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p ä ä t o im i t t a j a Ita 

Puheenaiheena verkkotiedotus 
ja kielen elvytys 

O
ikeakielisyyden ja muiden kielen-
huoltoseikkojen lisäksi Kielineuvos-
ton kestosuosikkcja ovat suomen-
kielinen verkkotiedotus ja kielen 
elvytys. Viime kevättalvella neuvos-

tossa olleen harjoittelijan päätehtävänä oh 
kartoittaa suomen kielen ha!lintoalueeseen 
kuu!uvien ns. hallintoaluekuntien verk-
kosivustoilta, kuinka paljon nii!lä oli suo-
menkiehistä tiedotusta, ja tarkastella, minkä 
tasoista sivustoilla julkaistu suomi oh. Selvi-
tyksen tekijä kertoi havainnoistaan keväällä 
pidetyssä kielenhuoltoseminaarissa, ja tässä 
numerossa julkaistu artikkehi perustuu siihen 
esite!mäin. 

Omakieliseliji verkkotiedotukse!la on 
osansa vähemmistökielen e!vyttämisessä. 
Tässä nurnerossa on myös artikkeli, jossa 
pohditaan e!pyykö suomi Ruotsissa. Sekin 
perustuu Kielenhuoltoseminaarissa pidet-
tyyn esitelmään. Kirjoittajan mukaan suo-
men kiehi voisi olla turvassa, jos innostamme 
ja autamme toisiamme kyttämään suomea 
ja siirtämään sen seuraaville sukupolville 
sekä pyrimme kaikin tavoin siihen, että kie-
lelliset oikeudet toteutuvat Ruotsissa. 

Surahammarin halhintoaluekunnasta 
saamme myönteisiä kuulumisia: kouluis-
sa opetetaan taas tauon jälkeen suomea, ja 
kuntalaiset tuntevat, etta heitä kuunnel!aan. 

Ruotsinsuomalaisen kentän ääni kuu!!aan 
myös sarjassa Suomen kieli työssä, jossa 
Ruotsin kirkossa työskentelevä kaksikielinen 
pappi kertoo, miten suomea käytetään ja 
elvytetään hänen tehtävissään aina hautajai-
sista Afrikan tähden pelaamiseen. 

Kolumnissa kerrotaan, miten ruotsinsuo-
malaisuuden kuva on muuttumassa. Muita 
aiheita tässä lehdessä ovat muodikkaat ilmai-
sut sekä elokuva- ja rv-kääntäminen. Vakio-
palstoilla on uudissanoja ja kielikysymyksiä 
vastauksineen. Ruotsalais-suomalaisessa sa-
nastossa julkaistaan tälhä kertaa esikouluun 
hiittyviä sanoja, joita on käsitelty Ruotsa-
lais-suomalaista koulusanastoa päivitettäessä. 

Meänkielen sivuihla on mm. Kielinurkka, 
jonka aiheena on vesireittien nimitykset, 
ja artikkehi, jossa kerrotaan ensimmäisestä 
meänkiehisestä näyte!mästä ja sen ensiesi-
tyksestä. Historiahhista hanketta ci ohlut ihan 
heippo toteuttaa, mutta kansantalo täyttyi 
yleisöstä useamman kuin kymmenen kertaa, 
ja teatteri sai varoja uusiin varusteisiin. 

Hannele Ennab 

Toimitusneuvosto kiittää tilaajia kula neesta 
vuodesta ja toivottaa kaikille hyvää joulua ja 
onneiista uutta vuotta! 
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SEM 1 NAARISATOA 

Kielineuvoston jokavuotinen suomen kielen seminaari 

pidettiin 4.  toukokuuta Suomen instituutissa Tukholmas-

sa. Seuraavat kaksi artikkelia perustuvat esitelmiin, jotka 

kirjoittajat pitivät siellä. Myös Kieliviestin edellisessä 

numerossa (3/2012) julkaistiln seminaariaiheita käsittele-

viä artikkeleita. 

Katja Wallenius 

Hallintoaluekuntien 

suomenkieliset verkkosivut 

R
uotsin niin sanotussa vähemmistölais-
sa hallintoalueiden kunnat velvoite-
taan tiedottamaan suomen-, saamen- ja 

meänkielisille asukkailleen heidän oikeuksis-
taan äidinkie!iseen palveluun. Hallintoalue-
kuntien tulee huolehtia siitä, että niillä on 
palveluksessaan kyseisen kansallisen vähem-
mistökielen osaajia, ja pyrkiä tavoittamaan 
kuntalaiset myös niiden omalla kielellä. Hal-
lintoaluekuntien ja muiden julkisen sekto-
rin toimijoiden tulee myös edistää vähem-
mistökielisten asukkaiden mahdo!lisuuksia 
säilyttää ja kehittää kulttuuriaan Ruotsissa. 
Nykyään tiedonhaku on siirtynyt pitkälti 
internetiin, joten on tärkeää, että kuntien 
verkkosivusto illa on tietoa myös kansallisilla 
vähemmistökielillä. 

Keväällä 2012 tekemästäni kartoituksesta 
ilmenee, että 40 hallintoaluekunnasta 29:llä 
on kokonainen suomenkielinen sivusto ja 
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että 9  kunnan verkkosivustolla on edes yksi 
suomenkielinen tiedote tai muu teksti, jonka 
löytää hakusanoilla suomi, suomeksi tai finsk. 
Vain kahden kunnan sivuilta ej hakusanojen-
kaan avulla saa minkäänlaista suomenkielistä 
tietoa. 

Hallintoalueeseen kuulumisesta ja vähem-
mistökielisten oikeuksista kerrotaan suornek-
si ja ruotsiksi pääasiassa hyvin. Parhaissa ta-
pauksissa tieto on täsmällistä ja yksityiskoh-
taista, ja se on heippo löytää. Tärkeä tieto ej 
pääse häviämään muiden tekstien joukkoon, 
ios se on sijoitettu loogisesti esimerkiksi Na-
tionella minoritetsspoik -otsikon alle. 

Suomenkielisten sivustojen laajuus vaih-
telee kovasti. Jotkut sivustot ovat vasta al- 

i. Laki kansallisista viihemmistöistä ja vähem-
mistökielistä, SFS 2009:724 



Huovila 

kutekijöissään, kun taas joillakin sivustoilla 
yksityiskohtaista tekstiä on runsaasti. Pienil-
lä kunnilla on vaatimattomammat resurssit 
kuin suurilla kaupungeilla. Pohjoisen kunnat 
kuuluvat sekä suomen että meänkielen hal-
lintoalueeseen, mikä saattaa aiheuttaa yli-
maaraista mietittavaa. 

Suomenkielisten sivustojen tavallisimmat 
aihealueet ovat esikoulu ja vanhustenhuolto. 
Joillakin sivustoilla on esitelty ruotsinsuoma-
lainen vapaakoulu tai kerrottu selkeästi kun-
nassa järjestettävästä äidinkielenopetuksesta, 
mutta toisilla asiasta ej taas ole mainintaa tai 
niillä viitataan vain yleisesti oikeuteen saada 
äidinkielenopetusta. Joillakin sivustoilla kun-
nallispolitiikkaa esitellään hyvinkin laajasti 
myös suomeksi, toisilla sivustoilla pääpaino 
on elinkeinoelämän puolella. Kunnat ovat 
erilaisia, minkä toki tuleekin näkyä myös 
verkkosivustoilla. 

Ilahduttavaa on, että joidenkin kuntien 
verkkosivustoilla on myös suomenkielisiä tai  

kaksikielisiä hakukaavakkeita ja lomakkeita. 
Usealla sivustolla on kysely, jonka avulla kun-
nat pyrkivät kartoittamaan suomenkielisen 
palvelun tarvetta sekä suomenkie!isten kun-
talaisten toiveita ja tarpeita. Vähemmistölain 
velvoite ja henki toteutuvat hyvin, ja useilla 
sivuilla mainitaan, että suomenkielisiä palve-
luita ja tekstejä ollaan kehittämässä. 

Tutkin tarkemmin verkkosivustojen suo-
men kielen tasoa valitsemalla tarkasteluun 
seitsemän kunnan sivustot. Tein valinnan 
niin, että mukana on laajoja, hyvätasoisia 
tekstikokonaisuuksia sekä heikompia ja ly-
hyempiä tekstejä, mutta muuten valinta oh 
satunnainen. Seuraavassa käsittelen tekstien 
keskeisimpiä kielenhuohlohlisia ongelmia. 

Puhekiehisyys 

Tarkastelemillani verkkosivustoilla suomen-
kiehisten tekstien tavalhinen ongelma on 
puhekiehisyys. Tekstien taso vaihtelee huo-
mattavasti moitteettomista voimakkaastikin 
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puhekielisiin. Kuntien tiedotetekstit ovat 
rinnastettavissa viranomaisteksteihin ja nu-
den tulee olla y!eiskielisiä, heippotajuisia ja 
yksiselitteisiä. Jäykkä teksti tai koukeroiset ja 
vaikeat lauseet eivät ole toivottavaa yleiskiel-
tå. Liian puhekie!imäinen teksti taas ej anna 
luotettavaa kuvaa kirjoittajasta, ja lukija saat-
taa hämmentyä. 

Yksi teks-
teissä ilmene-
vä puhekieli- 

Vahemmistokielisten 	
nen piirre on 

 omistusilitteen 

oikeuksista kerrotaan 	puuttuminen. 
Jo pelkästään 

suomeksi ja ruotsiksi 	tämä piirre rut- 
tää tekemään 

paaasiassa hyvun. 	tekstistä liian 
vapaamuotois- 
ta, esimerkiksi 

Meidän kunta tarjoaa paljon palveluita sinun 
hyväksi. -+ (Meidän) kuntamme tarjoaapaljon 
palveluita (sinun) hyväksesi. 

Ruotsin kielessä on tavallista, että substan- 
tiiveille annetaan määritteitä prepositioiden 
avulla, mutta tämä ej käy päinsä suomessa. 
Förvaltningsområ det for finska språket ej ole 
hallin toalue suo men kielelle, vaan suo men kie-
len hallintoalue, eikä gummibåt med motor ole 
kumivene moottorilla, vaan esimerkiksi kumi-
nen moottorivene. 

Melko tavallista on yksi-, se- ja tämä-sano- 
jen runsas käyttö suomenkielisissä teksteis-
så, joissa niillä ikään kuin korvataan ruotsin 
artikkeleita. Esimerkiksi Lukuvuosi koostuu 
yhdestä syys- ja yhdestä kevätkaudesta -* Lu-
kuvuosi koostuu syys- ja kevätlukukaudesta; 
Näillä sivuilla on tietoa kunnan palveluista. 
Sivuilla on tietoa kunnan palveluista. 

Puhekielessä passiivimuotoista verbiä käy- 
tetään usein monikon ensimmäisessä persoo-
nassa, mutta yleiskieleen passiivin käyttö ej 
sovi, esimerkiksi me huolehditaan - me huo-
lehdimme. Toisinaan teksteissä on myös mui- 

ta puhekielisiä verbimuotoja, kuten hän tar-
vii - hän tarvitsee 

Lauserakenteiden tasolla näkyy joskus ta-
junnanvirtamaisuus. Koukeroiset lauseketjut 
tulisi muokata tiiviiseen, loogiseen muotoon. 
Yksi keino on käyttää lauseenvastikkeita, 
mikä on kätevä tapa vähentää sivulauseiden 
määrää pitkissä virkkeissä. Lauseenvastikkeet 
tekevät tekstin asiatyy!iseksi: esimerkiksi Jos 
onnettomuus on niin vakava, että pelastustyön 
johtaja arvioi, että yleisöä on tiedotettava, niin 
voidaan käiyttää hälytysäänimerkkiä. - Hä-
lytysäänimerkkiä voidaan ki)ittää silloin, kon 
pelastustyön johtaja arvioi onnettomuuden ole-
van niin vakava, että asiasta on tiedotettava 
yleisölle. 

Sanajarjestys 

Suomessa on vapaa mutta ej mielivaltainen 
sanajärjestys. Käänteisen sanajärjestyksen 
käyttäminen suomessa ruotsin kielen mallin 
mukaan tekee tekstin jäykäksi. Lukija saattaa 
miettiä, rnitä asiaa epätyypu!lisen sanajärjes-
tyksen avulla on haluttu korostaa. Ainakin 
tekstistä tulee kömpelömpää, esimerkiksiJot-
ta saataisiin estettyä huonon sisäilman aiheut-
tamat haitat, tulee asunnon olla suunniteltu... 
-~ Jotta huonon sisäilman aiheuttamat haitat 
saataisiin estettyä, asunnon tulee olla suunni-
teltu... 

Myös liikkuvat määritteet aiheuttavat on-
gelmia. Usein ne sijoitetaan lauseisiin ruot-
sin sääntöjen mukaan. On hyvä muistaa, että 
suomessa määrite viittaa aina seuraavaan sa-
naan, esimerkiksi Tämän voi ainoastaan tehdä 
asianomainen. -* Tämän voi tehdä ainoastaan 
asianomainen. 

Melko y!eistä on myös määritteiden sijoit-
taminen erisnimen eddie niin kuin ruotsis-
sa. Suomessa määritteen paikka on kuitenkin 
erisnimen ja numeraalin jäljessä, esimerkiksi 
Emilie-täti (ei täti Emelie) ja i. -j. vuosikurssi 
(ei vuosikurssi 1-3). 
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Sanasto 

Ruotsinsuomen kielenhuollon periaatteiden 
mukaan yhteiskunnan virastoista, laitoksista 
ja ilmiöistä käytetään ruotsinkielisestä nimes-
tä mahdollisirnman vähän poikkeavaa suo-
menkielistä vastinetta, etenkin silloin, kun 
Suomessa ej ole täysin vastaavaa käsitettä. 
Muuten käytetään suomalaisia sanoja, esi-
merkiksi lounasta (ej etelälänttä), kuntalaisia 
(ej kansalaisia). 

Suomenkjelisiä vastineita on hyvä käyttää 
vierassanojen sijasta aina, kun se on mah-
dollista. Eventit ovat siis tapahtumia, micro-
fichelaite on mikrokortinlukulaite, webbosoite 
on internetosoite, www-osoite tai nettiosoite. 
Vierasperäisten sanojen oikeinkirjoituksessa 
kannattaa olla vaippaana, sillä suomenkieli-
nen kirjoitusasu saattaa poiketa ruotsalaises-
ta, esimerkiksi procentti -+ prosentti, saxofoni 

saksofoni. 
Usejn huomaa, että pienet vjvahde-erot 

ovat vaikeita erottaa. Esimerkiksi seuraavat 
sanaparit menevät helposti sekaisin: valmistus 
- valmistelu: kokouksessa käsiteltävien asioiden 
valmistus kuuluu lautakun nalle - kokouksessa 
käsiteltävien asioiden valmistelu kuuluu lauta-
kunnalle; perustus- - perustamis-: kaupungin 
perustusvuosi on 1559 - kaupungin perusta-
misvuosi on 1559. Vaikka ero on pieni, väärä 
sana vakiintuneessa ilmaisussa voi olla vie-
raan ja kömpelön tuntuinen, esimerkiksi toi-
voa - toivottaa: Toivomme sin ut tervetulleeksi 
- Toivotamme sinut tervetulleeksi. Joskus vää-
rä sana saattaa synnyttää tekstiin tahattoman 
asiavirheen, esimerkiksi 1änsiuo1e11a - länsi-
osassa; Humppila sijaitsee Suo men 1änspuo1ella 

länsiosassa. 

Yhdyssanat ja -merkki 

Myös yhdyssanojen kirjoittamisessa näyttää 
olevan epävarmuutta. Yksi monessa tekstis-
sä toistunut vjrhe on "suomenkieli", joka oj-
keinkirjoitussääntöjen mukaan kirjoitetaan 

kahdeksj sanaksi: suomen kieli. Kannattaa 
kujtenkjn muistaa, että adjektiivi suomenkie-
linen kirjoitetaan yhteen. Toisaalta suomi on 
kujtenkjn ruotsin kielen lailla yhdyssanakieli, 
ja välillä sanat ovat pitkiäkin, kuten nollatak-
saperiaate (ei: nolla taksa periaate). 

Suomessa yhdyssanan osat erotetaan roi-
sistaan yhdysmerkillä silloin, kun edellinen 
osa loppuu samaan vokaaliin kuin millä jäl-
kimmäinen osa alkaa. Vjjva helpottaa osien 
hahmotramista (esim. tiistai-iltapäiuä). Yh-
dysviivaa voidaan käyttää myös silloin, kun 
yhdyssanan osana on vieraskielinen, vajkeastj 
hahmotettava sana, esjm. microfiche-laite. 

Sinuttelu 

Sinurtelu on huomarravasti yleisempää ruor-
sin- kuin suomenkielisissä asiateksteissä. 
Missään tapauksessa kaikkea sinutrelua ej ole 
rarpeen karsia suomalaisisrakaan teksteistä. 
Kannatraa kuirenkin kokeilla muira suomen-
kielisiin teksteihin sovelruvia ilmaisutapo-
ja: esimerkiksi kun haet tukea -* kun tukea 
haetaan, kun tukea hakee tai tukea haettaessa; 
sinä olet oikeutettu tukeen - kaikki kuntalai-
set ovat oikeutettuja tukeen. 

Suomessa sinuttelu on aina suoraa puhur-
telua. On risririiraisra sanoa, että "sinulla on 
oikeus käyttää suomea, meänkieltä ja saamea 
ollessasi yhteydessä kuntaan", ellei puhuta 
henkilölle, jolla on oikeus käyttää kaikkia 
näitä kieliä. 

Persoona- ja omisruspronominit voi hy-
vin järrää pois silloin, kun ne eivät ole vält-
tämättömiä. Jos ensimmäisessä tai toisessa 
persoonassa käyrerään verbin lisäksi persoo-
napronominia, tekijä korosruu. Omisruspro-
nom inien runsas käyrrö runruu helposti alle-
viivaavalra ja korostavalta. On neutraalimpaa 
sanoa olemme hoitoalan asiantuntijoita kuin 
me olemme hoitoalan asiantuntijoita tai kun-
tamme haluaa työskennellä kuin meidän kun-
tamme haluaa työskennellä. 
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Muuta 

Komparatiivia käytetään suomessa vain si!-
bin, kun vertailukohde on selvästi näkyvissä, 
Palvelunumerossa vastaamme yksinkertaisem-
piin kysymyksiin - yksinkertaisiin. 

Tu/la-futuurin käyttö suomessa on turhaa, 
ja viittauksen tu!evaisuuteen voi tehdä muil-
la keinoin, esimerkiksi Tulemme lisäämään 
sivuille suomenkielisiä tekstejä. -* (Vastaisuu-
dessa) lisäämme sivuille suomenkielisiä tekstejä. 

Voida-verbi saattaa pehmentää tekstin sä-
vyä, mutta toisaalta sen liiallinen käyttö tuo 
tekstiin epävarmuutta ja monitulkintaisuut-
ta, esimerkiksi Kuntalaisilla voi olla oikeus 
suomenkieliseen palveluun. - Kuntalaisilla on 
oikeus suomenkieliseen palveluun. 

Hyvä suomenkielinen sivusto 

Suomenkielinen sivusto on hyvä silloin, kun 
suomenkieliset tekstit muodostavat helposti 
hahmotettavan kokonaisuuden ja kun tietoa 
on mahdo!lisimman laajasti ainakin tärkeim-
miltä osa-alueilta, kuten vanhustenhuollosta 
ja esikoulusta sekä siitä, onko kunnassa mah-
dollista saada suomenkielistä opetusta. Suo-
menkielisestä palvelusta tulee kertoa kun-
kin palvelun kohdalla, ja sivustolla tulee olla 
maininta suomenkielisestä puhelinpalvelusta 
ja soittoajoista. On myös tärkeää, että suo-
menkielisten työntekijöiden yhteystiedot on 
heippo löytää. 

Verkkosivujen tekstin on oltava tyylil-
tään neutraalia mutta ystävällistä. Kirjoitta-
ja ej asetu lukijan yläpuolelle, mutta teksti ej 
ole myöskään juan toverillista tai puhekieli-
mäistä, sillä hyvä tyyli herättäii luortamuksen 
kunnan tiedotukseen ja palveluihin. Tekstin 
on oltava asiallinen eikä siinä saa olla huoli-
mattomuusvirheitä. Tekstien on myös oltava 
yhtenäisiä kokonaisuuksia, niin että ne ete-
nevät loogisesti ja ne on helppo ymmärtää. 
Tekstien on oltava sellaisia, että niistä välittyy 
lukijalle oleellinen tieto. Kieli ej kuitenkaan  

saa olla selkokie!tä, vaan tekstien tulee vasta-
ta tyyliltään ja asiasisällö!tään ruotsinkie!isiä 
a!kutekstejä. Lisäksi on hyvä, että keskeisim-
mät käsitteet ja palvelut on mainittu tekstissä 
myös ruotsiksi. 

Hyvillä verkkosivusto illa teksti noudattaa 
yleiskielen normeja. Sinuttelua käytetään so-
pivasti ja johdonmukaisesti niin, että tekstiin 
tulee ystävällinen ja välitön sävy. Välimerkke-
jä käytetään suomen normien mukaisesti ja 
erityisen huolellinen on oltava pilkutuksessa, 
sillä suomen pilkkusäännöt poikkeavat ruot-
sin säännöistä. Hyvässä tekstissä sanavalinnat 
ovat onnistuneita ja teksti kuubostaa luonte-
valta. Tiedotus on hyvää, kun lukija pystyy 
omaksumaan tiedot ja vaikutelmat ilman, 
että hänen tarvitsee kiinnittää huomiota teks-
tien kieliasuun. 

Lopuksi 

Hallintoabuekuntien verkkosivustoibla on 
ilahduttavan paljon hyviä esimerkkejä siitä, 
että suomenkiebisille halutaan tarjota laadu-
kasta palvelua heidän omalla kieleblään. Toi-
vottavasti myös suomenkielisistä verkkosivus-
toista tulee kunnille kunnia-asia. On tärkeää, 
että suomenkielisillä verkkosivuilla tarjotaan 
monipuolista tietoa suomeksi, mutta yhtä 
tärkeää on, että suomen kieli on hyvää. Puut-
teellinen ja heikko kiebi saattaa vaikeuttaa 
ymmärtämistä ja aiheuttaa jopa asiavirheitå, 
eikä se ainakaan anna luotettavaa kuvaa kun-
nan palveluista. Lisäksi verkkosivustoilla on 
merkittävä rooli ruotsinsuomen säilymisessä 
ja kehittämisessä. Suomenkielisille on tärkeää 
tarjota monipuolisia ja hyvälaatuisia tekstejä, 
jotta suomi pysyisi ilmaisukykyisenä ja vivah-
teikkaana kielenä myös Ruotsissa. itu 

Kirjoittaja on tamperelainen opiskelija. Hän 
oli kevättalvehla 2012 harjoittehijana Kiehineu-
vostossa. 

8 KELVEST 4.2012 



SEMINAARISATOA 

Leena Huss 

Elpyykö suomi Ruotsissa? 

vielä vuosikymmen sitten ruotsinsuo-
malaiset tai muut vähemmistöt tuskin 
puhuivat elvytyksestä. Nykyään tilanne 

on toinen: elvytys-ajatus on levinnyt ja juur-
tunut vähemmistöihin niin, että siitä keskus-
tellaan melkein päivittäin sekä sosiaalisessa 
että perinteisessä vähemmistömediassa ja 
hallintoaluekuntien neuvonpidoissa. Tietoi-
suus oman kulttuurin ja kielen uhanalaisuu-
desta on levinnyt. Tutkijat ovat keskustelleet 
elvytyksestä jo kauan. Tutki muskirjallisuu-
den mukaan kielen elvytys eli revitalisaatio 
(språklig revitalisering, language revitaliza-
tion) on sitä, että uhanalaisen tai heikenty-
neen kielen elinvoimaa lisätään löytämällä 
sille uusia käyttöalueita ja uusia puhujia. Kie-
len elvytys on myös kielellisen sulauttamisen 
vastakohta eli kielenvaihdon kääntämistä 
vähemmistökielelle suotuisaan suuntaan (vrt. 
Fishman '99,). 

Vuonna 2009 kielen elvytys ilmestyi en-
simmäisen kerran hallituksen vähemmistö-
potiittiseen esitykseen. Kyseessä oh "Från 
erkännande till egenmakt. Regeringens stra-
tegi för de nationella minoriteterna" (Prop. 
2008/09:158, 35), jossa käsiteltiin tarvetta el- 

vyttää Ruotsin kansallisia vähemmistökieliä. 
Vähemmistökielten tilanne huononee koko 
ajan, koska yhä harvemmat ihmiset puhuvat 
niitä ja nykyisten puhujien kielitaito ja mah-
dollisuus välittää kieli seuraavalle sukupol-
velle heikkenevät koko ajan. Hallitus totesi 
myös, että meneillään oleva kielenvaihtopro-
sessi voidaan pysäyttää ja kääntää, eli kieliä 
voidaan elvyttää. Tämä oli tärkeä virstanpyl-
väs Ruotsin kansallisessa vähemmistöpolitii-
kassa. 

Kielitaidon heikentymiseen ja uhanalai-
suuteen on pohiittiset ja sosiaaliset syyn-
så, mikä merkitsee sitä, että täytyy elvyttää 
muutakin kuin itse kieltä. Oman kielen el-
vyttäminen liittyy etnisiin herätysliikkei-
sim, dekolonisaatioon ja vähemmistöjen 
emansipaatioon. Se edellyttää aikaisemmin 
stigmatisoitujen kielten tai varieteettien uu-
delleen arviointia, mitä puolestaan saattavat 
vastustaa sekä enemmistö että vähemmistö. 
Aikaisemmin halveksittua kieltä aletaan taas 
arvostaa, ja kieltä vaihtaneet henkilöt voivat 
tuntea joutuneensa tilanteeseen, jossa vanho-
ja haavoja revitään auki. Kuten eräs haastat-
telemani Pohjois-Norjan kveeni ilmaisi asian: 
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Ensin ihmiset pakotetaan jättämään kielensä, 
ja kun siihen on vihdoin alistuttu ja jotenkin 
sopeuduttukin, saa kuulla, että nyt kieli on 
opeteltava uudelleen. Valtion sanktioima kie-
len elvytys on kuitenkin monelle myönteinen 
asia; sillä hyvitetään aikaisemmat vääryydet ja 
se, että on loukattu kielellisiä oikeuksia. 

Esitykses-
sä korostetaan 

oria perheitä tulisi 	sovinnon tar- 
vetta yhteis- 

rinustaa käyttämään 	kunnan ja his- 
toriallisten vä- 

mea. 	 hemmistöjen 
välillä. Halli- 
tus kuvailee 

itsekriittisesti, kuinka vähemmistöryhmien 
ihmisoikeuksia on Ruotsissa loukattu monin 
tavoin. Vähemmistöt ovat olleet turvattomia 
ja ne on marginalisoitu, niitä on pakkosiir-
retty ja karkotettu, vähemmistöön kuuluvien 
lapsia on otettu huostaan ja monelta on rus-
tetty oma kieli ja kulttuuri. Tästä synkästä 
historiasta on hyvä kertoa myös enemmis-
tölle, kun ihmetellään, miksi juuri näitä viit-
tä vähemmistöä ja vähemmistökieltä tulee 
tukea muita enemmän. 

Onnistumisen edellytyksiä 

Virallinen kieli- ja vähemmistöpolitiikka an-
taa perustan kielen elttämiselle, mutta hy-
viin tuloksiin pääsemiseksi tarvitaan myös 
kielten puhujien omaa, vahvaa panosta. Yk-
sittäisten ihmisten ja perheitten kielivalinnat 
ratkaisevat viime kädessä, säilyykö kieli elävä-
nä vai katoaako se vähitellen kokonaan. Val-
tion virallinen kielipolitiikka tulisi suunnata 
niin, että se antaisi ihmisille edellytykset vä-
hemmistökieltä tukeviin valintoihin. Yritän 
seuraavassa selvittää, mitä tällaiset edellytyk-
set ovat ja miten niitä voisi soveltaa suomen 
kielen tilanteeseen. Tukeudun siinä Francois 
Grin -nim isen tutkijan ajatuksiin kielen säi- 

lymiseen vaikuttavista tekijöistä (Grin 2003). 

Hänen mukaansa niitä on kolme: mahdolli-
suus oppia kieltä, mahdollisuus käyttää kieltä 
ja halu käyttää kieltä. Mikään niistä ej riitä 
yksin, vaan kaikkia kolmea tarvitaan, ios ide-
litaidon halutaan säulyvän. 

Mahdollisuus oppia kieltä 

On ensinnäkin selvää, että täytyy olla mah-
dollisuuksia oppia kieltä. Suomi on kuiten-
kin siinä mielessä tyypullinen uhanalainen vä-
hemmistökieli, että sen puhujia lienee eniten 
vanhimmissa sukupolvissa. Nuoria perheitä 
tulisi kannustaa käyttämään suomea koto-
na ja valitsemaan lapsilleen suomenkielisen 
päivähoidon. Vähemmistölain myötä mah-
dollisuus valita päivähoito on kasvanut mo-
nissa kunnissa. Sosiaa!isen median mukaan 
nuorten vanhempien kiinnostus suomeen ja 
suomenkieliseen päivähoitoon näyttää viime 
aikoina lisääntyneen. 

Opetuksen tilanne on kuitenkin erittäin 
huono. Joullakin lapsilla ja nuorilla on mah-
do!lisuus kiiydä ruotsinsuomalaista vapaa-
koulua, jossa opetetaan myös suomeksi. Per-
heellä on onnea, jos lähikoulussa on tarjol-
la äidinkielenopetusta, mutta joskus lapsi ej 
saa osallistua edes siihen. Syynä saattaa olja, 
että lapsella ei rehtorin tai muiden äidinkie-
lenopetuksesta päättävien mukaan ole koulu-
lain edellyttämää kielen "perustaitoa", joka 
määritellään milloin mitenkin. Viime aikojen 
mediakeskustelu saattaa helpottaa tilannetta, 
vaikka yksi viikkotunti äidinkielenopetusta ci 
silti riitä tueksi lapselle. Suomen kielen taitoa 
heikentää se, että kaksikielisiä opetusmuotoja 
on vähän ja että koululaissa on pykälä, jonka 
mukaan muuta kieltä kuin ruotsia (tai tietyis-
sä tapauksissa englantia) saa käyttää koulussa 
opetuskielenä enintään 50 prosenttia opetus-
ajasta. Suomenruotsalaisten, walesilaisten ja 
katalaanien omakielisten koulujen tai Kana-
dan kielikylpyjen kaltaiset opetusmuodot oh-
sivat Ruotsissa koululain vastaisia. 

Nu 

kai 

SU( 
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Entä onko mahdol!isuutta kehittää mui-
ta tapoja oppia suomea? Voisivatko puhe-
harjoitusta kaipaavat käyttää pikaviestin-
täohjelmia päästäkseen yhteyteen muiden 
kieltä opettelevien kanssa? Voitaisiinko jär-
jestää samankaltaisia mentoriohjelmia, joi-
den avulla eteläsaamelaiset ovat auttaneet 
saamen opiskelijoita löytämään äidinkie!isen 
saamenpuhujan innostamaan suj uvan puhe-
kielen oppimisessa? Voisiko jokaviikkoinen 
kielikahvila tarjota halukkaille hauskan tavan 
kokoontua yhteen ja harjoitella yhdessä? Ide-
oita on monia, jos on valmis kokeilemaan ja 
ottamaan oppia muiden vähemmistöryh mi-
en onnistuneista kie!enelvytyshankkeista. 

Mahdollisuus käyttää kieltä 

Kielitaito ci kehity, jos sitä ci pääse käyttä-
mään. Miten voisimme luoda kielelle uusia 
käyttömahdol!isuuksia? Onko tarjolla muuta 
kuin nykyistä yhdistystoimintaa, kulttuuria 
ja mediaa? Voisimmeko käyttää suomea uu-
sissa, suosituissa yhteyksissä, joissa tähän asti 
on käytetty vain ruotsia? 

Esimerkkejä uudenlaisista kielen käyttö-
alueista ovat erilaiset lasten- ja nuortentapah-
tumat. Hauskalla ja kiinnostavalla toimin-
nalla innostetaan kuuntelemaan ja käyttä-
mään suomea eikä kielen oppimisesta tehdä 
pääasiaa. Tyypillinen esimerkki on Mukulat-
Fest, joka kiertää kunnissa ja kokoaa yhteen 
lapsiperheitä. Tapahtumat ovat kaksikielisiä, 
mikä houkuttelee myös kielensä menettä-
neitä tai omasta mielestään suomea heikosti 
taitavia tuomaan lapsiaan suomalaiseen ym-
päristöön. Paikallisia resurssihenkilöitä ja las-
tenkerhoja on mukana ohjelmanteossa, mikä 
sekin lisää suomen kielen käyttöä hyvin in-
novatiivisella tavalla. Esimerkiksi capoeira-, 
sarjakuvanteko- ja rappikursseissa yhdistyvät 
toiminta ja kieli, ja suomi saa uusia käyttö-
alueita. 

Aikuisille on hallintoaluekun n issa tarjolla 
entistä enemmän suomenkielisiä kulttuuri- 

tapahtumia ja kursseja. Suomea voi käyttää 
myös viranomaisyhteyksissä, mikä kohottaa 
suomen statusta merkittävästi myös enem-
mistön silmissä. 

Halu käyttää kieltä 

Miten voisimme houkutella mukaan ihmisiä, 
jotka osaavat kieltä mutta eivät halua käyttää 
sitä? ja kuinka voimme vahvistaa halua oppia 
menetetty kieli? Saamelaisten kielikeskuk-
sessa on meneillään Kielisalpa-hanke, jonka 
tarkoituksena on auttaa ihmisiä pääsemään 
eroon kielenelvytyksen psykologisista esteistä. 
Kielisalpa eli se, ettei pysty puhumaan omaa 
vähemmistökieltään, voi johtua kielteisistä 
kokemuksista tai lähipiirin painostuksesta. 
Kognitiivisessa terapiassa osanottajat oppivat 
vähitellen vaikuttamaan omiin ajatuksiin-
sa ja käyttäytymismalleihinsa ja ylittämään 
kynnyksen, joka on 
estänyt kielen puhu- 
misen. 

Halu käyttää vä- 
Aidinkielenopetuksen 

hemmistokielta kas- 
vaa myös, kun tar- 	tilanne on erittäin 
jolla on monenlaista 
kulttuuria ja media- 	huono. 
tarjontaa. Kielten 
meriittiarvo on tät- 
keä tekijä, kun on 
motivoitava nuoria ja aikuisia käyttämään ja 
kehittämään suomen kielen taitoaan. Hallin-
toaluekunnissa, ja muuallakin, on nykyään 
tarjolla työtä suomen kieltä taitaville. Esi-
merkiksi kielitaitoisista esikoulun ja koulun 
opettajista, vanhusten hoitajista, kunnan 
virkamiehistä, kulttuurialan työntekijöis-
tä, kääntäjistä ja tulkeista on puute, ja heitä 
tarvittaneen tulevaisuudessa yhä enemmän. 
Suomea taitavia tarvitaan myös Suomen ja 
Ruotsin välisiin ja pohjoismaisiin yhteyksiin, 
joissa ruotsinsuomalaisilla ja suomenruotsa-
laisilla on tärkeä tehtävänsä. 
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Onnistuuko elvytys 

Mikä suomen tilanne on Ruotsissa juuri nyt? 
Onnistuuko meneillään oleva elvytys? Onko 
suomen puhujien määrä lisääntynyt? 

Ruotsissa ei ole kielitilastoja, mikä vai-
keuttaa arviointia. Omakielinen esikoulu 
ja vanhustenhuolto tuntuvat kiinnostavan 
yhä enemmän, mutta suomen käyttö kun-
nan viranomaisten luona ei vaikuta lisään-
tyneen. Toisaalta on kunnan työntekijöitä, 
jotka käyvät suomen kursseilla voidakseen al-
kaa käyttää suomea työkielenään. Muillekin 
kursseille tuntuu etsiytyvän suomalaista su-
kujuurta olevia ihmisiä, jotka haluavat oppia 
menetetyn kielen. Monelle se on aikamoinen 
haaste, ja on tärkeää, että he saavat tuntea 
olevansa tervetulleita suomenkielisiin tapah-
tumiin. Tulisi välttää liian tiukkoja tapoja 
määritellä, mitä suomen kielen osaaminen ja 
"hyvä kieli" ovat, ja nähdä kielen oppiminen 
elinaikaisena prosessina. Kielenoppijoita on 
kannustettava ja heille tulee tarjota mahdol-
lisimman paljon tilaisuuksia kielitaitonsa ke-
hittämiseen. 

Onko suomen kieli turvassa? 

Milloin voi sanoa kielen olevan turvassa? En-
nustaminen on vaikeaa, ja tiedämme, että 

jotkin ennusteet vähemmistökielten häviä-
misestä ovat osoittautuneet vääriksi. Hyvin 
pienet ja "heikot" kielet ovat voineet säilyä 
vuosisatoja ja toisaalta suurehkot vähemmis-
tökielet, kuten bretoni, ovat saattaneet joutua 
uhatuiksi lyhyessä ajassa, kun perheissä on 
siirrytty puhumaan enemmistökieltä. Ruot-
sin kielellä on Suomessa kansainvälisesti kat-
soen erittäin vahva asema, mutta monet suo-
menruotsa!aiset ovat huolissaan siitä, miten 
heidän kielensä selviytyy tulevaisuuden haas-
teista. Ruotsinsuomalaisterikaan ej siis tulisi 
tyytyä siihen, että suomen tilanne Ruotsissa 
on valoisampi kuin ennen. Meidän tulisi 
nähdii mahdollisuudet ja innostaa ja aut-
taa toisiamme käyttämään suomea ja välit-
tämään sitä seuraaville sukupolville. Omien 
organisaatioidemme pitäisi avoimin mielin ja 
yhteistyössä muiden vähemmistöjen ja yhtei-
söjen kanssa pyrkiä siihen, että kielelliset oj-
keudet toteutuvat Ruotsissa. Se on haastava 
mutta samalla innostava, voimauttava ja uu-
sia una avaava tavoite. 

Kirjoittaja on Uppsalan yliopiston suomen kie-
len professori ja Hugo Valentinin keskuksen tut-
kim usjohtaja. 
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SUOMEN KIELI TYÖSSÄ 

Anne Simonsson 

Suomi Ruotsin kirkon 

papin työssä 

U
nen rajamailta kurottaudun etsimään 
yöpöydällä soivaa kännykkääni. Sai-
raanhoitaja !uurin toisessa päässä on 

mie!!yttävä!!ä tavalla rutinoitunut, turvalli-
nen. Saan tarvittavat tiedot, pukeudun val-
miiksi varaamiini vaatteisiin ja kiinnitän vielä 
magneettisen, Ruotsin kirkon logolla varus-
tetun nimikyltin papinpaitaani. Suljen koti-
oven ja astelen autolle. 

"Klara Amanda, minä kastan sinut Isän ja 
Pojan ja Pyhän Hengen nimeen". Piirrän kas-
tevedellä kostutetulla sormellani ristin hyvin 
pienelle, kurttuiselle otsalle. Sairaalan laitteet 
rahisevat hiljaa taustalla, aika on pysähtynyt. 
Luen siunauksen kahdella kielellä ja tiedän, 
että vaikka haluaisin, en voi tehdä juurikaan 
enempää. Halaamme hyvästeiksi. Tunnen 
äidin kyyneleet omilla poskillani, kun hän 
kuiskaa: "Tack". Isä katsoo pienokainen sylis-
sään silmiini ja sanoo: "Kiitos". 

Kahden viikon kuluttua saan suuren luot-
tamuksen osoituksen. Saan olla mukana 
kiertiimässä yhden neljästä messinkiruuvista 
kiinni pienen arkun kanteen. Käsilaukkuun  

pakkaamani virsikirja pysyy siellä, sille ej ole 
juuri nyt käyttöä. Kaksi runoa ryppyisellä 
lapulla riittävät, toinen suomeksi, toinen 
ruotsiksi. Hyvää matkaa pienokainen. Me 
emme unohda sinua. 

Yksi papin työn mielekkäimpiä tehtäviä 
on menetysten ja surun äärellä yhdessä vii-
pyily, hitaiden hetkien jakaminen. Ja samal-
la työni on täynnä ilojuhlia ja arkihauskaa. 
Nautin suuresti seistessäni kirkon eteisessä 
vastaanottamassa kuplivan iloisia häävieraita 
ja saadessani toivottaa suomenkieliset vieraat 
tervetulleiksi heidän omalla äidinkielellään. 
Näen miten kovasti ihmiset ilahtuvat siitä. 
Vaikka kirkko sinänsä ci olisi tuttu ja turval-
linen ympäristö, oman kielen kuuleminen 
lämmittää ja lisää kotoisuuden tunnetta. 

Kun muutin Ruotsiin kuusitoista vuotta 
sitten, kesti melkein kaksi vuotta ennen kuin 
tietooni tuli, että Ruotsin kirkko tekee työ-
tä myös suomeksi. Ensikosketukseni tuohon 
työhön oli valtava kotiintulon kokcmus: tääl-
lä puhutaan minun kieltäni, täällä lauletaan 
minun virsiäni. Olen itse täysin suomenkieli- 
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sestä perheestä ja suvusta, ja minulle on mer-
kinnyt todella paljon, että olemme voineet 
kutsua Suomen läheiset ja ystävät häihin ja 
ristiäisiin tänne ilman pe!koa, että he kokisi-
yat kielellistä ulkopuolisuutta juhlatilanteis-
sa. 

Yksi tärkeimmistä tavoitteistani Uppsalan 
suomenkielisen seurakuntatyön johtajana on, 
että tieto suomenkielisestä ja kaksikielisestä 
seurakuntatyöstä tavoittaisi kaupunkimme 
kaikenikäiset ruotsinsuomalaiset. 

Käytännössä suuri osa työstäni on kaksi-
kielistä. Hau-
tajais-, hää- ja 
kastej umalan- 

ilussa opitut laulut 	palveluksissa 
osa vieraista on 

puIILdVcIL VdIIIIU)LII 
aina suomen- 

arkea. 	 kielisiä ja osa 
ruotsinkielisiä. 
Kaksikie!isenä 
pappina haluan 

huolehtia siitä, että kaikki saavat kokea ole-
vansa osa samaa joukkoa, yhtä tärkeitä yh-
teisen hetken toteuttamisessa. Hautajaisten 
muistotilaisuuksissa rohkaisen ihmisiä aina 
kertomaan muistoja vainajasta omalla äi-
dinkielellään ja tarjoudun tuikkaamaan pu-
heiden sisällöt toisenkielisille. Kielen vaih-
tamisesta kaksikie!isissä tilanteissa on tullut 
vuosien mittaan itselleni ongelmatonta, jopa 
nautittavaa. Koen että kaksikielisyys on va!-
tava rikkaus. 

Papin työ ej ole vain pyhätyötä ja juhla-
kahveja vaan myös täynnä arkisia kohtaami-
sia. Olen saanut tänä syksynä opetella uudes-
taan mm. Afrikan tähden pelaamisen suo-
menkielisten lastenkerholaistemme toiveesta. 
Seurakuntamme lastentoiminta kokoaa yh-
teen niin ensimmäisen, toisen kuin kolman- 

nen polven ruotsinsuomalaisia lapsia. On 
upeaa saada olla vahvistamassa näiden lasten 
identiteettiä ja tarjoamassa lapsiperheille yh-
teyttä toisiin suomenkielisiin ja kaksikielisiin 
perheisiin. 

Tärkeä osa työtäni on olla kuulolla, kun 
joku haluaa puhua luottamuksellisesti omas-
ta elämästään. Vaikka useimmat seurakun-
talaisistamme osaavat ruotsia vallan hyvin, 
kokemukseni mukaan vaikeista ja tunnepi-
toisista asioista puhuminen on turvallisinta 
omalla äidinkielellä. Mihin elämänalueeseen 
tai -vaiheeseen pohdittavat asiat liittyvätkin, 
ihm isen koko elämä, varhaislapsuudesta asti, 
on aina läsnä tilanteessa, ja suuri osa elämäs-
tä on useimmiten eletry ja koettu suomeksi. 
Monelle ruotsinsuomalaiselle suomi on si-
simmän kieli, ja siksi myös rukouksen kieli. 

Uppsalassa avattiin viime keväänä suo-
menkielinen vanhainkoti, josta otettiin pian 
yhteyttä ja toivottiin yhteistyötä seurakun-
nan kanssa. Perjantaisista vanhainkotihet-
kistä on tullut hienoja juhlahetkiä. Viimeksi 
otin mukaani vanhan kastemekon ja moni 
vanhuksista innostui kertomaan muistoja 
omasta tai lastensa kasteesta. Vanhainkodin 
asukkaista osa on kaksikielisiä, osa ej koskaan 
ole oppinutkaan ruotsia ja osalle taas on jää-
nyt jäljelle vain suomen kieli. Tuttujen, jo 
koulussa opittujen suomenkielisten laulujen 
ja virsien laulaminen yhdessä on selvästi pi-
ristävää vanhainkodinkin arjessa. Ensi ker-
ralla tanssitaan, sillä kirkkomuusikkomme 
on koonnut bändin soittamaan suomalaista 
tangoa ja valssia, ja pyörätuolia käyttävätkin 
ovat uhonneet lähtevänsä tanssiin! a 

Kirjoittaja on Ruotsin kirkon pappija Uppsa-
Ian suomenkielisen seurakuntatyön johtaja. 

KoL 
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kolumni 

Ruotsinsuomalaisuuden kuvaa 

muutetaan 

R
uotsinsuomalaisten arkiston 
Arvet-nä yttely kiertää Ruotsia. Näyt-
tely on ollut länsirannikolla, mistä se 
tehtyään mutkan Uppsalaan on saa-
punut Eskilstunaan. 

Näyttelyssä ruotsinsuomalaisten nuori su-
kupolvi tuomitsee pakkosulauttarniseen pyr-
kineen Ruotsin yhteiskunnan. Vaikka suku-
polven identiteetti on yksilöllinen, nuorilla 
on haluja vastustaa ruotsalaistamispaineita. 
Jotkut ovat löytäneet ruotsinsuomalaisen 
identiteettinsä etsiessään lapsilleen suomen-
kielistä hoitopaikkaa. Tulehtuneita haavoja, 
kuten suomen kielen menetystä, auotaan Ar-
vet-näyttelyssä karvaiden kokemusten saat-
tamana - mutta näyttelyn perussävy on toi-
veikas. Suomen kielen taidosta on havaittu 
olevan hyötyä työelämässä, on olemassa suo-
menkielisiä esikouluja ja kouluja ja kulttuu-
ria luodaan - totuttuja perinteitä rikkomalla. 
Oltuaan vuosikausia hiljaa nuori sukupolvi 
on astuniassa näyttämölle. 

Muutama vuosi sitten ej näyttelyä olisi 
pystytty rakentamaan. Näyttely tuli mahdol-
liseksi vasta hallintoalueuudistuksen rnyötä. 
Ensi kertaa Ruotsin historiassa ruotsinsuo-
malaisilla on lakiin perustuvia oikeuksia ja 
kunnilla velvollisuuksia. Roolit ovat vaihtu-
neet: kunnat, joissa aikaisemmin sivuutettiin 
suomalaiset, ovat nyt paneutuneet suomalais-
ten asiaan. On myös suornalaistaustaisia kun-
nanjohtajia ja -pollitikkoja. 

Arvet-nä yttely on kiertänyt vuoclen ajan 
seitsemän paikkakunnan kirjastoissa, Hanin-
genin kunnantalossa ja Uppsalan yliopistos-
sa. Se suuntautuu ruotsalaiselle enemmistöl-
le, jolle uuden ruotsinsuomalaisen kulttuurin 
olemassaolo on ollut tuntematon asia. Yleen-
sä on ihmetelty, onko Ruotsissa syntyneitä 
suomalaistaustaisia todella puoli miljoonaa! 

Näyttely on saanut myös kriittistä palau-
tetta. Joidenkin mielestä se on liian elitisti-
nen, koska ensi sijassa esitellään ooppera-
laulajia ja huippukokkeja. On kysytty, missä 
ovat arjen sankarit. Todellisuudessa ej yksi-
kään näyttelyssä mukana oleva ole syntynyt 
kukalusikka suussaan - vaan pahamaineisil-
la siirtolaisalueilla. Menestyksen takana on 
kova työ ja raadanta ensimmäisen polven 
tyyliin, nyt kuitenkin nykytodellisuutta vas-
taavissa rooleissa. 

Ruotsinsuomalaisten arkiston kokoama 
Arvet-näyttely kertoo uudesta polvesta, jon-
ka kokemukset ovat Ruotsista. Se pohjautuu 
haastatteluihin, joissa kaikki esiintyvät omal-
la nimcllään ja toimivat esikuvana muille. 
Näyttelyyn kuuluva kaksikielinen esittely on 
nähtävissä verkkosivustolla www.arkisto.org. 

Erkki Vuonokari 

Kirjoittaja on Ruotsinsuomalaisten arkiston 
johtaja. 
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KÄÄNTÄMISESTÄ 

Runa Heikkilä 

Audiovisuaalinen kääntäminen 

- tarkastelussa uutis- ja filmikääntäminen ja nilden erot 

A-diovisuaa!isella kääntämisellä eli 
av-kääntämisellä tarkoitetaan kuultuun 
ja nähtyyn perustuvaa kääntämistä eli 

yleensä tv-ohjelmien, elokuvateatterieloku-
vien, dvd-filmien yms. kääntämistä, mutta 
on myös erikoistapauksia, kuteri esimerkiksi 
ooppera- ja teatterikääntäminen. 

Olen toiminut av-kääntäjänä noin 15 vuot-
ta, sekä yksityisyrittäjänä freelance-pohjalta 
että myös työsuhteisena konsulttina. Kerron 
tässä kokemuksistani kääntäjänä ja uutis- ja 
filmikääntämisen eroista. Artikkeli perustuu 
Pohjoismaisessa kielikokouksessa Oslossa 30. 

elokuuta 2012 pitämääni esitelmään. 

Uutiskääntämisestä 

Uutiskäntämisestä minulla on kokemusta 
Ruotsin television, SVT:n, suomenkielisen 
uutislähetyksen eli Uutisten kääntämisestä. 
Uutiset on 15 minuutin uutislähetys SVT:n 
kakkoskanavalla arkl-iltaisin kello 17.45.  Kat-
sojia lähetyksellä on fl0ifl 100 000. 
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Uutiset on nimenomaan suomenkielinen 
lähetys: uutisankkuri lukee uutiset suomek-
si, mutta usein mukana on myös ruotsia tal 
muuta kleltä, esimerkiksi kun haastatellaan 
jotakuta, joka el puhu suomea. Se, mikä Uu-
tisissa sanotaan suomeksi, käännetään ruot-
siksi, ja se, mikä sanotaan ruotsiksi, käänne-
tään suomeksi. Se, mikä sanotaan jollakln 
muulla klelellä, käännetään sekä suomeksi 
että ruotsiksi, ja molemmankieliset käännök-
set näkyvät ruudussa samaan alkaan! 

Tämä asettaa kääntämiselle vaatimuksia, 
sillä ruudussa kerralla näkyvä teksti vol si-
sältää vain tietyn merkkimäärän eli määrän 
kirjaimia, muita merkkejä (kuten esimerkik-
si pilkkuja ja yhdysmerkkejä) ja viililyöntejä. 
Rivejä näkyy ruudussa kerralla vain kaksi ja 
vaikka rivin merkkimäärä vaihteleekin jon-
kin verran eri käännösohjelmien mukaan, se 
on enimmilläänkin floifl 40 merkkiä per nivi. 
Ruotsissa vain Uutisissa on tällainen kahden 
eri kielen tekstaus samassa ruudussa - Suo- 



messa se taas on normaali tilanne elokuva-
teattereissa, koska kaikki vieraskieliset eloku-
yat tekstitetään sekä suomeksi että ruotsiksi. 

Uutisläheryksen kääntäjiä on aina kaksi: 
toinen on suomentaja ja toinen ruotsintaja, 
eli toisen äidinkieli on suomi, toisen ruotsi. 
Koska lähetykscn pääkieli on suomi, suurin 
osa materiaalista käännetään ruotsiksi, mikä 
merkitsee, että myös suomentajan on käytän-
nössä käännettävä ruotsiin päin. Ruotsintaja 
kuitenkin aina lukee nämä ruotsinnokset ja 
vastaa ruotsinkielisen käjinnöksen kieliasusta. 

Kääntäjät ovat osa SVT:n suurempaa 
kääntäjäyhteisöii. Toisinaan lähetyksissä on 
kieliä, joita kumpikaan Uutisten omista 
kääntäjistä ej osaa. Tällöin on mahdollista 
pyytää apua talossa olevilta muilta kääntäjil-
tä. Ellei kukaan talon omista kääntäjistä osaa 
kyseistä kieltä, voidaan soittaa ulkopuoliselle, 
konsulttina toimivalle tulkille tai kääntiijälle, 
joka osaa kielen. 

Filmi- ja tv-kääntämisestä 

Elokuvia ja tv-sarjoja käännän yksityisyrittä-
jänä. Toimeksiannot tulevat yleensä elokuva-
käännöksiin erikoistuneilta käännöstoimis-
toilta. Teen niin sanottuja kakkoskäännöksiä, 
mikä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi englan-
ninkielinen elokuva on jo kertaalleen kään-
netty, minun tapauksessani yleensä ruotsiksi, 
ja se on myös ajastettu eli siitä on tehty yk-
köskäännös. Ajastaminen tarkoittaa sitä, että 
kullekin tekstille - ruudussa kerralla näkyväl-
le yhdelle tai kahdelle riville - on ohjelmoitu 
aika, jonka se kerralla ruudussa näkyy. 

Kakkoskäännöksiä tehdään siksi, että 
käännöksiä teettävät käännöstoimistot säästä-
vät teettämällä kakkoskäännöksiä ykköskään-
nösten sijasta. Ykköskäännöksestä ja ajasta-
misesta maksetaan huomattavasti enemmän 
kuin kakkoskäännöksestä. Kääntäjä on kak-
koskäännöstä tehdessään uscin myös ajastuk-
sellisesti "ykköskäännöksen armoilla", sillä 
ajastusta ej välttämättä saa muuttaa, vaikka  

se kohdekielen eli suomen kannalta olisikin 
suotavaa. 

Käännös ja ajastus tehdään käännösohjel-
malla. Markkinoilla on useita ohjelmia ja oh-
jelmat ovat kalliita. Jos haluaa ohjelman, jol-
la voi ajastaa, joutuu maksamaan vähintään 
14 000 kruunua mutta hinta voi olla mil-
tei kaksinkertainenkin. Monista ohjelmista 
on kuitenkin ilmaisversioita, mutta niillä ej 
yleensä pysty ajastamaan. Kakkoskäännöksiä 
niillä kuitenkin voi tehdä. 

Eroja ja yhtäläisyyksiä 

Uutislähetyksen ja elokuvan tai tv-sarjan jak-
son kääntämisessä on paljon yhtäläisyyksiä. 
Molemmissa on ennen kaikkea pystyttävä tu-
vistämään, sillä yleensä puhetta on huomat-
tavasti enemmän kuin mitä ruutuun mahtuu 
tekstiä. Sanotusta on pystyttävä nostamaan 
esiin kaikkein olennaisin, mikä sitten vie-
lä tiivistetään. Perustekniikka on siis sama, 
mutta erojakin on. 

Uutislähetys on 
kyseisen päivän työn 
tulosta: lähetys elää 	Sanotusta on 
ja muuttuu koko 

pystyttävä nostamaan 
litapalvan ja teKStit 
sen mukana. Muu- 	esiin kaikkein 
toksia tehdään koko 
toimitusajan miltei 	olennaisin. 
lähetysaikaan asti, 
ja joskus käännet- 
tävä materiaali saadaan hyvinkin myöhään. 
liutiskääntäjän työ on usein stressaavaa, kun 
taas kotona elokuvaa kääntävällä on yleensä 
suhteellisen paljon aikaa työn tekemiseen ja 
valmiin käännöksen toimittamiseen. Kiire 
on kuitenkin olennainen osa uutiskääntäjän 
työnkuvaa: uutinen, joka ej ole tuore, ej ole 
mikään uutinen! 

Uutistoimituksessa kääntäjä ej juurikaan 
voi valita töitään, sillä kaikki lähetyksen rna-
teriaali on kiiännettävä. Toisaalta yksi uutis-
kääntärnisen viehätyksistä on nirnenornaan 
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se, että materiaali on hyvin vaihtelevaa. Yk-
sityisyrittäjäl!ä puo!estaan on ainakin periaat-
teessa rnahdo!!isuus erikoistua tietyntyyppi-
siin ohjelmiin ja ainakin näennäinen vapaus 
valita, rnitä ha!uaa kääntää. Eri asia on, onko 
siihen käytiinnön mahdollisuuksia, sil!ä usein 
yksityisyrittäjänä toirnivan kääntäjän on ta-
loudellisista syistä otettava saarnansa työt. 
Töistä ej voi kie!täytyä !iian monta kertaa, 
rnuuten ne siirtyvät jollekulle toiselle. 

Kieli on kääntäjän tärkein työkalu, ja sitä 
on monesti mietittävä tarkkaan. Uutislähe-
tyksen kieli on suhteellisen norrnitettua yleis-
kieltä - olisi y!lättävää kuulla vaikkapa kar-
keaa kiroilua. Elokuvissa ja tv-sarjoissa käy-
tetään usein vapaampaa puhekieltä ja slangia, 
ja käännöksen on yleensä hyvä noudatella 
alkuperäisen kielen tyyliä. On kuitenkin syy-
tä huomata, että ruutuun päätyvä teksti on 
aina hieman silotellurnpaa kuin puhe. Syy-
nä on se, että painetulla sanalla, vaikka kyse 
onkin vain televisioruudussa muutaman se-
kunnin näkyvästä tekstistä, on yleensä aina 
enemmän painoa kuin sanotulla sanalla. Esi-
merkiksi kirosana hukkuu puheessa muiden 
sanojen joukkoon, mutta tekstissä se tulee 
korostetusti esiin. Siksi kirosanoista kaikkein 
karkeimmat eivät ruutuun pääse, vaan niiden 
tilalle valitaan vähemmän silrnäänpistäviä 
vaihtoehtoja. 

Ruotsin televisiolla, SVT:llä, on kääntä- 

rnistä varten ornat käännösohjelmat, joiden 
käyttöön kääntäjät koulutetaan ja jotka tie-
tenkin ovat kääntäjän käytettävissä työtä teh-
täessä. Yksityisyrittäjä taas joutuu hankki-
maan käännösohjelrnansa itse ja vastaa rnyös 
ornasta jatkokoulutuksestaan. 

Uutislähetystä tekevät kääntäjät yhdessä. 
Kumpikin lukee kaikki tekstit ja molemmat 
vastaavat lähetyksen kieliasusta. Kieltä äi-
dinkielenään puhuva vastaa tietysti kyseisen 
kielen käännöksen kieliasusta, mutta rnyös 
se, joka ej puhu kieltä äidinkielenään, lukee 
tekstin. Kotona yksin töitä tekevä kääntä-
jä vastaa yleensä itse työnsä kieliasusta, ellei 
hän tee yhteistyötä vaikkapa toisen kääntäjän 
kanssa. 

Usein paikkiot käännöksistä ovat kuiten-
kin sitä luokkaa, ettei ainakaan kakkoskään-
nöksiä tekevällä kääntäjällä ole rnahdolli-
suuksia käyttää kielentarkastajaa. Käännös-
toimistojen filmikäännöksistä, varsinkaan 
kakkoskäännöksistä, maksarnat palkkiot eivät 
ole nousseet vuosikausiin. Uutiskääntäjä saa 
työstään huomattavasti paremman palkkion. 
Työstä saatava paikkio vaikuttaa tietysti myös 
ammatilliseen statukseen, ja uutiskääntäjän 
työtä arvostetaankin kääntäjien keskuudessa 
Ruotsissa. 05 

Kirjoittaja on Kielineuvoston suomen kielen 
huoltaja. 
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KUULUMISIA HALLINTOALUEKUNNISTA 

Mirjaliisa Lukkarinen Kvist 

Suomen opetusta taas 

Surahammarin kouluissa 

Viimcisiä tehtäviäni toukokuussa Sura-
hammarin suomen kielen hallintoasioi-
den projektijohtajana oli peruskoulujen 

rehtoreiden tapaaminen. Kunnassa ej ole ol-
lut suomen opetusta moneen vuoteen, ja nyt 
ruotsinsuomalaiset tojvojvat kunnan aloit-
tavan opetuksen uudestaan. Seuraajaltani 
kuuljn suomen kielen opetuksen kiynnisty-
neen kunnan kouluissa ja innokkajta kielen 
opiskelijoita löytyneen kaikista taajamista! 
Kaikilla oppilailla, jotka haluavat opetella 
suomea, on mahdollisuus sjjhen, eikä kunta 
vaadi hejltä perustavaa kielitaitoa. Vanhem-
matkin tojvovat kielikursseja itselleen. 

Noin 30 prosenttia Surahammarin asuk-
kajsta on ruotsjnsuomalaisia, henkilöitii, jot-
ka ovat syntyneet Suomessa tai joilla on ai-
nakin yksi Suomessa syntynyt vanhempi taj 
isovanhernpi. Seurat tarjoavat monenlaista 
toimintaa suomeksi, kunnassa on kaksi suo-
malajsseuraa ja kaksi suomenkielistä eläke-
läjsseuraa. Kunnan työntekijöiden suomen 
kielen taidon kartojtus osoitti monen osaa- 

van suomea. Suuri osa halusi käyttää sitä 
työssään ja työntekijät olivat kjjnnostunejta 
suomen kielen kursseista. Myös suomenkie-
linen kulttuuri otetaan kunnassa huomioon. 
Kunta luovuttj vuoden zon kulttuuripalkin-
non kuvataiteilijalle ja runoilijalle Heikki 
Kotkalle, ja kirjasto panostaa suomenkieli-
seen kirjallisuuteen. 

Joskus suomea kuulj yllättävissä tilan-
teissa. Erään kerran ruotsalainen työkaveri-
ni katsoj ulos ja sanoi suomeksi: - Ulkona 
sataa vettä. Kun hämmästelin sitä, että hän 
osaa suornea, hän sanoj puhuvansa sitä hie-
man. Hänelhi oli lapsena ollut suomenkiehisiä 
kavereita ja nuorena hän oli käynyt Kansan-
taholha suomahaisissa tansseissa. Hän muistehi, 
että lopulta hetkajenkan tanssiminen kiellet-
din, koska Kansantalon lattia ej sitä kestänyt. 

Eri yhteyksissä kuulemani tarinat kertovat 
ruotsinsuomalajsten elämästä ja merkmtyk-
sestä kunnassa. Näkyvin merkkj ruotsinsuo-
malaisten läsnäolosta, aktjjvisuudesta ja vai-
kutusmahdolhjsuuksjsta on, että kunta hiittyi 
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vapaaehtoisesti suomen kielen hal1intoa1uee 
seen. Ruotsinsuomalaisilla on nyt oikeus suo-
menkieliseen esikoulutoimintaan ja vanhus-
tenhuoltoon. Kunnalla on suomenkieliset 
verkkosivut ja esitteitä ja kunnan korkein po-
liittinen johto on mukana piiättämässä, mi-
ten hallintoaluetyötä tehdään. 

- Nyt meitä todella kuunnellaan. Nyt me 
voimme vaikut-
taa! totesi eräs 
ruotsinsuoma- 

a ei vaadi 	 lainen kunnan 
asennoitumises- 

lailta perustavaa 	ta. Toinen puo- 

taitoa 	 lestaan 	kertoi 
tyytyväisenä, 
miten häntä oh 
pyydetty teke-

mään näyttely ruotsinsuomalaisista ja hallin-
toalueesta. Häntä ilahdutti erityisesti se, että 
aloite tuli ruotsalaisilta. - Näin meistä on tul-
lut yhteiskunnan itsestään selvä osa. 

Tilastot eivär kuitenkaan pysty kerto-
maan, kuinka moni tosissaan tuntee itsensä 
ruotsinsuomalaiseksi tai kuinka hyvin suo-
mea todella osataan. Ej myöskään tiedetä, 
mikä on suomen kielen tulevaisuus Sura-
hammarissa. Usein kuulee sanottavan, että 
vhemmistölaki mli voimaan vuosikymme-
niä liian myöhään. Muutama vuosikymmen 
sjtten tilanne Surahammarissa oli erilainen 
kuin nyt. Silloin oli tarjolla suomenkiehisiä 
esikouluja ja kouluissa oli suomen opetusta. 
Vähitellen toiminta lakkautettiin. 

Olisi tietenkin ollut hyvä, jos viihemmis-
tölain tuomat oikeudet olisivat tulleet aiem-
min. Mutta voisiko Surahammarissa aloitet-
tu suomen kielen opetus olla merkki siirä, 
että ollaan elvytystyön positiivisessa kääntö-
pisteessä? OD 

Kirjoittaja on ollutprosessijohtajana Suraham-
marissa, joka on yksi suomen kielen haiti nto-
atuekunnista. 

Kunt 

oppil 

kielil 

Aika valita vähemmistökielipalkinnon saaja! 

Kielineuvoston vähemmistökielipalkinto myönnetään vuosittain 

henkilölle tal järjestölle,joka on toiminnallaan edistänyt vähemmistö-

kielten asemaa Ruotsissa. Vähemmistökielillä tarkoitetaan kaikkia muita 

Ruotsissa käytettäviä kieliä kuin ruotsia. 

Palkinnon saajan valitsee raati, mutta kaikilla on mahdollisuus ehdot-

taa kandidaattia. 

Kenen sinä haluat saavan palkinnon? Nimeä ehdokkaasi viimeistään 

15. helmikuuta 2013. 

Lue lisää Kielineuvoston verkkosivulta www.språkrådet.se/minoritets-

priset.  
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Uudissanoja Kielitoimistosta 

K
ielitoirnistoon kootaan sanoja en 
lähteistä, etenkin tiedotusvälineistä. 
Osa päätyy aikanaan sanakirjaan 

osa jää Kotimaisten kielten keskuksen 
sanatietokantaan, jota käytetään paitsi 
sanakirjatyössä myös kielineuvonnassa 
ja kielentutkimuksessa laajemminkin. 
Seuraavassa on esimerkkejä tuoreista 
sanapoiminnoista. 

hen naista tarkoirtava 3. persoonan 
pronomini (eng!. she), jota suomen-
taja Leevi Lehto on käyttänyr uu-
dessa James Joycen Ulysscs-teoksen 
käinnöksessään; samaa sariaa on 
ehdotettu jo 1940-luvulla suomen 
kieleen (siis päinvastoin kuin Ruot-
sissa, jossa taas kieleen on ehdotettu 
hen-sanaa sekä han- että hon-prono-
mmm tilalle) 

kansalaisaloite lakialoite, jonka kansa-
lainen voi saada eduskunnan käsit-
telyyn, mikäli onnistuu kokoamaan 
asiansa puolelle 50 000 äänioikeu-
tettua 

kansalaistiede muiden kuin asiantunti-
joiden osallistuminen nieteentekoon 
esim. havaintojaan kirjaamalla ja en-
laisia aineistoja täydentämällii 

tonkkaliukumäki (kuv.) lonkkaleik-
kauspotilaiden nopeaan kuntoutu-
miseen tähtäävä hoito-ohjelma ("heti 
Iiikkeelle ja kävelyharjoituksiin") 

lonkkari (engi. long boarci) pitkä skeit-
tilauta 

pd-rahapositiiviseen diskriminaatioon eli 
enityiskohteluun perustuva lisäraha, 
jota myönnetään Helsingissä eriiil-
le kouluille ja jonka avulla saadaan 
mm. palkatuksi tavallista enemmän 
opettajia; näin pyritään tukemaan 
kouluja ja ehkäisemään syrjäytymistä 
vars. alueilla, joilla on paljon maa-
hanmuuttajia 

pimukirjallisuus naislukijoille suun-
nattu kevyt kaunokirjallisuus (engl. 
chi ck-lit.) 

sormiruokailu sormin syöminen; vau-
vojen totuttaminen kiinteään ruo-
kaan soseiden tarjoamisen sijasta 
niin, että lapsi saa itse ottaa kiinteää 
ruokaa sormin 

täppäri (ark.) taulutietokone, sormitie-
tokone, tabletti (jossa kosketusnäyt-
tö, vrt. täpätä) 

täpätä (ark.) koskettaa tietokoneen 
näyttöä tietysrä kohdasta, esim. tyk-
käyksen eli kannatuksen osoittami-
seen tarkoitettua kuvaketta 

Riitta Eronen 
Kirjoittaja on Kotimaisten kielten 

keskuksen tutkija. 
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KIRJOJA 

Raija Kangassalo 

Suomen kielen 

kohtalon kysymys 

V
esa Heikkinen ja Harri Mantila ovat 
kirjoittaneet kirjan Kielemme kohtalo, 
jossa he pohdiskelevat suomen kielen 

tulevaisuutta. Kieli herittäii tunteita. Kieli on 
samalla sekä henki!ökohtainen että julkinen 
asia. 

Maailmassa on toistakymmentä kie!tä, 
joiden puhujamäärä on yli sata miljoonaa. 
Suomi on pieni kieli - mutta suurin osa maa-
ilman kie!istä on pienempiä. Maailmassa on 
ns. kirppukie!iä ja ki!lereitä, tappajakieliä. 
Länsimaiden pahin tappajakieli on englanti, 
suomi taas on sekä kirppukieli että tappaja-
kieli. Maailmanlaajuisessa vertailussa suomi 
on kirppukie!i, mutta Suomessa se saattaa 
tappaa vähemmistökielet. 

Tuomiopäivän julistajat 

Joidenkin mielestä suomi joutaa kuo!la eikä 
y!eiskie!ellä ole mitään virkaa. Kielikeskuste-
lussa vi!isee ääri-ilmauksia, kuten aito, puhdas 
ja sairas kieli, rapautunut kieli, sekasikiökieli 
ja kuoleva kieli. Puhetta ryydittävät yhtenäis-
kulttuurin ideajulistukset, vaikka ykseyttä, 
johon suomella, Suomella ja suomalaisuudel-
la viitataan, ci ole. Tuomiopäivän julistajien 
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mielestä suomen kieli, Suomen ku!ttuuri ja 
koko kansa ovat rappiolla! Jos suomi murtuu, 
pelätään Suomenkin murtuvan. 

Rappiomiesten mielestä kielen muuttumi-
nen on sen huononemista. Totta onkin, että 
kieli muuttuu entistä enemmän sanastoltaan, 
mutta myös muuten, esimerkiksi lauseraken-
teeltaan ja käyttötavoiltaan. Kielenhuol!on 
normeja on höllennetty, minkä jotkut nä-
kevät rappiona. Kirjoittajat lohduttavat lu-
kijaansa: "Kaikista kielihuo!ista ja rappiopu-
heista huo!imatta me luotamme siihen, että 
suomi porskuttaa ainakin näköpiirissä olevas-
sa tulevaisuudessa, kuten po!iitikko sanoisi." 

Suomen kieli kirjavoituu ja murtuu kieli-
maisemassa 

Kieli on nykyään konkreettisemmin läsnä, ja 
kieltä voi käyttää uusilla foorumeilla, ennen 
kaikkea internetissä. Kielenkäyttö monipuo-
listuu ja demokratisoituu, ja yleiskielen tai-
taminen katsotaan kansalaistaidoksi; monet 
puhuvat ensi kielenäiin murretta. Julkisuu-
den kieli vaihtelee enemmän kuin aikaisem-
min. Kehityksen arvellaan alkaneen radiopu-
heen muututtua rennommaksi, ja erityisesti 



julkisessa puheessa huomaa puhekielen kir-
jon. 

Suomen kieli rnurtuu tulevaisuudessa siksi, 
että Suomi kansainvälistyy. Suomenkielise!lä 
väestöllä on entistä monipuolisempia kon-
takteja muita kieliä puhuviin ihmisiin. Mur-
tummen on muuttumista: "ehyt" ja kokonai-
nen kieli säröilee. 

Kirjoittajat ruotivat kielimaiseman käsi-
tettä, toteavat kielen ja tekstistön olevan erot-
tarnaton osa kulttuurimaisemaa. Ja kielirnai-
sema muuttuu. Kielimaiseman muutoksessa 
näkyy ihmisten asenteideri muutos. Kieltä 
käytetään vapaammin ja monimuotoisem-
min kuin aikaisemmin, ja tämmi muutos nä-
kyy ja kuuluu kaikkialla. 

Kielen vapautumisen vaiheita 

Heikkinen ja Mantila esittelevät kielen va-
pautumisen eri vaiheet. Yhtenä syynä sii-
hen, että murre ja muu puhekieli vaikutta-
yat kirjoitukseen ja julkiseen puheeseen, he 
pitävät sitä, että yleiskieli on keinotekoinen 
kielimuoto. Suomen kirjakielessä on sellaisia 
piirteitä, jotka eivät alun perin ole kieleern-
me kuuluneet, esimerkiksi d-äänne. Kirja-
kielen äänne- ja muotorakenne vakiintui-
yat 1800-Iuvulla. Julkisuudessa puhuttavalle 
yleiskielelle ei ollut mallia. 

Nykyään on kyse viestintäkulttuurin suu-
resta muutoksesta. Nyt kun poliitikot, suur-
yritysten ja tiedemaailman johtajat ovat vä-
estön kaikista kerroksista, kansan kieli on al-
kanut saada sijaa julkisessakin kielenkäytössä. 

Loppukohtaus 

Lopuksi Heikkinen ja Mantila painottavar, 
että kieli on inhimillinen asia: Kielten koh-
talo liittyy vahvasti ihmisten ja yhteiskunnan 
kohtaloihin, asenteisiin ja käyttäytymiseen. 
Kieli on ihmisten kieltä, ja me ihmiset sen 
kohtalosta päätämrne. 

Kirjoittajien visiossa on lähtökohtana, 
että suomi on tulevaisuuden yhteiskunnassa  

edelleen yksi valtakielistä Suomessa ja että 
suornen yleiskieltä käytetiiän ja huolletaan. 
Uudet sanat kuuluvat nyt suomeen ja suoma-
laisuuteen. Kielen rakenne kuitenkin rnuut-
tunee hitaasti. 

Kulttuurin moniarvOistuesSa ja yhteiskun-
nan pirstaloituessa syntyy uusia kielenkäyttö-
tapoja ja tekstila- 
jeja, jotka vaativat 
ornat sanastonsa 
ja 	puhetapansa. 	Päävastuu kuuluu 
Julkisuuden suo- 
mi on vastaisuu- 	aktiiviselleja 
dessa entistä vaih- 
televampaa, mikä 	kielitietoiselle 
vaatii 	ihmisiltä 

kansalaiselle. tilanne- ja tyyiita- 
jua. 

Kaiken tämän 
jälkeen kirjoittajat kääntyvät lukijan puoleen 
ja sanovat päävastuun kuuluvan tälle, aktii-
viselle ja kielitietoiselle kansalaiselle. Mitä 
voit tehdä kielesi, kulttuurisi, yhteiskuntasi 
hyväksi? Itsesi hyväksi ja yhteiseksi hyväksi? 
Kielemme kohtalolle? 

Kirjoittaja on Kielineuvoston kielenhuoltaja ja 
vähemmistökielten vastaava. 

KIELEMME KOHTALO 
Vesa Heikkinen 
& Harri Mantila 
Helsinki: Gaudeamus 
2011 
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KIELEN ILMAISUJA 

Henna Leskelä 

Ei ole kaikki Kieliviestit hyllyssä? 

Q
letko kuullut ihmisten joskus epäile-
vän, ettei jollakulla ole kaikki muumit 
paikoillaan laaksossa eikä edes kaikki 

intiaanit melornassa kanootissaan? Kyseessä 
on viime vuosina erityisesti puhekielessä ja 
sosiaalisessa mediassa yleistynyt ilmaus, idio-
mi, jolla voi kyseenalaistaa kanssaihmisen 
älyn terävyyden tai mielenterveyden tilan: 
Tuolla tyypillä ej ole kaikkipzaritpellillä! 

Idiomin perusmuoto on ej ole kaikki x:t 
y:ssä, jossa x:n jay:n voi korvata melkein mil-
lä tahansa, kunhan huomaa sen, että näiden 
kahden rakenneosari on oltava jonkinmoi-
sessa suhteessa keskenään. Useimmiten kyse 
on siitä, että jokin kuuluu jonnekin tavalla 
tai toisella. Huomionarvoista on sekin, että 
rakenteen jälkimmäinen osa y voi olla pait-
si inessiivissä, myös adessiivissa, ej ole kaik-
ki x:ty:llä, joskus jopa essiivissä, ej ole kaikki 
x:ty.'n. Nämä muodot toimivat useimmiten 
paikanilmauksena tai joskus olotilanilmauk-
sena. (Kortelainen 2012.) 

Jälkiosa inessiivissä: ej ole kaikki murot 
kulhossa (paikka) 
Adessiivissa: ej ole kaikki kanat orrella 
(paikka) 
Essiivissä: ci ole kaikki kamarit lämpiminä 
(olotila) 

Mikä sitten on idiomi? Ison suomen kieli-
opin (2004) mukaan "idiomi on ldteytynyt 
sanaliitto, jonka merkitys ej muodostu suo-
raan sen osjen merkityksestä". Kielitoimiston 
sanakirja (zoja) kertoo idiomin olevan "kah-
den tai useamman sanan muodostama kjjnteä 
ilmaus, jonka merkitystä ej voi päätellä yksit-
täisten sanojen merkityksen perusteella". Esi-
merkkejnä nämä nykysuomen raamatur maj-
nitsevat muun muassa ilmaukset heittää kir-
yes järveen ja puhua puuta heinää. Tällainen 
on myös käsittelemäni jimaisurakenne, jon-
ka hauskuus perustuu siihen, että ymmärtää 
asiojden väl jsen yhteyden - esimerkjksj sen, 
mitä tekemjstä muumejlla ja laaksolla tai ka-
noilla ja orrella on tojstensa kanssa. 

Kyseisen idiomirakenteen yhä hullumpi 
versominen lienee lähtö is in vanhasta tutusta 
ej ole kaikki kotona -epäilystä (Kortelainen 
zoiz). Ilmaustyyppi on suomessa hyvjn pro-
duktjjvjnen arkisessa kielenkäytössä, mutta 
toki tällajsjjn hokemiin ja rakenteisiin myös 
kyllästyy helposti. Suurjn osa löytämistäni 
ilmauksista onkin varmasti vain päiväper-
hos ja tai pienen piirin käytössä. Moni näistä 
ammentaa ajankohtaisjsta jlmjöjstä, nuorjso-
taj populaarikulttuurista, jolloin kuulijan tu-
lee seurata ajkaansa ymmärtääkseen jdiomjn 
ytimen. Tällajnen on esjmerkiksi versjo ej ole 
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kaikki ismot kasinolla, joka viittaa televisio-
sarja Salattujen Elämien henkilöhahrnoon Is-
moon, jolla oli pehiriippuvuus. 

Tarkastehin rnuutamia verkkokeskustc!u-
ja ja muita inrernetlähteitä saadakseni jon-
kinlaisen käsityksen siitä, millaisia osapuolia 
tähän idiorniin yleensä valitaan. Suosittuja 
aihepiirejä näyttävät olevan ruoka ja juo-
rna, erilaiset hahmot, e!äirnet, rakennukset 
ja esineet sekä ennen kaikkea ihrnisryhrnär. 
Periaatteessa voisi ajatella niin, että tärnän 
idiornin osat ovat pitkälti sehlaisia, etteivät 
ne loukkaa ketään sellaisenaan (lukuun ot-
tamatta ihrnisryhrniä, joihin liittyvissä hoke-
missa käytetään halventaviakin sanoja). Toki 
ilmaukseen kokonaisuudessaan voi suhtautua 
loukkauksena, riippurnatta siitä, rnitä x:n ja 
y:n paikalla on. Tässä onkin kyse idiornin 
merkityksestä, jota ej siis voi pääte!Iii yksit-
täisten sanojen perusteella. 

Seuraavaan luetteloon olen koonnut esi-
rnerkkejä kustakin mainitsemastani aihepii-
ristä: 

Syötävät ja juotavat: ej ole kaikki pastil-
lit rasiassa, ej ole kaikki tiytteet tacossa, ej ole 
kaikki kaljat kylmässä 

Erilaiset hahmot: ej ole kaikki röllit metsässä, 
ej ole kaikki klovnit sjrkuksessa, ci ole kaikki 
hattjvatjt ilmapuntarilla 

Elaimet: ej ole kaikki kalat järvessä, ej ole 
kaikki rotat laivassa, ej ole kaikki rjekot kie-
pisså 

Rakennukset ja esineet: ej ole kaikki paanut 
(kjrkon) katossa, ej ole kaikki tbpselit sejnässä, 
ej ole kaikki kielet kitarassa 

Ihmisryhmät: ej ole kaikki eskjmot iglussa, ej 
ole kaikki natsjt bunkkerjssa, ej ole kaikki lah-
telaiset mäkimontussa. 

Samantyyppistä idiornirakennetta käytetään 
rnyös rnonissa muissa kielissä. Muun muas-
sa ruotsissa, englannissa, ranskassa ja saksassa 
on sarnanhenkjsjii idiomeja, ja osa suornen 
idiomeista saattaakin olla käännöksiä. Esi-
rnerkkeinä mainittakoon ruotsisra suornen 
rakennetta vastaava 
har inte alla fåren 
hemma (ej ole kaik- 
ki lampaat kotona) 	Samantapaisia 
ja englannista doesn't 
have all the dots on 	rakenteita 
the dice (ej ole kaikki 
täplät nopassa). Vjc- 	on myos 

raskielisten vastinei- 	
muissa kielissä. 

den tarkastelerninen 
paljastaa sarnanta-
paisen ajattelutavan 
rnielen vajavaisuudesta. Missäpä kie!essä tois- 
ten aivokapasiteerin arvostelemiselle ej ohisi 
tarvetta! Ou 

Kirjoittaja on Kielineuvoston harjoittelija, jolla 
ej varmastikaan ajna ole kaikki kivet kiukaal-
la saati kaikkipuolukatpoimurissa taj tuutjkit 
uimahuoneella taj... 

Lisäa aiheesta 
Klernettinen, Runa 2009: "Kaikki muurnit haak-

sossa". Kie/ikello 2/2009. S. 35. 

Kortelainen, Kristiina 2012: Ej ole kaikki muu-

mit laaksossa. Tutkimus suomen kielen idiom i-

konstruktion procluktiivisuudesta. Torun yhi-

opiston kiehi- ja käännöstieteiden laitoksen 

pro gradu -työ. Verkossa http://www.doria.fi/ 

handle/10024173976 

Urbaani Sanakirja 2012. http://urbaanisanakirja. 

com/ 
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kysymyksiä ja vastauksia 

Olen ajkoinani oppinut 
käyttämäan desimaalilu-

vuissa pilkkua. Nyt pilkun 
paikalla näkee usein pisteen. 
Ovatko säännöt muuttuneet? 

Eivät ole. Suomen kielessä desi-
maalilukujen desimaaliosa ero-
tetaan kokonaisosasta pilkulla, 
esimerkiksi 0,5 %. 

Nykyään monissa tietoko-
neohjelmissa ja esimerkiksi 
digitaalisissa 	lämpömittareis_ 
sa pilkun tilalla on usein piste, 
mutta merkintätapaa ej suosi-
tella. Myös ruotsin kielessä desi-
maaliluvuissa käytetään pilkkua. 
Desimaalilukuja kirjoirettaessa 
tulee muistaa, että des imaaliosa 
seuraa välittömästi pilkun jäl-
keen. Pilkun ja desimaalin väliin 
ej sjis jätetä väliä. 

Vojnee olettaa, että pis-
teen käyttö desimaaljluvujs-
sa on levinnyt suomeen eng-
lannista. Näin siitä huoljmat-
ta, että suurimmassa osassa 
Euroopan maita, ja kaikissa 
Pohjoismaissa, pilkku on suo-
siteltava vaihtoehto. Pjstettä 
kuulee käytettävän pilkun ase-
mesta myös puhutussa kieles-
sä: "Äänestysprosentti laski 
kuntavaaleissa 	kolmepisteyksi 
prosenttiyksikköä." 

Yksi aihealue, jossa des imaa-
liluvut ovat keskeisjä, on urhejlu 
ja sen ajkamerkinnät. Niissä 
sekunnin kymmenys- ja sadas-
osat erotetaan pilkulla, mutta 
tuntjen, minuuttien ja sekun-
tien väljssä taas käytetään pis-
tettä: Usain Bo/tio sadan metrin 
maailmanennätysaika Ofl 9,58 
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(9 sekuntia, 58 sekunnin kym-
menystä). Jarkko Kinnusen aika 
Lontoon olympialaisten 50 kilo-
metrin kävelyssä Oli 3.46.25 (s 

tuntia, 46 minuuttia, 25 sekun-
tia). H. L. 

2000-luvulla työelämas- 
sä ovat yleistyneet muun 

muassa käsitteet bemannings-
företag ja p001. Mitä nämä 
ovat suomeksi? 

Myös Suomessa erilaiset hen-
kilöstövuokrausyröykset (puhe-
kielessä usein -fl rmat) ovat 
nykyään hyvin yleisiä. Yrityk-
sillä vol olja esimerkiksi henki-
löstöpankkeja, joista löytyy sopi-
vaa vuokrasyövoimaa kulloinkin 
tarjolla olevaan tehtävään. 

Pooh-sanalla vjitataan ruotsin 
kie!essä usein kunnan työnte-
kljöihin, jorka roimivat sijaisi-
na silloin, kun henkilökuntaa 
tarvitaan lisää esimerkiksi sai-
rastumisen vuoksi. Vastaavan-
laisesta toiminnasta suomen 
kielessä käytetään monesri sa-
naa sijaispankki. Sijaispankkeja 
hyödynnetään muun muassa 
opetusalalla. Tilapäisrä ryönre-
kijäpulaa vakavampi tilanne on 
henkihöstövaje, josta on Suomes-
sa ollut puhetta muun muassa 
sosiaali- ja terveydenhoiroalalla. 

H. L. 

Jonkin a.semesta vai ase-
masta? Mistä asemes-

ta-muoto on tullut? 

Asemesta-sana on Ison suomen 
kieliopin mukaan postpositio 

(vrr. prepositio) , joka ej hahmoru 
selvästi minkään nykyisen sanan 
raivurusmuodoksi. Asema-sanan 
taivurusmuotoa asemasta käyte-
tään usein samassa tehtävässä. 
Molempien merkitys on 'jonkin 
sijaan, sijasta'. 

Nykysuomen erymologisen 
sanakirjan antaman seliryksen 
mukaan asemesta-sana on alku-
aan vanhan asen-subsrantiivin 
raivutusmuoto (genetiivissä ase-
men), joka on lähtöisin samas-
ta vartalosta kuin esimerkiksi 
nykysuomen asema. Asen-subs-
tantiivista on jäljellä enää täs-
sä käsirtelemäni asemesta sekä 
harvinaisempi muoto asemessa 
(Sin on asemessasi tekisin toisin.T) 
ja eriryiscn vanhahtava asemella 
(Sijallensa suonet haita, asemeh-
hensa [kohdalleen, paikalleen] 
aseta.) 

Kielenhuollon ohjeiden pe-
rusteella vol todeta, että asemes-
ta-muoto on edelleen suositel-
tavampi kuin asemasta. Valin-
nanvaikeuden vol toki välträä 
käyttämällä esimerkiksi samaa 
rarkoittavaa sanaa sijasta. H. L. 

Mikä olisi sopiva suo- 
menkielinen vastine esi-

merkiksi jalkapallosta tutulle 
ruotsin verbille fläta? Entä 
miten suomen verbi tuulet-
taa kääntyisi vastavuoroisesti 
ruotsiksi? 

Verbille fläta ('tehdä maali') lie-
nee monia synonyymejä ruotsin 
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kysymyksiä ja vastauksia 0 

kielessä, kuten myös vastinel-
ta suomessa. Yksi tällainen on 
maalata: Ibrahimovic maalasi 
kahdesti (teki kaksi maalia). Ver-
bit ovat tyyliarvoltaan vastaavia, 
eli sopivat käytettäväksi saman-
kaltaisessa yhtcydessä. Ruotsin 
måla, suora käännös maala-
ta-verbistä, ei luonnollisesti tule 
kysymykseen. 

Vcrbille tuulettaa ('juhlia 
maalia riehakkain dem') on vai-
keampi löytää ruotsinkielistä 
vastinetta. Tuulettamisen yh-
teydessä ruotsalaiset käyttävät 
usein substantiivia målgest tai 
vinnargest. Verbirakenteen voisi 
muodostaa tapaan göra målgest 
t. vinnargest tal fira mål med 
en målgest t. vinnargest. Puhe-
kielessä vol toki olla muitakin 
vaihtoehtoja. H. L. 

Mitkä ovat sanojen webb- 
pLats, webbsida, startsida 

ja ingångssida suomenkieliset 
vastineet Miten termit eroa-
Yat toisistaan? 

Suomen klelessä nällie termeille 
el oie alvan yhtä vaklintunel-
ta nimityksiä kuin ruotslssa, ja 
yhtä termiä saatetaan alnakin 
puhekielessä käyttää sekaisin 
useammasta asiasta. Kielineu-
vosto suosittclee webbplats-sa-
nan käännökseksi verkkosivustoa 
ja webbsida-sanalle taas vasti-

netta verkkosivu. Verkkosivun 

ja verkkosivuston ero on se, että 
verkkosivusto tarkoittaa verkko-
sivujen joukkoa ja verkkosivu 
yksittäistä sivua. Esimerkiksi 
Kielineuvoston ruotsinkielisellä 
verkkosivustolla 	(www.sprak- 
radet.se) on lukuisia yksittäisiä 
verkkosivuja, joista osa on suo-
menkielisiä. Kaikki sen suo-
menkieliset verkkosivut yhdessä 
muodostavat Kielineuvoston 
suomenkielisen verkkosivus-
ton (www.kielineuvosto.se). 
Epämuodollisissa kielenkäytrö-
tilanteissa myös sanat nettisivu 
ja nettisivusto ovat käyttökelpoi-
sia. 

Startsida puolestaan on suo-
meksi aloitussivu eli verkkosivu, 
jonka kukin internetin käyttäjä 
vol itse valita latautumaan esiln, 
kun selain käynnistyy. Aloitus-
sivua el tule sekolttaa etusivuun, 
jota vastaa ruotsissa ingångssi-
da. Etusivulla tarkoitetaan sitä 
verkkosivua, jolta tietyn verk-
kosivuston käyttö on tarkol-
tettu aloitettavaksi (esimerklk-
si se sivu, joka avautuu, kun 
osoitekenttään klrjoittaa www. 
kielineuvosto.se). Etusivua vol 
kutsua myös pääsivuksi. Koti-
sivu-sanaa sen sijaan suositellaan 
käytettäväksi alnoastaan monik-
komuotoisena viittaamaan yksi-
ryishenkilöiden verkkosivuihin. 

Nykysuositusten mukaan sa-
nan internet vol kirjoittaa pie-
nellä tai isolla alkukirjaimella. 
Tulee kuitenkin muistaa, että 
Internet isolla kirjoitettuna on 
erisnimi, jolioln yhdyssanoihmn 
tarvitaan yhdysmerkki: Inter-
net-selain. Pienellä alkukirjal- 

mella kirjoitettu internet kirj ol-
tetaan yhteen jälkiosan kanssa, 
internetselain, mutta sekin vol-
daan crottaa jälkiosasta yhdys-
merklllä hahmottamisen helpot-
tamiseksi: internet-asetus. 

Sanastokeskus TSK:n verkko-
sivustolla (www.tsk.fi) on mm. 
Tietotekniikan termiralkoot, jossa 
on suosituksia suomenkielisistä 
tietotekniikan termeistä. 

H. L. 

Mitä kivijalkakauppa tar-
koittaa? 

Kiv(jalkakauppa on myymälä, 
joka sijaitsee rakennuksen kivi-
tal betonijalusrassa, kivijalassa, 
joskus osaksi kellarikerroksessa. 
Siitä käytetään myös nimitystä 
korttelikauppa. Vilme aikoina 
on puhuttu paljon siirä, miren 
suuret marketit työntävät tid-
tään pienet, erikoistuneet kivi-
jalka- ja korttelikaupat. Rum-
sinkielisiä vastineita ovat kvar-
tersbutikja närkö. H. E. 
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Laatinut: Hannele Ennab 

Esikoulusanastoa 

R
uotsinsuomalaisen 	kielilautakunnan 
vuonna 1985 julkaiseman Ruotsa-
lais-suomalaisen koulusanaston päi 

vitystyö edistyy Kielineuvostossa. Tähän 
luetteloon on poimittu esikoulutoimintaan 
liittyviä sanoja ja ilmauksia. Otamme mielel 
lämme vastaan lisäys ja muutosehdotuksia. 
Myös numerossa 1/2012 oli valikoima sanas-
totyöryhmän käsittelemistä hakusanoista. 

aktivitet toiminta, aktiviteetti; aktiivisuus 
ansvarsbarn vastuulapsi 
arbetslag työtiimi, työyksikkö 
arbetsplatsträfi APT työpaikkakokous 
ateljé ateljee 
barngrupp lapsiryhmä 
barnomsorg lasten päiviihoito 
barnomsorgspeng lastenhoitoraha 
barnperspektiv lapsilähtöisyys, lapsinäkö- 

kulma; lapsen näkökulma 
barnskötare lastenhoitaja 
barntillsyn lasten päivähoito 
dagbarn päivähoitolapsi 
dagbarnvårdare perhepäivähoitaja, lasten 

päivähoitaja 
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daghem päiväkoti 
deltidsförskola osa-aikaesikoulu 
deltidsgrupp osa-aikaryhmä 
deltidstaxa osa-aikamaksu 
dockvrå kotileikkinurkkaus 
dokumentation kirjaaminen, 

dokumentointi 
enhetstaxa yhteinäismaksu 
etnisk tillhörighet etniseen ryhmään kuulu-

minen; etnisyys 
familjedaghem perhepäiviikoti 
fostran kasvatus 
Freinet-pedagogik freinetpedagogiikka 
fri lek vapaa leikki 
fristående fritidshem vapaa vapaa-ajankoti 
fristående förskola vapaa esikoulu 
fritidsassistent vapaa-ajanassistentti 
fritidshem vapaa-aj ankoti 
fritidsledare vapaa-ajanohj aaj a 
fritidspedagog vapaa-ajanpedagogi 
f'ardighet taito, valmius 
förhållningssätt suhtautumistapa; asenne 
flirordning om läroplan för förskolan ase-

tus esikoulun opetussuunnitelmasta 
förskola esikoulu 



förskoleavdelning esikouluosasto 
förskolebarn esikoululapsi 
förskotechefesikoulun johtaja 
förskoleenhet csikouluyksikkö 
förskoleinspektör esikoulutarkastaja 
Förskoleklass esikoululuokka 
förskolekö esikoulujono 
förskoleplats esikoulupaikka 
förskoletaxa esikoulumaksu 
förskoleverksamhet esikoulutoiminta 
förskoleålder esikouluikä 
förskollärare esikoulunopettaja 
förskollärarexamen esikoulunopettajan 

tutkinto 
förtur etusija 
fbräldradriven förskola vanhempien ylhipi-

tämä esikoulu 
föräldrainflytande vanhempien vaikutus-

mahdollisuudet 
föräldrakooperativ vanhempien ylliipitämä 

esikoulu 
föräldramöte vanhempainkokous 
Foräldraråd vanhempainrieuvosto 
föräldrasamtal vanhempainkeskustelu 
grovingång kuraeteinen 
heltidstaxa kokoaikamaksu 
huvudman päämies, vastuuelin, ylläpitäjii 
hämtning hakeminen, haku 
identitetsutveckling identiteetin kehitty- 

mi flCfl 

inskolning perehdyttäminen, totutus 
inskolningsperiod perehdyttämisjakso, to-

tutusjakso 
intention tarkoitus, pyrkimys 
invänjning totuttaminen 
i ur och skur-pedagogik luonnossa koto-

naan -pedagogiikka 
kontaktbok yhteydenpitovihko, reissuvihko 
kooperativ förskola päiväkotiosuuskunta 
kreativt skapande luova toiminta 
kulturell mångfald kulttuurinen moninai-

suus 
kvalitetsredovisning laatuselvitys 
ködatum jonotuspätvamaara 

köintyg jonotustodistus 
lek leikki 
likabehandlingsplan yhdenvertaisuussuun-

nite1na 
livslångt läsande elinikäinen oppiminen 
lägenhetsförskola huoneistoesikoulu, 

kerrostaloesikoulu 
lämning tuominen, jättäminen 
läsande oppiminen 
lärandemiljö oppimisympäristö 
läroplan för det obligatoriska skolväsen-

det, förskoleklassen och fritidshemmet, 
Lpo 94  pakollisen koululaitoksen, esi-
koululuokan ja vapaa-ajankodin opetus-
suunnitelma 

läroplan för förskolan esikoulun opetus-
suunnitelma 

maxtaxa enimmäismaksu 
modersmålsstöd äidinkielentuki 
Montessori-pedagogik montessoripedago-

giikka 
motorisk utveckling motorinen kehitys 
mål tavoite, päämäärä 
målarverkstad maalaushuone, ateljee 
nattis yöeskari (ark.), yöpäiväkoti, lasten 

yöhoitola 
nattomsorg yöhoito 
nattöppen förskola, nattis yöesikoulu, 

yöeskari 
närhetsprincip läheisyysperiaate 
omsorg huolenpito, hoiva 
omvårdnad hoito, hoiva, huolenpito 
pedagogik pedagogiiikka 
pedagogisk omsorg pedagoginen päivähoi-

to 
pedagogisk verksamhet pedagoginen 

toirninta 
personalkooperativ henkilöstöosuuskunta; 

henkilöstön ylläpitämä esikoulu 
personalmöte henkilöstökokous 
platsgaranti paikansaantitakuu, paikkata- 

kuu 
profil profiili, suuntautuminen 
pyssetrum askartcluhuone 
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Reggio Emilia-pedagogik Reggio Emilia 
-pedagogiikka 

reservdagbarnvårdare sijaispäivähoitaja 
riktlinje suuntaviiva, piiipiirre, periaate 
samling kokoontuminen, piiri, yhteishetki 
sexårsverksamhet kuusivuotiaiden toiminta 
skapande arbete luova työ(skentely) 
skolbarnomsorg koululaisten aamu- ja 

iltapäivätoiminta, koulupäivähoito 
skötrum hoitohuone 
småbarnsavdelning pienten (lasten) osasto 
snickarverkstad verstas 
socialt samspel sosiaalinen vuorovaikutus 
social utveckling sosiaalinen kehitys 
sovvila (pienten) lepohetki 
specialförskola erityisesikoulu 
språkutveckling kielen kehitys 
storbarnsavdelning isojen (lasten) osasto 
storsamling yhteinen kokoontuminen, 

yhteispiiri 
syskongrupp sisarusryhmä 
syskongruppsavdelning sisarusryhmäosasto 
systematiskt kvalitetsarbete systemaattinen 

laadunkehittämistyö  

sångsamling laulupiiri 
taxa maksu 
temainriktat arbete teematyö(skentely) 
trefamiljssystem kolmiperhejärjestelmä 
umgängesspråk seurustelukieli 
uppevila (isojen) lepohetki 
utevistelse ulkoilu 
utomhusvistelse ulkona olo, ulkoilu 
utvecklingssamtal kehityskeskustelu 
vattenlek vesileikki; vesileikkihuone 
vila lepo, lepohetki, päivälepo 
vistelsetid läsnäoloaika, oleskeluaika 
vårdnadshavare h uoltaja 
våtrum vesileikkihuone 
värdegrund arvoperusta 
Waldorf-pedagogik waldorfpedagogiikka, 

steinerpedagogiikka 
öppet fritidshem avoin vapaa-ajankoti 
öppen förskola avoin esikoulu 

Sanaston laatija on Kielineuvoston suo men 
kielen huoltaja. 
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Kl ELI NU RKKA 

Inga-Britt Uusitalo ja Anneli Mäkinen 

Huilaavan ja hiljasen veen sanoja 

Kielinurkka oon ohjelma jotako Iähätethään 

kerran kuussa Norrbottenin raation meänkieli-

sessä Pälvän tilmassa. "Kielivaimot" vastaavat 

kysymykshiin ja useasti sitä häätyy tutkia asi-

olta paljon ennenko saattaa vastata. 

Lokakuu eli oktuuperi oon menossa 
lophuun ja Tornionväylä vettää taas ker-
ran jääpeittoa pääle, peittoa jotako pit-

kin met hetin saatama kulkea maasta tois-
heen. 

Nyt oon vielä paljon komujäitä, kerroksi-
na jäätynheitä jäitä jokka jalan alla komise-
Yat. Joukhaiset lähit jo joku viikko aikaa etc-
lää kohin ja nyt ko pihlajamarjat oon sope-
vasti saahneet kylmää, oon tilhitten aika. Ko 
komea tuomiherra (ruottin sanasta domherre, 
suomen punatuikku) tullee näkösälle niin 
met tiämä ette heti sattaa ensimäisen lumen. 

Tornionlaaksossa ja kansa Suomcn Lapis-
sa puhuthaan vi)i1ästä jos meinathaan isoa jo-
kea: Tornionjoki - Tornionviz)ilä. Jokku van-
haat tornionlaaksolaiset sanovat ette se oon 
joki jos pääsee kahlamalla yli ja väylä jos hää-
tyy mennä venheelä. Met uskoma ette tämä 
väylä-sana kertoo siittä kunka tärkeä kulkutie 
virtaava vesi oon varemin ollu. 

Rohki iso joki taas oon Suomen puolela 
eno, tätä sannaa näkkee ennää vain paikanni- 

missä, Lätäseno, Enontekiö (paikka jostako iso 
väylä saapii alkunsa) jne. 

Korkean veen aikana joki eli väylä saattaa 
alkaa huilaahmaan uutta reittiä, tehjä uuen 
sivuhaaran ja samala saaren sen ja päähaaran 
välile. Semmosta saarta kuttuthaan nimelä 
putas/pudasipuas. Pudas oon rohki tavalinen 
sukunimi pohjosessa, paikannimissä niinkö 
Puthaanpää. 

Vissin mallinen lahti joessa taas oon vuo-
pio. Niva oon pieni koskikohta väylässä, suo-
menkielelä kansa vuolle. 

Pienemät virtaavat veet oon suomenkie-
lelä puro ja oja, puro lähinä luononpuro ja 
oja lähinä kaivettu. Näitä sanoja käytethään 
rneänkielessäki (esim. Kirkonoja Pajalassa). 

Ruottinkielestä oon lainattu sanat tiiki ja 
kravi jokka oon sanoja kaivetuile vesireittile. 
Sitten oon sana viemäri jokako meänkielessä 
merkittee vesijohtoa joka oon suurempi ko 
tiiki elikkä kravi. Suomenkielessä se saattaa 
merkitä laskuojjaa mutta päänäns nykyhjään 
vain rakenettua likaveen poistosysteemiä. 

Järvi-sanat oon suunile samat suomenkie-
lessä ja meänkielessä, paitti ette lampi/lammi 
täällä oon saamenkielen vaikutuksesta lompo-
lo. 

Suo- ja jänkkäsanat met häymä jättää tois-
heen kerthaan ettemmä jouvu ojasta avent-
hoon... ÅkD 
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KIELI JA KUITTUURI 

Bengt Pohjanen 

Ko meänkieH pääsi sMonkhtin 

Siittä oon 25 vuotta aikaa ko mailman 
ensimäinen meänkielinen näytelmä, 
Kuutot, sai ensi-illan Pajalan silloin 

uuessa Folkets hyysissä. Bengt Pohjanen oh 
kirjottanu maanyksen ja resisööri oli Ulla 
Lyttkens. 

Premiäähriin oli pitkä ja hankala matka. 
Ensimäisen kokkouksen jälkhiin mie en toh-
tinu käyäkhään Pajalassa kolhmeen kuukaut-
heen. Syy oli se, ette mie ja Bertil Isakssoni 
olima päättänheet tehä täysin meänkielisen 
näytelmän. Met piimä kokkouksen. Jos inie 
muistan oikein niin paikan päälä out Berti-
Ii ja mie, politiikasta kulttuurilautakunnan 
puhheenjohtaja Felix Lappea ja höökeristä 
Sibylla Niemi ja kulttuurin puolelta Hugo 
Rantatalo ja Bror Astermo. Joitaki muita 
saatto olla. Tietenki Ulla Lyttkens, resisööri. 

Sen mie sanon, ette tuulet out kuumat ja 
vihaset. Mie taisin kontata ulos salista. Mik-
si? No ko Bertili-pörrö ja mie toinen houkka 
meinasimma meänkielelä teatteria. 

Mie muistan ko yks mies nousi seishoon ja 
piti tulisen puhheen meitä vasthaan. Se sann, 
ette hään oli oliu Stockholmissa kuus vuot-
ta töissä ja päässy niin pitkäle ruottinkielen 
ossaamisessa, ette stockholmarit piit häntä 
taalmaasina. Se piti meän hoion pilkkana ja 
herjana. Sammaa mieltä out monet muut. 
Politiikot oli vihasesti vasthaan. Toiset pikku-
sen horjuvia. 
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Tämmösessä ilmapiirissä Tornionlaakson 
ensimäinen täysin meänkielinen näytelmä 
oon saanu alkunsa. 

Mie ohio Junosuanon mettissä reeppi-
kuussa ko meilä oli premiääri. Met laitoima 
koko pataljoonan staapin oikein pyhäkamp-
heishiin. Meilä olit valkeat hanskat ja fiinit 
ofseerilakit, miekat kupheela ja mieli kor-
kealla. 

Kielestä met saima tehä kompromissin. 
Luulaj an korkeakoulu teki taatto rilla teksti-
remsan ruottiksi seenin yhäpuolele. 

Vuotta sen jälkhiin mie luin ruottalaisesta 
lehestä, ette Stockholmin uuppera oli mail-
man ensimäinen, joka käytti tekstiremsaa. Ei 
se ole tosi sekhään. Ensin oli Tornionlaakson 
teatteri ja Kuutot. 

Koko Pajala oli ko kiehuva pata. Bertihin 
römpät oli alkanheet ja vaimoja oli pyssilä 
nouettu. ja ensimäinen täysin meänkielinen 
näytelmä. Japanin teeveeki otti meistä kuvia 
ja teki juttua. 

Kuutot-näytelmästä tuhi vihli hiike. Bror 
Astermo tietää, ette Pajalan uusi Folkets hyy-
si täytethiin 13 kertaa. Se oon lyömätön re-
koorti. 

Näytelmä kulki ko herräys pitkin Meän-
maata, Stockholhmiin asti. Se sai kuttun 
Tamperheen kansanväliselle teatteriflistivaali-
le, mutta syystä, jota en halva ennää muista 
reisua Tamperheele ei tuhlu. 



Teatteri sai villisti rahhaa piljetistä. Niilä 
rahoila ostethiin kampheita. Met emmä itte 
tietenkhään tienanheet rnithään, eikä se ollu 
meininkikhään. Met olirna itealistiä ja rnet 
olima päättänheet taistela meänkielen puo-
lesta. 

Met lauloirna minun tckemää ja Torvald 
Pääjärven säveltämää laulua: Nyt aurinko  

nousee meile, yli mailman neekereile... emmä 
anna ennääperhiin, taistelmma vaikka verhiin. 
Siittä oon 25 vuotta aikaa. Moni osanottajista 
oon tuonilmasissa. Met muistama heitä läm-
mölä. 

Bengt Pohjanen oon kolmekielinen kirjailia, 
syntyny Kassan kyläässä Pajalan kunnassa. 

SVT hakkee lahjakhaita 
Lahjakhaisjahti meänkielija saamenki eli - si!-
lä nimelä SVT hakkee ihmisiä, jokka saatta-
yat olla tulevaisuuen teeveen tuottajia meän-
kielelä ja saamenkielelä. Tarjoila oon makset-
tu koulutus. 

Nimi Lahjakhaisjahti oon yritys ette teh-
jä erilaisen rekryteerinkiprosessin. Vähemän 
staattinen ja formelli, jossako esimerkiksi oon 
keskusteluja sen siihaan ko perintheelisiä työ-
höönottohaastatteluja. 

Anders Gratte, joka oon töissä kokohnais-
valtasitten rekryteerinkikysymyksitten kans 
SVT:lä ja oon projektijohtananna lahjakhais-
jahile, kertoo hapuavasta prosessistä, missä 
kyselthään ja puhutelthaan ihmisiä. Laaja ja 
aukea malli ette yrittää vaskata framile lah-
jakhaita, samala ko usseita toimivia aluheela 
tullee näkösille. 

Yks projektiryhmä SVT Spmila Kiru-
nassa (päävastuulinen ohjelmille saamen-
kielelä ja meänkielelä) oon ottanu yhtheyttä 
nuin 6o:en maholisen lahjakhaan kansa. Vii-
tisentoista niistä oon ilmottanheet innostuk-
sen, ette käyvä sen koulutuksen, jonka tu!-
thaan tarjoahmaan. Hakemuksia oon tullu 
villin monelta kantilta, vanheemilta ja nuore-
rni!ta, meetiaharjaintunheilta ja semmosilta,  

jokka oon touhunheet kokohnaans eri asioit-
ten kansa. 

SVT ej tarjoa ryötä, mutta koulutuksen, 
joka antaa oikean kompetensin huomispäi-
vän teeveen tuottajil!e meänkielelä ja saa-
rnenkie!elä. 

Gratte käsittää, ette se ej ole mikhään 
päivänse!vä asia, ette ihmiset sanovat ulos 
vakituisen työn tämän takia, mutta jos sitä 
saattaa saaja virkavappaa niin se oon kuiten-
ki maksettu koulutus ja praktiikka ja maho-
!isuus työhöön tulevaisuuessa. - Samala oon 
kauhean tärkeä kysymys publik servikselle, 
ette löytää uusia voimia, Gratte !issää. 

Ko SVT oon kohanu net innostunheet 
niin viis valiknithaan knu!utuksheen, kolme 
saarnenkielenpuhuvaa ja kaks meänkie!enpu-
huvaa. Peruspilarit rekryteerinkissä oon kieli 
ja sjurna!istiikka, mutta kansa mutivasuuni. 

- Se oon selvä, ette nii!ä pitävät olla perus-
tavat tint saamenkielessä elikkä meänkielessä, 
mutta joitaki puutheita mer saatama knrjata. 
Innostusta ja mutivasuunia pittää kuitenki 
olla ittelä, sannon Gratte. 

Regina Veräjä 

Käänös: Ingela Henriksson, Inga-Britt Uusitalo 
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kortfattat om innehållet 

4 Katja Wallenius, student vid Tammerfors 
universitet, var våren 2012 praktikant på 
Språkrådet där hon genomförde en un-
dersökning om mängden och kvalitén på 
finskspråkig information på finska för-
valtningskommuners webbplatser. Wal-
lenius konstaterar i Kieliviestis artikel att 
det finns glädjande många exempel på 
finskspråkig information som uppfyller 
höga språkliga krav. 

9 Professor Leena Huss, Uppsala universi-
tet, skriver om revitalisering av finskan 
i Sverige. Huss betonar att en officiell 
språk- och minoritetspolitik ger grunden 
till revitalisering men för att nå bra resul-
tat måste talarna själva satsa på sitt språk. 

13 Serien Finska språket i arbetslivet: Anne 
Simonsson är präst inom Svenska kyrkan. 
Hon berättar hur mycket det har betytt 
att Svenska kyrkan har finskspråkig verk-
samhet. För många sverigefinnar är fin-
ska det innersta språket och därmed även 
bönens språk. 

15 Kolumn: Erkki Vuonokari, chef för Sven-
gefinländarnas arkiv, skriver i sin kolumn 
om utställningen Arvet som är på turné 
i Sverige. En tvåspråkig presentation om 
utställningen finns på webbplatsen 
arkisto.org. 

16 Auktoriserade translatorn och språkvår-
daren Runa Heikkilä berättar om sina er-
farenheter om film- och nyhetsöversätt-
ning. 

19 Mirjaliisa Lukkarinen Kvist är koor-
dinator för finskspråkig verksamhet i 
Stockholm och har tidigare arbetat i 
Surahammar. Kommunen har inte haft 
undervisning i finska på många år men i 
höst tog man upp undervisningen, vilket 
är en positiv vändpunkt för revitalisering 
av finskan. 
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21 Nyord i finskan. Forskaren Riitta Eronen 
från Centralen för de inhemska språken i 
Helsingfors presenterar tio finska nyord. 

22 Bokpresentation: Raija Kangassalo, sam-
ordningsansvarig för minoritetsspråk vid 
Språkrådet, presenterar Vesa Heikkinens 
och Harri Mantilas bok Kielemme kohta-
lo där man begrundar finska språket och 
dess framtid. 

24 Henna Leskelä, student vid Tammerfors 
universitet, gör sin praktik vid Språkrå-
det höstterminen zoia. Hon skriver om 
idiomatiska uttryck som används frek-
vent i talspråk och sociala medier för att 
ifrågasätta någons intelligens eller psykis-
ka hälsa, ofta skämtsamt. 

26 Frågor och svar: Språkfrågor som skick-
ars till Språkrådet. 

28 Ordlista: Språkvårdaren Hannele Ennab 
leder arbetet med den svensk-finska skol-
ordlistan. 1 detta nummer av Kieliviesti 
presenteras förskoleord som ingår i den 
kommande skolordlistan. 

31 Språkarbetarna Inga-Britt Uusitalo och 
Anneli Mäkinen, som svarar på språk-
frågor i radioprogrammet Kielinurkka, 
resonerar här om några utvalda ord på 
meänkieli. 

32 Kuutot var den första teaterpjäsen i his-
torien som skrevs och framfördes enbart 
på meänkieli. Ett projekt som inte var 
helt okomplicerat att genomföra, men 
som fyllde Folkets hus i Pajala 13  gång-
er. Om detta berättar pjäsens författare 
Bengt Pohjanen. 

33 Talangjakt meänkieli - under den rub-
riken söker nu SVT morgondagens pro-
ducenter av program på meänkieli. Till 
buds står en betald utbildning och in-
tresset är stort. Om detta berättar Regina 
Veräjä. 
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Vuoden 2013 

kielenhuoltoseminaari 
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Seminaarin teemana on ruotsinsuomalainen tiedotus. 
Varaa päiväjo nyt! 
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verkkosivustol la www.kielineuvosto.se. 


