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I<iireetöntä kielipolitiikkaa 
Tämän numeron pääartikkeli käsittelee ruotsinsuomen kielenhuoltoaja sen 
uusia haasteita. Artikkelin kirjoittaja, eläkkeelle jäänyt pitkäaikainen suomen 
kielen huoltaja ja Kielineuvoston varajohtaja kertoo siinä seikoista, jotka 

Hannele 	hänestä ovat olleet keskeisiä. Hän esittää myös näkemyksensä tämänhetkisistä 
Ennab 	haasteista. 

Haasteisiin toki käydään käsiksi Kielineuvostossa, jossa kielenhuoltajat 
jatkavat toimintaa samassa hengessä. Lehdessä on tuoreimman kielen-
huoltajan haastattelu. Hän on mm. vastuussa vähemmistökielten asemaan 
liittyvästä toiminnasta. 

Niin pääartikkelista kuin haastattelusta ilmenee, ettäjuuri nyt voimme suhtautua 
myönteisesti suomen kielen tilanteeseen. Syynä ovat ennen kaikkea kielilaki 
ja laki kansallisista vähemmistöistä. Piristysruiskeena on ollut hallintoalueen 
laajentam men, joka merkitsee uutta mahdol 1 isuutta ruotsinsuomelle. Yksi 
uusista haasteista on suomen kielen toimintaohjelman laatiminen. 

Erinomainen malli on Suomessa noin vuosi sitten julkaistu toimintaohjelma 
Suomen kielen tulevaisuus. Tässä numerossa on artikkeli, jossa kerrotaan, 
mitä kuluneen vuoden aikana on tapahtunut. 

Jotta suomen kieli säilyisi ja kehittyisi myös Ruotsissa, suomenkielisten on 
itsensä alettava käyttää sitä ja uskottava sen tulevaisuuteen. Aina suomen 
käyttö ej (vielä) onnistu. Siitä kertoo tämänkertainen kolumnisti. 

Kielineuvostossa teemme parhaamme, jotta suomenkielisten kieli säilyisi. 
Niinpä tässäkin Kiel iviestin numerossa on ruotsalais-suomalainen sanasto 
ja kielikysymyksiä vastauksineen. Alheet ovat ajankohtaisia. Sanastossa on 
Ruotsin hovin termejäja sanontoja. Niitä tarvitsevat varsinkin toimittajat 
kuninkaallisten häiden aikaan. Kysymyksiin taas on val ittu vaaliaihe, koska 
syksyllä Ruotsissa järjestetään vaalit. 

Kaikilla tuntuu olevan jatkuvasti kiire. Tuntuu mukavalta lukea artikkeli, 
jossa on lukuisia hauskoja ja ajatuksia herättäviä, kiirettä koskevia sanontoja. 
Kun paneutuu sanontoihin, huomaa, että kiire tunnettiin ennenkin, mutta vanha 
kansa näyttää suhtautuneen kiireeseen meitä huomattavasti rauhall isemmin. 
Siitä kannattanee ottaa oppia. 

Meänkielen sivuilla on artikkeli, jossa kerrotaan pulmista,joita meänkielelle 
kääntävällä on, kun kielestä puuttuu sanoja, termejä ja sanontoja. Kirjoittaja 
toimii aktiivisesti sopivien sanojen luomisessaja ottaa mielellään mallia 
suomen kielen sanoista. Toinen artikkeli on pakinanomainen kertomus 
Tornionjoen varrella tavallisesta tavasta hakea aviopuoliso rajan toiselta 
puolelta. 

I<ieliviestin tekijät toivottavat lukijoille mukavia, 
kiireettömiä Iukuhetkiä ja oikein hyvää kesää! 
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Kolumni 

Totelkaamme Ruotsin 
kansan tahtoa! 

Uuden kansallisia vähemmistöjä ja vähemmistökieliä koskevan lain mu-
kaan Mälarinlaakson suomen kielen hallintoalueen kunnissa pitäisi nyt 

011i 	
saada tiettyjä palveluita suomen kielellä. Hyvä niin. 

Hörkkö 
Mutta osa ruotsinsuomalaisistakin tuntuu pitävän omien oikeuksien vaa-
limista suorastaan petoksena Ruotsia kohtaan,joka aikoinaan tarjosi työ-
tä ja toimeentuloa. Oletan, että näin ajattelee todella vain pienen pieni 
vähemmistön vähemmistö. Mutta kuitenkin. 

Eivätkä esteet lopu vähemmistön itsesensuuriin. Mahdollisesti tarjolla 
oleviin palveluihin ej nimittäin pääse käsiksi, jos yhteydenotto katkeaa 
kunnan tai kaupungin puhelinvaihteeseen. 

Suomea taitamattomien yhteiskuntapalveluiden portinvartijakerberosten 
pitäisi vähintään osata ohjata umpisuomalainenkin soittaj a omakielisten 
palvelujen äärelle. Mälarinlaaksossa edes tämä peruspalvelu ej kuiten-
kaan joka paikassa toimi. Asiaa on ansiokkaasti ja laajasti tutkinut SR 
Sisuradio ja erityisesti toimittaja Kajsa Vuonokari. 

Itse tulin kevättalvella tavanneeksi joukon ruotsinsuomalaisia,jotka kes-
kustelivat juuri tästä aiheesta. Minulle kerrottiin, että varsinkin Tukhol-
massa lyödään suomenkieliselle soittajalle helposti Iuuri korvaan. 

Tuota piti tietysti kokeilla. Soitin Tukholman kaupungin puhelinvaih-
teeseen. Ja aivan oikein. Luuri pamahti korvaan. Seuraavassa kaupungin 
vaihteessa sain kohteliaat, kuin lapselle annetut lempeät ruotsalaistyyp-
piset haukut - nekin ruotsin kielellä. Ja puheluni tietysti näytettiln TV-
uutisissa. 

Soittokierros jäi pinnalliseksi raapaisuksi. Katsojapalautetta - kielteis-
tä - kuitenkin sam. Tässä esimerkkinä yksi mielenkiintoisimmista: Pan 
päivää jutun lähettämisen jälkeen työpaikan postihenkilö pamautti pöy-
dälleni paksun, käsin kirjoitetun kirjeen. Se oli suomeksi. Käsialasta 
päätellen sen oli kirjoittanut vanhahko henkilö. Loppukaneetti, huolel-
lisesti alleviivattu lause, sisälsi sanoman ytimen: "Kuule, älä enää kos-
kaan käyttäydy sillä tavoin, kun soitit virastoon ja puhuit suomea!" 

Onko nöyryys "hyväntekijää" kohtaan hyve? Siihen en halua periaat-
teehlisella tasohla ottaa kantaa, mutta ryhmän etujen ajamisen kannalta 
asenne tuskin edustaa paljon puhuttua kestävää kehitystä. Jos ej mitään 
pyydä, harvoin mitään saakaan. Enintään pöydältä pudonneita muruja, 
jos niitäkään. 
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Ja kyllä asia on niin, että palvelua on vuodenvaihteesta lähtien pitänyt 
saada suomeksi. Tätä ei ole suinkaan päättänyt satunnainen "röyhkeä" 
suomeksi soittelija, "härski" toimittaja tai edes "pölkkypäinen" uutis-
toimitus. Se on Ruotsin kansan valitsemien lainsäätäjien, valtiopäivien, 
päätös. 

Pikemminkin voisi siis ajatella näin: Totelkaamme Ruotsin kansan tah-
toa ja vaatikaamme sen meille osoittamat oikeudet! 

Kirjoittaja on journalisti ja Ruotsin television toimittaja. 

Uusi kielenhuoltaja on myös 
innokas lukija 

Marja 
Räihä 

Raija Kangassalo aloitti työnsä Kieli-
neuvostossa, Tukholmassa, aprillipäi-
vänä 2010. Kielenhuoltotyö ofi tullut 
hänelle tutuksi jo aikaisemmin Kieli-
neuvostoa edeltäneessä Ruotsinsuo-
malaisessa kieli lautakunnassa ja sen 
johtokunnassa. Hän oli mukana myös 
Kielineuvoston asiantuntijaryhmässä 
ennen nykyistä virkaansa. 

- Olen aina ollut kiinnostunut kie-
lenhuoltotyöstä, Raija Kangassalo sa-
noo ja korostaa, että kielenhuolto on 
nykyään myös kielen aseman huol-
toa. Tässä virassani en ole ainoastaan 
suomen kielen huoltaja, vaan vähem-
mistökielten aseman huoltaja. Ta-
voitteena on vakiinnuttaa virallisten 
vähemmistökielten asemat ja jatkaa 
kielten kehittämistä. Puolet virasta on 
suomen kielen huoltoa ja toinen puoli 
vähemmistökielten asemaan liittyvää 
työtä. 

Raija Kangassalo sanoo, että työ 
Kiel ineuvostossa on oikeastaan luon-
nolhinen jatke hänen aikaisemmahle 
työlleen Mälarinlaakson korkeakou-
lussa, sillä korkeakoulun Iehtorin teh-
tävä ei ollut pelkästään opettamista. 

- Olin siehlä myös vähemmistön 
edustajana, ja työ oli vähemmistöpo-
litiikan tekoa, kuten täälläkin. 

Hänen mielestään kansallisten vä-
hemmistökielten tulevaisuus näyttää 
tällä hetkellä hyvältä, koska lainsää-
däntö on kehittymässä. 

Tietysti vähemmistölain ja suo-
men kielen hall intoalueen laajentami-
sen voidaan katsoa olevan symbolisia, 
kosmeettisia vetoja valtiovalhalta, mut-
ta kuitenkin ollaan jo siinä tilanteessa, 
että vähemmistökielillä on hainsää-
dännöllinen tuki. 

Huolenaiheena on vielä, miten saat-
taa vähemmistöjä koskevat oikeudet 
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paikallisten päättäjien tietoon. Myös 
ruotsinsuomalaiset itsensä pitää saada 
toirnirnaan kielen hyväksi. 

- En näe ruotsinsuomalaista kenttää 
yhtä synkässä valossa kuin ehkäjotkut 
muut. Ruotsissa on paljon omaa suo-
men kielen taitoaan arvostavia nuoria 
ihmisiä, ja meidän aikuisten velvolli-
suus on tukea ja kannustaa heitä. He 
ovat tulevaisuuden äitejäja isiä, Raija 
Kangassalo kiteyttää. 

Osa Kielineuvoston toimista suun-
tautuu lapsiin. Lasten ornat verkkosi-
vuton juuri avattu. Yhteistyönä Sisura-
dion kanssa on alkamassa satuprojekti 
ja tarkoituksena on saada sadunkertojat 
kirjoittamaan kesällä. Projektin tavoi-
te on kaksitahoinen: Toisaalta aikuiset 
saadaan kirjoittamaan, toisaalta lapset 
innostumaan satujen kuuntelemisesta. 

Kielineuvostossa on rneneillään mui-
takin vähemmistökieliprojekteja, kuten 
verkkosivuille tulevat minikieliopit. 
Pyrkirnyksenä on muutenkin tarjota 
palveluja mahdollisimman paljon ver-
kon kautta. 

Raija Kangassalo kertoo, että ensi 
syksynä ryhdytään suunnittelernaan 
kielitestejä erityisesti suornen kielen 
hallintoalueen kunnille. 

- Vielä ej tiedetä millaisia testejä 
tehdään, mutta selvää on, että hel-
poimmassa testissä on vain suullinen 
koe ja että vaikeusasteen noustessa 
kirjallisen kokeen osuus lisääntyy. 
Testit ovat eri aloilta ja kuka tahansa 
voi suorittaa testin maksua vastaan. 

Meneillään oleva sosiaalialan sanas-
toprojekti jatkuu jouluun saakka. Syk-
syllä alkaa lisäksi koulusanastohanke, 
jonka tarkoituksena on uudistaa 80-lu-
vulla ilmestynyt koulusanasto. Sanas-
tot tulevat verkkosivuille,ja ilmeisesti 
pieni painos julkaistaan myös kirjana. 

Kielineuvoston suornen kielen huol-
toon varatut henkilövoimavarat rut-
tävät vielä suunniteltujen projektien 
hoitamiseen ja päivittäiseen neuvon-
tapalveluun. Kaikki entiset Kielilau-
takunnan virat siirrettiin sellaisinaan 
uuteen Kielineuvostoon. Lisäksi Kieli-
neuvostossa on kaksi romanin ja kaksi  

viittomakielen virkaa. Meänkielen ar-
kistonhoitajan virka ja siihen kuuluvat 
tehtävät ovat Kielen ja kansanperinteen 
tutkimuslaitoksen Uumajan-osastossa. 
Kielineuvoston tärkeänä tehtävänä on 
lähitulevaisuudessa panostaa meänkie-
leen ja jiddiiin. 

Raija Kangassalo kertoo ornan 
kiinnostuksensa kieleen heränneen 
ensimmäisestä kirjasta, jonka hän sai 
käteensä ollessaan kansakoulun en-
simmäisellä luokalla. Kirja oli Nanna 
Sibeliuksen Merenkuninkaan kruu-
nuhelmi ja se oli lainattu Pyhäjärven 
kirjastosta. 

- Kotona tosin vallitsi sellainen 
henki, että lukeminen oli hyödytöntä, 
mutta käsityöt hyödyhlisiä, kunhan ne 
eivät haitanneet työntekoa. Myöntei-
nen vaikutus siitä ajattelusta oh, että 
osaan edelleen tehdä muutakin kuin 
lukea. 

Hän kertoo kehittäneensä lähiluku-
taitoaan ja saattaa lukea uudehleen ja 
uudelleen samoja kirjoja ja !öytää aina 
uusia ulottuvuuksia. Asko Sahibergin 
Tammilehdosta hän sanoo löytävänsä 
kerta kerran jälkeen aina jotain uutta. 

- Ta,nmilehdossa on käytetty loh-
kotekniikkaa, joka houkuttelee luke-
maan. Kun on saanut kirjan loppuun 
niin se pitää aloittaa alusta. Samaa 
tekniikkaa käyttää Sofi Oksanen. 

Raija Kangassalon lukuperiaatteena 
on lukea suomalaiset kirjat suomeksi 
ja ruotsalaiset ruotsiksi. 

- Kun päälle kaksikyrnppisenä luin 
Christer Kihimanin teoksia käännök-
sinä, huomasin jo silloin svetisismejä 
suomenkiehisessä tekstissä. Kun rnyö-
hemmin luin saman teoksen ruotsiksi, 
se tuntui aivan toisenlaiselta. Kirja oh 
hyvä suomeksikin, mutta niin täynnä 
svetisistisiä ilmaisuja, että sitä rupesi 
vain jahtaamaan niitä. 

Herkkyys tajuta kielen ominaisuuk-
sia on periytynyt Raija Kangassalohle 
ilmeisesti äidiltä. 

- Hänehlä on niissä ympyröissä elä-
neehle ihmisehle harvinaisen hyvä suo-
men kielen taito, vaikka hän ej osaa-
kaan kuin suomea ja savon murretta. 
Aiti on kova lukemaan ja saattaa näyt- 
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tää jostakin tekstistä, että eikö tämä 
ole jonkin muun kielen vaikutusta. 

Raija Kangassalon tie kohti kielen-
huoltotehtäviä alkoi Oulun yliopis-
tosta. Nuorena maisterina hän muutti 
Ruotsiin ja päätyi kotikielenopettajak-
si 1980. Sitä seurasi toistakymmentä 
vuotta opettajan työtä Sundsvallissa. 
Hän aloitti jo silloin tutkijakoulutuk-
sen Uumajassa ja rupesi tekemään 
väitöskirjaa. 

- Saatoin tutkimukseni kysymys-
lauseitten kehityksestä ruotsinsuoma- 

laisten lasten puheessa valmiiksi vas-
ta palattuani opettajan työhön. Olin 
sen jälkeen Uumajassa suomen kielen 
lehtorina usean vuoden. Sieltä siirryin 
Mälarinlaakson korkeakoulun Suo-
men kielen ja kulttuurin keskukseen 
yli kuudeksi vuodeksi. Työni siellä on 
vielä kesken ja se jatkuu ensi syksy-
näkin. Ohjaan vielä opinnäytteitten 
tekijöitä. 

Ja työ Kielineuvostossa on vasta 
alussa. 

Uusi asiantuntijaryhmä nimitetty 

Kielineuvoston suomen kielen asiantuntij aryhmään 
kuuluvat vuosina 2010-2012 

Helena Kivisaari, toimitsija, Ruotsinsuomalaisten keskusliitto 
Heli Lindström, rehtori, Tukholman ruotsinsuomalainen koulu 
Markus Lyyra, toiminnanjohtaja, Ruotsinsuomalaisten nuorten liitto 
Nadja Nieminen-Mänty, toimittaj a, tutkijaopiskelij a 
Tarja Salo, auktorisoitu translaattori 

Asiantuntijaryhmä on neuvoa-antava, ja sen tehtävänä on toimia 
Kielineuvoston keskustelukumppanina ja yhdyslenkkinä ruotsin-
suomalaiseen väestöön. Asiantuntijaryhmä kokoontuu 2-4 kertaa 
vuodessa. 
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Uudissanoja 

Kesälset uudissanaterveiset 
Yhteiskunnassa tapahtuu: läänit lakkautettiin ja uusia virastoja 
perustettiin vanhojen tilalle. Niistä ja muista ajankohtaisista 
ilmiöistä seuraavassa. 

Liisa 
Nuutinen 

aluehallintovirasto (lyh. AV! tai avi) 
lupa-, valvonta- ja oikeusturvateh-
täviä hoitavia valtionhallinnon 
alueellisia virastoja. 

elinaikakerroin 
vuonna 2010 voimaan tullut lasken-
nallinen kerroin, joka pienentää 
vuonna 1948 ja sen jälkeen synty-
neiden eläkettä (sitä mukaan kuin 
keskimääräinen elinikä pitenee). 

tildaus, tildailu 
suurta suosiota saanut norjalaisen 
Tone Finnangerin luoma käsi-
työkonsepti,joka sisältää Tilda-
nukkejen lisäksi pehmoeläimiä ja 
romanttisia sisustustekstiilejä. 

tviitti (ark.) 
Twitterissä kirjoitettu tekstipohjai-
nen viesti; viestin kirjoittamisesta 
käytetty verbiä tviitata. 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus (lyh. ELY-keskus, ELY tai 
ely) 
valtionhallinnon alueellisia kehittä-
mis- ja palvelukeskuksia. 

huomiovaras 
Liikenneviraston luonnehdinta ajon 
aikana käytettävästä kännykästä, 
joka vie huomion pois ajamisesta. 

kuvailutuikkaus, kuvailu 
tulkkauksen muoto, jossa esim. 
elokuvan tai riäytelmän visuaali-
nen sisältö kuvaillaan sanallisesti. 
("Takana kirkko. Nainen kävelee 
pellolla ja kantaa matkalaukkua." 
Kuvailua elokuvasta Postia pappi 
Jaakobille.) 

pyörätasku 
ajoradalle suunniteltuja polkupyö-
rien ryhmittymisalueita. 

uppokiekko 
veden alla vapaasukeltamalla eli 
ilman happilaitteita pelattava jää-
kiekkoa muistuttava urheilulaji, 
jossa pelivälineenä on katkaistu 
jääkiekkomaila (englanniksi under-
water hockey). 

vartaloskanneri, alastonskanneri 
vaatteiden alta vartalon paljastava 
läpivalaisulaite,joita on tulossa 
lentokentille viime joulupäivänä 
yritetyn lentokoneiskun vuoksi; 
arkisessa kielenkäytössä kutsuttu 
nakuskanneriksi. 

Kirjoittaja on Kielitoimiston tutkija. Kieli-
toimisto on Suomes,va toimivan Kotipnaisten 
kielten tutkjmuskeskuksen (Kotus) OsaStO. 
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Kielipolitlikka on pollittista 
toimintaa 

Pirkko 
Nuolijärvi 

Kieliviestin numerossa 3/2009 Lea 
Laitinen esitteli toukokuussa 2009 
juik istetun Suomen kielen tulevaisuus 
-toi m intaohjel man taustaa ja sisältöä. 
Ohjelmassa on lukuisia toimenpide-
ehdotuksiaja suosituksia,jotka tekijät 
ovat kohdistaneet eri tahoille. Mitä 
vuoden aikana on tapahtunut? 

Heti julkistamisen jälkeen laa-
jalevikkiset päivälehdet Helsingin 
Sanomat ja Etelä-Suomen Sanomat 
kirjoittivat näyttävästi ja erittäin 
myönteisesti ohjelmasta pääkirjoituk-
sissaan ja laajoissa artikkeleissaan. 
Myös Yleisradio on useammassa oh-
jelmassaan käsitellyt toimintaohjel-
maa ja suomen kielen nykyasemaa. 
Niin ikään ohjelman tekijät ovat pe-
rustelleet ehdotuksia ja keskustelleet 
nuistä sekä tiedeyhteisön piirissä että 
laajalle yleisölle kohdistetuissa tilai-
suuksissa. Ohjelmaa ja suomalaista 
kiel ipol iti ikkaa on esitelty vuoden 
mittaan nlyös pohjoismaiselle kuuli-
jakunnal le Porvoossa, Tukholmassa, 
Uppsalassa ja Eskilstunassa.  

asioita on toki edistetty eri tahoilla, 
mutta niistäjoskus toiste. 

Opetusministeriö toiminta-
ohjelmatyön taustavoimana 
Suomen kielen toimintaohjelman jul- 
kistamistilaisuudessa 	toukokuussa 
2009 opetusministeriön (nyttemmin 
opetus- ja kulttuuriministeriön) yli-
johtaja Sakari Karjalainen esitti kaksi 
kysymystä ja vastasi niihin. 

Ensimmäinen kysymys kuului: 
"Onko toimintaohjelma tarpeen?" 
Ministeriön näkemyksen mukaan 
toimintaohjelma ei ole vain tarpeel-
linen vaan myös aivan välttämätön. 
Karjalainen korosti myös Kotuksen 
roolia kielipoliittisessa työssä. Kotus 
on yksi valtion tutkimuslaitoksista, ja 
sen tehtävänä on tukea omalla alal-
laan yhtei skuntapolitiikkaa ja yhteis-
kunnallista päätöksentekoa. Kotuksen 
yhteiskuntapolitiikan lohko on ope-
tusministeriön mukaan nimenomaan 
kansallisten kielten säilymistä ja ke-
hittymistä tukeva kielipolitiikka. 

Suomen kielen aseman ja käytön 
nykytilaa ert elämänaloilla on tehty 

L tunnetuksi. 

Toirnintaohjelmaa on käsitelty Kie-
likellossa (2/2009) ja Tieteessä tapah-
tuu -lehdessä, ja sitä on kommentoitu 
Virittöjän palstoi 1 la (1/2010). Myös 
Kotuksen blogeissa on tuotu esiin oh-
jelman keskcisiä seikkoja, erityisesti 
englannin rool ja nyky-yhteiskunnassa 
ja tieteen kielivalintoja. 

Tiedotettu on siis kovasti ja suomen 
kielen aseman ja käytön nykytilaa en 
elämänaloilla on tehty tunnetuksi. 
Miten ehdotukset ovat edenneet käy-
tännössä? Tässä yhteydessä kiinnitän 
huomiota vain kahteen seikkaan, kan-
sallista kielistrategiaa ja tieteellistä 
suomenkielistä termistöä koskevien 
ehdotusten vastaanottoon. Muitakin 

"Miten tämä yhteiskuntapolitiikan 
alue ja sen tehtävät on määritelty val-
tioneuvostossa?" kysyi Karjalainen 
keväällä 2009 ja vastasi: "Ej miten-
kään." Kiel ipol itiikkahan ymmärre-
tään useimmiten kielellisten oikeuk-
sien turvaamiseen tähtäävänä politiik-
kana. Tämä kuuluu oikeusministeriön 
vastuualueelle, mutta jokainen minhs-
teriö vastaa omalla hallinnonalallaan 
kielellisten oikeuksien toteutumises-
ta. Opetusministeriö toki harjoittaa 
koulutuksessa, tieteessä ja kulttuurin 
alueella kielipolitiikkaa, mutta sille ej 
ole määritelty kielipolihttista tehtävää. 

Opetusministeriö on tukenut suo-
men kielen toimintaohjelman laati-
mista ja on kuluneen vuoden aikana 
ryhtynyt tarkastelemaan toimintaoh-
jelman keskeistä ehdotusta, kansalli-
sen kielistrategian laatimista, nimen- 
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omaan politiikan näkökulmasta. 

Valtioneuvoston selonteko 
kulttuurin tulevaisuudesta 
Maaliskuun alussa 2010 opetusminis-
teriön asettama toimikunta luovutti 
kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan 
Wallinille ehdotuksen selonteoksi 
kulttuurin tulevaisuudesta. Ehdotuk-
sessa on näkyvissä yksi suomen kie-
len toimintaohjelman keskeisimmistä 
toimenpide-ehdotuksista, kansallisen 
kielistrategian laatiminen. Ehdotuk-
sessa todetaan, että monikulttuurisuus 
ja kulttuurinen moninaisuus ovat Suo-
men tulevaisuuden vahva muutos-
tekijä. Siksi tulisi laatia kansallinen 
kielistrategia, jossa kartoitetaan ja 
täsmennetään kansallisten virallis-
ten kielten, alkuperäiskansan kielten, 
vanhojen ja uusien vähemmistökielten 
sekä kasvavien kieliryhmien asema ja 
palvelutarpeet. Ehdotuksessa esite-
tään, että kansalliskielten sekä alkupe-
räiskansan kielten asema, kielenhuolto 
ja palveluiden saatavuus tulee turvata. 

Tätä kirjoitettaessa ehdotus on juuri 
edennyt eduskuntaan, jolle valtioneu-
vosto antaa ehdotuksen mukaisen se-
lonteon kulttuurin tulevaisuudesta. 

Asia on siis pantu vireille, ja edus-
kunta keskustelee keväällä 2010 muun 
muassa seuraavista kulttuurin ja kielen 
kannalta keskeisistä selonteon toimen-
pide-ehdotuksista. 

Laaditaan perustuslaissa turvat-
tuja kielellisiä oikeuksia tukeva 
ja kulttuurisia oikeuksia toimeen-
paneva kansallinen kielistrategia, 
jossa vahvistetaan kansalliskielten 
(suomi ja ruotsi), alkuperäiskansan 
(saamelaiset) ja muiden perustus-
laissa mainittujen ryhmien (roma-
nit ja viittomakieliset) sekä muiden 
Suomen kieliryhmien tosiasiallista 
asemaa. 

Turvataan kansalliskielten sekä al-
kuperäiskansan kielten (erityisesti 
uhanalaisimpien inarinsaamen ja 
koittasaamen) asema, kielenhuolto 
ja palveluiden saatavuus. Saamen-
kielistä opetusta annetaan myös 

niillä maantieteellisillä alueilla, 
joissa suurin osa saamelaissyntyi-
sistä lapsistaja nuorista asuu ja käy 
koulua. Pääkaupunkiseudulla tue-
taan saamenkielisiä palveluita ja 
saamelaiskulttuuria. 

Lisätään monikulttuurisuuteen lut-
tyvää tutkimusta ja täsmennetään 
käsitteitä ja terminologiaa. 

Jos nämä ehdotukset hyväksytään ja 
toteutetaan, suomalainen käytännön 
kielipolitiikka on astunut aimo aske-
leen eteenpäin. Ehdotusten sisällöt 
kuuluvat monen ministeriön toimin-
nan alaan, kuten opetus- ja kulttuuri-
ministeriön, ojkeusministeriön, sisä-
asiainministeriön sekä sosiaali- ja ter-
veysministeriön vastuualueelle. Näin 
kielistrategiaan kuuluvia kysymyksiä 
jouduttaisiin käsittelemään laajemmin 
kuin usein on ollut tapana, kun Suo-
men kielipolitiikka on niin vahvasti 
liittynyt kielilakiin ja sen seurantaan 
ja siten oikeusministeriön tehtäviin. 
Oikeusministeriön alaisen kieliasiain 
neuvottelukunnan raportit ovat hyvä 
lähtökohta tulevallekin työskentelyl-
le. 

Suomen kielen tulevaisuus -ohjel-
man keskeinen ehdotus kokonaisval-
taisen kielistrategian laatimisesta on 
siten ehtinyt cdu skunnan pöydälle. 
Uskon, että tällä vuoden mittaisella 
matkalla on merkitystä, koska kielipo-
litiikalla on nyt hyvät käytännön mah-
dollisuudet tulla tulevan hallituksen 
politiikan osaksi. Kun eduskunta on 
asian käsitellyt, ej ehdotusta missään 
tapauksessa voi ohittaa. Kielentutki-
joiden yhtenä tehtävänä on pitää sil-
mällä asian etenemistä ja olla yhtey-
dessä kansanedustajiin, ettei ajatus 
hautaudu. 

Tieteen termit 
Suomen kielen tulevaisuus -ohjelmas-
sa suositettiin eri tieteenaloilla tehdyn 
suomenkielisen termityön kartoitusta. 
Tieteellisten seurain valtuuskunnan 
hallitus onkin päättänyt ottaa tieteen 
suomenkielisiä termejä koskevan 
hankkeen vuoden 2011 toimintasuun- 
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nitelmaansa, joka esitetään va!tuus-
kunnan syyskokoukselle lokakuussa. 

Tieteellisten seurain valtuuskunta 
järjestää tulevan Iukuvuoden aikana 
tieteellisille seuroille kyselyn, jossa 
tiedustellaan, miten eri tieteenaloilla 
kehitetään termistöä, missä sitä säily-
tetään ja miten sitä ylläpidetään. Li-
säksi selvitetään, onko jäsenseuroilla 
ylipäänsä tällaista toimintaa tai halua 
sellaisen käynnistämiseen, jos siihen 
saadaan varoja ja tekniset edellytyk-
set. 

Termikartoitus on laaja ja kulttuu-
risesti merkittävä hanke, joka vaatii 
monien seurojen ja tieteenalojen yh-
teistyöhalua. On mielenkiintoista näh-
dä, syntyykö tältä pohjalta ajan oloon 
eri tieteenalat kattava termipankki. 

Kietipolitiikka käytännön 
politiikaksi 
Suomen kielipolitiikka on tunnetusti 
ja syystäkin ollut maailmalla arvos-
tettua. Tämä arvostus on voinut tuu-
dittaa suomalaista yhteiskuntaa Iuule-
maan, että kaikki on kunnossa ja että 
hieno lainsäädäntö riittää. Moni asia 
onkin kunnossa, mutta analyyttista ja 
käytännöl!istä otetta kielipolitiikassa 
tarvitaan yhä enemmän, jotta voidaan 
taata niin suomen kielen aseman säi-
lyminen kuin kaikkien kieliryhmien 
mahdollisuudet käyttää omaa kieltään 
suomalaisessa yhteiskunnassa. Tämä 
on sekä kielipoliittinen että poliittinen 
kysymys. 

Kirjoiltaja on Suomessa toun ivan Kotirnaisten 
kielten tutki,nuskeskuksen (Kotus)johtaja. 

Ansiokas kielenhuoltaja palkittu 
Kielineuvoston entiselle varajohtajalle, fil. tri Paula 
Ehrnebolle, on myönnetty Suomen Leijonan ensimmäisen 
luokan ritarimerkki ansiokkaasta työstä ruotsinsuomen 
hyväksi. 

Kunniamerkin luovutti ministeri Stefan Wallin Suomalais-
ruotsalaisen kulttuurirahaston 50-vuotisjuhlan yhteydessä 
Hanasaaressa 13. huhtikuuta 2010. 
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Kielineuvosto panostaa 
lapsiinja nuoriin 

Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitoksen ohjesäännössä sano-
taan, että tutkimuslaitoksen on suunnattava toimintaa erityisesti myös 
lapsille ja nuorille. Kielineuvosto,joka on tutkimuslaitoksen kielen- 

	

Hannele 	huolto-osasto, onkin siksi avannut ornat verkkosivut kielestä ja kielistä 

	

Ennab 	kiinnostuneille lapsille ja nuorille. 

Sivuston tarkoituksena on tiedottaa kieliasioista, mutta erityisesti myös 
herättää kiinnostusta kieliin ja kielelliseen moninaisuuteen. Kielineu-
vosto haluaa ylipäätään edistää kielellistä suvaitsevaisuutta. 

Sivustolla on tietoa ruotsin kielestä, mutta myös Ruotsin kansallisista 
vähernmistökielistä ja muista Ruotsissa puhuttavista lukuisista äi-
dinkielistä. Sivustolla kerrotaan lyhyesti eri kielistäja siellä on niistä 
myös äänitiedostoja, mm. Punahilkka-sadun alku ruotsiksi, suomeksi ja 
romaniksi. Ruotsalaisella viittomakielellä siellä on filmejä. Lisää kieliä 
tulee mukaan myöhemmin. Muun asiatiedon lisäksi sivustolla on tietoa 
myös lasten kielellisistä oikeuksista. 

Verkkosivuista tehdään monikieliset, mutta kansallisilla vähemmis-
tökielillä on erityisasema. Kielineuvostossa halutaan myös edistää 
pohjoismaista yhteistyötä,ja suunnitelrnissa onkin pohjoismainen 
verkkosivusto, jolla on sanakirjoja yms. 

Samoin kuin Kielineuvoston koko verkkosivusto, myös lapsille suun-
nattu sivusto on elävä. Sitä muokataan jatkuvasti,ja nuorilta itseltään 
odotetaan ideoita ja kysymyksiä. Kaikkiin kysymyksiin vastataan ja 
kysymyksiä ja vastauksia julkaistaan verkossa. 

Koska sivustolla on vain väliaikainen nimi, käynnissä on kilpailu,jossa 
erityisesti lapsia ja nuoria kehotetaan keksimään sille naseva nimi ja 
laatimaan sitä varten logo. Vastaisuudessa luvassa on muita kilpailuja. 

Sivusto on suunnattu lapsille ja nuorille, mutta tietenkin toivornme, että 
siitä on iloa ja hyötyä myös vaikkapa lasten vanhemmille ja opettajille. 

Sivuston osoite on www.språkrådet.se/ung  

-14 

12 - Kieliviesti 212010 



Julkaisut 

Uusi kulttuurijulkaisu 

Viime syksynä, sopivasti Göteborgin 
kirja- ja kirjastomessujen aikaan il-
mestyi Sherijfi-lehden ensimmäinen 
numero. Toinen, vuoden 2010 ensim-
mäinen numero, ilmestyi tänä talve-
na. 

Lehdellä markkinarako 
Sheriffi on kulttuurijulkaisu, jossa 
kerrotaan ruotsinsuomalaisesta, suo-
malaisesta ja suomenruotsalaisesta 
kulttuurista kahdella kielellä. Kaikki 
artikkelit julkaistaan sekä suomeksi 
että ruotsiksi. 

Ajatuksena on ollut saada aikaan 
lehti, joka houkuttelee nuorehkoja 
lukijoita.  

Tekijät sanovat kaivanneensa Ruot-
sån suomenkielistä lehteä ja siksi 
päättäneensä perustaa sellaisen. To-
dennäköisesti ajatuksena on myös ol-
lut saada aikaan lehti, joka houkutte-
lee nimenomaan nuorehkoja lukijoita. 
Nuoriso onkin tärkeä kohderyhmä, 
sillä nuoria ej ainakaan viime vuosi-
na ole kiinnostanut suomenkielinen 
kulttuurilehti Liekki, joka kuitenkin 
on ilmestynyt jo yli 30 vuotta ja joka 
myös kertoo monipuolisesti ruotsin-
suomalaisesta kulttuurista. Monen 
muunkin kulttuurista kiinnostuneen 
mielestä on ollut suuri puute, ettei 
Ruotsissa - eikä Suomessa - ole ai-
kaisemmin ollut suomenkielisestä 
ja ruotsinsuomalaisesta kulttuurista 
ruotsiksi kirjoittavaa lehteä. 

Monipuolinen 
Sheriftin tähän mennessä ilmestyneet 
kaksi numeroa ovat sisällöltään moni-
puolisia, ja sen lisäksi kummassakin 
on erityinen teema, uusimmassa nu-
merossa se on elokuva. Lehden sisältö 
on ajankohtaista, ja ajankohtaisten ai-
heiden lisäksi lukija saa tutustua myös 
Suomen kirjallisuushistorian merk-
kiteoksiln, tällä kertaa Kalevalaan. 
Vaikka artikkelit ovat varsin lyhyitä, 

kuten nykyisin on tavallista, niihin 
mahtuu paljon kiinnostavaa asiaa. 

Kieli 
Mikäli olen oikein ymmärtänyt, osa 
artikkeleista on kirjoitettu suomeksi, 
osa ruotsiksi. Jotkut kirjoittajat tuntu-
yat kirjoittaneen tekstinsä itse molem-
milla kielillä, ainakaan käännöksestä 
ej ole mainintaa. Käännösten osalta 
tekijät ovat minusta tehneet erittäin 
hyvän ratkaisun, kun ovat panneet 
käännöksen yhteyteen tiedon "vapaa 
käännös". Tämäntyyppisten käännös-
ten täytyykin olla vapaita, eihän ole 
kyse mistään asiakirjoista, joissa vaa-
ditaan ehdotonta tarkkuutta. 

Minusta käännökset olisivat voineet 
olla vieläkin vapaampia, sillä lähtö-
kieli paistaa silloin tällöin kohdekie-
len alta. Esimerkiksi ruotsinnoksissa 
on paikoin suomenkielisestä lähtökie-
lestä muistuttavia raskaita rakenteita, 
joita ej tämäntyyppisissä teksteissä 
odota olevan. Suomenkielisissä teks-
teissä käytetään myös paikoin ruotsin 
sanajärjestystä. 

Yleisesti ottaen lehden kieli on 
sujuvaa suomea ja artikkelien tyyli 
vapaata ja nimenomaan nuorisoa pu-
huttelevaa. Vanhemmat lukijat saatta-
yat vierastaa puhekielisiä muotoja ja 
englantilaisia lainoja, joita on melko 
runsaasti. 

Kun lehden sisältö on mielenkiin-
toinen, on vahinko, että tavutusvir-
heitä on hyvin paljon. Ne häiritsevät 
suomenkielistä lukijaaja antavat huo-
limattoman kuvan. Täydellisyyteen 
on vaikea päästä, mutta ensimmäisen 
numeron virheiden jälkeen tekijöiden 
olisi pitänyt olla tarkempia. 

Myös pilkkusäännöt kannattaisi 
kerrata, sillä myös pilkkujen puuttu-
minen häiritsee lukemista, saattaa-
pa muuttaa sanoman merkitystäkin. 
Epätarkkuutta osoittaa myös se, että 
Sofi Oksasen Puhdistus-kirjan ruot- 

Paula 
Ehrnebo 
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sinnoksen nimestä käytetään lehdessä 
kahta muotoa. Ruotsinkielinen nimi 
on Utrensning. 

Voi vain toivoa, että tekijöillä riittää 
energiaa neljän yhtä tyylikkään nume-
ron aikaansaamisen vuosittain. 

Kirjoittaja oli Ruotsinsuo,nalaisen kiehilauta-
kunnan esi,nies /988-2006. Vuodesta 2006, 
jo/bin lautakunnan toim inta siirtvi Kielen ja 
kansanperinteen tutki,nus/aitoksen Kiehineu-
vostoon, hän oli Kie/ineuvoston varajohtaja ja 
suo,nen kielen huo/taja vuoteen 2009,jol/oin 
hän jäi eläkkeelbe. 
Hän on kirjoittanut myös seuraava bra sivulta 
alka van artikke/in. 

Ruotsinsuomdainen satukilpailu 
SR Sisuradio ja Kielineuvosto järjestävät ruotsinsuomalaisille 

sadunkirjoituskilpailun. 

I<ilpailun säännöt 

K ilpailu on suunnattu Ruotsissa vakinaisesti asuville suomenkielisille 
aikuisille. Myös Ruotsissa asuvien Suomen romaneiden ja 
suomenruotsalaisten toivotaan osallistuvan kilpailuun. 

Sadut on suunnattava erityisesti 5-8-vuotiaille. Niiden täytyy olla uusia, 
ennen julkaisemattomia, ja sisällöltään niiden tulee olla elämänmyönteisiä 
ja satumaisia. Niissä on oltava myös onnellinen loppu! 

Satujen tulee olla pituudeltaan enintään 6 000 rnerkkiä (tyhjät lyönnit 
mukaan luettuina) eli noin kahden sivun mittaisia. Rivinvälin tulee olla 1, 
kirjasinkoon 12. 

Kirjoittaa voi suomeksi tai ruotsiksi. Satujen parhaimmisto luetaan 
radiossa, ja voittajille annetaan kirjapalkinnot. Ruotsiksi kirjoitetut sadut 
käännetään. 

Sadun kirjoittajan pitää kirjoittaa omalla nimellään. Nimimerkkiä ej siis 
saa käyttää. Sama kirjoittaja saa lähettää kilpailuun enintään kaksi satua 

SR Sisuradio ja Kielineuvosto pidättävät oikeuden muokata satuja. SR 
Sisuradion ja Kielineuvoston edustajat myös valitsevat radiossa luettavat 
viisi parasta satua. 

Haluamme kaiken materiaalin elektronisessa muodossa. 

Sadut on lähetettävä sähköpostitse osoitteeseen satu@sr.se  ja niiden on 
oltava perillä viimeistään 31 .8.2010. 

Ohjeet ovat myös sivuilla www.sverigesradio.se/sisuradio  ja 
www.kiel ineuvosto.se. 
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Kielenhuollosta ja sen 
uusista haasteista 

Paula 
Ehrnebo 

Ruotsinsuomca on huollettu yli kol-
me vuosikymmentä. Minä olen osal-
listunut työhön aktiivisesti yli kaksi-
kymmentä vuotta. Olen tänä aikana 
käsitellyt kielenhuoltotyötä mm. Kie-
liviestissäjulkaistuissa artikkeleissani 
ja lähestynyt asiaa eri näkökohdista. 
Palaan tässä lyhyesti muutamiin mie-
lestäni keskeisiin seikkoihin, joihin 
on työssä jouduttu ottamaan kantaa 
tai joista on ollut selviydyttävä. Esitän 
myös näkemykseni ruotsinsuomen tä-
mänhetkisistä haasteista. 

Ruotsinsuomi 
Nimitys ruotsinsuomi on aina ollut 
ongelmallinen, vaikka sitä on käytet-
ty useita vuosikymmeniä. Ruotsin-
suomalaisilla on ollut ja on edelleen 
monenlaisia mielipiteitä käsitteen 
merkityksestä. Minun kokemukseni 
mukaan tavallisin käsitys ruotsin-
suomalaisten keskuudessa on se, että 
ruotsinsuomea on vain ruotsin sanoja 
ja ruotsalaista vaikutusta sisältävä se-
kakieli. 

Ruotsinsuomen olemuksesta kes-
kusteltiin 1 990-luvun puolivälissä 
varsin vilkkaasti ja silloin Ruotsin-
suomalainen kielilautakunta määrit-
teli käsitteen. Määritelmä julkaistiin 
Kieliviestissä 1/2000. Lautakunnan 
mukaan ruotsinsuomi on sitä suomea, 
jota käytetään Ruotsissa. Kyse on 
sekä suullisesta että kirjallisesta kie-
lestä. Ruotsinsuomi vol olla identtistä 
suomen yleiskielen kanssa, mutta sii-
nä saattaa myös olla paljon ruotsin-
kielisiä lainoja ja muuta ruotsin val-
kutusta. Nykyisen kielenhuoltoelimen 
Kielineuvoston kanta ruotsinsuomes-
ta on sama. 

Ruotsin uusissa kielilaeissa, kieli-
laissa ja laissa kansallisista vähem-
mistöistä ja vähemmistökielistä, ei 
käytetä nimitystä ruotsinsuomi, vaan 
suomi. Ruotsinsuomi on kuitenkin 
usein tarpeen selvyyden vuoksi, vaik- 

ka kyseessä ei ole oma kieli vaan yksi 
suomen varieteetti. 

Suomen asema ollut heikko 
Kielenkäyttäjien näkemys omasta 
kielestään ja sen huollon tarpeelli-
suudesta on ollut kaikkea muuta kuin 
yhtenäinen eikä siksi olekaan ihrne, 
että kielenhuolto on monesti joutu-
nut taistelernaan monien muidenkin 
ongelmien kuin itse kieliongelmien 
kanssa. Myöskään yhteiskunta ei ole 
juuri arvostanut suomen kieltä, vaan 
se katsottiin 1990-luvun alkuun asti 
yhdeksi siirtolaiskieleksi. Suomen 
kielen taitoa ci ole laskettu ansioksi 
työmarkkinoilla. Tämä on vaikuttanut 
siihen, että moni ruotsinsuomalainen 
on itsekin suhtautunut väheksyvästi 
omaan kieleensä. 

Ruotsinsuomi oli aivan viime 
vuosiin asti lähes tuntematon myös 
Suomessa. Tämä on hyvin hämmäs-
tyttävää, kun otetaan huomioon ruot-
sinsuomalaisten suuri määrä. Monet 
ruotsinsuomalaiset kertovat myös 
suomalaisten ylimielisestä suhtautu-
misesta, miten heille on naurettu, kun 
he eivät ole tunteneet suomen uudis-
sanoja ja uusia ilmiöitä. Ruotsinsuo-
malaisten itsetunto on saanut kolauk-
sen siitäkin. 

Kielenhuollon arvoa ej 
ymmärretty 
Heikko asema on luonnollisesti vai-
keuttanut ruotsinsuomen huoltoa ja 
vaikuttanut siihen jopa kielteisesti. 
Välistä on ollut vaikea saada ruotsin-
suomalaiset vakuuttuneiksi, että myös 
Suomessa on monenlaista suomea ja 
että sielläkin on paljon myös sellaista 
suomea.joka ci ole yleiskiehen normi-
en mukaista. 

Ennen kielenhuollon uudelleenor-
ganisointia Ruotsinsuomalainen kie-
lilautakunta joutui vuodesta toiseen 
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puolustamaan omaa olemassaoloaan ja 
ruotsinsuomen huollon tarpeellisuutta 
sen sijaan, että olisi voinut rauhassa 
keskittyä kehittämään ruotsinsuomea. 

Puolustamista jouduttiin ajoittain 
harjoittamaan kahdella rintamalla: vi-
ranomaisille ja ruotsinsuomalaisille. 
Ruotsin viranomaiset eivät tukeneet 
toimintaa, koska eivät ymmärtäneet 
sen merkitystä. Yliopistoissa ej arvos-
tettu kielenhuo!toa, koska se on käy-
tännön toimintaa, vaikkakin sovelta-
vaa kielitiedettä. Sama asenne on ollut 
tuttu myös Suomessa. 

Määrärahat olivat aika ajoin niin 
vähäiset, ettei Ruotsinsuomalaisella 
kielilautakunnalla ollut varaa hankkia 
tarpeellisia työkaluja - kuten tietoko-
neohjelmia - eikä järjestää työnteki-
jöille minkäänlaista jatkokoulutusta. 

Kielenhuollon tarpeell isuutta oh 
korostettava myös ruotsinsuonialai-
sille kielenkäyttäjille. Valitettavasti 
ruotsinsuomen huolto ej ole saanut 
tukea myöskään suurilta ruotsin-
suomalaisilta järjestöiltä. Ne ovat 
kyllä esittäneet myönteisiä lausun-
toja Kiel ilautakunnasta ja toimineet 
erittäin aktiivisesti suomen kielen 
opetuksen, suomenkielisen opetuk-
sen, tulkkauksen ja suomenkielisen 
vanhustenhuollon puolesta, mutta 
omassa toiminnassaan ne eivät muu-
tamaa poikkeusta lukuun ottamatta 
ole käyttäneet kielenhuollon palve-
luita eivätkä olleet ruotsinsuomalai-
sille kielellisiä esikuvia. 

Ruotsinsuomalaiset toimittajat ovat 
ainoa ammattiryhmä,joka on kaikkien 
vuosien ajan säännöllisesti käyttänyt 
kielenhuollon palveluita. 

Sanastotyö tärkeätä 
Ruotsin yhteiskuntaa kuvaavan sanas-
ton kehittämisestä tuli Ruotsinsuoma-
laisen kielilautakunnan merkittävin 
tehtävä hyvin pitkäksi aikaa. Termi- ja 
sanakysymysten osuus kielineuvon-
taan tulleista kysymyksistä oli pal-
jon suurempi kuin kajkkjen muiden 
kysymysten yhteensä. Tämän vuoksj 
kielenhuoltajilla ej ollut aikaa seurata 

ruotsinsuomalaisten kielenkäyttöä ko-
vinkaan järjestelmällisesti. Suomen-
kielisten tekstien kieliasuun, sujuvuu-
teen ja tyyliin ej ennätetty kiinnittää 
huomiota. On tietysti vajkea tietää, 
onko tämän päivän ruotsinsuomen 
tyyhi kärsinyt siitä, että keskityttiin 
pääasiassa sanaston kehittämiseen, ja 
missä määrin siinä tapauksessa. On 
myös muistettava, että tojsten kirjoit-
tamien ja kääntämien tekstjen kiehi-
asuun puuttuminen on hyvin arka-
luontoistaja epäkiitolhista työtä. Siinä 
on tasapainoteltava erittäln tarkasti. 
Tosiasia on kuitenkin, että ruotsinsuo-
malaisen tekstinhuollon kysyntä on 
ollut vähäistä, vaikka sen tarve minun 
nähdäkseni on aika suuri. 

Ruotsissa ej myöskään ole ollut 
kääntämisen perinnettä, kuten Suo-
messa, ja niinpä tärkeidenkin asiakir-
jojen ja tiedotusmateriaahin suomen-
taminen annettiin alkaisemmin melko 
usein viranomaisten omien työnteki-
jöiden tehtäväksi. Nykyisin käännös-
palvelut kilpailutetaan keskitetysti, ja 
ratkaisuja tehtäessä on toistaiseksi va-
litettavasti ki innitetty huomiota vain 
tarjouksen hintaan. Tulokset ovat mo-
nessa tapauksessa ohleet epätyydyttä-
viä,jopa ala-arvoisia. 

Uusi vaihe 
Viime vuonna voimaan tullut kiehi-
laki ja tämän vuoden alusta voimaan 
tuhlut laki kansallisista vähemmistös-
tä ja vähemmistökielistä merkitsevät 
minusta uutta vaihetta ja uutta mah-
dolhisuutta ruotsinsuomehle. Suomen 
kielen hahlintoalueen haajentaminen 
on ollut todellinen piristysruiske ruot-
sinsuomahaisten toiminnassa. Hallin-
toalueeseen vuoden alusta hiitetyissä 
kunnissa on jo nyt ennätetty osoittaa 
merkittävää aktiivisuutta. Myös hal-
lintoalueen ulkopuohehha on kiinnos-
tuttu, muutama uusi kunta on hiitetty 
ahueeseen toukokuun alusta. 

Uusi vaihe merkitsee aivan uusia 
mahdohlisuuksia käyttää suomea kun-
nanja valtion virastoissa. Tämä oikeus 
on ollut kymmenen vuotta voimassa 
viidessä Norrbottenin kunnassa, mutta 
aivan liian harva on käyttänyt suomea. 
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Nyt ruotsinsuomalaisten on ymmär-
rettävä, että ios he haluavat suomen 
kielen sällyvän Ruotsissa, heidän on 
alettava käyttää sitä muuallakin kuin 
kotona ja ystäväpiirissä. Kielen säily-
misen kannalta on välttämätöntä, että 
sitä käytetään kaikilla yhteiskunnan 
aloilla. Vain sillä tavoin se kehittyy ja 
säilyy käyttökelpoisena. 

Haaste myös viranomaisille 
Toistaiseksi ej vielä ole mahdoliista 
tietää, kuinka hyvin viranomaiset sel-
viytyvät suomenkielisten palvelujen 
tarjoamisesta. Uusi laki on kuitenkin 
viranomaisille suuri haaste. Elleivät 
ne itse ymmärrä, että suomenkielisten 
palvelujen tarjoaminen edellyttää ky-
seisen alan ammattiterminologian hal-
litsemista, se on tehtävä niille selväksi 
erittäin pikaisesti. Jos jonkin viraston 

suomenkielinen palvelu ei toimi, ruot-
sinsuomalainen lakkaa varmasti pian 
puhumasta suomea virastossa asioi-
dessaan. 

Kielineuvostolla on erinomaiset 
edellytykset tarjota eri alojen virkaili-
joille terminologiakoulutusta. Lyhyitä 
kursseja olisikin alettava tarjota heti. 
Jos Tukholman läänin lääninhallitus 
saadaan innostumaan asiasta, se puo-
lestaan voi levittää tietoa kuntiin ja 
valtion virastoihin. 

Terminologian hallitseminen on 
tärkeätä myös tulkeille ja kääntäjille. 
Tuikkaus- ja käännöspalveluja ostaes-
saan viranomaisten pitäisi kiinnittää 
entistä enemmän huomiota Iaatuun. 
Ne eivät saa tyytyä niihin tuikkeihin 
ja kääntäjiin, joita toimistot tarjoavat 
halvimmalla. Ruotsi ssa on runsaas- 
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ti auktorisoituja tuikkeja ja kääntäjiä 
- näitä on käytettävä ensisijaisesti. 
Kysehän on oikeusturvasta. 

Kielikoe 
Ruotsinsuomalainen kielilautakunta 
ehdottijo kymmenen vuotta sitten, että 
eri ammateissa tarvittavan kiel itaidon 
osoittamiseksi järjestettäisiin vapaa-
ehtoisia kielikokeita. Mitään erityistä 
koulutusta ei vaadittaisi, vaan kjell-
taidon on voinut hankkia myös työn 
kauttaja alan kirjallisuutta lukemalla. 
Koe sopeutettaisiin työn vaatimus-
ten mukaiseksi, kokeen avulla voisi 
osoittaa esimerkiksi suullisen tai sekä 
suullisen että kirjallisen kielitaidon. 
Kymmenen vuotta sitten ministeriö ei 
innostunut ehdotuksesta. 

Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta 
on viime syksynä uudelleen ehdotta-
nut koetta, ja Kielineuvosto selvittää 
nyt asiaa. 

Kielikokeen aikaansaaminen on mi-
nusta tärkeätä ruotsinsuomalaisten oi-
keusturvan kannalta. Tärkeiden asioi-
den hoitamisessa vaaditaan ehdotonta 
tarkkuutta ja täsmällisyyttä. Asioista 
on osattava puhua oikeilla nimillä. 

Suomenopetus 
Kiinnostus äidinkielenopetukseen on 
lisääntynyt parin viime vuoden ai-
kana, sen jälkeen kun ryhmän kokoa 
koskevia määräyksiä muutettiin. Se on 
ilahduttavaa, mutta nyt tulisi nopeasti 
saada aikaan ehdoton oikeus osallistua 
suomenopetukseen, vaikka ei osaisi 
kieltä lainkaan. Joissakin kunnissa 
tämä on mahdollista, mutta ei kaikis-
sa. Kielilain mukaan yhteiskunta on 
kuitenkin velvollinen antamaan kan-
sallisten vähemmistökielten opetusta 

myös niille, jotka eivät ole oppineet 
kieltä ennen kouluikää. Tästä pitäisi 
nyt saada ennakkotapaus, että olisi 
jotakin mihin vedota,jos saa kunnalta 
kielteisen vastauksen. Ruotsinsuoma-
laisten valtuuskunta ja Ruotsinsuoma-
laisten Keskusliitto ovat hyvin kauan 
toimineet suomenopetuksen puolesta 
ja toivon, että ne jaksavat jatkaa työ-
tä kunnes asiaan saadaan kunnollinen 
ratkaisu. 

Toimintaohjelma tarpeen 
Onneksi voi todeta, että Ruotsis-
sa toimitaan suomen kielen hyväksi 
monella taholla. Ruotsinsuomalaisia, 
enityisesti koululaisten vanhempia 
varten on ilmestynyt erilaisia opas- ja 
ideakirjoja. Mutta ne eivät riitä kielen 
säilymisen turvaamiseksi, vaan suo-
men kieltä varten on ensi tilassa laa-
dittava kokonaisvaltainen, koko yh-
teiskunnan kattava toimintaohjelma. 
Tällaisia ohjelmia on viime vuosina 
laadittu Pohjoismaiden pääkielille, 
Suomessa myös ruotsin kielelle. Jos 
kielen kehittämistä ja säilyttämistä 
varten on kunnon suunnitelma, myös 
kielen aseman seuraaminen on hel-
pompaa kuin nykytilanteessa. Sellai-
nen seuranta kuuluu Kielineuvoston 
tehtäviin. 

Ruotsinsuomalainen kielilautakun-
ta teki vajaat kymmenen vuotta sitten 
aloitteen toimintaohjelman laatimi-
seksi, mutta Ruotsin valtio ej myöntä-
nyt siihen varoja. Työ saatiin käyntiin 
pohjoismaisten rahojen turvin, mutta 
ohjelmaa ei saatu valmiiksi. 

Nyt asia on ajankohtaisempi kuin 
koskaan ennen. Kielineuvosto on tä-
hän tehtävään sopiva din, kunhan se 
saa työtä varten erityisen rahoituksen. 
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Kilre - renki val isäntä? 
Aikaa Jurnala loi eikä puhunnu kiire-
hestä miti/än. Toinen vanha sanonta 
vahvistaa leppoisan samansuuntaisesti: 

Anne 	ej oo kiirettä, kyllö alamanakasa päi- 
Kattilakoski viä riittää. Kenelläkään ej siis pitäisi 

olla kiire mihinkään - valamihisa 
maailmasa - mutta toisin on. Suostum-
me kilpajuoksuun ajan kanssa päivästä 
toiseen, menemisehen pää koloman-
tena jalakana, vaikka tuskin kaiketi 
tiedämme itsekään, mihin meillä on 
kiire. Kijre vain on ikään kuin jäänyt 
päälle: ej mitään kiirutta muutako äk-
kiä vain. 

Myönnän auliisti, että olen tainnut 
hurahtaa sanontoihin. 

Olen jo vuosien ajan pistäytynyt 
silloin tällöin vanhainkodissa terveh-
timässä tätiäni. Nykyään hän ej enää 
juuri pysty asettelemaan sanojaan 
sillä tavalla, että ulkopuolinen tietäisi 
aina, mitä hän tarkoittaa. Hänen luo-
naan on opettavaista käydä, koska hän 
on tyytyväinen oloonsa. Se näkyy hä-
nestä levollisuutena, vaikkej hän osaa 
sitä enää sanoa. Kuitenkin hänellä on 
yksi kysymys: Ej sukaan mejllä kiire 
oo? Vei aikaa, ennen kuin tajusin, että 
se on kysymys, jonka hän itse asiassa 
tekee joka kerta ja lähes samalla ta-
valla. 

Minulla on tätä nykyä onni olla kos-
ketuksissa vanhojen ihmisten maa-
ilmaan myös siksi, että puuhastelen 
vanhojen sanontojen parissa. Ei siis 
ihme, että tätini kysymys alkoi kor-
vissani kuulostaa tutkimuskysymyk-
seltä: Mitähän vanhat sanonnat mah-
tavat sanoa kiireestä? Jotakin opiksi 
otettavaa varmaankin on. 

Myönnän auljisti, että olen tainnut 
hurahtaa sanontoih in. Mitä enemmän 
olen niihin tutustunut, sitä lähempää 
pääsen ihmettelemään, miten ajatonta 
elämänviisautta ne ytimekkyydessään 
sisältävät. 

Löydän paikallisista keräelm istä  

heti parisenkymmentä sanontaa vaik-
kapa vain hakusanoilla kuin kiire, kji-
ru, hoppu. Näyttää siis vanha kansa-
kin kiireen tunteneen, miksipä muuten 
siitä oljsj sanontojakaan, mutta muuta 
yhtäläisyyttä vertaillessani nykyajan 
ja entisajan kiirettä en juuri Iöydä. 
Huomaan pikemminkin, että niillä on 
eroa jopa niin kö yölläja päivällä. 

Aloitan asennoitumisesta kjiree-
seen. Siinä missä ennen uskottiin, 
että ej hoppu hyväksi oo ejkä kjire 
kunniaksi, on kai nykyaika kääntänyt 
suhteen koko lailla päälaelleen: et ole 
tarpeeksi hyvä, ellei sinulla ole hoppu 
ja kiire. 

Vanhastaan on sanottu, että asiaa ej 
kannata kijrehellä pilata. Sitä, miten 
kiire pilaa asian, valaisee ajnakin kak-
si sanontaa: jos on niin kijru, etteijoua 
mitään tekehen, tai jos on nijn kjiru, 
ettei kerkiä ees pyörän päälle nousta. 

Oivallan nykyajan kiireestä taas 
yhden piirteen Iisää: kiireellä on taj-
to ruokkia itse itseään ja vauhtiaan. 
Puhutaanhan kiireen oravanpyörästä, 
jossa aloitettuja asioita jää puolitie-
hen ja lupauksia täyttämättä. Nousee 
mieleen elävässä elämässä kuulemani 
ja muistiinpanoihin kirjaamani totea-
mus: Kun on viis virkaaja kuus nälä-
kää, niin joku paikka aina rempattaa. 
Sen sijaan kiirettä on ollu, mutta aina 
on kerettv on sanonta, joka ej enää 
aina välttämättä toteudu. 

Jotakin nurinkurista ajassamme 
on siinäkin, että me nykyihmiset he-
räämme kyseenalaistamaan kiireen ja 
voivottelemaan sitä sitten sellaisissa 
tilanteissa, joissa entisaikaan nimen-
omaan oli hyväksyttävää ja kuuluikin 
olla kiire. Sanonnat osoittavat, ettei 
vanha kansa pitänyt pahana, vaikka 
joutul panehen jouinkia joukkohon 
esimerkiksi valmistautuessaan jou-
luun. Konkreettinen valmistaminen 
oli osa "juhhistajahoimman" luonnetta 
ja vahvisti sen harvinaisuutta: kerta 
joulu vuojesa. Nyt kuitenkin kuulos- 
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taa siltä kuin nykyjoulujen pitäisi osa-
tatulla rnahdollisimman huomaamatto-
masti, meiltä mitään ylimääräistä pon-
nistusta vaatirnatta. 

Entäs sitten sanonta lauantaina lais-
kalle kiire rulee? On totta, ettei arki-
viikko tahdo riittää ainakaan minun 
kaltaiselleni, joka olen huono asetta-
maan asioita tärkeysjärjestykseen ja 
toisaalta pitämään kiinni sovitusta. 
Viikonloppu houkuttelisi monesti te-
kemään kirjallisia töitä menneen vii-
kon aikaansaannosten paikkaamiseksi 
ja ikään kuin henkisen yliotteen saa-
miseksi tulevasta viikosta. 

Lapsuudenkodissani sain kuitenkin 
mallin siihen, että pyhänä tehdään 
vain se, minkä kristillinen rakkaus ja 
välttämätön tarve vaatii. Nyt ko on 
orna nokka tuulta vasten, ajattelenkin 
monesti kiitollisena, miten etuoikeu-
tettu olen saatuani tuollaisen mallin. 
On vertailukohtaja vaihtoehto: minun 
ej ole pakko varsinkaan pyhänä elää 
kö vii,nestä päivää. 

Siihen, miksi me nykyihniiset valit-
telemme kiirettä ja ajan puuttumista 
myös ihmissuhteissamme, en kuiten-
kaan Iöydä sanontaa, joka ottaisi kan-
taa. Ojkeastaan en ylläty, koska olen 
vanhoja oppirnalla ollut ymmärtiivinä-
ni, että entisaikaan kanssakäyminen 
on ollut selvääkin selvempi asia. Ej 
kai ole ollut niin kiirettä koskaan, ej 
talonväellä eikä vieraalla, etteikö vie-
raalle olisi sanottu, että istu nyt kiire-
himmäks aikaa. 

Entisajan "rnaailmanrakentajat" kuu-
lostavat ainakin noissa nykyään turhan 
harvinaisiksi käyneissä tilanteissa ym-
märtäneen suorastaan kadehdittavalla 
tavalla sen, että ej mailma tekemällä 
tuu harijapäälle. Tätini siis tekee kysy-
myksensä tilanteessa, johon kiireen ej 
vanhastaan ole kuulunut yltää. 

Kaipa ajatuksissani siitä lähtien, kun 
hoksasin tädin kysymyksen toistuvuu-
den, on ollut närkästys hänen puoles-
taan: tuntuu epäreilulta, että vanhus, 
jota eivät enää rasjta ornat työt eivätkä 
aikataulut, joutuu ikään kuin hake-
maan ojkeuttaan kiireettömyyteen. 
On pakko kysyä, mikä ihmeen ilmiö 
tämä nykyajan kiire on, jos se ej jätä 
ulkopuolelleen ketään. 

Syytän kiirettä - aivan kuin jotakin, 
mistä vojsjn irtisanoa jtsenj. Mutta 
eikö kysymys ole loppujen lopuksi 
siitä, että se kiire, jonka tätini aistii, 
on nimenomaan minun ajattelemat-
tomuuttani hänen Iuokseen kuljetta-
rnaa. Jos vierailu raamittuu sillä, että 
sjtä ennen on niin kiiru, ettei lähte-
hen joua, ja sen jälkeen olen kiiruhun 
kaupalla menossa millom minnekin, 
olisihan ihme, ellei sellainen hengesä 
kiiru välittyisi. Ja jos vielä raportoin, 
että tulin vain pyörähtämään. 

Tarkoittaapa tätini kysymyksellään 
lopulta mitä tahansa, oivaltava ja 
tarpeellinen se joka tapauksessa on, 
koska se on havahduttanut pohtimaan, 
itse asiassa kauaskantoisiakin asioi-
ta, jopa kunnioittamjsen kysymystä. 
Eikö pitäisi olla suorastaan itsestään-
selvyys, että me nuoremmat edes 
joskus järjestämme menomme niin, 
että meille tärkeät vanhukset saavat 
meidät luokseen ilman, että meidän 
käyntimme on kuin suoritus, meidän 
näkökulmastamme kellotettu, toteu-
tettu silloin kun meille itsellemme so-
pii? Sillä emmehän sentään kuvittele, 
että kello käy vain meidän aikaamme 
ja meidän ehdoillamme! 

Me kilpailisimme vanhusten seu-
rasta kuin lapsena pääsystä syliin, jos 
vain ymmärtäisimme heidän ylivertai-
sen elämänkokemuksensa arvon. Jos 
ymmärtäisimme, mikä mahdollisuus 
meillä olisi oppia heiltä ajankolitaista-
kin ajankohtaisempaa kansalaistaitoa 
- kiireen kesyttämistä. 

Kirjoittaja on kasvatustieteen ja filosofian 
maisteri ja työskentelee tutkijana. 

Entisaikaan vieraalle olisi sanottu, 
että istu nyt kiirehiinmäks aikaa. 	-- 

Sanontaesimerkit omista keräelmistä ja Veikko Haapalehdon toimittamasta vihkosesta Mää on 
komian kirkon Kannuksesta! Kannuksessaja Eskolassa käytettyjä sananparsia (2005). 
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Rapsakkaa olutta kesähelteillä 

Liisa 
Nuutinen 

Televisiouutisten mukaan edus-
kunnassa käytiin toukokuun 
lopulla "rapsakka keskustelu 
EU-politiikasta". Tämä rapsak-
ka-sanan käyttö herätti minus-
sa hetken ihmetystä - sanaa on 
tottunut kuulemaan ja näkemään 
aivan toisenlaisissa yhteyksissä. 

Kielitoimiston sanakirjan mukaan 
rapsakka tarkoittaa 'nopeaa, rei-
pasta'. Eduskunnassa käyty kes-
kustelu oli siis luonteeltaan rei-
pasta, hyvä niin. Yhtä lailla meno 
ja meininki voi olla rapsakkaa, 
samoin vuokran korotus. Huhti-
kuussa Helsingin pörssin uutisoi-
tiin yltäneen rapsakkaan nousuun. 

Ruokalehtien palstoilla rapsakka 
esiintyy aivan toisenlaisissa yhteyk-
sissä. Jäävuorisalaatti tai kukkakaali 
on rapsakkaa. Myös piirakan pohja 
voi olla rapsakka,ja grillimakkaran 
on hyvä olla kuuma ja rapsakka. 
Juhannuksena maistuu rapsakaksi 
paistettu siika uusien perunoiden 
kera. Näissä yhteyksissä rapsak-
ka-sanalla on merkitys 'rapea'. 

Suomen kielessä on kolmisenkym-
mentä vakiintunutta kolmitavuista 
akka-, äkkä-loppuista adjektiivia, 
kuten kipakka, napakka, punakka 
ja topakka. Tällaisista adjektiiveis-
ta vain kahdella on selvä kantasa-
na. Punakka on johdettu sanasta 
puna ja kuivakka sanasta kuiva. 
Monilla näistä adjektiiveista on 

kuitenk in Iäheisiä ea-, eä-loppuisia 
synonyymeja. Tällaisia sanapareja 
ovat rivakka ja ripeä, kalvakka ja 
kalpea sekä kimakka ja kimeä, nyt 
ilmeisesti myös rapsakka ja rapea. 

Aina ej rapsakka kuitenkaan tar-
koita rapeaa, nopeaa tai reipasta. 
Viinistä voi asiantuntija löytää 
"rapsakkaa mausteisuutta" tai 
"rapsakkaa luonteikkuutta". Myös 
oluella voi olla "rapsakka ja pitkä 
jälkimaku". Eräs pubi mainos-
taa tarjoavansa raikasta siideriä 
ja rapsakkaa olutta. Näissä yh-
teyksissä rapsakan synonyymeja 
ovat lähinnä napakka, nasakka 
tai terhakka, joilla on muun mu-
assa merkitykset 'reipas, pirteä, 
ponteva'. Sanojen käyttöyhteydet 
eivät ole aivan samat, kuten ei-
vät synonyymeilla yleensäkään. 

Eräässä ruoka-artikkehissa rapsa-
kasta mentiin jo askel pitemmälle. 
Kenties sana ej kirjoittajasta enää 
tuntunut riittävän uudelta tai ej 
täysin riittänyt kuvaamaan kirjoit-
tajan käsitystä sopivan kypsästä 
parsasta. Parsa ej enää ollutkaan 
rapsakkaa, vaan rapean napsak-
kaa! 

Kirjoitus kuuluu sarjaan Kieli-ikkunat, 
joissa Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen 
tutkijat käsittelivät kielen ilmiöitä ja joita 
julkaistiin aiemmin Helsingin Sanomien 
kulttuuriosastossa. Tämä julkaistiin siellä 
19.7.2009. 

Kieliviesti 212010 - 21 



Vaalitermejä 

Mikä ero onprosentilla japrosenttiyksiköllä? Kun puolueen kannatus 
nousee tai laskee vaaleissa, toimittajat ilmoittavat eron usein 
prosenttiyksikköinä. Se kuulostaa hienostelulta. Eikö prosentti-sana 
riittäisi? 

On totta, että moni pitää prosenttiyksikkö-sanaaprosentti-sanan hienompana 
vaihtoehtona, mutta itse asiassa ne ovat kaksi eri asiaa. 

Prosentti tarkoittaa sadasosaa jostakin. Esimerkiksi ios äänestäjiä on 1 000 ja 
puolue saa äänistä 100, sen on valinnut 10 prosenttia äänestäjistä. Jos puolue 
seuraavissa vaaleissa saa 150 ääntä yhtä monelta äänestäjältä, se saa 15 pro-
senttia aanestajista. 

Prosenttiyksiköllä taas ilmaistaan prosenttilukujen välistä eroa. Esimerkiksi 
jos puolueen kannatus nousee 8 prosentista 12 prosenttiin, se nousee 4pro-
sen ttiyksikköä. 

H. E. 

Kirjoitetaanko puolueiden nimet pienellä vai isolla alkukirjaimella? 

Poliittisten puolueiden viralliset nimet ovat erisnimiä, joten ne kirjoitetaan 
isolla alkukirjaimella. Myös puolueiden alkukirjainlyhenteet kirjoitetaan 
versaalein eli isoin kirjaimin. 

Ruotsalaisen puolueen suomenkielisen nimen jälkiosat kirjoitetaan 
aina pienellä alkukirjaimella. Suomenkielisessä tekstissä puolueen 
alkukirjainlyhenne on sama kuin ruotsin kielessä. 

Kielineuvosto suosittaa seuraavia suomenkielisiä vastineita: 

Kansanpuolue liberaalit, FP (Folkpartiet liberalerna, FP) 
Keskustapuolue, C (Centerpartiet, C) 
Kristillisdemokraatit, KD (Kristdemokraterna, KD) 
Maltillinen kokoomuspuolue, M (Moderata Samlingspartiet, M) 
Ruotsin sosiaalidemokraattinen työväenpuolue, S (Sveriges 

Socialdemokratiska Arbetareparti, 5) 
Vasemmistopuolue, V (Vänsterpartiet, V) 
Ympäristöpuolue vihreät, MP (Miljöpartiet de gröna, MP) 

Tavallisessa arkipäivän tekstissä muutamien puolueiden nimistä käytetään 
lyhyempiä muotoja, ja nekin kirjoitetaan isolla alkukirjaimella: 

Kansanpuolue (Folkpartiet) 
Keskusta (Centern) 
Maltilliset, ark. Moderaatit (Moderaterna) 
Sosiaalidemokraatit (Socialdemokraterna) 
Ympäristöpuolue (Miljöpartiet) 

M. T. 
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Förstagångsväl/are, Jyraprocentsspärr ja vallokalsundersökning ovat 
melko pitkiä ja hankalia sanoja. Onko niille suomeksi näppärämpiä 
ilmaisuja? 

Suomessa on näppärä vastine termille vallokalsundersökning, nimittäin 
ovensuukysely. Förstagångsväljare vol olla suomeksi ensikertainen 
äänestäjä tal toki yhteyden mukaan yksinkertaisemmin vain ensikertalainen. 
Fyraprocentsspärr taas on neljän prosentin kynnvs. Sillä tarkoitetaan 
sääntöä, jonka mukaan vain puolueet, jotka ovat saaneet valtiopäivävaaleissa 
vähintään neljä prosenttia äänistä, voivat saada valtiopäiviltä 
edustajanpaikkoja (mandat). 

H. E. 

Mikä on käsitteiden va/distrikt ja valkrets ero? 

Valdistrikt on äänestysalue. Äänestysalueita on joka kunnassaja niillä 
tarkoitetaan alueita, joilla on oma vaalihuoneisto. Keskisuuri äänestysalue 
käsittää pari tuhatta äänestäjää. 

Myös valkrets, suomeksi vaalipiiri, on maantieteellinen alue. Se on alue, jolle 
ehdokkaat valitaan, ja se koostuu usei mmiten monesta äänestysalueesta. 
Esimerkiksi valtiopäivävaaleja varten Ruotsi onjaettu 29 vaalipiiriin. 

H. E. 

Mitä valsedel ja röstkort ovat suomeksi ja mitä niillä tarkoitetaan? 

Valsedel on suomeksi vaalilippu. Se on lipuke, jota äänestäjä käyttää 
äänestäessään vaaleissa. Ruotsin vaaleissa puolueilla on yleensä kolmenlaisia 
vaal ilippuja: nimivaalilippuja (namnvalsedel), puoluevaalilippuja 
(partivalsedel, partimarkerad valsedel) ja tyhjiä vaalilippuja (blank valsedel). 

Aänestyskortti (röstkort) puolestaan on henkilökohtainen asiakirja, josta 
ilmenee mm. äänioikeus (rösträtt, vaalipiiri (valdistrikO ja se vaalihuoneisto 
(vallokal), jossa tulee äänestää. 

M. T. 
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I<uninkaallinen hovi - 
I<ungliga hovet 

Kielineuvoston uusittu hovisanasto perustuu Kieliviestissä 1996 
julkaistuun aikaisempaan sanastoon. Sanaston päivittämiseen ja täy-
dentämiseen on käytetty kuninkaallisen hovin verkkosivuja ja sen ajan-
kohtaisuus on tarkistettu hovissa. 

Hovisanasto palvelee suomenkielisiä toimittajia ja kaikkia, jotka seuraa-
Yat kruununprinsessa Victorian häitä kesäkuussa. Sanasto on jo julkaistu 
Kielineuvoston verkkosivuilla ja se on lähetetty Terminologiakeskus 
TNC:lle,joka on tallentanut termit Riksbanken-nimiseen valtakunnalli-

seen termipankkiin. 

Margaretha 
Terner 

adjutant adjutantti 
beridare ratsuttaja 
Bernadottebiblioteket Bernadotte-

suvun kirjasto 
Bernadotteska familjearkivet 

Bernadotte-suvun perhearkisto 
ceremonimästare seremon iamestari 
ceremonistat seremoniakunta 
chef för H.M. Konungens stab 

Hänen majesteettinsa kuninkaan 
palveluskunnan päällikkö 

Djurgårdsförvaltningen 
Djurgårdenin hallinto(toimi) 

Drottningholms slott Drottn ing- 
holmin linna 

Drottningholms slottsförvalt-
ning Drottningholmin linnan 
hallinto(toimi) 

Ekotemplet Kaikutemppeli 
expeditionschef kansliapäällikkö 
fatbur (hovin) varasto 
fatbursjungfru (hovin) varasto- 

palvelija 
förste hovmarskalk ensimmäinen 

hovimarsaikka 
För Sverige - 1 tiden Ruotsin 

hyväksi - nykyaikana 
Gripsholms slott Gripsholmin linna 
Gripsholms slottsförvalt- 

ning Gripsholmin linnan 
hallinto(toimi) 

Gustav III:s paviljong Kustaa lll:n 
paviljonki 

Hagaparken Hagan puisto 
Haga slott Hagan linna 
H.K.H. Hertigens av Halland 

Hovstat Hänen kuninkaallisen 
korkeutensa Hallandin herttuan 
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hovikunta 
H.K.H. Hertiginnans av Halland 

hovstat Hänen kuninkaallisen 
korkeutensa Hallandin herttuat-
taren hovikunta 

H.K.H. Kronprinsessan Victoria 
Hänen kuninkaallinen korkeuten-
sa kruununprinsessa Victoria 

H.K.H. Prins Carl Philip Hänen 
kuninkaallinen korkeutensa prins-
si Carl Philip 

H.K.H. Prinsessan Madeleine 
Hänen kuninkaallinen korkeu-
tensa prinsessa Madeleine 

H.M. Drottningens hovstat Hänen 
majesteettinsa kuningattaren 
hovikunta 

H.M. Drottning Silvia Hänen 
majesteettinsa kuningatar Silvia 

H.M. Konung Carl XVI Gustaf 
Hänen majesteettinsa kuningas 
Kaarle XVI Kustaa 

H.M. Konungens Hovförvaltning 
Hänen majesteettinsa kuninkaan 
hovihallinto 

H.M. Konungens Hovmarskalks-
ämbete Hänen majesteettinsa 
kuninkaan hovimarsalkan virasto 

H.M. Konungens Hovstall Hänen 
majesteettinsa kuninkaan hovitalli 

H.M. Konungens Råd för Hov-
staterna Hänen majesteettinsa 
kuninkaan hovikuntien neuvosto 

H.M. Konungens stab Hänen majes-
teettinsa kuninkaan palveluskunta 

hovauditör hoviauditoija 
hovdam hovinainen 
hovet hovi 



hovfurir hovifuriiri 
Hovförsamlingen Hoviseurakunta 
hovförvaltning hovihallinto; hovin 

hal linto(toimi) 
Hovforvaltningen Hovihallinto 
hovintendent hovi-intendentti 
hovjuvelerare hovijalokiviseppä 
hovkanslist hovikanslisti 
hovkonsistorium hovikonsistori 
hovleverantör hovihankkija 
hovmarskalk hovimarsalkka 
Hovmarskalksämbetet Hovimarsal- 

kan virasto 
hovpredikant hovisaarnaaja 
hovsekreterare hovisihteeri 
hovstallet hovitalli 
hovstallmästare hovitallimestari 
hovstat hovikunta 
hovtandläkare hovihammaslääkäri 
hovvaktmästare hovivahtimestari 
Husgerådskammaren Talousesine-

kamari 
hyende kunniamerkkityyny 
högvakten päävartio 
informationschef tiedotuspäällikkö 
kabinettskammarherre kuninkaan 

kamariherra 
kammarherre kamariherra 
kammarjungfru kamarineiti 
Kina slott Kiinalainen linna 
kleresistat kleresiakunta 
konstitutionell monarki perustus-

laillinen monarkia 
konungahuset kuningashuone 
Koppartälten Kupariteltat 
kungafamilj kuningasperhe 
kungahuset kuningashuone 
kungakronan kuninkaan kruunu 
kungapar kuningaspari 
Kungliga Djurgårdens förvaltning 

Kuninkaallisen Djurgårdenin 
hallinto(toimi) 

Kungliga hovstaterna Kuninkaalli-
set hovikunnat 

Kungliga Husgerådskammaren 
Kuninkaallinen talousesinekamari 

Kungliga Slottet Kuninkaanlinna 
Kunglig hovleverantör Kuninkaalli- 

nen hovihankkija 
Kungl. Maj:ts orden Kuninkaallisen 

majesteetin ritarikunta 
Kungl. Riddarordnarna Kuninkaal-

liset ritarikunnat 
-Nordstjärneorden Pohjantähden 
ritarikunta 
-Serafimerorden Seraflimiritari-
kunta 

-Svärdsorden Miekkaritarikunta 
-Vasaorden Vaasan ritarikunta 

livmedikus henkilääkäri 
lustslott huvilinna 
läkarstaten lääkärikunta 
monark monarkki 
monarki monarkia 
nationalstadspark kansallinen 

kaupunkipuisto 
Nordstjärneorden Pohjantähden 

ritarikunta 
Orangerimuseet Kasvihuonemuseo 
orden 1. ritarikunta 2. kunniamerkki 
ordenskansliet ritarikunnan kanslia 
regent hallitsija 
Riddarholmskyrkan Riddarhol- 

menin kirkko 
riksföreståndare valtionhoitaja 
riksmarskalk valtakunnanmarsalkka 
Riksmarskalksämbetet Valtakun- 

nanmarsalkan virasto 
riksnyckeln valtakunnanavain 
riksregalierna regaaliat, valtakunnan 

arvonmerkit 
-kungakronan kuninkaan kruunu 
-riksnyckeln valtakunnanavain 
-rikssvärdet valtakunnanmiekka 
-riksäpplet valtakunnanomena 
-spiran valtikka 

rikssvärdet valtakunnanmiekj(a 
riksvapen valtakunnanvaakuna 
riksäpplet valtakunnanomena 
Rosendals slott Rosendalin linna 
Rosersbergs slott Rosersbergin linna 
serafimerband serafliminauha 
serafimerkedja seraflimiketju 
Serafimerorden Seraflimiritarikunta 
serafimerriddare seraflimiritari 
serafimerringning seraflimisoitto 
Sjuglasvagn seitsenikkunainen 

vaunu 
Skattkammaren Aarrekamari 
slott linna 

-Drottningholms slott Drottning-
ho/min linna 
-Gripsholms slott Gripsholmin 
linna 
-Haga slott Hagan linna 
-Kina slott Kiinalainen linna 
-Rosendals slott Rosendalin linna 
-Rosersbergs slott Rosersbergin 
linna 
-Stockholms slott Tukholman 
linna 
-Strömsholms slott Strömsholmin 
linna 
-Tullgarns slott Tullgarnin linna 
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-Ulriksdals slott Ulriksdalin linna 
Slottsarkivet Linnan arkisto 
slottsbod linnanpuoti 
slottsfogde linnanvouti 
slottsforvaltning linnanhallinto(toimi) 
slottskyrka 1 innankirkko 
slottspark linnanpuisto 
slottsvaktmästare linnanvahtimestari 
spiran valtikka 
stabschef palveluskuntapäällikkö 
statschef valtionpäämies 
statsfru hovirouva 
Stockholms slott Tukholman linna 
Strömsholms slott Strömsholmin 

linna 
ståthållare käskynhaltija 
Ståthållarämbetet Käskynhaltijan 

virasto 
successionsordning vallanperimys-

järjestys 
Svärdsorden Miekkaritarikunta 

taffeltäckare pöydänkattaja 
tillfällig riksföreståndare tilapäinen 

valtionhoitaja 
tronföljare kruununperillinen 
tronföljd kruununperimys, kruunun-

perimysjärjestys 
Tullgarns slott Tullgarnin linna 
Ulriksdals slott Ulriksdalin linna 
Ulriksdals slottsförvaltning Ulriks- 

dalin linnan hallinto(toimi) 
valspråk tunnuslause 
Vasaorden Vaasan ritarikunta 
ålderfru talouden- ja liinavaate-

varastonhoitaja 
ätten Bernadotte Bernadotte-suku 
överceremonimästare yliseremonia-

mestari 
överhovmästarinna ylihovinainen 
överhovpredikant ylihovisaarnaaja 
överintendent yli-intendentti 
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Meänkieli 

I<unka se soppii suuhun? 

Mona 
Mörtiund 

Si/bin eli sillon, sitten eli sitte, takasi 
eli takashiin. Mithään mie käytän, 
mikäs sana oon se oikea? Ja kunkas 
mie käänän börsnorering, handläg-
gare ja politiskt sakkunnig? Ja vie-
läpä flodpärimussla, fjärrkontroll ja 
megakändis. 

Olen kääntäny aika verran tv-ohjel-
mia meänkielele, enniiten Kexi ja Fie-
teri-ohjelmia, joita Ruottin Televisio 
tekkee joka vuosi. Suunile 70 ohjel-
maa oon nyt karttunu. Ja joka kerta 
ko olen mitä kääntärnässä syntyy uu-
sia kysymyksiä. Syntyyhän niitä aina 
kääntäjälle mutta tietenki enämpi ko 
oon kysymys pienestä vähemistökie-
lestä jota ej ole käytetty kirjakielenä 
niin pitkhään. Olis tietenki erittäin 
hyvä jos Kielineuvostossa olis me-
änkielinen kielenhuoltajaki. KyIlä 
minun työ olis silloin paljon helpompi 
mutta ko semmosta virkaa ej vielä ole 
niin häätyy löytää toisenlaiset työ-
mallit.  

kirjoista jos sielä löytyis jotaki mitä 
saattais käyttää. Jos en löyvä mithään 
niin soitan Kielineuvoston vaimoile 
jokka aina oon valhmiit auttamhaan 
minua. Ko olen saanu vastauksen mitä 
Suomessa käytethään niin mietin jos 
saattaisin käyttää sammaa sannaa me-
änkielelä. Oon helppo lainata semmosia 
sanoja jokka hyvin ymmärethään Tor-
nionlaaksossaki. En usko ette oon vai-
keaata ymmärtää ette pörssinoteeraus 
(vaikka meänkieleksi se tuli pörsinute-
raus), käsittelijä ja poliittinen asiantun-
tija merkittevät börsnotering, handläg-
gare ja politiskt sakkunnig. Mutta jo-
kihelmisimpukka, ymmärethäänkhään 
ette se merkitteeflodpärlmussla? 

Mie kyllä käytin sitä sannaa ko mie 
käänsin yhtä ohjelmaa ko mie hun-
teerasin ette niin joki ko helmi oovat 
tutut sanat Tornionlaaksossa, ja sitten 
sitä saattaa itte räknätä ulos ette sim-
pukka häätyy merkitä mussba. Mutta 
sanat fjärrkontobl ja megakändis sait 
vielä olla justhiins fjärrkontrobb ja 
megakändis. Suomenkieliset kauko-
säädin ja megajuikkis ej oikein sopin-
heet minusta meänkiehleen lainata. 
Ei vielä kuitenkhaan. Mutta sehän 
saattaa muuttua. Tällä kertaa tun-
nuit kuitenki liika ouvolta mulle. Net  
ej sopinheet minun suuhun ja tärkeä 
kysymys oon aina kunka sana soppii 
suuhun. 

Mitä koskee vaihtoehtoja ko sitten 
eli sitte, silbon eli si/bom, takasi eli 
takashiin niin mie olen sitä mieltä 
ette molemat vaihtoehot menevät 
yhtä hyvin käyttää. Ko kieli oon niin 
uusi kirjakielenä niin monta vuottaja 
vuosikymmeniä vielä tullee olheen 
tämmönen kieliprosessi käynissä, ko 
monta eri vaihtoehtoa käytethään. 
Niin se pittää ollakki. Eikähän sem-
monen prosessi oikeasthaan koskhaan 
kuole, sehän oon vain merkki siittä 
ette kieli oon elävä. Kyllä se sitten jos-
kus yks sanamuoto kuitenki voittaa. 
Niinhän se pruukaa olla. 

Sanat saattavat rohki antaa mulle 

Välistä häymä keksiä uusia sanojaki: 
Kunka snuttefilt saattais sanoa meän-
kielelä? 

Näin oon minun tapa tehhä: Alan 
tietenki siittä mitä mulla ittelä oon 
minun omassa kielilaukussa. Se oon 
mitä mie olen kotona ja sitten elämän 
aikana oppinu. Jos en pääse pääle 
mitä mie käyttäisin niin soitan Ire-
nelle. Irene Muskos oon opettaja Tor-
nionlaakson kansankorkeakoulula ja 
meän kielen opettajannaki sielä töissä. 
Hällä oon paljon vanhoita sanoja hä-
nen kielilaukussa ja yhessä met sitten 
freistaama päästä pääle mitä saattais 
käyttää, ja kyllä sieltä pruukaa syn-
tyä hyviä ehotuksia. Välistä häymä 
keksiä uusia sanojaki. Joo, niin se 
hääty väl istä tehhä. Viimeks mietimä 
esimerkiksi kunka snuttefilt saattais 
sanoa meänkielelä. Olima aika yl-
peitä ko hoksasimma ette unitraasu 
soppii oikein hyvin meän suuhun. Jos 
met emmä onnistu keksimhään mit-
hään mie katton suomalaisista sana- 
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iloa. Ja enniiten tykkään siittä ko saan 
käyttää vanhoita tornionlaaksolaisia 
sanoja ko esimerkiksi siukka (sairas), 
taipperineula (hakaneula) ja justhiins 
tuota rohki- sannaa. Meänkielen sa-
nakirjassa sitä oon suomeksi käänetty 
sanoihin täydesti, varmasti ja ruot-
tiksi verkligen, säkert; riktigt. Rohki 
oon hyvin tavalinen sana meiläpäin 
mutta olen ymmärtänny ette se ej ole 
ollenkhaan tuttu sana Suomen puo-
lela. Olen monta kertaa hunteerannu 
ette olen niin kijtolinen siittä ette 

meän krannikieli, suomi, oon niin ii-
kelä meitä ja antaa meänkiehleen uut-
ta ravintoa. Mutta hunteeraan välistä 
sitäki ette piiain meiläki oon jotaki 
antamista suomalaisile. Esimerkisi 
tuota rohki-sannaa, täälä mie annan 
sen teile suomalaisile lahjaksi. Eikös 
se sovi teänki suuhun? Rohki hyvin. 

Kirjoittaja oon kakskielinen kirjailija, runoi-
lijaja kääntäjä Tornionlaaksosta. 

Meilä oli kerran kieli 

Siinä oli nauru ja viha 
suru ja ilo 
katheus ja lämpö 

Ja siinä oli rakhaus 

MeiIä oli lauhuja, satuja, runoja 
Meilä oli kerran kieli 

Siinä oli viishautta, ilkeyttä, 
pehmeyttä, kovvuutta, 
rohkeutta, ujoutta 

Siinä oh elämä 

Meilä oli kerran kieli 

Meilä out aitat ja riihet ja laot 
venheet ja lanat, vyölinät ja leivät 

Meilä out noijat ja haltiat 

Meilä oli kerran kieli 

Kielen sylissä met synnyimä, 
elimä ja kuolima 

Meilä oli kerran kieli 

Mona Mörtiundin meänkielinen runo Meilä oli kerran kieli oon hänen ensimäisestä runokirjasta 
Jag passerar .Juhonpieti när rallarrosen blommar joka julkasthaan suomeksi Ohitan Juhonpie-
tin maitohorsman kukkiessa septemperissä. 

Claire B. Kaustell ja Annell Mäkinen oon kääntänheet runot suomeksi. Meilä oli kerran 
kieli -runa saapii kuitenki olla meänkielelä suomenkielisessä kirjassaki. 
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Poikki na itu 

Marja-Liisa 
Asplund 

Tehän tiättä, että Tornionjoen varella 
ruukathaan naija poikki. Useammin 
Suomesta Ruothiin, mutta käyny on 
se toisinki päin. 

ja vihon viimein tohtori sanoi Ellille, 
että hän siukkakirjoittaa hänet, eikö 
hän sanoi, että pääset siukkapansuu-
nille. Siitäkös Elli tykkäsi, olis halunu 
kraamata tohtoria. 

Minut poikkinaithiin Torniosta 50 
vuotta sitten Haaparannalle. Siinä ci 
käyny kuinkhaan, mutta Elli naihtiin 
sieltä Pissin kylältä vitheeseen Kiiru-
nan huophiin mettäperukalle, jossa se 
ej triivastunu ollenkhaan, ko Suomen 
aviisit tulit viikon jälkheen ja hän ej 
koskhaan kerenyt sukulaisten gravi-
aishiinkhaan ko el saanu lukea döttsa-
nonsia aviisista. 

Mie tässä stäätasin sovrymmiä ja 
seisoin trapulla dammaamassa lös-
täkkiä ko pariskunta marsit siutti. Ko 
mie syynasin niitä tarkhaan mie tun-
sin net Elliksi ja Suneksi. Silloin mie 
huusin: "Sune älä traakaa sitä Elliä 
niin hopusti siutti, pistäkää sishään". 
Net rohki pölästyitja hunteerasit, että 
kuka meät tuntee täälä. No mie sam 
net sisäle pirthiin ja keitin pöönakah-
vit ja aamulla baakasin leetoja, jota he 
saivat topata. 

Kuule Elli, sie häyt nyt varshiin ker-
toa, miten maailmatussa tet marsitte 
täälä, tehän asutta sielä Kiirunan pe-
rälä? Elli kertoi maahneensa tohtorin 
hyvän hoijon alla kaksi viikkoa lasa-
retissa ja hältä otethiin vaikka kuinka 
monta pruuvia: kusipruuvin, blod-
pruuvin ja blodtrykin ja paljon muuta 

Sune tuli hakheen Ellin kothiin lasa-
retista,jolloin Elli tokasi, että nyt met 
flyttaama Haaparannalle, mie pääsen 
pansuunille. Net  ovat ostanheet villan 
Haaparannalta ja siksi ne marsit täälä. 

Mulle se oli mukava, mie sam 
komppiksen. Met pruukaama ookata 
sivakoilla Tornionväylän päällä ja ke-
sälä met syklaama tai marsima välhiin 
Tornihoon handlaahmaan. Sune kora-
nus tuhi kerran myötä ja met katoima 
mööbeliafäärin syltfönsteriä. Sune olis 
juuri varsin ostanu yhen soffakrypin. 
Mie sanoin että: "Sune kato tuo priisi 
on euroissa ja räknaa se alas kruunui-
hin", se oli rohki tyyris. 

Met Elhin kansa pellaama PRO:n 
kansa teatteria, kuljema NautiJuksessa 
piinaamassa ommaa kroppaa ja sim-
hallissa käymä vattenjumpassa. 

On oikhein ihana maata pansuunin 
päällä. 

Kirjottaja oon murrepakinakilpailun Suornen 
rnestari vuelta 2004. Hän kirjottaa meänkie-
leläja assuu Haaparannalla. 
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Kortfattat om innehållet 

s. 4 011i Hörkkö, journalist och redaktör vid SVT, skriveri sin kolumn bl.a. 
om olika attityder när det gäller att använda finska hos myndigheter inom 
minoritetsspråkets förvaltningsområde. 

s. 5 Redaktör Marja Räihä har intervjuat Raija Kangassalo, som den 1 april 
efterträdde Paula Ehrnebo. Raija Kangassalo tjänstgör som språkvårdare 
i finska och som koordinator för minoritetsspråken vid Språkrådet. Raija 
Kangassalo kommer från Mälardalens högskola och är fil.dr och docent. 

s. 8 Tio finska nyord med förklaringar presenteras av forskaren Liisa Nuutinen 
vid Forskningscentralen för de inhemska språken. 

s. 9 Professor Pirkko Nuolijärvi redogör för vad som har hänt på det 
språkpolitiska området i Finland sedan Forskningscentralen för de inhemska 
språken lade fram ett språkpolitiskt program för finskan i maj 2009, som i 
svensk översättning heter Finska språkets framtid. Ett stort antal konkreta 
förslag och rekommendationer till åtgärder riktas i programmet till olika 
samhällssektorer. 
Pirkko Nuolijärvi är direktör för Forskningscentralen för de inhemska språken 

s. 12 Hannele Ennab informerar om Språkrådets nya webbsidor för unga som 
vill veta mer om språk. Syftet är inte bara att informera om språkfrågor utan 
också att väcka intresse för språk, att skapa förståelse för vikten av språklig 
mångfald och över huvud taget verka för språklig tolerans. 

s. 13 Paula Ehrnebo recenserar det andra numret av den nya tvåspråkiga 
kulturtidskriften Sherzffi. 

s. 15 Paula Ehrnebo ger en retrospektiv analys av den sverigefinska 
språkvårdens förutsättningar och svåra situation före språklagarna, dvs. 
språklagen (2009:16) och lagen (2009:724) om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk. Sedan blickar hon framåt och rekommenderar lämpliga 
strategier för finskans fortlevnad i Sverige. 

s. 19 Det moderna, stressiga livet har fått Anne Kattilakoski att stanna upp 
och börja fundera över vad gamla ordspråk och talesätt har att säga om den 
evinnerliga brådskan som omfattar oss alla. Med talrika gamla exempel 
illustrerar hon att även förr i tiden var jäktet och brådskan närvarande. 
Anne Kattilakoski är doktorand vid Vasa universitet, institutionen för modern 
finska och översättning. 

s. 21 Liisa Nuutinens artikel handlar om adjektivet rapsakka, vars 
grundbetydelse är rask,flink, men som i dag används i flera nya betydelser. 
Liisa Nuutinen är forskare vid Forskningscentralen för de inhemska språken. 
Artikeln har tidigare publicerats i Helsingin Sanomat. 

s. 22 Eftersom det är valår i år är temat i Frågor och svar valterminologi. 
Denna gång behandlas skillnaden mellan procent och procentenhet, stor 
eller liten bokstav i partinamn, motsvarigheterna till första gångsväljare, 
fyraprocentsspärr och vallokalundersökning, skillnaden mellan valdistrikt 
och valkrets samt översättningen och betydelsen av valsedel och röstkort. 
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s. 24 Kungliga hovet - en svensk-linsk ordlista. Margaretha Terner har, med 
tanke på H.K.H. Kronprinsessan Victorias kommande bröllop, uppdaterat och 
utökat den gamla hovordlistan från år 1996. 

s. 27 Den tornedalska författaren Mona Mörtlund reflekterar över språkfrågor. 
Hon lyfter fram variationens betydelse genom att exempliliera. Ordet rohki 
"verkligen, säkert, riktigt" är ett vanligt meänkieliord och ett ord som Mört-
lund gärna vill dela med sig av även till hnskan. 

s. 28 Vi hade en gång ett språk är en dikt skriven av Mona Mörtlund. Genom 
dikten kan man få en djupare förståelse kring språkets betydelse för livet. 

s. 29 Marja-Liisa Asplund är bosatt i Haparanda och har år 2004 tävlat och 
vunnit en dialekttiivling i Finland. 1 en berättelse om giftermål över gränsen 
får läsaren ett litet smakprov av en vanlig vardag i Asplunds liv. 
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Kielineuvontaa maksutta 
Mietitkö, mita jokin ruotsin sana tai sanonta on suomeksi, 
vai kiytLtkö ruotsin sanaa, kun suomen vastine ej tule 
rnieleen? 

Harmittaako, etti et ole varma, ovatko pilkut paikoillaan 
juuri kirjoittamassasi virkkeessi? 

PysLhdytkö rniettirnin, mika lauseessa oikein on vikana, 
kon se ci kuulosta ihan sujuvalta? PLiästitkö sen silti kisistisi, 
kon et keksi, miki siini kiikastaa? 

Ej kannata luovuttaa! Avun saat Kiel ineuvoston maksutto-
rnasta kielenhuoltopal vd usta. Kielenhuoltajat vastaavat 
suomea koskeviin kysymyksiin puhelin- ja sihköposti-
neuvonnassa joka piiivi. Kielineuvoston www-sivustolla 
on lisiksi Vastauspankki, jossa on vastauksia mm. tavalli-
simmin esitettyihin kysyrnyksiin jajota laajennetaan kaiken 
ai kaa. 

Puhelinneuvonta: 08-455 4220 (kb 9-12) 
SIhköpostineuvonta: neuvonta@kielineuvosto.se  

Huom. Sihköpostikysyrnyksiin ej aina ehditi vastata samana päivini. 
Kiireclliset kysyrnykset on parasta csittaLi pulielinneuvonnassa. 

Vastauspankki: www.kielineuvosto.se  
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