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Päätoirnittajalta 

Kolme teemaa 

Vähemmistö- ja kielipolitiikka 
Pääartikkelista saamme tietää, että vähemmistöpolitiikan kehityssuuntaus on 
viime vuosina oHut myönteinen ja että kielen elvyttämisen merkitys on oival-
lettu. Vähemmistöuudistusta on alettu toteuttaa paikallistasolla, mutta vielä on 

Hannele 	heikkouksia ja haasteita. Kirjoittaja tuntee Ruotsin vähemmistöasiat 
Ennab 	perinpohjaisesti,ja artikkelissaan hän pohtii mm., mitä tapahtuu ja mitä 

pitäisi tapahtua nyt, kun uudistus on voimassa toista vuotta. Hän antaa jopa 
konkreettisia vinkkejä siitä, miten päättäjiin voidaan vaikuttaa. 

Kielten ja kulttuurin säilyttämisen tiellä on edetty siis aimo askel. Sarjassa 
Suomen kieli Iyössä kirjastonhoitaja kertoo erityispätevyydestään eli siitä, 
miten hän pystyy ilokseen palvelemaan suomenkielisiä asiakkaita suomen 
kielellä ja ruotsinkielisiä asiakkaita ruotsin kielellä. Kävijät ovat tyytyväisiä, 
samoin työntantaja. Kaksikielisyys on todellista rikkautta myös kirjastoissa. 

Kirjallisuus 
Taftiharne on ruotsinsuomalaisen kirjailijan esikoisteos, jota tässä numerossa 
olevassa artikkelissa kuvataan monikieliseksi, onhan sen sivuilla mm. meheviä 
murreilmauksia ja "venäläisii virsii ja saksalaisii operettei". Esikoisteoksen 
lukenut kirjoittaja kertoo myös tämän vuoden ruotsinsuomalaisista kirja- ja 
kulttuurimessuista. Meänkielisen kaunokirjallisen artikkelin aiheena on metsän 
merkitys ja tärkeys. 

Myös Kielineuvoston ruotsalais-suomalainen sosiaalialan sanasto on kirja, 
joka on viime aikoina puhuttanut. Tähän numeroon olemme saaneet kokeneen 
kielenkääntäjän kirjoittaman arvioinnin uudesta sanastosta. 

Meänmaan kieliraati valmistelee Meänkielen isoa sanakirjaa. Myös tämän 
kolmikielisen sanakirjan valmistelutyöstä on kiinnostava artikkeli tässä 
numerossa. Edellisessä numerossa kerrottiin Meän akateemin kaksikielisestä 
Meänkielen suursanakirjasta. Varmasti mieluisia uutisia meänkielen alkeis-
opiskelijalle, joka kirjoittaa kielenoppimisesta omasta perspektiivistään. 

Kielenhuolto 
Luettavien tekstien kirjoittamiseen, olivatpa ne sitten kaunokirjallisia tai 
vaikkapa kokousmuistiinpanoja, vaaditaan, että mm. pisteet ovat paikoillaan 
ja ilmaukset selviä. Lehdessä on kaksikin hyödyllistä kielenhuoltoartikkelia. 
Kieli muuttuu ja kehittyy, samoin joskus vastine- ja ohjesuositukset. Kysymys-
ja vastauspalstalla on pari tärkeää kannanottoa Kielineuvoston suomen kielen 
huoltajilta. Kolumnissakin aiheena on kielen ja kielenkäytön muuttuminen. 
Kirjoittaja toteaa, että myös perinteisen kirkollisen kielen täytyy saada kehittyä 
aikojen muuttuessa. 

Ajat muuttuvat. Kieliviestissä kielen ja vähemmistökielipolitiikan kehitystä 
seurataan myös tulevana vuonna. Kiitämme lukijoita kuluneesta vuodesta 
ja toivomme ruotsinsuomalaisen kielenhuollon kiinnostavan teitä myös ensi 
vuonna. 
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Kolumni 

Koskaan et muuttua saa 
Vuoden lopulla, joulun Iähestyessä, perinteet ja niiden muuttumattomuus 
nousevat esille. Joulua on vietettävä aina samoin kuin sitä on vietetty ennen. 

Tomi 	Sama muuttumattomuuden vaatimus koskee monen mielestä ainakin yhtä 
Valjus 	kielemme aluetta, kirkollista kieltä. Raamatunkäännös ja virsien tekstit herät- 

tävät intohimoisiakin tunteita: Niitä ej saa muuttaa! Niiden on oltava sellaisia 
kuin minä olen ne lapsena tai rippikoulussa oppinut. 

Mjkä oljsj sjtten se vjrren "oikea" teksti? Suuri osa on käännöksjä muista 
kielistä. Oljsjko "oikea" käännös ensimmäinen suomeksi tehty, sils joidenkin 
virsien osalta Jacobus Finnon käännökset 1580-luvulta? 

Miksi juuri kjrkon kjeli ej saisi muuttua? Emmehän me aseta samoja nostal-
gisia muuttumattomuuden vaatimuksia muille kielen aluejlie, esimerkiksi 
sanoma- ja aikakauslehtien kielelle. 

Virsjkirja on käyttökirja, ej runoantologia. Sjksj virsikirjaa uudistetaan mm. 
poistamalla sieltä virsjä, jotka ovat menettäneet ajankohtaisuutensa. Tekstejä 
- ej sjsältöä, vaan sanontaa - uudjstetaan vastaamaan paremmin njjtä korkeata 
soisen runouden vaatjmuksja, mitkä kullojnkjn ovat vallalla. Virren tehtävä on 
väljttää sanomaa siten, että se oljsj ymmärrettävää nijn järjellä kuin sydämeflä 
Tämä koskee yhtä lailla myös suomeksj kirjoitettuja virsiä. 

Monen vjrren sanomajäisi vieraaksi,jos virsien tekstejä ci kielen muuttuessa 
uudjstettaisj. Sanat ovat saaneet uusja vjvahtejtaja merkityksiä. Vanhojssa 
virsissä on sanoja,joita edes virsien ammattjlajset ejvät enää ymmärrä. Kyse 
on järjen ja sydämen, tuntejden, rjstirijdasta. Järki sanoo muutoksjlle kyllä, 
sydän ej. Sydän sanoo: koskaan et muuttua saa. 

ios mjtään ej olisi muutettu, mjltä tuntujsj laulaa tuttua Martjn Lutherin 
jouluvjrttä sen vanhimmalla suomenkieljsellä tekstjllä: Engel paimenill puhui 
sanoill näill: / Sangen hyvän sanoman sanon tejli / hon teille jhanan jimoitan / 
Qvin Jumalald julki tejli suodhan? Sjjnä taitajsj mennä kjeli solmuun pahem-
man kerran. 

Kielimuisti ej ulotu omaa elämäämme pidemmäfle. Ennen mejtäkjn on lau-
Iettu,ja kipuiltukin, uusjen virsien ja muuttunejden tekstien kanssa. Onkohan 
jotain syvällisempää siinä, mitä eräs virsirunoilija ja jumalanpalveluselämän 
uudistaja sanoj, kun häneltä kysyttiin, mikä virsikirja (vaj kirkkokäsikirjako se 
oh) hänen mjelestään oli se paras, oljko se tämä nykyinen,jota hänkjn oli mu-
kana tekemässä? Hän vastasi: No, jiman muuta - edehljnen. 

Kannattaa muistaa, että tämänhetkisistäkin kirjoista tulee kerran niitä edehlisjä, 
ainojta ojkejta. 

Kirjoittaja toimii työalasihteerinä Ruotsin kirkon kirkkokanslian 
vähemmistökielisen tvön yksikössä. 
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Suoinen kieli työssä 

Ruotsinsuomalainen 
kirjastonhoitajana 

Äidinkieleni heräsi pitkästä unestaan 
vuonna 2008, kun aloitin työni kirjas-
tonhoitajana Eskilstunan kaupungin-

Anna-Leena kirjastossa. Siihen mennessä suomi oh 
Forsberg 

	

	joutunut nukkumaan työelämässäni 
Ruususen unta. Valmistuin kirjaston-
hoitajaksi vuonna 1985. Siihen aikaan 
ej kirjastomaailmassa erityisesti ar-
vostettu suomen kielen taitoa, ja ura-
ni alkuaikoina suuryhtiön kirjastossa 
käytinkin etupäässä ruotsia ja jonkin 
verran englantia. Onneksi tilanne on 
nykyään aivan toinen. Muistan, kuin-
ka kunnan työnhakuilmoituksesta kävi 
selkeästi ilmi, että pätevyysvaatimuk-
sim kuului myös suomen kielen taito. 
On hauska todeta, että kaksikielisyy-
destä todella on hyötyä nykyajan työ-
elämässä. 

Uskaltaisiko puhua suomea 
julkisilla paikoilla? 
Eskilstunan kirjastossa käy päivittäin 
paljon ihmisiä, ja monet heistä ovat 
suomenkielisiä. Jos en tunne asiakas-
ta, aloitan keskustelun aina ruotsiksi, 
mutta ios huomaan, että tässä tilan-
teessahan voikin puhua suomea, ehdo-
tan yleensä kielen vaihtamista. Useim-
miten kävijän reaktio niikyy iloisena 
pilkkeenä silmäkulmassa, ja niin me 
sitten asioimme suomeksi. 

Eräs asiakkaista tosin hiljensi ään-
tään ja katseli epäröiden ympärilleen, 
aivan kuin heikkoja jäitä tunnustellen, 
kun tiedustelin häneltä, voisimmeko 
puhua suomea. Ymmärrän toki hän-
tä. Kaipa on ensin totuttava siihenkin, 
että nykyään on aivan luonnollista pu-
hua suomea yleisillä paikoilla. 

Toinen kirjaston asiakkaista totesi 
pystymättä salaamaan tyytyväisyyt-
tään, että nyt Eskilstunan kaduilla us-
kaltaa puhua suomea ihan reilusti ja 
vielä kovalla äänellä. Se sai minut ta-
juamaan myös, että asiat eivät alna ole 
olleet näin. 

Ehkä tietoisuus siitä, että suomen 
kieli on yksi Ruotsin kansallisista vä-
hemmistökielistä, antaa meihle mot-
sinsuomalaisille tietynlaista henkistä 
tukea, kun aukaisemme suumme julki-
silla paikoilla. Aivan kuin voisi viitata 
voimassa oleviin lakipykäliin ja kertoa 
myhäihlen, että onhan meillä ruotsin-
suomalaisilla toki nyt tiettyjä oikeuk-
sia. 

Eskilstunan suomenkielistä 
kulttuuritoimintaa 
Eskilstunan kunta kuuluu suomen kie-
len hallintoalueeseen, ja kunnanval-
tuutetut ovat kautta aikojen suhtautu-
fleet myönteisesti ruotsinsuomalaisiin 
ja ruotsinsuomalaisuuteen. Kunta on 
monin tavoin tukenut ruotsinsuoma-
laisia yhdistyksiä. Nykyään ne voivat 
myös hakea määrärahoja suomenkiehi-
seen toimintaan. Eskilstunan suomen-
kielinen kulttuuritoiminta on vilkasta. 
Suomenkiehinen kulttuurisihteeri on 
mm. luonut laajan ruotsinsuomalaisen 
verkoston. Olen siinä mukana kirjas-
ton edustajana esimerkiksi sihloin, kun 
suunnitellaan jokavuotisia ruotsinsuo-
malaisia kulttuuriviikkoja. 

Olen myös mukana järjestämäs-
sä runokahvihaa, jossa voi kuunnella 
runonhausuntaa, nauttia musiikista ja 
yhteishaulusta sekä teatteriesityksistä. 
Runokahvila on vuosien varrella saa-
vuttanut suuren suosion, ja esiintyjät 
ovat useimmiten paikallisia harrasta-
jia, mutta sielhä on myös ammattilai-
sia. Eikä tilaisuuksista todelha puutu 
yleisöä. 

Kaksikielisyys työnantajan 
mieleen 
Kun aloitin työni kirjastossa noin kol-
me vuotta sitten, minut otettiin vas-
taan avosyhin, ja työskennehlessäni 
ruotsalaisten työtovereiden kanssa, 
olen kuin kuka tahansa heistä. Aino- 
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astaan kaksikielisyys erottaa minut 
muista. Eritoten työnantaj ani arvostaa 
sitä, että pystyn palvelemaan ruotsia 
puhuvia ruotsin kielellä ja suomea 
puhuvia omalla äidinkielelläni. Tällä 
valmiudella on oma nimityskin, en-
tyispätevyys. Kaksikielisyys on todel-
lista rikkautta! 

Kielitaidosta hyötyä tulevai-
suuden EU:ssa 
Käydessiii Göteborgin kirja- ja kirjas-
tomessuilla tämän vuoden syyskuussa 
kuulin mm. esitelmän, joka käsitteli 
tulevaisuuden työelämän kielivaatimuk-
sia. EU suosittelee, että jokaisen oppi-
laan pitäisi osata oman äidinkielensä 
lisäksi vähintään kahta vierasta kieltä. 
Osallistujat mietiskelivät, millä tavoin 
pitäisi toimia, jotta monikielisyyttä kan-
nustettaisiin. Tulipa tällöin mieleeni, 
että monella ruotsinsuomalaisella nuo-
rella on jo oman äidinkielensä lisäksi 
ainakin yksi ylimääräinen kieli matka-
laukussaan työelämään astuessaan. Mo-
nikielisyys on vaittia! 

Lapset ja nuoret tärkeä 
kohderyhmä 
Eskilstunan kaupunginkirjaston suo-
menkielinen aineisto on monipuolista. 
Suomenkieliset asiakkaat ovat ahkeria 
lainaajia, minkä kirjaston tilastotiedot 
vahvistavat. Suomalaiset sanoma- ja 

aikakauslehdet houkuttelevat kanta-
asiakkaat päivittäin kirjastoon "omaa" 
sanomalehteään lukemaan. 

Kirjastossa on suomenkielisiä kuva-
kirjoja pikkulapsille, lastenkirjoja vasta 
lukemaan oppineille ja myös vaikeam-
pia tekstejä niille,jotka lukevat jo kuta-
kuinkin sujuvasti. Hallintoaluekunnan 
määrärahoilla on hankittu uusia dvd-
elokuvia ja lastenkirjoja. Eskilstunan 
ruotsinsuomalaisen Erkki-koulun ja 
esikoulun Pikku-Erkin oppilaat ovat 
tottuneet vierailemaan kirjastossa. He 
tulevat opettajansa kanssa lainaamaan 
kirjoja säännöllisesti. Opettajilla on 
myös mahdollisuus toivoa suomen-
kielisiä kirjaesittelyjä. Lapset ja nuoret 
ovat tärkeä kohderyhmä Eskilstunan 
kaupunginkirjastolle. He ovat tulevai-
suuden kirjastoasiakkaita. 

Lukeminen on tärkeää. Kirjastot voi-
yat olla mukana tukemassa tulevaisuu-
den monikielisyyttä tarjoamalla lapsille 
ja nuorille erikielisiä kirjoja. Lukemal-
la kirjoja kehitetään kielitaitoa, opitaan 
asioita ja annetaan mielikuvitukselle 
siivet. 

Kirjoittaja on kirjastonhoitaja Eskilstunan 
kaupunginkirjastossa. 
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Kirjoja 

I<ieIi neuvoston 
ruotsalais-suomalainen 

soslaalialan sanasto 

Tarja 
Salo 

On ollut ilahduttavaa todeta, että 
Ruotsin viranomaiset ovat viime vuo-
sina tilanneet kääntäjiltä yhä enem-
män suomennoksia suomen kielen 
hallintoalueen laajenemisen myötä. 
Monet teksteistä ovat käsitelleet van-
hustenhuoltoa ja esikoulutoimintaa, 
eli alueita, joilla hallintoaluekuntien 
suomenkielisil!ä on oikeus vaatia toi-
mintaa joko kokonaan tai osittain suo-
men kielellä. 

Uusi sosiaalialan sanasto, joka kor-
vaa edellisen, lähes 20 vuotta sitten 
ilmestyneen sanaston, julkaistiin näin 
ollen juuri sopivaan aikaan. Esikou-
lutermit on kuitenkin valitettavasti 
jätetty pois uudesta sanastosta, mutta 
ne tulevat mukaan päivitettävään kou-
lusanastoon. Sanastossa ei myöskään 
ole kovin paljon varsinaiseen hallinto-
aluetyöhön liittyviä sanoja, mutta Kie-
lineuvosto aikoo tiettävästi julkaista 
hallintoaluesanastoa verkkosivuillaan 
talven aikana. Uusien hallintoalue-
kuntien myötä moniin kuntiin on pe-
rustettu virkoja suomenkielisille työn-
tekijöille ja nämä joutuvat työssään 
laatimaan niin käännöksiä kuin mui-
takin tekstejä suomeksi. Sanastosta 
on varmasti paljon hyötyä myös näille 
uusille työntekijöille, koska monet-
kaan eivät ehkä aikaisemmin ole jou-
tuneet käyttämään alan suomenkielis-
tä sanastoa. 

3 700 hakusanaa 
Uusi sanasto sisältää nom 3 700 ha-
kusanaa. Kirjassa on runsaasti esimer-
kiksi päihdealan sanastoa ja slangia. 
Hakusanojen valinta on varmasti ollut 
vaikeata, koska ala on niin laaja ja vai-
keasti rajattava. Kirjan suurin puute 
onkin mielestäni siinä, että hakusano-
ja kaikesta huolimatta on liian vähän. 
Olen viime aikoina turhaan hakenut 
sanastosta vastineita muun muassa 

seuraaville sanoille ja sanonnoille: 
avsluta ett ärende, fritidsgå rd, försko-
lebarn, pedagogisk omsorg (familje-
daghem), intresseanmälan, beredning 
(esimerkiksi natur- och vattenvårds-
beredning), individomsorg (socialför-
valtningens individomsorg), utskott 
(socialförvaltningens individutskott), 
resecentrum, mångfald, loka lförsörj-
ning ja handledare. Tämä osoittaa 
vain, ettei laajakaan sanasto välttä-
mättä kata esimerkiksi toimittajien ja 
kääntäjien käännösvastinetarvetta. 

Sanojen suomenkieliset vastineet on 
valittu ammattitaidolla. Myönteistä on 
myös, että esimerkiksi hakusanojen 
bidrag ja boende jälkeen on luettelot 
näihin päättyvistä hakusanoista, kuten 
korttidsboende, halvvägsboende, par-
boende, transitboende jne. Myönteistä 
on samoin, että Kielineuvosto on pää-
tynyt suosittamaan johdonmukaisesti 
avustusta lähes aina, kun hakusanassa 
on bidrag-sana. Tällaiset valinnat hel-
pottavat vastineiden muistamista. 

Esimerkkinä vastakohdasta voi-
sin mainita tandvård-loppuiset sanat, 
joista akuttandvård on akuuttiham-
mashoito, bastandvård, perusham-
mashuolto ja frisktandvård hammas-
terveyden hoito. Näin ollen vård on 
tilanteen mukaan joko hoito, huolto 
tai hammasterveyden hoito. 

Termiapua ja ahaa-elämyksiä 
Olen käyttänyt uutta sanastoa nom 
kuukauden ajan ja Iöytänyt sieltä mo-
nia ratkaisuja termiongelmiini. Erityi-
sen tervetulleita oman käännöstoimin-
tani kannalta ovat olleet uusien lakien 
suomenkieliset nimet ja niihin liittyvät 
termit. 

Käyttäjälle-osiosta käy ilmi, että 
työryhmä päätti työn edetessä poistaa 
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lyhenteen (Suom.) suomensuomen 
ekvivalenttien kohdalta, koska nämä 
ryhmän mielestä ovat yleisesti tun-
nettuja Ruotsissa. En ole aivan var-
ma, että näin todella on, ja olisinkin 
mielelläni nähnyt esimerkiksi, kumpi 
vaihtoehdoista kunnon hoitaminen ja 
kunnonvaalinta ja omaistuki ja omais-
hoidontuki on suomensuomea. Olisin 
myös toivonut, että sanastosta olisi 
käynyt ilmi, mitkä käytöstä poistetut 
käsitteet ovat mukana vain sen vuoksi, 
että ne edelleenkin esiintyvät erilaisis-
sa teksteissä. 

Ilman omaa kielenhuoltoelintä emme 
olisi saaneet aikaan niin yhtenäistä 
sanastoa kuin meillä nyt on. 

Työryhmä on tehnyt hyvää työtä, 
mutta lähes kaikki sanastot sisältävät 
myös ratkaisuja, jotka eivät mielly-
tä kaikkia käyttäjiä. Olen esimerkiksi 
miettinyt, miksi underhåll-sanan aino-
aksi vastineeksi on ilmoitettu elatus, ej 
elatusmaksu, kuten edellisessä versi-
ossa, tai elatusapu. Onhan "betala un-
derha°ll" edelleenkin hyvin vakiintunut 
käsite, jota muiden muassa Vakuutus-
kassa käyttää sivuillaan. Mietin myös, 
miksi socialförvaltning on nykyisin 
vain sosiaalihallinto , ej sosiaalivirasto, 
jota yleensä on käytetty konkreettisissa 
yhteyksissä, ja miksi ftinktionshindrad 
on sanastossa vain toimintaesteinen, 
kun vastineet Kielineuvoston termi-
pankissa ovat toimintarajoitteinen ja 
vajaakuntoinen. 

Joitakin ahaa-elämyksiäkin kom to-
detessani, että Kielineuvosto on valin-
nut sanastoon ruotsirikieliset kirjoitus-
muodot hospis ja särkullsbarn, vaikka 
hospice ja särkullbarn ovat paljon 
yleisempiä kirjoitusmuotoja. 

Yhtenäisyyttä terminologiaan 
Sanaston tarkoitus on luoda yhtenäi-
syyttä ruotsinsuomalajseen termino- 

logiaan. Oma kielenhuoltoelin on 
nykyisin itsestäänselvyys meille ruot-
sinsuomalaisille, emmekä ehkä edes 
tule ajatelleeksi, kuinka paljon meille 
on apua Kielineuvostosta ja omasta 
kielenhuollostamme. Sanastotyö vie 
paljon aikaa ja vaatij johdonmukai-
suutta, emmekä ilman omaa kielen-
huoltoelintä olisi mitenkään saaneet 
ajkaan niin yhtenäistä sanastoa kuin 
meillä nyt on. 

Kielineuvoston koulusanastoryh-
mä on jo aloittanut työnsä. Toivot-
tavasti neuvosto seuraavan sanaston 
valmistumiseen mennessä on tehnyt 
päätöksen sanastojen julkaisemisesta 
verkossa, jossa nijden päivittäminen 
ja täydentäminen sekä haut sujuvat 
helposti ja nopeasti. Oma toivomuk-
seni on elävä termipankki, jossa kaik-
kien alojen käsitteet on koottu yhteen 
paikkaan, jossa niitä voidaan käteväs-
ti muuttaa, täydentää ja korjata. Itse 
käytän nykyisin apunani lähinnä vain 
elektronisia sanakirjoja ja verkkoha-
kua ja kieltäydyn palaamasta tilan-
teeseen, jossa työpöydälläni oli sosi-
aalialan sanasto, työmarkkinasanasto, 
koulusanasto, tuikkisanakirja ja me!-
koinen määrä muita sanakirjoja,joista 
hain vastineita ennen kuin ehkä soitin 
kielilautakuntaan apua saadakseni. 

Laajaa verkkosanastoa odoteltaessa 
toivon, että mahdollisimman monet 
ruotsinsuomalaiset, jotka käyttävät 
suomen kieltä esimerkiksi työssään, 
hankkivat uuden sosiaalialan sanaston. 
Se on erittäin edullinen kirja,joka sisäl-
tää paljon hyödyllistä terminologiaa! 

Kirjoittaja on auktorisoitu kielenkääntäjä. 
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Kirjoja 

Monikielinen Taftihame 

Raqa 
Kan gassalo 

Paula Vartiaisen esikoisteos Taflihame 
sijoittuu Suomen Lapin maaseudul-
le, viisikymmenluvulle. Päähenkilönä 
on nuori tyttö, jonka nimeä ej mainita 
mutta joka sitoo ajatustenvirrallaan 
lukijansa tummansävyiseen taianomai-
seen maailmaansa. Kirja alkaa siitä, kun 
tyttö on pieni töllykkä, joka on saunalla 
pyyk-pyyk-pyykkäämässä, siitä kun äiti 
tulee ja alkaa kirkua. Mutta tyttö pyyk-
pyyk-pyykkää vain, niin että suljuinen 
penkki keinuu,ja penkillä oleva puuk-
ko. 

Aiti on Karjalan evakko, ja varrnas-
ti kokenut kovia. Vierauden tuntu käy 
käsinkosketeltavaksi hänen katselles-
saan Tornionlaaksoa: - Sepelii, sepelii 
silmänkantamattomijn, ej ruohontup-
suu, ej puunpuuta, ej multalänttji mjhj 
kukkasjj kylväis. Ja tornionlaaksolai-
set, hoon päältä puhujat, karsastavat 
karjalaista: - Hurahtanheen hommaa! 
Mansjkojta napapiirillä! Ittekki se on 
kyllä väärälä vyöhykkeelä. 

Äiti komentaa lapsiaan, tuskailee ja 
valittaa: - Ain sju sit pittää! Tää on 
iha mahoto tää penska. Ej hetkeekää 
saa hengähtää. Nyt pistät suus kim 
hyvän sään aikaan. Aiti ej kehu lapsi-
aan, vaikka pitäisi. - Herrajesras! Et-
hän sie ossaa lukkee! Et voi! Oleks sie 
ees neljä? äiti sanoo tajutessaan tytön 
osaavan lukea. - Kuj sie ilkiätki! Irvi-
kuvji jhmisist! hän puuskahtaa tytön 
piirtämälle kuvalle, mutta näyttelee ja 
kehuu piirrosta sitten vieraille, kun ej 
arvaa tytön kuulevan. 

On äidillä huumorintajuakin: - Liat 
läks ljpettii. Enks mie sjtä sanont 
vaikken mjttää puhunt. Ja kyllä äiti 
tyttöään rakastaa. Hän ej vain osaa il-
maista itseään - ehkä siksi, että kova 
elämä on opettanut pitämään tunteet 
omana tietonaan. Tytöltä salpautuu 
kerran henki, mutta hän vjrkoaa sai-
raalassa. Kotimatkalla hän tuntee, 
kujnka äjdin käsi nousee ja koskettaa 
tytön tukkaa ja otsaa. Lehmälle äiti 
uskaltaa olla avoimen hellämielinen:  

- Oot sie minu kantturai kujtennjj. 

Tytön perheessä äiti tekee pälvät 
pitkät työtä kotona ja kaitsee samalla 
lapsiaan. Isä sen sijaan tulee iltaisin 
Vauxhallillaan kotiin ja jättää kurin-
pidon äldin huoleksi. Isä puhuu hoon 
päältä, ja hänellä on taipumusta tari-
nointiin: - Sanothiin ettäjäljistä kyllä 
näkee että Nättj-Jussj ta••stä on kulke-
nu, mutta pirukhaan ej tjä mjhjn päin. 
Väylän toisella puolella sanotaanfiini 
pili ja ostakaa lottia, ostakaa lottja! 
Isä vijsastelee ja huutaa että: Lottia 
lottja soan ajalta. Paljonko tästä lo-
tasta tarjotaan? 

Hän on lapsenmielinen ja leikkisä 
mies: - No, mjkäs Fläjstä ej ole kylä 
Länsi-Lapissa: Kävelenkj, Juoksenkj 
vaj Ajanki? Kun tyttö on nuolaissut 
kirveenterää pakkasella ja kun hänen 
kielestään vuotaa verta, isä lohduttaa: 
- Ejhän tässä käyny kujnkhaan. Ljjte-
riinjäi vainpuoli kjeltä. Kun äiti huo-
kaa että: - Voj että mie kärsjn! isä tuu-
maa että: - Kärsjtään mekin! ja hieroo 
suurella nenällä tytön naamaa. 

Pikkusisko puhuu patkakieltä. Ässä 
ja ärrä ovat hukassa, mutta pikkusisko 
kuulee ne omasta puheestaan: - Em-
mie tanonukkaan että pottiauto ku 
pottiauto. Tjnun vuolo. Ja kun tyttö 
mollaa häntä kun hän sanoo keltaista 
tinjtektj, hän tokaisee että: - Itteppä 
olet tokea. 

Tyttö itse puhuu pikkuisen hoon 
päältä. Hän sanoo tjetenkhään, vjr-
taahvaan väyhlään ja vanhtuilla. Kou-
lussa hän oppii, että suomen kielen 
henkilöön viittaavat asemot eli prono-
minit ovat minä, sinä, hän, me, te ja 
he. Opettaja sanoo, että niin pitää kir-
joittaa. Ej koskaan saa kirjoittaa mie, 
sie, se, met, tet ja he, saatikka mie, sie, 
hää, myö, työ ja hyö. Ne ovat murretta 
ja niln ej kirjoiteta! 

On äiti mukavakin. Hänen kans-
saan voi puhua siansaksaa, joka on 
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ver-kielen ja konttikielen yhteisni-
mitys ja jota puhutaan silloin, kun ej 
haluta kaikkien läsnäolijoiden ym-
märtävän. - Miever rnäänver osver 
taanver rnunkver kiver loiver, huutaa 
äiti. - Koitiäntti konirnentti kosthaant-
il koile,nentti konkimuntti, tyttö sanoo 
siskolle. Ja joka ej näitä kieliä ymmär- 

rä, on ummikko! 

Aidiltä oppii muitakin kieliä: karja-
laisii loruloi, venäläisii vjrsjj ja sak-
salaisii operettei. Hospoti pomiloijaa 
Rajajoen yli uijaa, rastuit rnissä sie 
kastuit. Ja kun äiti huutaa Komeetta! 
pitää mennä syömään. 

Ruotsinsuomalaiset kirja-ja 
kuittu u rimessut 

Raja 
Kan gassalo 

Ruotsinsuomalaiset kirja- ja kult-
tuurimessut pidettiin lauantaina 22. 
lokakuuta 2011 Suomen Tukholman 
instituutissa. Messuille osallistui nom 
500 vierasta,ja niitä pidettiin yleisesti 
tasokkaina. Eräs messuvieras luon-
nehti tunnelmaa "iloiseksi, kirja- ja 
kulttuurimyönteiseksi". 

Viime vuodesta messut ovat muut-
tuneet pelkistä kirjamessuista kirja- ja 
kulttuurimessuiksi. Messutapahtumia 
oli monessakin paikassa: Kirjastossa 
oli lastenteatteria, kahvilassa musiik-
kia ja runonlausuntaa, talvipuutarhas-
sa tarinointia. Uutena järjestäjänä oh 
mm. Suomiart, joka pystytti messujen 
ajaksi taidenäyttelyn. 

Kirjojaan kaupitelleet kirjailijat oh 
sijoitettu Sibeliussaliin. Sekä suomen-
että ruotsjnkielisiä kirjoja oli myy-
tävänä runsaasti. Pääosa oli kauno-
kirjallisia teoksia, mutta oli joukossa 
muutama faktateoskin. Yllättävää oh 
lastenkirjahlisuuden runsaus. 

Sahiberg pohti kirjailijan nykyistä 
roohia ja kertoi uusimmasta teokses-
taan Häväislyt. Haastateltavina olivat 
myös mm. kirjailija Paula Vartiainen, 
pilapiirtäjä Markku Huovila ja kirja-
kauppias Anders Vestlund. 

Musiikkia esitti Eila Pöllänen, joka 
säesti Kalevala-aiheisia laulujaan ki-
taralla, ja suomalaisten nykyrunoili-
joiden tuotantoa esitti Reija Vuorela. 
Lastenteatteria esitti Uuden Teatterin 
Kolina van den Berg, joka myös luki 
Tuomas Kyrön novelleja. 

Sisuradio luonnehti Ruotsinsuo-
malaisia kirja- ja kulttuurimessuja 
"talkootyön voimannäytteeksi", sih-
lä kaikki työ oli palkatonta, ja rahaa 
käytettiin vain pikkuisen. Messujen 
järjestäjinä olivat Q-manus, Finn-
kirja, Ruotsinsuomalainen kirjoitta-
jien yhdistys, Suomiart, Tukholman 
suomalainen seurakunta, Tukholman 
Suomen instituutti, Kiehineuvosto ja 
Uusi Teatteri. 

Myös pääohjelmanumerot olivat 
Sibehiussalissa. Messujen suosituin 
haastateltava oli kirjailija Asko Sahi-
berg, joka keräsi Sibeliussalin täpösen 
täyteen kuulijoita. Haastattelussaan 

Kirja- ja kuhttuurimessut ovat yksi 
osoitus siitä, että ruotsinsuomalainen 
vähemmistö on tiivistymässä ja että 
se hakee uusia toimintamuotoja. Tählä 
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tavalla vähemmistö ikään kuin huo-
maamattaan piirtää omia rajojaan, se 
Iaajentaa toimintaansa ja voimistuu. 
Samalla yhä useammat kiinnostuvat 

ruotsinsuomalaisuudesta, ja kun toi-
mintaan osallistuu yhä enemmän ih-
misiä, kiinnostuu sellainenkin, joka ej 
ole ennen ollut mukana. 

12 

Uudissanoja 

Syksyn sanoja Kielitoimistosta 
Syksyn sanat kertovat niin kuntauudistusten perusteista ja Iiikennesuun-
nittelusta kuin terveydestä ja kulttuuristakin. Tämärikertaiseen luetteloon 
sisältyvä sana hidaskassa Iöytyy myös Kotimaisten kielten tutkimuskes-
kuksen verkkosivuilta, joille Kielitoimiston sanakirjan toimitus on vuoden 
2011 alusta asti valinnut kuukauden sanan. Hidaskassa on Iokakuun 
sana, josta (samoin kuin vaikkapajytkystä ja i/maveivistä) vol lukea Iisää 
osoitteessa www.kotus.fi. 

Riitta 
Eronen 

AVH 
lyh. aivoverenkiertohäiriö 

hidaskassa 
eräissä kaupoissa kokeiltava kassa, 
jolla voi asioida rauhassa ja saada 
jopa apua tavaroiden pakkaamiseen 

joustava lippu 
VR:n uusi matkalippu, joka korvaa 
entisen bisnesluokan lipun 

sanakartta 
näkövammaisille tarkoitetut sanalli-
set ohjeet tietyn reitin kulkemiseksi; 
tällaisia ohjeita voi ladata netistä 
äänitiedostoiksi omiin laitteisiinsa 

työssäkäyntialue 
alue,jonka piirissä tietyllä seudulla 
käydään työssä ja johon kuuluvia 
kuntia olisi luontevinta yhdistää tule-
vissa kuntaliitoksissa 

karppausleipä, karppileipä 
leipä,jossa voi olla mm. pellavansie-
meniä jauhojen tilalla ja joka sopii 
vähähiilihydraattista ruokavaliota 
noudattaville "karppaajille" 

palvelukylä 
kuntauudistuksissa alueen reunamille 
jäävä kylä,jolle taataan tietyt perus-
palvelut 

pyörätasku 
polkupyörien ryhmittymistä varten 
risteykseen varattu alue 

työstävapaus 
virkavapautta vastaava, hakemuksesta 
myönnettävä vapaus vars inaisista 
työtehtävistä 

viinitarhasali 
vjinitarhan mallinen konserttisali,jos-
sa esiintyjät ovat keskellä ja katsojat 
heidän ympärillään nousevissa kat-
somoissa (tällainen sali on Helsingin 
uudessa Musiikkitalossa) 

Kirjoittaja on kotitnaisten kielten tutkimus-
keskuksen tu! kija 
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Kielenhuoltoa 

Nuija heiluen 
Knä rapisten ja iloisesti nauraen ovat rakenteita,joilla ilmaistaan pääverbin 
tekemisen tapaa (siten, että) ja samanaikaisuutta. Tällaista en-loppuista verb i-
muotoa nimitetään toisen infinitiivin instruktiiviksi ja modaalirakenteeksi. Ne 

	

Hannele 	ovat lauseenvastikkeitaja yleisiä niin puheessa kuin kirjoituksessakin, ovathan 

	

Ennab 	ne näppärä tapa korvata sivulause lyhyesti. 

Joskus rakennetta käytetään virheellisellä tavalla. Näyttäisi siltä, että virheel-
linen käyttö on juurtunut varsinkin kirjoitettuun tekstiin ja että siihen tartutaan 
helposti, kun halutaan sanoa asia jotenkin hienosti ja ytimekkäästi. Kun tulee 
mieleen kirjoittaa esimerkiksi pöytäkirjaanjohtuen, koskien tai liittven, voi olla 
syytä harkita vielä kertaalleen, onko rakenne paikallaan juuri siinä kohtaa. 

Toisen infinitiivin instruktiiville tunnusomaista on, että 

tekeminen on samanaikaista kuin päälauseen verbin tekeminen: 

Jäsenet äänestivät mutisten. (Jäsenet mutisivat samaan aikaan, kun be 
äänestivät.) 

tekijä on tavallisesti sama kuin päälauseen tekijä: 

Jäsenet äänestivät mutisten. (Jäsenet äänestivät ja jäsenet mutisivat.) 

3. tekijä voi olla myös eri kuin predikaatin: 

Puheenjohtaja odotti nuija heiluen. (Puheenjohtaja odotti ja nuija heilui.) 
Sihteeri kirjoitti kynä rapisten. (Sihteeri kirjoitti ja kynä rapisi.) 

varsinaista tekijää ej eräissä vakiintuneissa sanonnoissa ole ollenkaan. 

Niissä käytetään passiivin tapaan täsmentämätöntä persoonaa. 
Ilmeistäpäätellen puheenjohtajan kanta ei miellytä kaikkia. (Ilmeistä voi 
päätellä, että puheenjohtajan kanta ej miellytä kaikkia.) 

joissakin kiinteissä ilmauksissa toisen infinitiivin instruktiivi on irtautunut 
ominaistehtävistään. Tällaisia on mm. ilmauksissa alun pitäen, ottaen 
huomioon ja tarpeen tullen. 

Tavallisia ongelmia 
Toisen infinitiivin instruktiivin käyttö on joskus pulmallista. 

Vaikka kirjoittaja ej kirjoittaessaan "jäsenet äänestivät kolmesta eri vaihto-
ehdostajohtuen" suinkaan tarkoita, että jäsenet johtuivat vaihtoehdoista, hän 
tulee sanoneeksi niin. Parempi on kirjoittaa: jäsenet äänestivät, koska vaihto-
ehtoja oli kolme. 

Kirjoittaessaan "ääntenlaskija kertoi tuloksen koskien erimielisyyksiä" ään-
tenlaskija ej kertonut ja koskenut samalla erimielisyyksiä. Parempi on sanoa 
esimerkiksi: Aäntenlaskija kertoi erimielisyyksiä koske van tuloksen. 

Syynä tällaisiin suomen kielelle epäluonteviin ilmauksiin on yleensä, että 

1. toisen infinitiivin instruktiivin ilmaisema tekeminen on eriaikaista predi-
kaatin tekemisen kanssa: 
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"Kutsussa sanotaan, että vuosikokous alkaa seitsemältäpäättyen puoli 
yhdeksältä." 

Alkaminen ja päättyminen eivät tietenkään ole samanaikaisia. Pitäisikin 
kirjoittaa vaikkapa: 

Kutsussa sanotaan, että kokous alkaa seitsemältä ja päätlyy puoli yhdek-
sältä. 

toisen infinitiivin instruktiivi ej ilmaise predikaatin tekemisen tapaa: 

Sihteeri teki pöytäkirjaan Iisäyksen yhdistyksen kevätretkeen liittyen." 
Sihteeri ej tehnyt lisäystä siten, että hän Iiittyi kevätretkeen, ja parempi on 
kirjoittaa: 
Sihteeri teki pöytäkirjaan kevätretkeen liittyvän lisäyksen. 

"Jäsenet pitivät lippuäänestyksen uutta tilintarkastajaa koskien." 
Jäsenet tuskin äänestivät niin, että he samalla koskettivat mahdollista uutta 
ti 1 intarkastajaa. Paremmin siis: 
Jäsenet valitsivat uuden tilintarkastajan lippuäänestyksellä. 

toisen infinitiivin instruktiivillä on eri tekijä kuin predikaatilla: 

"Kaksi jäsenistä tuli kokoukseen myöhässä johtuen liikenteen takkuilemi-
sesta." 

Jäsenet eivät johtuneet liikenteen takkuilusta. Tämän tapainen virhe on 
helppo korjata kirjoittamalla esimerkiksi: Kaksi jäsenistä tuli kokoukseen 
myöhässä, koska liikenne takkuili. 

"Kokouksessa on jokaisella yksi ääni poislukien kannatusjäsenet." 
Poislukien-ilmauksen voi unohtaa kokonaan. Paitsi-sana korvaa sen erin-
omaisesti. Paremmin siis: 

Kokouksessa on jokaisella yksi ääni, paitsi kannatusjäsenillä tai kaikilla 
muilla paitsi kannatusjäsenillä on kokouksessa yksi ääni. 

Johdosta, toimesta ja vuoksi 
Myös lauseenvastikkeen tapaiset, syytä tai vaikutusta ilmaisevat johdosta, 
toimesta ja vuoksi ovat pulmallisia, koska tällaisen sanan sisältävät lauseet ovat 
monesti kaavamaisia tai kömpelöitä. Lauseet voi helposti muokata sujuvam-
miksi. Tässä sivulause on usein hyvä ratkaisu. 

"Ylimääräinen kokous pidettiin jäsenmäärän tuntuvan vähenemisen joh-
dosta. Kokous avattiin puheenjohtajan toimesta. Paikalle tulleet totesivat, 
että tilanteen vakavuuden vuoksi jäsenhankintaa oli tehostettava välittö-
mästi."  

Sujuvammin: 
Ylimääräinen kokous pidettiin, koska jäsenmäärä oli vähenlynyt tuntu vas 
ti. Kokouksen avasi puheenjohtaja. Koska tilanne oli vakava, paikalle 
tulleet totesivat, että jäsenhankintaa oli tehostettava heti. 

Välittömästi 
Myös välittömästi on ilmaus,jonka tilalla on luontevampaa käyttää muita 
ilmauksia, esimerkiksi ai van,juuri , suoraan ja heti. 

välittömästi oven vieressä - aivan oven vieressä. 
välittömästi ennen kokousta -juuri kokousta ennen. 
Aänestyksen jälkeen voitte mennä välittömästi kahvihle - äänestyksen jäl- 

Kieliviesti 4 • 2011 - 13 



keen voitte mennä suoraan kahville. 
Aänet lasketaan välittömästi äänestyksen päätyttyä - äänet lasketaan heti 
äänestyksen päätyttyä. 

Julkisten asiakirjojen ja muiden asiatekstien kielen tulee olla huoliteltua, se!-
keää ja ymmärrettävää. Pelkästään karsimalla teksteistä sanat, jotka auttamatta 
johtavat kaavamaisiin, kliseemäisiin ja raskaisiin ilmaisuihin, on paljon voi-
tettu. Mieti siis, voitko sanoa asian toisin, kun huomaat tekstissäsi esimerkiksi 
jonkin näistä: koskien, liittyen,johtuen, riippuen, avulla, merkeissä, muodossa, 
osalta,puitteissa, suhteen, taholta tai toimesta. 

Se!vää on, että näiden lauseiden kirjoittajien olisi pitänyt tehdä niin. Miten 
muokkaisit ne sujuvammiksi? 

"Vähäisestä kiinnostuksestajohtuen kerhotoimintaa ej järjestetä marras-
kuussa." 

"Sekoitusvälineestä riippuen sekoitusaika on 3-10 minuuttia." 

"Säästät vuosittain 25-50 euroa valitsemistasi lampuista riippuen." 

Parannusehdotuksia sivulla 21. 

Kirjoiftaja on Kielineuvoston suomen kielen huoltaja. 

Vinkkelä la sanola verkosta! 

Olethan tutustunut Kielineuvoston suomenkieliseen verkko-
sivustoon www.kielineuvosto .se? Nappaa sieltä esimerkiksi 
kuukauden kielivinkki ja kuukauden sana. 

Sivustolla on julkaistu vuoden 2008 alusta kuukauden kieli-
vinkkejä, Iyhyitä hyödyllisiä vinkkejä esimerkiksi ison ja pienen 
kirjaimen käytöstä, tulla-futuurista, sähköpostiviestin aloituksesta 
ja päätöksestä ja heittomerkistä. Tähän mennessä sinne on kerty-
nyt lähes viisikymmentä vinkkiä. 

Kuukauden sana on uudissana, vierassana tai jokin juuri ajan-
kohtainen sana tai sanonta. Sana-artikkelissa on yleensä sanan 
selitys ja usein myös sen ruotsinkielinen vastine. 

Esimerkiksi vuoden 2010 marraskuussa kuukauden sana oh 
sosiaalinen media ja kielivinkissä annettiin vinkki yhdistysten ja 
yritysten nimien kirjoittamisesta. Entä tänä vuonna? Katso verkosta! 
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Vähemmistöpolitlikka 
vastaisuudessa 

—ylläpitoa vai kehitystä? 

Vähemmistöpolitiikka on viime vuo-
sina kehittynyt Ruotsissa myönteiseen 
suuntaan. On edistytty aimo askel 

Kajsa 	kansallisten vähemmistöjen kielten 
Syrjänen 	ja kulttuurien säilyttämisen tiellä. 

Schaal 	Kansainvälinen tarkkailu on osaltaan 
vaikuttanut siihen, että kukin maa on 
alkanut itse ottaa vastuuta kansallisis-
ta vähemmistöistään, ja vähemmistö-
jen oikeudet ovat vahvistuneet. Mitä 
Ruotsissa tapahtuu nyt, kun uusi laki 
on voimassa toista vuotta? Mitä vaaro-
ja nykyisessä tilanteessa on ja mitä vä-
hemmistöjen itsensä pitäisi nyt tehdä? 

Enemmistön edustajat eivät yleensä 
edes tienneet, että vähemmistöillä oh 
oikeuksia. 

Vuoden 2004 alussa silloinen hallitus 
antoi kansanedustaja Paavo Valliuksel-
le tehtäväksi tutkia edellytykset suo-
men kielen tilanteen parantamiseksi. 
Tehtävä laajentui myöhemmin koske-
maan myös saamen kieltä. Selvittäjä 
tapasi työssään paljon vähemmistöjär-
jestöjen edustajia ja yksityishenkilöitä. 
Monet ruotsinsuomalaiset ilmaisivat 
suuttumuksensa, turhautumisensa ja 
pettymyksensä siitä, että vähemmistö-
sopimusten ratifiointi ej ollut johtanut 
Ruotsissa mittavampiin muutoksiin. 
Keskusteluissa vahvistui kuva, joka oh 
tullut esille aikaisemminkin: vähem-
mistöjen status ja oikeudet olivat hiian 
heikot, alueet, joille annettiin vahvis-
tettu vähemmistösuoja, ohivat kooltaan 
hyvin pieniä, enemmistö ci tiennyt kan-
sahhisista vähemmistöistä juuri mitään, 
paikahlistasolla oli tehty vain vähän 
sopimuksessa määrättyjen toimien to-
teuttamiseksi ja vähemmistöjen mah-
dolhisuudet vaikuttaa itseään koskevi in 
asioihin ohivat vähäiset. Enemmistön 
edustajat eivät yleensä edes tienneet, 
että vähemmistöillä oli oikeuksia. 

Ohin tämän selvityksen pääsihtee-
rinä, ja ehkä suurimman vaikutuksen 
minuun tekivät epätoivo ja suru, joita 
etelä- ja uumajansaamelaiset tuhisielut 
ilmaisivat: "Meidän kielemme hävi-
ää, meillä ej ole työkaluja sen pelas-
tamiseksi emmekä pian enää jaksa..." 
Saamelaisten tilanne vahvisti kuvaa 
siitä, että muutoksen täytyy alkaa 
heti. Oli myös selvää, että saamelaiset 
ohivat päässeet huomattavasti pitem-
mälle kuin ruotsinsuomalaiset kielen 
elvyttämisessä: he ymmärsivät kie-
len elvyttämisen merkityksen. Monet 
saamelaiset ohivat jo tietoisia siitä, 
että kielen pelastaminen vaatij suuria 
ponnisteluja. 

Kielen elvyttämisen merkitys 
oivalletaan 
Viime vuosina on tapahtunut paljon ja 
tilanne on parantunut monehla alueella. 
Selvityksessä esitetyt ehdotukset ovat 
suurelta osin toteutuneet. Hahhituksen 
vähemmistöstrategia merkjtsee aimo 
askelta eteenpäin. Enemmistöyhteis-
kunnalla on vastuu vähemmistökielten 
säilymisestä ja yhteiskunnan on tarjot-
tava vähemmistöille tarvittavia työka-
luja,jotta aktiivinen kielen elvytys ohisi 
mahdolhista. Tämä merkitsee ratkaise-
vaa asenteenmuutosta. Vähemmistöt 
eivät pysty pelastamaan kiehiään itse 
- vaan enemmistön täytyy ohla apuna 
siinä työssä. Myös hahhituksen suhtau-
tummen vähemmistöihin on rnuuttu-
nut. Kymmenen vuotta sitten puhuttiin 
vähemmistöjen tarpeista. Nykyään pu-
hutaan niiden ojkeuksista ja voimaan-
tumisesta, siis siitä, että vähemmistöil-
le tulee antaa työkaluja ja edellytyksiä 
muovata oma tulevaisuutensa itse. 

Uusi vähemmistölaki on selventä-
nyt yksityisten ihmisten oikeuksia ja 
viranomaisten velvollisuuksia. Hal-
hintoahueisiin kuuluu huomattavasti 
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enemmän kuntia kuin ennen ja yhä 
useampi kunta on ilmoittanut halu-
avansa liittyä niihin. Yhä useampaan 
kuntaan on palkattu koordinaattoreita, 
jotka edistävät vähemmistöuudistusta 
aktiivisesti. Heidän työnsä on vaikut-
tanut paljon siihen, että vähemmis-
tötyö etenee paikallistasolla. Kunnat 
saavat vähemmistötyöhönsä tukea. 
Valtio ohjaa viranomaisia entistä sel-
vemmin. On käynnistetty useita elvy-
tyshankkeita, ja työhön on tullut mu-
kaan paljon yksityisiä henkilöitä. Jopa 
ruotsinsuomalaiset puhuvat nykyään 
aktiivisen elvytyksen tarpeesta. 

Vähemmistöpolitiikan 
heikkouksia ja haasteita 
Eräällä tärkeällä alueella ej ole kuiten-
kaan tapahtunut juuri mitään. Huoli-
matta Euroopan neuvoston kritiikistä, 
jota neuvosto on esittänyt toistuvasti, 
hallitus el ole ryhtynyt välttämättö-
mun toimiin koulutuksen alueella, jotta 
taattaisiin vähemmistöihin kuuluvien 
lasten mahdollisuudet oppia vähem-
mistönsä kieltä. Muista maista saadut 
kokernukset osoittavat, että koulutus-
järjestelmän muoto merkitsee paljon, 
jotta kestävä ja kauaskantoinen kielen-
elvytys olisi mahdollista. Euroopan 
neuvosto huomauttaa viimeisimmässä 
seurantaraportissaan, että jos halutaan 
säilyttää vähemmistökielet, ovat uus-
ajattelu ja perusteelliset rakenteelliset 
muutokset tarpeen. 

Tällä hetkellä ej tällaisiin uudistuk-
siin näytä olevan todellista poliittista 
tahtoa. Koulutusministeriön edustajat 
ovat aikaisemmin eri yhteyksissä ve-
donneet siihen, että reformit tulisivat 
11jan kalliiksi. Argumentti on kuiten-
kin hyvin kyseenalainen, sillä onhan 
hallitus toteuttanut rnenneellä toimi-
kaudellaan suuria ja kalliita koulutuk-
sen uudistuksia. Näiden yhteydessä 
olisi voitu ottaa huomioon myös vä-
hemmistöjen oikeudet. Toinen väite 
on, että vähemmistöt itse eivät ole  

olleet opetuksesta tarpeeksi kiinnos-
tuneita. Myös tämän argumentin voi 
kyseenalaistaa. On joukoittain äidin-
kielen opetukseen halukkaita lapsia, 
jotka eivät kuitenkaan saa opetusta, 
koska puuttuu opettaja tal koska lapsi 
ej täytä peruskielitaidon vaatimusta. 
Vaatimus sotii lisäksi vähemmistöso-
pimuksia vastaan. 

Toinen tärkeä alue on terveyden-
ja sairaanhoito. Ruotsinsuomalaisten 
edustajien mukaan Ruotsin tulisi laa-
jentaa toirniaan myös tälle alueelle, 
mutta poliittista muutostahtoa ej vai-
kuta tällä hetkellä olevan. Kuluvalla 
toimikaudella hallituksen tähtäimessä 
näyttää olevan jo toteutetun reform in 
hoitaminen, ja lisäkehitys saa odottaa 
vuoroaan - paitsi romanien tilanteen 
parantaminen. 

Vähemmistöreformin 
toteuttaminen 
Vähemmistöreformin painopiste on 
nyt siirtynyt sen toteuttarniseen pai-
kallistasolla. On meneillään konkreet-
tisten paikall isten tarpeiden kartoi-
tus ja toimivien neuvottelumuotojen 
luorninen. Myös työn organisointiin 
saattaa kulua aikaa. Hallintoaluekun-
tien koordinaattorien kautta kunta saa 
yleensä yhteyden yksityisiin henkilöi-
hin ja pystyy luomaan tarvittavia kon-
takteja. Yksi kansallisten vähemmis-
töjen suurista haasteista on kyky saada 
liikkeelle tarpeeksi voirnia, jotta ornat 
äänet saadaan kuuluville. Muuttumi-
seen tarvitaan aktiivisia osallistujia ja 
sitä, että omistaudutaan paikallistason 
asloille. Vaaditaan eri organisaatioi-
den yhteistyötä ja ehkäpä yhteistyötä 
myös eri kansallisten vähemmistö-
jen välillä. Vähemrnistöissä ja niiden 
järjestöissä on myös yhteistyötä vai-
keuttavia jännitteitä. Vähemmistöt 
saattavat olla passiivisia, ja vaarana 
on asenne, että "joku toinen" saa asiat 
luistamaan. Jotkut valittavat, että uu-
distus tulee 30-40 vuotta liian myö-
hään eikä enää kannata tehdä mitään. 
Yksityiset ihrniset eivät ehkä käytä 
vähemmistöoikeuksia hyväkseen. Jos 
osoittautuisi, että oikeutta vähemmis-
tökielisiin kontakteihin tai oikeutta 
esikouluun tal vanhustenhuoltoon ej 

Yksi kansallisten vähemmistöjen 
suurista haasteista on kyky saada 
Iiikkeelle tarpeeksi voimia. 
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käytetä, päätöksentekijät voivat pää-
tellä, ettei uudistuksia ja erityistä val-
tionapua tarvita. 

Vaikuttaminen on näkymistä ja sitä 
varten on vallattava tilaa enemmistön 
areenoilta. 

Ruotsinsuomalainen vähemmistö-
työ on paljolti painottunut vanhusten 
olojen parantamiseen, mikä onkin tär-
keätä. Monen järjestön jäsenten keski-
ikä on korkea, eikä järjestöjen toimin-
ta yleensä kiehdo riittävästi lapsia ja 
nuoria. Tämä on ehkä kaikkein suurin 
ruotsinsuomalaisten kohtaama haaste: 
Miten vahvistamme lasten ja nuorten 
identiteettiä ja miten takaamme hej-
dän suomen kielen taitonsa? Miten 
saamme heidät mukaan suomen- ja 
monikieliseen toimintaan? On aika 
ruveta kuuntelemaan nuoria ja antaa 
heille suurempi sija heidän omilla eh-
doillaan. Saamelaisten keskuudessa 
nuorisoliitto kulkee asiassa edellä ja 

näyttää tietä. Otetaan heistä oppia! 

Strategiaa työhön! 
Jotta päätöksentekijöihin voitaisiin 
vaikuttaa ja jotta uudistus kehittyisi 
edelleen, vähemmistöjen tulee pyr-
kiä olemaan yhä strategisempia. Pää-
töslauselmien kirjoittaminen ja muu 
sellainen saattaa olla hyväksi määri-
teltäessä ryhmän yhteisiä kannanot-
toja, mutta valitettavasti enemmistön 
edustajat eivät niistä välitä. Nykyisin 
vaikuttaminen on näkymistä ja sitä 
varten on vallattava tilaa enemmistön 
areenoilta. Myönteinen ruotsinsuoma-
lainen esimerkki tästä on vähemmis-
töseminaari, joka järjestettiin Almeda-
lenin poliitikkoviikolla kesällä 2011. 
Toinen tapa saattaa olla sosiaalisten 
medioiden käyttäminen sanomansa 
levittämiseen, kuten silloin, kun sota-
veteraanilta kiellettiin pääsy suomen-
kieliseen vanhustenhoitoon. 

Ehkäpä on aika myös ryhtyä kir-
joittamaan varjoraportteja kansainvä- 
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lisille valvontaelimille. Niin tekevät 
jotkut aatteell iset järjestöt halutessaan 
tuoda esiin epäoikeudenmukaisuuksia 
ja ihmisoikeuksien loukkauksia. Tällä 
tavalla voisi lisätä tietoa ja tietoisuut-
ta kansallisista vähemmistöistä. Sinä 
päivänä, kun kansalliset vähemmistöt 
alkavat kerätä systemaattisesti infor-
maatiota ja tuottavat omia, korkea-
luokkaisia raportteja tilanteestaan, 
ej enää ole mahdollista sivuuttaa tai 

torjua niitä. Olen vakuuttunut, että 
selviydymme tästä tehtävästä yhteis-
voimin. 

Kirjoinaja on toiminut aikaisem,nin vähem-
mistöselvityksen pääsihteerinä ja min isteriön 
sihteerinäja on nykvisin Ruotsin kirkon mani-
kielisyysvksikön johtaja. 

Suomennos: Raija Kan gassalo 

Olkaisuja 
Viime numeroon (3/2011) pääsi pujahtamaan kaksi lapsusta. Pahoit-
telemme niitä. 

Sivulla 10 olevan, tuttuakin tutumman sananlaskunjoka kuritta kas-
vaa, se kunniatta kuolee substantiivit ovat vaihtaneet keskenään 
paikkaa. 

Sivun 11 ingressissä pitäisi lukea, että Kielitieteen päivätjärjestettiin 
Joensuussa, ej Jyväskylässä. 

Sananlaskuja 
Kunnialla kun elää, niin kunnialla korjataan. (Kymi) 

Kunnia hyvä tapa, puuro hyvä ruoka. (Oulu) 

Ej kunnia kuolemasta estä, eikä arvolla autuutta saaha. (Haapa-
järvi) 

Kunnia sille, kelle kunnia kuuluu. (Hämeenhinna) 

An kunja sil, kel kunja tulee, ja pääst sika erel. (Salo) 

Kunnijalla suatu köyhyys ej hävetä. (Sotkamo) 

Ej se ole kunnian mies, joka ittijää kiittää. (Savitaipale) 

Lähde: 
Sananlaskut, Suomala isen kirjallisuuden seuran toimituksia 346 
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Kielenhuoltoa 

Lyhyesti pisteestä 
Välimerkit ovat pieniä, mutta tärkeitä, sillä välimerkin puuttuminen saat-
taa jopa muuttaa lauseen merkitystä. Välimerkkisääntöjä kysytään usein 
kielineuvonriasta, mikä el ole ihme, sillä ruotsin ja suomen välimerkki-
säännöt eivät ole täysin yhtenevätja ne sekaantuvat helposti ruotsinsuo-
malaisten muistissa. Kieliviestissä oli viitisen vuotta sitten viisiosainen 
huettelomainen sarja, jossa välimerkkien käyttöä esiteltiin hyhyesti. Julkai-
semme nyt sarjan uudelleen päivitettynä. 

Käytä_pistettj 
- toteamuksen sisältävän virkkeen lopussa 

Hannele 
Ennab 	Kielineuvosto vaalii suomen kieltä Ruotsissa. 

- luetelman viimeisen kohdanjäljessä 
Luettelon katsotaan muodostavan johdantolauseen kanssa virkkeen. 

Kielineuvoston suomen kielen huolto 
- antaa Ruotsin yhteiskuntaa kuvaavien käsitteiden suomennos- 
suosituksia 

- neuvoo suomen kieltä koskevissa kysymyksissä 
- julkaisee kielenhuoltolehteä Kieliviesti 
- julkaisee ruotsalais-suomalaisia sanastoja 
- antaa tietoja sanakirjoista ja kielenhuoltokirjallisuudesta 
- järjestää kielenhuoltoseminaareja. 

- lyhenteissä 
Piste osoittaa Iyhenteessä, että lyhenne on tehty lyhentämällä sanaa lopusta. 

puh. (puhelin) 
esim. (esimerkiksi) 
jne. (ja niin edelleen) 

Lyhennetyn yhdyssanan osien väliin tulee piste, mutta ci välilyöntiä. 

puh .joht. (puheenjohtaja) 
dipi .kielenkäänt. (diplomikielenkääntäjä) 

Lyhennetyn sanaliiton osien väliin tulee piste ja välilyönti. 

fil. kand. (filosofian kandidaatti) 

Kun pisteellinen lyhenne on lauseen viimeinen sana, toista pistettä ei 
merkitä. Sen sijaan lyhenteen piste säilyy muiden välimerkkien eddllä. 

Kielineuvonnasta kysytään pilkkusääntöjä, etymologiaa yms. 
Huom.! 
Kesälomaan kuuluvat vapaus, aurinko, vesi jne., ja siksi me niin 
kaipaammekin kesää koko pitkän talven. 

Kun loppupisteelliseen lyhenteeseen liitetään taivutuspääte tai johdin, 
pistettä ej merkitä kaksoispisteen eteen. Lyhenteen merkitys on näissä 
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tapauksissa usein niin pieni, että on suositeltavampaa kirjoittaa koko sana. 

v.2011 (vuonna 2011) 
v:een 2011 (vuoteen 2011) 
puh .joht. (puheenjohtaja) 
puh .joht:lle (puheenjohtajalle) 

Pistettä ci käytetä mittayksiköiden tunnuksissa ja lyhenteissä eikä iso-
kirjainiyhenteissä. 

60 min (minuuttia) 
360 s (sekuntia) 
10 mm (millimetriä) 
50 v (vuotta) 
EU (Euroopan unioni) 
ATK (automaattinen tietojenkäsittely) 
RSKL (Ruotsinsuomalaisten keskusliitto) 

Huomaa, että ios lyhenteessä on mukana sanan viimeinen kirjain, pistettä ej 
käytetä. 

nro 
kb 

—järjestysluvuissa 

Järjestysluku erotetaan perusluvusta merkitsemällä numeron perään piste. 

Liisa asuu 5. kerroksessa (viidennessä kerroksessa). 
Vrt. Liisa asuu 5 kerroksessa (viidessä kerroksessa). 

Päiväyksissä päivän numero on järjestysnumero ja sen perään merkitään 
suomen kielen sääntöjen mukaan piste. 

27. maaliskuuta 

Kun päiväys kirjoitetaan kokonaan numeroin, kuukaudenkin numero on 
järjestysnumero ja sen perään kuuluu piste. 

27.3. 

Ruotsissa kirjoitetuissa suomenkielisissä teksteissä näkee usein, että pisteet 
puuttuvat. Syynä Iienee ruotsin kielen vaikutus, koska ruotsin oikeinkirjoi-
tussäännöt eroavat mm. tässä suomen säännöistä. 

(den) 27 mars 
27.3 
27/3 

- kellonajoissa 

Tunnit, minuutit ja sekunnit erotetaan toisistaan pisteellä. 

kello 9.15 
voittoaika 1.23.45,67 

Huomaa, että sekunnin sadas- ja tuhannesosat erotetaan pilkulla. 
- ku vatekstien ja taulukoiden nimien lopussa 
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Kuvio 1. 
Taulukko 2. 

Älä käytä pistettä 
- otsikon lopussa 

Ruotsalais-suomalainen sosiaalisanasto ilmestynyt 

- lyhenteessä kaksoispisteen edellä 

alv. (arvonlisävero) 
alv:oon (arvonlisäveroon) 

- numeroiden ryhmittelyssä 
(paitsi ios esimerkiksi kauppakirjeessä halutaan estää väärentämismahdollisuus) 

IcIIIIIIi 

Parannusehdotuksia sivun 14 esimerkkilauseisiin: 

Koska klinnostus on vähllistä, kerhotoimintaa el j5rjestetä marraskuussa. 

Sekoitusväline vaikuttaa sekoitusaikaanjoka on 3-10 minuuttia. Tal: 
Sekoitusaika on 3-10 minuuttia. Alkaan vaikuttaa sekoitusväline. 

Sopivan lampun valitsemalla säästät vuosittain 25-50 euroa. Tai: 
Vuosittainen säästö vol olla 25-50 euroa. Sen suuruuteen vaikuttaa lampun valinta. 

Kl e lise mina a r i 

Vuoden 2012 kielenhuoltoseminaari 
on 4. toukokuuta Suomen instituutissa 
Tukholmassa. 

Varaa päivä lo nyH 
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Kysymyksiä 

Mitä mörkertal on suomeksi? 

Mörkertal-käsitteellä tarkoitetaan lukua tai määrää,joka ej näy tilastossa mutta 
joka kuitenkin on olemassa olevaa todellisuutta. 
Suomalaisittain as ian voi ilmaista esimerkiksi puhumalla rekisteröimättömästä 
lukumäärästä. Sitä ej kuitenkaan aina voida tai haluta käyttää, tai toisenlainen 
ilmaus tuntuu tyyliltään sopivammalta. Muita mahdollisuuksia ovat esimerkiksi 
määräjoka ej ole tiedossa tai todellinen luku. Yksi keino on käyttää ilmausta 
jäädäpiiloon, kuten esimerkiksi näissä sanomalehdistä poimituissa lauseissa: 

Läikärit epäilevät suuren osan tapauksista, räikeimpiä Iukuun ottamatta,jää-
vän piiloon. 
Kyse on kuitenkin vain poliisin tietoon tulleesta rikollisuudesta,joten ej voida 
tarkastella jokaista tosiasiallista rikosta. Paljon jääpiiloon, syystä tai toisesta. 

Näin taannoin tällaisen Iehtiotsikon: Taasko meitä vedätetään? Asia-
yhteydestä päätellen vedältäminen vaikutti pajunköyden syöttämisettä... 

Vedättää-sanalla on useita merkityksiä. Varsinainen yleiskielen merkitys on 
'antaa vetää', kuten esimerkiksi lauseessa Vedätin viisaudenhampaani viime 
viikolla. 

Mutta ark ikielessä vedättäminen tarkoittaa toisaalta auton ajamista juan suurel-
la tai pienellä vaihteella ja toisaalta huijaamista ja petkuttamista. Eli otsikossa 
on käytetty vedäträä-sanaa viimeksi mainitussa merkityksessä, huiputtamisen 
synonyyminä. 

R. H 

Miten puolueiden nimet oikeastaan "kuuluu" kirjoittaa? 

Suomen kielen lautakunta, joka toimii Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen 
yhteydessä Helsingissä, otti tänä vuonna jälleen kerran kantaa puolueiden 
nimien kirjoitusasuun. Suositus pysyi entisenä: viralliset, rekisteröidyt puoluei 
den nimet kirjoitetaan isolla alkukirjaimella, mutta arkikieliset ns. käyttönimet 
kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella. 

Kielineuvoston kielenhuoltoperiaatteiden mukaan Ruotsissa noudatetaan 
suomen kielen oikeinkirjoitussääntöjä. Siksi noudatamme myös Suomen kielen 
lautakunnan suosituksia. 

Siispä kirjoitetaan esimerkiksi Maltillinen kokoomuspuolue (Moderata 
Samlingspartiet) ja Ruotsin sosiaalidemokraattinen työväenpuolue (Sveriges 
Socialdemokratiska Arbetareparti) isolla alkukirjaimella, mutta kokoomus, 
moderaatit (Moderaterna) ja sosiaalidemokraatit (Socialdemokraterna) pie-
nellä alkukirjaimella. 

(Aiemmin Kielineuvosto suositti ruotsalaisten puolueiden käyttönimien kirjoit-
tamista isolla alkukirjaimella, niin kuin ruotsin kielessä tehdään.) 

R. H. 
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Virasto vai viranomainen? 

Utrikes namnhok on Hallituksen kanslian julkaisema kirja,jossa on mm. 
Ruotsin viranomaisten jajärjestöjen ja EU-elinten nimiä sekä titteleitäja 
maidenja niiden asukkaiden nimiä kuudella kielellä. Yksi niistä on suomi. 
Suomenkieliset vastineet Iaadittiin aikoinaan Ruotsinsuomalaisessa kiel ilauta-
kunnassa. 

Kun kielineuvonnasta äskettäin kysyttiin, mitä Havs- och vattenmyndigheten 
on suomeksi, päätimme yhdenmukaistaa nimisuosituksiamme ja poimimme 
kirjan myndighet-loppuisten virastojen suomenkieliset nimet lähempään tarkas-
teluun. Koska nimiä on lisätty kirjaan eri aikoina, arvelimme, että suomennok-
set eivät ole aivan johdonmukaisia vaan että toisinaan on suositettu virastoa, 
toisinaan viranomaista. 

Osoittautui, että lähes kaikkiin oli suositettu virasto-nimitystä, esimerkiksi 
Rahastoeläkevirasto (Premiepensionsmyndigheten), Valtion energiavirasto 
(Statens energimyndighet) ja Korkeakoulukoulutuksen verkosto- ja yhteistyö-
virasto (Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning). 

Vain Brottsoffermyndigheten ja Valmyndigheten on suomennettu viranomai-
nen-loppuisiksi: Rikosuhriviranomainen ja Vaaliviranomainen. Polismyndighet 
oli kirjassa yleissanana poliisiviranomainen. 

Johdonmukaisuuden ja yksinkertaisuuden vuoksi Kielineuvostossa on päätet-
ty suosittaa. että Ruotsin valtion viraston nimessä oleva myndighet-sana on 
suomenkiehisessä vastineessa aina virasto. Näin siitä huohimatta, että myös 
(statligt) verk on suomeksi (valtion) virasto, esimerkiksi Työnantajavirasto 
(Arbetsgivarverket), Yhtiövirasto (Bolagsverket) ja Taloudenohjailuvirasto 
(Ekonomistyrningsverket). 

Näin ohlen suosittelemme seuraavia suomennoksia,ja toivomme, että muutok-
set saadaan ajan mittaan myös Hahlituksen kanslian kirjaan: 

Brottsoffermyndigheten 	Rikosuhrivirasto 
Polismyndigheten 	 Poliisivirasto 
Valmyndigheten 	 Vaalivirasto 
Havs- och vattenmyndigheten Men- ja vesivirasto 

H. E. 
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Sanastoa 

Pieni autosanasto 

Koonnut 
Runa 

Heikkilä 

Kielineuvostosta kysytään aina si!-
bin tällöin autoiluun liittyviä sanoja. 
Usein kyse on laitteista tai toiminnois-
ta,jotka ovat suhteellisen uusia ilrniöi-
tä automaailmassa. 

Tähän sanastoon on koottu muutamia 
uudehkoja sanoja. Sanasto ej ole mil-
lään muodoin kattava, sillä on ollut 
vaikeaa päättää, mikä sana on uusi, 
mikä taas ei. Mukana on vanhojakin 
sanoja, kuten esimerkjksj choke 'ri-
kastin, ryyppy', koska niiden suomen-
kjelisjä vastjneita toisinaan kysytään. 

Ongelmana sanalistan kokoamises-
sa on ollut, että monilla laitteilla tai 
toiminnoilla on alun penn englannin- 

kielinen nimike, joka sitten on suo-
mennettu ja ruotsinnettu. Aina näin 
ej kuitenkaan ole, vaan jommassa-
kummassa kielessä saatetaan yleisesti 
käyttää englanninkielistä nirnikettä. 

Pulmallista on lisäksi se, että eri val-
mistajat käyttävät usein (miltei) sa-
masta laitteesta tai toiminnosta en 
nimeä - eri valmistajilla on ornat tuo-
tenimikkeensä. 

Sanaluetteloon onkin poikkeukselli-
sesti val ittu myös tavallisimpia puhe-
kielessä käytettäviä nimityksiä, sillä 
olisi mjltei mahdotonta luetella kaik-
kien valmistajien käyttämiä eri nimik-
keitä. 

abs-broms abs-jarru 
ankomstljus saapumisvalo 
antisladdsystem lui stonesto-

järjestelmä 
antispinnsystem luistonestoj ärjes- 

telmä, vetoluistonestojärjestelmä 
automatiskt avbländande 
backspegel autornaattisesti 

himmenevä taustapeili 
automatväxel automaattivajhtejsto 
backhållare rnäkilähtöavustin 
backstarthjälp rnäkilähtöavustin 
bakhjulsdrift takaveto 
batteri akku 
bilbarnstol turvajstujn 
bilnavigator, gps navigaattori, gps 
blinker vilkku 
bromssträcka jarrutusmatka 
bältesstol turvavyöistuin 
centrallåsning keskuslukitus 
choke rikastin, ryyppy 
dimijus sumuvalo 
dragkrok vetokoukku 
dubbdäck nastarengas 
dubbfritt däck nastaton rengas 
däcktrycksvakt rengaspainevahti 
däcktrycksövervakning rengas- 

paineseuranta 
död vinkel katvealue, kuollut kuirna 
elektronisk stabilitetskontroll, ESP 

ajonvakautus, luistonesto 
farthållare, ACC vakionopeuden- 

säädjn 
friktionsdäck kitkarengas 

frontalkrock nokkakolari 
färddator ajopiirturi 
gupp hidastustöyssy, töyssy 
halt väglag liukas keli 
klimatanläggning ilmastointi 
knackande ljud nakutus 
krockgardin turvaverho 
krockkudde turvatyyny 
kördator ajotietokone 
körkontrollsystem ajonhallinta- 

järjestelmä 
körriktningsvisare suuntavalo, 

suuntavilkku 
luftkonditionering ibmastointi 
luftkudde turvatyyny 
manuell växel käsivaihteisto 
motorvärmare moottoninbämmitin 
nödbromsassistans hätäjanutehostin 
odubbat däck nastaton rengas 
osynlig is rnustajää 
parkeringsassistans pysäköinti- 

avustin 
servostyrning ohjaustehostin 
sommardäck kesärengas 
start utan nyckel avaimeton 

käynnistys 
stolvärmare penkinlämmitin 
tändstift sytytystuippa 
vattenplaning vesiliirto 
vinterdäck talvirengas 

Sanaston tekemisessä on avustanut auktorisoitu 
translaattori Erkki Peltomaa. 
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Meänkieli 

Meänkielen iso sanakirja 
Meän kieliraati perustethiin vuona 
1988 Matti Kentän ja Bengt Pohjasen 
alotheesta. Se toimi parikymmentä 

Bengt 	vuotta pienessä muo'ossa mutta kielen 
Pohjanen 	kehitys ja revitaliseerinki vaati monen 

alan ja monen polven kielenkäyttäjiä 
myötä. Meänmaan kieliraathiin kuu-
luu nykyhään nuoria, keski-ikäsiä ja 
vanheempia. Vaimoihmisiä ja miehen-
puolia oon tasasesti toimessa. Kieli-
raathiin kuuluu prufessoria, tosenttiä, 
tohturisväkeä, kääntäjiä, kirjottajia ja 
aktiivisiä käyttäjiä. Eustettuina oon 
Pohjos-Suomi, Lannanmaa, Jällivaa-
ra, Norja, Transsylvaania ja eksiili-
meänmaalaiset. 

Nyt kieliraati oon kulten löytäny 
sääntöjä, joitten jälkhiin oon saatettu 
tehä työtä yksimielisesti ja Ieveästi. 

Muutama vuosi sitte kieliraati alko 
kokoaahmaan sanoja suurta sanakirjaa 
varten. Työ oon vuosi vuelta kasunu 
ja paisunu. Sanoja kokoaava roikka 
oon ollu tiihviissä yhtheistyössä netin 
kautta. Työ oon kaikile ollu opettav-
vaa, luovaa ja ilosta vaikka aika ajot-
tain väsyttävvää ko työ oon tuntunu 
loputtomalta ja rajattomalta. Nyt kieli-
raati oon kulten saavuttannu huomat-
tavan vaihheen ko se pitkien, sitkheit-
ten mutta antositten tinkojen kautta 
oon löytäny sääntöjä, joitten jälkhiin 
oon saatettu tehä työtä yksimielisesti 
ja leveästi. Prupleemit, jokka alussa 
tunnuit ylipääsemättömiltä oon maal-
tunheet normaaliksi kielen kynnyksik-
si uuistethuun meänkielen talhoon. 

Vukalien pittuus oon meänkielen pu-
hujalle hankala ko se alkaa kirjothaan. 
011etikki puolipitkät vukalit saattava 
tuntua hyvin vaikeilta. "Vukali" oon 
semmonen sana itteshään. Tavathaan-
kos se yhelä vain kahela a:la. Met 
olema pitkien keskustelujen jälkhiin 
päättänheet seurata kielen ommaa vi-
sua konstia: lyhin tie oon paras. Siksi 
puolipitkä vukali kirjotethaan yhelä 
vukalilla. 

"Puhu niinku 
hoastat, kirjota  
niinku puhut", 
oli yks slookani 
ko suomen kir- 
jakieltä tehthiin.  
Met olemaseu- 
ranheet sitä prin- 
siippiä 	konsu-  
nanttien kohala. 
Met emmä sano 
"biili". Met sanoma 'p1111' , 'iis auto. 
Met emmä sano baari, met sanoma 
paari. Ensin sek1 tuntu kamalalta ja 
homonyymiä tuhi paljon, mutta eihään 
se haittaa. Niitä 0011 kaikissa kiehissä, 
ette vilisee. Met olema siis Iöytänheet 
kirjakielen suuret linjat meän suurta 
sanakirjatyötä varten. 

Sana-arkku 
Meänmaa oon ikivanhaa yhtenäinen 
kulttuurialue molemin puolin Torni-
on-, Muonionjokea ja Könkämäenoa. 
Raja 1809 halkasi ja hajotti yhtheisen 
maan, mutta kieli oon säilyny melko 
samanlaisena huolimatta polittisista 
jääkausista. Meänkielen iso sanakirja 
pyrkii olheen yhtenäisen kiehimaan 
sana-arkku. Ko aukasee kannen siel-
tä löytyy niin Enontekiön ko Tornion 
sanastoa. Jos sanat 0011 kranninpuo-
lelta, niinku Kemin ja Rovaniemen, 
niin met emmä ole niitä hylähneet. 
Net  rikastuttava meänkieltä. Meän-
kieltä puhuthaan pikkusen erilälaila 
Lannanmaassa ja Jällivaarassa ko Pa-
jalassa. Siksi meile 0011 ollu tärkeätä 
tässä työssä ottaa myötä nhitten peru-
koitten sanastoa ja sanoja, ko netki 
tuova kiehleen uutta voima, ej net vie. 
Variantit oon kaikissa kielissä tärkeitä. 
Skoonen ruotti oon erilainen ko Kie-
runan. 

Normeerinki 
Kaikki sanakirjat pyrkivä normeerink-
hiin. Nijn tekkee Meänkielen iso sana-
kirjaki. Kaikki muo'ot el tunnu passe-
lilta. Joskus net riitelevvä uugrilaisen 
kielen rakentheen kans, joskus äänt- 
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heet ja vukaliharmunii ej tunnu sop-
van suomalajsheen kiehleen. (Meän-
kielj oon tieten Ijkelä suomenkieltä ja 
oon Suomenpuolela jopa murre eikä 
oma kieli). Sjksj met olema kyllä ot-
tanheet myötä varjanttia, mutta suosi-
telheet sannaa,joka oon passelimpi ko 
kirjottaa meänkieltä. 

Tällä malljn met freistaama rakentaa 
kirjakielen normia, vaikka met emmä 
vjelä ole perilä, tuskin koskhaan pää-
semäkhään. Kielet kulkeva useastj 
omia teitä ja luova ratkasuja, jokka 
vakkjjntuvva aijan olhoon. Se oon 
hyvä, ko kieli oon tynaminen. Se oon 
enerkjnen ja lijkkuva. Met olema kie-
len följyssä, eikä kieli meän. 

Monia sanoja met olema häätynheet 
keksiä. Sanakirja ej ole vajn sana-ark-
ku. Se oon kans portti tulevaisuutheen 
ja se oon ajjankohtanen. 

Kolmikielinen 
Kjeliraatin suurj sanakirja oon kolmi- 
kielinen: 	meänkieli/svenska!suomj. 
Kaikin saattava käyttää sitä. Ej tartte 
osata ruottia käyttääksheen tätä suurta 
sanakirjaa. Sen lisäski oon tieten mie-
lenkiintosta nähä ja jämföörata missä 
kohjn meänkjelj ja suomi eroaava toi-
sjsta ja missä kohjn näissä sisarkielis-
sä oon aivan samat sanat. Ruottalaista 
lainaa oon tieten aika paljon; sehään 

oon normaalia kaikissa kielissä, ette 
lainathaan. Tässä sanakirjassa suosi-
telhaan kyllä useasti lainasana suo-
mesta eikä ruottjsta. Oonhään meän-
kieli suomalais-uugrilainen kieli. 

Ensimäinen osa A-K oon nyt valmis. 
Tojsen osan tekemjnen oon alkanu. 
Sanat oon koossa. Nyt niitä käyhään 
läpi. Työ oon paljon helpompaa ko 
kieliraatila nyt oon sääntöjä,joita seu-
rata. 

Sanottakhoon tässä vielä, ette kaik-
ki työ oon tehty ilman rahalista tukea 
misthään. Sjtä sanothaan nollapytje-
tiksi. 

Kramatiikki 
1996 julkasthiin Matti Kentän ja 
Bengt Pohjasen Meänkielen kra-
matiikki. Se oon meänkielinen. Sen 
jälkhiin Eeva Muli ja Bengt Pohja-
nen oon kirjottanheet ruottinkielisen 
meänkielen kramatiikin. Siittä oon jo 
otettu kaks painosta. Kramatiikistä 
oon sanakirjan lopussa osia, njin ette 
ummikkoki saattaa kattoa kunka sanat 
taivutethaan ja kunka niitä käytethään 
taivutettuina. 

Bengt Pohjanen oon kolmekielinen kirjailia,fll 
trija Oulun ynivärsiteetin kunniatohtori. 
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Meän rakas mettä 

Anton 
Raukola 

Mie olen aina tykäny kävelä mettäs-
sä, ja mettässä olernisesta. Pienestä 
saakka met kläpit leekasimma ympäri 
rnettiä, ja sillä laila met opima tunt-
heen mettätja sen asukhaat. S'oli suu-
ri vaphaus liikkua rnettissä niinku sitä 
halusi, ja ei sielä tarttenu rnithään pö-
lätä. Aitiki oli paljon enemän huolissa 
ko met suurena lähimä kaupunkhiin 
ko sillon ko met lapsena saatoima olla 
ulkona mettissä yli yönki. 

Joskus mie kovasti kaipaan niitä 
lapsuuen aikoja, varsinki nytten ko 
mie kaupunkissa asun. Ej sitä pääse 
methään yhtä helposti ennää ko oon 
niin paljon muuta joka vie aikaa. Työ-
tä pittää tehjä, lapsia ja kotia hoitaa. 
Mutta aina ko tullee vapapäivä met 
koitarna lähteä perheen kansa met-
hään. Ja mie toivon ette minun lapset 
oppiva rakasthaan mettää ja luontoa 
yhtä paljon ko mie. 

Mie luin jostaki ette net on tehnee 
semmosen tutkimuksen mikä san-
noo ette siukkapotilas joka näkkee 
puun klasin ulkona tullee nopearnin 
terhveeksi ko potilas joka ej näe puu-
ta. Ja kyllä mie uskon ette se nijn on. 
Meilä on iso koiju jonka mie näen 
nukkumahuohneesta, mie pruukaan 
aina kattoa sitä illala ja arnula, ja se 
antaa mulle rauhaa. S'oon mukava 
kattoa ko oksat liikkuva tuulessa ja 
kuinka se muuttaa färiä ja muotoa ym-
päri vuoen. 

Puut on niin komeat, varsinki van-
hat männyt. Ko sitä tullee Kaihnuusta 
päln Hietaniemheen niin meijerimäen 
kohala oon tjen kummalaki puolen 
kaksi oikheen vanhaa mäntyä. Net  oon 
monta sattaa vuotta vanhat. Se oon fji-
ni ajatus ette rneän farfaarin faarit ja  

mummon mammat on samoja mäntyjä 
kattonheet. 

Mie pruukaan hunteerata kuinka 
met kuuluma yhtheen puitten kansa. 
Met olerna kaikki - elärnä - lähtösin 
sarnasta selhistä nuin yli 3 miljaartia 
vuotta sitten, ja met olema miljoonit-
ten vuosien aikana Iöytänheet ornat 
paikat eekkusysteernissä. Puut tartteva 
hiilitioksiitiä jonka net saava meiltä ja 
muilta elukoilta ko met hengitämmä. 
Ja met tartterna happea eli syyreä jok-
ka puut ja rnuut kasvit tuottava ko net 
kasvava. Ja ko meän kropat ej ennää 
jaksa nijn net tuleva ravinoksi jolek-
ki muule, vaikkapa puile. S'oon lohtu 
rnulle ko syän oon raskas, ette elämä 
jatkuu ilman rninua, ja ette mie kuulun 
johonki isornphaan ko rnitä mie voin 
käsittää 

Ilman mettää ihminen ej olis kos-
khaan voinu muuttaa tänne kylmhään 
pohjoisheen. Puut on antanhee mej-
le lärnpöä, taloja, mööpeliä ja työ-
karnpheita. Mettästä met olema ha-
kenheet Iihhaa ja rnuuta murkinaa. Ja 
mettätyöt oon antanhee elanon rnone-
le. S'olekko myöntää pois, ette meilä 
oon paljon kiittämistä mettäle. 

Ja paras tapa kiittää mettää oon ette 
ottaa siittä hyän huolen. Jos met ope-
tamma lapsile kuinka fiini ja tärkeä 
mettä oon niin net varmasti ottava 
sijttä hyän huolen tulevaisuuessa. Niin 
s'olekko ette kaivaa framile saaphaat, 
sölkäreppu ja lähteä rnethään. Sielä 
oon mukava olla! 

Anton Raukola oon kylttyyri/yöntekiä Luula-
jassa. Meänkieltä hän oppi kotona, koska äiti 
oon Suomen Torniosta lähtösinja isä Ruottin 
Matarengistä. 
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Meänkieli aloittelijan 
perspektiivistä 

Lovisa 
Jakobsson 

Meänkieli on jännä kieli oppia. Mie 
olen yksi heistä, jokka yrittävät sen 
tehhä. Ihan ummikkoruottalaisena koh-
taa eri haasteita ko oppii meänkieltä, ja 
niistä halvan tässä kertoa. 

matiikasta, ja toiseksi mie olen taiste-
lu sen kans ja nauttinu siittä jo sillon 
ko aloin opiskelemhaan suomen kiel-
tä. Mutta ko oppii meänkieltä löytyy 
myös muita haastheita, joita en aika-
semmin ole kokenu. 

Elämäni tarina oon lyhyesti täm-
mönen: Olin 16 vuotta ja kävin luki-
ossa. Tulin koulusta kothiin ja kattoin 
teeveetä, missä lähätethiin suomen-
kieliset uutiset. Tajusin, etten ym-
märtänny yhthään mithään mitä net 
sanoivat. Hunteerasin ette mitä mie 
oikein ossaan sanoa suomeksi? Tulin 
siihen tuloksheen ette osasin "parasta 
ennen" ko se luki maitopakkauksessa, 
mutta en osanu mithään muuta. Päätin 
oppia pari lausetta, opin tuntemhaan 
ihania ruottinsuomalaisia, rakastuin 
kiehleen, opin lissää, en pystyny lo-
pettamhaan. Nyt olen 23 vuottaja kir-
joitan tällä hetkelä minun kantitaatti-
tutkimusta suomen kielessä Uumajan 
yliopistossa. Elämä oon ihana. 

Suomen kielen oppiminen oon tuo-
nu minut myös Tornionlaakshoon ja 
meänkiehleen. Opin tuntemhaan iha-
nan ihmisen, joka oon kotoisin Meän-
maan suomen puolelta, ja hänelä oon 
ihania sisaruksia, jokka asuvat sekä 
Suomen ette Ruottin puolela rajan. 
Olen niitten kautta saanu maholisuuen 
käyvä Tornionlaaksossa ja siinä minun 
kiinostus sekä tornionlaaksolaisista 
ette meänkielestä syntyi. 

Mie halvan siis oppia meänkieltä, 
ja olen pikkuhiljaa aloittanukki. Mie 
kuuntelen meänkielistä raatiota, luen 
vähän meänkielistä tekstiä joskus 
ja yritän kirjoittaa kavereitten kans 
meänkieltä. Monela jännälä tavala 
meänkieli oon vaikea kieli oppia. En 
mie meinaa nyt moittia sitä kramatiik-
kaa, koska ensiksi mie tykkään kra- 

Ko oppii meänkieltä, ej nimittäin 
opi vaan kieltä. Ko oppii meänkieltä 
sinun häätyy, tai saat, oppia niin pal-
jon muutakin ko kramatiikka. Sillon 
sinut viskathaan, halvatko vai et, en 
kulttuuriperspektiiveihin, enemän ko 
missään muussa kielessä joita mie 
olen opiskellu. 

Ensiksi sinut viskathaan Ruottin his-
torihaan. Jos meinaa oppia meänkieltä 
ja olla yhtheyessä tornionlaaksolais-
ten kans, ej voi minun mielestä olla 
tietämättä Tornionlaakson historiasta. 
Historia, esimerkiksi Tornionlaakson 
ruottalaistaminen, oon vaikuttanut 
kielen puhujien tajunthiin niin paljon, 
ja kuuluu siksi myös kiehleen. Ehkä 
se oon ihan selvä asia ko oon Tornion-
laaksossa syntyny, mutta mulle ej ollu. 
Ko opin Torn iolaakson historiasta sam 
hävetä ruottalaisuuestani ja varsinkin 
minun tietämättömyyestä. Vihastuin 
kouhluun, joka ej ole koskaan opet-
tannu mulle Tornionlaakson historias-
ta - ej ainakhaan tarpheeksi paljon, ko 
mie en sitä muistanu. Vihastuin myös 
itheeni, ko en ole siittä itte ottanu aika-
semmin selvää. 

Toiseksi sinut viskathaan myös use-
asti kielen stantartisointivaikeuksiin. 
Joku opettaa sulle uuen meänkieljsen 
sanan tai tavvauksen, ja toinen meän-
kielenpuhuja sannoo ette se ei ole oj-
kea sana tai väärin kirjoitettu. Tämä 
aiheuttaa paljon sekotusta ihmiselle, 
jokka ynittävä oppia kieltä,ja saa heän 
halun oppia vähentymhään. Stantarti-
sointuminen oon hankala asia, mutta 
sen oon tehtävä, koska se oon tärkeää, 
jos halvaa tämmösiä "ummikkoruotta-
laisia" oppimhaan meänkieltä. 

Ej Iingvistiikka, vaan politiikka määrittää, 
mikä oon oma kieli ja mikä ej. 
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Sinut viskathaan myös kielen ole-
misenkeskustelhuun, siis tähän "oon-
ko meänkieli kieli vai ei?"-juthuun. 
Varsinkjn kritiikki tullee suomenkieli-
siltä. "Kuulin tänä päivänä meänkieli-
sen laulun ja ymmärsin kaiken, enkä 
kertaakhaan ole opiskellu meänkieltä, 
niin eihän se omaa kieltä voi olla." 
Jaha? Noh, mie en ole päivääkhään 
opiskellu norjan kieltä, mutta silti mie 
tänään luin yhen sisälysluettelon ja 
tiäks mitä? Ymmärsin kaiken! Niin ej-
hän se mithään kieltä ole. Vai oonko? 

Siis lingvistiikkahan oon tosi har-
voin määritelly mikä oon oma kieli 
ja mikä ej. Poljtjjkka sen määrjttää, 
ja kohta ihmiset varhmaan tullee sen 
ymmärtämhään. Ej voj ennää keskus-
tella sijttä oonko meänkieli kieli vaj 
ej. Faktahan oon, ette meänkieli oon 
kieli - njjn vihtojnkjn lukkee laissa-
kjn. Mutta jhan hyvin ko net, jokka ej 
ole meänkielifänejä saava hyväksyä 
sen, ette meänkieli oon kieli, meän-
kjeljläiset saava respekteerata njjtä, 
jokka sanovat puhuvansa suomea. Sijs 
äjtinkielj oon hermottavan syvä osa 
jtenttjteetjstä. Ko sanothaan jhmjselle,  

jokka oon koko elämänsä tykähnee, 
ette net puhuva suomea, ettej net pu-
hukhaan suomea vaan meänkieltä - se 
oon tjetenkjn loukkaava njjle. Kahesta 
ihmjsestä, jokka puhuvat ihan samala 
tavala, voj sijs yksi jhan hyvin puhua 
meänkieltä ja tojnen suomea. Sen pit-
tää minun mielestä ymmärtää. 

Mutta oon jännä aikoja meänkjele-
le. Oon jännä olla mukana kattomassa 
kehitysprosessia, ja jhana nähhä ette 
meänkieli hallittee enemän ja enemän 
tjllaa - lehissä, raatjossa, televisiossa, 
sosiaalissa meetjoissa ja myös puhuji-
en kesken. Kjelen staattys oon noussu 
hjrveän paljon nämät vjjmiset vuoet, 
ja sen huomaa monela eri tavala. Sjjttä 
tornjonlaaksolajset voivat olla ylpeitä. 

Meänkjelj. Säilyttämisen arvonen? 
Ehottomasti. Vajkea sjtä tehhä? Tje-
tenkjn. Mailman kauhnejn kieli? Luul-
tavasti. 

Lovisa Jakobsson oon kielikonsvltti ja kirjottaa 
iällä hetkelä hänen kantitaattitutkimusta suo-
men kielessä Yymeon ynivärsiteetissä. 

HhIIIIIIlIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIlIIlIII 

Oleks köäntölö? Vain tuikki? Surnalisti? Opet-
taja eli piiain kirjailia? Vain muuten klinos-
tunu meänkielen ja suomen kielen olemisesta 
la kehityksestä? 
Sitte Kieliviesti oon sinun Iehti. 

E Tervetuloa ilmottamhaan sinun lehtitilauksen 
E Kieliraathiln: 

Tel 08-455 42 20, neuvonta@kielineuvosto.se  

E Kieliviesti tullee ulos neljä kertaa vuessa. 
Tilaushinta vuona 2012 Ruottissa, 200 kr 

= Tilaushinta vuona 2012 ulkomaila, 280 kr 

IIIIIIII,IIIIIIlIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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Kortfattat om innehållet 

s. 4 Tomi Valjus, handläggare för språkliga minoriteter på kyrkokansliet i 
Uppsala stift, skriver i sin kolumn att även det traditionella kyrkliga språket 
måste få utvecklas och moderniseras. 

s. 5 Finska språket i arbetslivet: Anna-Leena Forsberg, finskspråkig biblio-
tekarie vid Eskilstuna stadsbibliotek, berättar om sin glädje över att kunna ge 
service på finska till finskspråkiga och på svenska till svenskspråkiga besö-
kare. Hon konstaterar att hennes specialkompetens är uppskattad av både 
besökare, kollegor och arbetsgivaren. 

s. 7 Fil.kand. Tarja Salo, auktoriserad translator till och från finska, recenserar 
Språkrådets svensk-finska socialordlista. Hon konstaterar att resultatet av 
terminologigruppens arbete är mycket gott men att det också finns, som i alla 
ordlistor, några lösningar som kanske inte tilltalar alla. Socialordlistan innehål-
ler en stor mängd av användbar terminologi, och hon uppmanar alla som 
använder finska till exempel i arbetet att skaffa sig den. Hon har också ett 
önskemål om en levande elektronisk termbank där termer från olika ämnesom-
råden finns samlade på ett ställe. 

s. 9 Raija Kangassalo, språkvårdare i finska vid Språkrådet, har läst den 
sverigefinska debutförfattaren Paula Vartiainens verk Taftihame, i svensk över-
sättning Taftklänningen. Boken är fullspäckad med mustiga dialektala uttryck. 

s. 10 Raija Kangassalo berättar om den årliga sverigefinska bok- och kultur-
mässan, där Språkrådet var en av arrangörerna. 

s. 11 Tio finska nyord med förklaringar presenteras av specialforskaren Riitta 
Eronen vid Forskningscentralen för de inhemska språken i Finland. 

s. 12 Hannele Ennab, språkvårdare i finska vid Språkrådet, skriver om en typ 
av satsförkortningar i finskan. Den är praktisk att använda, men i vissa vanliga 
uttryck blir syftningen lätt fel. 1 artikeln finns exempel på hur man kan uttrycka 
sig utan sådana klichéartade uttryck. 

s. 15 Juristen Kaisa Syrjänen Schaal konstaterar i sin artikel Den fortsatta 
minoritetspolitiken - att förvalta eller utveckla? att minoritetspolitiken har 
utvecklats i en positiv riktning och att viktiga steg har tagits för att förbättra 
de nationella minoritetemas möjligheter att bevara språk och kultur. Hon 
resonerar om vad som kommer, och borde komma att hända nu när reformen 
är inne på sitt andra år. Hon har bl.a. varit expert i språklagsutredningen och 
sekreterare i referensgruppen för revitalisering av de nationella minoritetssprå-
ken. 

s. 19 Hannele Ennab inleder Kieliviestis serie om skiljetecken med en kort 
sammanfattning av reglerna för användningen av punkt. De skiljer sig i vissa 
fall från rättskrivningsreglerna i svenskan, varför det kan vara svårt att hålla 
dem isär för dem som skriver på finska i Sverige. 

s. 22 Frågor och svar 

s. 24 En kortfattad svensk-finsk ordlista över nyare biltermer sammanställd av 
Runa Heikkilä, språkvårdare i finska vid Språkrådet. 
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s. 25 Storordbok för nieänkieli är titeln som Meänmaa språkråd har på sin 
ordbok, vars första del utkommer i dagarna. Ordboken samlar ord från hela det 
gemensamma kulturområdet på båda sidor av Torne-, Muonioälv samt Könkä-
mäeno. Om denna utgivning berättar författaren Bengt Pohjanen. 

s. 27 Kulturarbetaren Anton Raukola berättar om sitt förhållande till skogen, 
om en kärlek, respekt och frihetskänsla som uppstod hos honom redan som 
barn. Idag går hans egna barn på upptäcktsfärd i skogen och lär sig förstå 
sambandet mellan människa och natur. 

S:  28 Hur är det att lära sig meänkieli utan att ha några rötter i Tornedalen? 
Over detta reflekterar Lovisa Jakobsson och drar slutsatsen att den grammatis-
ka utmaningen bara är en liten del av språkerövringen. Det är också en lektion 
i svensk historia och en diskussion om huruvida språket man försöker lära sig 
verkligen är ett språk. 

El 

Kieliviesti kttää Iukioitaan 
menneestä vuo estaja 

toivottaa 

kTää jouluaia onnellista 
kelvuotta 2012! 

KeJiviesti Lättää  
menkcestä vuestaja 

to ivotta a 
hvvääjouIuaja onnelista 

kielivuotta 2012! 
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s 	 .1 Tilaa Kieuiviesti. 

Kieliviesti kertoo 

kielenhuoltokysymyksistä 

kielen tutkimuksesta ja kehittymisestö 

sanastosuosituksista 

uudissanoista 

vähemmistöpolitiikasta ym. 

Tilaushinta: Ruotsiin 200 kr, utkomaille 280 kr 

Osta sosiaalisanasto! 
Kielineuvoston ruotsalais-suomalainen 
sosiaalialan sanasto 

Iuo yhtenäisyyttä ruotsinsuomalaiseen 
term istöön 

on hyödyksi niin kotona kuin työpaikalla 

sisältää noin 3 700 hakusanaa 

sisältää suomalais-ruotsalaisen hakemiston 

ilmestyi elokuussa 2011 

Hinta: 200 kruunua + postikulut 

Tilaukset: puhelimitse numerosta 08-455 42 20 
(kb 9-1 2) tai sähköpostitse osoitteesta 
neuvonta@kielineuvosto.se  

INSTITUTET FOR SPRÅK OCH FOLKMINNEN 

11 Språkrådet 


