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KieIeIIistä moninaisuutta 

Liioittelematta voi sanoa, että kielellinen moninaisuus tulee Kieli-
viestissä hyvin esille. Arja Meski on pohtinut jnonimuotoisuus- ja 
moniarvoisuus-sanojen merkitystä ja käyttöä ja lisää luetteloon myös 

Paula 	sanan moninaisuus. 
Ehrnebo 

Uumajan yliopistossa on opetettu suomea 30 vuotta. Tuuli Forsgren 
kuvaa artikkelissaan opetuksen ja sen organisoinnin monia vaiheita. 
Erilaisten vaikeuksien kanssa on jouduttu kamppailernaan, mutta 
tulokset ovat hyvät, ja nykyinen tilanne antaa aihetta optimismiin - 
ainakin ulkopuoliselle. Suomen kielen opiskelu tuntuu kiinnostavan 
muitakin kuin ruotsinsuomalaisia ja heidän lapsiaan. 

Jorma Ikäheimo puolestaan kirjoittaa ohjelmasarjasta, jonka toimittaja 
Nadja Martinsson on tehnyt Sisuradiolle kolmikymppisistä ruotsin-
suomalaisista. Haastateltavat ilmoittavat, ettei heidän suomen kielen 
taitonsa yllä ruotsin taidon tasolle, mutta identiteetiltään useat nuoret 
sanovat olevansa suomalaisia. Ohjelmasarjan pohjalta ej kannata 
yrittää tehdä ennusteita nuorten suomen taidon tulevaisuudesta. Ehkä 
kolmikymppiset keskittyvät ensisijaisesti opiskeluun, työelämään ja 
perheen perustamiseen, joten heiltä ej liikene aikaa pohdiskella suo-
men kielen asemaa ja ruotsinsuomalaisuutta. Mutta ajatuksia ohjelma-
sarja kieltämättä herättää. 

Voisiko selkokielellä kirjoitetuista kirjoistaja lehdistä olla apua 
ruotsinsuomalaisille, joiden suomen taito ei riitä yleiskielel!ä kirjoi-
tetun tekstin lukemiseen? Kannattaa ainakin kokeilla. Leealaura 
Harjunpää selostaa lehdessä Selkokeskuksen monipuolista toimintaa. 

Turun Sanomien Tukholman-kirjeenvaihtaja Juhani Roiha kertoo mm., 
millaista palautetta hän on saanut kotitoimitukseltaan artikkeliensa 
kielestä. Tutulta tuntuu varmaan monen mielestä - ruotsin kieli vai-
kuttaa samalla tavalla meidän kaikkien Ruotsissa suomeksi kirjoit-
tavien kieleen. Mutta läheisessä vuorovaikutuksessa olevien kansojen 
ja kansanryhmien kielet ovat aina saaneet vaikutteita toisistaan. En 
asia onkin, minkälaisen vaikutuksen me olemme valmiit hyväksymään 
ja missä vaiheessa. 
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Golumni 

Kulttuurineuvoksen 
mietteitä 
"Mitä miettii uusi kulttuurineuvos Suomen Tukholman suurlähetys-
tössä?" kysyi Kieliviestin päätoimittaja Paula Ehrnebo alkusyksystä. 
"Läsnäoloa", voisi olla vastaus pähkinänkuoressa. 

Anna-Maija 
Marttinen Suomen kielen ja suomalaisuuden läsnäolo Ruotsissa ulottuu satojen 

vuosien taakse. Ruotsi-Suomen aikana ihmiset lähtivät joukoittain 
leivän hakuun idästä kohti valtakunnan läntisiä osia. Savolaiset kas-
kenpoittajat toivat maahan asiantuntemusta ja ammattitaitoa. Ihmisten 
mukanajuurtui myös kieli. Perinteiset ammatit ovat vaihtuneet uusiin. 
Tänä päivänä Ruotsin talouselämän tukipilareihin kuuluvat monet 
ruotsalais-suomalaiset yritykset, joiden iskukyky perustuu yhteiseen 
osaamiseen. Suomalainen johtaminen on herättänyt uuden uteliaisuu-
den aallon Ruotsissa. Havaintoja, vertailuja ja johtopäätöksiä on 
käytetty koulutuksen ainesosina monilla tahoilla, yrityksissä ja julkis-
sektorilla. Suomalaisuus on näkyvästi läsnä. 

Pelkän läsnäolon mahdollistaminen ej kuitenkaan riitä takaamaan 
suomen kielen asemaa ja tulevaisuutta Ruotsissa. Suomen kieli 
menestystekijänä, osana kulttuuriperintöä ja yhteiskunnan monimuo-
toisuutta - kyllä vaan, nämä tekijät havaitaan ja tunnustetaan nyt ylei-
sesti. Viisas ja konkreettinen johtopäätös onkin, että yhteiskuntajo 
pelkästään oman etunsa nimessä edistää suomen kieltä Ruotsissa. 
Kaikkein tärkeimpiin parannuksiin kuuluu aloite suomen kielen hallin-
toalueen laajentamiseksi siten, että myös Mälarinlaakso kuuluisi sen 
piiriin. On perusteltua toivoa, että mahdollisimman monet vaikuttajat 
yhteiskunnassa sitoutuisivat viemään hanketta eteenpäin ripeästi, 
tehokkaasti ja mahdollisimman asiantuntevasti. 

Suomen suurlähetystö, Finska borgen, on syksyllä 2003 ollut monen 
tärkeän suomalais-ruotsalaisen tapaamisen paikkana. Tiedotussemi-
naari Suomen uudesta kielilaista ja suomalaisten ja ruotsalaisten 
tietokirjallisuuden kustantajien seminaari olivat esimerkkejä tarkoin 
kohdennetuista tapaamisista. Vuonna 2004 suurlähetystö käynnistää 
alueellisten tapahtumien sarjan, joiden tavoitteena on lisätä Suomen 
tunnettuutta modernina, kaksikielisenä maana. Valokiilassa ovat 
Suomen yhteiskunta, politiikka, talouselämä, kieli- ja kulttuuri-
kysymykset. Tärkeimpinä yhteistyökumppaneina ovat yliopistotja 
korkeakoulut eri puolilla Ruotsia. Pilottiprojektina on kahden päivän 
mittainen tapahtuma Lundin yliopistossa huhtikuussa 2004. Tähtäi-
messä on aktiivinen läsnäolo ympäri maata. 
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Selkokeskus välittää tietoa 
selkosovelluksista 
Kun luku- tai kielitaito ej riitä tavallisen yleiskielellä 
kirjoitetun sanomalehtiartikkelin ymmärtämiseen, jää 
helposti syrjään yhteiskunnan tapahtumista. Erityisesti 
taustoittavaa tietoa on vaikea saada, vaikka media on 
pullollaan uutisia ja tietoa suorastaan tulvii joka kotiin. 

Lukemisen vaikeudet voivat johtua 
monista syistä. Selkokielistä tiedotusta 
on perinteisesti suunnattu varsinkin 
kolmelle kohderyhmälle: suomen 
kielen opiskelijoille, eri vammais-
ryhmille ja vanhuksilie. Selkokeskuk-
sen uutislehti Selkouutiset Ieviää myös 
Suomen u1kopuoe11e, jossa lukijoina 
on sekä ulkosuomalaisia että suomea 
vieraana kielenä opiskelevia. Lisäksi 
selkokielestä voivat hyötyä ihmiset, 
joilla on lukivaikeuksia. Ryhmien var-
sin erilaiset tarpeet ja toiveet aiheut-
tavat toisinaan ristiriitoja selkomateri-
aalien laatimisessa. Tästä huolimatta 
olemme vuosien kuluessa voineet 
käytännössä havaita, että yllättävän 
moni ryhmä hyötyy samoista materiaa-
leista. 

Selkouutiset ja sen ruotsinkielinen si-
sarlehti LL-Bladet ilmestyvät joka 
toinen viikko. Lehdet kirjoittavat en-
laisista ajankohtaisista tapahtumista, 
urheilusta, viihteestä sekä muista kim-
nostavista aiheista. Artikkeleissa kim-
nitetään erityistä huomiota siihen, että 

lukijan ennakkotiedot aiheesta voivat 
olla hatarat. Esimerkiksi keväistä ydin-
voimaäänestystä käsittelevissä jutuis-
sa käsiteltiin myös laajasti yleisellä 
tasolla ydinvoimaa ja muita energia-
muotoja sekä siitä, miksi aihe on Suo-
messa ajankohtainen. 

Parin vuoden ajan selkokielestä kim-
nostunut on voinut tutustua eri aihei-
siin myös Internetissä osoitteessa: 
http:I/www.papunet.net/selkO  
Papunetissä voi lukea Selkouutisten ja 
LL-Bladetin verkkoversiota, tutustua 
eri tiedotusaineistoihin (esimerkiksi 
tietoa Euroopan Unionista, kirjastosta, 
työelämästä, paioturvailisuudesta ym.), 
perehtyä suomalaisten suurmiesten 
elämään sekä osallistua äänestykseen. 
Myös suomenkielisiin selkokirjoihin 
voi tutustua ja niitä voi tilata Papunetin 
kautta. Luultavasti maailman laajim-
mat selkokieleilä toteutetut internet-
sivut ovat ilmaiseksi kaikkien käy-
tettävissä. 

Tietoa ja elämyksiä 
Selkokeskus julkaisee vuosittain esit-
teitä eri aiheista. Esitteet toteutetaan 
yleensä yhteistyössäjonkin toisen tahon 
kanssa, esimerkiksi Rahankävtön opas 
yhdessä Kuluttajaviraston ja Laivamat-
kailun opas suurimpien laivayhtiöiden 
kanssa. Vuosien varrella esitteitä on 
julkaistu myös mm. matkapuhelimen 
käytöstä, euroon siirtymisestä, päihde-
riippuvuudestaja paloturvaliisuudesta. 
Useimmat esitteet ovat ilmaisia. 

Vaikka selkokielen juuret ovatkin tar-
peessa tuottaa tietyille erityisryhmiile 
soveltuvaa tiedotusmateriaalia, pelkkä 
tieto ej riitä. Tiedon lisäksi selkolukija 

Tiedon ja yhteiskunnallisen osallistu-
misen lisäksi heikosti Iukevajää paitsi 
lukuelämyksistä, jotka rikastuttavat 

Leealaura 	elämää ja antavat mahdollisuuden 
Harjunpää omaksua uusia ajattelutapoja. Suo-

messa toimivan Selkokeskuksen kaut-
ta saa tietoa suomenkielisistä seiko-
sovellutuksista, esimerkiksi esitteistä, 
kirjoista ja lehdistä. 

Selkouutisilla on lukijoina sekä 
ulkosuomalaisia että suomea vie-

L tana kielenä opiskelevia. 
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kaipaa kaunokirjallisuuden suomia 
lukuelämyksiä. Selkokirjallisuutta on 
Suomessa kirjoitettu yli parinkym-
menen vuoden ajan, ja tällä hetkellä 
valikoima kattaa lähes kaikki kirjal-
lisuuden päälajit - selkokielellä on kir-
joitettu mm. romaaneja, novelleja, 
näytelmiä, runoja sekä lasten-ja fluor-
tenkirjallisuutta. Opetusministeriön 
selkokielityöryhmä tarkistaa ja jakaa 
apurahoja selkokirjoille, jotka täyttävät 
selkokielelle asetetut kriteerit, ja myön-
tää hyväksymilleen kirjoille seiko-
logon. 

Viime vuosina varsinkin nuorten se!-
kokirjavalikoima on karttunut. Seiko-
kielellä voi lukea esimerkiksi sellai-
sia lasten- ja nuortenkirjal!isuuden 
suursuosikkeja kuin Robinson Crusoe, 
Pikku Heidi ja Muumipeikko ja tai-
kurin hattu. Suomalaisen kirjallisuu-
den merkkiteoksista löytyy myös mm. 
Kiven Seitsemän veljestä ja Kalevala. 
Kaiken kaikkiaan selkokirjoja on jul-
kaistu vuosien saatossajo yli 150. Sel-
kokeskus julkaisee vuosittain seiko-
kirjaesitteen, jossa uudet selkokirjat 
esiteliään. Kirjoihin voi tutustuaja niitä 
voi tilata myös Papunetissä. 

Kaikki eivät tarvitse 
selkokieltä 
Aika ajoin kuulee ehdotuksia, eikö 
kaikki julkinen viestintä voisi olla sel- 

kokie!istä. Selkokeskus on tässä asiassa 
selkeän työnjaon kannalla: julkisen 
viestinnän kielimuoto on hyväja selkeä 
yleiskieli, joka jo itsessään pitää sisäl-
lään mm. vaatimuksen yleistajuisesta 
ja kaikille suomenkielisille ymmär-
rettävästä sanastosta. Selkokieltä siinä 
ej tarvita, sillä selkokielen sija on en-
tyisryhmille suunnatussa viestinnässä, 
jossa erityisesti otetaan näiden ryhmien 
kielelliset vaikeudet huomioon. 

Selkokeskus kehittää toimintaansa ja 
koulutuksiaan yhteistyössä Kotimais-
ten kielten tutkimuskeskuksen kanssa. 
Tässäkin jako yleiskieleenja selkokie-
leen on selvä: Selkokeskuksen asian-
tuntemus ej koske esimerkiksi viran-
omaisten kielikoulutusta, jollei kysei-
sellä taholla ole tarvetta perehtyä en-
tyisesti erityisryhmille suunnattuun 
tjedotukseen. Jos kyse on koulutuk-
sesta, jossa käsitellään hyvän yleis-
kielen ja oikeinkirjoituksen piirteitä, 
kouluttajana toimii Kotus. Selkokes-
kus kouluttaa pääosin erityis- ja kiel-
tenopettajia sekä sosiaa!i- ja hoitoalan 
henkilöstöä. 

Teoriatietoa selkokielestä 
Selkokielen periaatteista ja kirjoitus-
ohjeista kiinnostuneen kannattaa tu-
tustua Selkokeskuksen kotisivujhjn 
osojtteessa: 
http://www.papunet.netJse!kokeskus 
Yleiskieliset sivut kertovat olennaisim-
mat ja uusimmat tiedot selkokielestä, 
antavat ohjeita selkokuvan ja selkeän 
taiton toteuttamiseen sekä tiedottavat 
alan ajankohtaisista asioista Suomessa 
ja Euroopassa. Ruotsissa Selkokes-
kusta vastaa LL-Stiftelsen,jokajulkai-
see ruotsinkielisiä selkokirjoja. 

Tuoreimmat suomenkie!iset selkokie!-
tä käsittelevät kirjat ovat Selko-opas 
(toim. Hannu Virtanen, Opike 2002) ja 
Teksti, joka rakastaa lukijaansa (toim. 
Ari Sainio, BTJ-Kirjastopalvelu 2000). 
Aiheesta kiinnostuneen on syytä olla 
kniittinen vanhempien teosten suhteen, 
si!lä käsitys selkokielestä on samalla 
tavalla muuttuvaa ja kehittyvää kuin 
mikä tahansa kielentutkimuksen alue. 
Käsitys siitä, miten kieltä voi muokata 
he!pommaksi ja ymmärrettävämmäk- 
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si on tarkentunutja muuttunutkin kym-
menen viime vuoden aikanajonkin ver-
ran. Erityisesti viime vuosina on kiinni-
tetty huomiota siihen, millä keinoin 
kieli voi olla samalla sekä rikasta ja 
kiehtovaa että helposti ymmärrettävää. 

Selkokielen ej tarvitse olla yksinkertai-
suudessaan puisevaa, vaan parhaim-
millaan ja taitavien kirjoittajien käsis-
sä se on ilmaisultaan kiteytynyttä ja 
nasevaa. 
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Monimuotoisuus ja moniar- 
voisuus 

Arja 
Meski 

Suomentaessanj tv-uutisia menin aika 
lystikkääseen ansaan. Kun Bosse Ring-
holm lausui budjettipuheessaan ruot-
siksi den biologiska mångfalden, kir-
joitin kiireessäja työn tuoksinassa bio-
loginen moniarvoisuus. Aika pian - 
vaikkakin liian myöhään - hoksasin, 
ettei kirjoittamassani ollut järkeä. Bio-
loginen moniarvoisuus tarkoittaisi sitä, 
että biologiset lajit ovat eriarvoisia, ja 
tästä ci suinkaan ollut kysymys. Eriar-
voisuus saattaa käytännössä olla totta, 
mutta se ej suinkaan ole tavoite, johon 
kansainvälisessä yhteistyössä - johon 
Bosse Ringholm viittasi - pyritään. Oj-
kea sana tuossa yhteydessä olisi ollut 
biologinen monimuotoisuus. Samaa 
tarkoittaa biodiversiteetti eli lajimoni-
muotoisuus. 

Monimuotoisuudella on vanhastaankin 
ollut oma tehtävänsä tarkoittamassa 
saman lajin ja kehitvstason yksilöiden 
rakenteellista erilaisuutta, polymor-
fiaa. Nykysuomessa monimuotoisuus 
on alkanut merkitä lajien runsautta ja 
monipuolisuutta. Seuraava esimerkki 
on Suomen yrnpäristökeskuksen koti-
sivulta: 

Biologista monimuotoisuutta koske-
van yleissopimuksen (Rio de Janeiro, 
1992) tavoitteena on maapallon eko-
systeemien, kasvi-ja eläinlajien (eliöi-
den) sek11 niiden sisältämien perintö-
tekijöiden rnonimuotoisuuden suojelu. 

Jollakin tapaa sana moniarvoisuus saa 
aivot hämmentymään ja tulkitsemaan 
sanan väärin. Ehkä salamannopea ajat-
teluprosessi on tämä: arvoja arvoisuus 

ovat hyviä asioita. Kun ne vielä kerro-
taan sanalla Inoni, syntyyjotakin vielä 
parempaa. Moniarvoisuus sisältää 
kuitenkin myös eriarvoisuuden käsit-
teen, ja sitähän ajattelija ej tässä ta-
voittele. 

Samaan lankaan meni Ruotsin Sano-
mat 26.9. artikkelissaan Ruotsi ej vietä 
kielipäivää. Siinä oli seuraava lause: 
Päivän tarkoitus on painottaa kielel-
listä moniarvoisuutta ja nostaa esille 
monen kie len osaamisen tuoma hyöly 
ja i/o. 

Moniarvoisuudesta on perussanakir-
jassa esimerkki: moniarvoisuuden sal-
liva yhteiskunta. Sellaisessa yhteis-
kunnassa kaikki eivät ole samanarvoj-
sia. Jos Euroopassa olisi vallalla kie-
lehhinen moniarvoisuus, kaikki kielet 
eivät olisi samanarvoisia, vaan esimer-
kiksi suuret kielet olisivat arvokkaam-
pia kuin pienet. —Ansajohon menin ei 
ollutkaan vähäpätöinen. 

Kätevä sana näissä yhteyksissä on tie-
tysti myös nioninaisuus. Esimerkiksi 
Euroopan kielten vuoden 2001 yhtey-
dessä on hyvin usein puhuttu juuri kie-
lellisestä moninaisuudesta. Monimuo-
toisuus näyttää silti olevan kielen-
käyttäj len keskuudessa moninaisuutta 
suositumpi, ehkä siksi että se tuntuu 
sanovan enemmän ja painokkaammin. 
Saattaapa olla niinkin, ettäjuuri biolo-
gisissa yhteyksissä monimuotoisuus 
puolustaa paikkaansa paremmin. On-
han silloin kysymys konkreettisem-
mista asioista kuin kielistäja vaikkapa 
uskonnoista puhuttaessa. 
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Kirjeenvaihtajan oikeakieli- 
syys vaatli omien asenteicien 
muokkaamista 

Mitä tarkoittaa suomeksi rahatoimen 
kunnanneuvos? Tai mikä on esirner-
kiksi Uppsalan oikeinkirjoitusasu suo- 

Juhani 	menkielisessä tekstissä? Tällaisiinkin 
Roiha 	kysymyksiin suomalaisen sanomaleh- 

den silmä ja korva Tukholmassa, niin 
kutsuttu kirjeenvaihtaj a, töitään teh-
dessään törmää. 

Mutta on niitä vaikeampiakin pulmia. 
Kiireessä on esimerkiksi heippo sortua 
niin sanottuihin svetisismeihin ja ka-
pulakieleen. Huomaa, että kielenhuolto 
on myös asennekysymys, josta yksin 
on vaikea kantaa vastuuta. 

Onneksi kielenkäytöstä saa suoraakin 
palautetta. Kotitoimitus tiivistää oman 
kieliviestinsä seuraavasti: "Kirjeen-
vaihtajamme ovat vieraantuneet suo-
men kielestä. Sen lisäksi TeilIä on ne 
pulmat, joiden parissa kotitoimituskin 
painiskelee - Iuonnoton kapulakieli ja 
sortuminen kuivahkon viranomais-
tekstin vietäväksi". 

Auktoriteettiefl etsintää 
Auktoriteetteja tässä työssä kaipaa. 
Opiskellessani 1960- ja 1970-lukujen 
vaihteessa peruskoulun luokanopet-
tajaksi erikoistuin suomen kieleen ja 
historiaan. Nämä opinnot suoritettiin 
Turun yliopistossa. Perusvaatimuksena 
oli vähintään alin yliopistohlinen arvo-
sana. 

Suomen kielen opiskelijalle se merkitsi 
heti ensi vaiheessa Suomen kielen käsi-
kirjan (Osmo Ikola, 1968) hankintaa. 
Teos on kulunut käsissäni mielestäni 
kiitettävästi, vaikka tätä kirjoittaessa 
kyllä tulee huono omatunto - teoksesta 

voisi amnientaa päivittäin, jopa hetkit-
täin. Mutta auktoriteetti Ikolan opus on 
ollut, tyydyttänyt siinä suhteessa myös 
jääräpäisyyteni vaatimukset. Valmis-
tuttuani opettajaksi jatkoin opintojani 
viisi vuotta Turun yliopistossa pääai-
neenani Suomen historia. Kirjoitta-
misesta tuli viimeistääfl tällöin myös 
täyttä työtä. Tentit olivat tilaisuuksia, 
joissa kirjoittaminen muuttui myön-
teiseksi tapahtumaksi. 

Kumpikin kärsii - suomi ja 
ruotsi 
Yliopistoaikanani ryhdyin avustamaan 
jutuillani Turun Sanomia. Siitä lähtien 
yhteys lehden toimitukseen on säilynyt 
katkeamattomana. 

Ruotsissa oli 1970-luvun puolivälis-
sä Suomesta suuntautuneen muutto-
liikkeen vuoksi kova pula suomenkieli-
sistä opettajista. Rohkenin kokeilla tätä 
kanavaa, ja opiskella samalla ruotsin 
kieltä. Tarkoitukseni oli jäädä maahan 
muutamaksi vuodeksi. Mutta toisin 
kävi. Tuo kokeilu ja ruotsin kielen opis-
kelu on venähtänyt jo yli neljännes-
vuosisadan mittaiseksi. Seuraus: äidin-
kielen käyttöni horjuu, niin myös ruot-
sin kielen opiskelu. 

Talvehla 1985 oli lisäksi syntynyt pää-
tös kokeilla, miten Turun Sanomien 
Tukholman-toimituksen käynnisty-
minen Iuonnistuisi. Tuokin kokeilu on 
jatkunutjo yli kahdeksantoista vuotta. 

Tekstin suoltamista 
Opettajavuosina 1976-1985 yhteys 
suomen kieleen oli kaiken aikaa suoraa 
ja elävää. Toimittajana yhteys kieleen 
liittyy pitkälti pelkkään kirjoittami-
seen, tekstin suoltamiseen. Samaan 
aikaan on täytynyt yrittää tuhla toimeen 
myös ruotsin kielehlä, joka yhä kan- 

Pulmina luonnotonkapulakieli 

Lj~a kulvahko viranomaisteksti. 
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gertelee. 
Kotitoimitus haluaa kaikessa huolen-
pidossaan vaalia myös toimittajan 
oikeakielisyyttä ja kielenhuollon toi-
mivuutta, samalla kun se edellyttää, 
että toimittaja säilyttää kriittisen ot-
teensa hyvää lehtimiestapaa noudat-
taen. Tavoite on hurskas, ja apua on 
toistuvasti haettu Turun yiopiston suo-
men kielen laitoksen neuvonantajilta. 

Téetéenia val Tshetshenia 
Miten sitten Ruotsin-vuoteni näkyvät 
teksteissäni kiellenhuol!on kannalta? 
Tuonjulki horjahteluni tässä suhteessa 
muutaman varoittavan esirnerkin avul-
la. Niitä seuraa tässä muutamia, joita 
kielenhuoltajani on nostanut esiin. 

Ensimmäisenä esimerkkinä on suhu-
äänteen, :n, merkintä. Tämäkin näyt-
tää kiusaavan kielenhuoltajaa. Suomen 
kirjoitusjärjestelmässä periaatteena on 
yksi äänne—yksi kirjain. 

Poikkeus on äänne, joka merkitään 
joko nk:lla tai ng:Ilä. Johdonmukaisuu-
den vuoksi pitäisi siis myös omassa 
äänteistössämme vieras suhu-s merkitä 
yhdellä kirjaimella, J:Ilä, esimerkiksi 
Tetenia, jonka olen tottunut kirjoit-
tamaan sh:lla. Kielenhuoltajani haluaa 
tämän suomen kielessä vieraan suhu-
s:n merkittävän :1lä. 

Moniin lainasanoihin, joissa lainanan-
tajakielessä on on suomessa vakiin-
tunut s. Voi siis aivan mainiosti kirjoit-
taa sampoo, sampanja, klisee, samaani. 
Sekaannuksen välttämiseksi olisi hyvä 
kirjoittaa kuitenkin gakki. 
Eräisiin lainasanoihin on kuitenkin va-
kiintunut sh-kirjoitusasu, esim. show, 
sherry, myös shakki hyväksytään. 

Liioittelua välimerkeillä 
Olen jostain syystä viljellyt puolipis-
tettä. Sitä ej pitäisi käyttää silloin, kun 
seuraa selitys tai perustelu, vaan tällai-
sessa asemassa käytetään kaksois- 

pistettä. Seuraavassa lehtitekstissä 
onkin puolipisteeni väärässä paikassa: 
"Tanskan toimet tshetsheenien edus-
tajan Ahmed Zakajevin tapauksessa 
saavat Anna Lindhin kiitoksen; Tanska 
ci Iuovuttanut Zakajevia, vaikka Venäjä 
sitä vaati". 

Välimerkiden käytössäni olen suosinut 
kielenhuoltajani mielestä myös liiaksi 
pilkkua. Pilkuilla etsin tekstiini tau-
kojen paikkoja. Kielenhuoltajani mu-
kaan sellainen on useimmin täysin tur-
haa. 
Ja kahden lauseen erottamista pelkäs-
tään pilkulla ej voi tehdä. Avuksi tarvi-
taan jokin konjunktio "- - laimeni ja 
ihmisoikeudet unohtuivat, kun - - 

"Nasevia suomennoksia, 
kiitos!" 
Lehtikielessä varsin yleinen virhe on 
tänään genetiivimuotoisen pronomi-
nin hylkääminen, kun 3. persoonan 
omistusljite viittaa rinnasteiseen lau-
seenjäseneen tai lauseen ulkopuolelle 
(väärin: "- - hän ja suomalaiskollegansa 
- -"; oikein: "- - hän ja hänen suoma-
laiskollegansa - 

Riesa ovat myös muotisanat, esimerk-
kinä "viestittää". Sille on kielenhuolta-
jan mukaan useita hyviä vaihtoehto-
ja: kertoa, ilmaista, esittää tai viedä 
viesti jne! Toisaalta kielenhuoltaja kai-
paa nasevaa suomennosta ilmaisulle 
trafficking. 

Löytyisikö ruotsinsuomalaisen kie-
lenhuollon puolelta luovaa ratkaisua 
oikeusminjsterjen sanavaraston kor-
jailuun? 
Ja ne svetisismit: Tukholma on kult-
tuurista rikas kaupunki (paha sveti-
sismi, sanoo kielenhuoltajani). Parem-
min: Tukholma on rikas tai vilkas kult-
tuurikaupunki. 

Orjallisuus kiusaa 
Kapulakieleen allekirjoittanut sortuu 
kaäntäessään ruotsinkielistä tekstiä 
suomeksi "esittäytyy - - muodossa". Ja 
sanajärjestyksestä: subjektilla aloitta-
minen on neutraalimpaa ja luonte-
vampaa. 
Itselleni tulee olo, että joskus myös 

Suomen kielessä vain yksi 
äänne merkitään kahdella 

L kirj 
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noudatan liian orjallisesti haastatel-
tavan sananpartta. Yritän nähtävästi 
olla rehellinen haastateltavalleni. Mut-
ta kielenhuoltajalle tämä selitys on 
perin huono. 
Täytyy uskaltaa yksinkertaistaa, kun 
saattaa esimerkiksi haastattelua kirjoi-
tusasuun. Haastateltavakin voi tekstin 
nähtyään todeta, että "osasinpa sanoa 
asian hienosti". 
Talousjutuissa taas piilee riski, että kir-
joittaa lukuja perättäin. Vaikka täta 
yrittääkin välttää, kielenhuoltaj alla on 
silti huomauttamista. 

Kielipoliisit silloin ennen 
Kun 1970-luvun alussa ryhdyin kirjoit-
tamaan juttuja Turun Sanomiin, teksti 
siirtyi painettuna paperille lyijyn väli-
tyksellä. Tällöin latomossa työsken-
telivät vielä oikolukijatkin, jotka pitivät 
palautteen antamista välillä väistämät-
tömänäkin. 

Ruotsista lehteä ensialkuun avustaes-
safi juttuni siirtyivät Turkuun puhe-
limitse. Toimituksessa uutisten vas-
taanottaja pani nauhurin päälle,ja minä 
luin juttuni nauhalle. Vastaanottaja pur-
ki luetun tekstin näyttöpäätteelle kun-
kin toimituksen käsiteltäväksi. 

Uutisten vastaanottaja olikin aiemmin 
avainasemassa. Uutisten vastaanottajat 
ovat olleet minulle todellisia kielen-
huoltajia. "Mitä sinä tälläkin tarkoitat", 
kuului usein kysymys, kun uutisten 

vastaanottaja kuunteli hämmennyk-
sissään nauhaa ja koki, että hänen oh 
pakko soittaa ja arvaamisen sijasta tar-
kistaa asia. Toimittamisessa on tietysti 
a ja o, että lukija tajuaa heti, mistä on 
kyse. 

Pulmat eivät vähene 
Tänään kieliasusta vastaavat lähinnä 
toimittaja itse ja toimituksen eri osas-
tot, jotka käsittelevät näyttöpäätteillä 
jutut lehteen. Palautetta tulee, jos sitä 
joku ehtii antaa tai sitä erikseen tiedus-
telee. Ej muutoin. 

Kielenhuohlollisia paineita ainakin mi-
nulle hisäävät toisaalta ajahhisesti yhä 
kaukaisempi yhteys elävään kieliym-
päristöön, toisaalta toimittamisen luon-
teen muuttuminefl entistä itsenäisem-
mäksi. 

Aiempina vuosina tuudittautui siihen, 
että kyhlä toimitus hoitaa sen, mitä it-
seltä kiireessä jää kielen kannalta huo-
maamatta. Mutta nykyisin kaikilla on 
kiire. Kieliasun tarkastamiseen juttu-
jen käsittelijäportaalla tuskin hiikenee 
aikaa. 

Mutta iän myötä olen oppinut yhden 
as ian. Nyt uskallan jo sanoa toimituk-
selle, että en tänään välttämättä ehdi 
tehdä pyytämäänne juttua. Näjn saan 
aikahisän juttuni sorvaamiseen. Hyöty 
jää nähtäväksi. 
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Suomen kieli ja jälkimaailma 
Kieliviestin numerossa 1/2003 Outi Honkasalo kuvaa 
suomen kielen tilannetta Ruotsin yliopistoissa. Artik-
keli Suomen kieltä Mälarinlaaksossa on raportti neljän 
yliopistonrehtorin ja kahden suomen kielen professorin 
kannanottoa vastaan. 

Heli 
Henriksson 

Vasara 

Outi Honkasalon tilannekuva on var-
sin ansiokas ja mielenkiintoinen. On 
kiitettävää, että hän on ryhtynyt pro-
testoimaan näitä yliopistoihmisiä vas-
taan. 

Mutta taustan kuvauksissa hän ej il-
meisesti ole voinut välttyä väärinkä-
sityksiltä. Jokainen kirjoittaa historian 
luonnollisestj omasta näkökulmastaan. 
Ruotsinsuomalajsten historiaa kuvaa-
yat teokset ovat miltei järjestään syyl-
listyneet samaan puutteellisuuteen, 
artikkelit ovat kovasti Tukholma—Upp-
sala-keskeisiä, esim. Länsi-Ruotsia 
koskevat lähteet ovat jääneet tarkista-
matta. Esko Melakarin raportti suo-
men kielen asemasta noudattaa samaa 
linjaa, vaikka hän onkin ottanut huo-
mioon kan sankorkeakoulut ja Boråsin 
seudun. 

Toisin kuin Tukholmassa Göteborgissa 
opettajakoulutus on olennainen osa 
yliopiston toimintaa. Niinpä Mölnda-
lim sijoitettu opettajainvalmistuslai-
tos, Pedagogen, kuuluu Göteborgin 
yliopistoon. 1 970-luvulta suomalaisen 
opettajakoulutuksen todellinen tuli-
sielu oli Ritva Pennanen, yhiopiston 
suomen kielen ja metodiikan lehtori. 
Sittemmin koulutuksesta olivat pitkään 
vastuussa Raimo Henriksson ja Sinikka 
Seppänen. Opetus oli tarkoitettu suo-
menkielisille, se lopetettiin vuonna 
1989. 

Göteborgin slaavilaisten kielten lai-
toksessa suomen opetus oli suunnattu 
ensi sijassa kantaväestölle, vaikka 
suurin osa suomen opiskelijoista olikin 

suomahaisja. Opettajana toimi viimei-
set viisi vuotta, siis vuoteen 1997 asti 
Paula Andersson. 

Monet suomen kielen ja kulttuurin an-
siokkaat esitaistehijat ovat unohtuneet. 
Tulisielut ovat palaneet loppuun tai 
kuolheet. Pieni hiekki ehkä vielä palaa, 
muutamia on vielä hengissä. Olisi kor-
kea aika haastatehla heitä, kirjoittaa hil-
jaisten ruotsinsuomalaisten kulttuuri-
historiaa. 

Luin suomea Tukholman yliopistossa 
viime vuosituhannella. Viimeaikainen 
kehitys huolestuttaa. Suomen kielen 
professori käyttää kolmanneksen ajas-
taan meänkieleen. Laitoksessa on kaksi 
pätevää kirjallisuuden opettajaa, mutta 
miten on suomen kielen laitaja mihlai-
selta näyttää sen tuhevaisuus? Koska 
meänkieli - ehkä meidän pitäisi käyt-
tää siitä nimitystä "heän kieli" - on oma 
kieli Ruotsissa, se tarvitsee tietenkin 
oman osansa. Mutta onko kysymys 
kohtalosta vai lietsotaan](o vähemmis-
töjen vähillä eripuraisuutta hajoita ja 
hahhitse -periaatteelha? 

On syytä nostaa esille ansiot, myös 
ruotsinsuomalaisten. Kaikki kunnia 
Outi Honkasalolle tärkeästä kannan-
otostaja tämän hetken tilannekuvasta. 
Historia toistaa itseään. Olisikohan 
syytä muistuttaa Augustin Ehrensvär-
din neuvosta? Kaikkihan tunnemme 
Suomenl innan Kuninkaanporttiin kai-
verretut sanat vuodelta 1772: "Efter-
värd stå här på egen botn och lita icke 
på främmande hielp." 
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Suomea Uumajan yliopis- 
tossa 30 vuotta 

Uumajan yliopistossa juhlittiin marraskuussa kolme-
kymmentävuotista toimintaa. Entisiä työntekijöitä oh 
kutsuttu kuuntelemaan j uhi aluentoj a, nauttimaan 
norriantilaista illalhista ja samalla kokemaan myös 
jähleennäkemisen iloa. Muutamat osanottajista olivat 
mukana jo 30 vuotta sitten. 

Suomen kieli kuului 1973-1977 osas-
tona laitokseen, jonka nimi oli Inst itu-
tionen för lingvistik och vetenskaps-
teori (Lingvistiikan ja tieteenfilosofi-
an laitos). Yleinen kielitiede, fone-
tiikka, tieteenfilosofia ja suomi kuu-
luivat kaikki samaan laitokseen. Siihen 
kuului vuoden 1975 jälkeen myös saa-
men kieli. Syksystä 1977 lähtien suo-
men ja saamen kielellä oli oma yh-
teinen laitos nimeltä Institutionen för 
finska och samiska (Suomen ja saa-
men kielten laitos). Tämä laitos toimi 
aika kauan, vaikka vanhat pöytäkirjat 
kertovat, että jo ensimmäisenä luku-
vuonna laitos pyysi Iupaa muodostaa 
kaksi itsenäistä kielilaitosta. Silloin se 
ej onnistunut, vaan vasta marraskuussa 
1989 kumpikin osasto muodosti itse-
näisen laitoksen. Suomen kielen osas- 

tosta tuli Suomen kielen laitos (Insti-
tutionen frir finska). 

Muutosten aikaa 
1990-luku oli sitten suurten muutosten 
aikaa koko Ruotsin yliopistomaail-
massa. Näin jälkeenpäin vähän ihme-
tyttää, että meillä oli aikaa opetukseen 
ja tutkimukseen! Yksi monista 90-
luvun iskusanoista oh "suurlaitos". 
Olimme menossa takaisin siihen, mistä 
kerran aloitimme. Keskustelu uudesta 
organisaatiosta - usein paremmin sa-
nottuna ruta siitä - kesti Uumajan yli-
opiston humanistisessa tiedekunnassa 
melkein kaksi vuotta. Uudessa organi-
saatiossa suomen kieli on vuodesta 
1999 lähtien kuulunut suurlaitokseen, 
jonka nimi on Institutionen för moder-
na sprdk (Uusien kielten laitos). Siihen 
kuuluvat suomen lisäksi englanti, sak-
sa, ranska, espanja ja venäjä. Laitok-
seen kuuluu myös niin kutsuttu Språk-
centrum (Kielikeskus). Laitoksessa voi 
ainakin alkeistasolla opiskella muita-
idn kuin edehlä mainittuja kieliä (tänä 
vuonna esimerkiksi latinaa, italiaa ja 
kiinaa). 

Tämä suurlaitos, joka syntyi vasten 
kaikkien tahtoa kahden vuoden riitojen 
jälkeenjajoka nykyisin on tiedekunnan 
suurin, on neljän vuoden toiminnan 
jälkeen viihtyisä ja hyvä työpaikka. 
Suomi on uusi kieli muitten uusien kiel-
ten joukossa. Meidän vaikutusval-
tamme laitoksen päätöksiin on yhtä 
suuri kuin muittenkin kielten, koska 

Tänä vuonna suomen kieli on ollut 30 
vuotta opetusaineena Uumajan yli-
opistossa. Vuonna 1973 yliopistoon 

Tuuli 	perustettiin suomen kielen professuuri 
Fors gren ja sen ensimmäiseksi viranhaltijaksi 

valittiin Tryggve Sköld, jokajäi Uuma-
jaan hoitamaan suomen - ja joskus 
myös saamen - kielen asioita, kunnes 
siirtyi eläkkeelle vuonna 1987. Hänen 
seuraajakseen tuli Axel Groundstroem. 
Uumajassa on alusta lähtien voinut 
opiskella A-tasosta väitöskirjaan asti. 

iusta alkaen tavoitteena oh 
itsenäiset laitokset sekä suomen 
että saamen kielelle. 
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laitoksen syntyessä valittiin organi-
saatiomuoto, joka antoi jokaiselle 
kielelle yhtä laajan edustuksen sekä 
laitoksen hallituksessa että työsken-
televissä lautakunnissa ja komiteoissa 
katsomatta siihen, onko kieli "suuri" 
vai "pieni". Puolet suurlaitoksen hen-
kilökunnasta kuuluu englannin kie-
leen, mutta ainoa etu siitä näyttää ole-
van se, ettei jokaisen opettajan ole pak-
ko osallistua niin moneen kokoukseen 
kuin muiden, pienempien kielten opet-
tajien. 

Talous uhkasi suomen 
kieltä 
Vuonna 1993 toimeenpantu yliopis-
toja koskeva uusi taloudellinenjärjes-
telmä on osoittautunut todella va-
hingolliseksi pienille aineille. Kaksi 
kertaa 1 990-luvulla Humanistisen tie-
dekunnan silloinen dekaani yritti ta-
loudellisista syistä pyyhkiä suomen 
kielen kokonaan pois Uumajan yli-
opiston opetusohjelmasta, vaikka ai-
neellamme olijuuri silloin hyvin tulok-
sellinen kausi. Viidessa vuodessa tulos 
(= hpr = opiskelusuoritukset vuotta 
kohti) oli kasvanut melkein 350 %. 
Humanistisen tiedekunnan muut edus-
tajat olivat silloisessa tilanteessa suo-
men kielen suurin tuki. Yhteisesti he 
kiivaasti vastustivat suunnitelmia lopet-
taa suomen kielen opetus yliopistos-
samme. Sanottiin, että Uumajan yli-
opistolla on alueellinen vastuu siitä, 
että Norriannissa voi opiskella suomea. 

Viimeiset kaksi vuotta suomen kielen 
opiskehijat ovatkin tuottaneet laitoksel-
lemme enemmän opintopisteitä kuin 
esimerkiksi saksan kielen opiskelijat. 
Valitettavasti opintosuoritukset eivät 
ole kuitenkaan kattaneet aineen kus-
tannuksia. Juun pienten aineiden tabu-
dellinen asema näyttää olevan turval-
lisempi suurlaitoksessa kuin itsenäi-
sessä asemassa. Suurlaitoksen aineiden 
välillä voitot ja tappiot voivat tasoittaa 
toisensa. Sellaiseen menetelmään tar- 

vitaan tietysti laitokseen kuuluvien ai-
neiden välillä solidaarisuutta ja se!-
lainen yhteenkuuluvuudentunne on 
toistaiseksi toiminut hyvin uudessa 
suurlaitoksessamme. 

Kaikki vakinaiset opettajat 
ovat väitelleitä 
Professorilla oli alussa apuna ahkeraja 
tehokas opettaja, jonka virka muuttui 
vakinaiseksi lehtoraatiksi vasta vuonna 
1977. Samana vuonna suomen kielen 
osasto sai myös tutkimusassistentin. 
Tämä virka puolestaan muuttui 1980-
luvun alussa dosentuuriksj. Jos seura-
taan tätä virkaketjua, niin dosentuurista 
tehtiin vuonna 1988 tutkimuslehto-
raatti, joka kuusi vuotta myöhemmin 
muutettiin tavalliseksi lehtoraatiksj. 
1990-luvun loppupuolella saatiin kol-
mas lehtori. Suomen kieli näyttää ole-
van nykyisessä yliopistossamme ainoa 
aine, jonka kaikki vakinaiset opettajat 
ovat väitehleitä. Meillä on vuosien mit-
taan tietysti ohlut muitakin viranhalti-
joita, jotka ovat työskennehleet myös 
opettajina: amanuensseja, assistentteja, 
tuntiopettajia sekä viransijaisia, ja oh 
meihlä monta vuotta yliopiston paik-
kaama ulkomaanlehtorjkjn. Sihteerin 
tärkeää virkaa hoiti alusta asti vuosi-
kausia sarna henkilö. Hän muutti kau-
pungistajajätti virkansa vasta samana 
vuonna kuin professori Sköld jäi eläk-
keehle. 

Useita tutkimuksia 
Vanhoja pöytäkirjoja lukiessa huomaa, 
että 1970-luvun loppu oli täynnä kai-
kenlaista uuden suunnittelua. Vuonna 
1977 Uumajan yhiopistoon perustettiin 
esimerkiksi 60 pisteen laajuinen tuik-
kihinja ja suomen kieli aloitti tuikki-
koulutuksen. Tämä koulutus toimi 
muutamia vuosia ja tuotti aika monta 
tuikkia, muttajäi sitten pois ohjelmasta. 
Tällä hetkehlä on taas käynnissä tuikki-
ja kääntäjäkoulutuksen suunnittelu. 
Melkein kymmenen vuotta Uumajas-
sa koulutetfijn suomenkiehjsiä koti-
kiehenopettajiakin ns. AB 1-kurssihha. 
1980-luvun puolivähissä, kun kotikie-
lenopettajia ei enää tarvittu yhtä paljon, 
koulutusedellytykset muuttuivat ja 
AB 1-kurs sit oli pakko lopettaa. 1970- 

Solidaarisuus ja yhteenkuu1uvuu-
dentunne toimineet hyvin uudessa 
suurlaitoksessa. 
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luvulla ja vielä pitkään 1980-luvulla 
pidettiin säännöllisesti suomen kielen 
etäkursseja ympäri Norriantia. Opetta-
jat matkustivat kerran kuukaudessa 
jonnekin pohjoisrannikolle tai sisä-
maahan pitämään oppitunteja - usein 
lauantaina, koska opiskelijat olivat vii-
kon aikana töissä. Sekä opettajat että 
opiskelijat olivat usein matkustaneet 
200-300 kilometriä eri suunnista tul- 

lakseen oppitunneille. Tällainen etä-
opetus ej ole enää yhtä tavallista. 
Etä-kurssien opiskelijat tulevat nyky-
ään useimmiten viikonlopuksi Uuma-
jaan, mutta kyllä etäkursseja pidetään 
vieläkin muualla kuin Uumajassa. Vii-
meisin oli 5 pisteen meänkielen al-
keiskurssi Pajalassa kesällä 2003. Uu-
majasta Pajalaan on noin 500 kilo-
metriä. 
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Suomen kieli on tietysti koko ajan ollut 
tutkimuksen kohteena Uumajassakin, 
aivan kuin muissakin akateemisissa 
laitoksissa Ruotsissa. Kesti kymmenen 
vuotta ennen kuin ensimmäinen väitös-
kirja valmistui. Uumajan yliopistossa 
on toistaiseksi pidetty kuusi suomen 
kieltä koskevaa väitöstilaisuutta. En-
simmäinen oli vuonna 1983, kaksi 
vuonna 1985 ja sen jälkeen yksi 1987, 
1992 sekä 1995. Kestää luultavasti vie-
lä pari vuotta ennen kuin seuraava väi-
töstilaisuus on meillä ajankohtainen. 
Laitoksessamme on tutkittu vanhaa 
kirjasuomea (1983 ja 1985), Tornio-
laakson sukunimiä (1985) Jukkas-
järven suomen verbimuotoja (1987), 
nuorisokirjallisuuden kieltä (1992) 
ja kaksikielisten ruotsinsuomalaisten 
pikkulasten kielenkehitystä (1995). Nyt 
tekeillä oleva väitöskirja käsittelee 
nykymeänkielen verbitaivutusta. 

Täältä pohjoisesta on valitettavasti kai-
lista lähteä Etelä-Ruotsiin konferens-
seihin ja seminaareihin, Vaasan-matka 
on halvempi ja sielläkin on yliopisto, 
samoin kuin Oulussa. Yhteistyö näiden 
pohjoissuomalaisten yliopistojen kans-
sa on ollut vilkkaampaa ja tavallaan 
osittain luonnollisernpaakin kuin etelä-
ruotsalaisten yliopistojen kanssa (ja 
täältäpäin katsoen myös Uppsala ja 

Tukholma ovat Etelä-Ruotsia). Oululla 
ja Vaasalla on toinenkin etu: ne sijait-
sevat Suomessa! Yhteistyötä meillä on 
ollut myös Petroskoin ja Tarton yli-
opistojen kanssa ja olemme tarjonneet 
tutkimusstipendejä näiden yliopistojen 
tutkijoille; stipendiaatit ovat olleet 
meillä lukukauden tai muutaman kuu-
kauden. Meidän lehtoreitamme on 
vuorostaan lähtenyt maailmalle joko 
sijaisiksi tai vieraileviksi professoreiksi 
(Yhdysvaltoihinja Suomeen). Olemme 
kautta vuosien osallistuneet Ruotsin-
suomalaisen kielilautakunnan työhön 
ja kaksi sen varapuheenjohtajista on 
edustanut Uumajaa. 

Nykypäivän tutkimuksen pääkohteina 
ovat kielenhuolto ja nykyslangi, kään-
nöstiede ja viime vuosina meänkieli. 
Ruotsinsuomea tutkiva lehtori on juuri 
muuttanut Mälarinlaakson korkeakou-
luunja hänen virkansa on auki. Joulun 
jälkeen tiedämme toivottavasti, min-
kälaista uutta tutkimusalaa uusi lehtori 
tuo tuilessaan Uumajaan. 

Työtä riittää. Tänä syksynä laitokseem-
me kirjoittautui lähes 40 suomen kielen 
alkeisopiskelijaa. Suunnihleen 50 % 
heistä opiskelee suomea, vaikka heillä 
ei ole suomalaista taustaa eikä siteitä 
Suomeen. Suomi kiehtoo monia. 
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"Mä hejjaan Suomea" eli 
kolmikymppiset ruosut 
puntarissa 

forma 
Ikäheimo 

Freelancetoimittaja Nadja Martinsson 
on tehnyt Sisuradiolle kiinnostavan 
ohjelmasarjan kolmissakymmenissä 
olevista ruotsinsuomalaisista. Suku-
polvea voi kutsua vaikka toiseksi ruo-
supolveksi, sillä he ovat pääsääntöisesti 
suuren muuttoaallon mukana tänne 
tulleen massan jälkeläisiä. 

Vaikka kyseessä ej olekaan tieteellinen 
tutkimus, siitä voinee melko turvalli-
sin mielen tehdäjohtopäätöksiä, koska 
mukana on ollut kohtuull isen isojouk-
ko nuoria aikuisia. Tänia sukupolvihan 
onjuuri hedelmällisessä iässä ja astu-
nut myös työelämään, ja juuri se jouk-
ko tekee ratkaisuja muun muassa las-
tensa koulutuksesta, erityisesti seuraa-
van kymmenen vuoden aikana. Ryh-
mää tarkastelemalla voi miettiä koko 
ruotsinsuomalaisuuden olemusta ja 
vähemmistön tulevaisuutta. 

sinsuomalaisuus käsitteenä on siihen 
ryhmään mahdollisesti kuuluville epä-
selvä. Onko ruosu se, joka on muutta-
nut Suomesta Ruotsiin vai ainoastaan 
sellainen, joka on syntynyt täällä? 
Ohjelrnassa mukana oleva - itsekin 
kolmikymppinen - Ruotsinsuomalais-
ten keskusliiton toiminnanjohtaja Pasi 
Salmela sanoo, että ryhmään kuuluu 
jokainen, joka tuntee itsensä siihen 
kuuluvaksi ja saman vahvistaa toinen. 
Toisaalta kolmas sanoo tuntevansa 
itsensä suomalaiseksi. Samalla hän 
sanoo, ettei kyJlä muuttaisi siitä huoli-
matta koskaan Suomeen. Ruotsinsuo-
malaisuuden ajatellaan siis olevan jo-
tenkin yhteyksissä mahdollisen Suo-
meen muuton ja yleensäkin Suomen 
"kannattamisen" kanssa: "mä hejjaan 
Suomea aina kun ruotsalaisia on lä-
hellä." Johtopäätös tässä selvä: vähem-
mistöidentiteetti on kohtalaisen epä-
selvä tai sitä ej ole juuri olemassakaan. 

Vähemmistöidentiteetti on 
kohtalaisen epäselvä tai sitä ej 

L ole juuri 

Martinssonin tekemien ohjelmien ar-
vo on mielestäni siinä, että isompaa 
joukkoa kerralla kuuntelemalla tuntuu 
paremmin pääsevän selville ryhmän 
tilanteesta. Itse vähemmistöjuttuja te-
kevänä toimittajana on toki törmännyt 
ja törmää myös vastaisuudessa samoi-
hin asioihin, mutta usein kokonaisuus 
tuntuu jäävän epäselväksi, metsää ej 
näe puilta, kun päivät, viikot, kuukau-
det ja vuodet hajoavat eri toimiin. Sa-
maan aikaan myös itse "suoraa" mino-
riteettityötä tekevältä todellisuus saat-
taa hämärtyä, joskus jopa näkymät-
tömiin. Näin on, koska toimii "rotu-
puhtaassa" ruosuympäristössä. 

"Kolmikymppiset, mitä meille kuuluu" 
-sarja paljastaa sen, että koko ruot- 

Suomea ej tarvjta? 
Suomenkielisen opetuksen kolmi-
kymppiset näkevät nimenomaan suo-
malaisena, eivät ruotsinsuomalaisena, 
puhuttamakaan kaksikielisyydestä. 
Eräs haastateltava sanoo "kotikielen" 
olevan rasite, koska lapset haluavat olla 
samanlaisia, yksikielisiä, Ruotsissa. 

Edelleen yksi haastateltava korostaa 
sitä, että suomen kielen voi oppia ko-
tona vanhemmiltaan (sic!), toinen että 
suomea ci tarvitse, koska Suomeen ej 
tule kuitenkaan muutettua ja kolmas 
kertoo sillä kielellä olevan peräti heikot 
juuret täällä. 

Monen suussa ruotsinsuomalainen 
koulu on siis nimenomaan suomalainen 
koulu, ej kaksikielinen. Tämä näkyy 
siinä, että todellinen ruotsin kielen hal-
linta ymmärretään saatavan vain "puh-
taasta" ruotsinkiel isestä koulusta. 
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Lieneekö monen nuoren aikuisen muis-
tissa kova taistelu, jota aikoinaan käy-
tiin omista luokista,ja onko myös tämä 
sota kuntien kouluviranomaisia vastaan 
syynä käsitykseen nirnenomaan val-
takielelle mielellään annettavasta ase-
masta? Onko ainakin osittain onnistu-
nut taistelu jättänyt silti tappiomieli-
alan? Vai onko syynä yksinkertaisesti 
karu todellisuus: "kaikki mun elämässä 
on ruotsiksi". Samalla toki haastatel-
tavat myöntävät omien oppilaitosten 
tärkeyden kielen säilyttäjänä epäsuo-
raan: "ruotsalaisissa kouluissa suomen 
kieli on huono". 

Kun kysytään suomen taitoa ruotsiin 
verrattuna, yksi vastaus yltää miltei 
komiikan tasolle: "se ej ole hyvä, että 
sä blandaat. That's the word". Toisessa 
kohtaa haastateltava sanoo sekoittavan-
sa ruotsin sanoja suomeen sanoen me-
nevänsä "universiteettiin". Yleensäkin 
suomen käyttö näyttää monella ra-
joittuvan keskusteluihin vanhempien 
kanssa. 

Sujuisiko työnteko suomeksi? Tätä 
pohtii yksi haastatelluistaja päätyy itse 
vastaamaan, että ej. 

Käsitys vähemmistöidentjteetistä Ruot-
sissa näyttää siis tavattoman ohuelta, 
jollei olemattomalta,ja suomen aserna 
ja tulevaisuus näyttävät heikolta 30-
vuotiaiden mielipiteiden perusteella. 

Ruosumedia on outo 
Ruosumedia on kolrnikyrnppisten kor-
vissa ja silmissä miltei uppo-outo; li-
säksi haastateltavat eivät näe siinä 
mitään lisäarvoa, "samat uutiset kuin 
muuallakin mutta suorneksi". Kukaan 
ej mainitse omien tiedotusvälineiden 
vähemmistönäkökulmasta tekemää 
työtä. 

Joku sarjassa mukana olleista haluaisi 
kuulla uutisia nimenomaan Suomesta, 
ej Ruotsista suomeksi. Merkillepan-
tavaa on medioissa käytetyn kielen 
arvointi: ruosutjedotusvälineitä moi-
titaan lijan abtrakteista sanojsta: "mä 

en luc suomenkielisiä lehtiä kun se 
tuntuu rankalta". 

Yhteys omakieliseen medjaan näyttää 
olevan myös sukupolvikysymys, sjllä 
yksi haastateltavista sanoo suomen-
kielisen radion olevan vanhemmillaan 
ajna aukj - ja sekin on Suomen Yle, 
Keski-Suomen radio. 

Suomen kielen taito 
katoaa 
Haastattelut vahvistavat käsitystä, jon-
ka mukaan siirtolaisilta häviää suku-
polvien saatossa ensin vanhan kielen 
kirjoitustaito, sjtten lukeminen ja vii-
meisenä kuullun ymmärtäminen. Nyt 
toinen ruosupolvi näyttää olevan me-
nettämässä suomen lukutaitoaan. Väi-
tettäni tukevat myös ornat keskusteluni 
täkäläisen kirjastoväen kanssa: monet 
vanhemmatja isovanhemmat yrittävät 
pitää yhteyttä jälkeläisiinsä suomeksi 
katselemalla omakielisiä videoita. 

Haastatteluja kuunnellessa huomaa 
myös, että suomea hyvinkin osaavilla 
kieleen tulee aina silloin tällöin mukaan 
ruotsin sanoja, vaikka pyrkimys toisen 
käyttöön onkin kova: "Mikä on skill-
nad?" kysyy yksi. Joku puolestaan vas-
taa vain valtakielellä. 

Suhde Suomeen näyttää olevan kolmi-
kymppisillä lähinnä lapsuuden loma-
matkojen muistelua. "Semesterlandet" 
otti hyvin vastaan ja ihanassa kesämai-
semassa käyskentelivät lehmät. Toi-
saalta haastateltavat kertovat vanhan 
maan toki muuttuneen ja elintason 
nousseen, joidenkin mittareiden mu-
kaan jopa Ruotsin ohi. 

Ohjelmissa haasteltavien mukaan Ruot-
sissa on tapahtunut vuosien saatossa 
rohkaisevaakin: "viime vuosina on huo-
mannut, että vastaan tulee suomea pu-
huvia". Joku taas tekee tarkkojakinjoh-
topäätöksiä tulevaisuudesta: "paljon 
(ruosu)kulttuurista on kielessa...jos 
kieli häipyy, ci pysty seuraarnaan...". 
Tässäkö on asian ydin? 
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Sanapaketti Kielitoimistosta 
Joulua odotellessa on taas kiinnostavaa tarkastella 
Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen arkistoon vuo-
den mittaan kerättyä uudissanastoa. Sanojen avulla vol 
palauttaa mieleen Suomessa esillä olleita keskustelun-
aiheita, joita taas on riittänyt - niin hilpeitä kuin vaka-
viakin. 

Koonnut 
Riitta 

Eronen 

asfaittitassut (leik.) 
aluksi afrilttitassuilla tarkoitettiin kä-
velysauvojen iskua vaimentavia kumi-
suojuksia, mutta merkitys on laajen-
tunut niin, että sanalla voidaan tarkoit-
taa kävelysauvoja yleensä 

biotunniste, biotunnistepassi 
vuodesta 2004 uusiin passeihin voi-
daan lisätä biometrinen tunniste (esim. 
sormenj älki) 

elämysyritys 
(esim. matkailualan) yritys, joka jär-
jestää asiakkailleen elämys- ja seik-
kailupalveluita (koiravaljakkoajelua, 
moottorikelkkasafareitajne.) tai muuta 
elämyksiä tarjoavaa ohjelmaa 

handsfree 
matkapuhelimen handsfree-laitteille 
ej yrityksistä huolimatta ole löytynyt 
yksinkertaista vastinetta; koululaisten 
sanakilpailussa voitti ehdotus vapuri; 
päivälehtien yleisönosastoissa on tar-
jottu mm. sanaa korvain; "virallinen" 
vastine on kuitenkin toistaiseksi suora 
käännös kädet vapaana -laite 

korvaushoito 
huumeista riippuvaisten hoitomene-
telmä, jossa pyritään vieroitukseen 
huumeita vaarattomampien lääkkeiden 
avu Il a 

kännykkäpaikannus 
uusien matkapuhelimien (-.- känny-
köiden) tekniikka mahdollistaa puheli-
men haltijan paikantamisen eli sijain-
tipaikan selville saamisen 

mato (atk) 
tietokonevirukset, mm. sähköpostiin 
pesiytyneet madot, aiheuttivat vuonna 
2003 Suomessa monenlaista hanka-
luutta sekä yksityisille että yrityksille 

teleurkinta 
toisen henkilön puhelu-ja muiden tele-
tietojen seuraaminen tai jälkikäteen 
selvittäminen luvatta 

YT-neuvottelut 
työelämää koskevan yhteistoiminta-
lain mukaiset neuvottelut; yhteistoi-
minta- eli YT-laki edellyttää, että työn-
tekijät pääsevät mukaan vaikuttamaan 
asioihinsa näissä neuvotteluissa; käy-
tännössä yhä useammin YT-neuvotte-
luista on tullut lähes ainoastaan työn-
tekijöiden irtisanomiseen liittyvä ta-
pahtumaja koko sanasta pahaenteisen 
kaikuinen 

ähky (ark.) 
karjan koliikkitautia tarkoittava sana on 
siirtynyt kuvalliseen käyttöön: nyky-
yhteiskunnan tiedon ja virikkeiden 
ylitarjonta saa kansalaiset potemaan 
informaatio- eli infoähkyä ja toi-
saalta myös viihdeähkyä 
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Kätevä CD-sanasto! 
Kielilautakunnan uusi CD-sanasto on nyt myyn-
nissä. Sanastossa on noin 15 500 hakusanaaja se 
perustuu kielilautakunnan aiemmin julkaisemiin 
sanastoihin. Niitä on lisäksi hieman täydennetty ja 
muokattu. 

CD-sanastoon on koottu: 

Ruotsalais-suomalainen koulusatiasto 

Ruotsalais-suomalainen työmarkkinasanasto 

Ruotsalais-suomalainen sosiaalialan sanasto 

Ruotsalais-suomalainen liikennesanasto 

Juridiikan sanoja 

Ruotsalais-suomalainen kasvien ja eläinten luettelo 

Ruotsalais-suomalainen kirkollisen elä,nän sanasto 

Ruotsalais-suomalainen pankkisanasto 

Sähköisen sanaston hinta on 1000 kruunua. 
Erillistä lukuohjelmaa ej tarvita. 
Tutustu CD-sanastoon maksutta 30 päivän ajan! 

Lataa sanasto kokeiltavaksi kotisivultamme 
www.sveriefinska.spraknamnden.se  

Oletko ostanut kielilautakunnan ensimmäisen sähköisen 
sanaston? Saat uuden CD-sanaston erikoishintaan! Ota 
yhteys toimistoon! 
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Suomenkielisen seurakunta- 
työn tarvetta ei voi määritellä 
vain kielen perusteella 
Ahtaasti kieleen perustuva tulkinta vähemmistöstä ka-
ventaa suomenkielisen vähemmistön toiminta- ja elin-
mahdollisuuksia Ruotsin kirkon seurakunnissa. Suomen 
kielen kansallisesta vähemmistöasemasta huolimatta 
suomenkielistä seurakuntatyötä ollaan vahvasti muut-
tamassa ruotsinkieliseksi. 

Marja 
Räihä 

Teol.toht. Svante Ewaids on Uppsalan 
hiippakunnan toimeksiannosta tutki-
nut hiippakunnan suomenkielisen työn 
resursseja, käytännön toimiaja vähem-
mistökielisen työn merkitystä ja suh-
tautumista siihen. Delad gemenskap on 
tutkimus, joka herättää mietteitä: Jae-
taanko kirkossa yhteisyyttä yli kieli-
rajojen vai onko seurakuntajaettu yh-
teisö? 

ensisijaisesti seurakuntien tehtävä. 
Hiippakunnan perustyönä on puoles-
taan edistää ja valvoa seurakuntien 
toimintaa, mutta sen päätösvalta seura-
kuntien asioista on rajallinen. Kor-
keinta kirkollista valtaa käyttävä kir-
kolliskokous ej voi puuttua seurakun-
tien tai hiippakuntien päätettävissä 
oleviin yksittäisiin asioihin. 

Johdanto-osassa Ewaids toteaa, että 
Ruotsin kirkon suomenkielisestä työs-
tä käytetään yhä useammin nimitystä 
ruotsinsuornalainen työ. Ilmaisu kuvaa 
toiminnan kuulumista laajempaan yh-
teyteen. Toirninnan erityispiirteenä ej 
ole pelkästään kieli, vaan sitä sävyttä-
vät kulttuuriin ja kansalliseen identi-
teettiin ljittyvät arvostukset. 

Vaikka kirkkojärjestys, jossa määri-
teilään Ruotsin kirkon kolmitasoinen 
toiminta, ej mainitse ruotsinsuoma-
laista työtä seurakunnan tehtävien 
määrittelyn yhteydessä, on selvää, et-
tä kielivähemmistön kirkollinen toi-
minta kuuluu nimenomaan seurakun-
nille. Kirkkojärjestyksessä todetaan: 
Seurakunta vastaa kaikille seurakun-
taan kuuluv ilie järjestettävästä kirkolli-
sesta toiminnasta. Sielunhoitotyö - 
myös vähemmistöön kuuluville - on 

Tyän arvoa on nostettava 
Svante Ewaids esittää useita toiminta-
maileja, joilia Uppsalan hiippakunnan 
ruotsinsuomalaisten keskuudessa tehtä-
vää seurakuntatyötä voitaisiin kehittää 
yhdessä seurakuntien ja hiippakunnan 
kanssa. Hiippakunta voisi ensinnäkin 
ajaa vähemmistöpoliittisen ohjelman 
laatimista Ruotsin kirkkoon. Hiippa-
kunnalie pitäisi myös kuuiva vastuu 
koulutuksesta, neuvonriasta ja tiedotuk-
sesta, kun kyse on vähemmistö- ja in-
tegraatiokysymyksistä. Näin syven-
nettäisiin ymmärtämystä paikallista-
solla. 
Vähenimistötyön edistäminen on hiip-
pakunnalie pedagoginen haaste.Ewalds 
kirjoittaa, että kysymykset eivät saa 
jäädä vain abstraktille tasolle, vaan seu-
rakuntalaisia on ohjattava kohtaamaan 
vähemmistöön kuuluvat oman seura-
kunnan osana. On löydettävä vuoro- 
vaikutuksen tarjoamat mahdollisuudet 
ja vähemmistöryhmien voimavarat. 

Tutkimuksessa korostetaan riittävän 
suomenkieiisen henkilöstön merkitys-
tä ja sitä, että suomenkieliseen työ-
hön rekrytoidut työntekijät on myös 

Kielivähemmistön kirkollinen 
toiminta kuuluu nimenomaan 
seurakunnille. 
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saatava pysymään virassaan esimer-
kiksi jatkuvalla työnohjauksella ja 
koulutukselia. Tämä koskee erityisesti 
Suomesta tulevia uusia työntekijöitä. 
Virkojen statusta on nostettava. Ne on 
ymmärrettävä erityistä pätevyyttä vaa-
tiviksi viroiksi, ej marginalisoituneen 
toiminnan työpaikoiksi. 

Kjell on vain yksi tekijä 
Useiden seurakuntien ohjesäännöt an-
tavat käsityksen seurakunnan ruotsin-
kielisyydestä itsestään selvänä asiana. 
Sitä ci järkytä edes ruotsinsuomalaisen 
vähemmistön läsnäolo, koska vähem-
mistöä voidaan tarkastella tavalia, joka 
on mainiosti sovitettavissa käsitykseen 
yksikielisestä seurakunnasta. Koska 
ruotsinsuomaiaiset erottaa ruotsalai-
sista lähinnä kieli, jonka he kuitenkin 
oppivat ennemmin tai rnyöhemmin, ej 
ruotsinsuomalaisten olemassaolo mil-
lään tavalla muuta käsitystä siitä, että 
Ruotsin kirkon seurakunnat ovat yk-
sinomaan ruotsinkielisjä. 

Käyttämällä lähtökohtana pelkästään 
kieltä - lähestymistapa, jonka kirkko-
järjestyksen tulkinta mainiosti tarjoaa 
- vähemmistökäsitettä voidaan tulki-
ta suppeasti ja jättää siten kansallis-
etninen tulkinta varjoon. 

Tästä myös monen ruotsinsuomalaisen 
omaksumasta perspektiivistä - asia 
näyttää täysin ongeimattomaita. Asias-
ta tulee kuitenkin mutkikkaampi, jos 
otetaan huomioon myös vähemmistö-
käsitykseen kuuluvat kansallis-etniset 
ja kuittuuriset osatekijät. 

Ruotsinsuomalaisen seurakuntalaisen 
on kotiuduttava kieliympäristöön, jon-
ka hän hall itsee enemmän tai vähem-
män hyvin, ja huoiimatta omasta kan-
saiiis-etnisestä ja kuittuurisesta taus-
tastaan hänen täytyy lisäksi kotiutua 
kirkoiliseen ympäristöön,jossa kieli on 
ainoastaan yksi tekijä. Ruotsissa asu- 

ville suomenruotsalaisilIe, kuten myös 
monilie toisen polven ruotsinsuoma-
lais ilie, enemmistöstä erottava tekijä ej 
olekaan kieli. Yksipuolisesti kielen 
merkitykseen keskittyvät seurakunnat 
pääsevät heipoila, kun niiden ej tarvitse 
ottaa huomioon kattavaan vähemmistö-
käsitteeseen kuuiuvia tekijöitä. Riskinä 
on silloin, että enemmistö ej näe sitä 
rikkautta, joka syntyy enemmistön ja 
vähemmistön todeiiisessa kohtaami-
sessa. 

Ruotsin kieli Ruotsin 
kirkossa 
Ahtaasti kieleen perustuva tulkinta vä-
hemrnistöstä voidaan tietyissä seura-
kuntaohjesäännöissä ymmärtää käsi-
tyksenä ruotsalaisten ja suomalaisten 
iäheisestä kuittuurisestaja kirkollisesta 
suhteesta. Muttajoidenkin ohjesääntö-
jen muotoilu ilmaisee väl imatkaa ruot-
sinsuomalaiseen toimintaan, ja antaa 
aavistaa, ettei ainoa erottava tekijä ole 
kieli. Rivien välistä voidaan joskus lu-
kea, että Ruotsin kirkko on tarkoitettu 
ruotsalaisifle, vaikka missään seura-
kunnassa asiaa ej sanotakaanjulkisesti. 

Ewalds kehottaa mietiskelemään niitä 
kieieliisiä mielleyhtymiä, joita voidaan 
johtaa käsitteestä ruotsi Ruotsin hr-
kossa. Ruotsin kirkon luokitteleminen 
neutraahksi "kirkoksi Ruotsissa" ej ole 
itsestään selvää. (Arkkipiispa Nathan 
Söderblom varoitti aikanaan yhdistä-
mästä kirkkoa ja vaitiota liian läheiseen 
suhteeseen.) Nimitys Ruotsin kirkko 
voidaan nähdä ongelmalli sena kirkolle, 
joka haluaa ensisijaisesti ofla kirkkoon 
kuuluvien tai etsivien "Jumalan kirk-
ko" riippumatta näiden etnisestä tai 
kansallisesta taustasta. Poiitisoitumaiia 
ja sitoutumafla tiiviisti ruotsalaisen 
kansankodiri rakentamiseen Ruotsin 
kirkko on saanut kansaliis-etnistä mer-
kitystä. Yhä olemassa oleva mielikuva 
ruotsalaisille tarkoitetusta Ruotsin kir-
kosta saattaa olla seurakunnissa esteenä 
vähemmistöryhmien todeiiiselie integ-
roitumiselle - varsinkin jos vähem-
mistöillä on mielessään juuri edellä 
kuvailtu käsitys. 

On syytä ottaa huomioon vaara, joka 
aiheutuu mielikuvasta, että Ruotsin 

Käyttämällä lähtökohtana vain 
kieltä jää kansallis-etninen tul-
kinta varjoon. 
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kirkko on ruotsalaisten kirkko. Se tar-
joaa tilaisuuden käyttää kirkkoa tie-
toisesti hyväksi ruotsalaisuuden yl-
läpitäjänä. Tästä ilmiselvä esimerkki 
on muukalaisvihamielisten puolueiden 
toiminta kirkollispolitiikassa. Sarna 
riski on olemassa tavallisessa seura-
kuntatyössä. Seurakunnan voidaan 
katsoa toimivan monikulttuurisuuden 
uhkaamana aikana eräänlaisena ruot-
salaisuuden vapaavyöhykkeenä. 

Monen seurakunnan ohjesäännöt il-
maisevat laajasti ja yksityiskohtaisesti 
ruotsinsuomalaisen vähemmistön ja 
sen tarpeiden ymmärtämistä. Samalla 
ne kuvaavat myös ruotsinsuomalaisen 
ja ruotsalaisen seurakuntatyön kohtaa-
misessa syntyviä mahdollisuuksia. 
Tällaiset säännöt korostavat positiivista 
perspektiiviä ruotsinsuomalaisen toj-
minnan vastaista kehitystä odotel-
taessa. 

Eräissä seurakuntaohjesäännöissä läh-
tökohtana on kuitenkin ahdas vähem-
mistökielellinen näkemys, ja näin ne 
ilmaisevat kehitysperspektiiviä, joka 
on negatiivinen vähemmistölle vähem-
mistönä, koska niissä integraatio tu!-
kitaan siten, että tarkoituksena on su-
lauttaa vähemmistö enemmistöön. In-
tegraatio on toteutunut silloin, kun 
kaikki ovat oppineet ruotsin kielen. 

Tutkimuksessa on otteita eräiden seura-
kuntien ohjesäännöistä: 
"Suomalaiset seurakuntalaiset ovat 
oppineet ruotsia ja haluavat integroitua 
tavalliseen toimintaan muiden seura-
kuntalaisten ehdoilla. Siksi seurakun-
nassa ej tarvita toimintaa suomenkie-
lisille." (Edebo/ Unungen) 
"Suomalainen ryhmä on vuosien mit-
taan yhä enemmän sulautunut muuhun 
väestöön." (Film! Dannemora / Mor-
karla) 
"Suomalaisiajumalanpalveluksia —kui-
tenkin integraatiota lisäämäl lä" (Skut-
skär) 

Svante Ewaids värittää tutkimustaan 
Suomessa ihmisiä puhuttavalla vähem-
mistökeskustelul la: 
Suomenruotsalaiset ovat todenneet, 
että heillä on parempi näkö kuin suo-
mensuomalaisilla, koska elintarvik-
keiden ja muiden pakkausten ruotsin-
kielinen teksti on painettu pienemmällä 
tekstillä kuin suomenkielinen. Vai 
voisikohan vähemmistöön kuuluvan 
tarve saada informaatiota olla vähäi-
sempi kuin enemmistöön kuuluvan? 
Vai olisiko kyse siitä, että tiedon jaka-
minen vähemmistöön kuuluville on 
vähemmän tärkeää vain siitä syystä, 
että vähemmistöryhmä on pienempi 
kuin enemmistöryhmä? 

Ewalds lainaa ajatusmallin kirkolliseen 
toimintaan: Selviääkö ruotsinsuoma-
lainen pelkästään puolikkaalla evan-
keliumilla vai riittäisikö hänelle peräti 
neljännesevankeliumi? 

- "Suornalainen ryhmä on 
vuosien mittaan yhä enemmän 
sulautunut muuhun väestöön." 

0 
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Mysymyksid 

Korviini tarttui radiosta autokolariuutinen, jossa kukaan ci kuollut, 
mutta kolme haavoittui. Eikö olekin niin, että haavoittua voi yksinomaan 
sotatantereella konkreettisesti ja lälläri-iskelmässä kuvaannollisesti: "kun 
Iuotani sä häippäsit, mun sydämeni ikuisesti haavoittui". Vaikka jo 
seuraavalla raidalla samainen elin kaikeksi onneksi saattaa pumpata 
uutta, ikuista onnea uudelle kumppanille. 

Tarrakorvainen 

Suomen kielen perussanakirjan mukaan haavoittua-verbillä on kolme 
merkitystä. 

Konkreettisesti se merkitsee haavan tai haavojen saamista, yleensä tahallisesti 
aiheutettuna. Kuvallisesti se tarkoittaa syvän mielipahan tuntemista, järkytty-
mistä, sielullisen vamman saamista, loukkaantumista. 
Urheiluterminä se tarkoittaa pesäpallossa, että haavoittunut ej seuraavaan 
lyöntivuoroon saakka saa osallistua sisäpeliin. 

Loukkaantua-verbillä on kaksi merkitystä. Ensimmäisen merkitys on sama 
kuin verbien loukata, satuttaa itsensä, saada vamma, vammautua, vahingoit-
tua. Kolarissa loukkaantui viisi matkustajaa. Tapaturmassa loukkaantuneet 
vietiin sairaalaan. 

Toinen loukkaantua-verbin merkitys on pahastua, haavoittua, panna 
pahakseen, "ottaa nokkaansa". Loukkaantua verisesti. Kuka nvt leikistä 
loukkaantuu? 

Kuvallisessa tehtävässään haavoittua ja loukkaantua vastaavat toisiaan. 
Vammautumisen, itsensä satuttamisen, merkityksessä oikea verbi on 
loukkaantua. Tarkkakorvainen tarrakorvainen on siis oikeassa siinä, että 
autokolarissa loukkaantui kolme henkeä. 

Haavoittua voi valitettavasti muuallakin kuin sotatantereilla, vaikka niillä 
tappiot toki lasketaan kuolleina ja haavoittuneina. Metsästäjä saattaa 
haavoittaa eläintä ja ryöstäjä voi haavoittaa uhriaan peräti kaksinkertaisesti. 
Kun hän lyö esimerkiksi puukolla, hän aiheuttaa uhrille haavoja. Lisäksi 
päällekarkaus saattaa aiheuttaa uhrille sielullisen vamman eli haavoittaa 
esimerkiksi hänen loukkaamattomuuttaan ja turvaflisuudentunnettaan. 

HE 
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Kotisivu-uutinen 
Nyt Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan kotisivuille 
on mahdollista päästä käyttäen osoitetta: 
www.sverigefinska.språknämnden.se  tai 
http://www.sverigefinska.sprknämnden.se/ 
Myös aikaisernmat osoitteet toimivat edelleen: 
www.sverigefinska.spraknamnden.se  
http://www.sverigefinska.spraknamnden.se/ 

Aiemmin www-osoitteissa on voitu käyttää vain aakkosia a-z. Tämän vuoden 
Iokakuussa tuli mahdolliseksi rekisteröidä .se-verkkotunnuksia, jotka sisäl-
tävät ääkkösiä, eli å-, ä- tai ö-kirjaimen. 

Koska verkkotunnusjärjestelmä vastaisuudessakin perustuu kirjainten a-z 
käyttöön, ääkkösten koodausta varten tarvitaan erityistä tekniikkaa. Selaimilla 
Netscape 7.1 ja Mozilla 1.4 koodaus tapahtuu automaattisesti, mutta Explorer 
vaatii toistaiseksi lisäohjelman (katso esim. http://www.idnnow.com! 
index.jsp.). Tällöin tarvitaan Expiorer 5.0 tai uudempi versio. 

On myös muistettava, että ääkkösten käyttö koskee toistaiseksi vain www-
sivustoja. Sähköpostiosoitteissa @ -merkin vasemmalla puolella olevissa 
sanoissa ej vielä voi käyttää å-, ä- tai ö-kirjaimia. On siis edelleen kirjoi-
tettava esim. Yrjo.Paakkonen@, eikä Yrjö.Pääkkönen@. 

r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -, 
1 	 1 
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1 	 1 
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1 	 1 

: 	
Lisätietoja seuraavassa numerossa 

1 	 1 
1 	 1 

Kieliviesti 412003 - 25 



Kortfattat om innehållet 

s. 4 Om det finska språkets närvaro i det svenska samhället skriver kulturrådet 
Anna-Maija Marttinen i sin kolumn. Hon berättar också om de många aktivi-
teter som Finlands ambassad kommer att anordna tillsammans med bl.a. uni-
versitet och högskolor för att göra Finland känt i Sverige. 

s. 5 Leealaura Harjunpää skriver om Centralen för lättläst i Finland, som bl.a. 
ger ut den finskspråkiga lättlästa tidningen Selkouutiset och det svensksprå-
kiga LL-bladet, publicerar broschyrer inom olika områden samt årligen ger ut 
en katalog över lättläst skönlitteratur. Centralen organiserar även utbildning 
och den har "troligen världens mest omfattande" lättlästa webbplats. 

s. 8 Arja Meski skriver om de finska orden monimuotoisuus, inoniarvoisuus 
och moninaisuus vid översättning av det svenska ordet "mångfalden". 

s. 9 Juhani Roiha, som under mer än ett kvartssekel har varit Stockholms-
korrespondent för Tu run Sanomat, den finska morgontidningen i Abo, skriver 
om de språkliga problem som en utlandskorrespondent stöter på och hur åren i 
Sverige påverkat hans texter ur ett språkriktighetsperspektiv. 

s. 12 Heli Henriksson Vasara kommenterar och lovordar Outi Honkasalos 
artikel som publicerades i Kieliviesti 1/2003. Artikeln handlade om finska 
språkets ställning vid de svenska universiteten. Heli Henriksson Vasara 
efterlyser också vederhäftiga artiklar om finska "eldsjälar" på västkusten. 

s. 13 Tuuli Forsgrens artikel är en kortfattad, men genomgripande, historik 
över undervisningen av det finska språket vid Umeå universitet under 30 år. 

s. 17 Jorma Ikäheimo skriver om en programserie i Sisuradio av frilans-
journalisten Nadja Martinson, som har intervjuat andra generationens sverige 
finnar i 30-årsåldem. Hon frågade dem bl.a. om deras förhållande till det 
finska språket och till deras identitet som sverigefinne. 

s. 19 Tio finska nyord med förklaringar av Riitta Eronen 

s. 21 Marja Räihä kommenterar Svante Ewalds undersökning Delad gemen-
skap, som bl.a. behandlar olika aspekter i det finskspråkiga församlingsarbetet 
och betydelsen av och attityderna till församlingsarbete på minoritetsspråk. 
Undersökningen är gjord på uppdrag av Uppsala stift. 

s. 24 Frågor och svar 
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