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Suomen kieli puhuttaa 

Vähän ennen vuodenvaihdetta käytiin vilkasta keskustelua suomen 
kielen asemasta Ruotsin yliopistoissa. Keskustelun sai aikaan se, että 
Mälarinlaakson korkeakouluun perustettiin erityinen keskus, j ossa on 

Paula 	tarkoitus opettaa ja tutkia suomen kieltä ja ruotsinsuomalaista kult- 
Ehrnebo 	tuuria. Keskuksesta on kerrottu myös Kieliviestissä. Uuden laitoksen 

pelättiin uhkaavan vanhojen, vakiintuneiden laitosten olemassaoloa. 
Outi Honkasalo on keskustelun innoittamana ottanut selvää, miten ja 
missä määrin suomen kieltä Ruotsin yliopistoissa on opetettu ja 
opetetaan. Hänen esittelemänsä tiedot ovat mielenkiintoisia mutta 
kylläkin aika masentavia. Suomen kieltä ej ole pystytty pitämään sillä 
tasolla kuin voisi toivoa ja odottaa. Yksi syy on varmaan se, että suomi 
on aina kuulunut ns. pienten kielten joukkoon ja sen asema on siksi 
ollut epävakaa. Suomen kielen edustajat ovat yliopistojen määrärahoja 
jaettaessa olleet aina alakynnessä. Osittain syynä saattaa myös olla se, 
että kurssitarjontaa ej ole erityisemmin uudistettu, mikä on voinut 
vaikuttaa opiskelijamääriin. Varmasti syitä on muitakin. Ehkä 
Kieliviestin lukijoillakin on mielipiteitä asiasta. Kirjoittakaa siinä 
tapauksessa! 

Suomen kielen asemien puolustamisesta kirjoittaa myös Pia-Mari 
Suomela toimittajan työtä käsittelevässä kolumnissaan. Hän pohtii 
erityisesti kysymystä, saako ruotsinsuomalainen toimittaja ajaa 
suomen kielen asiaa. 

Tabu salan termejä voidaan käyttää monella tavalla ja rahanmenokin 
voidaan helposti selittää säästöksi. forma Ikäheimo selostaa huomioi-
taan muutamien tavallisten termien käytöstä - vai voisiko sanoa 
sanoilla manipuloimisesta. 

Merja Laitinen puolestaan toteaa, että ruotsinsuomalaisten oloja on 
ainakin alettu selvittää vähemmistöaseman hyväksymisen jälkeen, 
vaikka varsinaisia konkreettisia tuloksia onkin vähän. 

Sivuamme vielä myös lautakunnan Ruotsinsuomalaisten nuorten 
puhekielen sanastoa -hanketta. Arja Meski on paneutunut hanketta 
varten kerättyyn aineistoon ja kirjoittanut sen pohjalta laajan tutkiel-
man Tukholman yliopiston Suomen kielen laitoksessa. Leena 
Koivuneva on tutustunut tutkielmaan ja esittelee siitä löytämiänsä 
esimerkkejä nuorten värikkäästä kielestä ja innovatiivisista sananmuo-
dostusstrategioista. Kyseessä olevan sanaston keruusta on jo pan 
vuotta. Nyt kaivattaisiin opettajien aktiivisuutta, että uusien oppilas-
ryhmien uudet puhekielen sanat saataisiin talteen ennen kuin nuoret 
lakkaavat käyttämästä niitä. 
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Inolumni 

Kielivallan vahtikoira 

Kahdeksan vuotta sitten tein puhelinhaastattelun, joka sai minut 
raivon partaalle. Olin silloin töissä Radio Upplannin suomen-
kielisessä toimituksessa. Langan toisessa päässä oli Norrtäljen 

Pia-Mari 

	

	kunnan virkamies, joka valmisteli päätöstä erään koulun suoma- 
Suomehi laisluokkien lakkauttamisesta säästösyistä. Jankutin suomen 

kielen silloisesta erityisasemasta ja lasten oikeudesta äidinkie-
leensä. Eikö virkamiestä huolestuttanut se, etteivät lapset oppisi 
kunnolla äidinkieltään? 
- Ej, vastasi virkamies, enemmänkin olen huolestunut siitä, ettei-
vät lapset opi tarpeeksi hyvin ruotsia päästäkseen jatko-opintoihin. 
Viittasin tuoreisiin tutkimuksiin siitä, miten äidinkielen, suomen, 
osaaminen edistää ruotsin oppimista. 
- Sinulla on vanhat tiedot, konimentoi virkamies. 

Jatkoimme inttämistä varttitunnin. Haastattelun aikana ääneni 
nousi falsettiin silkasta turhautumisesta. Minusta tuntui kuin kyse 
ej olisi pelkästä luokkien lakkauttamisesta: sulkemalla suomen-
kieliset luokat virkamies lähestulkoon polkisi ihmisoikeuksia. 
Veisi lapsilta heidän äjdinkielensä. Virkamies piti keskustelua 
aiheesta myrskynä vesilasissaja oll varma siitä, että asiatjärjes-
tyisivät parhaalla mahdollisehla tavalla. Luokat lopetettiin. 

Jälkeenpäin olen miettinyt omaa rooliani tuota juttua tehdessäni. 
Toimittajan kuuluu kyseenalaistaa tehtyjä esityksiäja päätöksiä. 
En kuitenkaan pitäytynyt vain kyseenalaistamiseen, vaan asetuin 
puolustamaan luokkia. Ajattelin, että jos en suomenkielisenä 
toimittaj ana pidä äidjnkielistä luokkaa tärkeänä, niin kuka pitää. 
Ei ainakaan ruotsalainen kollegani, jonka kanssa jutustelin toimi-
tuksen käytävählä. 
- Suomalainen luokka. Mihin sitä tarvitaan? hän kummastehi. 
Myös suomenkielisessä toimittajakunnassa olemme aika ajoin 
pohtineet propagandajournalistin roolia. Ruotsinsuomalainen 
toimittajayhdistys järjesti syksyllä 1999 seminaarin, jossa poh-
dittiin vähemmistöjournalismin olemusta. Saako toimittaja ajaa 
suomen kielen asiaa, vai kärsiikö silloin ammatti-integriteetti? 

Itse olen mieltänyt kysymyksen niin, että oikeutta suomenkieli-
siin palveluihin saa puolustaa. Olisihan outoa, jos vähemmistö-
kielinen toimittaja ej itse hyväksyisi vähemmistöläisyyttä. Koko-
naan toinen asia on tarkastella olemassa olevia vähemmistökieli-
siä palveluja ja insituutioita kriittisesti. Se on myös vähemmistö-
toimittajan velvollisuus. 
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Suomen kielen vähemmistöasema on tukevoittanut vähemmistö-
toimittajan roolia. Aiempi erityisasema oli käsitteenä köykäisem-
pi: vähemmistöasema on vahvemmin ankkuroitu tähän maahan 
mietinnöillä, vähemmistölailla, Euroopan neuvoston sopimuk-
silla ja nimikkoministerillä. Nyt poliitikoilta ja virkamiehiltä voi 
kysellä vähemmistöasemaan vedoten, miten suomenkieliset 
palvelut on järjestetty. Vastaus on usein, että ej mitenkään, mutta 
pelkällä kysymyksellä vol panna päättäjät edes miettimään 
vähemmistönäkökulmaa. 

Itse todehlisuutta uudet näkökulmatkaan eivät aina muuta. Tein 
viime keväänä Ruotsin Television Uutisiin juttua suomenkielisen 
luokan lakkauttamisesta Tyresössä. Lakkauttamista perusteltiin 
lasten vähyydehlä. Haastattelemani kunnallispoliitikko pahoitteli 
päätöstään: "Onhan tällaisen ratkaisun tekeminen ikävää, kun 
suomen kielellä on nyt se vähemmistöasemakin." 

Ruotsinsuomalaisten nuorten 
kielen Iuovuus yllätti tutkijan 
Ruotsinsuomalaisten nuorten suomen kieli on sekä 
värikästä että monipuolista. Tämä ilmenee Arja Meskin 
Tukholman yliopiston Suomen kielen laitokselle 
tekemästä laaj asta kyselytutkimuksesta Puhekieliset 
sanat ja slangisanat ruotsinsuomalaisten nuorten 
kielessä. 

Leena 
Koivuneva 

- Mielessä oli käynyt, että nuorten kieli 
olisi saattanut olla näivettynyttä, mutta 
tutkimustulokset kumosivat tämän aja-
tuksen, Meski toteaa. 

Esimerkkinä luovuudesta voisi käydä 
vaikka raha-automaatti, joka jonkun 
vastauksessa tarkoittaa äitiä. Desk-
riptiivisestä luovuudesta kertovat myös 
tietokonetta ja tekniikkaan suhtautu-
mista kuvaavat sanat: roskakone, on-
neton paska ja maailmanlopun vekotin. 
Arja Meski tarkastelee tutkimukses-
saan Ruotsinsuomalaisen kielilauta-
kunnan ja Tukholman yliopiston suo-
men kielen laitoksen keräämää nuorten 
puhekieltä kuvaavaa sanastoa, jonka 

keruuseen Arja Meski myös itse osal-
Iistui. Sanasto kerättiin Ruotsin kun-
nallisten peruskoulujen suomenkielis-
ten yläasteen luokkien, äidinkielen 
ryhmien, ruotsinsuomalaisten vapaa-
koulujen sekä osin myös lukiolaisten 
keskuudesta. Koulujen maantieteel-
linen hajonta ulottui Haaparannalta 
Trollhättaniin. 

Tutkimuksen tavoitteena oli antaa kuva 
ruotsinsuomalaisten nuorten käyttä-
mästä vapaasta puhekielestä ja sen 
sanastosta. 

Oppilaita pyydettiin kirjoittamaan ky-
selylomakkeessa annetuille sanoille 
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puhekielisiä ilmaisuja ja slangisanoja, 
joita he itse tai heidän ikäisensä nuoret 
käyttävät puhuessaan vapaamuotoista 
suomea. Kyse oli nuorille tutuista ilmi-
öistäja lähipiirin ihmisistä, osin myös 
"kielletystä alueesta". 

Tutkimuksesta käy ilmi, että nuoret 
käyttävät reippaasti vierasperäisiä, 
lähinnä ruotsin- ja englanninkiehisiä 
sanoja,jotka he sopeuttavat luontevasti 
suomenkieliseen asuun samalla tavalla 
kuin vierasperäisiä sanoja on sopeu-
tettu suorneen vuosituhansia. 

Ruotsinsuomalaiset nuoret eivät bailaa 
yhtä useasti kuin festaavat 'juhlivat' 
eivätkä mene juhliin vaan festeihin, 
Ruotsissa kun asuvat. 

—Vierasperäisten sanojen viljely voi 
tuntua kartettavalta, mutta nuoret ej-
vät ota käyttöön rnitä tahansa sanoja, 
vaan sanoja, jotka tukevat heidän tä-
mänhetkistä identiteettiään. Niissä on 
tunnelatausta, iskevyyttä ja sisältöä, 
Arja Meski kuvailee. 

Meskin mielestä pelkurin vastineena 
käytetty sana fegu on koko tutkimus-
aineiston riemastuttavimpia sanoja, 
sillä siinä yhdistyvät loistavalla tavalla 
ruotsista lainattu sanafegis ja suomen-
kiehinen slangiaines. 

Juuri lainasanojen käyttö yhtenä tar-
kastelun kohteena toi Meskin mukaan 
tutkimukseen oman suolansa, jota il-
man materiaahi olisi jäänyt valjuksi. 
Ovathan ruotsalaiset lainat maustaneet 
myös Helsingin puhekieltä ja tehneet 
siitä nimenomaan slangin. 

—Vierassanoista haetaan voimaa ja 
väriä ilmaisuun, vahvistetaan oman 
ryhmän henkeä, Meski luonnehtii. 

Vaikka lainasanojen käyttö olikin run-
sasta, oppilaiden sanavarastossa il-
meni myös hyvinkin vanhakantaisia 
suomen sanoja. Niinpä esimerkiksi 

ra/ian vastine oli ora vannahka ja kiinni 
jäämisestä joku käytti ilmaisua kar-
hunrauta. 

Kielikuvissa kukki myös huurnori, van-
ha mies oli erään tytön vastauksessa 
stunt man (elokuvissa vaaralhisissa 
kohtauksissa esiintyvä sijaisnäyttelijä). 

Värikkäitä kielikuvia 
Naisten ja miesten sukupuohielimiä il-
mentäville sanoihle löytyi runsaasti vä-
rikkäitä kielikuvia. Naisten rintoja ku-
vailtiin ilmaisuilla melonit, säinpylät, 
keuhkot, puskurit, hillotnunkit, pimpeli-
pompelit ja pinipulitissit. 

Naisten sukupuohielin sai ruotsin kie-
lestä vastineekseen käännöslainan hii-
ri, muita ohivat suti ja tasku. Miehen 
ehin puolestaan oli rnuun muassa letku, 
lörppö, iho pitkällä, tikkari, nousi-
ainen. 

Sukupuolielämää kuvaavien puhekie-
len vastineiden ottaminen mukaan tut-
kimukseen on perustehtua; ovathan nuo-
ret opettehemassa aikuiselämää. 

Asenne-eroja 
Tyttöjen ja poikien antamissa vastauk-
sissa oh nähtävissä asenne-eroja. Yh-
tenä esimerkkinä tästä Meski poimii 
ulkomaalaista tarkoittavia vastineita. 
Poikien vastauksissa esiintyi monta 
melko vahvaaja kiehteistä sanaa: mutis, 
turkki, kumman mojo, mokkakikkeli, 
savupää, kuravittu, kurakyrpö, gehabi, 
lakupekka. Sen sijaan tytöihlä ulko-
maalaisen nimitykset ohivat Meskin 
miehestä jonkin verran neutraahimpia: 
mutsku, auderi, flatipalli, himmee, 
mutapässi, mutu, ulainen, ulkkari. 

Uhkomaalaisen vastineeksi nuoret an-
toivat lukuisissa vastauksissa sanan 
turkki. Tämä juontunee turkkilaista 
tarkoittavasta ruotsin sanasta turk. 
Meski olettaa, että tämän sanan käyttö 
on ominaista vain ruotsinsuomahaisihle 
ja poikkeaa siis suomensuomalaisesta 
käytännöstä. 
Ruotsinsuomalaisten nuorten puhe-
kielestä voitaisiin Meskin mukaan sa-
noa, että se ikään kuin jatkaa vanhan 
Helsingin shangin perinteitä lama- 

Nuoret käyttävät sanoja, jotka 
tukevat heidän tämänhetkistä 

L 
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tessaan sanoja ruotsista. Mielenkiin-
toisena vertailukohteena Meski maj-
nitsee Heikki Paunosen vuonna 2000 
valmistuneessa laajassa Helsingin slan-
gin sanakirjassa Tsennaciks stadii, bon-
jaaks slangii esiteltävät prosenttiluvut 
vanhasta stadin slangista. Ruotsalais-
peräisten sanojen osuus siinä oli jopa 
kolme neljäsosaa koko sanastosta, kun 
taas suomalaista alkuperää olevien 
sanojen määräksi jäi noin 20 prosent-
tia. Ruotsinsuomalaisten nuorten vas-
tineissa nuo luvut ovat kuta kuinkin 
päinvastaiset. 

Tuulahduksia Suomesta 
Tulokset kertovat myös jotakin tutki-
muskohteena olleiden ruotsinsuoma-
laisten lähtötaustasta: vastaukseksi 
syrjäisehle paikkakunnahle oli nimetty 
suomalaisia paikkoja kuten Kemi ja 
Meltosjärvi. 

Tuulahdus Suomesta tuntuu myös mur-
teehlisissa sanoissa olovi, kohovi ja vi-
nettua. Lystikästä kansanomaisuutta on 
myös vastineessa CT-vehe sanahle cD-
soitin. 

Kielen dynamiikkaa 
"Puhekieli ja sen slangi-ilmaisut ovat 
kielen dynamiikkaa, ne sisähtävät pal-
jon luovuuttajajokainen sukupolvi Iuo 
uusia sanoja ja ilmaisuja, joista osajää 

elämään ja siirtyy vähitehlen yleiskie-
leen. Tutkimalla nimenomaan nuorten 
kieltä voidaan samahla myös kannustaa 
ja innostaa nuoria kehittämään heidän 
omaa kaksikiehisyyttään. Mitä enem-
män vähemmistökiehi saa osakseen yh-
teiskunnan arvostusta, sitä varmemmin 
myös sen puhujat itse osaavat antaa 
arvoa omalle kielelleen ja haluavat 
ilmaista sillä kaikkia elämänalueita 
kuvaavia asioita, eivät vain suppeata 
kotipiirin ja lähipiirin elämää", Arja 
Meski tiivistää. 

Tutkimus sopii hyvin 
opetustarkoitukseen 
Niinpä Meski toivoo, että nuoret voisi-
yat myös lukea jaksoja tutkimuksesta 
esimerkiksi yläasteehla, johloin suomen 
opetuksessa käsitehlään puhekieltä ja 
slangia. Ehkä he tuntisivat tekstin omak-
seen paremmin kuin vaikkapa Helsin-
gin slangin. 

Kaiken kaikkiaan Meskin tutkimus on 
kiintoisaa luettavaa kenelle tahansa, ej 
vähiten siksi, että sen avuhla pääsee su-
keltamaan ruotsinsuomalaisten nuorten 
maajimaan, kurkistamaan "pään si-
sään". Lisäarvoa tutkimuksehle antaa 
siinä käytetty ilmeikäs ja selkeä kieli, 
joka on vailla turhia akateemisia rön-
syj ä. 

Tutkimus saataneen lähiaikoina Tukholman yliopiston Suomen kielen laitoksen kotisivulle: 

http://www.finska.su.se/ 
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Vähemmistöasema vienyt 
ruotsinsuomalaiset selvitys- 
myl Iyyn 
Ruotsinsuomalaisten eloa ja oloja on selvitetty ja sej-
vitetään yhä monesta näkökulmasta sen jälkeen kun 
ruotsinsuomalaisista pari vuotta sitten tuhi kansallinen 
vähemmistö saamelaisten, romanien, tornionlaakso-
laisten ja juutalaisten ohella. Pääosa selvityksistä ej ole 
- ainakaan vielä - edennyt konkreettjselle tasolle. 

Ruotsinsuomalaisia on käsitelty useissa 
valtiollisissa selvityksissä sen jälkeen 
kun heidät tunnustettiin kansalliseksi 

Merja 	vähemmistöksi keväällä 2000. Muun 
Laitinen muassa ruotsinsuomalajsten vanhus-

ten olot ovat olleet selvityksen kohtee-
na. Kouluvirasto on selvittänyt kan-
sallisten vähemmistöjen koulutuksen 
tilaa, Kulttuurineuvosto kulttuuritar-
peita, Lehdistötukilautakunta vähem-
mistöviestinten tukea. Maaherra Kan 
Marklundin jättämässä arkistomie-
tinnössä Ruotsinsuomalaisten arkis-
ton asema on ollut puntanissa ja Ruot-
sinsuomalainen kielilautakunta on ollut 
esillä ruotsin kielen asemaa selvit-
täneen komitean työssä. 

liskuussa. Kun hallituksen budjetti jul-
kistettiin, komitean sihteeri Anders 
Ekman hämmästeli Sisuradion haas-
tattelussa sitä, että komitean työhön 
liittyy myös vähemmistöpoliittinen 
osa, se oli jäänyt selvityksentekijöiltä 
hämärän peittoon. 
- Tästä meillä ej ole otetta, hän sanoi, 
mutta lupasi perehtyä asiaan. 

Vaikka selvitystyö onkinjo ollut käyn-
nissä viime vuodesta asti, kansankor-
keakoulujen tai opintoliittojen vähem-
rnistöpoliiuista merkitystä ej ole lain-
kaan ryhdytty miettjrnään. Vähemmis-
töjärjestöjen tukimahdollisuuksia se!-
vitetään parhaillaan. 

Vähemmistöpoliittinen osa oh 
jäänyt selvityksentekijöiltä 
hämärän peittoon. 

Kuluvaksi vuodeksj annetussa valtion 
budjetissa mainitaan kansansivisty-
tystyön arviointi (Utvärdering av folk-
bildningen), jolla hallitus katsoo ole-
van myös vähemmistöpoliittinen ulot-
tuvuus. Vuonna 2001 asetettu valtiol-
linen komitea otetaan esille hallituksen 
budjetin vähemmistöpoliittisessa osas-
sa. Kansansivistyksen arviointityötä 
johtaa Orebron läänin maaherra Gerd 
Engman ja hänellä on sihteerinä apu-
naan entinen liittosihteeri Anders Ek-
man. Mietinnön on tarkoitus valmistua 
kokonajsuudessaan ensi vuoden maa- 

Tieto jatkokoulutuksesta 
ej mennyt perille 
Kun hallitus pyysi Kouluvirastolta sel-
vitystä kansallisten vähemmistöjen 
koulutuksesta, seurauksena oh, että 
Tukholman opettaj akorkeakoulu sai 
hallitukselta tehtäväkseenjärjestääjat-
kokoulutusta ruotsinsuomalaisille äi-
dinkielenopettajille. Näin sanottiin 
budjetin vähemmistöpoliittisen osan 
tekstissä. Tukholman opettajakorkea-
koulun johdohle valtiovallan viesti ei 
kuitenkaan ollut kulkeutunut. Heille 
tieto oli uusi ja yllättävä. Ilmeisestijat-
kokoulutusta tästä huohimatta on vähi-
tellen nyhdytty muotoilemaan. 

Alkukesästä 2001 valmistui selvitys 
ruotsinsuomalaisten vanhusten tilan- 

8 - Kieliviesti 112003 



teesta. Selvitystyössä Sosiaalihalli-
tuksen tehtivänä oli löytää myönteisiä 
esimerkkejä siitä, kuinka suomenkie-
listen ikäihmisten hoito on joissakin 
kunnissa kyetty järjestämään sekä har-
maahapsia itseään että kuntien päättäjiä 
tyydyttävällä tavalla. Valtion budjetis-
sa sanotaan, että hallituksen kanslias-
sa harkitaan toimia raportin pohjalta. 
Vähemmistöasioista vastaavan minis-
terin Mona Sahlinin alaisena työsken-
televä ministeriöneuvos Gunnar Her-
mansson selittää, että nyt mietitään, 
kuinka voitaisiin yrittää levittää niitä 
hyviä esimerkkejä, joita Sosiaalihal-
litus raportissaan esittää. Hermans-
sonin mukaan raporttia voisi ehkä esi-
tellä Ruotsin kuntien edustajille pidet-
tävässä konferenssissa, joka on jo 
toistamiseen siirtynyt, ensin syksystä 
vuodenvaihteeseen ja sitten vuoden-
vaihteesta kevättalveen. 

- Käytännössähän ruotsinsuomalais-
ten ikäihmisten hoito on mahdollista 
järjestää kunnissa ilman suuria lisäkus-
tannuksia, sanoo ministeriöneuvos 
Hermansson. 

Nyt on kulunutjo yli puolitoista vuotta 
siitä, kun selvitys ruotsinsuomalaisten 
vanhusten oloista valmistui. Samalla 
suomenkielisille tarkoitettua vanhus-
tenhuoltoa joudutaan puuhaamaan mo-
nissa kunnissa eri puolilla maata ilman 
niitä tietojaja myönteisiä esimerkkejä, 

jotka hallituksen toimeksiannosta on 
kerätty. 

Ruotsinsuomalaisia nimenornaan kan-
sallisena vähemmistönä käsitteleviä tai 
sivuavia selvityksiä on tehty tal on te-
keillä yhteensä ainakin kymmenkunta. 

Suotuisaa jälkeä 
Monesta valtiolhisesta selvityksestä 
on syntynyt ruotsinsuomalaiselle yh-
teisölle suotuisaajälkeä. Käsittääkseni 
Ruotsinsuomalaisten arkiston johto 
suhtautuu myönteisesti Kari Mark-
lundin johtaman arkistokomitean pon-
nistuksiin. Selvitystyössä Ruotsinsuo-
malaisten arkistolta kysyttiin ensi ker-
taa sen omaa miehipidettä tulevaisuu-
destaan. Niin ikään Ruotsinsuomalai-
sen kielilautakunnan asema vakautunee 
taloudellisesti, kun se pääsee suunnit-
teilla olevan uuden kiehiviranomaisen 
siipien suojiin. 

On kuitenkin todettava, että kaikki 
selvitykset tuskin koskaan etenevät niin 
pitkälle, että ruohonjuuritason ruot-
sinsuomalainen pääsee osalliseksi 
niiden annista. Osa näyttää hautautuvan 
ministeriöihin, toiset unohtuvat kuu-
luisan byrokratian rattaisiin. 

Joissakin asioissa sen sijaan edetään 
ilman virallisia selvityksiä. Tästä on 
esimerkkinä vähenmiistöministeri Mo-
na Sahlinin odottamaton lupaus suo-
menkielen aseman vahvistamisesta 
Mälarinlaaksossa, jonka hän yllättäen 
antoi 6. hehmikuuta Suomen Yleisra-
dion haastattelussa. 

Vanhusten hoitoa puuhataan 
ilman myönteisiä esimerkkejä. 
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Suomen kieltä 
Mälarinlaaksossa 

Viime aikoina on lehdissä keskusteltu siitä, onko 
oikein vai väärin perustaa Mälarinlaakson korkea-
kouluun suomen kielen ja kulttuurin keskus. Neljä 
yliopistonrehtoria ja kaksi suomen kielen professoria 
kirjoitti laitosta vastaan Svenska Dagbiadetissa 
joulukuussa. 

Mälarinlaakson korkeakoulussa pää-
paino on teknisissä ja yhteiskunnal-
lisissa aineissa, mutta myös Humani-
oran laitos korkeakoulussa on. Eskil-
stunaan perustettavan suomen kielenja 
kulttuurin keskuksen opettajavoimiksi 
on kaavailtu yhtä professoria, yhtä leh-
toriaja yhtä tutkijaopiskelijaa. Svenska 
Dagbladetiin kirjoittaneet rehtorit ja 
professorit ovat huolissaan siitä, että 
yksi tutkijaopiskelija ei voi muodostaa 
keskusteluryhmää. 

Tilanne ci ole sen ihmeellisempi kuin 
Uumajassa, mielipidekirjoituksen al-
lekirjoittaneen Axel Groundstroe-
min kotikentällä. Sielläkin puuttuu suo-
menkielen tutkij aopiskelijalta "kriit-
tinen massa", kymmenen hengen kes-
kusteluryhmä. Niin suurta porukkaa 
eivät muutkaan yliopistot kykerie palk-
kaamaan. Sikäli kuin olen seurannut 
yliopistoelämää, olen saanut sen käsi-
tyksen, että suurin osa tutkijaopiske-
lijoista sekä Suomessa että täällä tekee 
työtä jossakin yliopiston ulkopuolella 
ja opiskelee työn ohella. 

Toiminta alkaa syksyllä 
Opetus Eskilstunassa alkaa ensi syk-
synä. Suunnitteleminen on täydessä 
käynnissä. Ruorissa on dosentti Jarmo 
Lainio Tukholman yliopistosta. Luon-
nollisesti on tarkoitus opettaa kieltä ja 
kirjallisuutta, kuten muuallakin. Ilah-
duttavaa on, että alusta alkaen halutaan 
painottaa nimenomaan ruotsinsuoma-
laista kielenhuoltoa. Suomenkielistä 
journalistikurssia suunnitellaan, sa-
moin hoitoalan kielen kurssia, mikä on 
yhä enemmän tarpeen täkäläisten suo-
malaisten vanhetessa. Erityisen tärkeää 
on opettajakoulutuksessa olevieri mah-
dollisuus opiskella myös suomea. 

Myös tutkimusta suunnitellaan. Kun-
nianhimoisena tavoitteena on tutkia 
ruotsinsuomea ja kaksikielisyyttä, 
värmlannmn suomea, täkäläistä suo-
menkielistä kirjallisuutta, kielen ja 
kulttuurin muuttumista, kielenvaihtoa, 
identiteettikysymyksiä, suomalaisten 
historiaa Ruotsissa ja paljoa muuta, 

Elokuussa 2002 koulutusministeri 
Thomas Ostros ilmoitti, että hallitus ai-
koo rahallisesti tukea suomen kielen ja 

Outi 
	

kulttuurin laitosta, jolle alueen kunnat 
Honkasalo sekä lääninhal litukset jo ovat myöntä-

fleet varoja. Tiedosta ärähtivät vanho-
jen yliopistojen edustajat: miksi myön-
netään rahaa uuden laitoksen perus-
tamiseen, kun entistenkin on vaikea 
pysyä hengissä? 
Svenska Dagbiadetin mielipidekirjoi-
tuksen alleklijoittajina olivat Lundin 
yliopiston rehtori Boel Flodgren, Tuk-
holman yliopiston rehtori Gustav Lm-
dencrona, Uppsalan yliopiston rehtori 
Bo Sundqvist, Uumajan yliopiston suo-
men kielen professori Axel Groundst-
roem ja Uppsalan yliopiston suomen 
kielen professori Lars-Gunnar Larsson. 
Kyseessä ovatjuuri ne yliopistot, joissa 
suomen kieltä nykyisin opetetaan. 

Mälarinlaakson korkeakoulussa 
halutaan painottaa nimenomaan 
ruotsinsuomalaista kielenhuoltoa. 
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mikä liittyy nimenomaan Ruotsissa 
asuvien ja asuneiden elämään. Ruot-
sinsuomalaisen arkiston liittämistä 
instituuttiin kaavaillaan. Yhteyttä on 
myös jo otettu sek11 ruotsalaisiin että 
suomalaisiin yliopistoihin, Siirtolai-
suusinstituuttiin, Kotimaisten kielten 
tutkimuskeskukseen ja muihin sopi-
viin yhteistyökumppaneihin. 

Ongelmana resurssit 
Ketä vastaan vanhojen yliopistojen 
rehtorit riitelevät? Jos suomen kielen 
tai suomalais-ugrilaisten kielten lai-
toksen on vaikea pysyä hengissä, se 
tarkoittanee sitä, että yliopistossa ej ole 
myönnetty varoja kyseiselle laitok-
selle. Jotakin muuta on pidetty tärke-
ämpänä. 

Ymmärrän rehtorien huolen. Ruotsissa 
yliopistot ja korkeakoulut kamppai-
levat tätä nykyä rahapulassa. Kysyttä-
vä olisi siksi: miksi Mälarinlaaksoon 
perustettiin korkeakoulu, kun muilla-
kin korkeilla opinahjoilla on talous-
ongelmia? Siellä on koko joukko lai-
toksia, vaikka samoja aineita voi lukea 
muissakin korkeakouluissa. Rehtoritja 
muut yliopistojen edustajat parkaisevat 
suomen kielen laitosta vastaan. 

Tammikuun lopussa kerrottiin uuti-
sissa, että Mitthögskolan on muuttu-
massa yliopistoksi. Odotan jännitty-
neenä, parahtavatko vanhojen yli-
opistojen rehtorit nyt, että ej pitäisi pe-
rustaa uusia yliopistoja, kun entisil-
läkin on pulaa resursseista. Vai äris-
täänkö vain suomen kielen opetuk-
sesta? 

Jotta asiaan olisi mahdollista ottaa 
kantaa, lienee viisainta luoda lyhyt 
katsaus suomen kielen ja kulttuurin 
korkeakoulutasoisen opetuksen histo-
riaanja nykytilaan Ruotsissa. 

Tukholmassa kieltä ja 
ku Ittu u ria 
Suomen kielen opetus alkoi Tukhol-
man korkeakoulussa vuonna 1930. 
Korkeakoulu rnuutettiin yliopistoksi 
vuonna 1960, ja suomen kielen opetus 
jatkui. Ensimmäiseksi suomen kielen 
professoriksi nimitettiin Osmo Hormia 

vuonna 1965. Nykyisin professorina on 
torn ioniaaksoiainen Erling Wande. 

Tukholman yliopistossa, kuten muis-
sakin yliopistoissa, on kaksi vaihto-
ehtoista suomen kielen ohjelmaa: äi-
dinkieli sille tarkoitettu opetus ja vasta-
alkaj i ile tarkoitettu opetus. Laitoksen 
oman esittelyn mukaan pääosa ope-
tuksesta tähtää kielentuntemuksen sy-
ventämiseen, parempaan kieleiliseen 
valmiuteenja suomaiaisen kirjaliisuu-
den tuntemukseen, mutta myös muut 
suuntaukset ovat edustettuina, sek11 
kulttuurisuuntaus että ruotsinsuomen 
piirteet huomioon ottava suuntaus. 

Viime vuosikymmeneliä Tukholmassa 
on ollut 150-200 opiskelijaa iukukau-
dessa. Tutkijakoulutuksessa on pan-
kymmentä opiskelijaa. 

70-luvuita iähtien suomen kielen laitos 
on järjestänyt kääntäjä- ja tuikki-
koulutusta, mutta täliä hetkeliä sitä ej 
ole. Laitokselia on myös 5 ja 10 pisteen 
kursseja, jotka käsittelevät ruotsinsuo-
meaja meänkieltä sek11 ruotsinsuoma-
laisuutta ja Tornionjokilaakson kult-
tuuria. 

Tukholman opettajakorkeakoulussa 
opiskeli vielä 80-luvun alussa suuri 
joukko tulevia peruskoulun-ja esikou-
lunopettajia. Kunnailisten suomalais-
luokkien loppuessa myös opettaja-
koulutus on loppunut. 

Uppsalan yliopistolla 
pitkät perinteet 
Uppsalan yliopistossa on suomea ope-
tettu aina vuodesta 1894 iähtien. Suo-
malais-ugrilaisten kielten iaitoksen 
nettisivulla kerrotaan, että opetuksen 
tavoitteena on kiehtaidon syventä-
minen, kielen rakenteen ja tehtävien 
tuntemus sekä kielen historia tie-
teeiiisestä näkökulmasta. Lisäksi on 
teoreettisista ja metodisista iähtökoh-
dista kyettävä itsenäisesti kieli- tai 
kirjaiiisuustieteellisen aineen kirjoit-
tamiseen. Lisäksi on mahdoliista lukea 
5 pisteen kurssi lapsen kielenoppi-
misesta kaksikielisessä ympäristössä. 
Professonina toimii Lars-Gunnar Lars-
son. Tutkimus vaikuttaa laajalta ja mu-
kana on pari aihetta, jotka ovat lähellä 
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ruotsinsuomalaisten elämää. 
Aikaisemmin Uppsalan yliopiston tut-
kijoista kuuli paljonkin, kun vain seu-
rasi ruotsinsuomalaisia radio-ohjelmia 
tai luki lehtiä. Nykyisin on hiljaista. 
Ovatko asiat hyvin vain paperilla ja 
netissä? 

Lundissa pääpaino 
virossa ja unkarissa 
Huhtikuun 1. päivänä 2000 astui voi-
maan laki, jonka mukaan saame, suo-
mi, meänkieli, romani chib ja jiddi 
ovat virallisia vähemmistökieliä Ruot-
sissa. Hyvin pian senjälkeen kuulimme 
uutisista, että Lundin yliopiston suoma-
lais-ugrilaisten kielten laitos lakkau-
tetaan. Kun tutkin yliopiston netti-
sivuja, saan suomalais-ugrilaisen lai-
toksen kohdalla seuraavan ohjeen: Se 
under institutionen för Nordiska språk 
och Slaviska institutionen. Pohjoismai-
sista kielistä en löytänyt suomea lain-
kaan, Itä-Euroopan tutkimuksesta 
(slaavilaisten kielten laitosta ei ollut 
olemassakaan!), löysin maininnan 
suomalais-ugrilaisista kielistä, joiden 
pääpaino on virossa ja unkarissa. Ter-
veisiä sinne Lundiin, että pankaa nyt 
sivunne kuntoon! 

Viroa vastaan minulla ej ole mitään; 
Ruotsissahan on huomattava virolai-
nen vähemmistö sodanjäljiltä. Unkaria 
ja pienempiä sukukieliä on vanhas-
taan tutkittu sekä Ruotsin että mui-
denkin maiden yliopistoissa, eikä siitä 
tietenkään ole pahaa sanottavana. 
Tietysti tuntuu surulliselta,jos suomen 
kieli on jäänyt ihan lapsipuolen ase-
maan. Tosin viime viikkoina olen kuul-
lut uutisista, että Lundissa aiottaisiin 
taas panostaa suomen kieleen ja ni-
menomaan kääntäjäkoulutukseen. 
Mikäs sen paremmin sopisikaan kau-
pungissa, josta on vain sillan verran 
Pohjoismaiden ministerineuvoston 
tyyssijaan eikä kovin pitkälti Brys-
seliinkään. Kääntäjiä tarvitaan, ja tulk-
kej akin. Toivottavasti suunnitelmat 
toteutuvat. 

Uumajassa suomen kieli 
kiinnostaa 
Uumajassa suomen kieli kuuluu uusi-
en kielten laitokseen. Ensimmäinen 
suomen kielen professori astui siellä 
virkaansa 1973. Nykyisin professorina 
on Axel Groundstroem. Suomea voi 
opiskella sekä äidinkielenä että vie-
raana kielenä. Kiinnostus suomen kiel-
tä kohtaan on kasvanut 90-luvulla. 
Uumajassa tutkijoita ej ole kovin mon-
ta, ja tutkimus näyttää painottuvan 
kirjakielen tutkimukseen, mutta myös 
ruotsinsuomalaisten lasten kieltä tut-
kitaan. Laitoksen palveluksessa on yksi 
tutkijaopiskelija. 

Gäteborgissa suomen 
kieli jälhin 
Göteborgissa oli suomen kielen ope-
tusta aika pitkään. Opetus alkoi 80-
luvun alussa, tulisieluna oli MiljaAn-
dersson. Göteborgin opettajakorkea-
koulussa koulutettjjn suomenkielisjä 
kotikielenopettajia (kuten virkanimike 
silloin kuului). Sieltä suomen opetus 
loppui, kun kotikielenopettajakoulutus 
hävisi. Syksystä 1996 suomen kielen 
opetus on ollut jäissä säästösyistä. 
Opiskelijoita oli liian vähän, sanottiin. 
Yliopiston mukaan oppilaita olisi pitä-
nyt olla nelisenkymmentä vuodessa, 
mikä tietenkin oli kohtuutonta. Opet-
tajana tällöin toiniinut Kaarlo Voion-
maa yritti saada taisteluapua Suomesta 
asti, mutta ej onnistunut. Samalla 
tavalla liian pienin opiskelijamäärin 
saivat kuitenkin jatkaa esimerkiksi 
kreikka, sanskritja hollanti. Uusimman 
päätöksen mukaan yliopisto panostaa 
Balkanilla puhuttaviin kieliin. 

On todella toivottavaa, että Mälarin-
laakson korkeakoulun suunnitelmat 
suomen kielen opetuksesta yhteis-
työssä Göteborgin yliopiston kanssa 
toteutuvat. 

Muut korkeakoulut 
Örebron korkeakoulussa, joka nykyisin 
on yhiopisto, opetettiin suomea etäope-
tuksena muutaman vuoden ajan 70-
luvun lopulta 80-luvulle, johloin minä 
itse toimin siellä opettaj ana. Suurin osa 
opiskehijoista oli toimessa olevia opet- 

On surullista, että suomen kieli 
on jäänyt lapsipuolen asemaan. 
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tajia. Kun alueen opettajavoimat olivat 
saaneet korkeakoulupisteensä, opis-
kelijat vähenivätja opetus loppui. Vuo-
den ajan suomea opetettiin myös ruot-
sinkielisille. Suomen kielen laitosta ej 
Orebrossa ollut koskaan, vaan ammat-
tiapua saatjjn Uppsalasta. 

Luulajan teknisessä yliopistossa ope-
tetaan suomea suomenkielisille ja ruot-
sinkielisille, kummallekin ryhmälle 
järjestetään 20 pisteen kursseja. Meän-
kielen kursseja on ohjelmassa 15 pis-
teen verran. 

Yliopistojen nettisivut 
suomalaisen silmin 
Tukholman yliopiston nettisivuja on 
mahdollista tutkia myös englanniksi, 
saksaksi, ranskaksi ja espanjaksj, kaik-
kea tjetoa ej tosjn ole kaikilla kjelillä, 
mutta kohtalaisen hyvä esittely. Olisi 
mielenkiintoista saada käsiinsä tilastoa 
sjitä, kuinka paljon esimerkiksi espan-
jankielisiä opiskelijoita yliopistossa on. 
Suomenkieljsjä esittelysivuja ej ole. 

Uppsalan yliopisto on vielä monikie-
lisempi kujn Tukholma: opinahjo esi-
tellään myös italjaksi (myös ääneen 
luettuna), suomeksi ej sielläkään. 

Lundjn yliopisto esitellään ruotsjn ii-
säksi englanniksi ja - kjjnaksj. Ej suo-
meksi. 

Uumajan suomen kjelen osaston sivul-
ta löysin yhden jlmojtuksen suomeksi. 

Ylihärmän murretta tai 
Agricolan partisiippeja 
Luen halljtuksen vähemmistöpoliit-
tisesta ohjelmasta, että"det är viktigt 
att universitetsutbildning och forskning 

minoritetsspråk och om de nationella 
mjnoritetema fortsätter och kan utveck-
las." Tarvjtaan sijs opettajakoulutusta, 
ruotsinsuomen tutkimusta ja täkäläisen 
kulttuurin tutkimusta, eli juuri sitä mitä 
Eskilstunassa suunnitellaan. Korkea-
koulu ej tietenkään saa keskittyä vain 
käytännön palveluihin, vaan kaiken tut-
kjmuksen on saatava kukoistaa. 

't' Ik1M 
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Laitos aikookin toimia yhteistyössä 
Tukholman yliopiston kanssa. Niinpä 
on mahdollista tutkia Ylihärmän mur-
retta tai Agricolan partisiippeja siinä 
kuin muissakin yliopistoissa. On kui-
tenkin toivottavaa, että uuden laitoksen 
tutkijat ja opiskelijat ennen kaikkea 
kiinnostuisivat täkäläisistä oloista. Van-
hat yliopistot ovat enemmän keskit-
tyneet perinteiseen kielen ja kirjal-
lisuuden tutkimukseen - mistä ej ole 
mitään pahaa sanottavaa - ja siksi on 
tervetullut uudistus saada pienijajous-
tava laitos, jossa on kiinnostusta ruot-
sinsuomalaisten todellisuuteen. 

Suomenkielinen opettajakoulutus on 
kokonaan kadonnut. Ainakaan en mis-
tään löytänyt tietoa siitä. Opettaja-
koulutus muutettiin ensin kaksikieli-
seksi,jotta se tarjoaisi mahdollisuuden 
hakea sekä suomalais- että ruotsalais-
Iuokkiin. Sitten se muuttui ruotsinkie-
liseksi. On todellakin aika, että jokin 
korkeakoulu alkaa antaa ainakin osak-
si suomenkielistä opettaj akoulutusta! 
Kunnallisia suomalaisluokkia on vielä 
joillakin paikkakunnilla, vapaakouluja 
ja omia päiväkoteja syntyy tasaista 
tahtia. Niihin tarvitaan henkilökuntaa, 
mielellään täällä koulutettua. 

Voisin kuvitella, että Mälarinlaakson 
teollisuus olisi kiinnostunut suomea 
taitavista työntekijöistä. Olisiko mah-
dollista järjestää liikesuomen kurssi? 
Meidän piti kerran aloittaa opintopii-
ritasoinen kurssi Orebrossa. Yhteistyö-
kumppani toivotti minut tervetulleeksi 
ojentamalla kätensä kynnyksen yli. 
Mönkäänhän ne suunnitelmat menivät, 
kurssia ej koskaan päästy edes aloit-
tamaan. 

MiItä näyttää tulevaisuus? 
Ruotsin valtiopäivät ovat myöntäneet 
suomen kielelle vähemmistökielen ase-
man. Näyttää siltä, että hallitustasolla 
asiajotakuinkin ymmärretäänja—jollei 
muuten, niin Euroopan neuvoston pai-
nostuksesta - suomen kielen asemaa 
halutaan parantaa. Käytännössä asi-
oista kuitenkin päätetään enimmäkseen 
paikallistasolla. 

Koulukysymyksissä olemme nähneet, 
miten kaikki riippuu suhdanteista. Kun 
rahaa on ja kun suomenkielisellä toi-
minnalla on vahvoja puolestapuhujiaja 
päättäjissä suopeita poliitikkoja, suo-
malaisluokkia perustetaan ja päivä-
kodit kukoistavat. Kun ihmiset välttti-
mättä joskus vaihtuvat ja talouskin 
välil lä kiristyy, suomalaisyksiköt saat-
tavat kadota ennen kuin huomaam-
mekaan, vaikka rahallinen säästö saat-
taa olla varsin vähäinen. 

Yliopistojen laita näyttää olevan sa-
moin. Ne päättävät varsin itsenäisesti, 
miten opetus järjestetään. Silloin on 
kysymys yksittäisten ihmisten tahdos-
taja kyvystä vaikuttaa päätöksiin. Sel-
vimmin tämä kenties näkyy Götebor-
gissa, missä kaikki suomen kielen ope-
tus on jo vuosia ollut jäissä. 

Luen mainitsemieni rehtorien ja pro-
fessorien tekstin suunnilleen näin: Min-
kä tähden hallitus lappaa rahaajonkin 
uuden suomen kielen laitoksen toimin-
taan johonkin mitättömään maaseutu-
korkeakouluun? Antaisivat ne varat 
meidän laitoksillemme, niin voisimme 
käyttää niille varaamamme määrärahat 
johonkin mielenkiintoisempaan omissa 
arvovaltaisissa yliopistoissamme. 

Toivottavasti olen väärässä. 

On aika saada suomenkielistä 
opettaj akoulutusta korkeakouluun. 

Lähteet: 
Göteborgin yliopisto http://www.gu.se  
Lundin yliopisto http://www.Iu.se  
Luulajan tekninen yliopisto http://www.luth.se  
MäarinIaakson korkeakoul u http://www.mdh.se  
Tukholman yliopisto http://www.su.se  
Uppsalan yliopisto httD://www.uu.se  
Uumajan yliopisto http://www.umu.se  
Oikeusministeriön Iehdistöpalvelu http://iustitie.reerin2en.se/pressinfo  
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Voitto on voitto vasta 
viimeisellä rivillä 
Iso vastuu sijoitushuuman levittämisestä on ollut tiedo-
tusvälineillä. Menestyjiä on ihailtujajoskus on tehty 
j uttuj a myös rahansa menettäneistä. Talousj ournalismin 
kielellä on luotu niin voittajia kuin häviäjiä. Eri asia 
sitten on, millaisia voitot tai tappiot ovat oikeasti olleet. 
Käsitteitä kun käytetään varsin laveasti. 

Kritiikkiäkin toki on. Uusi sana on nel-
jännesvuosikapitalismi kvartalskapi-
talism' eli sijoituspäätösten rakentami-
nen sen varaan, onko yhtiöön luotta-
mista neljännesvuosituloksen julkis-
tamisen yhteydessä vai ej. Tälle 011 tul-
lut nyt takapakkia rnarkkinatalouden 
johtavasta maastaYhdysvalloista. Sid-
lä ainakin Coca-Cola suunnittelee luo-
pumista neljännesvuosituloksiensa 
julkaisemisesta. 

Osakeyhtiö oli aikoinaan vallankumo-
uksellinen keksintö. Siihen rahojaan 
panneet vastaavat yhtiön asioista vain 
sijoituksellaan eli osakkeisiin pane-
millaan varoilla. Näin riski tasaantuu 
ja samalla pääsee mukaan pienelläkin 
summalla. Jokin aika sitten edesmen-
nyt kirjailija Olof Lagercrantz kirosi 
muistelmissaan osakeyhtiön läntisen 
maailman kaiken pahan alkuna ja 
juurena. Hän unohti mainita, ettäjuuri 
osakeyhtiö eli Bonnierien Dagens Ny-
heter ja kustantamo tarjosivat hänel-
lekin väylän julkaista tekstejään sekä 
lehtikirjoituksina että kirjoina. 

Muistatko käsitteen ylisuuret voitot? 
Taisi olla 70-luvun termejä. Silloin p0-
liittiseen kielenkäyttöön tuli käsite 
kuvaarnaan sitä, kuinka yritykset teki-
vät liikaa plusmerkkistä tulosta. Liike-
maailmassahan puhutaan vhtiön tu/ok-
sesta. Se on neutraali termi, joka voi 
tarkoittaa yhtä hyvin tappiota kuin voit-
toa. Parikynimentä vuotta sitten sillois-
ten talousteoreetikkojen mielestä jot-
kut yritykset tekivät "liikaa" voittoa, 
johon sitten muidenkin piti päästä osal-
le. Tilalle taljottiin palkansaajarahas-
toja eli jonkinlaista rahastososialis-
mia, ja nämä kaatuivat sitten omaan 
mahdottomuuteensa. Kumma kyllä, 
samassa yhteydessä ei tehty varausta 
ennätyssuurten tappioiden varalle esi-
merkiksi lupaamalla valtiovallan p110-
lelta automaattista tukea suossa rype-
välle yritysparalle. 

Ylisuuri voitto näyttää kuitenkin elävän 
oikeassa talouskirjallisuudessa kuvaa-
massa tilannetta, jossa markkinoita hal-
litsee monopolina yksi tai oligopolina 
useämpi yritys ja tämä tai nämä sitten 
pääsevät nyhtämään reilusti rahaa asi-
akkaan kehnon valintatilanteen takia. 

Tappiota tai voittoa ej 
synny, ios ej myydä 
Tiedotusvälineistä pisti silmääni juttu 
kuntien tappioista osakesijoituksis-
saan. Oli laskettu kuinka paljon kun-
nat olivat menettäneet pääomiaan pörs-
sisijoituksillaan. Kun juttua luki tar-
kemmin, huomasi, että kuntien omis-
tamien osakkeiden arvo oli laskenut, 
mutta kunnat eivät olleet myyneet niitä. 

Erityisesti iltapäivälehdet vilisevät 
vinkkejä parhaista sijoituskohteista. 
Näitä lukiessaan voi kysyä aina, te- 

Jorma 	keekö toirnittaja sitten itse näiden oh- 
Ikäheimo jeiden mukaan. Tai mitä tekee se asian-

tuntija,joka valitsee viisi varmaa "voit-
taaosaketta" seuraavaksi vuodeksi? 

Käsite neljännesvuosikapitalismi 
on romuttumassa uutuudestaan 
huolimatta. 
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Näin siis tappiotakaan ej ollut synty-
nyt. Kuntahan on jnstituutiona ikui-
nen eli sen ej tarvitse odottaa pikavoit-
toa, vaan sijoituksen voi tehdä vaikka 
vuosikymmeniksi. Toisaalta voi aina 
kysyä, onko kunnan järkevää ylipäänsä 
pitää sijoitussalkkua. 
Voitto taj tappio on ainakin tämän kir-
joittajan mukaan se, joka jää viimei-
selle riville laskelmissa. Eli se mijnus-
tal plusmerkkinen summa, joka saa-
daan vasta sitten, kun omaisuuserä on 
myyty ja siitä on vähennetty kaikki 
mahdolhset kulut. Jos ej ole myyty, ei 
voi olla tappiotakaan. Eikä muuten 
voittoakaan. Samaan sarjaan kuuluvat 
- jälleen iltapäivälehtijulkisuudesta - 
juikkisten osakepottien pienenemiset 
ja suurenemiset. 

Säästetään tuhlaamalla? 
Voitot ja tappiot menevät toimittajilta 
sekajsin myös muualla kuin osakkeis-
sa ja rahastoissa. Joulun jälkeisen ale-
innostuksen huumasta oli toimittaja 
tehnyt jutun Expresseniin otsikolla 
"Anna ansaitsi 1345 kruunua". Anna 
oh "ansainnut" ostamahla "puoleen hin-
taan" vaatteita. Mielestäni Anna olisi 
ansainnut nuo rahat ainoastaan istu- 

malla kotonaan ja vaikka katsomalla 
Temptation Islandia, eikä siis ostamalla 
eli tuhlaamalla. 

Voiton ohella käytetään säästöä mie-
likuvitukselhisella tavalla ainakin maj-
nonnassa. Käydessäni laivalla Hel-
singissä käteeni Iiimautui lappu, jossa 
luki: "Satsaatuliaisiintäysihlä!" Lippu-
sen mukaan tekemällä 800 kruunun 
nestepitoiset ostokset laivalta "säästäisi 
maahintaan" verrattuna "jopa 48 %". 

Alkulause toi heti alkuun mieleeni lu-
kion äidinkielenopettajani, joka var-
maan huomauttaisi sekä satsauksesta 
että täysillä-sanasta. Ensimmäisestä 
ihka-aitona svetisisminä ja jälkimmäi-
sestäkin med-rakenteensa vuoksi tähän 
kuuluvana, mutta olisiko "sijoita tuliai-
siin täydellisesti" ollut parempi? Joka 
tapauksessa saman mainoslauseen 
ruotsalainen vers jo "Ta det bästa med 
hem! "kuulostaa paremmalta, vaikka 
ilmaisujääkin yleiselle tasolle. Ja sääs-
töähän siis todella tuhisi, jos muutenkin 
ostaisit edelhä kuvatut tuotteet myös 
maissa ja viivan alle jäisi summa, jossa 
ohisi ostosten hinnasta vähennetty ai-
nakin laivalipun hinta. 

Lapsen kielen kehittyminen 
vaatli yhteistyötä 
Ruotsinsuomalaisten lasten kielen kehittyminen riip- 
puu monesta seikasta. Suomenkielinen luokka ej 
sjnänsä takaa elävää kjeltä, vaan sen saavuttamiseen 

Marja 	vaikuttavat muun muassa luokan oppilasaineksen kie- 
Räihä lellinen taso, saatavilla oleva oppimateriaali ja kirjal-

ljsuus sekä kodissa puhuttava kieli. 

Västeråsin kunnallisessa peruskoulussa värittämässä Råbyn kaupunginosassa. 
on tätä nykyä suomenkielisiä luokkia Tämän lukuvuoden ajan ovat toimin-
vain Stenkumlan koulussa, siirtolaisten nassa vain 1-3. luokat. Luokat 4-6 pi- 
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tävät lepovuotta oppilaiden vähyyden 
vuoksi. 
Noin 90 prosenttia suomenkielisten 
luokkien oppilaista tulee suomenkie-
lisestä esikoulusta. Pienten lasten kiel-
tä pidetään yllä kunnallisen esikoulun 
Aspen-osastollaja kaksikielisessä Nas-
se-päiväkodissa. Osa lapsista tulee suo-
raan kotoa. 

Marja-Leena Anttonen on peruskou-
lunopettajana seurannut lasten kielen 
kehittymistä 25 vuoden ajan. 
- Varsinkin kaksikielisistä kodeista 
ensimmäiselle luokalle tulevien lasten 
suomen kielen osaaminen on hyvin 
vaihtelevaa. Kaksikielisissä kodeis-
sa pääsääntöisesti äiti on suomenkie-
linen,ja vanhimmalla lapsella on yleen-
sä hyvä suomen kielen taito. Toisella 
lapsella kielitaito on hieman heikompi 
ja kolmannella lapsella ej suomen kie-
len taitoa ole juuri ollenkaan. 
- Se on ymmärrettävää, koska äidin 
kontakti vanhimpaan lapseen on tu-
viimpi kuin nuorempiin. Melkein kai-
kissa kaksikielisissä perheissä lapset 
puhuvat keskenään ruotsia. Suomen 
kielen ylläpitäminen vaatii vanhemmil-
ta valtavan paljon. 

Kielitaitoa kolmella tasolla 
Oppilaiden kielen kehittyminen riip-
puu paljon siitä, minkälainen lapsi-
ryhmä Iuokkaan sattuu tulemaan. Suo-
menkielisille luokille tulee myös lapsia 
Suomesta. 
- On onni, että ainakin joka toinen vuo-
si kouluun tulee joku oppilas suoraan 
Suomesta; silloin näkyy selvästi, kuin-
ka muut lapset yrittävät pinnistää par-
haansa. 

Oppilaat voidaan jakaa kielitaidoltaan 
kolmeen ryhmään: Suomesta tulevilla 
lapsilla on valtavan hyvä ja rikas suo-
men kieli. Ruotsinsuomalaisten per-
heiden lapsilla suomen kieli on hyvää, 
jos molemmat vanhemmat ovat suo-
menkielisiä. Kaksikielisten kotien 

lapsilla kielitaito vaihtelee, sillä van-
hemmista riippuu, minkä tasoista kiel-
tä lapsi osaa. Vanhemmilla saattaa ol-
la outojakin pelkoja kielen kehittymi-
sestä. 
- Lasten murre on samaa,jota vanhem-
mat puhuvat. Eräs äiti sanoi: "No niin, 
nyt sie tietysti opetat sitä hienoa suo-
mea, ettei niitä kohta enää ymmärrä." 

- Yleensä lapsen kanssa puhuvat suo-
mea ainoastaan isovanhemmat. Näiden 
lasten kieli on usein kankeata ja sana-
varasto suppea. Mutta lapset ovat sisuk-
kaita. Jotkut lapset ihan hakemalla ha-
kevat suomenkielistä sanaa, he eivät 
suostu sanomaan sanaa ruotsiksi, ja 
silloin voin auttaa ja kysyä, onko tä-
mä se sana, jota ajattelit, Marja-Leena 
Anttonen kuvailee. Hänen mukaansa 
on ilahduttavaa, että osa Stenkumlan 
koulun lapsista pystyy suorittamaan sa-
man tasoisen kolmoskurssin kuin Suo-
messa asuvat lapset. 

Käsitevaikeuksia 
Lapset eivät useinkaan erota kuule-
mastaan puheesta vaikeita suomen kie-
len taivutuspäätteitä. Niitä etsitään yk-
sinkertaisista harjoituksista. Jos kysy-
mys kuuluu Kenelle opettaja antaa 
kirjan? ja vaihtoehdoiksi on annettu 
tvtöltä tal tytölle, lapsi löytää oikean 
muodon. Marja-Leena Anttonen on 
huomannut kuinka suomenkielisten 
luokkien lasten on myös vaikeata käyt-
tää adjektiiveja. 
- He Iöytävät kyllä helposti värin, esi-
merkiksi: Tyyny on keltainen. Mutta 
kun pitää kuvailla jotain tunnetta, heil-
lä ci ole siihen sanaa. 
Adjektiivi-käsitettä sekoittaa lisäksi 
Suomessakin adjektiivin vahvistukse-
na käytettävät substantiivit. Jokin on 
sikahyvää. Joutuu ihmettelemään käy-
tetäänkö kodissa lainkaan adjektiive-
ja. Lasten on vaikea ymmärtää kysy-
myssanaa, millainen. Lapsilla ej usein 
ole edes käsitystä, mitä ruotsin huru-
dan merkitsee. 

Muutenkin kysymyssanat tuottavat vai-
keuksia. Ehkä lapset eivät itse joudu 
kysymään, vaan käyttävät paljon säh-
kösanomatekstiä. Jotkut suomalais-
luokkien lapsista ymmärtävät sana- 

Melkein kaikissa kaksikielisissä 
perheissä lapset puhuvat keske-
nään ruotsia. 
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leikkejäja sanoihin liittyviä hauskuuk-
sia. 
- Lapset rakastavat tehtäviä, joissa sa-
nasta tehdään uusia sanoja, käytetään 
samoja kirjaimia uuden sanan tuottami-
seen. Tehtävä paljastaa lapsen sana-
varaston, sillä sanoilla leikkiminen ja 
riimittely on vaikeaa, ios sanavarasto 
on suppea. 

Suomalaisluokkien lapset eivät puhu 
keskenään suomea. Marja-Leena Ant-
tonen muistelee kahta ensiluokkalaista 
tyttöä, serkuksia, ioiden keskinäinen 
juttelu luokassa lipsahti aina ruotsin 
kielelle. Kun heille huomautettiin siitä, 
oli selityksenä, että he olivat vauvasta 
lähtien puhuneet keskenään ruotsia. 

Heikko suomen kieli yleensä kehittyy 
koulussa, mutta kieli ej kasva, ellei sitä 
puhuta kotona. Monet lapset puhuvat 
suomea vain koulussa ja seurakunnan 
kerhoissa. 
- Kolmessa vuodessa sanavarasto kyllä 
kasvaa,ja lapset pystyvät ilmaisemaan 
itseään. Mutta vanhempien on turha 
odottaa lasten kehittyvän kielellisesti, 
elleivat he itse ota vastuuta kielestä. 

Kuvat auttavat tekstin 
ymmärtämisessa 
Ruotsissa suomenkielisillä luokilla op-
pimateriaalin pitää olla erilaista kuin 
Suomessa. Vapaan tekstin tuottami-
nenja lauseenmuodostus ej ole lapsille 
helppoa, ja monilla on vaikeuksia lu-
kea suomalaisia kirjoja. 
- Oppilaat pitävät ääneenlukemissa-
duista, ios niissä on mukana kuvia. Satu 
on silloin helpompi ymmärtää kuin 
pelkkä teksti. Joskus otan avuksi pur-
toheittimen, jotta lukemisen ajkana 
voidaan katsella kuvia. 

Kirjastonhoitaja Tuija Vartiainen käy 
kerran vuodessa suomalaisluokilla pi-
tämässä kirjaesittelyn. Marja-Leena 
Anttonen muistelee vanhoja hyviä ai-
koja,jolloin Skiljebon kirjasto antoi ra- 

haa suomalaisten kirjojen ostoon. 
- Sain rahat mukaani Suomen-matkal-
le. Nyt Råbyn kaupunginosan kirjas-
tossa eivät suomalaiset kirjat juuri-
kaan vaihdu. Lapset saattavat sanoa, 
että niitä tai näitä kirjoja he katselivat 
jo esikoulussa. Jotkut kirjat ovat tut-
tuja lasten vanhemmille heidän omal-
ta kouluajaltaan. 

Kirjat ovat saaneet enemmän ja enem-
män väistyä CD-romppujen ja ääni-
kirjojen tieltä. Yleensä ne, jotka lukevat 
kirjoja, kuuntelevat myös äänikirjoja. 
Hauskalle tunnihle saa nykyään tuoda 
mielivideoitaan, mutta sääntönä on, 
että joka kolmas kerta videon pitää ol-
la suomenkielinen. 

Houkuttelevaa lukemista 
Jos molemmat vanhemmat puhuvat 
suomea, lapsi ej kadota puhekieltään 
mutta lukee mieluummin ruotsinkie-
histä kirjahlisuutta. 
- Lukemista vaikeuttavat suomen kie-
len pitkät sanat, mutta kun Harry Potter 
-kirjojen suomenkiehiset käännökset 
ilmestyvät aina ennen ruotsinkielisiä, 
niiden ostaminen lapselle on hyvä hou-
kutin. Heippokiehiset kirjat ovat yleen-
sä tylsiä, eivätkä lapset kiinnostu niistä. 

Stenkumlan koulun lapset pitävät pie-
nistä tarinoista; niitä he lukevat ja kuun-
televat mielellään. 
- Kaikki lapset eivät ole romaanin-
lukijoita, ja heille pitää olla tarjolla 
pieniä ja hauskoja tietokirjoja. Leikki 
ja lukeminen kulkevat käsi kädessä. 
WSOY:n kustantama Salainen-sarja on 
hyvä esimerkki houkuttelevasta luke-
misesta. Lapset saadaan lukemaan sa-
laisia asioita Salaisesta aapisesta. 

Marja-LeenaAnttonen sanoo, että suo-
menkielisillä luokilla oppilaiden identi-
teetti on vuosien mittaan vahvistunut. 
- Nyt lapsista on kivaa olla suomen-
kielinenja heillä on vahva identiteetti, 
ihan toisenlainen kuin alkuaikoina, kun 
lapset ohivat suornalaisella luokahla 
vanhempiensa pakottamina. 

- Yheensä lapset, jotka ovat käyneet 
kuusi vuotta suomenkiehistä luokkaa, 
eivät ruotsalaisluokahhe mennessään 

Monet lapset puhuvat suomea 
vain koulussa ja seurakunnan 
kerhoissa. 
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halua äidinkielen opetusta, mutta kah-
deksannella luokalla oppilaat ovat taas 
kypsiä suomen kielen tunneille. 
- Tapasin vasta entisiä oppilaitani. Sii- 

nä paljastui jännittävä ilmiö. Suomen-
kielistä luokkaa käyneet pojat puhuvat 
edelleenkin keskenään aina suomea, 
mutta tytöt eivät koskaan. 

1113 ysymyksiä 

Mistä Sisuradioon on tullut sinuttelu? 

Olemme tiedustelleet Sisuradion sinutteluperiaatteita kanavapääll ikkö Yrjö 
Risuselta. Tämä vastaa, että sinuttelu on nykyisin tavallisempaa kuin teitittely 
ja että käytäntö on periaatteessa sama kuin Ruotsin Radiossa yleensä. 
Radiotoimittajalla on kahdenlaisia puhuteltavia, kuuntelijat ja haastateltavat. 
Kuuntelijaa sinutellaan aina. Tämä on ollut Sisuradion käytäntö 1990-luvun 
puolivälistä lähtien. Siten halutaan korostaa, että puhutaan kullekin kuunteli-
jalle erikseen, yhdelle kerrallaan. Suhde kuuntelijaan saadaan tällä tavoin 
läheiseksi. 
Haastatteluissa käytäntö sen sijaan vaihtelee hieman. Nykyisin useimmat 
haastateltavat pitävät sinuttelua sopivana, minkä vuoksi sinuttelu onkin 
huomattavasti tavallisempaa kuin teitittely. Periaatteena on, että haastatelta-
valta kysytään, haluaako tämä käytettävän teitittelyä vai sinuttelua, ios puhut-
telutapa ej ole itsestään selvä. Sinuttelussa sovelletaan siis yleistä käytäntöä 
tai yhteistä sopimusta. 

PE 

Määränpäänä Malmö - mihin menet? 

Olen viime aikoina todennut, että ruotsinsuomalaisissa joukkoviesti-
missä sanotaan ja kirjoitetaan ihmjsten menevän Malmöseen ja asuvan 
Malmössa. Miten Malmö oikein tajpuu? Onko periaatteita muutettu 
viime aikoina? Kai ainakin pitäisi kirjoittaa Malmössä? 

Epävarma 

Kielilautakunnasta on lautakunnan koko toiminnassaoloajan kysytty varsin 
säännöllisesti tietyntyyppisten ruotsalaisten paikannimien taivuttamista. 
Tavallisimpiin kuuluu juun Malmö. Ongelmana taivuttamisessa on illatjivin 
muodostaminen, siis menemmekö me Malmöseen vai Malmöhön. 
Nimistöntutkija Saara Welinin paikannimien taivutusta käsittelevä artikkeli on 
julkaistu Kieliviestissä 1/1982. Malmö-nimeä koskevaan kysymykseen on 
vastattu myös numerossa 1/2001. 
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Periaatteena on, että suomen kielen taivutuspääte valitaan aina nimen alkupe-
riiskielisen ääntöasun perusteella. Nimi Malmö päättyy äännettäessä pitkään 
ö:hön ja tällöin illatiivin pääte on h + ö + n. Me menemme siis Malmöhön. 

Ruotsinsuomalainen kielilautakunta noudattaa Helsingissä toimivan nimitoi-
miston suositusta, jonka mukaan kaikki bo-, bro-, by-, mo-, sjö-, å- ja ö-sanoi-
hin päättyvät ruotsalaiset paikannimet katsotaan pitkäan vokaaliin päättyviksi, 
kun niihin valitaan suomalaisia taivutuspäätteitä. Näin tehdään yksinkertai-
suuden vuoksi. Kirjoitettaessa käytetään siis muotoja Appelbohun, Orebrohun, 
Hässelbyhyn, Tranemohun, Eksjöhön, Sollefteåhon ja Malmö/iön. 

Kysyjä tiedustelee myös, onko muoto Malmössa oikein. Sanan lopussa pitää 
tietenkin a:n asemesta olla ä, koska suomen kielen yhdistämättömissä sanoissa 
noudatetaan ns. vokaaliharmoniaa. Sanassa on esimerkiksi joko a- tai ä- ääntei-
tä, mutta ei molempia. Aivan samoin kuin kirjoitetaan hämärässä, on kirjoitet-
tava Malmössä. 

PE 

Mitapa tassa 

Olen viime aikoina seka katsonut, etta kuunnellut eritasoisia Suomen 
television ohjelmia ja havainnut toimittajien kauttavan kummaa 
tietokonemongerrusta. Seka aat, oot etta uut ovat jaaneet puhekielesta 
pois. Lieneeko suuna tama meidan nukuaikainen virtuaalikielemme? 

Korvaan kulla kolahtaa, kun ei enaa kuule tata tavallista kirjoituskielta. 
Voiko tallaiselle asialle tehda mitaan enaa nain jalkikateen? Vai onko 
meidan vain huvaksuttava tama karmea jankutus paivasta toiseen? 

Voiko Kieliviesti mitenkaan vaikuttaa tahan asiaan? Olisi todellakin 
hjenoa kuunnella omaa aidinkieltaan omalla kielellaan? Mita luulevat 
20-kumppiset ohjelmanjuontajat tietaessaan, etta oikein on Iausua 
"Tervetuloa lähetykseen" sen sijaan, etta lausuvat "Tervetuloa tahan 
ohjelmaan". 

Rainer EIIilä 

Olemme tiedustelleet Kielitoimistosta, onko tätä asiaa tutkittu Suomessa, ja 
saimme seuraavan vastauksen. 

Suomen uuteen ääntämistapaan, jossa ä kuulostaa a:lta, on kiinnitetty huo-
miota jo 80-luvulla, mutta tieteellistä tutkimusta asiasta ei ole. Ilmiötä on 
selitetty vieraiden kielten, etenkin englannin, vaikutukseksi. Koska kyseessä 
on puhekielen piirre, kielenhuollon mahdollisuudet vaikuttaa siihen ovat 
rajalliset. Kielen ammattilaisten, siis esimerkiksi radiotoimittajien, pitäisi 
tietenkin koulutuksessaan saada tietoa myös korrektista äänenkäytöstä. Näin 
he olisivat selvillä omista maneereistaan, esimerkiksi oudoista vokaaleistaan, 
ja voisivat yrittää kiinnittää asiaan huomiota. 

Toimitus toteaa, että Kieliviestin mahdollisuudet vaikuttaa asiaan ovat 
vähintään yhtä pienet. Me ä:n, ö:nja y:n kannattajat toivomme, että kielen 
ammattilaisille opetetetaan oikea ääntämys. Radikaalimmat saattavat todeta, 
että äänteiden muuttumisessa ei ole mitään uutta eikä kehitykseen kannata 
yrittää puuttua, onhan esimerkiksi ruotsin å kehittynyt aa:sta. 

PE 
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Uudistitteleitä artenomista 
tra den om/in 
Kielitoimistolaisille esitetään usein kysymys, mitä mo-
net uudet vierasvoittoiset tutkintonimikkeet oikein tar-
koittavat - on esimerkiksi vaikea selittää sukulaisille, 
mistä on kyse, kun lapsesta tulee artenomi. 
Suomalaisia on j oskus moitittu kovin "tittelinkipeiksi", 
kun jo muutaman kuukauden kurssilla voi saada itsel-
leen arvokkaan kuuloisen vierasperäisen tittelin. Toi-
saalta myös ammattikorkeakoulusta valmistuneiden 
tutkintonimikkeeksi on monella alalla valittu nomilop-
puinen sana. Uudet nimikkeet ovat usein ainakin aluksi 
oudon tuntuisia sekamuodosteita, vaikka niiden mallina 
onkin sellaisia jo vakiintuneita nimikkeitä kuin horto-
nomi ja merkonomi. 

Koonnut 
Riitta 

Eronen 

ammattikorkeakoulu 
ammattikoulutuspainotteinen kor-
keakoulu (lyhenne AMK) 

artenomi 
käsityö- ja taideteollisuusalan ammat-
tikorkeakoulussa tutkinnon suoritta-
neen nimike (sanaa käytettiin aiemmin 
opistoasteen tutkinnosta; kouluasteen 
tutkinto artesaani) 

farmanomi 
apteekin teknisen apulaisen nyt jo 
käytöstä poistunut nimike, joka on kor-
vattu suomen sanalla lääketyöntekijä 

juvenomi 
ammattikorkeakoulussa nuoriso- ja 
vapaa-aj anohjaajan koulutuksen suo-
rittaneen tutkintonimike (suunnitteilla) 

medianomi 
ammattikorkeakoulussa viestintäalan 
tutkinnon suorittaneen nimike 

restonomi 
hotelli- ja ray intola-alan ammatti-
korkeakoulutasoisen tutkinnon nimi-
ke (sanaa käytettiin jo aiemmin opis-
toasteen tutkinnosta) 

fytonomi 
tietyn luontaistuotteisiin perehdyttävän 
kurssin käyneen titteli 

geronomi 
sosiaali- ja terveysalan ammattikor-
keakoulussa vanhustenhoitoon en-
koistuneen tutkintonimike 

securonomi 
tietyn turva- ja vartiointialari kurssin 
käyneen titteli 

tradenomi 
ammattikorkeakoulussa kaupan ja hal-
linnon alan tutkinnon suorittaneen ni-
mike 

Kieliviesti 712003 - 21 



Manesto 

U rheilusanastoa 
Urheilu kiinnostaa monia ja niinpä kielineuvonnasta ky-
sytäänkin usein urheilutermien vastineita. Kieliviestissä 
2/1992 j ulkaistiin ruotsalais-suomalainen j alkapallosa-
nasto ja numerossa 1/1998 oli pieni talviurheilusanasto. 
Toimistossa on nyt tekeillä olympialajeihin perustuva 
ruotsalais- suomalainen urheilusanasto. Termien kerää-
minen on aloitettu kesäolympialaisten lajeista, ja tähän 
on poimittu näytteeksi judoon, nyrkkeilyyn ja painiin 
liittyviä sanoja. 

Koonnut 
Hannele 

Ennab 

aktion suoritus 
aktivitetszon painimaton keskialue, 

painialue 
armlås käsilukko 
bandage käsisiteet 
bantamvikt kääpiösarja 
benlås jalkalukko 
boxare nyrkkeilijä 
boxhandske nyrkkeilyhanska 
boxning nyrkkeily 
brottning paini 
brottning i parterr mattopaini 
brottning i stående pystypaini 
brygga silta 
bugning kumartaminen 
bälte vyö 
clinch ristivyöote 
diplom diplomi, kunniakirja 
domare tuomari 
domarkommitté tuomarikomitea 
domarröst tuomariääni 
domarsedel ottelupöytäkirja 
dubbelnelson kokonelson 
duckning sukellus 
fair play reilu peli 
fall selätys 
fallhotande läge siltatilanne 
fallseger selkävoitto 
fasthållning sidonta 
fjädervikt höyhensarja 
flugvikt kärpässarja 
fotarbete jalkatyö 
fristilsbrottning, fri stil vapaapaini 
förseelse rikkomus 
gardering suojaus, suojautuminen 
gonggong gongi, kumistin 
gradering graduointi 
grekisk-romersk brottning 

kreikkalais-roomalainen paini  

grepp ote 
greppflykt otteista pakoilu 
halslås kuristus 
halvnelson puolinelson 
handledsbindel ranneke 
handskakning kättely 
handskar hanskat 
hederspris kunniapalkinto 
huvudskydd päänsuojus 
hög amplitud: grepp med hög 

amplitud laajakaarinen ote 
hörna kulma 
hörnstolpe kulmapylväs 
inbördes möte keskinäinen ottelu 
invägning punnitus 
judo judo 
judobälte judovyö 
judogi judogi 
judoka judoka 
judopass judopassi 
jury jury, tuomaristo 
kantdomare kulmatuomari 
kast heitto 
knockout tyrmäys 
kontakt kosketus 
krok(slag) koukku 
krysstagskoppling ristivyöote 
lagpoäng joukkuepiste 
licens lisenssi 
liggande mattopaini 
livtag syliote 
lyft nosto 
lätt flugvikt kevyt kärpässarja 
lätt mellanvikt kevyt keskisarja 
lätt tungvikt kevyt raskassarja 
lätt weltervikt kevyt välisarja 
lättvikt kevytsarja 
matchbälte otteluvyö 
matchledare mattotuomari 
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matchområde ottelualue 
matta matto 
mattdomare mattotuomari 
mattflykt matolta pakoilu 
mattkontrollant valvoja 
mattpresident ylituomari 
mellanvikt keskisarja 
mittcirkel keskiympyrä 
mästarbälte mestaruusvyö 
nedslagning maahanlyönti, 

lattiaanlyönti 
närkamp lähiottelu 
omvänt livtag juntta, mattonosto 
parad vastalilke, väistö 
parterr parterre-asento 
passivitet passiivisuus 
passivitetszon passiivisuusalue 
podium koroke 
pokal pokaali 
poolsystem poolijärjestelmä 
pooltävling pooli 
poäng ottelupiste 
poängdomare arvostelutuomari 
poänggivande träff pisteosuma 
poängmaskin pistekone 
poängseger pistevoitto 
rakt slag suora 
rep köysi 
resultatprotokoll ottelupöytäkirja 
ring kehä 
ringdomare kehätuomari 
ringgolv kehän lattia, kanveesi 
ringhörna kehän nurkkaus 
ringside kehänvierus, ringside 
rond erä 
rondpaus erätauko 
rullning vyörytys 
rysk skruv jalkalukko 
räkning luvunlasku 
sekonder avustaja 

Hakemisto 
alasuojus suspensoar, underlivs-

skydd 
aloitusasento utgångsläge 
arvanheitto slantsingling 
arvostelutuomari poängdomare 
avustaja sekonder 
diplomi diplorn 
erä rond 
erätauko rondpaus 
gongi gonggong 
graduointi gradering 
haasteottelu utmaningsmatch 

side step askel sivulle, sivuaskel 
sidsteg askel sivulle, sivuaskel 
skyddszon suoja-alue 
slag isku, lyönti 
slantsingling teikkaus, arvanheitto 
speaker kuuluttaja 
startbok kilpailukirja 
stående pystypaini 
suspendering sulkeminen ottelusta, 

diskval ifiointi 
suspensoar alasuojus 
säkerhetsområde suoja-alue 
tandskydd hammassuoja 
teknisk överlägsenhet ylivoimainen 

pistevoitto 
tillsägelse huornautus, muistutus 
trikå trikoo, painitrikoo 
träff osuma 
träningsläger harjoitusleiri 
tungvikt raskassarja 
turnering turnaus 
tävling kilpailu 
tävlingsförbud kilpailukielto 
tävlingslicens kilpailulisenssi 
tävlingsläkare kilpailulääkäri 
tävlingsrapport ottelupöytäkirja 
underlivsskydd alasuojus 
uppercut kohokoukku, upperdut 
uppsamlingsgrupp keräilyryhmä 
uppvisningsboxning näytösnyrk-

keily 
uteslutning poistaminen kilpailusta 
utgångsläge aloitusasento 
utklassning kehätuomarin keskeytys 
utmaningsmatch haasteottelu 
varning varoitus 
weltervikt välisarja 
viktklass painoluokka, sarja 
överläggning neuvonpito 

hammassuoja tandskydd 
hanskat handskar 
harjoitusleiri träningsläger 
heitto kast 
huomautus tillsägelse 
höyhensarja tjädervikt 
isku slag 
jalkalukko benlås, rysk skruv 
jalkatyö fotarbete 
joukkuepiste lagpoäng 
judo judo 
judogi judogi 
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judoka judoka 
judopassi judopass 
judovyö judobälte 
juntta omvänt livtag 
jury jury 
kanveesi ringgolv 
kehä ring 
kehän lattia ringgolv 
kehän nurkkaus ringhörna 
kehänvierus ringside 
kehätuomari ringdomare 
kehätuomarin keskeytys utklass-

ning 
keräilyryhmä uppsamlingsgrupp 
keskinäinen ottelu inbördes möte 
keskisarja mellanvikt 
keskiympyrä niittcirkel 
kevyt keskisarja lätt mellanvikt 
kevyt kärpässarja lätt flugvikt 
kevyt raskassarja lätt tungvikt 
kevytsarja lättvikt 
kevyt välisarja lätt weltervikt 
kilpailu tävling 
kilpailukielto tävlingsförbud 
kilpailukirja startbok 
kilpailulisenssi tävlingslicens 
kilpailulääkäri tävlingsläkare 
kohokoukku uppercut 
kokonelson dubbelnelson 
koroke podium 
kosketus kontakt 
koukku krok(slag) 
kreikkalais-roomalainen paini 
grekisk-romersk brottning 

kulma hörna 
kulmapylväs hörnstolpe 
kulmatuomari kantdomare 
kumartaininen bugning 
kumistin gonggong 
kunniakirja diplom 
kunniapalkinto hederspns 
kuristus halslås 
kuuluttaja speaker 
kärpässarja flugvikt 
käsilukko armlås 
käsisiteet bandage 
kättely handskakning 
kääpiösarja bantarnvikt 
köysi rep 
laajakaarinen ote grepp med hög 
amplitud 

lattiaanlyönti nedslagning 
lisenssi licens 
luvunlasku räkning 
lyönti slag 
lähiottelu närkamp 
maahanlyönti nedslagning 

matolta pakoilu mattflykt 
matto matta 
mattonosto omvänt livtag 
mattopaini brottning i parten, 

liggande 
mattotuomari mattdomare, match- 

ledare 
mestaruusvyö mästarbälte 
muistutus tillsägelse 
neuvonpito överläggning 
nosto lyft 
nyrkkeilijä boxare 
nyrkkeily boxning 
nyrkkeilyhanska boxhandske 
näytösnyrkkeily uppvisnings- 
boxning 

osuma träff 
ote grepp 
otteista pakoilu greppflykt 
ottelualue matchområde 
ottelupiste poäng 
ottelupöytäkirja domarsedel, resul- 

tatprotokoll, tävlingsrapport 
otteluvyö matchbälte 
paini brottning 
painialue aktivitetszon 
painimaton keskialue aktivitetszon 
painoluokka viktklass 
parterre-asento parten 
passiivisuus passivitet 
passiivisuusalue passivitetszon 
pistekone poängmaskin 
pisteosuma poänggivande träff 
pistevoitto poängseger 
poistaminen kilpailusta uteslutning 
pokaali pokal 
pooli pooltävling 
poolijärjestelmä poolsystem 
punnitus invägning 
puolinelson halvnelson 
pystypaini brottning i stående, 

stående 
päänsuojus huvudskydd 
ranneke handledsbindel 
raskassarja tungvikt 
reilu peli fair play 
rikkomus förseelse 
ristivyöote clinch, krysstagskoppling 
sarja viktklass; serie 
selkävoitto fallseger 
selätys fall 
side step sidsteg 
sidonta fasthållning 
silta brygga 
siltatilanne fallhotande läge 
sivuaskel sidsteg 
sukellus duckning 
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sulkeminen ottelusta suspendering 
suoja-alue skyddszon, säkerhets- 

område 
suojaus gardering 
suojautuminen gardering 
suora rakt slag 
suoritus aktion 
syliote livtag 
teikkaus slantsingling 
trikoo trikå 
tuomari domare 
tuomarikomitea domarkommitté 
tuomaristo jury 
tuomariääni domarröst 

turnaus turnering 
tyrmäys knockout 
valvoja mattkontrollant 
vapaapaini fristilsbrottning, fri stil 
varoitus varning 
vastaliike parad 
vyö bälte 
vyörytys rullning 
väistö parad 
välisarja weltervikt 
ylituomari mattpresident 
ylivoimainen pistevoitto teknisk 
överlägsenhet 
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Kortfattat om innehållet 

s. 4 Att finska språket har fått minoritetsstatus har förstärkt den finska journa-
listens roll som ifrågasättare och kritisk granskare av olika myndighetsbeslut 
som berör den språkliga minoritetens lagstadgade rättigheter, skriver Pia-Mari 
Suomela. Hon hävdar att en sverigefinsk journalist också har rätt att försvara 
det finska språket utan att förlora sin yrkesintegritet. 

s. 5 Leena Koivuneva har läst Arja Meskis undersökning av talspråkliga ord 
och slangord i sverigefinska ungdomars språk. 

s. 8 Merja Laitinen skriver om det statliga och kommunala utredningsmaski-
neri som sverigefinnarna har hamnat i efter att de fått sin nationella minori-
tetsställning erkänd. 

s. 10 Outi Honkasalo kommenterar en artikel i Svenska Dagbladet, där fyra 
universitetsrektorer och två professorer i finska språket motsätter sig inrättan-
det av ett finskt språk- och kulturcentrum vid Mälardalens högskola. Hon ger 
också en sammanfattande historisk framställning över undervisningen i finska 
vid de svenska universiteten. 

s. 15 Jorma Ikäheimo koncentrerar sig på den nya användningen av orden 
voitto 'vinst' och tappio 'förlust' i sin artikel om språket i ekonomisk journa-
listik. 

s. 16 Marja Räihä har diskuterat barnens språkutveckling med moder-
smålsläraren Marja-Leena Anttonen som under många år undervisat i finska i 
Sverige. De konstaterar bl.a. att finska klasser i sig inte garanterar aktiva 
kunskaper i finska. Minst lika viktigt är ett starkt föräldraengagemang. 

s. 19 Frågor och svar 

s. 21 Riitta Eronen förklarar innebörden av några nya finska titlar och 
examensbenämningar som slutar på -nomi. 

s. 22 Ett utdrag ur den svensk-finska idrottsordlista som Hannele Ennab 
sammanställer vid Sverigefinska språknämnden. Utdraget hänför sig till 
sportgrenarnajudo, boxning och brottning. 
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