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I<aksi kieltä yksissä kansissa 
Tissä numerossa on suomenkielisten sivujen lisäksi ensimmäistä 
kertaa meänkielen sivut. NiiIlä on mm. artikkeli, joka perustuu meän- 
kielisten sivujen tekijän haastatteluun. Seuraavassa numerossa selvitäm- 

Hannele 	me seikkaperäisesti, mitä hallitus on määrännyt Kielen ja kansanperin- 
Ennab 	teen tutkimuslaitoksen tehtäväksi meänkielen osalta, miten meänkielen 

hyväksi tehtävä työ on järjestetty tutkimusinstituutissa ja miten sitä 
tehdään. Lisäksi kerromme, mitkä vaikuttimet ovat johtaneet siihen, 
että Kieliviestissä on nyt sekä suomen- että meänkieliset sivut. 

1. heinäkuuta voimaan tulleen kielilain mukaan julkishallinnon kielen 
käytön tulee olla korrektia ja heippo ymmärtää, ja tätä voimme edellyttää 
myös suomenkieliseltä tiedotukselta. Kielineuvosto on saanut erityis-
tehtäväkseen seurata, miten kielilakia noudatetaan, ja niinpä sen suo-
men kielen huoltajatkin pitävät silmällä viranomaisten suomen 
kielen käyttöa. 

Ruotsinsuomalainen kielilautakunta teetti jo 2004 tutkielman Ruotsin 
viranomaisten suomenkielisten tiedotteiden määrästä ja laadusta. Tässä 
lehdessä toinen tutkimuksen tekijöistä pohtii, miten viranomaiset 
puhuttelivat tiedotusten lukijoita. 

SR Sisuradio, suomen- ja meänkielinen radiokanava, on toiminut 
40 vuotta. Kielineuvoston kielenhuoltaj ien ja S isuradion toim ittaj ien 
yhteistyö on ollut hyväja tiivis: toimittajat ovat saaneet suomenkielisiä 
vastineita tarvitsemilleen käsitteille ja kielenhuoltajat ovat pysyneet 
ajan tasalla saadessaan tietoonsa uudet käsitteet tuoreina. Sisuradio 
noudattaa kielenhuollon ohjeita ja näin termisuositukset leviävät koko 
maahan. Onnittelemme Sisuradiota lämpimästi. 

Suomessa on julkaistu kielipoliittinen toimintaohjelma. Yksi siinä 
esitetyistä toimenpide-ehdotuksista koskee Ruotsissa käytettävää 
suomea. Suomen valtiovaltaa kehotetaan vaatimaan Ruotsilta, että 
se nostaa ruotsinsuomen muiden yhteiskunnan toimintaa ylläpitävien 
kielten rinnalle hallintoalueilla! 

Suomessakin keskustellaan vilkkaasti siitä, millainen kielitaito on 
riittävä eri työtehtävissä toimiville maahanmuuttajille. Artikkelin 
kirjoittaja toteaa mm., että ammattikielinen kielitaito on toistaiseksi 
jäänyt kielen opetuksessa ja tutkimuksessa vähälle huomiolle. 

Uudissanoja lukiessa saa ahaa-elämyksiäja useimmiten myds hyvän 
mielen. Tämänkertaisista suosikkini on leppoistaa. Leppoistua vol 
vaikka tutustumalla sienisanastoon. Sienten nimet kuvaavat usein 
ulkonäköä ja tuoksua osuvasti, joskus jopa runollisesti. Pörhösuomu-
helokka. Nimi, jota sietää maistella. 
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I<aksikielisyys normaalia 
kirkollisissa toimituksissa 

Kahden kymmenenkolmen vuoden pituiseen pappiskauteen i mahtuu melkoi nen 
määrä puhelinsoittoja, jotka alkavat näin: "Pitäisi saada kaksikielinen pappi, 

Eine 	
sillä ukki (tai mummi) kuoli eilen." 

Ranta 	 . . 
Miksi kaksikielinen? Eiko suomenkielinen ruta? Ei ruta, sulla lasten kieli on 
jäänyt kovin vajavaiseksi ja lastenlapset eivät ehkä osaa suomea lainkaan. 
Suomen kieltä tarvitaan Suomesta tulevien sukulaisten tähden ja ehkä myös 
kunnioituksesta vainajaa kohtaan. Puhtaasti suomen kielellä toimitettavat 
hautajaiset ovat tänä päivänä todellisia harvinaisuuksia. Olen jo niin tottunut 
näihin kaksikielisiin toimituksiin, että ne eivät ole minulle enää mikään 
ongelma. 

Hautajaiset ovat surullinen asia. Silti muutamat tämän kesän hautajaisista 
jäivät aivan erityisesti lämmittämään mieltäni. Ruotsissa suurimman osan 
elämäänsä elänyt suomalainen mies kuoli. Perhe halusi kaksikieliset 
hautajaiset. Syy ci kuitenkaan tällä kertaa ollut siinä, että puoliso ja lapset 
eivät olisi osanneet suomea, vaan saattojoukossa oli paljon myös ruotsalaisia. 

Merkillistä tässä perheessä on, että lapset, jotka ovat syntyneet Ruotsissa, 
puhuvat edelleen hyvää suomea, vielä merkillisempää, että myös heidän 
lastensa suomen kjell on vahva, ja kaikkein merkillisintä se, että kahdella 
näistä lapsenlapsista on englanninkielinen isä. Lapset ovat siis jo pienenä 
saaneet lahjaksi kolme kieltä: suomen, englannin ja ruotsin. 

Toinen, myös tänä kesänä sattunut ja mieltä lämmittävä tapahtuma, oh i eräs 
kastetilaisuus. Lapsen äiti on entinen rippikoululaiseni ja hän, huolimatta siitä, 
että on syntynyt Ruotsissa, puhuu hyvää suomea. Lapsen isä on chileläinen ja 
hänen äidinkielensä on siis espanja. Kysyin vanhemmilta unitä kieltä he 
aikovat puhua pienokaiselleen. Isä sanoi heti: "Minä puhun tietysti espanjaa" 
ja äiti puolestaan: "Minä aion puhua suomea." 

Valitamme usein sitä, kuinka suomi heikkenee ja katoaa meiltä ruotsinsuoma-
laisilta. Totta se varmasti onkin. Suomen kielen asema ej koskaan ole ollut 
erityisen vahva tässä maassa. Monet toisen polven ruotsinsuomalaisista ovat 
jopa hävenneet suomalaisuuttaan ja suomea. Vasta viime vuosien aikana suoma-
laisuutta on ryhdytty arvostamaan. Liekö sitten syy moiseen Nokiassa vai 
Lord issa? 

Ohipa miten oh, ainakin nuo pari kertomaani tapausta herättivät minussa 
luottamuksen siihen, että suomi ej tästä maasta katoa niin kauan kuin yksikin 
juuriansa kunnioittava ja rakastava ruotsinsuomalainen elää ja asuu täällä. 

"Kyllä se kuulee suomen kielen, joka ymmärtää kaikkein mielen", sanoi 
Agricolakin aikoinaan. 

Kirjoittaja vihittiin papiksi vuonna 1987 ja hän toimii Västerdsissa 
ruotsinsuomalaisten parissa. 
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SR SISU RADIO 
4o-vuotin haasteetja mhdoIIisuudet 

Sisuradion kovin kilpailuvaitti on, että vihemmistöviestimenä se 
tarjoaa suomeksi, meänkielellä ja suomenruotsiksi sellaisia tie-
dollisia, kielellisiLi ja kulituurisia virikkeitä, joita kukaan muu ej 
samassa määrin Ruotsissa tarjoa. Sisuradio on näiden vhemmis-
töjen monipuolinen, koko maan kattava päivittäinen kohtauspaik-
ka - sekä eetterissä että verkossa. Vahvana vaittina kilpailussa on 
myös radion nopeus. 

Pöivi 
Tompuri 

Syyskuussa SR Sisuradio, suomen-
ja meänkielinen radiokanava, viettää 
40-vuotispäiväänsä. Ruotsin Radion 
suomenkielinen toimitus aloitti toi-
mintansa vuonna 1969. 

Toki suomea ja meänkieltä oli kuu-
lunut eetterissä jo paljon aikaisem-
min: vuonna 1957 Ragnar Lassinantti 
aloitti Pohjoiskalotin suomenkieliset 
lähetykset. "Ragnarin raatiota", suo-
menkielisiä turistiuutisia, tietoa mot-
sin yhteiskunnasta ja työmarkkinois-
ta, lähetettiin Ruotsin radiossa jo 
1 960-luvulla. Mutta syksyllä 1969 
alkoivat vakituiset, valtakunnalliset 
lähetykset. Innokkaalla toimituksel-
la, johon kuuluivat toimituspäällikkö 
Stig Törnroos, vakituinen toimittaja 
Pertti Pitkänen ja Yleisradion vierai-
leva toimittaja Jouko Blomberg, oh 
yhtä innokas avustajajoukko. 

Pinnalla on pysyttävä 

yltyvässä myrskyssä? 

Herätyskello naftaliiniin 
Muutama vuosikymmen sitten eräs 
kuuntelija kertoi, että hänellä on he-
rätyskello soimassa, että hän muistaa 
kuunnehla radion suomenkiehisiä lä-
hetyksiä. Silloin lähetyksiä oli vain 
muutaman kerran päivässä, jotkut 
vain viiden minuutin pituisia. Tänä 
päivänä Sisuradio lähettää analogista 
(kanavat P2, P4. 1?6) ja digitaahista oh-
jelmaa (dab/webb) kaiken kaikkiaan 
aamu kuudesta ilta kymmeneen. Ver-
kossa ohevasta kolmenkymmenen päi-
vän arkistosta suosikkiohjelmansa voi 
kuunnehla mihloin tahansa. Sen hisäksi 
verkkosivuilla on tiivi stettyä tietoa 
uutisista ja ohjelmien sisählöistä. Voi-
ko kuuntelija siis laittaa herätyskellon 
naftahiiniin ja voivatko Sisuradion 
työntekijät luottaa siihen, että kuunte-
hijoita riittää? 

Juttumatkoja toimitus teki Kiirunaa 
myöten, mutta silloin ei vielä osattu 
aavistaa, että suomen- ja meänkielisiä 
toimituksia ohisi tulevaisuudessa Mal-
möstä Pajalaan ja että ohjehmatarjon-
nassa ohisi eri kanavilla sekä valtakun-
nalhisia että alueelhisia ohjelmia. 

Mutta jo sihloin toimituspäällikkö 
Stig Törnroos asetti ohjelmatoiminnan 
peruskysymyksiä: kenelhe lähetämme 
ohjelmia, millaisilla ohjelmifla saavu-
tamme kuuhijamme, mikä on suomen-
kiehisten lähetysten tehtävä ja merkitys. 
Nämä ovat myös tänään Sisuradion 
poittavat kysymykset, mutta niihin on 
hisättävä vielä yksi: Miten Sisuradio 
pysyy pinnalla mediamaailman yhä 

Kivenkova kilpailu 
Sisuradion kuuntelijahle on ehkä edel-
leen hyötyä herätyskehlosta ja känny-
kän muistutuspiippauksesta. Ovathan 
analogiset eli "tavahhisen radion" lä-
hetykset vieläkin muutaman kenan 
päivässä lähetettäviä ikkunoita ruot-
salaisilha kanavihla. 

Kun suunnitelmat Ruotsiin raken-
nettavasta digitaahisesta radiosta kaa-
tuivat maaliviivalla vuonna 1998, 
putosi myds pohja vasta perustetulta 
valtakunnalhiselta suomenkiehiseltä, 
rneänkiehiseltä ja suomenruotsalaisel-
ta digitaahiselta kanavalta. Digitaahiset 
lähetykset kuitenkin jatkuvat analo- 
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gisten rinnalla, ja niiti voi kuunnella 
tietokoneesta, kaapelitarjonnasta ja 
dab- ja webb-radioista. Kuuntel ijoiden 
saavuttaminen tällaisen pirstoutuneen 
jakeluverkon kautta el ole helppoa. 
Varsinkaan kun kilpailu ihmisten saa-
misesta eri viestimien ääreen samaan 
aikaan kiristymistään kiristyy. 

Joukkotiedotus val yksilölli-
nen tiedonhankinta 
Uudet tekniset mahdollisuudet ovat 
joukkotiedotusmaailmassa saaneet 
aikaan lähes vallankumouksen. Inter-
net, kännykkä ja pod ovat mullistaneet 
mahdollisuutemme hankkia tietoja ja 
viihdettä. Enää ej tarvitse odottaa aa-
mulehteäja istua radion ja tv:n ääressä 
tietyllä kellonlyömällä, jotta tiedon- ja 
viihteennälkä tulisi tyydytettyä. Jo tänä 
päivänä - ja yhä enemmän tulevaisuu-
dessa - kuluttajat vaativat, että tarjon-
taa on saatavilla nopeasti ja milloin 
tahansa vuorokauden aikana. Viestimet 
yhdistyvät verkossa, jossa sekä radio 
ja tv että sanomalehdet tarjoavat sekä 
liikkuvaa kuvaa että ääntä ja tekstiä. 

Tietoa hakiessaan kuuntelija ja luki-
ja pystyvät valitsemaan satojen tv- ja 
radiokanavieri välillä samoin kuin lu-
kemaan niin montaa lehteä kuin huvit-
taa. Kaiken tämän lisäksi yksilöllistä 
tietoa ja ajanvietettä saa mm. interne-
tin Google-hakukoneesta ja erilaisis-
ta verkkoyhteisöistä. Myös interak-
tiivisuuden mahdollisuuksia on yhä 
enemmän. Perinteiset joukkoviestimet 
joutuvat vääjäämättä uudistamaan toi-
mintastrategiaansa. Niin myös Sisura-
dio. 

Sisuradion kilpailuvaltit 
Sisuradion kovin kilpailuvaitti on ka-
navan ainutlaatuisuus. Kukaan muu ci 
tarjoa samassa laajuudessa samanlai-
sia tiedollisia, kielellisiä ja kulttuuri-
sia virikkeitä eikä kerro ruotsinsuo-
malaisia koskevista päätöksistä eikä 
täkäläisten ihmisten arjesta ja elä- 

mästä. Sisuradio on suomenkielisten, 
meänkielisten ja suomenruotsalaisten 
vähemmistöjen monipuolinen, koko 
maan kattava päivittäinen kohtaus-
paikka - sekä eetterissä että verkossa. 
Sisuradion verkkosivut toimivat an-
siokkaasti ruotsinsuomalaisena päi-
välehtenä ja välittävät vähemmistöä 
koskevia uutisia. 

On todella upeaa kuunnella vaikkapa 
Studio Sisun suoraa lähetystä Tukhol-
man kulttuurifestivaal len höyrysaunas-
ta, kuinka Eskilstunan Erkki-koulukas 
kertoo Keski-Ruotsin aluelähetyksissä, 
miten kiva on tulla oppimaan, ja Sisu-
uutisten selvitystä koko maan ruotsin-
suomalaisten koulujen oppilasmääris-
tä. 

Vuoden mittaan tehtyjä lukuisia 
Merkkivuosiohjelmia - mm. 100 mi-
nuuttia ruotsinsuomalaista historiaa 
- voi kuunnella Sisuradiosta jälkikä-
teen. Ruotsinsuomalaisia uutisia, jut-
tuja ja reportaaseja eri puolilta Ruot-
sia voi pysähtyä kuuntelemaan pitkin 
päivää. Tarjolla on kulttuunia, kiinnos-
tavia henkilöitä, urheilua, lasten- ja 
nuortenohjel mia, viihdettä, musiikkia 
ja hartauksia. Aluetoimitusten sivuilla 
voi surffailla mielin määrin... Sisura-
dio antaa runsaasti ravintoa kuunteli-
joiden ruotsalaiseen maaperään istute-
tuille juurille! 

Tämä valttikortti el kuitenkaan ni-
tä, ios ohjelmistoa el kehitetä vastaa-
maan ajan haasteisiin. Ohjelmia pitää 
olla tarjolla vanhoille uskollisille kuu-
lijoille, mutta niiden pitää houkutella 
myös uusia kuulijoita, kaikista ikä-
ryhmistä. Vähemmistöradion, kuten 
vähemmistöjen yleensäkin, pitää huo-
lehtia myös jatkuvuudestaan. Sisura-
dion tulevaisuuden elinehto on, että 
se saa kuulijoita myös nuoremmista 
ikäryhmistä. 

Iloa, viihdettä ja lohtuakin 
Uudessa ohjelmistossaan Sisuradio 
terävöittää ja kehittää tuttuja ohjel-
mia sekä luo uusia. Uutis- ja ajankoh-
taisohjelmat ovat edelleen Sisuradi-
on keskeisintä tarjontaa. Yhteistyön 
kehittäminen Tukholman ja muiden 
alueiden työntekijöiden välillä takaa, 

Perinteiset joukkoviestimet joutuvat 
vääjiämLittä uudistamaan toiminta-
strategiaansa. 
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että olemme ajan hermolla. Sisura-
dion tutkiva journalismi vähemmis-
töpolitiikan toteuttamisesta voi näin 
tehostua. Yhteistyötä Ruotsin radion 
reportteriverkoston kanssa jatketaan 
ja näin vähemmistöuutiset voivat tu-
levaisuudessakin nousta ruotsalaisten 
uutislähetysten kärkeen! 

Asiaohjelmien lisäksi Sisuradio 
haluaa tietysti tarjota iloa, viihdettä, 
ehkäpä lohtuakin. Soili & Waronen 
-show ja Mäntvsoopa-show saavutta-
yat laajemmat kuulijakunnat nyt, kun 
ohjelmat lähetetäLin P4-kanaval la per-
jantaisin. Tavoitteena on, että ohjel-
mat saavuttavat uusia kuulijoita nuo-
rista aikuisista, mutta sisällöltään ne 
ylittävät sukupolvien rajoja. P2:n Iau-
antain ohjelma Oilioili on kuuntelijoi-
den ja lempimusiikin kohtauspaikka, 
digitaalisessa aamupäivälähetyksessä 
soitetaan toivelevyjd päivittäin ja Ret-
rossa iskelmien ja hittien helmiä. 

Sisuradiolle on tärkeää kehittäd fluor-
ten ohjelmia nuorten itsensä kanssa. 
Tähti-ohjelmaa on tehty radiopajoissa 
yhteistyössä ruotsinsuomalaisten luok-
kien kanssa. Tämän ansiosta koululais-
ten omia iiäniä ja ajatuksia kuullaan yhä 
enemmän cetterissäja verkossa. 

Finska pinnar -ohjelma kehittää 
ruotsinsuomalaisten nuorten kohtaus-
paikkaa nettiin, mutta ohjelmalla on 
myös analoginen lähetysaika P4-ka-
navalla, jotta mahdollisimman moni 
löytäisi tämän Ruotsin suomalaistaus-
taisia muusikkoja ja julkkiksia ja uutta 
suomalaista poppia ja rokkia esittele-
vän ohjelman. Lastenohjelma Roket-
tia tehdään myös entistä tiiviimmässä 
vuorovaikutuksessa lasten kanssa; he-
hän juuri ovat tulevaisuuden kuunte-
lijoita! 

Läheinen kanssakäyminen kuunte-
lijoiden kanssa, olipa kysymys kult-
tuuri-, urheilu-, uutis-, ajankohtais- tai 
mistä tahansaohjelmista, on äärimmäi-
sen tärkeää Sisuradiolle uuden vuosi-
kymmenen lähestyessä. Interakti lvi-
suus ej ole muodikasta sanahelinää, 
vaan se avaa uusia mahdollisuuksia 
tuoda sekä kuulolle että nettiin näky-
ville ruotsinsuomalaisia, meänkielisiä 
ja suomenruotsalaisia koko maasta. 

Verkkopalvelut, kännykät, POD- ja 
webb-radiot tarjoavat koko ajan uusia 
keinoja myös Sisuradion ohjelmien 
jakeluun ja tarjontaan. Uutta tekniik-
kaa eivät käytä ainoastaan nuoret kuu-
lijat, vaan tutkimusten mukaan myös 
seniorit käyttävät tietokonetta yhä 
enemmän. 

Yhdistävä kohtauspaikka 
Joidenkin vuosien kuluttua saattaa 
olla mahdollista koota kaikki kuulijat 
yhdelle ainoalle Sisukanavalle. Ruot-
sin Radio ja kaupalliset radiokanavat 
ovat nyt yhdessä alkaneet vaatia digi-
taalisen radion toteuttamista, ja myös 
pol i itikot ovat nostaneet kysymyk-
sen uudelleen esiin. Ennen seuraavia 
valtiopäivävaaleja asiassa tapahtuu 
tuskin mitään konkreettista, mutta ki-
vet ovat alkancet vieriä. Sisuradiossa 
odotamme tietysti myönteistä pää-
töstä. Tärkeintä 40-vuotiaalle on kui-
tenkin luoda kanavasta kuuntelijoita 
yhdistävä kiinnostava ja kilpailuky-
kyinen kohtauspaikka ja toimia siten 
myös vähemmistöjen tulevaisuuden 
tärkeänä rakentajana. 

www.sr.se/sisuradio  

Kirjoittaja on SR Sisuradion kanavapäällikkö. 
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UuciTissanoja 

U ud issa naterveiset 
I<ieI itoimistosta 

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen sana-arkistoon poimi-
tuissa sanoissa heijastuvat ti11ä kertaa varsinkin erilaiset yhteis-
kunnalliset ilmiöt. 

citykani kaupunkie1ämän sopeu-
tuneet, nopeasti lisääntyvät kanit, 
joista on muodostunut Helsingissä 

Riitta 	ongelma, koska ne syövit puistojen 
Eronen 	istutukset 

kameraistua kameroiden (myös 
valvontakameroiden) yleistyminen 
yhteiskunnassa 

Ieppoistaa rauhoittaa suoritus- ja 
kilpailuhenkisessä yhteiskunnassa 
vallitsevaa kiireistä tahtia, "down-
shiftata" (Timo Koposen kirjassa 
Leppoistamisen tekniikat käytetty 
sana) 

mediamaksu suunnitteilla oleva, ny-
kyisen televisiolupamaksun korvaava 
maksu 

monikansainen monesta kansasta 
koostuva; sana esiintyy Bolivian 
uudessa pitkässä nimessä Bolivian 
monikansainen liittovaltio 

rinnakkaiskielisyys eri kielten rin-
nakkaiselo yhteiskunnassa 

terveyskioski terveydenhuollon toi-
mipiste, joka tarjoaa yksinkertaisia 
terveyspalveluja 

urhous presidentti Urho Kekkosen 
tavoin (= jämäkästi) toimiminen 
(Suomen Keskustan eurovaalikam-
panjassa käytetty ilmaus) 

verkkoyhteisöpalvelu palvelu, jonka 
avulla ihmiset voivat verkostoitua In-
ternetissä, esim. Facebook ja Twitter 
(Sanastokeskus TSK:n Termitalkoi-
den suositus sosiaalisen verkostopal-
velun sijasta) 

öljydieetti (kuv.) pyrkimys vähentää 
öljyn käyttöä energian ja ilmaston 
säästämiseksi 
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Kenen kielitaito riittää 
työelä mässä? 

Minna 
Suni 

Suomessa käydäLn vilkasta ja ajoit-
tain tunteenomaistakin keskustelua 
siitä, millaista kielitaitoa eri työteh-
tävissä toimivilta maahanmuuttajilta 
saa tai täytyy vaatia. Vettä myllyyn on 
lisännyt työperusteinen maahanmuut-
to, jota myös nykyinen hallitusohjel-
rna on sitoutunut edistämään. 

Vaikka työperusteinen maahan-
muutto väheni selvästi heti taloustaan-
tuman tullen, etenkin terveydenhoito-
alalla on jatkettu rekrytointia suoraan 
ulkomailta, koska henkilöstövajetta 
riittää. Juuri tällä alalla kysymys kie-
litaidosta on osoittautunut erityisen 
tulenaraksi. Elokuinen otsikko lita-
Sanomissa (5.8.2009) kertoo kipi-
nöiden sinkoilusta: "Kansanedustaja 
vaatii: Kielitaidottomat pois vanhus-
tenhuoilosta!" 

Miten hyvin vanhusten parissa toi-
mivan lähihoitajan siis pitälsi hallita 
suomea? Entä terveyskeskuslääkärin? 
Kuka työnhakijan tai -tekijän kielitai-
don riittävyyttä vol arvioida, ja mitä 
kielitaidolla tai ammatillisella kieli-
taidolla ylipäänsä tarkoitetaan? Näitä 
kysymyksiä esitetään nykyään joka 
suunnalta. 

Viitekehys käytössä 
Suomalaisessa koulutusjärjestelmäs-
sä on otettu hyvin laajasti käyttöön 
Eurooppalainen viitekehys (Common 
European Framework for Reference, 
CEF). Tämä Euroopan neuvoston 
kehittäimä kuusiportainen taitotaso-
asteikko toimii nykyään kielikoulu-
tuksen selkärankana esiopetuksesta 
korkea-asteelle. Myös eri kielissä 
suoritettavat yleiset kielitutkinnot 
nojaavat samaan asteikkoon. Tama 
ratkaisu on yhtenäistänyt kielikoulu-
tustaja arviointia sekä samalla yksin- 

kertaistanut kielitaitotavoitteiden ja 
-vaatimusten asettamista myös työelä-
mässä. Esimerkiksi lähihoitajalta vaa-
ditaan yhä useammin "hyvän" suomen 
kielen taidon sijaan "vähintään tason 
3" suomen kielen taitoa. Haasteita on 
silti myös jäljellä. 

Viitekehyksen perusideana on ku-
vata toiminnallisen kielitaidon ke-
hittymistä neljällä osa-alueelia, jotka 
ovat puheen ymmärtäminen, tekstin 
ymmärtäminen, puhuminen ja kirjoit-
taminen. Osa-alueiden sanalliset ku-
vaukset keskittyvät siihen, mitä kielen 
avuila osataan tyypillisesti tehdä kul-
lakin kuudesta taitotasosta. Esimer-
kiksi juuri tasolla 3 (toisin merkittynä 
Bl), jota mm. Suomen kansalaisuu-
den hakijoilta edellytetään, puheen 
ymmärtämisen taidosta on esitetty täl-
lainen yleisluonnehdinta viitekehyk-
sen suppeassa, itsearviointia varten 
laaditussa versiossa: 

"Ymmärrän pääkohdat selkeästä 
yleiskielisestä puheesta, jossa käsitel-
lään esimerkiksi työssä, koulussa tai 
vapaa-aikana säännöllisesti esiintyviä 
ja minulle tuttuja aiheita. Tavoitan 
pääkohdat monista radio- ja tv-ohjei-
mista, joissa käsitellään ajankohtaisia 
tai minua henkilökohtaisesti tai am-
matillisesti kiinnostavista asloita, kun 
puhe on melko hidastaja selvää." 

Tällä tasoiia oleva ej siis kuunteli-
jana vielä selviydy kovin nopeasta tai 
rnurteeiiisesta puheesta, itselle uusis-
ta aihepi ireistä tai yksityiskohtaisesta 
informaatiosta. Työnantajan arvioita-
vaksi jää, riittääkö vaikkapa tällainen 
ymmärtämistaito työtehtävien suo-
nittamisessa, ja millaista taitoa muli-
la kielitaidon osa-alueilla tarvitaan. 
Tärkeä linjaus on sekin, vaaditaanko 
työntekijältä tiettyä kielitaidon tasoa 
heti vai esirnerkiksi vasta panin vuo-
den kuluessa. 

Joiliakin aioilla kielitaitovaatimuk-
sia on jo yhtenäistetty. Esimerkiksi 

Miti kielitaidolla tai ammatillisella 
kielitaidolla y1ip.änsä tarkoitetaan? 
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1iäkäriltä, joka ej ole EU- tai ETA-
kansalainen, vaaditaan suomen kieles-
sä vihintän Bl -tason kiel itaitoa (eli 
yleisten kielitutkintojen yleistaso 3), 
että huu voi saada luvan harjoittaa am-
mattiaan Suomessa. EU/ETA-alueel-
ta tulevia lääkiireitä taas koskee vain 
mäuruys, jonka mukaan terveyden-
huollon ammattihenkilölluj on oltava 
hänen hoitamiensa tehtävien edellyt-
tämä kielitaito. Työnantajan vastuulla 
on varmistaa, että työntekijä täyttää 
vaatimuksen. 

Kiel itaidon eri osa-alueet kehittyvät 
usein eritahtisesti: puhumistaito on 
yleensä heikompi kuin puheen ym-
märtämisen taito,ja suullinen kielitaito 
taas kirjallista vahvempi. Yksilöllisten 
kielitaitoproflulien tunnistaminen ja 
huomioiminen niin kielikoulutukses-
sa kuin työhönotossakin on tarpeen. 
Tähän viitekehys on toimiva työkalu. 
Ammati Ilisen kielitaidon erittelyyn se 
sitä vastoin ei ainakaan nykyisellään 
sovel lu. Lähihoitajan kielitaidon pitäi-
si kuitenkin kattaa erilaisia aihepiirejä 
ja viestintäkäytänteitä kuin vaikkapa 
tietotekniikka-asiantuntijan. 

Ammatillinen kielitaito 
hankitaan vasta työssä 
Ammatillinen kielitaito on jäänyt suo-
men kielen opetuksessa ja myös tutki-
muksessa toistaiseksi melko vähälle 
huomiolle. Jyväskylän yliopistossa 
meneillään olevassa Suomi työkielenä 
-tutkimuksessa tätä teemaa kuitenkin 
tarkastellaan nimenomaan työperus-
teisen maahanmuuton näkökulmasta. 

Jo tähänastiset tulokset kertovat, 
että monet Suomeen ulkomailta palka-
tut kokevat jääneensä ilman mielekäs-
tä kielikoulutusta, ja että ammatillisen 
kielitaidon hankkiminen tapahtuu 
yleensä vasta työtehtävissä jo toimit-
taessa, keskellä tydpaikan vuorovai-
kutusta. Ensimmäiset intensiivisen 
kielenoppimisen vuodet ovat usein 
paitsi työntekijän itsensä myös hänen 
lähityöyhteisönsä kannalta kuormitta- 

via ja välillä motivaatiotakin koettele-
via. Työtä tehdään sanakirja taskussa 
ja työtovereihin toistuvasti tukeutuen. 
Vähitellen viestinnällinen itseluotta-
mus kuitenkin karttuu ja esirnerkiksi 
asiakastyö alkaa luonnistua myös it-
senäisesti. Eri aloilla työskentelevien 
kokemukset asiakastilanteista ovat 
yhteneviä: asiakkaat sietävät kielitai-
don puutteita melko hyvin. Sen sijaan 
verkkokeskusteluissa törmää usein 
siihen logiikkaan, että ellei työntekijä 
hallitse suomea kunnolla, hänen koko 
alumattiataitonsa on kyseenalainen. 

Työvoimahallinnon kustantama ko-
toutumiskoulutus, joka on tarkoitet-
tu työttöminä työnhakijoina oleville 
maahanmuuttajille, pyrkii antamaan 
eväät peruskielitaidon hankintaan. Ta-
voitetaso on sama, joka kansalaisuu-
teen vaaditaan - tosin sille ylletään 
vaihtelevasti. Suoraan ulkomailta pal-
kattavat ovat sikäli väliinputoajia, että 
he eivät ole kotoutumiskoulutuksen 
piirissä, mutta myöskään työnantajat 
tai rekrytointiyritykset eivät yleensä 
osallistu heidän kielikoulutuksensa 
järjestämiseen. Monien vapaa-aika 
kuluukin itseopi skelun merkeissä, 
koska sopivaa kielikoulutusta ei ole 
tarjolla. Muutami Ile ammattiryhmille 
on pystytty järjestämään projektira-
hoituksella suomen kielen täsmäope-
tusta, mutta kattavana tällaista kou-
lutustarjontaa ei missään tapauksessa 
voi vielä pitää. 

Työnantajilla -ja toki työntekijöillä 
itselläänkin - on usein myös epärea-
listisia odotuksia kielitaidon kehitty-
misen nopeuden suhteen. Tehokkain-
kaan itseopiskelu ja kielikoulutus ei 
kuitenkaan voi nopeuttaa luontaista 
oppimisprosessia määrättömi in. Harva 
pystyy saavuttamaan monipuolisen, 
niin arkiset kuin ammatillisetkin tar-
peet kattavan kielitaidon esimerkiksi 
kolmessa vuodessa. Kielenoppiminen 
vie aikansa, eikä aikuisoppijoiden 
kielitaidon riittävyyden mittapuuksi 
parane asettaa suomea äidiukielenään 
käyttävien taitotasoa. 

Toisaalta ammattikieli näyttää ole-
van usein haaste myös niille suomea 
äidinkielenään puhuville paluumuut-
tajille, jotka hakeutuvat Suomen 

Puhumistaito on yleensä heikompi 
kuin puheen ymmärtämisen taito. 
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työmarkkinoille. Jos sekä koulutus 
että tydkokemus on hankittu muulla 
kielellä, el oman ammattialan kieli ja 
viestintiku1ttuuri väIttmLiitti ole hal-
linnassa suomeksi, vaikka kielitaito 
muuten olisikin vahva. Näissäi tapa-
uksissa ammattikielen hallinta tosin 

kehittyy nopeasti - kunhan vain ensin 
onnistuu saamaan työpaikan. 

Kirjoitlaja on fl/as qfian tohtor, ja tyo.kentelee 
lehtorina fyra.kvkm yliopisto,ssa. 

I<ieIiIaI<i tullut voimaan 

Paula 
Ehrnebo 

Kieliviestissä on aikaisemmin kerrot-
tu kielilakiehdotuksesta, joka tehtiin 
vuoden 2008 alussa. Laki hyväksyt-
tiin toukokuussa ja se tuli voimaan 1. 
heinäkuuta. 

Vuonna 2005 hyväksytyt kielipo-
liittiset tavoitteet on näin ollen vah-
vistettu lailta. Ruotsi on Ruotsin pää-
kjell, joka on yhteiskunnan toimintaa 
ylläpitävä kieli ja jota kaikki voivat 
käyttää keskenään. Laissa luetellaan 
myös tunnustetut vähemmistökielet ja 
ruotsalainen viittomakieli, jolla on vii-
hemmistökielten kaltainen asema. 

Laissa säädetään, että julkisen toi-
minnan kielenkäytön tulee olla yk- 

sinkertaista ja korrektia. Tämä vaati-
mus ej koske vain ruotsin kieltä, vaan 
kaikkia julkisessa toiminnassa käytet-
täviä kieliä - siis myös vähemmistö-
kieluä. Tämä on erittäln hyvä määräys, 
koska sen nojalla voidaan vaatia, että 
viranomaiset muun muassa käannök-
siä tilatessaan kiinnittävät huomiota 
myös tekstin laatuun eivätkä pelkäs-
tään hintaan. 

Laki koskee kaikkia Ruotsissa käy-
tettäviä kieluä, mikä on ainutlaatuista 
koko maailmassa. Lain mukaan jo-
kaisella Ruotsissa asuvalla on oikeus 
käyttää äidinkieltään olipa se mikä 
tahansa. 
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Leksikografian tutkijat koolla 

Runa 
Heikki/ii 

Leksikografian pohjoisinainen yhdis-
tys, jonka tavoitteena on kehittää sekä 
tieteellistä että käytnnön sanakirja-
työtä Pohjoismaissa ja edistäi poh-
joismaista leksikografian yhteistyöt, 
perustettiin Oslossa vuonna 1991 en-
simmiiisen pohjoismaisen leksikogra-
fian konferenssin yhteydessä. 

Yhdistys järjesti 10. leksikografian 
konferenssin 3.-5.6.2009 Tampereella. 
Kutsujina toimivat Tampereen yliopis-
ton Kieli- ja käännöstieteiden laitos 
sekä Norjan Kielineuvosto. 

Koska kyseessä oli 10-vuotiskonfe-
renssi, osanottajia oli erityisen paljon, 
satakunta henkeä. Näistä noin kaksi 
kolmasosaa piti esitelmän. 

Tampereen yliopiston rehtorin Krista 
Varantolan, professori Kristina Nikulan 
ja tutkijatohtori Harry Lönnrothin terve-
tuliaissanojen jälkeen oli ensimmäisen 
plenaariesitelmän vuoro. Konferenssin 
avauspuheen pitäjäksi oli kutsuttu Rein-
hard R. K. Hartmann Exeterin yliopis-
tosta Englannista. Hänen esitelmänsä 
nimi oli Has Lexicography Arrived as 
an Academic Discipline? Reviewing 
Progress in Dictionary Research during 
the Last Two Decades (Onko leksiko-
grafiasta tullut akateeminen tieteenala? 
Katsaus sanakirjatutkimukseen kahden 
viime vuosikymmenen ajalta). Hart-
mann pohdiskeli sanasto- ja sanakirja-
työn ja alan tutkimuksen kehittymistä. 
Seuraavan konferenssipäivän avasi kon-
ferenssin toinen plenaaripuhuja, Hen-
ning Bergenholtz Århusin yhiopistosta. 
Hänen esitelmänsä nimi oli En ordbog 
er en brugsgenstand (Sanakirja on käyt-
töesine). 

Muut, ns. sektioesitehmät, oli ryhmi-
telty teemoittain. Esitelmiä pidettiin aina 
kaksi samaan aikaan ja teemoja oli nehi-
sen päivässä. Niitä olivat mm. idiomit,  

yhdyssanat, suomenkiehiset sanakirjat, 
kaksikieliset sanakirjat, vanhat sanakir-
jat ja niiden sanasto sekä heksikografia 
ja Internet. 

Suomenkielisiä sanakirjoja koske-
vissa esitelmissä selostettiin mm., mitä 
sanakirjat kertovat suomen kielestä ja 
miten esimerkkifraaseja voidaan si-
joittaa sanakirjoihin, hollanti—suomi-
verkkosanakirjahanketta ja kokeelhista 
suomi—tanska-sanakirjaa. Muita aiheita 
olivat mm. Mikael Agricohan sanakir-
jan yhdyssanat ja sanahiitot ja Suomen 
murteiden sanakirja, jota esiteltiin sekä 
valaisevin että hauskoin esimerkein. 
Sanakirjan ja sanakirjatyön hisäksi ker-
rottiin myös ohjelmasta, jota sanakirjan 
laatimisessa kiiytetään. Eräässä toisessa 
suomen kiehtä koskevassa esitelmässä 
sehostettiin, mitä apuvälineitä tulevat 
kiehialan ammattilaiset kityttävät känn-
nöstyössään ja miten he niitä käyttävät. 
Konferenssissa oli myös suomenruotsa-
laisia murteita käsittehevä esitelmä. 

Omassa esitehmässäni kerroin Kie-
hineuvoston suomenkielisestä heksiko-
grafiatyöstä. Esittelin lyhyesti sanastoja, 
sekä hyhyitä Kiehiviestissä julkaistuja 
että yhteen aihepiiriin keskittyviä, kat-
tavampia sanastoja. Kerroin myös pe-
riaatteista, joita noudatamme niin sa-
nasto- kuin terminohogisessa työssäkin. 
Noudatamrne suomen kiehioppia, käy-
tämme suomalaisia vastineita, mikähi 
mahdolhista, muodostamme käännös-
lainoja, ehhei suomenkiehistä vastinetta 
ennestään ole ja viime kädessä muodos-
tamme sehittäviä käännöksiä. Kerroin 
myös tietokoneohjelmista, joita suo-
menkiehisessä toiminnassa on hyödyn-
netty jo Ruotsinsuomalaisen kielihauta-
kunnan ajoihta. 

Kirjoittaja toirnii kielenhuoltajana Kieli-
neuvostossa. 

Em 
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Suomen kielen toiminta- 
ohjelma valmistunut 

Vaikka suomen kielellii onkin lain turvaama asema, englannista on 
tullut sille vakava uhka. Siksi on laadittu toimintaohjelma, jossa esi-
tetä.än toimia suomen kielen käytön lujittamiseksi. 

Lea 
Laitinen 

Taustaa 
Kielipol i ittinen toimintaohjelma Suo- 
men 	kielen tulevaisuus j ulkistettiin 
toukokuun lopussa 2009 Helsingissi. 
Viimeisten kymmenen vuoden aika-
na kaikissa Pohjoismaissa on laadittu 
vastaavanlaisia julkaisuja, joissa kar-
toitetaan erityisesti valtioiden pdä-
kielten nykytilannetta ja ehdotetaan 
toimenpiteitä niiden käytön vahvis-
tamiseksi. Jonkin verran on käsitelty 
myös kunkin maan vähemmistökie-
liä. Keskeisin syy valtakieliä koskevi-
en strategioiden laatimiseen on ollut 
englannin kielen nopea yleistyminen 
koko maailman käyttökieleksi. Vuon-
na 2002 Pohjoismaiden neuvoston 
vuosikertomuksessa k irjoitettiin: 

Jos kehitys jatkuu samanlaisena, 
englanti saattaa vallata kaikkein kes-
keisimmät yhteiskuntaelämän alueet 
ja suomi, ruotsi, norja ja tanska typis-
tyvät yksityiselämän ja kotien kielik-
si. Englannista saattaa siis tulla yleis-
kieli, kun taas Pohjoismaiden muut 
kielet muuttuisivat arkikieliksi. 

Suomessa aihetta käsiteltiin vuonna 
1998 Kotimaistenkieltentutkimuskes-
kuksen eli Kotuksen kielipoliittisessa 
periaateohjelmassa. 	Ensimmäinen 
laaja pohjoismainen kielipoliittinen 
kartoitus valtion pääkielestä oli Mdli 
mun, jonka yksi tulos on Ruotsin tuo-
re kielilaki. Suomessa on historiansa 
seurauksena ollut kielilaki jo lähes 90 
vuotta; sen uusin versio astui voimaan 
2004. Silti suomen kielikin tarvitsi 
kattavaa toimintaohjelmaa ja ajan-
tasaista kartoitusta kiel ipoliittises- 

ta tilanteesta, jotta sen tulevaisuutta 
globaalistuvassa kieliyhteisössä voi-
taisiin arvioida ja turvata tarkoituk-
senmukaisin toimenpitein. Aloitteen 
ohjelman tekemiseksi teki Kotus ja 
sen yhteydessä toimiva suomen kie-
len lautakunta; opetusministeriö tuki 
ideaa ja myönsi työn toteuttamiseen 
erillisen määrärahan. 

Muista Pohjoismaista poiketen 
Suomessa ej siis valtiovallalta tullut 
erillistä tehtävänantoa kiel ipoliitti-
sen ohjelman valmistamiseen eikä 
ministeriö nimittänyt hankkeeseen 
edustukselliselta pohjalta valittua asi-
antuntijaryhmää. Kotus kokosi sen 
sijaan asiasta kiinnostuneista kielen-
tutkijoista pienehkön työryhmän, joka 
al koi valmistel la strategiaa. Ryhmään 
tuli kotuslaisten lisäksi jäseniä Hel-
singin yliopistolta suomen kielen ja 
kieliteknologian oppiaineista. Suo-
men kielen ja kotimaisen kirjallisuu-
den laitos tuki hanketta jonkin verran 
taloudellisesti, mutta pääasiassa työtä 
tehtiin talkoohengessä. Aineistona 
käytettiin muun muassa lakeja ja ase-
tuksia, alan kirjallisuutta, raportteja, 
katsauksia, lehtitekstejä, haastatteluja 
ja verkkokeskusteluja. Lisäksi kuul-
tim asiantuntijoita eri elämänalueilta, 
keskusteltiin ja kirjoitettiin paljon. 
Nyt ohjelma odottaa kansalaisilta pa-
lautetta ja valtiovallalta jatkotoimia. 

Ohjelman sisältö ja tavoitteet 
Suomen kielen tulevaisuus sisältää 
yhteensä kymmenen lukua, joissa 
käsitellään eri näkökulmista suomen 
kielen tilannetta. Johdannon jäl keen 
on kaksi taustoittavaa lukua, jois-
ta ensimmäisessä esitellään suomen 
julkisen käytön ja aseman historiaa 
1500-luvulta tähän päivään saakka ja 
toisessa luodaan katsaus 2000-luvun 
pohjoismaisen kielipolitiikan ideo- 

Vaikka Suomessa on ollut kielilaki 
lLihes 90 vuotta, silti tarvitaan kattavaa 
toimintaohjelmaa. 
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Iogiaan ja tähän mennessä eri maissa 
ilmestyneisiin strategioihin. Sen jäl-
keen ohjelrnassa tarkastellaan omissa 
luvuissaan nykytilanteen eri puolia: 
suomen kielen käyttöä ja opetusta kou-
lussa, korkeakouluopinnoissa ja tie-
teen kielenä, sen merkitystä kielitek-
nologiassa, käyttöä yritysrnaailmassa, 
suomen kieltä koskevaa lainsäädän-
töä, suomen käyttöä kansallisessa hal-
linnossa ja EU:n toimielimissä sekä 
mediassa ja vapaa-aikana. Viimeiseen 
lukuun on koottu kaksikymmentiiviisi 
keskeisintä toirnenpide-ehdotusta ja 
merkitty näkyville, mitä tahoja mikin 
niistä ennen kaikkea velvoittaa. 

Toimintaohjelma on pohjatyö suo-
men kielen käyttöä yhteiskunnassa 
lujittaville toimenpiteille. Ohjelmaa 
tarvitaan, vaikka suomi onkin lain 
turvaama pääkieli omassa maassaan, 
sillä lukuisten muiden kielten tavoin 
se rnenettää tällä hetkellä aserniaan 
englannille erityisesti luonnontie-
teiden, teknologian ja kaupan alalla, 
jopa oman maan rajojen sisäpuolella. 
Tällaisen kehityksen vaarana on, että 
syntyy kielellisesti muun väestön eld-
mästä erkaantunut taloudellis-tekni-
nen valtaeliitti ja vaivalla saavutettu 
demokratia supistuu. 

Toisaalta rnonikielisyys merkitsee 
kieliyhteisölle suurta henkistä voi-
rnavaraa. Suomen kielen toirnintaoh-
jelman tavoitteena onkin saada val-
tiovalta yrnmärtämädn, että Suornen 
valtio tarvitsee kokonaisvaltaisen kie-
lipoliittisen ohjelman kaikkia kielidän 
varten. Nyt tehty ohjelma on siis rnyös 
yksi tällaisen kokonaisstrategian poh-
jatöistä - kotimaisista vähemmistö-
kielistä on Kotuksessa tekeilld ornat 
ohjelmansa. (Ohjelmien alustaviin 
versioihin on mahdollista tutustua Ko-
tuksen sivuilla. Lisäksi Suomessa on 
muita, suuriakin kielivähemmistöjä, 
joiden tilannetta pitäisi kartoittaa ja 
miettiä. Samanlaisia asioita ratkotaan 
ympäri Eurooppaa. Tilannetta valvova 
Euroopan neuvosto on jo ehtinyt antaa  

oman maan kielivähemmistöjen koh-
telusta kritiikkiäkin sekä Suornelle 
että Ruotsille. 

Suomen kielen toirnintaohjelma 
lähtee siitä kaikkien Pohjoisrnaiden 
tunnustamasta periaatteesta, että on 
mahdollista ja välttärnätöntäkin eläd 
monilla kielillä yhtä aikaa. Useim-
miten kansainvälisillä areenoilla on 
tarkoituksenrnukaista käyttää esimer-
kiksi englantia ja muita kieliä, ko-
timaisissa yhteyksissä taas suomea. 
Yhden kielen ja mielen aika on ohi: 
suomea käytetään tilanteen mukaan 
rinnakkain muiden kielten kanssa. 

Ehdotuksia 

Esittelen lyhyesti ohjelman tärkeim-
mät toimenpide-esitykset, jotka tuntu-
yat varmaankin tutuilta vastaavanlaista 
hanketta vuosia seuranneista ruotsin-
suomalaisista. Kielipoliittiset nyky-
ongelmat ovat Pohjoismaissa melko 
samanlaisia. Suomen ohjelman ensirn-
rnäisenä ehdotuksena valtiovallalle on 
rnaankielipoliittisen kokonaisohjelman 
laatiminen. Tärnän hankkeen toteutta-
mista varten valtion olisi kohdistettava 
Kotimaisten kielten tutkimuskeskuk-
selle riittävät toimintaresurssit. Ruot-
sissakin kuultiin viime talvena uutisia 
Kotusta uhkaavista rajuista supistuk-
sista. Ohjelmassa huornautetaan, että 
kun suomen kieltä voidaan tutkia ja 
huoltaa laajamittaisesti vain Suomes-
sa, julkisen vallan olisi turvattava tätä 
työtä tekevien instituutioiden resurssit 
nykyajan tarpeiden mukaisesti. 

Toinen ehdotus, joka edellisen ta-
voin tulee esiin suomen kielenjulkisen 
aseman historiaa käsittelevän luvun 
yhteydessä, koskee ruotsinsuomea. 
Sen mukaan Suomen valtiovallan olisi 
vaadittava Ruotsia nostamaan ruotsin-
suomi muiden yhteiskunnan toimintaa 
ylläpitävien kielten rinnalle kaikissa 
niissä kunnissa, joissa on merkittävä 
suomenkielinen vähemmistö. Tämä 
kannanotto liittyy siis Ruotsin lakiesi-
tykseen kansallisten vähemmistökiel-
ten hallintoalueista. Ruotsinsuomen 
hallintoalueen laajeneminen on hieno 
asia, mutta jotta se voisi toiveiden 
mukaisesti kasvaa nyt rnainittujen 18 
kunnan ulkopuolelle, tarvitaan Ruot- 

Suomessa on muita, suuriakin kieli-
vähemmistöjä, joiden tilannetta pitäisi 
kartoittaa ja miettiä. 
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sin valtiolta aktiivista tukea ja tabu-
dellistakin sitoutumista. 

Viron opetusministeriön kielipo-
litiikan asiantuntija Jiiri Valge, joka 
kutsuttuna kommentoi toimintaoh-
jelmaa julkistamistibaisuudessa, oh 
yllättynyt ja hieman huvittunutkin 
tällaisen toiselle valtiohle osoitetun 
vaati muksen suorasukaisuudesta. Toi-
saalta ohjelrnan seuraavassa luvussa 
todetaan Pohjoismaiden yhteisen kie-
lipol i ittisen juhistuksen velvoittavan 
myös Suomen valtiota turvaamaan 
kotimaiset kielensä ja huolehtimaan 
muunkielistenkin asukkaittensa rut-
tävästä äidinkielen ja suomen kielen 
opetuksesta. Vaikka Pohjoismaat 
markkinoivat itseään julkisesti maa-
ilman kiebipoliittisena rnallialueena, 
ihanteet ja todellisuus ovat monessa 
kohti vielä kaukana toisistaan niin 
Suomessa kuin muuallakin. 

Suomen kouluopetuksen parantami-
seksi strategiassa esitetään useita toi-
menpiteitä. Alakoulussa luokanopet-
tajat tarvitsevat nykyistä enemmän  

äidinkielen ja kirjallisuuden oppiai-
neen koulutusta, ja 5. ja 6. luokkien 
äidinkielenopetus olisi hyvä siirtää 
aineenopettajille. Lukiossa äidinkie-
len tulokset ovat romahtaneet: ne olisi 
nostettava EU:n maiden keskivertota-
sol le, mikä vaatii kurssien määrän pa-
lauttamista vuoden 1995 tasolle. Oh-
jelmassa ehdotetaan oppiaineen nimen 
muuttamista kattavampaan muotoon 
suomen kieli ja kirjallisuus. Huomau-
tetaan myös, ettei opetusta koskevassa 
kiehipolitiikassa voi olla kyse ainoas-
taan kansall iskielistä ja englannista. 
Kuntien kieliohjetmat tulisi rakentaa 
valtakunnallisen kielipolitiikan osaksi 
ja sisällyttää niihin konkreettiset esi-
tykset siitä, mihin opetettaviin kiehiin 
mikin kunta sitoutuu. 

Yliopistojen kielipobitiikan tietoinen 
suunnittelu on avainkysymys Suomen~ 
kin tieteen tulevaisuudessa. Suomen 
kielen asemaa korkeimmassa opetuk-
sessa ja tutkimuksessa ehdotetaan pa-
rannettavaksi monin rinnakkaiskieli-
syyttä edistävin keinoin: Yliopistoille 
on laadittava kiehipoliittinen ohjelma, 
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joka takaa suomenkielisen opetuksen. 
Gradut ja diplomityöt tulee kirjoittaa 
päisääntöisesti kansalliskielillä, ja jos 
ne on kirjoitettu englanniksi, niihin on 
laadittava suomenkieliset tiiviste1mt, 
Opiskelijoiden on esite1tvä englan-
ninkielisten väitöskirjojensa tuloksia 
suomeksi. Julkisen tutkimusrahoituk-
sen ehdoksi on asetettava, että tutkija 
julkaisee alasta riippumatta myös suo-
meksi, ja tutkirnuksen arviointia var-
ten laadittavissa julkaisuluokituksissa 
on otettava huomioon myös omakie-
liset julkaisut. Lisiiksi ehdotetaan en 
tahoilla tehtävän termityön systemaat-
tista kartoitusta. 

K ielentutkimus tarvitsee nykyi-
sin ajantasaista kieliteknologiaa. 
Toimintaohjelman mukaan Suomen 
tekijänoikeuslainsäädäntöä 	pitäisi 
näiden aineistojen käytön helpotta-
mi seksi muuttaa. Rahoittajien olisi 
omaksuttava käyti{ntö, jonka mukaan 
hankkeissa syntyvät digitaaliset kie-
liaineistot saatetaan tutkijoiden yhtei-
seen käyttöön; tällaisen aineistotyön 
tarpeet olisi sisällytettävä jo hank-
keen rahoitussuunnitelmaan. Suomen 
kieliresursseja varten tulisi rakentaa 
myös (FIN-CLARIN-) infrastruktuuri, 
johon erilaiset aineistot voidaan tal-
lettaa kotimaisten ja ulkoniaisten tut-
kijoiden helposti käytettäväksi. 

Julkinen valta voisi palkita yrityksi, 
jotka kiyttävit kiännöspa1ve1uissa 
suomen kielen ammattilaisia. 

Yritysmaailmalle ehdotetaan mo-
nia toimenpiteitä, joilla suomen kie-
len käyttöä voitaisiin tukea ja vah-
vistaa. Suurissa yrityksissä tarvitaan 
kielistrategiat, joista käy ilmi, missä 
yhteyksissä suomen kieltä käytetään 
päivittäin muiden kielten rinnalla. Jos 
yrityksessä on erikielisiä työntekijöitä, 
sen tulee huolehtia suomen kielen kir-
jallisen ja suullisen taidon ylläpidos-
ta järjestämällä heille alan tekstien ja 
vuorovaikutustilanteiden koulutusta. 
Ehdotetaan myös, että julkinen valta 
alkaisi palkita sellaisia yrityksiä, jotka 
huolehtivat siitä, että käännöspalvelut 
ja kielentarkistus ovat suomen kielen 
ammattilaisten käsissä, ja jotka pitävät 

toiminnassaan muutenkin huolta suo-
men kielen ylläpidostaja opetuksesta. 

Julkishallinnon ymmärrettävä kie-
lenkäyttö on demokratian välttämätön 
ehto. Viranomaisilta voidaan siis edel-
Iyttää kunnollisia hallintoalan tekstejäl. 
Ohjelmaehdottaa sellaisenjärjestelmän 
kehittämistä, jossa kaikki virastojen 
työntekijät osallistuvat säännöllisesti 
virkakielen koulutukseen. Tutkimuk-
sen pohjalta olisi kehitettävä välineitä 
laki- ja EU-kielen sekä hallinnon teks-
tien laadun parantamiseen, seurantaan 
ja mittaamiseen. Ohjelmassa vaaditaan 
myös EU-kokouksiin lisää suomen 
tuikkausta, jotta suomalaiset voisivat 
pitää puheenvuoronsa nykyistä useam-
min suomeksi ja käyttää valmistelussa 
suomenkielistä tekstiä. Uutena ideana 
hallintokielen tason nostamiseksi esi-
tetäan valtion kielipalkintojen perusta-
mista. 

Vapaa-ajan kielimaisema näyttää 
raportin valossa monin osin valoi-
salta. Strategia tähdentää kuitenkin 
suomenkielisen kulttuurituotannon 
aktiivista tukemista, ettei se jää kan-
sainvälistymisen jalkoihin. Yhtenä 
tärkeimmistä asioista nostetaan esiin 
kirjastojen aseman jatkuva turvaami-
nen. Sekä pienilevikkisen kauno- ja 
tietokirjallisuuden suomentamista että 
peli-jaohjelmistoalan suomentamisen 
koulutusta olisi niin ikään erityises-
ti tuettava. Euroopan unionin tasolla 
Suomen on muutenkin osallistuttava 
aktiivisesti ohjelmistoalan kielipoliit-
tiseen sääntelyyn. 

Entä sitten? 

Strategioita ja ohjelmia on - joskus 
syystäkin - arvosteltu siitä, että ne 
merkitsevät ongelmien ratkaisemisen 
sijaan usein pikemminkin niiden hau-
taamista virastojen uumeniin. Vilkas 
kansalaiskeskustelu nostaisi ehdotuk-
set päättäjien tietoisuuteen ja edistäisi 
niiden toteuttamista. Tähän mennessä 
suomen kielen toimintaohjelmasta on 
saatu aika vähän palautetta. Ovatko 
valtakielen puhujat kielellisesti vä-
hemmän tietoisia kuin kielivähem-
mistöt? Suomen kielen tulevaisuus 
muistuttaa siitä, että maailman mitta-
kaavassa isotkin pohjoiset valtakielet 
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ovat vähemmistökielten asemassa. 
Ehkäpä kielenkäyttäjät innostuvat 
syksyn tullen keskustelemaan aihees-
ta Iisää. Myös ruotsinsuomalaisten 
kannanotot ohjelmaan olisivat erittäin 
toivottuja. 

Kirjoittaja on pro'essori ja rvöskentelee 
.suo,nen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden 
laitoksessa Hr/sin gin yliopistossa. 

Suo,nen kielen iulevaisuus: kielipoliitlinen toiinintaohjelina. Kirjoittajat: Auli Hakulinen, 
Jyrki Kalliokoski, Salli Kankaanpäa, Antli Kanner, Kimmo Koskennierni, Lea Laitinen, 
Sari Maamies, Pirkko Nuolijiirvi. Helsinki 2009. Kotirnaisten kielten tutkirnuskeskus, 
Verkkojulkaisuja 7. Julkaisu on luettavissa rnyös verkossa. Pdf-tiedoston osoite on http://scripta. 
kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk7L  

Kotuksen kielipoliittinen ohjelma on osoitteessa http://www.kotus.fi/index.phtml?s2064. 
Vuonna 2003 Kotus julkaisi myds ruotsin kielen laajan toirnintastratcgian Tänk om.... joka on 
osoitteessa http://scripta.kotus.fi/www/verkkoJuIkaisUt/taflk_Onh/.  

Palautetta voi lähettää osoitteeseen skt-palaute@ kotus.fi 

Viranornaiskie(estä 

Sinuttelusta viranomais- 
teksteissä 

Arja 
Meski 

Kun Ruotsinsuomalainen kielilauta-
kunta 2004 teetti tutkielman Ruotsin 
viranomaisten suomenkielisten tie-
dotteiden määrästä ja laadusta, aineis-
tosta pisti silmään sinuttelun runsaus. 
Puhuttelukoodi oli selvästi siirtynyt 
näihin suomenkiehisiin käännösteks-
teihin suoraan ruotsista. Artikkeli 
pohjautuu kirjoittajan tätä aihetta kä-
sittelevään maisterintutkielmaan. 

Suomenkiehi seen 	tiedotusperintee- 
seen tottuneesta ruotsinsuomalaisesta 
tiedotteet saattavat tuntua oudon tut-
tavallisilta. Ohjeet ja neuvot kohdis-
tetaan suoraan lukijahle sinä-muodos-
sa; jokainen kansalainen voi tuntea, 
että juuri häntä puhutehlaan. Suomen 
viranomaistyylissä taas yleinen tapa 
on välttää kohdistamasta sanottavaa 
suoraan puhuteltavalle. Sen sijaan 
käytössä ovat erilaiset kiertoilmauk-
set, yleistävä tyyli, kuten passiivi ja 
nollapersoona, sekä asioiden esittä- 

minen siten, että lukijan tehtäväksi jää 
poimia tekstistä itseään koskeva tieto. 
Näistä havainnoista sain aiheen pe-
rehtyä tutkielmassani syvemmin mm. 
seuraaviin kysymyksiin: 

Millä tavalla ja miksi Suomen ja 
Ruotsin puhekulttuurit eroavat toisis-
taan? 

Miksi sinuttelu on Ruotsissa syr-
jäyttänyt muut puhuttel umuodot, kun 
taas teitittely on Suomessa säilyttänyt 
asemansa korrektina puhuttelumuoto-
na? 

Tuheeko käännösteksteissä säilyttää 
alkuperäinen sinuttelu? 

Vertailussa kuluttajavirasto-
jen tekstit 

Tarkasteltavakseni otin Ruotsin kulut-
tajaviraston (Konsumentverket) nom 
7 000 sanaa käsittävän tiedotteen, jos-
sa neuvotaan kuluttajaa raha-asioiden 
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hoitamisessa. Vertailukohteeksi kerä-
sin Suomen kuluttajaviraston sivus-
tolta vastauksia kuluttajien kysymyk-
siin myös noin 7 000 sanan verran 
sek11 suomeksi että ruotsiksi. Tekstien 
ero oli selvä. Ruotsin kuluttajaviras-
ton esitteestä Koll pd pengarna 2006 
Iöytyi pronomini du + verbimuoto, 
objektimuotoisia tai refleksiivi sesti 
käytettyjä dig-pronomineja, possessii-
vipronomineja din, ditt, dina ja sinut-
televasti käytettyjä imperatiivimuotoja 
yhteensä 371 kappaletta. Muita puhut-
telumuotoja kuin sinuttelua esiintyi 
yhteensä 81 kertaa. Tyyli on hyvin 
suorasukaista: 

Att du har börjat läsa denna broschyr 
är ett första steg till förändring. 

Läser du vidare kan du fet tips och 
rdd som gör det lättare att avgöra vad 
du ska köpa och vad du ska avstdfrdn. 

Suomen kuluttajaviraston suomenkie-
lisissä teksteissä sinuttelevia verbi-
muotoja, sinä-pronominin eri muotoja 
sek11 possessiivipronomineja ja -suf-
fikseja oli vain 64 kappaletta. Sinut-
telua niissä näyttää lisäksi esiintyvän 
enimmäkseen sellaisissa yhteyksissä, 
joissa kysyjähle annetaan konkreettisia 
kehotuksia kuten 

Mieti tärkeysjärjeslys! 

Keinoja suoran sinuttelun välttämi-
seksi sen sijaan Iöytyi runsaasti, poi-
mintojen mukaan 386 esiintymää. 

Sinuttelun kiertokeinot 
Ruotsin ja suomen yleistävistä ilmai-
suista voidaan löytää täysin saman-
laisia tai osittain samanlaisia piirteitä. 
Ryhmää edustavat sanat ovat molem-
missa kielissä luonnohlisesti mahdol-
lisia, ja ne olivat tutkittujen tekstien 
perusteella molemmissa kiehissä myös 
suurin ryhmä sinuttelua kiertävistä 
puhuttelukeinoista. Ruotsinkielisessä 
tekstissä nhitä esiintyy 35, suomenkie-
lisessä 141 eli nom neljä kertaa enem-
män. 

Beloppen för vuxna gäller vid ldg 
fysisk aktivitet. 

Kuluttajan on mahdotonta selvittää 
vriiyksen luotettavuutta... 

Luonteeltaan samanlaisia kuin suo-
men geneerinen nollapersoona ovat 
ruotsissa geneerinen deponenttiverbi 

Ett par miljoner ... mycket pengar 
kan tyckas... 
tai inan-passiivi: 

Man vet att utgifter för läkarbesök 
kommer... 

Näitä ilmaisuja ruotsinkielisessä teks-
tissä oli käytetty kumpaakin vain ker-
ran, joten tuon ilmaisutavan voi ny-
kyruotsin viranomaisteksteissä tulkita 
olevan lähes olematon viittaamassa 
tekstin kohderyhmään. Mutta kun 
katsotaan suomenkielisen tekstin nol-
lasubjektiesiintymiä (137), geneeriset 
ilmaukset näyttävät suomeksi saavan 
runsaasti ilmenemismuotoja, jotka 
ovat lisäksi vivahteikkaita ja vaihte-
levia. 

Ainakin suurimmista ostoksista 
kannattaa säilyttää ku it it... 

Kaikki lainat on myös maksettava 
pois. 

Tavaroita ej kuitenkaan tarvitse os-
taa uusina! 

Varteenotettava ryhmä suomessa on 
lisäksi passlivi, jota vertailutekstissä 
esiintyi 39 kertaa, ruotsinkielisessä 
tekstissä sitä vastoin vain nehjä kertaa, 
joten senkin voi tulkita melko vähän 
käytetyksi ruotsissa. 

Tips och rapporter kan beställas 
frdn Konsumentver/eet eller hämtas 
på... 

Sovittu hinta maksetaan ajallaan. 

Melko käyttökehpoiseksi sitä vastoin 
ruotsissa osoittautui nominaalinen 
sivulause att + infinitiivi (20 esiinty-
mää). 

Att köra fort är att köra dyrt. 

Mutta nominaahimuotoja kuten 

Obligationen med kort eller lång 
löptid är också bra alternativ för det 
långsiktiga sparandet. 

esiintyi vain kolme kertaa. 

Suomessa taas seuraavanlaiset nomi- 
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naalimuodot ovat varsin yleisiä (Ku 	köpet inte givits eller om köpet gjorts 
luttajaviraston tekstissä 36 kertaa). 	på kredit. 

Uuteen kotiin asettuminen ja sen 	Anlitandet av en kunnig skomaka- 
varusta,ninen on hauskaa puuhaa, re kan också vara lämpligt i en sådan 
in titta törsääminen kostautuu. 	här situation. 

Tapauksia, jotka olen tulkinnut ek-
sistentiaalisiksi ilmauksiksi, elämän-
tilanteen tal jonkin mahdollisuuden 
kuvauksiksi, löytyi ruotsinkielisestä 
tekstissä yhteensä 14, suomenkieli-
sestä tekstistä vastaavasti 26. 

Budgerkalkylpro gram finns på... 
Kaksi viikkoa eräpäivän jälkeen voi 

tulla ensimmäinen maksullinen mak-
suhuo,nautus. 

Ruotsinkielisessä tekstissä nuo ilmal-
sut olivat Iähinnä eriytyneet esimerkin 
kaltaisiksi vihjeiksi siitä, mistä tietoa 
voi hakea. Suomeksi niitä sitä vastoin 
käytettiin itse tekstissä. 

Lähes jokaista edellä esitettyä yleis-
tävää puhuttelukeinoa eslintyl siis 
runsaasti suomenkielisessä tekstissä, 
jopa moninkertaisesti enemmän kuin 
ruotsinkielisessä. Suornenkielisessä 
tekstissä samassa virkkeessä voi olla 
jopa useita kiertokeinoja kuten: 

Mitä missäkin vaiheessa on teh-
tävö? Kenen puoleen käännytään? 
Mistä saa apua? Kuka mistäkin vas-
taa? Vakuutusyhtiöille vahinkojen 
selvitte[y on arkipäivää. Vakuutuk-
senottajalle ja vahingon kärsineelle 
tilanne taas on outo ja monia kysy-
myksiä herättävä. Tässä esitteessä 
kerrotaan, mitä pitää tietää ja mitä 
tehdä, kun vahinko sattuu. 

Suomenruotsalainen teksti 
Suomen kuluttajaviraston ruotsinkie-
lisiä tekstejä tarkastellessa kävi ilmi. 
että ne noudattavat hyvin pitkälle pe-
rinteistä suornalaista viranornaistyyl lä 
ja samoja sinuttelun kiertokeinoja kuin 
suomenkielinenkin teksti, esirnerkiksi 
passiivia ja nominaalirakenteita. 

De nämnda postorderköpen bör 
kunna annulleras utan kostnad, 0/fl 

det är fråga om annat än ett sk. sed-
vanligt köp, om målsmans tilLstånd till 

Lähentymistä ruotsalaistyyppiseen si-
nutteluun oli kuitenkin jonkin verran 
havaittavissa. Kielten rakenteella ei 
siis tunnu olevan merkittävää vaiku-
tusta puhuttelukoodin valinnassa. 

Puhekulttuurien erilaisuus 
Selvitellessäni syitä havaittuun eroon 
löysin eniten vastauksia perehtyessä-
ni erilaisiin kohtehiaisuusteorioihin ja 
pohtiessani kummankin maan yleis-
tä puhekulttuuria. Tärkeää näyttää 
olevan se mikä yleisesti mielletään 
kohteliaaksi tyyliksi. Kohtehiaisuus-
käsitykset taas ovat muuttuneet aiko-
jen kuluessa, ja kävi ilmi, että myös 
Ruotsin kohteliaisuuskoodi on men-
neinä aikoina ohlut etäisyyttä ottava, 
mutta modernin ajan ilmiöt ja niitä 
seurannut ns. sinuttelureformi muut-
tivat Ruotsia rajusti. Sarnankaltainen 
kehitys on ollut havaittavissa Iuonnol-
hisesti myös Suomessa, mutta siehlä 
siitä ei koskaan tullut yhtä muhhistavaa 
ilmiötä kuin Ruotsissa. Suornen puhe-
kulttuuri on säilyttänyt ornat välttele-
vät erikoispiirteensä. 

Häiritsevä sinuttelu 
Iso Suomen kielioppi toteaa, että il-
rnisubjekti on valinnainen 1. ja 2. per-
soonan verbimuodon yhteydessä ja 
että subjektin poisjäänti on ominaista 
kirjoitetulle kielelle. Ensimmäistä ja 
toista persoonaa käytetään silloin, kun 
sitä halutaan erityisesti painottaa, il-
maista vastakohtaa tms. Normaahipai-
notteisessa lauseessa pronominia ci 
tarvita, koska verbin persoonapääte il-
maisee tekijän. Persoonapronominien 
odotustenvastainen käyttö härnmentää 
lukijaa ja suomenkiehisen kerronnan 
ja puhuttelutyyl in sisäistänyt kokee 
tekstin itselleen vieraaksi. 

Kaikessa suomennostyössä, myös vi-
ranomaistekstejä suomennettaessa, 
tuhisi noudattaa kirjoitetuhle suomelle 
orninaista niukkaa persoonapronomi- 
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nien käyttöä. Näin ej ole tehty seuraa-
vassa esimerkkilauseessa (Rahasto-
eläkevirasto 2003): 

Rahastoluettelo (vieressä rahasto-
luettelon kuva) 

Ta•stä lövdät tietoa rahastoista, jois-
ta voit valita. Sin ulla täylyy olla luet-
telo, jotta löydät rahastojen numerot, 
jotka sinun tulee kirjoittaa lomakkee-
seen. 

Suomalaista kohteliaisuuskoodia ja 
suomen kielen sääntöjä noudattaen sa-
nottaisiin esimerkiksi: 

Rahastoluettelo antaa tietoa valitta-
vana olevista rahastoista. Luettelossa 
ovat myös rahastojen nuinerot, jotka 
täytetään valintalomakkeeseen. 

Ruotsin rakenteet ja puhuttelukoodi 
voivat siis vaikuttaa rajusti ja nopeas-
ti Ruotsissa kirjoitettavaan suomeen, 

ellei hallita edellä esiteltyjä suomen 
pronominien käyttösääntöjä. Mikäli 
ruotsinsuomi kauttaaltaan kehittyisi 
tällaiseen suuntaan, tuloksena olisi 
väistämättä suomensuomesta melkoi-
sesti poikkeava, pitkälti käännösteks-
teihin perustuva kielimuoto. 

Eri viranomaisten tyylit poikkeavat 
luonnollisesti toisistaan molemmissa 
maissa. Vaihtelua tuttavallisen ja etäi-
syyttä ottavan puhuttelukäytännön vä-
lillä on runsaasti niin Ruotsissa kuin 
Suomessakin, ja suomennostyössä 
on Iuonnollisesti otettava huomioon 
myös se, millaisen kuvan viranomai-
nen itsestään haluaa luoda. Sen lisäksi 
että viranomaiset noudattavat vallalla 
olevaa puhuttelukoodia, ne myös tie-
toisesti valitsevat oman tyylinsä. 

Kirjoittaja toimi .treelance-kääntäj.nä. 

Julkaisut: 

Kuusela, Irmeh & Meski, Arja 2004: Ruotsin viranornaisten julkaiseinan suo,nenkielisen tiedo-
tuksen mätirä ja laatu 2004, Ruotsinsuomalainen kielilautakunta. 
Meski. Arja 2009. Miten viranornaiset puhuttelevat kansalaisia tiedotteissaan - Ruotsin ja 
Suomen viranomaisten vertailua, Tukholman yliopisto. 

El 

Kjsjmjksiä 

Pankkini houkuttelee esitteessäan minua säästämaan vanhuuden päivien 
varalle. Siinä kirjoitetaan, että säästöilläni voin eläkeläisenä sätta guld-
kantpd tillvaron. Luulen kyllä ymmärtäväni, mitä sanonnalla tarkoite-
taan, mutta miten asian voi ilmaista nasevasti suomeksi? 

Elämään voi saada arjen kultareunuksen sallimalla itselleen jotakin sellaista, 
mikä tuottaa mielihyvää, esimerkiksi juhlallisen jälkiruoan, poreallaskylvyn 
kynttilän valossa tai ulkomaanmatkan kerran vuodessa. Kultareunuksen voi 
myös antaa toisen elämään: esimerkiksi lapsenlapset käymällä ilahduttamassa 
isovanhempiaan ja vapaaehtoiset käymällä tapaamassa yksinäisiä vanhuksia. 

Harmaassa arjessa on hyvä muistaa myös, että synkimmälläkin pilvellä on 
hopeareunus. Sanonnalla tarkoitetaan, että vaikka näyttääkin synkältä, toivoa 
silti on tai että joka asiassa onjotakin myönteistäkin, mistä voi olla iloinen tai 
jopa kiitollinen. Ruotsissa vastaava sanonta kuuluu varje moln har en silver-
kant. 

H. E. 
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Mitä mördarsnigel on suomeksi? 

Espanjansiruetana (ruots. spansk skogssnigel) syö kasvien lisäksi kuolleita 
lajitovereitaan ja on siksi saanut lisänimen tappa jaetana (ruots. mördarsni-
gel). 

Tappajaetanaa harmittomampia, mutta melko yleisiä vierailijoita puutarhoissa 
ja viljelmillä ovat mm. musrasiruetana (svart skogssnigel), peltoetana (dker-
snigel), viinimdkikotilo (vinbergssnäcka), valkohuulitarhakotilo (trädgårds-
snäcka) ja lehiokotilo (fläckig lundsnäcka). 

H. E. 

Onko romani henkilö vai kieli ja onko romanien kieli romani vai roma-
nia? 

Romani-sanalla on kaksi merkitystä. Roinani (ruots. rom) on ensiksikin ro-
manien kielelliseen ja kulttuuriseen yhteisöön lukeutuva henkilö ja toiseksi 
roman iyhteisön kieli eli romanikieli (romska, romani). Ruotsissa romanin 
tavallisimmat murteet ovat arli, kaalo, kelderag, lovari ja ns. markustavaisten 
romani (resanderomani). 

Romani on indoeurooppalainen kieli ja sen sukukieliä ovat mm. sanskrit ja 
hindi. Suomen romanien kaalo on saanut paljon vaikutteita suomesta, ja se 
eroaa huomattavasti muista romanin murteista. 

Romania puolestaan on Roman iassa puhuttava roma nian kieli, ja romaanisia 
eli latinasta kehittyneitä kieliä taas ovat romanian lisäksi mm. espanja, italia 
ja ranska. 

Romani-sanassa on niin kirjoitettaessa kuin äännettäessäkin vain yksi a. 

H. E. 

Maili vai meili? Kumpaa suositatte? 

Sähkäpostiviestin eli sähköpostin arkikielisiä muotoja maili ja meili käytetään 
rinnakkain. Englannin mail-sanan ääntämisen mukainen asu meili ja siitä 
johdettu verbi meilata (lähettää sähköpostiviesti) ovat kuitenkin huomattavasti 
yleisempiä kuin kirjoitusasun mukaiset maj11 ja inailata. 

Asiatekstissä näitä puhekielisiä ilmaisuja ej pidä käyttää. Jos sana sähköposti 
on lyhennettävä, lyhenne on sähköp. tal s-posti. 

M. T. 
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'Xie(enhuo(toa 

Ajan tasalla 

Hannele 
Ennab 

Informaatio- eli infoähkvn - tiedon ja 
viestinnn ylitarjonnan aiheuttaman 
väsymyksen - kourissa kannattaa 
syystoiminnan käynnistyessä muis-
taa, että esimerkiksi kutsu ja ilmoitus 
houkuttelevat lukemaan ja vastaavat 
siten tarkoitustaan, ios ne ovat sopi-
via pituudeltaan ja tyyliltään, hyvää 
kieltä ja selviä. Kannattaakin kerrata, 
miten numeroita ja merkkejä käyte-
tään ja miten ajankohtia ilmaistaan. 
Vaikka numerot ja merkit saattavat 
tuntua pieniltä ja vähämerkityksisiltä, 
ne ovat tärkeitä mm. tekstin ymmär-
rettävyyden kannalta. Huolimatonta 
tekstiä on ikävä lukeaja se antaa huo-
non kuvan toiminnasta. 

Päivämäärät 
Ilmoituksissa ja kutsuissa päivämää-
rät ovat keskeisiä. Suomen kielessä 
päivän ja kuukauden numeron jälkeen 
merkitään piste, onhan kyse järjestys-
luvuista. 

Kun sen perässä on piste, i'., se luetaan 
joko 'vuonna' tai 'vuosina'. Taivutettaes-
sa pisteen sijaan kirjoitetaan kaksoispis-
te. Väinö Linna svntvi v. 1920. Kortti on 
I'Oilnas.s'a v:een 2008. 

Kellonajat 
Kielenhuollon suositusten mukaan 
tunn it, minuutit ja sekunnit erotetaan 
toisistaan pisteellä, 9.30.0/. Selvyyttä 
lisää, ios eteen kirjoitetaan 'kello' tai 
'kb'. kello 9.30, klo 9.05. 

Aikavälin ilmaiseminen 
Aikavälien sanalliset ilmaisut eivät 
tuota ongelmia: inaanantaista per-
jantaihin, vhdekrdstd yhteentoista, 
tanunikuusia inaaliskuuhun, syvskuun 
ensunmötsestö maaliskuun kolman - 
teen. Kun ilmauksia halutaan lyhentää, 
äärirajojen väliin merkitdän ajatusvii-
va. Se kirjoitetaan kiinni rajakohtiin, 
esirn. na —pe, (kb) 9-11, tamini—maa-
liskuu.rsa, 1.9-3.11., 1.9-3. / 1.2006. 

Juoksevassa tekstissä kuukauden nimi 
kannattaa kirjoittaa sanallisesti: 
1. tammikuuta (luetaan: ensimmäinen 
tammikuuta), tai tamn,ikuun 1. pdi-
vd, ej '1 tammikuuta" (luetaan: yksi 
tammikuuta). Luetteloissaja muualla, 
missä tilaa on vähän, päivämäärän voi 
merkitä numeroin: 1.1.2006 (ilman 
etunollia)ja 1.1. (piste molempien nu-
meroiden perässä). 

Kansainvälisen standardin mukainen 
2006-01-01 sopii vain erityiskäyttöön 
monikielisissä yhteyksissä. Ruotsissa 
yleinen merkintätapa 1/1 2006 ej ole 
suosittava suomessa. Toisin kuin suo-
men sääntöjen mukaan, ruotsissa pis-
tettä ej merkitä päivää eikä kuukautta 
osoittavan numeron perään (1 januari 
2006). Tämä vaikuttanee siihen, että 
piste unohtuu helposti meiltä, jotka 
k irjoitamme suomea Ruotsissa. 

Vuosi, vuotta, vuonna ja 
vuosina 
Ajanilmauksissa vuosi-sanaa ej yleensä 
ole syytä Iyhentää. Lyhenne v tarkoittaa 
ilmaisuja 'vuosi' ja 'vuotta', 1 v ja 55 v. 
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Välisenä aikana 
Kuuluvatko rajakohdat aikaväliin, kun 
kirjoitetaan tammikuun 1. ja marras-
kuun 3. päivän vdlisend aikana? Tar-
koitetaanko siis aikaa 1.1-3.11. vai 
aikaa 2.1-2.112 Yleensä rajakohdat 
kuulunevat mukaan. Ilmaus on kui-
tenkin sen verran epäselvä, että lienee 
varminta kirjoittaa aikaväli numeroin, 
esimerkiksi 1.1-3.11. tai pidemmin 
1. tamin ikuuta-3. marraskuuta. 

Täysin turha välisenä aikana -ilmaus 
on, kun aikaväli on jo osoitettu aja-
tusviivalla, kuten edellä. Timaus "1.1.-
3.11. välisenä aikana" on tyyliltään 
kovin kömpelö. 

Mennessä, saakka ja asti 
Kun kurssille on ilmoittauduttava 
tammikuun 24. päivään ,nennessd, 
tarkoitetaanko, että se on tehtävä vii-
meistään 24. päivänä vaj ennen 24. 
päivää eli viimeistään 23. päivä? Il-
mauksen korvaaminen täsmällisellä 
viimeistään-ilmaisulla on suositelta-
vaa, koska numero jää mieleen ja on 



parempi muistaa piivä, jona jotakin 
on tehtävä viimeistäin, kuin piivä, 
jona kaikki on jo myöhäistä, siis set-
västi: Hakernuksen tu/cc olla per//lä 
vii,neistään 24. tammikuuta. 

Myös asti ja saakka aiheuttavat epä-
selvyyttii. Kun liike ilmoittaa, että 
tarjous on voimassa 24. tammikuuta 
asti, asiakas saattaa miettii, onko vii- 

meinen tarjouspäivä mahdollisesti 23. 
päivL Selvempi ilmaisu on Tarjouk-
sen viimeinen voimassaolopäivä on 
24. tammikuuta. 

Kun sääntöviidakko saa ähkyile-
mään, on hyvä muistaa, että Kielineu-
vostosta saa suomen kielen neuvontaa 
arkipäivisin kb 9-12. Neuvontanu-
mero on 08-455 42 20. 

Sienisanasto 
Tämän ruotsalais-suomalaisen luettelon hakusanat on koottu ruot-
sinkielisistä sienikirjoista ja sieniä käsitteleviltä www-sivustoilta. 
Suomenkieliset vastineet on kerätty vastaavista suomenkielisistä 
lähteistä tieteellisen nimityksen tuella. Lähtökohtana ovat Ruotsin 
ja Suomen yleisimmät ruokasienet, mutta luettelossa on mukana 
myös muutamia tavallisia myrkyllisiLi sieniä. Erillisessä luettelossa 
on sienten osien nimityksiä. Osat ovat tärkeitä tuntomerkkejä sie-
niä tunnistettaessa. 

Lao tinut 
Hannele 

Ennab 

ametistskivling Laccaria amethystina 
lehtolohisieni 

aspsopp Leccinum aurantiacu,n 
haavanpunikkitatti 

björksopp Leccinurn scabrum 
lehmäntatti 

blek kantarell Cantharellus pallens 
kalvasvahvero 

blek ostronmussling Pleurotus 
pulmonarius 
koivuvinokas 

blek skogsriska Lactarius utilis 
kalvashaaparousku 

blek skäggriska Lactarius pubescens 
villakarvarousku 

blek stenmurkla Discina gigas 
lehtokorvasieni 

blek taggsvamp Hydnum repandum 
vaaleaorakas 

blodchampinjon Agaricus langei 
veriherkkusieni 

blodriska Lactarius deterrimus 
kuusenleppärousku 

blodvaxing Hygrocybe coccinea 
punavahakas 

blomkålsvamp Sparassis crispa 
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kurttusieni 
blåmusseron Lepista nuda 

sinivalmuska 
brandgul skålsvamp Aleuria aurantia 

oranssimaljakas 
brandriska Lactarius aurantiacus 

oranssirousku 
brun flugsvamp Amanita regalis 

ruskokärpissieni 
brunsopp Xerocomus badius 

ruskotatti 
brödticka Albatrellus confluens 

typäskiäpä 
citrongul slemskivling Gornphidius 

glutiiosus 
limanuljaska 

druvfingersvamp Ramaria botrytis 
punalatvahaarakas 

finluden stensopp Bolerus reticula tus 
tammenherkkutatti 

fjällig blacksvamp Coprinus Comatus 
suomumustesieni 

fjällig taggsvamp Sarcodon imbricatus 
suomuorakas 

fjällig tofsskivling Phoiiora squarrosa 
pörhösuomuhelokka 

frostvaxskivling Hygrophorus hyporhejus 
hallavahakas 

fårticka Albarrellus ovinus 
Iampaankipi 

föränderJig tofsskivling Kuehnero 
myces mutabilis, Pholiota mutabi/is 
koivunkantosieni 

gelétagging Pseudohvdnum gelatinosurn 
orahytykkä 

gifttrattskivling Clirocybe dealbata 
myrkkymalikka 

glitterbläcksvamp Coprinus micaceus 
kiillemustesieni 

goliatmusseron Tricholonia matsurake 
tuoksuvalmuska 

granblodriska Lactarius deterrimus 
kuusenleppärousku 

grynsopp Suilius granula rus 
jyvistatti 

grynvaxing Hygrophorus pustulatus 
jyväsvahakas 

grå bläcksvamp Coprinus atramentarius 
harmaamustesieni 

gråmusseron Tricholotna rerreum 
harmaavalmuska 

grönkremla Russula aeruginea 
koivuhapero 

grön trattskivling Clirocybe odora 
vihertuoksumalikka 

guldkremla Russula aurea 
kultahapero 

gul fingersvamp Ramariaflava 

keltahaarakas 
guikremla Russula ciaroflava 

keltahapero 
gulriska Lactarius repraesenraneus 

keltarousku 
gul trumpetsvamp Canrharelius iutescens 

kosteikkovahvero 
gul vaxing Hvgrocybe clorophana 

keltavahakas 
gyttrad röksvamp Lycoperdon pvrforme 

ryhmätuhkelo 
hasselsopp Leccinuni pseudoscabrum 

pähkinätatti 
honungsskivling Armiliaria mellea 

mesisieni 
häggtrattskivling Clirocybe geotropa 

isomalikka 
höstmusseron Lepisra personata 

syysvalmuska 
kamferriska Lactarius camphorarus 

sikurirousku 
kamfingersvamp Ciavulina cristata 

korallihaarakas 
kantarell Canrhareilus cibarius 

keltavahvero, kantarelli 
kantkremla Russula vesca 

palterohapero 
karljohansvamp Boletus cdu/is 

herkkutatti 
klubblik trumpetsvamp Gomphus 

cia Vatus 
pölkkysieni 

knölchampinjon Agaricus 
abrupribulbus, Agaricus essetrei 
kuusenherkkusieni 

knölfotad snöbolischampinjon 
Agaricus abruptibuibus, Agaricus 
essettei 
kuusen herkkusieni 

kopparfärgad stensopp Bolerus 
pinophiius 
männynherkkutatti 

kungschampinjon Agaricus augustus 
upeaherkkusieni 

laxskivling Laccaria iaccata 
lohisieni 

långfotad röksvamp Ca/vana 
excipulzjormis 
nuijakuukunen 

lärksopp Suillus greviiiei 
lehtikuusentatti 

lökbrosking Marasmius scorodonius 
laukkanahikas 

lökfotad snöbolischampinjon 
Agaricus abruptihuihus, Agaricus 
Essettei 
kuusenherkkusieni 

lömsk fingersvamp Ramariafrrmosa 
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kavalahaarakas 
mandeikremla Russula integra 

mantelihapero 
mandelriska Lactarius voleinus 

kultarousku 
mjölskivling Clitophilus prunulus 

jauhosieni 
mörk honungsskivling Armi/laria 

ostovae 
Inintymesisieni 

mörk kokosriska Lactarius ,nanlmosus 
kangaspalsamirousku 

mörkringad flugsvamp Anwnita 
poipin'rta 
kangaskirpissieni 

nejlikbrosking Marasmius oreades 
nurminahikas 

pepparriska Lactarius rufus 
kangasrousku 

pluggskivling Paxillus involutus 
puikkosieni 

pudrad trattskivling Lepista nebularis 
härmimaIikka 

rabarbersvamp Chroogomphus rutilus 
rusakkonuljaska 

riddarmusseron Tricholoma flavovirens 
keltavalmuska 

rimskivling Rozites caperatus 
kehnäsieni 

rodnande fjällskivling Macrolepiota 
rhacode,s 
akansieni 

rund toppmurkla Morchella esculenta, 
March ella rotunda 
pallohuhtasieni 

rynkad tofsskivling Rozites caperatus 
kehnisieni 

rynkriska Lactarius tabidus 
pikkurousku 

rättikhätta Mvcena pura 
sinipunahiippo 

rödbrun lärksopp Suillus clintonianus 
turjantatti 

röd flugsvamp Amanita muscaria 
punakiirpässieni 

rödgul taggsvamp Hydnum rufescens 
rusko-orakas 

rödgul trumpetsvamp Chantarellus 
lutescens 
kosteikkovahvero 

rökmusseron Tricholoma fiwaturn 
savuvalmuska 

rökriska Lactariusfuliginosus 
sav urou sku 

rökslöjskivling Hypholoma capnoides 
kuusilahokka 

sammetsopp Xerocomus suhtomentosus 
samettitatti  

sandsopp Suillus varje gatus 
kangastatti 

scharlakansvaxskivling Hygrocybe 
punicea 
punikkivahakas 

sienakremla Russula puellaris 
tyttöhapero 

silkesmusseron Tricholoma columhetta 
silkkivalmuska 

silikremla Russula xerampelina 
sillihapero 

skogschampinjon Agaricus silvaticus 
tapionherkkusieni 

skogsriska Lactarius trivialis 
haaparousku 

skäggriska Lactarius torniinosus 
karvarousku 

smriska Lactarius tahidus 
pikkurousku 

smörsopp Suillus luteus 
voitatti 

snöbolischampinjon Agaricus arvensis 
peltoherkkusieni 

sommartrattskivling Clitocvbe gibba 
suppilomal ikka 

sotvaxskivling Hvgrophorus 
carnarophvllus 
mustavahakas 

stenmurkla Gyromitra esculenta 
korvasieni 

stdnsopp Boletus cdu lis 
herkkutatti 

stolt fjällskivling Macrolepiota procera 
ukonsieni 

stor haröra Otidea onotica 
aasinkorva 

storkremla Russula paludosa 
isohapero 

streckinusseron Tricholoma portentosum 
vi iruvalmuska 

strecknagelskivling Megacollybia 
plathyphylla 
isojuurekas 

strävsopp Leccinum scahrum 
lehmäntatti 

svartfjällig musseron Tricholoma 
atrosquarnosuni 
mustasuomuvalrnuska 

svart hattmurkla Helvella lacunosa 
mustamörsky 

svartriska Lactarius necator 
mustarousku 

svart trumpetsvamp Craterellus 
cornucopioides 
mustatorvisieni 

svavelriska Lactarius scrobiculatus 
i sovoirousku 

tallbiodriska Lactarius deliciosus 
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mnnynlepprousku 
tallsopp Leccinuni vulpinum 

männynpunikkitatti 
tegeikremla Russula decolorans 

kangashapero 
tegelsopp Leccinwn versipeile 

koivunpunikkitatti 
toppmurkla Morcheiia elata 

kartiohuhtasieni 
toppvaxskivling Hygrocyhe conica 

kartiovahakas 
trattkantarell Canthareiius tubaeformis 

suppilovahvero 
trattkremla Russula delica 

suppilohapero 
tvåfärgad laxskivling Laccaria bicolor 

kangaslohisieni 
umbraröksvamp Lvcoperdon umbrinurn 

ruskotuhkelo 
vinkremla Russula vinosa 

viinihapero 
vinterskivling Flainniulina velutipes 

talvijuurekas 
violgubbe Gomphus cia vatus 

pölkkysieni 
vit Hugsvamp Arnanita virosa 

valkokärpässieni 
vitgul fiugsvamp Amanita citrina 

keltakärpässieni 
vit hattmurkla Heivelia crispa 

valkomörsky 
vitspröding Psarhyreiia candoiieana 

kalvashaprakas 
vårmusseron Caincybe gambosa 

kevätkaunolakki 
vårtig röksvamp Lvcoperdon perlatum 

känsätuhkelo 
zonkamskivling Amanita battarrae 

kehäkärpässieni 
äggkremla Russuia iutea 

munahapero 
ängsehampinjon Agaricus campestris 

nurrniherkkusieni 
ängsröksvamp Vascelium pratense 

nurmituhkelo 
ängsvaxskivling Hygrocybe pratensis 

niittyvahakas 
öronmurkla Gyromitra perlata 

laakakorvasieni 
örsopp Suilius hovinus 

nummitatti 

Sienen osia 
egg heltan terä 
finger haara 
fjäll suomu 
fjällkrans tuppi 
fot jalka 
fotbas jalan tyvi 
fottopp jalan latva 
fruktkropp itiöemä 
hatt lakki 
hatthud lakin pintakelmu 
hattkant lakin reuna 
hattkött lakin malto 
hattundersida lakin alapinta 
hattöversida lakin yläpinta 
hyf sienirihma 
hylle suojus 
hyllerest suojusjäte 

kött malto 
lamell heitta 
mjölksaft maitiaisneste 
mycel sienirihmasto 
ring rengas 
rör pihl 
rörlager pilhistö 
skiva heltta 
slemhölje limakerros 
slida tuppi 
spor itiö 
sporpulver itiöpöly 
strumpa tuppi 
tagg piikki 
tråd sienirihma 
ås poimu 
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vteän1ie(en sivnt 

Meänkieltä valtiolisessa 
vi rastossa 

Marja 
Riiihä 

Kielen ja kansanperintheen instityy-
tissä oon osasto jonka nimi oon Uuma-
jan murre-, paikannimi- ja kansanpe-
rinnearkkiivi (lyhenettynä ruottalaisen 
nimen jä!khiin DAUM). Osasto Uu-
majassa 0011 vastuussa instityytin työs-
tä meänkielen kohala. Yksi työntekijä 
oon tähhään asti työlistetty ja hänen 
nimi oon Harriet Kuoppa. Useampia 
työntekijöitä oon luvassa tulevaisuu-
essa. 

Meänkielen dokymentasjuuni, forsk-
ninki ja arkkiveerinki ja vielä lisäksi 
kansanperintheen kokoaminen 00 
päässy käynthiin. Tutkimusarkistonhoi-
taja Harriet Kuoppa 0011 sitä mieltä ette 
kielitehtävät oon kaikista hauskiimat 
työtehtävät. Erityisesti kielelisiä eroja 
oon hauska dokymenteerata ja forska-
ta. Erot 0011 aika pienet meänkielessä 
ja ne nyansit jokka oon olemassa oon 
enniiten taivutusopin puolela. Tätä va-
riasjuunia oon tärkeä dokymenteerata 
erityisesti siksiko kirjakieli kaikila alu-
heila vielä ci ole niin tavalista. Se oon 
parempi ette ej tässä vaihessa rajotu 
vain yhen seuu'n taivutusmuotoihiin. 

- Vaikka erot oon pieniä, ne oon kau-
hean tärkeät ihmisille ja ne saattavat Ii-
sätä kiinostusta paikal isheen kielheen. 
Meänkielen puhujat ymmärtävät ilman 
prubleemia toisen paikkakunnan kiel-
tä, mutta sen kuulee aika äkkiä mistä 
päin puhuja oon kotosin. Varsinki lap-
sHe se oon tärkeä ette ne kuuleevat opi-
tun kielen oman paikkakunnan omassa 
miljöössä, uskoo Harriet. 

Kieltä ej ole ilman puhujia 
Harriet Kuoppa alotti työn instityytissä 
jo septemperissä 2007. Uuessa työssä 
hän sai intensiivisen startin koska tilat-
tu selvitys meänkielestä Integraatio- ja 
tasaarvotepartementistä piti valmistua 
Iyhyssä aijassa. Selvitys oon työn jälk-
hiin vielä lisäksi painettu kirjana. 

- Selvitys sai hyvän vasthaanoton 
ja varsinki sen yhtheyenveon pohjalta 
synty tiskysjuuni. Ihmiset halusi tis-
kyteerata kielenhuoltotehtävän siirty- 

Tutki musark i ston ho i taja 
Harriet Kuoppa 

mistä valtion instityythiin joka tarkotti 
sitä ette kielilautakunnat Ruottissa ka-
tosivat samala kertaa. 

Harriet Kuoppa selittää ette hänen 
tekemä selvitys antaa aika selvän ku-
van siittä ette tarpheet 0011 suuret mo-
nela tasola meänkielen kohala. Tukea 
ja muutoksia tarttee jos toela meinaa 
ette kieli tulevaisuuessaki saattaa 
olla elävä kieli Ruottissa. Uusi polvi 
kielenkäyttäjiä viepii kielen tulevai-
suutheen. Nuorten avula meänkielelä 
oon maholisuus ellää. Jos ci ole uusia 
puhujia ci ole elävää kieltä eikä kylt-
tyyriä. Muutoksia minuriteettipolitii-
kassa tullee nyt hyvälä vauhtila. Kie-
lilaki joka vasta 0011 astunu voihmaan 
korostaa minuriteettikielien asemaa 
ja Harriet uskoo ette se oon kauhean 
tärkeä ette Ruottissa nyt ensimäistä 
kertaa oon olemassa kielilaki. Jos ej 
muuta, niin se nostaa kielien staat-
tysta. Muita konkreettisiä muutoksia 
jokka vaikuttavat siihen ette minuri-
teettipol iti ikka muuttuu paremphaan 
päin löytyy proposisjuunista Tuunnus- 
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tatnisesta omhaan vaithaan. 
- Tässä proposisjuunissa ej tieten-

khään ole kaikkia satsauksia mikki{ 
tarttis meänkielen kohala, mutta p0-
litiikka ottaa joka kerta hyvän askel-
heen etheenpäin, sannoo Harriet ja 
hymyilee vähäsen. 

Monta avvainaluetta 
Meänkielen tilantheen parantarnises-
sa ja sen staattyksen nostamisessa 
oon monta tärkeätä aluetta jokka var-
sin tarttisivat parempaa tukea. Varoja 
pitäs konkreettisesti saaha enämpi 
kunnile ja esimerkiksi kansalislii-
tole, STR-T:n toiminthaan jotta sen 
mahollisuuet toimia vielä paremin 
Norrbottenissa ja vielä enämpi koko 
maassa isonevat. STR-T:n toiminta 
oon vieläki aika paljon kiini siittä ette 
paljon vapaehtosta työtä tehhään. 

Kunnitten toimintaa oon monenlais-
ta, mutta yksi tärkeä alue oon tietek-
ki se mikä saahan aikhaan kouluissa. 
Lapsile joila oon meänkielinen tausta 
pitäs pystyä tarjoamhaan oppimaho-
lisuuksia päiväkoista yniversiteethiin 
asti. Avvainasia tässä aspektissa oon 
ette sais toimivan opettajakoulutuksen 
ja opetuksen käynthiin. Sen lisäksi 
tarttee tietekki jonku valtiolisen viras-
ton joka ottaa vastuuen siittä ette op-
pimateriaalia oon olemassa. Tänä päi-
vänä kouluvirastola oon rahhaa vain 
muutaman vuen prujekthiin ja tämä 
tehtävä tarttis tietekki kouluvirastolla 
olla pysyvä työtehtävä. Kouluvirasto 
oon instansi joka pystyis ottamhaan ko-
konaisvastuuen oppimateriaalin koha-
la. Tämä homma ette virasto koortinee-
raa työn ei tietenkhään tartte tarkottaa 
sitä ette itte oppimateriaalin tekeminen 
siirtyy viraston sisäisheen toiminthaan. 

Opettajakoulutuksen tarpheelisuues-
ta on puhuttu paljon, mutta ej ole vielä 
tietoa siittä koska se alkaa ja kunka se 
sitte järjestethään. Opettajathan oon 
yksi niistä pääryhmistä, joitten avula 
kieli kehittyy. Monet nuoret joila tämä 
päivänä oon lapsia koulussa oon um-
mikoita ja se tarkottaa sitä ette heän 
lapset ei kotona saa maholisuutta oppia 
meänkieltä. 

- Meilä oon ikävä kyflä iso osa tästä 
nyt tulevasta nuoresta polvesta aivan  

ruottinkielisiä ja se oon kauhea toeta 
ette niin se oon. Nämä nuoret jokka ei 
saahneet meänkieltä matkhaan toivot-
tavasti itte täysinä ihmisinnä lukevat 
meänkieltä. Harriet Kuoppa huomaut-
taa ja jatkaa, ette valo tarttee nyt olla 
päiväkotilasten päälä ja sen tulevan 
polven avula yrittää saa rneänkielen 
luonolisesti arkipäivhän yhteistyössä 
päiväkoin, koulun, yhteiskunnan ja 
vanhemitten kans. Tätä työtä tarttee 
vahvistaa ja kehittää. 

Se olis tietekki iso asia jos sais 
meänkielisen viikkolehenki. Haapa-
rannan leheläja STR-T:n Met-avisilla 
oon menossa testiperiuuti joka konk-
reettisesti tarkottaa sitä ette meänkiel-
tä oon neljä sivua kuukauessa Haapa-
rannan lehessä. Tämähän olis tietekki 
varmhaan hyvä ratkasu pittuuessaki 
sen takia ko Haaparannan lehen tillaa-
jia oon paljon. 

Meetialähätyksiä tarttis paljon 
enämpi meänkielelä. Ruottin raation 
prugrammi Päivän tiima kestää vaja 
tiiman arkipäivinä ja TV lähättää yl-
heisesti kauhean vähän meänkielistä 
prugrammia. TV-uutisia ei ole ollen-
khaan. 

- Valtion rahat ei tietenkhään ker-
rala riitä joka paikhaan ja satsaukset 
tulevat sen takia vähä kertaa, mutta 
mie toivon kovasti ette nämä valtion 
minuriteettisatsaukset jatkuvat ja tuo-
yat säänölisesti paranuksia matkassa, 
sannoo Harriet. 

Harriet Kuoppa oon töissä yhteis-
työssä Norrbottenin lääninhallituksen, 
kuntien, STR-T:n ja Meän akateemin 
- Academia Tornedaliensiksen - kans 
joka oon STR-T:n perustama säätiö. 
DAUMhiin on perustettu neuvvoa an-
tava asiantuntijaryhmä näistä instan-
sista. 

- Yritämmä instityytissä asiantun-
tijaryhmän kans eistää kielen käyttöä 
hallintoaluheellaja muuttaa asentheita 
ja yhessä tehhä aktiivista työtä meän-
kielen alala ja tämä päivänä tietekki 
kielilain näkökulmastaki. 

Kieli on syämessä 
Harriet oon nytjusthiins töissä vain 50 
prosenttia DAUMissa koska hän oon 
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väitöskirjaa valmistamassa. Kitkiöjär-
vessä, Pajalan kunnassa, oon Harrie-
tin kotipaikka ja ruottia hän oppi vasta 
kouluiässä. Kotona käytetyt kielet oh 
meänkieli ja suomi ja tämä tosiasia toi 
matkassa tietekki kiinostuksen kiel-
hiin. 

- Olen aina kuulu meänkieltä ja 
suomea omassa kotimiljöössä ja sa-
mala kertaa oon käytetty rinnakkaisia 
sanoja niinku jääkaappi ja tjyyli, pa-
kastin ja fryysi ja tämä asia sai minut 
pikkusena käsitämhään ette se ej ohlu 
kyse vain yhestä kielestä. Vanhemat 
ej osanheet selittää muhle miksi kielet 
out niin erilaiset. 

Meänkielen kans Harriet tietekki 
halusi aikusenna hommata, mutta se 
ei ollukhaan niin heippo homma ja 
hän päätti kuitekki ette opettajakou- 

lutus saattaa ohla hyvä pohja. Harriet 
teki niinku varmasti moni muu tor-
nionlaaksolainen siihen aikhaan oon 
tehny. Hän alko oppimhaan suomea 
ynivers iteettitasola ja valmistu opetta-
jaksi. Till lä tornionlaaksolaisela nuore-
la naisela oon tietekki muitaki intressiä 
ko vain kieliasiat. 

- Ko luin yniversiteetilä olin sen ai-
kana pyssikuski, ajoin pyssiä Uuma-
jasta Skelleftehoon ja sitte Sundsvall-
hiin päin. Isot ajovehkeet niinku pyssi 
ja lastipiili oon aina ollu Harrietin int-
ressit. Siksi hän vielä tämäpäivänäki 
oon matkassa militäärin vapaehto-
sessa joukossa ja naisten piiliförenin-
kissä. 

Meänkielentänny Harriet Kuoppa 

OONHÄN MEILÄ VIELÄ KIELI 

Musik: Erling Fredriksson 
Text: Mona Mörtiund 

Oonhän meilä vielä kieli 
Vielä kuuluu meän ääni 
Väylää myöten laulu kulkee 
Aalot vielä sanat kantaa 

Vielä lyöpi meän syän 
Ääniä oon vielä monta 
Monta jokka laulun kuulee 
Monta joita sanat koskee 

Vielä löytyy rakhautta, 
Elävä oon vielä syli 
Vielä syntyy voimaa uutta 
Vielä uusi laulu soi 

Ännu lever språket hos oss 
Ännu hörs ju våra röster 
Längs med älven färdas sången 
Vågorna bär ännu orden 

Ännu slår ju vårat hjärta 
Rösterna är ännu många 
Många som kan höra sången 
Många som berörs av orden 

Ännu kan man kärlek finna 
Levande är ännu famnen 
Än ska nya mänskor komma 
Sjunga nya sånger än 
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Kortfattat om innehållet 

s. 4 Prästen Eine Ranta från Västerås skriver i sin kolumn att hon i sitt arbete 
ofta möter behovet av tvåspråkiga präster. Vid olika kyrkliga förrättningar 
finns det alltid enspråkiga svenskar och enspråkiga finnar tillsammans med 
tvåspråkiga sverigefinnar. Eine Ranta möter också ofta sverigefinska familjer 
som vill fostra sina barn till två- och trespråkiga, och är därför optimistisk när 
det gäller finskans överlevnad i Sverige. 

s. 5 Päivi Tompuri, kanalchef för SR Sisuradio, berättar i sin artikel, som 
i svensk översättning heter SR SJS URADIO: 40-dringens ut/naningar och 
möjligheter, om Sisuradio i går och i dag. Hon skriver bl.a. att Sisuradio är ett 
minoritetsmedium, en daglig mötesplats för de sverigefinska, finlandssvenska 
och meänkielitalande minoriteterna. Trumfkortet i konkurrensen om lyss-
narna är att Sisuradio är ett unikum - inget annat medium erbjuder i samma 
omfattning kunskapsmässig, språklig och kulturell stimulans för denna stora 
grupp, berättar om deras vardag och liv och förmedlar och kommenterar olika 
beslut som rör dem. 

s. 8 Tio finska nyord med förklaringar presenteras av specialforskaren Riitta 
Eronen vid Forskningscentralen för de inhemska språken. 

s. 9 Vems spra°kkunskaper räcker i arbetslivet? heter fil. dr Minna Sunis 
artikel i svensk översättning. Den handlar om krav på språkkunskaper vid 
arbetskraftsinvandring i Finland. Vilken språklig nivå kan man kräva av en 
invandrare som arbetar i äldreomsorgen? Hur bra måste en utländsk läkare 
behärska finska för att kunna arbeta på en vårdcentral? Vem bedömer nivån 
på språkkunskaperna? Var anordnas yrkesinriktad språkutbildning för invand-
rare? Det är bl.a. detta som behandlas i artikeln. Minna Suni redogör också 
för CEF (the Common European Framework) som tagits fram som hjälpmedel 
och rättesnöre för att beskriva och utvärdera språkkunskaper i de europeiska 
länderna. Minna Suni tjänstgör som lektor vid Jyväskylä universitet. 

s. 12 Språkvårdaren Runa Heikkilä från Språkrådet rapporterar från den 10:e 
konferensen om lexikografi i Norden som nyligen ägde rum i Tammerfors i 
Finland. 

s. 13 Professor Lea Laitinen från Helsingfors universitet redogör för det 
språkpolitiska program för finskan som Forskningscentralen för de inhemska 
språken publicerade i maj 2009 och som i svensk översättning heter Finska 
språkets framtid. Programmet är ett omfattande handlingsprogram där 
finskan behandlas från olika utgångspunkter. 1 olika kapitel behandlas bland 
annat finskan i skolan, finskan i högskolestudier och som vetenskapsspråk, 
finskans betydelse i språkteknologin, bruket av finskan i företagsvärlden, 
nationell förvaltning, EU, media och på fritid samt lagstiftning om finska 
språket. Aven vikten av flerspråkighet behandlas. Det finns också konkreta 
rekommendationer för främjandet av finska. 

s. 17 Auktoriserade translatorn Arja Meski redogör för sin undersökning av 
vilka tilltalsformer svenska och finska myndigheter använder i informations-
material till allmänheten. Artikeln baserar sig på hennes magisteruppsats. 

s. 20 Frågor och svar 

s. 22 Regler för olika typer av tidsangivelser av Hannele Ennab 
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s. 23 En svensk-finsk svampordlista sammanställd av Hannele Ennab. 

s. 27 Redaktör Marja Räihä intervjuar Harriet Kuoppa, forskningsarkivarie 
med inriktning på meänkieli och tornedalsk kultur vid Institutets avdelning 
Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM). Harriet Kuoppa 
är redaktör för innehållet på meänkieli i Kieliviesti. 1 intervjun berättar 
hon om några av de konkreta satsningar som behövs för att språket även i 
framtiden kan vara ett levande språk i Sverige. Utbildningskedjan från barn-
omsorg till universitetsnivå är nyckeln. Tankar om hur kontinuerlig produk-
tion av läromedel kan organiseras framkommer. Harriet Kuoppa är orolig för 
det faktum att ungdomar inte använder meänkieli i någon större utsträckning. 
Hon tror dock på framtiden. Språkfrågan är den fråga som hon verkligen brin-
ner för. 
Sången med titel Annu lever sprdket hos oss betyder mycket för Harriet Kuoppa 
för att den andas framtidstro och hopp. 
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I<ielineuvontaa maksutta 
Mietitkö, mitä jokin ruotsin sana tai sanonta on suomeksi, 
vai käytätkö ruotsin sanaa, kun suornen vastine ej tule 
mieleen? 

Harmittaako, että et ole vanna, ovatko pilkut paikoillaan 
juuri kirjoittarnassasi virkkeessä? 

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

Ej kannata luovuttaa! Avun saat Kielineuvoston maksutto-
masta kielenhuoltopalvel usta. Kie!enhuoltaj at vastaavat 
suornea koskeviin kysymyksiin puhelin- ja sähköposti-
neuvonnassajoka päivä. Kielineuvoston www-sivustolla 
on lisäksi Vastauspankki, jossa on vastauksia mm. tavailj-
simmin esitettyihin kysyrnyksiin ja jota laajennetaan kaiken 
aikaa. 

Puhelinneuvonta: 08-455 42 20 (kb 9-12) 
Sähkäpostineuvonta: neuvonta@kieIineuvosto.se  
Huorn. Sähköpostikysymyksiin ci aina ehditä vastata samana päiviini. 

Kiireell iset kysyrnykset on parasta esittää puhelinneuvonnassa. 

Vastauspankki: www.kielineuvosto.se  

II Institutet för 
språk och folkminnen 
SPRÅKRÅDET 


