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Tervetuloa Ruotsin Sanomat! 

Ruotsinsuomalaiset saivat heti kesälomien j älkeen ilouutisen. 
Viikkoviestin johto ilmoitti, että lehti muuttuu syyskuun alussa viisi-
päiväiseksi ja että uuden lehden nimi on Ruotsin Sanomat. 

Paula 
Ehrnebo 

	

	Suomenkielistä sanomalehteä on Ruotsissa odotettu jo parikymmentä 
vuotta, siitä asti kun Finn-Sanomat lakkasi ilmestymästä. Oman lehden 
puuttumisesta on puhuttu ja kirjoitettu paljon, mutta aika moni oh 
todennäköisesti jo alkanut pitää toivetta epärealistisena. Sitä parempi 
oli siis uutinen. 

Nyt meidän ruotsinsuomalaisten on osoitettava, että me todella halu-
amme lehden. Meidän on ryhdyttävä tilaajiksi. Ruotsinsuomalaiset 
ovat saaneet vähemmistöaseman ja nyt on näytettävä, että olemme sen 
arvoisia! 

Kieliviestissä on sihloin tällöin käsitelty ruotsinsuomalaista kirjalli-
suutta. Satu Gröndahi on pitkään tutkinut siirtolais- ja vähemmistö-
kielillä kirjoitettua kirjallisuutta, ja tutkimusta koskeva laaja raportti 
ilmestyi viime vuonna. Tässä numerossa hän esittelee aihetta lyhyesti. 
Hänen mielestään on nyt syytä ohla optimistinen. Ruotsinsuomalaisten 
kirjoittajien toimintaehtoja pohtii myös Jorma Ikäheimo. 

Monissa tämän numeron artikkeleissa käsitellään sanoja. Esihlä on 
muotisanoja ja slangia. Saamme myös esimerkkejä siitä, että muoti-
sanojen merkitys ej aina vakiinnu heti ja että ne siitä syystä saatetaan 
ymmärtää toisin kuin kirjoittaja on tarkoittanut. Myös ihmauksen 
täsmälhisyys voi kärsiä käytettäessä muotisanaa. Slangi on ollut yleistä 
pukineiden nimityksissäjo viime vuosisadan alkupuolelta lähtien. 
Saamme esimerkkejä alusvaatteiden ja sukkien nimityksistä. 

Sanoihin liityy läheisesti myös rektio. Aina ej edes äidinkieleltään 
suomalaisen ole helppo ratkaista, mitä sijamuotoa sana vaatii. Monet 
ruotsinsuomalaiset ovat todenneet tämän omakohtaisesti. 
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olumni 

Lapsuuden kieli minuuden 
takana 

Yhteiskunnalle on tärkeää, että sen kaikilla alueilla vallitsevat 
samat säännöt. Ihmisiä yritetään samankaltaistaa synnytyslai-
tokselta lähtien. Onneksi ihmiset kuitenkin edelleenkin saavat 

Jorma 	kasvaa kylissään originelleiksi, vaikka sitten lopulta kuolevatkin 
Orelma kopioina. 

Jos ihminen on syntynyt ja kasvanut yhdessä kylässä ja muuttaa 
sieltä sitten ulkomaille, hän vie mukanaan myös ne olot, jotka 
ovat hänen omimpiaan: kotiseutunsa ja kotikielensä. Jos itse 
olisin muuttanut suoraan Salosta tai Varsinais-Suomen maakun-
nasta Ruotsin Eskilstunaan, ej minusta pahimmassa tapauksessa 
olisi tullut lainkaan ruotsinsuomalaista, vaan enemmänkin vain 
eskilstunan salolainen. Olisin pahimmillani puhunut suomea 
turkulaisittain ja ruotsia eskilstunalaisittain. Tätä olen ajatellut 
joskus, kun olen tavannut iäkkäitä ruotsinsuomalaisia, joilla on 
edelleen hyvin vahva kotiseutunsa murre. 

Mieleeni on tullut, että vaikka ruotsinsuomalaiset pääsevät 
suomenkieliselle vanhainkotiosastolle, se ej riitä. Osastolla pitää 
olla alaosastot, niille joilla on sama kotiseututausta. Ej karjalaisia 
tai manselaisia voi panna yhteen oululaispöljien tai hesalaisten 
kanssa. Se kieli tai murre, jolla ihmiset ajatuksiaan ilmaisevat, 
on niin tärkeä osa identiteettiä, ettei sitä saa mitätöidä. 

Useimmat eivät tietysti ole tulleet kotitorpastaan suoraan tänne ja 
pysyneet täällä yhdellä paikkakunnalla. Esimerkiksi itse ehdin 
Salosta lähdettyäni olla monta vuotta Itä-Suomessa eli sain sekä 
yhteiskunnallisesti että kielellisesti Suomesta laaj an ponnistus-
pohjan. Ja olen myös iloinen siitä, että en Ruotsiin tultuani jäänyt 
Tukholmaan, vaan asuin monta vuotta Göteborgissa ennen kuin 
muutin vähäksi aikaa Tukholmaan ja yli 20 vuotta sitten Eskils-
tunaan. Olen siis sekä yleissuomalainen että yleisruotsinsuoma-
lainen, mielestäni. 

Lapsuuden lähtökohtien ja erityisesti murteen merkitykseen mi-
nut herättivät joitakin vuosia sitten murteilla ilmestyneet katekis-
mukset. Silmäilin niitä myhäillen ja naureskellen; niissä pääsivät 
eri murteiden "hauskuudet" hyvin esille. Kunnes tutustuin tar-
kemmin Turun murteella kirjoitettuun katekismukseen. Se ei oJ-
lutkaan enää vain hauska, vaan se oli oma. OMA. Kun luin kah- 
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deksannen käskyn Lutherin katekismuksesta: "Älä sano väärää 
todistusta lähimmäisestäsi", se oli kuin suora lainaus valtiopäi-
väjärjestyksen viidennestä pykälästä. Mutta kun luin sen Turun 
murteella: "Alä valhettel muist", niin se oli mitä se oh. Ej 
jumankaut, sää es saa valhetehla! Tai kuudes käsky: "Alä tee 
huorin." Voi hyvä isä, eihän tuo minun pikku halujani koske. 
Toista se on Turun murteella: "Ej simmottis voi ohla kenen kans 
vaa." 

Eli että vaikka en kymmenien vuosien jälkeen enää kotimurretta 
käytäkään, se on sittenkin se kiehi, josta olen kasvanut valta-
kunnahliseen suomen kieleen ja laajan pohjoismaisen yhteisön 
jäseneksi. Ej minun henkinen kotini mihinkään katoa, vaikken 
siehlä usein käykään. 

Sanatkin valikoivat kaverinsa 
Kiireetön sunnuntaiaamu sanomalehden ja kahvikuppo-
sen seurassa. Lukijalta on kuitenkin mennä kahvit 
väärään kurkkuun, kun hän äkkää työpaikkailmoituk-
sesta lauseen Odotamme Sinulta sopivan koulutuspoh-
jan tai vastaava kokemus. Lause on yhtä kielenvastai-
nen kuin Rakastan sinut. Eikö ilmoittaja osaa suomea? 

Elina 
Heikkilä 

Suomen kielessä on paljon sellaisia 
ilmauksia, joissa toinen yhteen kuu-
luvista sanoista vaatii toisen määri-
muotoon. Ej esimerkiksj ole samante-
kevää, ilmaiseeko mielipiteensäpitää-
vaj katsoa-verbin avulla, koska ne vaa-
tivat määrjtteensä eri sijamuotoihin: 
pidän asiaa tärkeänä, mutta katson 
asian tärkeäksi. Tätä kielen omjnai-
suutta kutsutaan rektioksi. Rektjoon 
törmäamme myös ruotsia opiskelles-
samme, sjiloin vain sjjamuotojen tjialla 
ovat prepositiot: jämföra med något, 
bero på något. 

Rektio vajkuttaa tekstin ymmänetti-
vyyteen. Lukemansa sanan perusteella 

lukija odottaa, ettäjäljempänä tekstissä 
on tietynmuotoinen sana ensimmäisen 
pariksi. Jos odotuksenmukaista sanaa 
ej tekstistä löydy, ajatus katkeaa. 

Vaikka suomen ja ruotsin rakenne ja 
sanasto ovatjossain määnn lähentyneet 
toisiaan vuosisatojen ninnakkaiselossa, 
kielet poikkeavat toisistaan edelleen 
monin tavoin. On esimerkiksi olemassa 
joukko muutostaja suuntaa ilmaisevia 
verbejä, joiden määritteet käyttäytyvät 
suomen kielessä eri tavalla kuin ruot-
sissa. Kun suomalainen kertoo osta-
neensa tuoleja Ikeasta, ruotsalainen 
muotoilee kertomansa näin: Jag köpte 
de härstolarnapå Ikea. Suomenruotsa- 
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laiset puolestaan saattavat hahmottaa 
puheena olevan tilanteen suomalai-
sittain ja sanoa Vi köpte en bokhvlla 
från Ikea. 

Lähimerkityksiset sanat 
sek0 ittavat 
Rektiovirheitä tekevät niin kielenop-
pijat kuin äidinkielisetkin puhujat. 
Tavallisin syy virheisiin lienee mer-
kitykseltään läheisten sanojen sekaan-
tummen. Sanat merkitys ja vaikutus 
ovat niin lähellä toisiaan, että niiden 
seuralaisiltaan vaatimat sij amuodot se-
kaantuvat helposti keskenään. Oikeaa 
rektiota voi etsiä verbien avulla: Mitä 
musiikki merkitsee sinulle? Vaikuttaa-
ko paikkaus lyömotivaatioon? Sama 
sijamuoto käy myös verbeistä merkitä 
ja vaikuttaa johdettujen substantiivien 
yhteyteen: Mikä on musiikin merkilys 
sinulle? Onko paikkauksella vaikutusta 
työmotivaatioon? 

Muodikkaat kokea- ja nähdä-
verbit saattavat erehdyttää 
valitsemaan määritteeseen väärän 
sij amu odon. 

Suunnilleen sarnamerkityksisiä ovat 
myös verbitperustua, pohjautuaja ra-
kentua. Näistä kaksi ensimmäistä vaa-
tivat määritteensä samaan muotoon: 
Kirja perustuu tositapahturniin. Kevään 
hittielokuvapohjautuu tähän suosikki-
romaaniin. Vain rakentua-verbi poik-
keaa ruodusta: Yhdistyksen talous ra-
kentuu jäsenmaksuille. Tähän kävisi 
myös jäsenmaksujen varaan. 
Ornat tuntemukset ja mielipiteet on 
muodikasta esittää kokea- ja nähdä-
verbien avulla: Koen/Näen tilanteen 
haastavana. Monesti saman voisi sa-
noa luontevammin pitää- ja tuntua-
verbejä käyttäen: Tilanne tuntuu minus-
ta haastavalta. Pidän tilannetta haas-
tavana. Jos haluaa välttämättä käyttää 
kokea-verbiä, rnääritteen sijamuodoksi 
on vaihdettava haastavaksi, siis Koen 
tilanteen haastavaksi. 

Miten välttää rektiovirheet? 
Monesti sijamuotovirheet liittyvät mut-
kikkaisiin virkerakenteisiin. Mitä pi- 

tempi ja polveilevampi virke, sitä suu-
remmassa vaarassa kirjoittaja on hu-
kata ajatuksensa punaisen langan. Jos 
epäilee rektiovirhettä mutkikkaassa 
lauseessa, kannattaa irrottaa toisiinsa 
kuuluvat sanat lauseyhteydestä ja tar-
kastella niitä erikseen. 

Kahden tai useamman verbin rinnas-
taminen tuottaa usein rektiovirheitä. 
Kiijoittajaltajää helposti huomaamatta, 
että rinnastetut verbit vaativatkin rnää-
ritteensä eri sijamuotoihin. Tällaisissa 
tapauksissa yhteinen määrite tai sitä 
korvaava pronomini tulee siis toistaa 
oikeassa rnuodossa kummankin verbin 
yhteydessä. 

Ej: Nuoret haluavat tutustua ja ystä-
vystyä koko ajan uusien ihmisten kans-
sa. 
Vaan: Nuoret haluavat koko ajan tutus-
tua uusiin ihmisiinja ystävyslyä heidän 
kanssaan. 

Yhdyssanojen rektion kanssa on syytä 
olla tarkkana. Sijarnuodon valinnan 
ratkaisee yhdyssanan loppuosa, vaikka 
kirjoittaja herkästi tulee käyttäneeksi 
alkuosan kanssa esiintyvää muotoa. 

Ej: lapsen riippuvuussuhde vanhem-
mistaan 
Vaan: lapsen riippuvuussuhde vanhem-
piensa kanssa 
lapsen ja vanhempien välinen riippu-
vuussuhde 
lapsen riippuvuus vanhemmistaan 

Rektiossakin näyttää olevan oma muo-
tinsa. Seuraavien lauseiden kirjoittajat 
ovat kaikki turvautuneet -l/e-loppui-
seen allatiiviin. 

Projektiryhmä laatii ehdotukset valta-
kunnallisesti yhteneväisille menette-
lyille. 
Mahdollisuudet yksilöterapialle ovat 
paremmat yksityissektorilla. 
An'okkaimpien kohteiden hoidolle laa-
ditaan tarvittaessa erillissuunnitelmat. 

Allatiivi ei kuitenkaan ole mikään yleis-
sijamuoto, joka sopisi tilanteeseen kuin 
tilanteeseen. Täsmällisernmin samat 
asiat tulisi ilmaistua seuraavasti: 

6 - Kieliviesti 312003 



Projektiryhmä laatii ehdotukset valta-
kunnallisesti yhteneväisiksi menette-
lyiksi. 
Mahdollisuudet yksilöterapiaan ovat 
paremmat yksiiyissektorilla. 
A rvokkaimpien kohteiden hoidosta 
laaditaan tarvittaessa erillissuunni-
telmat. 

R in nakka ism uodoi 1 la 
vivahde-eroja 
Toisinaan samaa sanaa määrittämään 
kelpaa kaksikin sijamuotoa. Länsisuo-
malaiset ovat sanoneet vanhastaan 
näyttää hyvältä ja maistuu hyvältä, 
itäsuomalaisten kielikorva puolestaan 
kelpuuttaa muodot näyttää hyvälle ja 
maistuu hyvälle. Molemmilla vaihto-
ehdoilla on siis vankka murrepohja, 
mutta nykykielessä läntinen vaihtoehto 
on tavallisempi. Samanlaisen parin 
muodostavat läntinen ilmaustyyppi tuli 
tehtyäja itäinen tuli tehdyksi. Suomen 

kielen lautakunta hyväksyi ne saman-
arvoisiksi vaihtoehdoiksi jo vuonna 
1973, muttaedelleen moni kielenkäyt-
täjä vierastaa tuli tehlyä -muotoa oman 
murretaustansa takia. 

Monesti vaihtoehtoiset sijamuodot 
vaikuttavat myös merkitysvivahteisiin. 
Lauseessa Teksti/Tekstiä pitäisi saada 
yleistajuisemmaksi sijamuoto on puhu-
jan valittavissa. Jos hän haluaa tekstin 
täysremonttiin, oikea muoto on teksti. 
Jos taas vähempikin muokkaus riittää, 
muoto tekstiä osoittaa, että työstettävää 
vielä jää. 

Tämän jutun alussa siteeratun työ-
paikkailmoituksen olivat laatineet hen-
kilöt, joiden äidinkieli ej ollut suomi, 
eikä ilmoitusta ilmeisesti ollut tarkis-
tanut kukaan suomenkielinen. Muuten 
siinä olisi kyllä lukenut Odotamme 
Sinulta sopivaa koulutuspohjaa tai 
vastaavaa kokemusta. 

Lisää aiheesta 
Katariina lisa - Hannu Oittinen - Aino Piehi: Kielenhuoltajan käsikirja. 
Yrityskirjat, uudistettu ja päivitetty laitos 2002. 
Jönsson-Korhola, Hannele - White, Leila: Tarkista tästä. Suomen sanojen 
rektioita suomea vieraana kielenä opiskeleville. Finn Lectura, 2., korjattu pai-
nos 1999. 
Aino Piehi: Paljosta on paha valita. - Kielen kannoilla. Kotimaisten kielten 
tutkimuskeskusja Edita 1996, s. 64-75. 
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Pikkarit, sukkarit ja beehoot 

Olen muutaman vuoden ajan kerännyt ja tutkinut 
suomen yleiskielessä käytettyjä vaatekappaleiden ja 
kenkien nimityksiäja keväällä 2002 keräsin aineiston 
myös slangissa esiintyvistä nimityksistä. Siksi kävin 
läpi koko Heikki ja Marjatta Paunosen laatiman 
Helsingin slangin suursanakirjan ja kirjasin kaikki 
vaatetukseen liittyvät sanat nenäliinasta, neniksestä 
talviturkkiin eli pelsaan. 

Tuqa 
Määttä 

Tässä artikkelissani esittelen kokoa-
maani alusvaatesanastoa eli alusk/ed-
juja, kuten slangissa sanottiinjo 1920-
luvulla. Käsittelen pääasiassa kolmen 
sanan nimityksiä: alushousut, rintaliivit 
ja sukat. Näiden lisäksi esittelen muu-
taman tähän aihepiiriin läheisesti lut-
tyvän vaatesanan. 

Slangisanaston piirteistä 

voi esiintyäjoko yksinään sanan alussa, 
uurtta paita, tai tavallisimmin yhdes-

sä t:n kanssa (ts), t/engat kengät. 
Vanhassa Stadin slangissa on myös sa-
noja, joissa ej noudateta vokaalisoin-
tua. Paunosen esimerkkejä ovatflygari 
'lentokone', si','rkku 'voima', järkku 
'rauta', bääraa 'kantaa', högat 'hou-
sut'. 

Esittelen tässä kohdin vain sellaisia 
slangisanaston piirteitä,joista on esiin-
tymiä käsittelemissäni sanoissa. Slan-
gisanaston, varsinkin vanhan Stadin 
slangin (1890-1949), äännerakenne si-
sältää yleiskieleemme kuulumatto-
mia tai hyvin harvinaisia äännepiirtei-
tä. Slangin sanoissa on mm. sellaisia 
konsonantteja (b, g,f),joita yleiskieles-
sä esiintyy ainoastaan lainasanoissa. 
Myös d:n käyttö slangissa poikkeaa 
yleiskielestä. 

Kaikki neljä äännettä voivat esiintyä 
sanan alussa ja keskellä, esim. baska 
'baskeri', globot 'kengät', roge 'takki', 
stoflat 'huopatossut, huovasta tehdyt 
aamutossut', drigi '(miesten) puku', 
hodarit housut. Tämän lisäksi äänteet 
esiintyvät myös geminaattoina, esim. 
tsihba 'lippalakki', futisplaggat 'jal-
kapallokengät', briiffe 'kirje', gloddi 
'lapsi'. Huomattavaa on sekin, että 
nämä geminaatat eivät ole astevaih-
telun alaisia. 

Tunnusomaisin vanhan slangin äänne-
piirre on ennen kaikkea suhu-s (). Se 

Slangille on ominaista sekin, että sa-
nojen alussa voi olla kahden tai kol-
menkin konsonantin yhtymiä. Yleiskie-
lessähän konsonanttiyhtymiä on ny-
kyisin vain vierasperäisissä sanoissa. 
Esimerkkinä mainittakoon kraiveli 
'kaulus, solmio, kravatti', glensa 'le-
ninki', plädä 'hattu, lakki', skiobbanat 
'kengät'. 

Slangin kuten muunkin kielen, sekä 
puhutun että kirjoitetun, sanasto kasvaa 
ja uusiutuu alati, koska kunkin ajan 
käsitteille ja ilmiöille tarvitaan jatku-
vasti napakoita ja ytimekkäitä nimi-
tyksiä. Slangiin on kautta aikojen otettu 
sanoja vieraista kielistäja niitä on sitten 
eri tavoin muokattu suomalaisempaan 
asuun. Mainitsen tässä muutaman esi-
merkin: sparvari 'varpunen', snöge 
'lumi' (ruotsi); sajka 'ruoka' (venäjä); 
biitsi 'uimaranta' (englanti); lo/lot 'rin-
nat' (italia). 

Toinen tapa Iuoda uusia slangisanoja 
on käyttää erilaisia johtimia. Slangi-
johtimien käyttö ej vaikuta sanan mer-
kitykseen, vaan uuden johdoksen mer- 
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kitys pysyy samana kuin sen kantana 
olevan sanan ja slangijohdin muuttaa 
siis vain sanan muotoa ja tyyliä. Slan-
gijohdinten määrä on suuri. Taval-
lisimpia slangijohtimia ovat mm. an 
(kummarit 'kumisaappaat'), is (hranttis 
'jyrkkä mäki', kyrtis 'poliisiasema'), ka 
(myös ga, kka; psvka 'psykologia', 
tietsikka 'tietokone'). Näitäjohtimia on 
käytetty myös alusvaatteiden nimityk-
siä muodostettaessa. 

Alushousut 
Suurin osa alushousujen nimityksistä 
on peräisin joko viime vuosisadan al-
kupuolelta tai sen loppupuolelta. Van-
hin nimitys on peräisin vuodelta 1900. 

Silloin miesten (pitkiä) alushousuja ni-
mitettiin kalsareiksi (40-luvulle saak-
ka myös asussa galsarit) ja nimitys on 
käytössä edelleenkin. Nykyisin sanalla 
tarkoitetaan kuitenkin min tyttöjen kuin 
poikienkin alushousuja. Myös 1910-
luvulla tulleella nimityksellä kalsongit 
on samanlainen merkityskehitys. Sa-
moihin aikoihin tuli miesten alushou-
suja tarkoittava kalisarit, joka oh 
käytössä pari vuosikymmentä. Pitkät 
alushousut olivat puolestaan 1910-
luvulta 1 950-luvulle kaliisit. Seuraa-
valta vuosikymmeneltä, 1 920-luvulta, 
ovat neutraalit alusbökät tai aluspökät. 
Vain miesten alushousuista puhuttaessa 
oli nimityksenä tuolloin kalisongit tai 
galisongit. 

1930-luvulla uusia nimityksiä ej näytä 
syntyneen lainkaan, ja 40-luvultakaan 
ej ole lähtöisin kuin pikkupökät, nais-
ten alushousut. 1950-luvulla tulivat 
kalissit (miesten) ja alkkarit. Jälkim-
mäistä sanaa käytettiin myös alusvaat-
teista yleensä, kerrastosta (aluspaitaja 
-housut yhdessä myytynä) ja alus-
hameesta. Alushoususanastoon tulee 
60-luvulla vain nimitys kalsat. 

Alushoususanasto ei karttunut kovin 

paljon myöskään 1970-luvulla. Tältä 
ajalta ovat alderitja nimenomaan nais-
ten ja tyttöjen alushousuja nierkitsevä 
pikkurit. Sanan alkuperänä Iienee yh-
dyssana pikkuhousut, josta sanan jälki-
osa on jäänyt pois ja alkuosaan on lii-
tetty slangisanajohdin. 1 980-luvulla 
markkinoilla oli jo useanlaisia alus-
housumahleja ja jotkin niiden nimistä 
omittiin slangiin ja arkipuhekieleen 
tarkoittamaan alushoususanaa. Täl-
laisia ovat mm. boksarit tai bokserit 
(miesten) ja tangat, jotka tulivat Suo-
meen 70-luvun puolivälissä. Itse tuot-
teen nimityskiri saattaa joskus siirtyä 
merkitsemään jotakin tiettyä vaate-
kappaletta, ja slangissa miesten alus-
housusanastossa tällaisesta ilmiöstä on 
esimerkkinä black horse. Muita 80-
luvuhla käyttöön otettuja nimityksiä 
ovat sköijat, pikkanit (naisten pikku-
housut), tykit (pitkät alushousut) ja 
punttikalsanit, jotka ovat lahkeelliset 
naisten alushousut. Pikkubyysät-nimi-
tys lienee tavattu ensi kerran 90-luvun 
alussa. 

Rintalilvit 
Slangisanasto sisältää runsaasti naisen 
rintoja merkitseviä sanoja ja näitä käy-
tetään usein myös rintaliivien nimityk-
sinä. Mutta myös kuvakielisiä nimityk-
siä on paljon. 

Rintaliivien nimitykset ilmestyvät slan-
gisanastoon suhteelhisen myöhään. En-
simmäiset esiintymät ovat 1930-lu-
vulta. Silloin hiivien nimityksinä olivat 
nintsikat tai nintsigat, ninulit (mer-
kitsee myös rintoja) ja tissarit (tissit 
rinnat, sana slangissa 1 910-luvulta läh-
tien), joka tuhi uudehleen käyttöön myös 
70-luvulla. Puhekielessä nimitys tissi-
liivit on ollut yleinen jo hyvin pitkän 
ajan. Rintaliivisanastonkin suhteen 40-
luku on epäproduktiivia aikaa. Tältä 
vuosikymmeneltä on peräisin vain 
nintsa nit. 

Seuraavan kahden vuosikymmenen 
aikana, 50- ja 60-luvuhla, nimityksiä 
syntyy useampia. Ruotsista on lainattu 
behå, joka suomalaisessa slangissa on 
saanut muodon beehoot. Muita tämän 
ajan nimityksiä ovat rindarit (vielä 70-
luvullakin), rindekat, rintsut (myös 

1980-luvulla markkinoilla oli jo 
useanlaisia alushousumalleja, joi-
den nimiä omittiin tarkoittamaan 
alushoususanaa. 
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rinnat' 20-30-luvuilla) ja rindikset, 
joka lienee muodostettu rindis-sanan 
pohjalta. Sana merkitsee rintaa ja rinta-
lastaa. Svendit tarkoittaa rintoja ja 
niinpä se Iähtökohtana liivien nimeksi 
on tullut svendiliivit. Vaahtarit ovat 
puolestaan rintaliivit,joissa on täyttee-
nä vaahtokumia. Rintaliivisanastossa-
kin on yksi sellainen esiintymä, joka 
on lähtöisin tuotemerkistä. Nimitys 
triumffir on otettu Triumph-merkkisistä 
liiveistä tarkoittamaan millaisia rin-
taliivejä hyvänsä. 

1970- ja 1980-luvuilla rintaliivisa-
nastoon ilmestyi kuvakielisiä nimi-
tyksiä. 

1 970-luvulla rintaliivisanastoon alkaa 
ilmestyä kuvakielisiäkin nimityksiä. 
Sellaisia ovat tandempipo ja valjaat. 
Muita tähän aikaan käyttöön tulleita 
ovat kosmarit, rintsit (jo 60-luvulla) ja 
urtsit. Eniten uusia nimityksiä sanas-
toon tulee 1980-luvulla. Tuonaikaiset 
nimitykset kupit ja rintsat tarkoittavat 
molemmat sekä rintaliivejä että rinnat-
sanaa. Myös nimitysten daisaliivit ja 
daisaverkot perustana on rintoja mer-
kitsevä daisat. 

Muita 80-luvun rintaliivinimityksiä 
ovat rindet ja brösthållaret. Jälkim-
mäisen takana ovat ruotsin sanat bröst 
'rinta 'ja bysthållare 'rintaliivit' Tällä-
idn vuosikymmenellä sanasto lisääntyy 
muutamalla kuvakielisellä nimityk-
sellä. Mukaan tulevat sellaiset kuin 
laskuvarjot, läppänät ja rusinapussit 
(rusinat 'pienet rinnat'). 

vihousuistakin. Edelleen 1990-lu-vulle 
tultaessa nimitys on käytössä, mutta 
merkitys on laajentunut ja tar-koittaa 
nykyslangissa rullaluistelussa käytet-
täviä polvisuojuksia. 

Seuraava lisä slangin sukkasanastoon 
tulee 1 940-luvulla. Tähän aikaan naiset 
käyttävät nailonisia sukkia ja slangis-
sa, kuten puhekielessäkin, niistä tulee 
yksinkertaisesti pelkät nailonit. 1960-
luvulla nailonsukista siirrytään nailo-
nisiin sukkahousuihin, jotka saavat 
slanginimekseen nailarit. Samalla vuo-
sikymmenellä sukkahousujen nimityk-
senä on myös sukkikset. 1990-luvulla 
sukkahousut ovat sukkabökseröt ja 
sukkabukserot. 

Nimitystä nilkkikset käytetään 60-
luvulla nilkkasukista. Tyttöjen käyt-
tämät nilkkasukat ovat nilkkurit (jo 
50-Iuvulla). Nykykielessä, 80-luvulta 
lähtien, nilkkurit ovat nilkkapituiset 
talvikengät tai nilkkasaappaat. 1960-ja 
70-luvun krepparit voivat olla joko 
kreppi- tai nailonsukat tai kreppisuk-
kahousut. 

1 970-luvulla nilkkasukat muuttuvat 
nilkkareiksi, ja pelkkiä sukkia mer-
kitsevä nimitys on tuolloin stumpat. 
Villasukatkin saavat slangimn oman 
nimityksen. Ne ovat villikset. Alkujaan, 
40-luvulta lähtien, tällä nimityksellä on 
tarkoitettu villapaitaa, -puseroa tai 
-takkia. 60-luvulla nimitys alkoi mer-
kitä myös (naisten) villahousuja. 
Putkarit on pitkien urheilusukkien 
nimitys ja tätäkin nimitystä käytetään 
toisessa merkityksessä. Se merkitsee 
tiukkoja farmarihousuja. 

Sukat 
Slangin sukkasanasto on pienehkö ja 
monet nimityksistä ovat sellaisia, joita 
käytetään myös tavallisessa arkipuhe-
tyylissä. Lisäksi nimitykset ovat kohta-
laisen nuorta perua. Vanhin sukka-
nimitys strumpat on ollut käytössä 
1910-luvulta 1970-luvulle. Nimitys on 
suora lama ruotsista, strumpa 'sukka'. 
1920-luvulla slangiin ilmestyy polvi-
sukkia merkitsevä polvarit. Samaan 
aikaan ja pari vuosikymmentä eteen-
päin samaa nimitystä on käytetty pol- 

Muita sanoja 
Naistenja tyttöjen käyttämästä kerras-
tosta on 1910-60-luvulla käytetty ni-
mitystä kombineesi. Nimitys on esiin-
tynyt myös asussa kombinääsi. Muu-
taman vuosikymmenen ajan (1910-30) 
samainen nimitys tarkoitti myös nais-
ten alushametta. 1940-50-luvulta on 
milaneesikombineesi, joka on keino-
silkkialushame. Milaneesi on ohutta 
silkki- tai tekosilkkikangasta, jota on 
käytetty naisten alusvaatteisiinja yöpu-
kuihin. Aikaisemmin monien alusvaa- 
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tevarastoon kuului laamapaita, trikoi- vaatekappaleita tyydyttämään nykyih-
nen aluspaita, ja 60-luvun slangissa misten vaatimuksia ja tarpeita. Tuote- 
vaatekappaleesta tuli laamis. 	 ja materiaalikehitykseen sijoitetaan ja 

panostetaan milteipä rajattomasti. Kun 
Ennen vanhaan käytettiin säärystimiä, 
jotka ovat säärtä suojaavat sukan-
omaiset vaatekappaleet. 1 900-luvun 
alusta 1950-luvulle säärystimet olivat 
damaskit, puolikenkien nilkkasuo-
jukset, nilkkaimet. Damaskeilla on 
tarkoitettu myös varsinkin lasten käyt-
tämiä terättömiä sukkahousuja, joissa 
oli kuminauha jalkaterän alla. Säärys-
timien toinen slanginimitys on ollut 
dammarit. 

Slangissa on jokunen yöpaitaa tai yö-
pukua merkitsevä sana. Näitä ovat 
pujama (tarkoittaa sekä yöpukua että 
pyjamaa), runkkupuku, yökkäri, yöppis 
ja yöppäri. Kaikki nimitykset ovat pe-
räisin 1970-luvulta. 

Lopuksi 
Aikojen kuluessa kieli ja kielenkäyttö 
muuttuvat ja vaihtelevat, niin myös 
vaatekappaleet. Muodin alati muut-
tuessa valmistetaan mitä erilaisimpia 

markkinoille tulee uusia tuotteita niille 
on annettava myös nimi. 

Varsinkin nykyisin momlla tuotteilla on 
jonkinlainen vieraskielinen nimitys, 
esim. leggings, tights 'ihonmyötäiset 
pitkät trikoohousut'. Harvoin tällaiset 
nimitykset kuitenkaan jäävät kansan 
suuhun. Aika pian ne yleensä muoka-
taan vähintään suomalaisempaan asuun 
(leggingsit, tightsit) tai niistä kehittyy 
jokin omaperäisempi arkiseen puhe-
kieleen sopiva, ehkä slangimainenkin, 
nimitys (leggarit, taitsit). Hyvin taval-
lista on sekin, että pitkät nimitykset ty-
pistetään arkipuhekielessä. Otettakoon 
esimerkkinä vaikkapa nykynaisen alus-
housut, joita on kaupan varsin monen-
laista mallia: minit, midit, maxit, taitja 
stringit. Tämänkaltaiset typisteetkin 
saattavat vielä vuorostaan "vääntyä" 
toisenlaiseen muotoon eri kielenkäyt-
täjien suussa. 

Lähteet: 
Ingo, Rune. 1998. Suomen kielen pluratiivit eli monikkosanat. Numeeris-semanttinen 
tutkimus II. Ruumiinosiaja vaatteita tarkoittavat sanat. Vaasa. 
Nahkola, Kan. 1999. Nvkyslangin sananmuodostusoppia. Virittäjä 2/1999, s. 195-221. 
Paunonen, Heikki & Marjatta. 2000. Tsennaaks Stadii, bonjaaks slangii. Stadin slangin 
suursanakirja. Helsinki. 
Tanttu Porkka, Irmeli. 2001. Sata vuotta naisten nimettömiä. Sellaiset konstikkaat haarat. 
Hiidenkivi 3/200 1, s. 20-21. 
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Koulutus potkii ruosukirjoitta- 
mista eteenpäin 

forma 
Ikäheimo 

Moni ruotsinsuomalainen on hakeutu-
nut kirjoittajakursseille ja joillakin 
itsensä kehittäminen tekstintekemisen 
saralla on jatkunut jo vuosikymmeniä. 
Koulutusta on järjestetty Ruotsissa, 
mutta myös Suomessa pidettyyn ope-
tukseen on hakeuduttu. Tästä esimerk-
kinä ovat Oriveden opiston kurssit 
luovan tekstin tekijöille. Moni luottaa 
siihen, että järjestettyjen koulutusten 
kautta Ruotsista saataisiin haravoitua 
ne, joista voisi kehittyä kirjailijoita. 
Tulokset ovat valitettavasti jääneet 
laihoiksi. 

Kirjoittaminenko 
tuonnonlahja? 
Kirjallista osaamista on pidetty liiaksi 
luonnonlahjana. Kyky on toki myös 
nlyötäsyntyinen, mutta harvat tietävät 
sen itse, kuten Marjatta Rentola kir-
joittaa. Aiemmin on ajateltu, etteivät 
Iuonnonlahjakkuudet tarvitse opetusta. 
Rentola pohdiskelee, voiko kirjoitta-
mista ylipäänsä opettaa. Hän sanoo, 
että jokainen kirjoittaja on omape-
räinen sillä tavalla, että tuottaa vain 
hänelle ominaista tekstiä. Kukaan muu 
ej voi ajatella kirjoittajan ajatuksia ja 
niin edelleen. Ej ole pelkoa, että kaikki 
koulun penkillä istuneet kirjoittajat 
suoltaisivat samanlaista tekstiä. 

voi mitään eväitä suorassa koulutuk-
sessa löytää. Kirjailijakoulutuksella - 
tai myös vaatimattomammin kirjoit-
tajakoulutuksella - on kuitenkin monia 
hyviä puolia. Yksi on se, että kursseilla 
luetaan teoriaa ja sen valossa analy-
soidaan tekstejä. 

Samoin monilla oppitunneilla keskus-
tellaan itse kunkin tekeleistä, mikä on 
myös opettavaa. Keskustelussa joutuu 
"puolustamaan" omia tekstejään ja 
samalla myös oppii toisilta. Hyvällä 
kirjallisuustunnilla syntyy keskusteluja 
ja väittelyjä. Samalla huomaa, että 
myös muilla voi ollajuuri samanlaisia 
ongelmia kuin itsellä. Samoin kurssitus 
johtaa parhaimmillaan ornien tekstien 
muokkaamiseen ja viimeistelyn mer-
kityksen oivaltamiseen. Monesti tahtoo 
vain unohtua, ettei tavallisella lukijalla 
ole mahdollisuutta tentata kirjoittajaa 
ja ettäjuuri siksi olisi pyrittävä selvyy-
teen. Toki kirjoituskursseilla voi ollaja 
onkin myös muita arvoja kuten yhdes-
säolo, mutta tällaiset sosiaaliset funk-
tiot painanevat vähemmän. 

Osallistuin kesäkuurnilla Göteborgin 
kainalossa Kungälvin kansakorkea-
koululla järjestetylle kiijoittajakurs-
sille, joka sisälsi kirjoittamisen lisäksi 
mutta itse asiaa sivuavaa kuten ruot-
sinsuomalaisen kulttuurin pohdintaa. 
Tilaisuuden jälkeen olen makustellut 
mielessäni sitä, miten asiasta olisi hyvä 
jatkaa, ja aprikoinut myös ruosukir-
joittamisen tulevaisuutta. 

Luovan tekstin j uoksuttamiseksi ej 
ole olemassa valmiita vastauksia. 

Opetuksen tehtävänä onkin antaa kir-
joittajalle ehdotuksia, joista hän voi 
valita sopivat. Mielestäni tämä on 
saattanut olla syynä siihen, että luovan 
kirjoittamisen opetus on saatu käyn-
nistymään vasta nyt: valmiita vasta-
uksia tekstin juoksuttamiseksi ej ole 
olemassa. 

Luovaa kirjoittamista on pidetty myös 
niin taiteellisena prosessina, ettei sille 

Nuorilla teksti syntyy 
ruotsiksi 
Ruotsinsuomalainen kirjoittaja näyt-
tää mitä selvemmin olevan jo keski-
ikään ehtinyt tai vanhempi. Sormitun-
tuma osoittaa, että yleensä kirjoittaja-
kursseilla on etupäässä jo varttuneem-
paa porukkaa, mutta seassa on aina 
muutama nuori. Näin ei valitettavasti 
taida olla ruosujen tarttuessa kynään. 
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Tämä trendi tuntuu olevan yleinen —ja 
niinpä tulevaisuuskaan ej näytä hyvältä 
suomen kielen suhteen. Nuori ruotsin-
suomalainen tuntee, että teksti syntyy 
helpommin ruotsiksi. Tästä vojnee teh-
dä myös sen johtopäätöksen, että ens in 
kuolee kirjoituskyky, sitten lukutaitoja 
lopuksi vaikenee puhe suomen kielellä. 

Selvää on, että ruotsjnsuomalaiset 
haluavat erilaisia kursseja. Kurssitar-
jontaan kaipaisi enemmän tiukkaa 
jäntevyyttä ja päämäärähakuisuutta. 
Fokus on saatava kirjoittamiseen ja 
oman tekstin kehittämiseen. On myös 
harkittava vakavasti kunkin kurssin 
omistamista vain yhden tekstityypin 
tekijöille. Näitä alueita voisivat olla 
esimerkiksi novellit ja runot ja miksi 
ej myös Iehtikirjoittaminen tai vaik-
kapa esseistiikka. Niukka ajankäyttö 
johtaa usein siihen, ettei yksittäinen 
tekstintekijä saa kovin paljon palau-
tetta. 
Lisäksi on suuri vaara, että keskuste-
luissajoudutaan hakoteille, esimerkiksi 
keskustelemaan aiheista. Tekstiä kun 
on vaikea arvioida, jos siitä ej ole kir- 

joitettu sanaakaan. Idea-asteella kaikki 
ovat samalla viivalla; kestävyysja me-
nestyminen riippuvat sitten vain tai-
dostaja tyylistä. 

Pätevistä ohjaajista pulaa 
Ruotsissa 
Pätevistä ohjaajista näyttää olevan 
Ruotsissa pulaa. Tai oikeammin puute 
on siinä, mitä opettajalle pystyttäisiin 
tai haluttajsiin maksaa. Tukholman 
yliopiston suomen kielen laitos on to-
sin tehnyt varsinaisen ruotsinsuoma-
laisen kulttuuriteon järjestämällä ope-
tusta, joka on koonnut jo kahdelle pe-
ruskurssille ja yhdelle jatkokurssille 
useamman kymmenen osallistujaa. 
Luovan kirjoittamisen opetuksen jat-
kamisesta on lisäksi lupaus, joka lu-
nastetaan keväällä, kun kampukselle 
pääsevät mukaan jo siellä suomen 
kieltä aiemmin verrytelleet. Mielen-
kiintoinen muoto kirjoituspiiristä on 
myös niin ikään Tukholmassa työs-
kentelevä Ruosukilta, joka toimli myös 
Internetissä, mutta valitettavasti ilman 
ohjaajaa. 

Ruotsinsuomalainen 
kirjallisuus - marginaalitilasta 
muutokseen? 
Siirtolais- ja vähemmistökielillä julkaistu kirjallisuus 
antaa hyvän kuvan siitä, miten paljon tilaa näille kielille 

Satu 

	

	kussakin maassa annetaan. Siirtolais- ja vähemmistö- 
Gröndahi kirjallisuuden tutkimus puolestaan kuvastaa näiden 

ryhmien tilaa julkisessa keskustelussa. 

Mielenkiintoista kyllä, suomalaisessa 
kirjallisuudentutkimuksessa on aiem-
min kuin Ruotsissa nähty valtakielillä 
kirjoitettu kirjallisuus kotimaiseen kir-
jallisuuteen kuuluvana alueena. Leena 
Kirstinä totesi pan vuotta sitten, että 

kotimaista kirjallisuutta Suomessa kir-
joitetaan suomeksi, ruotsiksi ja saa-
meksi, mutta että sitä kirjoitetaan myös 
kaukaisemmilla kielillä, jotka ovat 
maahanmuuttajien äidinkieliä. 
Samaan aikaan Ruotsissa —jossa siirto- 
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laiskielillä on kirjoitettu maailmankir-
jallisuuteen kuuluvia teoksia, jossa on 
kymmenittäin siirtolaiskustantamoja, 
jossa valtion siirtolais-ja vähemmistö-
kirjallisuuksien tuki on toiminut yli 
parikymmentä vuotta - määriteltiin 
ruotsalainen kirjallisuus ruotsiksi kir-
joitetuksi kirjallisuudeksi. On kuitenkin 
yleismaailmallinen ilmiö, että tieteen 
luokitukset kertovat enemmänkin ky-
seisen yhteiskunnan arvoista ja asen-
teista kuin objektiivisesti itse luokit-
telun kohteesta. 

Kielen valinta 

juurtuneiden kollektiivisten ja kult-
tuuristen struktuurien ilmaisuista. 
Kielen valinta liittyy myös näkemyk-
seen kirjallisuuden tehtävästä ja kir-
jallisuuden normin määrittelystä, siitä 
mikä katsotaan "hyväksi" ja "tärke-
äksi" kirjallisuudeksi. Omakielisen kir-
jallisuuden tuottamisen ovat esimer-
kiksi saamelaisetja ruotsinsuomalaiset 
ajoittain nähneet tärkeämpänä kuin sen, 
että tämä kirjallisuus saavuttaisi laajan 
yleisön myös vähemmistön ulkopuo-
lelta. 

Marginaliasta muutokseen 
Kirjailijan kielen valinta on ensisijai-
sesti kytköksissä siihen, mille yleisölle 
kirjailija kirjoittaa. Kielen valinta kor-
reloi monissa vähemmistökirjallisuuk-
sissa myös ryhmälle tärkeiden teemo-
jen tai kirjallisten lajien kanssa. Siinä 
missä meänkieliset kirjailijat ovat pa-
nostaneet kielen siirtämistä tuleville 
sukupolville edesauttaviin lajeihin ku-
ten lastenkirjallisuuteen, ovat kunnian-
himoisimmat ruotsinsuomalaiset kir-
joittajat keskittyneet laajojen proosate-
osten luomiseen. Lavea eeppinen ker-
ronta onkin ollut kansallisesti tärkeä 
suomalaisuuden luoja. 

Omakielisen kirjallisuuden 
tuottaminen on tärkeämpää kuin 
laajan yleisön saavuttaminen. 

Uppsalalainen kurdikirjailija Emin 
Bozarslan on kertonut, että hän valitsi 
pohjoiskurdin kirjalliseksi kielekseen, 
koska kielen valinnassa on kysymys 
ihmisoikeuksista. Oman kielen valinta 
heijastaa Bozarslanin mukaan iden-
titeetin ja "kunnian" säilyttämistä. 
Ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden taas 
on ensisijaisesti odotettu vahvistavan 
vähemmistöidentiteettiä. Vielä pan 
vuosikymmentä sitten tutkijat saattoi-
yat nähdä täällä kirjoitetun suomen-
kielisen kirjallisuuden olevan tärkein 
tekij ä ruotsinsuomalaisten tulevaisuu-
den muodostumiselle. 

Kielen valinnassa ja myös kirjallisuu-
den tutkimuksessa on kysymys syvään 

Ruotsissa asuva tekkiläinen Jon Milos 
on kommentoinut kielenvalintaansa 
täysin eri näkökulmasta kuin Bozar-
slan. Milosin mukaan vähemmistö- tai 
siirtolaisyleisölle kirjoittava kirjailija 
valitsee elämän anonyymiudessa: "To-
dellinen kirjailija ci luo koskaan vain 
itselleen ja omalle kansalleen vaan 
koko maailmalle ja kaikille ihmisille." 

Bozarslanin ja Milosin mielipiteet ku-
vastavat hyvin sitä, että siirtolais- ja 
vähemmistökirjallisuudet eivät ole 
yhtenäisiä kirjallisia osakulttuureja, 
yhtä vähän kuin olisi olemassa "tyy-
pillinen" siirtolais- tai vähemmistökir-
jailija. 
Asko Sahiberg on puolestaan useassa-
km yhteydessä todennut, että Ruotsissa 
asuvalla suomenkielisellä kirjailijalla 
on hyvät mahdollisuudet sekä kehittää 
suomen kieltä että saavuttaa laaja ylei-
sö. Sahlbergin positiivisen suhtautumi-
sen Ruotsissa kirjoitettuun suomenkie-
liseen kirjallisuuteen voi nähdä pitkän, 
siirtolaisidentiteettjin kietoutuneen 
ruosukirjallisuuden henkisenä läpi-
murtona. Ruotsinsuomalaisten kirjoit-
tama kirjallisuus siirtyisi näin hahmo-
tettuna marginaliasta keskustaan, vä-
hemmistö yhteiskunnan laitamilta sen 
vaikuttavaksi tekijäksi. 

Mutta minkälaiset mahdollisuudet on 
korkeatasoisellakaan kirjallisuudella 
vaikuttaa vähemmistön asemaan? Sahi-
bergin kirjat julkaistaan Suomessa ja 
ne nähdään useimmiten suomensuo-
malaisena kirjallisuutena. Arja Uusitalo 
ja Heikki Kotka ovatkin kiinnittäneet 
huomiota siihen, että Ruotsissa on mil- 
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tei mahdoton julkaista suomenkielistä 
kirjallisuutta kaupallisten kustanta-
mojen kautta. 

Onko kirjoitetulla suomen 
kielellä tulevaisuutta 
Ruotsissa? 
On kuitenkin merkkejä siitä, että ruot-
sinsuomalainen kirjallisuus ja suh-
tautuminen kirjoitetun suomen kielen 
elinmahdollisuuksiin Ruotsissa ovat 
nyt murroskauden edessä. 

Ruotsinsuomalainen viikkolehti Viik-
koviesti on muuttunut päivälehdeksi. 
Yritys on uhkarohkea, mutta se todistaa 
uskosta suomenkielisen median elin-
voimaisuuteen. Suomalainen Kirj akaup-
pa Tukholmassa on laajentanut toimin-
taansa parin viime vuoden aikana, sekä 
asiakaskunta että myynti ovat lisään- 

tyneet huomattavasti. Myynnin Iisäys 
on omistaja Mirja Huuskon kertoman 
mukaan ollut nom 80%. Uuden Teat-
terin ohjelmistossa on ollut nimen-
omaan ruotsinsuomalaiselle yleisölle 
kirjoitettuja näytelmiä ja Mälarinlaak-
son korkeakoulun Suomen kielen ja 
kulttuurin keskus on ottanut ohjel-
maansa ruotsinsuomalaista kirjalli-
suutta käsittelevän opintokokonai-
suuden. 

Valtion kulttuurineuvosto on keväällä 
2003 myöntänyt mm. tukholmalaiselle 
kirjakustantamolle Finn-Kirjalle jat-
kuvan tuen, jonka avulla voidaan jul-
kaista vuosittain 3-4 suomenkielistä 
kirjaa. 
Yksittäisiä tukitoi mia tärkeämpänä nä-
kisin kuitenkin sen, että Kulttuurineu-
voston vähemmistöjä koskeva poli-
tiikka on muuttunut Ruotsin allekirjoi- 
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tettua Euroopan neuvoston sopimukset 
kansallisista vähernmistöistä. Kansalli-
sten vähemmistöjen edustajilla on tällä 
hetkellä myös neuvotteluasema heitä 
koskevien kulttuuritukien muovaami-
sessa. 
Kansallisten vähemmistöjen suoja ja 
asema antavat nykyään heute parem-
mat lähtökohdat oman kielen ja kult-
tuurin säilyttämiseen kuin siirtolais-
ryhmille. Siinä missä Ruotsin kansalli-
set vähemmistökulttuuntja -kielet vie-
lä 1970-luvun lopussa saivat kulttuu- 

ritukea alun perin siirtolaisille suun-
nattujen tukimuotojen kautta, ne on nyt 
erotettu itsenäiseksi kohderyhmäksi 
kulttuuripolitiikassa. Kuilu historiallis-
ten vähemmistöjen ja siirtolaisten vä-
lillä on kasvanut sen jälkeen kun Noija, 
Suomi, Tanska ja Ruotsi ovat ratifioi-
fleet Euroopan neuvoston sopimukset. 
Voimme kuitenkin toivoa, että kan-
sallisille vähemmistöille suodut oikeu-
det kattavat ajan myötä myös toisia 
ryhmiä. 

Kirjallisuus: 
Gröndahl, Satu 2002: Invandrar- och minoritetslitteratur i Sverige. Från förutsättningar 
tillframtidsutsikter Litteraturens gränsland. Invandrar- och minoritetslitteratur i nord-
iskt perspektiv. Red. Satu Gröndahl. Centrum för multietnisk forskning. Uppsala univer-
sitet. Uppsala. 
Kirstinä, Leena 2000: Mistä me puhumme, kon puhumme kotimaisen kirjallisuuden 
tutkimuksesta? Parnasso 1. Helsinki. 
Milos, Jon 1997: . . bättre kluven än enögd. 1: Möten med Sverige. Red. Eva Dahlström. 
En bok för alla. Stockholm. 
Savolainen, Matti 1995: Keskusta, marginalia, kirjallisuus. Marginalia ja kirjallisuus. 
Ääniä suomalaisen kirjallisuuden reunoilta. Toim. Matti Savolainen. Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura. Helsinki. 
Tayfun, M. 1998: Kurdiskt författarskap och kurdisk bokutgivning. Bakgrund, villkor, 
betydelse. Apec. Stockholm. 

16 - Kieliviesti 312003 



Suomea maailmalla 

Keväällä ilmestyi laaja teos, Monena suomi 
maailmalla, jossa esiteflään suomalaisperäisiä kie-
livähemmistöjä. Teoksessa on valaisevan johdan-
non ja perusteellisen tiivistelmän lisäksi yhdeksän 
pitkää artikkelia. Artikkeleissa kerrotaan vähem-
mistöjen historiasta ja nykypäivästä ja kuvataan 
kunkin vähemmistön suomen kieltä. 

Paula 
Ehrnebo 

Ajatus kirjan julkaisemisesta syntyi 
muutama vuosi sitten Helsingin yli-
opiston suomen kielen laitoksessa pi-
detyn Suomen kieli Suomen rajojen 
ulkopuolella -kurssin yhteydessä, 
artikkelien kirjoittajat toimivat kurs-
sil la luennoitsijoina. Kirj assa käsitel-
lään Ruotsin, Norjan, Venäjän, Viron, 
Saksan, Espanjan, Pohjois-Amerikanja 
Australian suomalaisperäisiä vähem-
mistöjä. Koska muutamat näistäkin 
ryhmistä ovat hyvin pieniä, voi sanoa, 
että mukaan on otettu periaatteessa 
kaikki suomalaisperäiset vähemmistöt. 
Jos ajatellaan kyseisten alueiden 
ulkopuolella asuvia suomalaisryhmiä, 
voidaan tuskin puhuakaan vähemmis-
töistä. Aihe on siis selvästi rajattu. 

Näytteitä epätasaisesti 

Vähemmistön koko vaikuttaa luon-
nollisesti jonkin verran artikkelin 
rakenteeseen ja sisältöön. Suurista 
vähemmistöistä ej anneta yhtä yksi-
tyiskohtaisia tietoja kuin pienistä. 
Tämän huomaa selvästi mm. siitä, että 
ruotsinsuomalaisten kielestä esitetään 
sanastoesimerkkien lisäksi vain muuta-
mia lyhyitä näytteitä, kun sen sijaan 
australiansuomalaisten ja espanjansuo-
malaisten kielestä annetaan useita pit-
kähköjä näytteitä. Ne ovat varmaan 
minun lisäkseni monen muun ruot-
sinsuomalaisen mielestä mielenkiin-
toisia, koska niiden avulla pystyy ver-
tailemaan, minkälaisia sanoja vähem-
mistön jäsenet lainaavat enemmis-
tökielestä. Mutta muualla kuin Ruotsis-
sa asuvien lukijoiden - todennäköisesti 
Suomessa asuvienkin - on vaikea teh- 

dä sellaisia vertailuja. Kun pienten 
vähemmistöjen kieltä selostetaan hy-
vin pikkutarkasti, lukujen välille syntyy 
turhaa epätasapainoa ja kokonaisuus 
kärsii. 

Kaikki artikkelit ovat pitkiä ja niissä 
on useita väliotsikoita ja siksi jäinkin 
kaipaamaanjokaiseen artikkeliin omaa 
sisällysluetteloa. Se helpottaisi asioi-
den löytämistäja vertailujen tekemistä. 
Kirja on nimittäln oivallinen hakuteos, 
joka ci varmaankaan jää kirjahyllyyn 
seisomaan ensimmäisen lukukerran 
jälkeen. 

Käsittelen seuraavassa vain Ruotsin ja 
Noijan osuuksia, koska arvelen nimen-
omaan niiden kiinnostavan Kieliviestin 
lukijoita. Mutta pidän kaikkia artik-
keleita hyvin mielenkiintoisinaja suo-
sittelen koko kirjan lukemista. 

R u ots i 
Ruotsin oloja käsittelevä osuus, Suomi 
ja meänkieli Ruotsissa, on luonnol-
lisesti koko kirjan laajin. Luku onjopa 
niin laaja, että sen olisi hyvin voinut 
jakaa kahteen osaan ja käsitellä suomen 
ja meänkielen eri luvuissa. Tätä olisi 
voinut perustella sillä, että sekä suomi 
että meänkieli ovat runsaat kolme vuot-
ta sitten saaneet Ruotsissa vähemmis-
tökielen aseman. Tosin suomi ja meän-
kieli nivoutuvat toisiinsa niin monella 
tavalla, että vältytään asioiden tois-
tamiselta, kun kielet käsitellään yh-
dessä. On myös mahdo!lista, että ios 
suomi ja meänkieli olisi esitelty en 
luvuissa, olisi jouduttu miettimään 
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muidenkin lukujen j akamista. Sellai-
nen on esimerkiksi Norjaa koskeva 
luku. 

Ruotsin suomalaisväestön kerrostu-
mia ja vaiheita kuvataan varsin yksi-
tyiskohtaisesti. Mukana ovat metsä-
suomalaiset ja 1990-luvun keskustelu 
ruotsinsuomesta, suomen kieli koulus-
sa ja ruotsinsuomalaisten identiteetti, 
ruotsinsuomalaiset laitokset ja ruot-
sinsuomalainen kirjallisuus ym. Hyvää 
kertausta kaikille lukijoille! Artikke-
lissa esitellään myös ruotsinsuomen 
erityispiirteitä, mikä antaa valaisevan 
kuvan kielen kehityksestä viime vuosi-
kymmenien aikana. 

Meänkielen osuudessa kuvataan ke-
hitystä tornionlaaksonsuomesta meän-
kieleksi ja tornionlaaksolai sten järjes-
täytymistä. Lukija saa myös katsauksen 
meänkielen alueellisiin murteisiin ja 
kielensuunnitteluun. Vertailun vuoksi 
voidaan mainita, että ruotsinsuomessa 
ej ole en murteita, vaan ruotsinsuoma-
laiset käyttävät yleensä entisen koti-
seutunsa varieteettia. Meänkielen mur-
renäytteet ovat melko vanhoja, mikä 
kyllä ilmenee selvästi artikkelista, ja 
minusta on heippo todeta, että tänä 
päivänä meänkielisen puhe kuulostaa 
toisenlaiselta. 

Norja 
Norjan osuuden kirjoittajat puhuvat 
monista suomista, mikä onkin paikal-
laan, sillä suomalaisperäisiä vähem-
mistöjä on Norjassa kolme. Ruotsinkin 
osalta voidaan puhua kolmesta ryh-
mästä, vaikka metsäsuomalaiset eivät 

enää ole elävä ryhmä. Ruotsin ja Nor-
jan suomalaisperäisten vähemmistöjen 
välillä on erittäin paljon yhtäläisyyksiä. 
Vähemmistöt ovat syntyneet suunnil-
leen samalla tavalla ja niiden elinolot 
ovat olleet samantapaiset. Ryhmiä on 
myös kohdeltu samoin ja ne ovat löy-
täneet identiteettinsä samoihin aikoi-
hin. Jos Norjaa käsittelevän osuuden 
lukee heti Ruotsin kuvauksen j älkeen, 
voi todeta, että artikkeleissa on tiettyä 
päällekkäisyyttä. Sitä on tietenkin vai-
kea välttää, kun maita käsitellään itse-
näisinä kokonaisuuksina ja kun osittain 
puhutaan samoista suomalaisista - 
Norjan ja Ruotsin rajamaiden metsä-
suomalaisista. 

Monipuolinen käsikirja 
Liioittelematta voi sanoa, että teos on 
monipuolinen käsikirja. Artikkelit 
sisältävät run saasti asiatietoaja antavat 
hyvän kuvan eri maiden suomalaispe-
räisistä vähemmistöistä ja eri puolilla 
maailmaa käytettävästä suomen kieles-
tä. Runsaasta asiapitoisuudestaan huo-
limatta kirja on helppolukuinen. 

Haluan yhtyä toimittajien toivomuk-
seen, että kirja löytää tiensä myös 
kuvattuihin kielivähemmistöihin. Olen 
vakuuttunut, että kirja avaa uusia näky-
miä ja auttaa meitä entistä paremmin 
ymmärtämään äidinkielemme olemus-
ta ja merkitystä. Se saa toivottavasti 
myös monen miettimään kielen säi-
lymisenja kehittymisen mahdollisuuk-
sia ja niitä velvollisuuksia,joita meillä 
itsellämme on kielemme kehityksessä. 
Suosittelen sitä siis lämpimästi myös 
ruotsinsuomalaisille. 

Monena suomi maailmalla. Suomalaisperäisiä kielivähemmistöjä. Toimittaneet Hannele 
Jönsson-Korhola ja Anna-Riitta Lindgren. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Tietolipas 
190. 2003. 528 s. 
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Incistine 

Vastine Kaarlo Volonmaalle 
Kirjoitan tätä juhannusaattona, jolloin 
täällä Ruotsissa tanssitaan "pieniä sam-
makoita" (små grodor). Sinä Kaarlo, 
joka tunnetaan tiederniehenä, päästit 
hämmästyksekseni maailmalle oman 
sammakkosi viime Kieliviestissä ol-
leessa artikkelissasi Suomen kielen 
vaikeudesta. 

Esität artikkelissasi, että suomen kielen 
rakennetta alettaisiin yksinkertaistaa, 
jotta kielen oppiminen olisi helpompaa. 
Sanot, että olet Helsingin Sanomis-
sakin ehdottanut samaa asiaa, mutta 
ehdotuksesi ej ole saanut kannatusta. 
Hyvä onkin. Menetät vain maineesi! 
Eihän kukaan suomen kieltä kunni-
oittava ja rakastava voi hyväksyä esi-
tystäsi. Onneksi Ruotsinsuomalainen 
kielilautakuntakaan ej esitystäsi kan-
flata. 

Perustelen omaa vastustavaa kantaani 
myös sillä, että mielestäni sinä haluat 

pilata äidinkieleni. Ehdotuksesi tekee 
suomen kielen huonommaksi kuin se 
ansaitsee. Se on aliarvioiva. Sinä aset-
taisit suomen toiseen ja huonompaan 
asemaan, mutta kielet ovatja niideri on 
oltava tasa-arvoisia. 

Tuleekojostakin kielestä kirjakieli, jos 
sitä käytetään nuorten Iehdissä? Näin-
hän annat ymmärtää kirjoituksessasi. 
Se on joka tapauksessa kirjoitettua pu-
hekieltä eikä sillä ole mitään tekemistä 
kirjakielen, ts. korrektin suomen kielen 
kanssa. Ehdotuksestasi se vasta soppa 
syntyisi. 

Kaarlo, jätä tällaiset ajatukset mieles-
täsi ja palaa vähemrnistöpolitiikkaan, 
josta olet silloin tällöin ansiokkaasti 
keskustellut. Minulle sinun ehdotuksesi 
hylkääminen on pälvän selvää, sillä 
kunnioitarija rakastan äidinkieltäni yli 
kaiken. 

Matti J Korhonen 

Vastine vastineeseen 
Matti J. Korhonen ej pitänyt artikke-
ljstani, jossa käsittelin suomen kielen 
vaikeutta. (Kiel iviesti 2/2003.) Länsi-
Ruotsissa olen ihan äskettäin tullut 
turinetuksi ruotsinsuomen vihoflisena 
ja suomen kirjakielen puolustaj ana. Itä-
Ruotsissa Matti J. Korhonen taas tekee 
minua tunnetuksi päinvastaisesta syys-
tä: uhkaan suomen kirjakieltä. Hänen 
mielestään olen väärässä, kun ehdotan, 
että suomen kielen rakennetta pitäisi 
yksinkertaistaa, jotta kielen oppiminen 
olisi helpompaa. Toisaalla minun siis 
väitetään taittavan peistä suomen kirja-
kielen puolesta, toisaalla sitä vastaan. 
Mikä on totuus? 

Molemmat ovat väärässä. En vastusta 
Ruotsissa puhuttua suomen kieltä. Kun 
siitä on keskusteltu tämän lehden pals-
toilla yllin kyllin, jätän aiheen tähän. 
Tarkastelen sen sijaan Matti J. Korho- 

sen kommenttia. Kannanotostani sel-
viää, että en vastusta myöskään suomen 
normitettua kirjakieltä. 

Matti J. Korhosta harmistutti ehdotuk-
seni, että "suomen kielen rakennetta 
alettaisiin yksinkertaistaa, jotta kielen 
oppiminen olisi helpompaa". Mitä tar-
koitan tällä? Suomen kirjakielen ra-
kenne on se mikä se on, ja se muuttuu 
hyvin hitaasti. Jos oppija haluaa oppia 
tuon kirjakielen, oppimisen tavoitetta 
ej voi järin paljon muuttaa. Kielen 
opettajat voivat sen sijaan eri keinoin 
helpottaa tavoitteeseen pääsyä. 

Kuten kerron artikkelissani, suomen 
kielen opettajat yksinkertaistavat kieltä 
jo nyt, kun he opettavat sitä vieraana 
kielenä. Esimerkiksi possessiivisuf-
fiksej a pidetään aloittelij alle hanka-
lina. Tämän takia hänelle kerrotaan, 
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että mv name is Kaarlo on suomeksi 
ininun nimi on Kaarlo. (Vrt. Yrjö Lau-
ranto: Elämän suola 1.) Selkosuomi, 
jota on sanastollisesti ja muoto-opil-
lisesti muunneltu, on myös omiaan 
helpottamaan suomen oppimista. Sel-
kosuomeksi ilmestyy Selkouutiset, ja 
sillä on julkaistu kirjallisuuttakin. 

Nähdäkseni Matti J. Korhonen luulee 
sammakoksi eläintä, joka on muura-
hainen: kielen oppiminen edellyttää 
sinnikästäja uutteraa oman kielitaidon 
ja -tiedon kartuttamista. Oppimispolun 
voi tehdä helpommaksi mm. niillä 
keinoin, jotka artikkelissani mainitsen. 
Vaikka Matti ej siis onnistukaan saa-
maan jutustani kiinni sammakkoa, siinä 
ehkä kuitenkin semmoinen loikki. 

Sammakko oli ehkä se, että kannatan 
kaikkien kirjoitetun suomen muotojen 
hyväksymistä suomen kirjakielen pii-
run. Mun isä tvkkää, kun silie sanoo, 
et sä oot kiva iskä olisi sjten ajvan kelpo 
kirjakieltä. Mitä kirjakielen muotoa eli 
varieteettia kulloinkin käytetään, riip-
puu tilanteesta. Kurnuttava ehdotuk-
seni on se, että tunnustaisimme ja hy-
väksyisimme kirjakielessä sen vaih-
telun, joka meillä luonnostaan on pu-
hekielessä. 

Tuo vaihtelu on jo olemassa, kuten 
kaikki nuortenlehtiä ja kaunokirjahli-
suutta lukeneet tjetävät. Mutta esimer-
kiksi nuortenlehtien kieltä pidetään 
vain jonkinlaisena puhekielenä. Tällä 
tavoin se häädetään kirjakielen piirin 
ulkopuolelle. Kirjakielen vaihtelua ej 
sjis tunnusteta: mun iskä -ilmaus on 
puhekielistä, huolimatonta ja huonoa 
suomea. Mjnusta se on omassa yhtey-
dessään täysin kunnollista kirjakieltä. 

Sammakkoni ej ole helppo vekkuli. 
Miten vajhtelunalaista kirjakieltä kye- 

tään normittamaan? Tähän vastaan, että 
kirjakielen kaikkinainen käyttö pitäisi 
ensjn kunnolla kuvata. Kun tuo kuvaus 
on tehty, voimme ruveta keskustele-
maan koko kirjakielen normittamisesta. 
Tietääkseni suomen kirjakielestä ej ole 
ajantasaista ja sen eri käyttöalat huo-
mioon ottavaa kuvausta. Koska näin 
on, kattava normittaminenkin on lykät-
tävä tulevaisuuteen. 

Suomen kirjakielen piiriin olisi lasket-
tava kaikki suomen kirjahlinen käyttö 
ruotsinsuomalaisten nuorten aineista 
lakiteksteihin. Kyse ej ole hierarkiasta 
vaan jatkumosta: lakjtekstien kjeli on 
ornan yhteytensä ulkopuolehla yhtä 
sopimatonta kuin tietyn nuorisoryhmän 
suomi oman käyttöalansa ulkopuolella. 

Edelleenkin on niin, että osa kirjakielen 
käyttöä on virallisen kielenhuohlon pii-
rissä. Muu käyttö taas kelluu ajnakin 
tojstaiseksi normien ja huollon ulko-
puolehla. Näin on esimerkjksj sen suo-
men laita, jota viljellään nuortenleh-
dissä. Tämä on hyvä väliaikaisratkaisu, 
sillä näin puolustamme sekä suomen 
nykyistä norm jtettua kirjakieltä että 
annamme tunnustuksen sen moninai-
selle käytölle. Tämä on kielellistä su-
vajtsevuutta jos mikä. 

Asiallisesti ehdotukseni ei muuta mi-
tään: ihmiset jatkavat oman kirjakie-
lensä käyttämistä niin kuin parhaaksi 
katsovat. Periaatteellisesti ja kielen-
käytön ilmapiirin kannalta ero on kui-
tenkin suuri. Jos hyväksymme ajatuk-
sen kirjakielen normien osittai sesta 
kelluttamisesta, meidän ej näet tarvit-
se tuntea kirjoittavamme huonoa suo-
mea, kun lopetamme kirjeen, että mul 
ej o tän iisäks nyt just mitään muuta 
sanottavaa. Eli tähän yhteyteen sovi-
tettuna: Juttuni oh tämän pituinen täilä 
kertaa. 

Kaarlo Voionmaa 
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Missiomme on profiloitua - 
Muotisanan elinkaari 
Sanatkin voivat olla muotia. Muotisanat tulevat ja 
menevät, kuten vaatemuotikin. Muotisanaa käyttävä 
ej voi olla varma, miten lukija sen ymmärtää: sana 

Minna 

	

	lipeää otteesta kuin saippuapala. Kuinka paljon kertoo 
Pyhä!ahti asiakkaalle esimerkiksi mainoslause Filosofianamme 

on asiakaslähtöisyys ja palvelukonsepti? 

Eräässä sarjakuvassa kuvataan yri-
tyksen toimintaa. Siinä bisneskieltä on 
suomennettu. Niinpä Meidän täytyy 
parantaa kilpailukykyämme tarkoittaa 
"Palkankorotuksia on turha odottaa" ja 
Toimenkuvaasi selkiytetään on suo-
meksi "Saat potkut!" Sarjakuvan luki-
jaa hyrnyilyttää: tällainen kielenkäyt-
töhän on aivan tuttua. 

Joskus tulee mieleen, että muoti-
sanaa käytetään, koska se 
kuulostaa hienommalta kuin 

tuttu sana. 

Muotisanoiksi kutsutaan tietyllä het-
kellä suosiossa olevia sanoja. Ne tule-
yat kirjoittaessa mieleen helposti juuri 
sen vuoksi, että niitä käytetään paljon. 
Usein esirnerkiksi yritysten esitteitä 
lukiessa tulee mieleen, että muotisanaa 
käytetään, koska se kuulostaa hienom-
malta kuin omakielinen tai vanhastaan 
tuttu sana: 

Työskentelemme alansa johtavien bu-
siness-to-business -yritysten kanssa. 
Niiden asiakkuudet ovat monitasoisia 
kokonaisuuksia. 

Muotisanan synty 
Monet suomen kielen muotisanat ovat 
jonkin erikoisalan termejä,joiden mer-
kitys on laajentunut. Aiemmin sotilai-
den kieli on synnyttänyt paljon muo-
dikkaita sanoja ja sanontoja. Tällainen 
on vaikkapa sana panostaa. Nykyään 
urheilunja tekniikan kieli tuo muodik- 

kaita ilmauksia muuhunkin kuin ur-
heilusta tai tekniikasta puhumiseen: 
joku voi kokouksessakin joutua pait-
sioon, tai asiat voivat linkittyä toisiinsa. 

Muotisanojen lähteitä on muitakin kuin 
sotilaskieli: esimerkiksi sanapääsään-
töjsestj on lähtöisin oikeusalan kieles-
tä. Se kuulostaa vakuuttavalta, ja sen 
avulla pyritäänkin usein osoittamaan 
omaa asiantuntijuuttaja uskottavuutta. 
Niinpä asiakas saa luettavakseen teks-
tin, jonka mukaan Laitteiston toimi-
tusaika on pääsääntöisesti 2-4 ar-
kipäivää riippuen kappa le,nääräs tä. 
Jos ej erityisesti halua viitata sääntöön, 
pääsääntöisen voi helposti korvata 
tutuilla sanoilla yleensä, tavallisesti, 
useimmiten, enimmäkseen ja normaa-
listi. 

Myös arvovaltaisen tai suositun hen-
kilön käyttämästä ilmauksesta saattaa 
tulla muotisana. Kun presidentti Kek-
konen aikoinaan kaipasi eduskunnalta 
suurempaa jämäkkyyttä, sanasta jä-
mäkkä tull aikansa muoti-ilmiö. 

Muotisanan elämä 
Kun sanasta tulee muodikas, sen mer-
kitys usein väljenee. Niinpä vuoden 
1997 CD-Perussanakirja ej tunne mis-
sio-sanaa merkityksessä 'yrityksen 
tehtävä', ainoastaan merkityksessä 
'suuri evankelioimistilaisuus tai -kam-
panja'. Tulevaisuuden sanakirjoista 
missio löytynee sellaisessakin merki-
tyksessä kuin seuraavassa virkkeessä: 
Missiomme on olla erLs johtavista di-
gitaali-tv:n palvelujen tarj oajista ja in- 
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novatiivisten liiketoimintamallien ke-
hittäjä digi-maailmassa. 

Tässä on pieni otos eri alojen muoti-
sanoista. Osa on ollut muodissa jo 
melko pitkään. 

asiakaslähtöinen 
asiakkuus 
brändi 
business-to-business (b-to-b) 
case 
fokusoida 
itseohjautuva 
itsereflektio 
missio 
osaamiskeskus 
oppimiskeskus 
priorisointi 
profiloitua 
rajapinta 
toimintaedellytys 
tuloskunto 
tuotteistaa 
uusmedia 
ydinosaaminen 

Eräs pitkään suosiossa ollut muotisana 
on voimakas: 

Yrityksemme on viime vuosina kas-
vanut voimakkaasti. Jopa vähe-
neminen, heikkeneminen ja hi-
dastuminen saattavat olla voi-
makkaita: Tuotannon kasvu hi-
dastui voimakkaasti. Adjektiivi 
voimakas kannattaa useimmiten 
korvata ilmauksilla suuri, tun-
tu va, selvä, nopea, vilkas, jyrkkä, 
anka ra taipaha. 

Usein muotisanoilla vihjataan siihen, 
että on tullut aika uudistua ja muuttaa 
toimintatapoja: Itsereflektio voijohtaa 
toimintatapojen uudistamiseen ja 
kyseenalaistamiseen, jolloin entiset 
toimintatavat kyseenalaistetaan ja 
korvataan uusilla. 

Sama nykyaikaisuuden vaatimus tulee 
ilmi seuraavista virkkeistä: 

Yksittäisen tutkimuslaitoksen on osat-
tava fokusoitua. On valittava ne kei-
häänkärkialueet, joissa halutaan ja 
voidaan olla huipputasoa. 

Hoitotyössä monipuolisesti ymmär-
reW' asiakaslähtöisyys merkitsee toi-
mintaa asiakkaiden ja potilaiden, 
heidän perheidensä ja yhteisöjensä 
auttamiseksi paikallisten olosuhteiden 
ja modernin teknologian mahdollista-
malla tavalla. 

Mitä haittaa 
muotisanasta? 
Tyypillinen muotisana on yleisilmaus, 
jonka kulloinenkin merkitys täytyy 
päätellä lauseyhteyden perusteella. 
Näennäisesti se palvelee kirjoittajaa: 
hänen ej tarvitse miettiä loppuun saak-
ka, mitä on tarkoitus sanoa. Työjääkin 
vastaanottajalle, joka yrittää lauseyh-
teyden ja taustatietojen perusteella 
selvittää, mitä kirjoittaja mahdollisesti 
on tarkoittanut. Näennäinen etu saavu-
tetaan siis täsmällisyyden kustannuk-
sella. 

Tekstien tulkitsemisesta saattaakin 
tulla harmittavaa arvausleikkiä. Muo-
dikkaat sanat voivat syrjäyttää täsmäl-
lisemmän ja havainnollisemman il-
mauksen. Näin ne köyhdyuävät kieltä 
ja latistavat tyyliä. Ne eivät enää ole-
kaan hienoja ja trendikkäitä, jos ne 
toistuvat tekstissä jatkuvasti. Ne al-
kavat ärsyttää lukijaa. 

Jotkut kirjoittajat ajattelevat, että muo-
tisanat elävöittävät tekstiä. Vaikutelma 
on kuitenkin usein toinen: minkä oh 
tarkoitus näyttää pirteältä nykyaikai-
suudelta, onkin tarkkaavaisen lukijan 
silmissä tärkeilyä ja fraasien viljelyä. 
Tiuhaan tuputetut suosikkisanat aiheut-
tavat joskus tekstiin myös tarpeetonta 
toistoa. 

Muotisanoja voidaan tietenkin käyttää 
ilman epämääräisyyttä ja samojen 
sanojen toistelua. Pelkällä silmäänpis-
tävyydelläänkin ne saattavat kuitenkin 
ohjata lukijan tarkkaavaisuuden asiasta 
sivuunja heikentää viestintätehoa. Joi-
denkin katse voi esimerkiksi pysähtyä 
tekstissä ilmaukseen jätteen hyöty-
käytön tuotteistaminen, koska muoti-
sanaa tuotteistaminen on käytetty hyvin 
konkreettisen asian yhteydessä. Oman 
osaamisen ja resurssien tuotteistami-
nen on jo tutumpaa. 
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Muotisanan kuolema 
Muoti kulkee nopeasti joidenkin sa-
nojen ohi. Aikansa ohittaneen muoti-
sanan käyttäjä leimautuu helposti 
kehityksen kärryiltä pudonneeksi. 
Tällaisia parhaan teränsä menettänei-
tä muotisanoja ovat muun muassa eu-
rokunto, rakennemuutos, globalisaatio, 
visio ja tietoyhteiskunta. 

Ajankohtaisia muoti-ilmauksia on tie-
tysti paljon muitakin kuin tässäjutussa 
on mainittu. Monet muotisanat ovat 
ihan hyviä sanoja, mutta niitä on vain 
ruvettu suosimaan liian useissa ja ou-
doissa yhteyksissä. Yleensä ej siis ole 
syytä tuomita sanaa sinänsä, mutta sen 
tyylitöntäja toistuvaa käyttöä on syytä 
välttää. 

Lisää aiheesta: 
Riitta Eronen: Oppimis- ja osaamiskeskus. Hiidenkivi 1/2003 
Marjatta Palander: Yhdysadjektiivit - muuttuvia muoti-ilmauksia. Kielikello 1/2002 
Sari Maarnies: Talvella onpääsääntöisesti kylmä. Kielikello 4/3998 
Esko Koivusalo: Monimerkitvksinen valmius. Kielikello 1/1981 
Paavo Pulkkinen: Suosiako vai kaihtaa muotisanoja? Kielikello 1/198 1 
Katariina lisa - Aino Piehi - Salli Kankaanpää: Kielenhuollon käsikirja, Yrityskirjat 
2002 

Mysymyksid 

Haluaisin kysyä ilmaisutavasta, jonka olen lukenut täkäläisestä lehdestä. 
Artikkelissa Ruotsin kuningasta nimitettiin Kalle Kustaaksi. En ole 
mikään rojalisti, mutta eikö olisi asiallisempaa kirjoittaa esimerkiksi 
Kaarle Kustaa? 

Ahkera lehdenlukija 

Ahkera lehdenlukija ej mainitse, missä yhteydessä kuningasta nimitettiin 
Kalle Kustaaksi. Emme siis tiedä, oliko kyseessä uutinen vai lainasiko 
toimittaja jonkun toisen puhetta. 

Jos kyseessä on uutinen tai uutiseen verrattava lehtijuttu, olen ehdottomasti 
samaa mieltä Ahkeran lehdenlukijan kanssa siitä, että ej ole sopivaa käyttää 
nimitystä Kalle Kustaa. Asiatyylissä on aina syytä käyttää korrekteja nimiä, 
ej puhekielisiä eikä Ii ian tuttavallisen tuntujsja nimityksiä. Toimittajien 
kielenkäyttöä koskevat valinnat vaikuttavat myös siihen kuvaan, jonka lehti 
antaa itsestään, ja kaikki lehdet haluavat varmasti säilyttää lukijakuntansa ja 
kunnioittaa lukijoidensa mielipiteitä. 

Eri asia on, että esimerkiksi iltalehdet ovat omaksuneet rennomman ja puhe-
kielisemmän tyylin kujn aamulehdet. 

Parhajden mahdollisten ilmausten valitseminen ej aina ole helppoa. 

PE 
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Sanaterveisiä Kielitoimistosta 
Suomen kieleen, kuten kaikkiin muihinkin eläviin 
kieliin, tulee uusien asioiden myötä koko ajan myös 
uusia sanoja. Suomessa niitä kokoaa Kotimaisten 
kielten tutkimuskeskuksen Kielitoimi sto. Tässä 
näytteeksi Kieliviestin lukijoille sekä virallisia että 
epävirallisia uudissanoja eri elämänaloilta. - Kuten 
näkyy, uudissanaksi voidaan laskea myös sanojen 
uuskäyttö. 

Koonnut 
Riitta 

Eronen 

aikuisviihde 
kiertoilmaus, jolla tarkoitetaan (esim. 
television ja Internetin) seksiohjelmia 
ja -palveluja 

laatikkokanto 
postinjakaminen postilaatikkoon (vas-
takohtana sille, että sej aettaisiin posti-
luukusta suoraan saajalle) 

alakoulu, yläkoulu 
näitä "uusvanhoja" sanoj a käytetään 
jälleen hallinnollisen jaon ala- ja ylä-
asteeseen jäätyä pois käytöstä (nykyi-
sin puhutaan vain perusopetuksesta) 

edunvalvoja 
maistraatti tai käräjäoikeus voi määrätä 
edunvalvojan henkilölle, joka ei itse 
kykene hoitamaan etujaan ja asioitaan 
(ent. holhooja) 

keikkalääkäri 
koska lääkärinvirkoja on niin paljon 
täyttämättä, monissa paikoissa joudu-
taan käyttämään tilapäisiä "keikkalää-
käreitä", jotka usein ovat vielä lääketie-
teen opiskelijoita 

muuntokoulutus 
poikkeuskoulutus, jonka avulla koulu-
tetaan ja pätevöitetään tutkinnon suo-
rittaneita uudelle alalle, esim. aineen-
opettajia luokanopettajiksi ja (uusim-
pana) sairaanhoitajia lääkäreiksi 

roskaposti 
tilaamattomat mainokset ym. ei-toi-
vottu (sähkö)posti 

spämmi 
roskaposti (ks. edellä), engl. spam 

vähemmistövaltuutettu 
entisen ulkomaalaisvaltuutetun tilalle 
perustettu virka 

Kieliviestin toimitus toteaa, että ruotsinsuomessa edunvalvojaa (fdrvaltare) on 
käytetty jo kaksikymmentä vuotta. Sillä korvattiin holhooja (förmyndare), kun 
aikuisten holhous poistettiin. 
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Lääketieteen sanastot 
koosteena! 
Ruotsi s sa toimivat sairaanhoidon tulkit ja lääketieteen 
kääntäjät olivat jo kauan kaivanneet ruotsalais-suoma-
laista lääketieteen sanastoa, kun Kieliviestissä 1988 
julkaistiin silmän anatomiaan liittyvien sanojen luettelo. 
Tästä sai alkunsa sarja, jossa on viidentoista vuoden 
aikana julkaistu 22 sanastoa. 

Kieliviestin lukijat ovat toivoneet, että 
listat koottaisi in yhdeksi sanastoksi. 
Onhan termien hakeminen viiden-
toista vuoden aikana ilmestyneistä 
Kieliviesteistä työlästä. Työ aloitettiin 
muutama vuosi sitten, mutta koosteen 
valmistuminen on viivästynyt monesta 
syystä. 

Lääketieteen kieli kehittyy, kuten kie-
len muutkin käyttöalat. Listoja ej siis 
voitu vain yhdistää, vaan termien 
ruotsinkieliset hakusanat ja suomen-
kieliset vastineet oli myös tarkistettava. 
Lisäksi mukaan on otettu muun muassa 
joihinkin erikoisaloihin liittyviä saira-
uksia, oireita ja tutkimuksia. Hakusa-
navalikoimaa on myös laajennettu 
uusilla listoilla, joita ci ole julkaistu 
Kieliviestissä. Tällaisia listoja ovat 
esimerkiksi pieni EKG-sanasto ja 
Tutkimuksia, hoitojaja oireita. Jälkim- 

mäisestä on seuraavassa pieni näyte. 
Kieliviestin lääketieteen sanastokoos-
te, jossa on noin 4 000 hakusanaa il-
mestyy syksyn aikana. Siinä on silmä-
sanoja, haavasanoja, luunmurtumasa-
noja, selkärankaan, niveliin sekä ylä-
ja alaraajoihin hiittyvää terminologiaa, 
kipusanoja, korvasanoja, sydänsanoja, 
tähystystutkimuksia, derrnatologiaan 
hiittyvää sanastoa, lääketieteen erikois-
aloja, alvoihin liittyvää sanastoa, las-
tetauteja, vaihtoehto- ja uskomuslää-
ki nnän termej ä, maksasanoja, keuh-
kosanoj a ja diabetessanoja sekä lisäksi 
edellä mainitut uudet korpukset. 

Lääketieteen sanastokoosteen voi ostaa 
joko paperiversiona tai CD-sanastona. 
Paperiversio on ruotsalaissuomalainen 
sanasto, mutta CD-versiossa hakuja voi 
tehdä myös suomen kielellä. 

Lisätietoja saa kielilautakunnan toimistosta, 
08-462 06 16. Ennakkovarauksen voi tehdäjo nyt! 

Näytteitä sanastosta: 
allergisanering allergiasaneeraus 
andningsvård hengityshoito 
ankelblodtryck nilkkapaine 
arbets-EKG rasitus-EKG 
arteriell blodgasanalys 

valtimoverikaasuanalyysi 
belastningsprov kuormituskoe, 

kliininen rasituskoe 
benmärgsprov luuydinnäyte 
bentäthetsmätning luuston tiheys-

mittaus 
blodgruppsbestämning veriryhmän 

määritys 

blododling veriviljely 
blodprov verikoe; verinäyte 
borrbiopsi porabiopsia 
borstbiopsi harjabiopsia 
bronkdilatationstest bronkodilataa-

tiotesti, keuhkoputkien laajennuskoe 
cerebral angiografi aivoverisuonten 

varjoainekuvaus 
dopplerekografi dopplerkaikukuvaus 
fostervattenprov lapsivesipisto, 

hapsivesipunktio 
histaminprovokation histamiini-

altistus 

Kieliviesti 312003 - 25 



hudbiopsi ihobiopsia 
hyperventilationstest hyperventi-

laatiokoe 
hälsokontroll terveystarkastus 
hälsoundersökning terveystutkimus 
högfältsmagnet vahvakenttämag-

neetti(Iaite) 
högriskgraviditet riskiraskaus 
incisionsbiopsi insisiobiopsia 
inflammationsforändring tulehdus-

muutos 
intraarteriellt tryck valtimoveren-

paine 
kejsarsnittsförlossning synnytys 

keisarinleikkauksella 

kontrastallergi varjoaineyliherkkyys 
kontrastförstärkt MR-angiografi 

varj oainetehosteinen magneetti-
(kuvaus)angiografia 

kontrollundersökning jälkitarkastus 
koronar angioplastik sepelvaltimon 
angioplastia 

kromosomavvikelse kromosomi-
poikkeavuus 

lungröntgen keuhkojen röntgenku-
vaus 

mellanfältsmagnet keskikenttä-
magneetti(laite) 

öppen operation avoleikkaus 
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Kortfattat om innehållet 

s. 4 1 kolumnen skriver Jorma Orelma om dialektens betydelse för identiteten. 

s. 5 Elina Heikkilä skriver om rektion, som innebär att ett ord i en sats styr 
böjningen av ett annat ord. 

s. 8 Tuija Määttä har gått igenom samtliga ord som hänför sig till klädesplagg ur 
Heikki och Marjatta Paunonens stora bok över Helsingfors slang. 1 denna arti-
kel koncentrerar hon sig på slangord för underkläder och strumpor. Genom-
gången av de för slang typiska dragen illustreras med rikliga exempel från 1900- 
talets början till våra dagar. 

s. 12 Jorma Ikäheimos artikel handlar om skrivarkurser för sverigefinska skri-
benter. 

s. 13 Satu Gröndahls artikel handlar om litteratur skriven på invandrar- och mi-
noritetsspråk. Hon anser bl.a. att den sverigefinska litteraturen har en framtid. 

s. 17 Paula Ehrnebo recenserar antologin Monena suomi maailmalla (finskans 
många ansikten ute i världen), som består av artiklar om språkliga minoriteter 
med finskt ursprung i Sverige, Norge, Ryssland, Estland, Tyskland, Spanien, 
Nord Amerika och Australien. 1 sin recension koncentrerar Paula Ehrnebo sig 
på de artiklar som behandlar Sverige och Norge. Artiklarna innehåller mycket 
intressanta fakta och ger en god bild av minoriteter med finskt ursprung i de 
olika länderna. 

s. 19 Matti J Korhonen kommenterar Kaarlo Voionmaas artikel i föregående 
nummer av Kieliviesti, där Voionmaa bl.a. föreslog en medveten och aktiv för-
enkling av finskans struktur för att underlätta språkinlärningen genom att 
standardspråket tillåts närma sig talspråket. Kaarlo Voionmaa svarar Matti J 
Korhonen. 

s. 21 Minna Pyhälahti skriver om modeord och illustrerar med många aktuella 
exempel hur de blir till, hur de används och hur de sedan ersätts av nya. 

s. 23 Frågor och svar 

s. 24 Tio finska nyord med förklaringar av Riitta Eronen. 

s. 25 Information om att sammanställningen av medicinska ordlistor som publi-
cerats i Kieliviesti sedan 1988 kommer att bli klar under hösten. 
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