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Sanoja ja kielioppia 
Tässä Kieliviestin numerossa käsitellään sanoja hyvin monesta näkö-
kulmasta; lehdessä annetaan esimerkkejä uudissanoista, tutkitaan 
lääketieteen sanastojaja esitellään lakikielen termejä. Mutta esille 

'aula 	 tulevat myös ruotsin yleiskielen sanat, joiden avulla voi päästä suomen 
Ehrnebo 	kielen oppimisessa hyvään alkuun. Sanastotyö onkin kiehlautakunnan 

keskeisin työala. 

Kielen sanojen taitaminen ej kuitenkaan riitä kovin pitkälle. Lisäksi 
tarvitaan tietoa siitä, miten sanoja käytetään. Sellaista tietoa on yleensä 
kieliopissa. Suomessa on nyt monen vuoden työn tuloksena ilmestynyt 
uusi kielioppi, jota esitellään lyhyesti. Toivomme myöhemmin voi-
vamme julkaista perusteellisemman arvion teoksesta. Tästä kieliopista 
ej kuitenkaan kannata lähteä etsimään tavallisia sääntöjä, sillä se on 
deskriptiivinen, siinä kuvataan kieltä. 

Sanaston ja kieliopin lisäksi kielenkäyttäjä tarvitsee välimerkkejä. 
Kieliviestin aikaisemmissa numeroissa on käsitelty pistettäja pilkkua. 
Nyt vuorossa ovat kysymysmerkki, huutomerkki, lainausmerkki, kak-
soispiste ja puolipiste. Välimerkit ovat tärkeitä, niiden avulla voidaan 
vaikka muuttaa tekstin merkitys. 

Sanojen, kieliopinja välimerkkien lisäksi kirjoittamiseen vaaditaan 
asioita, joista haluamme kertoa. Niitäkin on useita. Saamme esimer-
kiksi perusteellisen katsauksen Ruotsi n suomenkielisen kirjastotoi-
minnan historiaan ja voimme lukea pohdintaa siitä, mitä ruotsinsuo-
malaisuus on ja missä ovat ruotsinsuomalaiset idolit. 

Miellyttäviä Iukuhetkiä! 

Tämän Kieliviestin myötä haluan myös toivottaa kaikille 
lukijoille hyväii joulua ja onnellista uutta vuotta. 
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11[3o]umni 

Mitkä ihmeen 
ruotsinsuomalaiset? 
Mitä on ruotsinsuomalaisuus ja miksi? Entä mikä tekee Suomen tai Ruotsin 
kansalaisesta ruotsinsuomalaisen ja mitä on ruotsinsuomalaisuus verrattuna 
ruotsalaisuuteen tai suomalaisuuteen? 

Anna 
Tuomjne,, 

	

	Kuulin käsitteestä ruotsinsuomalaisuus asuttuani Ruotsissa jo vuosia. Käsitin 
ruotsinsuomalaiset omista oikeuksistaan taistelevaksi vähemmistöryhrnäksi, 
joukoksi suomalaistaustaisia, jotka tahtovat muodostaa oman ryhmänsä. 
Ruotsissa. Tuntui oudolta tietää kuuluvansa ryhmään, jonka olemassaolosta 
minulla ej ollut tietoakaan. 

Monikulttuurisuus on rikkaus. Suomalaistaustaisella on etuoikeus asua Ruot-
sin yhteiskunnassa, jossa hänelle avautuu rnahdollisuus poimia parhaat palat 
tilanteen mukaan kahdesta eri kulttuurista. Tärkeintä tässä erityisasemassa on 
yksilön mahdollisuus omaan valintaan, ej se miksi hänet luokitellaan. Siksi 
pidän tärkeänä, että jokaisen yksilön valintoja kunnioitetaan. 

Mistä ylipäänsäjohtuu halu ihmisten luokitteluun, etenkin kun ryhmittelyjen 
perusteina ovat entistä häilyvämmät käsitteet? Ruotsinsuomalaista on hankala 
Iuokitella ulkonäön tai valtaväestöstä huomattavasti erottuvan kuitturin perus-
teella, ja kriteeriksi tuntuukin useasti riittävän henkilön sukunimi tai suomen 
kielen taito. Lukemani määritelmän mukaan ruotsinsuomalainen on henkilö, 
joka joko itse tai jonka vanhemmista ainakin toinen on syntynyt Suomessa. 
Minua tosin mietityttää, miten pitkään ruotsinsuomalaistuminen kestääja 
vähentääkö ruotsinsuomalaisuus suomalaisuuden tai ruotsalaisuuden tunnetta? 
Ovatko ensimrnäisen ja toisen polven suomalaistaustaiset kaikki "yhtä" ruot-
sinsuomalaisia, puhumattakaan viidennestä sukupolvesta? Onko vastaavasti 
Suomeen muuttanut ruotsalainen automaattisesti suomenruotsalainen? 

Ryhmään kuuluminen saa aikaan ylpeyden tunnetta ja siksi onkin luonnollista, 
että vähemmistöryhrnä pitää yhtä. Vähemmistöniediat seuraavat tiiviisti ornan 
ryhmänsä kulkua Ruotsissa. Aäriesimerkkinä Iuokittelusta käynee Guantana-
mon sotilastukikohdassa vangittuna ollut Ruotsin kansalainen Mehdi Ghezali. 
Hänen vaiheitaan Kuubassa seurattiin lähes jokaisessa suomenkielisessä 
tiedotusvälineessä täällä Ruotsissa. Ghezali otettiin hyvin nopeasti "omaksi" 
eli hänestä puhuttiin ruotsinsuomalaisena (suomalainen äiti, algerialainen isä). 
Mutta onko kesällä 2004 Yhdysvaltain vankileiriltä vapautetulta Ghezalilta 
itseltään koskaan kysytty miten hän mieltää itsensä? Kokeeko hän olevansa 
ruotsinsuomalainen ja mitä se siinä tapauksessa hänelle merkitsee? 

Ruotsinsuomalaisuus on arkipäivää vähemmistömedioilleja vähemmistöseu-
roille, harvemmin kansalaiselle itselleen. Siksi koko luokittelu saattaa olla 
monelle ruotsinsuomalaiselle hepreaa. Itse koen ruotsinsuomalaistamisen 
eräänlaisena päälleliimaamisena, jonka tarkoituksena on vahvistaa suomalais-
taustaisten asemaa vähemmistöjdentiteettiä kasvattamalla. Toivoisin suoma-
laistaustaisten ylpeänä Iöytävän paikkansa Ruotsin rnonikulttuurisesta yhteis-
kunnasta. Identiteettinsä saajokainen määritellä itse. 
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Lääketieteen kielenhuollosta 
ja sanastoista 
Antiikin kreikkaan ja latinaan pohjautuvilla lääketieteen 
termeillä on usein kotoperäiset rinnakkaistermit. Tällä 
hetkell ä taas uudemman terminologian englanninkielis-
tymisestä on maallikoille tullut suuri ongelma. 

Margaretha 
Terner 

Suomessa ja Ruotsissa huoli äidin-
kielestä on nyt suurernpi kuin koskaan, 
kun Eurooppa on yhdentynyt ja laa-
jenee. Euroopan unionissa suomi ja 
ruotsi ovat pieniä kieliä, ja niiden ase-
rna heikkenee, ellemme pidä kiinni 
oikeudesta käyttää äidinkieltämrne kai-
kissa mahdollisissa elämän tilanteissa. 
Tieteellistäkin keskustelua pitäisi voida 
käydä äidinkielellä. Kielen käyttöala 
kaventuu, jos jokin vieras kieli, esimer-
kiksi englanti, syrjäyttää äidinkielen 
jollakin erikoisalalla. Omakielisten ter-
rnien kehittärninen on siis erittäin tär-
keä osa kielenhuoltoa, ja sillä on rat-
kaiseva merkitys rnyös kielen säily-
misen kannalta. 

takaisin vuoto, takaisin virtaus (re-
fluksi) ja tasannevuodet (menopaussi). 

Suomenruotsalainen lääketieteen 
kieltä kehittävä ja huoltava ryhmä Medi-
cinska språk gruppen perustettiin vuon-
na 2001. Sen päämäärä on korrekti 
ruotsalainen lääketieteen kieli Suo-
messa. Ryhmän mielestä on rnyös tär-
keätä, että ruotsinkielinen terminologia 
Suomessa on sama kuin ruotsinruot-
sissa. Ryhmänjulkaisema Kysymyksiä 
ja vastauksia -palsta, Frågor och svar, 
sisältää paljon hyödyllistä tietoaja ryh-
män kotisivuun kannattaa tutustua. 

Ruotsissa lääketieteen kielen kehittä-
minen ja huolto on toisenlaista kuin 
Suomessa. Tämä johtuu ehkä osittain 
siitä, että vieras kiel james sulautuu hel-
pommin ruotsiin kuin suorneen. Ruot-
sissa lääketieteen kielenhuolto ci ak-
tiivisesti etsi kotoperäisiä nirnityksiä 
vierasperäisille lääketieteen terrneille. 

Aikakauskirja Duodecim on 
järjestänyt kilpailuja kotoperäis-

Lten vastineiden löytämiseksi 

Suomessa lääketieteen kielenhuol-
lostaja terrnityöstä vastaa Duodecim-
seuran Lääketieteen sanastolautakunta, 
jonka terniinologinen toirninta on erit-
täin aktiivista ja myös ulospäin suun-
tautuvaa. Tavanornaisen termityön 
ohella seuran Aikakauskirja Duodecim 
on järjestänyt lukijoilleen kilpailuja, 
joissa etsitään kotoperäisiä vastineita 
vierasperäisille lääketieteen termeil le. 
Lääketieteen sanastolautakunnan jo 
vakiintuneita suosituksia ovat esimer-
kiksi aihiolääke (prodrug), elpymävai-
lie (rernissio), (henkinen) jälkipuinli, 
m ielenkevennyskokous (debriefing), 
lasko (senkka), lumelääke (placebo), 
muuntogeeninen ruoka (geeniruoka), 
käänteisvirtaus (regurgitaatio), solun-
salpaaja (sytostaatti), stressin pika-
purku, stressinpurkukokous (defusing), 

Ruotsissa ej ole lääketieteen kieli-
lautakuntaa, jonka puoleen voisi kään-
tyä lääketieteen kielen ongelmissa. Mo-
nen ansiokkaan vuodenjälkeen Ruotsin 
lääkäriseuran alainen kielenhuoltaj an 
virka lakkautettiin vuonna 2002. Ruot-
sin lääkäriseura vastaa kuitenkin edel-
leen lääketieteen termien ja erikois-
kielen kehittämisestä Ruotsissa. Termi-
nologiakeskus TNC:ssä on termino-
logi, jolle voi lähettää sähköpostitse 
lääketieteen kieliongelmia koskevia 
kysymyksiä, ja niitä käsittelee sitten 
Ruotsin lääkäriseuran alaisena toimi-
va lääketieteen kielenhuollon komitea, 
Svenska läka resällskapets ko min itrför 
medicinsk språkvård. Lääketieteen 
kielenhuolto jää paljolti lääkäreiden 
sisäpiiriin, eivätkä työn tulokset juuri 
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leviä tavallisten kielenkäyttäj len kes-
kuuteen. 

Ruotsin lääkäriseuran kielenhuolto-
komitea on julkaissut teoksen Medici-
nens språk. Se on erittäin hyväjohdan-
to lääketieteen terminologiaan. Paino-
piste on kielellisessä järjestelmässä, 
toisin sanoen kirjassa käsitellään oi-
keinkirjoitusta, ääntämistä, sananmuo-
dostusta ja jonkin verran kielioppia. 
Myös klassisten termien ruotsalaista-
mista käsitellään perusteellisesti. 

Molekulaaristen biotieteiden termi-
työtäja kielenhuoltoa varten on perus-
tettu Ruotsin biotermiryhmä, Svenska 
bioterm gruppen, joka on aatteellinen 
yhdistys ja kuuluu hallinnollisesti Ter-
minologiakeskus TNC:n yhteyteen. 
Yliopistonopettajat, opiskelijat, kään-
täjät, toimittajat ja kaikki muut, jotka 
käyttävät ruotsia kirjoittaessaan mole-
ktilaarisista biotieteistä, voivat lähettää 
termikysymyksensä Ruotsin biotermi-
ryhmälle. 

Latinasta ja kreikasta 
englannin kieleen 
Lääketieteen kieli on kansainvälinen, 
ja sen laajan ammatillisen sanastonjuu-
ret ulottuvat antlikin kreikan ja latinan 
kieleen. Näihin kieliin perustuva termi-
nologia on sen vuoksi yhdenmukaista 
kaikkialla länsimaisessa lääketieteessä. 
On erittäin hyvä, ja myös turvallista, 
että lääkärit puhuvat keskenään esimer-
kiksi patellasta, sakrumista, sternu-
mista, trakeasta tai ulnasta. Tällöin ci 
synny väärinkäsityksiä. Näiden ter-
mien rinnalla käytetään maallikoille 
tuttuja omapohjaisia ilmaisuja: polvi-
lumpio (knäskål), ristiluu (korsben), 
rintalasta (bröstben), henkitorvi (luft-
strupe) ja kyynärluu (armbågsben). 

Uudempi lääketieteen terminologia 
perustuu nykykieliin, lähinnä englan-
tim. Lääketieteen kehitys on viime 
aikoina ollut nopeaa ja uusia termejä 
syntyy j atkuvasti. Burnout, bypass, pa-
cemakerja stroke ovatjo saaneet suo-
menkieliset vastineensa lyöuupumus, 
ohitusleikkaus, tahdistin ja aivohal-
vaus. Lääketieteen ammattikielen vie-
rasperäistymistendenssi, englannin- 

kielistyminen, on kielen käyttöalan säi-
lymisen kannalta suuri ongelma. Siksi 
on erittäin tärkeätä, että erikoiskielten 
huoltoon ja sanastojen kehittämiseen 
panostetaan. Lääketieteen kieltä käyt-
tää muukin sairaanhoitohenkilöstö kuin 
lääkärit. Sitä käyttävät myös kääntäjät, 
tulkit, toimittajatja muut tiedottajatja 
näille äidinkielisten vastineiden puuttu-
minen on ongelma. Mälarinlaakson 
korkeakoulun Suomen kielen ja kult-
tuurin keskus on tiedostanut tämän ja 
aikoo ensi vuonna järjestää suomen-
kieliselle hoitohenkilöstölle kurssin, 
jonka tarkoituksena on mm. suomen-
kielisen ammattisanaston vahvista-
minen. 

Sanakirjatilanne 
Ruotsissa lääketieteen sanakirjatilanne 
ej ole tyydyttävä. Bengt Lindskogin 
toimittama teos Medicinsk terminologi 
lexikon ilmestyi uudistettuna versiona 
vuonna 1997. Siinä oli leksikografisia 
puutteitajo ilmestyessään,ja nyt, vuo-
sia myöhemmin, tuntuu kuin ero vas-
taavaan suomalaiseen teokseen, Suo-
malaisen Lääkäriseura Duodecimin 
selittävään Lääketieteen termit -suur-
sanakirjaan, olisi vain kasvanut. Medi-
cinsk terminologi lexikon -sanakirjaa ej 
ole CD-versiona, niin kuin ej mitään 
muutakaan ruotsalaista lääketieteen 
sanakirjaa. Tämä on valitettavaa, sillä 
sähköisen sanakirjatekniikan avulla vol 
helposti ja pienin kustannuksin päivit-
tää korpukset ja korjata virheet ja puut-
teet. Lisäksi sähköinen sanakirja on 
erittäin kätevä esimerkiksi kääntäjän tai 
lääkärinsihteerin työssä, koska sana-
haut ja tarkistukset voi tehdä nopeasti. 

Medicinsk terminologi lexikon pitäisi 
siis uusia ja julkaista myös CD-muo-
dossa, mutta siihen pitäisi myös lisätä 
runsaasti omapohjaisia hakusanoja. 
Silloin siitä olisi hyötyä myös niille 
hoitoalalla toimiville, joiden äidinkie-
ii ci ole ruotsi. Vieraskieliset lääkärit 
käyttävät ruotsia puhuessaan enemmän 
vierasperäisiä termejä, mikä on tieten-
km Iuonnollista. Lääkäreiden välisessä 
kommunikaatiossa vierasperäinen am-
mattikieli riittääkin mainiosti, mutta 
lääkärin ja potilaan välisissä yhteyk-
sissä se ej toimi. 
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Sairaanhoitoalan tuikki ja lääketie-
teen kääntäjä tarvitsevat alan sana-
kirjoja, joissa on anatomiaan ja pato-
logiaan liittyvien termien ohella myös 
hakusanoja, jotka kuvaavat erilaisia 
tutkimuksia, tutkimuksissa käytettäviä 
laitteita ja instrumentteja, hoitoja ja 
hoitoon liittyviä käsitteitä ja kaiken-
laisia oireitaja niitä kuvaavia ilmaisuja. 
Koska lääkärit eivät lausunnoissaan 
useinkaan käytä norrnatiivisen sanakir-
jan suosittamia muotoja, kääntäjä 
tarvitsisi normatiivisen tai vierasperä-
isen termin ohella myös mahdollisen 
kotoperälsen tai arkikielisen muodon, 
jopa slangi-ilmauksen sekä lyhenteen, 
jos sellainen on. Aamunkoittoilmiö, 
deesaus, esihoito, hamstring-kirevs, 
juokvumattorasitus, kipujana, kuoppa-
turvotus, nhs-kireys (niska-hartia-
seudun kireys), niskarusetti, nyrkisiys-
vajaus, ojennusvajaus, perusterve, 
p51. (puissi säännöllinen, tasainen), 
puristusvoima, slump, synnytyksen 
ponnistusvaihe, ääriasentoarkuusjne. 
ovat termejä, jotka esiintyvät usein 
ruotsintajien teksteissä, mutta joita ci 
löydy hakusanoina mistään sanastoista. 
Tarvittaisiin myös ruotsalais-suoma-
lainen lääketieteen sanakirja, jossa olisi 
vastineet esimerkiksi sellaisille taval-
lisille termeille kuinftglossning, kärl-
kramp, lägesprovokation, vakenhets-
sänkt ja venport. 

Lasguen kor on hyvin tavallinen or-
topedian testi, joka tehdään selkäpo-
tilaille. Normatiivisessa Lääketieteen 
termit -teoksessa ville annetaan myös 
rinnakkaistermit Las'guen testi, Las'-
guen oireja Lavguen inerkki. Lääkärit 
käyttävät kuitenkin lausunnoissaan 
usein muotoja jalan nostosuoritus tai 
sen lyhennettä jns, suora jalan nov10 
tai jalan suoranostotesti tai sen ly-
hennettäjst tai lyhennettä slr, joka on 
alkukirjainlyhenne englantilaisesta 
termistä straight leg raising. Kiertä-
jäkalvosimesta moni lääkäri käyttää 
nlmitystä olkakalvosin. Rutinoidut 
kääntäjät selvittävät nämä varieteetit 
aika helposti, mutta nuoretja vähem- 

män rutinoituneet pelästyvät eivätkä 
halua erikoistua lääketieteen kään-
täjiksi, koska käännökset tuntuvat 
toivottoman työläiltä. 

Psykiatrian sanastot 
Psykiatrian lääkärinlausunnot ovat 
sanastoltaan yleensä hyvin hankalia. 
Erityisesti testeihin, terapioihin ja oi-
reisiin liittyvä terminologia tuottaa 
vaikeuksia. Suomalais-ruotsalaisia tai 
ruotsalais-suomalaisia psykiatrian sa-
nastoja ci ole olemassa, Iukuun otta-
matta joitakin hyvin suppeita verkko-
sanastoja. Tarvittaisiin sanastoja, joissa 
olisi ruotsinkieliset vastineet esimer-
kiksi seuraaville suomalaisille ter-
meille: mielialalääke, ahdistus- ja 
mielialaoireilu, nimeämistesti, sove itu-
vuustesti, tuskatila, toimintaote, tuka-
luuden tunne, viivästetty muistiinpa-
lautus ja suomenkieliset vastineet 
esimerkiksi seuraaville ruotsalaisille 
termeille: aggressionshänrnad, agi-
terad depression, avlastningssamtal, 
dependenta tendenser dubbeldiagnos, 
exponering med responsprevention, 
hyperaktivitetssyndrom, intellektuell 
av!ruhbning, jagstörning, konsoli-
deringsstörning, kontakthämmad, 
känsloföiflackning, utagera jne. 

Kieliviestin sanastokooste 
Keväällä 2004 valmistui Ruotsinsuo-
malaisen kielilautakunnan CD-sanas-
ton uusin versio, jossa on noin 23 000 
hakusanaa. Näistä noin 5 600 on lää-
ketieteen termejä. Pääosa lääketieteen 
termeistä painottuu anatomiaan, koska 
Kieliviestissä j ulkaistun  sarian  sanas-
toihin koottiin etupäässä anatomian 
termejä. CD: ssä lääketieteen korpusta 
on kuitenkin laajennettu ja mukaan on 
otettu uusia listoja,joita ci olejulkaistu 
Kieliviestissä. Tällaisia ovat esimer-
kiksi pieni EKG-sanasto, Tutkimuksia, 
hoitoja ja oireita -sanasto, Sappisa-
no ja, Munuaissanoja ja Synnytykseen 
liittyviä sanoja. Mukana on myös sai-
rauksien nimiä sekä yksittäisiä termejä, 
joiden vastineita on kysytty lautakun-
nan puhelinneuvonnasta. Psykiatriaan 
kuuluvia termejä ci ole mukana lain-
kaan. Koska sanaston kohderyhmänä 
ovat pääasiallisesti Ruotsissa toimivat 
tulkit ja kääntiijät, käännöksiin on 

Rutinoidut kääntäjät selvittävät 
eri varieteetit aika helposti 
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otettu mukaan sellaisia muotoja, joita 
ej anneta Duodecimin normatiivisessa 
sanakirjassa mutta joita kuitenkin nä-
kee liiäkärinlausunnoissa. Lääketieteen 

sanastokoosteen voi hankkia rnyös pa-
periversiona. Paperiversio on ruotsa-
lais-suomalainen, mutta CD-versiossa 
hakuja voi tehdä myös suomen kielellä. 

Kielitoimiston sanakirjan 
uudissanoja 
Uusi sähköinen Kielitoimiston sanakirja on 1997 
ilmestyneen CD-Perussanakirjan seuraaja. Aivan uutta 

Koonnut sanakirjassa on Asutusnimihakemisto, josta selviää mm. 
RUEUa  tuhansien Suomen paikannimien taivutus (esimerkiksi 
Kotimaisten se, että Kaustinen taipuu Kaustisella mutta Kauniainen 
kielten Kauniaisissa). Mukana on tietenkin myös nelisentu- 
tutkimuskeskus 

hatta uutta sanaa - tassa naytteeksi mista muutama. 

aurinkokeräin 
tekn. aurinkoenergiaa keräävä ja sitä 
energiaksi muuntava laite 

kielipesä 
päiväkodista, jossa uhanalaista kieltä 
yritetään elvyttää kielikylvyn tapaan 
(esim. inarinsaarnen kielipesä) 

baarikärpänen 
ark. henkilö, joka viettää paljon ai- kirkasvalolamppu 
kaansa baaritiskien ääressä 	 kirkasvalohoitoon tarkoitettu hyvin 

voimakastehoinen Iamppu Uonka valon 
eliniänodote 	 katsotaan ehkäisevän kaamosaj an pit- 
tilastot. = elinajanodote ihmisen odo- kän pimeän aiheuttamaa väsymystäja 
tettavissa oleva elinaika 	 masennustal 

haahuilla 	 kontiainen 
ark., murt. hapuilla, haparoida, hor- maamyyrä 
toilla 

oppija 
halinalle 	 se,jokaoppii tai opiskeleejotain, oppi- 
last. (halattava) lelukarhu 	 las, opiskelija 

issikka 	 verkkojulkaisu 
ark. islanninhevonen Huom., vanha, tietoverkossa ilmestyvä julkaisu 
venäjästä saatu lainasana issikka 'hevo-
nen ajureineen' on vain sattumalta sa-
mannäköinenj 
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Kirjoja kaksikielisyydestä 
kiinnostuneille 
Viime vuosina on ilmestynyt melko paljon kirjoja, 
joista voi olla hyötyä kaksikielisille perheille ja muille 
kaksikielisyydestä kiinnostuneille. Ruotsiksi tai suo-
meksi ilmestyneitä on huomattavasti vähemmän kuin 
englanninkielisiä kirjoja, mutta ruotsalaisten kaksikieli-
syyskirjojen määrä on kasvanut melkoisesti viime 
vuosien aikana. 

Leena 
Huss 

Esittelen seuraavassa muutamia eng-
lannin kielestä käännettyjä tai ruot-
sinkielisinä ilmestyneitä kirjoja, jotka 
käsittelevät perheiden, koulun ja yh-
teiskunnan kaksikielisyyttä. 

Valmistautumista 
vaikeuksiin 
Lenore Arnbergin teoksesta Så blir 
barn två språ kiga. Vägledning och råd 
under Jårskoleåldern (1988) on jo tul-
lut klassikko Ruotsissa julkaistujen 
kaksikielisyyskirjojen joukossa. Suo-
meksi se ilmestyi vuonna 1989 nimellä 
Tavoitteena kaksikielisyvs. Sen aloittaa 
puolalaisen äidin kuvaus niistä vaike-
uksista, joiden kanssa hän painiskelee 
yrittäessään opettaa lapselleen puolaa 
ruotsinkielisessä ympäristössä. Am-
berg siirtyy sitten kuvaamaan yleisem-
min siirtolaisvanhempien kielitilan-
netta Ruotsissa ja antaa sekä teoreet-
tista että käytännön tietoa lasten kaksi-
kielisyydestä. Kirjassa on neljä osaa, 
joiden otsikot ovat Pitäisikö minun 
kasvattaa lapsestani kaksikielinen? - 
Miten kasvatan lapsestani kaksikieli-
sen? - Käytännön ehdotuksia ja Esi-
merkkejä kaksikielisistäperheistä. Kir-
jassa on myös "perheen kaksikieli-
syyden asteikko", jonka avulla van-
hemmat voivat testata omia mahdolli-
suuksiaan kasvattaa lapsistaan kaksi-
kielisiä. Kirja tarjoaa todella paljon tie-
toa, mutta samalla se korostaa kaksi-
kielisyyskasvatuksen vaikeuksia huo-
mattavasti enemmän kuin muut saman 
tyyppiset kirjat. Luvussa Lasten kas-
vatta,ninen kaksikielisiksi ej ole heip-
poa Arnberg kirjoittaa: "Lasten kas- 

vattaminen kaksikielisiksi on kaikkea 
muuta kuin helppo tehtävä. Monikaan 
vanhemmista ej ole tehtävään varustau-
tunut, ja kun odotettuja myönteisiä 
tuloksia ej ala tulla, vanhemmat syyt-
tävät hyvin helposti itseään tai lapsiaan. 
Monet vanhemmat todennäköisesti 
luopuvat yrityksistään tehdä lapsistaan 
kaksikiel isiä, koska kokevat tehtävän 
liian vaikeaksi. Niinpä tämän kirjan 
yhtenä tavoitteena onkin kertoa toisten 
perheiden kokemuksista, niin että van-
hemmat valmistautuvat vaikeuksiin." 
Tämän tapaiset kohdat Arnbergin kir-
jassa ovat saattaneet saada yhden jos 
toisenkin vanhemman tuntemaan itsen-
sä entistäkin epävarmemmaksi, mikä ej 
varmaankaan ollut kirjoittajan tarkoi-
tuksena. 

Arnbergin kirjan suomenkielisen 
käännöksen kieliasussa olisi paran-
tamisen varaa. VäliIIä lauserakenteet 
tuntuvat kovin raskailta tai epäsuo-
malaisilta, ja sellaiset ilmaukset kuin 
"sekakieliperhe" (perhe, jossa isä pu-
huu lapselle yhtä ja äiti toista kieltä), 
"lörpöttely" (jokellus) jne. särähtävät 
jopa ruotsinsuomalaiseen korvaan! 

Käytännön ohjeita 
Edith Hardingin ja Philip Rileyn kirja 
Den tvåspråkiga familjen. En handbok 
i tvåspråkighet (1993) ja Colin Bakerin 
Barnets väg till tvåspråkighet. Råd till 
jåräldrar och lärare i förskola och 
skola (1996) antavat käytönnön oh-
jausta kaksikielisyyskasvatuksessa ja 
vastaavat vanhempien tavallisimpiin 
kysymyksiin lasten kaksikielisyydestä. 
Hardingin ja Rileyn kirja muistuttaa 
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Arnbergin kirjaa siinä mielessä, että 
sekin on jaettu teoreettiseen osaan ja 
todellisia kaksikielisiä perheitä esittele-
vään osaan. Teoreettisen osan otsikkoja 
ovat Barn och Språk - Vad menas med 
tvåspråkighet - Vad du bör veta om två-
språkighet - Det tvåspråkiga barnets 
utveckling - Vad påverkar beslutet att 
låta barnen vtL-a upp med två språk. 
Tämän lisäksi kirjassa on aakkosellinen 
osasto, josta löytää tietoja kaksikielis-
ten perheitten vanhempia askarrutta-
vista asioista, kuten koodinvaihdosta, 
lukemaan oppimisesta, nimenannosta, 
ääntämisestä, lasten puheen korjaami-
sesta jne. 

Colin Bakerin kirja puolestaan koos-
tuu pelkästään kysymyksista ja vas-
tauksista, jotka on jaoteltu kuuden en 
otsikon alle. Ne koskevat kaksi- ja 
monikielisten perheitten kieliä, kie-
lenkehitystä, erilaisia ongelmia, ope-
tusta jne. Kirja antaa vastauksen esi-
merkiksi seuraaviin kysymyksiin: Vad 
händer om mor- och farföräldrar och 
släkten i övrigt ogillar tvåspråkighet?—
Vilken effekt får tvåspråkighet på mitt 
barns intelligens?— Kommer mina två-
språkiga barn att få identitetsproblem 
med sina två kulturer?— Folk gör narr 
av oss när vi talar minoritetsspråk. Hur 
hör jag reagera?— Kommer mitt barns 
skolprestationer att påverkas av två-
språkigheten?jajopa Varför är många 
politiker emot tvåspråkighet och två-
språkig undervisning? 

Opetuskielenä ruotsi 
Koulumaailman kaksikielisyydestä 
kiir,nostuneille on viime vuosina il-
mestynyt useita kirjoja, esimerkiksi 
Marketta Sundmanin Barnet, skolan 
och tvåspråkigheten (1998) ja Monica 
Axelssonin, Ingrid Lennartson-Hokka-
sen och Mariana Seligrenin Den röda 
tråden. Utvärdering av Stockholms stads 
storstadssatsning - målområde språk-
utveckling och sko/resultat (2002). 
Sundman käsittelee kirjassaan erityi-
sesti ruotsinkielistä koulua käyvien 

kaksikielisten, suomalais-suomenruot-
salaisten lasten tilannetta. Koulussa 
opetuskielenä on ruotsi ja suomea ope-
tetaan vain oppiaineena. Sundman on 
testannut kaksikielisten oppilaiden kir-
jallista kielikompetenssia ja verrannut 
heitä sekä yksikielisiin suomalaisiin 
että suomenruotsalaisiin oppilaisiin. 
Sundmanin aihe on hyvin ajankohtai-
nen Suomessa, jossa ruotsalaisiin kou-
luihin tulee yhä enemmän oppilaita 
suomenkielisistä tai kaksikielisistä per-
heistä. Tämä on tietysti melkoinen 
haaste perinteisen ruotsinkielisen kou-
lun opetussysteemille. 

Pitkäjänteisyyttä 
Den röda tråden -kirjassa arvioidaan 
uusia kielenkehitystä tukevia opetus-
metodeja, joita on sovellettu rnuuta-
mien Tukholman kaupunginosien kou-
luissa kaksikielisten lasten (= siirtolais-
lasten) koulumenestyksen parantami-
seksi. Kirjan alussa on teoreettinen 
uutta lasten kaksikielisyystutkimusta 
esittelevä johdanto ja katsaus aikai-
sempaan kaksikielisten lasten opetusta 
tukevaan toimintaan samoissa kaupun-
ginosissa. Sen lisäksi kirjassa on kartoi-
tettu alussa mainitut uudet satsaukset 
eri kaupunginosissa. Yksi tärkeimmistä 
oli Tukholman yliopiston kaksikieli-
syydentutkimuskeskuksen kurssi ni-
meltä Tvåspråkiga barns språk- och 
kunskapsutveckling, johon kaikki ky-
seisten koulujen pedagogit saivat osal-
listua. Kirjan nimessä esiintyvä "punai-
nen lanka" viittaa tietämykseen kaksi-
kielisten lasten kielen- ja muusta kehi-
tyksestä yhteiskunnan eri tasoilla ja 
korostaa yhteistyön ja pitkäjäntei-
syyden tarvetta pyrittäessä takaamaan 
kaikille kaksi-ja monikielisille lapsille 
ja nuorille parhain mahdollinen kehi-
tys. Kirja kiinnostaa varmasti kaikkia 
opettajia, jotkajoutuvat työssään kos-
ketuksiin kaksikielisten lasten kanssa 
- ja kukapa opettaja ei joutuisi nyky-
päivän Ruotsissa? 

Johdantoja tutkimuksiin 
Uusin Iisä lasten kaksikielisyyttä käsit-
televään ruotsinkiehiseen kirjalhisuu-
teen on Gisela Håkanssonin Tvåsprå-
kighet hos barn i Sverige (2003). Ni- 

Identiteettiongelmia kahden 
kulttuurin takia? 
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mensä mukaisesti kirja keskittyy Ruot-
sin tilanteeseen, vaikka siinä esitellään 
melko laajasti myös alan kansainvälistä 
tutkimusta. Håkansson käy lävitse 
uusinta ruotsalaista tutkimusta ja antaa 
viitteitä moniin väitöskirjoihin ja mui-
hin yhteiskunnan ja yksilön kaksi- ja 
monikielisyyttä käsitteleviin tutkimuk-
sim. Vaikka kirja on lähinnä tarkoitettu 
yliopistotason oppikirjaksi, se kiinnos-
taa varmasti myös lasten vanhempiaja 
muita, jotka haluavat tutustua lähem-
min kaksikielisyyden eri puoliin. Hå-
kanssonin kirjassa on myös typolo-
ginen kuvaus Ruotsin kouluissa käyte-
tyistä eri kielistä. Kielten valintape-
rustana Håkanssonilla on ollut Kan-
sainvälisen kirjaston luettelo eri kielillä 
ilmestyneistä lastenkirjoistaja Ruotsin 
kouluissa äidinkielenä opetettavista 
kielistä (kaiken kaikkiaan 143 kieltä!). 

Toinen yliopistotasolle tarkoitettu 
mutta myös muil le kaksikielisyydestä 
kiinnostuneille sopiva kirja on Ulla 
Börestaminja Leena Hussin Språkliga 
möten. Två språ kighet och kontakt/in g-
vistik (2001). Tämä kirja ci keskity yhtä 
paljon yksilön kaksikielisyyteen kuin 
muut edellä esitellyt kirjat, vaan kirja 
on tarkoitettu yleiseksi johdannoksi 
kontaktilingvistiikan ja kaksikielisyy-
den opintoihin. Kirja käsittelee laa-
jemmin kielenja kielten roolia yhteis-
kunnassa sek11 kaksikielisyyden ling-
vistisiä seurauksia. 

Dosentti Leena Huss iyöskentelee Multietni-
svvden tutkimuskeskuksessa Uppsa/an vliopis- 
(0550. 
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Missä ovat 
ruotsinsuomalaiset idolit? 

Jorma 
Ikäheimo 

Katselen astiakaappiani. Kyllä: siellä 
onArabiaaja Iittalaa. Levyhyllyssä on 
Sibeliusta, Olavi Virtaa ja suomalaista 
rokkia. Kirjallisuuden puolella lopetan 
"pikaisten arviointien" tekemisen, kun 
chandlerit, kauraset, hotakaiset, stein-
beckit ja muut tuntuvat hyppivän sil-
mille joukkona, josta ej saa yhtenäistä 
otetta. Joka puolella tuntuu kuitenkin 
hiljaisena enemmistönä omaa ehdo-
tonta valta-asemaansa pitävän fakta-
kirjojen joukko. 

Kun ruotsinsuomalaiselta kysyy, mi-
tä hänen ruotsinsuomalaisuutensa on, 
vastaukseksi tulee todennäköisesti 
Nokiaa, Iittala/Arabiaa, salmiakkia, 
ruisleipää ja muuta tuttua, kuten joulu-
lauluja. Monella kosketus henkiseen 
perimään on tavaraa. Kieli alkaa häipyä 
tai on jo ehkä kadonnut käytännössä 
kokonaan. Vain tunnelma on säilynyt. 
Ruotsinsuomalaisuutta edustavat asiat 
ovat konkreettisia, eivät useinkaan ar-
kena puhuttua, Ruotsissa tuotettua suo-
men kieltä.  

lija osaa kiteyttää. 
Haavikon histoissa oli syvyyttä, pro-

vokaatiotakin: mukaan pääsi myös 
tuhon aiheuttajia. Erityispiirteenä hä-
nellä oli talousihmisten ottaminen 
poliitikkojen, taiteilijoiden ja muiden 
sekaan. 

Mikä tekee yleensäkin ihmisestä 
"suuren"? Panen sanan lainausmerk-
keihin, koska ainakin minun elämääni 
tuskin ovat nämä kantakirjaan kuulu-
tetut ihmiset vaikuttaneet. Myönteinen 
potku on tullut muualta: läheisistä, 
opettajista eli niistä hiljaisista raatajista, 
jotka omahla toimillaan ansaitsevat 
kunnioituksen. 

"Suuruudessa" on tärkeintä muutok-
sen aikaansaanti, vastavirtaan, mutta 
kuitenkin oikeaan kulku, eräänlainen 
oma ajattelu. Kielteisiäkään vaikuttajia 
ci saisi unohtaa. Usein heidän panok-
sensa saattaa tuntua vuosikymmeniä, 
ellei satojakin. 

Monen asian ajamisessa ovat kes-
keisiä tulisielut, joita monet kunni-
oittavat. Ruotsissa miltei jakamatonta 
arvostusta edustavat Nelson Mandela, 
Astrid Lindgren ja ehkä kuningatar. 
Poliittisesti korrektia on kuitenkin sa-
noa: "Onneksi Ruotsilla on kuningatar, 
kun kuningas on sellainen kun on". 
Tämän liturgian opin jo varhain tänne 
muuttonijälkeen. Toinen hauska muu-
ten samassa sarjassa on: "Käyn toki 
mielelläni Amerikassa, vaikka en mi-
kään Yhdysvaltojen ystävä olekaan." 

Suomessa on jo varmaan päättynyt 
äänestys suurimmasta suomalaisesta. 
Listojen tekemisen taisi aloittaa 1980-
luvulla akateemikko, kirjailijaja liike-
mies Paavo Haavikko Suomen Kuva-
lehdessä. Sadan hengen listalla oh 
muistaakseni pikkuruinen kuvaja kaksi 
lyhyttä lausetta. Mieleen tulee arvio 
tunnetusta taiteenkerääjästä, mesenaa-
tista: "Peri rahaa, eli taidetta". Runoi- 

Tarvitsisiko ruotsinsuomalaisuus 
oman listansa? Ehkä. Salhisi luettelon 
vielä laajentuvan etnisyyskriteerin ul-
kopuolelle muihinkin koko kansanryh-
mään suuresti vaikuttaneisiin. Hupia 
sellaisten laatiminen tuottaisi. Mukaan 
kelpuuttaisin ainakin Agricolan, joka 
silloisessa Ruotsi-Suomessa alkoi luo-
da kirjoitettua suomea. Toinen kiva 
olisi Napoleon, joka järkkäsi Suomen 
Venäjälle 1800-luvun alussa. Metsä-
suomalaisten tutkija ja "löytäjä" Gott-
lund olisi myös ehdoton jäsen tähän 
joukkoon. 1 700-luvulta muistan varsi-
najssuomalaisen Arvid Hornin, josta 
tuhi senaikaisen Ruotsin pääministeri. 

Merkittävin ruotsinsuomalaisuuteen 
vaikuttanut henkilö lienee läheltä tätä 
päivää RSKL:n puheenjohtaja Osmo 
Hormia, joka katatonisessa tahtotilassa 
hylkäsi määrätietoisen vähemmistö-
aseman ajamisen silloin, kun sen ta-
voittaminen olisi ollut strategisesti 
kaikkein järkevintä eli vuonna 1970. 
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Kulttuurin puolelta on vaikeampi 
löytää henkisiä keihäänkärkiä. Saari-
koski asui länsirannikolla vain vajaat 
kymmenen vuotta. Muiden kulttuuri-
persoonien osalta on paha sanoa mi-
tään, koska ammattilaisia on ollut vä-
hän. En kirjoita tähän sen Suomessa 
vuonna 1964 syntyneen ja Göteborgin 
seudulla asuvan, palkitun, mutta vähä-
levikkisen kirjailijan nimeä, koska hän 
on elossa. Hänen taannoinen irtisanou-
tumisensa ruotsinsuomalaisuuden kär- 

kijoukosta ej ole tähän syy, vaan se, että 
hän on niin lähellä omaa aikaamme. 

Ruosuidolin paikalle nostan mie-
luusti myös opettajan, joka vuodesta 
toiseen on opettanut paikallisille lap-
sille elävää suomea. Usein hänen työn-
sä on tuntunut toivottomalta, työto-
veritkin ovat saattaneet kyseenalaistaa 
hänen työnsä. Mutta vuodesta toiseen 
hän onjaksanut. 

Kirjoitlaja on tukholinalainen radiolounittaja 

Puoli vuosisataa Ruotsin suomenkielisiä 
kirjastopalveluja 

Kirjasto ajan kuvastimena 
Ruotsissa yleinen kirjasto on alunperin ollut osa kult-
tuurilaitosta ja sen tehtävänä on ollut kansansivistys. 
Suomessa kirjasto on perinteisesti osa koululaitosta, 
tärkeintä on että luetaan. Tästä syystä Ruotsin ja Suomen 
kirjastojen aineistovalinta on poikennut toisistaan. 

Heli 
Henri ksson 
Vasara 

Muuttoliike Suomesta Ruotsiin vii-
kastui sotienjälkeen. Suomenkielisten 
määrä kasvoi, heistä tuli osa Ruotsin 
yhteiskuntaa. 

Kummikuntaliikkeen keskusilitto 
jäijesti vuonna 1956 Suomessa kirjake-
ruun Ruotsin suomalaisten hyväksi. 
Samana vuonna iähetettiin noin 7 000 
kirjaa ensisijaisesti Boråsiin, Göte-
borgiin, Kiirunaan, Tukholmaan ja 
Västeråsiln. Lisäksi Suomen kirjasto-
seura toimitti arvostelevia kirjaluet-
teloja myös Ruotsin kirjastoja varten. 
Ruotsin kirjastojen omien hankintojen 
takuuksi kiijastot sopivat 50-luvulla ns. 
ABC-suunnitelniasta. Tämän niukaan 
kirjastojen päävastuu hajautettiin. 
Suomenkielisen kirjailisuuden päävas-
tuu annettiin Luulajan kaupunginkir-
jastolle. Sille myönnettiin valtion tukea  

suomalaisten kirjojen hankintaan en-
simmäisen kerran vuonna 1957. 

Kansankoti kasvaa 
Ruotsin Norden-yhdistys perusti 1960 
suomen kielen lautakunnan. Se teki 
aloitteita, kartoituksia ja tutkimuksia. 
Toiminta koski ennen kaikkea kouluja 
ja viestimiä. Tämän lautakunnan mer-
kitys Ruotsin suomenkieliselle väes-
tölle näyttää monelta unohtuneen. 
Kansansivistyskonsulentti Bengt An-
dersson kartoitti vuonna 1962 suomen-
kielisiä kulttuuripalveluja. Lehtori 
Raimo Henriksson toimi Nordenin en-
simmäisenä suomalaisena matkaleh-
torina Ruotsin kouluissa ja tutki suo-
malaisoppilaiden kouluoloja, kirjoitti 
niistä raportin ja toimi sittemmin asian- 
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tuntijana Kouluylihallituksessa 1964-
66. Hän esitti kollegansa, konsulentti 
Margareta Ekin kanssajärjestettäväksi 
suomen kielen virikkeitä oppilaille, 
mm. suomalaisia kirjoja, lukunurkkia 
ja lukuryhmiä kouluihinja koulukirjas-
toihin. Tärnänkaltainen, nykyoloissa 
selvääkin selvempi asia ej kuitenkaan 
ollut 60-luvun assimilaatioagenttien 
mieleen. Yhtenä näyttönä negatiivi-
suudesta on erään Botkyrkan rehtorin 
laatima kirjelmä, joka sisältää mm. 
seuraavan kohdan: "...Bunta inte ihop 
dem (eleverna) på raster eller liknan-
de. Då talar de bara finska med varand-
ra...". Valitettavasti em. kirjelmä on 
ruotsinsuomalaisten historian kirjoi-
tuksessa esitetty näytteeksi Koulu-
ylihallituksen negatiivisuudesta suo-
men kieltä kohtaan. Tutkijoilta on jää-
nyt huomaamatta, että siitä puuttuvat 
mm. Kouluylihallituksen kiertokirjei-
sim kuuluvat tunnustekstit. Kirjelmä 
tunnettiin kouluylihallituksen opetus-
osastolla, mutta sen sisältö ej saanut 
osaston hyväksyntää. 

Lautakunta perusti myös kirjasto-
oloja varten työryhmän, johon kuu-
luivat Raimo Henriksson, Leevi Luot-
sinen ja Leena Sparring. Työryhmän 
aloitteesta palkattiin Tellervo Kelén 
suomenkieliseksi matkalehtoriksi sekä 
kirjastokonsulentiksi Västmanlandiin. 
Kysely kirjasto-oloista lähetettiin koko 
maahan. Tuloksena oli ensimmäinen 
Ruotsin suomenkielistä kirjastopal-
velua koskeva kartoitus, jonka kokoo-
jana oli Sulo Huovinen. Tämän raportin 
pohjalta Norden-yhdistys järjesti semi-
naarin Västeråsiin vuonna 1970. 

Kirjavalikoimien pääpaino oli suo-
malaisessa kaunokirjallisuudessa. 
Käännöksiä oli vähän, tietokirjahli-
suutta viehä vähemmän. Sanoma- ja 
aikakaushehtiä tilattiin jonkin verran. 
Lastenkirjalhisuuden osuus oli pieni, 
ainoastaan 35 kunnassa oli yli 50 suo-
menkielistä Iastenkirjaa. Sopeuttamis-
politiikka näkyi selvästi. 

Taistelua sorrettujen ja 
vähäosaisten puo[esta 
Ruotsin kirjastojen siirtohaispahvelujen 
ideologi oli kirjastonhoitaja Olaf Berg-
gren. Hänen johdohlaan kiteytyivät 
kirjastojen siirtolaisille ostettavan ai- 

neiston hankintaperiaatteet. Tavoittee-
na oli helpottaa yhteyksien pitämistä 
kotimaahan tilaamalla lehtiä ja ajan-
kohtaista kirjallisuutta, mahdohlistaa 
siirtolaisten omien juurien ja identi-
teetin vahvistaminen hankkimalha 
kansahhisia eepoksia ja klassikoita sekä 
muta kulttuuriin hiittyviä perusteoksia 
ja helpottaa oleskelua uudessa koti-
maassa, Ruotsissa. Tähän tarvittiin 
ruotsin kiehen kursseja, kielioppeja, 
sanakirjoja, Ruotsia koskevaa tieto-
kirjalhisuutta ja pohjoismaista kauno-
kirjallisuutta käännöksinä. 

Västeråsin kirjastokonferenssin jäl-
keen järjestettiin useita konferensseja. 
Suomenkieliset pahvelut olivat kirjasto-
henkilökunnahle tärkeitä, kiinnostavia 
jopa kaupahlisesti. Suomalaiset käyt-
tivät kirjastoa huomattavasti ahkeram-
min kuin muut siirtohaiset. Kirjastoväki 
ihmettehi ja ihaihi heidän lukutapojaan. 
70-luvun alussa keskustehimme suoma-
laisten kirjojen saannin helpottamisesta 
Arstan suomalaisessa kirjakaupassa 
Bokspeditionissa. Mukana ohivat Irja 
Heino Bokspeditionista, Lihlemor Ny-
ström Bibhiotekstjänstistä ja minä 
Tukholman kaupunginkirjastosta. 
Vuonna 1973 Bibhiotekstjänst aloittikin 
suomalaisten kirjojen säännölhisen 
myynnin. Parhaimmilhaan Bibhioteks-
tjänst tarjosi lähes tuhat nimikettä vuo-
sittain. Se ej kuitenkaan ollut kirjasto-
jen ainoa hankintalähde, vaikka eh-
dottomasti vaivattomin. Suomahaisia 
kirjoja kirjastoväki hankki myös homa-
matkoihlaan Suomessa, tai ne tilattiin 
suoraan Suomen kirjakaupoista sekä en 
paikkakuntien suomalaishiikkeistä. 70-
luvulla varsin tärkeä tekijä oli turku-
lainen, sittemrnin paraislainen, Nordisk 
Bokimport -lehtikirjakauppa. Se myi 
suomalaisia kirjoja autosta ovelta ovel-
le, kirjastosta kirjastoon. On mielen-
kiintoista seurata Nordisk Bokimportmn 
kirja-auton myyntireittiä. Suomalainen 
kirja,jota ei löydy suurista kirjastoista, 
onkin yllättäen pikkukunnalla kirja-
auton reitin varrella. 

Vuoden 1976 kunnahhinen äänioike-
us teki siirtolaisista, myös ruotsinsuo-
malaisista, kiinnostavia. Siirtolaisia 
vahittiin muodon vuoksi kunnan pohiit-
tisille harjoituspaikoille eri hautakun- 
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tim, ensisijaisesti kulttuuri-ja kirjasto-
lautakuntiin. Kirjastoihin perustettiin 
uusia virkoja, joissa suomen kieli las-
kettiin ansioksi. Usein toimenkuvaan 
kuuluivat kaikki siirtolaiset, toisinaan 
suomalainen virka oli yhdistetty kirjas-
tojen työpaikkalainaukseen. 

Suomenkielinen kirjastoväki taisteh 
pitkään yksinään. Ruotsinkiehinen kir-
jallisuus oli tärkeintä, suomenkielinen 
kirjallisuus oli jäänyt vapaa-ajan har-
rastukseksi. Tästä syystä perustimme 
oman yhdistyksen, Ruotsin suoma-
laiset kirjastovirkailijat. Tuimme toisi-
amme, lähetimme kirjelmiä, halu-
simme vaikuttaa. Pidimme esitelmiäja 
esittelimme kirjoja niin suomeksi kuin 
ruotsiksikin, tietenkin ilmaiseksi hyvän 
asian vuoksi. Ansiokkain tulisielu oh 
Ulla Kaitavuori. Hän oli toiminut has-
tenkirjastonhoitajana Norrtiiljessä. 
Samat ruosulapset hän tapasi myö-
hemmin Tukholman tutkintavankilan 
kirjastossa. Hän on esittänyt esimerkin 
ruotsalaisten ja suomalaisten lukuta-
voista: suomalainen toi voi jotain heip-
polukuista luettavaa, esimerkiksi Dos-
tojevskiä. 

Ulla Kaitavuori vahikoi ensimmä-
set suomenkieliset nauhoitettavat kirjat 
Ruotsin ääni- ja pistekirjakirjastolle 
(TPB) vuonna 1974. Maahanmuutto-
virasto oli myöntänyt tähän tarkoi-
tukseen 20 000 kruunua. Vuodesta 
1989 hähtien TPB : n kansainvähisenä 
kirjastonhoitajana on toiminut Maria 
Tapaninen. Hän on vaikuttanut merkit-
tävästi kirjastojen siirtolaistoimintaan 
sekä Ruotsissa että kansainvähisesti. 
Suomalaisia kirjoja ostetaan vuosittain 
nom 200. 

Suomen instituutihla on oma kir-
jastonsa. Sen historia liittyy Tukhol-
man suomalaisen seuran toimintaan, 
seuran kirjat Iuovutettiin Suomitalo-
säätiölle, instituutin edeltäjähle, vuon-
na 1975. Nykyään instituutin kirjas-
tossa on noin 10000 nidettä, joista suu-
rin osa on suomenkielisiä muttajonkin 
verran on myös suomenruotsalaisia,  

siellä on myös runsaasti lehtiä, musiik-
kia, videofilmejä ja cd-rom-levyjä. 
Kirjasto toimii Tukholman alueehla lä-
hikirjastona yleisiä kirjastoja täyden-
täen. 

Ohlessani työssä Suomitalossa vuon-
na 1975 tutkin kirjastopalvelujen muu-
toksia ja jatkoin siis Nordenin rapor-
tissa aloitettua selvitystä. Myöhemmät 
tutkimukset on laadittu Vahtion kult-
turineuvoston nimissä. Miklos Guhyas 
teki suuren kartoituksen kaikkien sur-
tolaisten kirjastopalvehuista 1979 ja 
Barbro Roos yhdessä Barbro Karlénin 
kanssa 1985. Myöhemrninkin kulttuu-
rineuvosto on tehnyt tutkimuksia suo-
mahaisista palveluista, joista kirjoitin 
raportin syksyhlä 1991. 

Solidaarisuuden alamäkeä 
Suomen kieli kiinnosti vielä 80-luvulla 
myös ruotsinkiehistä kirjastohenkilö-
kuntaa. Eri puohihla Ruotsia pidettiin 
kursseja ja esitelmiä, Norden-yhdis-
tyksen aloitteesta olin vetämässä niitä 
myös Hanasaaressa ja Suomitalossa. 
Ulla Kaitavuori jatkoi ansiokkaasti 
esitelmiään hastenkirjoista, minuhla oh 
tapana puhua suomen kiehestä ja ai-
kuisten kirjalhisuudesta. Suomalaista 
opettajakoulutusta oli Tukholmassa ja 
Göteborgissa, lapset lukivat suoma-
haisia kirjoja. Yhdistyksemme yritti 
saada aikaan yhteistyötä opettajien 
kanssa ja hisätä hastenkirjalhisuuden 
osuutta opettajien koulutuksessa. Yh-
distys järjesti suomenkiehistä jatko-
koulutusta yhteistyössä Tukholman 
kaupunginkirjaston, kulttuurineuvos-
ton ja Suomitahon kanssa. 

Suomenkielisen aineiston hankinta 
ja lainaus kasvoi 80-huvun puohivähiin 
asti. Vuonna 1985 Ruotsin kirjasto-
seura jakoi tunnustuksen kirjastojen 
suirtohaispalvehujen uraauurtavasta 
työstä Mikhos Gulyakselhe ja minulle. 
Varsinainen alan ideologi Olaf Berg-
gren jäi ilman kunniaa. Toiminta oh 
huipussaan, mutta selvä ahamäki oh 
alkanut. 

Tietoyhteiskunta ja alamäki 
Kouhulaitos kunnahhistettiin, ruotsin 
kieleen panostettiin. Suomenkiehinen 
opettaj akoulutus hopetettiin, suomen-
kiehisestä opettajasta tu! i taval linen 

Suomen instituutin kirjastossa o 
noin 10 000 nidettä 
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luokanopettaja, suomen kieli supistui 
lähes olemattomiin Ruotsin peruskou-
luissa. Kunnan kouluissa talous oli äi-
dinkieltä tärkeämpi, palattiin 60-luvul-
le. Eri puolille maata alettiin perustaa 
vapaakouluja. Ne olivat vielä lasten ja 
nuorten suomen taidon takeena. 

Tilannetta pahensi se, että kaupungin-
osalautakunnista tuli muoti-ilmiö. De-
mokratian nimissä suomalaisvähem-
mistö hajotettiin pirstaleiksi. Kirjas-
tojen siirtolaisvirat, suomalaisista vi-
roista puhumattakaan, katosivat inel-
kein täysin, vain jokunen säilyi. 

Yksi ainoa arvostelija vaikuttaa 
kirjastojen valintoihin joko 
teilaamalla tai kehumalla kirjaa 

Viidessä vuodessa kirjaston suomen-
kielisten kirjojen lainaus laski 37 pro-
senttia koko maassa. Tästä syystä Gö-
teborgissa tutkittiin "Pekan" lukutapo-
ja ja -tottumuksia. Bibliotekstjänstin 
myynnin haittapuolet olivat ilmeisiä. 
Kaikissa kirjastoissa oli samat kirjat. 
Yksi ainoa arvostehija voi joko teilata 
kirjan tai kehua ansiottomasti, mikä 
vaikutti kirjastojen vahintoihin. Nordisk 
Bokimport kävi edelleen myyntikier-
roksellaan, mutta tarjonta keskittyi 
muuhun kuin suomalaisiin kirjoihin. 
Kirjastot eivät poistaneet vanhoja, jo 
luettuja kirjoja. Suhteehlisen täydet 
hyllyt antoivat vaikutelman hyvästä 
tarjonnasta. Pekka oli kuitenkin jo 
lukenut kirjat, jotka häntä kiinnostivat, 
ja uusien hankinta väheni. Kun Bib-
hiotekstjänst parhaimmihlaan tarjosi 
lähes 1 000 nimikettä vuodessa, 90-
luvun lopuhla tarjonta putosi lähes puo-
leen. Ohimme oravanpyörässä. Uuden 
suomalaisen kirjahhisuuden tuntemus 
oli puutteellista. Suomalainen kauno-
kirjallisuus kaupunkihaistui ja muut-
tui akateemisemmaksi, laajan epiikan 
osuus väheni. Ruosut eivät tunnistaneet 
itseään tästä uudesta kirjalhisuudesta. 
Lisäksi kirjastojen luettelot olivat tie-
tokonekannoissa, suomenkielisiä uu-
tuushankintaluetteloja painettiin enää 
vain aniharvassa kirjastossa. Vaikka 
tietokone helpottaa luetteloiden tekoa, 

niiden tulostus ja painatus tulee kal-
liiksi. 

Vuonna 1995 valtion kulttuurineu-
vosto teki aloitteen suomenkiehisten 
kirjasto-olojen parantamiseksi. Et-
simme vastausta kysymyksiin: Onko 
syy lainauksen vähenemiseen kirjas-
tossa vai yhteiskunnassa? Tiedonpuut-
teestako on kysymys? Voisiko kehittää 
menetelmiä muidenkin vanhojen sur-
tolaisryhmien kirjasto-olojen paran-
tamiseksi? 

Kolmen vuoden projektissa oli mu-
kana neljä kirjastoa: Boråsin ja Göte-
borgin kaupunginkirjastot (pääkirjas-
tot) sekä Norrbottenin ja Västman-
landin Iääninkirjastot. Kaikki nämä 
kirjastot elvyttivät kokoelmiaan, pois-
tivat vanhoja kirjoja, ostivat uusia pal-
jolti lainaajien toivomusten mukaan, 
paransivat yhteyksiään paikkakunnan 
suomahaisiin, informoivat uusista kir-
joistaja kirjailijoista, järjestivät kirjal-
Iisuusohjehmia sekä kirjastoissa että 
seuroissa, vahvistivat yhteistyötä ra-
dion ja koulun kanssa sekä myivät 
poistokirjoja. Kirjastoihin hankittiin 
myös suomahaisia videonauhoj a. Te-
kijänoikeussyistä jouduimme rajoittu-
rnaan YLE:n videotuotantoon. Video-
kokeilu oli jo aikaisemmin ahkanutTui-
ja Vartiaisen aloitteesta Västeråsin ja 
Göteborgin ohessa myös Eskilstunas-
sa. Videot houkuttehivat kirjastoon uu-
sia hainaajia tai palauttivat vanhoja 
asiakkaita. Kirjastoihin hankittiin myös 
Iisää kasetti- ja äänikirjoja sekä mu-
siikkia ja muhtimediaa. 

Kaikissa neljässä kirjastossa koke-
mukset projektista olivat positiivisia. 
Tosin lääninkirjastojenja kuntien p1111-
kirjastojen toiminta ja edehlytykset 
poikkeavat toisistaan, joten vertaihu on 
vaikeaa. Lisäksi näissä neljässä kirjas-
tossa keskityttiin eri ruotsinsuomalais-
ryhmiin. Suomenkieliset olivat muut-
taneet eri alueille eri aikaan, suomen 
kielen asema ja aikaisemmat lukutavat 
vaihtehivat pahjon. Suurimpana ongel-
mana on kaikkien kirjastojen tarjonnan 
samanlaisuus. Suurlukijoihla ej ole rut-
tävästi vahinnan varaa. Vanhempi pohvi 
ahkaa tarvita myös äänikirjoja ja iso-
tekstisiä kirjoja. Monehhe on ensiar-
voisen tärkeätä tavata suomenkiehistä 
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henkilökuntaa saadakseen henkilökoh-
taista tietoa uutuuksista ja ylläpi-
tääkseen näin kirjaston avulla yhteyttä 
suomen kieleen ja kulttuuriin. Toisen 
ja kolmannen polven ruotsinsuomalai-
sille suomenkieliset kirjastopalvelut 
eivät ole yhtä tärkeitä, heidät kirjasto 
tavoittaa parhaiten uusien videoiden ja 
musiikin avulla. Juuret löytyvät hel-
pommin musiikista ja puhutusta kie-
lestä kuin kirjallisuudesta. Näitä näke-
myksiä vahvistivat kokernukset Eng-
lannista, jossa kolmannen polven kim-
nostusta omaan kulttuurin pidetään yllä 
englanninkielisten lehtien, rnusiikinja 
muun materiaalin kuin kirjojen avulla. 
Tosin englanti on valtakieli ja Englan-
nin kirjastot toimivat eri periaatteiden 
mukaan kuin Ruotsin. 

Tukholman kaupunginkirjaston yh-
teyteen perustettiin 90-luvun alussa 
valtion tuella uusi siirtolaiskirjallisuu-
den lainauskeskus (Invandrarlånecent-
ra!). Se oli aluksi vastuussa kaikista 
muista "siirtolaiskielistä" paitsi suo-
mesta, eikä myöskään ns. koulukielistä 
(englanti, ranska, saksa). 

Tukholman kaupunginkirjastossa 
tämä kirjallisuus sijoitettiin pääkir- 

jastoon. Valtakunnallinen vastuu suo-
menkielisestä toiminnasta jäi epäsel-
väksi. 90-luvun lopulla Siirtolaiskirjas-
tokeskus muutti Tukholman keskus-
taan, pääkirjaston viereen ja muuttui 
suljetusta lainauskeskuksesta yleisölle 
avoimeksi kirj astoksi, Siirtolaiskirj as-
toksi (Invandrarbibliotek). Suornenkie-
linen kirjallisuus on edelleen pääkirjas-
tossa. Vastuu suomenkielisestä toimin-
nasta on jaettu Tukholman pääkirjas-
ton, lääninkirjastonja siirtolaiskirjaston 
välillä, vailla suunnitelmallista yhteis-
työtä. 

Taistelua olemassaolosta 
Tietotekniikka on avannut kaikkien kir-
jastojen tarjonnan suurelle yleisölle. 
Asiakkaiden toivomukset otetaan en-
tistä paremmin huomioon kirjavalin-
noissa. Kaukolainat lisääntyvät. Yleis-
ten kirjastojen ja yliopistonkirjastojen 
yhdistämisestä keskustellaan. Gotlan-
nissaja Härnösandissa ajatus on toteu-
tettu. Koulukirjastojen asema on enti-
sestään heikentynyt, vapaakoulut eivät 
ole panostaneet omaan kirjastoon. Vii-
me vuosikymmenellä saatu kirjastolaki 
on hampaaton.  
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Bibliotekstjänst tarjoaa nom 400 
nimikettä vuosittain. Suuretja vanhen-
tuneetja sen vuoksi käyttökelvottomat 
kokoelmat vievät paljon tilaa ahtaissa 
kirjastoissa. Uutuushankinnat keskitty-
vät suomalaiseen kaunokirjallisuuteen. 
Nuortenkirjoja ej osteta eikä lueta, tie-
tokirjallisuudesta vain historia ja elä-
mäkerrat löytyvät kirjaston hyllyistä. 
Lehtitilauksia supistetaan. Paluu 60-
lukuun on ilmeinen. 

Suomenkielinen toiminta ej kiinnos-
ta Ruotsin kirjastoväkeä, vähemmistöt 
eivät ole muodissa. Kirjastoväki suh-
tautuu tosin suopeasti suomalaisten 
esittämiin ehdotuksiin. Ruosut ovat 
vain val itettavan hiljaisia. Moni uskoo 
heidän siirtyneen lukemaan ruotsiksi. 
Suomalaista kirjallisuutta käsitteleviä 
kursseja ja konferensseja järjestetään 
harvoin. Suomea taitavat kirj astovir-
kailijat ovat siirtyneet täysin ruotsa-
laisiin virkoihin. Suomalainen toiminta 
jää taas vapaa-ajan harrastukseksi. 
Tältä pohjalta on ymmärrettävä suo-
malai sen kirjastokonsulentin tarve. 
Asiaa on ollut viemässä eteenpäin 
myös Ruotsinsuomalaisten valtuus-
kunta, jossa kirjastoalaa edustaa Ruot-
sin suomalaisten kirjastovirkailijoiden 
puheenjohtaja Marjatta Tengström. 
Hän on tehnyt vakuuttavan panoksen 
siirtolaisten hyväksi Rinkebyn kirjas-
tonjohtajana, mutta toimii nykyään 
kirjastonjohtajana Ostermalmin kirjas-
tossa. 

Vallion kulttuurineuvoston selvi-
tyksessä ej ehdoteta 
kirjastokonsulentin virkaa 

Valtion kuitturineuvosto antoikin 
viime syksynä Barbro Ejendalille teh-
täväksi tutkia suomalaisen kirjasto-
konsulentin viran perustamista. Vai-
kuttimena kartoitukseen on suomen 
asema virallisena vähemmistökielenä 
ja ruotsinsuomalaisten toistuva vaati-
mus viran perustamisesta koko maata 
varten. Selvitysjulkaistiin kevättalvella 
2004. Siinä ehdotetaan kirjallisuutta ja 
muuta aineistoa käsitteleviä kaksi-
kielisiä opintopäiviä. Se suosittaa fil-
min ja rnusiikin hankintaa kirjastoihin 

sek11 panostusta ruotsinsuomalaisiin 
lapsiinja nuoriin, tähdentää uutta suo-
menkielistä tietotekniikkaa sekä ruot-
sinsuomalaisten viestimien käyttöä 
informaatjokanavina. Lisäksi se koros-
taa toimenpiteitä suomen kielen ase-
man ja kirjaston palvelujen paranta-
miseksi. Selvitys ci ehdota kirjastokon-
sulentin virkaa. Siltä osin juna on jo 
men nyt. 

Olen tutkinut Göteborgin lainausti-
lastoja ja todennut, että suomalainen 
lainaus on seitsemänä viime vuonna 
edelleenkin vähentynyt, lähes puolit-
tunut koko kaupungmssa, samalla kun 
pääkirjaston lainaus on kasvanut. Uutta 
aineistoa hankitaan sinne j atkuvasti, 
moni on kyllästynyt llihikiijastoonsa ja 
siirtynyt vähin äänin pääkirjaston 
asiakkaaksi. Kirjaston kokoelmia on 
alati uudistettava, yleinen kirjasto ej ole 
varasto, museo eikä arkisto. Kokoel-
maa on luonnollisesti hoidettava jat-
kuvasti poistamalla vanhaa ja hank-
kimalla uutta aineistoa. 

Mielenkiintoista kehitystä tapahtuu 
Boråsissa. Asukkaista yli 9 000:11a on 
suomalaistausta. Eläkeläisten määrli on 
nopeasti lisääntynyt, tätä nykyä heitä 
on yli 1 100. Boråsissa on pitkään ol-
lut aktiivia suomalaistoimintaa. Ulla-
Maija Airola on toiminut siellä kirjas-
tonhoitajana vuodesta 1978. Hän on 
vastuussa kaikista siirtolais-ja vähem-
mistökielistä. Hän on hakenutja saanut 
valtion kulttuurineuvostolta määrä-
rahoja projektiin, jossa korostetaan 
ruotsinsuomalaisten eläkeläisten me-
kitystä suomen kielen vaalijoinaja sen 
aseman vahvistajina. Kirjastosta ollaan 
luomassa kaupungin suomalaiskes-
kusta, kirjasto vaalii kuntoaja vähentää 
eristyneisyyttä. 

Eskilstunan kirjasto on toinen hyvä 
esjmerkki suomalaisen kirjastotoimin-
nanjatkuvuudesta. Kulttuuriassistentti 
Maire Dahlman aloitti työnsä Eskils-
tunan kirjastossa 1979, hän on huo-
lehtinut kaikesta suomenkielisestä 
toiminnastaja aineistosta. Hän on mu-
kanajärjestämässä ohjelmia, kirjailija-
vierailujaja Runokahvilaa. Hänellä on 
laaja suomalainen verkostoja hän hoi-
taa suomenkielistä aineistoa asian-
tuntevasti. Hän on tehnyt mahtavan 
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työn Eskilstunan suomalaisten parissa. 
Hänenkään virkansa ej nykyään ole 
yksinomaan suomalainen, puolet on 
ruotsinkiel istä kulttuuritoimintaa. Mä-
larinlaakson korkeakoulun Suomen 
kielen ja kulttuurin keskus sekä suo-
men paikallinen vähemmistökielen 
asema Eskilstunassa voivat antaa kir-
jastotoimelle lisäpontta. 

Suomen kielen ja kulttuurin säi-
lyttäminen ja elvyttäminen Ruotsissa 
on kaikkien ruotsinsuomalaisten asia 
eikä ainoastaan joidenkin, kuten kir-
jastoväen. Yhteisvoimin meidän on 
pidettävä huolta siitä, että suomi elää 
perheissämme ja elämässämme. Yh-
teisvoimin meidän on toimittava, esi-
tettävä vaatimuksia. Yhteistyön on toi-
mittava paremmin. Viestimillä on tässä 
tärkeä osa. Erinomaisena esimerkkinä 
voisi mainita Asko Sahibergin syksyn  

2003 kirjakatsauksen Ruotsin Sano-
missa. Viestimet voisivat kertoa enem-
mänkin kulttuuri- ja kirjauutuuksista. 

Moni puhuu uuskiinnostuksesta suo-
men kieltäja kulttuuria kohtaan. Suo-
men kielen kursseja lainataan paljon. 
Suomi on menestyvä EU-maa, Nokia-
Suomi; suomalaisuutta ej hävetä. Toi-
nen sukupolvi on ehkä menetetty, mutta 
kolmas on kiinnostunut isovanhem-
piensa kielestäja kulttuurista. Hyvänä 
lisänä on suomen virallinen vähem-
mistöasema, ainakin paperilla. 

Varoittavaksi enteeksi toivottavasti jää 
Ruotsin suomalaisuuden perusteos, 
Suomalaiset Ruotsissa, jossa suomen-
kielinen kirjastotoiminta on jätetty 
kokonaan käsittelemättä. 

Kirjoittaja tojiflij kirjastonhoitajana 
Göteborg issa 

Lähteit: 
Airola, Ulla-Maija: Har ni läst Päätalos senaste bok? Borås stadsbibliotek, 1996. 
Biblioteket mitt i världen. SAB:s kommitté för mångkulturell bilioteksvcrksamhet, 1998. 
Ejcndal, Barbro, Finns finska på biblioteken? Folkbibliotekens verksamhet för finsktalande 1 Sverige. 
Kulturrådct, 2004. 
Från Päätalo till PC, Statens kulturråd, 1997. 
Gulyas, Miklos: Bihliotek.sservice tiilfinsktalande i Stockholms län. Stockholms länsbibliotek, 1990. 
l-lenriksson, Raimo: Miten historiaa kirjoitetaan, Viikkoviesti 2001:35. 
Henriksson Vasara, Heli: Sven gefinnar finns dom? Statens kulturråd, 1992:6. 
Huovinen, Sulo: Biblioteken och de finskspråkiga invandrarna. Föreningen Norden, 1971. 
Invandrarna och biblioteket. SO,1974. 
Karlén, Barbro & Roos, Barbro: Det ,nångspråkiga biblioteket. Statens kulturråd, 1986:8. 
Korkiasaari, Jouni & Tarkiainen, Kan: Suomolaiset Ruotsissa, Siirtolaisuusinstituutti, Turku, 2000. 
Norrbottningar med finsk hakgund & biblioteken i Norrbotten. Norrbotcns länshibliotek, 1995. 
Paulin, Anja: De nationella minoriteterna och kulturlivet. Statens kulturråd 2001:4. 
Söderberg, Ingemar: Har Pekka slutat läsa? Göteborgs stadsbibliotek, 1995. 
Vartiainen, Tuija: Läsvanor hos tvåspråkiga barn (finska/svenska). Västmanlands Iänsbibliotek, 
1996. 
Vasara, Heli: Rapport över undersökning angående bi hlioteksverksamhet för finsktalande. Stiftelsen 
Finlands Hus, 1976. 
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Vähemmistökielet esittelyssä 
Ruotsin kielilautakunnan toimittamassa kirj asessa 
Sveriges officiella minoritetsspråk esitellään lyhyesti 
Ruotsin viisi virallista vähemmistökieltä. Kirjan toivoi-
si löytyvän jokaisesta kodista ja jokaiselta työpaikalta 
tässä maassa. 

Marja 
Räihä 

Suomi, meänkieli, saame, romani ja 
jiddis saivat virallisen vähemmistö-
kielen aseman vuoderi 2000 huhtikuun 
alusta. Kielet esiteltiin Ruotsin kieli-
lautakunnan Språkvård-lehdessä vuosi-
na 2001 ja 2002. Sveriges officiella mi-
noritetsspråk -kirja on koottu näistä 
artikkeleista. 

Kaikista kielistä on tiivistetty ku-
vaus: kielen historia, käyttöalatja kie-
lenkäyttäjien arvioitu määrä sekä Ruot-
sissa että muualla maailmassa, kielen 
eri varieteetit, ääntäminen, sanojen ra-
kenne ja taivuttarnineri, sanastoja sano-
jen alkuperä sekä lauseiden muodosta-
minen ja kirjoitusasu. 

Kirjasta saa hyvän kuvan siitä, min-
kälaisissa vaikeuksissa pienet vähem-
mistökielet ovat olleet - varsinkin 
kielet, joilla ei ole omaa kansakuntaa, 
saame, romanijajiddi. Näistä kielistä 
on olemassa lukuisia varieteetteja, ku-
ten romanista kolrne erilliseksi luoki-
teltua kieltäja niissä yhteensä 60 varie-
teettia. Se mitä kutsutaan saamen kie-
leksi on vähintään kolme erilaista kiel-
tä,joissa on yhteensä yhdeksän en mur-
retta neljän valtakunnan alueella. 

Ensimmäinen saamen kirjakieli otet-
tän käyttöön Norjassa ja Ruotsissa 
1950; viimeksi oikeinkiijoitusmuodon 
on saanut luulajansaame. Suomea lu-
kuun ottamatta kaikille muille, nyt vi-
rallistetuille vähemmistökielille onkin 
tyypillistä se, että ne ovat olleet ole-
massa pitkään vain puhuttuina kielinä. 
Tornionlaaksossa puhuttavasta meän- 

kielestä ci vieläkään ole standardi-
muotoa. Kielen tietoinen säilyttäminen 
ja kehittäminen alkoi vasta 1980-
luvulla. 

Kirjan suurin anti on, että se häl-
ventää epäluuloja ja kasvattaa ym-
märrystä kielivähemmistöjä kohtaan. 
Esimerkiksi romani on vähemmistö-
kieli kaikissa niissä maissa, joissa sitä 
puhutaan. Indoeurooppalaiseen kielisu-
kuun kuuluva, Ruotsissa puhuttava ro-
mani on saanut vaikutteita sekä ruot-
sista että suomesta 500 vuoden aikana. 
Lisäksi uudet maahanmuuttajat ovat 
tuoneet omia kielivarieteettejaan. 

Ruotsissa on 1600-luvulta alkaen 
puhuttujiddiiä, Euroopanjuutalaisten 
Saksassa alkunsa saanutta kieltä. Kie-
len rakenne perustuu saksan kieleen, 
josta se on ottanut suurimman osan 
sanavartaloistaan. Alunperin kirjoitta-
miseen on käytetty heprean kielen aak-
kosia ja tapaa kirjoittaa oikealta va-
sernmalle. Kieleen on tehty myös lati-
nalaiseen aakkostoon perustuva sään-
nöstö. 

Mielenkiintoista on vertailla suomen, 
meänkielen ja saamen kieliopil lisia 
eroavaisuuksia, joista näkyy osittain 
ruotsin vaikutus mutta joista löytyy yh-
tymäkohtia esimerkiksi viron kieleen. 

Suomen kielen puhujia on Ruotsissa 
noin 300 000. Täällä puhutusta suo-
mesta käytetään nimitystä ruotsin-
suomi samaan tapaan kuin Suomessa 
puhuttavasta ruotsista nimitystä suo-
menruotsi. Esittelyn mukaan on huo-
mattava, että Ruotsiin ej ole syntynyt 
omintakeista ruotsinsuomen murretta 
tai suuria alueellisia vaihteluita. 

Vähemmistökielten lisäksi on viit-
tomakieli saanut kirjassa oikeutetun 

Jiddi, meänkieli, romani ja 
saame ovat olleet olemassa 
pitkään vain puhuttuinakielinä 
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paikan. Artikkelissa todetaan, että 
Ruotsissa käytössä oleva viittomakieli 
on ruotsalainen kieli. "Sen kiyttäjä-
määrästä ej ole tarkkaa lukua, mutta 

Ruotsin kuurojen keskusliitto luokit-
telee viittomakielen ensimmäiseksi 
kieleksi." 

Sveriges officiella ,ninoritetsspråk. 2003, Svenska språknämnden och Norstedts Ordbok, Inger 
Ahigren (viittornakieli), Paula Ehrnebo (suomi), Kari Fraurud (ronlani), Mikael Svonni (roinani), 
Susanne Sznajderman-Rytz (jiddit) ja Erling Wande (meänkieli). 

Syksykö tylsä ja ikävä? 
Syksyä väitetään usein pimeäksi, ikäväksi ja synkäksi. 
Jos ajattelet näin, et ehkä ole ottanut vaarin syksyn tar-
joamista mahdollisuuksista. Ajattele toki, mitä olemme 
tänäkin vuonna saaneet kokeaja mitä vielä on edessä! 

Hannele 
Ennab 

Ruotsin-
suomalainen 
kielilautakunta 

Alkusyksy on tarjonnut mitä ihastutta-
vampaa väriloistoa luonnossa. Pimeys 
toki lisääntyy, mutta sitähän voi valais-
ta kynttilöin ja lampuin. Todellisen 
valoruiskeen rnarraskuuhun toi pvhäin-
päivä (alla helgons dag, aik. allhelgo-
nadagen), kun vainajiaja uskon esiku-
via muistettiin sytyttämällä kynttilöitä 
ja hautausmaille levisi niiden loiste. 
Aietnmin päivä tunnettiin Suomessa 
nimellä pyhäinmiestenpäivä mutta 
nimi muutettiin sukupuolisesti neut-
raaliksi vuonna 1967. Tänä vuonna py-
häinpäivä osui Kustaa Aadolfin päi-
vään (Gustav Adolfsdagen). Suomessa 
vietettiin samana päivänä myös ruot-
salaisuuden päivää (svenska dagen). 

Muutaman päivän päästä oli taas 
aihetta juhlimiseen: oli Martin päivä 
(mårtensdagen) ja sitä edeltävä aatto-
ilta (mårtensafton). Varsinkin Skånes-
sa syötiin silloin perinteisesti uunissa 
paistettua inartinhanhea (må rtens gås) 
ja hanhen- tai sianverestä valrnistettua 
mustakeittoa (svar/soppa). Martin päi-
vä oli alun perin piispa Martinuksen 
muistopäivä ja merkitsi talven alkua. 
Monin paikoin järjestettiin martin-
markkinoita (mårtensmässa). 

Martin päivänä Ruotsista Suomeen 
postitettu onnittehukortti ei, kokemuk- 

seni mukaan, ehdi perille ajoissa isän-
päiväksi (färs dag)! Mutta ci hätää: 
ajatushan se tärkeä olikin! 

Isänpäivää seuraava sunnuntai oh 
kirkkovuoden viimeinen sunnuntai eli 
tuoiniosunnuntai (do,nssöndagen). 

Adventti (advent) tarkoittaa tulemista 
ja uusi kirkkovuosi alkaa 1. adventti-
sunnuntaista eli 1. adventista (första 
söndagen i advent,första advent), jo!-
bin lauletaan Hoosiannaa (Hosianna) 
ja kirkoissa ja kodeissa sytytetään ad-
venttikvnttelikön (adventstake) ensirn-
mäinen kynttilä. Adventin aika on jou-
lun odottamista ja siihen valmistau-
tumista. Moni koti koristehhaankin ad-
venttisunnuntaiksi joulukoristein, vä-
hintäänkin asettarnahla ikkunalaudalle 
sähkökvnttelikkö (elljusstake). Se tuo 
marras-joulukuun pimeyteen runsaasti 
lisää lämmintä valoa! 

Meille suoma!aisih!e ensimmäistä 
adventtia edeltävä ilta on toki myös 
perinteisesti pikkujoulu (suom.ruots. 
lilla jul)! Varsinaista joulua odotehlessa 
pöytä koristellaan pienehlä joulukuu-
sellaja lapsihle annetaan pienet pikku-
jou!ulahjat. Syödään piparkakkuja ja 
juodaan ehkä ghögiä. Ruotsalaisilla tätä 
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perinnettå ej ole. 
Suomalaisjlle pikkujoulu ja ennen 

kaikkea sen monikkomuoto pikku-
joulut merkitsee tunnetusti muutakin 
kuin pienimuotoista joulun viettoa, 
nimittäin henkilöstönjoulujuhlaa (ju/-
fest) työpaikoilla. Ruotsissa vastaavien 
juhlien vietto on harvinaista. Työpai-
koilta mennään sen sijaan useimmiten 
yhdessä ravintolaan syömään lounasta 
tai päivällistäjoulupövdästä (julbord). 

Pikkujouluhulinan ja jouluvalmis-
telujen lomassa rauhoitutaan juhlista-
maan Suomen itsenäisyyspäil'ää (själv-
ständighetsdagen) kynttilöin ja monen-
laisin menoin ja muistotilaisuuksin. 
Monen suurena huvina on katsella tele-
visiosta presidentin vastaanottoa, kuun-
nella haastatteluja ja arvostella etenkin 
naisten pukuja ja kampauksia. 

Ruotsissa asuville avautuu saman-
tapainen huvi vielä samalla viikolla 
Nobelin päivänä (Nobeldagen), koska 
juhlallinen palkintojen jako, sitä seu-
raava illallinen ja tanssiaiset televisi-
oidaan. 

Vuoden pimeintä aikaa, Lucian päi-
vää t. lucianpäivää (luciadagen, lucia) 
valaisee Lucian kulkue (luciatåg, lus-
setåg).Valkopukuinen, kynttiläkruu-
nuun somistautunut Lucia-neito (Lu-
cia, lussebrud), "valon tuoja", laulaa 
päiväkodeissa, kouluissa, työpaikoilla, 
sairaaloissa ja vanhainkodeissa yh-
dessä neitojen (tärna), tähtipoikien 
(stjärngosse), pipa rkakku-ukkojen 
(pepparkaksguhbe) ja tonttujen (tom-
tenisse) kanssa. Monessa kodissakin on 
oma Lucia, joka tarjoaa aamuvarhai-
sella unesta herääville kahvia ja syö-
tävää. Päivän erikoisuutena on Lucian 
päi vän sahramipulla eli luciapulla (lus-
sekatt, lussebulle) 

Lucian päivänjälkeen päivä lyhenee 
vielä entisestään, taR'ipäivänseisa-
ukseen (vintersolståndet) asti. 

Sitten onkin pian jouluaatto (julaf-
ton). Jouluaattona Suomen Turkujulis-
taa perinteisesti joulurauhan (julfrid). 
Jouluvön messu (midnattsmässa) on 
suuressa osassa kristikuntaa joulun- 

vieton päätapahtuma. Monen kodin 
jouluun kuuluu joulukuusi (julgran) 
koristeineen, kynttilät, joulukukat, ku-
ten joulutähti (julstjärna), hi,n,nelit 
(suom.ruots. haimmobil, takkrona av 
halm), olkipukit (julbock). Suomalaisia 
jouluruokaerikoisuuksia ovat laatikko-
ruoat: porkkanalaatikko (morotslåda), 
lanttulaatikko (kålrotslåda), niaksa-
laatikko (leverlåda), rosolli (rödbets-
sallad) suom.ruots. rosoll) jajoulutor-
tut (suom.ruots. jultårta) tai joulu-
tähdet (suom.ruots. julstjärna) Joulu-
aattona joulupukki (jultomte, suom. 
ruots. julgubbe) ja tontut (tomtenisse) 
tuovat lahjoja kilteille lapsille. 

Joulupäivän (juldagen) aamuna mo-
net kokoontuvat joulukirkkoon (jul-
alfa), joka on perinteisesti ollut Pohjo-
lassa joulun tärkein jumalanpalvelus. 

Tapaninpäivää eli 2. joulupäivää 
(annandag jul) vietetään alkuseurakun-
nan palvelijan Stefanoksen kuoleman 
muistoksi. Stefanos teki ihmeitä, tun-
nustekojajajulisti evankeliumia. Hänet 
kivitettiin kuoliaaksi. Tapania on myös 
vietetty hevosmiesten päivänä, mistä 
on muistona tapaninajelu (staffansritt). 
Tapaninajelun perinteet juontuvat kes-
kiajalle, jolloin Pyhää Tapania kunnioi-
tettiin hevosten suojeluspyhimyksenä. 

Viattomien lasten päivänä (värnlösa 
barns dag, aik. menlösa barns dag) 
muistellaan Herodeksen lastenmurhan 
uhreja sekä Joosefin, Marian ja Jeesus-
lapsen pakoa Egyptiin. Päivä muistut-
taa lisäksi Jeesus-lapsen ihmeellisestä 
pelastumisesta. 

Kaiken juhlimisen ja muistelemisen 
jälkeen on vielä kerättävä voimia vuo-
den viimeiseen juhlaan eli uudenvuo-
denaattoon (nyårsafton). Silloin vuo-
den päätteeksi syödään ja juodaan 
hyvin, tanssitaan ja ihaillaan ilotuli-
tuksia (fyrverkeri). Tulevaa vuotta ja 
sen tapahtumia ennustaakseen monet 
vala val tinoja (stöpa nyårslycka). 

Vieläkö joku voi väittää syksyä ja 
loppuvuotta ikäväksi, synkäksi ja pit-
käveteiseksi? 

22- Kieljvjestj 412004 



Iso suomen kielioppi 
Vuonnal995 aloitettu suomen kielen deskriptiivisen 
kieliopin hanke on viimein saatu päätökseen. Iso 
suomen kielioppi, noln 1 650-sivuinen suomen kielen 
rakenteen kuvaus, ilmestyi lokakuussa 2004 
Suomalaisen Kirj allisuuden Seuran kustantamana. 

Auli 
Hakulinen 

Sona kielioppi tuo useimmille mieleen 
kielioppaan, siis oikeinkirjoitus- ja 
oikeakielisyysohjeita sisältävän teok-
sen. Kielitieteilijöiden sanastossa kie-
liopilla on kuitenkin myös muita mer-
kityksiä, yksi niistä on kielen raken-
teiden kuvaus. Tällaista kuvailevaa, 
oikeakielisyyteen puuttumatonta esi-
tystä kutsutaan deskriptiiviseksi kieli-
opiksi. Teoreettiset lingvistit puhuvat 
lisäksi vielä kielioppirnalleista, joita 
tätä nykyä on olemassa lukuisia, tunne-
tuin ehkä Noam Chomskyn 1950-ju-
vulla aloittama transformaatiokielio-
pin teoria, joka on vuosikymmenten 
mittaan kokenut suuriakin muutoksia 
mutta pysynyt esimerkiksi Yhdysval-
loissa yhtenä kielitieteen valtavirta-
uksista. 

Kuvailevia eli deskriptiivisiä kieliop-
peja on parin viime vuosikymmenen 
aikana laadittu monista eurooppalai-
sista kielistä. Meidän tärkeimpiriä esi-
kuvinamme ovat olleet Randolph Quir-
kin johdolla jo 1980-luvulla laadittu 
englannin kielioppi, vuonna 1999 val-
mistunut Svenska Akademiens Gram-
matik eli SAG sekä 90-luvun puoli-
maissa ilmestynyt Mati Ereltin pää-
toimittama Eesti keele grammatika. 

Hakuteos ja käsikirja 
ammattilaisille 

Iso suomen kielioppi on lähinnä kie-
len ammattilaisille tarkoitettu haku-
teos: se tarjoaa ehkä eniten huvia ja 
hyötyä eri kielten tutkijoille, opettaj mlle  

ja opiskelijoille, oppimateriaalin teki-
jöille ja kääntäjille. 

Hakuteos ci kuitenkaan tarkoita, että 
kielioppitermit olisi esitelty aakkosjär-
jestyksessä niin, että kustakin tarjot-
taisiin yksi määritelmä. Kullakin kieli-
oppiasialla pyrkii kuitenkin olemaan 
jokin "kotipaikka", pykälä tai luku, jos-
sa sitä käsitellään keskeisesti. Teoksen 
sisäiset viittaukset kulkevat pykälästä 
toiseen, joten yhteen kotipaikkaan voi 
olla useita viittauksia eri puolilta teosta. 
Lopussa olevan aakkosellisen hakemis-
ton viittaukset ohjaavat sen sijaan sivuil-
le. Lukuja on teoksessa kaikkiaan 42. 

Vertailtaessa eri kielten kielioppien 
ratkaisuja havaitaan melkoisia eroja 
esimerkiksi sen suhteen, mitkä ovat 
kuvauksen lähtökohdat, mikä on suhde 
perinteiseen kielioppiin ja miten suh-
taudutaan kielessä olevaan väistämät-
tömään sisäiseen vaihteluun eli variaa-
tioon samoin kuin puhutun ja kirjoi-
tetun kielen mahdollisiin kieliopillisiin 
eroihin. 

Sanoja, rakenteita, ilmiöitä 
Ison suomen kieliopin hierarkian ylin 
taso on kolmiosainen: osassa Sanat 
kuvataan suomen kielen äänne-ja muo-
torakennetta, toisin sanoen sanojen 
äänneasua vaihteluineen, sanojen tai-
vutusta ja sananmuodostusta. 

Osassa Rakenteet kuvataan sanaluok-
kia ja niistä muodostuvia lausekkeita, 
lauseenjäseniä, yksinkertaisen lauseen 
rakenteellisia vaihtoehtoja sekä puhu-
tun kielen lausumien ominaispiirteitä 
ja näiden muodostamia yhdysraken-
teitaja vienuspareja. 

Kolmannessa osassa, jonka nimi on 
Ilmiöt, tarkastellaan muun muassa 

Esikuvina ovat olleet viime aikoi-
na monista Euroopan kielistä 

L1hjtt deskriptiiviset kieliopit 
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sellaisia kieliopillisia ilmiöitä kuin sa-
najärjestys, passiivi ja kongruenssi. Sii-
nä esitetään lisäksi näitä selvemmin 
semanttispohjaisia ilmiöitä, joita ovat 
mm. aspekti, tempus, modus tai kielto, 
sekä pragmaattispohjaisia ilmiöitä, 
joita ovat esim. direktiivitja kysymyk-
set. 

Kuvauksen pääkohteena 
yleiskieli 
Ison suomen kieliopin ensisijainen ku-
vauskohde on 1 900-luvun loppupuolen 
kirjoitettu suomen yleiskieli sellaisena 
kuin se ilmenee projektissa käytetystä 
aineistosta eli sanoma-ja aikakausleh-
distäja muusta asiaproosasta sekä kau-
nokirjallisuudesta. Laajan sähköisen 
aineiston ansiosta teoksessa on voitu 
taata sana- ja lause-esimerkkien ja 
yleistysten edustavuus. Teoksen runsas 
esimerkistö voi jo sellaisenaan olla 
avuksi esimerkiksi oppikirjantekijöille 
ja suomea muunkielisille opettaville. 

ilmiöistä. Tähän tarkoitukseen sopivaa 
aineistoa on saatu Helsingin yliopiston 
suomen kielen laitoksen keskustelu-
puheen arkistosta. 

Deskriptiiviset kieliopit eivät yleen-
sä edellytä lukijaltaan kovin vahvaa 
teoreettista pohjaa. Iso suomen kieli-
oppikin nojaa pitkälti fennistiseen kieli-
oppiperinteeseen, mutta monin paikoin 
voi havaita pieniä uudennoksia termi-
nologiassa tai kuvaustavassa. Termei-
hin ohjaa lopussa oleva hakemisto; ii-
säksi tekeillä on erillinen, teokseen pe-
rustuva terminologia. 

Asiasta enemmän kiinnostuvat löy-
tävät Kotimaisten kielten tutkimus-
keskuksen Internet-sivulta näytteitä 
kieliopin luvuista Verbikantaiset nomi-
nijohdokset, Adjektiivit, Lausuma ja 
vuoro ja Kongruenssi sekä Passiivi ja 
passiivimaiset rakenteet. Samoin sieltä 
saa nähtäväkseen näytteitä Ison suo-
men kieliopin termiuudennoksista. 
www.kotus.fi  

Kieliopissa esitetään myös alustava 
kuvaus joistakin keskeisistä puhutun Kirjoittaja toimii professorina Helsingin 
kielen rakenteista ja kieliopillisista yliopiston suomen kielen laitoksella. 

Hakulinen, Auli et al. (2004) Iso suo,nen kielioppi. Helsinki: Suornalaisen Kirjallisuuden Seura. 

Tekijät: 
Auli Hakulinen, projektin johtajaja kieliopin päätoimittaja (Helsingin yliopiston suomen kielen 
laitos) 
Maria Vilkuna (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus) 
Riitta Korhonen (Kotimaisten kielten tutkirnuskeskus) 
Vesa Koivisto (Suomen Akatemia, 1996-2004) 
Tarja Heinonen (Kotirnaisten kielten tutkirnuskeskus, 1995-2000) 
Irja Alho (Suomcn Akatemia, 1996-2000) 

Kielioppia on aiemmin esitelty Kielikellossa 1/1998julkaistussa kirjoituksessa "Suornen kieliopin 
koko kuva". 

24 - Kieliviesti 412004 



U[3ysymyksid 

Miten naturum suomennetaan? 

Naturu,n rnääritellään esimerkiksi Nyord i svenskan -teoksessa näyttelyksi, 
jossa esitellään määräalueen luontoa. Kirjoitusasu on naturum, siis pieni 
alkukirjain ja vain yksi r. 
Suomessa vastaava, seudun geologiasta, eläimistöstä, kasvistosta ja kulttuuri-
historiasta kertova ja luontoharrastuksen pariin kannustava paikka on luonto-
keskus. Luontokeskuksissa esitellään luonnon ja ihmisen vuorovaikutusta 
kaavakuvien, pienoismallien, karttojen, videoiden ja valokuvien keinoin ja 
pyritään kannustamaan kävijää luontoharrastusten pariin. 
Suosittelemme siis naturum-käsitteen suomenkieliseksi vastineeksi 
luontokeskusta. 

HE 

Miten puhuu se, joka puhuu kuin Runeberg? 

Kansalliskirjailija Johan Ludvig Runeberg oli tunnetusti etevä kielenkäyttäjä, 
niin kirjoittaessaan kuin puhuessaankin. Se, jota verrataan Runebergiin, il-
maisee täten itseään selvästi, elävästi ja innokkaasti eli puhuu kuin Runeberg. 
Näin voidaan tosin sanoa (usein halventavasti) myös ihmisestä, joka vain 
puhuu paljon, kovasti. 

Runebergin nimestä on slangiin väännetty sana ryynekreeni. Erisnimenä sillä 
tarkoitetaan itse kansalliskirjaihijaa, mutta myös Helsingin Espianadin puis-
tossa sijaitsevaa Runebergin patsasta. Kirjoitettaessa käytetään silloin isoa 
alkukirjainta. Ryvnekreenillä voidaan viitata myös puhehiaaseen ihmiseen. 
Sihloin se on yleisnimi ja kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella. Heikki 
Paunosen Stadin slangin suursanakirjan mukaan nimitys oli tavahlinen 50- ja 
60-luvulla. Myös muoto ryynegreeni tunnetaan. 

HE 

T. 
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Siltasanoja 
Suomen ja ruotsin kielessä on paljon sanoja, jotka 
muistuttavat toisiaan ja helpottavat kielen oppimista. 

Tukholmalainen Juhani Knihtilä on tilän ajatuksena on, että" siltasanoilla" 
koonnut joukon sanoja, joita hän voitaisiin parantaa myös ruotsalaisten 
kutsuu siltasanoiksi. Hän kertoo, että kiinnostusta suomen kieltä kohtaan. 

Marja 	parhaan suomen kielen opin hän sai Hän on testannut muutamia sanoja ker- 
Räihä 	vuosina 1951-56 Kemin Lyseossa, tomalla esimerkiksi, että socka on suo- 

jonka rehtori Toivo Kittelä oli niinä meksi sukka. Soffa on sohva, pojke on 
vuosina Suomen tietävin suomen poika, fara on vaara, circus on sirkus 
kielen ekspertti. Kemin Lyseon 100- jne. Monet sanat ovat hyvin lähellä 
vuotisjuhlakirjaan on kirjattu, että hä- toisiaan, ja niissä on vain muutaman 
nen puoleensa käintyivät mm. Suomen kirjaimen ero kuten ruotsin sanan b:n 
tietotoimisto ja lukuisat kielentutkijat. vaihtuminen suomen kielessä p:eeksi. 
- Siltasanoja on paljon eikä se ole mi- Muutamissa suomen sanoissa on dif- 
kään ihme, ovathan Suomi ja Ruotsi tongi ruotsin yhden vokaalin sijasta, 
olleet naapureina satoja vuosia. Knih- esimerkiksi rövare - ryöväri. 

Tässä muutama sana: 

allergia - allergi, apteekki - apotek, lääke - läkemedel, 
appelsiini - apelsin, banaani - banan, inkivääri - ingefära, pippuri - peppar, 

sitruuna - citron, tomaatti - tomat, yrtti - ört, manteli - mandel 
hunaja - honung, kakku - kaka, keksi - kex, liinppu - limpa, läski - fläsk, 

rvvni - gryn, salaatti— sallad, siirappi - sirap, sokeri - socker, 
grilli - grill, kaakeliuuni - kakelugn, kahvi - kaffe, kahvikuppi - kaffekopp, 

kukkaruukku - blomkruka, lamppu - lampa, matto - matta, taulu - tavla, tuoli - 
stol 

asfaltti - asfalt, bensiini - bensin, emali - emalj, graniitti - granit, hartsi - 
harts, kaasu - gas, kulta - guld, kumi - gummi, laava - lava, lusten klister, 
metalli - metall, paperi - papper, sametti - sammet, tärpätti - terpentin, vaha - 
vax, öljy - olja 

hansikas - handske, kenkä - känga, keppi - käpp, kon - korg, lakana - lakan, 
leninki - klänning, nappi - knapp 

dynamo - dynamo, faksi - fax, kartta - karta, kompassi - kompass, lyhly - 
lykta, mittari - mätare, pumppu - pump, puomi - bom 

bussi, linja-auto - buss, kanootti - kanot, kärry - kärra, taksi - taxi, traktori - 
traktor 

arkkitehti - arkitekt, dosentti - docent, insinööri - ingenjör, kokki - kock, 
maalari - målare, poliitikko - politiker, tuotnari - domare 

automaatti - automat, kioski - kiosk, kirkko - kyrka, konttori - kontor, 
pankki - bank, posti - post, ton - torg, torppa - torp 

eversti - överste, kivääri - gevär, komppania - kompani, kranaatti - granat, 
luutnantti - löjtnant, majuri - major, pistooli - pistol, sapeli - sabel, sotilas - 
soldat, vääpeli - fäbel 

harppu - harpa, rnuusikko - musiker, nuotti - not, tahti - takt, tenori - tenor 
laatikko låda, lankku - planka, palkki - balk, penkki - bänk, pilari - pelare, 

pussi - påse, raami, kehys - ram 
kulttuuri - kultur, laki - lag, lääni - län, rikkaus - rikedom, sakramentti - 

sakrament, valuutta - valuta, testamentti - testament, tivoli - tivoli, tulli - tull 
minuutti - minut, prosentti - procent, sekunti - sekund 
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Lyhyesti viidestä välimerkistä 
Kieliviestin numerossa 1/2004 kerrottiin lyhyesti pisteestäja numerossa 
3/2004 pilkusta. Välimerkkisarjajatkuu tässä numerossa ja tällä kertaa 
vuorossa ovat kysymysmerkki, huutomerkki, lainausmerkki, kaksoispiste ja 
puolipiste. Näiden välimerkkien käytössä ruotsin kieli ej onneksj aiheuta 
Ruotsjssa asuville suomenkieljsjlle kjrjoittajille lisähämmennystä: säännöt 
ovat kjeljssämme kutakuinkin samat. Tarkkana on sjltj syytä olla. 

? 

Hannele Kysymysmerkki päättää kysymysvirkkeen. Kysymysmerkki kirjoitetaan sitä 
Ennab edeltävän sanan perään ilman välilyöntii. 

Ruotsjn- Joko olet tutustunut cd-sanastoon? 
suomalajnen 
kjelilautakunta Kysymysmerkkiä käytetään myös retorisessa kysymyslauseessa, lauseessa, 

johon ej odotetakaan vastausta vaan johon kysyjä jtse myöhemmin vastaa. 
Miten cd-sanasto sitten laadittiin? Aluksi aiemmin laaditut sanastot - -. 

Sen sijaan kysymysmerkki ej kuulu epäsuoran kysymyslauseen perään. Paitsi 
tietysti silloin, kun johtolause on kysyvä. 

Minulta kysyttiin jo, olenko tutustunut cd-sanastoon. 
Kuka kysyi, olenko jo tutustunut cd-sanastoon? 

Suorassa esitystavassa kysymysmerkki kirjoitetaan lainausmerkkien sisään. 
Lainauksen perään ej silloin enää merkjtä pistettä. 

Suomentaja kysyi: "Joko olet tutustunut cd-sanastoon?" 

Kysymysmerkki merkitään lajnausmerkkien jälkeen silloin, kun johtolause on 
kysyvä. Päättävän lainausmerkin eteen ej silloin enää tarvita väljmerkkiä. 

Kenelie suomentaja sanoi: "Joko olet tutustunut cd-sanastoon"? 

Huutomerkki päättää huudahduslauseen. Se kirjoitetaan lauseen perään jiman 
välilyöntiä. 

Onpa hienoa, että sanastossa on vastine tälie termille! 
Loistavaa! 

Huutomerkki päättää myös lyhyen käsky- ja kieltolau seen. 
Alä koske siihen! Anna sen olla! 

Kun kielto tai käsky ej ole jyrkkä, se päätetään pisteellä. 
Anna sen olla. 

Sulkeisiin merkityllä huutomerkillä kirjoittaja voi kjjnnjttää lukijan huomiota 
yksjtyjskohtaan. 

Onpa hienoa, että sanastossa on vastine tälie (!) term ilie! 
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Lainausmerkistå puhuttaessa tarkoitetaan useimmiten kokolainausmerkkiä. 
Lainausmerlddä käytetään osoittamaan, että ilmaus on sitaatti, suora lainaus. 
"Markkinoille on ful/ut uusi sanasto ", ilmoitti suomentaja. 
Onpa hienoa, että sanastossa on vastine tälle termille!" iloitsi suomentaja 
ja jatkoi: "Loistavaa!" 
Hän kysyi: "Joko olet tutusfunut cd-sanastoon?" 

Kun kysymys- tai huutomerkki kuuluu johtolauseeseen, se merkitään 
lainausmerkin jälkeen. 

Kuka kysvi: "Joko olet tutustunut cd-sanastoon " ? 

Kun lainausta edeltää johtolause, johtolauseen perään merkitään kaksoispiste 
ja IainausmerkJd kirjoitetaan kiinni lainatunjakson ensimmäiseen sanaan. 

Suomentaja iloitsi: "Loistavaa!" 

Lainausmerkkejä voidaan käyttää myös osoittamaan, että sana tai ilmaus 
poikkeaa tyyliltään muusta tekstistä. Usein se ej kuitenkaan ole tarpeen. 

Hän kertoi vielä"funtsivansa" asiaa. 

Lainausmerkeillä voidaan erottaa esimerkiksi kirjan, elokuvan tai taideteoksen 
nimi muusta tekstistä. Yleensä riittää kuitenkin, että ensimmäinen sana alkaa 
isolla alkukirjaimella. 

Löysin termin Ruotsalais-suomalaisesta urheilusanastosta. 
Kävin katsomassa Tuntemattoman sotilaan viime viikolla. 

Lainausmerkkiä käytetään toiston merkkinä. Merkki kirjoitetaan toistettavan 
sanan ensimmäisen kirjaimen kohdal le. 

Ruotsalais-suomalainen aput'älinesanasto 
lääketieteen san asto 
urheilusanasto 

Lainattu jakso aloitetaan tavallisesti isolla kirjaimella. Päälauseeseen kiinteäs-
ti liittyvä sitaatti aloitetaan kuitenkin pienellä kirjaimella. 

Puolilainausmerkillä (') on kaksi päätehtävää: 
- toisten lainausmerkkjen sisällä 
Muistutin häntä sanomalla: "Vakuutit 'funtsaavasi 'asiaa vielä." 
- kielitieteessä osoittamassa sanan tai ilmauksen merkitystä 
Ruotsin ilmaus 'flyga och flänga' vastaa suomessa ilmausta 'hyöriäja 
pyöriä'. 

Kaksoispistettä käytetään 
- kun johtolause on ennen suoraa esitystä. 

Suomentaja totesi: "Onpa hienoa, että sanastossa on vastine tälle termille!" 

- ilmaisemaan, että kaksoispisteen jälkeinen lause on edeltävän lauseen 
selitys tai perustelu. 

Suomentaja ci pitänvt huomiotaan kummallisena: hän on aina arvostanut 
tekijän sanastoja. 
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- kun käsitettä havainnollistetaan esimerkein. Tässä on myös pilkku tai 
ajatusviiva mahdollinen. 

Pankkisanastossa keskeisellä sijalla on kolme aihepiiriä: maksupalvelut, 
lainatja säästäminen. 

- kun lyhenteeseen, jossa ej ole mukana sanan loppukirjainta, liitetään sija-
pääte. 

dI:aan (desilitraan), Itk:lle (lautakunnalle), EU:ssa 

- ilmaisemaan jakotoimitusta. Silloin sen kummallekin puolelle jätetään 
välilyönti. 
6.3=2 
10000: 50 = 200 

- osojttamaan lukujen suhdetta esimerkiksi mittakaavassa. Silloin se kirjoite-
taan kjjnni numeroihin. 

Kartta 1:70 000 

- numerosarjoissa osoittamaan esimerkiksi Raamatun ja lakien kohtia. 
Matt. 22:37-40 
RL 1:3 

Puolipiste on pilkkua vahvempi välimerkki ja sen tehtävä on ryhmittääja 
elävöittää tekstiä. Sjtä on kuitenkin syytä käyttää asiateksteissä säästeliäästi. 

Puolipistettä käytetään 
- kun kaksi asiaa kuuluu kirjoittajan mielestä läheisesti yhteen. 

Kielenhuolto on kielen järjestelinän ja kielenkäytön ohjailua suosituksin; 
oikeakielisyys yleiskielen normien mukaista kielenkäyttöä. 

- kun asioita halutaan ryhmitellä luettelossa niin, ettäjotkut niistä kuuluvat 
yhteen kiinteämmin kuin muut. 

Kotisivullamme on tärkeimmät tiedot toiminnastamme: lautakunnan koos-
tumus, johtokunta, henkilöstö; Kieliviesti, sanastot; ajankohtaiset asiat, 
yhteystiedot. 

Näillä sivuilla välimerkkejä on käsitelty vain päipiirteittäin. 
Seikkaperäisempiä tietoja saa mm. seuraavista lähteistä: 

* Kielikello 3/1995 Kotirnaislen kielten tutkimuskcskus, Edita Oy 
* lisa & Oittinen & Piehi: Kielenhuollon käsikirja Yntyskirjat Oy 1994 

* Ikola: Nrkvsuo,nen käsikirja Weilin+Göös 1986 
* Itkonen: Uusi kieliopas Tammi 2000 
* Sorjanen: Suo,nen kieli - käyttäjän käsikirja Gummerus Kirjapaino Oy 1998 
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Avoliittolain ja parisuhdelain 
termejä 
besöksförbud lähestymiskielto 

föravtal esisopimus 

förordningen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äkten- 
Margaretha 	skap, adoption och förmynderskap asetus eräistä avioliittoon, lapseksiottoon ja 

Terner 	holhoukseen liittyvistä kansainvälisistä oikeussuhteista 

föräldrabalken vanhempainkaari 

gemensamt hushåll yhteistalous, yhteinen kotitalous 

hinder mot registrering av partnerskap parisuhteen rekisteröinnin este 
hindersprövning esteselvitys, esteiden tutkinta 
lagfaren domare lakimiestuomari 

lag om befruktning utanför kroppen laki kehon ulkopuolisesta hedelmöityksestä 
lag om besöksförbud laki lähestysmiskiellosta, lähestymiskieltolaki 

lag om insemination laki keinohedelmöityksestä, keinohedelmöityslaki 

lag om registrerat partnerskap laki rekisteröidystä parisuhteesta, parisuhdelaki 
närståendeadoption läheisadoptio 

parförhållande parisuhde 

partner parisuhteen osapuoli, kumppani 

partnerskap parisuhde 

partnerskapsförrättare parisuhteen rekisteröinnin toirnittaja 
partnerskapslag parisuhdelaki 

partnerskapsmål parisuhdej uttu 

registrerad partner rekisteröidyn parisuhteen osapuoli 

registrerat partnerskap rekisteröity parisuhde 

registrering av partnerskap parisuhteen rekisteröinti 
registreringsförrättare rekisteröinnin toi rnittaja 

rättsverkan oikeusvaikutus 

sambo 1. avopuoliso; avomies, avovaimo 2. asua yhdessä, olla avoliitossa 
samboegendom avopuolisoiden omaisuus 

samboförhållande avoliitto 

sambolag avoliittolaki 

sambors gemensamma bohag avopuolisoiden yhteinen irtaimisto 
samlevnadsform yhteiselämän muoto 

samäganderätt yhteisomistusoikeus 

styvbarnsadoption lapsipuolen lapseksi ottaminen 

särbehandling erityiskohtelu 

upplösning av registrerat partnerskap rekisteröidyn parisuhteen purkaminen 
äktenskapsbalken avioliittokaari 

äktenskapsliknande förhållande avioliitonomainen suhde 

Lähteet: 
Termit on poimittu Ruotsin avoliittolaista (sambolag, 2003: 376) ja rekisteröidystä 
parisuhteesta annetusta laista (lag om registrerat partnerskap, 1994: 111/). 
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Kortfattat om innehållet 

s. 4 1 sin kolumn reflekterar redaktör Anna Tuominen över den sverigefinska 
identiteten. 

s. 5 Margaretha Terner ger en kortfattad översikt över den medicinska språk-
vården och det medicinska terminologiarbetet i Finland och i Sverige. 

s. 8 Elva finska nyord med förklaringar presenteras av forskaren Riitta Eronen 
från Finska språkbyrån vid Forskningscentralen för de inhemska språken. Or-
den ingår i den nya cd-romversionen av den finska basordboken CD -Perus-

sanakirja, som utökats med cirka 4 000 ord. 

s. 9 Docent Leena Huss från Centrum för multietnisk forskning vid Uppsala 
universitet presenterar sju böcker om tvåspråkighet, som under senare tid har 
utkommit i Sverige. 

s. 12 1 sitt kåseri efterlyser radioredaktör Jorma Ikäheimo egna idoler för sverige-
finnarna. 

s. 13 Bibliotekarien Heli Henriksson Vasara har gjort en genomgripande histo-
risk översikt över finskspråkig biblioteksverksamhet i Sverige under femtio års 
tid. 

s. 21 Hannele Ennabs artikel handlar om benämningar på höstens helgdagar, 
högtidsdagar och traditioner i anslutning till dem. 

s. 23 Professor Auli Hakulinen ger en presentation av den nya finska deskriptiva 
grammatiken Isa suoinen kielioppi, som utkom i oktober och har utgivits av 
Finska Litteratursällskapet. Auli Hakulinen var huvudredaktör för projektet. 

s. 27 En kortfattad presentation av reglerna för användningen av frågetecken, 
utropstecken, citattecken, kolon och semikolon i finskan av Hannele Ennab. 

s. 30 En lista över termer som hänför sig till sambolagen och lagen om registre-
rat partnerskap sammanställd av Margaretha Terner. 
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