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Ptatoiniitraja(ta 

Englanti valtaa alaa 
Suornessa vuonna 2007 kirjoitetuista väitöskirjoista 80 prosenttia kirjoitettiin 
englanniksi, vain 17 prosenttia suomeksi ja alle kaksi prosenttia ruotsiksi. 
Lähes kaikissa lääketieteen, matematiikan, lunnontieteiden, tekniikan ja 

Hannele 	kauppatieteiden väitöskirjoissa "nykylatina" on englanti. Vain humanistit kir- 
Ennab 	joittavat enää suomeksi. Tieteen maailrnassa on toki luonnollistakin kirjoittaa 

englanniksi, onhan tärkeää, että tulokset saavuttavat huomiota myös muissa 
maissa. Monet väitöskirjat pohjautuvat sitä paitsi tutkijan aikaisernpiin alan 
kansainvälisissä lehdissä j ulkaistuihin artikkeleihin ja moni on opiskel lut 
alaansa englanniksi ulkomailla. Onko kaikkien silti todella tarpeellista kirjoit-
taa englanniksi? 

Englannin voittokulku jatkuu. Vaarana on, että suomen kieli menettää käyttö-
aloja pian el ehkä ole ammattikielisiä termejä eikä tieteellisia kirjoitus-
malleja. Emme saa informaatiota suomen kielellä emmekä pysty kotimaassa 
keskustelemaan perusteellisesti eri tieteenalojen saavutuksista. Suomenkieli-
sissä väitöskirjoissa on englanninkielinen tiivistelmä. Jos väitöskirja on eng-
lanninkielinen, on luonnollista vaatia siihen laajaaja perusteellista suomenkie-
listä tiivistelmää. 

Ehdotus kielilaiksi 
Myös Ruotsin yliopistoissa ja korkeakouluissa valta-asema on englannilla. 
Hallituksen asettaman kielilakikomitean on määräjättää helmikuun loppuun 
mennessä ehdotuksensa kielilaiksi, jossa säädetään ruotsin kielen asema. 
Komitean on myös määrä harkita, tuleeko lakiin määräyksiä kansallisista 
vähemmistökielistäja Ruotsin viittomakielen asemasta. Josja kun ruotsi saa 
pääkie]en statuksen, nähtäväksi jää, pystyykö se vahvistamaan asemaansa tie-
teen kielenä ja pystyykö suomi säilyttämään asemansa Ruotsissa. 

Miten käy I<ieliviestin? 
Hiernan yli vuosi sitten kirjoitin Kieliviestissä: "Toimituskunta toivoo lukijoi-
den osoittavan tulevana vuonna, että lehteä tarvitaan oman kielen säilyttämi-
sessä, että se on tärkeäja kiinnostavaja että sillä siten on olemisen oikeutus." 
Tilanne ej ole muuttunut eikä tilaajamäärä ehkä ole riittävä, vaan Kieliviestin 
tulevaisuus on edelleen epävarma. Vuoden 2008 neljä numeroa ilmestyvät ta-
valliseen tapaan,ja kevään suunnitelmissa on lukijatutkimus,jonka perusteel-
la lehden tulevaisuus päätettäneen. 

Tämän lehden aiheet ovat monipuolisia: mm. käännetyn tekstin määrä päivit-
täin lukemastamme tekstimäärästä, kielikylpyoppilaiden ja vain suomenkielis-
tä opetusta saaneiden oppilaiden arvosanojen vertailu, sika-sanan merkitykset 
ja käyttö sekä tangon sentimentaalinen kieli. 

Toimituskunta toivottaa antoisia lukuhetkiäja muistuttaa samalla huhtikuun 
kielenhuoltoseminaarista,jossa pääaiheena on englannin vaikutus suoinen kie-
leen. Seminaarikutsu on takakannessa. 
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Xo(umni 

Kirkol le 
Muistan kummastelleeni ensimmäisinä Ruotsin-vuosinani, kuinka 
täällä suomalaiset menivät kirkolle, kun he menivätjohonkin kir-
kolliseen tapahtumaan: jumalanpalvelukseen tai seurakuntailtaan. 

	

Kristiina 	Maalaispitäjän kasvattina minulle kirkolle tarkoitti samaa kuin meno 

	

Ruuti 	Saarijärven kirkonkylän keskustaan. 

Uppsalan suomalaiset siis menevät kirkolle, kun siellä, kirkkohuonees-
sa tai sen välittömässä Iäheisyydessä, tai siihen kuuluvassa seurakunta-
talossa tapahtuu jotain. 

Yli kymmenen Ruotsin-vuoden jälkeen olin tyttäreni kanssa vanhem-
pieni luona Saarijärvellä. Meidän piti Iähteä yhdessä asioille. Miten 
tätä lähtemistä sitten kuvattiin, olikin mielenkiintoinenjuttu. Minä 
sanoin: "Nyt lähdetään kirkolle!", minkä tyttäreni ymmärsi, että taas 
mentäisiinjoihinkin kirkollisiin rientoihin. Vanhempani eivät edes 
kuulleet sanomaani, koska he puolestaan olivat menossa kaupungille. 
Saarijärvestä oll 80-luvun noususuhdanteen huumassa tehty kaupunki, 
vaikka kylänraitti oli entisehlään, ilman hiikennevaloja tai muita urbaa-
nin elämän merkkejä. Minä puolestani näin sieluni silmillä, että edessä 
olisi tunnin ajo lähimpään kaupunkiin, Jyväskylään. 

Ruotsinsuomalainen ilmaisu kirkolle kertoo jotain kirkon asemasta 
ruotsalaisessa yhteiskunnassa. Till kyrkan, josta suornalaisilmaisukin on 
näppärästi kääntynyt, sijoittaa kirkon kaiken keskelle. Maalaiskylässä, 
pitserian tai liikekeskuksen vieressä, on kiintopiste, joka vetää luokseen. 
Kirkolle-ilrnaisu kertoo ainakin minulle myös jotain kirkon avoirnuu-
desta sinne voi mennäja sieltä Iähteä, ilman että ovet pamahtavat 
perässä kiinni (vaikka ne sitä kirjaimellisesti tekevätkin!). 

Kirkkorakennuksella on olennainen sija ihmisten elämässä, myös nu-
den, joiden side kirkkoon instituutiona on hauras tai jotka ovat muodol-
lisen jäsenyyden jättäneet. Rör inte min kyrka - Näpit irti meiclän kir-
kosta -kansalaisliikkeitä syntyy niihlä harvoilla paikkakunnilla, joihla 
paikahlinen kirkkorakennus jostain syystä päätetään myydä tai sulkea. 
Ruotsin keskiaikaisissa kirkoissa näkyvät myös suomalaisten juuret ja 
kirjaimehhisesti myös vasaranjähjet. Kun ruotsinsuomalaiset menevät 
kirkolle, he menevät myös ornillejuurihleen. 

Kirjoittaju on Ruotsin kirkon lehdistösihieeri 

4 - Kieliviesti 112008 



Vierailulla vähemmistössä 

Eevamaija 
Iso-Heinie,ni 

Takanani on neljä kuukautta Mälarin-
laaksossa Ruotsissa. Tulin elokuun 
lopussa suomen kielen lehtoraatti har-
joittelijaksi Suomen kielen ja kulttuu-
rin keskukseen Eskilstunaan. Tehtä-
vänäni on ollut toimia vierailevana 
suomen kielen opettajana ja osallistua 
monin tavoin muuhun keskuksen toi-
mintaan. 

Ruotsissa minulle avautui näiden 
kuukausien aikana maailma, jota en 
ollut Suomessa asuessani omasta kie-
lestänija kulttuuristani nähnyt. Täysin 
uutta on ollut kokemus siitä, millaista 
on kuulua enemmistön sijasta vähem-
mistöön. Suomalaisuus Ruotsissa 
on jotain muuta kuin suomalaisuus 
Suomessa - tal Virossa, Saksassa, 
USA:ssa, Japanissa. Ruotsinsuoma-
laiset ovat vähemmistö, jolla on tässä 
maassa jo pitkä historia, monella ta-
paa hyvinkin raskas ja kivikkoinen. 
Ruotsissa suomalaisen otsassa ci ole 
ensisijaisesti rikkaan länsimaisen tu-
ristin leimaa. Sen sijaan täällä elää 
edelleen jokin sellainen Suomi, jota 
el enää ole. Ruotsinsuomalaisuudessa 
on säilynyt koskemattomana sellaista 
suomen kieltä ja kulttuuria, mitä ny-
kypäivän nuori suomalainen ej enää 
edes tunnista omaksi Suomekseen. 
Vaikka Suomi on lähellä, on se silti 
kaukana.  

mukanani tänne? Millaisen Suomen 
haluan muissa maissa asuville välit-
tää? Millaisen Suomen haluan välit-
tää niille, joiden juuret ovat Suomessa 
mutta jotka eivät sinne enää palaa? 
Ja mitä on se suomalaisuus, jota olen 
täältä saanut mukaani? 

Ruotsissa puhuttava suomen kieli 
eroaa Iuonnollisestikin Suomessa pu-
huttavasta. Sarnalla kun suomen kieli 
Suomessa kehittyy omaan suuntaansa, 
kehittyy myös ruotsinsuomi omaansa. 
Suomen kieli puhekielistyy vauhdilla 
ja yleiskielen käyttöala kapenec. Sa-
malla kun puhe ja kirjoitus muuttuvat 
tyyliltään rennommiksi ja letkeäm-
miksi, ilmaantuu kieleen toisaalta 
myös yhä uusia kankeita, kapulakie-
lisiä ilmauksia. Suomea ulkomailla 
opettavalla on kova työ seurata kielen 
kehitystä, jos sen mukana tahtoo py-
syä. 

Vähemmistössä olevan on aivan en 
lailla pidettävä huoli kielestään kuin 
enemmistössä olevan. Kielen käyttö-
ala kapeutuu helposti, ellel kieltä pidä 
aktiivisesti ja monin tavoin yllä. Kieli 
on todellakin ympäristönsä ja käyttön-
sä kokoinen. Jos suomen kieli rajautuu 
esimerkiksi vain perheen piiriin, sen 
rajat ovat aivan toiset kuin sillä, joka 
käyttää suomea päivittäin työssään. 
Puhumattakaan si itä, että suomen 
kieli on se kieli, jota puhuttiin vain 
kauan sitten lapsuudenkodissa. Kieli 
el ole vain sanoja ja rakenteita, vaan 
se on tila ja paikka, jossa voi liikkua. 
Pienessä tilassa tulevat seinät plan 
vastaan. Siksi minusta suomea kan-
nattaa opiskella sen, jonka kielitaito 
on jäänyt ahtaaksi - laajentaakseen 
liikkuma-alaansa tutussa huonees-
saan, avartaakseen seiniä ja kattoa, 
rakentaakseen uusia huoneita, sisus-
taakseen sitten uuden kotinsa mielen-
sä mukaan ja kutsuakseen vieraaksi 
keitä tahtoo. 

Suomea opiskellessa tuttu, ehkä by-
vinkin selviin rajoihin asettunut kieli 

Suomensuomalaiset eivät varmaankaan 
tiedä, miten rikkaita suomalaisia kulttuu-
reja eri puolel!a maailmaa kasvaa. 

Syksyn aikana olen pohtinut pait-
si ruotsinsuomea ja -suomalaisuutta, 
myös suomen kieltä ja suomalaisuutta 
yleensä. U 1 kosuomalaiset ja heidän 
kulttuurinsa on yksi suomalaisuuden 
muoto. niin kuin suomensuomalai-
suuskin. Suomensuomalaiset eivät 
itse varmaankaan edes tiedä, miten 
rikkaita suomalaisia kulttuureja en 
puolella maailmaa kasvaa. Olenkin 
kysynyt itseltäni monta kertaa: millal-
sen Suomen olen olkeastaan kantanut 
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alkaa laajeta. Kieli, joka on ollut vain 
arkinen kommun ikaatioväline tietyis-
sä tilanteissa, otetaankin tarkastelta-
vaksi. Se nostetaan esille ja analysoi-
daan osiinsa: näin kieli toimii. Kieli 
on systernaattinen järjestelrnä. Sen 
ilrniöillä on kullakin ornat nimensä: 
sanaluokkia, sijamuotoja, aikarnuo-
toja, lauseenjäseniä. Sen lisäksi, että 
opiskellessa tietoisuus kielestä Iisään-
tyy, myös sanojen merkitykset vivah-
teistuvat. Ihailla ej merkitse piankaan 
enää samaa kuin rakastaa, vaan sille 
löytyy tarkempikin vastaava ilmaus 
palvoa. Ehkä opiskelijalle vähitellen 
avautuu myös kirjoitetun suomen kie-
len rnaailrna, joka saattaa tuntua sii-
hen tottumattomasta hyvinkin kum-
malliselta ja vieraalta. 

Monilla ruotsinsuornalaisilla suo-
men kielen opiskelijoilla tuntuu olevan 
tällaista talonlaajennusintoa. Ehkä 
kielen opiskeluun liittyy myös jon-
kinlainen ilo lapsuuden kielen löytä-
misestä uudelleen. Miksi rnuuten eräs 
opiskelija olisikaan il moittanut innos-
tuneensa suomen kielen tehtävistään 
niin paljon, että teki melkein sarnalta 
isturnalta koko laajan rnateriaalin bp-
puun? Toiselle taas puoliso oli huorna-
uttanut, että ainako sinä niitä suomen 
läksyjä teet. Kiel itaidon keh ittärnisen 
hyötyä ej oikeastaan voi ulkopuolelta  

määritellä; lopulta kielitaidon arvon ja 
opiskelunsa motiivin määrittelee opis-
kelija itse. Suornen kielen opiskelulla 
ruotsalaisessa korkeakoulussa lienee 
opiskehijoilleen myös merkitys, jota 
tuskin sarnanlaisena Suomessa tapaa: 
opiskel ijat toimivat toisilleen arvok-
kaana vähemrnistöverkostona. 

Tällä hetkellä on olernassa suuri 
joukko niitä ruotsinsuomalaisia, joil-
la vielä on kaksi kieltä. Vahva kak-
sikielisyys on valtava rikkaus sekä 
kaksikiebisel le itselleen että hänen 
ympäristölleen. Ystävystyin syksyn 
aikana erään Ruotsissa syntyneen ja 
kasvaneen tytön kanssa. On juuri hä-
nen kaksikielisyytensä - siis hyvän 
suomen kielen tajtonsa - ansjota, että 
rneistä tuli nopeasti nuin hyvät ystä-
vät. Tämän ystäväni kanssa on vaikea 
edes muistaa, ettei suomi ole hänen 
äidinkielensä, "ej enää", niin kuin 
hän jtse sanoo. Mutta rnikä äidinkie-
len boppujen bopuksi määrittelee? Voi 
olla, että rneidän suomenkielinen ys-
tävyytemrne on tuonut hänelle hänen 
entjsen äidinkielensä askeleen verran 
lähemrnäs. 

Kirjoittaja on äidinkielen ja kirjallisuuden 
oj etta ja. Hän on erikoistunut suomi toisena 
ja vieraana kielenä opetukseen. 
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Kaksikielisyys - satsaus 
tu leva kuuteen? 

Markus 
Lyyra 

Kaksikielisyys on aina herättänyt kes-
kustelua - onhan kieli tärkein kom-
niunikointiväline ja kenties tärkein 
identiteetin tekijä. Nykyään mm. gb-
balisoituminen vaikuttaa siihen, että 
yhä useampi lapsi syntyy monikieli-
seen yrnpäristöön. Onko kaksikieli-
syys sitten heikkous vai voimavara? 

Taustaa 

Tutkijat alkoivat 1960-buvulba ottaa 
huomioon myös sosioekoriomisen ase-
man, minkä vuoksi huomattiin, ettei 
yksi- ja kaksikielisten älykkyydessä 
ollut merkittäviä eroja. Vuonna 1962 
tehtiin tutkimus, joka osoitti, että kak-
sikielisyys saattoi olla kognitiivinen 
etu. Tämän jätkeen alettiin älykkyys-
mittauksen sijaan tutkia kaksikielisten 
kognitiivista ajattelua. 

Tutkijoiden on vaikea Iöytää yhteistä 
määritelrnää käsitteille kaksi- ja mo-
nikielisyys. Niinpä he käyttävätkin en 
rnääritelmiä. Yleensä kaksikielisyys 
perustetaan neljään kriteeriin: alku-
perä, hallinta, käyttö ja samastumi-
nen. Nämä Tove Skutnabb-Kangas on 
määritel lyt nimenomaan suomen ja 
ruotsin kielen näkökulmasta. Alkupe-
räkriteerin mukaan henkilö, joka on 
oppinut kaksi kieltä lapsena, on kak-
sikielinen. Hallintakriteerin mukaan 
taas henkilö, joka hallitsee kaksi kiel-
tä yhtä hyvin, on kaksikielinen. Tätä 
kriteeriä on kuitenkin vaikea mitata, 
koska se vaatii vertauskohteen. Kun 
esimerkiksi verrataan kaksikielistä 
henkilöä yksikieliseen, kuka päät-
tää, keiden kesken vertaus tehdään? 
Kävitökriteerin mukaan henkilö, joka 
pystyy vaihtarnaan kielestä toiseen 
ja tarvittaessa vaihtamaan kie!tä ti-
banteen mukaan, on kaksikielinen. 
Sainasturniskriteeri taas lähtee puhu-
jasta itsestään. Kaksikiebinen on se, 
joka on omasta tai muiden mielestä 
kaksikielinen. 

1900-1960-luvulla niin tutkijat kuin 
ns. tavalliset ihmiset pitivät kaksi-
kielisiä älykkyydeltään heikompina. 
Syynä siihen saattoi olla, että älyk-
kyystutkimukset tehtiin vain suulli-
sesti englanniksi ja tuolboin englanti 
oli usein kaksikielisten heikompi kie-
ii. Toinen syy saattoi olla, että tuon 
ajan kaksikielisten sosioekonominen, 
ts. pääasia!liseen toimintaan ja am-
mattiin perustuva, asema oli heikom-
pi kuin yksikielisten. 

Kielikylpyohjelma 
Kielikylpyohjelma on lähtöisin Kana-
dasta,jossa se kehitettiin 1960-luvulla. 
Suomessa kielikylpyohjelma tarkoit-
taa opetusmallia, jossa suomenkieli-
set lapset aboittavat kolmevuotiaana 
täysin ruotsinkielisessä päiväkodis-
sa. Kielikylpyohjelma jatkuu aina 
yläasteen yhdeksänteen luokkaan ja 
suomen kielen osuus opetuksessa bi-
sääntyy vähä vähäbtä, kunnes puolet 
opetuksesta annetaan ruotsiksi ja puo-
bet suomeksi. 

Tutkimus 
Näistä lähtökohdista bähdin tekemään 
vertai bevaa tutki mustan i. Tutkimuk-
seeni osabbistui 40 kielikylpyoppibasta 
ja 28 suomenkielistä opetusta saavaa 
oppilasta Hebsingin seudubta. Vertailin 
kiebikylpyoppilaiden ja vain suomen 
kiebellä opetusta saavien oppilaiden 
matematiikan ja kielten arvosanoja. 
Suornessa arvosanat ovat 4-10, jos-
sa 4 on hylätty ja 10 kiitettävä. Otin 
tutkimuksessani huomioon myös van-
hempien sosioekonomisen aseman ja 
kielikylpyoppibaiden ruotsin kielen 
käytön vapaa-ajabla. 

Tutkimustubos osoittaa, että kiebikyb-
pyoppilaiden ja suomenkielistä ope-
tusta saavien oppi baiden arvosanat 
eroavat toisistaan. Kielikylpyoppibaat, 
joiden opetus tapahtuu siis vieraahla 
kielellä (tässä tapauksessa ruotsiksi), 
saavat parempia arvosanoja niin mate-
matiikassa kuin kielissäk in. Kiel ikyl- 
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pyoppi laiden keskiarvo mateinati ikas-
sa on 8,55 ja suomenkielistä opetusta 
saavien oppilaiden 7,60. Kielikylpy-
oppilaiden englannin kielen keskiar-
vo on 8,92, kun taas suomenkielistä 
opetusta saavien keskiarvo on 7,5. 
Lisäksi kielikylpyoppilaista 35 % lu-
kee kolmea kieltä ja 25 % Iukee neljää 
kieltä. Suomenkielisen luokan oppi-
laista vain 18 % Iukee kolmea kieltä, 
eikä kukaan neljää kieltä. 

Tutkimuksen kyselylomakkeessa 
oli oppilaille myös avoin kysymys, 
jossa he saivat kommentoida ruotsin 
kielen käyttöä tulevaisuuden amma-
tissaan ja lisätä jotain, mitä en kenties 
huomannut kysyä. Erityisesti kieli-
kylpyoppilaiden kommentit kuvasta-
yat positiivista asennetta tulevaisuutta 
ja ammattia kohtaan. Kielikylpyop-
pilaiden vastauksista näkee, että he 
ovat määrätietoisia ja avoimia uusille 
haasteille. Kielikylpyoppilaat tuntu-
yat myös näkevän kielien osaamisen 
etuna. Suomenkielistä luokkaa käyvi-
en vastauksista heijastuu epävarmuus 
ja tietämättömyys siitä, missä he ha-
luavat työskennellä tulevaisuudessa, 
samoin kuin se, ettei heillä ole käsi-
tystä siitä, missä tilanteissa he voisivat 
ruotsin kieltä käyttää. 

Myös vanhempien koulutuksessa on 
eroja. Molempien ryhmien vanhem-
mat ovat korkeasti koulutettuja, mutta 
kiel i kylpyvanhemmista useampi on 
opiskellut korkeakoulussa tai yhiopis-
tossa, suomenkielistä luokkaa käy- 

vien vanhemmista taas useampi on 
opiskellut ammattikorkeakoulussa. 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, 
että kaksikielisyys on etu, ios mitta-
rina käytetään opettajien antamia ar-
vosanoja. Yhlättävää tutkimuksessani 
oli matematiikan arvosanojen jok-
seenkin suuri ero. Toisaalta aiemmat 
tutkimukset ovat osoittaneet kaksikieli-
syyden olevan kognitiivinen etu, min-
kä ainakin tämä tutkimus vahvistaisi. 
Lisäksi kielikylpyoppilaiden ja suo-
menkielistä luokkaa käyvien oppilai-
den väliset erot ovat suuret, kun kyse 
on asenteistaja tulevasta ammatista. 

Tulokset ovat mielenkiintoisia suo-
malaisesta näkökulmasta Ruotsissa, 
sillä monissa perheissä varmaan kes-
kustellaan suomen ja ruotsin kielen 
asemasta perheessä. Vanhemmat pel-
käävät kenties, ettei lapsi opi kum-
paakaan kieltä kunnolla, ios kotona 
puhutaan suomea ja koulussa ruotsia. 
Suomessa kiel i kylpyoppi laiden ym-
päristö on pitkälti vastaavanlainen 
kuin suomenkielisen perheen lapsen 
Ruotsissa, missä kotona puhutaan suo-
mea, koulussa opetetaan ruotsiksi ja 
vapaa-ajalla käytetään molempia kie-
liä. Mielestäni kaksikielisyydestä on 
selkeää etua kognitiivisessa ajattelus-
saja muiden kielten oppimisessa. 

Kirjoittaja on Jilosofian ,naisteri ja toirnil 
Ruotsinsuomalaisten nuorten liiton pääsih-
teerinä. 

Koko tutkiinus on luenavissa osoitteessa www.diva-portal.org/diva/getDocumenr?urn_nbn_se_  
uu_dis'a-81II-2_julltext.psf 
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MuunkeIisin korvin 

Paula 
Vartiainen 

Pidän oppilailleni sanelukokeen. Pyy-
dän heitä kirjoittarnaan sen minkä 
kuulevat. Näytän kuvaa samalla kun 
sanon, mitä se esittää. Sanon ruuusu 
vähintään kolmella u:lla ja jään pit-
käksi aikaa lepäämään sukkkahoi,su-
jen k-kohtaan. Jatkan saneluani:s iii/i, 
Iamrnrnas, kenkä, polkupvörä. 

Lapset kirjoittavat roso tai roosu, 
gennkä, bolgupuerra, si/Ii ja suka-
huosot huolirnatta siitä, miten liioitel-
lusti artikuloin. Tietysti. Hehän kir-
joittavat nimensäkin väärin: Tiimoja 
Tappio ja Sinnika. Väärinkö? Voiko 
nirni, jota itse käyttää, olla väärä? Ej 
kaj sentään. Kukjn näistä oppilaista-
han on totellut nimeään pienen ikän-
sä. Mikä minä olen moittimaan ja 
arvostelemaan jhmisen erinomaista 
ruotsinsuomalaista jdentjteettietikettjä? 
Tyydynkin kertomaan, miten hejdän 
Suornessa asuvat kajmansa n imensä 
kirjoittavat. En kerro, mitä tappio tar-
koittaa. 

Haluan saada vanhemmat mukaan 
äjdinkielen opetukseen, myötäilemään 
sjtä kotona. Kun otan esiin nimikysy-
myksen seuraavassa vanhempainko-
kouksessa, minulle selkiää, etteivät 
läsnäolevat äjdit ja jsät pidä sitä tär-
keänä, joten siirryn rjpeästi muihin 
vaikeita vokaaleita ja konsonantte-
ja sisältävjjn sanojhjn. Keventääkse-
ni sanomaa vitsailen sukahousuista 
"yhden koon sukkahousuina", mutta 
ainoa joka tarttuu ajheeseen on Sin-
nikan mummo, joka ej nykyään tahdo 
löytää haarakijlallisia edes Suomessa 
käydessään. 

Tapauksesta vjjsastuneena päätän 
välttää ainakin vanhoja vitsejä. Mutta 
sitten, ojkean sanajärjestyksen tär-
keydestä puhuessani, en maltakaan 
olla mainitsematta Pukjmon sov itus-
kopin seinäkylttiä. Kirjoitan taululle 
sen tekstin: 

VAIN U!MAPUKUJA SAA SOVITTAA 
ALUSHOUSUT JALASSA. 

Kerron, miten kyltti osui silmiini, 
kun ahtauduin huivien ja hattukasan 
kanssa pieneen koppiin. Ja miten pe-
ruutjn sieltä oitjs ulos nhln hilpeänä, 
että myyjä tuli ihmetellen paikalle. 
Osoitin kylttiäja odotin hänen yhtyvän 
ilonpitooni ja ihmettelyyni siitä, mi-
ten suurj merkitys pienen vain-sanan 
paikalla voi olla. Niin suuri merkitys, 
että jopa hattujen sovitus osoittautuj 
yhtäkkiä ihan liian vaivalloiseksi toi-
menpiteeksi. Mutta rnyyjä ej riernas-
tunutkaan, vaan säj lytti asial lisuutensa. 
Hänen silloinen vastauksensa oli tar-
kalleen sama kujn nyt vanhempain-
kokouksessa saamani reaktio: 

- Se sääntö on hvgienian takia. Etkö 
ynnnärrä? Pil!? taussvistä! 

Lukuvuoden vijmeinen kokous 
loppuu. Kahvia ja korvapuusteja riitti 
kaikille. Hyvästelen vanhemmat kä-
destä pitäen. Pyyhin taulun, kerään 
kupit tarjottimehle, järjestelen tuolit 
paikoilleen. Mumnion tuolin alle on 
pudonnut lappu. Poimin sen. Se osoit-
tautuu ostosi istaksi: ripspilsner, söt-
pit/la r, ju udkuppai 

Joku ruotsinkiehinen on varmaan 
sanehlut kauppa-asiat mummolle. Se 
joku on saattanut myös osoittaa Pripp-
sin olutpurkkia ja mansikan kuvaa 
tarjouslehtisestä. Ja munimo on kir-
joittanut sanat niin kuin hän on ne 
kuullut suomalaisine korvineen. 

Mitä minä käskinkään oppilaitteni 
tehdä, kun sanelukoe alkoi? Käskinkö 
heitä ki rjoittarnaan sanat oikeaoppi-
sesti? En! Enkö vain pyytänytkin heitä 
kirjoittamaan sen, minkä he kuulivat? 
Kyllä! Ja he tekivät työtä käskettyä. 

Kirjoittaja on koulutiaja, opettaja, urasuun-
nitte/ija ja tulkki. 
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udssanoa 

U udissanaterveLsiä 
I<ielitoimistosta 

Kotimaisten kielten tutki muskeskuksen uudissanakokoelma kart-
tui viime vuonna (2007) mm. seuraavilla, eri elämänalueita ja en 
tyylilajeja edustavilla sanoilla: 

Koonnut 
Riitta 

Eronen 

globata, globbailla (globaali + lobata) 
globalisaation aiheuttamien ongel-
mien nostaminen keskusteluunja 
pyrkirnys vaikuttaa niihin 

heruttaa 
slangia: houkutella, viekoitella; 
saada joku antamaan jotain 
(sanalla uusi merkitys, vanhastaan 
heruttaa = saada herumaan; herua 
— valua, tihkua yms.) 

kansalaismedia 
kenen tahansa perustettavissa tai 
käytettävissä oleva viestintkanava 
varsinkin verkossa (esim. blogi 
eli verkkopäiväkirja, paikallinen 
verkkolehti jne.) 

putkihiihto 
hiihtäminen hiihtoputkessa eli 
hiihtotunne/issa (jossa hiihtoa 
voi harrastaa vuodenajastaja 
lumitilanteesta riippumatta) 

hiilitaakka 
kivihiilen poittamisen aiheuttama 
ympäristökuormitus 

hottis (vrt. engi. hot; kuuminta hottia 
= muodikkainta) 

slangia: muodikas, suosittu 

ikeasoitua 
muuttua laajalle eri maihin levit-
täytyneen huonekaluliike Ikean 
tarjoaman tyylin mukaiseksi 
(— mm. yhdenmukaisemmaksi) 

infonhoitaja 
ammattinim ike: infopisteen hoitaja, 
usein sama kuin keskuksenhoitaja 
tai vastaanottovirkail(fa 

ruokintalautta 
kaupungissa talvehtivia sorsia ja 
muita vesilintuja varten kehitetty 
kelluva lintulauta, jolle rotat eivät 
pääse ja jonka näin uskotaan 
ehkäisevän tauteja 

salaattijuusto 
salaattiin ja muuhun ruoanlaittoon 
soveltuva fetajuuston tapainen 
j uusto; sanaafeta saa EU-määräyk-
sen mukaan käyttää vain kreikka-
laisten valmistamasta juustosta 
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Missä on arjen tekstit tehty? 

Elämme keskellä tekstejä. Kohtaamme niitä päivittäin kaikkialla, 
muropaketissa, metron seinämainoksissa, työpaikan ilmoitustau-
lulla, verkossa. Monet näistä teksteistä ovat käännettyjä. 

Inkaliisa 
Vi/zonen 

ja 
Leena 

Salini 

Varsinkin pieni suomen kieli on yhä 
useammin vastaanottava osapuoli, kun 
sille käännetään maailmankirjalli-
suutta, elokuvia, mainoksia ja EU-
jäsenyyden mukanaan tuomaa hallin-
nollista viestintää. Kansainvälistyminen 
ja maapalloisturninen ovat myös hä-
märtäneet alkutekstin ja käännöksen 
rajoja, aina ej ole selvää mistä luke-
mamme teksti on peräisin ja miten se 
on meille päätynyt. Varsinkin verkos-
sa on saatavilla eri kielillä paljon tie-
toa, joka solahtaa käännettynä osak-
si omaa tekstiämme. Mutta kuinka 
paljon päivittäin lukemastamme on 
käännettyä? Tätä päätimme lähteä 
selvittämään käännöspäiväkirjatutki-
muksessa, jossa kartoitimme suoma-
laisten päivittäin lukemien käännös-
tekstien määrää. 

Suomessa on, toisin kuin monessa 
muussa maassa, käännetty perintei-
sesti paljon jo kaksikielisyyden vai-
kutuksesta. Lainsäädäntö on saatavil-
la kahdella kielellä, televisio-ohjelmat 
tekstitetään ja kirjallisuuttakin suo-
mennetaan paljon. Runsas kääntä-
minen on vaikuttanut asenteisiimme 
arkipäiväistäen kääntämisen ja ennen 
kaikkea tuoden uusia vaikutteita kie-
leen, muun muassa lainasanoja. Ovat-
pa ensimmäiset, Agricolan aikaiset 
suomenkieliset kirjalliset tuotokset-
kin käännöksiä. Mutta kuinka paljon 
käännöksiä kohtaamme jokapäiväi-
sessä tekstimaailmassamme? 

Ajatus käännösten määrää mittaa-
vasta tutkimushankkeesta syntyi alun 
perin Suomen kääntäjien ja tuikkien 
liitossa (SKTL), jossa alettiin miettiä,  

mitä voitaisiin tehdä kääntäjän am-
matin tunnettuuden edistämiseksi ja 
kääntäjän näkyvyyden lisäämiseksi. 
Tutkimus käynnistyi jo vuonna 2006, 
jolloin Helsingin, Joensuun ja Turun 
yl iopistossa kerättiin aineistoa opis-
kelijoiden lukutottumuksista. Niissä 
kartoitettiin ni in opiskel ijoiden luke-
mien tekstien määrää kuin laatuakin. 
Omassa tutkimuksessamme halusim-
me keskittyä ni menomaan käännetty-
jen ja ei-käännettyjen tekstien suhtee-
seen. 

Päiväkirja luetuista teksteistä 
haastatteluineen 
Lukutottumusten mittaamiseen ej oj-
keastaan ole muuta luotettavaa keinoa 
kuin pyytää koehenki löitä kirjaamaan 
kaikki lukemansa aineisto, sillä tut-
kija ej voi millään muulla keinoin 
- ulkopuolisena - seurata päivittäin 
eri tilanteissa kohtaamiamme tekstien 
valtavaa kirjoa. Niinpä kehittelimme 
lukupäiväkirjan, johon koehenkilöt 
merkitsivät kaikki yhden päivän ai-
kana lukernansa tekstit lukemiseen 
käyttämine aikoineen. Lukupäiväkir-
jaan pyydettiin myös merkitsemään 
arvio siitä, oliko luettu teksti käännös 
vai ei. Koska aina ej ole selvää, mikä 
teksti on käännetty, koehenkilöt haas-
tateltiin tekstipäiväkirjan palauttarni-
sen yhteydessä, jolloin voitiin kysyä 
tarkennuksia päiväkirjaan ja sen mer-
kintöihin. 

Vastaajat pitivät tekstipäiväkirjaa 
yhden arkipäivän ajan, suurin osa tiis-
taina 6.2.2007. Aineistossamme on 
54 yhden helrnikuun päivän aikana 
pidettyä tekstipäiväkirjaa. Vastaajat 
olivat sekä Turun yliopiston ranskan 
kääntämisen ja tuikkauksen perus-
opintovaiheen opiskelijoita että muita, 
ei-opiskelijoita. Muita kuin opiskeli-
joita oli reilusti yli puolet. 

Runsas kääntäminen on vaikuttanut 
asenteisiimme ja tuonut uusia vaikutteita 

L±ieleen muun muassa lainasanoja. 
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Tekstipäiväkirjan pitäminen halut-
tiin tehdä mahdollisimman helpok-
si laatimalla valmis taulukko, josta 
päiväkirjan pitäjä saattoi valita päi-
vän aikana lukemiaan eri tekstilajeja. 
Tekstilajeja oli luokiteltu niin viestin-
tävähineen kuin käyttötarkoituksenkin 
mukaan. Niinpä lomakkeesta löytyvät 
omina luokkinaan esimerkiksi sano-
rna- ja aikakauslehdet. Käyttötarkoi-
tuksen mukaan oli omiksi luokikseen 
jaoteltu esimerkiksi viranomaistekstit 
sekä työhön ja opiskeluun liittyvät 
tekstit. Vähemmän perinteinen teksti-
luokka oli puolestaan sähköisen vies-
tinnän alla esimerkkinä mainittu chat. 

Luokkaan "rnuu: mikä" päiväkirjan 
täyttäjä sai itse lisätä muita tekstilaje-
ja; näitä olivat esim. teksti-tv, nuotit ja 
laulunsanat. 

Aloitimme päiväkirjojen sisällön ana-
lysoinnin koodaamahla tekstilajit ja 
niiden lukemiseen käytetyn ajan las-
kentatauhukkoon vastaajan ja tekstin 
huonteen (käännös / alkukielinen teks-
ti). Tuloksista ilmenee, että vastaajat 
käyttivät erilaisten tekstien lukemi-
seen päivittäin noin 5,5 tuntia (opiske-
lijoihla keskiarvo oli 5 t 23 min, muilha 
5 t 40 min). Käännösten osuus kaikis-
ta teksteistä oli noin 40 %. 

Opiskehijoiden ja muiden lukutottumuksissa minuutteina ifmeni joitakin 
eroja. 

Taulukko 1 

Lähde opiskelijat muut 
Sanomalehdet 11.46 47,17 
Aikakauslehdct 14,79 23,00 
Tieteelliset julkaisut (lehdet, kirjat) 11,13 10,83 
Kirjahhisuus (kauno- ja tietokirjahlisuus) 30.83 54,17 
Internet-sivut 39.92 47,07 
Sähköinen viestintä (sähköposti, tekstiviestit, chat yms.) 37.96 34,57 
Mainokset, matkaesitteet, ilmoitukset 2,19 3,70 
Ohjetekstit. opasteet, pakkausten tuoteselosteet (yms.) 2.79 7.43 
Tekstitykset (TV, elokuva) 77,38 64,10 
Virariomaistekstit (asiakirjat, kirjeet, homakkeet tms.) 0.33 6,33 
Muu työhön tai opiskeluun hiittyvä materiaahi 86.58 37.00 
Muu: mikä 8,08 18.70 

Opiskehijat lukevat esimerkiksi huo-
mattavasti vähemmän sanomahehtiä 
kuin ei-opiskelijat, alle 12 minuuttia 
vs. 47 minuuttia. Myös aikakauslehti-
en lukeminen on opiskelijoilla vähäi-
sempää. Tämä seh ittyy mahdohlisesti 
opiskelijoiden rahatilanteel la: lehtien 
tilausmaksuissa säästetään. Toisaahta 
on huomattava, että esimerkiksi Tu-
run yhiopiston opiskehijat voivat lukea 
mm. Hehsingin Sanomia yhiopiston 
kirjaston www-sivujen kautta. 

Opiskelijat lukivat tutkimuspäivänä 
pääosin opiskeluun hiittyvää maten-
aalia (lähes 87 minuuttia). Tähän si-
sältyvät erilaiset huentomuistiinpanot, 
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kotona huettavaksi tai käännettäväksi 
annetut tekstit ja opiskelijoiden teke-
mät käännökset sekä niihin liittyvä 
taustamateriaah i. Muihla vastaajihha 
työhön hiittyvien tekstien lukemiseen 
käytetty aika oli vähäisempi (37 mi-
nuuttia). 

Huomattavan suuren osan kaikki-
en vastaajien ajasta vei ulkomaisten 
TV-sanjojen tai elokuvien tekstitysten 
lukeminen, opiskehijoilha yhi 77 mi-
nuuttia, muihla 64 minuuttia. Joissa-
kin päiväkirjoissa mainittiin TV-teks-
titysten kohdalha myös TV-uutiset ja 
aamu-TV. 



Tilastokeskus tutkii säännöllisin 
väliajoin suomalaisten ajankäyttöä. 
Näissä tutkimuksissa selvitetään sitä, 
miti in vastaajat käyttävät vuorokau-
dessa kuluvan ajan, ja tutkimukses-
sa pidettyyn päiväkirjaan merkitään 
kaikki toiminta, mukaan lukien syö-
minen ja nukkuminen. Tilastokes-
kuksen luokittelussa "lukeminen" on 
omana nimikkeenään. Ajankäyttöä 
vuosina 1999/2000 koskevassa tutki-
muksessa sen osuus vuorokaudessa 
käytetystä ajasta on vain 46 minuut- 

tia. Tosin tutkimuksessa ovat omina 
nimikkeinään esim. ansiotyö, ostokset 
ja asiointi, opiskelu, kulttuuri- ja hu-
vitilaisuudet sekä television katselu, 
joihin kaikkiin usein sisältyy tekstien 
lukemista. Toisaalta sähköistä vies-
tintää (sähköposti, tekstiviestit, chat) 
ei eritellä, jolloin vastaajat luultavas-
ti luokittetevat sen harrastuksiin tai 
vapaa-aikaan. Television katseluun 
käytettiin tutkimuksen mukaan 2 t 16 
minuuttia vuorokaudessa. 

Käännettyjen ja alkukielisten tekstien lukuajat keskimäärin minuuttei-
na tekstilajeittain. 

Taulukko 2 

Lähde alkukielinen käännös 

Sanomalehdet 25,24 6,06 

Aikakauslehdet 16,20 3,15 

Tieteellisetjulkaisut (lehdet, kirjat) 9,20 1,76 

Kirjallisuus (kauno- ja tietokirjallisuus) 21,94 21,85 

Internet-sivut 39.87 3,80 

Sähköinen viestintä (sähköposti, tekstiviestit, chat yms.) 34,69 1,39 

Mainokset, matkaesitteet, ilmoitukset 2,56 0,46 

Ohjetekstit, opasteet, pakkausten tuoteselosteet (yms.) 2,39 2,98 

Tekstitykset (TV, elokuva) 0,17 69,83 

Viranomaistekstit (asiakirjat, kirjeet, lomakkeet tms.) 3,37 0,30 

Muu työhön tai opiskeluun Iiittyvä materiaali 48,39 10,65 

Muu: mikä 12,06 1,92 

Tekstityksistä luonnoll i sesti suu-
rin osa on käännöksiä; alkukieliset 
tekstitykset tarkoittavat usei mm iten 
katsojalle vieraalla kielellä tekstitet-
tyä ohjelmaa, jota hän katsoo kieltä 
opiskel lakseen. Sanomalehtiteksteissä 
suuri osa puolestaan on alkukielistä, 
mutta jonkin verran niistäkin mainit-
tiin olevan käännöksiä. Erityisesti sa-
nomalehtien ulkomaanosastoilla kään-
nettyyn tekstiin törmää; tosin osa 
näistä teksteistä on sellaisia, että nu-
den voi vain olettaa olevan käännet-
tyjä, kun toimittajan nimeä ei mainita 
ja lähteenä on jokin ulkomainen uu-
tistoimisto, esim. Reuters. Toimittajat 
itse eivät aina miellä mainitunlaisia 
tekstejä käännöksiksi, vaan uutisik-
si, joissa on käytetty (vieraskielistä) 
tekstiä materiaal i na. Jonkin verran  

sanomalehdissä julkaistaan myös vie-
rasmaalaisten kirjoittajien (muiden 
lehtien toimittajat, poliiti kot) tekstejä; 
joskus kääntäjä mainitaan, joskus ei. 

Luetun kaunokirjallisuuden mää-
rä näyttäisi olevan suunnilleen sama 
sekä alkukielellä että käännöksinä. 
Kirjallisuuden kohdalla emme kysy-
fleet, minkä kielistä kirjallisuus oh; 
jotkut vastaajista kuitenkin ilmoittivat 
lukevansa ulkornaalaisia romaaneita 
mielellään alkukielellä. Tieteellistä 
kirjallisuutta luetaan enemmän alku-
kielellä. Tieteel 1 iseen k irjahhisuuteen 
luokiteltiin tässä myös sanakirjat, joi-
ta erityisesti opiskehijat käyttivät. 

Kaiken kaikkiaan tulokset tukivat 
oletusta käännösten kaikkinaisuudes- 
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ta. Jos päivittäin käsittelemästämme 
tekstimassasta on käännöstä reilu kol-
mannes, se luonnollisesti vaikuttaa elä-
määmme ja kiel iympäristöömme Tut-
kimuksemme oli otannaltaan suppea, 
mutta voisi olettaa tulosten olevan 
samansuuntaisia myös suuremmassa 
mittakaavassa. 

Saamme päivittäin kielehlisiä vai-
kutteita teksteistä, joiden alkuperä on 
muuahla, toisessa kielessä ja kulttuu-
rissa. Tekstien ja kulttuurien kirjo on 
luonnohlisesti osa kielehhistä rikkaut-
tamme, mutta tieto alkuperästä auttaa 
myös osaltaan ymmärtämään ympä-
röivää maailmaa ja saattamaan asiat 
oikeaan yhteyteensä. Kyse on siis pe-
rimmiltään tekstinlukutaidosta, jota 
myös nykypäivän lukiolaisilta uuden-
muotoisessa äidinkielen ylioppilasko-
keessa edellytetään. 

Tuloksia pohtiessamme kiinnitim-
me huomiota myös tiettyjen käännös-
tekstilajien suureen osuuteen. Sehvästä 
lukutottumusten muutoksesta kiehi se, 
että miltei puolet luetuista käännös-
teksteistä oli tv-tekstitystä. Varsinkin 
nuorernmat koehenkilöt lukivat sa-
moin paljon sähköistä tekstiä perin-
teisen tekstin sijaan. Kyse voi olla 
myös kulttuurisista eroista, esimerkik-
si tekstitystä käytctään yleensä paljon  

pienillä kiehialueil la päällepuhumisen 
eli dubbauksen sijaan. Tekstitys on 
usein hiitetty myös vieraiden kielen 
oppimiseen, ja onpa esitetty arvioita 
siitä, että vieraiden kielten osaaminen 
olisi laajempaa kulttuureissa, joissa 
tekstitys on dubbausta yleisempää. 

Aina ej ole kuitenkaan selvää, onko 
teksti käännettyä vai ej. Kääntämi-
nen on perinteisesti ollut näkymätöntä 
toimintaa, joka on jäänyt varsinaisen 
tekstinlaadinnan varjoon. Sihlä on kui-
tenkin merkittävä osa päivittäisessä 
elämässämme, minkä tutkimuksem-
me vahvistaa. Voidaan jopa olettaa, 
että aineistoon on jäänyt kirjaamat-
ta rnonia käännöksiä, esimerkiksi jo 
mainittuja ulkomaisia uutisia, jotka 
ovat muokkauksen jälkeen päätyneet 
osaksi kotimaista uutistarjontaa. Tut-
kimus toimi siis myös silmien aukai-
sijana, kun päiväkirjan pitäjien piti 
- ehkä ensimmäistä kertaa elämäs-
sään - kiinnittää tietoisesti huomio-
ta siihen, mikä luetussa tekstissä on 
käännöstä, mikä ei. 

Leena Sal,ni toimii Iehtorina Tu run vliopis-
ton kääntänzisen ja tulkkauksen keskuksessu. 
Inka 1/isa Vihonen tvöskentelee Euroopan 
ko,nissiossa ,nonikielisvvsvirkarniehenä. 

Lisätietoja aiheesta: 

Vihonen, Inkaliisa & Salmi. Leena 2007: Arjen kä/innöstekstien jäljillä: Käännökset ympäril-
lämme -hankkeen jatkoa. Teoksessa Jantunen, H., Kumpulainen, M. & Luokkakallio, T. (toim.): 
IVhkaEL - Kääntö,nisen ja tulkkauksen tutkirnuksen svnlposiionin verkkojulkaisu. Saatavissa 
wwsv-osoltteessa http:I/www.sktl.fi/MikaEL/index.php  
Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimus: http://www.stat.fi/til/akay/index.html  
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I<okemuksia tekstipäiväkirjan pitämisestä 

Käännösten asemaa arjen tekstien 
joukossa pohti seuraavasti yksi vas-
taajista: 

"Ensin minusta vaikutti, että suurin 
osa lukemistani teksteistä oli alkupe-
räistekstejä (kaupan hintalaput, koulun 
ilmoitustaulu, työnhakukaavakkeet, säh-
köpostit). Käännettyjä tekstejä olivat vain 
ulkomaalaisten TV-sarjojen tekstitykset 
ja uutisteksti. Vasta myöhemmin aloin 
ajatella, kuinka paljon "piilokäännöksiä" 
lukemaani kuitenkin sisältyi. Esimerkiksi 
Hotmail-sähköpostiohjelma ja MSN Mes-
senger-keskusteluohjelma on käännetty 
suomeksi, lnternetissä useat sivustot on  

käännetty. Suurin osa katsomistani televi-
sion draamasarjoista on amerikkalaisia ja 
mainoksistakin osa on käännetty. 

Lopulta päädyin siihen, että noin puolet 
lukemistani teksteistä oli ahkuperäisteks-
tejä ja puolet käännöksiä. Minua vaivasi, 
että en ohhut edes itse kääntäjäopiskehijana 
ymmärtänyt kuinka paljon käännöksiä luen 
päivittäin tajuamatta sitä. Aivan kuin ohisin 
herännyt ymmärtämään miten äärettömän 
huomaamatonta ja kuitenkin äärettömän 
tärkeää kääntäjän työ on. hhmiset eivät 
huomaakaan kuinka paljon he hukevat 
käännettyjä tekstejä jokapäiväisessä ehä-
mässään." 
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Satumaan länikuinen ikävä 
Tango kieIen, kulttuurina ja kommunikaationa 

Suomalaisen tangon oma kieli kuvastaa useimmiten kaipuuta mil-
bin menneeseen, milloin tulevaan. Sanoihin ovat varautuneet tun-
teemme ja kulttuurimme, suomalaisen luonnon kuvaama ihmisen 
sisäinen maisema ja kaipauksen tematiikka. 

Pirjo 
Kukkonen 

Hyvä esimerkki kulttuurien välisestä 
vuorovaikutuksesta ja erilaisten kiel-
ten kohtaamisesta on tango, joka on 
matkannut Rio de la Platan alueelta, 
Uruguayn Montevideosta ja Argen-
tiinan Buenos Airesista Eurooppaan 
ja aina Japaniin asti. Kun tango tuli 
Eurooppaan 1900-luvun alussa, se 
koki muodonmuutoksen: tekstit sai-
yat silotetumman sisällön, tangosta 
tuli sentimentaalinen ja romanttinen 
salonki- tai näytöstanssi. Ensirnmäi-
set 1900-luvun alun suuret eteläame-
rikkalaiset tangot El Choclo ja La 
Cumparsifa saivat käännöksinä uudet 
sisällöt. Eurooppalaistuneissa rnuo-
doissaan ne muuttuivat sanoituksil-
taan liioitel lun intohimoisiksi. Rans-
kalaisista tangoista A"ant de inourir. 
Ennen kuoleniaa, joka alun perin oh 
chanson, on ehkä eurooppalaisista 
tangoista dramaattisin, niin kuin ni-
mikin viestittää. 

Pohjoismaisista tangoista tunnettuja 
ovat Evert Tauben ruotsalaiset tangot, 
jotka kertovat Fritiofista ja Carmen-
citasta, sekä Min älskling (Rakkaa-
ni), pieni helmi ruotsalaisten tangojen 
joukossa. Ruotsalaiset, tanskalaiset 
ja norjalaiset tangot ovat teemoiltaan 
pääasiahlisesti kepeitä tai hiioiteltuja 
Får jag bli din fan gokavaljer? -tyy-
hin. Tanskalainen Jacob Gade sävelsi 
1930-luvuhla klassisen eurooppalaisen 
tangonsa Tango Jalousie, Mustasuk-
kaisuutta, josta tuli menestys juuri 
melodramaattisuutensa takia ("Järjen 
veit, ja rninusta orjan teit!"). 

Tangon historia alkaa Suomessa 
vuonna 1913 näytöstanssina ja vuonna 
1915 livari Kainulainen esittää kup-
lettinsa Tanko laulun, jossa hän kuvaa 
suuren maai!rnan. eli Pariisin, rnuoti-
ilmiötä tangoa. Vuonna 1929 Olavi 
Paavolainen kuvaa teoksessaan Nvkv-
aikaa etsimässä tangoa eräänlaisena 
uuden sukupolven tanssina. joka oh 
alkuna aivan uudelle ruumi inkulttuu-
rihle, vapauttavana ruumiin kiehenä ja 
viestinä. Mika Waltari puolestaan ku-
vaa pariisilaista tangoa romaanissaan 
Suuri Illusioni vuodelta 1928 "ehdot-
tomasti kauneimrnaksi tanssiksi, siinä 
on musiikkia ja intohimoa, se on ver-
hottua, pehmeää tanssia". 

Kaipuun ja kaihon kieli 
Ehdoton poikkeus on suomalainen tan-
go musiikkina, tanssina ja tekstinä. 
Suomalaisen ja pohjoisen tangon kä-
sitteitä on nostalgia (nostos 'koti-ikä-
vä', 'paluu kotiin' ja algos 'tuskaa'), 
ikävä ja kaipuu menneeseen (johon-
km eheään), se on suornalaisen luon-
non ja ihmisen sisäisen maisernan 
vuorovaikutusta. Erityisesti 1930-60-
luvuhla syntyneen perinteisen suoma-
laisen tangon aika on sykhinen: kevät 
on toivon aikaa, kesä rakkauden ja 
täyttymyksen, syksyhlä valniistaudu-
taan luonnon kuolemaan, talvehla uusi 
elärnä odottaa nousuaan jään ja kyl-
myyden alta, kevät antaa toivoa jne. 
Tangohyriikan kielessä ja teksteissä 
käsitehlään samaa tematiikkaa, jota 
Marcel Proust käsittelee ronlaanisar-
jassaan Kadonnutta aikaa etsimässä 

aikaa ja muistia: musiikki ja hauhu 
pahauttavat "muiston valtavan raken-
nelman", mikä auttaa ihmistä käsitte-
lemään aikaansa ja muistojaan kaik-
kien aistien eheytenä. 

Ruotsalaiset, tanskalaiset ja norjalaiset 
tangot, toisin kuin suomalaiset, ovat tee-
rnoUtaankepeitä.  
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Samalla tavalla kuin argentiinalai-
nen tuntee ja ymrnärtäii tangon mu-
siikin, tanssin ja tekstin kulttuurisi-
donnaiset viestit, suomalainen tuntee 
oman tangonsa rytmin, dynarniikan 
ja poljennon yhclistyneenä suoma-
laiseen kuvastoon ja suomalaisten 
omaan kieli- ja kulttuurisidonnaiseen 
kaipuuseen ja kaihoon. Kieleen va-
rautuu tunteemme ja kulttuurimme. 
Tango sijoitti sanoihinsa suomalaisen 
luonnon kuvaamaan ihmisen sisäis-
tä maisemaa: rakkautta, kaipuuta ja 
kauneutta. 

Kielten ja kulttuurien kohtaamisen 
näkökulmasta tango on mitä kiintoi-
sin ilmiö. Suornalaisessa tangossa 
näkyy myös erilaisten kulttuuripiir-
teiden kohtaaminen: eurooppalaista 
tangoa, venäläistä romanssia, jazzia, 
saksalaista marssia ja etäisesti argen-
ti inalaista sointua ja dynamiikkaa 
yhdistyneinä suomalaisen kulttuurin 
piirteisiin. Suomen kieli toi tangosa-
noituksiin suomalaisen kuvaston, toi-
sin kuin 1950- ja -60-luvun nuoriso-
musiikki, joka oli englanninkielistä. 
Luontokuvien kautta tekstit käsittele-
vät nostalgiaa, kaipuuta menneeseen 
mutta myös tulevan kaihoa, mikä 
tuo lohtua ja antaa toivoa. Satumaa 
tai onnen maa on mielentila, sillä se 
toistaa Aleksis Kiven Lintukoto- ja 
Kaukametsä-temati ikkaa ja romantii- 

Satumaa 
Sävellysja teksti: linto Mononen 

Aavan meren tuolla puolen, jossakin on maa, 
missä onncn kaukorantaan laine liplattaa. 
Missä kukat kauncimmat luo aina loistettaan, 
siel!ä huolet huomisen voi jäädä unholaan. 

Oi,jospa kerran sinne satumaahan käydä vols, 

[--1  

kan kirjailijoiden onnelhisten saari- ja 
kuoleman kaipuun -tematiikkaa. 

Monitulkintainen Satumaa 
Suomalaiseksi kansallistangoksemme 
on noussut Unto Monosen vuonna 
1955 tekemä Satuinaa-tango, joka 
on Reijo Taipaleen laulamana ollut 
suosittu vuodesta 1962. Siitä on tul-
lut suomalaisen tangon oma symboli 
ja eniten Suomessa soitettu tango. 
Syynä on sen monitulkintaisuus: sii-
nä on kauneuden ja kaipuun idea; 
sanat voidaan tulkita kaipuuna erilai-
siin paikkoihin ja tiloihin; se voi olla 
taivaskaipuuta, se voi olla kuoleman 
kaipuuta, mutta myös sisimmän rau-
han kaipuuta. Suomen kieli toistaa 
jo vokaaleissaan konkreettisesti kai-
puun tematiikkaa: "Aavan meren tuol-
la puolen". Moni suomalainen tango 
on tulkittu rukoukseksi tai virreksi 
(suomalaista tangoa on verrattu itku-
virren puhdistavaan voimaan). Tiitä 
tangoa on ehdotettu mukaan virsi-
kirjaan, koska se tekstillään ilmentää 
myös uskonnol lista tematiikkaa, tai-
vas- ja kuolemankaipuuta, kaipuuta 
Tuonelaan, jossa on "kaukana kavala 
maailma" ja josta myös Aleksis Kivi 
kirjoittaa Tuonen lehto, öinen Ich to-
runossaan. Satumaa ilmentää myös 
sitä keveyden ideaa, joka laulun sa-
nojen ja musiikin dynamiikan kautta 
helpottaa elämäntuskaamme ja antaa 
Iohtua. Saturnaa-tangon tematiikkaan 
Ii ittyy monitasoinen myyttinen Onnen 
maan, Lintukodon, Kaukametsän, At-
hantiksen tai Tuonelan kaipuu: 

Sagolandet 
Svensk text: Lars Huldén 

Bortom vida havet finns det någonstans ett 
land, 
där små vågor plaskar mot en lummig 
lyckostrand. 
Ständigt står där blommor i den härligaste 
prakt. 
Over morgondagens oro glömskans väv sig 
lagt. 

Ack, om jag blott en enda gång fick flyga 
över dit, 
H -] 

Suomalaisessatangossa on kulttuuri-
piirteitä mm. venäläisestä romanssista, 
jazzistaja saksalaisesta marssista. 
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Satumaa ilmaisee ikuista iloa ja 
ikuista kaipuuta ihmisen ajallisuudes-
sa lainatakseni Topeliuksen kuvausta 
pohjoisesta valosta: 'såsom en evig 
glädje i jordens förgängliga vår...". 
Se on tärkeä kommunikaation muoto: 
vakaatja hitaat tanssiaskeleet toistavat 
tai vahvistavat tekstin vakaata sano-
maa. Tekstit kertovat taivaskaipuusta 
ja koti-ikävästä, maanpääl lisestä kär-
simyksestä ja tuskasta Kan telettaren 
ensimmäisen laulun teemaa toistaen: 
"soitto on suruista tehty", tai tekstit 
kertaavat kansanlau lujen ja hengellis-
tenkin laulujen teemaa: "Täällä Poh-
jan tähden alla / on mun kotomaani 
/ mutta tähtein tuolla puolen toisen 
kodon saamme." Suomalaisten tango-
tekstien hengellisyydestä kertoo myös 
se, että Suomen kirkko on järjestänyt 
Tango-messuja, joissa etenkin 1950-
ja 1960-lukujen tangoja käytetään 
messulauluina. Kiintoisaa on, että 
niin Satuinaa- kuin Itämaista rak-
kautta -tangotekstit ovat esiintyneet 
myös suomalaisissa kuolinilmoituksis-
sa, mikä osoittaa, että tangolyrlikan 
tekstit voidaan tulkita niin maallisen 
kuin taivaallisenkin kaipuun ilmenty-
minä. Suomala isen tangon tekstit eivät 
kuitenkaan ole pelkästään "itkelmiä" 
vaan taipuvat myös parodiaksi, hupai-
luksi ja huumoriksi sekä elämänilon 
ja onnen ylistyksiksi. Runojakin on 
sävelletty tangoiksi. Esimerkiksi Kaj 
Chydenius on säveltänyt P. Musta-
pään 1920-luvun runot Kv/äkah vilan 
edessäja Viimeisestä il/asta tangoiksi 
vuonna 1987. 

Laulun mahdilla on terapeuttinen 
voimansa. Massojen lyriikka, tan-
gotekstit, puhuvat niin kuin muutkin 
kulttuurin tekstit kauneudesta ja rak-
kaudesta. Yhteistä on "Kauneuden 
ikuinen kaipuu". josta runoilijamme 
Eino Leino on runonsa kirjoittanut. 
Laulu ja musiikki auttavat meitä ym-
märtämään rakkauden ja kaipuun 
tuottaman "riemujen rikkauden ja 
surujen summan" niin kuin suoma-
laisessa sodanaikaisessa tangossa 
Pieni svdän sanotaan. Professori Lars 
Huldén on kääntänyt ruotsiksi suoma-
laisia tangoja, kuten Satumaa, Sa go-
landet, ja Kotkan ruusu, Kotkas ros, 
Kvlmä rakkaus, Kall kärlek. Huldén 
on niin suomalaisten laulujen kuin 
Kalevalan käännöksellään (yhdessä 
Mats Huldénin kanssa) osoittanut, mi-
ten suomalaista sielua ja tunnetta il-
maistaan ruotsin kielelläja miten suo-
malaisen kansanlaulun ja populaarin 
laulukulttuurin iloja suru, nostalgiaja 
melankolia kääntyvät ruotsiksi. Näin 
esimerkiksi valssi Kultainen nuoruus, 
Ljuvliga ungdom, ja tango Kotkan 
ruusu, Kotkas ros, voivat kaikua yh-
teislauluna Skansenilla. Pala syvintä 
sieluamme ja kulttuuriamme on näin 
matkannut Pohjanlahden toiselle puo-
len. 

Kjrjoittaju on dosentli ja hän toirnii vljopis-
tonlehto,'ina 1-le/sin gin rliopiston poh101s-
maisten kielten ja pohjois,naisen kirjallisuu-
den laitoksen (Nordica) kääntäjälinjalla. 

Kukkonen. Pirjo 2007: Nostalgian semioosi - keveyden ja painon dialogia. Teoksessa: Nostalgia. 
Kirjoituksia kaipuusta, ikävästä ja ,nuistista. Toim. Riikka Rossi ja Katja Seutu. SKTS 1137. 
Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 13-50. 
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Sika ennenja nyt 

Tu tja 
Määttä 

Sika on kotieläimenä pidetty kesy 
sikaeläin. Sikauroksen yleiskielinen 
nimitys on karju ja sikanaaraan emak-
ko. Jälkeläiset ovat porsaita. Tavoil-
taan sika on sosiaalinen ja silsti. Täs-
tä syystä tuntuu hieman oudolta, että 
itse sika-sana yhdistetään useimmi-
ten johonkin epäsiistiin ja likaiseen, 
jopa saastaiseen. Sana näyttää olevan 
yksinomaan "miehinen", sillä ainakin 
sanakirjojen esimerkeistä päätellen 
tarkoite on aina poika tai mies. 

Suomen kielessä sana sika on esiin-
tynyt 1500-luvulta Agricolan ajoista 
lähtien. Sanan alkumuotoa el ole pys-
tytty jäljittämään, mutta sen etymolo-
gisia vastineita on mm. itämerensuo-
messa ja mordvassa. Todennäköisesti 
sika on lainautunut indoeurooppalai-
silta naapureilta, joilta on saatu mui-
takin maatalouteen ja sen käsitteis-
töön kuuluvia sanoja. 

Mikael Agricolan teoksessa Se Wsi 
Testamenti (1548) sika-sana esiintyy 
ainakin kahdessa evankeliumissa. 
Seuraava virke on Matteuksen evan-
keliumista: 

Nykysuomessa sika-sana vol toimia 
erilaisissa tehtävissä, ja sen merkitys-
kenttä on laajentunut ja merkitykset 
ovat jo hyvin kaukana tästä sorkka-
eläinten ryhmään kuuluvan kotieläi-
men nimityksestä. Sika saattaa olla 
mm. substantiivi, joka tarkoittaa esi-
merkiksi ihmistä, useimmiten mies-
puolista, joka käyttäytyy jotenkin 
hyvistä tavoista poikkeavasti. Joitakin 
vuosia sitten sikaa alettlin käyttää 
myös yhdysadjektiivien alkuosana lä-
hinnä nuorison puhekielessä. Puhees-
sa saattaa esiintyä esimerkiksi seu-
raavanlaista "sikailua": Mä sain tän 
loimen sikahalvahla tai Tää muona on 
sikahvvää. 

Sika-sanan yhdistämisestä toiseen 
substantiiviin el ole esiintymiä Koti-
maisten kielten tutkimuskeskuksen 
Kielitoimiston kokoelmissa. Tällai-
nen kielipiirre ej siis näytä, ainakaan 
vielä, pesiytyneen kovin yleiseksi 
kirjoitettuun suomen kieleen. Olen 
kuitenk in löytänyt mm. yhdyssanat 
sikapäivät, sikararjoukset ja sikahin-
ta erään kauppaliikkeen mainosleh-
tisestä, jonka sain käsiini ollessani 
käymässä Oulussa. Mainittakoon täs-
sä myös kuvataiteilija Harro Koskisen 
1960-luvun työt, joiden nimet ovat 
sika-al kuisia yhdyssanoja: Sikapohii-
sivaakuna, Sikaperhe ja Sikamessias. 

Nykysuomessa sika-sana voitoirnia 
erilaisissa tehtävissä, ja sen merkitys-

L kenttä on laajentunut. 

Elket andaco coirain site quin pyhe 
on/ja elket teiden perlöien heittekö 
sikaden eteen. 

Markuksen evankeliumin viiden-
nessä luvussa Agricolalla on sika-
sanan genetiivimuoto sikain ja illa-
tiivimuoto sikohin. Samassa luvussa 
esiintyy myös sana sikuri, joka tar-
koittaa sikopaimenta. 

Nin oli sine woortein tyken swri 
Sica Laurna lairumehlans/Ja rucohit 
hende caiki Perchelet .s'anoden/Laske 
meite sikohin/että me heiden sisehlens 
men isim. Ja ne sastaiset Henget ulos-
men it/ja sikain sisehlemenit. 

Sikaa vol nykyisin käyttää hyvin 
monissa merk ityksissä. Tarkastelen-
kin artikkelissani lähinnä sika-sanan 
käyttöä eri yhteyksissä. Havaintoni pe-
rustuvat eräisi in sanakirjoihin 1800-
luvun loppupuolelta 2000-luvulic. 

Sika-sana 1800-luvulla 
Lönnrotin sanakirjan (1880) mukaan 
sika vol toimia epiteettinä, jonkinlai-
sena luonnehtivana määritteenä tai 
lisä- tai liikanimcnä. Tällöin tarkoite-
taan jotakuta siivotonta, sopimatonta, 
lurjusmaista tai alhaista ihmistä: minä 
sika kun en sitä tehnyt -, sika kärsää 
vajaa (vaihla) 'lurjusmainen, halpa-
mainen ihminen'. 
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Lönnrot mairiitsee sika-sanan ku-
vallisenkin käytön. Esimerkilläpuhua 
sian saksaa, lainpaan latinaa tarkoi-
tetaan, että joku puhuu epäselvästi, 
mongertaa, solkkaa tai solkottaa. Per-
heen tyttärien isä on saattanut lausah-
taa: hyvän sian porsaat aina viedään. 
Lausahduksellaan hän kehaisee sa-
malla itseäänkin, koska sanonta mer-
kitsee, että rikkaan, hyvämaineisen ja 
kunnoll isen miehen tyttärillä on vien-
tiä. He siis pääsevät naimisiin. 

Sika 1900-luvulla 
Nykysuomen sanakirja (1992) antaa 
lukuisten neutraalien sika-sanan pe-
rusmerkitysten lisäksi esimerkkejä 
joistakin sanonnoista: ej vmmärrä 
enempää kuin sika hopealusikasta 'ej 
ymmärrä yhtään mitään', ostaa sika 
säkissä 'ostaa jokin tavara näkemättä 
sitä', Iyödä jotakuta kitin vierasta si-
kaa 'lyödä tuntematta armoa tai sääliä 
toista kohtaan'. Myös sanan kuvaan-
nollinen merkitys mainitaan edelleen. 
Tällöin sikaa käytetään likaisesta, sii-
vottomasta tai säädyttömästi elävästä 
(mies)henkilöstä vaikkapa seuraavaan 
tapaari: Senkin siivoton sika ja Rvyp-
päsi itsensä siaksi 'sikahumalaan'. 

Suomen kielen perussanakirjan 
(1994) esimerkistö osoittaa, että sika 
on lev innyt jo arkiseen kielenkäyttöön 
ja slangiinkin. Arkikieleen kuuluu sa-
nonta iskeä (kiinni) kuin sika limp-
puun, mikä tarkoittaa, että käydään 
sumeilematta käsiksi johonkin. Slan-
gissa sika ej vielä esiinny itsenäisenä 
sanana, vaan sitä käytetään yhdysad-
jektiivien alkuosana. Tällöin sana on 
vahvjkesanan asemassa ja tarkoittaa 
'erittäin', 'hyper'- tai 'super'-. Sana-
kirja ej kuitenkaan anna yhtään esi-
merkkiä tällaisista adjektiiveista. 

Myös sika-sanan kuvaannollinen 
sekä alentava ja halventava merkitys 
ovat mukana. Kuvallisuus ilmaistaan 
edellä mainittujen sanakirjojen tapaan 
erilaisissa sanonnoissa. Kun jollekulle 
annetaan tai tehdään jotakin sellaista, 
minkä arvoa tämä ej ymmärrä, voi-
daan sanoa heittää helmiä sioille. Jos 
jokin ajottu tekeminen epäonnistuu, 
voimme todeta, että sika söi eväät. 

Sanan alentavat ja halventavat pur-
teet kohdistetaan sellaiseen ihmiseen, 
jonka käyttäytyminen on sikamaista 
tai röyhkeää: Meidän ukko se oli taas 
sikana juhlissa. 

Uusi suomen kielen sanakirja 
(1998) poikkeaa muista käyttämistäni 
sanak irjoista sika-sanan merkitysten 
suppeudessa. Kirjan mukaan sanan 
perusmerkitys on sikaeläin. Tämän 
tiedon lisäksi mainitaan sanan halven-
tava käyttö erityisesti mieshenkilöstä: 
Senkin sika! Käyttävtvä kuin sika. 
Päissään kuin sika. Myös slangissa 
käytettävät sika-alkuiset yhdysadjek-
tiivit ovat mukana seuraavin esimer-
kein: Sikahienot kuteet. Sika/r'vä do-
kuva. Sikasiistit jutut. Sain nää kuteet 
sikahalvalla. Sanak irjan selityksen 
mukaan sian merkitys adjektiivin al-
kuosana voi olla 'hyvin' ja 'erittäin' 
sekä 'super'- ja 'hyper'-. 

Sika slangissa 
Tarkasteltaessa suomen kielen slangia 
huomaa, kuinka sika-sanaa voi mer-
kityksensä puolesta käyttää useiden 
negatiivisten adjektiivien asemesta. 
Slangin suursanakirjan (2000) mu-
kaan 1960-luvulta alkaen sika on 
merkinnyt epäsiistiä, likaista ja sii-
votonta, Se on sika kundi, ja epämiel-
lyttävää, vastenmielistä ja sikamaista, 
- te ootte kyl vksiä sikoja koko jengi. 
Seuraavalla vuosikymmenellä, 1970-
luvulla, adjektiivien joukko kasvaa 
muutamalla. Sian merkitys esimer-
kissä Toi poke on sika kan ci päästä 
sisälle on 'tyhmä'. Myös adjektiivi 
törkeä voidaan korvata sika-sanalla: 
Ville on sika jähä. Mast se on tosi si-
kaa. Sä teit siasti. 1980-luvulta sika 
on toiminut jonkin hyvin suuren tai 
kovan merkityksessä: Tuol on sika 
rvysis! Rika oli ihan sika jurrissa. 

Sika-sanaa käytetään siis halven-
tavassa merkityksessä ja haukkuma-
nimityksenä. Kohde on aina mies-
puolinen: poika, poikaystävä, veli, 
aviomies tai mies yleensä. Varsinai-
nen suosikki näyttää olevan poliisi: 
Siat vei mat eilen kyttiksehle. - joku 
kutsui sia! paikalle. 

Slangin keskeisimpiin aihepiirei- 
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hin kuuluvat alkoholi, sen juonlinen 
ja hurnalassaolo. Niinpä on syntynyt 
sanontoja, jotka merkitsevät, että joku 
on umpihumalassa eli sikana: olla 
sikana, olla sikakondiksessa, olla si- 
0/SS". 

Slangissa on muitakin ilmauksia, 
joissa on jokin verbi yhdistettynä 
sika-sanaan. Jos haluaa pilkata tai 
panna jotakuta halvalla, häntä piste-
!ään sikaan. Kun taas tehdään sikaa, 
silloin touhutaan jotakin älyttömästi. 
Sellainen jonkin pelin pelaaja, joka 
pelaa jotenkin sikamaisella tavalla ja 
ej siis piittaa pelin säännöistä, hänpe-
laa sikaa. 

Slangin sika voi toimia itsenäisen 
voimakkaan vahvikesanan merk 1-
tyksessäkin. Kun slangissa halutaan 
korostaa tai vahvistaa esimerkiksi ad-
jektiivia, yleiskielen tavalliset vahvis-
tusilmaukset, kuten hyvin, erittäin, ar-
monoman ja ääriinmäisen, korvataan 
sialla: Ta/son on sika kova boksari. 
Sulla on sika iso klyvvari ('nenä'). Se 
on sika paha ('hyvä') händi. Viimei-
nen esimerkki on m ielen kiintoinen, 
koska siinä on kaksi merkitykseltään 
negatiivista sanaa, vaikka niillä tar-
koitetaankin jotakin todella hyvää ja 
positiivista. Tällainen sanojen käyttö 
on aika tavallista slangissa ja myös 
arkipuhekielessä. 

Uusin suomen kielen sanakirja 
Kielitoimiston sanakirja (2006) pe-
rustuu suurelta osin Suomen kielen  

perussanakirjaan (1994) ja näin ollen 
sanakirjassa annetut sika-sanan mer-
kityksetja esimerkit ovat kutakuinkin 
identtiset. 

Sika-sanan käytöstä ja tehtä-
västä 
Edellä mainituista esimerkeistä nä-
kee, että sika on niissä substantiivina 
ja joissakin itsenäisenä adjektiivina. 
Ajan kuluessa sanaa on alettu yhdis-
tää yhdysadjektiivien alkuosaksikin ja 
edelleen se on saanut itsenäisen vahvi-
kesanan aseman. 

Lauseissa sika-sana voi toimia sub-
jektina tai objektina, jos sana on 
substantiivi. Jos sika on itsenäisesti 
käytetty adjektiivi, se voi olla lau-
seessa myös predikatiivina. Monissa 
sanonnoissa ja ilmauksissa sana on 
taivutettu eri sijamuodoissa. Useissa 
tapauksissa sijamuotona on inessiivi 
tai essiivi. Tällöin on kyse jonkinlai-
sesta olotilasta. Sana on mahdollinen 
myös attribuuttina. Se voi määrittää 
sekä substantiiveja että adjektiiveja. 
Yllättävintä lienee, että sika-sanasta 
on muodostettu sti-Ioppuinen tavan 
adverbiaali: Sä teit siasti. 

Kirjoittaja toimii suo,nen kielen opintorehto-
rina Uutnajan yliopivtossa. 
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sjmyksic 

Onko lie jonkinlainen adverbi? 

Olen viime aikoina useita kertoja todennut, että radiotoimittajat toivotet-
tuaan kuuntelijoille Hyvää huomenta lisäävät perään missä lie knuntelet-
km. Onko lie-sana muuttunut jonkinlaiseksi adverbiksi? 

Kiinnostunut 

Tiedustelimme asiaa Kotimaisten kielten tutkirnuskeskuksen Kielitoimistosta 
ja saimme kuulla, että tämäntyyppinen lie-sanan käyttö on nykylsin yleistä 
suornen puhekielessä. Täl!ä tavoin halutaan korostaa tuttavallisuutta. Voidaan 
sanoa, että lie on ikään kuin lohjennut fraasiksi tarkoittarnaan samaa kuin mis-
sä tahansa. Ilmauksella on itäinen rnurrepohja ja se on tuttu myös karjalasta. 
Jos halutaan käyttää erityisen huoliteltua kie!t., esimerkiksi kirjoitettaessa, voi 
käyttää vaikka ilmaisua missä sit ten kuunteletkin tai missä tahansa kuuntelet-
km. 

Muuten lie-sanaa käytetään tavallisesti vain kysymyslauseen tyyppisissä ra-
kenteissa, esim. Mikä lie ranskankurssi. Liekö se tehokas? 

Kysymyksess on ol/a-verbin potentiaali, joka siis pohjautuu sanaan lienen, 
lienet, lieneejne. Muotoja lien, het, lie jne. ej edel!ä olevien kysymyksentyyp-
pisten esimerkkien lisäksi käytetä asiatyylissä; ne ovat runokielisiä. 

R E. 

Mitä vastineita ruotsinsuomessa käytetään Ruotsin lukion arvosanoista 
mycket väl godkänd, väl godkänd, godkänd ja icke godkänd? 

Suosittelemme käytettäväksi seuraavaa asteikkoa: erittäin hyvä, hyvö, hyväk-
syttyja hylätty. 

H. E. 

Joudun usein käyttämään tietotekniikan termejä banner, bildspel, blogg ja 
PowerPoint. Mitä nämä ovat suomeksi? 

Ojs kiva tietää 

Bildspel on suomeksi kuvaesitys. Sillä tarkoitetaan esitystä, jossa kuvasarjan 
kuvat vaihtuvat katselijoiden nähtäväksi automaattisesti määräajoin. Kuvaesi-
tykset ovat y!eisiä esimerkiksi museoissaja näyttelyissäja Internetin www-si-
vuilta voi kuvaesitysten ansiosta katsella niin maisemia, kotie!äirniä, taideteok-
sia kuin hotellihuoneitakin. 
Blogg on suomeksi verkkopäiväkirja, arkisemmin nettipäiväkir/a ja hiogi, ja se 
voi käsitellä esimerkiksi päiväkirjan kirjoittajan, arkisesti hloggarin, yksityis-
e!ärnää tai ornaa mie!enkiinnori kohdetta. 
Banner puoestaan on suomeksi mainospaikki ja sillä tarkoitetaan www-sivu!la 
käytettävää mainoskuvaa,josta on linkki erilliselle sivulle. Arkityylissä voidaan 
käyttää sanaa hanneri. 
PowerPoint taas on tuotenimi eikä sitä siksi käännetä. Se on ohjelma,jolla tie-
tokoneessa tehdään havainnol 1 istavaa esitysmateriaal la esimerkiksi kokouksiin 
tai luennoille. 

H. E. 
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Ruotsin maakuntakivet 

Koonnut 
Hannele 

Ennab 

Lappi apatitjärnrnalm 
apati ittirautamalmi 

Norrbotten gabbro 
gabro 

Västerbotten kopparkismalm 
kuparikiisumalmi 

Ångermanland Nordinggrågranit 
nordingrångraniitti 

Jämtland täljsten 
vuolukivi 

Härjedalen Tännäsögongnejs 
tännäsinsilmä- 
gneissi 

Hälsingland dellenit 
delleniitti 

Medelpad alnöit 
alnöiitti 

Gästrikland Gävlesandsten 
gävlenhiekkakivi 

Taalainmaa porfyr 
porfyyri 

Upplanti hälleflinta 
kvartsimaasälpä- 
liuske 

Södermanland granatådergnejs 
granaattisuoni- 
gneissi 

Närke dolomitmarmor 
dolomiittimarmori 

Västmanland kvartsbandad 
blod sten s m alm 
kvartsiraitainen 
rautamalmi 

Värmlanti kyanitkvartsit 
kyaniittikvartsiitti 

Dalsland kvartsit 
kvartsiitti 

Länsi-Götanmaa platådiabas 
laakiodiabaasi 

Itä-Götanmaa Kolmårdsmamor 
kolmårdenin- 
marmori 

Bohuslän Bohusgranit 
bohusingraniitti 

Gotlanti Hoburgskalksten 
hoburginkalkkikivi 

Småland röd Växjögranit 
punainen 
växjöngraniitti 

Öölanti ortoceratitkalksten 
ortokerati itti- 
kalkkikivi 

Halland charnockit 
charnockiitti 

Blekinge kustgnejs 
rannikkogneissi 

Skåne flinta 
piikivi 
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I<okoussa nasto 
absolut majoritet ehdoton enemmistö 
acklamation huutoäänestys 
adjungerad medlem lisäjäsen 
agenda asialista, esityslista 
ajournera lykätä 
ansvarsfrihet vastuuvapaus 
avslag hylkäys, hylkäävä päätös 
avslå ett förslag hylätä ehdotus 
avsäga sig kieltäytyä, !uopua 
avvikande mening eriävä mielipide 
begära streck ehdottaa keskustelun 

päättärnistä 
be om ordet pyytää puheenvuoro 
bereda valmistella 
beslut päätös 
beslutsför päätösvaltainen 
beslutsgång päätöksen kulku 
beslutsmässig päätösvaltainen 
beslutsordning päätösjärjestys 
beslutsprotokoll päätöspöytäkirja 
bevilja ansvarsfrihet rnyöntää till- ja 

vastuuvapaus 
bifall puo!to, puoltaminen 
bordläggning pöydällepano 
dagordning esityslista, työjärjestys 
debatt keskustelu 
diskussionsprotokoll keskustelu- 

pöytäkirja 
enhällig yksimielinen 
enkel majoritet yksinkertainen 

enemmistö 
fastställande av dagordning esitys-

listan vahvistaminen 
fatta beslut päättää, tehdä päätös 
firmatecknare nimenkirjoittaja 
fullmakt valtakirja 
fyllnadsval täydennysvaali 
föredragning esittely 
föredragningslista esityslista 
förorda puoltaa, kannattaa 
förslagsrätt aloiteolkeus 
försöksvotering koeäänestys 
förtroendevald luottamushenkilö 
godkännande av dagordning esitys- 

listan hyväksyrninen 
handuppräckning kädennosto 
huvudförslag pääehdotus 
inlägg puheenvuoro 
justerare pöytäkirjantarkastaja 
jämkning sovittelu 
kallelse kokouskutsu 
kandidat ehdokas 
kandidatur ehdokkuus 
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kassör rahastonhoitaja, talouden-
hoitaja 

kommentar komrnentti 
konsensus sopu, yksimielisyys 
konstituerande möte j ärjestäytyrnis- 

kokous, perustamiskokous 
kvalificerad majoritet rnäärä- 

enemmistö 
lägga till handlingarna liittää 

asiakirj olhin 
majoritetsbeslut enemmistöpäätös 
mandatperiod toimikausi 
meddelande ilmoitusasia 
motförslag vastaehdotus 
motion aloite 
möte kokous 
mötesdeltagare kokouksen osanottaja 
mötesfunktionär kokoustoimitsija 
möteshandlingar kokousasiakirjat 
möteslokal kokouspaikka 
mötesordförande kokouksen 

puheenjohtaja 
mötesprotokoll kokouspöytäkirja 
mötessekreterare kokoussihteeri 
nominering nirneäminen 
nyval täytevaali 
närvarolista läsnäolo!ista 
närvarorätt läsnäolo-oikeus 
observatör tarkkailija 
omröstning äänestys 
omval uudelleenvalinta 
ordförande puheenjohtaja 
ordningsfråga j ärjestyskysymys 
percapsulambeslut per capsulam 

-päätös 
personval henki lövalinta 
plädera puoltaa, puhua puolesta 
poströst kirjeääni 
presidium puheenjohtajisto 
protokoll pöytäkirja 
protokollförare pöytäkirjanpitäjä 
protokollfört beslut pöytäkirjaan 

merkitty päätös 
protokollsanteckning 

pöytäkirj amerkintä 
protokollsj usterare 

pöytäkirjantarkastaja 
protokollsutdrag pöytäkirjanote 
relativ majoritet suhteellinen 

enemmistö 
remiss lausuntokierros, lausunto-

pyyntö 
remittera lähettää lausuntokierrok-

selle, pyytää lausuntoa 



replik repliikki 
replikrätt repliikkioikeus 
reservation eriävä mielipide 
resolution päätöslause!rna, julki- 

1 ausurna 
revision tilintarkastus 
revisionsberättelse tilintarkastus-

kertornus 
revisor tu intarkastaja 
revisorssuppleant varatilintarkastaja 
röstlängd vaaliluettelo 
röstning äänestys 
röstning genom handuppräckning 

kädennostoäänestys 
röstning med fullmakt valtakirja-

äänestys 
rösträknare ääntenlaskija 
rösträkning äänten!askenta 
röstratt äänioikeus 
sakfråga asiakysymys 
sammankallande koollekutsuja 
sammanträdesarvode kokouspaikkio 
sekreterare sihteeri 
sluten votering lippuäänestys 
stadgar säännöt 
stadgeändring sääntöjenmuutos 
styrelse hallitus, johtokunta 
ställa sin plats till förfogande 

luovuttaa paikkansa 
suppleant varajäsen 
talarlista puhujalista, puheenvuoro- 

lista  

teckna förening kirjoittaa yhdistyk-
sen nirni 

telefonmöte puhelinkokous 
utskick kokouspaperit, kokous-

rnateriaali 
utslagsröst ratkaiseva ääni 
valberedning vaalivaliokunta 
verksamhetsberättelse toiminta- 

kertorn us 
verksamhetsplan toirninta-

su unn i te! rna 
verksamhetsår toirnintavuosi, 

to i ITI iVUOsi 

vice ordförande varapuheenjohtaja 
vid lika röstetal jos äänet menevät 

tasan 
votering äänestys 
yrka bifall till förslaget kannattaa 

ehdotusta, puoltaa ehdotusta 
yrkande vaatirnus, esitys 
yttrande lausunto 
yttranderätt puheoikeus 
årsberättelse vuosikertomus 
årsmöte vuosikokous 
årsredovisning vuosikertornus 
överläggning keskustelu; pohdinta 
övriga frågor rnuut asiat 
övriga ärenden rnuut asiat 
övrigt muut asiat 
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I<ielineuvontaa maksutta 
Mietitkö, mitäjokin ruotsin sana tai sanonta on suomeksi, 
vai käytätkö ruotsin sanaa, kun suomen vastine ej tule 
ni ie leen? 

Harmittaako, että et ole varma, ovatko pilkut paikoillaan 
juuri kirjoittamassasi virkkeessä? 

Pysähdytkö miettimään, mikä lauseessa oikein on vikana, 
kun se ej kuulosta ihan sujuvalta? Päästätkö sen silti käsis-
täsi, kun et keksi, mikä siinä kiikastaa? 

Ej kannata luovuttaa! Avun saat Kielineuvoston maksutto-
masta kielenhuoltopalvelusta. Kielenhuoltajat vastaavat 
suomea koskeviin kysymyksiin puhelin- ja sähköposti-
neuvonnassa joka päivä. Kiel ineuvoston www-sivusto!!a 
on lisäksi Vastauspankki, jossa on vastauksia mm. useim-
min esitettyihin kysymyksiin ja jota laaj ennetaan kaiken 
aikaa. 

Puhelinneuvonta: 08-455 42 20 (kb 9-12) 
Sähköpostineuvonta: neuvonta@kielineuvosto.se  

Huom. Sähköpostikysyrnyksiin ej aina ehdjtä vastata sarnana päivänä. 
Kiireelliset kysymykset on parasta esjttää puhelinneuvonnassa. 

Vastauspankki: www.kielineuvosto.se  
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Kortfattat om innehållet 

s. 4 Redaktör Kristiina Ruuti skriver i sin kolunin om vilka associationer hon 
får av den sverigefinska användningen av yttre lokalkasus (allativ) i stället för 
finlandsfinskans idiomatiska inre lokalkasus (illativ): mennä kirko/le i stället 
för mennä kirkkoon (gå till kyrkan). Kristiina Ruuti är Svenska Kyrkans press-
sekreterare. 

s. 5 Fil.mag. Eevamaija Iso-Heiniemi var fyra månader som finsk gästlektor 
vid Mälardalens högskola. Hon fick erfara hur det är att tillhöra en minoritet, 
att finskhet i Sverige är något helt annat än finskhet i Finland, att det finska 
talspråket i Sverige skiljer sig från det i Finland, att man måste arbeta aktivt 
för att hålla modersmålet vid liv, så att en fungerande tvåspråkighct består och 
att tvåspråkighet är en stor rikedom såväl för den tvåspråkige som för om-
givningen. Eevamaija Iso-Heiniemi är modersmålslärare och specialiserad på 
undervisning i finska som andraspråk. 

s. 7 Fil.mag. Markus Lyyra redogör för sin jämförande undersökning av skol-
resultaten hos en grupp elever som går i svensk språkbadsskola och har finska 
som modersmål och engrupp elever som går i enspråkig finsk skola och har 
finska som modersmål. Undersökningsresultaten visar att tvåspråkigheten 
gagnar kognitivt tänkande och inlärning av andra språk. Markus Lyyra är 
Sverigefinska ungdomsförbundets generalsekreterare. 

s. 9 Fil.kand. Paula Vartiainen kåserar om hur finska och svenska ord kan se 
ut när de stavas såsom man hör dem, till exempel gennkä (kenkä). holgupu-
erra (polkupyörä), ripspilsner (Pripps pilsner), rötpullar (köttbullar), juudkup-
par (jordgubbar). Paula Vartiainen är lärare och tolk. 

s. 10 Tio finska nyord med förklaringar presenteras av specialforskaren Riitta 
Eronen vid Forskningscentralen för de inhemska språken. 

s. 11 Fil.mag. Inkaliisa Vihonen och fil.dr Leena Salmi redogör för sitt forsk-
ningsprojekt, som gick ut på att ta reda på i vilken omfattning översatt text 
förekommer i vardagen. Inkaliisa Vihonen är policy officer och tjänstgör som 
mångspråkighetsexpert vid EU-kommissionen i Bryssel; Leena Salmi är uni-
versitetslektor vid Abo universitet. 

s. 16 Docent Pirjo Kukkonens artikel handlar om det sentimentala språket i 
finska tangosånger och tangons historia. Pirjo Kukkonen är lektor vid Insti-
tutionen för nordiska språk och nordisk litteratur (Nordica) vid Helsingfors 
universitet. 

s. 19 Fil.dr Tuija Määttä skriver om betydelsen och användningen av ordet 
sika 'svin'. Med talrika exempel från 1500-talet till nutiden illustrerar hon hur 
ordets betydelsef2tlt har vidgats och vilka olika funktioner ordet kan ha. Tuija 
Määttä är universitetslektor för finska vid Umeå universitet. 

s. 22 1 Frigor och svar behandlas denna gång användningen av ordet lie, 
som är en potentialform av verbet vara, finska motsvarigheter till den svenska 
gymnasieskolans fyrgradiga betygskala samt motsvarigheterna till datater-
nierna hanner, hildspel, blogg och PowerPoint. 

s. 23 Hannele Ennab har sammanställt en svensk-finsk lista över svenska 
landskapssten ar. 

s. 24 Margaretha Terner har sammanställt en svensk-finsk ordlista över termer 
som hänför sig till sammanträdesteknik. 
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KIELINEUVOSTO 
ja 

SUOMEN INSTITUUTTI 
järjestävät 

kielenhuoltoseminaarin 
18.4.2008 kb 9-1 6.30 

instituutin tiloissa, 
os. SHckarbacken 4, Tukholma. 

Seminaarin luennoitsijat ovat prof essori Sirpa Leppänen, Jyväskylän 
yliopisto, filosofian maisteri Anu Muhonen. Tukholman yliopisto, ja 
erikoistutkija Riitta Eronen, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. 
Seminaahkieli on suomi. 

Esitelmien aiheita ovat englannin vaikutus suomen kieleen ja muut 
kielenhuollon ajankohtaiset asiat. Esitelmien jälkeen on aikaa kysy-
myksiin ja keskusteluun. Otamme mielellämme vastaan kysymyk-
siä etukäteen. Niitä vol lähettää Kielineuvoston toimistoon. 

Ilmoittautuminen sähköpostitse (neuvonta©kieHneuvosto.se), 
kirjeitse (Kielineuvosto, Box 20057, 104 60 Stockholm) tai faksitse 
(08-455 42 26) vHmeistään 7. huhtikuuta 2008. Ilmoittautuminen on 
sitova. 

Erityistä ilmoittautumislomaketta ej ole, mutta on tärkeätä 
ilmoittaa seuraavat tiedot: Nimi, postiosoite, mahd. sähköpos-
tiosoite, puhelinnumero ja tieto laskutusosoitteesta, ellei se ole 
sama kuin ilmoittautujan osoite. Lisäksi on ilmoitettava, haluaako 
ounaaksi kasvisvaihtoehdon. 

Seminaarimaksu on 900 kruunua (sis. arvonlisäveron). Lounas 
sekä aamu- ja iltapäiväkahvi sisältyvät hintaan. Ilmoittautuneille 
lähetetään lasku. 

Lisätietoja sähköpostitse (neuvonta©kielineuvosto.se) ja puheli-
mitse (08-455 42 20 kb 9-12). 

Ilmoittaudu viimeistään 7. huhtikuuta 2008! 

TER VETULOA! 


