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p ä ä t o im i t t a j al ta 

Vainko päältä kaunis vai 
yhteinen kakku? 

M
oni on kakku päältä kaunis, ko-
reilee 1ainahiyhenissä, rumat 
ne vaatteilla koreilee. Suomen 
kie!essi ej ole puutetta ilmauk-
sista, joilla korostetaan vaati-

rnattomuuden tärkeyttä. Ej pidä asettautua 
toisten yläpuolelle. 

Oli miten oh, ulkonäöh!ä on merkitystä. 
Ainakjn painotuotteiden. Nykyajan infotul-
vassa ej hyväkäin sisi!tö saa huomiota, ios 
puitteet ovat koruttomat. Kiel iviesti tar-
vjtsee nykyiset lukijansa, mutta se tarvitsee 
myös uusia lukijoita. Toiveenamme on, 
että uusi ulkonäkö houkuttelee niitä, jotka 
eivät tunne Kieliviestiä, tarttumaan lehteen 
ja sitten toteamaan, että tässäpä tilauksen 
arvoinen lehti. Nykyisille tilaajihle uusi ul-
konäkö on vain bonusta. Voimme todeta 
tyytyväisinä, että tilaushintaa ei tarvinnut 
tänäkään vuonna korottaa. 

Kireästä budjetista huohimatta Kiehineu-
vosto piti tärkeänä panostaa Kieliviestiin ja 
nostaa sen statusta. Kansien nehiväripaina-
tuksen ansiosta lehden kannet muistuttavat 
nyt Kiehineuvoston Klarspnik-tiedotetta, joka 
on viranomaisihle jaettava hyvää virkakieltä 
käsittelevii tiedotuslehtinen. Kiehineuvoston 
aikakausjulkaisujen ulkonäköä on niiin yhte-
näistetty. 

Sisältökin on nyt esillä uudessa asussa,  

mutta sitä koskevat samat periaatteet kuin 
aikaisemmin. Siinä julkaistaan kieltä koske-
via artikkeleita, niin lyhyehköjä ja kevyitä 
kuin jonkin verran syvähhisempiä, tieteelhi-
sestä näkökulmasta kirjoitettuja. Tälhji kertaa 
pääartikkehissa kerrotaan suomen toistokon-
struktioista. Lehdessä on edelleen myös ta-
vanomaiset kiinteät palstat, kuten kolumni, 
uudissanat, kysyrnykset ja vastaukset ja 
jonkin eriryisalan sanasto. Ja piirros, jossa on 
pääartikkeliin hiittyvä sanaleikki ja joka on 
osoittautunut erittäin suosituksi. Meänkiehi-
set sivut ovat myös ennallaan. Tällä kerralla 
aiheita ovat kaksikiehisyys ja radion meän-
kieliset lähetykset. 

Kiehiviestin pitkäaikainen toimituskunta 
(paitsi Kiehineuvoston työntekijät) on vielä 
osalhistunut tämän numeron sisällön ide-
ointiin, mutta siirtyy nyt hyvin ansaitsemil-
leen laakereille Toimituskunta on vaivojaan 
säästämättä puurtanut innokkaasti ja on-
nistunut kerran toisensa jälkeen luomaan 
sisählöltään mielenkiintoisen ja vaihtelevan ja 
ulkonäöltään miellyttävän ja käytännölhisesti 
katsoen painovirheettömän numeron toisen-
sa jälkeen. Lämpimät kiitokset heille! 

Kakku on kaunis niin päiiltä kuin sisähtä, 
tekijöiden ja lukijoiden yhteinen kakku. 

Hannei'e Ennab 
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SUOMEN KIELEN RAKENNE 

Matti Räsänen 

Toistaa toistamistaan 

V 
 äitöskirjani Päivä päivältä enemmän ja 
enemrnän: suo men toistokonstruktioita 
(zoio) aihe on suomen kielen toisto. 

Tutkimusaineistona oli noin viiden miljoo-
nan sanan sähköinen aineisto, joka koostui 
lähirinä yleiskielen ja kaunokirjallisuuden 
teksteisrä. Kartutin aineistoa mm. sanasta-
malla lehtiä ja kansanrunouden kokoelmia ja 
hain esimerkkejä myös internetisti. Käytet-
tävissä oli siis monipuolinen materiaahi, joka 
valotti tutkimuskohteena olevaa ilmiötä ver-
raten tarkasti. 

Toistokonstruktioita 

Tutkimuskohteeksi rajasin lyhyet, parin sa-
nan mittaiset ilmaukset. Kutsun tutkimuk-
sessani toistoilmauksen taustalle hahmot-
tuvaa, abstraktista rakennehahmoa toisto-
konstruktioksi. Toistokonstruktion hahmon 
mukaan voi muodostaa uusia ilmauksia. Jos 
asiaa tarkastelee hyvin yleisellä tasolla, suo-
messa voi sanoa olevan kolmattakymmentä 
lyhyttä toistokonstruktiota. Määrä on tosi-
asiassa suurempi, sillä täsmällisempien raken-
nepiirteiden perusteehla konstruktioista voi 
erottaa alarakenteita. 

Seuraavan sivun typistetystä luettelosta saa 
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käsityksen lyhyistä toistokonstruktioista. Ni-
meän konstruktiot hahmottamisen helpotta-
miseksi mahli-ilmauksen avuhla. Isoin kirjai-
min kirjoitetut konstruktion osat tarkoittavat 
niitä kohtia, joihin sana voi sijoittua malhi-
ilmauksessa käytetyssä taivutusmuodossa. 
Kursivoidut osat ovat puolestaan konstrukti-
on vaihtelemattomia osia, siis samoja eri il-
mauksissa. 

Perusrakenteen nojalla voi erottaa kaksi 
konstruktioryhmää. Ylemmässä ryhmässä sa-
nat ovat peräkkäin, kun taas alemmassa ryh-
mässä vapaa, kiehiopilhinen elementti sijoit-
tuu sanojen vähiin (esim. ja, mikä ja kuin). 
Näiden hisäksi on koko joukko fraaseja, joi-
den käyttöä tarkastelin erikseen (esim. rinta 
rinnan, aika ajoin, paikka paikoin, peräperää, 
tämän tästä, tuon tuosta(-kin), loppujen lopuk-
si ja kaiken kaikkiaan). 

Toisto 

Toistoa käytetään kielessä hyvin monenlaisiin 
tehtäviin. Tehtävät voi jakaa karkeasti kah-
teen ryhmään: semanttisiin eli merkitykseen 
liittyviin ja pragmaattisiin eli kielenkäytössä 
ilmi tuleviin hisämerkityksiin ja erikoiskäyt-
töihin. 



Konstruktio 	 Ilmauksia 

PÄIVÄSTÄ PÄIVÄN 	 päivästäpäivääfl, teltasta telttaan... 
PÄIVÄ PÄIVÄLTÄ 	 päiväpäivältä, säkki säkiltä... 

KUNINGASTEN KUNINGAS 	 kuningasten kuningas, näkyjen näky... 
PIENEN PIENI 	 pienenpieni, suuren suuri, hienon hieno... 
TUTTUAKIN TUTUMPI 	 tuttuakin tutumpi, selvääkin selvempi.. 

NÄKEMÄLLÄ NÄHDÄ 	 rakentamalla rakentaa, lukemalla lukea. 

vja v 	 juokseejajuoksee, lyöja lyö... 
PELLE mikä PELLE 	 pelle mikä pelle, valhe mikä valhe... 
TEHTY mikä TEHTY 	 tehty mikä te/ny, sanottu mikä sanottu... 
MIES kuin MIES 	 mies kuin mies, ruoka kuin ruoka.. 

Semanttiset tehtävät 

Toisto muuttaa ilmauksen aikahahmotusta 
Ensiksikin sanaa toistamalla voi vaihtaa urna-
uksen aspektitulkintaa eli sitä, minkälaisek-
si teon tai toiminnan sisäinen aikarakenne 
hahmotetaan. Verbit ja adverbit osallistuvat 
tällaista tehtävää ilrnentävään toistoon. Du-
ratiiviset, jatkuvuutta ilmaisevat, verbit hah-
mottavat rajaamattoman toiminnan, jolla 
on selvä kesto ja subjektina tyypullisesti teki-
jä, joka ylläpitää toimintaa. Tällaisia verbejä 
ovat esimerkiksijuosta, kävellä ja laulaa. Kun 
tällainen verbi toistuu tyypullisesti ja-rinnas-
tuksena, ilmaus alkaa osoittaa kontinuatiivi-
suutta eli sitä, että teko jatkuu erityisen pit-
kään: Seppo laulaa - Seppo laulaa ja laulaa. 
Tällaisesta käytöstä kuultaa usein läpi myös 
puhujan suhtauturninen tekoon, puheenai-
heeseen jne. Puhuja voi esirnerkiksi paheksua 
toiminnan pitkäkestoisuutta ja viestittää, että 
hän soisi toiminnan jo loppuvan. 

Toistoilmauksia muodostetaan myös ker-
rallista tapahtumaa kuvaavista verbeistä (esi-
merkiksi lyödä ja kysyä). Näiden tekijä on niin 
ikään aktiivinen toimija, mutta toiminta on 
rajattu, eikä se yleensä kestä kovin pitkään. 
Kun tällainen verbi toistuu, toiminta hah-
motetaan iteratiiviseksi, toisin sanoen teko 
toistuu monta kertaa: Seppo löi ja löi naulaa 
seinään, mutta se ej uponnut. Verbirakenteet 
kuvaavat usein muuttumista, jolloin pitkään 
jatkuva muutos kohdistuu subjektiin. Tällai-
sesta käy esimerkiksi seuraava vartalontois-
torakenne: Seppo kasvaa - kasvaa kasvamis-
taan. 

Adverbit määrittävät verbiä, ja niiden tois-
to vaikuttaa verbin tulkintaan. Adverbin uu-
a'elleen toistosta on syntynyt fraasi uudelleen 
ja uudelleen, ja se tekee ilmauksesta sarnaten 
iteratiivisen: Törmään uudelleen ja uudelleen 
eräisiin perusväittämiin. Kornparatuivisen ad-
verbin toisto tulkitaan samoin, mutta lisänä 
tulee vielä tekernisen kehittyrninen tiettyyn 
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suuntaa: Pikku karhu pomppi korkeammalle Max We ber on sosiologialle kaikki kaikessa 
ja korkeammalle. 	 (tärkein henkilö sosiologian oppialalle). 

Toisto tehostaa ilmaisua 
Toinen semanttinen tehtävä on sanoman in-
tensifiointi, tehostaminen. Intensiflointi on 
kielellinen keino, joka voimaperäistää tekoa 
tai lisää ominaisuuden astetta. Adjektiivit 
kuvaavat ominaisuuksia ja niiden toisto on 
tyypillistä intensiflointia. Fraasi pienen pieni 
havainnollistaa vartalontoiston intensifioivaa 
tehtävää: Pienen pieni veturi se aam ulla ker-
ran. Havaitaan, että adjektiivin toisto (pienen 
pieni) tekee kielessä periaatteessa saman kuin 
astemääritteen käyttö (hyvin pieni). Erona 

on kuitenkin se, että 

nassa, ja se osoittaa- 
idn usein mm. myötätuntoa ja hellittelyä. 

Toisto ilmaisee superlatiivisuutta 
Kolmas merkitykseen liittyvä tehtävä kos-
kee vertailua. Toiston avulla voi näet ilmaista 
superlatiivisuutta eli sitä, että tarkasteltavan 
ominaisuuden aste on luonnehdittavalla suu-
rempi kuin muilla kyseisen vertailujoukon 
jäsenillä. Fraasi kaikki kaikessa ja konstruk-
tio KUNINGASTEN KUNINGAS ilmaisevat su-
perlatiivisuutta. Seuraavasta esimerkkiparista 
havaitaan, että superlatiivisuutta osoittavat 
rakenteet järjestyvät lauseopillisesti hieman 
eri tavoin, vaikka sopivat kuvaamaan samaa 
tilannetta. 

Max Weber on sosiologien sosiologi (arvoste-
tum, tärkein sosiologi). 
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Pragmaattiset tehtävät 

Kielenkäyttöön liittyvistä tehtävistä otan 
tässä puheeksi kolme: emfaattisen, ajffekti-
sen ja ekspressiivisen toiston. 

Emfaattinen toisto on toiston käyttöä retori-
sena korostuskeinona. Puhuja antaa jollekin 
kielelliselle elementille tai jaksolle muita suu-
remman huomioarvon toistamalla sen. Em-
faattinen toisto tähtää mm. vakuutteluun, 
sanottavan tähdentämiseen kuulijalle, merki-
tysalan rajoittamiseen ja painokkuuden lisää-
miseen. Kieltohakuinen ilmaustyyppi koros-
taa paljouden puutetta tai vähäisyyttä tyypil-
lisesti suhteessa odotusarvoon: Kämmenissä ei 
ole känsän känsää, vaikka käsiä ei ole säästelty 
eikä hoidettu muulla kuin vedelläja sazjpual-
la. Selvemmin puhutun kielen rakenteisiin 
liittyy se, että toistoilmausta voi käyttää pai-
nokkaasti puheena olevan asian vahvistavana 
loppupäätelmänä tai yhteenvetona: Ala kau-
nistele, valhe mikä valhe. 

Affektinen toisto tarkoittaa sitä, että pu-
huja osoittaa toiston avulla suhtautumistaan 
esimerkiksi puhetilanteeseen, asiasisältöön 
tai keskusteluun. Kyse on tunnereaktiosta ja 
sen ilmentämisestä. Affektia luova toisto ei 
ole itsenäinen ilmiö, vaan siihen liitryy mo-
nia muita rakenteellisia keinoja, esimerkiksi 
sävypartikkeleiden käyttöä. Lisäksi tiedetään, 
että affektisia merkityksiä ja tunnelatausta 
luovat myös puheen sävelkulku, rytmi, puhe-
nopeus ja äänensävyn vaihtelut. 

Tekijäpersoonalla on verbi-ilmauksissa yh-
teys tulkintaan. i. persoonan ilmaukset vies-
tittävät samantekevyyttä; ne itsepintaistavat. 
Puhuja ei vä!itä yleisön reaktioista, vaan ottaa 
päätösvallan toteuttamisesta itselleen. Sen-
raava i. persoonan ilmaussarja havainnollis-
taa tätä. 

toisto perustuu som- 

Toistoilmausta 
rmutteluun 	ja 	se 	on 
keinona 	ilmaukselli- 

ryydutetaan 
semni ja lyyrisemoi. 
Tomstomimausta 	ryy- 

usein myös ditetään usein myös 
äänenkäyttöön liitty- 

äänenkäytolla. villä 	piirteillä 	esim. 
tarinoiden 	kerron- 



Teen mitä teen, se on yhdentekevää. 
Mina tu/en jos tu/en. 
Sanoin kotona, että tu/en leun tu/en. 
Kun menen naimisiin, menen naimisiin. 

2. persoona taas kohdistaa sanottavan puhe-
tilanteessa vastaanottajaan. Tällainen ilmaus-
tyyppi ottaa kantaa toiminnan sallittuuteen: 
se myönnyttelee vastaanottajaa, Noh, små us-
kot mitä uskot. 3.  persoonan ilmaukset puo-
lestaan muodostavat oman ryhmänsä. Mo-
riissa fraaseissa on uhitteleva sävy. 

Nyt mie veän piän tåjteen makso 
mitä makso. 

Yritetään ainakin, kävi miten kävi.  

Toisaalta välinpitämättömyys voi ilmentää 
kielenkäyttiijän asennoitumista kokijana: Li-
haa ku lihaa, ku nälkä on. Tässä sanoja mah-
tailee: hän ottaa vastaan sen, mitä sattuu tu-
lemaan. Toisaalta tilanne viestittyy sellaisena, 
ettei siinä ole tosiasiallisia valintavaihtoehtoja 
(= nälkään on saatava ruokaa, mitä hyvänsä). 

Monet toistoilmaukset arvottavat. Raama-
tullinen fraasi saviastia saviastiain joukossa on 
vähättelyn tyyppiesimerkki. Kahden substan-
tiivin rinnastustoistoa voi käyttää vertaavassa 
ja arvottavassa tehtävässä: Onhan ero miehen 
ja miehen vä/i/tä. Toinen mies(tyyppi) on 
ominaisuuksiltaan mieluisampi kuin toinen. 
Paheksunnan keinot ja lähteet ovat kielessä 
monet. Kielenkäyttäjän paheksuva asenne 

000,-  

M' j%'O' 

0001  160 

Piirros: 
Markku J-luovil 
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kumpuaa ryypillisesti siitä, että teko, tapah-
tuma tai toiminta kestää puhujan näkökul-
masta liian kauan: Toimitus kesti ja kesti, jopa 
neljäkin tuntia (vaikkei olisi odottanut). 

Ekspressiivinen toisto on retorista toistoa, 
joka luo sanontaan "ilmauksellisuutta". Täl-
lainen toisto elävöittää kerrontaa ja maalai-
lee ja dramatisoi tapahtumia. Ekspressiivisyys 
voi liittyä joihinkin ilmauksiin sisäsyntyises-
ti. Esimerkiksi fraasit siinä ja siinä, juuri ja 
juuri kuvailevat hilkulla- tai täpärälläoloa, 
minkä lisäksi puhuja voi tehostaa ilmausta 
äänenkäytöllään, esimerkiksi ääntämällä il-
maukset hitaasti tai poikkeamalla normaalis-
ta sävelkulusta. Hilkullaolon kuvailuun käy-
tetään myös esimerkiksi seuraavanlaista ver-
bi-ilmausta: Pallo meni kuin menikin maaliin. 

Uusia ilmauksia vai fraaseja 
- vai molempia? 

Kiinnostava aineistosta näkyvä yksityiskohta 
on, että konstruktiossa voi olla toisaalta täy-
sin kiteytyneitä ilmauksia eli fraaseja mutta 
että konstruktio toisaalta tuottaa samaan ai-
kaan myös uusia ilmauksia. Ilmiö on itse asi-
assa aivan sama kuin sanojen johtamisessa. 
Produktiivinen johdostyyppihän tuottaa uu-
sia sanoja kaiken aikaa, mutta vastapainoksi 
sanakirjoissa luetellaan merkitykseltään va-
kiintuneita muotoja eli leksikaalistumia. 

Entä sitten? 

Toistokonstruktiot ovat ikkunoita kieleen ja 
sen moniulotteisuuteen, ja niiden avulla va-
lottuu myös moni muu kiinnostava kielen 
ilmiö. Tutkimukseni sijoittuu kieliopin, sa-
naston ja fraseologian välimaastoon, ja siinä 
korostuu näiden lohkojen liukuvarajaisuus. 

Elämme tietokoneaikaa, jossa erilaiset säh-
köiset aineistot ovat merkittävässä asemassa. 
Nämä herättävät kysymyksen, jonka ratkaise-
misessa tarvitaan huippuosaamista sanakirjan 
laatijoiden, kieliopin tekijöiden, kielenkäytön 
kuvaajien sekä korpus- ja tietokonelingvistii-
kan taitajien keskuudesta. Iso kysymys näh-
däkseni on, miten sanastollinen, kieliopilli-
nen ja fraseologinen tieto yhdistetään luetta-
vaksi kuvaukseksi ja käytettäviksi ratkaisuiksi 
esimerkiksi isoissa tietokannoissa, joihin voisi 
soveltaa monenlaisia hakumenetelmiä ja jois-
ta voisi saada näkyviin yhdellä kertaa mo-
nenlaista tietoa kielestä. Moniulotteinen kieli 
tarvitsee moniulotteiset kuvaustavat. Oj 

Kirjoittaja on Kotimaisten kielten keskuksen 
tutkijaja kielipolitiikan koordinaattori. 

Väitöskirja on luettavissa Helsingin yliopiston 
digitaalisessa arkistossa HELDAssa, http://urn. 
fi/URJ\/.ISBN:978-952-Io-6561-3.  
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KIEL E NO PETUS 

Tarja Soutolahti 

Suomen kielen verkko-opetusta 

'Man känner att det faktiskt är fler som sitter 
och kämpar därute och att det finns en slags 
gemenskap, även om den är 'virtuellY' 

M  älardalenin korkeakoulun Suomen 
kielen ja kulttuurin keskuksessa 
aloitettiin suomen kielen alkeiden 

verkko-opetus syksyllä 2009. Verkkokurssin 
tarpeellisuus - mahdollisuus opiskella suo-
mea aikaan ja paikkaan katsomatta - oli ollut 
tiedossa jo useari vuoden ajan. 

Tarpeen vahvisti syksyn 2009 kurssille ha-
keneiden suuri lukumäärä. Opiskelijat eivät 
enää olleet korkeakoulun lähialueelta vaan 
eri puolilta Ruotsia, muutamia jopa ulko-
mailta. Verkkokurssi on 30 opintopisteeri laa-
juinen ja sisältää kielioppia, suullisia ja kir-
jallisia harjoituksia, tekstinlukua ja Suomen 
nykykirjallisuutta. Kurssi pidetiän nyt kol-
mannen kerran, ja osahhistujia on ohlut koko 
ajan suunnihleen yhtii paljon. 

Oppimisympäristönä verkko 

Verkko-opetus on opiskelua ja oppimista 
internetin vähityksehlä, tietokoneavusteista 

opetusta, jossa oppimista tukevat ja ohjaa-
yat en tieto- ja viestintärekniikan vähineet ja 
ohjelmistot. Verkko-opetus voi olla lähiope-
tusta, johloin opiskehijat ja opettaja ovat fyy-
sisesti Iäsnä samassa paikassa. Mälardalenin 
korkeakoulussa suomen kielen verkko-opetus 
toteutetaan etäopetuksena, johloin opiskelu ej 
ole paikkaan sidottu, vaan opiskehija käyttää 
omaa tietokonettaan ja opiskelee verkon vähi-
tyksellä. 

Verkko-opetuksessa käytetään virtuaa-
lisia oppimisympäristöjä eli alustoja, jotka 
mahdolhistavat mm. opetusmateriaahin jake-
lun, erilaisten keskustelutyökalujen käyt-
tämisen, tiedostojen lähettämisen, monen-
laisten harjoitusren tekemisen ja jopa rent-
teihin vasraamisen ja niiden palautramisen. 
Operraja suunnittelee ja rakentaa ryösken-
rely-ympäristön niistä ryökaluista, jotka 
kulloinkin parhairen sopivat kyseisen kurs-
sin tavoirteisiin ja rarpeisiin. Juuri erilaisten 
ryötapojen yhdisräminen ja audiovisuaahisten 
sekä digiraalisren vähineiden käyrtö opetuk-
sessa tukevat opiskehijoiden erilaisia oppi-
misryylejä ja edisrävär oppimista. 
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Veri 

täyl 

tun' 

teki 

Verkko-opiskelu ej oie kuitenkaan aina 
täysin ajasta riippumatonta. Opiskelija tar-
vitsee tuekseen viikkokohtaisen lukujär-
jestyksen pystyäkseen seuraamaan opetus-
ta ja suorjttamaan kurssin sovitussa ajassa. 
Verkkokurssil!a on noudatettava myös tiet-
ryjä aikatauiuja: verkkokeskustelut käydääri 
sovittuina aikoina, tehtävät on palautettava 
määräpäivään mennessä ja tenttipäivät on 
määrätty ennalta. 

Opettajan työn luonne on muuttunut 

Verkko-oppimisympäristössä opettaja ej toj-
mi pe!kästään perinteisenä tjedon välittäjiinä. 
Etiiopetuksessa opp ilas tutustuu opetusmate-
rjaaiiin etukäteen, ja verkossa annettava ope-
tus on !ähjnnä oppilaan ohjaamista ja kes-
kustelua opetettavasta asiasta. 

Verkko-opettajan täytyy tuntea ja ha!- 
lita verkko-opetuksessa käytettävien erj tek-
n iikkojen pedagogiset mahdollisuudet ja ra-
joitukset. Häneltä vaadjtaan myös etäopetuk-
sen djdaktjsten perusteiden tuntemusta, sillä 

verkko-opetuksen 
opetusmenetelmät 
eroavat lähiopetuk- 

&o-opettajan 	sen opetustavoista 

:yy myös 	 ja -väiineistä. 
Aloitettuani 

tea ja hallita 	 verkko-opetuksen 
aloin tuntea tarvet- 

'iiikka. 	 ta kouluttaa jtseäni 
etäopetuksen pe- 
dagogisten keino-

jen hallinnassa ja opiskelinkin verkkodidak-
tjjkkaa Göteborgin yliopiston etäkurssilla. 
Oppimiani uusja käytänteitä ja teoriaa pys-
tyin oitis soveltamaan kurssjn kehjtystyöhön. 
Samalla sajn myös kokea, millaista on olla 
opiskelijana verkkokurssilia. Myös oma kim-
nostuksenj ja haluni kokeilla ja hyödyntää 
uutta teknologiaa opetuksessa olivat apuna, 
kun suunnitte!in vjrtuaaljsessa opiske!uym-
päristössä pidettäviä kursseja. 

Itsenäistä vaan ej yksinaistä 

"Trodde att det skulle kännas ensamt, men det 
har det inte. Genom diskussionforum och lär-
platiform i stort, så har det känts som att man 
har en gemenskap med alla som studerar på 
kursen." 

Verkko-opiskelijan ej tarvjtse puurtaa yksin, 
si!lä vjrtuaaljsessa opiske!uympäristössä on 
yhteisö!listä oppimista edjstävjä työka!uja ja 
moneniajsta vuorovajkutusta. 

Vjdeoneuvotteiujlla opetukseen saadaan 
reaa!jajkajsta lähiopetusta muistuttavaa kas-
vokkaistakeskusteluaja muutavuorovajkutus-
ta. Tällaista samanajkajsta vjestjntää käydään 
myös ns. chat-huonejssa, joissa harjoitellaan 
spontaania kirjallista jimajsua suomeksj. 

Keskustelufoorumejila kirjoitetaan jtsenäj-
sestj tai yhdessä mujden opiskelijoiden kanssa 
opetukseen ljjttyvjstä ajhejsta taj juikaistaan 
omja tekstejä opettajan taj mujden kurssj-
laisten kommentojtavjksj. Opiskelijoilla on 
näjn ollen tasavertajset mahdolljsuudet ji-
majsta jtseään; kukaan ej voj keskeyttää 
tojsta taj vjedä tojselta sananvuoroa. Myös 
hjljajsemmat opjskelijat saavat iiiinensä kuu-
luvjjn verkkokurssin keskustelujssa. 

Tekniikka ja tukipalvelut 

Verkko-opetukseen osa!ljstumjnen edellyt-
tää hyvjn tojmjvaa tjetokonetta ja jnternet-
yhteyttä. Sekä opettajan että opjskelijan 
tiiyryy tarvjttaessa saada tukea ja koulutusta 
erjlajsten ohjelmjstojen ja verkkotyökalu-
jen käyttössä. Verkko-oppjmjsalustojlia on 
runsaasti erilaisia toimintoja, joiden täydel-
linen hallinta vaatii harjoitrelua. Vaikka 
opiskelijojila on yleensä jo kurss ilie tuilessaan 
hyviit tietotekniset tajdot ja vaimiudet, he 
tarvitsevat opastusta uusjen verkkotyöka!ujen 
ja ohje!mien käytössä. 
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Mitä verkko-opiskelu vaatii opiskelijalta? 

Verkko-opiskelijalta edellytetään määrätie-
toisuutta ja omatoimisuutta, sillä opiskelu on 
suurelta osin itsenäistä työskentclyä. Kurssil-
la pysyminen on opiskelijan vastuulla. Opis-
kelutahti on verkkokurssilla tiivis, ja kurssia 
varten täytyy varata vähintiiin yhtä paljon 
aikaa kuin lähiopiskeluun. Etäopiskelussa 
kurssilla mukana pysymiselle on olennaista 
oman ajankäytön hallinta sekä pitkäjinteinen 
ja tavoitteellinen opiskelu. 

Opiskelijoiden palautetta verkkokurssista 

"Det har varit enkelt och roligt att läsa på 
distans. Jag anser att connectpro mötena har 
varit tillräckliga. Att behöva åka till campus 
skulle fo rsvå ra for mig att läsa distanskursen." 

Opiskelijoiden kurssipalautteista käy ilmi, 
että verkko-opiskelussa nähdään selviä etuja 
perinteiseen luokkaopetukseen verrattuna. 
Erilaisten teknisten välineiden ja medioi-
den käyttö tekee oppimisen vaihtelevaksi 
ja mielenkiintoiseksi. Opiskelu on verkossa 
monen mielestä joustavaa. Vapaus opiskel-
la milloin ja missä tahansa koetaan yhdeksi 
tärkeimmistä verkkokurssin eduista. 

Kielen opiskelun lisäksi kurssilla opitaan 
käyttämään uusia oppimista tukevia tek-
nisiä apuvälineitä, joiden avulla opiskelija 
voi kuunnella tai lukea oppisisällöt kerran 
toisensa jälkeen. Useille verkko-opiskelu on  

uusi ja jännittävä kokemus, ja suurelle osal-
le opiskelijoista se on ainoa mahdollinen 
opiskeluvaihtoehto. Moni opiskelija on myös 
hämmästellen todennut, että opiskelijat ovat 
tutustuneet toisiinsa hyvin verkon kautta. 

Verkko-opetuksen tulevaisuus 

"Det var ändå förvånansvärt hur pass mycket 
hjälp och närvaro man kan få fast man stu-
derarpå distans." 

Kirjoittaja on Mälardalenin korkeakoulun 
suo men kielen adjunkti ja ainevastaava. 

Verkkokurssien määrä ylemmän asteen kou-
lutuksessa lisääntyy vuosi vuodelta. Uskon 
verkkokursseilla 
olevan tärkeä 
tehtävä pynt- 
täessä kohti elin- 	Verkkokurseilla on 
ikaisen oppimisen 
tavoitetta. Ne 	tärkeä tehtävä 
lisäävät koulutuk- 
sen saatavuutta, 	elinikäiseen oppimiseen 
mikä narantaa 

pyrittaessa. alueellista )a Kou-
lutuksellista tasa-
arvoa. Tietotek-
niikka on muuttanut kommunikointi- ja 
työskentelytapojamme hyvin paljon, samalla 
tekniikasta on tullut tärkeä opetuksen ja op-
pimisen apuväline. 
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KIELENOPETUS 

Raija Hiivala 

Svefi - nyt myös 

kunniakonsulaatti 

R
uotsinsuomalaisten kansankorkeakou-
lu, Svefi, on roiminut Haaparannalla 
vuodesta 1973. Se perusrettiin suoma-

laisia maahanmuuttajia varten, sillä he rar-
vitsivat oman koulutuksensa kohentamista. 
Koulun rehtorina on vuodesta 1989 ollut 
Eivor Olofsson, joka tärä nykyä toimii myös 
Suomen kunniakonsulina. 

- Kansankorkeakoulun toiminnan yh-
tenä kulmakivenä on suomen kielen ja 
suomalaisen kulttuurin esillä piräminen. 
Suurin osa nykyisistä opiskelijoisramme on 
muualta Ruotsista kotoisin olevia nuoria, 
ja mielesrämme on rärkeää, ertä he saavat 
rutustua naapurimaan Suomen tapoihin ja 
tottumuksiin. Järjesrämme esimerkiksi aina 
6. joulukuuta "presidentin aamupäivävasraan-
oron", juhlimme Kalevalan päivää ja syys- ja 
kevärlukukauden päiiträjäisissä yhteislaulut 
lauletaan ruotsiksi ja suomeksi, Eivor Olofs-
son kerroo. 

- Korostamme myös ruorsinsuomalai-
suutta. Opiskelijoissa on monen polven ruor-
sinsuomalaisia, ja teemme yhreistyörä Ruor-
sinsuomalaisten keskusl iiron, RSKL:n, ja en-
ryisesri sen Pohjoisen piinin kanssa. 
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Svefi järjesrää eräkursseja ja yksi suosituim-
misra on suomen kielen kurssi. Alkeiskurssille 
on hakijoira enemmän kuin voidaan ottaa 
vastaan. Osallisrujissa on roisen ja kolman-
nen polven ruotsinsuomalaisia ja niirä, jorka 
ovat todenneer suomen kielen tarpeelliseksi 
työelämässä. 

Tunteita ja keskustelua herättävä rakennus 

Eivor Olofsson on rehtorin uransa aikana ro-
reurranut näkyviä uudisruksia yhdessä hen-
kilösrön kanssa, uudisruksia, jotka saavat 
niin vierailijat kuin opiskelijatkin välillä ym-
mälleen. 

Svefissä kuullaan silloin rällöin komment-
ri: - Al, reillä on ollur vesivahinko! Kommen-
roijat katselevar uudisrerun toimiston karroa, 
joka on osin järerry uudisramarra ja johon 
on rieroisesri järerty vuosirenkaar näkyviin. 
Päärakennus on vuodelra 1914 ja on tarkoirus, 
eträ katto puhurraa karselijaa ja anraa mah-
dollisuuden verrata viime vuosiruhannen 
alun ja z000-luvun rapaa rakenraa. Toimisro 
ja sen katro ovat yksi rakennuksen monesra 
keskustelua herärräväsrä yksiryiskohdasra. 

Ravinrola Minerva koki räydellisen 



Tutkimuskeskuk- 
sesta keskus 

S
uomen valtion Kotimaisten kiel-
ten tutkirnuskeskuksesta tuli Ko-
timaisten kielten keskus vuoden 

2012 alussa. Keskuksen kutsumani-
menä säilyi Kotus. Nimenmuutos 
!iittyy Kotuksen tehtävien uudestaan 
määritte!yyn: perustutkimuksen !uon-
teisia tehtäviä siirrettiin Kotuksesta 
yliopistoon. Tämän johdosta säädet-
tiin myös uusi laki. Laki Kotimaisten 
kielten keskuksesta tuli voimaan 
i. tammikuuta 2012. 

Kotimaisten kielten keskuksen 
tehtävänä on suomen ja ruotsin 
kielten huolto, neuvonta ja sanakir-
jatyö sekä kielenhuo!toon ja sanakir-
jatyöhön hiittyvä tutkimus. Lisäksi 
tehtävänä on saamen kielen, viit-
tomakielen ja romanikielen huo!!on 
koordinointi. 

Kotimaisten kielten keskukseen 
!uotiin muutosten yhteydessä kieli-
po!itiikan koordinaattorin tehtävä. 
Tämän tehtäviin kuu!uu mm. Kotuk-
sen kielipo!iittisen työn koordinointi, 
suomen ja ruotsin kielen asemaa 
edistävät toimet, yhteydenpito saa-
men, romanikielen ja viittomakie!en 
lautakuntiin ja Suomen kieliolojen 
seuranta. 

Kotimaisten kielten keskuksen 
ruotsinkie!inen nimi on Institutet för 
de inhemska språken, tuttavallisesti 
Focis. 

UUTIN[N 

muodonmuutoksen vuonna 2003. Sisäpiha!-
le 1970-luvulla rakennettu ruokasali oli ajan 
mukainen silloin - yksikerroksinen puura-
kennus, jonka sisäseinät olivat paneelista ja 
myös huonekalut olivat puuta. Tunnelma 
oh "puinen". Nyt samalla paikalla on kaksi-
kerroksinen rakennus, jonka ulkoseinät ovat 
melkein kokonaan lasia. Ruokasalista on tu!-
lut ravintola, jossa tunnelma on futuristinen. 
Ravintolan lasiseen ulkoseinään peilautuvat 
viime vuosituhannen alusta oleva pääraken-
nus ja 1950-luvun puolivä!issä rakennettu 
siipirakennus. Tääl!äkin kohtaavat toisiaan 
täydentävät vastakohdat. 

Svefin miljöö!lä pyritään herättämään aja-
tuksia ja voimisteluttamaan aivoja. Sisään 
ruleva ryhtyy huomaamattaan tutkimaan 
ympäri!!ään näkyvää eikä muista tulleensa 
kouluympäristöön. 

- Työskente!emme aikuisten opiskehi-
joiden kanssa, ja heidän ku!ttuuri- ja koulu-
tustaustansa ovat tietenkin erilaisia. Nykyään 
ihmisiä kehotetaan kohottamaan fyysistä 
kuntoaan, kuntoilu on tärkeää, toteaa Eivor 
Olofsson ja jatkaa: - Fyysinen kuntoilu ej 
kuitenkaan yksistään riitä. Myös aivot tarvit-
sevat voimiste!ua, minkä vuoksi olemme ot-
taneet pedagogiseksi periaatteeksemme saada 
ihmiset reagoimaan näkemäänsä ja koke-
maansa ja keskustelemaan vastakohtia pai-
nottavan ympäristön avu!!a. 

Jo pääovesta sisään tullessaan kohtaa 
eteisaulan, joka poikkeaa täysin keltaisen 
puurakennuksen klassisesta ulkonäöstä ja 
tunnelmasta, ja sama tyyli jatkuu aulan wc-
tiloissa. Eteisaulassa kohtaavat myös viime 
vuosituhannen alun portaikko ja z000-luvun 
plasmanäyttöpääte - vastakohdat, jotka toi-
mivat keskenään. 

- Tarkoituksenamme on luoda ympäristö, 
jossa tuntee olevansa kotona. Toisaalta ympä-
ristön tulee myös kyseena!aistaa kotoisuus. 
Steriihit, vaaleat seinät ovat rauhoittavia ja nu-
tä katsehlessaan voi mietiske!lä ja filosofoida, 
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Opin 

kouli 

konf 

semi 

mutta ne eivät anna impulsseja aivoille, vaan 
ihmiseltä itseltään vaaditaan henkistä voi-
maa mielikuvien aikaansaamiseksi. Siksipä 
ympäristö pyrkii antamaan herätteitä, jotka 
sitten johtavat keskusteluihin ja kannanottoi-
hin, rehtori Olofsson jatkaa. 

Svefin tyylittely ej kaikissa herätä ihailua, 
vaan saa myös aikaan "hyi, kuinka ruma ja 

kamala" -reaktioi-
ta, mikä tukee kan-
sankorkeakoulun 

tojen lisaksi 	pedagogista ajatte- 

ussa järjestetaan 	
lua. Henkilön on 
selvitettava itselleen 

erenssejaja 	 ja muille, miksi 
jokin tuntuu ru- 

naareja. 	 malta tai kauhealta. 
Henkilöstö on 

osallistunut ympä-
ristön luomiseen aktiivisesti - konkreettisesti 
vanhaa repimällä ja uutta rakentamalla sekä 
ideoimalla. - Myös opiskelijat voivat ehdot-
taa muutoksia, mutta ehdotusten on oltava 
sopusoinnussa tyylimme ja ajatusmaailmam-
me kanssa, Eivor Olofsson lisää. 

Kunniakonsulaatti 

Suomen kunniakonsuliksi Eivor Olofsson ni-
mettiin vuoden 2011 elokuussa ja Haaparan-
nan kunniakonsulaatti toimii Svefin tiloissa. 
Kunniakonsulaatit ovat osa Suomen ulko-
maanedustusta ja kunniakonsulin tehtäviinä 
on edustaa Suomea ja valvoa Suomen ja sen 
kansalaisten etuja ja oikeuksia toimipiirissään. 
Kunniakonsulilla on rajallinen toimivalta. 

Hän toimii saamiensa ohjeiden mukaisesti, 
yhdessä Suomen ulkoasiainhallinnon kanssa. 
Kunniakonsulin tehtävä on palkaton. 

- Olen iloinen ja ylpeä siitä, että minua 
pyydettiin ja ehdotettiin kunniakonsuliksi. 
Mikäpä paikka Haaparannalla paremmin so-
pisi Suomen kunniakonsulaatiksi kuin juuri 
Ruotsinsuomalaisten kansankorkeakoulu, 
Eivor Olofsson toteaa. 

- Svefihiin ej ole "koulu" sanan varsinai-
sessa merkityksessä. Yleisölle aukioloajat ovat 
samat kuin missä tahansa virastossa. Esimer-
kiksi joulu- ja pääsiäislomat ovat juhlapyhien 
pituiset ja toimintaa on kaikkina kesäkuu-
kausinakin. Opintojen lisäksi järjestämme 
myös konferensseja ja seminaareja, meillä on 
hotelli- ja retkeilymajatoimintaa, ja ravintola 
on olennainen osa Svef'iä. Kaikki tämä edes-
auttaa myös kunniakonsulaatin toimintaa. 

- Olen toiminut kunniakonsulina vas-
ta vähän aikaa. Toimeen kuuluu Suomen 
tapahtumieri ja sen yhteiskunnan ja kult-
tuurielämän kehityksen seuraaminen. Kult-
tuurikysymykset ovat Iuonnollisia Svefille, 
kuuluuhan tehtäväkuvaamme suomalaisen ja 
ruotsinsuomalaisen kulttuurin edistäminen 
Ruotsissa. 

Kunniakonsulaatin hall innollinen toimin-
ta alkoi varsinaisesti tämän vuoden presi-
dentinvaaleista, joissa se oh yksi ulkomaan 
äänestyspaikoista. x 

Kirjoittaja toimii kieltenopettajana Ruotsin-
suomalaisten kansankorkeakoulussa Haapa-
rannalla. 
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kolumni 

Näkymättömästä näkyvä 

han sellaista että tulisimme näkyviin?" 
vastasi eräs suomenkielinen kuntalainen 
kartoituslomakkeemme kysymykseen, 
millä tavoin Alvkarlebyn asukkaat toivo- 
yat kansallisten vähemmistökielten ja 

-kulttuurien näkyvän kunnan toiminnassa. 
Ensi lukemalta vastaus tuntuu melko yk-

sinkertaiselta ja jopa itsestään selviiltä. Kan-
sallisten vähemmistöjen lakisääteinen asema-
han tähtää juuri siihen, että vähemmistöt 
näkyisivät entistä paremrnin yhteiskunnassa 
ja että niillä näin olisi paremmat edellytykset 
säilyttää kielensä ja kulttuurinsa. 

Suomen kielen näkyvyyteen on hal-
lintoaluekunnissa kuluneina vuosina panos-
tettukin monin tavoin. On tiedotettu, 
järjestetty kulttuuritapahtumia ja kartoitettu 
henkilöstön kielitaitoa ja kuntalaisten tar-
peita. On koulutettu virkamiehiä ja polii-
tikkoja. Joissakin kunnissa on jopa päästy 
niin pitkälle, että niihin on perustettu uusia 
suomen- tai kaksikielisiä esikouluosastoja tai 
suomenkielisiä vanhainkotipaikkoja. 

Siteeraamani vastaus kuvaa kaikessa yk-
sinkertaisuudessaan osuvasti, miksi suomen 
kielen hallintoalueryö ej ole aivan helppoa. 
El ljene satturnaa, että kuntalaisen vaatimus 
suomalaisten näkyvyydestä päätryy kysy-
mysmerkkiin. Ikään kuin vastaaja ej itsekään 
olisi varma siitä, onko suomalaisilla oikeasti 
oikeus näkyä Ruotsin yhteiskunnassa. 

Itse näen Ruotsin suomalaisviihemmis-
tössä paljon samaa kuin Tove Janssonin 

Muumikertomuksen Ninnjssä - tytössä, 
joka on ivallisen tätinsä hoivassa muuttunut 
näkymättömäksi. Hallintoaluetyö on erään-
laista Muumimamman kotilääkettii, jolla 
yritetään saada näkymätön kansanjoukko 
näkyväksi. Tärkeänä tavoitteena on saada 
ihmiser aktiivisesti mukaan roimintaan ja 
käyttämään suomea. Kokemukset eri puolil-
ta maata osoittavat, että lääke alkaa vähitel-
len vaikuttaa. Se näkyy pienissä arkipäivän 
teoissa; joku ryhtyy vuosien tauon jälkeen 
lukemaan suomalaisia kirjoja, roinen puhu-
maan suomea lapsensa kanssa. Moni uskal-
tautuu vihdoin käyttämään suomea myös 
työpaikallaan ääntään alentamatta. 

Jos meistä jokainen käyttää suomea arjes-
saan iloisesti, ylpeästi ja anteeksipyytelemät-
tä, pääsemme vielä pitkälle. Oma toiveeni 
on, ettei ruotsinsuomalaisten vastaisuudessa 
tarvitse päättää vaatimuksiaan kysymysmerk-
kim. Pois vähättelevät kysymys- ja lainaus-
merkit ja käyttöön päättäväiset huutomerkit, 
suuret kirjaimet ja vaikkapa iloluonteiset 
hymiötkin! Kuten Muumilaakson esimerkki 
osoittaa, vol yhteistyöllä, kärsivällisyydellä ja 
Muumimamman kotilääkkeellä olla ihmeitä 
tekevä vaikutus. Näkymättömästä lapsesta 
vol tulla näkyvä. 

Eeva Ostberg 

Kirjoittaja on Alvkarlebyn kunnan suomen-
kielinen tiedottaja. 
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KIRJOJA 

Raija Kangassalo 

Ulkomaiden paikannimien 

suursanakirja 

Kerkko Hakulinen on tunnettu 
maantieteilijä, joka on erikoistunut 
nimistön yleiseen standardisointiin ja 

eritlyisesti suomenkielisen ulkomaiden pai-
kannimistön oikeinkirjoitukseen. Hän on 
aikaisemmin j ulkaissut yleistä maantieteel-
listä kirjallisuutta ja mm. maailman paikan-
nimien oikeinkirjoitusoppaan (1983, uusittu 
laitos 1996). Hän on myös toimittanut (1980) 
yhdessä Olavi Heikkisen kanssa teoksen 
suomenkielisistä Aasian-kävijöistä, joita oh-
yat esimerkiksi Matias Castrén, A. E. Nor-
denskiöld, C. G. E. Mannerheim ja Sakari 
Pälsi. 

Muutama vuosi sitten, vuonna zoo6, 
Hakuliselta ilmestyi maailman paikannimien 
suomalaisten asujen hakuteos Paikannirnet. 
Jos on epävarma jonkin ulkomaisen paikan-
nimen oikeinkirjoituksesta, ääntämisestä tai 
taivutuksesta, kannattaa katsoa ohjeita tästä 
teoksesta. 

Takakannen mukaan teos on "ensimmäi-
nen suomenkielinen maantieteellis-etymolo-
ginen sanakirja". Nimien etymologia tekeekin 
kirjasta erityisen mielenkiintoisen: sana-ar-
tikkeleita jää huomaamattaan lueskelemaan, 
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ja niistä oppii. Esimerkiksi Sri Lanka on alun 
perin ollut tunnettu nimellä Simhalam civipa 
leijonien saari'. Marco Polon I200-luvulla 
käyttämä nimi Seilan on luultavasti sukua 
leijonaa merkitsevälle sanalle. Lopulta saari 
sai portugahinkiehisen nimen Ceilao, josta on 
tullut Ceylon. Vuonna 1972 "koloniahistinen" 
nimi muutettiin Sri Lankaksi, joka hiittyy 
maan myyttiseen menneisyyteen. 

Teoksessa on 612. sivua, ja hakusanoja on 
6 zoo. Kirjassa esitellään maanosien ja maiden 
nimet sekä niiden tärkeimpien kaupunkien 
nimet. Suurten maiden ensimmäisen as-
teen halhintoalueyksiköiden nimet esitetään 
suomeksi, maan omahla kielellä ja englan-
niksi. Esimerkiksi Espanjassa eli Espanjan 
kuningaskunnassa on 17 autonomista aluetta 
(comunielad auténoma), ja kaksi autonomista 
kaupunkia (ciudad aut6noma), ja Norjassa 
on 18 lääniä (ilke), ja kaksi erillisaluetta. 
Teoksessa on myös huomattavimpien luon-
topaikkojen, kuten jokien, järvien, merien, 
vuorien ja vuoristojen, nimet. 

Lisäksi teoksessa luetellaan kunkin maan 
kirjaintunnukset, ISO-standardin mukaiset 
maannimitunnukset, esim. SE, SWE, auto- 



jen kansainväliset rekisteritunnukset, esim. 
S, ja joidenkin osavaltioiden kansalliset tun-
nukset, esim. NH eli New Hampshiren tun-
nus Yhdysvalloissa. Jotkin tunnukset näyt-
tävät kuitenkin menevän päällekkäin: SY 
on sekä Seychellien kansainvälinen tunnus 
autoissa että Syyrian kansainvälinen tunnus. 
Tunnukset ovat sekä kyseisen maan esittelys-
sä että omina hakusanoinaan. Hakusanoina 
ne olisi voinut jäträä pois, siliji ne pidentävät 
ja sekavoittavat teosta melkoisesti. 

Omien sanojensa mukaan Hakulinen 
noudattaa teoksessa pääasiassa "maantie-
teilijöiden oikeinkirjoitussääntöä". Sanan 
määriteosa on nominatiivissa, jos nimen 
perusosana on jokin sanoista joki, järvi, 
jäätikkö, rannikko, saaret, sola, vuoret tai 
vuori, esimerkiksi Columbiajoki, Victoriajärvi, 
Malabasrannikko, Uralvuoret. Muissa ta-
pauksissa määriteosa on genetiivissä, esi-
merkiksi Biskajanlahti, Gibraltarinsairni, 
Oslonvuono. Kielirieteiljät noudattavat sään-
töä, jonka mukaan paikannimen määriteosa 
on nominatiivissa, ellei jokin seikka erityisesti 
vaadi genetiiviä. Genetiivissä määriteosa on, 
jos se on helppotunnisteinen henkilönnimi tai 
heippotunnisteinen lähiseudun paikannimi. 
Hakulinen pitää sääntöä vaikeatulkintaise-
na. Niinpä Hakulisen sanakirjassa Falkland 
Islands on suomennettu asuuri Falklanci ja 
Falklandsaaret, vaikka Kotimaisten kielten 
keskus suosittaa nimen suomennokseksi asua 
Falklandinsaaret. 

Ruotsin suomenkielisistä paikkakun-
tien nimistä on kirjassa mainittu vain yksi, 
Tukholma, vaikka Ruotsissa on paljon 
suomenkielisiä paikkakuntia, esimerkiksi 
Uumaja, Luulaja ja Pajala, joka on myös 
paikkakunnan ruotsinkielinen nimi. Metsä-
suomalaisalueet Taalainmaa ja Värmlanti 
on otettu mukaan, samoin suuralueet 
Götanmaa, Sveanmaa ja Norlanti (joka on 
mahdollista kirjoittaa myös kahdella ärrällä, 
mitä tätä teoksessa ej mainita). Sen sijaan  

teokseen on otettu mejinkielinen VyLci, joka 
tarkoittaa Tornionjokea. Sdpmin väitetiiän 
olevan suomeksi Lappi, vaikka Saamenmaa, 
ruotsiksi Sameland, ulottuu Ruotsissa Idreen 
ja Norjassa Rörosiin saakka. 

Kirjassa mainitaan myös kielten nimiä, 
mikä onkin mielestäni paikallaan. Opin, että 
urdu on indoeurooppalaisen kielikunnan 
intialaiseen haaraan kuuluva kieli, joka 
on Pakistanin virallinen kieli ja Jammu-
Kashmirin pääkieli 
Intiassa, ja että 
tunguusi on toiselta 
nimeltään evenki. 	Ruotsin 

Teoksessa on tC 	suomenkielisistä 
dot kunkin maan 
pääkielestä tai viral- 	paikannimistä 
lisesta kielestä, ja 
siinä on joitakin 	mainitaan vain yksi. 
vähemmistökieliä, 
esimerkiksi baski ja 
katalaani. Miksiköhän mukana ej ole muita 
Pohjoismaiden vähemmistökieliä kuin saame? 
Olisi ollut asianmukaista, että meänkieli, 
kveeni, karjala ja Pohjoismaissa puhuttavat 
romanin varieteetit olisivat mukana. Jiddi. 
on kyllä mainittu, mutta ej sen takia, että se 
olisi pohjoismainen vähemmistökieli. Kir-
jan mukaan jiddis on juutalaissaksaa. Jicldiiä 
kirjoitetaan toki latinaisin aakkosin, kuten 
kirja esittää, mutta myös heprealaisin, mitä 
kirjassa ci mainita. ja olisi ollut kiva lukea, 
että suomikin on virallinen vähemmistökieli, 
nimittäln Ruotsissa. XIs 

Kerkko Hakulinen, Paikannimet. 
WSOY sanakirjat. Helsinki: Werner Söderström 
Osakeyhtiö. 2006. 

Kirjoittaja on Kielineuvoston suomen kielen 
huoltaja. 
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Uudissanoja Kielitoimistosta 

T 
 ällä kertaa Kielitoimiston lista!- 
la on joitain samoja sanoja kuin 
Kotuksen verkkosivuilla julkais-

tuissa Sanapoiminnoissa vuodelta zoii 
(www.kotus.fi). 

Lisäksi mukana on mm. an-bp-
puisia sanoja, joiden merkitystä ej ole 
heippo arvata sanan hahmon perus-
teella. Kun sanasta muokataan arki-
tyylinen ns. slangijohdos, alkuperäisen 
sanan loppuosa katoaa ja syntyy ko-
konaan uudennäköisjä sanoja, sellaisia 
kuin eskari (esikoulu), muskari (mu-
siikkiopisto) tai raivari (raivokohtaus). 
Yhdellä tällaisella uudismuodosteelba 
saattaa olla useampiakin merkityksiä, 
kuten luettelon osarista näkyy. 

digisanelu digitaalinen sanelujärjes-
telmä, jonka avulla esim. lääkänit 
voivat sanella potilastiedot suoraan 
tietokoneelle 

hoivavaikutus kokemus siitä, että tu-
lee hoidetuksi; sanaa on ehdotettu 
käsitteen plasebo vastineeksi lume-
vaikutuksen sij asta 

LEIKO, leiko (lyh.) = 'leikkaukseen 
kotoa', sairaaboiden uudehko käy-
täntö, jonka mukaan potilaat saa-
puvat LEIKO-yksikköön suoraan 
kotoa viettämättä edellistä yötä 
sairaalassa 

osari (ark.) i. osavuosikatsaus, 2. osa-
aikainen (työntekijä) 

putkihuivi, tuubihuivi joustava, put- 

kimainen asuste, jota voi käyttää 
kaulaliinana, kaulunina tai huppu-
na; suurta muotia syyskaudebla 2011 

soppan (ark.) sopimus 
sote-alue yhteisten sosiaali- ja tervey-

denhoitopalveluiden alue 
toimari (ark.) toimitusjohtaja 
vastajytky, antijytky presidentinvaa-

lien 2012 ensimmäisen kienroksen 
yllätystulos eli mm. se, että vihrei-
den Pekka Haavisto valittiin vaalien 
toiselle kierrokselle. Tulos on tul-
kittu vastaiskuksi kevään 2011 edus-
kuntavaalien perussuomalaisten 
voitolle, "isolle jytkylle" 

vauvamaha raskaana olevan naisen 
vatsa. Sanaa on käytetty eten-
kitt Ruotsin kruununprinsessa 
Victoniasta kertovissa uutisissa 

ylisosiaalineuvos korkein sosiaalialal-
la ansioituneelle henkilölle myön-
nettävä arvonimi 

Riitta Eronen 
Kirjoittaja on Kotimaisten kielten 

keskuksen tutkija. 
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Koonnut Hannele Ennab 

Kouffialan sanastoa 

Kielineuvoston koulutermistöryhmä, 
josta kerrottiin Kieliviestin numerossa 

1/2011, aloitti työnsä noin vuosi Sit-
ten. Ryhrnä on nyt käsitellyt kuutisensataa 
termiä ja niiden suomenkielistä vastinetta. 
Tässä luettelossa on niistä osa. Kieliviestin 
ruotsalais-suomalainen koulualan sanasto 
ilrnestyy suunnitelmien mukaan vuoden 
2013 kuluessa. 

anpassad studiegång mukautettu opintojär-

jestys 
antagningsorganisation hyväksyrnisorgan i-

saano 
arbetsplatsförlagd utbildning oppisopimus-

koul utus 
arbetspiatsförlagt lärande työpaikkaopetus 

arbetssätt työtapa, työskentelytapa 

avgång ero; päättäminen 

avslutad kurs suoritcttu kurssi 

avsluta ett ämne suorittaa oppiaine 

barnperspektiv lapsilähtöisyys, lapsinäkökul-

rna; lapsen näkökuirna 
begåvningsmässig funktionsnedsättning 

älyllinen toirninnanvajavuus 

behörighetsbevis pätevyystodistus 

betygskriterium arvosanakriteeri, arvosanan 

peruste  

bokkunskap kirjatietous 
bygg- och anläggningsprogrammet raken- 

nus- ja rnaanrakennusohjelrna 
diagnosmaterial diagnoosiaineisto, diagnoo- 

simateriaali 
didaktik didaktiikka, opetusoppi 
disciplinär åtgärd kurinpitotoimi 
dossier ryökansio 
elevens val oppilaan valinta 
elevhälsoteam, eht oppilash uoltoryhrnä 
elevmatris oppilaan rnatriisi 
elevvårdsteam, evt oppilashuoltoryhmä 
enskild huvudman yksityinen päärnies 
europeisk språkportfolio, ELP eurooppa-

laincn kielisaikku, EKS 
examensmål tutkintotavoite 
friskola, fristående skola vapaakoulu 
fkrdighet taito, valmius 
förkunskapskrav pohjatietovaatimus 
förordning om läroplan för Lörskolan 

asetus esikoulun operussuunnitelmasta 
föräldradriven friskola vanhempien ylläpitä-

rnä vapaakoulu 
grundläggande värde perusarvo 
grundskoleklass peniskotiliiliinkka 
gymnasieexamen lukiotutkinto 
gymnasiegemensamt ämne lukioille yhtei- 

nen oppiaine 
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gymnasienämnd lukiolautakunta 

gymnasiepoäng Iukiopistc 

gymnasiesärskoleutbildning erityislukio- 

koulutus 

gymnasieutbildning lukiokoulutus 

handledning ohjaus, opastus 

handlingsprogram toimintaohjdma 

huvudman päärnies, vastuuelin, ylläpitäjä 

högskoleförberedande program korkea 

kouluun valmistava ohjelrna 

högskolelagen korkeakoululaki 

Högskoleverket Korkeakouluvirasto 

icke-konfessionell tunnustukseton 

individuell studieplan yksilöllinen opinto- 

suunnitelrna 

instuderingsmaterial kertausaineisto, ker-

tausmatcriaali 

integrerad undervisning integroitu opetus 

introduktionsprogram perehdyttämisohjel-

rna 

intyg om avgång erotodistus 

kamratstödjare toveritukija, vertaistukija, 

ark. tukari 

kommunikativ kompetens kommunikatiivi-

nen kompetenssi 

kompletterande utbildning täydentävä kou-

lutus 

konfessionell tunnustuksellinen 

kunskapsområde osaamisalue 

kunskapstest tietotesti; taitotesti 

kvarsittning jälki-istunto 

lagen om införande av skollagen, infö-
randelagen laki koululain voirnaantulosta, 

voimaantulolaki 

legitimerad lärare laillistettu opettaja 

livslångt lärande elinikäinen oppiminen 

lärarlegitimation opettajan laillistaminen 

läroplan opetussuunnitelrna 

mobbning kiusaaminen, ark. mobbaus 

målområde tavoitealue 

målstyrd tavoitteellinen 

nationell inriktning val takunnallinen 

suuntaus 

omhändertagande av föremål esineen 

talteenotto 

omsorg huolenpito, hoiva 

omvårdnad hoito, hoiva, huolenpito 

PIRLS, internationell studie av läs- 
förmågan PIRLS, kansainvälirien lasten 

lukutaitorurkimus 

portfolio saikku, portfolio 

provbank koepankki 

prövning harkinta 

registerutdrag rekisteriote 

rh-anpassad utbildning rh-mukautettu kou- 

lutus 

riksrekrytering valtakunnallinen oppilas- 

valinta 

skoldatatek koulutietoteekki 

skolmedling koul usovittelu, vertaissovittelu, 

ark. verso 

Skolverket Kouluvirasto 

Specialpedagogiska skolmyndigheten 
Eriryspedagoginen kouluviranomainen 

språkbiografi kielenoppimiskertomus 

språkotek kieliteekki 

utomhusvistelse ulkonaolo, ulkoilu 

utveddingssamtal kehiryskeskustelu 

validering kelpuutus, validiointi 

verksamhetsträning toirn 1 ntaharjoitrelu, toi- 

min taval mennus 

vetenskaplig grund tiedeperusta, tiedepohja 

vistelsetid läsnäoloaika, o!eskeluaika 

viirdegrund arvopohja 

yrkesförberedande utbildning arnmartiin 

vairnistava koulutus 

årskurs, åk vuosikurssi 

limnesdidaktik ainedidaktiikka 

äninesfördjupning aineeseen syventyminen 

ämnesområde sisältöalue, aihepiiri 

äinnesplan (oppi)ainesuunnitelma 

äinnesövergripande (oppi)ainerajat ylittävä 

öppen fritidsverksamhet avoin vapaa-ajan-

toiminta 

öppen förskola avoin esikoulu 
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KIELIPAKINA 

Seija Paasonen 

SäMöpit ampuvat yli 

En rnuista tarkalleen, milloin se alkoi, 
mutta vilme vuoden lopulla sää- ja il-
niastoasioiden otsikointi iltapäiväleh-

dissi alkoi käydä yh meteorologin ymmär-
ryksen. Säästä oli tullut vakiolööppikamaa. 

Säästä revittiin mitä kummalhisimmin 
sanankääntein raflaavia ja pelottelun sieme-
nen sisältäviä iskulauseita. Oli tappokelejä, 
hirmupakkasia, seksihelteitå, supermyrskyjä. 
Itse jutut ohivat kuitenkin usein asialhisen 
neutraaleja. Moni lukija ej välttämättä edes 
löytänyt yhteistä nimittäjää lööpin ja jutun 
vä!illä. Tästä meteorologien ammattikunta 
sai jopa negatiivista palautetta, vaikka sillä ej 
ollut mitäiin osuutta lööpinteossa. 

Mihlaisen tuotekehityksen kautta on tu!-
tu tähän säähypetykseen? Onko tehty mark-
kinatutkimusta pelottelun vaikutuksesta 
lehden myyntilukuihin? Vai onko tässäkin 
taustahla se paljon puhuttu huono suoma-
lainen itsetunto? Kyl!ä meihläkin on hirveitä 
säitä - ainakin lööpeissä, jos ej muuten. 

Toinen silmiinpistävä piirre sääuutisoin-
nissa on ollut tarve kertoa tulevista säistä aina 
vain pidemmälle. He!mikuussa hehkutetaan 
jo elokuun säitä! Ammattikunnaltamme ti-
vataan kannanottoja kiven ja kannon alta 
kaivettuihin pitkän ajan ennusteisiin. 

Meteorologit toteavat sen saman, mitä 
tieteehlisin keinoin ennustettaessa voi vain 
todeta: "Vaikka pitkän ajan ennusteita tut- 

kimusmielessä tehdäänkin, emme voi vie!ä 
sanoa mitään varmaa tulevan kesän säistä." 

Onneksi suuri y!eisö tuntuu ymmärtävän 
ilmakehän kaoottisuuden ja arvaamat-
tomuuden. 

ja sitten se kolmas pointti: ilmastonmuu-

tos. 
Ensjnnäkin i!mastonmuutos on koko 

ajan käynnissä. Se on ollut sitä koko maa-
pahlon historian ajan. Vä!i!!ä on jäähtynyt, 
välillä lämmennyt. Nyt maapallon i!mastoa 
on muuttamassa luonnoh!isten mekanismien 
lisäksi myös ihminen. 

Ilmastonmuutosskenaarioissa on vuosia 
puhuttu siitä, että jijiri-ilmiöt !isääntyvät. Se 
tarkoittaa meihlä sitä, että tällaisia kovia talvia 
koetaan ainakin sihloin tählöin jatkossakin. 
Ilmastomme äärevyyteen on vain osattava 
varautua. Vuosikymmenten ku!uttua nykyi-
nen säälööppityyhi saattaa ollakin paremmin 
perusteltua. Mutta onko siihen mennessä 
sää!ööppisanastomme kuitenkin ehtinyt kär-
siä inflaation, ja kieleemme on täytynyt kek-
siä tai lainata muista kiehistä entistä järeämpiä 
ilmaisuja? 

Sen näkee, ken ehää. Ou 

Kirjoittaja on Ylen päämeteorologi. Artikkeli 
on julkaistu aikaisemmin Suomen journalisti-
liiton Journalisti-lehden numerossa 5/2 011. 
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KIELIOPPIA 

Runa Heikkilä 

Lyhyesti pilkusta 

Ruotsissa asuvan suomenkie! isen saattaa 
olla syytä kerrata suomen pi!kkusään-
töjä, sillä ne poikkeavat melko lailla 

ruotsin säännöistä. Suomessa noudatetaan 
kieliopillista, lauseisiin perustuvaa pilkutusta, 
kun taas esimerkiksi englannissa ja ruotsissa 
pilkun käyttö on vapaampaa ja usein puheen 
taukoihin perustuvaa. 

Kaksi perussääntöä ja poikkeuksia 

Pilkutuksen kaksi perussääntöä ovat: 

i.Pilkku erottaa virkkeen eri lauseita toisis-
taan. 

2. Pi!kku erottaa lauseen eri osia toisistaan. 

Pilkkua ej kuitenkaan aina käytetä saman 
virkkeen eri lauseiden välissä, vaan ensim-
mäisestä perussäännöstä on kaksi poik-
keusta. 

Enisimmäinen poikkeus on, että ninnas-
teisten päälauseiden väliin ej tule pilkkua, jos 
niitä yhdistää rinnastuskonjunktio (ja, sekä, 
sekä että, taj, vai jne.) ja niil!ä on jokin yhtei-
nen lauseenjäsen. 

Yhteiseksi lauseenjäseneksi katsotaan pas-
sjjvjssa olevat lauseet sekä yksikön ja moni-
kon 1. taj 2. persoonassa taipuvat predikaat- 
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tiverbit. Yhteinen lauseenjäsen saattaa olla 
myös esimerkjksj sivulause. 

Tässä esimerkissä yhteinen lauseenjäsen 
on yksikön ensimmäisen persoonan pääte: 
Saavuin asematte kello 13 ja jatkoin matkaa 
kello 13.15. 

Iässä ratapäällikön mukaan on yhteinen 
lauseenjäsen: Ratapääiikön mukaan junat 
ovat hyvässä kunnossa eikä niitä tarvitse kor-
jata ensi vuonna. 

Subjektiin viittaavaa pronominia ej kar-
sota yhteiseksj lauseenjäseneksi, joten tähän 
lauseeseen on laitettava pilkku: Linja-auto 
saapuu Helsinkiin kello 12, ja sejatkaa matkaa 
Turkuun kello 12.20. 

Toinen pojkkeus on, että rjnnastejsten si-
vulauseiden väl jin ej tule pi!kkua: Pidän lm-
ja-autolla matkustamisesta, koska voin katsella 
maisemiaja koska välillä saatan ottaa vaikka-
pa nokoset. 

Mutta ja vaan 

Mutta ja vaan ovat rinnastuskonjunktioi-
ta, joten rinnastejsia päälauseita yhdistiivän 
mutta- tai vaan-sanan edessä ej tarvjta pi!k-
kua, ios njillä on jokin yhteinen lauseenjäsen. 
Samoin rjnnastejsja sjvulauseita yhdistävän 



mutta- tai vaan-sanan edeltä pilkun voi jättää 
pois. Aiemmin tällaisissa tapauksissa käytet-
tiin pilkkua, ejkä sen käyttämistä nykyiiän-
kään katsota virheeksi. 

Toisen perussäännön mukaan pilkkua 
käytetiiän myös erottamassa lauseen eri osia 
toisistaan: 

i. Rinnasteiset lauseen osat erotetaan pil-
kulla, ellei niiden välissä ole ninnastuskon-
junktiota. 

Bussit, junat, laivat, lentokoneetja helikop-
terit - kaikki ne ovat kulkuneuvoja. 

2. Enilaiset lisäykset ja täsmennykset sekä 
myös puhuttelut erotetaan pilkulla. Jos lisä-
ys on keskellä virkettä, sen molemmin puolin 
tulee pilkku. 

juna on vanha, sanoisinko antiikkinen, 
mutta silti aivan kelpo kulkuväline. 

Konduktööri, kertoisitteko, miioin juna 
lähtee? 

. Määritteiden väliin tulee pilkku, jos ne 
ovat ninnasteisia. Pilkun lisääminen tai sen 
pois jättäminen saattaa aiheuttaa merkitys-
eron: 

Jo edellinen, Helsingistä lähtenyt juna oh 
myöhässä. 

Tässä esimerkissä edellinen juna lähti Hel-
singistä, seuraava taas jostakin muualta. 

Jo edellinen Helsingistä lähtenyt juna oh 
myöhässä. 

Tässä esimerkissä kyse on kahdesta myö-
hässä olevasta junasta, jotka molemmat läh-
tivät Helsingistä. 

Se joka ja ne jotka 

jos 	lauseen 	aloittaa pronomini se 	tai 	ne, 
pilkkua ej ole pakko 
käyttää 	mutta 	sen 
käyttö ej ole väärjn- 
kaan: Pilkun Iisääminen 

Se,joka ensimmaz- 
senä varaa hipun, saa tai pois jättäminen 
parhaan paikan. / Se 
joka 	ensimmäisenä saattaa muuttaa 
uaraa hijun, saa par- 

merkitysta. haan paikan. 
Myös 	hyvin 	ly- 

hyistä 	lauseista 	pil- 
kun voi jättää pois: 

Toivomme, että saat hijun. / Toivomme että 
saat lpun. 

Lauseenvastike 

Suomen kielessä pilkkua ej käytetä lauseen-
vastjkkejssa. jos lauseenvastjke on lisähuo-
mautuksen kaltajsena esjmerkjksj virkkeen 
keskellä, sen voi erottaa pilkulla. 

Viimeisenjunan /ähdettyä asema suljettiin. 
juna on, totuuden sanoakseni, pelkkä 

rornu. 

Lajnaus ja johtolause 

Lajnaus erotetaan pilkulla johtolauseesta: 
'juna lähtee nyt", sanoi veturinkuljettaja. 

Pjlkkua ej kujtenkaan tarvjta, jos lainaus 
päättyy kysymys- tai huutomerkkijn: 

'juna lähtee nyt!' huusi veturinkuljettaja. 
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Kirjeet 

Pilkkua ej tarvita päiväyksessä paikanni-
men jälkeen: 

Tukholma 1.6.2012 / Tukholmassa i. ke-
säkuuta 2012 

Kirjeen tervehdysfraasin jälkeen voi 
merkitä pilkun, mutta sen jälkeen tekstin 
on alettava pienellä alkukirjaimella: 

Arvoisa veturinkuljettaja, 
toivon saavani teiltä vastauksen seuraa-

vaan kysymykseen... 
Lopputervehdysen jälkeen pilkkua ej 

tarvita: 
Kunnioittaen 
Matti Meikäläinen 

Luvut 

Desimaali erotetaan suomessa pilkulla. 
Toisinaan näkee käytettävän myös pis-
tettä, mutta yleiskielessä on syytä käyttää 
pilkkua: 

Veturinkuljettaja kertoi halkaisijan 
olevan 1,25 cm. 

Tarkoissa kellonajoissa tunnit, minuutit ja 
sekunnit erotetaan pisreellä, sekunnin sadas-
ja tuhannesosat taas pilkulla. 

Juna lähtee klo 12.05. 

Kirjoittaja on Kielineuvoston suomen kielen 
huoltaja. 

Tämä on välimerkkisarjan toinen artikkeli. 
Kieliviestin numerossa 4/2 011 kirjoitettiin lyhy-
esti pisteen kiytöstä. Kieliviestisså oli viitisen 
vuotta sitten viisiosainen luettelomainen sarja, 
jossa välimerkkien kyttöä esiteltiin lyhyesti. 
Julkaisemme nyt sarjan uudelleen päivitettynä. 

Välimerkit ovatpieniä, mutta tärkeitä, silbå 
välimerkin puuttuminen saattaa jopa muuttaa 
bauseen merkitystä. Vähimerkkisääntöjä kysy-
tään usein kiebineuvonnasta, mikä ej ole ihme, 
si/lä ruotsin ja suomen välimerkkisäännöt ej våt 
ole täysin yhtenevätja ne sekaantuvat helposti 
ruotsinsuomalaisten muistissa. 
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Kielineuvoston verkkosanastot 

T
iesitkö, että Kielineuvoston verkko 
sivustolla www.kielineuvosto.se  on 
ruotsa!ais-suomalaisia sanastoja? Ne 

Iöytää valitsemalla etusivun valikosta pai-
nikkeen Ruotsa1aissuomalaiset sanastot. 
Siellä on mm. Kieliviestissä julkaistuja 
erityisa!ojen sanastoja, kuten hoitoalan 
ammatteja ja satuhahmosanastoa. 

Ruotsalais-suomalainen julkishallinnon 
sanasto 

Nyt verkkoon on lisättyJulkishallinnon sa-
nasto, joka !aadittiin, kun huomattiin, että 
suomen kielen hallintoalueen laajentumi-
nen alkoi vaikuttaa tuntuvasti Kielineu-
voston suomen kielen työhön. Neuvon-
nasta kysytään päivittäin suomenkie!isiä 
vastineita ruotsinkie!isille julkishallinnon 
käsitteille. Uuden sanaston päätarkoituk-
sena on !uoda yhtenäisyyttä hallintoa!ue-
kuntien ruotsinsuomalaiseen termino-
logiaan ja tukea näissä kunnissa toimivia 
vähemmistöasioiden koordinoij la ja tie-
dottajia. 

Sanastossa on yli 400 hakusanaa. Ne on 
pääasiallisesti kerätty hallintoaluekuntien 
verkkosivuilta, mutta luetteloon on otet-
tu mukaan julkishallintoon liittyviä sanoja 
myös Vastauspankista ja neuvonnasta. 

Kommentit tervetulleita 

Verkkosanaston päivitystä ej tarvitse odot-
taa vuosikausia, kuten y!eensä painetun 
sanakirjan. Verkkosanasto on elävä, ja tol- 

vomme runsasta palautetta sanaston käyt-
täjiltä. Vastineita voidaan parannella ja 
tarkentaa, mahdo!!iset virheet poistaa ja 
puuttuvia termejii lisätä sitä mukaa kuin 
niiden käännökset on tarkistettu ja vah-
vistettu. Yhteistyössä sanaston käyttäjien 
kanssa sanasto laajenee todellisen tarpeen 
mukaan ja siitä tulee kätevä ja toimiva työ-
kalu. 

Esimerkkejä sanaston sisä!löstä: 

kommundeisförvaltning kunnanosa- 
hallinto, kunnanosatoimi 

kommunikationsansvarig viestintä- 
vastaava 

medborgarförslag kuntalaisaloite 
medborgarinitiativ kansalaisaloite 
presidieledamot puheenjohtajiston jäsen 
registrator kirjaaj a 
rotel hall intotoimi; osasto; jaosto 
samhällsbyggnadsnämnd yhdyskunta-

rakennuslautakunta 
sainordnare koordinoija, järjestelijä 
- minoritetssamordnare vähemmistö-

koordinoija 
- trafiksamordnare liikennekoordinoija 
strateg strategi 
- integrationsstrateg kotouttamisstrategi, 

integrointistrategi 
kom munstrateg kuntastrategi 

- mångfalclsstrateg moninaisuusstrategi 
- personaistrateg henkilöstöstrategi 
ungdomsfullmäktige nuorisovaltuusto 
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KIELINEUVOSTON KUULUMISIA 

Raija Kangassalo 

Elvytysavustusten vaikutuksia 

J
o kauan Ruotsin kansalliset vähemmistöt 
ovat olleet huolestunejta siitä, etteivät nu-
den kielet säi!y nykyisessä Ruotsissa. Nyt 

on luvassa pientä helpotusta tähän huo!een, 
kun valtio on vuodesta 2010 lähtien varannut 
kansallisten vähemmisrökielten elvytykseen 
määrärahan - määrärahan, jota joidenkin 
mielestä olisi tarvittu kauan sitten. Kielenel-
vytysavustuksia eli ns. revitalisointiavustuk-
sia myöntää Kielen ja kansanperinteen tutki-
muslaitos. 

Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos 
on julkaissut ensimmäisen kielenelvytysavus-
tuksia koskevan raportin. Se käsittelee etu-
päässä vuonna 2010 myönnettyjä avustuk-
sia. Vuoden 2011 avustusten turvin aloitetut 
hankkeet ovat vasta käynnissä, joten selvityk-
set niistä tulevat myöhemmin. 

Vuonna 2010 avustuksia myönnettiin 
3,4 miljoonan kruunun edestä, vuonna 2011 
avustussumma Oli 3,5 miljoonaa kruunua. 
Avustuksia on myönnetty kaikille Ruotsin 
kotimaisille vähemmistökielille, suomelle, 
jiddii1!e, meänkielehle, romanille ja saamen 
kielelle. Elvytysanomusten vyöry yllätti run-
saudessaan: vuonna 2010 hakemuksia tuli 
104, vuotta myöhemmin vielä enemmän, 
kaikkiaan ii. Avustusten määrä kiehii siitä, 

26 OELIVIESTI 1.2012 

etui kansalliset vähemmistöt todella tarvitse-
yat tukea. 

Avustusta voivat anoa ei-kunnalhiset ja 
ei-valtiolhiset yhdistykset, järjestöt ja säätiöt, 
jotka eivät toiminnallaan tavoittele voittoa ja 
joiden ideologia ej sodi demokraattisia arvoja 
vastaan. Avustusta ej myönnetä yksityishen-
kilöi!!e eikä kunnalhjsjhje tai valtiollisille lai-
toksille. Sen sijaan hakija voi toimia yhteis-
työssä kunnan kanssa. 

E!vytysavustuksia esittää myönnettäväk-
si erityinen referenssiryhmä, jossa jokaisella 
kansallisella vähemmistöhlä on edustajansa. 
Lisäksi ryhmään kuu!uu kieliasiojden asian-
tuntija ja Kielen ja kansanperinteen tutki-
muslaitoksen edustaja, joka on myös ryhmän 
puheenjohtaja. Päätöksen avustuksista tekee 
Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitoksen 
pääjohtaja. 

Kielikylpyjä, Ieirejä, teatteria 

Suurin osa vuonna 2010 avustuksen saaneis-
ta hankkeista toteutettiin kielikylpyinä tai 
-leireinii, etenkin ruotsinsuomalaiset ja saa-
melaiset hankkeet. Niissä pääasiana on ollut 
kielen oppiminen ja opettaminen, ja toimin-
taa on vauhditettu ja rentoutettu leikein ja 
pelein. Ohjelmana ovat olleet myös laulu- ja 



lukuhetket, elokuvien katselu, retket ja yhtei 
set ateriat ja juhlat, joihin ovat osallistuneet 
myös lasten vanhemmat ja sisarukset. 

Myös perinteistii luokkaopetusta on käy 
tetty nuorisolle ja nuorille aikuisille suunna 
tussa kielene!vyryksessä. Luokkaopetukseen 
on yleensä yhdisterry opettajan henkilö-
kohtainen ohjaus ja etäopiskelu. Yhteises-
sä !uokkaopetuksessa on otettu esille esim. 
kielenhuollon periaatteita, käsite!ry kieli-
opin vaikeita kohtia ja esitelty uudissanoja. 
Parin hankkeen veräjät ovat kutsuneet joita-
kin hankkeita "kielimatkoiksi". Toinen niistä 
oli Ruotsinsuomalaisen nuorisohiiton han-
ke, joka tarjosi kiehimatkan suomenkiehiseen 
nuorisokirjahhisuutcen. Toinen oli Siminuor-
ran, saamelaisen nuortenliiton, Sipmessa, 
saamelaisten maassa järjestämä bussimatka. 
Matkari aikana puhuttiin koko ajan saamea 
ja käytiin kohteissa, joissa työkielenä oli saa-
me. 

Tornionlaaksolaisten keskushiitto järjes-
ti teatterihankkeen, jota varten eri puohilta 
Norrbottenia kotoisin olevat nuoret kokoon-
tuivat Tornionlaakson kansankorkeakouluhle. 
Yhden viikonlopun aikana nuoret valmistivat 
teatteriesiryksen alusta Ioppuun ja esirtivät 
sen yleisöhle. Kaikki valmistettiin itse, aloitet-
run käsikirjoituksen reolla, yksi ryhmä kes-
kittyi sitten näyrelmän harjoirteluun, toinen 
musiikkiin, kolmas lavastukseen, neljäs pu-
kuihin ja niin edehleen. 

Kulkijoiden kulrtuuriryhmä (Kulturgrup-
pen för resandefolket) sai avustusta opinto-
mahhin kehirrämiseen. Ensin esitelriin kehit-
rämissuunnitelma, minkä jälkeen aloitettiin 
opinropiiri, jora varten hankitriin opintojen 
menerelmäkirjalhisuutra ja eri romanikielen 
vanieteettien sanakirjoja. Osalhistuttiin norja-
lais-suomalaiseen verkosrotapaamiseen ja kir-
joitetriin reksrejii kulkijoiden kielellä, mm. 
proosarunoja, kirkohhisten tekstien kään-
nöksiä, lasrenlauluja ja informaariolehrisiä. 
Tehtiin yhteisryötä muiden kulkijaryhmien  

kanssa ja osallisrutriin Ruotsin kirkon vii-
hemmisröjen referenssiryhmiin ryöhön. 

Mein Akareemi Akademia Tornedahis 
jirjesri suuren hankkeen asutus- ja luonto-
nimisrii. Projektin ensimmäinen osa toteu-
tettiin vuonna zoio, ja toinen osa on juuri 
menossa. Kyseessä on laaja projekti, johon 
osahhisruu paljon ihmisiä, niin vanhoja kuin 
nuoniakin. 	Korpi- 
lombolon koulu on 
mukana hankkeessa, 
ja hankkeeseen osal- 	Ruotsinsuomala 

hisrunur koulunuo- 	hankkeissa oli p 
niso uskaltaa kayttaa 
meänkieltä nykyään 	kielikylpyjä 
enemmän kuin ai- 
kaisemmin, ja hej- 	ja -Ieirejä. 
dän kielenkäyrtönsii 
ja -tuntemuksensa 
on parantunut. Myös nuorten kotiseututun-
ne on hankkeen myötä kasvanut; he ovat saa-
neet uutra tietoa kotiseudustaan ja arvostavat 
sitä entistä enemmän. 

Ehvyryshankkeisiin osahlistujat ovat pää-
asiassa lapsia ja nuoria. Yksirräiseen hankkee-
seen on osalhisrunut 10-50 henkeä. Yhdessä 
saamen kiehen elvyryshankkeessa painoteraan 
enityisesti ryrröjen osahhistumista. Yhreisrä on, 
että elvyryshankkeissa on pyritty eri sukupoh-
vien yhteistoiminraan, ja suurin osa hank-
keista rakentuu koko perheen, kaikenikäisren 
henkilöiden osahhistumisehle. Ruotsinsuoma-
laisiin hankkeisiin osahlistujisra suurin osa 
on ollur toisen tal kolmannen pohven ruot-
sinsuomalaisia. Myös suomahaisia sotalapsia 
ja heidän jälkikasvuaan on osahhisrunut kie-
henehvyrykseen. 

Kokonaisvaikurelmana on, että sekä bank-
keisiin osahhistujat että niiden järjesräjär ovat 
ohleer revitahisointihankkeisiin ryytyväisiä. 
Osanorrajien kiehitairo on karrtunut ja kiel-
ten käytrö julkisissa ja yksityisissä yhteyksissä 
on hisääntynyr. Lisäksi ehvyryshankkeer ovat 
vahvisraneer sekä ryhmäidenrireertiä että 

isten 

aljon 
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henkilökohtaisra identiteettiä, ja tietoisuus 
omasta etnisestä vähemmistöstä on kasvanut. 
Kulttuurin ja kielen yhteenkuuluvuutta pai-
notetaan monessa projektiselvityksessä. 

Elvytyshankkeet ovat mahdollistaneet las-
ten, nuorten ja aikuisten yhteyden saannin ja 
tutustumisen toisiinsa. Lapsiperheille hank-

keet ovat tarjonneet oivallisen tapaamis- ja 
kokemusten vaihtofoorumin. Ennakkoluulot 
ja kielteinen suhtautuminen vähemmistöjä 
kohtaan on vähentynyt hankkeiden ansiosta, 
ja hankkeet ovat lisänneet ymmärrystä muita 
sukupolvia kohtaan. 

Joissakin elvyryshankkeissa on ollut myös 
puutteita. Jotkut hankkeet ovat osittain epä-
onnistuneet sen vuoksi, ettei niillä ole ollut 
käytössään palkattuja, ammattitaitoisia ja 
koulutettuja työntekijöitä. Epäkohtana on 
myös ollut, että osasta hankkeita puuttuu jat-
kuvuus, kestävän kehityksen tunnusmerkit, 

ja hankkeet ovat olleet kertakaikkisia, lyhyitä 
ja sykäyksenomaisia tapahtumia. 

Uusien kielenelvytysanomusten hakuaika 
on juuri meneillään. Anomusten tulee olla 
perillä Kielen ja kansanperinteen tutkimus-
laitoksessa viimeistään 1. maaliskuuta 2012. 

Avustuksesta saa tietoa instituutin kotisivul-
ta www.sofi.se/668s. Anomukset lähetetään 
tavallisella postilla osoitteeseen Registrator, 
Institutet för språk och folkminnen, Box 135, 

75104 Uppsala. Anomukset voi lähettää myös 
sähköpostitse osoitteeseen: registrator@sofi. 
se  oj 

Mitä tarkoittaa ajastai- 
ka? Onko sillä jotakin 

yhteyttä viron kielen sanaan 
aasta, joka merkitsee vuotta? 

Suomen kielessä on ennen käy-
terry sanaa ajastaika merkityk-
sessä 'vuosi'. Joissakin sanakir-
joissa sana on pidemmässä muo-
dossa, ajasta-aika, ja siitä tunne-
taan myös toisinnot aastakka, 
aastak(k)i ja - aasta. Viron 
kielessä'vuosi' on nykyäänkin 
aasta. Vuosi on ikivanha suoma-
lais-ugrilainen sana, joka lienee 
alun perin merkinnyt 'ikää' ja 
'vuotta'. Ajastaikaa ja sen toisin-
toja arvellaan germaanisperii_ 
siksi. • R. K 

Onko sanoillayksi ja yh- 
deksän, kaksi ja kahdek-

san jotakin yhteyttä toisiinsa 
vai miksi ne ovat niin saman-
näköisiä 

Kyllä, sanoilla on yhteyttä roi-
siinsa. Yhdeksän ja kahåeksan 
on muodostettu sanoista yksi ja 
kaksi. Yksi taipuu esim. yhden ja 
yhteen, ja kaksi esim. kahåen ja 
kahteen, ja d:llisistä muodoista 
näkee nykyihminenkin yhtä-
läisyyden. Sanojen yhdeksän ja 
kahdeksan loppuosaa arveltiin 
jossakin vaiheessa indoeuroop-
palaiseksi lainaksi ja sen arvel-
run tulleen 'kymmentä' tarkoit-
tavasta sanasta, joka muisturtaa 
latinan sanaa decem. Nykyään 
ollaan sitä mieltä, että sananlo-
put ovat omatekoisia. Yhdeksäs-
sä puuttuu yksi kymmenestä ja 
vasr'aavasti kahdeksassa puuttuu 
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kysymyksia ja vastauksia 

kaksi kyrnmenestä. R. K 

Mitä majskrok on suo-
meksi? 

Maissinaksu. Naksut tarkoittavat 
suolaisia pikkupurtavia, snak-
seja, kuten perunalastuja. Maissi-
naksujen lisäksi kauppojen hyl-

lyissä on ainakin juustonaksuja 
(ruots. osthigar, ostkrokar). 

H. E. 

Mitka suomalaiset sa- 
nonnat vastaavat seuraa-

via ruotsinkielisiä ilmauksia: 
spela för gallerierna ja i stun-
dens hetta? 

Ki rj assa Svensk Ordbok galleria-
sanan kohdalla oleva sanonta 
spela för gallerierna määritellään 
näin: vilseleda (den breda mas-
san) genom publikknipande 
utspel t.ex. i pol. sammanhang. 
Tarkoitetaan siis yleisön har-
hauttamista jollakin tavoin, 
varsinkin poliittisissa yhteyk-

sissä. 
Ihan vastaavaa ilmausta suo-

messa ej kaiketi ole, puhumme 
yleisön tai kansan tai dänestäjien 
kosiskelusta. 

1 stundens hetta -ilmauksella 
el myöskään ole täysin vasraa-
vaa suomalaista ilmausta. Jois-
sakin yhteyksissä vastineeksj so-
pil hetken huurnassa, mutta sillä 
on usein positiivisempi sisältö. 
Hetta on kuumempi kuin huu-
rna. Kicljtojmiston sanakirjassa 
huurna-sana määritelliiän näin: 
hurma, hurmio(tila), lumous; 

hekuma. Onnen, lernrnen huu- 

rna. Nuoruuden huurnassa. 7ki 
päätöksen hetken huurnassa. 

1 stridens hetta on sanonta, 
jota vastaavat esimerkiksi suo-
men ilmaukset taistelun tuoksi-
nassa ja taistelun tiirnellyksessä. 

H. E. 

Erään iltapäivälehden 
nettiversiossa oli taan-

noin otsikko Taasko meitä 
vedätetään? Valitettavasti en 
muista asiayhteyttä, mutta 
mitä tämä vedättäminen oj-
kein tarkoittaa? Onko se pa-
junköyden syöttämistä? 

Vedättää-sanalla on usejta mer-
kityksiä. Neutraahissa tehtäviis-
sään se merkitsee 'antaa vetää', 
esimerkiksi vedättää harnrnas. 
Lisäksi sillä on arkikjehiset mer-
kitykset 'ajaa lijan suurella tai 
pienellä vaihteella' ja 'huijata, 
huiputtaa, petkutraa'. 

Olet siis ojkeassa, että otsikol-
la viitataan pajunkoyden syöttä-
rniseen eli jonkinlaiseen perättö-
mään uskottelemiseen. • H. E. 

Mitä ovat suomeksi In- 
spektionen för strategis-

ka produkter ja Energimark-
nadsinspektionen? 

Eräät kielineuvonnassa vuosien 
varrella annerut Ruotsin tar-
kastuslaitosten nimien suomen-
nossuositukset osoitrautuivat äs-
kettäisessä tarkastelussa hjeman 
epäjohdonmukaisiksi. Seuraa-
vassa luettelossa on tätä nykyä 
toiminnassa olevat tarkastuslai-
tokset ja käännökset, joita Kie- 

lineuvosto suosittelee nimien 
suomennoksiksi. 

Datainspektionen 
Tietosuojan tarkastuslaitos 

Energimarknadsinspektion-
en Energiamarkkinoiden 
tarkastuslaitos 

Finansinspektionen 
Fi nanssitarkasruslaitos 

Inspektionen för arbetslös-
hetsförsäkringen 
Työttörnyysvakuutuksen 
tarkastuslaitos 

Inspektionen för socialförsäk-
ringen Sosiaalivakuutuksen 
tarkastuslaitos 

Inspektionen för strategiska 
produkter Strategiaruottci-
den tarkastuslaitos 

Kemikalieinspektionen 
Kemikaaljentarkastuslaitos 

Lotteriinspektionen 
Arpajaistarkastuslaitos 

Statens mnspektion för 
försvarsunderrättelseverk-
sainheten Valtion puolus-
tusriedusteluroiminnan tar-
kastuslai ros 

Statens skolinspektion 
Valtion koulutarkastuslaitos 

Vaxtinspektionen Kasvientar- 
kastuslaitos 

- H. E. 
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KAKSKIELISYYESTÄ 

Erling Fredriksson 

Kakskielinen austa saakka 

M ie olen kasunu ylös kahen kielen 
kaos, meänkie!en ja ruottin. 

Ko mie olin kakstoista mie alon 
pellaahrnaan jitarria ja tartun mysiikin 
mailhmaan. Jusrhiins niihin aikhoin 
a!kupäivinii 70!ukua Pohjoisruottissa oh 
mysiikkiryhmä jonka nimi oli Norr!åtar, net 
pelasit kansanmysiikkiä Norrbottenista ja osa 
heän kappalheista oli lauluja meänkie!e!ä. 

Meän mysiikkiopettaja Pajalassa otti 
myötii joitaki näistä hauluista hänen opetuk-
seen ja met lauloma ruottiksi, engelskaksi ja 
meänkiele!ä. Kuuentoistavuotihaana mie sii-
ryn Pajalasta oppimhaan mysiikkiä ja se vii-
py 23 vuotta ennenko mie 1999 tuhin takasi 
Tornionlaaksoon. Koko aijan etehiissä minun 
kakskielisyys oli hyäksi, enin osa minun my-
siikkikaverista tykkäsir ette se oli jännittävä 
ette mie saaton puhua meänkieltä ja sihlon 
tällön mie käytin kieltä seenin pää!ä. Yks tär-
keä ja piiain ratkaseva syy ette mie sain hyän 
miehen kiehele out nämät kaks pusitiiviä esi-
kuuaa, Norrlåtar-ryhmä ja minun mysiikki-
opettaja Bengt Granberg. Mie uskon ette yks 
tärkeimistä vähihneistä ette virvottaa minuri-
teettikiehiä nuorten seurassa oon ette hua pu- 
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sitiiviä esikuvia - kläpit ja nuoret ej tehe niin-
ku sie sanot, net tekevä niinku sie tehet. 

Viimiset kymmenen vuotta mie olen ohhu 
jäsen mysiikkiryhmässä Jord. Met ohema am-
mattihainen ryhmä joka esittää hauluja meän-
kiehelä. Viimisinnä vuosina mer ohema teh-
nee työtä ette innostuttaa nuoria Ruottista 
ja Norjasta haulamhaan minuriteettikiehihä. 
Met ohema näinä vuosina kohanee nuin 400 

nuorta jokka oon haulanhee saamenkie!elä, 
suomeksi, kvääninkielelä, meänkie!e!ä, j iddi-
schihlä ja romani chibilä. Viitisenkymmentä 
mysiikkiopettajaa ja muita auainhenkilöitä 
mysiikissä oon olhee matkassa työssä. Enin 
osa näistä nuorista ej ossaa puhua minuriteet-
tikie!iä, mutta moni heistä oon prujektin jäl-
khiin spontaanisti sanohnee ette net halvava 
oppia puhuhmaan näitä kiehiä. 

Se oon maholista saa kiehet e!ähmään uues-
ii. Piiajn ej samhaanhaihin ko ennen, mutta 
uuessa muossa joka OOfl sopeva meän aijale. 
Mutta net ej tuhe jäähmään henkhiin ittes-
tänsä. Se vaatii hyviä iteoita ja hyvin suuni-
tekua ja pitkänaikhaisra ryörä ette net säilyvä. 
Minun oma vetovoima kiehiasiassa oon ette 
monipuohisuus oon niin paljon hauskempi, 



se oon niin ikävä ko kaikki mysiikki oon sa- kantava matkassa osan omasta histuuriasta. 
malainen ja kaikki tekstit oon engelskaksi. 	Miksis met emmä antais niile sitä? 

Kielet oon osa ihmisten itentriteetistä 
Pohjoiskalorilla, niiläki jokka ci ossaa näitä Kirjottaja oon syntyny Peräjävaarassa Pajalan 
kielii. Joka tyttäressä ja pojassa syntyy pieni kunnassa ja assuu nyt Täränössä. Hään oon 
liekki, muisto menheistii aijoista, ko net saava ammatti myysikkeri, säveltäjä, artistija näyt-
pruuara sanoa sanoja jokka oon olhee eläviä teliä. Kaiznos: Linnea Ny/und. 
tiälä y!häälä piiain yli tuhanen vuotta. Net  
menevä mailmale vähän eheämpännä ko net 

Kaikki on hiljaa 
Teksti ja musiikki: Erling Fredriksson 

 

Kaikki on hi/jaa, heti onyö 

Lapset on nukkunheet, ohi on työ 

Istun ja mietin ja ihmette/en 

E/ämää kaunista kuvitte/en 

Tämä het/ej on nyt, se heti katoaa 

0/en kiitolinen, en mie 

pyyä parempaa 

 

Rinnala istuu, rakasystävä 

Soi /au/u niin kaunis, on 

sie/uitten häät 
Toivon ette saama vae/taa vieläyhessä 

Vaan ihminen eipäätä, se on 

Luojan käsissä 

Kuutamo /oistaa ta/ven taihvaala 

Tuopi tännepohjo/haan hieman va/oa 

Lapsi itkee unissa, koitan /ohuttaa 

o//a häntä lähe/ä, /au/aa /au/uja 

Nuku, nuku rakas ku/ta, vie/ä nyt 

on yö 
Huo mena on uusi päivä, si//on 

jatkuu työ 

Nuku, nuku rakas kulta, o/en vieressä 

En koskhaan jätä sinua, en koskhaan, 

ystävä 

 
1/ta on myöhä, on aika /evätä 

Uusi päivä herrää, ja vanhaa 

muisthoon jää 

Vie/äpa/jon ha/ua on uutta toimittaa 

Rakhauen siemenestä syn tyy 

kaunis maa 

Tehe nyt, eikä sitten, on aika a/ottaa 

Uusi päivää synlyy se kantaa toivetta 
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KIELI TYÖSSÄ 

ReginaVeräjä 

Raatio joka hakkee kieltä 

V ild i nära relationer, kunkas sen sannoo 
meänkieleksi? 

ja morkertal? Sitä mitä ej tietti? Siini 
häätyy tehhä omskriivninkin. 

Meänraatio hakkee kielti. Täälä Ruot-
tin raation meänkielisessä retaksuunissa Pa-
jalassa sanat elävät, sytyttävät joka tiima 
kielenkehittäviä keskusteluja. 

Reportteri Stig Karlström oon valmista-
massa päivän päälimäisiä, uutistelekrammi 
Päivän tiihmaan. Päivän tiimaa oon lähätetty 
20 vuotta, siittä saakka ko retaksuunista tull 
viralisesti meänkielinen ja sai nimen SR 
Meänraatio. Päivän tiima oon 50:n minutin 
pitkä uutis- ja reportaasiohjelma, se lähätet-
hään neljä kertaa viikossa ja kieli oon päänän-
sä meänkieli. 

Telekramminvalmistaminen oon hyvä kie-
likoulu, Karlströmmi kertoo: 

- Vain se ette löytää sopivia uutisia meän 
kuuntelioile oon aika iso työ ja met seuraama 
koko Barentsin aluetta. Sitte ko tullee kään-
tämisseen, saattaa olla ruottin-, suomen-, 
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norjan-, kveenin-, eli saamen kielestä, niin 
sitä häätyy ensin käsitellä tekstin kunno-
la ette pystyy tekheen sen omaksi ja vielä 
sopihvaan uutiskiehleen. Se oon rohki 
vaativaa mookkausta. 

Meänkieli oon Stiikin äitinkieli, mutta 
kirjakielenä se oli hälle aivan outo ko hään 
alko raatihoon töihin 1994. Tipsit olit ette 
"kirjota niinku sie puhut", Stiiki nauraa: 

- Eikähän siinä ollu sen suurempaa on-
gelmaa, siihen aikhaan met kirjotimma 
uutistekstit vain omile silmile eikä kukhaan 
muu tarvinu käsittää niitä. 

1995 Meänraatio alotti ensimäistä meän-
kielikursia raatiossa. Fiktiiviset henkilöt Nis-
se ja Majvori (Stig Kariström ja Ingela Hen-
riksson) olit ateptit ja Bengt Pohjanen opet-
taja. Stiikile se oli helpotus, tässä hään alko 
käsittämhään esimerkiksi pitkän ja lyhyn 
vukahin mysteerian. 

- Mutta meänkielen kramatiikasta oon 
yhtä monta meininkiä ko kielen käyttäjiä. 
Yks kirjaihia sano mulle kerran ette peh- 



meit konsunantit ej ole mikhään ongelma 
meinkie1essä - siksi ko niiti ej ole olemassa. 
Se oli helppo ratkasu pitkäle keskustelulle. 

Met olema siinä asemassa ette met haema 
kieltä. Meilä ej ole faasittia. 

Näin Isaksonnin Pärttjlj tuumaa, surnaljs-
ti joka oon ollu Pajalan retaksuunissa töissä 
25 vuotta. 

- Ja sjjnä oon ajattelemista. Esimerkiksi 
se ko kjclj ej ole aivan "valmjs", vaikuttaa ko 
se meän lähätyksiin? Ja kirjakieli oon tojnen 
asja, kunkas met käytämä pehmeät konsu-
nantjt, sj- ja ch-äänet ja lajnasanat web jlä ette 
ihmjset pystyvät ja jaksavat lukea? 

Nämät kysymykset oon antanheet ajhetta 
hakea kjelihoitajan, Inga-Britt Uusitalo. 
Yhessä keskustelthaan retaksuunjn kjelj-
käyttöä, mjkä saattajs olla se yhteinen "raa-
tio-meänkielj" ja mjkkä oon jtten kunki 
variasuunit. Inga-Britti huolehtii kansa ette 
pyssyy konsekvensj kielenkäytössä. Inga-
Brjttj ja Annelj Mäkinen hojtavat kans 
raation kieliohjelmaa kerran kuukauessa, 
suora lähätys mjssä het vastaavat jhmisten 
kiel jkysymyksiin. Ja ajhejta oon vajkka minkä-
laisia, pölkkymettästä fiiperkaapelhiin. 

- Se oon tykätty ohjelma ja hyvä apu täälä 
raatiossaki, Pärttihi sannoo. 

Pärttjhj muistaa ko hään kerran menj 
Luulaj han tekehmään lähätystä vaaljsta, mut-
ta ko sjjttä ej tuhlu muuta ko änkyttämistä ja 
kielen ojkasua. 

- Se mennee helposti njjn jos sulla ej ole 
ommaa kjeltä. Tässä se haaste ja vajkeus oon, 
ja piiain se joka erottaa meän ja "tavahisen" 
majuriteettikiehisen retaksuunjn työn. Met 
häymä ottaa kielen valthaan ja tehhä sen 
omaksi, Pärttjhi sannoo. 

Meänraatiolla oon neljä vakjtujsta report-
terja, kolme Pajalassa ja yks Luulajassa. Het 
valmjstavat Päivän tiiman, Finnmixin kaks 
tiimaa vjjkossa ja puohitoista tjjmaa Meän 
pyhhää Sjsuraation, Pz:n ja 1`6:n kautta. 

Kuuntehioita oon 25 000-30 000 päiväsSä 
ympäri Norrbortenin Iääniä, ja viimi vuona 
70 000 jhmistä khikkasi heän webbisivule. 

Sitä ajhetta ej ole mistä met kielen ta-
kja emmä pysty puhuhmaan. Jos meänkie-
listä sannaa puuttuu, met käytämä vastaavja 
suomen- ja ruottinkjeljsjä sanoja rinnakkaa. 
Ja jos oon tarve tehhä haastattelun ruottjksj 
met käänämä sen sjtte meänkjehleen, Pärttjhj 
kertoo ja ljssää ette kielenkäytöstä oon paljon 
käsityksiä ja tunthejta: 

- Ja se oon minusta hyvä merkkj. Paha 
ohis jos ej meänkie- 
lestä ja Meänraatjon 
tojmjnasta ej perus- 
tettas. Mutta jos sjtä 	Meänkielen 
ej tjä ja ymmärä tor- 
njonlaaksolajsjtten 	kaytosta oon pa 
histoorjaa, johonka 
kuuluu alemuuen- 	kasityksia ja 

tunne, häpeä ja tje- 	tuntheita. 
tamattomyys omas- 
ta, samala ko kans 
löytyy ylönkattantoa 
vallanpitäjhiin ja ylpeyttä omasta, nijn se oon 
raskas ellää kajkjtten erj käsityksitten keske-
lä. Itte kuki mejstä raatjon työläisistä pittää 
Iöytää oman ryylin käyttää kjeltä. Pääasia oon 
kujtekkj ette tornionlaaksolajset ymmärtävä 
meän - se kehjttää kjeltä. 

Aika ussejn Pärttjhj kohtaa 20 vuotiSia 
jokka nyt oon huomanheet ette meänkieles-
tä ohis ollu hyötyä. Tästii syystä hään halvais 
alottaa interaktijvisen kiel jkursjn nuorile. Ja 
hään uskoo ylheensä ette raatjo oon vajkutta-
nu jhrnjsjtten kiehikäyttämisseen. 

- Sillä malhila ette meänkiehi oon alka-
nu kelpaahmaan. Kiehi raatiossa oon tuttu 
ihmisille, ja jos se sielä kelpaa niin vjssjjn se 
kyläläki. Oj 

Kirjottaja oon toimittaja Kieliviestin meän-
kielisille sivuile. Hään assuu Pajalassa ja oon 
kuluuuriiyöntekiä Tornionlaakson rajamaassa. 

Ijon 
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kortfattat om innehållet 

4 Fil.dr Matti Räsänens artikel baserar sig på 
hans doktorsavhandling och handlar om 
upprepningskonstruktioner i finskan, bl.a. 
om dessa konstruktioners semantiska och 
pragmatiska funktion. Matti Räsänen är 
forskare och språkpolitisk koordinator vid 
Institutet för de inhemska språken. 

9 Tarja Soutolahti rapporterar om 
distansundervisningen i form av 
webbundervisning av grundkursen i finska 
vid Finskt språk- och kulturcentrum vid 
Mälardalens högskola. Tarja Soutolahti 
är adjunkt och ämnesansvarig i finska vid 
Mälardalens högskola. 

12 Raija Hiivala har intervjuat rektorn för 
Sverigefinska foikhögskolan i Haparanda 
Eivor Olofsson. Foikhögskolan grundades år 
1973, och hörnstenen i verksamheten har 
sedan dess varit att lyfta fram finskan och 
den finska kulturen. Folkhögskolan blev 
finskt hederskonsulat år zoii i och med att 
rektor Olofsson utnämndes till Haparan-
das finska hederskonsul. 

15 Eeva Ostling, finsk informatör i Älvkarleby 
kommun, skriver i sin kolumn att hon ser 
många likheter mellan sverigefinnarna och 
Ninni, huvudpersonen i titelnovellen ur 
Det osynliga barnet av Tove Jansson. Ninni 
är en flicka som har så dåligt självförtro-
ende att hon har blivit helt osynlig. Eeva 
Ostling anser att sverigefinnarna förtjänar 
att äntligen bli mer synliga. 

16 Raija Kangassalo, språkvårdare vid Språk-
rådet, recenserar Kerkko Hakulinens 
bok Paikannimet, i svensk översättning 
Ortnamnen, som är en ordbok som ger 
vägledning i stavning av främmande geo-
grafiska namn. För ett stort antal namn ges 
också etymologi. 

18 Tio finska nyord med förklaringar pre-
senteras av forskaren Riitta Eronen vid 
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Institutet för de inhemska språken. 
19 Hannele Ennab, språkvårdare vid Språk-

rådet, har sammanställt ett utdrag ur det 
pågående revideringsarbetet med den 
svensk-finska skolordlistan. 

22 Runa Heikkilä språkvårdare vid Språk-
rådet, har gjort en kortfattad samman-
ställning av reglerna för användningen av 
kommatecken i finskan. 

24 Raija Kangassalo, minoritesspråksansvarig 
vid Språkrådet, redogör för rapporten över 
revitaliseringsbidragen till de nationella 
minoritetsspråken 2010. Merparten av 
projekten genomfördes i form av språkbad 
eller språkläger, och de flesta deltagare var 
barn och ungdomar. Av redovisningarna 
att döma är såväl deltagarna som arrangö-
rerna nöjda med revitaliseringsprojekten. 
Deltagarnas språkkunskaper hade blivit 
bättre, och användningen av språket hade 
ökat. Gruppidentiteten och den person-
liga identiteten stärktes, och medvetenhet-
en om den egna etniska gruppen ökade. 

26 Frågor och svar 
28 Musiken är ett effektivt verktyg för att få 

ungdomar att intressera sig för meänkieli. 
Musikern Erling Fredriksson berättar om 
sina erfarenheter av revitaliseringsprojektet 
Uuet laulut (Nya sånger) som folkmusik-
gruppen Jord har genomfört tillsammans 
med unga på Nordkalotten. 

29 Musikern Erling Fredriksson har skrivit 
texten och musiken till dikten Kaikki on 
hiljaa (Allt är tyst). 

30 SR Meänraatio i Pajala är en redaktion 
som söker sitt språk, den har inget facit. 1 
artikeln, som är skriven av Regina Veräjä, 
redaktör för sidorna på meänkieli, be-
rättar reportrarna Bertil Isaksson och Stig 
Karlström om det dagliga arbetet med att 
hantera meänkieli som radiospråk. 
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Kielineuvoston ruotsalais-suomalainen 
sosiaalialan sanasto 

Språkrådets Svenskfjfl5k0 
SOcj0 lord! isto 
lKielineuvOsto  
ruotsa!aj551  

ainen 
5°flosto 

Iuo yhtenäkyyttä ruotsinsuomalaiseen 

termistöön 

on hyödyksi niln kotona kuin työpaikalla 

käsittää noin 3 700 hakusanaa 

sisältää suomalais-ruotsalaisen hakemis-

ton 

i!mestyi elokuussa 2011 

maksaa 200 kr + postikulut. 

Sosiaalialan sanaston voi ostaa Kielineuvos-

tosta. 

Puhelin 08-455 42 20 (kb 9-12), sähköposti-

osoite neuvonta@kielineuvosto.se  

Vuoden 2012 

kielen h uoltoseminaari 
pidetään 

Tukholman Suomen instituutissa, 
Snickarbacken 4, 

4. toukokuuta kb 9-16 

Seminaarin teemana on ruotsinsuomi. 

Luennoitsijoita on Suomesta ja Ruotsista. 

Tarkka seminaariohjebma ilmoitetaan 
myöhemmin mm. Kiebineuvoston verkko-

sivustolla. Osallistumismaksu on 250 kr. 

Hintaan sisältyy esitelmien bisäksi aamu-

ja iltapäiväkahvit. limoittautuneille ähe-

tetään basku. 

Ilmoittaudu sähköpostitse viimeis-

tään perjantaina 20.4.2012. Osoite on 

neuvonta@kielineuvosto.se  
Peruutukset on tehtävä viimeistään 

27.4. Seminaariln vol esteen tubben myös 

Iähettää tilalleen jonkun toisen. Lisä-

tietoja: neuvonta@kielineuvosto.se  tal 
08-455 42 20 kb 9-12. 


