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I<aksin kielin valoisampaan 
tulevaisuuteen 

Kohta päättyvä vuosi on ollut Kieliviestin toirnituskunnalle työntäyteinen ja 
haasteellinen. On julkaistu neljä runsassisältöistä numeroa, on tehty lukijatut-
kimus ja suunniteltu tulevaisuutta. Sinnikkään työn ansiosta voimme päättää 

Hannele 	toimintavuoden myönteisissä merkeissä: Kieliviesti ilmestyy myös vuonna 
Ennab 	2009 neljä kertaaja siinä on edelleen 28 sivua suomen kieltä. 

Eikä siinä kaikki. Ensi vuonna numerossa 3 ja 4 on lisäksi 4-sivuinen meän-
kielinen osasto. 
Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitoksessa arkistoidaan ja huolletaan myös 
meänkieltä. Vähemmistökielen statukselle omakielinen lehti on tunnetusti 
erittäin tärkeä. Suomenja meänkielen suku!aisuuden vuoksi on sekä luontevaa 
että taloudellisesti järkevääjulkaista yhteinen lehti. Myös lukijatutkimukseern-
me vastanneista lähes jokainen suhtautui myönteisesti kysymykseen, voitai-
siinko Kie!iviestiä rnuuttaa niin, että se olisi kahden vähemmistökielen yhtei-
nen kielenhuoltolehti jajatkaisivatko he siinä tapauksessa tilaamista. 

Lisäämäl!ä Kieliviestiin meänkieliset sivut saavutamme kerralla kaksi tärkeää 
tavoitetta: viraston meänkielen huolto saa oman äänitorven ja Kieliviesti saa 
uusia tilaajia. Yhteisvoimin pystymme sitä paitsi ehkä nostarnaan vähemmistö-
kielet paremmin näkyville. 

Voimme olla tyytyväisiä myös siihen, että vaikka lehti Iaajentuu, nimi ej muu-
tu. Jo 30-vuotias Kieliviesti toimii hyvin myös meänkie!essä. 

Mitä tämä lysti sitten maksaa? Lehden tekeminen on kallistaja tilausmaksut 
tärkeitä. Kieliviestin hinta on pysynyt samana vuodesta 2005, mutta kustan-
nukset ovat nousseet joka vuosi. Siksi tilaushinnan korottaminen on ollut tar-
peenjo kauan,ja nyt aivan välttämätön. Hinnankorotus oli selvilläjo kesällä, 
ennen kuin lehden laajentamisesta päätettiin, joten on syytä tähdentää, että 
korotus eijohdu siitä, että lehteen tulee meänkielen myötä lisää sivuja. 

Se tulevaisuudesta. Nyt käsillä on numero, jossa kerrotaan mm. Kielenja 
kansanperinteen tutkimuslaitoksen toiminnasta. Kiehineuvosto on sen kielen-
huolto-osasto ja varmasti tuttu monelle, mutta tutkimuslaitoksen muu toiminta 
ej ehkä ole yhtä tunnettua. Kuten artikkehista ilmenee, myös ruotsalaisen 
viittomakielen huolto kuuluu tutkimuslaitoksen tehtävi in. Tässä Iehdessä on 
artikkehi, jossa selvitetään ruotsalaisen ja suomalaisen viittomakielen yhteyk-
siä. Muita aiheita ovat ahvenanmaalaisten nuorten kielelliset asenteet, suomen 
sanajärjestys ja, tavalliseen tapaan, uudissanat. Erikseen mainittakoon vielä 
haastattelu, jossa saamme tutustua Kieliviestiin jo vuodesta 2001 hauskoja 
kuvia piirtäneeseen taiteihijaan. Onnittelemme Markku Huovilaa Helsingin 
Sanomien antamasta palkinnosta! 

Näissä myönteisissä merkeissä on hauska toivottaa kaikihle lukijoihle oikein 
hyvää joulua ja menestyksel histä uutta vuotta! 
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Lukemisen alka 

Lapselle olisi luettava,ja aikuisten pitäisi suhtautua lapselle lukemiseen 
vakavasti. Lukeminen ej ole mitä tahansa ajankulua, vaan sen tulisi olla 
vanhempien ja lasten tärkeä yhteinen askare ja harrastus, jonka pitäisi 

Raifa 	kuulua lapsiperheen arkeen samalla tavalla kuin muiden totuttujen ta- 
Kangassalo pojen. Lukeminen on lapsen turvallisuudentunteen tärkeä rakentaja, se 

lähentää lasta ja aikuista. Ja kun valitsee lapselle luettavaksi hyviä kir-
joja, sellaisiajotka miellyttävät aikuista itseäänkin, ej lukeminen tunnu 
tylsältä. 

Myös lapsen kehityksen kannalta on tärkeää, että hänelle luetaan: lap-
sen pitäisi näet melko varhain saada kosketus kirjakieleen. Lapselle ej 
tietenkään tarvitse eikä saa opettaa kirjakieltä, eikä sitä kukaan lapselle 
puhukaan, mutta kirjakieltä on kirjoissa. Luettua kirjakieltä kuullessaan 
lapsi tulee vähitellen tietoiseksi siitä, että on olemassa myös toinen 
kielen rekisteri, kirjakielinen. Ja myöhernmässä vaiheessa, kun lapsi on 
itse oppinut lukemaan, hän pystyy omaksumaan kirjakieltä helpommin 
ja kiinnostuu kirjojen sisällöstä. 

Kaunokirjallisuutta kuullessaan lapsi saa uusia elämyksiä, kasvaa ihmi-
senä, lisää omaa ymmärtämystään ja tunneskaalaansaja empatian ky-
kyään. Tietokirjallisuudesta hän oppii uusia asiasisältöjäja palaa kielen 
äärelle, koska on utelias ja halukas oppimaan uutta. Kirjan ääressä voi 
sulatella uutta tietoa kauan, ja sitten vol hakea tietoa vaikka verkosta, 
jossa tahti on nopeampi —ja jonkajärkevän käytön edellytyksenä on, 
että osaa kirjakieltä. 

Kielitaidon merkitys on ylipäänsäkin kasvanut entisestään: hyvä kieli-
taito takaa menestyksen elämässä. Tulevaisuudessa kirj akielen taidon 
pelätään kuitenkin elitistyvän, sen hallinnan muuttuvan yhä harvempi-
en omaisuudeksi. On väitetty, että kuvallisen viestinnän ja nopean net-
tikielen ympäristössä - yksinkertaisessa selkokielisiä, signaalinomaisia 
viestejä sisältävässä miljöössä - ej tarvitse paneutua vaikeisiin tekstei-
hin, ja samalla ihmisten kielitaito pinnallistuu, heikkenee. 

Syvälukutaito ja todellinen kielitaito tulevat kirjoista, siitä kun käyttää 
aikaansa lukemiseen ja antaa itsensä vaipua kirjojen maailmaan. Kir-
joista oppii kielen vivahteita, hienouksia, jotka tuovat esteettistä tyydy-
tystäja iloa elämään. Lukemisesta saa laatua elämäänsä. 
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Kuvanja sanan symbioosi 
Markku Huovilan työssä 

Kieliviestin kuvittajana ja taiteilijana tunnettu tukholmalainen 
Markku Huovila voitti pääpalkinnon Helsingin Sanornain Säätiön 
pilapiirroskilpailussa syyskuussa. Kilpailussa oli yli 300 osan-
ottajaa. 

Marja 
Räihä 

Kilpailukuvien teemat piti valita elo-
kuun kahden viimeisen viikon uutisai-
heista. Markku valitsi neljän kuvansa 
aiheiksi suomalaisten seksielämän, 
suomalaisten poliitikkojen reaktiot 
Georgian kriisiin ja urheilun "jalou-
den". Tuomaristo kiitteli Huovilan 
teräviä ja tunnistettavia karikatyyrejä 
huippupolitiikoista sekä hänen oival-
tavia tekstejään. 

- Katsoin irtoaako aiheesta idea ja 
joku hyvä sana, sanasta puhekuplaan 
teksti, jossa on herkullinen, mieluiten 
paradoksaalinen loppu, Markku ku-
vailee. 

Kaksi kisaa - kaksi voittoa 
Voitostaan Markku Huovila sanoo 
vaatimattomasti, että kunnialla ja 
maineella ej sinänsä ole mitään mer-
kitystä. Kilpailun voittaminen sitä 
vastoin edesauttaa näkemään, että hän 
on vakavasti otettava pilapiirtäjä, ja 
sen myötä saattaa tarjoutua mahdol-
lisuuksia käyttää niitä valmiuksia, 
joita hänellä on kuvataiteilij ana. Nyt 
saavutettu ykkössija oli Markun kol-
mas piirustuskilpailuvoitto. Ensim-
mäinen voitto tuli seitsenvuotiaana 
ja palkintona oli suklaata, josta hän 
joutui allergiansa takia luovuttamaan 
valtaosan isoveljelleen, jonka oli päi-
hittänyt kilpailussa. Tällä kertaa hän 
sai palkinnon - 10 000 euroa - jolle 
hän ej ole allerginen, vaan saa käyttää 
voittonsa itse. 

Uudistuminen välttämätöntä 
Tuomariston puheenjohtajan, Helsin-
gin Sanomien vastaavan päätoimitta-
jan Janne Virkkusen mukaan kihpai-
hun tarkoituksena oli mm. löytää uusia 
tekijöitä. Markku huomauttaa siihen, 

etteivät isot sienet noin vain poksahda 
maan pintaan, vaan ne kasvavat pie-
nistä suuriksi. 

- Pilapiirtäjällä saattaa uran alkuvai-
heessa olla tunne omasta suvereeniu-
destaan, mutta kun on tehnyt työtä 
20-30 vuotta, tajuaakin olevansa vasta 
kehityskelpoinen. Kehittyminen pur-
täjänä on iätön asia, ja vaatii jatkuvaa 
itsekritijkkiä, että ej erehdy vain tois-
tamaan itseään, vaan pyrkii uudistu-
maan. 

Markku Huovila tunnetaan Ruotsis-
sa myös taidemaalarina. Hänen suuri-
kokoisissa, värejä hehkuvissa töissään 
on monitulkintaisuutta ja liikettä. Hel-
lyttävät hahmot, hirvet, sudet, lapset, 
jänikset ja enkelit kirmailevat torvien 
soidessa. 

Kiel iv iestin kuvitusten lisäksi Mark-
ku on piirtänyt ruotsalaisiin lehtiin, 
pi lapiirroksia mm. Dagens Nyheteriin 
sekä sarjakuvakolumneja. Hän kuvit-
taa myös kunnallisia julkaisuja, tekee 
julisteita, logotyyppejä ja tunnuksia. 
Suomen markkinoille Markku luis-
kahti 1 990-luvun puolivälissä, kun 
SAK: n lehti Palkkatyöläinen ryhtyi 
etsimään uutta pilapiirtäjää. Sitoutu-
minen 10 kertaa vuodessa ilmestyvän 
lehden aikatauluun sopli Markulle, sil-
lä hän ei voisi ajatellakaan piirtävänsä 
sarjakuvanomaisesti samoja tyyppejä 
päivittäin. 

Pilapiirtäjällä on vastuunsa 
Sötsurreahistiksi itseään huonnehti-
va Markku muistuttaa pilapiirtäjän 
vastuusta. Kuvan viesti voi mennä 
pilalhe, ios se herättää pahaa vera 
Yheensäkin henkihöihin kohdistuvat 
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loukkaukset eivät hänen mielestään 
ole soveliaita. Pilakuvassa pitää olla 
jokin pehrnentävä yksityiskohta, eikä 
piirroksen kohteelta saa viedä hänen 
kunniaansa. Suora tuomitseminen ej 
ole pilaa ja yksioikoinen pilkka ka-
lahtaakjn kuvan tekijään jtseensä. Sen 
sijaan katsojalle on annettava mahdol-
Ijsuus tulkjta kuva oman käsityksensä 
kautta. 
Markku ej vojsj kuvjtellakaan teke-
vänsä pilakuvaajo yleisen mieljpiteen 
maalitauluna olevasta henkjlöstä: 

- Maassa makaavaa ej pidä lyödä, 
vaan hänen pjlkkaajjaan. Pilapiirtäjän 
hampaissa voivat samanajkajsesti olla 
molemmat, plkattu ja pilkkaaja. 

Sanaleikki vol olla kuvan alkuun-
paneva voima. 

Markun muistissa on hämmentävjä 
kokemuksia pjlapiirtäjän alkutaipa-
leelta. Hän ripusti lukjoajkanaan te-
kemiänsä pilapiirroksia luokan taka-
sejnälle. Kevääseen mennessä njjtä olj 
kertynyt pitkä rivj sekä oppilaista että 
opettajista. Kuvjssa 0jj puhekuplat ja 
kooste olj juonellinen. Markku jhmet-
telee edelleenkjn kujnka ne salljttjjn, 
sillä osa piirroksista oli hänen omasta 
mjelestäänkjn aika rajuja, esjmerkiksj 
koulun rehtorista saj helposti apinan 
näköjsen. Markku saj taidojstaan tj-
lannepalautetta huomatessaan tyhjän 
luokan ovelta, että rehtorj sejsoi oman 
kuvansa edessä sehin Markkuun. 

- Ensjksi pelästyin, mutta kun rehto-
rjn hartjat alkojvat hytkyä varmjstujn, 
että kuva tojmj. 

Kalevala innoittajana 
Markku Huovilan piirtäjän ura alkoj 
varhain. Hänen jsänsä toj kotjjn Myt-
lykosken paperitehtaalta A5-kokoi-
sja makulatuuriarkkeja, joita Markku 
alkoj täyttää piirroksihla. Kjelj alkoj 
kjehtoa, kun hän oppj lukemaan, ja jo 
10-vuotjaana hän tutkj vanhempien si-
sarustensa Kalevalaa, jota nämä luki-
yat koulussa ja jonka marginaaleja oh-
yat täyttäneet. Kun vuonna 1958 Mar-
kun syntymäpäivä lähestyi, hän pyysj 
lahjaksi omaa Kalevalaa ja sajkjn - ej 
mitä tahansa halpaa painosta vaan 

Gahlen-Kahlelan kuvittaman laitoksen. 
Sjtä hän luki ja tutkj intohimoisesti, ja 
odotti koulupäivän päättymistä. 

- Kaverjt kysehivät mitä tehdään 
koulun jälkeen ja kun vastasjn, että 
menen kotjjn lukemaan Kalevalaa, ne 
sanojvat: Kalevalaa, ootsä hullu? 

Sanat olivat vaikeitaja käsittämättö-
miä, mutta hän ymmärsi tekstjn para!-
lerismin avulla: kansanrunossa kajkkj 
tojstetaan, sanotaan ainakin kahteen 
kertaan. Hän luki sitä kujn jänni-
tyskertornusta. Markun intohimona 
o!jvat olleet myös sarjakuvat, ja hän 
pani kajkkj rahansa sarjakuvatehtiin, 
mutta njiden kiehi ej antanut mjtään. 
Sen sijaan Kalevala olj kiehikylpyä, 
tosin sen lukernjnen jäi poikavuosjen 
jnnostuksen jälkeen joksikin ajkaa. 

Kjehi on ohlut Markulle elävä jlmai-
suväljne ilman kuvaakjn. Hän kertoo 
kujnka keskjkouluasteella äjdjnkje-
lenopettaja kjelsj pakinatyyhin käyt-
tämjsen ainekirjoituksessa. Markku 
kirjoitti kujtenkjn pakinan, kun ej 
muuta osannut. Ajneita palauttaessaan 
opettaja totesj Huovjlan kirjoittaneen 
pakinan varojtuksesta huoljmatta. 
Kirjoitus olj kujtenkjn njjn hauska, 
että opettaja luki sen koko luokalle. 
Myös opiskelu Savonljnnan Kjelj-jns-
tjtuutjssa kjrvojttj opiskehijapiireissä 
etsjmään ja käyttämään humorjstjsia 
muotojaja sanontoja sekä suomen että 
englannin kielellä. 

Teksti vaatii ajatuksen 
Sanalejkkj voj olla Markuhle kuvan al-
kuunpaneva vojma, ja jdea voi löytyä 
sanojen pyörittelemisestä. Esjmerk-
kjnä voj majnita kuvan Kiehivjestin 
verkko-opetusta käsittelevään artjkke-
ljjn. Opiskehija lojkoo verkkokejnussa 
ts. riippumatossa tietokoneineen ja 
puhekuplassa lukee: Ihanaa opiskella 
verkossa, on sellainen riippumaton 
tunne. Aikoinaan Ruotsin Sanomissa 
nähtiin homonyymeihin perustunei-
ta kuvia, joiden toimivuus vaati sekä 
suomen että ruotsin ymmärtämistä. 
Kaksi kylki kyljessä olevaa lintua sai-
yat tekstiksi närhet - närhet. Markku 
varottaa kuitenkin hiialhisesta sanojen 
vääntelystä, sillä pilakuvan tekstissä 
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pitää olla ajatusta. Pelkkä sanaleikki 
on kuin ajatukseltaan tyhjä loppusoin-
nillinen runo. Loppusoinnut Markku 
jättäisi Runebergille, hänen kuvauk-
selleen Suomen sodasta. 

Hyvältä pilapiirtäjältä vaaditaan 
se!kärankaa olla uskollinen omalle it-
selleen, tehdä sitä mitä osaa eikä sitä  

niitä vaaditaan: 
- Voitin koulussa korkeushyppy-

kilpailun saksityylillä, vaikka se tyyli 
oli kiehletty. Kun en osannut muotiin 
tuhlutta kierähdystä, jätin kaikki rnuut 
kierrokset väliin ja osahlistuin vasta 
viimeiselle. Yhitin riman, eikä opetta-
ja enää voinut sulkea minua kilpailun 
ulkopuolehle. 

Venäjäö kritisoitjin ja (nato ittiln Georgian kriis/n aikana. Guden paljastuksen rna-
kaan 70- luvulla te/tt/in u/kopolitiikkaa vi/non vounalla. 

Yksi Markku Huovi!an neljästä voittokuvasta Helsingin Sanomain Säätiön 
pi lapiirroskilpailussa. 
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Ahvenanmaan nuorison 
kielellisistä asenteista 

Barbro 
Allardt 
Ljunggren 

Millaisia ovat ahvenanmaalaisten nuor-
ten kielelliset asenteet? Ovatko pienen 
saariyhteiskunnan nuoret erityisen avoi-
mia ja kiinnostuneita oppimaan naapu-
riensa kieliä ja suhtautuvatko he myön-
teisesti muihin kieliin? Vai ovatko he 
pikemmin varuillaan ja kielteisiä muita 
kieliä kohtaan? Vastaus on sekä että. 

Ahvenanmaan väestö on pieni, ai-
noastaan nom 27 000 henkeä, mutta 
maakunnalla on kuitenkin laaja itse-
hallinto Suomessa. Ahvenanmaalai-
set saavat päättää melkein kaikista 
asioistaan itse. Tärkein poikkeus on 
ulkopoliti ikka. Itsehallinto takaa ruot-
sin kielen aseman maakunnan ainoana 
virallisena kielenä katsomatta siihen, 
miten moni suomen- tai muunkielinen 
muuttaa sinne. Suomen kielilaki ci siis 
päde Ahvenanmaalla. 

Viime aikoina on todettu, että Ahve-
nanmaa ja erityisesti sen nuoriso on 
kääntämässä mielenkiintoaan pikem-
minkin Ruotsiin kuin Suomeen, mikä 
on alkanut aiheuttaa huolta. Ongelma 
on todellinen. Maakunnasta muuttaa 
joka vuosi nuoria opiskelemaan Ruot-
sin ja Suomen korkeakouluihin, ja jo 
kymmenen vuotta Ruotsi on ollut suo-
situmpi opiskelumaa kuin Suomi. Lie-
neekö sattuma, että samoihin aikoihin 
suomi muuttui vapaaehtoiseksi kie-
leksi Ahvenanamaan kouluissa. Ny-
kyään ainoa pakollinen kieli kouluissa 
on englanti. 

Väitöstyössäni tutkin Ahvenanmaan 
koululaisten kielellisiä asenteita. Tut-
kimuksessa käytettiin kyselylomak-
keita, jotka peruskoulun viimeisen 
Iuokan ja lukion toisen luokan oppi-
laat saivat täyttää kouluaikana. 
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Ilmeni, että Ahvenanmaan nuoriso 
ylistää Ruotsia, ruotsin kieltä ja eng-
lantia (jälkimmäistä siinä, missä muu-
kin nuoriso Pohjolassa!). Asenteet suo-
men kieltä kohtaan taas osoittautuivat 
melko kielteisiksi. Maakunnan nuori-
so katsoo osaavansa englantia hyvin 
mutta suomea huonosti. Nuoret voi-
yat ajatella asuvansa ja opiskelevansa 
Ruotsissa tai jossakin muussa maassa 
pikemmin kuin Suomessa. Aviopuo-
lisokseen he haluavat mieluiten ni-
kinruotsalaisen, sitten suosituimmui-
suusjärjestyksessä englanninkielisen, 
suomenruotsalaisen, ahvenanmaalai-
sen suomenkielisen ja vähiten (näistä 
viidestä annetusta ryhmästä) suomen-
kielisen suomalaisen. 

Periaatteellisella tasolla maakun-
nan nuoriso on hyvinkin myönteinen 
kaksikielisyyttä kohtaan, mutta kun 
kysytään, pitäisikö joidenkin kielten 
asemaa vahvistaa, ilmenee, että nuoret 
suhtautuvat myönteisesti sekä ruotsin 
että englannin aseman vahvistamiseen 
Suomessa ja englannin aseman vah-
vistamiseen Ruotsissa, mutta civät 
suomen kielen aseman vahvistami-
seen Ahvenanmaalla eikä Ruotsissa. 

Muutamia myönteisiä asioita Suomen 
ja suomenkielisten kannalta katsottu-
na kuitenkin on: Suomi-Ruotsi maaot-
teluissa Ahvenanmaan nuoriso tukee 
Suomea. 

Ahvenanmaalla asuu myös nuoria, joi-
den vanhemmat puhuvat myös suomea 
lastensa kanssa. Nämä nuoret suhtau-
tuvat hyvin myönteisesti suomen kie-
leen, mutta myös ruotsiin ja englantiin. 
Lukiossa monet muutkin ajattelevat 
näin. 

Nuoret katsovat, että tulevaisuudessa 
he tarvitsevat ruotsin lisäksi eniten 
englantia ja sitten suomea. 

Ahvenanmaalaisille opiskel ijoil le Ruotsi 
on nykyään Suomea suositumpi maa. 



Ej voida tarkasti sanoa, millainen tren-
di Ahvenanmaalla vall itsee tulevaisuu-
dessa, mutta suomen kielen kannalta 
katsottuna tarvitaan kyllä erityistoi-
mia, jotta maakunnan nuoriso saatai- 

siin todella kiinnostumaan myös suo-
men kielestä. 

Kirjoitraja on Jiloso,/ian toh tor,. Hän en tutki-
musalan sa on kaksikielisvys. 

Kirjallisuutta: 
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Ruotsalaisen ja suomala isen 
viittomakielen välisistä 

yhteyksistä 

Johanna 
Mesch 

Ruotsalaisella viittomakielellä ja suoma-
laisella viittomakielellä on yhteisiä pur-
teitä, vaikka maiden puhutut kielet ovat 
erilaisia. Historiallinen tarkastelu valot-
taa yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia. 
1 800-luvulla suomalainen viittomakieli 
sai vaikutteita ruotsalaisesta viittornakie-
lestä, ens in kuurojenopetuksen kautta ja 
myöhemmin pohjoismaisessa yhteistyös-
sä. Vuosien 181 0—1 860 aikana seitsemän 
suomalaista kuuroa kävi koulunsa Tuk-
holmassa sijaitsevassa Manillakoulussa; 
heistä tunnetuin on Carl Oscar Malm. 
Tuolloin Suomi kuului Venäjään, mutta 
sen viittomakieltä ej tunnettu, koska suo-
malaisilla ej ollut yhteyksiä venäläisiin 
viittomakielisiin. Viron viittomakieli sen 
sijaan on saanut vaikutteita venäläisestä 
viittomakielestä. 

Yleisesti viittomakielten alkuperäs-
tä ej ole tarkkaa tietoa. Viittomakielten 
vakiintuminen ja kehittyminen edellyt-
tävät kuurojen yhteisöjen olemassaoloa, 
minkä vuoksi kielten alkuperää on tar-
kasteltava yhteisöjen historian kautta. 
Varhaisimmat kirjoitetetut maininnat 
Ruotsin ja Suomen kuuroista ovat 1700-
luvun puolivälistä. Manillakoulun pe-
rustaminen vuonna 1809 on merkinnyt 
ruotsalai sen viittomakielen kehittymi sen 
ja vakiintumisen perustaa. Suomalaisen 
viittomajuelen vakiintumisen voidaan 
katsoa käynnistyneen 1 800-luvun puo-
livälissä, kun Manheimin oppilaitok-
sessa (nyk. Manillakoulussa) opiskellut 
suomalainen Carl Oscar Malm - joka 
oli kuuro - perusti Suomen ensimmäi-
sen kuurojenkoulun Porvooseen 1846. 
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Malm toi mukanaan osan ruotsalaista 
viittomakieltä ja sovelsi sitä paikal-
liseen viittomakieleen. Tarkalleen ej 
tiedetä, kuinka paljon ruotsalaises-
ta vättomakielestä levisi suomalaisten 
kuurojen käyttöön. Myöhemmin suo-
malainen viittomakieli eriytyi omak-
si kielekseen. Ruotsalaisia viittomia 
esiintyy edelleen, enimmäkseen suo-
menruotsalaisessa viittomakielessä, jon-
ka käyttäjiä on hyvin vähän Suomes-
sa. 

Lamakaudella viittomakieltä ej hyväksyt-
ty opetuksessa eikä muualla yhteiskun-
nassa moniin vuosikymmeniin. 

Vanhojen ruotsalaisen viittoma-
kielen ja suomalaisen viittomakielen 
sanakirjojen kautta voi saada näky-
män varhaiseen vokabulääriin. Viit-
tomakieliä käsittelevien leksikkojen 
laatimisella on jo lähes satavuotinen 
historia. Hirn on koonnut ensimmäi-
set suomalaiset leksikot ja Osterberg 
ruotsalaisen viittomakielen leksikon. 
Näiden leksikkojen tekijät vaistosi-
yat viittomakielten katoamisuhan, 
sillä" lamakaudella" viittomakieltä ei 
hyväksytty opetuksessa eikä muual-
la yhteiskunnassa moniin vuosikym-
meniin. Viittomakieli otettiin jälleen 
opetuskäyttöön vasta 1970-luvulla, ja 
kaksikielisyys tuli opetukseen 1980-
luvulla. 

Viittomakielen tutkimuksella on ol-
lut olennainen merkitys viittomakielen 
hyväksymisessä luonnollisena kielenä 
ja opetuskielenä. Ruotsissa, Tukhol-
man yliopiston lingvistiikan laitoksel-
la, viittomakielen tutkimus aloitettiin 
jo vuonna 1972. Tutkimus on tuotta-
nut tärkeää tietoa kielen rakenteesta ja 
käytöstä. Suomalaisen viittomakielen 
tutkimus käynnistyi Viittomakielen pe-
rusrakenne -tutkimuksen myötä vuon-
na 1982. 

Viittomakielten historiaa on tarkas-
teltu hyvin vähän. Suomalaisen viit-
tomakielen historian tutkimus on sel-
vittänyt muun muasssa kieliyhteisön 
syntyä. Huolimatta samankaltaisista 
juurista ruotsalaisen ja suomalaisen 
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viittomakielen välistä typologista tut-
kimusta ei vielä ole. Ruotsalaisen ja 
suomalaisen viittomakielen leksikoi-
ta on vertailtu jonkin verran. Lisäksi 
on tarkasteltu ruotsalaisen taktiilisen 
viittomakielen ja suomalaisen taktiili-
sen viittomakielen vuorovaikutusstra-
tegioita. 

Vuosina 2004-2005 toteutettuun 
leksikaaliseen vertailututkimukseeni 
sisältyi noin 300 viittomaa neljästä 
eri viittomakielestä; ruotsalaisesta, 
suomalaisesta, brittiläisestä ja hollan-
tilaisesta. Tutkimus kohdentui "kieli-
sukulaisuusproblematiikkaan" - mitä 
yhteistä näillä viittomakielillä on ja 
mitkä kielet ovat läheisiä. Tulosten 
mukaan suomalaisella viittomakielel-
lä on läheisempi yhteys ruotsalaiseen 
viittomakieleen kuin kahteen muuhun 
kyseisistä kiel istä. Viittomien saman-
laisuus pohjautuu kolmeen tekijään: 
a) kielisukulaisuuteen, b) maantieteel-
liseen läheisyyteen ja c) ikonisuuteen, 
joka on universaalinen piirre kaikissa 
viittomakielissä. 

Tässä artikkelissa lähestyn ruotsa-
laista viittomakieltä ja suomalaista viit-
tomakieltä kielitypologisen vertailun 
näkökulmasta. Käytän leksikostatistista 
menetelmää, jota viittomakielten tutki-
jat ovat soveltaneet uusiseelantilaisen 
viittomakielen ja australialaisen viit-
tomakielen vertailevassa tarkastelus-
sa. Leksikostatistisessa menetelmässä 
lasketaan kahden kielen identtisten 
sanojen määrää. Luokitteluperiaattet 
ovat seuraavat: a) ios kahden kielen 
sanastot ovat identtisiä yli 81-pro-
senttisesti, nämä kielet katsotaan yh-
den kielen murteiksi, ja b) jos sanastot 
ovat identtisiä 36-81 -prosenttisesti, 
kielten katsotaan kuuluvan samaan 
kieliperheeseen. Suomalainen tutkija 
Jantunen on kokeillut tätä mittausme-
netelmää tutkiessaan ruotsalaisperäis-
ten viittomien esiintymistä suomalai-
sessa viittomakielessä vanhan ja uuden 
sanakirjan avulla, ks. taulukko 2. 

Leksikostatistisen menetelmän nä-
kökulmasta on ilmeistä, että brittiläi-
nen, australialainen ja uusiseelanti-
lainen viittomakieli kuuluvat samaan 
kielisukuun, mutta suomalainen ja 



ruotsalainen viittomakieli eivät olisi 
kielisukulaisia. Tutkimusmenetelmä 
on kiistanalainen, koska samanlaisuus 
tai eroavuus eivät aina riipu kielisuku-
laisuudesta, vaan myös kielikontaktis-
ta, ikonisuudesta ja muista tekijöistä. 
Tämän vuoksi olen lisännyt analyy-
siini kaksi ei-läheistä viittomakieltä; 
brittiläisen ja hollantilaisen, saadak-
seni tarkempaa tietoa viittomistojen 
identtisyyksistä, ks. taulukko 1. 

Vertailussa käytän viittä aspektikri-
teeriä; käsimuoto, käden orientaatio, 
paikka ja liike, sekä kaksikätisyys. 
Näiden kriteereiden mukaan viittomat 
j aotel 1 aan identtisiin, samanka/taisiin 
ja erilaisiin. Esimerkkinä ovat kuvat 
1 ja 2, joissa äiti-viittomissa on sama 
käden orientaatio, paikkaja liike, sekä 
kätisyys, mutta erilaiset käsimuodot, 
joten viittomat luokitellaan samankal-
taisiin (yksi tekijä erilainen). 

Kuva 1 AITI äiti' suomalaisessa viittomakielessi (käsimuoto: nyrkkikäsi) 

/-_ 

- 
Kuva 2. M\\1Nl,\ in,irnma' ruotsalakc,a ii1arii.ikil',t(käsimuoto: kämmenkäsi) 

Taulukko 1 
Erilaisia, samankaltaisia ja identtisiä viittomia kielipareissa ruotsalainen 
viittomakieli (SSL) - brittiläinen viittomakieli (BSL), ruotsalainen viitto-
makieli - hollantilainen viittomakieli (NGT) ja ruotsalainen viittomakieli 
- suomalainen viittomakieli (FinSL). 

Alustava tulos 
(± 300 viittomaa) 

SSL-BSL SSL-NGT SSL-FinSL 

Identtisiä 19 % 16 % 37 % 
Samankaltaisia 16% 17 % 23 % 
Erilaisia 65 % 67 % 40 % 

Taulukko 2. 
Leksikostatistisen menetelmän mukaan identtisiä, samankaltaisia ja erilaisia viittomia ruotsa!aisen 
ja suomalaisen viittomakielen välillä. 

Mesch 1999:100 Jantunen 2001a:5I .Jantunen 2001b:233 Mesch 2005:300 
viittomaa vanhaa viittomaa vanhaa viittomaa viittomaa 
Swadesh-Iistan Swadesh-Iistau vanhoista leksikoista 
mukaan mukaan 

Identtisiä 43 % 33 % 26 % 37 0/ 

Samankaltaisia 20 % 39 % 45 % 23 % 
Erilaisia 37 % 27 % 29 % 40 % 
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Ikonisuus on yksi niistä tekijöistä, 
joka vaikuttaa viittoman syntymis-
prosessiin. Viittoma syntyy juuri ku-
vallisuuden perusteella, miltä esineen 
muoto tai liike näyttää ja myös miten 
tekijä käsittelee esinettä. Osa viitto-
mista on kuitenkin muuttunut vähem-
män ikonisiksi ajan kuluessa tai toisen 
sukupolven jälkeen, ja viittoman suora 
yhteys viitteeseen jää epäselväksi. Jos 
viittoma sattuu olemaan sama molem-
missa viittomakielissä, se voi johtua 
ikonisuudesta. Joskus on vaikea mää-
ritellä, onko viittoma lainaviittoma 
toisesta viittomakielestä, vai ovatko 
molemmat olleet samoja ikonisuuden 
perusteella. 

Edelleen on monia avoimia tutki-
muskysymyksiä. Voidaan esimerkiksi 
pohtia, ottiko Carl Oscar Malm mu-
kaansa kaikki tarvittavat viittomat ja 
kieliopin Suomeen. Saattaa olla, että 
"kielitieteilijä" Malm sekoitti ruotsa-
laiset viittomat ja paikalliset viittomat, 
jotka syntyivät juuri ikonisuuden pe-
rusteella, ympäristöä ja niiden muo-
toja ja liikkeitä havainnoimalla. Siitä  

syntyi suomalainen viittomakieli, jota 
kehitettiin ja eriytettiin naapurimaan 
kielestä ja joka sai osittain vaikutteita 
myös kirjoituskielestä, kuten yhdys-
sanojen muodostamisperiaatteen mu-
kaan syntyneet yhdysviittomat, esim. 
TIETO/KONE. Suomi luopui ruotsa-
laisista sormiaakkosista vuonna 1965 
ja siirtyi kansainvälisiin sormiaakko-
sim, mikä vaikutti myös suomalaisen 
viittomakielen viittomistoon. Nume-
raaliset viittomat molemmissa kielissä 
olivat erilaisia jo 1 800-puolivälissä. 
Kaksikielisyys kuurojenopetuksessa, 
joka on vahvempaa Pohjoismaissa 
kuin muissa maissa, edistää viitto-
makieliä, kuten uusien käsitteiden 
syntyä. Kansainvälisten kontaktien 
lisääntymisen myötä on molempiin 
viittomakieliin tullut lainaviittomia. 
Näiden lainojen integrointi viittoma-
kieliin, kontaktikielten vuorovaikutus 
ja viittomakielten paikalliset vaihtelut 
ovat tutkimuksen seuraavia haasteita. 

Johanna Mesch on yliopistonlehtori Tukholnan 
yliopiston lingvistiikan laitoksella. 
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I<ielenhuoltoaja paljon muuta 

Paula 
Ehrnebo 

Ruotsin virallinen kielenhuoltoelin on 
Kielinein'osto. Se on Kielen ja kan-
sanperinteen tutkimuslaitoksen osas-
to, joka antaa tietoja ja neuvoja kieltä 
ja kielenkäyttöä koskevissa kysymyk-
sissä. 

Organisaatio 
Kielineuvosto perustettiin 2006 sen 
ehdotuksen mukaisesti, jonka hallitus 
teki esityksessään Ba••sta spr2ket. Sitä 
puolestaan edelsi parlamentaarisen 
komitean mietintö Mdl i mun, joka 
julkistettiin 2002. 

Kielineuvoston ytimen muodosti-
yat suomen kieltä Ruotsissa huoltanut 
Ruotsinsuornalainen kie/ilautakunta 
ja ruotsin kieltä huoltanut Ruotsin 
kielilautakunta, jotka kumpikin saivat 
suuren osan toimintavaroistaan Ruot-
sin valtiolta mutta olivat aatteellisia 
yhdistyksiä. Organisaatioon siirrettiin 
lisäksi Oikeusministeriön yhteydes-
sä toiminut virkakielenhuoltoyksikkö. 
Myös kansallisten vähemmistökielten 
huolto kuuluu Kielineuvoston tehtä-
viin. Sen vuoksi neuvostoon perustet-
tiin organisaatiomuutoksen yhteydes-
sä kaksi puoliaikaista romanikielen 
huoltajan ja kaksi puoliaikaista ruot-
salaisen viittomakielen huoltajan vir-
kaa. Hieman myöhemmin hallitus 
siirsi Kielineuvoston yhteyteen myös 
Lexin-sanakirjahankkeen. Kielineu-
vostossa on noin 20 työntekijää. 

Kielivirasto 

sillä oli ennen vuotta 2006 toimintaa 
neljählä paikkakunnalla, Uppsalassa, 
Göteborgissa, Lundissaja Uumajassa. 
Heinäkuusta 2006 lähtien toimintaa 
on ollut siis myös Tukholmassa. Lai-
toksen tehtävänä on harjoittaa kielen-
huoltoa ja tieteelhiseltä pohjalta lisätä 
ja levittää tietoa kielestä, murteista, 
kansanperinteestä ja nimistöstä sekä 
kielellisesti välittyvästä Ruotsin kult-
tuuriperinnöstä. Murteiden ja nimis-
tön tutkimuksella ja huollolla on pal-
jon yhteistä Kielineuvoston toiminnan 
kanssaja siksi onkin luonnollista, että 
toiminnat kuuluvat samaan viran-
omaiseen. Viraston kanslia ja hallin-
to-osasto ovat Uppsalassa. 

Seuraavassa kerrotaan lyhyesti viras-
ton eri toimialoista, mutta pääpaino 
on Kielineuvoston toiminnassa. 

Murteidentutkimus 
Murteita tutkitaan ja dokumentoidaan 
Kielen ja kansanperinteen tutkimus-
laitoksen kaikilla muilla toimipaikka-
kunnihla paitsi Tukholmassa. 

Koska toimintaa on eri osissa maa-
ta, kukin osasto voi keskittyä omaan 
maantieteehliseen alueeseensa. Viime 
aikoina paikallismurteet ovat tasoit-
tuneet niin, että monissa tapauksissa 
voidaan puhua alueellisista murteista, 
kun murre aikaisemmin saattoi olla 
hyvinkin pienen alueen, esim. kylän, 
kielivarieteetti. 

Murteidentutkirnuksessa voidaan 
kiinnittää huomiota esimerkiksi ään-
teisiin, sanojen taivuttamiseen, sanas-
toon tai lauserakenteeseen ja niissä 
tapahtuviin muutoksiin. 

Myös kansallisten vähemmistökielten 
huolto kuuluu Kielineuvoston tehtäviin. 

Kielineuvoston perustaminen merkitsi, 
että Ruotsiin saatiin valtiollinen kielen-
huoltoelin, kuten on kaikissa muissa-
kin Pohjoismaissa. Se merkitsi myös, 
että Kielen ja kansanperinteen tutki-
muslaitoksesta tuli entistä selvem-
min kielivirasto. Laitos oh perustettu 
kymmenisen vuotta aikaisemmin ja 

Samoin kuin murteita myös paikan-
nimiä tutkitaan ja dokumentoidaan kai-
killa muilla toimipaikkakunnilla paitsi 
Tukholmassa. Paikannimien huollon 
tarkoituksena on saada nimistöstä toi-
miva ja yhtenäinen. Työssä otetaan 
huomioon myös yleiset oikeakielisyys-
säännöt ja paikannimien rooli kulttuu- 
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riympäristössä. 

Kielen ja kansanperinteen tutkimus-
laitoksen tehtävänä on tarkastaa paikan-
miniä ja antaa lausuntoja niistä päättä-
ville viranomaisille, joista tärkein on 
Maanmittausvirasto. Ruotsinkielisten 
nimien lisäksi laitos käsittelee myös 
suomen-, saamen- ja meänkielisiä ni-
miä. 

Henkilönnimet 
Henkilönnimiä tutkitaan ja huol!etaan 
Uppsalassa. Kielen ja kansanperinteen 
tutkimuslaitoksessa on laajat nimiko-
koelmat ja laitoksessa tutkitaan nimiä 
sekä kielellisestä että sosiologisesta 
ja kulttuurihistoriallisesta näkökul-
masta. Kielen ja kansanperinteen tut-
kimuslaitos antaa lausuntoja myös 
henkilönnimiä koskevissa asioissa. 
Kyseessä voivat olla Patentti- ja rekis-
teriviraston tiedustelut uusien suku-
nimien muodostamisesta tai etunimiä 
koskevat neuvot ja suositukset vero-
viranomaisille, lääninoikeuksille ja 
kamarioikeuksille. 

Kansanperinne 
Kansanperinteeksi voi nimittää kaik-
kea, mitä ihmiset tekevät, uskovat, 
ajattelevatja kertovat ja millaiseksi he 
hahmottavat todellisuuden. Voi myös 
sanoa, että sillä tarkoitetaan kansan 
omaa historiaa, joka on kerrottu omin 
sanoin. Laitoksella on kansanperinne-
kokoelmia Uppsalassa, Göteborgissa 
ja Uumajassa. 

Kansanperinteen kerääminen kuu-
luu edelleen Ruotsin kulttuurin doku-
mentointityön tärkeimpiin tehtäviin. 
Tietoja kerätään myös Ruotsiin muu-
alta muuttaneiden perinteestä, siitä 
miten nämä elävät, mitä he kertovat 
ja millaisia tapoja heillä on. Keruu on 
tärkeätä, koska yhteiskunta muuttuu 
nopeasti ja tällä hetkellä itsestään se!-
vät asiat saattavat joutua unohduksiin 
muutamassa vuosikymmenessä. 

Kielineuvosto 
Ruotsin kieli on luonnollisesti kes-
keisellä sijalla Kielineuvoston työssä, 
mutta sen lisäksi tehtäväkenttään kuu- 

luvat kansalliset vähemmistökielet ja 
muut Ruotsissa käytettävät kielet sekä 
kielipolitiikka. Kielineuvosto seuraa 
kielenkäyttöä ja kielten kehittymistä 
samoin kuin ruotsin ja kansallisten 
vähemmistökielten aseman kehit-
tymistä. Meänkielen huolto kuuluu 
organisatorisesti Uumajan-osastoon 
ja saamen kielen huollosta vastaavat 
erityisen sopimuksen mukaan Saa-
melaiskäräjät. Jiddisin huoltoa ej sitä 
vastoin ole vieläjärjestetty. 

Ruotsin kielen huolto 
Ruotsin kielen huolto on perinteisesti 
tukenut kietenkäyttäjiä, jotka ovat ha-
lunneet ohjeita ja apua. Kielenhuolto 
antaa neuvoja ja suosituksia, mutta ej 
määräyksiä. Onkin erittäin tärkeätä, 
että kielenhuolto seuraa tarkkaan kie-
len kehitystä, jotta neuvot ja suosituk-
set olisivat vallitsevan kielenkäytön 
mukaisia ja jotta kielenkäyttäjät hy-
väksyisivät ne. Neuvoja pyydetään 
mitä erilaisimpiin kysymyksiin. Ne 
saattavat koskea sanojen merkitystä, 
taivutusta, oikeinkirjoitusta tai etymo-
logiaa, mutta myös lauseenrakenteita, 
kielipolitiikkaa jne. 

Neuvoja voi kysyä puhelimitse tai 
sähköpostitse. Ongelmien yhteydes-
sä kielenkäyttäjän kannattaa rnuistaa 
myös Kielineuvoston www-sivustolla 
oleva Frågelådan. Sieltä löytää vasta-
uksen moniin tavallisiin ruotsin kieltä 
koskeviin kysymyksiin. Sivustolla on 
myös runsaasti tietoja muista apuväli-
neistä ja linkkejä erilaisiin elektroni-
siin lähteisiin. 

Suomen kieli 
Tässä yhteydessä ej ole tarkoituk-
senmukaista esitellä suomen kielen 
huoltoa kovin perusteellisesti, sillä 
sitä on esitelty aikaisemmin sekä Kie-
liviestissä että muissa yhteyksissä. 
Työ jatkuu samaan tapaan kuin Kie-
lilautakunnan aikana. Kielineuvostos-
ta voi päivittäin kysyä suomen kieltä 
koskevia asioita, siellä laaditaan en 
alojen sanoista ruotsalais-suomalaisia 
luetteloita ja seurataan suomen kielen 
aseman kehittymistä. Myös Kielivies-
tio toimittaminen kuuluu tehtäviin. 
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Kielineuvoston perustarnisen jälkeen 
avattiin myös www-sivuston kautta 
Vastauspankki, tietokanta, josta voi 
etsiä ruotsinkielisten yhteiskuntaa ku-
vaavien termien suomenkielisiä vasti-
neita ja vastauksia muihinkin kieliky-
symyksiin. 

Kielineuvoston perustamisen myötä 
suomen kielen asema kielenhuollossa 
on vahvistunut, koska suomi kuuluu 
samaan osastoon muiden vähemmis-
tökielten ja ruotsin rinnalla. 

Romanikieli 
Romanikielestä käytetään virallisissa 
ruotsinkielisissä yhteyksissä nimitys-
tä romani chih. Muita ruotsinkielisiä 
Ruotsissa käytössä olevia nimityksiä 
ovat rornain, romanes ja romska. Ro-
manikieli on yksi Ruotsin kansallisista 
vähemmistökielistä ja siten kaikkien 
Ruotsissa käytettävien varieteettien 

yhteisnimitys. Tavallisimmat Ruotsis-
sa käytettävät romanikielen varieteetit 
ovat arli, kale, kalderas, lovaraja mat-
kustavaisten kieli. 

Kielineuvoston tehtävänä on antaa 
suosituksia Ruotsin yhteiskuntaa ku-
vaavien käsitteiden romanikielisik-
si suosituksiksi, antaa romanikieltä 
koskevia tietoja ja neuvoja sekä vas-
tata sanakirja- ja kielikirjallisuusky-
symyksiin. Lisäksi neuvostossa laa-
ditaan yhteiskunnan eri aloja varten 
ruotsalais-romanikielisiä sanastoja ja 
järjestetään kielenhuoltoseminaareja. 

Romanikielen huolto alkoi Ruot-
sissa vasta Kielineuvoston perusta-
misen jälkeen eikä ole sen vuoksi 
vielä ennättänyt vaki intua. Toimintaa 
vaikeuttaa se, että käytössä on monta 
kielen varieteettia eikä yhtään näistä 
ole standardisoitu. Tämän vuoksi en 
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varieteettien ortografia vaihtelee hy-
vin paljon. Tavoitteena on vähitellen 
vakiinnuttaa sanastoa ja ortografiaa. 
Toinen toimintaa vaikeuttava tekijä 
on, että eri varieteetteja käyttävien 
ryhmien tarpeet ovat hyvin erilaiset. 

Kielineuvoston romanikieliset työn-
tekijät eivät ole kaikkien varieteettien 
asiantuntijoita, mutta he ymmärtävät 
niitä. He eivät esimerkiksi käännä 
Kielineuvoston www-sivustolla esi-
teltäviä tekstejä kaikille varieteeteille, 
vaan työssä käytetään ulkopuolisia 
kääntäjiä. 

Viittomakieli on luonnollinen kieli, 
joka on käsien ja vartalon liikkeistä 
sekä ilmeistä koostuvien merkkien 
järjestelrnä. Näitä merkkejä nimite-
tään viittomiksi. Viittoma voi merkitä 
kokonaista sanaa tai fraasia, mutta se 
voi merkitä myös yhtä kirjainta, jol-
bin puhutaan sormiaakkosista. Viit-
tomakielellä on oma kielioppi aivan 
kuin puhutuillakin kielillä. Viittoma-
kieli on lapsesta asti kuuroja olleiden 
äidinkieli, mutta sitä käyttävät apukie-
lenä myös monet huonokuuloiset sekä 
lisäksi sitä käyttävät viittomakielisten 
omaiset ja ystävät. Aikuisena kuurou-
tuneet käyttävät tavallisesti puhuttua 
kieltä ja sen tukena viittomia. 

Viittomakieli ej ole kansainvälinen 
kieli, vaan eri maiden viittomakielet 
eroavat toisistaan. Kielineuvostossa 
huolletaan ruotsalaista viittomakieltä. 

Ruotsalainen viittomakieli tunnus-
tettiin kuurojen viralliseksi kieleksi 
vuonna 1981 ja sillä on periaatteessa 
sama asema kuin tunnustetuilla vä-
hemmistökielillä. 

Kielineuvoston tehtävänä on kerätä 
tietoja viittomakielestä, tutkia sitä tie-
teellisesti ja levittää siitä tietoa sekä 
viittomakielisille että muille ja vastata 
kieltä koskeviin kysymyksiin. Työ on 
pitkälti samanlaista kuin varsinaisten 
vähemmistökielten huolto. 

Muut Ruotsin kielet 
Kielen ja kansanperinteen tutkimus-
laitoksen - käytännössä Kielineuvos- 

ton - tehtäväkenttään kuuluvat kaikki 
Ruotsissa käytettävät kielet. Tarkoi-
tuksena ej tietenkään ole, että Kie-
lineuvostossa olisi kaikkien kielten 
asiantuntijoita. Lähinnä lienee ajatel-
lun, että saataisiin aikaan jonkinlainen 
inforrnaatiopankki, jossa olisi tietoa 
siitä, rnissä osissa maata mitäkin kiel-
tä puhutaan, mahdollisesti puhujien 
määrästä ja siitä, rnistä saa lisätietoja. 
Ainakaan toistaiseksi virasto ej ole 
kuitenkaan saanut tätä varten min-
käänlajsia resursseja. 

Pohjoismainen yhteistyö 
Ruotsin kiel ilautakunta ja Ruotsinsuo-
malainen kielilautakunta osallistuivat 
tiiviisti pohjoisrnaiseen kieliyhteis-
työhön, jota johti ensin Pohjoismainen 
kielisihteenistö ja sittemmin Pohjois-
maiden kielineuvosto. Tämä Pohjois-
maiden ministenineuvoston nahoitta-
rna työ onganisoitiin rnuutarna vuosi 
sitten kokonaan uudelleen, minkä jäl-
keen ej ole ollut olemassa kiinteätä, 
kieliasioita hoitavaa pohjoisrnaista 
laitosta. Tällä hetkeblä pohjoisrnaisten 
kielenhuoltoelinten yhteistyötä hoitaa 
verkosto, jossa myös Kielineuvosto 
on mukana. 

Pohjoisrnaisen yhteistyön perustana 
on skandinaavisten kielen keskinäinen 
ymmärrettävyys ja sen edistärninen. 
Yhteistyö on johtanut myös rnoniin 
varsin laajoihin tutkimushankkei-
siin ja sanakirjojen laatirniseen. Työn 
konkneettinen tulos on myös pohjois-
mainen kielipoliittinen julistus, jonka 
Pohjoismaiden opetusrninistenit hy-
väksyivät vuonna 2006. 

Lexin 
Lexin on sanakirja, joka oli alunperin 
tarkoitettu nuotsia vieraana kiehenä 
opiskehevien apuneuvoksi. Sen haku-
sanojen joukossa on keskeisten yleis-
kiehen sanojen hisäksi paljon yhteis-
kuntaa kuvaavaa sanastoa samoin kuin 
sanoja, jotka kaikkien Ruotsissa asu-
vien pitää tuntea, vaikka ne eivät ole 
kaikkein ybeisirnpiä. Hakusanojen yh-
teydessä annetaan runsaasti käyttöesi-
rnenkkejä ja fraaseja. Sanakirjasta on 
yhi kaksikymrnentä enikiehistä laitosta 
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ja useimmissa on kyse kielistä, jotka 
eivät kuulu kaupallisten kustantamo-
jen sanakirjatuotantoon. Muutamat 
laitoksista ovat uranuurtajia. Niinpä 
esimerkiksi romanikielen arli-varie-
teetin kirja, joka ilmestyi runsas vuosi 

sitten, on maailman suurin romanikie-
linen sanakirja. Useimmat Lexin-sar-
jan sanakirjat ovat myös verkossa. Ne 
löytää yksinkertaisesti Kielineuvoston 
www-sivuston kautta. 

Julkaisut: 
Kielineuvosto, samoin kuin aikaisemmin Ruotsin kielilautakunta, on julkaissut runsaasti kieltä ja 
kielenhuoltoa käsitte!evää kirjallisuutta. Tietoja julkaisuista on neuvoston www-sivustolla. 

Suomalaisten jouluruokien 
nimiä 

Koska perinteiset suoma!aiset joulu-
ruoat eivät kuulu ruotsalaiseen jou-
luperinteeseen, niillä ej myöskään 
ole ruotsinruotsa!aisia nimityksiä. 
Ruokien suomenruotsalaisja nimiä 
voi tietenkin mainiosti käyttää myös 
Ruotsissa. 

porkkanalaatikko morotslåda 
rosolli rosoll 
joulutorttu jultårta 

laatikkoruoka lådrätt 
imdlletty perunalaatikko 
söt potatislåda 

lanttulaatikko kålrotslåda 
maksalaatikko leverlåda 
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Merkkivuosi 1809 

Hann ele 
Ennab 

Suomen sodasta on vuonna 2009 ku-
lunut 200 vuotta. Suomen ja Ruotsin 
historian rnerkkivuodet 1808-1809 
huomioidaan tuolloin monella tavoin 
niin Ruotsissa kuin Suomessa. 
Eri tapahtumissa käsitellään Suo-
men sodan syitä ja seurauksia ja sen 
merkitystä valtiolliselle ja kulttuuri-
selle kehitykselle. Kielineuvostossa 
valmistellaan seminaaria ja erityistä 
www-sivustoa. 

Seminaari 

rinnalla Suomessa, Suomen ja ruot-
sin kielilainsäädännöt, rnitä suomen 
kielen tunnustaminen viralliseksi vii-
hemmistökieleksi Ruotsissa on mer-
kinnyt ja katsaus tulevaisuuteen. Se-
minaari on tarkoitettu kaikille, jotka 
ovat kiinnostuneita suomen ja ruotsin 
kieliti lanteesta. 

Seminaarista saa lisätietoja Kielineu-
vostosta ja sen www-sivustolta. 

Merkkivuosisivusto 
Torstaina 2. huhtikuuta 2009 järjestet-
tävässä seminaarissa haluamme ku-
vata historiallista taustaa vasten, mitä 
vuoden 1809 tapahtumat merkitsivät 
sen ajan suomen ja ruotsin kielelle ja 
miten ne ovat vaikuttaneet oman ai-
kamme kielitilanteeseen. Muita aiheita 
ovat mm. suomen kielen kehittyminen 
yhteiskunnan kaikki alat kattavaksi 
kieleksi, ruotsin kielen asema tasa-
arvoisena kansalliskielenä suomen 

Kielineuvoston www-sivustolle avataan 
tammikuussa ornat merkkivuosisivut. 
Siellä julkaistaan nykyisten suunnitel-
mien mukaan artikkeleita, joissa käsi-
tel!ään historiallista taustaa ja vuoden 
1809 tapahtumia, sanakirjoja, lama-
sanoja yms. Luvassa on myös suomea 
ja suomenruotsia koskeva minikurssi 
sekä Iinkkejä ajankohtaisille sivuille 
ja tapahtumatietoihin. 

Merkkivuosi 1809 
ja suomen kieli 

Paula 
Ehrnebo 

Ruotsin ja Suomen valtiot ovat näky-
västi esillä Merkkivuoden 1809 vietos-
sa. Kummassakin maassa järjestetään 
monenlaisia tapahtumia koko vuoden 
ajan. Tarkoituksena ej ole niinkään 
muistuttaa menneestä vaan korostaa, 
kuinka paljon Suomella ja Ruotsil-
la on yhteistä kaikilla yhteiskunnan 
aloilla ja rniten yhteistä perintöä voi-
taisiin käyttää kaikkien hyväksi. 
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Ruotsin hallitus asetti keväällä 2007 
valtuuskunnan, johon kuuluu useita 
tunnettuja ja vaikutusvaltaisia henki-
löitä yhteiskunnan eri aloilta. Valtuus-
kunta puolestaan on valinnut erityisen 
toimikunnan vastaamaan merkkivuot-
ta koskevista järjestelyistä ja pitämään 
yhteyttä eri järjestöihin ja muihin toi-
mijoihin, jotka suunnittelevat omia ta-
pahtumia. 



Merkkivuodella on myös varsin laaja 
www-sivusto, josta löytää monenlais-
ta tietoa sekä historiasta että nykyajas-
ta. Sivusto on myös suomenkielisenä, 
mikä on todella hieno asia. Valitet-
tavasti me suomenkieliset emme voi 
olla erityisen ylpeitä sivuston suomen 
kielen laadusta. Kieli ej ole luonnol-
lista ja sujuvaa suornea. 

Jos tarkastelee tekstiä puhtaasti kie-
liopin kannalta, voi todeta, että sanat 
ovat usei mmiten oikein kirjoitettuja 
ja oikein taivutettuja. Kieliopillisten 
muotojen osalta teksti on suurimmak-
si osaksi korrektia ja sanottavan asian 
voi siis uskoa käyvän ilmi. 

Miksi teksti sitten ej tunnu luonnolli-
selta? Syitä on useita ja tässä on mah-
doll ista ottaa vain muutamia esimerk-
kejä. Ensimmäiseksi lukija saa käsi-
tyksen, että kirjoittaja ei tunnu juuri-
kaan pohtineen, mihin järjestykseen 
virkkeen sanat olisi paras panna. 

Aloitussivu alkaa seuraavasti: 
Suuria mullistuksia tapahtui Euroo-

passa ja myös ineidän leveysasteil-
lamme 1800-luvun alussa. 
Yleensä tekstiä kirjoitettaessa edetään 
tutusta asiasta uuteen ja tässä suuria 
mullistuksia on minusta uutta asiaaja 
se pitäisi ilmaista virkkeen lopussa. 

Ruotsin kielen mukaista sanajärjes-
tystä on puolestaan käytetty seuraa-
vassa esimerkissä: 

Kesäkuussa 1808 sai ylipäällikkö 
Klingspor tiedon siitä, että venäläiset 

Sattumanvaraisesti valittu sanajärjes-
tys saattaa tehdä virkkeestä kömpe-
lön: 

- - taistelukentillä kuin sairaslei-
reissä, ,nikä ilmenee Suomen sodassa 
selkeäs ti.  

Rauha sol,nittiin Vent//än kanssa 
Haminassa 17. syyskuuta /809. 
Tarkoitus on ilmoittaa, että Venöjän 
kanssa solmittiin rau/2a tal Rauha Ve-
näjän kanssa solmittiin. 

Jos kirjoitetaan, että: 
11000 miehen laivasto saapui mvös 

paikalle, mutta Kustaa IVAdolfin - - 
joku näsäviisas voi kysyä, mihin muu-
alle laivasto saapui. 

Vaikka suomen sanajärjestys on suh-
teellisen vapaa, kirjoittajan kannattaa 
aina lukea tekstinsä ja pohtia, ilmai-
seeko se sitä mitä hän haluaa sen il-
maisevan. Liian monet kömpelöt lau-
seenrakenteet al kavat ärsyttää lukijaa 
ja hän kiinnittääkin ehkä huomiota 
vain ilmaisuihin eikä itse aslaan. 

Epäjohdonmukaisuutta on myös pai-
kannimien käytössä. Vaikka puhutaan 
historiallisista tapahtumista, esille tu-
leviin paikannimiin pitälsi soveltaa 
kansainvälisiä suosituksia ja nimiä on 
taivutettava lauseyhteyden mukaan. 
Seuraava esimerkki ej täytä näitä vaa-
timuksia: 

Hän halusi valloittaa Norjan ja 
suunnitteli jopa hyökkäystä Tanskan 
Själ/ann in. 

Ruotsinsuomalaisten kannattaa myös 
muistaa suositukset Skåne ja Små-
land. Näitä muotoja tulee käyttää 
asiatekstissä, kaunokirjallisiin teok-
siin jokainen tietenkin valitsee sopi-
vimmaksi katsomansa muodon. 

Miksi me ruotsinsuomalaiset tyydym-
me jatkuvasti siihen, että viranomai-
set ym. tarjoavat meille kieleltään ala-
arvoista tekstiä? Se on Ruotsin valtio-
päivien hyväksymän kielipolitiikan 
vastaista. 

Merkkivuoden www-sivuston osoite 
on www.markesaret1809.se  
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sniksiä 

Kumpi on oikein: maakärizjät ovatpäättäneet vai inaakäräjät on päättänyt? 

Pääsääntö on, että kun subjekti on monikollinen, myös predikaatti on moni-
kossa, esim. suomalaiset lukevatpaljon. 

On kuitenkin tapauksia, joissa predikaatti onkin yksikössä. Näin on mm. sil-
bin, kun subjektina on monikollinen erisnimi, esimerkiksi Turun Sanomat 
kirjoitti tapahtumasta ja Yhdistyneet kansakunnat antoi lausunnon. 

Toinen tapaus on, kun monikkomuotoinen subjekti tarkoittaa ryhmää, yhtä 
kokonaisuutta, esim. merivoimat. Maakärlijät (landsting) samoin kuin mm. 
valtiopäivät (riksdag) ovat kokonaisuuksia ja niiden yhteydessä predikaatti on 
tavallisesti yksikössä, maakärijät on päättänyt ja Ruotsin valtiopäivät päätti 
1999 kansallisesta vähemmistöpolitiikasta. 

H. E. 

Mitä ekologisk fotavtryck on suomeksi? 

Kyseessä on ekologinen jalanjälki. Se kuvaa rasitusta, jonka ihminen tai ih-
misryhmä kohdistaa luonnonvaroihin ja jättää ympäristöön pysyvästi. 
Ekologista jalanjälkeä käytetään mm. havainnollistamaan kestävää kehilystä 
(hållbar utveckling), jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville suku-
polville hyvät elämisen mahdollisuudet. 

H. E. 

Mitä suomennosta suosittelette Vårdguiden-sanalle? 

Vårdguiden on erisnimi eikä sitä siksi käännetä. Vårdguiden on opas, jossa 
on ajankohtaista tietoa Tukholman läänissä annettavasta sairaanhoidostaja 
terveydenhuollosta. Siinä on myös artikkeleita sairauksista ja lääkkeistä. 
Vårdguiden on myös internetissä. Tarvittaessa nimeen voi selvyyden vuoksi ja 
yhteyden mukaan liittää määritteen, esim. Vårdguiden-lehti, Vårdguiden-opas, 
Vårdguiden-sivusto, Vårdguiden-(terveys)portaali tai Vårdguiden-palvelu. 

H. E. 

Mitä sommelier tarkoittaa ja mikä on sen suomenkielinen vastine? 

Sommelier-sana tulee ranskan kielestä ja sillä tarkoitetaan ravintolassa työs-
kentelevää viinien tuntijaa, viininkäsittelyn ammattilaista. Sommelierin eli 
viinimestarin tehtäviin kuuluu mm. vastata siitä, että tarjoiltavat viinit ovat 
virheettömiä. Hän palvelee myös asiakkaita ja auttaa heitä valitsemaan sopivia 
viinejä. Sommelier vastaa ravintolan viinilistastaja pitää huolen siitä, että vii-
nilista on monipuolinen ja kattava. 

M. T. 
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Onko seniorboende sama kuin äldre boende? 

Ej ole. Sen iorboende tarkoittaa eläkeläisten tai pian eläkeiän saavuttavien asu-
mismuotoa ja tai heidän asuntoaan, suomeksi senioriasuminen; sen ioriasunto. 
Senioriasunnot ovat usein asumisoikeusasuntoja ja ne on tarkoitettu terveille 
ja pirteille eläkeläisille. 

Äldreboende, suomeksi vanhusten asumismuoto; vanhustenasunto on tarkoi-
tettu vanhuksille, jotka tarvitsevat hoitoaja hoivaa. 

M. T. 

Mitä lyhenne ELV tarkoittaa käsitteessä ELV-direktiivi? 

Akronyymi eli kirjainsana ELV on muodostettu englanninkielisestä käsitteestä 
End-of-Lif Vehicle, suomeksi romuajoneuvo, ruotsiksi uttjänt fordon. 

ELV-direktiiviä eli EYn direktiiviä romuajoneuvoista kutsutaan myös romu-
ajoneuvodirektiiviksi. Direktiivin nimen ruotsinkieliset vastineet ovat ELy-
direktiv, EG:s direktiv om uttjänta fordon. Direktiivistä käytetään usein myös 
nimitystä skrotbilsdirektivet. 

M. T. 

Rikstermbanken avattu 

Anna-Lena 
Bucher 

"Kaikki termit yhteen paikkaan" on 
nyt avatun valtakunnallisen termipan-
kin, Rikstermbankenin, iskulause. Ter-
mipankki avattiin 3. joulukuuta ja nyt 
on ensimmäistä kertaa mahdollista 
etsiä termejä yhdestä suuresta termi-
koosteesta. Pankissa on termejä Ter-
minologicentrum TNC:n sanastoista, 
muutamien virastojen termikokoel-
mista, Kielineuvoston ruotsalais-suo-
malaisista sanalistoista ym. Suurta 
osaa tästä aineistosta ei ole aikaisem-
min ollut elektronisesti saatavilla. 

Rikstermbankenin kokoamisen rahoit-
taa elinkeinoministeriö. Sitä koskevia 
esityksiä oli tehty viime vuosina useita, 
mm. IT-poliittinen esitys Från IT-poli-
tik får samhället till politik/år IT-sam-
hället (2004/05:175) ja kieltä koskeva 
esitys Bästa språket (2005/06:2). 

Tarkoituksena on, että Termipankista 
löytyy vastaus esimerkiksi seuraavan-
tyyppisiin kysymyksiin: Onko joku jo 
määritellyt käsitteen miljöhänsyn? Tul-
kitsevatko eri yritykset ja viranomaiset 
eri tavoin termin andra handsmarknad? 
Mitä trän gselskatt on suomeksi? 

Rikstermbanken käsittelee ensi sijassa 
ruotsalaista käsitteistöä ja ruotsin kieli 
on sen vuoksi keskeisessä asemassa. 
Mutta pankissa on myös muunkielisiä 
vastineita ja suomen kielen lisäksi on 
tavoitteena saada muitakin vähem-
mistökiehiä. Siitä tulee tärkeä työkalu 
monelle eri toimijalle, yrityksille, lai-
toksille ja järjestöille, viranomaisille, 
jotka tekevät virkakielenhuoltotyötä, 
ja tietenkin kääntäjille, tulkeille ja toi-
mittajille. 

Lisää tietoja on osoitteessa www.rikster,nbanken se. 

Kieliviesti 412008 - 21 



Uudissanoja Kleiftoimistosta 

Tämänkertaiset ajankohtaiset sanat on poimittu enimmäkseen syksyn 
2008 uutisista. Ne kertovat niin maailmantaloudesta kuin Suomen kun- 

Koonnut 	nallisvaaleistakin (joita nimitetään myös lyhyemmin kuntavaaleiksi). 
Riitta 	Kieleen liittyvä ajankohtainen asia ovat nisäkkäiden suomenkieliset 

Eronen 	nimet, joita tässä listassa edustavat sanat be/tiga ja tikutaku. Nisäkkäi- 
den nimiä käsittelevä työryhmä on luonut nimiä ennestään nimettömille 
lajeille, mutta se ehdottaa uusia nimiä myös monille tutuille eläimille, 
mikä on herättänyt kriittistäkin keskustelua. Ehdotus on luettavissa 
Luonnontieteellisen museon verkkosivuilla (www.1uomus.fi/nisakkaat . 
Suomen kielen lautakunta on laatinut ehdotuksesta kannanoton, joka 
julkaistaan Kielikellossa 4/2008 ja myös Kotimaisten kielten tutkimus-
keskuksen verkkosivuilla (www.kotus.fi). 

beluga 
nisäkäsnimistötyöryhmän ehdotus 
maitovalaan uudeksi nimeksi 

betonipuolue 
tiivi stä kaupunkimaista rakenta-
mista (puutarhakaupungin vasta-
kohtana) puolustavat poliitikotja 
päättäjät 

finanssitsunami 
Yhdysvalloista liikkeelle lähtenyt 
talouskriisi 

maidoke 
kahviautomaateissa käytettävä 
maidonkorvike, jota ej saa sanoa 
maidoksi, koska se voi olla myös 
kasvirasvapohjaista ainetta; sana 
voitti Helsingin Sanomien viime 
kesänä j ärjestämän sanaki Ipailun, 
jossa etsittiin korvaavaa termiä 
automaattien "maidolle" 

pankkiruumis 
talouskriisin jälj iltä nurin mennyt 
pankki 

roskapankki 
talouskriisin myötä uudelleen 
ajankohtaiseksi tullut käsite ja sana; 

Kielitoimiston sanakirjan mukaan 
"omaisuudenhoitoyhtiö, jonka 
tehtävänä on valtion tukea saaneen 
pankin omaisuuden tai vastuiden 
hoitaminen ja myyminen". 

rökälevoitto 
kunnallisvaalien tuloksia kommen-
toivassa televisio-ohjelmassa 
käytettiin tätä ennen lähinnä 
urheilukielestä tuttua sanaa 
Perussuomalaisten vaalivoittoon 
viitattaessa 

rökäletappio 
(urheilunja politiikan kielessä) 
huomattava häviö 

tikutaku 
nisäkäsnimistötyöryhmän ehdotus 
maaoravan uudeksi nimeksi 

tylyttää 
olla tyly, pahantahtoinen; eräs 
kunnall isvaalien ehdokas halusi 
Suomeen "tylyttämisen vastaisen 
kampanjan" [vastaavalla tavalla 
muodostetaan nykyään verbi lähes 
mistä tahansa kantasanasta, esim. 
fani >fanittaa = olla jonkun fani eli 
ihailija,fanittaa Katri-Helenaa]. 

MIM 
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Ajatus mukaan 
Monelle meistä opetettiin aikoinaan odottavaa 19-vuotiasta tyttöystävään- 
koulussa, että suomen sanajärjestys on sä U:ssa. 
vapaa. Toinen seikka, jota korostettiin 

Paula 	oli se, että sanajärjestys on yheensä Kenraaliluutnantti NN:n lahjoitta- 
Ehrnebo 	suora paikan-, ajan- tai muun rnää- man 16-kiloisen Kenraalipatsaan sai 

ritteen jälkeen, esim. koulusta Matti vuodeksi hyllyynsä majuri LK. 
meni suoraan kotiin, talvella lapset 
hiihtivätjoka viikko. - - se voi olla hydrauliikkasilta, joka 

nousee järven pohjasta junan tu/les- 
Oppimiamme sääntöjä kannattaa nou- sa. 
dattaa edehleen, 	mutta ej 	kirjaimeh- 
lisesti 	eikä orjahlisesti, 	sillä 	sanajär- P:n kihlakunnan poliisi otti päihiy- 
jestyksen vahintaan vaikuttavat hyvin neen säilöön 1 606 kertaa viinie vuon- 
monet seikat. En kuitenkaan käsittehe na. 
tässä sanajärjestystä yleensä enkä sii- 
hen vaikuttavia tekijöitä. Totean vain, Kahdessa ensimmäisessä virkkeessä 
että 	kirjoitettaessa 	kannattaa 	aina merkitys saataisiin oikeaksi myös pil- 
käyttää tervettä järkeä ja pitää mieles- kulla: 
sä, mitä haluaa sanoaja mitä on syytä 
painottaa. 25-vuotias mies pahoinpiteli 19-vi,o- 

tiasta, lasta odottavaa tvttövstävään- 
Seuraavia, eri lehdistä poimittuja esi- sä U:ssa. 
merkkejä hukiessa saa kuvan, että kir- 
joittaja ej ole lainkaan pohtinut, ym- 16-kiloisen, kenraaliluutnantti NN:n 
rnärtääkö lukija hänen tekstinsä niin lahjoittaman Kenraalipatsaan sai vuo- 
kuin hän on tarkoittanut. 	Esimerkit deksi hyllyynsä majuri LK. 
eivät ole varta vasten keksittyjä, mutta 
muutamia niistä on lyhennetty ja niis- Myös-sanakin joutuu, 	ehkä 	Iyhyy- 
sä käytettävät nimet on rnuutettu. tensä vuoksi, silloin tällöin väärään 

paikkaan, kuten seuraava esimerkki 
25-vuotias mies pahoinpiteli 19-vuo- osoittaa: 

tiasta lasta odottavaa tyttöystäväänsä 
U:ssa. H:n mielestä sitova äänestvs moti- 

voisi myös ihmisiä liittymään puolu- 
16-kilo isen kenraaliluutnantti NN:n eeseen. 

lahjoittaman Kenraalipatsaan sai vuo- 
deksi hyllyynsä majuri LK. Ilman tekstiyhteyttä on tietysti vaikea 

ratkaista, kuuluuko myös motivoisi- 
- - se voi olla hydrauliikkasilta, joka verbin edelle vai viittaako se puolu- 

nousee junan tullessa järven pohjas- eeseen liittymiseen. Kun virke on ir- 
ta. rallinen, sen voi siis korjata kahdelha 

taval la: 
P.n kihlakunnan poliisi otti 1 606 

kertaa päihtyneen säilöön viime vuon- H:n mielestä sitova äänestys myös 
na. motivoisi ihmisiä liittymään puoluee- 

seen. 
Suomenkielinen lukija ymmärtää tie- 
tenkin itse asian, vaikka virkkeet ej- H:n mielestä sitova äänestys moti- 
vät ole mallikelpoisia. Sanajärjestystä voisi ihmisiä myös liittymään puolu- 
muuttamalla esimerkit on kuitenkin eeseen. 
helppo korjata: 

Esimerkit 	osoittavat, 	että 	jokaisen 
25-vuotias mies pahoinpiteli lasta meistä kannattaa lukea tekstinsä ai- 
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nakin kertaalleen ennen kuin se pai- sesti vaikka antiikin jumaltaruun: 
netaan. Vältämme ainakin muutaman 
väärinkäsityksen. Seuraava virke ei • Kim tvrtären päästä vedettävä sänkv 
sen sijaan johtane väärinkäsitykseen, ej mahdu huoneeseen ovesta, kannat-
mutta voi viedä lukijan ajatuksen taa kokeilla ikku,ian kautta. 
kauas nykytode!Iisuudesta, mahdolli- 

Tervetuloa perinteiseen 
kielenhuoltoseminaariin! 

Aika: perjantai 8. toukokuuta 2009 
kb 	9-1 6.30 

Paikka: Suomen instituutti, Snickar-
backen 4, Tukholma 

Lisätietoja: seuraavassa numerossa 
(ilmestyy maaliskuun alussa) ja 

www-sivustolla heti, kun ohjelma on 
vahvistettu. 
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Talvisia sananlaskuja 
Joulu 

Kujoul o niijoul o, tuos ämm molema silakapöyttä. Pertteli 

Joulu se tu/la jollottaa, makkara kakkara kainalossa, viinalekker leuan alla. 

Kerimäki 

Lumi 

Antaa tu/la lunta tupaanjajäitäporstuaan. Helsingin pit. 

Lumi vanha luis, jää loka jäsenes. Kalanti 

Pakkanen 

Kukast muu pakast nu orotta kon kaJJllan pitäjä. Kalanti 

Outahan pakkanen, vielä se kesäkin tuloo. Liperi 

Pakkanen pahan tekee, mut tuulkulta lämmitteä. Sysmä 

Ta lv 

Talv ko on nöyrä tulemaa, ni se o laiska lähtemeä. Joutseno 

Talavella oisi paras olla rikkaan kissana, saisi uunillaja pankolla muata 

ja maUosta  partoosa nuolta. Nurmes 

Talvell ei tarkeneja kesäll ei kerkiä. Laihia 

Vuosi 

Ei vuos niin pitkä, ettei loinen takana. Pielavesi 

Lähde: 
Sananlaskut. Suomalaisen Kirja!lisuuden Seuran toimituksia 346. Vaasa 1984 
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I<ortfattat om innehållet 
s. 4 Fil, dr Raija Kangassalo från Mälardalens högskola hävdar i sin 
kolumn att det är viktigt med tanke på barns språkutveckling att de tidigt 
introduceras i litteraturens värld och därigenom kommer i kontakt med 
skriftspråket. 

s. 5 Redaktör Marja Räihä intervjuar konstnären Markku Huovila. Han har 
sedan 2001 bidragit i Kieliviesti med sina skämtsamma teckningar, som 
alltid har en finurlig språklig anknytning. Markku Huovila fick i september 
första priset i den prestigefulla skämtteckningstävling som Finlands största 
dagstidning Helsingin Sanomat anordnade. 

s. 8 Fil. dr Barbro Allardt Ljunggren redogör för sin forskning om åländska 
ungdomars språkliga attityder. Hennes avhandling heter Språk och språkliga 
attityder på Åland ur ett ungdomsperspektiv. 

s. 9 Fil. dr Johanna Mesch, lektor vid Institutionen för lingvistik vid 
Stockholms universitet, ger en komparativ betraktelse av finskt och svenskt 
teckenspråk. 

s. 13 Paula Ehrnebos artikel handlar om Institutet för språk och folkminnen 
Hon redogör för institutets historia och organisation och de olika 
avdelningarnas uppgifter. 

s. 18 Enligt Paula Ehrnebo är det tacknämligt att Märkesårets hemsida 
har översatts till finska, men hon är mycket missnöjd med översättningens 
kvalitet. 

s. 20 Frågor och svar 

s. 21 Anna-Lena Bucher, vd för Terminologicentrum (TNC), informerar om 
Rikstermbanken som ska vara öppen och tillgänglig för alla. Slagordet för 
termbanken är Alla termer på ett ställe! Rikstermbanken innehåller termer 
från TNC:s ordlistor, termsamlingar från olika typer av organisationer, 
Språkrådets svensk-finska ordlistor mm. 

s. 22 Tio finska nyord med förklaringar presenteras av specialforskaren Riitta 
Eronen vid Forskningscentralen för de inhemska språken. 

s. 23 Paula Ehrnebo skriver om den finska ordföljden. Finskan har sk. fri 
ordföljd, men Paula Ehrnebo illustrerar med exempel från tidningar hur galet 
det kan bli med syftningarna, om man inte tänker efter. Ordföljden är fri, 
men den friheten ska alltså användas med förstånd. 

s. 25 Vintriga ordspråk. 
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Kielineuvontaa maksutta 
Mietitkö, mitäjokin ruotsin sana tai sanonta on suorneksi, 
vai käytätkö ruotsin sanaa, kun suomen vastine ej tule 

i el een? 

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

Pysähdytkö miettimään, mikä lauseessa oikein on vikana, 
kun se ei kuulosta ihan sujuvalta? Päästätkö sen silti käsistäsi, 
kun et keksi, mikä siinä kiikastaa? 

Ej kannata luovuttaa! Avun saat Kielineuvoston maksutto-
rnasta kielcnhuoltopalvelusta. Kielenhuoltaj at vastaavat 
suomea koskeviin kysymyksiin puhelin- ja sähköposti-
neuvonnassa joka päivä. Kiel ineuvoston www-sivustolla 
on lisäksi Vastauspankki, jossa on vastauksia mm. tavalli-
simmin esitettyihin kysymyksi in ja jota laajennetaan kaiken 
aikaa. 

Puhelinneuvonta: 08-455 42 20 (kb 9-12) 
Sähköpostineuvonta: neuvonta@kielineuvosto.sc  
Huom. Sähköpostikysymyksiin el aina ehditä vastata samana päivänä. 

Klireelliset kysyrnykset 011 parasta esittää puhelinneuvonnassa. 

Vastauspankki: www.kielineuvosto.se  

JCiefioies!12 Ioizni!usJiunIa la/vol/ca 
Jai7iffe fu4oi/fe iyeääjufua/a 

anloiaa im/la vuo//a/ 


