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Pistekin on tärkeä 

Kieliviestin lukijat tiedustelevat melko usein pisteen käyttöön liittyviä 
sääntöjä. On täysin ymmärrettävää, että ruotsinsuomalaiset ovat 
silloin tällöin epävarmoja, koska ruotsinja suomen kielessä pistettä ej 

Paula 	 käytetä samalla tavafla. Siksi kertaammekin pisteenkäytön pääsäännöt. 
Ehrnebo 

Pisteja muut välimerkit saattavat vaikuttaa vähapätöisiltä seikoilta, 
mutta niiden käyttäminen tai käyttämättä jättäminen voi jopa muuttaa 
tekstin merkityksen. Asiateksteissä ja julkaistavaksi aiotuissa 
kirjoituksissa kannattaa muutenkin aina yrittää noudattaa suomen 
kielen sääntöjä, koska Iehdet, kirjatja muut julkaisut ovat myös 
eräänlaisia kielen malleja. Pienet yksittäiset poikkeamat eivät yleensä 
häiritse lukijaa, mutta mielenkiintoinenkin teksti menettää kiinnosta-
vuutensa, jos lukija joutuu kaiken aikaa toteamaan, että sanojen yhteen 
ja erikseen kirjoittamisessa on suuria puutteita, että verbiä ej juuri 
koskaan taivuteta monikossa, että sanajärjestys noudattaa ruotsin 
sääntöjäjne. Moni on valitettavasti todennut tämän lukiessaan viime 
aikoina ilmestyneitä ruotsinsuomalaisia romaaneja. Vastuu ci ole vain 
kirjoittajien. Kustantaj ien olisi tietenkin pitänyt reagoida. 

Suomen kielen vaikeutta on kauhisteltu niin kauan kuin kielen 
opiskelemisesta on puhuttu. Rune Ingo esittelee tässä numerossa 
keskeisiä seikkoj a, j otka ovat vaikeita ruotsinkieliselle suomenoppi-
jalle. Samalla hän kuitenkin muistuttaa, että alkuvaikeuksien jälkeen 
onkin edessä huomattavasti helpompi loppuliuku. 

Suomen kielen uusin opinahjo Ruotsissa on Mälarinlaakson korkea-
koulun Suomen kielen ja kulttuurin keskus, joka toimii nyt ensim-
mäistä vuotta. Raija Kangassalo kertoo keskuksen tämänhetkisestä 
toiminnasta ja tulevai suudensuunnitelmista. Eskilstuna on meidän 
saamiemme tietojen mukaan ilmoittanut olevansa kaksikielinen 
kaupunki. Tämä tieto tuli sopivasti suunnilleen samaan aikaan kuin 
valtiopäiväedustaja Paavo Vallius sai tehtäväkseen selvittää 
mahdollisuuksia laajentaa suomen kielen hall intoaluetta niin, että 
siihen kuuluisi myös Mälarinlaakso. Jäämme odottamaan myönteistä 
tulosta. 
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Golumni 

Kirjallisuuden 
rajoilla 

hämärtyneillä 

Toimittajan työssäni pysyn tiukasti kiinni aiheessaja tosiasioissa niin 
pitkälle kuin rnahdollista. Luovuutta voin käyttää uusien näkökulmien 
tai uusien ihmistenja ilmiöiden etsimisessä. Joskus saan paisutella 

Marja 	asioita, rönsyillä, tehdä vertauksia, esittää retorisia kysymyksiä, mutta 
Räihä 	yhtäkaikki, kirjoittamisen luonne on faktaa. Mielikuvitukselle ej siinä 

ole tilaa. 

Vastapainona kurinalaiselle, mutta ajoittain hyvin antoisalle työlleni 
ovat lastenohjelmat, joita teen Sisuradion Muksumassiin. Pyrin 
luomaan jotain hauskaa, mutta tekstin synnyttäminen ej ole hupailua. 
Se on tiukkaa keskittymistä pois arjen kahleista, irti mediavirrasta, 
ulos siitä mikä on tavallista, ja kuitenkin siinä on oltava tunnistettavaa 
samuutta itse elämän kanssa. 

Usein pitkän pähkäilyn jälkeen, kun langanpäätä ej näy missään, 
syttyy päähäni lamppu kuin sarjakuvien henkilöille. Tarina on omassa 
elämässäni. Tie fiktioon onkin juuri hetkessäjota elän, mutta se on 
vain tie, ci lopullinen kertomus. 

Tukholman yliopiston Suomen kielen laitoksessa on jo meneillään 
luovan kirjoittamisen kolmoskurssi. Oman itsensä avaaminen fiktion 
käyttöön on vaativa ja raju prosessi. On uskallettava kirjoittaa enem-
män kuin on kokenut, otettava avuksi unet ja unelmat, leikattava ih-
missuhteita tarinan käyttöön kuin räsymaton kuteita. 

Ruotsinsuomalainen kirjallisuus ja kirjoittaminen ovat olleeet hyvin 
pitkälle oman elämäntarinan kirj aamista. Kotiseudun tapahtumilla ja 
muutoksen kokemuksilla kirjoittaj a kuittaa olemassaolonsa, ruokkii 
kadotettua minäänsä. Oman elämän tarina alkaa olla yleinen myös 
valtakirjallisuudessa. Yhä useampi kirjailija tekee tunnustuksellisen 
teoksen, se on ikään kuin odotettua, kaivattua, ja siihen painostavat 
ilmeisesti kustantaj at. Tunnustukset myyvät hyvin. 

Julkisuuden henkilöiden tunnustukset alkavat korvata kaunokirjal-
lisuuden ainakin lukijoiden suosiossa. Tirkistely ja kurkistelu toisten 
ihmisten elämään on suosittua ajanvietettä. Kirjallisuuden lajien 
väliset rajat ovat hämärtyneet, romaania ej pian eroteta elämäkerrasta. 
Siihen vaikuttavat myös kriitikot, joille monesti on tärkeätä osoittaa 
teoksesta kirjailijan alter ego. 

Haluan uskoa fiktion voimaan, joka ainakin lastenkirjallisuudessa on 
valloittanut takaisin välillä menetetyn asemansa. Ehkä aikuislukijoi-
denkin silmät vielä aukeavat. Hilja Mörsäri osuu naulan kantaan 
aforismikokoel-massaan Päivien ja unten kirja: "Tunnustuskirjailija! 
Avoimuuden vakuuttelu sulkee ovia yhtä varmasti kuin viisas luen-
noitsij a suita kehottaessaan tekemään tyhmiä kysymyksiä." 
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Suomen kielen ja 
kulttuurin keskus 
aloittanut toimintansa 

Raija 
Kan gassalo 

Mälarinlaakson korkeakoulun Suomen kielen ja kult-
tuurin keskuksen, SKKK:n, toiminta on päässyt vauh-
tim. Meneillään on tosin vasta ensimmäinen toiminta-
vuosi, ja on vielä liian varhaista arvioida, millaiseksi 
keskuksen rooli ja asema muotoutuvat ruotsinsuomalai-
sessa yhteisössä. Työtä keskuksessa on tehty olan takaa 
- mutta vielä on paljon tekemättäkin. 

SKKK:lla on vankka aserna akatee-
misessa kentässä, koska sillä on oma 
suomen kielen professuuri ja myös 
muu henkilökunta on sekö tieteellisesti 
että pedagogisesti ansioitunutta. 

Vähemmistön oma keskus 
SKKK osallistuu järjestöjeri ja mul-
den yhteisöjen ohella aktiivisesti ruot-
sinsuomalaisten vähemmistöaseman 
kehittämiseen toisaalta koko Ruotsissa, 
toisaalta lähialueilla, ennen kaikkea 
Mälarinlaaksossa. Eskilstunan kunta 
on tehnyt poliittisen päätöksen suomen 
kielen virallistamisesta Eskilstunassa, 
ja lienee vain ajan kysyrnys, milloin 
hallintoalue ulotetaan muuallekin 
Mälarinlaaksoon. SKKK:lla on luon-
nollisesti tärkeä asema tässä Mälarin-
laakson vähemmistötyössä. 

Keskus näkyy jo nyt monilla tavoilla 
lähialueen kulttuurielämässä ja on 
mukana vaikuttamassa monien ruot-
sinsuomalaisten asioiden hoitoon. 
Kulttuurin saralla on tähän mennessä 
tehty yhteistyötä Eskilstunan kulttuu-
ritoimen, Eskilstunan taidemuseon ja 
Suomen kulttuuri-instituutin kanssa. 

Syyslukukaudella järjestettiin mm. 
seminaari EMU-jäsenyydestä, suo-
menkielistä vanhustenhoitoa käsit-
televiä seminaareja, seminaari ruot-
sinsuomalaisten viestinten nykytilasta 
ja tulevaisuuden visioista sekä lai-
toksen omaa tutkimustoirnintaa esit-
televiä seminaareja. Kevätlukukau-
deksi on suunnitteilla säännöllinen Stu-
dia generalia -saija, johon pyydetään 
luennoitsijoiksi eri alojen asiantun-
tijoita. 

Akateeminen opinahjo 
Mutta ennen kaikkea SKKK on tieten-
km opetus-ja tutkimuslaitos. Mälarin-
laakson korkeakoulu toimii kahdella 
paikkakunnalla, Västeråsissa ja Es-
kilstunassa. SKKK:n kotipaikka on 
Eskilstuna, mutta osa sen kursseista 
pidetään Västeråsissa. Keskus kuuluu 
Mälarinlaakson korkeakoulun huma-
nististen tieteiden laitokseen, ja hal-
linnollisesti se on samassa asemassa 
kuin laitoksen kymmenkunta muuta 
ainetta. Keskuksella ej slis ole korkea-
koulussa itsenäistä asernaa, ja tule-
vaisuuden ratkaistavaksi jää, halu-
taanko laitos kokonaan itsenäistää. 

Ensimmäisellä lukukaudella järjes-
tettiin viisi erilaista kurssia. Täysi-
mittaisia 20 pisteen suomen kielen 
kursseja järjestettiin kaksi, toinen 

klttuuriyhteistyötäja seminaareja 
yhtelskunnan eri alueilta 
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suomea vieraana kielenä opiskeleville 
ja toinen kaksikielisille opiskelijoille. 
Lyhyitä viiden pisteen kursseja jär-
jestettiin kolme, ja ne käsittelivät ruot-
sinsuomalaista yhteisöä ja vähem-
mistöä, suomalaista ja ruotsinsuoma-
laista kirjallisuutta sekä Suomen kult-
tuuria ja yhteiskuntaa. 

Kevätlukukaudella 2004 järjestetään 
kaksikielisille opiskelijoille suunnattu 
20 pisteen suomen kielen jatkokurssi 
sekä kolme viiden pisteen kurssia, joi-
den aiheina ovat kaksikielisyys, ruot-
sinsuomalaisten historia sekä Suomen 
kirjallisuuden vaikutus Suomen kansa-
kunnan muotoutumiseen. Kurssitar-
jontaa kehitetään ja uudistetaan ky-
synnän mukaan. Osa kursseista pysyy 
keskuksen kurssitarjonnassa vastaisuu-
dessakin, ja tarjontaa uudistetaan vähi-
tellen. 

Tulevaisuuden haasteita ovat 
etäopetus sekä verkko-opetus 

Keskus aikoo järjestää myös yritysten 
jajärjestöjen toimeksiannosta eri alojen 
tarpeisiin räätälöityjä kursseja. Parhail-
laan ollaankin kehittämässä hoitoalan 
työntekijöille suunnattua suomen kurs-
sia sekä suomenkielistä tietojenkäsit-
telyn kurssia. Keskus osallistuu myös 
vähemmistöasioihin erikoistuneen toi-
mittajakoulutuksen suunnitteluun; osa 
tästä koulutuksestajärjestetään Eskils-
tunassa. Tulevaisuuden haasteita ovat 
eri paikkakunnilla annettava etäopetus 
sekä verkko-opetus, johon opiskelijat 
voivat osallistua omilta kotipaikkakun-
niltaan. 

R u ots in su omalai nen 
tutkimuslaitos 
SKKK on profiloitunut ruotsinsuoma-
Iaisuuteen, ja tämä näkyy myös siellä 
tehtävässä tutkirnuksessa. Keskus on 
mukana Tiedeneuvoston rahoittamas-
sa, Tukholman yliopiston suomen kie-
len laitoksen kanssa yhteistyönä teh-
tävässä tutkimushankkeessa, jossa 
tutkitaan ruotsinsuomen, meänkielenja 
ruotsinviron lauserakennetta. Ruotsin-
suomalaisen kielilautakunnan kanssa 

tehdään niin ikään yhteistyötä; uusim-
massa hankkeessa, jonka rahoittaa 
Suornalais-ruotsalainen kulttuurira-
hasto, keskuksen osuudessa tutkitaan 
toisen polven ruotsinsuomalaisten suo-
men kielen hallintaa. 

SKKK:n aloitteesta järjestetään huhti-
kuun alussa 2004 Hanasaaren kulttuu-
rikeskuksessa ruotsinsuomen ja ruot-
sinsuomalaisen kirjallisuuden tutki-
muksen katsaus, jossa esittäytyy tut-
kijoita useasta Ruotsin yliopistosta ja 
korkeakoulusta. Tarkoituksena on 
myös perustaa pysyvä ruotsinsuoma-
laisten tutkijoiden verkosto sekä ke-
hittää yhteistä tutkijakoulutustoi-
mintaa Tukholman yliopiston suomen 
kielen laitoksen ja kaksikielisyyden 
tutkimuskeskuksen kanssa. Yksi 
SKKK:n luonnollinen yhteistyökump-
pani on vastaisuudessa myös Torsbyn 
metsäsuomalaisuuden tutkimuskeskus. 

Työntekijöittensä kautta SKKK:lla on 
ennestään yhteydet useisiin suoma-
laisiin yliopistoihin ja muihin akatee-
misiin laitoksiin,ja viime syksynä kes-
kuksen väki kävi esittäytymässä uu-
dessa roolissaan Helsingissä, mm. Hel-
singin yliopistossa, Kotimaisten kiel-
ten tutkimuskeskuksessa, Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seurassa ja opetusmi-
nisteriössä. Vastaanotto oli kaikissa 
käyntikohteissa hyvin sydämellinen ja 
kannustava. 

Myös ruotsinsuomalaiset ovat ottaneet 
Mälarinlaakson keskuksen hyvin vas-
taan. Olemme saaneet paljon julkista 
huomiota, ja viestimet ovat osaltaan 
kannustaneet alullaan olevaa työtäm-
me. SKKK on samanlaisessa asemassa 
kuinAleksis Kivi ryhtyessään suomen-
kieliseksi kirjailijaksi: Sosiaahinen 
tilaus on olemassa ja odotukset ovat 
hurjat. Kukaan ej vain tiedä, miten työ 
on tehtävä, sillä esikuvia ej ole. 

Kirjoittaja toi,nii suoinen kielen lehtorina 
Suoinen kielen ja kulttuurin keskuksessa 
Mälarinlaakson korkeakoulussa. 
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Kansainvälistymisen vaiku- 
tuksesta suomen kieleen 
Suomessa ja Ruotsissa 
Suomen kielen säilyminen Ruotsissa vaatii jatkuvaa 
työtä. Suomen kielen säilyminen Suomessakaan ej ole 
itsestäänselvyys. Pienen kielen kohtalona on joutua 
puristuksiin kansainvälistyvässä maailmassa. 

Sin ikka 
Rantapää Sanat sisu ja sauna ovat maailmalla hy-

vin tunnettuja käsitteitä, eikä suotta. 
Suomi on pienenäja suhteellisen nuo-
rena valtiona tehnyt itseään tunnetuksi 
kehittyvässä Euroopassa ja sen ulko-
puolella. Se on vallannut talousmark-
kinoitaja toirninutjopa poliittisena vai-
kuttaj ana maailmantapahtumien kes-
kipisteessä. Säilyttääkseen asemansaja 
maineensa itsenäisenä ja modernina 
valtiona kansainvälistyvässä maail-
massa on Suomen ylläpidettävä sekä 
kieltään että kulttuuriaan. Yhtä tärkeää 
on pitää "ikkunatja ovet auki" Euroop-
paan, seurata maailmalla tapahtuvaa 
kehitystä sen kaikissa muodoissa ja 
ottaa siitä vaikutteita. 

Suomen kielitoimisto seuraa hyvin 
aktiivisti kieleen tulevia uusia ilmiöitä 
ja sanoja. Sen tehtävä on tarkentaa vie-
rasperäiset sanat ja käsitteet ulkoa-
sultaan paremmin suomen kieleen so-
veltuviksi sekä toimia suunnannäyt-
täjänä myös kielen kehittämisessä. Tek-
nologian voimakkaan kehittymisen 
myötä on esimerkiksi tietokonever-
koston käyttökieleen tullut runsaasti 
englanninkielisiä ilmaisuja, joille on 
etsitty suomenkielisiä vastineita. Näin 
ej suinkaan ole ruotsin kielessä, mikä 
ehkä osittain johtuu englanninja ruot-
sin kielen sukulaisuudesta; sen vuoksi 
englanninkieliset ilmaisut sulautuvat 
helpommin ruotsin kieliasuun sopi-
viksi. 

Slangimaisesta chat-kielestä Helsingin 
Sanomat (3.3.2002) kirjoittaa kult-
tuurisivullaan: "Tekniikka keskittää 
kaikkea kansaa uudelle suurelle kie-
lenkäytön yhteisalueelle. Sähköposti 
antaa mahdollisuuden vapaaseen, pu-
heenkaltaiseen kielenkäyttöön, mutta ej 
välttämättä johda siihen. Ennen pitkää 
uusien viestinten kieli tihkuu yleiskie-
leen. Vielä siitä ei ole paljon merkkejä 
—jonkin verran kyllä." 
Mielestäni chat-kieli on parhaimmil-
laan luovaa, se ilmentää käyttäjänsä 
persoonallisuutta. Pahimmillaan se on 
köyhää ilmaisua, jossa monivivahtei-
nenkin asia ilmaistaan kolmella sanalla. 

Suomessa parhaat lukijat 
Suomessa on teoreettisesti ja pedago-
gisestikin korkeatasoinen opettajakou- 

Kansainvälisillä ilmiöillä on 
sekä positiivinen että 
negatiivinen vaikutus kieleen 

Kansainvälistyminen vaikuttaa voi-
makkaasti myös suomen kieleen. En-
simmäiset suomenkieliset kaunokir-
jalliset tekstit kirjoitettiin vasta runsaat 
sataviisikymmentä vuotta sitten. Tätä 
historiallista taustaa vasten suomen 
kielen olemassaolo ja sen jatkuvuus ei 
ole pelkkä itsestäänselvyys suomalai-
sille, vaan sen kehittämiseksi ja yliä-
pitämiseksi tehdään työtä monella ta-
solla. Kansainvälisillä ilmiöillä on sekä 
positiivinen että negatiivinen vaikutus 
kieleen, mutta olisi kuitenkin toivot-
tavaa, että kielen välttämätön kehit-
tyminen pääasiallisesti rikastuttaisi sitä. 
Tästä on mielestäni myös merkkejä. 

Kieliviesti 112004 - 7 



lutus sekä maineikas koulujärjestelmä, 
joka tuottaa hyviä lukijoita. Vuonna 
2000 tehtiin OECD-maissa yhdeksäs-
Iuokkalaisten lukutaitoa koskeva tutki-
mus, joka osoitti Suomesta löytyvän 
parhaat lukijat. Lukutilastoissa Suomi 
on yhä edelleen maailman kärjessä, 
vaikka pientä laskua on ollut havait-
tavissa. Lukutilastoja tukee laadukas 
koko maan kattava kirjastopalvelu. 
Suurien paikkakuntien pääkirjastojen 
ohella toimivat kirjastoautot, jotka kul-
jettavat kirjoja lähiöihin ja pieniinkin 
kyliin. 

Murteet tuovat väriä 
Mielenkiintoinen ilmiö Suomen kieli-
maailmassa on myös uudelleen herän-
nyt kiinnostus murteita kohtaan. Mur-
teet antavat herkullisen säväyksen sar-
jakuvateksteilleja keittokiijoille, mutta 
myös jopa runoille ja artikkeleillekin. 
Myös painettu "stadin" slangi on vänt-
tänyt kielenkäyttöä omalta osaltaan. 
Uskoisin tämäntyyppisten j ulkaisujen 
herättävän erityisesti suuren yleisön 
suosion ja tuovan uutta väriä kielen-
käyttöön myös pitemmällä aikavälillä. 
Näin halutaan edistää rnurrealueiden 
paikallisen kulttuurin ja kielen kehit-
tyniistä ja säilymistä. Tästä erinomai-
nen esimerkki on osittain unohduksissa 
ollut Tornionlaakson meänkieli, joka on 
saanut runsaasti positiivistajulkisuutta 
niin Suomen kuin Ruotsinkin puolella. 
Suurta huomiota ilmestyessään herät-
tänyt kirjailija Mikael Niemen vuonna 
2000 ilmestynyt teos Populäärimu-
siikkia Vittulanjänkällä valaisi kaksi-
kielisen, osittain meänkielisen kult-
tuurialueen ihmisten elinehtoj a suurta 
yleisöä kiinnostavalla tavalla. Teos sai 
positiivisen vastaanoton niin Ruotsissa 
kuin Suomessa. 

Nuorisoslangin voimakas kansainvälis-
tyminen on herättänyt kielentutkijoiden 
mielenkiinnon. Erityisesti englannin 
kielen vaikutus nuorisokulttuuriin on 
vahva sekä suomalaisen että ruotsin-
suomalaisen nuorison keskuudessa. 

Ruotsinsuomalaisten nuorten puhe-
kieltä Ieimaa Tukholman yliopiston 
Suomen kielen laitoksen ja Ruotsin-
suomalaisen kielilautakunnan tutki-
muksen mukaan myös suomen ja ruot-
sin kielen yhteensulautuminen, jolloin 
tietyt sanat saavat vaikutteita molem-
mista kielistä. Nuorisoslangi on tunne-
tusti ohimenevä ilmiö, jonka pysyvää 
vaikutusta puhekieleen on vaikea mää-
nittää. Useimmat nuoret hallitsevat toki 
slangin ohella yleiskielen sekä toivon 
mukaan kirjakielen, ainakin Suomen 
lukutilastojen mukaan. 

Suomessa vallitseva kielikulttuuri ja 
kielenkehitys vaikuttavat jossain mää-
rin myös Ruotsissa asuvien suomalais-
ten ja heidän jälkeläistensä suomen 
kieleen. Osa ruotsinsuomalaisista on 
aktiivisti kaksikielisiäja tietoisia suo-
malaisesta kulttuuriperinnöstään. Suo-
malaiset ja ruotsinsuomalaiset viikko-
ja päivälehdet, suomalainen televisio-
kanava, ruotsinsuomalainen radioka-
nava, erilaiset yhdistykset ja harrastus-
toiminta sekä kontaktit Suomeen an-
tavat mahdollisuuden suomen kielen 
säilymiseen ja kehittymiseenkin sitä 
haluavalle. Kaksikielisyys rikastuttaa 
elämää, mutta sillä on ymmänrettävästi 
myös hintansa. Kahden kielen ja kult-
tuurin välissä elävän on vaikeampi 
pitää kielensä samalla tasolla kuin yhtä 
kieltä puhuvan ja yksikielisessä kult-
tuurissa elävän. Lohdutukseksi todet-
takoon, että suuri osa maailman väes-
töstä on aktiivisti kaksi- tai jopa kolme-
kielisiä. 

Äidinkielen opetus 
heikentynyt 
Mainittakoon vielä, että Ruotsissa 
suomen kieleen ja muihin vähemmis-
tökieliin kohdistuneiden supistusten 
vuoksi esinienkiksi äidinkielenopetuk-
sen määräja laatu ovat heikentyneetja 
äidinkielenopetukseen osallistuvien 
oppilaiden määrä laskenut. Ruotsin-
suomalaisia kaksikielisiä kouluja ei 
myöskään ole riittävästi. Pitkään toi-
minut Tukholman ruotsinsuomalainen 
koulu on kuitenkin maineeltaan ja 
opetustuloksiltaan Tukholman kärki-
luokkaa ja äidinkielenopettajat teke-
vät erinomaista työtä vaikeuksista huo- 

Kaksikie!isyys rikastuttaa elämää, 
mutta sillä on myös hintansa 
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limatta, joten en ole vielä menettänyt 
toivoani suomen kielen aseman ja säi-
lymisen suhteen. 

Ruotsissa joukkotiedotusviilineissä 
puhuttavasta suomen kielestä vol ajoit-
tain myös olla monta mieltä. Julkisen 
sanan esittäjillä toivoisi olevan "sana 
hallussaan" ja ruotsinsuomalaisen ylei-
sön luottamuksen saavuttaa parhaiten 
puhumalla selvää suomen kieltä. Mie-
lestäni se el ole liikaa vaadittu suoma-
laisten vähemmistöaseman huomioon 
ottaenja kunnioituksesta suomen kiel-
tä kohtaan. Jokaisen on parhaansa 

mukaan "kannettava kortensa yhtei-
seen kekoon", myös kieliasiassa. Toivon 
myös, että ns. kielikukkaset rehottai-
sivat ruotsinsuomalaistenkin keskuu-
dessa kaikkine ruotsinsuomalaisine 
vivahteineen, rehevällä suomen kie-
lellä sekä puhe- että kirjakielessä. 
Kielen kansainvälistyminen vol par-
haimmillaan nostaa katon korkealle 
myös kieliasioissa. 

KiijoiIaja toimii opetlajana Tukholinan 
seudulla. 

Suomen kieli ruotsalaisen 
silmin 
Suomen kieli kuulostaa ja näyttää erilaiselta kuin 
valtaosa muista Euroopan kielistä. Nominien taipu-
minen lukuisissa kaasuksissa, monet diftongitja 
lauseen laskeva sävelkulku kertovat päällisin puolin 
toiseen kieliryhmään kuuluvalle suomen kielen 
omaperäisyydestä. 

Rune ingo 

Ruotsalaiselle kieltenopiskelijalle tu-
tustuminen suomen kieleen merkitsee 
sarnalla hyppäystä tutusta indoeuroop-
palaisesta kielikunnasta suomalais-
ugrilaiseen. Tämä on monelle mielen-
kiintoinen haaste, varsin monellejopa 
syy siihen, että haluaa tutustua tähän 
kieleen: suomi koetaan Euroopan kiel-
ten piirissä toisenlaiseksi, jopa eksoot-
tiseksi. Ja onhan suomi ruotsinkie-
liselle toisenlainen kuin oman kieli-
kunnan vieraat kielet englanti, ranska, 
saksa jne. Kun seuraavassa kiinnitän 
huomiota eräisiin suomen kielen raken-
teen erityispiirteisiin kielen eri tasoilla, 
tarkoitukseni ei ensisijaisesti ole lue-
tella asioita, jotka ovat vaikeita ruot-
salaiselle. Tutustuminen kielellisten 
ongelmien uudentyyppisiin ratkai-
suihin saattaa parhaassa tapauksessa 
muodostua haasteeksi, joka päin- 

vastoin innoittaa yhä uusiinjajatkuviin 
ponnistuksiin. 

Oj ke, n kl rj oitus 
On vaikea löytää toista kieltä, jossa 
kirjainmerkin ja äänteen välillä vallit-
see yhtä läheinen suhde, jaftrnetnaat-
tinen oikeinkirjoitus onkin suomen 
tyypillisimpiä piirteitä. Jokainen äänne 
rnerkitään periaatteessa aina samalla 
kirjaimella,ja kääntäen samaa kirjainta 
vastaa aina sama äänne. Ruotsin kielen 
oikeinkirjoitushan ci noudata tätä peri-
aatta, vaan sama äänne kirjoitetaan 
usein eri tavoin, ajatelkaamme vaikka-
pa suhu-s:n (sje-ljudet) merkintää (sjuk, 
skön, skjuta, stjärt, hässja, chans, 
shorts, schema, kollision, geni, dejou-
rer(ijne.),ja sama kirjain vastaa useita 
äänteitä (vrt. esim. allergi, energi, gi- 
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va). Suomessa ci myöskään käytetä 
yhtä kirjainta (esim .x ja z) usean ään-
teen (ksja ts) merkkinä. Hankaluutena 
on suomessa suhu-s, jonka oikea-
oppinen merkintä () ej aina onnistu 
edes uusimmilla tietokoneillaja kiijoi-
tusohjelmilla. Suomen oikeinkirjoitus-
periaate helpottaa sekä kirjoittamista 
että puheen ymmärtämistä, sillä sen 
ansiosta on heippo tunnistaa sanoja 
puheessa, kirjoittaa kuultua puhetta ja 
ääntää kirjoitettua tekstiä. 

Äänteet ja äännerakenne 
Suomen kielen finieettista rakennetta 
leimaa ennen kaikkea vokaalien run-
saus (esim. vötvöaie): pitkät vokaalit, 
jotka lisäksi usein ovat merkityksiä 
erottavia suhteessa vastaaviln lyhyi-
sim (tule 'kom', tulee 'kommer', tuulee 
'det blåser') ovat yleisiä. Samaan ta-
vuun kuuluvia vokaaliyhtymiä (dif-
tongeja) esiintyy suomessa runsaasti 
(kiukaissa 'i spisarna' jaetaan siis 
tavuihin kiu-kais-sa). 

Ruotsinkielisille täysin uusi ilmiö on 
suomen vokaalisointu, jonka mukaan 
yhdistämätön omaperäinen sana si-
sältää joko vain taka- tai etuvokaaleja 
(kaura 'havre', kävrä 'graf. kurva'). 
Poikkeuksena ovat e ja i, jotka viihty-
vät molemmissa ympäristöissä (men 
'hav', mutta myös kan 'grund'). Vo-
kaalisointuun tottuminen on tärkeää 
oikean päätesarjan valintaa ajatellen 
(kauralla mutta käyrällä). Sanat 
päättyvät suomessa usein vokaaleihin, 
ja konsonanttiyhtymiä vältetään sanan 
alussaja lopussa. 
Aäntäniyksestä on huomattava, että ar-
tikulaatiopohja on suomessa takainen 
ja matala verrattuna moneen rnuuhun 
kieleen, myös ruotsiin: suomalainen 
puhuu useammin hitaasti ja syvällä 
rintaäänellä kuin etelämaalaisten ta-
paan "kiihkeän kimeästi". Intonaatio 
on suomessa laskeva lauseen loppua 
kohti, jopa kysymyslauseissa. Pitkil- 

lä vokaaleilla on ruotsissa taipumus 
muuttua diftongeiksi tai puolivokaa-
leiksi (kuten sanoissa i'eta ja vi: [vietal 
ja [viji), suomessa ne sen sijaan py-
syvät puhtaina. Pääpaino on suomessa 
aina sanan ens itavulla, ja se on täysin 
erillään kestosta, ts. lyhyt äänne voi olla 
painollinen ja pitkä painoton (kcitu, 
kdtuu, kdatuu). Ruotsalaiselle uutta on 
se, ettei painollisesta tavusta aina löydy 
pitkänä ääntyvää äännettä kuten ruot-
sissa (vrt. ru. gata [ga:tal ja su. katu). 

Yksittäisten äänteiden ääntämys poik-
keaa myös ruotsin käytännöstä. Ensin 
muutama vokaaliesimerkki: a on aina 
väljäja selvästi takainen ilman ruotsin 
tuntemaa huulten pyöristystä, e on kai-
kissa asemissa (myös r:n edessä!) (puo-
li)suppea (vrt. su. Ber/uni ja ru. Ber-
lin), y on ruotsin v:hyn velTattuna vä-
hemmän "terävä" ja siihen liittyy vain 
vähän huulten pyöristystä (jotta esim. 
ero hvvtvv - hvvtyi säilyy), ä on aina 
väljä [eI,ja ruotsalainen joutuu useim-
miten harjoittelemaan suun reilua avaa-
mista, jotta riittävän väljä ä-äänne syn-
tyy (pääinääräänsäkään, inääränpää-
hänsäkään!) ja ö on kaikissa asemissa 
(rnyös r:n edessä!) (puoli)suppca vo-
kaali, johon liittyy huulten pyöristystä 
(vrt. su. konduktööri - ru. konduktör). 
Konsonanteista suomen r ääntyy aina 
itsenäisenä ääntecnä (vrt. su. portti ja 
ni. port),ja se on ruotsin vastaavaa ään-
nettä huomattavasti tärisevämpi. Taka-
r:ää käytetään merkittävästi vähemmän 
kuin ruotsissa. Sen sijaan s on suomes-
sa vähemmän terävä kuin ruotsissa. 

Muoto-oppi 
Muoto-opin puolella runsas taivutus, 
joka koskee sekä nomineja että verbejä, 
on synteettisen suomen tyypillisimpiä 
piirteitä. Analyyttisen ruotsin kielen 
kahden kaasuksen (perusmuoto, gene-
tiivi) sijasta suomen nomini taipuu 15 
kaasuksessa (nominatiivi, genetiivi, 
akkusatiivi, essiivi, translatiivi, partitii-
vi, adessiivi, allatiivi, ablatiivi, inessii-
vi, illatiivi, elatiivi, abessiivi, instruk-
tiivi, komitatiivi). Näiden lisäksi on 
johtimia, joilla muodostetaan uusia 
sanoja (kirja - kirjasto), tunnuksia, 
joilla saadaan sanoista uusia taivutus-
vartaloita (talossa - taloissa), posses- 

Suomalainen puhuu syvällä 
rintaäänelläja usein hitaammin 
kuin etelämaalainen 
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siivisuffikseja, jotka ilmaisevat omis-
tajan (taloni) ja erilaisia liitepartik-
keleita (tuletko, tulethan). Kun lisäksi 
kaikissa näissä taivutusaineksissa saat-
taa olla rinnakkaisia päätteltä (esim. 
illatiivimuodot taloon, maahan, altaa-
seen) ja vokaalisointu lisäksi on aina 
otettava huomioon, suomen nominista 
voi syntyä yli 2 000 erilaista muotoa. 
Verbien puolella taas persoonapäätteet, 
persoonissa taipuva kieltoverbi, uusi 
modus potentiaali, aktiivin ja passiivin 
partisiippisarjat sekä runsaat infini-
tiivimuodot ja liitepartikkelit johtavat 
siihen, että normaali suomen kielen 
verbi voi juoksevassa tekstissä saada 
runsaat 10 000 erilaista muotoa! 

Suurimmat morfologiset hankaluudet 
aiheutunevat kuitenkin sanojen var-
taloissa taivutettaessa tapahtuvista 
muutoksista. Näistä mainittakoon en-
nen kaikkea konsonanttien k, p ja t 
astevaihtelu (ns. normaali astevaihtelu: 
kakku - kakun, papu - pavun, ranta - 
rannan jne. sekä ns. käänteinen vaih-
telu: hvlje - hvlkeen, tarve - tarpeen, 
ranne - ranteen). Vokaalien osalta on 

erityisesti mainittava i-vokaalin aiheut-
tamat vartalon loppuvokaalien muutok-
set nominien monikon i-tunnuksen 
edellä (sana - sanoissa, yönä - öinä) 
sekä verbien indikatiivin imperfektissä 
(kantaa - kantoi, luo - Ioi) ja konditi-
onaalin preesensissä (lukee - lukisi, Iuo 
- loisi). 

Sanasto 
Suomen kielen sanaston tunnusomai-
simpia piirteitä on omaperäisten sano-
jen suuri osuus. Vastaavasti vieraita lai-
nasanoja on kielessä vähän. Suornalai-
sille vieraiden lainasanojen harvinai-
suus on tekstin ymmärtämistä hel-
pottava piirre, sillä omaperäiset sanat 
ovat merkityksensä puolesta läpinäky-
viä (väliintulo, läpinäkvvyvs), kun taas 
vastaavat vieraat läpinäkymättömät 
lairiasanat (inte rventio, transparenttius) 
on erikseen opittava. Suomea vieraana 
kielenä opiskeleva ulkomaalainen ej 
kuitenkaan pääse samalla tavalla hyö-
tymään suomen sanojen transparenttiu-
desta, sillä hänelle oman kielen "kan-
sainvälinen" sana olisi ilmeisesti läpi-
näkyvämpi ja helpompi muistaa. 

vin 
o~ffilgyx 

fri 
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Sanaston oppimista helpottava piirre on 
sen sijaan suomen sanojen muodosta-
minen johtarnalla, rninkä ansiosta sa-
noja voi usein oppia sarjoittain (puna 
- punainen - punairuus - punastua). 
Suomen sananjohdon säännöllisyys 
antaa opiskelijalle mahdollisuuden 
niuodostaa jopa sellaisia sanoja, joita 
hän ej ole koskaan edes kuullut. Hyviä 
esimerkkejä tällaisista "luotettavista" 
johtimista ovat esimerkiksi -ja!-jä 
(laulaja, kirjoittaja, puhuja), -tar/-tär 
(laul(ijatar; mvvjätär), -minen (laula-
minen, kirjoittaminen), -nen (kirjanen, 
kukkanen, vihkonen), -(u)us/(y)vs 
(korkeus, hvvvys); -men (kivinen, lasi-
nen, Jnetsäinen), -ton/-tön (kivetön, 
hampaaton). 

On osattava melko hyvin suornea, 
ennen kuin pystyy löytämään 
sanakirjastasanan perusrnuodon 

Juoksevassa tekstissä esiintyvien suo-
men sanojen merkityksen selvittämi-
nen sanakirjan avulla saattaa opintojen 
alkuvaiheessa olla hankalaa: kun no-
miniin liittyy erilaisia tunnuksia, sija-
päätteitä, suffiksejaja liitepartikkeleita 
ja kun sana kaiken lisäksi on läpikäynyt 
astevaihtelun ja erilaisten vokaalivaih-
telujen mukanaan tuomat muodonmuu-
tokset, opiskelun alussa voi olla inah-
dotonta yhdistää sana sanakirjassa 
esiintyvään perusmuotoonsa. On jo 
osattava melko hyvin suomea, ennen 
kuin sanakirjan avulla selviää, mitä 
tarkoittaa esimerkiksi muoto altais-
saankin, kun pitää osata hakeutua 
hakusanaan allas. 

Lauseoppi 
Jos muoto-opin rnuotorunsaus Iuonte-
vasti selittyy viittaamalla siihen, että 
taivutusmuodot itse asiassa vastaavat 
pitkälti ruotsin kielen prepositioita, 
monet suomen lauseopin seikat tar-
joavat esimerkkejä ratkaisuista ja kie-
lioppisäännöistä,jotka poikkeavat mel-
koisesti opiskelijan omasta äidinkie-
lestä. Oppimista ajatellen vaikeudet 
ovat kuitenkin paljolti näennäisiä, sillä 
suomi on toisaalta syntaktisilta ratkai-
suiltaan säännöllinen kieli: yleiskuvaa 

sotkevia poikkeuksia on suhteellisen 
vähän, ja sääntöjen pohjalta tehdyt 
ratkaisut tuottavat oikeaa ja käyttö-
kelpoista kieltä. 

Yllättävintä ruotsalaiselle suomen opis-
kelijalle lienevät subjektin ja objektin 
valintaan liittyvät säännöt. Ruotsin 
kielessä - kuten useimmissa Länsi-
Euroopan kielissä - subjektin ja ob-
jektin muodon valinta on lähinnä rnää-
räisen tai epämääräisen (notlivisen) 
spesieksen välinen valinta (subj.: En 
gos-se/gos-sen/gos-sar/gos-sarna le-
ker på gården, obj.: Jag ser en gos-se/ 
gos-sen/gos-sar/gos-sarna). 

Suomessa, jonka kieliopillinen sub-
jekti on joko nominatiivissa tai parti-
tiivissa, subjektin kaasuksen valintaan 
vaikuttaa etupäässä (luku)määrää il-
maiseva kvantitatiivinen spesies (Ruo-
ka/ruokaa on pöydällä), mutta myös 
predikaatin ei-eksistentiaalinen tai ek-
sistentiaalinen laatu (Miehet hakkaa-
yat halkoja 'män hugger ved' - Pihalla 
istuu miehiä) ja (eksistentiaali)Iauseen 
myönteinen tai kielteinen merkitys-
sisältö (Siitä tuli nätti mekko - Ei tästä 
tule kunnon mekkoa!) vaikuttavat sen 
ohella ratkaisevasti kaasuksen valin-
taan. 

Objektin taivuttaminen on niinikään 
ruotsalaiselle täysin uusi asia, ruotsis-
sahan sanajärjestys yleensä ratkaisee, 
esiintyykö sana subjektin vai objektin 
asemassa (Per ser Pål, PM ser Per). 
Suomen objektintaivutus merkitsee 
sitä vastoin objektin muodollisesti sub-
jektista poikkeavaksi, poikkeuksena 
vain monikon nominatiivissa (vast. 
akkusatlivissa) olevat subjektit ja oh-
jektit: Pojat näkivät tvtöt. Etupäässä 
semanttisin perustein tapahtuva akku-
satiivin ja partitiivin välinen valinta 
(Näen pojat/poikia) ja rnuotokriteerein 
tapahtuva päätteellisen ja päätteet-
tömän akkusatiivin välinen valinta 
(Ostin talon - Ostettiin talo) kuulune-
yat oikean subjektin sijan valinnan 
ohella monen ulkomaisen opiskelijan 
suurimpiin suomen syntaksin kompas-
tuskiviin. 

Muista suomen syntaksin haasteista 
mainittakoon runsaat numerusta, kaa- 
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susta tai persoonaa koskevat kongru-
enssitapaukset, ennen kaikkea adjek-
tiiviattribuutin taipuminen (kaikissa 
näissö suurissa kaupungeissa), ruotsin 
prepositioattribuuttia vastaavaan pai-
kall issija-attribuuttiin liittyvät käyt-
törajoitukset, lauseenvastikkeiden ja 
muiden upotusten runsas käyttö sekä 
etumääritteiden käyttö (koulun raken-
tamista koskeva ehdotus) siinä, missä 
ruotsi käyttää jälkimääritteitä (försla-
get rörande byggandet av en skola). 

Lopuksi 
Ulkomaalaisten suomen opinnois-
sa yleiskuvana voi pitää sitä, että al-
kuvaiheessa välttämätön tutustumi-
nen suomen kielen runsasmuotoisuu- 

teen tekee opinnot helposti vaikeusas-
teeltaan hiernan etupainoisiksi. Kun 
muoto-opin peru steet on omaksuttu ja 
syntaksin keskeisimmät haasteet - 
varsinkin subjekti- ja objektisäännöt - 
hallitaan, kielitaito kohentuu sanaston 
kasvun myötä nopeasti kielen sään-
nöllisyyden ansiosta. Opintojen alku-
taipaleen vastamäkiä seuraa siis huo-
mattavasti helpompi loppuliuku. 

Kirjoiltaja on Vaasan vliopivton Nvkvsuo,nenja 
kääntiimisen laitoksen tävsinpalvellutprotessori. 
Artikkelin pohjana on kirjoiltajan teo,v Suomen 
kjell vieraan silmin, loka il,nestrv ajkanaan nvös 
ruotsiksi. 

Muistathan! 

Kielenhuolto seminaari 
Suomen instituutissa 

perjantaina 26. maaliskuuta kb 9-16.30 
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Imastine 

VieIä moniarvoisuudesta 
Merja Olkinuora kirjoittaa lukeneensa Kieliviestin viime numeron 
(4/2003) alusta loppuun ja haluavansa kommentoida sanaa inoniar-
voisuus. Hän jatkaa, että Arja Meskin artikkeli moniarvoisuudesta 
"pani miettimään, onko asia niin yksiselitteinen ja oliko Ruotsin 
Sanomien tapa käyttää sanaa sittenkään niin epäonnistunut. 
Moniarvoisuus ej nimittäin mielestäni välttämättä ollenkaan sisällä 
eriarvoisuutta vaan ajatuksen monesta samanaikaisesta ja toisilleen 
rinnakkaisesta arvosta, joita ej panna paremmuusj ärjestykseen. 
Moniarvoisuus voi siis käsittääkseni tarkoittaa sitä, että useampaa 
kuin yhtä (kieltäluskontoalelämänkatsomusta) pidetään samanarvoi-
sena. Onko sisäinen sanakirjani erheellinen?" 

Arja Meski on lukenut Merja Olkinuoran kommentin ja vastaa 
seuraavasti: 

- Pohdin viime numerossa sanaa moniarvoisuus, mutta eksyin poh-
dinnoissani. Olin mieltänyt tuon sanan niin vahvasti eriarvoisuutta 
sisältäväksi, että hahmotin jopa Perussanakirjan selityksen omaa 
käsitystäni tukevaksi. On todellakin sovittu, että moniarvoisuus mer-
kitsee yhtä kuin pluralismi, joka yhteiskunnallispoliittisena käsitteenä 
tarkoittaa esim. monien elämänkatsomusten hyväksymistä. 

- Pluralismi eli moniarvoisuus syntyi käsitteenä ensimmäisen maail-
mansodanjälkeisessä USA:ssa, missä moninaiset kansallisuudetja 
elämäntavat vaikuttivat rinta rinnan. Sittemmin pluralismi on alkanut 
merkitä suvaitsevaisuutta, erilaisten ilmiöiden hyväksymistä lähes 
millä elämänalalla tahansa. Nykysuomen sanakirjaan tuo käsite ej 
vielä ehtinyt 1950-luvulla, mutta Suomen kielen perussanakirja sen 
jo tuntee. Toivottavasti harharetkestäni oli opiksi muillekin kuin 
itsehleni. 

Toteankin siksi, ettei Ruotsin Sanomien otsikko kielellisestä moniar-
voisuudesta ollut mihlään tavalla virheellinen. 
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Nimitietoa jokaiselle 
Paikannimet ovat osa jokapäiväistä kielenkäyttöämme. 
Emme useinkaan mieti niiden sisältöä, käytämme niitä 
vain kielellisinä etiketteinä, jotka ovat välttämättömiä 
eri paikkojen identifioimisessa. 

Nimillä on kuitenkin myös muita teh-
täviä. Ne ovat osa kulttuuriperintöäm-
me, ne voivat vä!ittää tietoa menneistä 

Ulla Swedell 

	

	ajoista ja toimia kielellisinä muisto- 
merkkeinä. Moni nimi on heippotul-
kintainen, esim. Riihimäki 'mäki,jossa 
on riihi', tai Anttila 'paikka,jossa asuu 
Antti'. Vanhojen nimien joukossa on 
kuitenkin paljon sellaisia, joiden tulkit-
seminen tuottaa ongelmia. Nimi saattaa 
sisältää jonkin kielestä hävinneen sa-
nan, jolloin sen alkuperä voi jäädä hä-
märäksi. Paikannimen ikääminenkään 
ej onnistu aina. Oman ryhmän sisäl-
löltään hämärtyneiden nimienjoukossa 
muodostaa nimistö, joka on lainattu 
kielestä toiseen. 

Vanhimmat suomalaisnimet 
kertovat uudisraivaajien asuin-, 
metsästys- ja kalastuspaikoista 

Vijme vuonna ilmestyi ruotsalajnen 
paikannimikirja Svenskt ortna,nnslex-
ikon,jossa selvitetään yli 6000 paikan-
nimen tausta. Koska nimettyjä paikkoja 
on Ruotsissa monta miljoonaa, kirjaan 
on pääosassa otettu vain yleisesti tun-
nettujen paikkojen nimet. Läänien, 
maakuntien, kuntien, pitäjien, taaja-
mien sekä suurimpien jokien jajärvien 
nimet on käsitelty, samoin tunnetuim-
pien tuntureiden nimet. Ruotsin tun-
turialue on pitkään ollut saamelais-
aluetta ja sen nimistö on pääosin vielä 
nytkin saamenkielistä. Siksi paikan-
nimikirjaan on otettu myös saamelaisia 
nimiä. 

Teos sisältää myös tietoja suomalai-
sista paikannimistä. Valintakriteereiden 
vuoksi niiden osuus on kuitenkin mel-
ko pieni. Mukana on Iähinnä Pohjois-
Ruotsin suomalaisalueen nimistöä. 

Eteläisemmillä suomalaisalueilla on 
enimmäkseen säilynyt pienten lampi-
en, soidenja mäkien nimiä. Nimiartik-
keleiden lisäksi kirja sisältää lyhyen 
yleisesityksen paikannimistä, myös 
saamelais- ja suornalaisnimistä. Näin 
ollen kirja täyttää tehtävänsä levittä-
mällä tietoa ruotsinkielisen nimistön 
ohella myös nimistöstä, joka edustaa 
muita vanhoja kotimaisia kieliä. 

Myös paikannimet ovat osa meidän 
ruotsinsuomalaisten kulttuuriperintöä. 
Vanhimmat suomalaisnimet kertovat 
uudisraivaaj len vuosisatojen takaisista 
asuin-, metsästys-ja kalastuspaikoista, 
nuoremmat nimet saattavat liittyä 
viljelykseen ja karjanhoitoon. 

Nimet kuvaavat usein 
paikan Iaatua tai sijaintia 
Paikannimet kuvaavat usein paikan laa-
tua tai sijaintia. Esim. Ylitornion pitä-
jän keskiaikainen nimi Särkilahti viit-
taa samannimiseen Iahteen, jonka ran-
nalla sijaitsi kirkko. Haaparanta on 
saanut nimensä alkuperäisen sijaintinsa 
mukaan Haapaniemen tilan rannasta. 
Kukkolankosken rinnakkaisnirni fy/hö-
koski luonnehtii paremmin mahtavaa 
koskea kuin sijaintlin perustuva, Kuk-
kolan kylän mukaan annettu nimi. Kai-
vosalue Svappavaaran suomalaisen 
paikallisväestön käyttämä nimi Vaski-
vuori viittaa paikan käyttöön - vaski 
on kuparin synonyymi. Svappavaara 
vuorostaan lienee alkuaan viranomais-
ten suomeen mukauttama saamelais-
nimi. Myös Kaalasväylä (Ka/ixälv) on 
mukaelmalaina. Joen alajuoksun suo-
malaisnimi Kaihnuunväylä sisältää 
murteellisen muodon nimielementistä 
Kainuu,jonka Koivulehto on vakuutta-
vasti selittänyt merkitsevän 'aukkoa 
(joensuuta)'. Myöhemmän kehityksen 
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Kulttuuriperinnelaki 
turvaa nimien säilymisen 

tulosta olisi merkitys 'alava, kostea 
maa'. Väylä on suuren joen meänkie-
linen ilmaisu. 

Pohjoisten suomalaisnimien joukos-
sa on runsaasti lainanimistöä. Osa ni-
mistä on heippo tunnistaa saamelais-
peräisiksi, esirn. Kaalasvävlä < Gd-
kiseatnu, Jällivaara < Jiellewirre. 
Tällaisten nimien määriteosa on usein 
selitettävissä ainoastaan saamen poh-
jalta. Alkuperän selvittäminen on han-
kalampaa,jos nimen voi tulkita molem-
missa kielissä käytettyjen aineksien 
avulla. Pitäjän-ja taajamannimi Koipi-
lompolo, joka on lainattu j ärvennimes-
tä, olisi tulkittavissa 'Korpilampena', 
mikäli se olisi alkuperältään suoma-
lainen. Nimi sisältää kuitenkin toden-
näköisesti saamen sanan guorba 'laiha 
laidunmaa, maa metsäpalon jäljiltä'. 

Ruotsiin mukautettuja suomalaisni-
miä on eniten rannikon läheisyydessä, 
harvemmin sisärnaassa,joka on vanhaa 
saamelaisaluetta. YIi-Kainuun (Over-
kalix) ja Jällivaaran alueella on tosin 
nimiä ruotsinnettu jo uudisasutusta pe-
rustettaessa. Nimi voi myös lainautua 
useamman kerran. Tunnettu talviurhei-
lukeskus Dundret on saanut nimensä 
vuoresta, jonka rinteessä se sijaitsee. 
Vuoren suomenkielinen nimi on Va-
saratunturi, joka vuorostaan on lama 
saamelaisesta Vdhtjeraduottar-nimes-
tä. Dundret on mukaelma suomenkie-
lisen nimen jälkiosasta tunturi. 

Tyypillistä Ruotsin eteläisemmille, en-
tisille suomalaisalueille on nimistön 
vähittäinen mukautuminen ruotsin kie-
leen. Tavallisia nimiä ovat esim. lam-
mennimet Mustalamp ja Paskalam. 
Jotkut nimet ovat voineet kokea suu-
riakin muutoksia. Värmlantilainen talo 
Riitamäki on nykyään tunnettu nimellä 
Ritaberg. Talo on autiona, j oten ruotsa-
laistumisprosessi lienee pysähtynyt 
eikä ilmeisesti johda käännöslainaan 
Grälberget. Näin on käynyt monen 
nimen. 

Paikannimet on otettu huomioon myös 
Ruotsin kulttuuriperinnelaissa, jossa 
vuodesta 2000 lähtien on pykälä pai-
kannimistä. Sen mukaan valtiollisenja 
kunnallisen toiminnan pitää noudattaa 
hyvää paikannimikäytäntöä, mikä mer-
kitsee mm. sitä, että nimien kirjoitus-
asun pitää noudattaa vallitsevia kir-
joitussääntöjä. Näin ollen paikannimet 
on kirjoitettava ruotsin sääntöjen mu-
kaan entisillä suomalaisalueilla, joilla 
suomea el enää puhuta. Pohjois-Ruot-
sin suomenkielisillä alueilla suoma-
laiset nimet kirjoitetaan meänkielen 
sääntöjen mukaan. Saamelaiset nimet 
kirjoitetaan alueella puhuttavan varje-
teetin ortografian mukaan, eli pohjois-
saamen, luulajansaamen tai eteläsaa-
men mukaan. Uumajansaamen enti-
sellä puhuma-alueella nimet kirjoite-
taan uumajansaamen käytäntöä nou-
dattaen. 

Vanha nimistö on otettava huomioon 
uusia nimiä muodostettaessa. Tällöin 
on vältettävä Pilkalampinoppi-tyyppi-
siä nimimuodostelmia. Se on Orsan 
suomalaisrnetsiissä sijaitsevan mäen 
nimi, joka sisältää läheisen lammen 
nimen, alkuaan Pilkkalainpi (pilkka on 
puuhun hakattu merkki),ja suom. nup-
pi 'knopp, höjd'. Yhdysnimen Pilka-
lanipinoppi, p0. Pilkkalamminnuppi, 
on oltava melko nuori, koska se el nou-
data suomen kielen sääntöjä. Pilka-
laminsknoppen olisi ollut sopivampi 
ruotsinnos. 

Laissa mainitaan edelleen, että ruotsa-
laisia, saamelaisiaja suomalaisia nimiä 
on monikielisillä alueilla käytettävä 
mahdollisuuksien mukaan samanaikai-
sesti kartoissa, tienviitoissa ja muissa 
kylteissä. Laki antaa näin ollen tietyn 
suojan myös vähemmistökielisille ni-
mille ja myötävaikuttaa niiden säily-
miseen. 

Ruotsalainen paikannimikirja on syn-
tynyt Kielen ja kansanperinteen tutkim-
uslaitoksen (Språk- och folkminnes-
institutet) nimiosastonja Uppsalan yli-
opiston Pohjoismaisten kielten laitok-
sen yhteistyönä. Olen osallistunut pro- 

Tyypillistä suomalaisnimille on 
mukautuminen ruotsin kieleen 
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jektiin kirjoittamalla artikkelit suo-
nialais-ugrilaisista nimistä. Apuna on 
ollut Kielen ja kansanperinteen tutki-
muslaitoksen paikannimikokoelmat, 
joiden joukossa on runsaasti tietoja 

myös Ruotsin saarnelaisistaja suoma-
laisista nimistä. 

Kirjoittaja iröskente/ee Kielen ja 
kansanperinteen tutkunuslaitaksessa 
Uppsalavsa. 

Svenskt orinamnslexikon. Utarbetat inom Språk- och folkrninnesinstitutet och 
Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. Redaktör Mats Wahl-
berg. Uppsala: Språk- och folk-minnesinstitutet 2003. 422 s. 

Lähteet: 
Koivulehlo, Jorma 1995. Ala-Salakunnan Ko/nuja pohjoisen Kainuu. Teokscssa: Kielen ja kultiuurin 
Salakunta. Juhlakirja Aimo Hakasen 60-vuotispiiiväksi 1.11.1995. Turun yliopislon suomalaiscn ja 
yleisen kieliticicen laitoksen julkaisuja 51. Vainmala. 

Nylund Torstesson, Eivor 1973: De finska sjönamnen / Karpilo,nbolo socken. Acta Universitatis 
Upsaliensis. Studia Uralica et Altaica Upsaliensia 7. Uppsala. 

Språk- och fo!krninnesinstitutcis samlingar i Uppsala. 

"Tulihan se sieltä — —" eli 
ruosulehtien yleisönosas- 
tojen ankea maallmankuva 

Jorma 
Ikäheimo 

Tunnettu pilapiirtäjä Karl Suomalainen 
(1920-1998) teki kerran päivänkuvan, 
jossa hän päätti yleisönosaston avulla 
selvittää, mikä kansaa vaivaaja huoles-
tuttaa. Lehclestä hän löysi kirjoitukset 
muun muassa siitä, kuinka kahvilan 
henkilökunta oli huomauttanut asiak-
kaidensa suutelusta ja kuinka linja-
autopysäkillä ollut kuvankaunis nainen 
oli pilannut eroottisen imagonsa hau-
kottelemalla. 

suosituin intellektuaalinen urheilulaji. 
Lieneekö pitkä toisessa maassa asumi-
nen ruostuttanut sekä kirjoitustaidon 
että luetun ymmärtämisen, kun tähän 
tilanteeseenjoudutaan jatkuvasti? Yksi 
kirjoittaa ensiksi jotain asiasta, sitten 
toinen oikaisee, ja taas alkuperäinen 
pääsee kertomaan mielipiteensö. Kir-
joitukset seuraavat toinen toistaan. 
Ikiliikkujaa kohti mennään lähimmäi-
sen syyttelyssä, saattaisi ilkeä todeta. 

Jos suurimman päivälehden lukijan-
osasto antol aiheen Suomen merkittä-
vimmälle humoristille, niin kai toki 
vaatimaton senttari vol vilkaista ruot-
sinsuomalaisia lehtiä, toista viikoittain 
ilmestyvääja toista viisipäiväistä? 

"Se koira älähtää, johon 
kalikka kalahtaa" 
Väärinkäsittäniinen näyttää olevan 
yleisönosastoista päätel len ruosujen 

Aina silloin tällöin sivuille pääsee myös 
uskonnol lista propagandaa. Laatuleh-
distä tällaiset olisi karsittu pois. Sa-
maan sarjaan kuuluvat pohiittisetjaari-
tukset. Luoja on varjellut ruosuja siltä, 
ettei joka puolueessa ole suomalaisia 
kirjoitustaitoisia. Uskonnon ja politii-
kan hihhuleiden lisäksi palstoille pää-
see tämän tästä yhdistysten pitkäve-
teisiä kannanottoja. Nopea replikointi 
ej sekään näytä olevan näiden debat-
töörien ominaispiirteitä. 
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"Mentäisiinkä nyt itse 
asiaan?" 
Ruotsinsuornalaisten debatti on luon-
teeltaan huutarnista, ja se kuuluu niin 
hyvin, että kuurokin sen käsittää ylei-
sönosastoj a lukiessaan. Asioita analy-
soivat kirjoitukset puuttuvat miltei 
kokonaan. Oikea mielipide on tasan 
tarkkaan yksi ja oikea; muiden ajatuk-
set ovat "värjäytyneitä tai sanoisinko 
täysin vaärin ymmarrettyja'. 

Huumori ej ole ruosujen laji, ellei siksi 
sitten katsota arvatenkin vakavissaan 
tehtyjä "painavia" kannanottoja. Muis-
tissani on vain yksi sarja,jossa elämän-
ilo kukki: se oli kun lukijat pääsivät 
pohtimaan erään ruosuskribentin akat-
tomuuttaja sitä, miten tästä ongelmaksi 
väitetystä asiasta pääsisi eroon. 

Absurdin komiikan puolelle näyttää 
esimerkiksi menevän kai vieläkin käyn-
nissä oleva debatti ruotsinsuomalaisten 
eläkeläistenjärjestöelämästä. Mikähän 
siinä muuten on, että kun ruosuista pu-
hutaan, niin fokus tuntuu usein mene-
vän eläkeläisiin? Missä ovat keski-
ikäisetja sitäkin nuoremmat? Painaako 
kirjoitustaidottomuus? 

Ruosulehtien yleisönosastot ovat 
tuoneet paljon hauskuutta 

Tiedotusvälineiden toiminta näyttää 
olevan lukijanpalstoille kirjoittajien 
erityisessä tarkkailussa. Sisuradion 
musiikkipolicya vahditaan tarkoin ja 
tavoite näyttää olevan säilyttävä, kon-
servatiivinen eli vanhan tanssimusiikin 
kannattajat ovat äänessä. Samoin on 
tosin myös muualla: muistan hyvin 
Gävlessä ilmestyvien Arbetarbladetin 
ja Gefle Dagbladetin yleisönosastot, 
joissa lukijat kiivailivat rnuun muassa 
pelimannimusiikin puolesta. Haitarin-
soittoa oli liian vähän P4-kanavalia, ja 
hienee vieläkin, jos näihin kirjoittajiin 
on uskominen. 

Mutta paljon hauskuutta ruosulehtien 
yleisönosastot ovat minulle tuoneet. 
Säähi vain, että suomenkielisehlä radio-
kanavalla ihmiset pääsevät kohtalaisen 

harvoin ääneen sanomaan vapaasti 
mielipiteensä. Kestäisikö kuuntelijoi-
den täysin vapaa puhefoorumi ohjel-
mana Sisussa? 

Myös ruotsinkielistä mediaa seurataan 
ja valittamista on sihloin, ios siellä pu-
hutaan loukkaavasti suomalaisista. 
Kuvaavaa on, että tämä kritiikki löytää 
tiensäjuuri ruosulehtien palstoille. Kir-
joittaneeko kukaan valtamedian luki-
janpalstoille? Onko kommentointi vain 
suppean suomenkielisen pienen piirin 
sisällä? 

"Voi sinua raukkaa" 
Opettajani sanoi, että lehtiin kirjoit-
tavat kansalaiset ovat ääri-ihmisiä, sa-
moin radion mielipideohjelmiin soit-
tajat. Näyttää olevan totta. Risujenjako 
kukoistaa palstoilla niin paljon, ettei 
uskoisi todellakaan asuvansa maassa, 
jossa punainen ruusu on miltei valtion 
symbohi. 

Yleisönosastot ovat yleensä lehtien lue-
tuimpia sivuja, ja kauniin ajatuksen 
mukaan nämä palstat ohisivat erään-
laisena takuuna demokratiaan kuu-
luvalle vapaahle miehipiteenvaihdohle. 
Lukijankiijeen voi siis kirjoittaa kuka 
tahansa ja mistä aiheesta tahansa. 

Journahistiseen keskusteluun kuuluu 
myös vastine, sekin mielipidekirjoitus. 
Siinä kommentoidaan yleisönosasto-
kirjoitusta tai jotain muuta lehdessä 
ohlutta juttua, joka on herättänyt luki-
jassa ajatuksia. 

Entä mihin johtopäätökseen tuli kuu-
luisa humoristi Kari yleisönosastoa 
tutkailtuaan? Päivän kuvan viimeinen 
rephiikki oli piirtäjän suussa sitaattina 
tuon ajan suositusta uskonnolhisesta 
haulusta: "Kuinka kukaan koskaan voi-
si rakastaa tätä kurjaa maailmaa!" Tätä 
lausetta ci kai ole vielä nähty ruosu-
lehdissä, eihän? 

(Artikkehin sitaatit ovat ruotsinsuoma-
laisten lehtien yleisönosastoista.) 

Kirjoittaja on tukholinalainen rodiotounittaja. 
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Kielen merkitys 
Muutin Ruotsiin 1966. Alkuaikoina, 60-luvun loppu-
puolella, elin vieraassa maassa kuin pimeässä säkissä. 
Ympärilläni ihmiset puhuivat vaikeasti ymmärrettävää 
kiellä, jota aluksi käsitin vain hyvin puutteellisesti. 

Heikki 
Kotka 

Ensimniäiset vuoteni Ruotsissa elin siis 
kielellisessä umpiossa, ja silloin kir-
jeenvaihto suomalaisten, vanhempien 
ja ystävien kanssa oli yksi ulospääsy-
tie. Suomenkielinen kirjasto oli tärkeä 
paikkaja sen palvelut merkitsivät pal-
jon, vaikka en sihloin vielä tajunnut, että 
nämä olivat senhetkisen elämäni todel-
hinen henkireikä. 

Näinä alkuvuosina niinulla oli erittäin 
suuri tarve kirjoittaa suomen kielehlä, 
joten työn ja perheen hoitamisen ohella 
kirjoitin runoja pöytälaatikkooni, josta 
sitten vähitellen aloin tuoda niitä päi-
vänvaloonkin. Niiltä ajoilta on kauan 
sitten julkaistu runoni, joka kuvailee 
sihloisia ajatuksiani: 

0/in. 0/en 

Olin lapsi, leikin leikit. 
0/iii kou/upoika, opin, luin Topeliusta. 
0/in ,nies, Otin va non. 
Olin lyörnies Suomessa, olin suoma-
lainen. 
Olin, elin, tunsin toiset, tunsin kielen. 
Olin siis suomalainen. 
0/en, elän Ruotsissa, tunnen vain... 
0/en kie/etön, juureton, siirtolainen. 

Kielen merkitys korostuu valtavasti 
vieraassa maassa. Suomesssa puhu-
mani äidinkieli oli Iuonnohlinen asia, 
itsestään selvä osa jokapäiväistä elä-
mää. Uudessa kiehiympäristössä äidin-
kieli ohikin ainoa,jonka avulha voinjär-
kevästi ajatella, arvioida asloitaja tilan-
teita sekä tuntea iloa ja surua. 

Vuosien vieriessä tilanteeni suomen 
kielen osalta on muuttunut. Mitä pa-
remmin opin halhitsemaan ruotsin kiel-
tä, sitä enemmän suomenkiehinen iden-
titeettini vahvistui. Näiden kahden kie-
len välihlä syntyi tietynlainen tasa- 

paino. Ruotsin kielestä tuli työkieleni 
ja kontaktini yhteiskuntaan, mutta 
suomi oli se kieli, jolla hengitin, jolla 
din ja jolla ilmaisin tunteeni. Huoma-
sin myös, että Ruotsissa vietettyjen 
vuosien myötä suhtautuiniseni yhteis-
kuntaan tasapainottui. Asuttuani täällä 
nom kymmenen vuotta ohin sopeutunut 
ja tunnistin itseni - en tavalliseksi suo-
mahaiseksi, en ruotsalaiseksi, vaan ruot-
sinsuomalaiseksi. 

Olen vuosien varrehla todennut, että 
monelle täällä tapaamalleni suoma-
laisehle on käynyt niin ikävästi, että 
suomen kielen heikkenemisen myötä 
rnyös oma identiteetti on heikentynyt, 
mikä on aiheuttanut juurettomuutta ja 
tunteen, ettei kuulu yhteiskuntaan. 

Toisaalta olen myös tavannut suoma-
laisia, jotka tieten tahtoen ovat halun-
fleet unohtaa suornen kielen ja ruot-
sahaistua rnahdohlisimman pian koko-
naan, ja he ovat näin Iöytäneet oman 
elämänmuodon uudessa kotimaassaan. 

Merkille pantavaa on kuitenkin se, että 
kun oma kieleni on taantunut ja Suo-
messa käytettävä suomen kieli uudis-
tunut, minun on ohhut vaikea ylläpitää 
suomen kielen taitoani. Suomen kielen 
määrätietoinen ja aktiivinen käyttä-
minen - lukemalha, opiskelemahla, 
kuuntelemalha radiota ja katsomahha 
TV:tä, keskustelemalla, osahlistumalha 
suomenkiehiseen toimintaan, hankki-
malha suomenkiehistä kirjalhisuutta 
- on ohhut keinoni yhläpitää suomen 
kielen kehitystä. 

Tietoisesta suomen kieheen panosta-
misesta huohimatta ruotsin kielen vai-
kutus näkyy jossain määrin, esim. kun 
suomenkiehisen sanan puuttuessa tulee 
käytettyä ruotsin kiehestä tehtyä kään- 
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nöstä, joka ci ehkä olekaan sopiva sana 
Suomessa käytettäväksi. Myös kieli-
opillisia virheitä tulee helposti, kun lau-
serakenne muotoutuu ruotsin kieliopin 
perusteella. Pidän tätä negatiivisena. 

Vuosikymmenien kuluessa olen huo-
mannut, että suomen kielen säilyttä-
minen on tavallaan haastava tehtävä. 
Suomessa käydessäni huomaan usein, 
että nykysuomi on uusiutunut ja että 
oma sanavarastoni on suorastaan van-
hoillinen. En kuitenkaan koe tätä on-
gelmaksi enkä puutteeksi, sillä tämän 
päivän teknologisessa yhteiskunnassa 
kielen uudistumisen seuraaminen ej ole 
lainkaan mahdoton tehtävä, päinvas-
tom suomen uusien sanojen löytäminen 
on mielestäni oman identiteetin vahvis-
tamista. 

Ruotsin-vuodet ovat sinänsä olleet ri-
kasta aikaa myös suomeksi kirjoitta-
valle. Minullahan on kaksi maata ja 
kaksi kulttuuria, joista ammentaa. 
Ruotsi on sitä paitsi monikulttuurinen 
maa, jossa kielet ja kulttuurit kohtaavat 
ja rikastuttavat toisiaan. Tärnä aika ci 
ole missään tapauksessa ollut nega-
tiivista - päinvastoin - se on antanut 
kirjoittavalle ihmiselle kaiken aikaa 
lisää mahdollisuuksja monimuotoi-
seen ilmaisuun. 
Haluaisin tässä siteerata erästä Veikko 
Sinisalon mottoa: 

"Kieli on ihmisen ainoa kotimaa." 

Kirjoittaja on Ruotsissa a.vuva kirjailija. 

IIUysymyksiö 
Ruotsin viestimissä on viime aikoina usein käytetty seuraavia juridisia 
käsitteitä: på sannolika skäl misstänkt, sannolika skäl, skäligen misstänkt. 
Miten ne on suomennettava? 

Ahkera lehdenlukija 

Ruotsinsuomalainen kielilautakunta on antanut seuraavat suomennossuositukset: 
på sannolika skäl misstänkt = todennäköisin syin epäilly 
sannolika skäl = todennäköiset syvt 
skäligen misstänkt = syystä epäilty. 

RH 

Löysin Internetistä sanan harjoitteet voimisteluohjelman yhteydessä. 
Siinä todettiin, että harjoitteet ovat vaativia. Mikä ero on harjoitteella 
ja harjoituksella? 

Kielivoimistelija 

Harjoitus-sanalla on kolme merkitystä: 
harjoittaminen, totuttaminen, kehittäminen, valmentaminen, harjoittelu. 

Muistin harjoitus. Harjoitus tekee mnestarin. 
harjoittelutilaisuus, harjoittelukerta; harjoittelutehtävä 

Usein sana esiintyy tässä merkityksessä monikossa, vaikka kyse on yhdestä 
kerrasta. 
Lauluharjoitus. Pitää harjoituksia. Voimisteluharjoitukset. Kieliopin harjoitus. 

jonkun toimen tms. harjoittaminen 
Elinkeinonharjoitus. Uskonnonharjoitus. 

Harjoite puolestaan on harjoituksen määrämuotoinen osa. Voimaa lisääviä 
harjoitteita ovat mm. punnerrus ja leuanveto. Esimerkiksi jalkapallossa tärkeitä 
ovat askellus-, ketteryys- ja nopeusharjoitteet. 

HE 
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Kielitaidottomista sopeutujiksi 
Hanna Snellmanin tutkimus Ruotsin lappilaisista Sal/an 
suurin kylä - Göteborg, valottaa Göteborgiin 1960- ja 
1970-luvulla Lapista muuttaneiden sopeutumista uuteen 
kotiseutuun. 

Marja 
Räihä 

Snellmanin tutkimus kuuluu Suomen 
Akatemian Kahden piiolen Pohjan-
lahtea -ohjelmaan. Tutkirnus valmistui 
2003 ja sen onjulkaissut Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura. Tutkimuksen 
keskeinen kysymys on ollut, miten 
muuttajien lappilainen tausta heij astui 
elämäntavassa uudella kotiseudulla. 
Minkälaisia arvoja ja asenteita heillä 
oli mukanaan ja miten nämä arvot ja 
asenteet auttoivat heitä uuteen kult-
tuuriympäristöön sopeutumisessa. 

Vuonna 1970 Suomen 35 suurimmasta 
muuttotappiokunnasta 18 sijaitsi Lapin 
läänissä. Tilastojen kärjessä on Snell-
manin tutkiniuksen kannalta keskeinen 
Salla, jonka väkiluvusta yhi kuusi pro-
senttia muutti niuuhun Pohjoismaahan. 

Suomalaisista tuhi vuoden 1960 tienoil-
la Göteborgin suurin maahanmuutta-
jaryhmä. Vuonna 1962 Göteborgissa 
asui 3213 Suomen kansalaista. Vuon-
na 1970suomalaisiamuuttajiatilastoi-
tiin 3 825, samana vuonna kun monessa 
Lapin kunnassa väki tilastojen mukaan 
väheni kuusi prosenttia Göteborgissa 
väkiluku sils kasvoi yhden prosentin. 
Vuonna 1980 Göteborgissa asui arvi-
olta noin 28 000 suomalaistaustaista. 
Göteborgin vajaasta puolen miljoonan 
asukkaasta viisi prosenttia oli ruotsin-
suomalaisia. Lähteiden puuttumisen 
vuoksi ej voida selvittää, mistä päin 
Suomea Göteborgissa asuvat suoma-
laiset alunperin ovat kotoisin, mutta 
huomattavan määrän voj olettaa olevan 
lähtöisin Pohjois-Suomesta, ohihan 40 
prosenttia 1960-luvun lopun suoma- 

laissjjrtolaisista lähtöisjn Lapin ja Ou-
lun lääneistä. 

Suurin osa ruotsinsuomalaisista työs-
kentehi 1960-ja 1 970-luvulla teolhisuu-
den palveluksessa, val imoissa, autoteh-
taissa, telakoihla ja nuissa metallialan 
yrityksissä sek11 kumi-, tekstiili-, vaate-
tus- ja paperiteolhisuudessa. Valtaosa 
lappilaisista muutti Ruotsiin täysin kie-
hitaidottomina. Haastateltavien monet 
onnen ja onnettomuuden lähteet lut-
tyvätkin kiel itaitoon, sen puuttumiseen 
ja karttumiseen. 

Kielen oppimista ej koettu 
tärkeäksj 
Eräs Snellmanin haastateltavista, 20-
vuotiaana Sahlasta muuttanut nainen 
vastasi kysymykseen osasiko hän ruot-
sia muuttaessaan Göteborgiin: "En. 
Missä sitä oppi. Navetassako?" Toinen 
haastateltava kertoi, että muuttaessaan 
Ruotsiin hän ej edes tiennyt sellaisen 
kielen kuin ruotsin olemassaolosta. 
Monet tytöt tuhivat jo aikaisemmin 
muuttaneiden sukulaistensa perheeseen 
kotiapulaiseksi, eivätkä heti tulonsa 
jlllkeen tarvinneet ruotsin kielen taitoa. 
Kun suomahaisten määrä Göteborgissa 
oli suurimmillaan, työpaikalha selvisi 
suomen kielehlä. Erään haastateltavan 
mukaan Volvon tehtaahla kiehivaike-
uksia oli ruotsalaisihla ej suomalaisihla. 
Tehdastyössä pärjäsi elekiehehlä. Suh-
tautumista kieleen kuvaa seuraava haas-
tattelu: "Mie en osaa ruotsia, eikä 00 
kiinnostustakaan oppia, siinä se. Ja sitte 
toisekseen, en rnää 00 tuhlu tänne puhu-
maan, mä oon tänne tuhlu tekemään 
töitä." 
Monelha haluttomuus oppia kiehtä hiittyi 
ajatukseen, että Ruotsissa ohtiin vain 
kiiymässä. Toisaalta moni huomasi 

Lapin kunnissa väki väheni ja 
Göteborgissa nousi 
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pian, että kielitaidottomuus kostautui 
töissä:"Joka ej pysy kielessä mukana 
ej saa kovin avanseerattua työhom-
maa". 

Ainakin Volvolla oli suomea puhuva 
henkilökunta-assistentti, joka auttoi 
muissakin kuin työasioissa, kuten asun-
non ja päivähoitopaikan hankkimi-
sessa. Viranornaisten kanssa asioimista 
varten oli mahdohlisuus saada tuikki, 
ja suomalaisyhteisöllä oli oma epävi-
ralhinen tulkkijärjestelmänsä, kun ai-
kaisemmin Ruotsiin tulleet auttoivat 
maanmiehiään. 

Lapset oppivat ruotsin kieltä 
nopeasti ja auttoivat vanhempiaan 

Monet tukeutuivat kiehiongelmissa su-
kulaisiinsa; y!eensä niihin joiden pe-
rässä he ohivat ketjumuutossa tulleet 
Ruotsiin. Koska lapset oppivat ruotsin 
kieltä nopeasti, he auttoivat vanhem-
piaan. "Ku oli asioita, ni otettiin joku 
pojista matkaan." Osa vanhemmista 
jopa toivoi, että lapset puhuisivat heihle 
ruotsia,jotta hekin oppisivat sitä. Lap-
siin turvautuminen kielenoppimisessa 
tulee esihle muualtakin esimerkiksi Ul-
rika Woif-Knutsin tutkimuksessa Etelä-
Afrikan suomenruotsalaisista. 

Lääkärissä ja neuvolasssa käyneet 
kokivat tutkimuksen mukaan usein 
tarvitsevansa jonkun paremmin kieltä 
taitavan avukseen. Lääkärinaikaa 
tilatessa saattoi ilmoittaa, että tarvitsee 
myös tulkin. Esimerkiksi Volvon lää-
kärillä tuikkina toimivat suornenkie-
liset sairaanhoitajat, mutta silti har-
vinaisimmissa vaivoissa ymmärretyksi 
tuleminen oli vaikeaa. Saattoi käydä 
niin, että tehtiin turhia tutkimuksia, 
koska potilas ci osannut kertoa, mikä 
häntä vaivasi. Synnyttäminen oli mo-
nille kokemus, jossa kielitaidottomuu-
desta oli haittaa. Varsinkin ensisyn-
nyttäjät saattoivat joutua suorastaan 
paniikin valtaan. Eräs haastateltava 
kertoo, että sairaalan siivoojaa pyy-
dettiin kertomaan hänelle, mitä tehdä. 
Tämä ej kuitenkaan ohhut läsnä, kun 
hapsi syntyi. "Ja se sano, että det var en 
gosse. Kyhlähän minä pojke ja flicka 

ymmärrän, mutta herranjumaha, mikä 
sieltä tuhi, mikä? Mulla kuule ihan 
kauhea paniikki, että mikä sieltä on 
tullu, keskonen vai mikä rääpäle?" 
Toisehle synnyttäjähle selvisi vasta syn-
nytyksen ollessa ohi, että hän oli saanut 
kaksoset. 

Snellmanin haastateltavat ovat ker-
toneet ruotsin kielen taidon kasvaneen 
puhumahla tai opiskelemahla joko kie-
likurssihla tai omin voimin. 1970-huvun 
lopuhta työnantajahla oli vehvollisuus 
maksuttomaan ruotsin kielen opetuk-
seen. Parhaiten kiehitaito kuitenkin 
karttui lukemahha ruotsinkielisiä Iehtiä 
ja kirjoja sekä puhumalla. Monilhe 
puhuminen lastenlasten kanssa on ohlut 
tehokkainta haijoitusta. 

Monet haastateltavista hahlitsivat mo-
lemmat kielet, mutta kummastakin en 
sanaston. Agraaritausta heijastui myös 
puheessa; omakotitahon ohohuoneesta 
saatettiin käyttää nimitystä pirtti ja 
kirkkoherranvirastosta nimitystä pap-
pila. Kuvaavaa on, että vahtaosa sanoi 
haastattehutihanteessa syntymäaikansa 
ruotsiksi. 

Kuunneltiin radiota ja 
Iuettiin Iehtiä 
Tärkeätä Göteborgin lappilaisilhe niin 
kuin myös monihle muihle ruotsinsuo-
mahaisihhe ovat olheet suomenkiehiset 
yhdistykset ja vapaamuotoiset har-
rastusverkostot, suomenkiehinen seura-
kuntatyö sekä suomenkiehiset viesti-
met. Göteborgs Postenin suomenkie-
hinen palsta ilmestyi torstain lehdessä, 
ja käsitti ihmestymisensä ahkuaikoina 
koko sivun. Vuoden 1975 paikkeihla 
pahsta ihrnestyi vain joka toinen torstai 
ja lakkautettiin hopulta 1990-huvun 
ahussa. Monet haastatelhut kertovat ho-
pettaneensa lehden tihauksen protes-
tiksi. Göteborgin lappilaiset ovat ohleet 
innokkaita radionkuuntelijoitaja radio 
on edelheenkin suosittu Suomen tele-
vision lähetysten hisäksi. Lähiradioiden 
kautta hähetehhään terveisid ja onnit-
tehuja. Ainakin alkuvuosina on tihattu 
oman kotiseudun lehteä kuten Lapin 
Kansaa, Kittihä-lehteä tai Koihhis-Lap-
pia, mutta vähitehlen on siirrytty huke-
maan ruotsinkiehisiä hehtiä. Ruotsissa 
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ilmestyvistä suornenkielisistä lehdistä Nykypostia, Hymyä sekä iltapäivä-
on tilattu 1970-luvulla Finn Sanomia lehtiä. 
sekä Viikkoviestiä. Monet ovat lu- 
keneet tal lukevat edelleen suonien- 	Kirjoittaji on Ruotsissa asuva vapaa 
kielisiä kuvalehtiä, Apua, Seuraa, 	toi,nitrsja. 

Uudisverbejä Kielitoimistosta 

Koonnut 
Riitta 

Eronen 
Kotirnaisten 
kielten 
tutkimuskeskus 

Suomen kielelle on ominaista, ettäjo olemassa olevista 
sanoista voidaan erilaisten johtimien avulla muodostaa 
uusia (vrt. kuva, kuvata, kuvaus, kuvauksellinen...). 
Tämä on kätevää, mutta joskus pitää olla tarkkana, sillä 
kantasanan ja johtimen suhde (ja siispä sanan merki-
tyskin) voi olla epäselvä. Seuraavassa muutamia uusia 
tai uudehkoja suomen verbijohdoksia, joita käytetään 
paljon, vaikka kaikki eivät olekaan erityisen suositel-
tavia. 

syrjäytyä 
bilettäa (slangia, vrt. bileet) 

	
jäädä syrjään, joutua enilleen (esim. 

juhlia, bailata 	 sellaisista yhteiskunnan järjestäyty- 
neistä alueista kuin koulunkäynnistäja 

eläköityä (ei suosit.) 
	

työelämästä) 
siirtyä tal päästä eläkkeelle 

ulkoistaa 
hallinnoida 	 siirtää ulkopuolelle; sanaa on aiemrnin 
hoitaa hallintoa; vastata hallinnosta 

	
käytetty lähinnä psykologiassa, mutta 
nykyisin se tulee vastaan varsinkin ta- 

kokoustaa (ark.) 
	

loudellisissa yhteyksissä: esim. kau- 
pitää kokous; osal listua kokoukseen 	pungin työntekijöiden ennen tekemät 

työt (vaikkapa siivous) saatetaan antaa 
kuratoida (ci suosit.) 
	

ulkopuolisille yksityisille firmoille, eli 
toimia (esim. taidenäyttelyn) kuraat- työt ulkoistetaan 
tunna eli vastata järjestelyistä; hoitaa 

osallistaa 
saattaa osalliseksi, ottaa mukaan (var-
sinkin yhteiskunnallisessa kielenkäy-
tössäja sosiaalityössä) 

räpätä (ark., vrt. rap-musiikki) esittää 
rapmusiikkia (puhelaulua) 

sijaistaa 
toimia jonkun sijaisena 

uutisoida 
välittää uutisena, toirnittaa uutiseksi; 
tiedottaa 

Huom.! Sanaa on aiemrnin pidetty kar-
tettavana, mutta ei enää: suornen kielen 
lautakunnan tuoreen (helmikuu 2004) 
päätöksen mukaan uutis'ointi on hy-
väksyttävä, koska sitji käytetään niin 
laajastija sillä on selvätehtävänsä kie-
lessä. 
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Lyhyesti pisteestä 

Käytä pistettä 

- toteamuksen sisältävän virkkeen lopussa 
Ruotsinsuomalainen kielilautakunta vaalii suomen kieltä Ruotsissa. 

Hannele - luetelman viimeisen kohdan jäljessä 
Ennab (Luettelon katsotaan muodostavan johdantolauseen kanssa virkkeen.) 

Ruotsinsuorna- Ruotsinsuomalainen kielilautakunta 

lainen kielilau- - antaa Ruotsin yhteiskuntaa kuvaavien käsitteiden suomennossuosituksia 

takunta - neuvoo suomen kieltä koskevissa kysymyksissä 
- julkaisee kielenhuoltolehteä Kieliviesti 
- julkaisee ruotsalais-suomalaisia sanastoja 
- antaa tietoja sanakirjoista ja kielenhuoltokirjallisuudesta 
- tarkistaa suomenkielisiä tekstejä 
- järjestää kielenhuoltoseminaareja. 

- lyhenteissä 
Piste osoittaa lyhenteessä, että lyhenne on tehty Iyhentämällä sanaa lopusta. 

puh. (puhelin) 
esini. (esimerkiksi) 
jne. (ja niin edelleen) 

Lyhennetyn yhdyssanan osien väliin tulee piste, mutta ej välilyöntiä. 
puh.joht. (puheenjohtaja) 
dipl.kielenkäänt. (diplomikielenkääntäjä) 

Lyhennetyn sanaliiton osien väliin tulee piste ja välilyönti. 
fil, kand. (filosofian kandidaatti) 

Kun pisteellinen lyhenne on lauseen viimeinen sana, toista pistettä ej 
merkitä. Sen sijaan lyhenteen piste säilyy muiden välimerkkien edellä. 

Huoni. 
Kesälomaan kuuluu vapaus, aurinko, vesi jne., ja siksi me sjtä niin 
kaipaammekin koko pitkän talven. 

Kun loppupisteelliseen lyhenteeseen Iiitetään taivutuspääte tai johdin, 
pistettä ej merkitä kaksoispisteen eteen. 
Lyhenteen merkitys on näissä tapauksissa usein niin pieni, että on 
suositeltavampaa kirjoittaa koko sana. 

v. 2004 (vuonna 2004) 	v:een 2004 (vuoteen 2004) 
puh.joht. (puheenjohtaja) 	puh.joht:Ile (puheenjohtajalle) 

Pistettä ej käytetä mittayksiköiden tunnuksissa ja lyhenteissä eikä 
isokirjainlyhenteissä. 

60 min (minuuttia) 
360 s (sekuntia) 
10 mm (millimetriä) 
50 v (vuotta) 
EU (Euroopan unioni) 
ATK (automaattinen tietojenkäsittely) 
RSKL (Ruotsinsuomalaisten keskusliitto) 
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Huomaa, että ios Iyhenteessä on mukana sanan viimeinen kirjain, 
pistettä ci käytetä. 

nro 
kb 

- järjestysluvuissa 
Järjestysluku erotetaan perusluvusta merkitsemällä numeron perään piste. 

Liisa asuu 5. kerroksessa (viidennessä kerroksessa). 
Vii. Liisa asuu 5 kerroksessa (viidessä kerroksessa). 

Päiväyksissä päivän numero on iäriestysnumero ja sen perään 
merkitään suomen kielen sääntöjen mukaan piste. 

27. maaliskuuta 

Kun päiväys kirjoitetaan kokonaan numeroin, kuukaudenkin numero on 
järjestysnumero ja sen perään kuuluu piste. 

27.3. 

Ruotsissa kirjoitetuissa suomenkielisissä teksteissä näkee usein, että 
pisteet puuttuvat. Syynä lienee ruotsin kielen vaikutus, koska ruotsin 
oikeinkirjoitussäännöt eroavat mm. tässä suomen säännöistä. 

(den) 27 mars 
27.3 
27/3 

- kellonajoissa 
Tunnit, minuutitja sekunnit erotetaan toisistaan pisteellä. 

kelbo 9.15 
voittoaika 1 .23.45,67 

- kuvatekstien ja taulukoiden nimien bopussa 
Kuvio 1. 
Taulukko 2. 

ÄIä käytä pistettäj 

- otsikon bopussa 
CD-sanasto on ilmestynyt 

- lyhenteessä kaksoispisteen edellä 
alv. (arvonlisävero) 	alv:oon (arvonlisäveroon) 

- numeroiden ryhmittelyssä 
(paitsi ios esimerkiksi kauppakirjeessä halutaan estää 
väärentärnismahdollisuus) 

1 000 
10 000 
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Kortfattat om innehållet 
s. 4 1 sin kolumn skriver Marja Räihä att hon i yrket som journalist måste vara 
disciplinerad, hålla sig till saken och presentera fakta. 1 det andra yrket som 
författare kan hon låta kreativiteten flöda. Hon hävdar också att den sverige-
finska skönlitteraturen - som maj oritetslitteratu ren - 1 mångt och mycket ingår 
i genren bekännelselitteratur, författarna skriver om det självupplevda. 

s. 5 Lektor Raija Kangassalo berättar om det första verksamhetsåret för Finskt 
språk- och kulturcentrum vid Mälardalens högskola. 

s. 7 Läraren Sinikka Rantapää skriver om hur internationaliseringen påverkar 
finskan i Sverige och i Finland och om hur den finska språkvården aktivt arbe-
tar för att i det finska språket införliva främmande ord och begrepp från den 
internationella teknikens utveckling. Hon tangerar också språket i medierna 
och i e-post samt ungdomarnas slang och dialekternas renässans. 

s. 9 Rune Ingo, professor emeritus från Vasa universitet, skriver i sin artikel 
Suornen kieli ruotsalaisen silmin (Det finska språket med svenska ögon) om 
olika särdrag i finskan. Han går systematiskt igenom de för finskan typiska 
drag som kan orsaka initiala problem för en svenskspråkig finskstuderande. 

s. 15 Ulla Swedell från Språk- och folkminnesinstitutet skriver om finska och 
samiska ortnamn i Svenskt ortnamnslexikon. 

s. 16 Jorma ikäheimo, radioredaktör från Stockholm, reflekterar i sitt kåseri, 
med ett visst sinne för det komiska, över den trista världsbilden i insändarspalter-
na i sverigefinska tidningar. 

s. 19 Författaren Heikki Kotka skriver om modersmålets betydelse för indivi-
den. Av egen erfarenhet vet han att när man lär sig det nya landets språk or-
dentligt och samtidigt upprätthåller, vårdar och utvecklar sitt eget modersmål, 
uppstår en balans mellan de båda språken, som bidrar till en harmonisk inte-
gration i det nya samhället. 

s. 20 Frågor och svar 

s. 21 Redaktör Marja Räihä redogör för Hanna Snellmans studie Göteborg - 
den största byn i Salla kommun, som ingår i forskningsprogrammet Finskt i 
Sverige - svenskt i Finland. 1 studien inriktas forskningen på de sverigefinnar 
och deras barn som fr.o.m. 1950-talet hade flyttat från nuvarande Lapplands 
län till Göteborg. 

s. 23 Elva finska nyord med förklaringar. Denna gång har Riitta Eronen från 
Finska språkbyrån vid Forskningscentralen för de inhemska språken endast 
tagit upp verb, som har bildats genom avledning. 

s. 24 Eftersom användningen av olika skiljetecken ofta vållar problem, har 
Hannele Ennab gjort en kort sammanställning av reglerna för användningen 
av punkt i finskan. 

s. 26 Kortfattat om innehållet 

26 - Kieliviesti 112004 





CD-sanasto on kasvanut! 

Kielilautakunnan CD-sanastoon, joka perustuu lautakunnan aiemmin 
julkaisemiin sanastoihin ja jossa on nom 15 500 hakusanaa, on nyt 
lisätty kaksi uutta sanastoa: lääketieteen sanasto ja urheilusanasto. 

Lääketieteen sanastossa on noin 5 500 hakusanaa. Se perustuu 
Kieliviestissä vuosien varrellajulkaistuihin sanastoihin, mutta nom 
puolet hakusanoista on uutta materiaalia, esimerkiksi EKG-sanastoa 
ja erikoisalojen ja tutkimusten termejä. 

Urheilusanastossa on noin 2 000 hakusanaa. Siihen on kerätty 
kesäolympialaisten lajeihin Iiittyvää sanastoa. 

Uudessa CD-sanastossa on: 

Ruotsalais-suomalainen koulusanasto 
Ruotsalais-suomalainen työmarkkinasanasto 
Ruotsalais-suomalainen sosiaalialan sanasto 
Ruotsalais-suomalainen Iiikennesanasto 
Juridiikan sanoja 
Ruotsalais-suomalainen kasvien ja eläinten luettelo 
Ruotsalais-suomalainen kirkollisen elämän sanasto 
Ruotsalais-suomalainen pankkisanasto 
Ruotsalais-suomalainen lääketieteen sanasto 
Ruotsalais-suomalainen urheilusanasto 

Erillistä Iukuohjelmaa ci tarvita 
Myös ruotsinkielisten vastineiden haku on rnahdollista 
Sähköisen sanaston hinta on 1300 kruunua 

Oletko ostanut kielilautakunnan sähköisen sanaston aiemman 
version (1 000 kruunulla)? Saat uuden, lääketieteen- ja 
urheilusanaston sisältävän version 300 kruunulla. 
Ota yhteys toimistoon! 

Ttitustu CD-sanastoon maksutta 30 päivän ajan! 

Lataa sanasto kokeiltavaksi kotisivultamme 

www.sverigefinska.spraknamnden.se  
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