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Kielineuvostossa sekä 
leikkauksia että Iisäyksiä 

H
yvä lukija! Kieliviesti on Kielineu-
voston suomenkielinen kielenhuol-
tolehti. Kielineuvosto vuorostaan 
on osa Kielen ja kansanperinteen 
tutkimuslaitosta. Siksi laitosta koet-

televat säästötoimet ovat vaikuttaneet myös 
Kieliviestiin. 

Säästötoimet vaikuttavat koko laitokseen 
niin, että Uumajan ja Lundin toimipisteet 
lakkautetaan. Vielä ei kuitenkaan ole se1-
vää, mitä Uumajassa ja Lundissa sijaitseval-
le arkistomateriaalille tapahtuu. Tiedossa on 
myös irtisanomisia, mutta ej kuitenkaan Kie-
lineuvostossa. 

Päinvastoin, sillä laitoksen johdon syksyllä 
2013 tekemän päätöksen mukaan Kielineu-
vostossa on jatkossa kolme suomen, kolme 
ruotsa!aisen viittomakie!en ja kaksi romanin 
kielenhuoltajan virkaa. Näiden lisäksi pe-
rustetaan kaksi aivan uutta kielenhuoltajan 
virkaa: meänkielen kielenhuoltajan virka ja 
jiddiin kielenhuoltajan virka, joka tosin on 
vain 20 tuntia viikossa. 

Kieliviesriin säästötoimet taas ovat vaikut-
taneet niin, että vuonna 2013 Kieliviesti il-
mestyi vain kolmesti. Ilokseni voin kuitenkin 
kertoa, että ensi vuonna numeroita on tie- 

dossa jälleen normaalit ne!jä. Lehti voidaan 
toistaiseksi edelleen toimittaa perinteisenä 
paperijulkaisuna. Jatkossa on kuitenkin mah-
dollista, että siirrytään myös elektroniseen 
julkaisuun. 

Tähän vuoden viimeiseen numeroon 
on valittu hyvin erityyppisiä artikkeleita. 
Pääartikkelissa kerrotaan queer-teoriaan lut-
tyvistä sanasto-ongelmista, joita on sekä suo-
men että ruotsin kielessä. 

Ruotsin kirkko toimii tällä hetke!!ä tode!-
la aktiivisesti vähemmistöasioissa. Virsikirja, 
Jumalanpalve!usjärjestys ja Kirkkokäsikir-
jaehdotus on tarkoitus kääntää muutamille 
vähemmistökielille. Tuomo Valjus kertoo-
kin artikkelissaan kirkkokäsikirjan suomen-
tamistyöstä, jossa myös Kieliviestin entinen 
päätoimittaja Hannele Ennab oli mukana, ja 
Markus Lyyra taas kertoo kirkon vähemmis-
tökielisen lapsi- ja nuorisotyön kartoitukses-
ta. 

Lukemisen iloa! 
Runa Heikkilä 

Kieliviestin toimitis kiittää tästä vuodesta ja 
toivottaa kaikille hyvää joulua ja onnellista 
uutta vuotta! 
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SUOMEN KIELEN TUTKIMUSTA 

Alexis Rancken 

Normeja vastaan kahdella kielellä - 

queer-identiteetti, suomi ja ruotsi 

"Queerinä oleminen on sitä, että saa olla ihan 
mitä haluaa." 

N
äin vastasi eräs henkilö kysymyk-
seen "mitä sana queer merkitsee 
sinulle?". Kysymys kuuluu kysely-
tutkimukseen, joka on osa tulevan 
väitöskirjani materiaalia. Väitöskir-

jani käsittelee henkilöitä, jotka identifloivat 
itsensä queereiksi, ja heidän suhdettaan 
ruotsin kieleen. Kaiken kaikkiaan olen saa-
nut yli 200 määritelmää sanalle queer, mutta 
edellä mainittu virke tiivistää ne kaikki me!-
ko hyvin. Eräs toinen kyselyyn vastannut 
informantti ilmaisee saman hieman akatee-
misemmin: 

"Queer on työkalu, jolla puretaan forma-
tiivisia käsityksiä sosiaalisista kategorioista." 

Queer-teoria ja käsite queer liittyvät vahvasti 
siihen, mitä on tapana kutsua kolmannen aallon 
feminismiksi. Muun muassa Pohjoismaissa kol-
mannen aallon feminismi oli voimakkaasti esil-
lä 1990-luvuhla, ja sen vaikutukset ovat yhä 
selvästi näkyvissä yhteiskunnassa. Aiemmin 
feministit keskittyivät naisten oikeuksiin, 
mutta nyt hahuttiin mennä pidemmälle - 
alettiin kyseenalaistaa sukupuolidikotomia 
eli toisin sanoen ajatus siitä, että on olemas-
sa vain kaksi selvästi erottuvaa sukupuolta 
ja että näihin sukupuoliin liittyy tietynlaisia 
ominaisuuksia. Sen sijaan alettiin puhua mo-
ninaisuudesta. Henkilöt, jotka sukupuolidi- 
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kotomia oli tehnyt näkymättömiksi, saivat 
nyt tilaa yhteiskuririassa - miehet ja naiset 
saivat seuraa androgyyneistä, transsukupuo-
hisista ja muista henkilöistä, jotka eivät lain-
kaan halunneer kuulua mihinkään tiettyyn 
kategoriaan. Samahla kiinnitettiin huomiota 
heteronormiin, joka homo- ja biseksuaalien 
lisäksi oli syrjinyt muun muassa polyamorisia 
ja aseksuaaleja. 

Yhtäkkiä oltiin tilanteessa, jossa oli paljon 
sellaisia identiteettejä, jotka aiemmin olivat 
olleet näkymättömiä tai miltei huomaamat-
tomia yhteiskunnassa ja siten myös kielen-
huollossa. Sukupuolidikotomia ja heteronor-
mi ovat koko suomen ja ruotsin kielen histo-
rian ajan ohleet taustalla sanelemassa, kuinka  

ihmisiä tulee puhutehla ja kuinka ihmisiin tu-
lee viitata. Ihminen oli joko mies tai rlainen, 
joko Matti tai Maija. Aviomies oli naimisis-
sa vaimonsa kanssa ja lapset ohivat tyttäjä ja 
poikia. Ruotsiksi Matti oli sitä paitsi han ja 
Maija hon, vaikka suomeksi molemmat oh-
vatkin hän. 

Mutta otetaanpa esimerkiksi kuvitteelhi-
nen pari Anne ja Reetta, jotka elävät avoi-
messa suhteessa ja joiden hapset Kuura ja Ruu 
asuvat Reetan luona. Annehla on myös sisar, 
Petra, joka syntyessään todettiin pojaksi ja 
joka sai nimekseen Petri, mutta joka myö-
hemmin on käynyt häpi sukupuohenkorjaus-
prosessin, koska kokee ohevansa nainen. Tässä 
kiehenhuoltaja, perheenjäsenistä puhumatta- 
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kaan, joutuu monenlaisten ongelmien eteen. 
Kuvaan artikkelissani kyseisen kuvitteellisen 
perheen ja väitöskirjamateriaalini avulla täl-
laisia ongelmia, ja teen samalla pienen ver-
tailun suomen ja ruotsin välillä, kun kieliä 

tarkastellaan su- 
kupuolitettuina 
kielinä. 

Nimi on keskeinen 	Mitä termiä 
Anne voi käyt- 

osa yksilon iden- 	tää 	Reetasta, 

titeettiäja hyvä 	kun molemmat 
identifloivat it- 

esimerkki kielen 	sensä naiseksi ja 
heidän parisuh- 

roolista identiteetin 	teensa asumis- 
järjestelyt ovat 

rakentamisessa. 	.. epatyyplilisla. 
Vaimo ej käy, 
koska he eivät 

ole naimisissa, ja tyttystävä ehkä tuntuu hie-
man nuorekkaalta, koska molemmat ovat 
nom 40:n ikäisiä. Avovaimo ej myöskään tule 
kyseeseen. Kumppani on parempi vaihtoeh-
to, vaikka vojkin kuulostaa muodolliselta. 
Ruotsiksi ilmaus partner (partneri) voisi tulla 
kyseeseen, vajkka se saakiri ajattelemaan lii-
kemaailmaa. Joissakmn yhteyksissä voj tietysti 
käyttää epämuodollisia ilmauksia, kuten rak-
kaani ja älskling (rakas). Kun kysyin infor-
manteilta, mitä ilmauksia he käyttävät hen-
kilöistä, joiden kanssa heillä on suhde, monet 
vastasivatkin käyttävänsä j uuri sanaa partner, 
mutta monet keksivät omia ilmauksia. Min 
person eli henkilöni sanoo yksi, kun taas toj-
nen käyttää sanaa babe ja kolmas jlmausta 
sämre hälft eli pahempi puolisko. Toiset tuo-
yat tarkoituksella esiin henkilön sukupuolen, 
tojset taas koettavat kätkeä sen joissakin ii-
lanteissa. Monilla on kumppani, jolla ej ole 
tarkkaan määriteltyä sukupuoli-identiteettiä. 
Ylipäänsä vastauksille leimaa-antavaa on ti-
lannesjdonnaisuus ja kekseljäisyys: ellej ky- 

sejstä suhdetta varten ole sopivaa sanaa, se1-
lajneri luodaan. 

Njmj on keskejnen osa yksilön identiteet-
tiä ja hyvä esimerkki kielen roolista jdentj-
teetin rakentamisessa. Kuura ja Ruu saivat 
sukupuolineutraalit nimensä, koska Reetan 
mjelestä on tärkeää, että he saavat jtse luoda 
sukupuoli-identiteettinsä varttuessaan. Suo-
men kielessä on paljon sukupuolineutraaleja 
nimiä, jotka usein ovat nöts sanottuja luon-
tonimiä: Aurinko, Papu, Myrsky ja niin edel-
leen. Ruotsissa ej ole yhtä paljon sukupuo-
lineutraaleja nimiä, koska nimjkäytäntö on 
usejn germaanista alkuperää, mikä merkitsee, 
että nimet melkein aina ovat "sukupuolisia". 
Muutamia suhteellisen sukupuolineutraaleja 
nimiä, kuten Kim, on kuitenkin lainattu ang-
losaksisesta nimiperinteestä. Tässäkjn on siis 
tilaa luovuudelle, ja yksi materjaalini ruotsjn-
kielisistä informanteista onkjn luonut aivan 
uuden nimen yhdistämällä feminjinin nimen 
maskuliiniin nimeen. 

Myös transsukupuoliset, kuten Petra, 
joutuvat yleensä miettimään nimeään ja 
monet vaihtavatkiri etunimeen, joka so-
pii omaan sukupuoli-identiteettiin. Ihmi-
nen, joka ej koe olevansa mjes eikä nainen, 
saattaa haluta nimen, joka kuvastaa hänen 
identiteettiään. Ruotsin nimilaki ja käytän-
tö on muuttunut liberaalimmaksi, niin että 
tällaiset nimenvaihdot yleensä sallitaan, kun 
taas suomalainen lainsäädäntö tekee edelleen 
selvän eron miesten ja naisten nimien välillä, 
mjkä saattaa ajheuttaa ongelmia transhenki-
löille. Sukupuolmneutraalit nimet ovat kui-
tenkin sallittuja, ja on nähtävissä joitakin 
merkkejä siitä, että käytäntö alkaa muuttua. 
Ruotsjssa asuvasta 555 informantista jopa 
40 on vaihtanut nimeä virallisesti sukupuo-
li-identiteettinsä takia ja 16 suunnittelee ni-
menvaihtoa. Suomessa vastaavat luvut ovat 
pienempiä, ehkä osittain lainsäädännön ta-
kia. 
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Pronominit eli pikkusanat, joita käytetään 
koko ajan viitattaessa itseen ja toisiin, ovat 
tärkeä osa kieltä. Suomen kaikki pronominit 
ovat sukupuolineutraaleja, kuten myös esi-
merkiksi persian ja turkin, mutta ruotsissa on 
valittava han tai hon, kun puhutaan henkilös-
tä yksikön kolmannessa persoonassa. Tämä 
aiheuttaa jonkin verran ongelmia: kun viita-
taan henkilöön, jonka sukupuolta ej tjedetä, 
on usejn käytettävä kömpe!öitä muotoi!uja, 
kuten han tai hon. ja mjtä pronominia tulisi 
käyttää jhmisestä, joka ej ole mies ejkä naj-
nen? Ruotsjssa on otettu mallia suomesta ja 
lanseerattu pronomini hen, jonka voi ajatella 
ratkajsevan molemmat ongelmat. Tutkimuk-
senj mukaan hen-sanan käyttö on hyvjn va-
klintunutta queer-piireissä, ja kyse!yyn vas-
tannejsta henkjlöjstä monj kertoo käyttävän-
sä pronomirlia, jota asianomainen jtse toivoo 
käytettävän - oljpa kyseinen pronomini sit-
ten han, hon tai hen. 

Vojsj !uulla, että pronomjnejhjn !jjttyviä 
ongelmia ej suomen kielessä esiinny, mutta se 
ej ole totta. Muutamat feministjt ovat huo-
mauttaneet, että sukupuolineutraalit prono-
mjnit saattavat tehdä najsjsta näkymättömjä: 
ellei sukupuolta selvästi kerrota lukijalle tai 
kuu!ijal!e, tämä ajattelee automaattisesti, että 
kyse on miehestä. Esimerkkiperheen Petran 
mjelestä on ehkä tärkeää, että häneen vjjta-
taan pronominilla hon pikemminkin kujn 
pronominilla hen, ja hänen mie!ipidettään 
tulee tjetenkjn kunnjojttaa. Suomen kielen 
osalta voj todeta, että tarvittaessa on paljon 
mujtakjn mahdollisuuksia korostaa henkilön 
sukupuolta, myös sukupuolidikotomian ul-
kopuolisin kejnojn. 

Kun puhumme tojstemme kanssa ja to is is-
tamme, emme käytä vain nimjä ja pronomi-
neja. Sanavarastoomme kuuluu paljon per-
hesuhtejta ja sukulajsuutta kuvaavja termejä. 
Kumppanuuteen liittyvjä sanoja käsjtte!jn jo, 
mutta mjtä jimausta Kuura ja Ruu vojsjvat  

käyttää Annesta? Jos he jo käyttävät sanaa äjtj 
Reetasta, he vojsjvat käyttää Annesta nimeä, 
jotakjn äjdjn korvaavaa sanaa (esjmerkiksj 
mutsi) tai jotakin omaa, itse keksjttyä sanaa. 
Kun ihminen kuu!uu sukupuolivähemmjs-
töön, syntyy usejn vajkeuksia perhesuhtejta 
kuvaavjen käsitteiden yhteydessä. Eräs jnfor-
manttj sanoo näin: 

"Toivon lisää sanoja, vars jnkjn perhesario-
ja. Esimerkjksj erj tyyppisiä enoa, tätä ja iso-
jsää vastaavja sanoja." 

Sekä suomessa että ruotsjssa molempien 
vanhempien sjsaruksja kuvaavat sanat (eno, 
täti, 	morbror, 
faster jne.) il- 
majsevat 	su- 
kupuolen, kun 	Suomessa käydään 
taas näjden lap- 
sja kuvaavat sa- 	keskustelua suomen 
nat (serkku ja 
kusin) ovat 	kielen sukupuoli- 

kupuolineutraa- 	neutraaleista 
leja. Myos suo- 
men sana iso- 	nimistä. 
vanhemmat on 
sukupuolineut- 
raali, se ei ker- 
ro mitään sukupuolesta. Se ej paljasta, onko 
kyseessä miehen vai naisen isovanhempi, eikä 
myöskään, mitä sukupuolta isovanhempi on. 
On myös mahdollista käyttää sanaa isoisä, 
joka kertoo vain kyseessä olevan jomman-
kumman vanhemman isä. Ruotsin kielessä 
sukupuoli näkyy sanasta: sekä sen henkilön, 
jonka isovanhemmasta on kyse, että sen, joka 
on isovanhempi. Esimerkiksi sanat farmor 
(isänäiti) ja morfar (äidinisä) ovat sanoja, joita 
tavallisesti käytetään. On mahdolljsta käyttää 
termiäfarforälder ("isän vanhempi") tai mor-
firälder ("äidin vanhempi"), mutta kieleen ej 
ole vielä vakjjntunut mitään täysin neutraa-
ha ilmausta. Useimmat informanteistani ovat 
melko nuoria, vanhimmilla heistä saattaa ohla 
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pikkulapsia, mutta koska suuri osa heistä ej 
koe olevansa joko mies tai nainen, on toden-
näköistä, että vähitellen ehdotetaan uusia sa-
noja, jotka ehkä myös vakiintuvat käyttöön. 

Kuriositeettina voi mainita, että yksi in-
formanteista kertoo lemmikkieläimiin lut-
tyvästä sanaongelmasta. Sekä suomen isäntä 
ja emäntä että ruotsin vastaavat sanat husse ja 
matte ovat sukupuolen ilmaisevia sanoja. Per-
heessä onkin siksi otettu käyttöön englannin 
sana master. Sana saattaa herättää maskulii-
nisia mielleyhtymiä, mutta sillä voidaan kui-
tenkin juuri tässä yhteydessä viitata kaikkiin 
sukupuoliin. Tämä on hyvä esimerkki kielel-
lisestä luovuudesta, jota usein vaaditaan, kun 
henkilön identiteetti ej noudata normeja. 

Tämäntyyppiset kysymykset saattavat 
tuntua vjerajlta tava!ljsen kielenkäyttäjän ja 
tavallisen kielenhuoltajan mielestä. Eikö kyse 
ole kuitenkin melko marginaalisista ilmiöis-
tä? Pjtääkö kieli todella mukauttaa pienten 
vähemmistöjen mukaiseksi, kun useimmat 
kuitenkin ovat heteroseksuaaleja miehiä ja 
naisia Poliittisesti korrekti on ilmaus, joka 
tällaisjssa yhteyksissä usejn tulee esjjn, ja ai-
nakin joissakin yhteyksissä jimaus on ne-
gatiivinen. Ajatellaan, että kielenhuo!to ja 
yhteiskunta ovat lian kuuliaisia joidenkin 
suuntausten ja tendenssien suhteen, ja pelä-
tään, että mennään ljian pitkälle tasa-arvon 
tavojtte!ussa. Tähän krjtiikkiin voj myös lut-
tyä ajatus siitä, että sukupuolineutraalissa 
kielenkäytössä olisi kyse kaikkien yksilöiden 
pakottamisesta samaan sukupuolettomaan 
muotoon, niin ettei kukaan enää sajsi iden-
tifloida itseään mieheksj tai naiseksi. Ruotsin 
hen-pronomista käyty keskustelu on usejn 
johtanut tämänkaltaisiin puheenvuoroihin, 
sekä Suomessa että Ruotsissa. Suomes-
sa käydään vastaavaa keskustelua suomen 
kielen 	sukupuolineutraaleista 	nimistä. 
Se ej kujtenkaan millään muotoa ole tarkoi-
tus, vaan tarkoituksena on pikemminkin si- 

sällyttää kieleen nuin monia identiteettejä 
kujn mahdol!jsta. Tietenkin saa olla miehiä, 
najsia ja heteroseksuaaleja, mutta samalla on 
oltava tilaa androgyyneille, sukupuoliquee-
rejile, polyamorisille ja panseksuaaleille. Se, 
että vähemmjstö on pieni, ej merkitse, että 
sen syrjiminen olisi hyväksyttävää - me kaik-
kj, jotka olemme vähemmistökielisjä, ym-
märrämme sen varmasti varsin hyvin. Vaikka 
Annan ja Reetan perhe ej olekaan se kajkkejn 
tavallisin, sen pitäisi voida olja tasavertajnen 
muiden perheiden kanssa, myös kielelljsestj. 

Suomen Seta ry:n (Ruotsjssa vastaava jär-
jestö on RFSL) julkaisemassa, toimittajille 
suunnatussa terminologiaesitteessä sanotaan 
näin: 

"Suomen kjelen lautakunta totesj vuonna 
2007 kannanotossaan, että sukupuolineut-
raali kielenkäyttö edistää tasa-arvoa. Suku-
puoli on lautakunnan mielestä syytä tuoda 
viestimissä esiin vain silloin, kun se on kä-
siteltävän asian kannalta olennaista. Suku-
puolineutraalia ilmaisua puoltaa myös suku-
puolen moninaisuus: mistä tiedämme, onko 
haastateltava, lähde tai kuvauskohde sitä su-
kupuolta, joksi hänet oletamme." 

Ej siis pitäisi pyrkiä luokittelemaan ihmi-
siä, ja jos ej tiedetä, mitä pronominia ihmi-
nen haluaa itsestään käytettävän tai mikä on 
korrekti termi kuvaamaan hänen seksuaali-
suuttaan, on syytä kysyä kyseiseltä henkilöltä 
itseltään. 

Modernissa sukupuoli- ja seksuaalisuus-
tutkimuksessa vallalla on konstruktivistinen 
näkemys molemmista ilmiöistä. Sen sijaan, 
että katsottaisiin olevan kyse synnynnäisistä 
ja muuttumattomista asioista, keskitytään 
siihen, kuinka yksilö koko ajan rakentaa ja 
vakiinnuttaa identjteettiään, paljoltu kie-
len avulla. Judith Butler on ehkä tunnetuin 
queer-teoreetikoista, ja hän sanoo, että suku-
puoli ja seksuaalisuus eivät ole mitään, mitä 
olemme, vaan jotakin, mitä teemme. Budet 
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käyttää tästä termiä performativiteei-ti. Kun seksi, jättää syrjään ja loukata, mutta samalla 
"teemme" sukupuolta ja seksuaalisuutta, sa- sanat antavat mahdollisuuden kunnioirtaa, 
nat ovat tärkeitä työvälineirä. Nimien, pro- tukea ja vahvistaa - olla ja antaa toistenkin 
nominien ja 	muiden 	henkilönimikkeiden olja "ihan mitä haluaa". OB 

avulla luomme omaa identiteettiä, ja samoilla 
työvä!inei!lä luokitte!emme muita. Jjittö on Kirjoittaja on ruotsin kielen tohtorikoulutetta- 
sana, jolla kuvataan nuorta henkilöä, jolla on va Abc Akademissa Turussa. Hän tekee väitös- 
naissukupuo!inen ruumis. Mutta tyttö ej oie kirjaa,jonka aiheena ovat sukupuoli, seksuaali- 
pe!kkä sana muiden sanojen joukossa, vaan snus ja kieli queerfeministisestä näkökulmasta. 
se liittyy suurempiin rakenteisiin, joissa myös 
valta ja etuudet ovat vaikuttavia tekijöitä. Sa- Artikkelin on suomentanut Runa Heikki lä. 
noja käyttämäl!ä voimme tehdä naurunalaj- 

Merkkaa päivät muistiin! 
Suomenkielinen Kielenhuoltoseminaari järjestetään perjantaina 

28.3.2014 Tukholmassa. 

Ruotsinkielinen Språkrådsdagen (Kielineuvoston päivä) järjestetään 
torstaina 8.5.20l4Tukholmassa. 

Konferenssin aikana jaetaan myös kolme kielipalkintoa: 
Erik Wellanders pris (ruotsin kieli), Klarspråkskristallen (virkakieli) 

ja Minoritetsspråkspriset (vähemmistökielet). 

Tarkempaa tietoa tapahtumista julkaistaan myöhemmin Kielineuvoston 
verkkosivuilla,joilIa on tietoa myös aiemmista konferensseista. 
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.. 	.. 
Ehdota Vähemmistökieli- 

palkinnon saajaa! 

Kielineuvosto lanseerasi vuonna 2012 Vähemmistökielipalkinnon. 

Vähemmistökielipalkinto jaetaan vuosittain henkilölle tal järjestölle, joka 

on toiminut vähemmistökielten hyväksi. Huomaa, että vähemmistökielillä 

tarkoitetaan kaikkia Ruotsissa käytettäviä kieliä (el kuitenkaan ruotsin kieltä), 

ej sils pelkästään kansallisia vähemmistökieliä. Palkinnosta päättää viisihenki-

nen raati. 

Palkittu saa diplomin ja taiteilija Bodil Magnussonin lasi-ja kaikkikiviveistok-

sen. Vuonna 2012 palkinnon sai Ruotsin kirkon monikielisen työnjohtaja Kajsa 

Syrjänen Schaal ja vuonna 2013 viittomakielisen TystTeaterin taiteellinenjoh-

taja Josette Bushell-Mingo. 

Lisätietoa palkinnostajulkaistaan tammikuun alussa Kielineuvoston verkkosi-

vuilla. 
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kolumni 

ASH 

O
saan twerkata, kyl!ä. Voin puhua siitä 
nyt, kun olen oppinut, mirä twerka-
ta tarkoittaa. Hipsteriydestäni huo-
limatta olin jäänyt uutispimentoon 
muotitanssin aiheuttamasta kohus-

ta, ja sen takia en saanutkaan täysiä pisteitä 
Iltalehden fiidi.fi-sivuston testistä "Luuletko 
olevasi nuori? Testaa tunnetko nämä 21 sa-
naa!" Miley Cyruksen pyllynheilutustanssi 
oli nimittäin testin ensimmäinen sana. Mii-
nuspiste kolmekymppiselle kielenhuoltajahle, 
tanssitaidoista huohimatta. 

Mikään eeppinen moka kyseisen sanan 
vieraus tuskin kuitenkaan on (vai onko?), 
koska sain tulokseksi testisrä 12/21. Sivuston 
mukaan auttamatta vanha on vasta sihloin, 
kun tietää sanoista alle puolet. En tiedä millä 
randomilla toimittaja oli sanat testiin vahin-
nut, sillä mukana ohivat muun muassa sanat 
some (sosiaahinen media), stalkata (seurata jo-
takuta tai jonkun tekemisiä salaa esimerkiksi 
Facebookissa) ja semi (melko, aika, puohi-). 
Nämä sanathan ovat ohleet kiiytössä epämuo-
dollisessa yleispuhekielessä jo minun opiske-
luaikoinani. 

Sen sijaan trendikkäimmät uutuudet yolo 
(You Only Live Once), swag (yltiöitsevarma)  

ja vallah (vannoa) ohivat menneet minulta 
täydehlisesti ohi. Puolustuksekseni voin tode-
ta, etten sentään koko työaikaani vietä dataa-
massa kuumimpia feissarikavereitani stalka-
ten, vaan käytän työaikani lähinnä arvoval-
taisten, painettujen lähteiden selaamiseen. 
ja ikävän (?) usein kehitys kulkee niin, että 
siinä vaiheessa, kun sanat pääsevät sanakirjoi-
hin, ne eivät ole enää kovin freshejä ainakaan 
nuorten mielestä. 

Parhaat innovaatiot ovat sellaisia, jot-
ka saavat ihmiset välittömästi huomaamaan 
tarpeen, jonka olemassaolosta he eivät aikai-
semmin ole olleet ollenkaan tietoisia. Tämä 
pätee myös sanoihin, ja fiidi.fi-sivuston testi 
esittehikin minut rällaiselle sanalle, jonka heti 
adoptoin omakseni: ash eli aina saa hävetä. 
Epic win! Miten en ole ennen ajatellut, että 
kaikesta retardista pitäisi myös ymmärtää 
nolostua, yolo tai ei. Varsinkin, jos se julkais-
taan. 

Pi/vi Mattila 

Kirjoittaja on suomen kielen huoltaja 
Kielineuvostossa. 
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RUOTSINSUOMALAISTA KIRJALLISUUTTA 

TomiValjus 

Ruotsin kirkon 

kirkkokäsikirja uudistuu 

K 
 irkkokäsikirja on yksi kirkon keskei 
simmistä kirjoista. Nykyinen Ruotsin 
kirkon käsikirja on vuodelta 1986, ja 
sen suomenkielinen käännös hyväk 
5yttiifl 1993. 

Ruotsin kirkon kirkkokäsikirjan uudistus-
työ on parhaillaan meneillään. Kirkkovuosi 
2012-2013 on ollut kirkkokäsikirjaehdotuk-
sen kokeiluaikaa. Nyt on vuorossa kokeilusta 
saadun palautteen kokoaminen ja ehdotuk-
sen muokkaaminen siten, että kirkollisko-
kous voisi hyväksyä uuden kirkkokäsikirjan 
ruotsinkielisen tekstin 2015. 

Kun verrataan kirkkokäsikirjan uudistuk-
sen tahtia aikaisempaan kehitykseen, voidaan 
huomata, että uudistusten välinen aika on ly-
hentynyt, sillä onhan nykyinen käsikirja ollut 
käytössä vasta vajaat 20 vuotta. Ensimmäiset 
aloitteet uudistustyön käynnistämiseen tu-
livat jo 199o-luvun alkupuolella. Uudistus-
ta haluttiin muun muassa kielellisistä syistä,  

koska uusi ruotsinkielinen raamatunkäännös 
oli valmistumassa. Lisäksi haluttiin huomi-
oida seurakuntien erilaiset tarpeet: jumalan-
palveluselämä on seurakunnissa hyvin moni-
muotoista, minkii tulisi näkyä myös kirkko-
käsikirjan sisältämissä vaihtoehdoissa. Tulee 
myös huomioida niin sanotun inkiusiivisen 
eli sisällyttävän kiehen vaatimukset. 

Tämänkertainen käsikirjauudistus on sil-
lä tavoin erilainen aikaisempiin uudistuksiin 
nähden, että jo käsikirjaehdotus on käännet-
ty niille kansalhisille vähemmistökielille, joi-
ta käytetään Ruotsin kirkossa. Aikaisemmin 
uusi kirkkokäsikirja on käännetty vasta sen 
valmistuttua. 

Keväällä 2012 hyväksytty Kirkkokäsikir-
jaehdotus (Förslag Kyrkohandbok for Svenska 
kyrkan) on käännetty kokonaan suomeksi. 
Osia siitä on käännetty meänkielelle, saamen 
kielille ja ruotsalaiselle viittomakielelle. Eten~ 
kin meänkielen osalta tämä on historiahlista, 
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sillä aikaisemmin ci kirkossa jumalanpalve-
!ustekstejä ole johdonmukaisesti käännetty 
rneänkielel!e. 

Heti alusta pitäen oli tarkoitus, että koko 
ehdotus käännettäisiin suomeksi. Käännök-
sen teki Kirkkokanslian työalasihteeri Tomi 
Valjus, joka oli myös tekemässä vuoden 1986 

käsikirjan suomennosta. Käännöksen tarkis-
tarnista ja muokkaamista varten koottiin työ-
ryhmä. Siihen kuu!uivat hiippakuntapapit 
Eeva-Liisa Kettunen, Mikko Peltola, korn-
ministeri Anne Simonsson ja kielenhuo!taja 
Hannele Ennab Kielineuvoston edustajana. 
Tällä haluttiin taata se, että käännös olisi 
myös kielellisesti moitteeton. 

Kirkkokäsikirja sisältää siis ne tekstit, joita 
käytetään jumalanpalveluksissa ja kirkolhisis-
sa toimituksissa, kuten kasteessa tai aviohiit-
toon vihkirnisessä. Kirkkokäsikirja i!maisee 
kirkon oppia, uskoa ja elärnää. Kirkon tun-
nustuksen kannalta keskeiset tekstit ovat niin 
sanottuja kiinteitä tekstejä, joita ej voi kor-
vata muihla, vapaasti muotoihluilla teksteillä. 
Monet rukoukset ja puhuttelut voidaan va-
lita käsikirjan ehdotuksista taj korvata titan-
teeseen valmistetulla tekstillä. Tämä asettaa 
ornat vaatimuksensa tekstien kääntämiselle. 

Käännöstyössä on noudatettu periaattei-
ta, jotka muotoutuivat jo edellisen, vuoden 
1986 käsikirjan käännöstyön aikana. Sanasta 
sanaan kääntämisen asemasta on toimittu dy-
naamisen käännösperiaatteen eli sisällöllisen 
vastaavuuden periaatteen mukaisesti, mutta 
on kuitenkin pyritty seuraamaan mahdolhi-
simman tarkasti alkutekstiä. Tavoitteena on 
teksti, joka ej kuulosta käännökseltä, vaan 
on mahdoh!isimman sujuvaa, yrnmärrettävää 
ja nykykielistä suomea, mutta jossa otetaan 
huomioon myös hengehlisen tyy!in vaatimuk-
set. Myös eri kohtien vaihtoehtojen tyy!eissä 
saattaa olla eroja, onhan osa vaihtoehdoista 
tarkoitettu esimerkiksi perhejumalanpalve-
luksia varten, jolloin tyy!i on erilaista kuin 
joissakin muissa tilaisuuksissa. 

Esjrnerkkinä tästä rnainitsen jumatanpal-
veluksen alussa luettavien johdantosanojen 
kaksi vaihtoehtoa, joista ensimmäinen seu-
rai!ee Raamatusta lainattuja tekstejä. Jälkim-
mäinen on uusi teksti, joka nostaa esille elä-
män monimuotoisuuden niin maalla kuin 
kaupungissa. 

Sinä, joka olet !uonut maaitman ja kaiken, 
mitä siinä on, 
ja joka olet taivaan ja maan Herra, 
et asu ihmiskäsin tehdyissä temppeteissä. 
Taivaisiin ja taivasten taivaisiin sinä et 
mahdu, 
mutta olet täällä, !ähe!lä meitä jokaista. 
Sinussa me elämme, !iikumme ja olemme. 
Sinussa on meidän alkumme ja päämää-
rämme. 
Yhdessä maan kaikkien kansojen kanssa, 
kaikkina aikoina, me y!istiimme sinua 
ja laulamme kiitosta sinun nimehlesi. 

Tunturien, lakeuksien ja nummien Jumala, 
metsien ja rikkaan moninaisuuden Jurnala, 
kaupunkien ja elämänsykkeen Jumala. 
Sinun lähelläsi tahdomme elää. 
Sinun nimessäsi rukoitemme. 

Eräät liturgiset tekstit, kuten Uskontunnustus, 
Herran rukous ja Herran siunaus, on lainattu 
Suomen evankehisluterilaisen kirkon hyväk-
symissä sanamuodoissa. Raamatun suorat 
lainaukset ovat vuonna 1992 hyväksytyn raa-
matunsuomennoksen rnukaisia. 

Kirkkokäsikirjan tekstit on tarkoitettu en-
nen muuta kuultaviksi, ci niinkään luettavik-
si. Erityistä huomiota on kiinnitetty yhteen 
ääneen luettavien tekstien yksinkertaisuuteen 
ja selkeyteen. Yhteen ääneen luettaessa teksti 
ci voi olja kovin monisanaista ja polvei!evaa. 
Suomen kielen lauseenvastikkeet ovat kirjoi-
tetussa tekstissä käteviä, mutta kuultuina ne 
ovat raskaita. Siksi niitä on vältetty mahdol-
!isuuksien mukaan ja korvattu kokonaisi!- 
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la lauseilla tai sivulauseilla. Ruotsinkielisis-
sä teksteissä usein etenkin rukousten alus-
sa esiintyvä puhuttelu "du, som" on yleens 
käännetty suoraksi puhutteluksi ilman jo-
ka-sanalla alkavaa rakennetta. Esimerkiksi 
hautausjuma!anpa!veluksen yhden rukouk-
sen alku "0 Herre Gud, du som har skapat oss 
och omsluter levande och döda" on käännetty 
suomeksi"Herra, Jumala, sinä olet luonut 
meidätja suojelet elä viä ja kuolleita' 

Kirkkokäsikirjaan on uudistamisen myö-
tä tullut myös 
uusia otsikoita, 
joille ej ole van- 

Uudistusta haluttiin 	hastaan !uonte- 

muun muassa kuelel- 
vaa suomenkie-
lista vastinetta. 

Iisistä syistä, koska 	Niinpä Kirkko- 
käsikirjaehdotuk- 

uusi ruotsinkielinen 	sesta löytyykin 
sellaisia kohtia 

raamatunkäännös oh 	tai otsikoita, jot- 

valmistumassa. 	ka kuu!ostavat 
uusilta. Tallai- 
sia ovat muun 
muassa Bön om 
förlåtelse ja Förla'-

telseord. Perinteiset synnintunnustus ja synnin-
päästö eivät käännöksiksi sopineet, mutta vas-
tineiksi löydettiin Suomen evanke!isluterilai-
sen kirkon aineistosta sanat Anteeksiyyntö ja 
Anteeksianto. Joissakin kohdin ruotsinkie!istä 
sanaa vastaavan suomenkie!isen sanan sävy ci 
oikein luonnu kirkkokäsikirjan tyy!iin. Siten 
perinteisen Herra armahda -hymnin ruotsin-
kielinen nimi "Kristusrop" ci suorana kään-
nöksenä "Kristus-huuto" kuu!osta sopivalta. 
Siksi kyseisen osan suomenkie!iseksi nimeksi 
tulikin "Herra, armahda (Kyrie) ' Vastaavasti 
"Hallelujarop" (Halleluja-laulu evankeliumi-
tekstin lukemisen yhteydessä) on suomeksi 
yksinkertaisesti "Halleluja". 

Jossakin tilanteissa !yhyitä ja tiiviitä ruot-
sinkielisiä otsikoita on käännetty useamman  

sanan käsittäviksi otsikoiksi, jotta ne olisivat 
helpommin ymmärrettäviä. Yksi tällainen 
on kastekaavaan tullut "Tydningsord och Bi-
belläsning". Jos käännös olisi ollut vaikkapa 
"Selittämissanat ja Raamatunlukua", olisi jo 
otsikko vaatinut oman se! ityksensä. Sitä vas- 
tom 	"Kasteen merkityksestä kertovat sanat ja 
Raamatunluku" kertoo enemmän siitä, min-
kä sisä!töistä raamatunkohtaa luetaan. 

Monille on tuttu vanha, i800-!uvulta pe-
räisin oleva rukous, joka tunnetaan myös 
Pyhän Fransiskuksen rukouksena: "Jumala, 
tee minusta rauhasi välikappale". Tämän ru-
kouksen ruotsinkielinen !ause "redskap fordin 
frid" on tullut mukaan kahteen rukoukseen. 
Vaikka tuo rukous on tuttu, ej ollut !ainkaan 
yksinkertaista saada sanoja rauhasi välikappa-
le kuu!ostamaan !uontevi!ta kirkkokäsikirjan 
rukouksissa. Pitkän pohdinnan jälkeen väli-
kappa!e kuitenkin tuli näihin rukouksiin: 

Rukous Jumalan varaan jättäytym isestä 

Laupias Juma!a. 
Minä tahdon e!ää rakkaudessasi ja rakastaa. 
Tee minusta rauhasi vä!ikappale. 
Puhdista minut, niin minä puhdistun, 
paranna minut, niin minä paranen, 
vedä minut !uoksesi, niin saan rauhan sy-
dämeeni. 
Aamen. 

Rukous kasteen yhteydessä (rukouksen 
alku) 

Juma!a, me rukoi!emme nyt kastetun 
NN.n puolesta. 
Anna hänen kokea sinun läheisyyttäsi 
ja o!!a rauhasi välikappa!e. - - - 

Oman haasteensa käännöstyölle antaa uusi 
liturginen musiikki, jota ehdotuksessa on 
runsaasti: peräti neljä uutta säve!mäsarjaa. 
Kaiken !isäksi nämä laulettaviksi tarkoitetut 
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tekstit ovat usein myös kirkon opin kannal-
ta keskeisiä. Niiden sovittaminen valmiiseen 
musiikkiin ej ole helppoa, koska suomen sa-
nat ovat monitavuisia ja jokainen sanan tai-
vutus ljsää sjihen ajnakjn yhden tavun, joka 
tarvjtsee oman nuotjn. Musijkin nuottiarvo-
jen pituuden ja tavujen pituuden tulisi vas-
tata toisiaan. Asiaa hankaloittaa sekin, että 
musiikki on pääosin kirjoitettu ruotsinkie-
listä tekstiä varten. Esimerkiksi ruotsin sana 
Gud on yksitavuinen, mutta suomen Jumala 
on kolmitavuinen. Luettuna siinä ej ole suur-
ta eroa, mutta musijkkiin sovitettaessa saat-
taa eteen tulla suuriakin haasteita, ejkä Ju-
mala-sanaa voi aina korvata jollakin muulla, 
lyhyemmällä sanalla, kuten esimerkiksi Herra 
taj Iså. Tässä työssä ej ajan njukkuuden takia 
ole päästy parhaaseen mahdolliseen lopputu-
lokseen. 

Tässä vaiheessa on vaikea sanoa, miten 
käsikirjaehdotus ja sen suomennos on otettu 
vastaan. Kjrkkokäsjkirjan kotisivulla olevassa 
haastattelussa komministeri Satu Rekola Gö-
teborgista toteaa, että ehdotuksen monet vaih-
toehdot rjkastuttavat jumalanpalveluselämää 
ja ettej kajkkea tarvitse muotoilla aina itse, 
kjelenkään osin. Rekola toteaa, että käännös 
on korkealaatuinen ja kestävä, ejkä se tunnu 
kjjreessä tehdyltä. Kieli on hänen mielestään 
hyvää ja modernia kieltä - käntäjät ovat teh-
neet hyvää työtä. 

Kirkkokäsikirjaehdotus on nyt ollut käy-
tössä vuoden ajan. Nojn puolet Ruotsin kir-
kon seurakunnjsta on käyttänyr sitä, ja nämä 
seurakunnat antavat siitä myös palautetta. 
Vjralljsten kokeiluseurakuntien valinnassa 
on pantu painoa sille, että joukossa tulisi olla 
seurakuntja, joissa on myös vähemmistökie-
listä toimintaa. Nyt on palautteen antamisen 
ajka. Virallisten palauteseurakuntien ohella 
kuka tahansa voj tutustua käsikirjaehdotuk-
seen ja antaa siitä palautetta. Käsikirjaehdo-
tus ja sen suomenkieljnen käännös ovat inter-
netjssä, kuten myös käännökset meänkjelelle,  

saamen kielille ja ruotsalaiselle vijttomakie-
lelle. Kirkkokäsikirjaehdotus on osojtteessa 
http:l/www.svenskakyrkan.se/kyrkohandbo-
ken. Käännökset ovat kohdassa Oversättnin-
gar till nationella minoritetsspråk (Käännökset 
kansall is ilie vähemmistökielilie). 

Palautteen antamjnen on tärkeää. Me 
ruotsinsuoma- 
laiset, samoin 
kuin muita vä- 
hemmistökieliä 	. 
puhuvat Ruot- 	Kirkkokasikirjan 
sin kirkon j 	tekstit on tarkoitettu 
senet, voimme 
sjten vaikuttaa 	ennen muuta kuul- 
Ruotsjn kir- 
kon 	jumalan- 	taviksi, ej niinkään 
palveluselämän 
kehi rtymlseen. 	luettaviksi.  
Yhtä tärkeää 
on saada palau- 
tetta käännök- 
sistä, jotta niistä voidaan saada mahdollisjm-
man hyvät, niin sisällöllisesti kujn kielellises-
tikin. Tukevathan ne omalta osaltaan suomen 
kielen kehitystä ja säilymistä Ruotsjssa. 

Vaikka kokeiluvuosi on päättynyt, ne seu-
rakunnat, joissa käsikirjaehdotusta on käy-
tetty, voivat yleensä halutessaan jatkaa sen 
käyttöä. Uusj ruotsinkielinen käsikirja tullee 
käyttöön keväällä ao16, kunhan kirkollisko-
kous sen hyväksyy. Emme kuitenkaan mirä 
todennäköisimmin saa uutta suomenkielis-
tä Kirkkokäsikirjaa käyttöön samalla kertaa, 
vaan sitä päästään kääntämään vasta, kun 
ruotsinkielinen teksti on hyväksytty. Kään-
nöskin tulee sjtten ajkanaan kirkolliskokouk-
sen hyväksyttäväksi, joten vojdaan odottaa, 
että uusi Ruotsin kirkon kirkkokäsikir]a olisi 
valmiina suomeksj aikaisintaan vuonna 2017. 

Kirjoittaja on Ruotsin kirkon kirkkokanslian 
työalasihteeri. 
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VÄH EMM 1 STÖKI EIITYÖTÄ 

Markus Lyyra 

Ruotsin kirkko ajan hermolla 

R
uotsin kirkko panostaa kansallisiin vä-
hemmistökieliin. Kirkko on aloittanut 
suomen-, saamen- ja meänkielisen sekä 

viittomakielisen lapsi- ja nuorisotyön tilan-
teen kartoituksen hiippakunnissa. Kartoitus 
jatkaa kirkkokanslian linjaa, jonka mukaan 
eri vähemmistöjen kanssa tehdään yhteis-
työtä. Kartoituksen tekeminen on annettu 
kirkkokanslian monikielisyysyksikölle, ja 
projektia koordinoi Markus Lyyra, joka on 
aiemmin työskennellyt muuri muassa Ruot-
sinsuomalaisten nuorten liiton pääsihteerinä. 

Projektin tarkoituksena on saada kuva 
tämänhetkisestä tilanteesta ja mahdollisista 
ongelmista. Kartoitetaan myös mahdollinen 
tuen tarve nykyisessä vähemmistökielisessä 
lapsi- ja nuorisotyössä. Kartoituksessa ote-
taan huomioon myös lasten ja nuorten van-
hempien näkökulmat ja toiveet: millaisena he 
pitävät seurakuntien nykyistä tarjontaa. Kar-
toituksessa ja sitä seuraavissa toimenpiteissä 
halutaan nimenomaan saada vähemmistölas-
ten ja -nuorten ääni kuuluviin ja elvyttää sa-
malta myös seurakuntien vähemmistökielistä 
lapsi- ja nuorisotyötä, jolla on jo vuosisatojen 
perinteet. 

Nuoret ovat aktivoituneet paljon viime 
vuosien aikana. Nuoret haluavat elvyttää 
omia vähemmistökieliään sekä myös var- 
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mistaa sen, että kieli siirtyy seuraaville suku-
polville. Ruotsin kirkko on tiedostanut, että 
esimerkiksi ruotsinsuomalaisista jo 76 pro-
senttia on toisen ja kolmannen polven ruot-
sinsuomalaisia. 

On olemassa monia positiivisia esimerk-
kejä kielenetvytyshankkeisra. Suomen kieltä 
elvytetään Ruotsinsuomalaisten nuorten lii-
ton Kietipaketilta ja saamen kietiä Jågtoe-pro-
jektilta. Kyse on päiväkodeilte suunnatusta 
inspiraatiolaatikosta. Nämä onnistuneet pro-
jektit ovat tähteneet nuorten omista toiveis-
ta ja tarpeista sekä onnistuneesta vähemmis-
töjen vätisestä yhteistyöstä. Ruotsin kirkko 
on arkkipiispan johdolla puhunut kuluneen 
syksyn aikana useita kertoja saamelaisten 
oikeuksien puolesta. Tämä on selvä linjaus 
Ruotsin kirkolta: vähemmistöjä ja alkupe-
räisväestöjä koskevat asiat ja ihmisoikeusasiat 
ovat kirkotle tärkeitä. 

Monitla paikkakunnilla seurakunnat saat-
tavat olla ainoa paikka, jossa vähemmistökie-
liä puhuvat vanhemmat voivat kokoontua 
ja antaa tapsitleen mahdottisuuden yhteisiin 
hetkiin muiden samaa kieltä puhuvien kans-
sa. Kirkkokanslian projekti hatuaa nimen-
omaan rarjota nuoritle tapsiperheille tilaa 
seurakunnissa, sillä seurakunnitta on aiem-
min oltut hyvin keskeinen tehtävä vähem- 



mistökielisten perheiden yhteensaattamises-
sa. 

Kansallisten vähemmistöjen kulttuuri 
on luonnollinen osa Ruotsin kirkon histo-
riaa ja kulttuuriperintöä. Yksi seurakuntien 
tehtävä onkin siirtää tätä perintöä tuleville 
sukupolville. Silloin on tärkeää kertoa tästä 
perimästä nuoremmille sukupolville, jotka 
vuorostaan vievät perimää taas eteenpäin. 
Ainakin suomen kielen osalta tilanne näyt-
tää vaihtelevan huomattavasti eri hiippakun-
nissa. Hallintoalueuudistuksen myötä myös  

suomenkielisen lapsitoiminnan tarve on kas-
vussa. Kartoituksen tarkoituksena on myös 
löytää hyviä esimerkkejä eri seurakunnista ja 
jakaa tietoa näistii esimerkeistä myös muille 
paikkakunnille. 

Kartoituksen tulokset valmistuvat kevääl-
lä 2014, jolloin niistä tiedotetaan myös Kieli-
viestissä. Ou 

Kirjoittaja on Ruotsin kirkon monikielisyysasi-
oiden käsittelzjä. 

Kielineuvoston suomen kielen testi 

K
ielineuvostossa on laadittu kielitesti, 
jonka avulla voidaan arvioida toisen ja 
kolmannen polven ruotsinsuomalais-

ten aikuisten kommun ikatiivisia kielival-
miuksia. Testi on luotu niitä vatten, jotka 
hakevat töitä esimerkiksi suomen kielen 
hallintoaluekunnista, kirkoista, kouluista 
ja yritysmaailmasta. Testin suorittaminen 
ej edellytä dokumentoituja suomen kielen 
opintoja. Kielitestistä saa todistuksen. 

Testissä on sekä suullinen että kirjalli-
nen osuus. Pelkästään suullisen testin te-
kemiseen kuluu noin kaksi tuntia ja sekä 
suullisen että kirjallisen testin tekemiseen 
noin neljä tuntia. Testaustilanteessa Kieli-
neuvoston suomenkielinen henkilökunta 
puhuu ainoastaan suomea. Testin suulliset 
osat äänitetään. Kielitesti on maksullinen, 
ja joko työnantajan tai työnhakijan on 
maksettava se ennen testausta. Suullisen 
testin hinta on 500 kruunua ja suullisen 
ja kirjallisen testin hinta i wo kruuniva. 

Suullisia valmiuksia testataan kertomalla 
jostakin tapahtumasta tai kuvasarjoista. 
Vaihtoehtona kirjallisen testin tekevillä on 
suomenkielisen lehtiartikkelin lukeminen 
ja sen sisällön selostaminen. Kuullun ym-
märtämistä testataan toisaalta toisen luke-
man tekstin ymmärtämisellä, toisaalta ra-
diouutisten kuuntelulla. 

Erilaisilla sanastotehtävillä katsotaan 
suomen kielen sanavarastoa, ja puhumis-
ta vanioidaan siten, että henkilö tiedus-
telee tiettyjä asioita useilta henkilöiltä ja 
muuttaa puhetapaansa tilanteen vaatimal-
la tavalla. Kirjalliset tehtävät koostuvat 
kaunokirjallisen katkelman kääntämisestä 
ruotsista suomeksi, vaihtoehtoisen kieli-
opillisen takenteen löytämisestä ja oman, 
pohtivan tekstin laatimisesta. 

Raija Kangassalo 

Kirjoittaja on suomen kielen huoltaja 
Kielineuvostossa. 
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SUOMEN KIELEN TUTKIMUSTA 

Tarja Heinonen 

Omin alvoin ajateltu, 

omin sormin näpytelty 

K 
 ielessä on paljon mielenkiintoisia yksi- 
tyiskohtia, kun vain huomaa pysähtyä 
niitä ihmettelemään. Esimerkiksi miksi 

ihmeessä sanotaan "eläissäni en ole käynyt 
oopperassa"? Kai on oletettavaa, että ihmi-
set puhuvat vairi eläessään, elämänsä aikana 
tekemistään asioista. Sisällöllisesti olisi aivan 
sama todeta "en ole käynyt oopperassa". Ja 
miksi on normaalia sanoa, että "näin jota-
kin omin silmin"? Kenenkä muin silmin sitä 
voisikaan nähdä mitään? Samoin kuin kuul-
la muin kuin omin korvin tai ajatella muin 
kuin omin aivoin - ios niilläkään. 

Molempia edellä mainittuja sanontatapo-
ja käytetään korostavassa tehtävässä: 

Eläissäni-adverbi nostaa esiin, että nyt 
puhutaan koko tähänastisesta elämästäni. 
Ilmaisutapaa "näin sen omin silmin" käyte-
tään silloin, kun korostetaan, että olen itse 
nähnyt jotakin, olen si1minnäkjjä (mikä hup-
su sana tämäkin!). Samaa kaavaa noudattaen 
kuin omin silmin, omin korvin voi muodos-
taa lisääkin vastaavia adverbej a, esimerkiksi 
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omin käsin, omin sormin, omin ja/om, omin 
hampain, omin hartioin, omin kynsin, omin 
keuhkoin. Näitä ja muita ilmauksia yhdistää 
rakennekaava "omin RUUMIINOSI!'/' . Kaikki 
omin-adverbit eivät kuitenkaan rajoitu ke-
honosiin, vaan tavallisia yhdistelmiä ovat 
myös muun muassa omin avuin, omin luvin, 
omin sanoin, omin voimin. Kaiken kaikkiaan 
omin-adverbit ovat esimerkkejä instruktiivisi-
jaisista lausekeadverbeista, jollaisia ovat myös 
vaikkapa kaikin voimin, se/vin sanoin, pienin 
askelin, tizysin rinnoin jne. Seuraavassa käsit-
telen omin-adverbeja tarkemmin niiden käy-
tön ja merkityksen kannalta. 

Sanakirjantoimittajana olen kiinnittänyt 
huomiora siihen, että tämäntapaisia mo-
nisanaisia kaavamaisia ilmauksia on joskus 
hankala esittää sanakirjassa. On ymmärret-
tävääkin, että hyvin harvinaisia tapauksia ej 
mainita sanakirjassa ollenkaan, siksi vaikkapa 
omin ikenin tai omin vatsoin loistavat poissa-
olollaan. Sanakirjoissa on sisäänrakennettuna 
eräänlainen suosiokynnys: pyritään ottamaan 



mukaan vain aivan tavallisimmat sanontata-
yat. 

Tavallisimmat omin-adverbit voisi toki lis-
tata kaikki peräkanaa sana-artikkeliin oma, 
mutta jokainen tapaus kuuluisi sisällöllises-
ti yhtä hyvin kunkin pääsanan (si/må, käsi, 
korva jne.) artikkeliin. Sanakirjan käyttäjälle 
saattaisi olla myös helppoa, ios yleisimmät 
tapaukset kuten omin päin tai omin voimin 
olisivatkin sanakirjassa omina hakusanoi-
naan; sanaliittoja ej vain ole ollut suuremmin 
tapana ottaa hakusanoiksi suomen kielen sa-
nakirjoihin, ellei niissä ole oikeinkirjoituson-
gelmia (esim. niin päin vojdaan kjrjoittaa 

myös niinpäin). Ljsäksi omin-adverbi vahvjs-
taa usein juuri tietynlaista verbjä, joten tjeto 
sopivasta vahvjstavasta adverbjsta kuulujsjkin 
jtse asjassa asianomajsten verbien yhteyteen 
(nähdä, tehdä, kuu//a jne.). Tämän huomaa 
sjjtäkjn, ettej suomen kieltä opiskelevan tai-
tajsj olla mielekästä painaa mieleensä pelkkiä 
adverbeja omin si/min tai omin korvin vaan 
oppia ne yhdessä verbien nähdä ja kuulla 
kanssa. Osa omin-adverbeista liittyy kujten-
kjn moneen erilaiseen predikaattiin. Omin 
voimin vojdaan se/vi ytyä, nousta sängystä, 
suunnitella nettisivut, rakentaa kesämökkiä 
ja monia muita asioita. Voi jopa sanoa, että 
kesämökki va/mistuu omin voimin, vaikka ke-
sämökin rakennustarpeet eivät hyppääkään 
jtsestään kasaan. Näin ollen ej yllätä, että 
suomen kjeltä kuvaavassa Kie/itoimiston sana-
kirjassa erilajset omin-adverbit annetaan esj-
merkkejnä pääsanasubstantiivien kohdalla, ej 
verbien yhteydessä. Toisaalta edes kijntejm-
min yhteen kuuluvjssa tapauksissa (kuten 
nähclä omin si/min) ej ole tehty poikkeusta. 

Ennen maajlmassa oljsj ollut kovjn vaj-
keaa tai mahdotontakin selvittää, mjtä erj-
lajsja "omin RUUMIINOSIIV" -jlmauksja käytän-
nössä esiintyy. Nyttemmin Inrernetjn valtaj-
saa tekstjmassaa haravoivat hakukoneet ovat 
tuoneet harvjnajsetkin esiintymät kljkkauk-
sen päähän etsijästään. Olen huvjn vuoksj  

kokejllut Google-hakukoneella, mjtä erilaj-
sja muunnoksia tästä peruskaavasta esiintyy. 
Syötän ohjelman hakurjvjlle vaikkapa "omin 
maksojn" ja katson tuleeko tulokseksj jota-
km. Tässä tapauksessa saaljsta en ole saanut, 
mutta ällistyttävää kyllä, yksi osuma löytyy 
jopa haulla "omin munuajsin". Tällä tavoin 
kokeilemalla olen saanut esjmerkjksj tjetää, 
että omin ikenin voj kuusjkujnen vauva järsiä 
kurkkua, omin keuhkoin voj paitsi hengittää 
myös puhaltaa suurella vajvalla pitkulaisia 
ilmapalloja, omin sormin voj syödä, poimia 
mustikoita tai lukea pistekirjoitusta, omin 
vatsoin 	voi 
testata uutta 
ruokavaliota, 
omin huu/in 	Kielessä on paljon 
tuottaa po- 
riseviä ääniä 	mielenkiintoisia 
(kun leikkiau- 
to ej sellaisia 	yksityiskohtia, kun 
tuota) ja omin 	vain huomaa pysähtyä 
nenin 	vol 
haistaa ja sitä 	niitä ihmettelemään. 
paitsi tehdä 
joskus jotain 
muutakin. 

Omin nenin liittyy oikeastaan vain haj uais-
timuksellisiin kokemuksiin, kun taas omin 
nokin (tai omin nokkinensa tai omin nokkinsa 
- tässii kohdassa muoto-opillinen vaihtelu on 
jostakin syystä ryöpsähtänyt) tehdään asioita 
ilman apua ja joskus jopa ilman lupaa. Sil-
ti omin nenin esiintyy joskus teksteissä myös 
synonyymina ilmaukselle omin nokin. Haju-
kokemusta omin nenin tarkoittaa seuraavas-
sa netistä napatussa lauseessa: "Nyt Iähden 
omin silmin todistamaan mantelinkukkien 
valkoisuuden ja omin nenin haistelemaan nu-
den hunajaisen parfyymin." Kuitenkin toi-
nen kirjoittaja viittaa ilmauksella omin nenin 
ylipäänsä omatoimiseen tiedonhankintaan: 
"Unkarilainen opiskelijaoppaamme on ollut 
kierroksilla ihan huippu ja kertonut asioita, 
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joita ej ikinä olisi omin nenin saanut tietää." 
Tässä olisi sjis tavalljsemmjn käytetty ne-
nin-sanan sijasta sanaa nokin, tai nenää isom-
paan kokonaisuuteen vjitaten sanaapäin. 

Nokka ja pää viittaavat molemmat usein 
koko jhmiseen: esirnerkiksi hjnta voidaan 
ilmoittaa nokkaa tai päätä kohden. Voisi-
ko tässä olla selitys sjjhen, että näitä sanoja 
käytetään myös koko ihmisen omaehtoisesta 
toimjnnasta adverbejssa omin nokin ja omin 
päin? Kuteri omin nokin myös omin päin voi 
tarkoittaa eri tjianiteissa joko oma-aloitteista, 
ilman apua tehtävää myönteistä toimintaa 
(esim. opiskella tai matkailla omin päin) tai 
omavaltaista, ilman lupaa tehtävää kielteistä 
toimintaa (esirn. tehdä sopimuksia tai syödä 
lääkkeitä omin päin). 

Kaiken kaikkiaan omin-adverbeihin hit-
tyykin ajnakin seuraavanlajsja merkityspai-
notuksia: 

toimia omatoimisesti, ilman apua (omin 
avuin, ominpäin, omin voimin), 

kokea omakohtajsesti, ilman väljkäsjä 
(omin silmin, omin korvin, omin sormin), 

toimia omavaltaisesti, ilman lupaa (omin 
päin, omin luvin). 

Omin käsin, omin sanoin, omin aivoin -tyyp-
pisissä tapauksissa yhdistyy usein kaksi ensin 
mainittua painotusta, omatoimisuus ja oma-
kohtajsuus, ja kokonaistulkinnassa korostuu 
jonkin toiminnan tekijyys. Omin käsin - tai 
peräti omin pikku kätösin - neulotussa villa-
puserossa on paljon enemmän tunnearvoa 
kuin kaupan hyllyltä poimitussa. Netissä ker-
rotaan häkäpönttöautoista kiinnostuneelle, 
että "seinäjokisilla häkäpönttörakentajilla on 
yksilölliset, omin aivoin jdeojdut ja omin kä-
sin muotoillut laitteensa". Jos jokin asia pitää 
kertoa omin sanoin, sitä ej vain kopioida op-
pikirjasta tai Wikipediasta. 

Sananvalinnoissa on kuitenkin suosioero-
ja, jotka ejvät ole suoraan riippuvaisia sano-
jen merkityksistä. Omin aivoin on tapana 
enimmäkseen vain ajatella, vajkka vojsi myös 
ideoida, pohtia, tuumia, miettiä, arvioida, 
päätellä yms. Vajkka pohtjminen ja mjetti-
minen ovat melko samaa tarkoittavja sanoja 
kuin ajatteleminen, niitä ej sjjs kerrota har-
rastettavan läheskään yhtä usein omin aivoin. 
Kirjaimellinen, jlkjkurjnen lukutapa taas on 
mahdollinen ilmaukselle omin sanoin: "ornat 
sanat" tarkojttajsjvatkjn tässä todella jtse teh-
tyjä eli keksittyjä sanoja. Samaan oma-sanan 
tulkintaan perustui vanha koululaisvitsikin, 
jossa ihmenellään toiselle: "Al, onko sulla 
omaa rahaa, mulla on vain Suomen Pankin 
rahaa." 

Leikillinen tulkintavaihtoehto on muka-
na myös eläessään-adverbia käyttävässä sa-
nontatavassa "ensi/toista kertaa eläessään". 
Esimerkiksi jos kerron, että mummini kävi 
netissä "toista kertaa eläessään", sen voi tu!-
kita myös niin, että mummini on elänyt kah-
desti ja jälkimmäisehlä kerralla hän on käynyt 
netissä. Tässäkjn ilmauksessa voidaan myös 
käyttää kirjoitukseni alussa esiintynyttä eläis-
sään-muotoa, joka on muuten sama taivu-
tusmuoto kuin eläessään paitsi että siinä on 
murteellinen infinitiivin runnus -i-. Mohem-
mat muodot ovat irronneet elää-verbin tai-
vutussarjasta ja ruvenneet elämään omaa elä-
määnsä yleiskielen adverbeina. 

Kiitos näiden hauskojen pikku sanojen 
olen nyt minäkin ensi kertaa eläissäni päässyt 
kirjoittamaan jutun Kiehiviestiin omin nakki-
sormini. Ou 

Kirjoittaja on Kotimaisten kielten tutkijaja 
Kielitoimiston sanakirjan toimittaja. 
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t'Ä HEM MI STÖ Kl ELI TYÖTÄ 

Eila Carlsson 

Koulutyön arkea ja juhlaa 

P
ieni, seitsenvuotias tyttö katsoo silmät 
pyöreinä minua. Hymy leviää hänen 
kasvoilleen ja hän huokaa syvään helpo-

tuksesta: olin cnsimmäinen suomea puhuva 
opettaja hänen koulussaan. 

Annen perhe oli muuttanut Ruotsiin 
muutamaa vuotta aikaisemmin, eikä Anne 
ohlut juurikaan leikkinyt ruotsalaisten lasten 
kanssa, sillä naapurustossa asui lähes poik-
keuksetta ulkomaalaisia, lähinnä suomalaisia. 
Voin kuvitella, miltä Annesta tuntui a!oittaa 
koulu, kun hän ej ymmärtänyt mitään luo-
kanopettajan tai useimpien koulutovereiden 
puheesta. Oma panokseni hänen koulun-
käyntinsä helpottamiseksi oli kuitenkin vä-
häinen, sillä 30 tunnin opetusve!vohhisuuteeni 
kuului kolmen eri koulun oppilaiden suo-
men kielen opetuksen sekä eri aineiden tu-
kiopetuksen hisäksi myös neljä tuntia kuratii-
vista toimintaa. Kuratjivisten tuntien käyttö 
tuotti minuhle aluksi päänvaivaa, koska kou-
lunjohto ej oikein pystynyt kertomaan, mitä 
kyseinen "aine" pitäisi sisä!lään. Tein ornat  

johtopäätökseni ja päätin käydä kaikkien op-
pilaitteni kotona lukuvuoden aikana. Toirnin 
myös tulkkina vanhempainkokouksissa ja 
vanhempainvarteissa. 

Tärnä kaikki tapahtui 70-lUvUfl alussa 
Hallstahammarissa, jonne ohin muuttanut 
ensimmäiseen työpaikkaani vähän yhi kaksi-
kymppisenä vasta peruskoulun luokanopetta-
jaksi valmistuneena keltanokkana. Työ tuntui 
palkitsevalta: ruotsalaiset kollegat pitivät urn-
mikkojen opetusta vajkeana ja näkivät mie-
!ehlään, että oppilaat lähtivät tukiopetustun-
neille, ja vasta Ruotsiin muuttaneet oppilaat 
kokivat oppivansa jotain saadessaan opetusta 
suomen kielehlä. Tunsin kuitenkin jtsenj rut-
tämättömäksi yli sadan eritasoisen oppilaan 
opettajana ja rupesin toimimaan suomen-
kielisen luokan perustarniseksi. Hahlstaharn-
mar ej kuitenkaan ohlut vje!ä tuohloin valmis 
asjaan, mutta jlokseni huomasin Eskilstu-
nan hakevan suomenkielentaitoisia opettajia 
ns. khinikkaopetukseen. Khinikat olivat itse 
asiassa suomenkielisiä luokkia, mutta virahhis- 
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ta !upaa niiden perustamiseen ej vielä ollut. 
Niinpä !ähdin kesälomalle tietäen saavanj 
opettaa eskilstunalaisia ekaluokkalaisia syk-
systä alkaen. Puhelin soi alkukesästä vanhem-
pieni luona Sotkamossa ja Kaf)ärdenin rehto-
rialueen rehtorj pyysi minua tilaamaan oppi-
kirjat tuleville oppilailleni. Ylärajaa tilaukse!-
le ej ollut, vaan sajn tilata kaiken haluamani 
materiaalin. Se olikin tyypil!istä 70-luvun 
Ruotsin koululaitokselle, kouluun satsattiin 
varoja. Jos luokan oppilasmäärä kohosi tietyn 

rajan yli, luokka 
jaettiin kahtja, en- 
tyisopettajia, ku- 

Koulu täyttää tänä 	raattoreita ja kou- 
lupsykologeja pal- 

vuonna 20 vuotta 	kattiin, kouluissa 
oli kouluemäntiä 

ja on osaltaan ollut 	ja hankittiin uusja 

kasvattamassa jo 	opetusvälineitä ja 
oppimateniaalej a. 

kolmannen polven 	Suomenkiehiset 
matenjaalit tilat- 

ruotsinsuomalaisia. 	din aluksi kaikki 
Suomesta, mutta 
pian huomattiin, 
että materjaalit ej-

våt vastanneet täysin ruotsalaista opetussuun-
nitelmaa, ja kirjoissa käytetty kieli oli liian 
vajkeaa ruotsinsuomalajsjhle lapsille. Opetta-
jat väsäsivät omia materiaalejaan ja käännök-
siään, ja sopivien oppikirjojen tarve kasvoj 
luokkien perustamisen myötä. Hieman hel-
potusta saatiin 70- ja 8o-!uvui!la, jolloin joi-
takin ruotsalaisja oppikirjasarjoja käännettiin 
ja julkaistiin suomen kielellä. Tiimä toiminta 
oli kuitenkin vähäistä, ja sopivien oppimate-
riaalien tarve on ollut suuni koko urani aika-
na. 

Työ luokanopettajana oli haastavaa ja mie-
lenkiintojsta. Piti luoda jotain, mitä koskaan 
ennen ej ollut ollut Ruotsissa. Muutaman 
vuoden jäikeen khiniikat saivat viralhisestikin 
luokan statuksen ja ne saivat jatkaa keskias- 

teelle. Eskilstunassa luokjlle tuli keskiasteella 
kaksj opettajaa, suoma!ainen ja ruotsalainen. 
Luokkia perustettiin vinhaa vauhtja, ja 70-lu-
vun lopussa niitä oli Eskilstunassa Torshälla 
mukaan lukien jo lähes 40. Päiväkoteihin 
perustettiin suomenkielisiä osastoja, ja va-
paa-ajankodit saivat suomenkjehjstä henki-
lökuntaa. Useat sadat oppilaat saivat a!kuo-
petuksen suomen kielellä, ja monista heistä 
on kasvanut kaksikiehisiä kansalaisia, joilla on 
vahva jdentjteettj ja jotka ovat menestyneet 
hyvjn elämässään. 

Sama kehitys jatkui pitkälle 8o-!uvul-
le, mutta vähitellen alkoj taivaahle ilmestyä 
tummia pilviä. Alettiin perustaa yhdistettyjä 
luokkia, joissa osa oppilaista oli suomen- ja 
osa ruotsinkiehisjä. 90-luvun alussa suoma-
laisluokkjen alasajo oli jo täydessä vauhdissa, 
kun koululaitoksen kunnahhistamisen myötä 
kunnat saivat määnätä itse kouluhle tarkoitet-
tujen vanojen käytöstä. Myös suomenkiehisen 
kunaattonin ja psykologin vinka lakkautettiin 
Eskilstunassa. 

Suomalaisten tuhisielujen joukko nupesi 
puuhaamaan oman vapaakoulun penusta-
mista ja kunnan myötävaikutuksella saatiin 
lupa Eskilstunan Ruotsin Suomalaisen kou-
lun, ERK:n, penustamisehle. Koulu täyttää 
tänä vuonna zo vuotta ja on osaltaan ollut 
kasvattamassa jo kolmannen polven nuot-
sinsuomalaisia. Koulu aloitti toimintansa 
syksyllä 1993 kenrostalon kehlanikennoksessa 
enää!!ä Eskilstunan asuntoalueella. Koulussa 
oli aluksi vain ensimmäinen luokka ja esi-
koululuokka mutta se kasvoi vuosi ja luok-
ka -peniaatteehla. Seunaavana syksynä ahoitti 
myös ERK:n ensimmäinen esikouluosas-
to, joka käsittää tänä syksynä viisi osastoa. 
Itse ohin Ruotsin Suomalaisen Opettajahiiton 
(RSO:n) Eskilstunan osaston puheenjohta-
jana suunnittehemassa vapaakoulun penusta-
mista. Muutaman vuoden kuluttua sam ni-
haisuuden toimia kouhun nehtonina ja hoidin 
samalha myös enityis- ja puheopetusta. En- 
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simmäinen tehtäväni oli koulun siirtäminen 
keskelle Eskilstunan kaupunkia aivan Rade-
macherin pajojen läheisyyteen. Koulun op-
pilasmäärii kasvoi kohisten, ja se ylitti sadan 
rajan jo viidennen toimintavuotensa syksynä. 
Samalla perustettiin uusia esikouluryhmiä en 
puolille Eskilstunaa. Ensimmäiset 9-luokka-
laiset pääsivät koulusta keväällä zooz, ja sa-
man syksynä koulu aloitti toimintansa omas-
sa ERK:n sätiön omistamassa kouluraken-
nuksessa, lähellä Eskilstunan keskustaa. 

Hauskinta ja palkitsevinta koulutyössä on 
ollut lasten ja nuorten kohtaaminen ja se het-
ki, kun joku oppilas on yhtäkkiä huomannut 
osaavansa lukea tai kun ärrä tai jokin muu 
äänrie putkahtaa suusta oikeassa muodossa. 
Lapset ovat rehellisiä ja heidän suustaan saa 
kuulla usein totuuksia. Kun olin siirtynyt 
koulun johtotehtävistä ja yksinomaan en-
tyisopetuksesta välillä luokanopettajaksi, to-
tesi eräs io-vuotias tyttö, että nyt, Eila, sinus-
ta on vihdoinkin tullut oikea opettaja. Hal-
linnollista puolta koulutyössä olen kokeillut 
rehtorina ja siirtolaisopetuksen konsulenttina 
8o-luvun alussa, matta se puoli ej ole antanut 
samanlaista tyydytystä kuin opettajan työ. 
Niinpä olenkin aina palannut opetuksen pa-
n, "sorvin ääreen", kokeiltuani hallinnolli-
sia tehtäviä. 

Opettajan työ ej ole kuitenkaan ruusuilla  

tanssimista. Monta kertaa olen saanut tuntea 
itseni neuvottomaksi, kun mitkään keinot ci-
vät näytä tepsivän joihinkin oppilaisiin, mut-
ta jälkeenpiiin on ollut palkitsevaa kuulla, 
miten jotkut pikkuvinkit ovat auttaneet op-
pilasta, jonka kanssa on saanut tehdä kovasti 
työtä. Henry, jota olin opettanut useita vuo-
sia ja joka sai silloin tällöin raivareita, kertoi 
nuorena aikuisena muistavansa panna kädet 
nyrkkiin taskuunsa ja laskevansa kahteen-
kymmeneen, ios päässä alkaa kiehua. 

Neljän vuosikymmenen aikana opettajan 
työssä on tapahtunut paljon muutoksia. Val-
tiovallan opetussuunnitelmat ovat jatkuvasti 
muuttumassa. Näyttää siltä, että kun poliit-
tinen johto vaihtuu, vaihtuvat myös koulua 
koskevat säädökset. Taidanpa tehdä töitä jo 
viidennen opetussuunnitelman mukaan. 
Kun yhteiskunta muuttuu ja ryöttömyys ii-
sääntyy, sen vaikutukset näkyvät oppilaiden 
voinnissa. Kyllä nyt tarvittaisiin psykologien 
ja kuraattoreiden apua, eivät opettajien voi-
mavarat niitä! Mutta lainatakseni Per Gesslen 
sanoja: Kyllä opettajan työssä on muutakin 
hyvää kuin juni, juli, augusti. 

Kirjoittaja on eskilstunalaisen ERKKI-koulun 
opettaja. 
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HARJOITTELIJANA YLIOPISTOSSA 

MiljaAhtosalo 

Näkäkulmaa hakemassa 

K
oko opiskeluaikani ajan kaipasin ulko-
maille mutta en kuitenkaan koskaan 
ehtinyt lähteä vaihtoon. Siksi olinkin 

iloinen, kun vielä valmistumiseni jälkeen mi-
nun oli mahdollista hakea työharjoitteluun 
Suomen ulkopuolelle. Kun minut hyväk-
syttiin suomen kielen opetusharjoittelijaksi 
Tukholman yliopistoon, olin heti valmis läh-
töön. Siispä elokuussa 2013 muutin syksyksi 
Tukholmaan, ja todellinen kieli- ja kulttuu-
rikylpyni alkoi. 

Valmistuin vuosi sitten suomen kielen 
opettajaksi Helsingin yliopistosta. Opintoje-
ni painopiste oli suomi toisena kielenä -opin-
noissa eli siinä, miten suomea opetetaan suo-
menkielisessä ympäristössä niille, jotka eivät 
puhu sitä äidinkielenään. Samalla sain myös 
pätevyyden opettaa äidinkieltä ja kirjallisuut-
ta eli suomea suomenkiehisille. Käytännössä 
nämä oppiaineet eroavat toisistaan kuin yö 
ja päivä. Suomen alkeita opiskelevat kohtaa-
yat ensiksi astevaihtehun, kuusi verbityyppiä 
ja 18 tapaa taivuttaa substantiiveja. Suomea 
äidinkielenä puhuvihla opiskelijoihla ei näistä 
säännöistä ole hajuakaan - oikea tapa taivut-
taa sanaa kun tulee selkärangasta. He eivät 
paljoa mieti, miksi tiihi taipuu tiilen, mutta 
siihi siilin. 

Ohen saanut opettaa Tukholman yliopis-
tossa kahta erilaista suomen kielen ryhmää, 
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Finskaaja Finska som främmande språkia. En-
siksi mainitun ryhmän kanssa olemme kes-
kittyneet erilaisiin puhetihanteisiin ja asiate-
kstien kirjoittamiseen. Olemme puhuneet 
vertauskuvista ja esiintymiskammosta. Toi-
sella kurssihla lähdimme hiikkeelle arkipäi-
vän aiheista: säästä, perheestä, harrastuksis-
ta ja ammateista. Suomea opiskellaan täählä 
ja Suomessa osin samoista syistä. Suomessa 
opiskehijat haluavat oppia pärjäämän yhteis-
kunnassa arjen, työn ja byrokratian pyörteis-
sä. Myös täkäläiset opiskehijani haluavat op-
pia käyttämään suomea työelämässä. Monehle 
kuitenkin yhtä tärkeä tai tärkeämpikin paik-
ka käyttää suomea on koti. Heillä on halu 
oppia kieltä, jotta kommunikointi Suomessa 
asuvien omien tai puohison sukulaisten kans-
sa onnistuu. 

Onko Ruotsissa tapahtuva suomen kie-
len opiskelu kuitenkaan vieraan kielen opis-
kelua? Kolmen kuukauden havainnointini 
perusteella olen alkanut miettiä, kuinka vie-
ras kiehi suomi Tukholmassa ja Ruotsissa yli-
päänsä onkaan. Suomi on yksi Ruotsin kan-
sallisista vähemmistökiehistä, mikä takaa sen, 
että joitakin palveluita on saatava suomeksi. 
Ympäri maata löytyy kouluja, joissa voi saa-
da suomenkielistä opetusta. Suomen kielellä 
on oma kielenhuollon osasto Kiehineuvostos-
sa, jonka julkaisu tämä lehtikin on. Kaupun- 



gin katuvi!inässä suomea kuulee joka päivä 
- enkä nyt tarkoita vain laivaturistien suus-
ta. Jopa ruokakaupassa suomen kieli hyp-
päi silmille milloin mistäkin pakkauksesta. 
Ruotsinsuomalaiset haluavat huoltaa ja yiiä-
pitää omia kielijuuriaan sekä kasvattaa niitä 
voimakkaammiksi. 

Tänä syksynä olen saanut omaan äidinkie-
leeni uudenlaisen näkökulman, koska olen 
joutunut katsomaan sitä ulkoapäin. Näinä  

muutamana kuukautena Ruotsissa - vajaal-
la kielitaidolla vieraassa kieliympäristössä - 
olen saanut arvokkaan kokemuksen, jonka 
avulla voin jatkossa ymmärtää opiskelijoitani 
entistä paremmin. I 

Kirjoittaja on suomen kielen opettaja, joka oh 
syksyllä 2013 harjoittehjana Tukholman yhiopis-
tossa. 

. 	. 
Uudissanaterveusia

.. 
 Kielutoimistosta 

Kielitoimiston uudissanoista esitellään tällä kertaa varsin kirjava joukko. 
Aiheet vaihtelevat nuorten kielestä politiikkaan, sävyt arkildelestä asiatyyliin. 

Rakenteeltaankin sanat ovat erilaisia. Mukana on sekä käännöslainoja että 
suoria lainoja englannista ja sekä yhdyssanoja että johdoksia 
- ja yksi lyhennekin: kaikki ystävällisin terveisin Kotuksesta! 

eeppinen eeppistä! nuorten kielessä = 
'mahtavaa', 'hienoa' 

koira-adoptio ulkomaisten kulkukoirien 
tuominen Suomeen 

lihaton lihaa sisältämätön (ruokavalio); 
monia on innostanut kampanja lihaton 
lokakuu 

mimmileffa naisille suunnattu, usein 
romanttinen elokuva, engl. chick flick 
(flick = elokuva englannin slangissa) 

mölkky suomalainen puukalikkapeli, josta 
on tullut vientituote ja jonka on kerrot-
tu valtaavan markkinoita muuallakin 
maailmassa, mm. Ranskassa 

rakennepaketti hallituksen säästöohjelma, 
jolla puututaan yhteiskunnan palvelu-
rakenteisiin (mm. koulutukseen ja 
sosiaaliturvaan) tarkoituksena keventää 
niitä ja julkisia menoja 

shoutbox mm. radiokanavan yhteydessä 
toimiva verkkopalvelu, joka mahdol-
listaa välittömän palautteen antamisen 

ja näin vuorovaikutuksen ohjelman 
tekijöiden ja kuulijoiden välillä 

tiedonharavointi engi. data scraping; 
data harvesting = tietojen automaatti-
nen kokoaminen ihmisen luettavissa 
olevasta aineistosta (Sanastokeskus 
TSK:ri Termitalkoot) 

yritysliikunta yritysten henkilökunnal-
leen järjestämä tai maksama liikunta 

yt. (lyh.) kirjeen lopussa 'ystävällisin 
terveisin' (vanhastaan yt. = yhteistoi-
minta) 

Kotuksen verkkosivuilla julkaistaan kuu-
kausittain ajankohtainen sana. Kuukauden 
sanoja vuonna 2013 ovat olleet mm. tieto-
vuotaja ja pätkäpaasto (katso www.kotus.fi  
> kuukauden sana). 

Riitta Eronen 

Kirjoittaja on Kotimaisten kielten keskuksen 
tutkija. 
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= 
Laatinut: Pilvi Mattila 

2 
Ruotsalaisten akateemisten 

tutkintojen nimiä 
Tässä Kieliviestissä julkaistaan yleisimpien ruotsalaisten akateemisten tutkintojen 

nimet suomeksi. Lähteenä on käytetty Korkeakouluviraston (HSV) sanastoa. Lista on 

ote korkeakoulusanastosta, jota Kielineuvostossa parhaillaan valmistellaan. Laajempi 

ruotsalaisia akateemisten tutkintojen nimiä sisältävä lista julkaistaan Kielineuvoston 

verkkosivulla. 

agronomexainen 
agronomirl tutkinto 
agronomie högskoleexamen 
agronomian korkeakoulututkinto 
akademisk examen 
akateeminen tutkinto 
apotekarexamen 
apteekkarin tutkinto 
arbetsterapeutexamen 
toimintaterapeutin tutkinto 
arkitektexamen 
arkkitehdin tutkinto 
audionomexamen 
audionomin tutkinto 
avlagd examen 
suoritetru tutkinto 
barnmorskeexamen 
kätilön tutkinto 

barn- och ungdomspedagogisk examen 
lapsi- ja nuorisopedagogian tutkinto 
biomedicinsk analytikerexainen 
biolääketieteen analyytikon tutkinto 
brandingenjörsexainen 
paloinsinööriri tutkinto 
civilekonomexamen 
siviiliekonomin tutkinto 
civilingenjörsexamen 
siviili-insinöörin tutkinto 
dietistexamen 
ravitsemusterapeutin tutkinto 
djursjukvårdarexamen 
eläinsairaanhoitajari tutkinto 
doktorsexamen 
tohtorin tutkinto 
ekonomie högskoleexamen 
ekonomian korkeakoulututkinto 
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examen 
tutkinto 
examen på avancerad nivå 
ylemmän tason tutkinto 
examen på forskarnivå 
tutkijatason tutkinto 
examen på grundnivå 
perustason tutkinto 
farmacie högskoleexamen 
farmasian korkeakoulututkinto 
filosofie högskoleexamen 
filosofian korkeakoulututkinto 
foikhögskollärarexamen 
kansan korkeakoulun opettaj an tutkinto 
förskollärarexamen 
esikoulunopettajan tutkinto 
generell examen 
yleinen tutkinto 
grundlararexamen 
perusopettajan tutkinto 
grundskollärarexamen 
peruskoulunopettajan tutkinto 
gymnasielärarexainen 
lukionopettajan tutkinto 
hippologexamen 
hippologin tutkinto 
hortonomexamen 
hortonornin tutkinto 
högskoleexamen 
korkeakoulututkinto 
högskoleingenjörsexamen 
korkeakouluinsinöörin tutkinto 
juris högskoleexamen 
juridiikan korkeakoulututkinto 
juristexamen 
juristin tutkinto 
kandidatexamen 
kandidaatin tutkinto 
konstnärlig högskoleexamen 
taiteen korkeakoulututkinto 
landskapsarkitektexamen 
maiserna-arkkitehdin tutkinto  

landskapsingenjörsexamen 
rnaisemainsinööriri tutkinto 
licentiatexamen 
lisensiaatin tutkinto 
logopedexamen 
logopedin tutkinto 
läkarexamen 
liiäkärin tutkinto 
lärarexamen 
opettajan tutkinto 
magisterexamen 
maisterin tutkinto 
masterexamen 
master-tutkinto 
medicine högskoleexamen 
!ääketieteen korkeakoulututkinto 
naturvetenskaplig högskoleexamen 
!uonnontieteiden korkeakoulututkinto 
odontologie högskoleexamen 
hammaslääketieteen korkeakoulututkinto 
officersexamen 
upseerin tutkinto 
optikerexamen 
optikon tutkinto 
organistexamen 
urkurin tutkinto 
ortopedingenjörsexamen 
ortopedian insinöörin tutkinto 
politices högskoleexamen 
valtiotieteiden korkeakoulututkinto 
psykologexanien 
psykologin tutkinto 
psykoterapeutexamen 
psykoterapeutin tutkinto 
receptarieexamen 
reseptaarin tutkinto 
röntgensjuksköterskeexamen 
röntgenhoitajan tutkinto 
sjukgymnastexamen 
lääkintävoimistelijan tutkinto 
sjukhusfysikerexamen 
sairaa1afyysikon tutkinto 
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sjuksköterskeexamen 
sairaanhoitajan tutkinto 
sjöingengörsexamen 
merenkulkualan insinöörin tutkinto 
sjökaptensexamen 
merikapteenin tutkinto 
sjökaptens- och styrmansexamen 
merikapteenin ja perämiehen tutkinto 
skoglig högskoleexamen 
metsätieteiden korkeakoulututkinto 
skogsteknikerexamen 
metsäteknikon tutkinto 
social omsorgsexamen 
sosiaalisen huolenpidon tutkinto 
socionomexamen 
sosionomin tutkinto 
specialistsjuksköterskeexamen 
erikoissairaanhoiraj an tutkinto 
speciallärarexamen 
erityisopettajan tutkinto 
specialpedagogexamen 
erityispedagogin tutkinto 
studie- och yrkesvägledarexamen 
opinto- ja ammatinvalinnanohjaajan 

tutkinto 

tandhygienistexamen 
hammashygienistin tutkinto 
tandläkarexamen 
hammaslääkärin tutkinto 
tandteknikerexamen 
hammasteknikon tutkinto 
teknologie högskoleexamen 
teknologian korkeakoulututkinto 
teologie högskoleexamen 
teologian korkeakoulututkinto 
trädgårdsingenjörsexamen 
puutarhainsinöörin tutkinto 
veterinärexamen 
eläinlääkärjn tutkinto 
veterinärmedicine högskoleexamen 
eläinlääketieteen korkeakoulututkinto 
yrkesexamen 
ammattitutkinto 
yrkeslärarexamen 
ammattiaineen opettajan tutkinto 
yrkestekniskt högskoleexamen 
ammattitekninen korkeakoulututkinto 
ämneslärarexamen 
aineenopettajan tutkinto 
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kysymyksiä ja vastauksia 
-9, 

, 	Nykyään puhutaan paljon 
Si-opetuksesta. Mitä lyhenne 
Si tarkoittaa? Mitä eroa on sifla, 
opiskeleeko suomea toisena vai 
vieraana kielenä? 

Sa on lyhenne joko sanoista suomi toi-
sena kielenä tai suomi vieraana kielenä. 
Kieltä opitaan toisena kielenä, ios sitä opi-
taan ja opiskellaan kieliyhteisössä, jossa kieli 
on käytössä. Kieltä opitaan vieraana kiele-
nä, ios sitä opitaan ja opiskellaan esimer-
kiksi kouluympäristössä sellaisessa paikas-
sa, jossa kieltä ej puhuta kouluympäristön 
ulkopuolella. Ruotsalainen, joka opiskelee 
suomea Ruotsissa, opiskelee suomea vie-
raana kielenä, koska hänen suomenkieliset 
kontaktinsa rajoittuvat suurimmaksi osaksi 
luokkahuoneeseen. Sen sijaan ruotsalainen, 
joka opiskelee suomea suomenkielisessä ym-
päristössä Suomessa, oppii suomea toisena 
kielenä, koska hän käyttää tai ainakin kuu-
lee suomea ympärillään arkipäivän elämässä. 

Mitä ruotsalaiset arvosanat icke godkänd 
(IG), godkänd (G), väl godkänd (VG) ja 
mycket väl godkänd (MVG) ovat suomek-
si? 

Mainitut arvosanat ovat käytössä Ruotsis-
sa, kuten kysyjä toteaa, ja suosittelemme-
kjn ruotsinsuomessa käyrettäväksi asteikkoa 
hylätty, hyväksytty, hyvä ja erittäin hyvä. 
Arvosanojen lyhenteitä ej tarvitse kääntää, 
vaan suomenkielisessäkin tekstjssä voi käyt.-
tää ruotsinkielisiä lyhenteitä IG, G, VG ja 
MVG. 

P. M. 

Miten ruotsalainen ekonomian ammatti-
tutkinto civilekonom suomennetaan? 

Kielineuvoston suositus käännösvastineeksi 
on sivijliekonomi. 

PM. 

PM 	

: I 

b 
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KIELINIJRKKA 

Inga-Britt Uusitalo 

Kieli oon avvain 

Kiei'i oon avvain. 
Se oon avvain toishiin kulttuuhriin. 
Kieli oon avvain työelähmään. 
Se oon avvain tulevaisuutheen. 

Monta vuotta aikaa mie sain kysymyk-
sen saattaisinko mie pittää kaikki mi-
nun oppitunnit koulussa meänkielelä, 

siis jos niulla riittäsit sanat semmosheen. Mie 
hunteerasin paljon asiata ja kirjotin viimen 
depattiartikkelin meänkielestä jossako mie 
kirjotin meänkielestä"vaivasenna kielenä". 
Se kyllä herätti tuntheita! 

Näin mie kirjotin: 

"Meänkieli oon siinä mielessä vaivanen kie-
Ii ette siinä ej ole kaikkia sanoja esimerkik-
si daattorisanasthoon ja muihiin uuenaik-
haishiin sanhoin niinku utsläppsrätt, förnyel-
sebar energi ja koldioxid." 

Tänä päivänä mie sanosin erhiin laihiin. 
Mulla oon tietenki sanavarasto kasunu mutta 
ennen kaikkia mie olen itte löytäny stratekii-
ta ko mie halvaan puhua asioista jossako mie 
käytän hankalia ja erilaisia sanoja. Mie otan 
itte päätöksen tehenko mie uuen meänkielise 
sanan, lainaanko mie sanan ruottin- suomen 
elikkä vaikka englantinkielestä. Piiain mie te-
hen semmosen sanan missä oon puolet yhes-
tä kielestä ja toinen meänkielestä elikkä sitten 
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mie sanon koko asian erilä sanoila. Stratekiita 
oon monta! 

Kielet ei ole staattisia, net kehittyvät ko-
koa aijan. Uusia sanoja tullee joka kiehleen 
koko aijan, samala aikaa ko yhtheiskun-
ta muuttuu ja kehittyy, muuten kieli kuo-
lis ulos. Nämät uuet sanat toimivat peilinä 
- net peilaavat sitä aikaa missä met elämä. 
Ruottinkiehleen oon lainattu valtavasti sa-
noja saksankielestä, franskankielestä ja eng-
lantinkielestä mutta kansa muista kielistä 
ja kulttuurista. Näin tekevär monet muutki 
kielet. 

Monet sanat oon niin vanhoita lainasanoja 
ette met emmä ees piä niitä lainasanoina, met 
olema niin harjaintunheet niishiin ette met 
hyväksymmä net omana kielenä emmäkii ees 
hunteeraa ette net oon lainasanoja. Semmosia 
lainasanaesimerkkiä ruottinkielessä oon vin 
ja kyrka, uuempia oon taas toalett ja strejk ja 
moderniä oon airbag, new age ja plastpappa. 
Suomenkielessä tehjään samhaan laihiin, sie-
lä lainathaan muista kielistä ja tehjään uusia 
sanoja sen mukhaan ko tarve vaatii. Suoma-
laiset nuoret lainaavat friskisti englantin kie-
lestä sanoja niinku "nevari" (never heard) 
joka tarkottaa ennenkuulumaton tyhmä ih-
minen ja ette jotaki tapahtuu "livessä" tosi 
elämässä. 

Tämä oon niin sanottua slangisanastoa. 
Slangisanat muuttuvat muuten useasti jonku 
aijan päästä tavaliseksi kieleksi eikä niiräk- 



hään muista ette net out kerran slangisano-
ja. Semmoset ruottalaiset esimerkit oon tjej, 
nasa, stålar ja f)älla. 

Hankalampi ko ette löytää uusia sanoja 
oon tietenki kunka net tavvaa, ios niitä lai-
naa. 

Mie otan esimerkkiä 

förnyelsebar energi 
uusiutuva energia/enersjii 
förnyelsebari energi 
förnyyelsebaari enersii 
uusintuva voima 

koldioxid 
hiildioxiidi 

kooltioksiiti 
hiilitioxiiti 

utsläppsrätt 
päästöoikeus 
yytsläppsrätti 
ulospäästöoikeus 

Siinäpä soonki! 

Kieli oon fantastinen vehe jollako met saa-
tama komyniseerata, näyttää tuntheita, se-
lostaa unelmista, toihveista ja taphauksista. 
Meänkieli oon kieli, siittä ei pääse yli eikä 
ympäri, mutta kunkas mer sitä kehitämmä 
ette se jatkuu kielenä? 

VUOsi oh 1944 
Vuosi oli I94. Mie olin 7  vuotta vanhaa, ja 
sinä syksynä aloin ensimäistä luokkaa kou-
lussa. Mie sain alkaa oppimhaan uutta ja 
outoa kieltä, ja sain minun ensimäisen kir-
jan - aapisen. 

Toisela puolen Tornionväylää oli sota. 
Saksalaiset poltit talot, ammutit sillat - vain 
puolitoista kilometriä meän koulusta Ruot-
tin Juoksenkissa. 

Meän aapinen "Vill du läsa" oli muu-
ruuttipunanen. Sanat loistit mustalta ja is-
soin osa niistä oli mulle aivan viehraita sa-
noja. 

Muistan sen tunnelman ko mie aukasin 
sen kirjan. Se oli minun ensimäinen oma 
kirja, ja minun kirjaa ei ollu kukhaan muu 
ennen minua aukassu. 

Kirja oli niin färikäs ja äiti siinä kirjassa 
oli niin "raari" ja isä souteli venettänsä niin 
miehekhäästi. Kirjassa vilisi mustikkapoi- 

Ida, puolatyträriä, kauhniita flyyksvamppia/ 
kärpässieniä ja sammahisia kantoja. Yks raa-
ri piunimamma niikasi ja hymmyili mulle 
niin ilosesti yhelä sivula. 

Se oli niin ystävälinen mailma, mutta 
toisela puolen väylää, puohitoista kilometriä 
meän koulusta - sielä oli sota. 

Näin halusin kuvata minun ensimäisen 
kirjan niin nostalkisen kauhniiksi. Tämä 
kirja aukasi mulle oven uutheen mailhmaan 
ja lahjotti mulle uuen kielen - ruottin kie-
len. 

Samala aikaa sain 7  vuotisenna käsityk-
sen kunka väärä tämä mailma oon. 

Minun samanikäset suomenpuolela 
Juoksenkissa, net ei saahneet muuruuttipu-
nasta aapista - net sait lähteä pakolaisena 
viehraasheen maahaan. 

Lars Lampinen 
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KIEL IN UR KKA 

Inga-Britt Uusitalo & Anneli Mäkinen 

Kuolerna ja sen sanat 

Ku 

olema oon niin vakava asia ette siittä 
ej selviä kukhaan hengissä ja kuolemasta 
oon useampi sana ko mitä sitä uskook-

haan. 
Mutta sitä häätyy olla pikkusen herheilä 

ko kuolemasta puhhuu ja pittää vaarila mitä 
sanoja käyttää. Niinpä sana menehtyä, joka 
oon synonyymi sanale kuola suomenkielessä, 
tarkottaa kokohnaans eri asiata. Menehtyä 
meänkielelä oon ette mennä tyrhmään elikkä 
suomeksi pyörtyä, menettää tajuntansa. 

Tästä sanasta sai yks meän kaveri kokea ko 
se kohtasi yhen token kaverin. Tämä toinen, 
joka refereerasi suomenkielisiä uutisia, sano 
ette "sjelä menehty paljon ihmisiä." Meän 
kaveri vastasi: "Kylläpä net sieltä toipuvat." 
ja toinen katto sitä erittäin yllärtynheenä, 
ja vastasi "Eihään net kuohleista ennää saata 
toipua". 

Ko joku kuoli, niin se piethiin ensinä 
ulosveisu kotona. Silloin veisathiin virsiä ja 
aukasthiin arkku ja kaikin jokka halusit sait 
nähhä ja ottaa hyvästin kuohleelta. Sitä joka 
oh kuolu sanothiin vainajaksi eli vainaaksi ja 
arkkua piethiin kotona, jossaki ulkohuoh-
neessa jälkhiin ulosveisuitten, siiheen saakka 
ette vainaja hauathiin. 

Nykyaikana piethään kansa vielä mo-
nessa paikassa ulosveisut mutta sen jälkhiin 
vainaja viethään kylhmään paikhaan, luukel-
larhiin elikkä ruumishuohneesheen siiheen 
saakka ette se hauvathaan. Hautajaispäivänä 
vainaja otti viimisen kerran hyvästi kotipai-
kalta sillä laila ette arkkua kannethiin huoh-
neesta toisheen, ennenko arkku panthiin 
kartanolle, porthaitten etheen kuusenhaoit-
ten pääle siksi aikaa ette tuli kirkole lähtö. 
Kirkonmaa oon koko maa missä oon kirk-
ko ja hauvat. Hautuusmaa oon se missä oon 
hauvat mutta meänkjeliset sanovat kumpiaki 
sanoja; hautuusmaa ja kirkonmaa kummas-
taki paikasta. 

Hautajaisitten vanheempi nimi oon kravi-
aiset. Kraviaishiin tuli surutalosta kuttu ja se 
oli koko päivän homma ette käyä kraviaisissa. 
Suomen puolela hautajaiset saatoit kestää vii-
konki ko niin harvoin kohathiin ja oli paljon 
tietoja vaihettaa. Hautajaispäivänä tarjothiin 
ensinä aamula varhain paakelsikahvit ja voi-
leivät, sitten lähethiin vainajan kansa kirkole. 
Jälkhiin hautausseremoniin ko vainaja pan-
thiin viimisheen leposiihaan, koko suruväki, 
joskus koko saattoväki, kuttuthiin surutalole 
ruale. Suruväki oon useasti likhiiset, saatto- 
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väldieen kuu!uu kaukhaisia sukulaisia, ka- Eri kylile kehityit ornat vasitut hautajaisruat 
veria, krannia ja tuttuja. Mutta koska täälä rnutta useasti tarjothiin lihakeittoa elikkä 
oon suuret perheet ja suvut, niin kirkot oon lihhaa ja pottuja ja jälkiruaksi sekaheirni-
päänäns täynä saattoväkeä ko joku kuolee. kräämää elikkä kraviaiskräämää. Tämä krää-
Se oon tärkeätä ette ruurnista "ej viet- mä oliki oikein hyvä ko oli istuttu pitkhään 
tä hauthaan ko koiraa." Se tarkottaa sitä hautajaisserernoniissa. Se kyllä sai "ruuhmiin 
ette hautajaisseremonii pirtää olla kunno- kuikheen". OD 

hinen ja juhlahinen vaikka se oon suruhinen. 

Pikkunen hautaussanasto 

arkku kista 	 paakelsi smörbakelse - kampanisu 
hautajaiset, kraviaiset begravning 	vainaja salig avliden 
kalma hiklukt 	 hautuusmaa begravningsplats 
ulosveisu utsjungning, bisättning 	suruvaki ..rmast sörjande 
kremerinki kremering - tuhkaaminen saattoväki begravningsgäster 
kirkonmaa kyrkogård 	 tuhkalehto askgrav!und 
kuola dö - kuolla 	 kartano gård(splan) - piha 
luukellari, ruumishuone kylrurn 	sekahelmikräamä blandadfruktkrärn 
ruumis kropp (tämä saattaa olla niin 	- sekahedelmäkiisseli 

elävän ko kuohleen ruumis) 	ruumis kulkee magen kommer igång 
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kortfattat om innehållet 

4 Forskarstuderanden Alexis Rancken 
skriver om finskans och svenskans släkt-
skapsord och hur de ibland uttrycker 
kön, ibland inte. 

12 Tomi Valjus, Svenska kyrkan, skriver om 
arbetet med översättning av den nya kyr-
kohandboken till finska. 

16 Markus Lyyra, Svenska kyrkan, skriver 
om kyrkans barn- och ungdomsarbete 
bland de språkliga minoriteterna. 

17 FD Raija Kangassalo informerar om 
Språkrådets nya språktest. Med hjälp av 
språktestet kan man testa sina kunskaper 
i finska och få ett intyg om språkkunska-
perna. 

18 Forskaren Tarja Heinonen från Centra-
len för de inhemska språken i Helsing-
fors skriver om finskans omin-adverb. 

21 Läraren Eila Carlsson skriver om lärarar-
betet i den sverigefinska ERKKJ-skolan 
som i år fyller 20 år. 

24 Läraren Milja Ahtosalo skriver om sina 
erfarenheter som praktikant på Stock-
holms universitet under hösten 2013. 

25 Forskaren Riitta Eronen från Centralen 
för de inhemska språken i Helsingfors 
presenterar tio finska nyord. 

26 Pilvi Mattila, Språkrådet, har samman-
ställt en lista över svenska akademiska 
examina och deras översättningar till 
finska. 

29 Frågor och svar 
30 Inga-Britt Uusitalo skriver om språket 

meänkieli. 
31 Lars Lampinen kåserar på meänkieli. 
32 Inga-Britt Uusitalo och Anneli Mäkinen 

har sammanställt en lista över ord som 
har med döden att göra. 
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K*iel*iv*iesti 
Suomi ja meänkieli Ruotsissa 3.2013 

si SÄ L LYS 

3 Päätoimittajalta: Kielineuvostossa sekä leikkauksia että Iisäyksiä 

4 Normeja vastaan kahdelia kieleilä - queer-identiteetti, 

suomi ja ruotsi Alexis Rancken 

ii Kolumni: ASH Pilvi Mattila 

12 Ruotsin kirkon kirkkokäsikirja uudistuu Tomi Valjus 

16 Ruotsin kirkko ajan hermolla Markus Lyyra 

17 Kielineuvoston suomen kielen testi Raija Kangassalo 

18 Omin aivoin ajateitu, omin sormin näpyteltyTarja Heinonen 

21 Koulutyön arkea ja juhlaa Eila Carlsson 

24 Näkökuimaa hakemassa Milja Ahtosalo 

25 Uudissanaterveisiä Kielitoimistosta Riitta Eronen 

26 Ruotsalaisten akateemisten tutkintojen nimiä Pilvi Mattila 

29 Kysymyksiä ja vastauksia 

30 Kieli oon avvain Inga-Britt Uusitalo 

31 Vuosi Oli 1944 Lars Lampinen 

32 Kuolema ja sen sanat Inga-Britt Uusitalo & Anneli Mäkinen 

34 Kortfattat om innehållet 
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Avsändare: 	 PORTO BETALT 

Kieliviesti 

Språkrådet 

Box 20057 

10460Stockholm 	

9 
Kielineuvoston ruotsalais-suomalainen 
sosiaalialan sanasto 

Iuo yhtenäisyyttä ruotsinsuomalaiseen 

termistäön 

on hyödyksi niln kotona kuin työpaikalla 

käsittää flOIfl 3700 hakusanaa 

sisältää suomalais-ruotsalaisen hakemis-

ton 

ilmestyi 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  
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