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Agricolan jalanjäljillä 

Kuluva vuosi on nimetty suomen kirjakielen kehittäjän, Mikael Agrico-
ian. juhiavuodeksi. Hänen kuoiemastaan tuiee tänä vuonna kuluneeksi 
450 vuotta. Agricolan elämäntyön jäljet val kuttavat edeileenkin suoma- 

Marja 	laiseen kuittuuriin. Ryhtyessään kääntämään kirkoilisia kirjoja suomen 
Räihä 	kielelle uskonpuhdistuksen hengessä hän bl suomen kirjakielen, raken- 

si kielioppia ja kehitti sanastoa. Agricola el ollut peikästään kääntäjä, 
vaan kirjoitti omaa runomuotoista tekstiä ja ioi perustan suomenkieii-
seile kirjaliisuudelie. 

Tässä lehdessä tarkastellaan Agricolan elämäntydtäja hänen iuomaan-
sa kirjakieltä, joka alkuperäisessä kirjoitusasussaan el aivan heiposti 
avaudu nykyihmiselle, vaikka hänen käyttärnistään sanoista runsaasti 
yli puoiet onkin edeileen käytössä. 

Kielen kehittymistä käsitellään kahdessa muussakin artikkelissa. Toi-
sessa tarkastellaan, miten kieii ej muutu. Suomen kielessä on vanhoja 
ja pysyviä ominaisuuksia, jotka sopeuttavat uudet iainasanat taipumaan 
suomen kielen mukaisesti. Lisäksi vierassanat mukautuvat kansan 
suussa kotoisempaan äänneasuun. Toisessa artikkelissa pohditaan yh-
den uudissanan syntyä. Kyseisen yhdyssanan molemmista osista on 
saatavilla runsaasti määritelmiä, vaikka itse sanaa ej tämänhetkisissä 
hakuteoksissa ole. 

Tukhoiman ruotsi nsuomaiaiseiie kouiulle myönnettiin jouiukuussa 
2006 lupa perustaa lukioja toiminta on tarkoitus aioittaa tulevana syk-
synä. Tutustumme suunnitteilla olevaan Iukiokouluun ja sen ohjelma-
suunnitelmiin. 

Lukiolaisten tuottamien tekstien kieleiliset keinot ovat aiheena artikke-
lissa, jossa kerrotaan Vaasassa tehdystä tutkimuksesta. Siinä on tarkas-
teitu lukiolaispoikien argumentointia, mitä retorisia keinoja närnä ovat 
käyttäneet aineissaan. 

Tekstin tehosta kirjoitetaan toisessakin artikkelissa. Ruotsin kjell Suo-
messa nostattaa yhä tunteitaja aiheuttaa kiistoja. Tätä arkaa aihetta on 
käsitelty ironian avuiia Iitalehdessä julkaistussa kolumnissa, joka on 
herättänyt kiivaan verkkokeskusteiun. Keitä kolumnissa oikein piika-
taan, "pakkoruotsin" vastustajia val puolustajia? Samasta tekstistä teh-
dyt vastakkaiset tulkinnat selittyvät käytettäessä kahta lukutapaa. 

Kieii ja sen varlaatiot luovat yhteenkuuluvuudentunnetta eri murrealu-
eillaja myös pienissäjoukoissa. Pakinassa pohditaan, minkäiaisin kie-
ieilisin keinoin tiettyyn yhteisöön kuuiumista voidaan iimaista. 
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Oman kielen haIIitsemnen 
on rikkaus 

Kielten osaaminen el palvele vain kommunikointia, vaan se on myös 
rikkaus, nautinto. Samanlaista nautintoa kuin omasta kie1estini tunnen 
myös muista kielistä. Kuitenkin oman kielen käyttö on jotain ainutlaa- 

Airie 	tuistaja vuosien myötä se on tullut yhä tärkeämmäksi, kuten suomalai- 
Tervanie,,zi 	nen identiteettinikin. Kykyni nauttia kielenkäytöstä ej ole tullut kotoa, 

Barnelius vaan olen saanut sen opettajien, ystävien, kirjailijoiden ja muiden 
ihmisten kautta, jotka käyttävät kieltään luovissa tilanteissa eikä aino-
astaan arjen asioissa. Oman kotimaani kieli kumpuaajostakin syvältä 
sisimmästäja Iaulaa innosta kuin häkkilintu päästessään lentämään 
vapaana. 

Lapsuudenkodissani energia kului elämisen ongelmissa, emmekä saa-
fleet mahdollisuutta kehittää kieltämme. Vanhemmat sisarukseni 
jaivät vajaakielisiksi rnolemmissa kielissä ja se vaikutti myös heidän 
mahdollisuuksiinsa olla osallisina Ruotsin yhteiskunnassa. He ovat 
jo poistuneet ajasta, ja minua surettaa, että heidän lapsensakaan eivät 
tunnu olevan kiinnostuneita kielestään. En löydä heistä pulppuavaa 
halua oppia kieltä ja kykyä nauttia kielestä. On kuin he eläisivät syr-
jässä yhteiskunnasta. 

Kielenkäytön into on herätettävä lapsessa aikaisin, se tiedetään nyky-
ään. Mutta miten vol tukea lastensa kielenkehitystä, jos kieli ej elä 
itselleenkään? Miten herätetään syvältä tuleva halu oppiaja käyttää 
kieltä? Koen tuon innon herattämisen tärkeämmäksi kuin kielen opet. 
tamisen kieliopillisesti oikein, ja väitän, että kieliopin hallitseniinen 
tulee luonnostaan oppimisen halusta. Liian monet ruotsinsuomalaiset 
lapset menettivät oppimisen intonsa suomen kielen tunneilla. Opetta-
jille lankeaa suuri vastuu, ja pohdittavaksi jää, miten vanhempia voisi 
tukea elävään kielenkäyttöön ja kirjojen lukemiseen lastensa kanssa. 

Me toisen polven siirtolaiset halusimme nopeasti oppia ruotsalaisten 
tavoille; monet puhuivat ruotsia omien lastensakin kanssa. Tietoisuus 
lapsen kielen kehityksestä oh i vähäistä. Kun minun oli aikajättaä hap-
seni päiväkotiin, kysyin kiel iasiaa eräältä kielten professorilta. Hän 
kertoi, että lapsi pystyy oppimaan monta kieltä samanaikaisesti. Tästä 
hyvänä esimerkkinä on ystäväni tytär; älti puhui suomea, isä persiaa, 
ja päiväkodissa puhuttiin ruotsia. Tyttö on kaikissa kielissä taitavampi 
kuin ikäisensä yksikiehiset hapset. 
Se, joka osaa ilmaista itseään ja tarpeitaan, on rikas. Kieletön ihminen 
voi vain huutaa! 

Kirjoittaja on Ruotsin Suojnalaisen aluetoiniiftajanaja muutti Ruotsiin / /-vuotiaana. 
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Tukholman ruotsinsuoma- 
laiseen kouluun lukio 

Mikael 
Hakola 

Tukholman ruotsinsuomalainen koulu 
on vanhin ja suurin ruotsinsuomalai-
sista vapaakouluista. Se perustettiin 
vuonna 1990, joten tämä lukuvuosi 
on sen 16. to!mintavuOsi. Koulussa on 
tätä nykyä kaikki vuosikurssit esikou-
luluokasta 9. vuosikurssiin. 

opintoina. Etäopiskehumahdol 1 isuu-
den ansiosta oppilaat eivät ole sidok-
sissa opiskelupai kkakuntaan. Näi n 
koulu luo mahdolhisuudet lukio-opin-
toihin myös oppilaille, jotka eivät asu 
niin lähellä, että he voivat olla läsnä 
kaikkina lähiopintopäivinä. 

Toiminnan alkaessa koulussa oh 
Il oppilasta, rehtori ja yksi opettaja. 
Sittemmin on tapahtunut paljon. Nyt 
koulun oppilaita on 359 ja työntekijöi-
tä lähes 70. 

Koulun tavoitteena on antaa op-
pilaille hyvät edellytykset tietojen 
hankintaan ja kykyjensä kehittärni-
seen eri aloilla. Lisäksi koulu ha-
luaa antaa oppilaille pysyvät arvot 
elämään. Tavoitteena on mm. myös 
tehdä oppilaista kaksikiehisiä ja vaa-
1 ja suomalaisuutta. ruotsalaisuutta ja 
ruotsinsuomalaista kulttuuria. Koulu 
pyrkii nivomaan toimintaansa myös 
kielentutk i niusta. 

Oppilaat saavat mahdollisuuden 
suorittaa Suomen ylioppilastutkinnon. 

Nyt Tukholman ruotsinsuomalainen 
koulu on suurten haasteiden edessä. 
Koululle myönnetti in joulukuussa 
2006 lupa perustaa lukio ja toimin-
ta 011 tarkoitus aloittaa elis! syksynä. 
Suunnittei 1 la olevassa lukiokoulussa 
noudatetaan Ruotsin opintosuunniteh-
maa ja kurssisuunnitelmia ja niin se 
on siis ruotsalainen lukiokoulu. Ero 
muihin Ruotsin lukiokouluihin on, 
että opetusta annetaan sekä ruotsiksi 
että suomeksi. Oppilaat saavat lisäksi 
mahdolhisuuden suorittaa Suomen yhi-
oppi lastutkiniion. 

Opinnot käynnistyvässä hukiossa 
ovat monimuoto-opintoja. Käytän-
nössä täniä merkitsec, että opetusta 
annetaan sekä hähiopintoina että etä- 

Oppilaat voivat myös suorittaa Suo- 
men 	yl ioppi lastutk innon. Tutkinto 
voidaan suorittaa joko suomeksi tai 
ruotsiksi. Oppilaat saavat itse vahita 
kielen. Yl ioppihastutk intolautakunnan 
määräysten mukaan Suomen yhioppi-
lastutkinnon saa suorittaa vain suo-
mahaisessa lukiossa Suomessa. Täten 
vaaditaan, että oppihas suorittaa joita-
kin kursseja Suomen hukiossa. Tämä 
on mahdohhista joko lähiopintoina tai 
etäopintoina. Niille, jotka ovat kim-
nostuneita tästä mahdolhisuudesta, 
järjestetään erityisiä kursseja. On 
tärkeä pitää miehessä, että Suornen 
yl ioppi hastutkinnon suorittam men 011 

täysin vapaaehtoista. 

Kun lukion perustamishupa myön-
nettiin, koulu sai oikeuden järjestää 
kaksi Ruotsin malhin mukaista kan-
salhista ohjelrnaa. Ne ovat matema-
ti ikkaan ja Iuonnontieteisi in suuntau-
tuva huonnontieteehhinen ohjehma ja 
erityinen ohjelma, joka käsittää osia 
yhteiskuntatieteelhisestä ohjelmastaja 
osia kuvaan ja muotoihuun sekä mu-
siikkiin suuntautuvasta esteettisestä 
ohjehmasta. Jälkimmäisestä tuhee si-
ten yhteiskuntatieteehhis-esteettinen oh-
jeh ma. 

Ajatuksena on, että nämä kaksi 
ohjehmaa muodostavat laajan perus-
tari, että oppihaat toisin sanoen saavat 
mahdohh ism mman haajan kehpoisuuden 
jatko-opintoihin. Suomen ja Ruot-
sin lukiojärjestelmien ero on. että 
Suomen huk iojärjestclmä antaa yhi-
oppi hastutki nnon myötä muodoh 1 isen 
pätcvyyden hakeutua mihin korkeam-
paan koulutukseen tahansa. Ruotsin 
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järjestelmä on hieman erilainen ja 
siinä vaaditaan, että opiskelija on lu-
kenut ns. kelpoisuuden antavat aineet. 
Luonnontieteellinen ohjelrna antaa 
kelpoisuuden jatko-opintoihin kai-
kissa yliopistoissa ja korkeakouluissa. 
Erityisesti 	yhteiskuntatieteel lis-es- 
teettisestä ohjelmasta saa kelpoisuu-
den useimpiin yliopistojen ja korkea-
koulujen koulutuksiin. Ohjelma on 
laadittu niin, että oppilaat lukevat ns. 
korkeamplin jatko-opintoihin kelpoi-
suuden antavia aineita. 

Yhteiskunnallis-esteettisen ohjel-
man suuntaukset ovat kuva ja muotoi-
lu tai rnusiikki. Oppilaat valitsevat siis 
joko kuvan ja muotoilun tai musiikin. 
Yhtenä perusajatuksena tätä ohjelmaa 
suunniteltaessa oli ajatus kerätä ab-
jen osaaminen Itämeren molemmilta 
puohilta. Tiedämmehän, että sekä suo-
malaisen että ruotsalaisen kuvataiteen 
ja muotoilun ja musiikin alan osaami-
nen on saanut niin kansallista kuin 
kansainvälistä tunnustusta. Ajatukse-
na oli koota tämä osaaminen ja perus-
taa koulutusohjelma, jossa oppilaat 
voivat hyödyntää molempien maiden 
osaamista ja kokemuksia. Ohjehmaa 
laadittaessa sen yhdeksi peruskiveksi 
määritettiin, että oppilaat omaksuvat 
tiedot ja saavat käyttää molempia kie- 

hiä ja että he lisäksi oppivat ymmär-
tärnään kaikkia kolmea (Suomen, 
Ruotsin ja ruotsinsuomalaisten) kult-
tuuria. 

Tarkoituksena on myös jo syksyhlä 
2007 käynnistää esikouhutoimintaa. 
Tätä kirjoitettaessa koulurakennuksen 
ihrnastointijärjestelmää parannetaan. 
Kunnostustöiden lasketaan päättyvän 
syksyllä ja silloin koulu voi aboittaa 
esikoulutoiminnan. 

Suomenkiel isen esikoulutoiminnan 
laajentaminen on osoittautunut tar-
peehliseksi. On todettu, että kaikki 
Tukholman ruotsinsuomalaiseen kou-
luun tulevat hapset eivät osaa molem-
pia kiehiä kovin hyvin. Jotta lapset 
saisivat paremmat mahdohhisuudet ke-
hittää molempia kiehiään pitkäjännit-
teisesti, kouhu on katsonut tarpeelhi-
seksi aboittaa toiminnan nuorernrnasta 
iästä, niin että lasten molemmat kielet 
kehittyvät paremmin. Esikoulutoi-
rnintaa suunnitehhaan 3-5-vuotiaille 
ja se sijoitetaan Fridhemsplanihla si-
jaitsevaan koulutaboon. 

Kirjoittaja on TukhoInan ruotsinsuo,nolaisen 
koulun rehtori. 

HUOM! Kieliviestin tilaajat! 

Siirtyminen uuteen järjestelmään on myöhästyttänyt 
Kiel iviestin tilausmaksujen laskuttam i sta. Laskut 
liihetetään kevään aikana. 
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Lukiolaispojat argumentoivat 

'inilia 
Laurila 

Argumentaatio muodostaa vaikut-
tavan tekstin rungon ja tehokkuutta 
tekstiin antavat retorisiksi keinoiksi 
kutsutut kielelliset keinot. Tekstin 
vaikuttamiskeinoilla on pitkä histo-
ria. Antiikin kreikkalaiset tutkivat jo 
yli 2 500 vuotta sitten sanoilla vai-
kuttamisen taitoa, retoriikkaa. Samat 
keinot toimivat vaikuttavan tckstin 
pohjana myös suomalaisten nyky-
nuorten teksteissä. 

vät vai kuttavissa teksteissään, ol ivat-
ko tietyt retoriset keinot suositumpia 
kuin toiset ja esiintyikö poikien kir-
joituksissa enemmän hyökkäävää vai 
puolustavaa tekstirakennetta. Suppe-
an tarkastelun kohteena oli myös poi-
kien käyttämä oppikirja ja sen yhteys 
teksteissä esiintyviin kielelhisiin kei-
noih in. 

Puolustavaa ja hyökkäävää 
tekstirakennetta 

Retorisia keinoja tutkimassa 
Kiinnostukseni lukiolaispoikien ar-
gumentointiin herisi vuonna 2000 
tehdystä kansainvälisestä oppimis-
tulosten arviointiohjelmasta, PISA-
tutkimuksesta. Sen mukaan 15-vuo-
tiaat suomalaiset nuoret sijoittuivat 
OECD-maiden kärkeen lukutaidossa, 
kun arvioinnin kohteena olivat tie-
donhaku ja luetun ymmärtäminen 
ja tulkinta. Sen sijaan perusteltujen 
argurnenttien ja hypoteesien tuotta-
minen osoittautui haasteellisemmak-
si suomalaisnuorille. Tutkimuksesta 
kävi ilmi, että poikien argumentointi 
on heikompaa kuin tyttöjen. 

Nykysuomen kandidaatin tutkiel-
massani tarkastelin lukiolaispoikien 
argu rnentoi ntia retoristen kei nojen 
kannalta. Tutkimukseni aineisto 
koostul Vaasan lyseon lukiota käyvi-
en poikien aineista. Kirjoittajat olivat 
toisen vuosikurssin opiskelijoita. 16-
17-vuotiaita poikia. Aineet oli kirjoi-
tettu syksyn 2006 aikana äidinkielen 
ja kirjalhisuuden kurssilla Tekstit ja 
vaikuttaminen. Kurssin pääteema-
na oli vaikuttavien tekstien rakenne, 
joten sen aikana tuotetut tekstit (esi-
merkiksi mielipidekirjoitukset ja ko-
lumnin vastineet) sopivat mainiosti 
tutkirnukseni aineistoksi. 

Tutkirnuskysymykseni olivat: Mitä 
kiele!lisiä keinoja kirjoittajat käytti- 

Aineiston ensimmäisessä jaotteluvai-
heessa erottelin tekstit puolustavaan 
ja hyökkäävään retoriikkaan. Hyök-
käävä retoriikka pyrkii vahingoit-
tamaan vasta-argumenttia, kun taas 
puolustava retoriikka perustuu oman 
position puolustamiseen. Kirjoitel-
mat osoittautuivat jaottelun mukaan 
varsin homogeenisiksi, sillä kaikissa 
aineissa argumentit pohjautuivat puo-
lustavaan retoriikkaan. Vain yhdessä 
kirjeen muotoon rakennetussa teks-
tissä ilmeni selvästi sekä puolustavaa 
että hyökkäävää retoriikkaa. 

Puolustava retoriikka näkyi teks-
teissä erityisesti polarisointina, vas-
takkainasetteluna, jossa eri näkökul-
mia edustavia argumentteja vertailtiin. 
Aineistosta poimitusta esimerkistä 
näkyy vastakohta-asettelu jääkiekon 
väkivaltaisuuden puolustajien ja vas-
tustajien vähi 1 lä: Haluaisin niiden 
vanhempien tiet/ivän, ettei juflioritOi-
rninta ole sarnanlaista, kt,in SAl-iii-
ga. Esinierkissä kirjoittaja puolustaa 
jääkiekon väkivaltaisuutta vastakoh-
ta-asettelun avuhla. Argumentti pyr-
kii nilin rauhoittamaan huolestuneita 
vanhempia väitteehlä, että väkivaltai-
suutta ei esiinny junioritoiminnassa. 

Hyökkäävän retoriikan menetelmä 
on toisenlainen; sen kärjekäs hähes-
tymistapa pahjastaa heti lähettäjän-
sä motiivin. Hyökkäävän retoriikan 
käyttö on kuitenkin palkitsevaa ja 
tehokasta, jos sen käyttäjä on taitava. 
Tutkimissani aineissa hyökkäävää re-
toriikkaa käytettiin vain kerran, mikä 

Aineiden kirjoittajat olivat toisen vuosi-
kurssin opiskelijoita, 16-17-vuotiaita 
poikia. 
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paljastanee sen vaativan luonteen. Ai-
noa hyökkäävää retoriikkaa hyödyn-
tävä teksti oli kirjoitettu kantaaotta-
van kirjeen muotoon, jossa kirjoittaja 
asettui tietokonepelien arvostel ijaa 
vastaan: Mielestiini on varsin kohtuu-
tonta että laulette lapsesi rupeavan 
mielipnoleksi ja että hänestö tulee 
tunnevanimainen [1. Esimerkissä kir-
joittaja pyrki hyökkäävän retoriikan 
mukaisesti vahingoittamaan vasta-
argumenttia nimeämällä vastustajan 
kohtuuttomaksi. 

Retoristen keinojen kirjo 
Lukiolaispojat käyttivät aineissaan 
runsaasti erilaisia kielellisiä keinoja. 
Retoristen keinojen kirjo teksteissä 
kertookin kirjoittajien hyvistä argu-
mentointivalmiuksista. Poikien käyttä-
män oppikirjan, Aidinkielen ja kir-
jallisuuden kds ikirjan, luettelemista 
retorisista keinosta suosituimpia il-
maisutapoja olivat vahvistussanojen 
käyttö, parahlehismi eli toisto, tuntei-
siin vetoavat sananvalinnatja kieliku-
yat. 

Vahvistussanojen ja emotiivisten 
eli tunteisiin vetoavien sananvalinto-
jen käyttö voidaan nähdä kirjoittajien 
vahvuuksina. Pojat käyttivät onnis-
tuneesti erityisesti komparati iveja, 
superlatiiveja ja partikkeleita vahvis-
tussanoinaan. Tämän kaltaisia urna-
uksia näkee usein mainosteksteissä. 
Ilmaukset, kuten suurenmoisia alen-
nuksia ja vuoden parhaat ostokset, 
ovat tyypillisiä mainoskielen vaikut-
tamiskeinoja. Tutkimukseni aineis-
tossa vahvistussanojen käyttö erottui 
muista retorisista ilmauksista runsau-
dellaan: keinoa käytettiin jokaisessa 
aineessa. Aineistosta poimitusta esi-
merkistä näkyy komparatiivin käyttö 
vahvistussanana: [. .] että miesruu-
mis kestäd enemmän kipua ja pahaa 
oloa. Ndmä sekoiluohjelmat eivät 
sovi naisille [...]. Esimerkki on poi-
mittu aineesta, jossa kirjoittaja pohti 
koheltamisohjelmien suosiota mies-
ten keskuudessa. Kirjoittaja käytti siis 
komparatiivia enemmän vahvistaak-
seen omaa argumenttiaan. 

Emotiivisia sananvalintoja ol i eni-
ten mielipide- ja yleisönosastokirjoi- 

tuksissa. Tunteisiln vetoavat sananva-
linnat herättävät lu kijassa myönteisiä 
tai kielteisiä mielleyhtymiä ja ovat 
siksi oivallisia tehokeinoja kirjoittaji-
en argumentoinnissa. Tunnelataussa-
noja käytettiin teksteissä esimerkiksi 
arvioitaessa jääkiekon väkivaltaisuut-
ta: Jääkiekko on isojen poikien kon-
taktilaji missä sattuu ja tupah tuii 
kaikenlaista. Esimerkissä tunnelata-
usilmauksena on isojen poikien kon-
taklilaji. 11maj su pyrkii herättämään 
lukijassa ajatuksen, että on lapsellista 
päivitellä jääkiekon väkivaltaisuutta, 
sillä onhan tämä urheihumuoto, jossa 
väkivaltaisuudet ovat sallittuja. 

Mu ista eniten käytetyistä retorisista 
keinoista kirjoittajien heikkouksina 
voidaan taas pitää parallelismia ja 
metaforia, kielikuvia. Toistoa aineis-
tossa oli runsaasti ja kielikuvia käy-
tettiin joka toisessa aineessa. Para!-
lelismi ilmeni lähinnä kirjoittajalle 
epäedullisena muotona, tautofoniana 
ja tautologiana: samoja sanoja ja asi-
oita toistettiin häiritsevästi. Kieli-
kuvien käytössä häiritsevyyttä taas 
aiheuttivat niiden perinteisyys ja tätä 
kautta latteus. 

Taustatekijöiden vaikutus 
Retoristen keinojen käyttö oli mo-
nipuolista, mikä selittyy ehkä sillä, 
että oppilaat olivat lukeneet oppikir-
jansa tarkasti ja noudattaneet ohjeita 
tunnol 1 isesti. Myös opettaja saattoi 
vaikuttaa keinojen valintaan painot-
tamalla tiettyjä ilmaisutapoja hyviksi 
ja tehokkaiksi. Toisaahta poikien eni-
ten käyttämät retoriset keinot, paral-
lehismi ja elTioti viset sanaval innat, 
ovat tyypihlisiä kenelhe tahansa vai-
kuttavaan argumentointiin pyrkiväl-
le kirjoittajalle tai puhujalle. Lisäksi 
aineisto sisälsi myös retorisia keinoja, 
joita oppikirja ej painottanut. Tällaisia 
keinoja olivat esimerkiksi numeerinen 
ja ei-numeerinen määrällistäminen. 
Numeerista määrällistämistä esiintyi 
aineistossa lähinnä ikää ilmaistaessa, 
esimerkiksi 12-vuotias. Ei-numeeri-
sista keinoista taas muutama ja kaikki-
ilmausten käyttö olivat tavanomaisia, 
esimerkiksi: Kaikki pehr opettavat 
ainakin englannin kieltä [.1. Kirjoit- 
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taja käytti tekstissään ei-numeerista 
ilmausta kaikki vahvistaakseen omaa 
argumenttiaan, jonka tarkoituksena 
oli puo!ustaa tietokonepehien hyödyl-
lisyyttä. 

Keinojen suosion pohtiminen jäi 
kandidaatin tutkielmassani suppe-
aksi, sillä painopiste säilyi läpi tut-
kimukseni kielen keinoissa sellaise-
naan, ej kielenkäytön syissä. Tiettyjen  

keinojen suosio antaa kuitenkin mie-
lenkijntojsta pohdittavaa. Jo puolus-
tavan retorijkan huomattava runsaus 
hyökkäävään retoriikkaan verrattuna 
tarjoaa oivallisia tarkastelukulmia Ii-
sätutkirnuksel le. 

Fil. kwd. Emilia Laumila opivkelee Vaasan 
vliopislassa ,naisjcriksi pämiaineenaan nvkr- 
SUOflhi. 

Aran paikan ironia 

Toini 
Rahtu 

Ruotsin kjell nostattaa nyky-Suomes-
sa tunteita ja klistoja. Toisten mielestä 
sen opiskelu koulussa on Suomen 
ja Ruotsin yhteisen historian ja poh-
joismaisen identiteetin vuoksi din-
tärkeää, toiset taas väittävät sitä his-
torian painolastiksi, pakkoruotsiksi. 
Monet ihailcvat suomenruotsalaisten 
mondeenia sivistyneisyyttä ja rikasta 
kulttuuria, monet muut tuntevat suo-
menruotsalaisia kohtaan herravihalle 
vivahtavaa kaunaa. 

Kun hiikutaan tällaisissa aroissa 
paikoissa, puhutaan usein ironisesti. 
Suoraan sanominen voisi olla varo-
matonta, ja ironialla yltää ilmaisulli-
sim tehoihin: vol sekä naurattaa yksiä 
että loukata toisia, vihkiä yhdet mu-
kaan piiloviestiin ja sysätä toiset ulos 
sisäpiiristä. Tul k intojen ja reaktioiden 
rjstirjjtaisuus paljastaa odotusten ja 
arvojen ristiriitaisuuden. Näin kävi 
myös kun Iltalehdessä julkaistiin 
8.6.2006 seuraava Hanna Jensenin 
kirjoittama kolumni: 

Pirun Suomen-Ruotsalaiset 
Olen Aune Lintunen, 48, Hankamaal-
ta. Olen avarakatseinen suomen 
kansalainen, monia maita kolunnut 

cosmopoliitti (ja sinkku). Minulla on 
suuri sydän. Harrastan neulomista, 
lukemista ja verkkokeskusteluun kir-
joittamista. Se on viime aikoina vienyt 
kaiken aikani. Kirjoitan Suomen ruot-
salaisista. 

En pidä niistä. 
Ne pilaavat tämän kulttuurin, vievät 

kaikki opiskelu paikat, rapistuttavat 
suomenkielen, romahduttavat suo-
malaisen kastronomian ja häiritsevät 
pelkällä olemassa olollaan. 

Suomen-ruotsalaisten puhetyyli när-
kästyttää minua. Oj, vad kiva! Titta, 
där är min nelivaihteinen polkupyö-
rä? Ne eivät osaa puhua Suomea hy-
vin. 

Sen lisäksi, että ne eivät osaa päät-
tää, puhuvatko ne suomea vai ruotsia, 
ne eivät osaa käyttää opjektia oikein. 
Paaritiskihläkin kerran yksi mies sa-
noi: 

- Otan yksi olut. 
Hyvä, etten saanut välilevyn luis-

kahdusta. Jos rupeaa alkamaan ajat-
telemaan, niin voi kysyä, miksi asuu 
suomessa jos el opettele sen kieltä. 

Suomen-Ruotsalaiset eivät myös-
kään osaa Iausua suomeksi 1- ja y-
kirjaimia. Ällä tulee liian pehmeästi 
(kuunnelkaa vaikka Marikka Kruukkia) 
ja y melkein i:nä. Sellaisina hetkinä 
minun on melkein vaikea hengittää. 
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Maistelkaa itse: "bussipisäkki", "to-
maattipiree". 

Tästä aiheesta voisin puhua loput-
tomlin. 

Seisoin kerran pussissa, kun kyytiin 
tull joukko Ruotsin Suomalaisia. Yh-
den kännykkä soi, ja hän vastasi' hej 
pappa". Selvisi, että kyse el ollutkaan 
hänen vaaristaan vaan hänen isäs-
tään. Närkästyin ihan hirveästi. Pap-
pa tarkoittaa isoisää! Siitä huolimatta 
yhdeksän miljoonaa ruotsalaista ja 
300 000 suomen-ruotsalaista käyttää 
sanaa väärin IsänY. 

Pakko taas kirjoittaa Helsingin Sa-
nomien verkkokeskusteluun. 

Tänään, kun taas yliviivasin neon-
keltaisella ylivlivaustussilla Helsingin 
Sanomien verkkokeskustelua lehdes-
tä (aihe: suomenruotsalaiset), löysin 
nimimerkin AM, joka totesi, että suo-
menruotsalaiset osaavat itse asiassa 
paremmin suomea kuin ruotsia, vaik-
ka he väittävät, että heidän äldinkie-
lensä on ruotsi. 

Sanon nyt suoraan asian, jota olen 
pitkään pantannut: olen varma, että 
Suomen Ruotsalaiset puhuvat koto-
naan suomea. He vain esittävät kau-
pungilla "parempaa". 

Luin suosikkipalstaltani, Helsingin 
Sanomien verkkokeskustelusta (aihe: 
suomenruotsalaiset), että kaksikie-
listen ihmisten takia suomenkieli häi-
riintyy ja suomen kansa menettää vii-
meisenkin tajunsa siitä, kuinka yhdys 
sanat kirjoitetaan. 

Kolmin kertainen hurraa-huuto sille-
kin kirjoittajallel 

Sisäinen pakko ajaa minut nyt 
kirjoittamaan Helsingin Sanomien 
verkkokeskusteluun. 

Kerran täällä Hankamaalla kävi 
suomen ruotsalainen perhe. Ne tuli-
yat pensa-asemalle syömään ja oltiin 
sitten niln hienoja, että. Ja heti kuului: 
Va kostar hauki på paatinpohja? 

Jatkoimme kulmapöydässä Niemi-
sen Leilan kanssa (hänkin kirjoittaa 
Helsingin Sanomien verkkokeskuste-
luun) Avarakatseiset ry:n kokoustam-
me siitä, kuinka Suomen pitälsi ottaa 
enemmän maahanmuuttajia. Kun hur-
nt lähtivät, Leila kuiskasi: 

- Hoppar att vi ser aldrig nytt. 
Nauroimme katketaksemme. 
Seuraavaksi Minä, Aune Lintunen, 

48, Hankamaalta, ryhdyn seuraa-
maan romanien tilannetta. Minä olen 
vähemmistöjen asian tuntija. 

Kolumnin lukijat keskustelivat kii-
vaasti verkossa tekstin tulkinnasta. 
Suurin osa oli käärmeissään siitä, että 
kolumni puolustaa "pakkoruotsia" ja 
pilkkaa sen vastustajia. Mutta osa oh 
valmis tekemään rikosilmoituksen ja 
aivan päinvastaisesta syystä: Ihtalehti 
saakooii tuomion siitä, että on antanut 
palstoi I laan kl ihottaa lukijoita vihaan 
kansanryhmää, suomenruotsalaisia, 
vastaan. Mikä selittää nämä jok-
seenkin vastakkaiset tul k innat sa-
masta tekstistä? 

Yksi teksti, kaksi lukutapaa 
Verkossa keskustelleiden lukutapo 
jen pohjimmainen ero paljastuu, kun 
lukutavat tiivistää yhdeksi virkkeek-
si. Kansankilhotus-tulkinta tiivistyy 
suunnihleen näin: SUOMENRUOTSA-
LAISET PILAAVAT SUOMEN KIELEN 
JA KULTTUURIN JA VAIN TEESKEN-
TELEVÄT OLEVANSA RUOTSINKIELI-
SLÅ. Toisen tulkinnan Jensenin ko-
lumnista tiivistää virke NE. JOTKA 
AJATTELEVAT, ETTÄ SUOMENRUOTSA-
LAISET PILAAVAT SUOMEN KIELEN 
JA KULTTUURIN, OVAT NIIN TYPERIÄ 
ETTÅ VÅITTÅVÅT RUOTSINKIELISTEN 
VAIN TEESKENTELEVÅN OLEVANSA 
RUOTSINKIELISIÅ. Voiko kumpaakin 
lukutapaa kutsua ironiseksi? 

Pilkkaa val ironiaa? 
Jensenin kolumnin tulkinn oihJa on 
yhteinen ydin: pilkka. Muttatulkinnat 
Iähtivät omihle teihleen siinä kohtaa, 
kenen harjoittamasta pilkasta, ketä ja 
mitä kohtaan, on kyse. 

Kansankiihotus-tulkinnasa pilkan 
on luettu kohdistuvan suomenruotsa-
laisten tapaan ääntää suomea (bussi-
pisäkki, tornaattipiree), sekoittaa 
samaan lauseeseen suomea ja ruot-
sia (Titta, där är miii nelivaihteinen 
polkupvörä!), käyttää väärin suomen 
objektin sijoja (Ota,, %'ksi oltit.). Myös 
ruotsinkiehisten ruotsintaito joutuu 
pilkatuksi: he käyttävät väärin sanaa 
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pappa merkityksessä 'isä'  eikä 'iso-
isä'. Tästä päästäänkin perimmäiseen 
pilkan kohteeseen: koska kerran ruot-
sinkieliset eivät osaa käytttiä ruotsin 
sanoja niiden oikeissa merkityksissä, 
se todistaa, että suomenruotsalaiset 
vain teeskentelevät olevansa ruotsin-
kielisiä, näytelläkseen "parempaa" 
kuin ovat, oikeastihan he puhuvat äi-
dinkielenään suomea. Kaiken tämän 
voi lukea kolumnin sananmukaisesta 
pinnasta suoraan, ja niinpä kirjoittaja 
ja tälle palstatilaa antanut Iltalehti 
joutukoot juridiseen vastuuseen pil-
kasta suomenruotsalaisia kohtaan. 
Tätä kansankiihotus-tulkintaa ej pil-
kallisuudestaan huolimatta ole syytti 
kutsua ironjseksi: mitään sen ainek-
sista ci ole jouduttu etsimään tekstin 
pintaa syvemmältä. 

Pilkan kohteena ovatkin käsitykset 
suomenruotsalaisista, eivät suomen-
ruotsalaiset. 

Sen sijaan kolumnin toiseen lukuta-
paan on päästy rivien välistä: suhteut-
tamalla tekstin kohtia toisiinsa, ver-
tailemalla väjtteitä ja asenteita omiin 
kokemuksiju, taustatietoihin ja luku-
tottumuksiin on tultu tulkintaan, että 
pilkan kohteena ovatkin juuri edellä 
esittelemäni käsitykset suomenruot-
salaisista, eivät suomenruotsalaiset, 
vaikka pinnalta niin näyttäisi. Tällais-
ta tekstin piiloviesteihin perustuvaa 
tul kjntaa on kutsuttava jronjseksi. 

Miten piiloviesti on siepattu? 

Heti kolumnin alussa tekstin kirjoitta-
jaksi ilmoittautuu Aune Lintunen, 48, 
Hankarnaalta. Tällainen fiktiivjnen 
kirjoittajarooli on aika yleinen tapa 
vihjata, että esitetyt näkemykset ovat 
kirjoittajan peiteroolin, eivät hänen to-
dellisen minänsä, mielipiteitä. 

Roolihenkilö luonnehti i itseään 
avarakatsei.veksi cosmopoliitiksi. Kos-
mopolitm teksti kuitenkin vilisee kir-
joitusvirheitä. Muun muassa suomen-
ruotsalaiset on kirjoitettu eri tavoi n 
väärin moneen kertaan (Snoinen- 
Ruotsalai.s'et, 	Suonien-ruotsal(iiset, 
Suonien Ruotsalaiset. suonien ruotsa-
lainen). JVIyös suomi on maan nimenä 

kirjoitettu virheellisesti pienellä ja 
Suomi kielen iiimenä isolla alkukirjai-
mella. Yhdyssanat on kirjoitettu miten 
sattuu : suo,nenkieli, opiskelu paikat, 
olemassa olo, vhdrs vana, ko/min ker-
tainen. Vierasperäisten konsonanttien 
kirjoitus ej onnistu: kastronomia (gas-
tronomia), op/ekti (ob/ekti). paari-
tiski (baaritiski) pussi (bussi), pensa-
asema (bensa-asema). Oma laj insa 
ovat ruotsin kielen virheet: Marikka 
Kruukki (Marika Krook); Hoppar att 
vi ser aldrig nytt (Hoppas att vi aldrig 
ses jxi nytt). 

Tämäntasoisia kielirikkeitä ej 
voi odottaa maanlaajuiseen lehteen 
kirjoittavalta kolumnistilta, ja siksi 
ne ovat johdattaneet lukijan tulkitse-
maan ne tahallisiksi vihjeiksi tekstin 
piilosanomasta: jos kirjoittaja olisi 
kuin "Aune Lintunen", hän olisi sivis-
tymätön moukka. Samaan tulkintaan 
ohjaavat myös kömpelö toistelu sekä 
absurdit ja epäjohdonmukaiset väit-
teet. Esimerkiksi mainiinta verkkokes-
kustelun kiinnostavuudesta toistuu 
kuusi kertaa, ja kirjoittaja ilmoittaa 
olevansa avarakatseinen mutta vai-
noaa suomenruotsalaisia. Hänen väit-
teensä sanan pappa merkityksestä ej 
vastaa kielellistä toclellisuutta, eikä 
ajatus, että suomenruotsalaiset ovat-
kin tosiasiassa suomenkielisiä, vas-
tanne monenkaan aikuisen normaalia 
arkitietoa. (Ja jos he todella olisivat 
suomenkielisiä, miksi he tekisivät 
kaikkia niitä suomen kielen virheitä, 
joista heitä parjataan?) 

Kirjoittamalla peiteroolissaan epä-
johdonmukaisesti ja "huonosti" to-
dellinen kirjoittaja siis osoittaa, että 
suomenruotsalaisuutta 	pilkkaavat 
ovat "huonoja" ja epäjohdonmukaisia. 
Siksi ironisessa tulkinnassa pilkan 
kohteeksi on luettu suomenruotsa-
laisuuteen torj uvasti suhtautuvat ta-
hot. Kirjoituksen todel lisiksi uhreiksi 
tulkitaankin "Aune Li ntusef', tietä-
mättömyyden pohjalta verkkokeskus-
teluihin ponn istavat nurkkapatriootit, 
jotka matkailevat kyllä maailmalla 
mutteivät opi siellä mitään edes su-
vaitsemaan kotimaansa vähemmistö-
jä. Kun siis kansankiihotus-tulkinnas-
sa kolumnistin kuullaan pilkkaavan 
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yhtä kaulaa "Aune Lintusen" kanssa 
suomenruotsalaisia, ironisessa luku-
tavassa kolumnisti salapilkkaakin 
pilkkaajaa. 

Arka paikka 
Vaikka sanomalehtien palstoilla tör-
määvät tavan takaa erilaiset näke-
mykset ja maailmankatsomukset ja 
vaikka i ltapäivälehdi ltä voi odottaa 
monenlaista 	epäsovinnaisuuttakin, 
päätoimittajalla on silti vastuu lain 
noudattamisesta. Lehdessä ej esi-
merkiksi saa ketään kjjhottaa kan-
sanryhmiä vastaan. Ne, jotka lukivat 
Jensenin pakinan ironjsojvan pak-
koruotsjn vastustajia, j 1 meisestj noja-
sjvat tähän: koska sanomalehdessä 
el saa olla kiihotusta kansanryhmää 
vastaan, sitä ej ole. Siksi he etsjvät 
rivien väl jstä tulkjnnan. joka "korja-
sj" kansankjjhotukselta vaikuttavan 
tekstin korrektjksj, sjis jroniaksj kan-
sankilhotusta kohtaan. Mutta kajkkia 
ej jronjnenkaan lukutapa säästänyt 
närkästykseltä: heidän mjelestään 
"pakkoruotsin" vastustamjnen ej ole 
merkkj tietämättömyydestä ja ennak-
koluulojsta. 

Yhtä paljon Jensenin tekstin tulkin-
toihjn on vaikuttanut se, mitä lukija 
on tottunut odottamaan juuri kolum-
neilta: mjllaisja mielipiteitä, mjllaista 
kielenkäyttöä? Näistä odotuksjsta huo-
maa kolumnin olevan faktanja fiktjon 
välissä. Yhtäältä odotetaan sanoma- 

lehtitekstjn luotettavuutta, toisaalta 
kjelelljstä ja ajatuksellista irrottelua, 
ylettömyyttä ja yllätyksiä. Rev ittelyn 
odotuksjin liittyy myös mahdollisuus 
kirjoittaa peiteroolissa "tojsena", pu-
huajopa vastojn omia arvojaan. Tässä 
on kyse samasta kuin missä tahansa 
kaunokirjallisuudessa: teoksissa pu-
huvat monenlajset fiktjjvjset henkjlöt, 
keskenään ristjrijtaisestikjn, ejkä hah-
mojen siksi voj ajatella edustavan kir-
jailijaa jtseään. 

Se, että Jensenin kolumni on luet-
tu yhtä sujuvastj kansankiihotukseksi 
kuin jronjaksj kansankijhotusta koh-
taan, on mitä tavalljsinta kielen elä-
mää. Jokainen suhteuttaa tulkintansa 
sjihen, mitä pitää missäkin tjianteessa 
normaaljna, ja koska tällaiset odo-
tukset tietysti vaj htelevat, vaihtelevat 
kjelelljset tulkjnnatkin. 

Tulkjnnatkertovatpajtsj viestin mer-
kityksistä myös tulkitsijoista jtsestään. 
Jensenin kolumn jn rjstirjjtaiset tul km-
nat paljastavat njjhjn vajkuttanejden 
odotusten ristjrjjtaisuuden, ja tämä 
puolestaan paljastaa Suomessa erään 
aran paikan. Suomenruotsalajsuus on 
yhäkin njjn tulehtunut ajhe, ettii ajna 
joku pahastuu: ej vajn sen pilkkaami-
sesta vaan myös sen puolustamisesta. 

Fil. tohi. Toini Ro/it u toimii yliopistonlehto-
rina 1-lelsingin vliojnston suomen kielen ja 
kotiniaisen kirjallisuiiden laitoksessa. 

Ironiasta enemmän: 
Toini Rahtu: 

/rontaa va, ci? Tekstin merkityksestja sen tutkimisesta. - Virittäjä 104/2. 
Saako ulla ironiaa? - Kielikcllo 2/2004. 

Svvsprin.ssija ironin?? Oc/otus. - Hiidenkivi 2/2004. 

Vi/in pilkka. Erään haastattelun Säniii. Teoksessa Haakana, Markku & Jyrki Kalliokoski (toim.): 

Referointija inOfli/ilinisyvs. SKS. Helsinki. 

Sekä ettö. Ironin ko/,erenssina ja inkoherenssina. SKS, Helsinki. 
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OMA KIELI, OMA MIELI 

Agricola suomen kirjakielen 
kehittäjänä 

Riitta 
Paikki 

Mikael Agricola syntyi Pernajassa 
itäisel lä Uudel larnaal la noin vuon-
na 1510. Koulutielle hän lähti 1517, 
alkuun Viipuriin ns. latinakouluun. 
Vuodesta 1528 lähtien hän toimi Tu-
run piispan kirjurina. ja 1531 hänet 
vihittiin papiksi. Elämäntyön kannal-
ta Agricolalle olivat tärkeitä opiske-
luvuodet Wittenbergissä 1536-1539. 
Suomeen palattuaan hän toirni pit-
kään Turun koulun rehtorina ja vuo-
desta 1554 Turun piispana. Vuonna 
1557 Agricola matkusti rauhanval-
tuuskunnan jäsenenä Moskovaan, ja 
paluumatkalla hän kLiol i 9. huhtikuuta 
Kuolemajärven Kyrönniemessä. Tästä 
tapahtumasta on tänä vuonna kulunut 
450 vuotta, ja kuluva vuosi on nimet-
ty Mikael Agricolan juhlavuodeksi. 

Agricola aloitti ki rjal 1 isen työnsä 
jo pi ispan kirjurina ollessaan. Ennen 
Wittenbergin vuosia hän oli saanut 
valmiiksi kaksi ensimrnäistä teostaan, 
Abckirian ja Rucouskirian. Myös Uu-
den testarnentin suomcnnostyö oh 
käynnissä. Wittenbergin yl lopisto ol i 
1500-luvun puolivälissä uskonpuh-
clistuksen tyyssija. Yliopiston rehto-
rina oli Martti Luther, ja opettajlen  

joukossa oli myös Filip Melanchton. 
Sieltä Agricola sal kipinän uskon-
puhdistuksen edistämiseen Suomes-
sa. Sieltä hän sal myös intoa kirjojen 
kääntämiseen suomen kielehle. Ennen 
kuin mitään voitiin kääntää, oli kul-
tenkin luotava kiijakieli. 

Latina oli keskiajalla sekä kirkol-
hisen elämän että oikeudenkäytön ja 
hallinnon kieli. Suomen kiehi eli lä-
hinnä kansan puhiimana. Tiedetään 
kuitenkin, että jo keskiajalla Suomes-
sa pidetti in kansankiehisiä saarnoja, 
ja pappeja velvoitettiin lukernaan suo-
meksi myös muut keskeiset jumalan-
palvehuksen kohdat eli uskontunnus-
tus, lsä meidän -rukous, Ave Maria ja 
rippisanat. On hyvi n todennäköistä, 
että jo keskiajalla saarnoja ja muita 
jurnalanpalvelustekstejä myös kirjoi-
tettiin suomeksi. Tekstejä ej kuiten-
kaan ole säihynytjälkipolvihhe. 

Uskonpuhdistuksen hengessä vaa-
dittiln, että suomi piti saada koko ju-
malanpalveluksen kieleksi. Siksi myös 
Raamattu oli käännettävä. Maahan 
piti myös saada suomen kielen taitot-
sia pappeja. Kouluihin oli sen vuoksi 
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järjestettävä suornen kielen opetusta, 
ja sitä varten tarvittlin oppikirjoja. 
Myös kansan lukutaitoa oli ruvettava 
edistärnään. Kaiken tämän Agricola 
ornaksui elärnäntyönsä ohjeeksi. 

päätehhen kiija ohi ahkerassa käytös-
sa. 

Käsikiria ja Psaltari, Weisut 
ja Ennustoxet 

Abckiria ja Rucouskiria 
Oppikirjaksi tarkoitettu Abckiria il-
mestyi 1543. Kirja sisälsi aakkoset ja 
tavausharjoituksia sekä katekismuk-
sen. Katekismuksen lähin esikuva oh 
Lutherin Vähä katekismus. Abckirian 
tarkoitus selviää sen runomuotoisesta 
esipuheesta (tässä ohetetun lukutavan 
mukaan kiijoitettuna): "Ope nvt van-
haja nuori, jo/la ompi svd/In tuori [= 
fl/are], Ju, ialan k//skvt Ja ,i,ielen, jot-
ka taidat suonien kielen. - - Luc siis 
lrvvä lap,si ta...tu alkuoppi ilinan este 
[= ilman estettil/. 

Agricolan toinen tcos oli laaja Ru-
couskiria. Varsinaisten rukousten Ii-
säksi kirjassa on Raarnatun tekstejä, 
rnuun muassa 41 psalmia. Rukous-
kirjan alussa on rnielenkiintoinen, 
suuri ni maksi osaksi latinank le! men 
kalenteriosio. Kalenterin suornenkiehi-
sessä osassa on nini. joka kuukaudchle 
ornat ruokailu- ja terveydenhoito-oh-
jeet. Ohjeet ovat peräisin Agricolan 
Wittenbergin-aikaisen rnaternatiikan 
professorin Erasrnus Reinholdin vuo-
dehle 1543 haatimasta kahenterista. 
Varsinaisen rukouskirjatekstin ede! lä 
on nehiosainen runornuotoinen esi-
puhe. Närnä esipuherunot, joita on 
myös usean muun teoksen ahussa, ovat 
ominta Agrico!aa. Rukouskirjan esi-
puheesta höytyy mm. Agricolan toi-
minnan mottona usein siteerattu säe-
pan "Kyl/il ,e kuu/ee suomen kielen, 
joka vniiniirtiiil kaikkein mielen ". 

Se Wsi Testamenti 
Päätyönsä Uuden testarnentin kään-
tärnisen Agricoha oli ahoittanut jo 
ennen Wittenbergin vuosiaan, ja hän 
jatkoi työtä siehhä. Apuna hänehhä o!i 
kreikankiehinen Uusi testarnentti sekä 
kaksi hatinalaista, kaksi saksahaista ja 
kaksi ruotsahaista käännöstä. Uuden 
testarnentin esipuhe on miehenki intoi-
nen Suornen historian hähde. Se Wvi 
Te,rta,nenti ilmestyi 1548. ja säihynei-
den kappaheiden reunarnerkinnöistfi 

Agricohan koottujen teosten kolmas 
osa sisähtää kuusi teosta. Alussa on 
jumahanpahvehuksen 	apuneuvoiksi 
tarkoitetut Kilsikiria ja Mess,,. Nu-
den hähimpänä esikuvana ovat vastaa-
yat ruotsahaiset teokset. Ko! mas tcos 
on Pina, Jeesuksen kärsimyshistoria 
"iieljuist evanke/isterist kogortu". 

Agricolan nimissä onjulkaistu nom 
2/5 koko Raamatusta. Agricolan osuus 
1551 i !rnestyneen Psa/tarin psah mi-
suornennoksista on epäsehvä. Suuri 
osa psa!meista on todennäköisesti 
suomennettu Turun kouhussa Paavah i 
Juustenin johdo!ha. Ohettaniusta useis-
ta kääntäjistä puohtaa rnyös se. että 
Rukouskirjassa juhkaistujen psah mien 
ja Psa!ttarin vähi!hä on niehko pahjon 
eroja. Agricoha itsekin myäntää Psahi-
tarin esipuheessa, että työhlä on useita 
tekijöitä: ''Muistas siis rukol/e,sa.s hel-
fil, jotka tii/kitsit suorneksi niitil." 

Koottujen teosten kohmannen osan 
hopussa on viehä kaksi teosta. Toinen 
sisähtää katkehrnia Mooseksen kirjois-
ta ja profeetoista ja toinen Haggain. 
Sakarjan ja Mahakian kirjat. Viirnei-
sen kiijan ahussa on pitkä runoniuo-
toinen johdanto, rakenteehtaan hyvin 
samanhainen kuin Rukouskirjan ja 
Psahttarin esipuheet. Kaiken kaikki-
aan Agricolan kynästä lähti tekstiä 
noin 2 400 sivua. 

Agricolan kieli 
Agricolan äidinkiehi on kautta aikojen 
puhuttanut tutkijoita. Todennäköistä 
on. että Mikaeh jo hapsena puhui sekä 
ruotsia että suomea. Kouhua hän kävi 
hähinnä hatinaksi, ja hänen kiijahhinen 
työnsä ohi etupäässä kääntärnistä hati-
nasta, saksasta ja ruotsista. 

Agricohahha el ohhut suomen kielen 
mahhia, joten mahhi ohi otettava häh-
dekiehistä. Siksi on sehvää, että kielen 
pohjaksi muotoutuivat vieraat lause-
rakenteet ja vieras oikeinkirjoitus. 
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Myöskään ruotsin ja saksan oikein-
kirjoitus ej ollut vakiintunutta, ja se 
oli omiaan hisäämään kirjavuutta. 
Tarkastellaan Agricolan oikeinkir-
joitusta lyhyen esirnerkkikatkelrnan 
avulla. Rukouskirjan kalenterissa on 
helmikuun kohdalla teksti: "Tuyskun 
/ Lurnen / wili,,i / ia packan. kr/le 

ii nue saathan inarkan Ole lemhemes 
/ ia de söö. iosta kvlmetauti sinun 
löö. Ano leuli / ia iske sonda. cartha 
ialghast / quin wavu(i ,,,onda. Te/le 
kw/la sömen pite (ninquin Ipocras sa-
nopi) lenunincla roca / ia Agrirnonian 
ia Appiunun sieinenite lomassa haut-
tinuan / ja Raic/ijn el/i,neuu pitdinen 
etteij wiluhun tautijn ioku tu/is / Han-
hen ja Sorsan lihast weltd Iske pi/ds-
:ou,da / ia kädhen ia peucalon." Kat-
kelmassa on k kirjoitettu mihhoin k:hIa, 
milloin c:hl/I tal q:lla, ja v:n merkkinä 
on u. A on kirjoitettu jopa useammin 
e:Ilä kuin d:hhä.ja uu:n merkkinä on w. 
vö-diftongi on kirjoitettu öö:hhä ja no-
chiftongi o:lla. Kun teksti kirjoitetaan 

tettavan ääntämyksen mukaisesti, 
sitä pystyy jo lukemaan: "Tuiskun, 
lurnen, viluuu ja pakkan [= pakkasenj 
kr/Id uni/di saatan matkaan. Ole 1/in,-
pemds, ja (dö svö, josta kvlmdtauiö 
sinun lvö. Ana löyIvv ja iske suonta, 
karta jalgast, kuin vaivaa monta. - 
Tölld kuui/la svörndn pi/dö (niinkuin 
Ipokras 1= 1-lippokrates] San oopi) 
Idinnuntö ruokaa ja agrimonian 1= 
nuaarianverijuurenJ ja appiulnin 1= 
sel/erin] sieunenitö juonlassa nautti-
man • ja raittiin eli/män pitömnän, ettei 
viluhun tautiin joku tu/is. Hanlien ja 
sorsan lihast vd ltd. Iskepöösuonta,ja 
käcien ja peukalon." Katkelmassa on 
myös joukko muoto-opin erikoisuuk-
sia ja lauseopi 1 usla muukalaisuuksia: 
adessilvin pätteenä vaihtelevat -la ja 
-lla,ja preesensin yksikön 3. persoona 
on -pi-loppuinen. Lähes yksinomainen 
Agricohan k ielessä on persoonaprono-
minien -n-akkusatiivi: sinun löd. Si-
vulauseessa on saksan mahhin mukaan 
verbi viimeisenä, ja verbit karttaa ja 

å 
v 1 
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i'ölttää saavat elatiivimääritteen par-
titiiviobjektin asemesta. 

Sanaston kehittäminen 
Suuri haaste oli sanojen löytäminen 
käännöksiin. Kirkolliset ja hengelliset 
käsitteet. joita Raamatun, rukouskir-
jan ja käsikirjojen tekstit sisälsivät, 
olivat vieraita kansankielelle; oli siis 
Iuotava paljon uutta sanastoa. Agrico-
la kehitti sanastoa lainaamallaja kään-
tämällä muista kielistä, johtamalla ja 
yhdyssanoja muodostamal!a. Lama-
sanat olivat suurelta osin varsinaisia 
lainoja; ne !ainattiin toisesta kielestä 
ja mukautettiin suomen kieleen, esim. 
aas/, enkeli, larnppu, naapuri. Osa 
lainoista on myöhemmin saanut 
väistyä, esim. insigli 'sinetti', falski 
'väärä'. Agricola viljeli paljon myös 
käännöslainoja; suuri osa oli suoraan 
ruotsista kään nettyjä alasastua, ko-
koon tu/la, eclesseisoa hoitaa, ho! ho-
ta', sisälleottaa 'vahloittaa' -tyyppisiä 
prefiksiverbejä. Tämä verbityyppi 
karsittiin suurelta osin jo vuoden 1642 
raamatunsuornennoksesta. 	Agrico- 
lan muodostamista yhdyssanoista 
suuri osa on edelleen käytössä, esim. 
elinaika, epdjumala, jokapöiväinen, 
muistomerkki. Nykykielehle vieraita 
ovat mm. pyha..avu 'suitsuke' ja nä-
kvpaikka 'teatteri'. Myös johdoksista 
osa on säilynyt nykykieleen, osa ej. 
Edelleen käyttökelpoisia ovat esim. 
junialinen, vhtevs, i/mestvä, kun taas 
kuuleinus 'kuulo', eks yvs 'erehdys', 
miehukainen 'nuori mies' jne. ovat 
nykysuomalaisehle outoja. 

Varmasti ej voida sanoa. rnitkä Ag-
ricolan käyttämistä yli 8 000 sanasta 
olivat omia sepitteitä, mitkä muualta  

omaksuttuja. Jos jotain sanaa ej löydy 
kansankielestä eikä aikalaisten käsi-
kirjoituksista, se on mitä todennäköi-
simmin peräisin Agricolan kynästä. 
Agricolan sanastosta on edelleen käy-
tössä noin 60 %. Esimerkiksi karkaus-
vuosi on peräisin Rukouskirjan ka-
lendaariosta. Käytössä ovat edelleen 
myös lahko, painaa k irjapainoter-
minä. perikato, lohikäärme, hallitus 
ja inhi,nillinen. Paljon on kuitenkin 
jäänyt pois. Abckiriaan Agricola se-
pitti äänneryhmil le näppärät ni met 
äänel/inen 'vokaali', kaksääne/linen 
'diftongi' ja vnnä-äänellinen 'konso-
nantti', muttanämätermitjäivätlyhyt-
ikäisjksi. 

Agricolan työn merkitys 
Agricola ej tehnyt työtään kielen ja 
kirjalhisuuden parissa pelkästään rak-
kaudesta kieleen. Hänen motiivinsa 
olivat muualla. Agricola oli uskon-
puhdistusmies, ja työn kannustimena 
olivat uskonpuhdistuksen periaatteet. 
Kansan opettaminen ja sivistäminen 
edehlytti kansankielistä kirjalhisuutta. 
Agricola loi pohjan, jolta jatkajien oh 
hehppo ponnistaa. Kenenkään muun 
ej enää tarvinnut aloittaa ahusta. Ag-
ricola itsekin tajusi, ettei hänen työnsä 
ollut täydelhistä. Siksi hän kirjoitti: 
"Eikö kaikki on algus heikko? Niin 
tai [= kf/nä] invös on, o hvvä veikko. 
- - Tee paranipi jos siiiä taidat, että 
nä/nät ovat vle,i kaidat. Aläpolge kir-
jaa kuin sika, vaikka hänes on vä/iä 
vikaa." 

Kirjoittala on Kotjinaisieji kie/ten tutki,nus-
keskuksen erikoistutki ja ja Vanhan kirjasuo-
iucn sanakirjan pdiitoiin ittafa. 
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Miten kieli el muutu? 

Pirkko 
Nuolijärvi 

Yleinen käsitys tuntuu olevan, että 
kieli muuttuu sangen nopeasti. Kie-
lentutkija törmää usein toimittajaan, 
joka touhuissaan kyselee tekstivies-
tien vaikutuksesta suomen kieleen, ja 
kysymyksen taustalla häilyy oletus, 
että juuri nykyaikana kieli muuttuu 
enemmän kuin ikinä. Tutkijan on 
kerta toisensa jälkeen oltava ikävä 
ja sanottava, että pari vuotta on kie-
len muutoksen havaitsemiseen lyhyt 
aika ja että sanornisen ja kirjoittami-
sen foorumien nionipuolistuminen el 
muuta kieltä kertaheitolla. Vaihtelun 
lisääntyminen kun ej vielä ole muu-
tos. 

Pysyviä ja vanhoja ominaisuuksia 
suomen kielessä on se, että suomen 
substantiiveja ja verbejä taivutetaan: 
talossa, iiietsään, menen, tu/et. Ad-
jektiivit taipuvat sitä paitsi edelleen-
kin pätisanansa sijassa ja luvussa, 
esjmerkiksi punaisessa talossa ejkä 
punainen talossa. Tämä taipumiso-
minaisuus pitää huolen siitä, että lai-
nasanat yleensä sopeutuvat suomen 
sanarakenteeseen, jotta nijtä voisi 
tajvuttaa. Uusj vierassana asettuu kjl-
tisti kieleenirne: kun leasing-ilmiö ja 
sen mukana jtse sana ajkanaan yleis-
tyi, meillä olj alta aikayksikön sekä 
puheessa että kirjoituksessa sellaiset 
suomeen sopivat sanat kuin liisata ja 
liisaus. En laiset aminattikielet ovat 
täynnä tällaisia kilttejä, suomen kie-
len vanhaan järjestelmään sopeutu-
nejta yksilöitä. 

Samojn on laita verbien; njillä on 
normitetussa kirjakielessä yhä per-
soonatajvutus: tu/en, tu/et, hän tu/cc, 
tulemme, titlette, he titlevat. Kov in 
totaalisena muutoksena ej voi pitää 
myöskään sitä, että puhutussa kieles-
sä monissa murteissa kauan käytetyt 
muodot ilie inennään tai ne 1nihuu 
ovat yleistyneet. Suuressa osassa Suo-
men maata nämäkään ejvät ole mi-
tään uutuuksia vaan njjtä on käytetty 
satoja vuosja. Kieltosana ej ole edel-
leenkään taipumaton, vajkka se lähel- 

lä olevissa germaanisissa kjeljssä ja 
vjron kielessäkjn on: sanomme ja kir-
joitamme ininö en mene ej kä mmd ej 
mene. Muoto- ja taivutuspiirteet ovat 
verkkajsia muutturnaan. 

Jos ej muutoksen puutteesta, njjn 
ajnakjn sjtkeästä rnuutoksen vastusta-
misesta on kysymys b:n tai g:n koh-
talossa. Koska nämä äänteet ejvät ole 
kuuluneet suomen omaperälseen ään-
nejärjestelmään, näitä konsonantteja 
sisältävät lajnasanat tai paikannimet 
tahtovat suomalaisen suussa sjsältää 
edelleenkin kovan p:n tai k:n. Sjis: 
panaani vertaa banaani, keeni ver-
taa geeni. Panaani-ääntäjiä sätjtään 
kovastj julkisuudessakin. Ej ehkä 
kuitenkaan kannattajsj kiihtyä njjn 
paljon; ääntämyshän osojttaa vain 
sen, että puhuja parhaansa mukaan 
säilyttää hyvjn olennaista suomen 
kielen omjnajsuutta ejkä ole mennyt 
kaikkien muotjen matkaan! Kun siis 
jossakin asjassa muutosta paheksu-
taan kovastikjn, njin tässä kohden 
kärsivällisyys näyttää loppuvan, kun 
puhuja pitää yllä vanhaajärjestelmää. 
On luonnolljsta, että kun vjeraiden 
kielten taito on yleistynyt, myös näj-
den soinnjlljsten ääntejden ääntämi-
nen käy yhä useammalta suomenkje-
liseltä helpommin. 

Vajkka sanastoa, useimmiten uusia 
yhdyssanoja, tulee kieleen koko ajan 
lisää, on sanastossakin hyvin paljon 
pysyvää. Sellaiset lauseet kuin lsj 
avaa koiralle oven tai poika tu vedes-
sä sjsältävät pelkkiä vanhoja sanoja. 
Suomen kielen tutkija Rajmo Jussila 
on verrannut Agricolan kieltä 1950-
luvun alussa ilmestyneeseen Nykysuo-
men sanakirjan aineistoon ja saanut 
tulokseksi, että Agricolan sanastosta 
oli 1900-luvun alkupuoliskolla käy-
tössä vielä noin 60 G/  Tärnä osuus on 
sitä paitsi kielen keskeistä sanastoa, 
kuten aika, antaa, ci, ja, ioka, ulla 
ja se. Myös persoonapronominit, niln 
kuin mmd ja me, ovat nekin suomen 
kielen pysyväisintä osuutta. vaikka 
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niillä on puhutussa kielessä erilaisia 
variantteja, esimerkiksi inie tai md. 
Erityisesti hengellisen ja maallisen 
vallan sanat ovat kestävää Iaatua: alt-
tari, kristittv, laki, tuomio, va/takun-
ta ovat käytössä nykyäänkin, vaikka 
Agricolan aikana säästyttiin sellaisil-
ta nykyisen maallisen vallan sanoilta 
kuin tiiottaviiusohjelma ja laadun-
hal/inta j/irjestelmd. Joskus muutos-
hakuisinkin yksilö toivoisi, että en-
laiset suunnitteluryhmät ja poliitikot 

olisivat hieman maltillisempia uuden 
tyhjäsisältöisen sanaston tuottami-
sessa. Muutoksen tutkijassakin herää 
esiin pieni konservatiivi, kun hän koh-
taa arjessaan tällaista sanastontuotta-
misen vauhtisokeutta. 

Esitettv Ylen Radio 1:ssä 2.ja 3.6.2006 

Kj,ajttaja on Koti,naisten kielten tutki,nus-
keskiikseii mli tala. 

'Uuc(issanoj'a 

U udissanaterveisiä 

Suomessa on vuoden 2007 alussa puhuttu muun muassa lähesty-
vistä eduskuntavaaleista ja nuorisoa köyhdyttävistä pikalainoista. 
Uudet asiat tuovat mukanaan uusia sanoja, joista mm. seuraavat 
ovat olleet esillä myös Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen 
Kielitoimistossa. 

Koonnut 
Riitta 

Eronen 

blogivaalit 
vaalit, joicien tulokseen vaikuttaa 
ehdokkaiden näkyminen verkossa, 
mm. blogien cli verkkopäiväkir-
jojen kirjoittaminen ja verkossa 
tapahtuva mai nonta 

kirjautua atk. , Tietotekniikan 
termitalkoiden suosittama vasti-
ne englannin ilmaukselle log in; 
logging in = kirjautuminen 

kauppakaupunki - liikekaupunki 
kaukana keskuksista sijaitseva 
suuri kauppakeskus, jollainen on 
Lempäälässä sijaitseva Ideapark 

pikalaina, pikaluotto (joskus käyte-
tään myös sanoja kännykkaluotto 
ja tekstiviestiluotto) matkapuhe-
limitse tai sähköpostitse tilattava 
lama, jonka korko on yleensä hyvin 
korkea 

verkkoadressi Internetissä allekir-
joitettava adressi, vetoomus 

ilmastonmuutos ilmaston muuttu-
mi nen 

innovaatioyliopisto suunnitteilla 
oleva yliopisto, jossa Teknillinen 
Korkeakoulu, Helsingin kauppa-
korkeakoulu ja Taideteollinen 
korkeakoulu yhdistyisivät tehok-
kuuden Iisäämiseksi 

suurkunta kuntia yhdistettäessä 
syntyvä uusi, suuri kunta 

verkkourkinta engl. phishing hen-
kilO- tai pankkitilitietojen urkki-
minen tietoverkossa tekeytymällä 
tiedon saantiin oikeutetuksi 

öljyvapaa, mieluummin: öljystä 
riippumaton 
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Oletko sairaalakunnossa? 

Tu tja 
Miiättä 

Viime aikoina on alettu käyttää sanaa 
sairaalaktinto. \[aikuttaa siltä, että 
sana on lehtirniesten kehittänlä. Ky-
seessä on erittäin tavallinen dcterrni-
natiivinen yhdyssana, jossa sairaala 
kuvaa, niillaisesta kunnosta on puhe. 
Tämä yhdyssana ej esiinny nykyisissä 
sanaki rjoissammc hakusanana. Sitä 
vastoin yhdyssanan mäbriteosa sai-
raala ja perusosa kunto löytyvät mo-
lemmat omina hakusanoina. 

(sairaa- + la). Etymologisten tietojen 
mukaan sairas on esiintynyt kirjakie-
lessämme 1500-luvulta lähtien. Sana 
on ollut ns. \Vesthin tekstissä ja Agri-
colalla. Samainen Westh on käyttänyt 
myös sanaa saira stupa. 

- Etti'i /icI annais fli/fle!! vaiuis-
Ste,,, SairaStupi/un, Scoulutuppin, ja 
,nwihin paikoin quöi vchteit:ihin tar-
peisse £laitais tu/la, - 

Kajaanilaismies 	pahoinpideltiiu 
sairaa!akuntooiz Kajaanissa Kai-
iiuii,ssa lauantain i'astaisena v(iia. 

Lappeenrannan sunnuntairavit sal-
''at ikäi'(in kJ!fntee,i, kon pillastunat 
Ä4i1/iville-ori ruhjoi riehues.saan kak-
si uiikdstiz° iniestö sairaalakuntoon. 

Kissa raateli 9-vuotiaan Elviiran 
sairaalakzintoon viinie sunnuntaina 
Luu,iuielli'i. 

Sairaala 
Suomen kielen etymologisen sanakir-
jan mukaan sairaala on uudissana, 
jonka Volmari Kilpinen rnuodosti 
vuonna 1860. Volmari Kilpinen (oj-
kealta nimeltään Wolmar Styrbjörn 
Schildt. 1810-93) oli ammatiltaan lää-
käri ja hän oli Elias Lönnrotin rinnah-
la huomattava uudissanojen kehittäjä. 
Työssään hän tukeutui omaan kehit-
tyneeseen kiel ivaistoonsa, hänellähän 
el ol lut m inkäänhaista teoreettista k ie-
1 itieteen koulutusta. Volmari K i Ipinen 
on kertonut, että sanoja sepittäcssään 
hän käytti periaatteenaan, että uusi!-
la sanoilla täytyy olla "suomenkielen 
mukaisuutta, myöskin kauneutta eli 
soreutta jajopa lyhyyttäkin ja johdol-
lisuutta". 

Ennen sanan sairaala syntyä sairaa-
loista käytettiin mm. nimityksiä sai-
ras/itione, potohuone tai hospitaali. 
Sairaala on johdos adjektiivista sai-
ras. Adjekti ivista on johdettu paikkaa 
tarkoittavalla la-johtimella uusi sana 

Lönnrotin vuonna 1880 painetussa 
sanakirjassa sana sairastupa ci ole 
mukana. Hänellä on hakusanana sai-
rashaone, jonka ruotsinnoksia ovat 
sjukruin, hospital, karhus ja lasarett. 
Toinen Lönnrotin sanakirjassa mal-
nittu hakusana on sairaslaitos, jonka 
ruotsinkielinen vastine on sjukans-
ta ht. 

Edel lä nIai n ittu ii im itys poto/!aolie 
kaivannee sehityksen. Koskimichen 
arvelujen mukaan sanan on luonut ja 
sith ensi kertaa käyttänyt Carl Axel 
Gottlund. Hänen kirjoittamansa teok-
sen Otai'an 1 osassa on teksti, joka 
kertoo Ulrik Wilhelm Hasselblattista, 
"Oppiva Turun Opistossa". Ulrik mat-
kustaa Suomesta Tukholmaan jalkaa 
"poikki leikkauttamaan", mutta me-
nehtyy jonkin ajan kuluttua. Gottlund 
kirjoittaa: "Hään kuoli s. 23 p. Loka-
kuussa Kuninkaallisessa Seraphi-
min potohuoneessa (Lasaretissä),...... 
Lönnrotin sanakirjassa potohuone 
löytyy hakusanana ja sen ruotsinnok-
set ovat sjukhus, hospital. Sanak irjas-
sa on myös substantiivi poto,jota vas-
taavat ruotsi n sjukdom, opasshighet ja 
illamdende. Lönnrot antaa sanoista 
myös kirjoitusasut poti/!uone (sjuk-
hus) ja pori (sjukdom, opasslighet, il-
lamående ja adjektiivi rik). 

Mainittakoon tässä yhteydessä 
myös Gottlundin Otavan III osassa 
esiintyvä sana paranushuoae: ''... ja 
Ostemannin ja Spikerin jälkisiätök-
siä [Testamenten] joihen kautta hän 
Turun Paranushuonelle toimitti hyvän 
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avun." Tälle sanalle Gottlund antaa 
alaviitteessä ruotsinnoksen La:arette. 
Lönnrotin sanakirjassa sana kirjoi-
tetaan kahdella n:llä parannushiione 
ja sen ruotsinkielisenä vastineena on 
korrektionslius. Ruotsin akatem ian 
sanalistan mukaan sellainen laitos 
on "viss efter utländska förebilder 
inrättad under 1800-talet i Sverige fö-
rekommande typ av tvångsarbetsans-
talt". Sanakirjassa Illustrerad svensk 
ordbok on korrektion.sanstalt, josta 
sanotaan: "förr: förbättringsanstalt, 
tukthus". Edelleen saman sanakirjan 
mukaan tukthus on: "1. åld.: benämn. 
på vissa straff- o. tvångsarbetsans-
talter som gm sträng disciplin (tukt) 
skulle verka uppfostrande på grövre 
förbrytare. 2. i vissa länders rätt be-
nämn. på det strängaste frihetsstraf-
fet." Lönnrotin sanakirjassa sanan 
suomennos on kuritus/,uone. 

Nykyisin käytössä olevat sanakirjat 
määrittelevät sairaala-sanan kuta-
kuinkin sarnalla tavalla. Mätiritelmis-
täja annetuista esimerkeistä käy ilmi, 
että sanalla tarkoitetaan sekä hoitolai-
tosta että rakennusta tai rakennuksia. 
Nykysuomen sanakirjan mukaan .sai-
roala on "lääkärin johdossa oleva jat-
kuvaa sairaanhoitoa tarvitsevien poti-
laiden hoitolaitos ...' . Suomen kielen 
perussanakirjan mukaan kyseessä on 
"vaativaa hoitoa t. erityistoimenpitei-
tä tarvitsevien poti laiden tutkimus-, 
hoito- ja kuntoutuslaitos ...". Uudessa 
suomen kielen sanakirjassa puoles-
taan todetaan lyhyesti, että sairaala 
on "sairaiden hoitolaitos". 

Kunto 
Suomen kielen sanalla kunto on en 
merkityksiä useammanlaisissa yhte-
yksissäja sitä voidaan käyttää niin ih-
misistä kuin esineistäkin puhuttaessa, 
vaikkapa tähän tapaan: 

Kengilt oi'at hl(o1!OSSa kuiinossa 
H(inen /<untonsa on heikentvnvt. 

Kunto 011 suhteellisen nuori sana 
kielessärnme. Ensimmäisen kerran 
se on mainittu lisäyksissä,jotka Hen-
rik Gabriel Porthan teki 1770-luvulla 
Daniel Jusleniuksen vuonna 1745 il- 

nlestyneeseen sanakirjaan Suornalai-
sen sana-lugun coetus. Etymologis-
ten tietojen mukaan kunto on johdos 
kunta-sanasta, joka on peräisin jo 
Agricolan ajoilta, siis 1500-luvul-
ta. Kunta-sanaa käytettiin tuolloin 
yhdyssanojen perusosana ja tällöin 
yhdyssanojen nierkitys on ollut 'jär-
jestetty kokonaisuus', esimerkiksi 
,s'eurakunta. Tältä polijalta kunto on 
saanut jonkinlaisen jätjestyksen ja 
(hyvässä) kunnossa olemisen merki-
tyksen. 

Sanakirjoissa annetaan lukuisia 
esimerkkejä kunto-sanan käytöstä ja 
niääritelmätkin vaihtelevat hiukan. 
Nykysuomen sanakirjan esimerkistö 
on runsain ja siinä annetaan myös 
useita esimerkkejä kunto-sanasta yh-
dyssanan perusosana, esimerkiksi yleis-
kunto, lähtökunto, invvntikunto, tal-
vikunto. Sanakirjamääritys kuuluu: 
"jkn henkilön ruuniiillinen t. henki-
nen kelpoisuus, valmius jhk, kykyi-
syys, (siveellinen) ryhdikkyys jkn 
niuun olion, esineen käyttö-, toimin-
takelpoisuus, (hyvä) tila, laatu 

Suomen kielen perussanak i ija inu-
kailee edel lä mai n ittua niääritelinää: 
"fyysinen t. henkinen kelpoisuus, 
valmius jhk, kyvykkyys, (hyvä) tila 
käyttö-, toimintakelpoisuus. laatu." 
Joitakin esimerkkejä tuonnempana 
määritel mä taval laan jatkuu. Esi-
merkin On vielä hrvässä kunnossa 
jälkeen seuraa merkityksen selitys 
"hyväkuntoinen (ihmisistä:) terve, 
voimissaan; (esineistä:) ehjä, käyttö-
kelpoinen tills." Myös tässä sanakir-
jassa on esimerkkejä kunto-sanasta 
yhdyssanan osana. Mainitut esimer-
kit ovat kaikki sellaisia, joissa kitnio 
on yhdyssanan määriteosana, esimer-
kiksi kuntopolku, kuntohoitaja, kon-
tolenkki. 

Kunto-sanankin määritelmä on 
Uudessa suonien kielen sanakirjassa 
niukkasanaisin. Kirja antaa sanalle 
merkitykset: "tila,jossajokin on Talo, 
auto, inaan talous on hvi'ässä, huo-
nos.sa  kunnossa, hyvä kunto  Panna 
asiat kuntoon, ruumiil linen toi mi tita-
valmius; terveys Juoksijan kunto. .105 
hän vielä tästä kunnosta paranee, 
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ni/il maailrnanennätys on vaarassa 
En ole oikein ktinnossa 'terve'." 

Sairaalakunto 
Edellä esitetyn pohjalta voisi alkaa 
pohtia, initen uudissana sairaala-
kunto niääriteltäisiin. Sanakirjojen 
antamien määritelrnien mukaan tässä 
yhdyssanassa oleva määriteosa sai-
raala merkitsee etupäässä sairaiden 
ihmisten hoitolaitosta ja perusosa 
kunto ihmisen ruumiillista, fyysistä, 
ja henkistä kelpoisuutta tai tilaa. Ih-
miset,jotka tarvitsevat hoitolaitoksen 
palveluja eivät siis ole normaalissa ti-
lassa. Niinpä sairaalakunnon määri-
telmä voisi kuulua "ihmisen normaa-
lista poikkeava fyysinen tai henkinen 
tila, joka vaati i sairaalatason hoitoa". 

Sanasta voisi kehittää rnyös adjek- 

tiivin sairaalakuntoinen. Adjektiivi 
on johdettu inen-johtimella, joka lii-
tetään kantasanan vahvaan vartaloon 
(sairaalakunto- + in). Täl lai sten 
inen-johti misten adjektiiv len merki-
tys on se, mitä kantasana ilmaisee. 

Edelleen adjektiivista voisi joh-
taa uuden substantiivin uus-johdinta 
käyttäen. Substantiiviksi saamme 
ominaisuudennimen 	sairaalakun- 
toisuus (sairaalakuntoise- + titis). 
Tämän substantiivin merkitys olisi 
"ihminen, jolla on huono tai heikko 
fyysinen tai henkinen terveydentila, 
jonka kohottamiseksi tai parantami-
seksi tarvitaan sairaalatason hoitoa". 

Kirjoittaa tonnu suonen kielen oj)into-
rehtorina Uu,na jan yliopistossa 

SieIIä, täällä, tuolla, samalla 
aaltopituudella 

Marja 
Riiihö 

Sama kieli luo yhteenkuuluvuuden-
tunnetta laumassa. Murrealueil!akin 
omaan joukkoon kuuluvat tunniste-
taan puheesta: mitä sanoja käytetään, 
miten ne sanotaan, mitä sanontoja vil-
jellään. 

Kun puhuu omaan murrealueeseen-
sa kuuluvien kanssa, varsinkin per-
heenjäsenten ja lähipiiriin kuuluvien 
kanssa, vaihtaa väl ittömästi samalle 
aaltopituude! le. 	Tuntuisi teesken- 
telyltä puhua muualla oppirnaansa 
yleiskieltä tai kieltä, jota käyttää työ-
paikallaan puhuttaessa työasioista. 
Suomensuoinalaisten kanssa ci pu- 

huta samoin kuin ruotsinsuomalais-
ten kanssa. Ruotsinsuomeen kuulu-
yat ruotsista lainatut sanat, jotka on 
mukautettu suomeen. Suomalaisten 
puolestaan on vaikeaa seurata kes-
kustelua, jossa vilahtelevat trvvsit ja 
ftrsäkringskassat: tosin Suomessa 
ilmestyvissä kuvaristikoissa on jo 
käytössä sana altaani, joka yleensä 
määritellään kattoterassiksi, mitä 
se ei ruotsin kielessä tarkoita. Suo-
men joukkoviestimet ovat lainanneet 
ruotsista verbin koplata kuvaamaan 
yksinomaan kielteisiä kytkentöjä puo-
luepolitiikassa. Suomessa puhuttava 
suomen kjell ja Ruotsissa puhuttava 
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suomen kieli eivät siis lainojen osalta, 
uusienkaan, käy yksiin. Laumat eivät 
ole yhteneviä. 

Joitakin vuosia sitten itäisellä mur-
realueella, Joensuussa, asuvat suku-
laisteni lapset ja heidän ystävänsä 
pyrkivät jättämään puheestaan pois 
kaikki a:t ja ö:t. Ilmiö muistutti In-
ternetosoitekieltä, vaikka tämä silloin 
vielä kuuluikin harvojen jokapäiväi-
seen elämään. Iskö (isö) oli iska ja 
(fiskä (diti) oli aiska, myös kirjoitet-
tuna perheen sisäisissä viesteissä. Il-
miön kattavuus pakotti ajattelemaan 
mitä tapahtuu kielelle, kun siihen syn-
tyi koko joukko uusia homonyymejä, 
joiden tarkoitus oli tulkittava asiayh-
teydestä: sfIäli - saali, dlii - aIli, Idh-
den - Iahden, Idikkö - laikka, öisin 
- oisin, väristö - varista, vd/dhtdd - 
valahtaa, hdkd - haka, kdnd - kana, 
kl/ii - talli, mdiii - rna/Ii. Ilmiö suosi 
myös vokaahiharmonian rikkomista, 
sihlä usein ä- ja ö-äänteiden kanssa 
esiintyvä y säilyi muuttumattomana: 
Kava kouiva. Svon purkkaa. 

Olen arvaihlut ilmiön syytä, ja to-
dennut kyseessä ehkä olevan leveän 
pohjoiskarjalaismurteen muuttami-
nen hienommaksi kieleksi. Nuoret ko-
keilivat myös kielen rajoja, mikä saat-
taa uudistaa ja tervehdyttää kieltä. He 
Iuopuivat erikoisesta puhetavastaan 
vasta opiskelujen alkaessa Ii ittyessään 
uuteen joukkoon. 

Samantyyppiseen ilniiöön olin tu-
tustunut jo aikaisemmin kanssani 
samaan työyhteisöön kuuluneiden 
arkistotyöntekijöiden leikkiinielisenä 
yhteisenä koodina. Siinä vain a:t ja 
o:t muutettiin pilkkupäisiksi: Arkis-
tön luukuIlä stil kävdö idinädrndssä 
dsidkirjöjä. Ehkä arkiston uumenissa 
työskentelevihlä oli tarve saada äänen-
sä kuuluviin. 

Toimittajat niputetaan yleisesti sa-
man ammattinimikkeen alle ja sa-
maan laumaan, vaikka eri medioitten 
toimintaperiaatteissa on huimia eroja. 
Siinä missä TV-toimittaja pääsee ty-
kittämään haastateltavaansa hermos-
tumisen ja malttinsa menettämisen 
partaahle, siinä lehtitoi mittaja tekstiä  

työstäessään joutuu taituroimaan so-
pivan ja sopimattoman rajalla yrit-
täessään kuvailla haastateltavansa 
mielialaa. Laadimme aikoinaan ky-
menlaaksolaisen lehden toimituk-
sessa verbigeneraattorin kyllästytty-
ämme iänikuiseen tapaan kirjoittaa 
haastatellun sanoman jälkeen: sanoi, 
kertoi, totesi, kaavaihi, korosti, pai-
notti, myönsi, jne. Meheviä ja kuvai-
levia verbejä kertyi A-nelosen verran 
kahdel le pal stahle: jurnutti, vdhdtteii, 
tuiski, ävski, övkkäröi. Lehden sivuil-
le niihlä ci tietenkään ollut asiaa, vaan 
niitä käytettiin ainoastaan toimituk-
sen sisäisissä demonstraatioissa. Ge-
neraattorin verbit toimivat venttiihinä, 
päästivät ulos pahimpia paineita, joita 
aiheutti vaatimus artikkehin laatimi-
sesta sopivassa hengessä erityisesti 
kunnalhispohitiikasta tai talouselä-
mästä. "Kuntasuunnittelussa ci ella 
/dhdettv siitd, että ihrniset voisivat 
poirnia sienid ja rnustikoita kaupun-
gin aiueella, tekn men kaupunginjoh - 
taja dsähti." Toimitukseen luoti in 
ironian ilmapiiri, joukon koossa pitä-
vä salatietous. 

YLE:n Eurooppaan suunnatuista, 
vahitettavasti vuoden alussa lopete-
tuista, radiolähetyksistä hienee haettu 
juontamisen malhia Sisuradion vii-
konlopun urheiluaiheisiin koosteisiin. 
Niistä tuhee joskus mieheen Ansa Iko-
sen ja Tauno Paton esittämä ikivihreä 
Vaimoke. "Sielid, tädiid, tuoila tdti/-
Id, kaikkiai/a on, vainioke, vairno-
ke. Seilaista .rattuu, seiiaista sattuu, 
mnikd rneitd mnieilvttdd." Miehlytti tai 
ej, joka tapauksessa Sisuradiostakin 
saa kuulha kuinka sielid Uppsalas-
sa tai tuoi/a Tukholmassa on sitä tai 
tätä. 

Epäilen, että tässäkin ilmiössä on 
pohjana tarve osoittaa kuuluvansa 
tiettyyn jou kkoon, urhei lutoimittaji in. 
Ehkä kuuhijakin ymmärtää sanojen 
vahinnasta, että nythän on menossa 
urheihuohjelma, pitääkin kuunnella. 
YLE:n hähetyksissä, varsinkin jouk-
kuelajien sarjapeh ien aikaan, kuu Iti in 
pikavähähdyksiä eri puohilta Suomea. 
Pasilan studiossa ohjelmaa juontanut 
toimittaja antoi tilaa kirjeenvaihtajil-
le, jotka raportoivat sieitd Seinäjoelta, 
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tädltd Helsingistä, tuolta Lappeen-
rannasta. Toimittaja haluaa ilmeisesti 
myös paikantaa itsensä, ilmoittamalla 
olevansajuuri röd/lä eikä sie/Id. Sie!-
Id Västeråsissa tuntuu olevan jumalan 
selän takana kun taas röd/lä Lundissa 
ollaan rintamailla. Tai ehkäpä sie/lä 
onkin kohteliaasti sanottu, henkilö-
kohtaisesti teille sie/Id Västeråsissa: 
Hej, hej! Täällä ajatellaan teitä, kun 
taas too/la Uppsalassa oleva porukka 
ej ojkein kuulu sisäpiiriin. 

Kuunteljn tammikuun lopulla Norr-
köpingistä lähetettyä suomenkielistä 
Keski-Ruotsin aluelähetystä, johon 
kuuntelijat olivat saaneet kertoa mie- 

lipiteitään radiosta. Joitakin ärsytti 
lähetyksistä vastaavien toimittajien 
juttelu musiikin ja valmiiksi toimi-
tettujen puheosuuksien välillä, ja val-
mistelemattomalta kuulostava puhe. 
Mielestäni sisulaiset selviävät erin-
omaisesti, kun on kuullut mitä sam-
makoita YLE:n kokeneiden konkarei-
den suusta on tipahtanut. Työhuoneeni 
seinällä on tallella mujstjjnmerkjntä 
vuodelta 1994 MM-uintien ajalta: 

- matta kon suoma/aisetjoutuvat 
altaaseen, he ylldträen uivat ja otta-
vatjopa mnitaleja." U 1 kopuol jsta moi-
nen puhe ärsyttää, mutta samalla aal-
topituudella oleva ymmärtää viestin. 

'Kjsjmyksiä 

Onko termille stafettläkare suomenkielistä vastinetta? 

Tjedotusväljnejssä käytetään usein termiä keikkalääkäri ruotsalaisen termin 
stati?tt/äkare vastineena. Suomen Lääkärjlijtto on tutkinut tätä terveyden-
huollon ostopalvelumuotoa, jossa esimerkiksi kunnat ostavat yksityisiltä 
yrityksiltä lääkärityövoimaa terveyskeskuksiin ja sairaaloihin päivystämään 
tai korvaamaan puuttuvia lääkärejtä. Lääkäriliitto toteaa, että termillä keik-
ka/ääkäri viitataan hyvin erityyppisiin ja toisistaan poikkeaviin työjärjeste-
lyihin. Termi on lisäksi epäselvä, eikä sillä ole esimerkiksi Iainsäädännössä 
määriteltyä sisältöä. Keikkalääkäri//ä viitataan sekä työvoimaa väl jttävjen 
yritysten lääkäreihin että lyhytaikaisissa palvelusuhteissa työskenteleviin 
lääkäreihin. Monet henkilöstövuokrausyritysten väl ittämät lääkärit työsken-
televät kuitenkin samassa toimipaikassa pitkiäkin aikoja, jolloin kyse ej ole 
lyhytkestoisesta keikkatyöstä. Suomen Lääkäriliiton mielestä vuokra/ääkäri 
on tästä syystä parempi nimitys. Termjä vuokralääkäri vastaa ruotsinkie-
lessä termi hyrläkare. 

M. T. 
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Ruotsin maakuntaelälmet 

Lappi 	 fjällräv 
naali 

Norrbotten 	lavskrika 
kuukkeli 

Västerbotten 	storspov 
isokuovi 

Ångermanland bäver 
maj ava 

Jämtland äJg 
hi rv i 

Härjedalen björn 
karhu 

Hälsingland lodjur 
ilves 

Medelpad skogshare 
metsäjänis 

Gästrikland tjäder 
metso 

Taalainmaa berguv 
huuhkaja 

Upplanti havsörn 
merikotka 

Södermanland fiskgjuse 
sääksi, kalasääski 

Närke hasselmus 
pähkinähiiri 

Västmanland rådjur 
metsäkauris 

Värmianti varg 
susi 

Dalsland korp 
korppi 

Länsi-Götanmaa trana 
kurki 

Itä-Götanmaa knölsvan 
kyhmyjoutsen 

Bohuslän knubbsäl 
kirjohylje 

Gotlanti igelkott 
silli 

Småland utter 
saukko 

Öölanti näktergal 
satakieli 

Halland lax 
lohi 

Blekinge ekoxe 
tamminkainen 

Skåne kronhjort 
saksanhirvi 
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Ulosotto-ja konkurssisanoja 

Koonnut 
Margaretha 

Terner 

ackord akordi 
allmän förmånsrätt yleinen etuoi-

keus 
amortera kuolettaa lama, lyhentää 

lainaa 
amortering kuoletus, lyhennys 
amorteringsplan lyhennyssuunni-

telma 
ansökan om betalningsföreläggan-

de maksamismääräyshakemus 
avhysning häätö 
beneficium erottamisetu 
betalningsanmaning maksukehotus 
betalningsanmärkning maksuhäi-

riömerkintä, luottotietomerkintä 
betalningsföreläggande maksarnis-

määräys 
betalningsförpliktelse maksuvel-

voite 
betalningsinställelse maksujen 

lakkauttaminen 
betalningspåminnelse maksukeho- 

tus, maksumuistutus 
betalningssäkring maksun varmis- 

tus 
betalningstid maksuaika 
bevakningsförfarande valvontame-

nettely 
biträdande kronofogde apulais-

kruununvouti 
borgen takaus 
borgensman takaaja 
borgenär velkoja 
budget- och skuldrådgivare talous-

ja velkaneuvoja 
chefskronofogde päällikkökruunun-

vouti 
delgivning tiedoksianto 
driva in en fordran periä saatava 
exekution pakkotäytäntö; täytän-

töönpano 
exekutionsväsendet ulosottotoimi 
exekutiv auktion pakkohuutokauppa 
exekutiv förrättning täytdntöönpa-

notoi m itus 
exekutiv försäljning pakkohuuto-

kauppamyynti 
exekutiv myndighet ulosottoviran-

omainen 
exekutiv åtgärd pakkotäytäntötoimi 
fordran saatava 
fordringsägare velkoja 
frivillig skuldsanering vapaaehtoi- 

nen velkajdrjestely 
förbehållsbelopp toirneentu lovaraus. 

toimeentu Iorniäird 
förfallen fordran erätntynyt saatava 
förmånsrätt (i konkurs) 

(kon k u rssi)et uoi keu s 
förmånsrättsordning etuoikeusjär-

jestys 
förrättningsman toirnitusmies 
försvårande av exekutiv förrätt- 

ung tiiytääntöönpanotoi m ituksen 
vaikeuttaminen 

god inkassosed hyvä perintätapa 
gäldenär velallinen 
gäldenärsutredning velallisselvitys 
handräckning virka-apu 
huvudgäldenär päävelallinen 
indrivare perinnän suorittaja 
indrivning perintä 
indrivningslag perintälaki 
inkasserade medel ulosottotoimin 

perityt varat 
inkasso perirninen, perintä 
inkassobolag perintäyhtiö 
inkassobyrå perintätoimisto 
inkassoföretag perintäyritys 
inkassokrav perintävaatimus 
inkassolag perintälaki 
inkassoverksamhet perintätoiminta 
inkassoåtgärd perintätoimi 
insolvens rnaksukyvyttömyys 
insolvent maksukyvytön 
jämkning kohtuullistaminen; tasoi-

tus 
konkurs konkurssi 
konkursbo konkurssipesä 
konkursbouppteckning konkurssi-

pesän selvitys 
konkursfordran konkurssisaatava 
konkursförfarande konkurssirne-

nettely 
konkursförvaltare konkurssitoimit-

sija 
konkursförvaltning konkurssihal-

linto 
konkursgäldenär konkurssivelalli-

nen 
konkurslag konkurssilaki 
krav vaatimus, maksuvaatirnus: 

vd kom i nen 
kreditupplysning luottotieto 
kreditupplysningsregister luottotie-

torekisteri 

Kieliviesti 712007 - 25 



kronoassistent kruununassistentti 
kronodirektör kruununjohtaja 
kronofogde kruununvouti 
kronofogdedistrikt kruununvoudin- 

pi i ri 
kronofogdemyndighet, KFM kruu- 

nunvoudin virasto 
kronoinspektör kruununtarkastaja 
kronokommissarie kruununkomis- 

saari 
kvittning kuittaus 
lag om betalningsföreläggande och 
handräckning laki maksamismäii- 

räyksesti ja virka-avusta 
lag om indrivning av statliga for-
dringar m.m. valtion saatavien 

perinnästä ym. annettu laki 
likabehandlingsprincip samanar- 

voisuusperiaate 
likvidator selvitysmies 
länskronodirektör lääninkruunun-

johtaja 
löneutmätning palkan ulosmittaus 
massafordran massasaatava 
motfordran vastasaatava 
obestånd varattomuus 
oprioriterad fordran etuoikeucleton 

saatava 
penningfordran rahasaatava 
personlig konkurs henkilökohtainen 

kon k u rssi 
preskriberas vanhentua 
preskription vanhentuminen 
preskriptionsavbrott vanhentumi- 

sen katkaiseminen 
preskriptionslag vanhentumislaki 
preskriptionstid vanhentumisai ka 
prioriterad fordran etuoikeutettu 

saatava 
regressfordran regressisaatava 
restlängd jäämäluettelo 
räntelag korkolaki 
saköreslängd sakkoluettelo 
självrättelse itseoikaisu 
skuldfälla velkaloukku, velkakierre 
skuldindrivning velkojen perintä 
skuldrådgivare velkaneuvoja 

skuldsanering velkajärjestely 
skuldsaneringslag velkajärjestely-

laki 
skuldsatt velkainen, velkaantunut 
ställande av säkerhet vakuudenanto 
säkerhet takuu; vakuus 
säkerställande av utmätning ulos- 

mittauksen turvaaminen 
särskild förmånsrätt erityinen 

etuoikeus 
tillgångsundersökning varallisuu-

den selvitys 
tvingande skuldsanering pakottava 

velkajärjestely 
tvångsförsäljning pakkomyynti 
tvångsmedel pakkokeino 
tvångsåtgärd pakkotoimi 
underlåtenhet att betala maksamat- 

ta jättäminen 
utmätning ulosmittaus 
utmätning av lön palkan ulosmit-

tau s 
utmätningsbar egendom ulosmit- 

tauskelpoinen omaisuus 
utmätningsbelopp ulosmitattava 

määrä 
utmätningsfordran ulosmitattava 

saatava 
utmätningsordning ulosmittausjär-

jestys 
utmätningssökande ulosmittauksen 

hakija 
utmätt egendom ulosmitattu omai-

suus 
utsökning ulosotto 
utsökningsbalk ulosottokaari 
utsökningsförordning ulosottoase-

tus 
utsökningsmål ulosottojuttu, pakko-

täytäntöjuttu 
utsökningsrätt ulosotto-oikeus, 

pakkotäytäntöoikeus 
verkställighetsåtgärd täytäntöönpa- 

notoimi 
vräkning häätö 
återkrav takaisinperintä 
återvinning takaisinsaanti 
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Kortfattat om innehållet 

s. 4 Kolumn av Airie Tervaniemi Barnelius 

s. 5 Enligt rektor Mikael Hakola står Sverigefinska skolan i Stockholm inför 
stora utmaningar. Skolan har fått tillstånd att inrätta ett gymnasium. Den pla-
nerade gymnasieskolan följer den svenska läroplanen och de svenska kurspla-
nerna och undervisningen sker både på finska och på svenska. Eleverna 
kommer dessutom att erbjudas möjligheten att avlägga finskt studentexamen. 

s. 7 Fil. kand. Emilia Laurila redogör för sin kandidatuppsats i modern finska. 
1 uppsatsen undersöker hon bl.a. olika retoriska medel som pojkarna i gymna-
siet använder sig av i sin argumentation. 

s. 9 Toini Rahtu, universitetslektor vid Helsingfors universitet, analyserar 
de två olika tolkningarna av en ironisk och raljerande kolumn om finlands-
svenskarna av Hanna Jansen i den finska kvällstidningen Iltalehti. Artikeln 
tolkades av många som ett nästan rasistiskt angrepp på flnlandssvenskarna, 
och av många som ett angrepp mot rådande negativa fördomar gentemot 
fin landssvenskarna. 

s. 13 Riitta Palkkis artikel handlar om Mikael Agricolas (1510-1557) bety-
delse som grundare av det finska skriftspråket, om hans litterära produktion 
och om hur han utvecklade det finska ordförrådet. Ar 2007 är Agricola-jubi-
leumsår i Finland. Riitta Palkki är specialforskare vid Forskningscentralen 
för de inhemska språken. 

s. 17 Professor Pirkko Nuolijärvis artikel handlar om hur språket förändras, 
eller snarare, hur det inte förändras. 

s. 18 Tio finska nyord med förklaringar presenteras av specialforskaren Riitta 
Eronen vid Forskningscentralen för de inhemska språken. 

s. 19 Tuija Määttä, studierektor för finska vid Umeå universitet, skriver om 
betydelsen och användningen av nyordet sairaalakunto (på finlandssvenska 
sju khusskick). 

s. 21 Redaktör Marja Räihä skriver om hur språkliga varieteter och dialekter 
ger upphov till en känsla av grupptillhörighet. 

s. 23 1 frågor och svar behandlas översättningen av termen stafettläkare. 

s. 24 Hannele Ennab har sammanställt en svensk-finsk lista över svenska 
landskapsdjur. 

s. 25 Margaretha Terner har sammanställt en svensk-finsk ordlista som hänför 
sig till kronofogdemyndigheten. 
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