samar-
betsorgan, HSO 

vammaiskonsulentti handikapp-
konsulent 

vammaisneuvonta handikapp-
upplysning 

vammaisneuvosto handikappråd 
Vammaisten keskusliitto De 

handikappades riksförbund, DHR 
vammais(t)en tarpeisiin sopeut-

taminen handikappanpassning 
varhaislapsuudessa kuuroutunut 
barndomsdöv 

videopuhelin videotelefon 
viittomakielen tulkki teckenspråks-
tolk 

viittomakieli teckenspråk 
vuokraamo depå 
vuorotus avlösning 
ympärivuorokautinen hoito ja 
huolenpito helinackordering 

äänenvahvistin ljudförstärkare 
äänigeneraattori röstgenerator 
Aäni- ja pistekirjakirjasto Talboks-
och punktskriftsbiblioteket, TPB 

äänikirja ljudbok, talbok 
äänilehti taltidning 
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Kortfattat om innehållet 

S. 4 Marjut Markkanen skriver om sitt drömyrke, att översätta finsk litteratur 
till svenska. Hon ger exempel på vad som är svårt och hur ett problem ibland 
löser sig självt. 

S. 5 Lotta Weckström studerar unga sverigefinnars attityder till och uppfatt 
ningar om finskhet och dess betydelse. Hon vill bl.a. få reda på vilken roll 
språket spelar för de trettioåriga sverigefinnar som är hennes informanter i 
Västmanland. 

S. 8 Barbro Allardt Ljunggren skriver i sitt inlägg om det viktiga arbete som 
utfördes av vissa politiska partier och av sverigefinska organisationer, 
speciellt av Sverigefinska Riksförbundet, innan finska språket erkändes som 
minoritetsspråk i Sverige. Hon anser också att ett par tal hade stor betydelse i 
sammanhanget. Det är tal som Finlands respektive Sveriges statsminister 
höll i början av 1990-talet. 

S. 11 Jorma Ikäheimo har inspirerats av frågan vad ett nyhetstelegrams 
innersta väsen egentligen är. Eftersom han själv är journalist som arbetar på 
radio kan han ge många kriterier som utmärker ett idealiskt nyhetstelegram. 

S. 13 Irmeli Kuusela och Arja Meski har läst finskspråkiga texter som olika 
politiska partier och myndigheter publicerat, och deras bedömning är 
entydig. Finskan i texterna är i många fall helt undermålig. Detta väcker 
osökt frågan vad orsaken kan vara. Författarna ger inte något svar på frågan, 
men de anser att när finska används i offentliga sammanhang bör språket 
vara korrekt och väl fungerande. 

S. 16 Riitta Eronen sänder en hälsning bestående av tio finska nyord som 
visar vad som har varit aktuellt i Finland under 2002. 

S. 17 När kan man använda de finska orden yksilö 'individ' och asentaa 
'installera'? Tuija Määttä har samlat många exempel på meningar där bl.a 
dessa ord används på ett sätt som inte verkar idiomatiskt - i varje fall inte 
ännu. 

S. 21 Nättidning är en mycket användbar informationskanal. Marja Räihä 
skriver om det finskspråkiga Tukholma.net  som under sina två verksam-
hetsår vuxit markant. 

S. 23 En svensk-finsk förteckning över handikapphjälpmedel mm. är under 
arbete på Sverigefinska språknämnden. Hannele Ennab har sammanställt en 
lista som ger ett litet smakprov. Eftersom arbetet med förteckningen sker 
parallellt med nämndens övriga arbete går det inte i dag att säga när hela 
förteckningen är färdig. 
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KI*eii*vi@esti* 
toivottaa kaikille 
rauhaisca, Idmminmielista 
joulunaikac ja 
pirtedtd, virkedkielista , 
uutta vuotta. 
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