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p ä ä t o i m i t t a j a l t a 

.. 
Arvoisa lukija! 

K
esä on mennyt ja syksy tekee tuloaan, 
ellei jo ole alkanutkin. 

Kielineuvostossa on saatu tieto 
muun muassa osaston uudesta joh-
tajasta. Johtajaksi on valittu Harriet 

Kowalski, joka aiemmin on toiminut yksik-
köpäil1ikkönä Erityispedagogisessa koulu-
viranomaisessa. Kowalski aloittaa työnsä sa-
maari aikaan Kielineuvoston tutkimustyön 
johtajaksi valitun Catharina Nyström Höö-
gin kanssa lokakuussa 2015. 

Kieliviestin tärnän numeron artikkelit pe-
rustuvat paljolti viime keväänä Vaasassa jär-
jestettyjen Kielitieteen päivien aikana kuul-
tuihin esitelmiin. Aiheet vaihtelevat aina 
Tieteen termipankin esittelystä vihapuhetta 
käsittelevääri tutkimukseen. Vihapuhe-sanaa 
käytti jo Aleksis Kivi aikoinaan. Kiven Num-
misuutarit-näytelmässii vuodelta 1864 sanoo 
Topias: "Eskoni tyhmä? Tämä on yale ja vi-
hapuhe kateudesta nousnut." 

Reilut sata vuotta Nummisuutareiden 
jälkeen syntyi Ruotsinsuomalainen kieli-
lautakunta. Suomen kielen huolto Ruot-
sissa täyttiiäkin tänä vuonna 40 vuotta, 
sillä Ruotsinsuomalainen kielilautakunta - 
Kielineuvoston suomenkielisen työrl edeltäjä 
- perustettiin vuonna 1975. Kieliviesti taas 
perustettiin viisi vuotta myöhemmin, vuonna  

1980. Kyscessä on siis kaksinkertairien 
uhlavuosi. 

Juhlavuoden kunniaksi järjestämme se-
minaarin 6. marraskuuta Tukholman Suo-
mi-instituutissa (Snickarbacken 4).  Seminaa-
ri on kaikille avoin ja maksuton, mutta vaatii 
ilmoittautumisen muun muassa tarjoilujen 
takia. Ohjelma ja ilmoittautumisohjeet ovat 
luettavissa Kielen ja kansanperinteen tutki-
muslaitoksen verkkosivuilla: 
www.sprakochfolkminnen.se. 

Runa Heikkilä 

Tervetuloa juhlaseminaariln 6.11.2015 toivot-
tavat Kielineuvoston suomen kielen huoltajat 

Henna Leskelä, Harinele Ennabja Runa Heik-

kilä! 
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KIELEN NORMEISTA 

Riitta Korhonen ja San Maamies 

Kielenbyttäjä norm len 

ja vaiht&evien muotojen välissä 

K
otimaisten kielten keskuksen Kielitoi-
miston puhelinneuvonnan kysymykset 
heijastavat kielenkäytön laajaa kirjoa. 

Oikeinkirjoitus on kysymysten tavallisin 
aihe, mutta usein mietitään myös rnuotova-
lintoja: 

Taikinasta paistuu hyvät letut vai paistuvat 
hyvät letut vai paistuu hyviä lettuja? 
Hän muutti Kouvolaan, jossa vai missä 
hän asui seuraavat vai seuraavan lo vuotta? 
Huolehdi riittävästä A- ja Dvitamiinin 
vai vitamijnjen saannista? 
En ehtinyt tehc/ä vai tekemään työtä kun-
nolla? 
Taivutetaanko palvelujen vai palveluiden, 
rosvouden vai rosvouksen, pillerejä vai pil-
lereitä? 
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Tällaisissa tapauksissa kyse on kielen ra-
kennetta koskevista kieliopillisista valin-
noista: on valittava tekstiyhteyteen sopiva 
yksikkö- tal rnonikkomuoto, pronomini, 
taivutusmuoto jne. Puhuessamme ja kirjoit-
taessamme teemme jatkuvasti tämän tyyppi-
siä kieliopillisia valintoja, mutta useimmiten 
sopiva vaihtoehto valikoituu lauseeseen kuin 
itsestään. Tärnä perustuu siihen, että kieles-
sä - rnyös arkisessa puhekielessä - on ornat 
säännönmukaisuutensa, norminsa, joiden 
mukaan kieltä tuotetaan. Joskus on kuiten-
idn pysähdyttävii rniettimään omaa tal toisen 
käyttämää ilrnausta. 

Yleiskielikään ej ole yhdenlainen 

On heippo huornata, että puhuttu kjell el 
ole yhtenäistä. Puhujan ja tilanteen mu- 



(1 t14, 

II  

Piirros: Markku Huovila 

kaan vaihtelevia muotoja on paljon: minä 
- må - mie tulen - tuun tai me myö me-
nemme mennään jne. Melko yleinen kisitys 
sen sijaan taitaa olla, että vaihtelu ej koskisi 
yleiskieltä eli säännötettyä, tyypillisesti asia-
tekstien kjeljmuotoa. Kielineuvonnan asiak-
kajden tavallinen kysymys onkin: "Kumpi 
vaihtoehdoista on oikein?" Tämä mielikuva 
yleiskielestä yhtenäisenä kielimuotona kum-
puaa entisaikojen kielioppaista ja kouluope-
tuksesta, joissa on saattanut korostua oikein—
väärin-puhetapa. 

Usein vastaus kuitenkin on, että mo-
lemmat kysytyistä vaihtoehdoista käyvät. 
Yleiskielessäkin on nimittäin vaihtoehtoisia 
muotoja ja rakenteita, joista voi val ita tarkoi-
tuksiinsa sopivan. Vaihtelu on toki rajallista, 
koska yleiskielen tulee olla yleinen käyttövä- 

line, jota voi käyttiii monenlaisissa neutraa-
liuttakin edellyttävissä tilanteissa. 

Uusi opas taustoittaa vaihtelua 

Vuosien mittaan Kielitoimistolle on karttu-
nut paljon kokemusta siitä, millaiset kieli-
opillista vaihtelua koskevat kysymykset as-
karruttavat kielenkäyttäjiä. Tällaisia usein 
esitettyjä muoto- ja rakennekysymyksiä kä-
sitellään tuoreessa kirjassa Kielitoimiston kie-
lioppiopas. Siinä pyritään selittämään myös 
vaihtelun taustoja. 

Tarkastelun pääpaino on yleiskielen pur-
teissä, mutta koska yleiskie!ikään ej ole ra-
joiltaan selvä, käsitellään jonkin verran myös 
yleiskielen ja puhekielten liukuvaa raja-aluet-
ta. Aina ej ole mahdolljsta luokitella jotakin 
muotoa tarkastj yleiskieleen kuuluvaksi taj 
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 patjon oahteIeo!a muotoja , VIXISKIELEN YDIN 

hallittuavaihtelu, 

M,eI,kuvY 

p/ ,sk,elesta 

es vas hte/uas 

kuulumattomaksi. Tällaisissa tapauksissa kir-
jassa kerrotaan mm. vaihtoehtojen yleisyy-
destä ja niihin liittyvistä asenteista ja pyritään 
antamaan näin kie!enkäyttäjälle keinoja sopi-
van vaihtoehdon valintaan. 

Kirjassa käsitellään myös tyylikysymyksiä. 
Neutraalin asiatyylin rinnalla esitetään tar-
peen mukaan myös rennompaan asiatyyliin 
kuuluvia piirteitä. 

Erilaisia normeja 

Kieltä koskevia normeja on useammanlaisia: 
on luonnollisia ja tehtyjä normeja sekä tiuk-
koja ja väljiä normeja. Luonnollisiksi for-
meiksi kutsutaan kielen omia ydinperiaattei-
ta, jotka lapsi omaksuu "luonnostaan" ja joita 
ej juurikaan rikota (kieltä opettelevia lukuun 
ottamatta). Esjmerkjksi se, että määrite tai-
puu substantiivipääsanan mukaisestj (tässä 
talossa, täs talos) ja predikaattiverbi taipuu 
subjektin mukajsesti (minä menen, mi meen), 
on suomen kielen luonnolljnen normj. 

Ylejskjeltä varten tehtyjä normeja sen si-
jaan joudutaan opettelemaan koulussa. Huo-
mattava osa njistä on vakijntunut jo kauan 
sitten, esimerkjksi be asuvat tässä talossa (ej: 
"he — ne asuu täs talos täsä talosa"). 

Suomen yleiskieltä ej kuitenkaan ole nor-
mjtettu tyhjentävästj, kuten ej mujssakaan 
kjeljssä. Eniten yksjttäisjä normeja on oi-
keinkirjoitusta (mm. iso tai pieni alkukirjain, 
yhdyssanat, väljmerkit) ja tajvutusmuoto-
ja varten (esim. talossa, syömme; palveluita — 
palveluja). Sen sijaan kun yhdjstellään sanoja 
lausejksi, ej voi tehdä yhtä selvjä yleistyksiä, 
koska tällöjn mukaan tulee sanojen muo-
dostaman kokonajsuuden yhtejsmerkitys ja 
-vaikutus kulloisessakin tekstissä. Lausetason 
valjntoja ovat mm. verbjn yksjkkö- ja mo-
njkkomuoto ja paikanilmauksen ulko- taj 
sisäpaikallissija. Tällaisiin valintoihin liittyviä 
piirteitä ja esiintymäehtoja ej ole mahdolljsta 
kuvata kattavastj, eikä njitä sjiloin voi myös-
kään ennakoivin säännöjn rajoittaa. Suhteel- 

ljsestj vähjten on tyyliä koskevja normeja. 
Njjden rjkkomukset kujtenkjn herättävät 
usein suurja tuntejta. 

Osa ylejskjelen normejsta on ehdottomia, 
tiukkoja (esim. lapset nukkuvat ejkä lapset 
nukkuu, hänen kotinsa ejkij hänen koti), ja 
osa on vaihtoehroja salljvja elj väljiä norme-
ja. Kjeljtojmjston kielioppioppaassa kuva-
taan etupäässä väljiä normeja ja njjden mu-
kajsta kjelenkäyttöä. Vaihtelua salljva alue 
on kujtenkjn rajoilraan hämärä. Puhekielten 
ja ylejskjelen ytimen väljjn jääkin mäiirjttä-
mätön raja-alue. Ylejskjeltä voi kuvata ym-
pyräkaaviona liikennevalojen värejn (vjhreä 
sisimpänä, keltajnen keskellä ja punainen 
ulojmpana): 

Yleiskielen ytimessä on sekä tiukkoja että 
vaihtelua sallivia normeja ja nijden mukais-
ta kieltä. Kielioppioppaassa luonnehditaan 
jälkimmäisistä mm. seuraavia vaihtelutapa-
uksia (osassa on pieni merkitysero). Mahdol-
ljsuuksjen mukaan kuvataan myös vaihtelun 
taustoja ja joissain tapauksissa vaihtoehtojen 
yleisyyksiäkin. 

salaattikasrike - salaatinkastike 
puhelujen - puheluiden - puheluitten 
estrogeenia — estrogeeniä 
mielipide asiasta — asiaan 
maistuu hyvältä -. hyvälle 
Kirkko- ja Kauppakadun katujen kul- 
massa 
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sää on tuulinen tuulista 
ajnoa vaihtoehto on - ovat uudet vaalit 

Yleiskielen ja puhekielten väliin jäiivä kel-
tainen alue on rajoiltaan määrittelemätön ja 
sisältää runsaasti vaihtoehtoisia muotoja ja 
rakenteita, joita ej kaikilta osin voi tyhjentä-
västi kuvata eikä tiukasti normittaa. Normi-
kin voj olla sjis rajoiltaan epätarkka, häilyvä 
ja soveltamisohje lähinnä suuntaa-antava. 
Kulloinenkin tekstiyhteys lopulta ratkaisee, 
mikä mahdollisjsta muodoista on sopivin vai 
onko valinta vaihtoehtojen väl illä vapaa. Esi-
merkiksi seuraavanlaisia tapauksia koskevat 
normit ovat rajoiltaan häilyviä: 

Maija asuu taas Turussa, jossa missä hän 
asui joskus lapsena. 
Tilaa meiltä nyt ohjelma, jonka mukana 
tuice - tulevat päivitetyt ohjeet. 
Sam tv-ohjelmasta hyvän tekosyyn unoh-
taa kuntoilun kuntoilu. 

Yleiskielen rajatapauksia 

Kuviossa esitetylle keltaiselle alucelle jää 
myös tapauksia, jotka jakavat kielenkäyttä-
jien mielipiteitä: osa pitää niitä yleiskieleen 
käypmnä, osa sopimattomina. Miclipiteitä 
jakava rakenne on esirnerkiksi ilmaustyyppi 
alkaa tekemään. Kielioppioppaassa tällaisia il-
mauksia kutsutaan yleiskielen rajatapauksik-
si. Rajatapaukset ovat muotoja ja rakenteita, 
jotka kuuluvat yleiskieleen, mutta niitä käyt-
tävän on hyvä olla tietoinen niiden käyttöön 
liittyvistä mielipide-eroista. 

Oppaassa esitetään joitakin yleiskielen 
rajatapauksiksi luokiteltuja normiväljennyk-
siä. Rajatapauksia ne ovat siksi, että osa kie-
lenkäyträjistä on tiukastikin vanhan normin 
kannalla, mutta osa ej ehkä edes tunne sään-
töä taj ej ajnakaan noudata sitä. Uusi, vaih-
telua salliva käyttösääntö lisännee vaihtelun 
määrää, ja lisääntynyt vajhtelu taas aiheuttaa  

sen, että ajan myötä tunnepitoinen suhtautu-
minen normiin vähenee. 

Normjmuutokset herättävät joka tapauksessa 
tunnepitoista keskustelua, mikä on ymmär-
rettävää. Onhan oma kjell, myös opittu yleis-
kjell, tärkeä osa identiteettiämme. Kajkjsta 
normiuudennosten mukaisista muodoista ej 
kuitenkaan tarvitse pitää, ejkä njjtä myös-
kään tarvitse jtse käyttää. 

Edellä mainitun alkaa tekernään -raken-
teen lisäksi yleis- 
kielen rajatapauk- 	............................ 

siin kuuluvat mm. 
rakenteet tiedottaa 	Kieltä koskevia nor 
jotakuta 	(josta- 
kin) sekä rakas- 	on useammanlaisia 
taalinhota siivota. 
Tiedottaa-verbin 	Iuonnollisia ja teht 

peruskäyttöä on 	normeja sekä tiukk 
ilmaustyyppi tie- 
dottaa jollekulle väljiänormeja. 
jostakin (= antaa 
tietoa 	jollekulle 
jostakin). Sen rin- 
nalla kuitenkin melko tavallinen on infor-
moida-verbin mallin mukainen käyttötapa 
tiedottaa jotakuta jostakin, jota ej aiemmin 
ole pidetty yleiskielisenä. 

PERU5KÄYTTö: Tehtaanjohto tiedotti työn-
tekijöi/le yt-neuvottclujen alkamisesta. 
= Tehtaanjohto informoi työntekijöitä 
yt-neuvottelujen alkamisesta. i Myös: Syy 
junan myöhiistymiseen tiedotettiin heti: 
opastinlaitevika. (- junan myöhästymisen 
syy kerrottiin hetS.) 
RAJATAPAUS: Vanhempamniltojen tarkoitus 
on ollut tiedottaa vanhempia päihteiden 
vaarallisuudesta. - Vaihtoehtoja: tiedottaa 
vanhemmille, informoida vanhempia, ker-
toa vanhemenille. 

Tunneverbien rakastaa, vihata ja inhota koh- 

meja 

on 

yja 

ojaja 
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de esitetään yleensä partitiivimuotoisella 
ilmauksella: inhoaa juustoa, uimista. Taval-
linen (erityisesti puhekielissä mutta myös 
yleiskielisiksi tarkoitetuissa teksteissä) on ii-
säksi rakastaa uida, inhoaa myöhäsyä -tyyp-
pinen rakenne, jota el ole aiemmin pidetty 
yleiskieleen sopivana. Vastaavaa muotovaih-
telua myös y!eiskielessä on kuitenkin vanhas-
taan ollut tunneverbillä pelätä (pelkää uida 

uimista). Verbejä rakastaa, vihata ja inhota 
voi tehdä-muodon yhteydessä pitää yleiskie-
len rajatapauksina teksteissä, joissa kirjoit-
tajan oma persoona voi tunnepitoisestikin 
näkyä. Neutraaliksi tarkoitetussa asiatekstis-
sä rakenteen käyttö saattaa herättää kielteistä 
huomiota. 

PERuSKÄYTTÖ: Tolonen rakasti kesäpai-
kallaan oleske!ua. i Hän rakastaa kukkien 
maalaamista öljyväreillä. 
RAJATAPAUS: Pietiläinen uskoo, että runoil-
loissa riittäii väkeä, si!lä hänen mukaansa 
ihmiset rakastavat kuunnella runoja ravin-
tolassa. 

Muita oppaassa esitettyjä normiväljen-
nyksiä 

Edellä kuvatun kaltaisten yleiskielen rajata-
pausteri lisäksi oppaassa esitetään joitakin 
suhteellisen pieniä yksityiskohtia koskevia 
normiväljennyksiä ja niiden taustoitusta. 
Muutama esimerkki: 

- Iyytyviiinen asiaan asiasta 
- kokea asia hyväksi hyvänä 
- laitosten ja organisaatioiden nimien tai- 
vutus: yliopistossa tai yliopistolla 
- suunnitelma vuodeksi - vuodelle 2017 

- riipuen- jajohtuen-sanojen käyttö 
- eijuuri - eijuurikaan 
- ej kauan - ej kauaa  

Oppaassa ej esitetä laajoja rakennekokonai-
suuksia koskevia normiuudennoksja. Esi-
merkiksi kaksoispassiivia (ollaan suunniteltu, 
ej olla suunniteltu) ja omistusliitteitä koskevat 
normit ovat entiset. Rakennekokonaisuuk-
sia koskevien normimuutosten vaikutuksia 
ej nimittäin voi ennustaa, ja siksi tällaisiin 
uudistuksiin ej ryhdytä ilman painavaa syytä 
ja perusteellisia selvityksiä. Tosjn opas tote-
aa kaksoispassiivista, että joissakin kielteisissä 
menneen ajan i!mauksjssa sen käyttöä voi sel-
vyyssyistä pitää perusteltuna. 

Makuasioista voi kiistellä 

Vaikka yleiskielessä on paljon vaihtelua, kai-
kista muodoista el tarvitse pitää eikä niitä tar-
vitse itse käyttää. Eri vaihtoehdoista on kui-
tenkin hyvä olla tietoa, jotta muiden kielen-
käyttäjicn valintoja vol ymmärtää. Se, mikä 
itsestä tuntuu ehkä oudolta tai virheelliseltä, 
voi silti olla käypää yleiskieltä. Oikein—vää-
rin-vastakkainasettelun sijaan voi slis joskus 
keskustella tilanteeseen sopivuudesta tai rna-
kuasioista. 

Kou!uopetuksessa el tietenkään kannata 
käsite!lä häilyviä normeja yksityiskohtaisesti. 
Tärkeää kuitenkin on korostaa, etteivät kaik-
ki normit ole tiukkoja ja selvärajaisia - eivät-
kä myöskään ikuisia. Ou 

Kirjoittajat ovat toimittaneet Kjeljtojmjston 
kielioppioppaan. 

Muut oppaan kirjoittajat: Rjjtta Eronen, Elina 
Heikki/ii, Sa/Ii Kankaanpää, Raija Moilanen, 
Ajno Piehi, Sari Vaulaja Annastiina Viertiö. 

Lisätietoa Oso itteesta: www. kotus.JI/julkaisut/ 
kielioppi-_ja_kielenhuo/tokirjat/ 
kie/itoimiston_kielioppiopas 
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KIELEN NORMEISTA 

Märton Hirvonen 

ltsepintainen alkaa tekemään 
kantaa omia merkityksiään 

K
eväällä julkaistu pro gradu -tutkimus 
hahmotte!ee suomen alkamisrakentei-
den välille muotoerojen lisäksi rnyös 

merkityseroja. 
Vuoden 2014 Runebergin päivänä suomen 

kielen lautakunta tiedotti muuttaneensa pit-
kään voimassa olleen suosituksen alkaa-ver-
biä täydentävän infinitiiviverbin sijan valin-
nasta. Aiempi, vakiintuneesti i800-!uvulta 
asti voimassa ollut kie!enhuo!!on suositus oh, 
että alkaa-verbin kanssa tulee aina käyttää 
A-infinitiivin lyhyttä muotoa (esimerkiksi al-
kaa tehdä), kun taas vanhastaan esimerkiksi 
länsimurteissa käytettyä MA-infinitiivin il-
latiivimuotoa (esimerkiksi alkaa tekemaan) 
tulisi välttää. Vanha suositus sai kuitenkin 
väistyä, ja uusi lautakunnan suositus sa!!ii 
kummankin muodon käytön huo!itellussa 
yleiskielessä. 

Näkyvimpänä reaktiona uusi suositus he-
rätti vastustusta, pettymystä ja uhkakuvien  

maalailua: niin sanomalehdissä, keskustelu-
palstoilla kuin sosiaahisessa mediassa rnuutos-
ta pidettiin vääränä muun muassa siksi, että 
alkaa tekemään kuu!ostaa väärältä ja että kou-
lussakin on aina opetettu sen olevan väärin. 
Lisäksi moni valitteli virallisen kielenhuo!!on 
antaneen periksi itsepintaiselle virhemuodol-
le ja sitä vaalineille kielenkäyttäjille - tämä tie 
johtaa muutoksen vastustajien mukaan suo-
men kielen rappioon. 

Muutakin kuin paheksuttava normirike 

Tarkastelin viime keväänä julkaistussa pro 
gradu -tutkielmassani alkamisverbirakentei-
ta (verbit alkaa, aloittaa, ruveta ja ryhiyä täy-
dennyksineen) muotojen lisäksi myös niiden 
kantamien merkitysten näkökulmasta. Ohin 
havainnut jo aiemmin kandidaatintutkiel-
massani, että vaikka vaihtelu alkaa tehdä ja 
alkaa tekemään -muotojen välillä ei aineistoni 
valossa näyttäisi nykyään perustuvan murre- 
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maantieteeseen tai -historiaan kuten ennen, 
alkaa-verbiä täydentävn verbin sijan valin-
ta ej ole sattumanvarajsta. Vanhastaan oh 
nimittäin tiedossa, että A-infinjtiivistä alkaa 
tehdä -rnuotoa on aiemmin käytetty erityi-
sesti Itä-Suomessa, kun taas alkaa tekemään 
- tai alun perin ruveta tekemään - on ollut 
hiinsisuomalainen muoto. Graduni tarkoitus 
olikin hahmotella syitä ja tilanteita, joiden 
vuoksi alkamisrakenteiden muotojen vaihte-
lu - ja erityisesti tiihän asti haastajana nähty 
alkaa tekemään -rakenne - tuntuu toisinaan 
perustellulta. Vaikka asia on kielenhuollors 
näkökulmasta tältä eriiii loppuun käsitelry, 
graduni tarkoitus oli osoittaa aineistoesi-
merkkien avulla, että alkaa tekemään -tyyppi-
set alkamisrakenteet eivät ole vain vahingossa 
kieleen ajautuneita normirikkeitä, vaan ne 
kantavat myös omia merkityksiään. 

Kokeelhiset menetehmät fennistiikan 
apuna 

Koska aiheeseen hiittyy paljon asenteita 
puo!esta ja vastaan, oli selvää, että kysely-
tutkirnus ej olisi tuottanut tutkimuksel-
leni käyttökelpoista aineistoa. Myöskään 
vanhempien tekstiaineistojen tarkastelu ci 
olisi ollut hedelmiilhistä. Näin ohlen kehittehin 
tutkimustani vatten aukkotäydennystestin, 
jota tehdessään testattava ej tiedä, mihin tes-
ti liittyy. Testini oli kertomus, johon oli si-
joiteltu erilaisia alkamistilanteita. Vahitsin 
tutkirnukseni kohderyhmäksi lukiolaiset, 
koska heidät on helppo tavojttaa ja koska 
nuoret ovat tunnetusti kielen innovaattorei-
ta - näin tutkimuksen kautta oli mahdohhista 
varovaisesti hahmotella myös vajhtelun 
tulevia kehityskulkuja. Keräsin aineistoni 
Helsingistä, Turusta, Jyväskylästä ja Joen-
suusta, jotta pystyisin myös selvittärnään, 
missä määrin vaihtelun murremaantieteelhi-
nen tausta näkyy nykyään. 

Sovelsin tutkimuksessanj sekä määrälhisiä 
että laadulhisia menetelmiä: yhtäältä taulu- 

koin ed vastaukset määrälhiseksi aineistoksi, 
toisaalta taas tarkastelin laaduhhisesti aineis-
tostani esille nousseita mielenkiintoisia käyt-
tötapauksia. 

Alkuhetki ja prosessi 

Ainejstossani alkaa-verbit sajvat useastj täy-
dennyksikseen A-infinitiivjssa olevan, van-
hastaan ajnoana ojkeana pidetyn verbimuo-
don (esimerkiksi tehdä). MA-infinitiivinen 
"tulokas" (tekemään) ej kuitenkaan ollut ai-
neistossani rnillään muotoa marginaahinen. 
Joissakin testini kohdjssa se oh jopa selväs-
ti suositumpi täydennysvaihtoehto. Koska 
lukiolaisten vastauksjssa ej ollut havajttavjssa 
keräyspaikasta johtuvia eroja, päättehin, että 
kussakin kohdassa kuvatun alkarnisen laatu 
ja esiintymisympäristö vaikuttavat keskeises-
ti sopivan täydennysmuodon vahintaan. On-
han esimerkiksi rakennusprojektin alkami-
nen erilaista kuin ruokailuhetken alkaminen, 
joka puohestaan eroaa myrskyn tai itkemisen 
alkarnisesta. 

Osuva esimerkki höytyy testiini Helsingin 
Sanomista poirnimastani virkkeestä: lehdes-
sä vuoden 2013 kesämyrskyihin hiittyen eräs 
meteorologi oli todennut, että "puuta alkoi 
kaatumaan siihen tahtiin, että se alkoi jo ai-
heuttaa ihmisihhe vaaraa". Sitaatissa käytettiin 
tuolhoin siis vielä virheelhisenä pidettyä kaatu-
maan-muotoa. Vaikka keksin testini esimer-
kit muuten itse, halusin selvittää, pystyvätkö 
lukiolaiset toistamaan meteorohogin käyttä-
mät täydennykset samoissa muodoissa, jos 
poistan esimerkistä infinitiivit kaatumaan ja 
aiheuttaa. Aineistossani häkellyttävän moni 
toistikin kaavan samalla tavalha: puiden kaa-
tumisen alkarninen yhdistettiin MA-infi-
nitiiviseen täydennykseen, kun taas vaaran 
tunteen alkamirien A-infinjtiiviseen täyden-
nykseen. Tästä ja muistakin testini kohdis-
ta oli havaittavissa, että tekemään-tyypinen 
MA-infinjtjivin ilhatiivimuoto kuvaa mones-
ti johonkin tihaan tai prosessiin siirtymistä. 
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Substantiivien kohdalla illati ivin siirtymis-
Iuonnetta pidetäänkin itsestäänselvyytenä 
(esimerkiksi menin taloon). Siirtyminen esit-
telemässäni esimerkissä rarkoittaa tulkintani 
mukaan metsän puiden siirtymistä kaaturni-
sen tilaan, joka kestää jonkin aikaa - metsä 
kun ej myrskyssiikään !akoa hetkessä. Sen sj-
jaan A-inf'initiivjssä kuvattu vaaran tunteen 
alkamjnen voi tapahtua hetkessä. Usein alkaa 

tehdä -tyyppisen alkamisrakenteen käyttö 
onkjn yleisempää juuri jonkin toiminnan al-
kuhetkeä kuvaavissa tjianteissa. 

Väitteeni työnjaosta, jossa alkaa tehdä 
-tyyppi kuvaa alkuhetkeä ja alkaa tekemään 
-tyyppi tilaan sjirtymistä, ej kujtenkaan ole 
aukoton, sil!ä vaihte!un täydellinen selittämi-
nen on nähdäkseni jokseenkin mahdotonta. 
Vajhteluun nimittäin vaikuttavat myös mo-
net tilannekohtaiset sejkat. Esjmerkjksj al-
kaa olla -rakenne on ajnejstossanj yleinen, 

kun taas alkaa olemaan -rakennetta esiintyy 
harvoin. Tämä johtuu erään ainejstonkeruu-
tilanteen jälkeen sattumalta jututtamarli lu-
kjolaisen mukaan sjitä, että alkaa olemaan 
-rakenteen merkjtys on jo varattu kuvaamaan 
seurustelusuhteen alkamista eikä sjtä voi 
käyttää muissa tilanteissa. 

Kielen rappion ja rikastumisen ristitulessa 

Uskoakseni alkaa tekemään -tyyppiset alka-
misrakenteet eivät olisi selvinneet 150 vuotta 

kestänejstä kielimiesten, äidinkjelenopetta-
jien ja toimittajien harjoittamista "puhdis-
tustoimista", mikäli njjden käyttö ej oljsj 
ollut jollain tavalla perusteltua. Koska erj 
rnuodot kantavat omia merkityksiään, voi-
daankjn ajatella, että kielen kuvausala laaje- 

nee, kun rneil!ä on mahdol!jsuus käyttää hje-
man eri muotoja erityyppisten toimintojen 
kuvaamiseen. Tällainen kje!en rjkastuttamj-
nen on nähdiiksenj kjelenhuo!tajjlta toivottu 
mutta myös hyvin harkitusti toteutettu lji-
ke - julkisesti esitetyistä uhkakuvjsta huolj-
matta jatkossakaan 
ej liene tarkojtus 
hätiköjdysti 	ottaa 
normjtettuun yleis- 	Alkaa tekemään -1 
kieleen kajkkia ly- 
hytaikaisia kielenil- 	piset alkamisrake 
miöitä. Ajnejstosta- 
ni löytyy kuitenkin 	eivät ole vain vah 
myös vijttejtä Slita, 	kieleen ajautunei 
että vida toistaisek- 
si yleiskieleen kuu- 	normirikkeitä, vaj 
lumaton aloittaa 
tekemään -muotoi- 	kantavat myös on 
nen alkamisraken- 
ne olisj yleistymäs- 	merkityksuaan. 

sä nuorten kjelessä. 
Alkamisrakentejden 
kehjtystä normjnmuutoksen jälkccn onkin 
alettava seuraamaan avojmuudella ja mielen-
kiinnolla. s 

Kirjoittaja työskentelee äidinkielen ja kirjalli-
suuden leheorina. Artikkeli perustuu kirjoitta-
jan pro gradu -työhön. 

Hirvonen, Mdrton 2015: Miksi, missä ja mil-
bin aletaan tekemään? Tutkimus suomen alka-
miskonstruktioista lukiolaisten kirjoitetussa kie-
lessä. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. 
http://urn.fi/URN:NBNfi-fe2oIso5I28Io7  

tyyp-
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ingossa 

ta 
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KIELIVIESTI 3.2015 11 



VIHAPUHEESTA 

[lina Vitikka 

Vihapuhetta val el 
	

kirjoittajan 
intention tulkinta kielentutkijan 
näkökulmasta 

Mitä on vihapuhe ja milloin jokin teksti 
voidaan tulkita sellaiseksi? Nämä ky-
symykset askarruttavat monia, mutta 

niihin el ole heippoja tai absoluuttisia vas-
tauksia. 

Vihapuhe-käsitteen määritte!y on han-
kalaa, sillä eri yhteyksissä si!!ä viitataan hie-
man eri asioihin. Laveasti määritel!en viha-
puheena voidaan pitäii ilmauksia, "joiden 
tarkoituksena on kohdentaa halveksuntaa ja 
vihaa tiettyjä yksi!öitä tai tiettyjä väestöryh-
miä kohtaan", kuten määrite!lään Vihapuhe 
Suomessa -kirjassa, mutta kun puhutaan ran-
gaistavasta vihapuheesta, on määnittely mo-
nimutkaisempaa. 

Tuomioistuimien tulkinnat analyysin läh-
tökohtana 

Tutkin vihapuhetta suomen kielen pro gradu 
-tutkielmassani. Tutkimukseni !ähtökohta-
na oli rangaistavan vihapuheen määritelmä: 
mitä pidetään sellaisena vihaisena puheena, 
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joka y!ittää soveliaana ja lainmukaisena pide-
tyn kie!enkäytön rajat. Vastausta ej löydy yk-
sinkertaisesti sanastoa syynäämä!lä tai affek-
tiivisia sanoja etsimällä, vaan rangaistustuo-
mioiden taustalla on paljon monitahoisem-
pia tekstien ja kontekstien tulkintaprosesseja. 

Tutkielmani aineisto oh kahtalainen. En-
sinnäkin analysoin vihapuheeksi tulkittuja 
tekstejä: kahta b!ogitekstiä sekä erään Face-
book-ryhmän seinälle kirjoitettuja viestejä. 
Näitä kutsun aineistoni emoteksteiksi. Kalk-
ki kirjoittajat olivat saaneet tekstiensä julkai-
semisesta rikossyytteet, ja kahta kirjoittajaa 
!ukuun ottamatta kaikki oli tuomittu näistä 
nikoksista sakkorangaistukseen. 

Toiseksi tutkimusaineistoon kuu!uivat km-
jahliset tuomiot, jotka koskivat emoteksteistä 
poikineita oikeuskäsitte!yjä. Tuomioista käy 
ilmi, mistä kirjoittajia oli syytetny, mihin kie-
len ja kontekstin piirteisiin tuomarit olivat 
kiinnittäneet huomiota tulkitessaan tekstejä 
ja mitä lainkohnia he olivat soveltaneet ratkai- 



suissaan. Näitä tuomiotekstejä analysoimalla 
selvitin sitä, miten kirjoittajan viesti oli välit-
tynyt emotekstistä lukijalle, tässä tapauksessa 
siis tuomareihle. Analyysin tarkoirus Oli pääs-
tä selvihle siitä, miksi tuomarit olivat nhneet 
kirjoittajien ylittäneen hyväksyttävyyden ja 
laillisuuden rajat eli miksi tekstien katsottiin 
olevan rangaistavaa vihapuhetta. 

Tällaista lukijan tulkinnasta kumpuavaa 
tutkimusmetodia kutsutaan hingvistiseksi re-
septioanalyysiksi. Kielentutkimuksessa sitä 
on käyterty muun muassa ironian tutkimi-
seen. Tulkinnan tutkiminen kertoo lopulta 
rnyös tuottajan intentiosta. Yksi peruste täl-
le on se, että tulkitessamme tekstiä pyrimme 
samastumaan sen tuottajaan ja pohtimaan, 
mitä itse olisimme tarkoittaneet, ios tulkitta-
va viesti ohisi omamme. Tutkijan tehtävä on 
siis analysoida, miten lukijat ovat tulkinneet 
tekstin, ja sitä kautta sitä, miten kirjoittaja on 
tarkoittanut tekstinsä luettavaksi. 

Se, miten teksti tulkitaan, riippuu useasta  

tekijästä: paitsi itse tekstistä, myös sen kon-
tekstista. Tulkintakontekstiin kuu!uu muun 
muassa se, mihin eri yhteisöihin - vaikkapa 
kulttuurisiin tai poliittisiin - henkilö kuuluu 
ja minkälaiset yhteisön käsitykset tai normit 
ohjaavat tekstien tulkintaa. Eri tulkitsijat voi-
yat 5 jj5  tehdä tekstistä hyvinkin erilaisia tul-
kintoja. 

Mitä on rangaistava vihapuhe? 

Aineistoni rikossyytteen poikineita ernoteks-
rejä tarkastelevihla tuomareilla tulkintakehys 
oli hyvin tiukasti rajattu: Suomessa noudatet-
tava lainsäädäntö. Se ej tunne rikosnimikettä 
"vihapuhe", mutta rangaistavan vihapuheen 
rnäärittelyyn on käytetty muita rikoslain 
pykäliä sekä kansainvähisiä ihmisoikeusso-
pimuk.sia. Tarkemmin vihapuheen lainmu-
kaisesta määritelmästä ja rikosoikeudellises-
ta sääntelystä voi lukea Vihapuhe Suomessa 
-kirjasta (s. 	ja 139-164). Kaikki oman 
aineistoni emotekstit ohivat poikineet kirjoit- 
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tajilleen syytteet kiihottamisesta kansanryh-
mää vastaan (katso rikoslaki). Senkään mää-
ritelmässä ej kuitenkaan mainita vihaa tai 
vihapuhetta, vaan rikoksen tekotavaksi mää-
ritellään uhkaus, panettelu tai solvaus. 

Kiihottamisrikoksen 	tunnusmerkistön 
perusteella voidaan tekstille määrite!!ä sol- 
vaavuuden tai uhkaavuuden ohella seuraa-

via raflgaistavuu-
den ehtoja: tekstin 
on oltava yleistävä 

Laveasti määriteuen 	ja kohdistuttava jo- 
honkin kansanryh- 

vihapuheena voidaan 	mään, ja lisäksi sen 
on oltava julkinen 

pltaa ilmauksia,joiden 	eli käytännössä ke- 

tarkoitukna on koh- 
nen tahansa luetta- 

denta 

vihaat 

tai tiet 

kohtaa 

vissa. 

i halveksuntaaja 	Näidenlisäksi 
kuhottamisrikoksen 

:iettyjä yksilöitä 	täyttymisen ehto- 
na on niin kutsut- 

:tyjä väestöryhmiä 	tu olosuhdetaha!li- 
suus. Se ede!lyttää, in. 	 että tekijä on tie- 
toinen rikosnimik- 
keen olosuhteista eli 

siitä, että hänen levittämänsä teksti on kan-
sanryhmää solvaava, panetteleva tai uhkaava. 
Tekijän ej tarvitse haluta tai tarkoittaa sitä, 
että tekstistä todella aiheutuisi jokin seuraus, 
tai olla samaa mieltä esittämjensä väitteiden 
kanssa - riittää, että hän tiedostaa tekstinsä 
olevan julkinen ja kansanryhmää solvaava tai 
uhkaava. 

Rangaistavan vihapuheen määrittelyssä on 
huomioitava myös perustuslailla ja erinäisillä 
ihmisoikeussopirnuksi!la taattu sananvapaus. 
Se on vahva vapaus, jota voi tavanomaisesti 
rajoittaa ainoastaan hyvin raskain perustein, 
ja yhteiskunnal!isen keskustelun ylläpitäji!lä, 
kuten poliitikoi!!a ja journalisteilla, sananva-
paus on usein vahvemmin turvattu. Toisaalta 
myös ihmisarvon loukkaamattomuus kuuluu  

ihmisoikeuksiin; sananvapauttakaan ej saa 
väärinkäyttää toisen ihmisoikeuksiin kuulu-
van oikeuden loukkaamiseen. Siten ihmisar-
voa loukkaavat ilmaisut jäävät sananvapau-
den ulkopuolelle. 

Rangaistavuuden ja intention tulkitsemi-
nen 

Sen selvittäminen, mikä on kiihottamisrikok-
sen puitteissa ihmisarvoa loukkaava ilmaisu, 
ci tietenkään ole yksinkertaista. Tekstin on 
sisällettävä joitain sellaisia elementtejä, jotka 
voidaan tulkita solvaaviksi tai uhkaaviksi: sii-
nä voidaan esimerkiksi nimitellä jotakin ih-
misjoukkoa tai esittää uhkaus sitä kohtaan. ja 
vaikka tekstistä tehtävä tulkinta onkin viime 
kädessä tulkitsijan tulkinta, on kussakin kult-
tuurisessa yhteisössä kuitenkin jonkinlainen 
yhteisymmärrys siitä, mitä sanoja pidetään 
solvaavina tai uhkaavina. 

Aineistoni tapauksissa tuomarit joutuivat 
tietoisesti pohtimaan sitä, miten vihapuheek-
si syytettyä emotekstiä voidaan tulkita, onko 
se solvaava tai uhkaava ja voiko solvauksen 
tai uhkauksen katsoa kohdistuvan yleistäväs-
ii johonkin kansanryhmään - sekä sitä, onko 
ernotekstin kirjoittaja ollut tietoinen näistä 
tekstin ominaisuuksista. Erityisen kiinnosta-
vaksi tuomioiden perusteluista nousikin juu-
ri se, miten kirjoittajan tietoisuutta ja inten-
nota - hänen tarkoituspeniään - oli emoteks-
tin ja sen kontekstin avuhla tulkittu. 

Kirjoittajan tietärnättömyyttä teon ran-
gaistavuudesta perusteltiin muun muassa sil-
lä, että tekstin katsottiin olevan poliittinen 
puheenvuoro. Sken kirjoittajan ej katsottu 
ylittäneen sananvapauden rajoja. Erään kir-
joittajan katsottiin olleen päihtyneessä ja si-
ten edesvastuuttomassa tilassa, eikä tekstiä 
sken voinut pitää vakavasti otettavana uh-
kauksena. 

Kirjoittajan tietoisuutta tekstin ja te-
konsa rangaistavuudesta oli tulkittu rnuun 
muassa solvaavien sanojen ja väitteiden tois- 
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tamisesta tekstissä; toisto oli tulkittu tar-
koitushakuiseksi loukkaarniseksi. Tuornarit 
joutuivat tekernään tulkintoja siitä, oliko 
kirjoittaja todella tietoinen kirjoittaman-
sa tekstin olevan kenen tahansa luettavis-
sa eli oliko hän tiennyt levittävänsä louk-
kaavia tai uhkaavia viestejä julkisuuteen. 
Lisäksi metateksti eli se, miten kirjoittaja itse 
kommentoi omaa tekstiään ja sen kielehhisiä 
elementtejä, tulkittiin eräässä tapauksessa 
osoitukseksi siitä, että kirjoittaja oli tietoi-
nen tekonsa rangaistavuudesta. Hän muun 
muassa kertoi esittämänsä yleistävän väitteen 
olevan "täky" syyttäjälle ja kysyi sen jälkeen, 
"onko tämä väite sopimaton", minkä vuoksi 
tulkittiin, että hän tiesi liikkuvansa sananva-
pauden rajamailla. 

Aina emotekstin rangaistavuutta ci kui-
tenkaan arvioida puhtaasti kielenpiirteiden 
perusteella. Samankaltainen teksti saatetaan 
tulkita auktoriteettiasemassa olevan henki-
lön, kuten esimerkiksi poliitikon, kirjoitta-
mana ja julkaisemana haitallisemmaksi kuin 
tavallisen kansalaisen kirjoittamana. Eräässä 
aineistoni tapauksessa tuomioistuin totesi 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen pää-
töksiin vedoten, että erityisesti poliitikkojen 
tuhi välttää lausuntoja, jotka saattoivat he-
rättää ja ylläpitäii suvaitsemattomuutta. Sen 
sijaan "tavallisen tallaajan" vastaavanlaiset 
loukkaavat väitteet tulkittiin tuomioistui-
messa ennemmin kaiuksi julkisuudessa käy- 

dystä keskustelusta - hänen ej katsottu ole-
van samalha lailla tietoinen tai vastuussa pu-
heistaan kuin poliitikon. 

Tässä kohdin poliittinen sananvapaus 
kääntyikin ikään kuin päälaelleen: yhtäältä 
poliitikkojen katsotaan voivan vapaammin 
sanoa, mitä haluavat, jos kyse on yhteiskun-
nallisesti tärkeästä keskustelusta. Jossain kul-
kee kuitenkin poliittisen sananvapauden raja, 
ja kun puheiden katsottiin loukkaavan de-
mokratiaa ja ihmisarvoa, tuli poliitikon ase-
masta ennemmin raskauttava tekijä. 

Lingvistejä on hyödynnetty toistaiseksi 
hyvin vähän kielellisen aggression ja viha-
puheen yhteiskunnalhisessa tutkimuksessa. 
Vihapuheista välittyvien merkitysten ja nu-
den kirjoittajien intentioiden tulkitseminen 
kietoutuu kuitenkin kielen- ja tekstintutki-
mukseen, joten alan tutkijoiden ammatti-
taidon hyödyntämättä jättärninen tällaisissa 
tehtävissii tuntuisi hölmöltä. Aiheessa riittää 
analysoitavaa varmasti usealle ihmistieteiden 
alalle. Ou 

Kirjoittaja on tohtorikoulutettava Helsingin 
yliopistossaja tekee väitöskirjaa, jossa tutku tie-
deviestintää eri medioissa. 

Vitikka, Elina 2014: Vihapuhetta vai ej? Resep-
tioanalyysia vihapuheen kielestä ja kontekstista. 
Pro gradu -yit Helsinki: Helsingin yliopisto, 
suomen Ieieli. 
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SUOMI MAAILMALLA 

Liisa-Maria Lehto 

Käytännän kieli - tärkeä kieli? 

U
ikomailla oleskelevien suoma!aisten 
määrä lisääntyy koko ajan, ja kysymyk-
set kielen merkityksestä ja äidinkie!estä 

tulevat ajankohtaisemmaksi yhä useammalle 
suomalaiselle. Siirto!aisten parissa on tarkas-
teltu suomalaisuutta ja suomen kieltä esimer-
kiksi vähemmistö- ja monikie!isyyskysymys-
ten näkökulmista. Väitöskirjatutkimuksessa-
ni haastattelin erisimmäisen polven maahan-
muuttajia, Suomessa syntyneitä suoma!aisia, 
jotka ovat asettuneet Japaniin eri aikoina ja 
eri syistä. Tässä esitel!ään Raijan, Eevan, Mii-
kan ja Saran (nimet muutettu) kokemuksia. 
Heillä on arjessa käytössään useita kieliä - 
suomi ja japani sekä usein myös englanti - ja 
heidän kielelliset tilanteensa ovat moninaisia. 
Millaista on e!ää suomalaissiirto!aisena Japa-
nissa, mitä eri kielet merkitsevät japaninsuo-
malaisten e!ämässä? 

Suomalaisena Japanissa 

Japanissa on noin 128 miljoonaa asukasta, 
joista arviolta kolmesta kuuteen milj000aa 
on etnise!tä taustaltaan muita kuin japani- 
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laisia, kuten esimerkiksi ainuja, kii nalaisia 
ja korealaisia. Suomen kansalaisia asuu Japa-
nissa vakituisesti noin 600, joista noin puo-
let Tokion alueel!a. Suoma!aisilla on jonkin 
verran yhdistystoimintaa ainakin Kansais-
sa (Osaka, Kioto ja Kobe) ja Tokiossa, jossa 
toimii myös Suomi-kirkko, mutta varsinaisia 
yhteisöjä japaninsuomalaiset eivät muodosta. 
Japaninsuorna!aiset ovat usein muuttaneet 
Japaniin yksittäin toisin kuin vaikkapa uusiin 
kotimaihinsa suurina ryhminä muuttaneet 
ruotsin- ja amerikansuomalaiset. 

Japaninsuomalaiset elävät fyysisesti ja 
kulttuurisesti etiiällä lähtörnaastaan. Lisäksi 
jo pe!kästään aasialaisista erottuva u!konä-
kö tekee siirtolaisten kokemuksesta erilaisen 
kuin länsimaissa. Haastate!tavanj Eeva ker-
too, kuinka hänen Japanissa kasvanutta las-
taan jossain vaiheessa vaivasi äidin erilainen 
ulkomuoto: Sit se sano mulle et äiti värjää sun 
tukka mustaks. Lisäksi joukosta erottuminen 
on Eevan mukaan johtanut ti!anteisiin, jois-
sa on täytynyt selite!lä omaa kansallisuutta 
ja sitä kautta myös kieltä: -- kaikki ulkomaa- 



;ia asuu 

;esti 

laiset oli amerikkalaisia -- ne lapsihle sano että 
puhu engiantia -- tytär saatto sannoo että joo 
emmä puhu englantia, että mä puhuv vaan 
suorneejajapania. 

Siirtolaisuus ennen ja nyt 

Suomalaisten siirtolaisuus - ja siirtolaisuus 
yleensäkin - on rnuuttunut niistä ajoista, 
kun lähdetti in suurella joukolla muuttarnaan 
vaikkapa Ruotsiin tal Amerikkaan. Globali-
saatio on ensinnäkin lisännyt ihmisten tilL 
kuvuutta parantunciden kulkuvälineiden ja 
reittien myötä: globalisaatio kuljettaa sekä 
ihmisiä että kieliä kauemmas lähtömaista ja 
kieliyhteisöistä. Toisaalta taas globalisaatio 
tuo ihmisiä uudella tavalla yhteen kommu-
nikaatioteknologian kautta. Enrien slirtolal-
suus tarkoitti usein erossaoloa siirtolaisen ja 
kotimaan välillä sekä kotimaasta lähtöisin 
olevien soslaalisten ja kulttuuristen vaikut-
teiden heikkenemistä slirtolaisen elämässä. 
Nykyään kuitenkin erityisesti internetin ja 
mobillillikenteen keh itys antavat maailmatle 
hajaantuneille yhteisöille monipuoliset mah-
dollisuudet säilyttää aktiiviset yhteydet kon-
maahansa. Slirtolaiset luovat siteitä useam-
paan kuin yhteen kotimaahan, eivätkä kielel-
liset yhteisöt ja ilmiöt enää ole tiukasti alkaan 
ja paikkaan sidottuja. 

Tutkimuksessa on mukana sekä vuosikym-
meniä sitten Japaniln muuttaneita slirtolaisia 
että muutamia vuosia sie!lä asuneita nuoria 
alkuisia, ja siirtolaisuuden luonteen muutos 
näkyy eri aikoina muuttaneiden japariinsuo-
malaisten lähtötilanteissa. Raija, joka on ollut 
Japanissa yli 40 vuotta, kuvaa naimisiinme-
non jälkeistä muuttoa ja tilannetta pienessä 
japanilaisessa kylässä: Me asuttiin miehen ta-
din taloa bähehbä ja kybän mummot opettijapa-
nia. Jo pelkästään kielen oppimisen olosuh-
teet olivat erilaiset kuin nuoremmilla japa-
ninsuomalaisilla nykyisin, sillä monet heistä 
ovat usein opiskelleet japania jo Suomessa. 
Lisäksi elettiln kaikin puolin erossa muista  

kielistä kuin japanista. Kuten Raija itse sa-
noo, hän oli ummikkona siellä japanilaisella 
rilsipellon laidalla. Nuorempicn siirtolaisten 
tilannetta luonnehtii Saran kertomus: Suo-
messa japan ilaiset piirretyt ja sarjakuvat tuhi 
tosi suosituiksi -- bähin siihen buumiin muk-
kaan. Ku kaikki kaverikki käytti niitäjänniä 
japaninkiehisiä sanoja nii piti itekki niinku 
jotenki opiskebba niitä. Saraa motivol japanin 
kieli, ja hänen tien- 
sä Japanhln kulki 
vaihto-opphlasvuo- 
den kautta. Titan- 	Suomen kansalai5 
netta japanilaisessa 
suurkaupungissa 	Japanissa vakitui1 
zoio-luvulla kuvaa 
se, että itselle mer- 	flOIfl 600, jOista n 
kittävä yhteisö Ja- 
panissa eivät vätttä- 	puoletTokion alu 

mättä ole muut suo- 
malaiset: -- tääblä on 
kuubemma muutama 
suomabainen täällä -- 
mutta mä en oo -- tavannukkaan niitä vieba 

Mielenkhlntoista on nähdä, ovatko shirto-
laisuuden luonteessa tapahtuneet muutokset 
vaikuttaneet japaninsuomalaisten tapoihin 
puhua kielistä. 

Mitä kielistä sanotaa.n? 

Selvitän tutkimuksessani sitä, mitä eri kietet 
- suomi, japani ja englanti - merkitsevät ja-
paninsuomalaishlle. Tätä voidaan tarkastella 
esimerkiksi sen perusteella, millaisia verbejä 
haastateltavat käyttävät puhuessaan kielistä. 
Alustavasti näyttää shltä, että haastatettavat 
näkevät kielet käytiinnöllisinä: kielhii puhu-
taan, käytetäiin, ja nhhllä jutetlaan ja sanotaan. 
Kielen roohi jokapäiväisenä arkisena asiana 
vaikuttaakin luonnoltiselta monikielisessä 
elärnäntilanteessa. Merkitte pantavaa on, että 
haasrateltavat eivät käytä kielistä puhues-
saan setlaisia verbejä, jotka kertoisivat kieten 
määnittävän omaa suomataisuutta tal japani- 
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iaisuutta eli identiteettiä. Sen sijaan kielestä 
puhutaan taitona. Esimerkiksi Raija kertoo: 
suomi om mun äidinkieli ja må koetan pitåäs 
sen, jos en nyt ihan sataprosenttia vireillå mut-
ta kummiski ettå, osaa ymmårtåå --. Toiseksi 
kielitaito tuiee esille myös haluna oppia uu-
den maan kieli, jota Miika kuvaa: -- haluais 
osata osata käyttää japania, paremmin 

Pelkkä verbien tarkastelu ej tuo esiin huo-
mattavia eroja eri kielten eikä siirtolaissuku-
polvien välillä, mutta kun haastateltavat ar-
vioivat käyttämiään kieliä, tulee analyysiin 
syvyyträ. Haastatteluissa ja parikeskusteluissa 
kysyttiin eri kielten merkitystä ja pyydettiin 
haastateltavia valitsemaan nimityksiä kiel ilie. 
Vuosikymrneniä Japanissa asuneiden suoma-
iaisten haastatteluissa tuli esiin kytkös Suo-
meen ja kielen kauneus: Suomeen sitova on se 
kieli (Eeva); må pidån et suomen kieli on kau-
nis kieli (Raija). Nuorernmat japaninsuoma-
laiset taas kohdistivat tunteita sekä japaniin 
että suomeen: japani ja suomi on - rakkaita 
kieliå (Miika), mutta tämänkin esirnerkin 
lähempi tarkastelu paljastaa, että japani on 
tärkeä nimenomaan kielen osaamismielessä: 
se on rakas projekti. Japanin kielen jokapäi-
väisyys korostui haastatteluissa, ja tällii pe- 

rusteeila Raija nimeää myös japanin äidin-
kieleksi: japani on kieli jota må kå)itän joka 
påiva, aamusta iltaan et se on niinku, mulle 
didinkieli. Kaikista yhteneväisimpiä kielestä 
puhumisen tapoja herätti englanti: se on vie-
ras kieli ja väline. Eeva vertaakin kuvaavas-
ti englantia syömäpuikkoihin (hashi): Jos så 
haluut ihmisen kanssa kon taktin niin kieli on 
semmonen työvåline, millå så saat sen konjak-
tin. Syöa'essåJapanissa, må usein sanon ettå ku, 
tarvii hashia, -- että, englannin kieli on teille 
semmonen. 

Alustavien tulosten perusteella näyttäii sil-
tä, että japaninsuomalaiset pitävät kieitii käy-
tännöilisenä ja heidän elämäntilanteeseensa 
sidonnaisena asiana. Toisaalta eri kielille an-
netuissa arvioissa ja nimityksissä suomen kie-
len henkilökohtainen merkitys korostuu ver-
rattuna muihin kieliin. Tutkimuksen edetes-
sä on mielenkiintoisra nähdä, mikä jää japa-
ninsuomaiaisten kielestä puhumisen tavoissa 
päällimmäiseksi: jiirki vai tunteet - kommu-
nikaatioväline vai rakas kieli? Oj 

Kirjoittaja on tohtorikoulutettava, joka tutkii 
japaninsuomea. 

Tykkää Kielineuvostosta Facebookissa! 
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TIETEEN KIELESTÄ 

Kaarina Pitkänen-Heikkilä 

Tieteen termipankki kokua 
fleteelliset käsitteet samaan 
tietokantaan 

M
itä rn tarkoittaa merivirta, zneraali 
tai magneettikehä? Miten morfiilogza 
määritellään biologiassa, entäpä kie-

liticteessä? Millaisia ominaisuuksia kuvaavat 
kourasuaninen, köynneliäs ja yksisirkkainen? 
Mitä tarkoittaa alkio biologin, kieliteknolo-
gin ja matemaatikon näkökulmasta? Mikä 
on nykytermi sinilevälle tai arkkibakteeril-
le? Muiden muassa tällaisiin kysymyksiin 
voi etsiä vastausta Tieteen termipankista. 
Tieteen kansallinen termipankki on monitie-
teinen hanke, jossa on kehitelty yhteinen ter-
mitietokanta kaikkien Suomessa harjoitetta-
vien tieteenalojeri käyttöön. Termipankin ai-
neistot koostetaan pääosin talkooperiaatteel-
la, eli eri tieteenalojen asiantuntijat vastaavat  

enikoisalojensa termcistä ja niidcn rnääritte-
lystä. Asiantuntijat voivat jatkuvasti päivittiiä 
alansa ajantasaista termistöä termipankin Me-
diaWiki-alustalla toimivaan verkkopalveluun. 
Hanketta on rahoittanut vuosina 2ou-2o15 

Suomen Akatemia ja Helsingin yliopisto, ja 
sen avoin verkkopalvelu on ollut kansalaisten 
käytössä vuoden 2012 alusta. Hanketta koor-
dinoidaan Helsingin yliopiston suomen kie-
len oppiaineessa, mutta sen talkoistarninen 
on valtakunnallista. Hanketta johtaa suomen 
kielen professori Tu na Onikki-Rantajääskö. 
Helsingin yl iopiston kielipeniaatteissa (2014) 

Tieteen termipankki on noteerattu osana 
monikielisen kielistrategian toteutusta. Ter-
mipankin tavoitteena onkin paitsi suomen 
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Vieraskielisel vastineet 

Kuva 1. Käsitesivu "kukkalehti"Tieteen termipankissa (1.9.2015). Vihreät tekstit 
toimivat Iinkkeiriä toisille sivuille. Sivulla näytettävät valokuvat ovat Virtuaali-

kasvio Pirikasta (tiedotja lisenssit Iöytyvät kuvia klikattaessa). 

kielen kehittäminen tieteen kielenä myös 
tieteen rinnakkaiskielisyyden eli eri kielten 
joustavan käytön helpottaminen tieteestä 
puhuttaessa. Rinnakkaiskielisyyttä palvele-
yat ennen kaikkea käännösvastineet. Tällä 
hetkellä verkkopalvelussa Oti 27 suomenkie-
listij aihealuetta, lisäksi kaksi ruotsinkielistä 
aihealuetta (Politologi ja Sprakvetenskap), 
vähemmistökielistä romanikielinen alue ja 
englanninkielinen Language Technology. 
Tieteen termipankki palvelee tutkimuksen 
ohella opettamista ja yleistajuistamista. Ter-
mityön tuloksista hyötyvät tutkijoiden lisäksi 
opettajat, toimittajat ja kääntäjät sekä kaik-
ki tieteestä kiinnostuneet. Kevääl!ä 2014 to-
teutetun käyttäjäkyselyn perusteella Tieteen 
termipankkia käyttävät kaikki ikäluokat, 
mutta suurin joukko kuuluu ikäryhmään 
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21-30-VU0tiaat (43 %). Seuraavaksi eniten 
on 31-40-vuotiaita (18 %) ja II—zo-vuotiaita 
(15 %). Termipankista haetaan tietoa monen-
laisiin tarkoituksiin. Suurin osa (41 %) ker-
toi käyttävänsä termipankkia opiskeluuni. 
Opiskelun ohella termipankkia käytetään 
rnyös tutkimukseen (14,5 %) ja muunlaiseen 
työhön (sa %), koulutehtäviin (8 %) ja har- 
rastamiseen 	%). Kolmasosa vastaajista 
kertoi löytäneensä etsimänsä tiedon sivuil-
ta, ja yli puolet kertoi !öytäneensä sen osit-
tain. Vain 8 % vastaajista kertoi, ettei löytä-
nyt etsimäänsä. Runsas enemmistö (lähes 90 
%) piti käyttöliittymää helppokäyttöisenä. 
Lukukausien aikana Tieteen termipan-
kin päivittäinen kävijämäärä on nykyisin 
1500-2000 ja edustettuina ovat kaikki Suo-
men yliopistokaupungit (Google Analytics). 
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Kuva 2. Käsitesivu "substantiivi"Tieteen termipankissa (1.9.2015). Kielitieteiden 

aihealueella Lisätiedoissa näytetään son suomen kieliopin määritelmä, mutta 

varsinaisessa määritelmässä pyritään yleiskielitieteelliseen näkemykseen. 

Lisäksi on yksittäisiä käyttäjiä useista en 
maista. Termipankin sivut löytyvät helpos-
ii internetin hakukoneilla: jopa kaksi kol-
masosaa käyttäjistä tulee Googlen kautta. 
Termitietokanta eroaa monin tavoin perin-
teisestä sanakirjasta (ks. kuva j). Ensinnäkin 
se on käsitelähtöinen, rnikä tarkoittaa sitä, 
että yhdellä käsitesivulla esitetään kaikki sy-
nonyymiset termit ja kaikki muukin yhteen 
käsitteeseen !iittyvä tieto, mm. suhteet lähi-
käsitteisiin. Sivulta toiselle voi siirtyä link-
kien kautta. 

Tilaa on rajattomasti. Näin voidaan esit-
tää esimerkiksi sellaisia vanhentuneita terme-
jä, joita tapaa vanhoja suomenkielisiä ticto-
kirjoja lukiessa. Jos käyttäjä etsii merkitystä 

termille nimisana, hän saa selville, että nyky-

termi on substantiivi (ks. kuva z). Synonyy- 

misten nirnitysten käytöstä voi myös kertoa 
tarkemmin, ja niitä voi merkitä esim. suosi-
teltaviksi, vältettäviksi, harvinaisiksi tai van-
hentuneiksi. Lisäksi voi ehdottaa suomenkie-
listä nimitystä käsitteelle, jolta sellainen vielä 
puuttuu. Myös erikie!isiä vastineita asiantun-
tijat voivat esittää niin paljon kuin tietävät tai 
eri lähteistä löytävät. 

Määrittelyssä käsitteet pyritään sijoitta-
maan järjestelmään laatimalla yläkäsitteeseen 
perustuvia määritelmiä. Käsitreestä toiseen 
on heippo siirtyä määrite!miin sisällytettyjen 
linkkien avulla. Vaikka määritelmien kirjoit-
tamisessa pyritään lyhyyteen ja nasevuuteen 
- termityön periaattciden mukaisesti kerto-
malla vain olennainen lähikäsitteistä poik-
keava sisältö - on mahdollista lisätä muu-
takin selittävää, erityisesti erillisiin Selite- ja 

KILLIVIESTI 3.2015 21 



Lisätiedot-kenttiin. Sivulle mahtuu myös 
määriteImiä tukevia kuvia, kaavioita ja ra-
kennepiirroksia. Lisiiksi lähikäsitteiden lm-
kittämiselle on oma paikkansa, jossa voi an-
taa myös tietoa käsitesuhteesra (esim. ylä-, 
ala-, vieruskäsite). 

Asiantuntijat toimivat termipankissa 
omalla nimelläjin, mikä lisää luotettavuutta. 
Tieteen termipankin keskustelumahdolli-
suus ja vinkkaustoiminto joukkouttaa myös 
termipankin käyttäjiä: kuka hyvänsä rekiste-
röitynyt käyttäjä voi avata keskustelun halua-
mastaan termisrä sekä vinkata asiantunrija-
ryhmää puutteellisista määritelmistä tai ter-
mipankista kokonaan puuttuvista termeistä. 
Monilla tieteenaloilla uutta käsitteistöä tu-
lee runsaasti englanninkielisen tutkimuk-
sen kautta, jolloin suomenkieliset termit 
puuttuvat aluksi. Termipankki kannustaa 
rinnakkaiskielisyyteen: on mahdollista pe-
rustaa käsitesivuja, joilla englannin kielessä 
vakiintunut termi annetaan vastineena vasta 
ehdotetulle, uudelle suomenkieliselle termil-
le. Uusia termejä voidaan joutua tekemään 
myös silloin, kun uudet tutkimustulokset 
osoittavat vanhan termin harhaanjohtavaksi 
(esim. sin i/evä - yanobakteeri) 

Termipankki auttaa myös uusien termien 
vakiinnuttamisessa ja tunnetuksi tekemisessä. 
Tiedesanaston kehittelyyn on monenlaisia 
keinoja: jo vanhastaan suomeen on otettu 
lainasanoja (esim. mammalliset < lat. Mam-
ma/ja, A. Varelius 1856), tehty käännöslainoja 
(esim. nisäkkajit < lat. mamma 'nisä, rinta', A. 
Rahkonen 1865), tai laadittu omakielisiä ter-
mejä kokonaan uudesta lähtökohdasta (esim. 
nelijalkaiset, H.G. Perander 1859). Monille  

aloille, esimerkiksi kielitieteeseen, on vakiin-
tunut termeiksi runsaasti vierassanoja. Myös 
omakielisen termin rinnalla esiintyy usein 
synonyyminen vierassana. On tietysti ilah-
duttavaa, jos asiantuntijat keksivät uusille 
käsitteille aidosti suomalaisia nimityksiä. Mi-
käli tämä kuitenkin tuntuu vaikealta, ennen 
lainasanojen suomeen mukauttamista voi 
aina ensin yrittää kääntää vieraat termit osa 
osalta suomeksi. Tieteellisten termien koti 
on tieteellisessä keskustelussa ja siinä vakiin-
tuvat termit lopulta jäävät myös käyttöön. 
Tieteen termipankki Iaajenee ja sen laatu pa-
ranee sitii mukaa, mitä enemmän termipan-
kula on asiantuntijoita ja käyttäjiii. Asiantun-
temustaan voi tarjota keskusteluissa, mutta 
myös liittymällä oman alansa asiantuntija-
ryhmään. Lisäksi käyttäjien palautetta toi-
votaan: esimerkiksi alustan toimivuutta py-
ritään koko ajan parantamaan, ja käyttäjiltä 
tuleva palaute on tässä ensiarvoisen tärkeää. 
Käyttäjät voivat myös kartoittaa termipan-
kissa olevan sanaston aukkoja ja antaa tästä 
palautetta. Asiantuntijaryhmien ja käyttiijien 
yhteistyöllä saadaan ylläpidettyä eri alojen 
ajantasaista sanastoa, mikä on elävän ja ke-
hittyvän tieteen kielen perusedellytys. OB 

Kaarina Pitkänen-Hejkki/ä on suomen kielen 
ja terminologian dosentti. Hän työskentelee 
Tieteen kansal/inen termzankki -hankkeessa 
tutkzjatohtorina. 
Tieteen termzpankki sijaitsee osoitteessa: www. 
tieteentermpankki.fi  
Kl. myös Tieteen termpankin blogi: 
http://blogs. helsinki.fi/tieteentermijankki/  
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RUOTSINSIJOMAIAISISTA 

Paula Ehrnebo 

Suomikoti 20 vuotta 

T
ukholmassa toimiva Suomikoti on Ruot-
sin cnsimmäinen räysin suomenkie!inen 
vanhusten hoivakoti, ja se täyttää tänä 

vuonna zo vuotta. Kyseessä on suosittu ja ar-
vostettu ruotsinsuomalaisten hoivakoti. Kos-
ka se perustettiin jo paljon ennen kuin vi-
ranomaiset alkoivat tosissaan kiinnittää huo-
miota omakielisen hoidon tarpeeseen, moni 
muu hoivakoti on saanut siitä esikuvan. 
Suomikodin vastuuelin on Suomikoti-yhdis-
tys, joka perustettiin 25 vuotta sitten. Yhdis-
ty's toimii täysin aatteel!isella pohjalla eikä 
yhdistyksen johtokunta saa paikkiota työs-
täin. Kaikki taloudellinen ylijäämä käytetn 
toi min taan. 

Lyhyt historiikki 

Merkkivuoden lähestyessä johtokunta tore-
si, että kodin perustamisesta ja kaikesta siti 
ede!täneesti valtavasta ryöstä kannattaa ker-
toa myös niil!e, jotka eivät itse olleet mukana 

ryössi. johtokunta halusi oikeastaan kirjoittaa 
historian, mutta keskusteltaessa asiasta oltiin 
realistisia ja ymmärrettiin, että perusteellisen 
historian laatiminen on erittäin suuri, sekil 
aikaa että voimavaroja vaativa työ. Varsinai-
sen historian kirjoittaminen jätettiin tulevien 
tutkijoiden tehtäväksi ja sen sijaan julkais~ 
tån lyhyr katsaus toim innan aloittamisesta. 
J ulkaisua vatten on luettu vanhoja pöytäkir-
joja ja muita asiakirjoja ja tietenkin haastate!-
tu niitä, jotka itse olivat mukana perustamis-
työssä. Kaikkea perustamiseen liittyvää kä-
sitellään luvussa Suomikodin vaiheet. Se on 
pitkä luku, joka on sekä mie!enkiintoista että 
jännittäviiä !uettavaa. Suomikodin perustami-
nen ei suinkaan ollut heippo rehtävä. Valmis-
telut vaativat paljon aikaa ja monen tulisielun 
valtavaa työpanosta ja rohkeutta, si!Iä palve-
luja ja tiloja koskevat tavoitteet olivat kor-
kealla. Yksi hankaluus oli se, että edes äidin-
kielen merkitystä vanhustenhuollossa ci vielä 
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1980-luvulla ymmärretty kovinkaan laajalti. 
Ej ollut myöskään riittävää tietoa siitä, että 
aikuisena opittu ruotsin kielen tajto saattaa 
sairauden vuoksi ja iän myörä heiketä, jolloin 
kommunikointi on mahdo!!ista vain äidin-
kie!eIlä, meidän tapauksessamme suomeksi. 
Pöytäkirjoja ja muuta aineistoa lukiessamme 
on kaiken aikaa hämmästyttänyt suunnatto-
masti se, miten nämä tulisielut jaksoivat vie-
dä suunnitelmaansa eteenpäin usean vuoden 
ajan. He aloittivat täysin tyhjästä, ilman rahaa 
ja ilman yhteiskunnan tukea. Ej ollut myös-
kään varmuutta, saadaanko kotjin asukkaita, 
puhumattakaan sijtä, että talous pystyttäisiin 
turvaamaan. Suuri osa ruotsinsuoma!ajsis-
takaan ej oikein uskonut hankkeeseen ejkä 
edes pitänyt sitä tarpeellisena. Monet luotti-
yat siihen, että kun hoitopaikkaa joskus tu-
levajsuudessa tarvitaan, sie!!ä on riittävästi 
suomenkie!istä henkilökuntaa. Mutta nämä 
tulisielut uskoivat asian merkitykseen ja 
toimivat itsepäisesti, peräänantamattomasti, 
suomalaisen sjsukkaastj. He kirjoittivat 
kirjelmiä ja kävivät kaikkien mahdol!isten 
päättäjien puheilla aina kun hejdät otettijn 
vastaan. 

Kodin äiti ja puuhanainen 

Julkaisussa kerrotaan erityisesti kahdesta to-
dellisesta tu! is ielusta: Hilja Jensenistä, jota on 
nimitetty Suomjkodin äidiksi, ja yhdistyksen 
monivuotisesta puheenjohtajasta, Suomiko-
din puuhanaisesta Alli Urbergistä. Ensim-
mäinen suunnittelutyöhön osallistuva, jolle 
maksettijn palkkaa, oli Sirkka-Liisa Ekman. 
Hän oli projektityöntekijä, ja hänkin kertoo 
kodin perustamisvaiheista. 

Talous 

Talous oli pitkään erjttäjn suuri ongelma, 
varsjnkjn toiminnan alkuvaiheessa oli konk-
reettisesti puutetta kaikesta, jopa paikkojen 
maksuun tarvittavasta rahasta. Kaikki toimi-
yat kuitenkin yhteisen asian hyväksi, ja työn- 

tekijät jopa järjestivät vapaa-aikanaan erilaisia 
tempauksia. Yksi esimerkki oli sänkytanssit, 
joiden tuoto!la voitiin ostaa taloon sänkyjä. 
Tarkan seurannan ja mahdollisimman suuren 
ennakoinnin ansiosta talous on vähitelhen saa-
tu vakaaksi. Se on pitkälti taloudenhoitajan 
ansiota; hän käyttää kaikki mahdol!isuudet 
tehdä eduh!isia sopimuksia tavaran toimit-
tajien kanssa ja säästää sie!tä mistä voi. Hie-
man yhimääräistä i!oa ovat tuottaneet kodin 
saamat lahjoitukset. Niiden avulla on voitu 
hankkja esimerkiksi uusia tarkoituksenmu-
kaisia huoneka!uja, kukkia ynnä muuta mis-
tä on iloa sekä asukkaihle että työntekijöih!c. 

Muuttoja 

Suomikoti on joutunut muuttamaan kaksi 
kertaa. Pitkäaikaiset työntekijät Anne An-
dersson ja Kirsi Leinonen muistehevat, kun 
jouduttiin rnuuttamaan ensin Sabbatsber-
gin a!ueehta Brommaan ja sitten muutamaa 
kuukautta myöhemmin Sturebyhyn. He ker-
tovat, miten autoihin pakattiin asukkaiden 
seuraksi kattiloita, ruukkukasveja ja palosam-
muttimia, ja kuinka he joutuivat vauhditta-
maan maahareita näiden työssä, kun maalaus-
työt Sturebyn kodissa ohivat kesken asukkai-
den jo muuttaessa tahoon. 

Entistä laadukkaammaksi 

Suomikodin toirninta on tänään vakaahha 
pohjahla, sekä asukkaat että työntekijät ovat 
tyytyväisiä. Hoito on laadukasta ja asuk-
kaiden viihtyvyyteen kiinnitetään erityistä 
huomiota. Tästä saamme tietenkin kiittää 
työntekijöitämme, jotka ovat aina toimineet 
innostuneesti ja asukkaiden parasta ajatelhen. 
Mikään ej kuitenkaan ole niin hyvää, ettei 
sitä voisi viehä vähän parantaa. Sen vuoksj 
toimintaa pyritäänkin kehittämään kaiken 
aikaa. "Emme saa jäädä hepäämään haake-
reilhemme", toteaa toiminnanjohtaja Virpi 
Johansson. Kehitystyöhön voivat vaikuttaa 
myös asukkaat ja heidän omaisensa. 
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Vanhustenhuolto haastava tehtävä 

Suomen kielen hallintoalueeseen kuu!uvien 
kuntien on lain mukaan tarjottava suomen-
kielistä vanhustenhuoltoa sitä haluaville. lä-
hän eivät suinkaan kaikki kunnat kykene, 
vaikka yhä useammaUc paikkakunnalle on 
alettu avata suomenkielisiä osastoja tai ko-
teja. Hoivakotien tarve kasvaa entisestään 
seuraavien vuosikymmenten aikana. Tuntuu 
hyvä!tä muistaa, että Suomikoti saatiin pe-
rustetuksi jo paljon ennen kuin laki siihen 
velvoitti. OD 

Historiikki on luettavissa Suomikodin verkko-
sivulla www.suomikoti.se  

Kirjoittaja on Kielineuvoston entinen vara-
johtajaja suomen kielen huoltaja. Nyt hän on 
Suomikoti-yhdistyksen varapuheenjohtaja. 

SUOMI KOTI 
Suomikodin 20-vuotisjuhlan kunniaksi 

vuonna 2015 julkaistu historiikki. 

Tekstit: Liisa Sihvo Murstam ja Paula 
Ehrnebo. Ulkoasu: Kai Kangassalo 
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KIRJAESITTELY 

Henna Leskelä 

Uusi kirja tarjoaa läpileikkauksen 

kielten puhuttelutavoista 

J
oukko Helsingin yliopiston kielitieteili-
jöitä on kirjoittanut artikkelikokoelman 
Saako sinutelta vai tytyykö teititellä?, jossa 

esitellään eurooppalaisten kielten puhuttelu-
kytäntöjä. Kirjan ovat toimittaneet Johanna 
Isosivi ja Hanna Lappalainen, ja se sisältää 
13 tutkimusta kielten kirjavista puhutteluta-
voista. 

Uralilaisen kielikunnan suomalais-ugrilai-
sesta haarasta mukaan on otettu suomi, un-
kari ja viro. Indoeurooppalaisesta kielikun-
nasta kirjassa ovat germaaniset kielet englan-
ti, ruotsi ja saksa, romaaniset kielet espanja, 
italia, portugali ja ranska seki slaavilaiset 
kielet puola, t3ekki ja venäjä. Kustakin kie-
lestä on oma artikkelinsa, jossa kuvataan niin 
puhuttelun historiaa kuin nykytilannettakin 
kyseisessä kielessä. Kirjasta käy ilmi esimer-
kiksi, että vaikka suomi ja viro ovat lähisu-
kukieliä, niissä sinutellaan ja teititellään aivan 
eri tavoilla. 

Eurooppalaisten kielten käsittelern men 
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samassa teoksessa on kirjoittajien mukaan 
perusteltua, koska kielissä esiintyvällä teitit-
telyllä arvellaan olevan yhteinen alkuperä: 
nykytiedon mukaan Rooman keisaria alettiin 
puhutella monikollisella pronominilla 200-

ja 300-lukujen taitteessa. Tämä johtui siitä, 
että keisareita oli enemmän kuin yksi. Tapa 
kuitenkin siirtyi muidenkin hahhitsijoiden 
puhutteluun ja ylemmiltä yhteiskuntaluokil-
ta alemmille. Nykyään teitittelyn tavat ovat 
moninaiset eri kiehissä. 

Kaytänteet murroksessa 

Osassa esiteltävistä kielistä puhuttelu ei pcI-
kisty vain vahintaan sinuttelun ja teitittelyn 
välillä, vaan teititelläkin voi monehla tapaa. 
Kirjan kolmclletoista kielelle on yhteistä se, 
että puhuttelukäytänteet elävät jatkuvasti: 
Kirjoittajien mukaan peninteisesti vahvoissa 
teitittelykiehissä on viime vuosina havaittu 
merkkejä tuttavallisempana ja epämuodolli-
sempana pidctyn sinuttelun hisäiintymisestä. 



P-, 14 

Toisaalta esimerkiksi Suomessa teitittely on 
taas yleistynyt asiakaspalvelutilanteissa. 

Suomessa sinuttelun murros tapahtui 
1970-luvun alussa pitkälti ruotsin kielessä ta-
pahtuneiden muutosten pohjalta (ns. du-re-
formen). Vaikka sinuttelu yleistyi suomen 
kielessä nopeasti, ej teitittelyä kuitenkaan 
ole koskaan syrjäytetry samalla tavalla kuin 
Ruotsin puolella. z000-luvulla rnuun rnuas-
sa Kansaneläkelaitos ja Verohallinto ovat sur-
tyneet käyttämään sinä-muotoa teksteissään, 
mutta toisaalta tutkijat ovat havainncet myös 
jonkinlaista teitittelyn paluuta. 

Kirjan ote on melko tutkimuksellinen, ja 
siitä on hyötyä esimerkiksi kielenkäytön tut-
kijoille. Lisäksi teoksessa on luettavaa muffie- 

kin kieliammattilaisille, asiakaspalveluamma-
teissa työskenteleville, paljon matkustaville 
sekä kulttuurien välisestä kommunikaatiosta 
kiinnostuneille. Ou 

Kirjoittaja toimii suo men kielen huoltajana 
Kielineuvostossa. 

SAAKO SINUTELLA VAl TÄYTYYKÖ 
TEITITELLÄ? TUTKIMUKSIA 
EUROOPPALAISTEN KIELTEN 
PU H UTTELU KÄYTÄN NÖISTÄ. 
Isosävi, Johanna & Lappalainen, 

Hanna (toim.) 2015 

Tietolipas 246. Suomalaisen Kirjallisuuden 

Seura. 
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Uudissanaterveiset Kielitoimistosta 

U
uriset ja uudissanat !iittyvät läheisesti 
toisiinsa, sil!ä maai!man tapahtumien 
mukana vyöryy rnyös uusia sanoja ja 

käsitteitä. Tä!!ä kertaa Kielitoimiston sa-
napoimintojen taustalla olevissa uutisissa 
on kerrottu onnettornuuksista (aavepyörä), 
Euroopassa yhtäkkiä valtavasti kasvaneesta  

siirtolaisuudesta (järjestelykeskus) ja tietysti 
Suomen po!itiikasta (pakkolaki). Hieman 
kevyemmästä, kampaustrendejä esitteleväs-
tä uutisesta on peräisin muttura, leikillinen 
sana, joka on sanojen mies ja nuttura yh-
distelmä. 

Riitta Eronen 

aavepyörä, haamupyörä Iiikenteessä kuol-
leen pyöräilijän muistoksi turmapaikalle 
tuotava po!kupyörä* 

järjestelykeskus 	turvapaikanhakijoiden 
vastaanottoa organisoiva keskus, jol!ai-
nen on perustettu Tornioon 

liikenneraivo tiellä liikkujien (esim. autoi-
lijan ja pyöräilijän) välille syntyvän kon-
Hiktin aiheuttarna kiihtymys, joka voi 
johtaa odottamattomaan, vaaralliseen 
käytökseen 

muttura miesnuttura, miesten nuttura 
pakkolaki hallituksen yksinään, ilman 

neuvotteluja, säätärnä työe!ärnää sääte- 
!evä laki 

saikku ark. sairausloma 
saikuttaa ark. olla sairauslomalla 
someraivo sosiaalisessa mediassa tiettyyn 

asiaan liittyvä raivokas viestintä 

snappi, snäppi kuva tai video, joka on 
Iähetetty Snapchat-nimise!!ä viestipal.-
velulla, ks. myös snäpätä 

snäpätä, snäppäillä käyttää verkossa Snap-
chat-nimistä valokuvaviestipalve!ua 

turvapaikanhakijoiden järjestelykeskus 
viranomaisten organisoirna keskus, jos-
sa maahan saapuvat turvapaikanhakijat 
rekisteröidään ennen kuin he voivat jat-
kaa matkaansa vastaanottokeskuksiin;  
Suomen ensimmäinen turvapaikanhaki-
joiden järjestelykeskus perustettiin Tor-
nioon syyskuussa 2015 

Kirjoittaja toimii kielenhuoltajana Kotimais-
ten kielten keskuksessa. 
*Ks.  myös Kotuksen verkkosivujen Kuukau-
den sana (www. kotus.fi) 
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kysymyksiä & vastauksia 

u
sein sanotaan, ettei suomen kieles-
sä ole futuuria. Onko tulee olemaan 
-muoto kielenhuollon suositusten 

vastainen? 
Tulevaan aikaan viitataan suomen kie-

lessä yleensä preesensmuotoisella verbill, 
ja tarvittaessa sen yhteydessä täsmentävällä 
ajanilmauksella: Syön paiväl/ista Michelin-
pa/kitussa ravintolassa ensi viikolla. On-

ge/mat hälvenevät varmasti ajan myötä. 
Moitittukin tu/cc o/emaan -rakenne on kuiten-
kin joskus tarpeen: esimerkiksi lause tuotteen 
myynti tu/cc olemaan haastavaa, kun myynti 
ci ole vielä alkanut, ej välittäisi oikeaa merki-
tysrä preesensrnuotoisena. Preesens ej siis aina 
viittaa riittävän selvästi tulevaaii, mutta tu/cc 
olemaan -muotoa ej kuitenkaan tarvita, jos 
tuleva aika käy muuten ilmi asiayhteydestä. 
Tu/ee olemaan -rakenne on ruotsin mallin 

peruja (kommer att göra); osassa kielenhuol-
to-oppaita rakenne on aiemmin nähty tar-
peettornaksi. 

V 
 erbin imperfekti: hoiti vai hoisi, kiiti 
vai kiisi? 

Suomen kielessä on perusmuodos-

sa -taa ja -tää-loppuisia verbej, joiden 
mennyttä aikaa ilmaiseva imperfektimuo-
to päättyy joko -si, -ti tai kummin tahansa. 
Tällaisia ovat muun muassa verbit huutaa, 
huusi; hoitaa, hoiti sekä kiitää, kiisi 	kiiti. 
Vain tietyillä kaksitavuisilla verbeillä on yleis- 

kielessä kaksi vaihtoehtoista imperfektimuo-
toa: hyyt/iä, häätää, kiitää, /iitää, soutaa, vuo-
taa jay/täd. Voi siis käyttää joko muotoa /apsi 
y/si hylly//e tai /apsiy/ti hy//y//e. Murteissa kah-
talaista imperfektirnuotoa esiintyy laajemmin 
ja myös piternrnissä kuin kaksitavuisissa ver-
beissä: pyytää, pyysi tai pyyti, komentaa; ko-
mensi tai komenti (jälkirnmäiset murteellisia). 

M
itä loka tarkoittaa? Mitä se on ruot-
siksi? Voiko ruotsalaisella nimellä 
Loka brunn olla suomalainen alku-

perä? 
Kiel itoirniston sanakirjan mukaan /oka on 
yhtä kuin 'rapa, kura; lika, saasta'. Ruotsalai-
sia vastincita ovat siis esimerkiksi sekä dy että 
smuts. Lokakuun nimitys on mitä todennä-
köisimmin lähtöisin vuodenajalle ominaisis-
ta sääolosuhteista. 
Loka brunn on tunnettu mutakylvyistään, 
joten voisi kuvitella, että suomen /oka-sanal-
la on jotain tekemisrä paikannimen kanssa, 
etenkin, kun alueella on asunut metsäsuo-
rnalaisia. Teoksessa Svenskt ortnamns/exi kon 
kerrotaan kuitenkin, että paikka on saanut 
nimensä Norra ja Södra Loken -järvien mu-
kaan. Ruotsin murreissa tok merkitsee pientä 
vesialuetta. 

Kysymyksiin vastasi kielenhuo/taja Henna Les-
kelä. 
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Inga-Britt Uusitalo 

Semesterimuistoia 

M le olen taas käyny maila. Se tarkottaa 
ette mie olen käyny styykala elikkä ke-
särnökilä. Sielä mie olen tehny heinäi 

ja taistellu sääskitten kansa, ryypiskelly kah-
via kungastoolissa, tehny vihtoja, saunonu 
ulkosaunassa, vaeltannu mettässä ja huntee-
ranu. Semmonen se oh - minun semesteri. 

Yhtenä aamuna ko mie taas istuskelin ja 
hunteerasin niin mulle tuli miehleen ette 
Ruottissa non uupelo asukhaista jokka hal-
vaavat siirtyä maile ja net jokka halvaavat sur-
tyä sinne el löyä asuntoa sieltij silläko sinne 
el kannatte rakentaa uusia taloja, niistä tullee 
liian tyyhriitä. 

Maila kyllä oon vanhoita, tyhjiä taloja 
mutta niitä ej haluta myyä. Net  annethaan 
lahoa menheen, ehikkä niitä piethään kesä-
mökkinä ja sukutaloina. ja joskus jopa suku-
riitoinaki. 

Eikii Ruottissa ole niin moni joka halvaa 
maile sernesterille. Semesterillä haluthaan en-
nen kaikkia hyvuä ilmoja, aurinkopaistetta ja 
lämpöä. Se oon kansa tärkeätä ette sitä saat-
taa olla "yppkopplattu", olla linjoila ja saata-
vissa. ja saatavuus pittää olla kätevä ja mie- 

lelhään ilhmainen. Se oon monele erjrtäjn 
tärkeä, kohta hengestä riippuva, ette saattaa 
mubihiä käyttää joka paikassa niin kiveliössä 
ko ulkohyysikässä. 

Sitten se oon tietenki hyvii ette oon res-
tayrangia hikisaatavissa ja ette oon kauppoja 
hikelä ja ette sitä saapii kokea kulttuuria ehik-
kä jotaki eksoottista ja ette sitä saattaa tehhä 
jotaki joka jääpuu muisthoon. 

Asunto oon kajkista paras ios se oon jonku 
veen vieressä missä oon santaranta ja siumen-
nessä oon tietenki mukava kohata sukulaisia 
ja tuttujaki. 

Mutta eikos se ole kummalista - runtta-
laiset non kauhean innostunheet asuhmaan 
maila esimerkiksi Spanniassa, Bylgaariassa ja 
Tyrkiietissä semesterillä. Sielä oon koko kyliä 
jokka omistethaan aivan runttalaisilta. Sielä 
saapii ruottalaista ruokaa, lämpöä ja aurinkoa 
eikä sielä ole kiehiongelmia, vaikka sitä oon 
ulkomaila. 

Meän kesämökissä ci ole huilaavaa vettä 
kraanassa ja meilä oon ulknhyysikkä. Mubili 
toimii sihloin tiihlöin mutta kylänkauppa tar-
jnaa ruokatavaroita ja viikkoavisia myytäväk- 
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si. ja sielä oon rauhalista ja paljon tuttuja ja 
sukulaisia. 

Koulumuistoj a 

Ko mie olin kläppinä 6o-luvula met kävimä 
koulua joka arkipäivä ja vielä puoli lauantai-
taki. Meän koulua sanothiin B-kouluksi ja se 
tarkotti ette kaks luokkaa oli samassa luokka-
huohneessa ja meitä opetti yks ja sama opet-
taja yhtii aikaa. Tällä opettajalla ej ollu yht-
hään apulaista, sjjheen ajkhaan ej ollu asjs-
tenttiä ees tjossa vaikka varmastj monestj olis 
ollu tarve. Soon ojkeasthaan kummaljsta ette 
met kajkjn opima lukheen! 

Minun ensjmäjnen opettaja oli pikkukou-
lunopettaja nimeltä Hilda. Mutta kaikin kut-
tuit sitä Hildaopettajaksi. Sen mjes oli Vjlk-
ko ja sitä sanojt kajkin opettajan-Vilkoksi. 
Kelhään muula vajmola ci ollu mjestä heän 
vjran jälkhiin meän kylässä, ej muula ko Hil-
daopettajalla. Ej koko kylässä! 

Meän kylässä o jj kyllä vaimonen kaup-
pias, vaimonen tjoskinomistajaja ja koulu-
kuukkerskaki. Mutta ej kukhaan sanonu 
ette tjoskin-Heimeri ja kuukkerskan-Ei-
no. Mutta opettajahaan oh täheljnen ja 
arvokas virka sjiheen ajkhaan, paljon tä-
heljsempi ja arvokhaampi ko kauppi-
as, tjoskinomistaja ja koulukuukkerska. 
Nykyhnään ej halvaa paljon kukhaan alkaa 
opettajaksi! Ej se ole mjkhään arvokas am-
mani ejkä ol!enkhaan parempi ko kokkj eljk-
kä saföri. 

Opettajan paikka oon aika kehno ja nt-
ten kovasti kaehtjttua kesäluppaa ej haa-
vejle ennää njjn moni. Nyt alkaa jo mone-
la kantila olheen niin suuri pula opettajista 
ette valtio oon sekkajntunnu tähhään ja al-
kanu rahottamhaan opettajille kariäiirima-
holisuuksia. Opettajat saattavat hakea en-
s j_opettajaksi, ruotrjksj njitä sanothaan förste 
lärare. Sjlloin net saavat vjjs tuhatta kruu-
nua enämpi kuukauvessa palkkaa ja maho-
hisuuen kehittää koulua jollaki alala. Se oon  

valtion yritys ette parantaa opettaja amma-
tjn mainetta ja arvostusta yhtejskunnassa. 
Ko rnie alojn ensimäisheen luokhaan meilä 
olj mustataulu sejnässä johonka opettaja kir-
jotteli, nykyhnään oon whiteboardi. Ja joka 
kouluaamu alko aamukokkouksella, (mor-
gonsamling) ja sjlloin Hildaopettaja istu 
uruitten taa ja pelasi vjrsjä ja met seisoima 
koulupenkitten vheressä ja laulojma "Din kla-
ra sol går åter upp.....("Sun kjrkas aurjnko 
nousee taas .....) Nykyaikana ej tohi paljon 
laulaa "Den blomstertid nu kommer" äksaa-
mipäivänä, sjlläko pölkö oon njjn suurj ette 
joku saattaa loukkajntua. 

Mejlä oli pjkkukoulussa hyvinkjrjotusta, 
(välskrivning), ko met opima kirjottamhaan 
puustaavia pännilä ja pläkilä. Met sajma iii-
makaupala oppia tekheen kommeita puus-
taavia joissako olj pitkiä kojkkaavja viivoja. 
joka koulupenkissä oli pikkunen reijänsia 
pläkkipurkile ja kajkjla oli oma pläkkipännä 
jossako oli vasittu terä jotako kosketethjin 
pläkissä ja semmonen hyvä imupaperi, (läsk-
papper), piti olla valhmiina vieressä jos sattus 
tiputtamhaan pläkkiä sopimattomasti. 

Nykyaikana ej anneta käsikirjotuksel-
le niin suurta arvoa. Lapset saavat käyt-
tää daattoria ja plattaa ehikkä lukulau-
taa, eikä se piettä kaikesti njjn nuukana 
kunka sitä tavvaa ko sitä vain kirjottaa. 
Muita kouluaihneita oli tietenkj lau-
lua, riittausta, äitinkieltä, kotiseututie-
roa, jeukrafiita, kristentummia, luo- 
non tietoa, 	räkinkiä 	ja 	jymnastiikiä. 
Aitinkieleksi räknäthiin vain ruottjnkieltä ja 
kotiseututieoksi annethiin tietoa Ruottista. 

Se piethiin tähelisennä opettaa meile vjjt-
sipoista ja kantarelhistä ja eteläruottin suurista 
vaaroista jättiläisistä väyhistä - Viskan, Lagan, 
Nissan ja Atran sen siihaan ko antaa tietoa 
meän seuvun kasvista ja vaaroista ja oppia 
mikä Tornionväylä ja Kaihnuunväylä oon. 
Jymnastiikitiimala opettaja päätti kukka sait 
valikoija laakit ja joka kevä meitä käytethiin 
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Ajatuksia mettästä täältä Aapuavaaran, Jupukan, 
Huhtavaaran, Kuusilaen ja Ahmavaaran rintheiltä 

K
omie istun tää!ä juurakon päälä mi-
nun mettässä niin mie aavistan hilja-
suuen minun ympäri!läni. Mutta se 

oon vain näenäinen. 
Vaikka ej mikhään !iiku, muu ko haa-

vanlehti eikä mikhäin muu kuulu, ko 
tikkalinnun koputus niin mie saatan sen-
tähenki aavistaa kunka suuret voimat ym-
päröivät minua. 

Kunkas moni meistä mettitten kulkiois-
ta, miehistä ja vaimoista, aattelevat ette esi-
merkiksi yks koiju haihtuttaa monia satoja 
litroja vettä päivittäisin ja ette sen tappion 
koko aijan pittää täyttää. 

Ajatukset menevät niishiin fiihniin vesi-
putkhuin jota myön nämät vesimäärät kul-
jetethaan, aina pieniimistä juuri!angoista 
maassa, jokhaisheen lehtheen, puun laih-
vaan asti. ja aivan hi!jasuuessa! 

Samala laila jatkuu valtava määrä nä-
kymättömiä prosessia joka paikassa meän 
ympiiri, kaikissa kasvisoluissa. Meän !ike!ä 
aivan hi!jauuessa. 

Voi,jos met linnunsilmin näkisimmä 
kunka puut levittävät oksansa, ette net saa-
yat maholisiiman paljon auringonva!oa. 

Mettä!ä ej ollu ennen vanhaasta niin 
korkea arvo, maanviljely-yhtheiskunnassa. 
Silloin tarvithiin peltoja ja nyitysmaita ja 
niilä oli korkeampi arvo. Suuria aluheita  

polterhiin niinku kansa hii!ihautoja ja ter-
vahautoja. Ja kaikki tehthiin simS uskossa 
ette mettä uuistuis samanlaiseksi. 

TäIlä minun mettäretke!ä mie kävelen 
hithaasti polkuja myön joitako myön mie 
olen pienestä saakka kulkenu. Tää!ä mie 
saan taas ihmetellä tätä ihmettä joka oon 
mettä. Mie uskon ette kaikila ihmisillä oon 
mettä syämessä, mettä jossako ei konheit-
ten ääni kuulu, mettä jossako oon moni-
puo!inen kasvilisuus ja elämistö. 

Rakhaimassaki mettässä saattavat syys-
tuulet puhaltaa ja vettää tukasta ette pää 
paljastuu. Hyöntheiset ja sienet syövät sen 
aina luusthoon asti, kerta toisen perhään 
ja ukkonen sytyrrää valkeat. Mutta sie!tä 
tuhasta ja niistä jäänöksistä sikiä aina uusi 
mettä joka kulkee uutheen katoavaisuut-
heen. 

Merrä!ä saattaa olla tuhansia kasvoja ja 
tuhansia eri hahmoja. 

Sie kulkia- ihmette!e tätä joka oon met-
tää! 

Näin Uuentalon Paavon hunteerinkiä Aa-
puasta päin. 

Paavo oli luononsuojehia, mettämiesja arki-
päivänfi/osooffijoka bokakuun ensimäisenä 
päivänä 2014 jätti tämän maj/man. 

hihtoretkilä Annintarhaala ja Töyrän törmäs- käpäs siinä. Se oon hyvä ko saapii hiikkua 
sä. Nykyaijan kursiplaanissa jymnastiikile ej musikhiin, soon vain se ette moni tykkää ette 
fue mithään hihtomisesta vaikka Ruotti oon tansi oon syntiä. 
hyvä hihtokansa ja meilä oon niin pitkät tal- 	Paljon oon siis muuttunu koulussa näinä 
vet. Sen siihaan painostethaan tansia. ja mi- vuosina. s 
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Puuta ja heinäa** kieliohjelmasta 
Syksy ja syys 

Miksis joskus sanothaan syksy ja ja toisti syys? 
Syksy-sanasta tunnethaan kansa variant-

ti syys, joka essiintyy ussein yhtyssanoitten 
alkuosina, esirnerkiksi sanoissa syyskuu, 
syysvaatheet, syysilrnat ja syyspäiväntashaus. 
Mutta miksis se oon niin ko näissä toisissa 
vuosikausissa ej ole niin? Sehään sanothaan 
kesä ja kesäkuu, talvi ja talvivaatheet ja kevä 
ja keväpäiväntashaus. 

Maile ja maila 

Onkos se tavalista ette sanoa maile ja maila? 
Meilä käytethään sannaa maile ja maila 

monela laila. Kaupunkilaiset niinku esimer-
kiksi Kirunalaiset tykkäävät tulla maile, Tor-
nionlaakshoon, ko net oon leetissä. 

Silloin sannaa maila käytethään niinku 
vastakohtana kaupunkhiin ja silloin maila 
merkittee "på landet". Merimies tullee tie-
tenki kansa maile elikkä maihiin, går iland. 

Ukkosenkorento 

Mistäs sana ukkosenkorento/ukkoskorre tul-
lee? 

Suomessa sanothaan ukkosenkorentoa 
elikkä ukkoskorrea, sudenkorenoksi. 

Se tuntuu kummaliselta jos alkaa huntee-
raahmaan mistä se oon tämmösen nirnen saa-
nu. Johtuukos se siittä ette se viittaa sutheen, 
siis susi- sanhaan? Ej mie uskon ette se viittaa 
suvi sanhaan. Kessäähään sanothaan kansa 

suveksi. 
Mutta miksis meänkielelä sanothaan sitä 

ukkosenkorenksi ko se sanothaan ette ukko-
senkorenot lentelevät ennen kaikkia komeal-
la ilmala? 

Ynimärys boj ja jarki tjöh, ja Joo kilkasi 
köyhyys 

Mitäs sanonilla tarkotethaan? 
Seuraavat sanonat; "Ymmäryys hoijajärki 

tjöh"ja 'joo kilkasi kiyhyys" oon aivan tuttu-
ja kuitenki mulle. TätS ensimiisistä sanon-
taa "Ymmärys hoi ja järki tjoh" käytethään 
ko joku irunisesti kaipaa joltaki toiselta 
ihmiseltä järkeä elikkä viishaita vastauksia. 
Ko kuttuu koiraa niin sanothaan "tjöh". 

'joo kilkasi kiyhyys" sanothaan ko sitä esi-
merkiksi oon voittanu rahhaa, sitä oon rikas-
tunnu niin ette kestää kehua ja vaikka kilkas-
ta ilosta! 

Ainiän käkenä 

Miksis sanothaan 	ette olla ko "äimän 
käkenä"? Tämä sanonta saattaa tarkottaa ette 
ollapäissä elikkä hämmästynny. 

Aimii oon suuri neula ja suuressa 
neulassa oon suuri neulansilmä. Ko sitä 
oon Simän käkenä niin sitä oon kauhean 
hämmästynheenä ja hämmästynny ihminen 
kuvathaan useasti suu kahalens auki. Ja jos 
sitä oon oikein päissä niin suu ei kaikesti pysy 
kiini, soon kahalens auki ja välistä tippuu vie-
lä kuolaki sieltä. 

Mutta kunkas sana käki tähhään liittyy? 

Meile tullee siis Kieliohjelmaan jos minkälai-
sia kysymyksiä ja visshiin kysyrnykshiin ej ole 
aina niin helppo vastata. 

Kielivaimo Inga-Britti 
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kortfattat om innehållet 

3 Chefredaktörens spalt 
4 Riitta Korhonen och Sari Maamies 

är redaktörer för boken Kielitoimiston 
kielioppiopas. 1 artikeln presenterar de 
boken som innehåller instruktioner om 
hur man kan förhålla sig till grammatisk 
variation inom finskan. 

9 Mårton Hirvonen har i sin pro gradu-
avhandling undersökt finskans konstruk-
tioner "alkaa tekemään" och "alkaa te-
hdä". 

12 Elina Vitikka har undersökt så kallat 
hat-tal i sin pro gradu-avhandling. Hat-
tal finns inte med som egen brottsru-
bricering i finländsk lagstiftning, utan 
sorteras under till exempel hets mot folk-
grupp eller liknande. 

16 Liisa-Maria Lehto berättar i sin artikel 
om finländare i Japan. Det bor ca 600 

finska medborgare i Japan, de flesta i 
Tokyo. 

19 Kaarina Pitkänen-Heikkilä presenterar 
databasen Vetenskapstermbanken i Fin-
land i sin artikel. 

23 Paula Ehrriebo är en av skribenterna som 
skrivit Finskt äldrecentrums historik. 
Historiken finns fritt tillgängligt på web-
ben. Vårdhemmet fyller 20 år zoi. 

26 Henna Leskelä presenterar boken Saa-
ko sinutella vai tiytyykö teititellä som 
handlar om tilltaisformerna i europeiska 
språk. 

28 Riitta Eronen presenterar nyord i Lins-
kan. 

29 Henna Leskelä svarar på ett antal språk-
frågor. 

30 Inga-Britt Uusitalo skriver om och på 
meänkieli. 

34 Kortfattat om innehållet 
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K*iel*iv*iesfi 
Suomi ja meänkieli Ruotsissa 3.2015 

SISÄLLYS 

3 Päätoimittajalta 

4 Kielenkäyttäjä normien ja vaihtelevien muotojen välissä 

Riitta Korhonen ja Sari Maamies 

9 Itsepintainen alkaa tekemään kantaa omia merkityksiään 

Märton Hirvonen 

12 Vihapuhetta vai ej - kirjoittajan intention tulkinta kielentutkijan 

näkökulmasta [lina Vitikka 

16 Käytännön kieli - tärkeä kieli? Lilsa-Maria Lehto 

19 Tieteen termipankki kokoaa tieteelliset käsitteet samaan tietokantaan 

Kaarina Pitkänen-Heikkilä 

23 Suomikoti 20 vuotta Paula Ehrnebo 

26 Uusi kirja tarjoaa lapileikkauksen kielten puhuttelutavoista 

Henna Leskelä 

28 Uudissanaterveiset Kielitoimistosta Riitta Eronen 

29 Kysymyksiäja vastauksia Henna Leskelä 

30 Semesterimuistoja Inga-Britt Uusitalo 

34 Kortfattat om innehållet 
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Avsändare: 	 PORTO BETAI 
Kiehviesti 

Språkrådet 

Box 20057 

104 60 Stockholm 

Tervetuloa juhlaseminaariin 
6.11.2015! 

Ruotsinsuomalainen kielenhuolto täyttää tänä vuon-

na 40 vuotta ja Kieliviesti-Iehti 35  vuotta. Juhlavuoden 

kunniaksi järjestämme seminaarin Tukholman Suo-

mi-instituutissa perjantaina 6.11.2015. Aamupäivän oh-

jelma on suomenkielinen, iltapäivän ruotsinkielinen. 

Seminaari on maksuton, mutta vaatii ilmoittautumisen 

puhelimitse 08-455 4220 tai Kielineuvoston verkkosivul-

la www.sprakochfolkminnen.se. 

Tervetuloa! 
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