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päätoimittajalta 

Hyvä lukija! 

K 
 esä on lopultakin pässyt kunnolla al- 
kuun. Kielineuvostossa työ on kulu- 
nut paljolti konferenssien merkeissä. 

Huhtikuussa työnsä aloittanut suo- 
men kielen huoltaja Henna Leskelä 

pääsi suoraan mukaan perinteiseen kielen-
huoltoseminaariin. Kielineuvosto perustet-
tim vuonna 2006, ja Ruotsinsuomalaisen 
kielilautakunnan perinteitä jatkaen seminaa-
ri järjestettiin yhteistyönä Suomen kulttuu-
ri-instituutin kanssa, nyt siis jo kymmenen-
nen kerran. Seminaari keräsi jälleen miltei 
sata innostunutta kuulijaa. Ruotsin koulu-
tusradio nauhoitti esitelmät, ja nyt ne ovat-
kin katsottavissa UR Playsta. (Etsi ohjelmat 
hakusanoillafinsk språkvård.) 

Kielineuvoston ruotsinkielinen kon-
ferenssi, Språkrådsdagen, keräsi hieman 
isompana tapahtumana flOifl 200 kuulijaa. 
Konferenssissa jaettiin myös vähemmistö-
kielipalkinto, joka tänä vuonna meni äidin-
kielenopettaja Sadeta Murifille. Palkinnon 
jakoi kulttuuriministeri Alice Bah Kuhnke. 
Kielineuvosto ej vielä ole saanut uutta johta-
jaa, mutta tutkimustyön johtajaksi on valit- 

tu Taalainmaan korkeakoulun ruotsin kielen 
professori Catharina Nyström Höög. Höög 
haluaa tehdä Kiel ineuvostosta entistäkin nä-
kyvämmän yhteiskunnallisen toimijan ja vil-
kastuttaa kielipoliittista keskustelua. 

Kielineuvosto, Tukholman läänin läänin-
hallitus ja Saamelaiskäräjät julkistivat ke-
säkuun alussa raportin, jossa on selvitetty, 
kuinka hyvin Ruotsin väestö tuntee kansal-
liset vähemmistöt ja vähemmistökielet. Kun 
vastaava kysely tehtiin vuonna 2010, tiesi 39 
prosenttia väestöstä suomen olevan kansalli-
nen vähemmistökieli. Vuoden 2015 kyselyssä 
vastaava luku on 28 prosenttia. Syitä muu-
tokseen voi spekuloida: vuonna 2010 suomen 
kieli ja suomalaiset kansallisena vähemmis-
tönä olivat ehkii paljon esillä medioissa, sillä 
suomen kielen hallintoalue laajeni 15 kunnal-
la ja Ruotsi sai lain kansallisista vähemmis-
töistä ja vähemmistökielistä. Näin ollen asia 
on ehkä ollut ajankohtainen ja tiedostettu 
paremmin viisi vuotta sitten. 

Kielineuvoston kielenhuoltajat toivottavat 
kaikille oikein hyvää kesää! 
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VI R KA KIEL 1 TYÖTÄ 

Marianne Laaksonen 

Suomessa kampanjoidaan hyvän 

virkaki&en puolesta 

K icli on keskeinen hallinnon työkalu. 
Kielenkäyttöä kehittämäl!ä täytetään 
Suomen halliritolain vaatimuksia sekä 

tehostetaan ryötä ja parannetaan asiakaspal-
velua. Kansainvälisenä se!keän kielen päivänä 
13.10.2014 käynnistetylhi virkakielikampan-
jaha kannustetaan erityisesti valtion ja kun-
tien viranomaisia parantamaan kielenkäyt-
töään ja muistutetaan selkokielen käytön 
tarpeesta. Kampanjan järjestäjiä ovat Koti-
maisten kielten keskuksen lisäksi valtiova-
rainministeriön Avoin hallinto -hanke, Ke-
hitysvammaliitto (Selkokeskus), Kuntaliitto, 
opetus- ja kulttuuriministeriö, valtioneuvos-
ton kanslia (kieli- ja käännöspalvelut) sekä 
eduskuntatiedotus, ja sen kummina toimii 
liikenne- ja viestintäministeriön kansliapääl-
likkö Harri Pursiainen. 

Virkakielikampanjassa on mukana myös 
pilottivirastoja ja -kuntia, joiden virkakiehi-
työn toivotaan innostavan muutkin valtion ja 
kuntien virastot mukaan virkakielen selkeyt-
tämiseen ja tekstityön käytäntöjen paranta-
miseen. Kampanjan verkkosivuihla www.vir-
kakie!ikampanja.fi on monenlaisia työkaluja 
ja apuvähineitä virastoille, jotka haluavat läh-
teä mukaan se!keytystyöhön. Sivuilla julkais-
taan myös virkakieltä koskevia uutisia ja ko-
lumneja. Virastojen asiakkaat ja työntekijät 
voivat kommentoida kuukausittain vaihtuvia 
Tekstitalkoiden virkatekstejä ja ilmoittaa vit-
kakielen parantamisessa onnistuneen viras-
ton tai sen yksittäisen työntekijän Onnistu-
mistarinat-kilpailuun. 

Kampanjan tarkoituksena on tehdä tun-
netuksi Hyvän virkakieleri toimintaohjelmaa, 
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Piirros: Markku Hoovila 

joka !aadittiin säädöskie!en, viranomaisvies-
tinnän ja asioinnin kielen kehittämiseksi ja 
jonka toimeksianto oli Jyrki Kataisen hahhi-
tukseri ohjelmassa. Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö nimitti 29.1.2013 työryhmän, joka 
luovutti toimintaohjelman opetusministeri 
Krista Kiuruhle 30.1.2014. 

Suosituksia valtioneuvostolle ja 
julkishahlinnohle 

Hyvän virkakielen toimintaohjelman laati-
misen taustahla on Suomen hahhintolaki, joka 
on vuodesta 2004 velvoittanut viranomaisia 
käyttämään asiahhista, selkeää ja ymmärret-
rävää kiehtä. Toirnintaohje!massa tuodaan 
esiin selvästi numeroinkin, että virkakielen 
parantaminen siiästää aikaa, vaivaa ja rahaa: 
"Jos jokainen valtion virkamies pystyisi se!- 

keämmän virkakielen ja !yhyempien tekstien 
ansiosta käyttämään päivittäin so minuut-
tia ajastaan aikaisempaa tehokkaammin, 
voitaisiin koko valtionhahhinnossa kohden-
taa resursseja uudehleen lähes 70 miljoonan 
euron [noin 643 miljoonan kruunun] ar-
vosta vuodessa" (toimintaohjelman 5. 12). 
Toimintaohjelmassa esitetään suosituksia va!-
tioneuvoston ja julkishallinnon toimiksi. 

Valtioneuvostohle ehdotetaan muun muas-
sa, että ministeriöt sopivat hahhinnonalansa 
virastojen kanssa virkakielen laadun tavoit-
teista ja toimenpiteistä virkakielen kehittä-
miseksi. Lisäksi ehdotetaan, että perustetaan 
sekä virkakiehiva!tuutetun virka että kansahhi-
nen hahhinnon termipankki ja että säädetään 
paikannimilaki. Suosituksistayksi onkin jo to-
teutettu: on käynnistetty virkakiehikampanja. 
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Toi, 

tuo 
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vin 

mir 

vai 

nintaohjelmassa säädännön kielen 

 kielen ohjeet, jotka 

akieIen paranta- 	Kotimaisten 	kiel- 

ien säästää aikaa, 	jotka 	!inkitetään 

iaaja rahaa. 	sessikuvaukseen. 

Julkishallinnon yhteisiksi toimiksi toiminta-
ohje!massa suosite!laan sitä, että valtioneu-
vosto teettää yhteiset ohjeet j ulkishallinnon 
nimien, virkanimikkeiden ja rermien suun-
nittelusta ja kieliasusta. Ivlinisteriöi!tä ja 
kunnilta toivotaan, että ne kannustavat vä-
hentämään tekstien määrää ja kirjoittamaan 
lyhyempiä tekstejä. Ohjelmassa ehdotetaan 
myös, että selvitetiin yhteisen mallitekstien 
tietokannan kokoamista ja selkeytetään sekä 
sisäisiä että ulkoisia tekstejä. Viranomaisille 

ehdotetaan yhteistä 
virkakielen koulu- 
tusohje!maa. Lain- 

kehittämiseksi teh- 
daan esiin selväs- 	dään 

sa lainsäädännön 
umeroinkin, että 

ten keskus !aatii ja 

lainvalmistelun pro- 

Toimintaohjelmas- 
sa annetaan suosi-

tuksia myös yliopistoi!le, ammattikorkea-
kouluille ja ammattioppilaitoksille. Näistä 
voi lukea tarkemmin Hyvän virkakielen toi-
mintaohjelmasta, joka on julkaistu opetus-
ja kulttuuriministeriön verkkosivul!a osoit-
teessa www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2o14/  
hyvavirkakieli.html. 

Suositukset virastoille 

Hyvän virkakielen toimintaohjelmassa on 
kymmenen suositusta myös virastojen omik-
si toimiksi, ja näistä suosituksista virkakieli-
kampanjassa pyritään erityisesti välittämään 
tietoa virastoille ja yksittäisille viranomaisille. 
Ohje!massa suosite!!aan, että virastoissa 
i. nimetään virkakielivastaava tai virkakieli-

tiimi 

sisäl!ytetään tekstien laatiminen ja kääntä-
minen työprosessien kuvauksiin 
laaditaan virkakielityön ohjeet intranetiin 
kootaan termit, nimet ja nimikkeet intra-
netiin ja täydennetään kokoelmia 

. järjestetään henkilöstölle kirjoittamis- ja 
muuta kielikoulutusta 
laaditaan selkokielisiä tekstejä ja ohjeita 
niiden kirjoittamiseen 
pyydetään palautetta ja hyödynnetään sitä 
tiedotetaan asiakkaille asioinnin kulusta 
varmistetaan mahdollisuus henkilökohtai-
seen asiointiin 

jo. huolehditaan siitä, että tietojärjestelmät 
palvelevat asiallisen, selkeän ja ymmärret-
tävän tekstin tekemistä. 

Virkakielikampanjassa on mukana pilottivi-
rastoja, jotka soveltavat ensimmäisinä työs-
sään näitä virastoille ehdotettuja toimia. 

Pilottivirastot suositusten testaajina 

Virkakielikampanjassa on seitsemän pilottivi-
rastoa ja -kuntaa, jotka soveltavat ensimmäi-
sinä Hyvän virkakielen toimintaohjelmasta 
valitsemiaan virastoille suunnattuja suosituk-
sia. Pilotteja ovat Kansaneläkelaitos Kela, lii-
kenne- ja viestintäministeriö, Liikenteen tur-
vallisuusvirasto Trafi, Maahanmuuttovirasto, 
Verohallinto sekä kunnista Tampere ja Vaasa. 

Kukin virasto on lupautunut parantamaan 
virkakie!ityötään yhdellä tai useammalla ta-
valla. Kela se!keyttää ja kehittäji kampanjan 
aikana alle 16-vuotiaan vammaistuen tekste-
jä, Iiikenne- ja viestintäministeriö puolestaan 
uuden tieliikennelain tekstejä. Trafi uudis-
taa asiakkaille lähetettävät kirjeet, ja Maa-
hanmuuttovirastossa parannetaan asioinnin 
kulusta tiedottamista, asiointiprosesseja ja 
työntekijöiden kirjoittamis- ja kielenkäyt-
tökoulutusta. Verohallinto on mukana sekä 
suomeksi että ruotsiksi. Siellä testataan teks-
tejä asiakkailla ja laaditaan selkokielisiä teks-
tejä. Kunnista Tampere keskittyy päätös- ja 
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esityslistojen tekstien ja kaksikielinen Vaasa 
kaupunginhallituksen esityslistan valmistelu-
tekstien selkeyttämiseen. 

Työkaluja virkakielen parantamiseen 

Virkakielikampanjan verkkosivuilla on ne1 
jä Kotimaisten kielten keskuksessa laadittua 
testiä, jotka auttavat viranomaisia arvioi-
maan tekstejään ja kirjoituso!osuhteitaan. 
Virkakietiiyön kartoitustestin avulla voi sei-
vittää, miten kieliasiat on virastossa hoidet-
tu ja mitä niiden edistämiseksi voisi tehdä. 
Virkakielitestin avulla voi tarkistaa, mi ten 
yksittäistä tekstiä voisi parantaa. Nimien- 

liF il1I1I 

Terävä ajatus, 
selkeä sanorna. 

Käytr,r,e hyvåå  
vrkakielta 

suunnittelutesti paljastaa, sujuuko nimien 
suunnittelu niin, että sen tuloksena syntyy 
hyviä nimiä, ja Nimientarkistustestin avulla 
selviää, ovatko yksittäiset nimet onnistuneita. 
Virkakie!tä koskevat suositukset ja ohjeet 
virastoille ja yksittäise!Ie virkamiehelle on 
koottu Viraston huoneentau/uun ja Virkamie-
hen huoneentauluun, jotka on julkaistu myös 
Hyvän virkakielen toimintaohje!massa. Kak-
si Nimistönsuunnitte1jan huoneentaulua aut-
taa !uomaan toimivia viranomaisnimiä sekä 
kaava- ja osoitenimiä. 

Esityspaketteihin on koottu Kotimaisten kiel-
ten keskuksessa tietoa hyvästä virkakielestä ja 
toimivista nimistä virastojen oman kehitys-
työn ja keskustelun avuksi. Yksi neljästä esi-
tyspaketista sisä!tää suosituksia yliopistoille ja 
ammattikorkeakouluille ja yksi Selkokeskuk-
sen laatiman esittelyn se!kokielestä ja seiko-
kielisten tekstien tekemisestä. 

Kierrätetään hyviä ideoita ja kokemuksia 

Virkakielikampanjassa toivotaan kokemuk-
sia, palautetta ja 
hyviä ideoita myös 
muilta kuin pilot- 
tivirastoilta. Viras- 	Toivottavasti myös 
tojen asiakkaita ja 
kaikkien virasto- 	Suomen uusi halliti 
jen työntekijöitä 
1 	 1 	 ymmartaa, että hy Kannustetaan osal- 
listumaan 	kam- 	virkakieleen kanna 
panjaan Faceboo- 
km Virkakielikam- 	edelleen panostaa. 
panja-sivulla, jossa 
voi tykätä kam- 
panjan päivityksis- 
tä ja kommentoida ja jakaa niitä. Erityisesti 
toivotaan, että ihmiset antaisivat palautetta 
virastoille Tekstitalkoissa ja ilmoittaisivat vir-
kakielen parantamisessa onnistuneen viras-
ton tai työntekijän Onnistumistarinat-kilpai-
luun. 

Tekstitalkoissa kuka tahansa voi ehdottaa 
parannuksia viraston tekstiin. Kuukausittain 
vaihtuvat tekstit ovat verkossa kommentoi-
tavina avoimina Goog!e-dokumentteina, ja 
niihin ehdotetut muutokset välitetään teks-
tin kirjoittajille. Tähän mennessä tekstital-
koissa on kommentoitu Kunta!iiton tiedo-
tetta, Liikenteen turva!!isuusviraston mää-
räystä vesikulkuneuvon rekisteröinnistä ja 
otetta Suomen avoimen hallinnon uudesta 
toimintasuunniteimasta. Toukokuun teksti-
taikoiden tekstinä on Kelan asiakaskirje lap-
seneläkkeestä. 

Lis 

aan 

ttaa 
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Onnistumistarinat-kilpailussa 	kerätiän 
esimerkkejä siitä, miten työtä on tehostet-
tu selkeyttämällä virkakieltä ja virkatekste-
jä ja parantamalla työkäyrntöjä. Osoituk-
sena virkakie!ityön parantumisesta voi siis 
olla esimerkiksi selkeytetty teksti tai onnis-
tunut uusi nimi, josta asiakkaat ovat an-
taneet myönteistä palautetta tai jonka an-
siosta yhteydenotot asiakaspalveluun ovat 
vhentyneet. Onnistuminen voi myös olla 
työkäytäntöjen muutos, jonka tuloksena 
tekstit ovat toimivampia ja työ sujuvampaa. 
Onnistumistarinat-kilpailu alkoi 13.5.2015, ja 
tarinoita otetaan vastaan syyskuun 9.  päivään 
asti. Tarinat julkaistaan kampanjan verkkosi-
vuilla, ja niistii kirjoitetaan myös kampanjan 
Facebook-sivuilla. Parhaan onnistumistari-
nan päättää yleisö. Aänestysaika alkaa syys-
kuun 14. päivä ja jatkuu syyskuun loppuun 
asti. 

Virkakielen hyvyys pysyväksi käytännöksi 

Virkakielikampanja päättyy vuoden 2015 lo-
pussa, mutta varsinainen päätöstilaisuus jär- 

jestetään jo selkeän kielen päivänä 13.10.2015. 

Silloin muun muassa palkitaan Onnistumis-
tarinat-kilpailun äänestyksen voittaja ja kuul-
laan, mitä pilottivirastojen selkeytyshankkeil-
le kuuluu. 

Hyvän virkakielen puolesta kampanjoin-
ii ej toki pääty tärnän vuoden lopussa, vaan 
kuten ennenkin, työ sen edistämiseksi jatkuu 
uutterasti. Kampanja on herättänyt virastois-
sa paljon kiinnostusta sisäisten virkakielioh-
jeiden ja kielikoulutuksen parantarniseen, 
ja toivottavasti yhä useampi virasto tarttuu 
haasteeseen ja ottaa esimerkkiä kampanjan 
pilottivirastojen työstä. Hyvä virkakieli tu-
lee olemaan mukana valtiovarainministeri-
ön Avoin hallinto -hankkeen seuraavassa-
kin toimintaohjelmassa. Toivottavasti myös 
Suomen uusi hallitus ymmärtää, että hyvään 
virkakieleen kannattaa edelleen panostaa. 

Kirjoittaja työskentelee virkakielen huoltajana 
ja kie1zo1itiikan koordinaattorina Kotimaisten 
kielten keskuksessa Helsingissä. 

Kajsa Vilhuinen -palkinto kahdelle runoteokselle 

RUOTSINSUOMALAISTEN kirjoittaj ien yhdis-
tyksen myöntämän Kajsa Vilhuinen -kirjalli-
suuspalkinnon saivat Arja Meski teoksellaan 
Exsistentia hiberna ja Raija Nyberg teoksel-
laan Ej kotia missään. 
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SUOMENKIELINEN TIEDOTUS RUOTSISSA 

Miina Salokannas 

Suomen kieltä maakäräjien ja 

aueiden sivustoiHa 

S
uomen kielen hallintoalueeseen kuu!u-
yat ne maakäräjät ja a!ueet, joihin hal-
lintoaluekurinat kuuluvat. Vuoden 2015 

alusta suomen kielen hallintoalueeseen kuu-
luvia maakäräjiä ja alueita on ollut 13. Vuo-

desta 1999 alkaen maakäräjät-nimikkeen 
rinnalla on käytössä alue-nimike (ruotsiksi 
region). A!ueet ovat usein pinta-alaltaan maa-
käräjiä suurempia, ja niil!ä on enemmän teh-
täviä. 

Alkuvuoden aikana olen tehnyt Kielineu-
vostolle se!vitystyötä suomen kielen hallinto-
alueeseen kuuluvien maakäräjien ja alueiden 
suomenkie!isistä verkkosivuista. Selvitykses-
säni tarkastelen maakäräjien ja alueiden verk-
kosivuja siitä näkökulmasta, rnistä palveluista 
ja aihealueista maakäräjät ja alueet tavallisim-
min tiedottavat suomeksi. Olen myös tutki-
nut, annetaanko suomenkie!isi!!e asukkaille 
tietoja oikeuksista kansallisena vähemmistö-
nä tai suomenkielisen yhteyshenki!ön yhteys- 

tietoja. Osana tutkimusta toteutettiin myös 
maakäräjien ja a!ueiden vähemmistöasioista 
vastaaville henkilöille lähetetty kyselytutki-
nius, jonka tarkoituksena oli selvittää maakä-
räjien ja alueiden omia näkemyksiä suomen-
kiehisestä tiedottamisesta. 

Suurimmalla osalla suomenkielistä infor-
maatiota 

Tutkimus osoitti, että 77  prosenttia hallinto-
alueeseen kuuluvista maakäräjistä ja alueista 
informoi suomeksi verkkosivustollaan. Suo-
menkielisten oikeuksista informoi puolestaan 
peräti 92 prosenttia maakäräjistä ja alueista, 
joko suomeksi tai ruotsiksi. Suomenkie!isen 
yhteyshenki!ön yhteystiedoista tiedottaa sen 
sijaan vain 23 prosenttia maakäräjistä ja alu-
eista. Tämä toki selittyy sillä, että suurimmal-
la osahla maakäräjistä ja a!ueista vähemmisrön 
asioita hoitaa ruotsinkiehinen työntekijä. 

Tutkimuksessa ilmeni myös, että tavalhi- 
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simmin maakäräjät ja alueet tiedottavat suo-
meksi terveyden- ja sairaanhoidon palveluista 
ja yleisesti maakäräjien organisaatiosta. Näi- 

den jälkeen useim- 
min informoidaan 
kulttuuriin ja jouk- 

77 prosenttia hallinto- 	koliikenteeseen 
lilttyvlsta asioista. 

alueeseen kuuluvista 	Maakäräjille ja 

maakäräjistä ja alueista 	alueille tehty ky- 
selytutkimus 

informoi suomeksi verk- 	Kyse!ytutkimuk 

kosivustollaan. 	 seen vastasi kuusi 
henkea. Naiden ii- 
säksi kaksi ilmoitti, 
että he eivät katso 

voivansa vastata kyselyyn, si!lä heidän edus-
tamillaan maakäräjillä ei ole suomenkielistä 
informaatiota lainkaan. Kyselytutkimuksessa 
oli sekä va!miita vastausvaihtoehtoja että avoi-
mia vastauskenttiä. Avointen vastauskenttien 
tarkoituksena oli tarkentaa muita kysymyk-
siä ja pureutua kysymyksiin vielä syvemmin. 
Kyselytutkimuksen vastauksissa oli näh- 

tävissä joitakin yhteneväisyyksiä. Kaik-
ki kuusi vastaajaa kertoivat käyttävänsä 
käännöstoimistoa ruotsinkiehisten tekstien 
kääntämiseen tai suomenkielisten tekstien 
kirjoittamiseen. Viisi vastaajaa kertoi lisäksi, 
etteivät heidän edustamansa maakäräjät tai 
alueet heidän omasta mielestään tarjoa rut-
tävästi suomenkielistä informaatiota verkko-
sivustolla. Kaikki kuusi vastaajaa kertoivat 
kuitenkin suunnittelevansa suomenkiehi-
sen tiedottamisen ja palvelun kehittämis-
tä. Kaikki kuusi vastaajaa pitivät myös suo-
menkielisen informaation tarjoamista rär-
keänä kansalhisen vähemmistön oikeutena. 
Tutkimuksesta voidaan siis päätellä, etteivät 
maakäräjät ja a!ueet tarjoa mie!estään riittä-
väsri suomenkielistä informaatiota, mutta 
haluavat kuitenkin kehittää sen tarjontaa. 
Positiivisena on pidettävä myös sitä, että mo-
nissa vastauksissa korostui maakäräjien ja 
alueiden neuvonpito vähemmistön edusta-
jien kanssa. 4 

Kirjoittaja on Tampereen yliopiston maisteri-
vaiheen opiske1ja. 

Tykkää Kielineuvostosta Facebookissa! 
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Mitäjulmustja påskmust ovat suomeksi? 

K
ielineuvostosta kysytään aina suosittanut muun muassa vastineita juh 
silloin tä!!öin, mitkä julmust- ja lajuoma, jou!ujuoma ja pääsiäisjuoma. 
pskmust-virvoitusjuomien 	suo- Suomessakin on viime vuosina tullut 

menkieliset nimitykset voisivat olla. myyntiin molempia juomia. Suoma- 
Ruotsinsuomalainen kielilautakunta on laisen valmistajan joulujuoman pul-

ton etiketissä lukee "Perinteinen jul-
must - Isoäiti Hildan reseptin mukaan 
jo vuodesta 1912. Jouluinen virvoi- 

X 	
tusjuoma - julig läskedryck." Saman 

"Påskmust - PäSsiäisjuoma". 
valmistajan pääsiäisjuoman etiketis-
sS lukee 

- 

	

	 Ruotsalaisen valmistajan pullon etiketissä 
taas lukee "Joulujuoma - Julmust". 

— 	 Kuvat: Daniel Grönjord 
................................................................. 
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KIRJAESITTELY 

Henna Leskelä 

Kiehtoimiston kiehoppiopas 

kertoo kiehopin kirjosta 

N
umeroja vai numeroita, maiden vai mait-
ten, analyysia vai analyysiä? Salaatti-
kastike vai salaatinkastike? ljiöskennellä 

Puolustusvoimissa vai Puolustusvoimilla? 1960-
ja 1970-luvulla vai -luvuilla? Asun maassa, jos-
sa vai missä on paljon metsiä? Jos pohdit aika 
ajoin tämäntyyppisiä kysymyksiä, on Koti-
maisten kielten keskuksen kevää!!ä julkaise-
rna yli 40o-sivuinen Kielitoimiston kielioppio-
pas rnitä sopivinta kesälukemista - josta on 
varmasti iloa rnyös syksyllä. 

Kielioppioppaan ovat toirnittaneet Riitta 
Korhonen ja Sari Maarnies, jotka työskentele-
vät kie!enhuo!tajina Kotirnaisten kielten kes-
kuksessa eli Kotuksessa He!singissä. Oppaas-
sa on Kielitoimiston suosituksia kieliopillises-
ta vaihtelusta, ja se on aiernrnin ilrnesryneen 
Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaan sisarteos. 
Esirnerkiksi pi!kku- ja välirnerkkiohjeita kan-
nattaa siis etsiä oikeinkirjoitusoppaasta, sillä 
ne eivät kuulu nyt ilmestyneeseen teokseen. 
Oppaan aiheet on valittu enirnrnäkseen sen 

12 KELFV]E5TI 2.2015 

perusteella, rnitä Kielitoimiston puhelinneu-
vonnasta on toistuvasti kysytty kieliopilliseen 
vaihteluun liittyen. 

Mitä sitten on kieliopillinen vaihte!u? 
Mitä kirjasta kannattaa hakea? Tiivistetysti 
sanottuna oppaaseen on koottu ohjeita sa-
nojen taivutusta ja lauserakennetta koskeviin 
valintoihin. Tärnän jutun alussa esitetyt kysy-
mykset antavat osviittaa siitä, millaisia aiheita 
oppaassa käsitel!ään: sanojen taivutusmuoto-
ja (maiden, maitten), yhdyssanoja (salaatti-
kastike, salaatinkastike), sijarnuotoja (Puolus-
tusvoimissa, -voimilla), yksikköä ja rnonikkoa 
(luvulla, luvuilla) sekä pronorninin valintaa 
(jossa, rnissä). Näiden lisäksi ornat lukunsa 
on rnyös rnuun rnuassa passiiville (on mak-
settu, ottaan maksettu), lauseenvastikkeille 
(tehdessä, tehtyään), konjunktioi!Ie (sitä mu-
kaa kun, kuin), ajani!rnauksille (asti, saakka) 
ja sanajärjestykselle (naapurin kaksi koiraa, 
kaksi naapurin koiraa). Kirjassa kuvataan siis 
sellaisia kieliopin i!rniöitä, joihin liittyy rnuo- 



tovaihtelua ja valintoja. Esirnerkiksi jollain 
sanalla voi olla monta yleiskieliseen käyttöön 
sopivaa muotoa. 

Sen lisäksi, että kirja esittelee kielen vaih-
telua, se kertoo vaihte!un taustoista ja auttaa 
lukijaa sopivan muodon valitsemisessa. Kir-
jassa huomioidaan myös rajankäynti yleis-
kielen ja puhekielisen viestinnän vä!i!Iä sekä 
tyylikysymykset (esimerkiksi mitä kuuluu 
neutraaliin asiatyyliin). Opas sisältää run-
saasti aitoja esimerkkejä lehdistä ja verkosta. 
Kielioppiopas i!mestyi parahiksi juhlista-
maan 70-vuotiasta Kie!itoimisroa, joka on 
nykyään käytännössä Kotuksen suomenkieli-
nen kielenhuo!to-osasto. 

Kirjaa voi tilata Kotuksen verkkokaupas-
ta osoitteesta http://www.kotus.fi/pa!velut/  
ju!kaisujen_myyntLjapa1ve!uiden_hinnat/ 
verkkokauppa 

Kirjan sisällysluettelo on nähtävissä osoit-
teessa http://www.kotus.fi/6les/2907/  
Kie!itoimiston_kielioppioppaan_sisallys.pdf 

Korhonen, Rätta & Maamies, San (toim.) 2015: 

Kielitoimiston kielioppiopas. Kotimaisten kielten 

keskuksen julkaisuja 175. Muut kirjoittajat: Riitta Eronen, 

Elina Heikkilä, Salli Kankaanpää, Raija Moilanen, Aino 

Piehl, Sari Vaula ja Annastäna Viertiö. 
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KIEL lO HJ El TA 

SuviSyrjänen 

Kielitoimiston ohjepankki 

- koottua kielitietoa 

O
hjeita esimerkiksi pilkuri käytöstä, alku-
kirjaimen koosta ja nimien taivuttami-
sesta on ollut tähänkin asti runsaasti tar-

jolla, mutta ne ovat olleet pelkästään kirjoissa 
tai hajallaan verkkosivuilla. Tiedon helppoa 
löytämistä pidetään nykyään itsestään selvä-
nä, ja siksi Kielitoimisto päätti koota ohjeen-
sa ja suosituksensa yhteen verkkopalveluun. 
Haluttiin luoda niin sanotusti yksi Iuukku, 
josta saisi vastaukser useimpiin kielikysymyk-
sim. 

Kielitoimiston ohjepankin kautta pää-
see käsiksi aiemmin vain kirjoina ilmesty-
neiden Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaan, 
Kielitoimiston nimioppaan ja uutukaisen 
Kielitoimiston kielioppioppaan (kirjan esit-
tely s. ja) ohjeisiin. Ohjepankin haku etsii 
kieli- ja nimiohjeiden lisäksi osumia Koti-
maisten kielten keskuksen verkkojulkaisuis-
ta Etunimien ja sukunimien taivutusluettelot, 
Maiden nimet seitsernällä kielellä ja Svenska 
ortnamn i Finland (suomenkieliset nimet). 

Palvelu näyträä hakuosumat myös Kielitoi-
miston sanakirjasta. Jatkossa käyttöön saa-
daan vielä muitakin aineistoja, kuten Suo-
men asutusnimihakemisto, josta voi tarkistaa 
esimerkiksi jorikin tietyn nimen taivutuksen. 
Ohjeita ej ole vain kopioitu olemassa olleista 
oppaista, vaan jokainen ohje on tarkistettu ja 
päivitetty vastaamaan ajantasaisimpia suosi-
tuksia. Ohjeparikkiin kirjoitetaan edelleen 
uusia ohjeita ja päivitetään sellaisia suosituk-
sia, jotka muuttuvat. Ohjeissa olevat esimer-
kit pyrirään pitämään ajankohtaisina vaikka-
pa lisäämällä paikannimiohjeisiin tulevien 
MM-kisakaupunkien nimiä tai henkilönni-
miohjeisiin uusien kuninkaallisten nimiä. 

Ohjepankin käyttö 

Ohjepankio etusivulla on keskellä hakukent-
tä, vasemmalla lista ohjeiden aihepiireistä ja 
oikealla linkkejä katsotuimpiin ohjeisiin. Li-
säksi Etsitkö tätä? -otsikon alla on linkkejä 
sellaisiin ohjeisiin, joiden uskotaan kiinnos- 
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tavan monia käyttäjiä. Linkeistä pääsee suo-
rinta reittiä esimerkiksi pilkkuohjeisiin ja ly-
henneluetteloon. 

Ohjeita voi siis hakea hakusanalla, mut-
ta myös selata aihepiireirtäin. Jos tietää, 
mitä on etsimäss, kannattaa kirjoittaa ha-
kusana hakukenttään. Kun kenttään alkaa 
kirjoittaa, alavalikkoon tulee ehdolle vain 
sellaisia sanoja, joilla löytyy osuma tai osu-
mia joko ohjeista, sanakirjasta tai muista 
aineistoista. Jos hakusanalla ej löydy yh-
tään varsinaista kieliohjetta, mutta sen si-
jaan saa osuman Kielitoimiston sanakirjas-
ta, vol sanakirja-artikkelista olla apua: ha-
kuun voi kirjoittaa sanakirjasta löytyneen 
synonyymin ja katsoa, löytyisikö sillä ohje. 
Vasemman reunan aihepiirejä klikkaamalla 
saa auki alakategorioita. Aiheita selaamalla 
vol ikän kuin luoda yleiskatsauksen palve-
luun tai etsiä kaikki yhtä aihetta, vaikkapa 
adjektiiveja, koskevat ohjeet. Kun ohjeita ej 
selaa, vaan etsii hakusanalla hakukentästä, va- 

sempaan reunaan tulevat ne aihepiirit, joista 
hakusanalla löytyy ohjeita, ja aihepiirejä voi 
käyttää tuloksen suodattamiseen. 

Mutta-hakusana on mukava esimerkki sh-
tä, miten ohjepankissa vol saada kolmenlai-
sia hakutuloksia: ohjeen mutta-konjunktion 
käytöstä ja pilkutuksesta, Kielitoirniston sana-
kirjan artikkelin mutta-sanasta ja Mutta-su-
kunimen taivutusohjeen Sukunimien taivu-
tusluettelosta. 

Yksittäisen ohjeen rakenne 

Useimmat ohjeet alkavat kiireiselle lukijal-
le tarkoitetusta Ohje lyhyesti -tiivistelmästä. 
Siinä kerrotaan ohjeen pääasiat. Sen alla on 
Koko ohje -laatikko, jossa selostetaan pää-
säännöt ja poikkeukset perusteellisemmin. 
Oranssilla pohjalla on esimerkkejä. Joiden-
kin ohjeiden lopussa on laatikko nimeltään 
Tiesitkö?, jossa on ohjeeseen liittyvää lisätie-
toa. Ohjetekstin oikealla puolella on linkkejä 
muihin aiheeseen liittyviin ohjeisiin ja joskus 
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myös ohjepankin ulkopuolelle, vaikkapa Ison 
suomen kieliopin verkkoversioon eli VIISKiin, 
Kielikeio-lehden arkistoon tai suomen kielen 
lautakunnan suosituksiin. 

Ohjetekstin jälkeen on lista ohjeen asia-
sanoista. Niitä voi käyttää apuna muiden 
samaa aihetta sivuavien ohjeiden etsimises-
sä. Lista kaikista ohjeissa käytetyistä asiasa-
noista Iöytyy ohjepankin yläreunassa olevan 
Palvelun käyttöohje -linkin kautta. Listan 

Tiesitkö? 

asiasanoja klikkaamalla näkee kaikki ne oh-
jeet, joihin kyseinen asiasana on merkitty. 
Jotkin ohjeet muodostavat isoja kokonai-
suuksia. Niin sanotussa yläohjeessa on silloin 
lista alaohjeista ja linkit niihin. Esimerkiksi 
Pilkku-yläohjeessa on zi linkkiä alaohjeisiin. 
Kaikkea ei siis tarvitse lukea kerralla. Ensin 
voi lukea vaikkapa pilkusta kuten-sanan yh-
teydessä ja sitten pilkusta titteleiden välissä. 

Vinkkejä 

Ohjepankissa on monia käteviä luette-
bita, muun muassa lyhenteet (esim. SE, 
Suomen ennätys), valtionhallinnon nimet 
ja niiden lyhenteet (esim. opetus- ja kult-
tuuriministeriä, 0KM) sekä peruslukujen 
taivutusesimerkit (esim. 3 000:ta, kolmea-
tuhatta). Luettelojen sisällä haun voi teh-
dä selaimen Etsi-toiminnolla (Ctrl + F). 
Hakusanoilla ruotsi tai ruotsin kieli löytyy 
muutamia Ruotsiin tai ruotsin kieleen lut- 

tyviä ohjeita, kuten ohje ruotsinkielisten ni-
mien taivuttamisesta (esim. Brändö, Brändö-
hän). 

Kotimaisten kielten keskuksen eli Kotuk-
sen verkkosivut uudistuivat samaan aikaan 
Kielitoimiston ohjepankin julkaisemisen 
kanssa huhtikuussa 2055. Ohjepankki on 
verkkosivuista erillinen palvelu, mutta Ko-
tuksen sivuilla tehty haku etsii osumia myös 
ohjepankista. Ohjepankin haku sen sijaan ei 

etsi tietoa Kotuksen 
verkkosivuilta, 	esi- 
merkiksi kolumneis-
ta tai blogiteksteistä. 
Ohjepankin 	si- 
vuilla on palau- 
telinkkejä, 	joiden 
kautta voi lähet-

tää kehirysehdotuksia palvelun ylläpitä-
jille. Yksittäistä ohjetta koskevaa palau-
tetta pääsee kirjoittamaan ohjeen sivulta, 
kun taas ohjepankin etusivulta voi antaa 
yleistä palautetta palvelun toimivuudesta. 
Ohjepankki sopii tietokoneen lisäksi mo-
biililaitteiden näytöille. Ohjeita voi jakaa 
Facebookissa ja Twitterissä. Kannattaa tal-
lentaa suosikkisivuksi www.kielitoimiston 
ohjepankki.fi, niin apu on aina lähellä. 
Ohjepankin tukena voi edelleen käyttää Suo-
messa Kotimaisten kielten keskuksen Kieli-
toimiston puhelinpalveluja ja Ruotsissa Kieli-
neuvoston puhelin- ja sähköpostineuvontaa. 
Kotuksen Kielitoimiston ja nimistönhuollon 
puhelinneuvonnan yhteystiedot löytyvät oh-
jepankin jokaisen sivun alareunasta. OD 

Kirjoittaja työskenteli Kielitoimiston ohjepank-
ki -hankkeessa Kotimaisten kielten keskuksessa. 

Maanrarnna esartyista yhdstemanrnista muadostetaar, adektaveja ja kaosa!asuudernmdyksa ilmar, 

rsrn000 kuuksoaaja-sanaa. esim. Trieidad jo Tobogo — tnnidudtobogo!ornen. 

A.siasanat: a:.kk.den nm5yket, er nmet. nrac$err nmet.. rlimet nmefl taiVutus, paifrflr.jrPet tavutt•r 
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KON FE REN SSIRA P0 RTT EJA 

Normipäivä - keskusteHa 

kielenhuollosta 

K
otikielen Seura ja suomen kielen lau-
takunta järjestivät kielenhuollon tee-
mapäivän Tieteiden talossa Helsingin 

Kruununhaassa perjantaina 17. huhtikuu-
ta. Päivän puheenaiheena olivat ensi sijassa 
normit ja etenkin viime vuonna puhuttanut 
alkaa tehdä - alkaa tekemään -uudistus. Ti-
laisuus oli osa Kielitoimiston 
70-vuotisjuhlavuoden 	ohjel- 
maa. 

Normipäivässä esiteltiin Ko-
timaisten kielten keskuksen eli 
Kotuksen yhteydessä toimivan 
suomen kielen lautakunnan 
toimintaa ja myös lautakun-
nan uudet jäsenet seuraavalle 
kolmivuotiskaudelle (lue ii-
sää s. zi). Lautakunnan roohia 
normittavana ehimenä havain- 
nollistettiin alkaa tekemään -normiuudistuk-
sen avuhla. Minna-Riitta Luukka, joka toimi 
suomen kielen lautakunnan puheenjohta-
jana kaudella 2012-2015, painotti lautakun-
nan olevan nykyään lähinnä periaatteellinen 
taho. Tämä tarkoittaa, että lautakunta osal-
listuu vain keskeisimpien normimuutosten 
pohdintaan. 

Päivän ohjelma oli jaettu kahtia. Ensim-
mäisessä puoliskossa keskityttiin alkaa teke-
mään -muodon hyväksymisen aiheuttamaan 
kohuun, jota käsiteltiin niin lautakunnan, 
tutkijan, suomen kielen opiskelijan, äidin-
kielenopettajan kuin sosiaalisen median 
käyttäjienkin näkökulmasta. Jälkimmäises-
sä puoliskossa katsottiin tilaisuuden teemaa  

hieman laajemmin: esitelrnöijiit kertoivat 
kielenohjailun poliittisuudesta, normien ja 
normimuutosten herättämistä tunteista sekä 
kielenhuohlon historiasta. 

Päivän perusteella voi todeta jälleen ker-
ran, että suomen kieli elää ja voi hyvin. Kie-
lenkäytön ohjeita ej laadita kielimiesten pöy-
dihlä vaan käytännön pohjalta, ja suuri yleisö 
on edelleen aktiivinen ja kiinnostunut kieli-
kysymyksistä. Huomaahan sen vaikka niin 
sanotusta rektiogatesta eli alkaa tekemään 

-suosituksen nostattamasta metelistä. Nor-
mipäivä Tieteiden talossa ej siis ollut mikään 
normipiiivä! Ou 

Henna Leskelå 

Kielitieteen päivät 2015 

T
mänvuot'set Kiehitieteen päivät järjes-

tettiin Vaasan yliopistossa 21-23. tou-
kokuuta. Konferenssin ajatuksena on 

tarjota tutkijoille ja muilhe kiehitieteihijöihle 
mahdolhisuus esitehlä ajankohtaisia projekte-
jaan ja tutustua muiden tutkimusaiheisiin. 
Tapahturna järjestertiin 42. kerran, ja tällä 

Kuva Helsingissäjärjesteiystä norrnijiiivästå. Kuva: 1-/anna flama/4inen. 
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kertaa teemana oh "kielitieteen käsitteet lii-
kenteessä". Etenkin niin sanotut plenaari-
esitelmät ('kaikille osallistujille tarkoitettu 
esitelmä') ja muutamat muutkin esitykset 
hiikkuivat teeman ympärillä. Kielitieteen päi-
vät lienee suurin Suomessa järjestettävä vuo-
sittainen kiehitieteelhinen tapahtuma. Tällä 

f . 

kertaa ohjelmassa oli kolme plenaaria, neljä 
ryöpajaa, neljäkyrnmentäyhdeksän sektioesi-
telmää ja kuusi posteriesitelmää. Postereista 
kiinnostuneet konferenssikävijät saivat tietoa 
myös ruotsinsuomalaisesta kielenhuollosta 
Kiehineuvoston pisteehlä. 

Konferenssin ensimmäisen päivän plena-
risti oli Dirk Geeraerts belgialaisesta Leuve-
nin yliopistosta. Hän käsitteli esitelmässään 
sanojen monimerkityksisyyttä ja merkitysop-
pia eli semantiikkaa yleisemminkin. Toisen 
plenaariesitelmän pitivät Helsingin yliopis-
tossa työskentelevät Tiina Onikki-Ranta-
jääskö ja Lea Laitinen, jotka kertoivat Kan-
sahlisesta tieteen termipankista ja pohtivat 
tarkemmin käsitteen olemusta. Viimeisen 
päivän plenaariesitelmän aiheena oli ilmas-
tonmuutoksen kielehlinen tutkiminen. Esi-
telmöijänä oli Trine Dahl Norjan kauppakor-
keakoulusta. 

Yhteisten plenaarien hisäksi konferenssin 
osanottajilla oli paljon valinnanvaraa: työ-
pajoissa käsiteltiin muun muassa vihapuhet-
ta, intertekstuaalisuutta eli tekstienvälisyyttä 
sekä kielitieteen käsitteitä eri näkökulmista. 
Näiden hisäksi ohjelmassa oli irrallisempia 
sektioesitelmiä, joissa saattoi käydä kuule-
massa tuoreimpia tutkimustuloksia esimer-
kiksi lehti- ja mainoskielestä, termin ja kä-
sitteen eroista, murteista, kieliopista ja viir-
tomakielestä. 

Kielitieteen päivät on hieno tilaisuus kie-
hiammattilaiselle päivittää tietojaan ja solmia 
uusia tuttavuuksia. Esitelmöijät saavat kuu-
hijoilta uusia näkemyksiä omaan tutkimus-
työhönsä, ja saattavatpa kuulijatkin intoutua 
tutkimuksen tekoon nähtyään esitelmöijien 
innostuksen. Kielitieteen päivät tarjoavat siis 
osanottajilleen käsityksen siitä, missä kielen-
tutkimuksessa tällä hetkehlä mennään. Ensi 
vuonna konferenssi järjestetään Oulun yli-
opistossa. 

Henna Leskelä 

Kielineuvoston päivä 2015 

K
ieliiieuvoston ruotsinkielinen kie-
hikonferenssi, Språkrdsdagen, jär-
jestettiin 6. toukokuuta. Osan-

ottajia oli jälleen noin 200 henkeä. 
Konferenssin teemana oli sisählyttävä kiehi. 
Päivän aikana kuuhtiin esitelmiä, joissa käsi-
tehtiin sisählyttämistä eri näkökulmista: verk-
kotekstien muokkaamisesta kaikihle sopiviksi 
aina saamelaisten kokemaan syrjintään. Yksi 
esitehmöijistä luennoi ruotsalaisehha viittoma-
kiehehlä. Lisäksi konferenssi tulkattiin viitto-
makiehelhe. 

Päivän päätteeksi jaettiin kolme kiehipal-
kintoa. Erik Welhanderin pahkinnon sai Upp-
salan yliopiston professori Carohine Wiberg. 
Klarspråkskristahlen-virkakiehipalkinnohha 
taas palkittiin Läntisen Götanmaan alue. 

taaszssa tiedotettiln myös ruotsinsuomiilazsesln Itielen-
huoiosta. Kuva: Kielineuvosto 
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Kulttuuriministeri Alice Bah Kuhnke jakoi 
virkakielipalkinnon lisäksi myös vähemmis-
tökielipalkinnon, joka tänä vuonna myön-
nettiin äidinkielenopettaja Sadeta Mu r i ilie. 
Muri palkirtiin tvöstiiän monikielisten las-
ten moniknittuuriscn identiteetin vahvkta- 

sclsi. 
Runa Heikki lä 

Kielenhuoltoseminaari 2015 

K
ielineuvoston 	perinteinen 	kie- 
ienhuoltoseminaari 	järjestettiin 
10.4.2015 yhteisryönä Suomen insti-

tuurin kanssa Tukholmassa. Esitelmöit-
sijöitä oli tuttuun tapaan sekä Suomesra 
että Ruotsista. Suomesta saapuivat Maria 
Soininen oikeusministeriöstä, Riitta Eronen 
Kotimaisten kielten keskuksesta ja Miina 
Salokannas Tampereen yliopistosta. Paikalli-
sia esiinryjiä olivat Ruotsin kirkossa ryösken-
televä Kajsa Syrjänen Schaal, Tukholman yli-
opistossa työskentelevä Sari Pesonen ja Kie- 

L. 	

lineuvoston uusi suomen 

I 
kielen huoltaja Henna 
1 eskelä. 

Aamupäivällä keski- 
tyttiin kielipoliriikkaan. 
Syrjänen Schaal esitel-
möi Ruotsin kielilain-
säädännöstä ja Soininen 
Suornen kielilainsiiädän-
nöstii. Tämän jälkeen 
Pesonen kertoi mahdol-
lisuuksista opiskella suo-
men kielen opettajaksi 
Fukholman yliopistossa. 
Aamupäivällä nähtiin 
myös Lina Purasen oh- 
jaama ja tuottama lyhyte-
lokuva Minikurs ijinska. 
Iltapäivälhä keskiryttiin 
suomen kielen uusiin 

suosituksiin ja uudissanoihin, joita esitte-
ii Riitta Eronen. Miina Salokannas puoles-
taan kertoi Kielineuvostolle laatimistaan ra-
porteista. Salokannas on aiemmin tutkinut 
suomen kielen hallintoalueeseen kuuluvien 
kuntien suomenkiehistä verkkoriedotusta ja 
kevään aikana hän on tutkinut suomen kie-
len halhintoalueeseen kuuluvien maakäräj ien 
suornenkielistä verkkotiedotusta. Molemmat 
raportit julkaistaan myös Kielen ja kansan-
perinteen tutkimuslaitoksen verkkosivuihla. 
Kielineuvoston Henna Leskelä on aiemmin 
ryöskennellyt Kotimaisten kielten keskuk-
sessa. Hän on ollut mukana laatimassa [(te-
litoimiston ohjepankkia, jota hän myös esitteli 
seminaanissa. 

Koulutusradio (Utbildningsradion, UR) 
taltioi tämän vuoden seminaanin. Esitelmät 
voi katsoa UR Playsta (urplay.se). Esitelmät 
löyryvät hakusanoihlafinsk språkvård. 

Runa Heikki/ii 

Vä/,ernrnistökieiiaIkinnon Sadcta Muru ilie iuovuus kuittuurinunistcri 
Alice Bah Kuhnke. Ko va: Kielineuvosto. 
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POLIITTISTA SANASTOA 

Sinistä ja punaista 

R
uotsinsuomalaisten kielenhuoltosemj-
naarissa Tukholmassa puhuttiin taas ke-
väällä uudissanojsta. Totesin, että sanoja 

syntyy mm. ajankohtaisten tapahtumien yh-
teydessä - siispii varmaan myös edessä olevat 
Suomen eduskuntavaalit ja niiden tulokset 
synnyttäisivät uusia sanoja, vaikka niitä vaa-
likampanjan aikana ej vjelä ollutkaan put-
kahtanut. Lupasin, että tulokkajsta kerrotaan 
kyllä njjn Korimajsten kjelten keskuksen 
verkkosjvujlla kujn lehdjssäkjn. 

Edelljsten eduskuntavaaljen (2011) satoa-
han olj se kuulujsa jytky elj perussuomalajs-
ten yllärysmenestys. Sjitä, mjten olemassa 
olevan sanan pohjalta luodaan uusi sana, on 
hyvä esjmerkkj vuoden 2012 presjdentjnvaa-
ljen yhteydessä lanseerattu antijytky, elj se, 
että vjhrejden Pekka Haavisto pääsi vaalejs-
sa tojselle kierrokselle. Perussuomalaisten ja 
vjhrejden arvojen katsottjjn njmjttäjn olevan 
täysin vastakkajsja. 

Kokoomuksen Jyrki Katajsen muodosta-
masta kuuden puolueen hall jtuksesta käytet-
tjjn paitsi nimitystä sixpack elj kuusikko, myös 
sanaa sinpunahaiitus. Sjllä vjjtattjjn kahden 
suurjmman puolueen (kokoomuksen ja sosi-
aaljdemokraattjen) värjsymbolejhin. Uudjs-
käyttöön pääsi ljsäksj sana sateenkaari ha/titus, 
jolla ajemmjn oli nimitetty Paavo Lipposen 
laajapohjaisia hall jtuks ja (1995-2003). 

Sixpack saj seuraajakseen lyhytaikaisen 
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Alexander Stubbin pätkähallituksen. Entäpä 
nyt? Vaaljt vojttj Suomen keskusta, joka ryh-
tyi muodostamaan halljtusta puheenjohta-
jansa Juha Sjpjlän johdolla. Kuten toisaalla 
tässä lehdessä kerrotaan (s. 24, Uudjssanater-
vejset), nimityksjä ej tarvinnut kauan odot-
taa. Kolmen ryhmää njmjtettjjn puoluejohta-
jien sukunjmjen alkukirjainten mukaan mm. 
kolmeksi ässäksi, SSS-haiitukseksi ja ässähaii-
tukseksi. Esjllä on ollut myös nimitys perus-
sinimulta, joka on muunnos punamullasta. 
Nähtäväksj jää, mjtä vjelä keksitään ja mjkä 
onkaan pysyvää. Monet näjstä politilkan sa-
noista kun ovat paitsi tyylisävyltään hyvjnkjn 
epäviralljsja, myös lyhytjkäisjä. Esjmerkjksi 
punamultahaiitus on kujtenkin jäänyt kje-
leen, ja se löytyy Kjeljtojmjston sanakjrjasta-
kjn: "punamultahaiitus pol. vasemmjstolajs-
ten ja keskustan muodostamasta hall jtukses-
ta 

Poljjttjsen kjelen uusjltakjn vaikuttavat sa-
nat ovat usejn tavalla taj tojsella kjerrättämäl-
lä syntyneitä. Jytky on murresana, ja nytkjn 
on halljtusneuvottelujssa nostettu murreji-
maisuja tarjolle ylejskieleen. Hallitusneuvot-
telujen edistymistä kuvattijn mm. verb jllä va-
tuloida, jolla kansankjelessä tarkojtetaan esj-
merkjksj kalaverkon sotkujen selvjträmjstä. 
Kuvajlmauksessa kyse on hankaljsta asjoista 
selvyyteen ja yksimiehisyyteen pääsystä. 

Lisää vatuloinnista ja mujstakin politiikan 



Riitta Eronen 

kielen murresanoista on luettavissa Kotimais-
ten kielten keskuksen verkkosivujen uutisista 
ja blogista, jossa Suomen murteiden sanakir-
jan toimittaja Riikka Tervonen kertoo, mitä 
tarkoittaajappaista: sillä viitataan jahkailuun, 
vatvomiseen ja päätöksenteon lykkäämiseen. 

Ainakaan hallitusneuvottelijoita ej voi tällai-
sesta syyttää, sillä tällä kertaa hallitus syntyi 
ennätysajassa. iiJ 

Kirjoittaja on Kotimaisten kielten keskuksen 
eriiyisasiantuntija. 

Suomen kielen lautakuntaan uudetjäsenet 

K
otimaistcn 	kielten 	keskuk- 
sen eli Kotuksen yhteydessä toi-
mivaan suomen kielen lauta-

kuntaan on nimitetty uudet jsenet. 
Kotuksen johtaja Pirkko Nuolijärvi on 
kutsunut lautakuntaan seuraavaksi kolmi-
vuotiskaudeksi kahdeksan jäsentä. Uusi 
puheenjohtaja on suomen kielen profes-
sori Jaakko Leino Helsingin yliopistosta 
ja varapuheenjohtaja opetusneuvos Minna 
Harnianen Opetushallituksesta. Muut jäse-
net ovat toimittaja Ville Eloranta, kielen-
huolto-osaston johtaja Salli Kankaanpää 
(Kotuksen edustaja), Selkokeskuksen ke-
hittämispäällikkö Leealaura Leskelä, nimis-
tönsuunnittelija Kaija Mallat, suomentaja 
Sampsa Peltonen ja suomen kielen profes-
sori jari Sivonen. Lautakunnan sihteenj on 
seuraavallakin kaudella erityisasiantuntija 

Sari Maamies Kotuksesta. 
Nyt nirnitetyn suomen kielen lautakun-

nan toimikausi on I.6.2o15-31.5.2018. Lau-
takunta on suomen kielen huollon asian-
tuntijaelin, mikä tarkoittaa, että se päittää 
yleisluonteisista tai peniaatteellisista kielen-
käytön suosituksista ja ottaa kantaa kieli-
kysymyksiin. Esimerkiksi viime vuonna 
kohua herättänyt alkaa tekemään -muodon 
hyväksyminen alkaa tehdä -muodon nin-
nalle yleiskieliseen käyttöön päätettiin suo-
men kielen lautakunnassa. 

Lisätietoa suomen kielen lautakunnas-
ta ja muista kielilautakunnista on Kotuk-
sen uudistuneilla verkkosivuilla 050 itteessa 
http://www.kotus.fi/kielitieto/kielipolitiik  
ka/kotimaisten_kielten_.keskuksen_kieli 
lautakunnat. 

Henna Leskelä 
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HAASTATTELU 

Tuuli Uljas 

Suomi tyässä 

K 
 uka olet? 

Tuuli Uljas. 
Mistä olet kotoisin? 

Olen syntyisin Helsingistä, mutta olen 
asunut teini-ikäisestä lähtien Itävallassa, Sak-
sassa, Englannissa, Sveitsissä ja Ruotsissa. 

Kuinka kauan olet asunut Ruotsissa? 
Tammikuusta 2013 lähtien, muutimme 

Uppsalaan mieheni työn perässä. 
IVIitä teet työksesi? 
Olen Ruotsinsuomalaisen nuorisoliiton 

pääsihteeri sekä hallituksen jäsen Rusukissa 
eli Ruotsinsuomalaisten kieli- ja kulttuuriyh-
distyksessä Uppsalassa. 

Mikä koulutus sinulla on työhösi? 
Olen filosoflan maisteri. Opiskelin Hel-

singin yliopistossa pääaineenani kultruu-
riantropologia ja sivuaineina luin viestin-
tää, kehitysmaatutkimusta sekä Latinalai-
sen Amerikan tutkimusta. Opiskelin myös 
vuoden Miinchenissä kulttuurienvälistä 
viestintää, minkä pohjalta tein maisterin 
tutkintooni liittyvän kenttätyön helsinkiläi- 

sillä maahanmuuttajaluokilla: havainnoin 
suomalaisten opettajien ja maahanmuutta-
jalasten välistä kommunikaatiota. Tämän 
yhteydessä tein paljon opettajan sijaisuuksia 
niin maahanmuuttajaluokilla kuin suomalai-
silla luokilla. 

Valmistumiseni jälkeen olen työskennellyt 
yli kymmenen vuotta erilaisissa hallinnollisis-
sa tehtävissä sekä Englannissa että Sveitsissä. 

Omien lasteni synnytryä olen ollut ak-
tiivisesti mukana erilaisissa suomen kieleen 
ja kulttuuriin liittyvissä toiminnoissa vau-
vamuskarista Suomi-koulun ja suomiäitien 
kuoroon niin Englannissa, Sveitsissä kuin 
Ruotsissakin. Viimeiset kaksi vuotta olen 
vetänyt Uppsalassa ruotsinsuomalaisille 
0-5-vuOtiaille lapsille ja heidäri vanhemmil-
leen tarkoitettua avointa esikoulutoimintaa. 
Toimin myös Uppsalassa helmikuussa jär-
jestetyn Mukulat-festivaalin proj ektikoordi-
naattorina. Lisäksi olen ollut mukana perus-
tamassa ruotsinsuomalaista vanhempainyh-
distystä Onni&Ilonaa. 
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Kuvassa Ruotsinsuomalaisen nuorisoliiton 

pääsihteeriTuuli Uljas. 

Mitä kieliä kytät lyössäsi? 
Tällä hetke!!ä pääasiallisesti suomea, mut-

ta myös hyvin paljon ruotsia. Aiemmin olen 
työskenne!!yt !ähinnä englanniksi ja osittain 
saksaksi. 

Kuinka käytät suomea työssäsi? 
Nuorisoliiton pääsihteerinä hoidan kaikki 

hallinnolliset asiat ja pidän yhteyttä jäsenjär-
jestöihin. Tässä työssä käytän paljon suomen 
kieltä. Virallisten tahojen kanssa ja erilaisissa 
neuvonpidoissa puhutaan lähinnä ruotsia. 

Kuinka ylläpidät suomen kielen taitoa? 
Perheemme kotikieli on suomi, joten pu-

humme kotona pääasiallisesti suomea. Lap-
seni ovat jo ehtineet oppia neljä kieltä ja pu-
huvat tällä hetkellä sujuvasti kahta tai kolmea 
kieltä. Myös ystäväpiirimme on hyvin kan-
sainvälinen ja vaihdan kieltä lennossa heidän 
kanssaan. 

Olen aina nauttinut suomenkielisestä 
kaunokirjallisuudesta ja äitini pitää huol-
ta, että saan jokaisena juhlapäivänä jonkin 
suomenkielisen kirjan lahjaksi. Päivittäiser  

uutiset käyn lukemassa Helsingin Sanomien 
nettiversiosta. Myös sukulaisten kanssa Suo-
messa puhumme suomea. Luemme lapsil-
lemme kotona paljon erilaisia kirjoja, ja jos 
katson muunkielisiä elokuvia, valitsen aina 
suomenkielisen tekstiryksen, jos se on mah-
dollista. 

Mitä etua suomen kielen taidosta on työs-
säsi? 

Työni on ennen kaikkea mahdollistaa ja 
luoda ruotsinsuomalaisi!le lapsille ja nuorille 
tilaisuuksia ja mahdollisuuksia oppia, kehit-
tää ja käyttää suomen kieltä. Pyrin välittä-
mään tietoa ruotsinsuomalaisten lasten oi-
keuksista suomen kieleen ja kulttuuri-iden-
titeettiin. 

Mitä haluat sanoa Kieliviestin lukijoille? 
Suomen kieli on mahtava voimavara, sen 

sanat ovat täynnä ilmaisuvoimaa. On hienoa 
osata tätä erityistä kieltä, ja sen käyttäminen 
ruotsinsuomalaisessa arjessa on hyvä, positii-
vinen ja iloinen asia, josta voimme olla ylpei-
tä. 
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. ss. • Uudissanaterveisia Kuelitoimistosta 

S
uomen huhtikuiset eduskuntavaalit 
synnyttivät mm. sellaisia tälle listallekin 
poimittuja uudissanoja kuin olohuone-

tentti ja puna-viherkupla. Kolmen suuren 
puolueen hallitusneuvottelijoihin viita-
ten media herkutteli trion ja troikan lisäksi 
muun muassa nimityksellä kolme ässää eli 
SSS-haiitus (= Sipilä, Soini, Stubb). Lisää  

enemmän ja vähemmän leikillisiä nimityk-
siä hallitukselle on odotettavissa seuraavien 
kuukausien aikana. Tässä kokoelma Koti-
maisten kielten keskuksen sanatietokantaan 
kerätyistä ajankohtaisista sanoista - ihan 
kaikki ei ole politiikkaa. 

Riitta Eronen 

aikuisten värityskirja aikuisille tarkoitettu-
ja värityskirjoja, joista on tullut suosit-
tuja, kirjakauppojen mukaan suorastaan 
myyntihittejä 

ilmiöpohjainen ilmiöpohjainen opetus 
koulualan termi, jolla tarkoitetaan op-
piainerajat ylittävien kokonaisuuksien 
opettamista siten, että samaa aihepiiriä 
käsitellään laajemmin kuin vain yhden 
oppiaineen tunneilla 

iskävartalo, isävartalo urheilullisen ja Ii-
haksikkaan sixpack-vartalon rinnalla 
suosioon tullut vähemmän treenattu, 
pehmeämpi miesvartalo 

monilukutaito kyky ymmärtää ja tulkita 
erilaisia tekstejä ja kuvia sekä monimuo-
toisia viestinnän keinoja 

olohuonetentti pienimuotoinen vaalitentti, 
jossa muutama valikoitu ehdokas vastaa 
tentin järjestäjän kotona pienen yleisön 
kysymyksiin 

puna-viherkupla (kuv.) vasemmistoa ja 
vihreitä arvoja kannattavan pääkaupun-
kilaisen kulttuuriväen maailma, jossa ci 
tunneta muun Suomen asioita eikä eten-
kään perussuomalaisia 

reiluuttaa = tehdä reilummaksi. Sanaa käy-
tettiin kampanjassa, jossa maataloustuot- 

tajat muistuttivat tuottajahintojen ole-
van epäreilun alhaisia. Sanan mallina oh 
kauppojen kampanja, jossa ne ilmoitti-
Yat halpuuttavansa eli laskevansa ruoan 
hintaa. 

reserviläiskirje Suomen armeijan reser-
viläisille suunnattu kirje, jossa Puolus-
tusvoimat muistutti kirjeen saajia näiden 
tehtävistä mahdolhisen kriisin sattuessa 

tuottavuushyppy, tuottavuusloikka 
(kuv.) halhituksen muodostajien suun-
nittelemat keinot, joiden avulha val-
tiontalouden tuottavuus voisi parantua 
selvästi; yhdeksi tällaiseksi keinoksi on 
ehdotettu tuntuvaa työajan pidennystä 

voitonpäivä toukokuinen juhlapäivä, jota 
vietetään natsi-Saksasta vapautumisen 
muistoksi eriryisesti Venäjällä mutta 
myös useissa muissa maissa (huom.: 
tämä, kuten useimmat muutkin 
juhlapäivien nimet, kirjoitetaan pienellä 
alkukirjaimella ja yhdyssanaksi) 

Muista myös Kotuksen verkkosivujen 
Kuukauden sanat (www.kotus.fi). 

Kirjoittaja on Kotimaisten kielten keskuksen 
erityisasiantunt/a. 

24 K0LVES11 2.2015 



KESÄVISA 

Uudissanojen utelu 

i. Mikä on työippö? 

uusi lintulaji 
työnarkomaani 
tissutteleva työntekijä 

z. Mitä halpuuttaa merkitsee? 
hintojen alentamista 
solvaamista 
hallan aiheuttamaa rospuuttoa eli keli-

rikkoa 

3. Mikä on olennaista iskävartalossa? 
karvaisuus 
lihaksikkuus 
pehmeys 

. Millainen on ananastukka? 
keltainen 
lyhyt ja kuvioitu 
sivuilta lyhyt, päältä pitempi 

5. Mikä ihme on kronitsi? 
hiuskoriste 
donitsin ja kroissantin yhdistelmä 
slanginimitys rojalistille 

6. Mistä tunnistaa metsuriseksuaalin? 
parrasta ja flanellipaidasta 
karvattomasta rinnasta 
moottorisahasta  

7. Mikä on pakotejuuston erityispiirre? 
venyvyys 
säi!yvyys 
edullisuus 

8. Mitä erikoista onpystykahvissa? 
se valmistetaan uudenlaisella laitteella 
se sisältää energiajuomaa 
se juodaan seisaaltaan 

9. Missä kannattaa tehdä ukkoskyykky? 
aukealla ukkosen iskiessä 
eukonkannon mm-kisojen vesiesteellä 
kesämökin huussissa 

so. Ketkä erityisesti saavat tuta säävihan? 
säiden jumalat 
meteorologit 
ennustajasammakot 

Lähde: Kotimaisten kielten keskuksen uuåis-
sanalistat 
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KESÄVISA 

Seitsemän sekalaista 

1. Suomen Iisäksi Ruotsin kansallisia vähem-
mistökie!iä ovat meänkie!i, romani, saame 
ja mikä? 

jiddi 
viittomakieli 
somali 

2. Minä vuorina Ruotsista tuli lain mukaan 
maan pääkieli? 

1975 
2000 
2009 

3. Kuinka monta kielikysymystä Kielineu-
voston suomen kielen neuvonnasta kysy-
tään vuosittain? 

n. 500 
fl. 1 000 
fl. 2 000 

4. Mikä seuraavista kielistä Ofi sukua suo-
melle? 

turkki 
venäjä 
unkari  

5. Kuinka monta q-kirjaime!!a a!kavaa sanaa 
on Kielitoimiston sanakirjan uusimmassa 
versiossa (2014)? 

3 
6 
lo 

6. Mikä näistä sanoista on Kotimaisten kiel-
ten keskuksen vuoden 2014 uudissafla!is-
tassa? 

ukkoskyykky 
trombi 
seksihelle 

7. Mikä on abessiivi-sijamuodon (esim. ra-
hatta, ilman rahaa) vanha nimitys? 

vajanto 
tulento 
komento 
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Kesäinen kielikilpa 

i. Pakataanko piknikkoriin 
beaujolaisia 
beaujolais'ta? 

2. Vedessä lipui vähintään 
1,5 m pituinen käärme 
i, m:n pituinen käärme. 

. Hän ehti juan viimeiseen saaristolauttaan 
hädin tuskin 
hädintuskin. 

4. "Nyt suojaan sateelta", 
äiti huusi 
äiti huuti. 

5. Jos ej heilaa ______, niin ______ jono. 
Helluntaina, Juhannuksena 
helluntaina, juhannuksena 

6. Tuuli kiihtyi ukkosmyrskyssä 
25 m:iin/S 
25 mls:ssa. 

. Kesällä meillä on tapana suhtautua asioi-
hin 

tartu hetkeen-asenteella 
tartu hetkeen -asenteella.  

8. Kallelle tuli huono 010 auringossa, 
joka viivästytti pyöräretkeä 
mikä viivästytti pyöräretkeä. 

. Muistellessani viime kesän 
jääte!öva!ikoimaa tunsin makeanhimon 

heräävän 
jäätelövalikoimaa, tunsin makeanhi-

mon heräävän. 

io. Maija tunnetaan 
hyvänä uimarina ja onpa hän työsken-

nellyt rantavahtinakin. 
hyvänä uimarina, ja onpa hän työsken-

nellyt rantavahtinakin. 

Vastaukset sivulla 34. 
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SUOMEA JA RUOTSIA 

Suomen ja ruotsin 

kielen vertaiva 

I nternetissä liikkuessani osuin Björn Coran-
denn kotisivulle, jossa hän paljon muun 
ohella kiinniträä huomiota siihen, eträ 

suomi on paljon piternpää kie!tä kuin ruotsi. 
Näin hän ci sanatarkasti asiaa ilmaise, mutta 
hän on koonnut sanakirjan avulla luettelon, 
jonka monista esimerkeistä se käy selkeästi 
ilmi. Tässä vähäinen otos tuosta pitkästä lu-
ettelosta, joka on osoitteessa http://www.ko  
!umbus.fi/ bjorn.coranden/ del_svenska.htm: 

aallonmurtaja!la varustettu satama = molo- 
hamn 

ahdistusta !ievittävä = ångestdämpande 
ahkera kirkossakävijä = kyrksam 
ahne pikkusielu = krämarsjäl 
aika hyvin = skapligt 
aikaisemmat vaiheet = förhistoria 
aikansa elänyt = dammig 
aikatauluun sidottu = schemalagd, schema- 

bunden 
aineel!isista arvoista piittaamaton = vänids- 

frånvarande 
aivan !ähe!!ä = inpå... 
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Entä nämä ajaa-verbin kanssa esiintyvät il-
maukset: 

ajaa autolla = bila 
ajaa häikäilemätrömästi = blåköra 
ajaa karille = grundsröta 
ajaa kolari = krocka, krascha 
ajaa kovaa = kruta 
ajaa pois = avhysa, förjaga 
ajaa polkupyöriillä = cykla 
ajaa sängelle = stubba 
ajaa takaa = förfölja, jaga 
ajaa yhteen = kollidera 

ja nämä näppärät ruotsin ilmaukset: ajarelta-
vissa oleva = tänkbar, upptänklig ja ajatuksen 
selkeys = tankereda. 

Kaikkia Björnin käännöksiä ei pidä tieten-
kään purematra niellä: myös suomessa voi 
asiat toisinaan sanoa ytimekkäästi. Esimer-
kiksi "ajaa häikäilemättömästi" saattaa olla 
yhteydestä riippuen paahtamista, hurjastelua 
tai kaahaamista. Krocka-sana on suomennet- 



Kaarlo Voionmaa 

tavissa !yhyemmäl!ä kolaroida-sanalla. Skada 
on Björnin listassa 'aiheuttaa vahinko', mut-
ta myös vahingoittaa-verbi käy. 

Vaikka tuommoisia huomautuksia voikin 
tehdä Coranderin luetteloon, hänen pää-
huomionsa pitää paikkansa: me suomalaiset 
rakastamme pitkiä sanoja ja mutkikkaita i! 
mauksia. Olen pohtinut syitä koukeroiseen 
esitystapaamme tulematta hullua hurskaam-
maksi. Emmekö kykene ilmaisemaan ajatuk-
siamme niin, että ne eivät huku sanapuu-
roon? Haluammeko käyttää koukeroisia il-
mauksia mahtaillaksemme kielellä, kun kieltä 
pitäisi käyttää asialliseen viestimiseen? Juon-
tuuko kökkö kielenkäyttömme ja etenkin ns. 
virkakielemme Venäjän vallan ajalta, jolloin 
omaksuimme tavan puhua asioista kaut-
ta rantain - ja rantojahan Suomessa riittäii? 
Venäläinen perinne yhtyi Suomessa Ruotsin 
vallan aikaiseen kansliakieleen. 

Onko syynä kielemme sinänsä: suomen 
sanat ovat luontojaan pitkiä, kun niissä on 
melko vähän eri äänteitä ja kun niihin jou-
tuu laittamaan aina kaikenmoisia päätteitä? 

Lisäksi kieltämme venyttää sekin, että siinä 
on ns. kongruenssi: "MaahanmuuttajaT asu-
VAl noISSA vanholSSA vuokratalolSSA." 

Tarkastellessani Coranderin listaamia il-
mauksia mielessäni käväisi toisaalta, että oj-
keastaan el ole lainkaan hullumpaa käyttää 
tavallisia verbejä, kuten "ajaa" tai "mennä", 
kun sanallistamme käsitteitä. Ruotsin il-
maukset ovat lyhyempiä, mutta ne täytyy 
muistaa erikseen. Suomen ilmaukset ovat pi-
tempiä, mutta ne muodostuvat taajoista sa-
noista: ne edustavat eräänlaista sanojen kier-
rärystä. Suomen eniten kierrätetty verbi on 
ilman muuta "olla" eri muodoissaan. 

Tärkeätä tässä yhteydessä on muistaa se, 
että me emme käytä sanoja yleensä irrallaan 
vaan lauseissa ja lausumissa. Lauri Viita tu-
visti tähän sopivasti: "Kieli ei ole sanavarasto 
vaan ajatuksen ilmaisuneuvo." ja semmoise-
na neuvona suomi kelpaa siinä kuin ruotsi-
km 

Kirjoittaja on dosentti jafilosofian tohtori. 
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Äänelä se vareski laulaa 
- onomatopueettisita 
sanoista Meänraatiossa 

Meile tu!lee Kielinurkhaan useasti ky-
symyksiä sanoista jokka kuvvaavat 
ääniä. 

Mistäs sanat niinku kräpä, krähöttää, 
nuuskia, hyrryilä, mutista, mossottaa, sihistä, 
jyristä, jyrrätä, humista, krouskuttaa, kolis-
taa, kukkua, kohista, haukkua, jollottaa, hi-
ristellä, natista, pröpöttää, kuorsata ja fletoa 
tulevat? 

Kielessä oon maholista "näyttää"  ääniä 
elikkä tekemisiä maalailevilla ja kuvvai!evil-
la sanoila. Niistä sanoista sanothaan ette net 
oon onomatopueettiset. Se sana tullee krei-
kankie!isestä sanasta onomatopoiesis ja mer-
kittee ääntämuistuttava elikkä - matkiva sana 
elikkä sanonta. Semmosia sanoja oon keksit-
ty justhiins ko sitä halvaa matkia luonossa 
olevia ääniä ja niitä sanoja oon läjittäin, esi-
merkiksi: haukkua, ammua, humista, kiikata 
ja sihistä. 
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Mie uskon ette kaikissa kie!issä menne 
keksiä uusia sanoja, jokka saattavat levitä, el-
lää pitemän elikkä lyhemän aijan elikkä vaik-
ka laajeta muittenki käythöön. Aänt- elikkä 
toimintaa kuvvailevia ja maalailevia sanoja, 
sanothaan olevan erityisen paljon itämurt-
heissa suomenkielessä niutta ky!lä niitä oon 
paljon meänkielessäki. 

Monet elukat ja linnut oon saahneet ni-
met jälkhiin heän ääntämisitten, esimerkik-
si kuikka, kukko, räköttärastas (räköttää), 
tikka (tikittää ko se nookkii puuta), riek-
ko (riekkuu), huuhkaja (huhhuilee), naak-
ka, viklo, kuikka, kuovi ja monet muut. 

Saksassa oon esimerkiksi "der Uhuu" 
(huuhkaja elikkä pöllö) ja "der Kuckuck" 
(käki). Net oon sanoja, joitten merkitykset 
saattaa arvata vaikka ej ossaa saksankieltä. 

Mutta miksis sanothaan ette dukat ääntä-
vät erhiin laihiin maasta maahaan, nethään 



Inga-Britt Uusitalo 

ääntävät samala laila. Miksis meänkie!essä 
esirnerkiksi haukkuu koira "vov, vov" mutta 
Indonesiassa se haukkuu "guk guk"? ja mik-
sjs Albaaniassa haukkuu koira "harn ham" 
mutta Japariissa "wan wan", ja Englantissa 
"bow-wow" elikkä "woof". 

Joo eri maat ja yhtheiskunnat sanovat näi-
tä ääniä erilä laila. Tämä saattaa johtua kuu-
losta mutta kansa aivan tilapäisyyesrä. Mutta 
se saattaa kansa johtua siittä ette met kuule-
rna äänet erhiin laihiin elikkä siittä ette joka 
kulttuuri ja kieli keksii niile ornat ääntelyt 
vaikka elukat itte tietenki ääntävät samhaan 
laihiin maasta maahaan. 

Äänet sovitethaan siis itheen kuuhunki 
kiehleen. 

Äänile kuvvaileville sanoile oon tyypilistä, 
ette niitä mennee tehhä ilrnan määrättä ja 
niistä mennee kansa tehhä verbiä: 

-krapina - kropina - ritinä 
-kilinä - kolina - kalina - kurnina - kahina 

kähin. - kohina 
-suhina - sihinä - surina - sorina - sipinä 
-pörinä - pärinä pirinä - porina - puhina 
- pihinä 

Tiestithään sie ette "kräpä" oon ihrninen joka 
höpöttää, selittää tyhjää. Ruottiksi, babblare, 
struntpratare, talför, pratsam elikkä skräp. 
Minuaki mennee siis sanoa kräpäksi! 

Hauskaa kessää Inga-Britt Uusitalo, kielivai- 
mo 
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Inga-Britt Uusitalo 

Uusia kirjoja meänkiel&ä 

Monela Tornionlaaksolaisela oon ikäviä 
kokernuksia siittä ette net ej ole saah-
fleet puhua heän ommaa kieltä. Siittä 

kielestä, jonka Tornionlaaksolaiset niin ruot-
tin- ko suomenpuolela olit puhuhneet to is it-
ten kansa vuosisatoja, mli halveksuttu ja kie-
letty kieli. 

Jälkhiin vuen 2000 ko meänkieli hyväksy-
thiin viraliseksi minuriteettikieleksi Ruottissa 
oon kuitenki paljon pusitiiviä tapahtunnu, 
esimerkiksi kirjalisuuessa. 

Kirjalisuus oon suuresta merkityksestä 
meänkielen revitaliseerinkille. Se nostaa intoa 
k.iehleen ja oon samala kielen reklaamia. ja 
oonhaan se mukavaa ko tunnetut kirjat men-
nec lukea meänkieläki! 

Plyppi 

Tänä vuona oon kuuskymmenti vuotta ai- 
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kaa ko taiteelia Inga Borg keksi satuolenon 
nimeltä Plyppi elikkä ruottinkielelä Plupp. 

Plyppi assuu pikkusessa turvekoassa yhen 
pikkusen järven rannala, kaukana pohjoses-
sa ja se oon näkymätön ihmisille mutta saat-
taa puhua elukoitten kansa. Sillä oon monta 
elukkakaveria, joistako sopuli ja kärppä oon 
sen parhaimat. 

Sitä ci mene sanoa onko Plyppi poika vain 
tyär. Inga Borg halusi ene niin pojat ko tyt-
tärheet saattavat identtifieerata itteä sen kan-
sa. 

Plyppikirjoja oon kolmisenkymmentä eriä 
ja net oon käänetty montheen kiehleen, esi-
merkiksi tanskaksi, inarinsaameksi, englan-
tin-, esperanton-, suomen-, franskan-, for-
jan- ja saksankieleksi. 

Nyt Plypistä oon kansa tullu meänkieli-
nen. Tänä kevänä Jonna Palovaara joka oon 



Menny kesästä 

Kuu kiurusta keshään, 
puoli kuuta peipposesta, 
västeräkistä vähäsen, 
pääskysestä ej päivääkhään. 

Menny kesänä met söimä verekset potut 
jo kymmen päivää ennen Jaakon päivää 
(25/7). Jaakon päivä oon Torn ionlaaksolai-
sitten almunakassa tärkeä merkkipäivä. Se 
oon meile ensimäinen vereksitten potuit-
ten keittopäivä. 

Muutenki menny kevän ja kesäntulo 
oli melkein kaks viikkoa varhaisempi. Sen 
huomasi esimerkiksi sammakon kurnutte-
lemisesta ios muusta, 

Mutta ahven ja hauki Lompolojärvelä 
out viikon hiljasemat heän kutemisessa ja 
siirtolinnut esimerkiksi telkkä elikkä ruot-
tinkielelä knipa, oli pari viikkoa varemin 
ko muina vuosina ja samhaan laihiin rie-
kon poikaset. 

Hilloja saatto koota aukeilta pounu-
koilta varemin ko ennen ja mie alotin hej-
nänteon viikkoa varemin ko ennen. 

Johtukhaan se viirnitalven routasta jo-
tako täälä Aapuan ympänihlä oli hyvin vä-
hän, eli ej ollenkhaan. 

Ko raita kukkii ja mettiäinen lentää 
Niin siemen maahaan ja emänthään, 

sanothiin ennen. 
Ko mie räknään yhtheen näitä vähäsiä 

merkkiä niin nämät kevätuohut ja kesän-
tulo oli jo kymmenen päivää varemin ko 
sitä etehisennä vuona. 

Näin kirjottehi Uuentalon Paavo, Aa-
puasta päin menny syyskesänä, 2014. 

Paavo oli huononsuojehia, mettämies ja 
arkipiiivän filosooffi joka lokakuun ensi-
mäisenä päivänä 2014 jätti tämän mailman. 

Tämä teksti oon muokattu Inga-Britt Uu-
sitalotta 

minuniteettikielen käsitteliä Pajalan kunnassa 
ja Inga-Britt Uusitalo joka muun muassa oon 
opettaja, raatioprufihi ja kirjailia oon kään-
tanheet kaks Plyppikirjaa meänkiehleen. Net  
kirjat oon Plyppi ja porovasikka ja Plyppi 
ja ilves. 

Pekan palja 

Max oon ruottin kielinen kirjasarja jonka km-
jailia Barbro Lindgren oon kirjottannu. 

Se oon tehty pienemille lapsile,viittoma-
kirjaksi ja siinä oon heippo ja lyhykäinen kie- 

Ii. Kirja oon ilystreerattu Eva Enikssonihta. 
Nyt tämäki kirja oon tuhlu ulos meänkie-

lelä ja sen nimi oon Pekan palja. 
Daniel Särkijärvi joka viitisen vuotta aikaa 

muun muassa sai palkinon Arkipäivän sanka-
ni, hänen työstä ette saaja meänkielenopetus-
ta Kaihnuun kunthaan, oon kääntäny kirjan 
meänkiehleen. Kirja oon annettu ulos Kaa-
mos förlaakilta jonka STR-T omistaa ja tämä 
oon tehty yhtheistyössä Nonnbottenin läänin 
maakänäjän ja Kuhttuunineuvoksen kansa. Oj 
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kortfattat om innehållet 

3 Chefredaktörens spalt 
4 Marianne Laaksonen berättar om en på-

gående kampanj för klarspråk i Finland. 
9 Miina Salokannas har undersökt om vad 

de landsting och regioner som tillhör 
förvaltningsområdet för finska informe-
rar om på sina webbplatser på finska. 
Undersökningen gjordes på uppdrag av 
Språkrådet. 

11 Frågor och svar 
12 Henna Leskelä presenterar boken Kieli-

toimiston kielioppiopas. 
14 Suvi Syrjänen presenterar Kielitoirniston 

ohjepankki som är en fritt tillgänglig 
webbplats med språkråd om finska språ-
ket. Webbplatsen har skapats av Institu-
tet för de inhemska språken. 

17 Henna Leskelä och Runa Heikkilä rap-
porterar om olika seminarier och konfe-
renser som arrangerats under våren. 

20 Riitta Eronen presenterar nyord inom 
politiken. 

21 Henna Leskelä presenterar den nya 
nämnden för finska språket. 

22 Tuuli Uljas, generalsekreterare för Sven-
gefinska ungdomsförbundet, intervjuas i 
serien Suomi työssä. 

24 Riitta Eronen presenterar tio nyord i 
fmskan. 

25 Frågesport med temat språk, samman-
ställt av Henna Leskelä. 

28 Kaarlo Voionmaa kåserar om skillnader-
na mellan finska och svenska. 

30 Inga-Britt Uusitalo skriver om och på 
meänkieli, bland annat om onomatopoe-
tiska ord i meänkieli. 

34 Kortfattat om innehållet 

Vastaukset 

Uudissanojen ute/ii: i. b, 2. a, 3. c,  4.  c,  5.  b, 
6. a, 7.  c, 8. c, 9.  a, io. b 

Seitsemän sekalaista: i. a, 2. c, 3. b, 4. c,  5. b, 
6. a, 7.  a 

Kesäinen kielikii'pa: 1. b, 2. b, 3.  a,  4.  a, 5. b, 
6. a, 7.  b, 8. b, 9.  a, ro. b 
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