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päätoimittajalta 

Kielineuvoston suo-
men kielen huoltajat 

Hannele Ennab, Henna 

Leskeläja Runa Heik-

kilä kiittävät lukijoita 

juhlavuodesta ja 

toivottavat kaikille 
hyvää uutta vuotta 

2016! 

.. 
Arvoisa lukija! 

T
ämä vuosi on todellinen ruotsinsuo-
malainen juhlavuosi. Ruorsinsuoma-
lainen kielenhuolto täytti tänä vuon-
na 40 vuotta, sil!ä Kielineuvoston 
ede!täjä Ruotsinsuornalainen kielilau-

takunta perustettiin 1975. Tämän kunniaksi 
järjestimme juhlaseminaarin 6. marraskuuta 
Tukholmassa. Muutamia seminaarin esite!-
rnistä julkaisemme artikkeleina lehden tässä 
numerOSSa. 

Kieliviesti perustettiin 35  vuotta sitten, 

vuonna 1980. Lehden sisältö on säilynyt suu-
rin piirtein samanlaisena näihin päiviin, mut-
ta vuodesta 2009 !ehdessä on julkaistu myös 
meänkielisiä artikkeleita. Vuodesta 2001 leh- 

teä on kuvittanut piirtäjä Markku Huovila, ja 
juhlavuoden kunniaksi olemmekin koonneet 
Huovilan piirrokset yksiin kansiin kirjaan 
Kielikuvat. Kirja esitellään !ehden sivulla 26, 

se maksaa ioo kruunua ja sitä voi tilata Kie-
lineuvostosta. 

Vuonna 5975 perustettiin Ruotsinsuoma-
laisen kielilautakunnan lisäksi myös Ruotsin-
suomalaisten kirjoittajien yhdistys ja ruotsin-
suomalainen kustantamo Finn-Kirja. Myös 
Suomen puo!el!a on kielenhuol!on juh!avuo-
si: sisarvirastomme Kotimaisten kielten kes-
kuksen Kielitoimisto täYttää 70 vuotta. On-
nittelut kaikille! 

Runa Heikki/ii 
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RUOTSINSUOMALAISTA KIELENHIJOLTOA 

Runa Heikkilä 

Ari Laitinen - ruotsinsuomaaisen 

kielenhuolion konkari 

R
uotsinsuomalaisen kielenhuollon grand 
old man, Ari Laitinen, oli kunniavie-
ras ruotsinsuomalaisen kielenhuohlon 

juhlaseminaarissa 6.11.2015. Laitinen piipah-
ti myös Kielineuvostossa kertomassa kiehen-
huohlon ja oman kielenhuoltajanuransa vai-
heista. 

Laitinen on kotoisin Jyväskyhästä. Ruot-
siin hän muutti vuonna 1968, ja jo sirä ennen 
hän oli parina kesänä Ruotsissa töissä. Laiti-
sen koulutustausta on monipuohinen. Hän 
on opiskehlut niin suomea ja pohjoismaisia 
kiehiä kuin biohogiaa ja kemiaakin. Yhtä mo-
nipuohinen on työkokemus ja työpaikkojen 
kirjo: panimo, mielisairaala, mainostoimis-
to, radio, viikkohehti, koulu, kustantamo ja 
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Ruotsinsuomalainen kielilautakunta. Hän 
pitääkin tärkeänä sitä, että on saanut ehä-
mänkokemusta monelta alalta siitä on ohlut 
hyötyä myös kielenhuoltajan työssä. 

Ruotsinsuomalajsen kielenhuollon 
taustaa 

Laitinen kertoo, että ruotsinsuomahaista kie-
lenhuoltotyötä tehtiin jo ennen vuotta 1975, 
jolhoin Ruotsinsuomalainen kiehilautakunta 
perustettiin. 

- Toimin seitsemänkymmentähuvulha 
Ruotsin radiossa freehance-toimittajana. Ra-
dioon tuhi toisinaan kiehikysymyksiä, ja kiehi-
asioista kiinnostunut kohlegani Leena Häyry-
nen ehdotti, että alkaisin toimittaa kiehiohjel- 



Ari Laitinen, omakuva 

maa. Mietimme ohjelmalle sopivaa nimeä, ja 
Leena hyväksyi ehdotukseni: Sanaseula. Otin 
viikoittaisessa viisiminuuttisessa esille sellai-
sia kysymyksiä, joihin olin itse kääntäjän- ja 
toimittajafltyössäfli törmännyt tai joita mi-
nulta oli kyselty. 

Sanaseulasta tuli yksi suomenkielisen 
radion pitkäikäisimmistä ohjelmista; sitä 
lähetettiin yli 20 vuoden ajan ajan. Loppu-
vuosina Sanaseulan tekijäjoukko laajeni ja 
ohjelmien sisältö monipuolistui. (Laaja-alai-
sella linjalla jatkaa myös Sisuradion uusi kie-
liohjelma Kielipuoli.) 

Ari Laitinen on työskennellyt kielen pa-
rissa monella taholla. Maahanmuuttoviras-
tossa hän aloitti kielenkääntäjänä vuonna  

1971, ja siellä hän sai kohlegansa Irma Hen-
rikssonin kanssa ratkoa käännösongelmien 
ohehla myös terminologiaan ja kielenhuol-
toon hiittyviä kysymyksiä. Kiehijaostossa työ-
hön kuului mm. työmarkkina-, sosiaahi- ja 
lakikielen sanastojen laatimista tulkeihle, sa-
moin asioimistulkkien koulutusta kesäkurs-
seilla. Myös työskennellessään toimittajana 
Viikkoviesti-lehdessä Laitinen sai vastail-
la lukijoiden esittämiin kiehikysymyksiin. 
Keskeisimpänä hahmona 1960- ja 1970-IU-
vuihla Ruotsissa puhutun suomen kuvaaj ana 
ja kehittäjänä oli Osmo Hormia, Tukholman 
yhiopiston suomen kielen ja kirjahlisuuden tu-
hisieluinen professori, jonka oppilas Laitinen 
oh. Yhteiskunnallisesti suuntautunut Hor- 
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mia suomensi vuoden 1970 vaiheilla Ruot-
sin sosiaaliluettelon ja joutui tä!!öin luomaan 
suuren osan keskeistä yhteiskunnallista sanas-
toa. Laitinen jatkoi tätä työtä aikana, jolloin 
ej ollut käytettävissä tietokoneita, ej nettyh-
teyksiä eikä aina muitakaan mahdollisuuksia 
tarkistaa kaikkien termiehdotusten paikkan-
sapitävyyttä. Silloiset sanakirjatkin oh tehry 
lähinnä Suomen oloja silmälläpitäen. 

- Haastejta oli enemmän kuin tarpeeksi, 
joskus tuntui jopa siltä kuin olisi erehdyk-
sessä saanut ylleen ljian suuren takin. Erää-
nä päivänä työhuoneeseeni Riddarholmenil-
la astuj iäkäs suomenruotsalainen kielimies, 
oppikirjojen laatija Anders Collfn pohtimaan 
kanssani tekeillä olevan sanakirjansa (Uusj 
ruotsi-suomi sanakirja, Otava 1989) käännös-
ehdotuksia. Collinin klassikko Ruotsin kie-
len käännöstehtäviä olj tullut tutuksj lukio-
luokilla, ja nyt niiden legendaarinen tekijä oh 
edessäni kyselemässä neuvoja minulta! 

Ruotsi oli tuolloin yhteiskunnalhisen ke-
hityksen osalta hyvän matkaa Suomea edellä. 
Monille keskeisille termeille ja käsjttejlle ej 
vjelä ollut suomenkielistä vastjnetta. Kääntä-
jät ja tulkit joutuivat usejnkjn siltä istumal-
ta tavalla tai toisehla selvittämään suomeksi, 
mistä milloinkin oli kysymys. 

- Joskus oli pakko kourajsta hattuaan 
todella syvältä. Työtehtävät kun saattoi-
yat koskea kaikkea maan ja taivaan väljltä: 
edessä pöydällä voi olla käännettävänä ratti-
juoppoustuomio, valtiollisen tjedotuslehden 
Viikkoviestin artikkeleita, postikortteja Olof 
Palmelle, sahateolhisuuden työehtosopimus, 
veroilmoitusopas, haukkumakirje viranomai-
selle, kemialhisen WC:n asennusohjeet. 

Apua asiantuntijoilta 

Työssä kääntäjänä ja toimittajana syntynyt 
eri alojen osaajien verkosto oli avuksj, kun 
omat rahkeet eivät riittäneet - mitii tapah-
tui usein. Pohjois-Ruotsista lähtöjsjn oleva 
tukholmalainen kaksikielinen juristi Yngve 

Nestén tarjosi auhiisti apuaan, samoin Maa-
hanmuuttovjraston tuikkikoulutuksesta vas-
tannut oikeus- ja konferenssituhldd Fredrjk 
Hafrén ja viraston sosiaaliahan asiantuntija 
Sirkka Kaasila. 

- Lahden yli jouduttiin soittelemaan tuon 
tuostakin termien perään. Kjitolhjsena muis-
telen, miten rnuuan helsinkiläinen insinööri 
Nyman, jota en koskaan tavannut ja jonka 
etunimeäkään en painanut mieleeni, antoj 
yleensä tekniselle termihle suomalaisen vasti-
neen viidessä sekunnissa - rahatta ja hinnat-
ta! 

Osmo Hormian alkuun panemaa ruot-
sinsuomalaista kielenhuoltotyötä vauhditta-
maan astui 1974-1975 tojnen tuhisiehu: filo-
sofian hisensiaatti Soifrid Söderhind, kielen-
kääntäjänä ja tulkki. Laitinen arvelee, että 
lautakunnan perustaminen oljsj hykkäytynyt 
vuosilha ilman Söderhindin järkiperäistä ja 
tarmokasta työpanosta. 

Lautakunta perustetaan 

Ohlessaan suorittamassa asevehvolhisuuttaan 
Siviihipuolustuskoulussa 	Katrineholmissa 
Laitinen sai puhelun. Soittaja oli Söderhind, 
joka kertoi Ruotsinsuomalaisen kiehilauta-
kunnan perustamisesta ja kysyi Laitiselta, 
vojsjko tämä ryhtyä kiehilautakunnan kans-
1jan esimieheksj. Puhehun aikana Laitinen 
lupautuj tehtävään. Kielenhuoltotyötä hän 
hoiti ens in kotinsa työhuoneesta käsin. Vuo-
sien varrehla koottu kiehialan kirjasto kymme-
nine eri alojen sanastoineen tuhi näjn ahke-
raan käyttöön. Ennen pitkää lautakunnahle 
järjestyi työhuone Ruotsin kiehilautakunnan 
muuttaessa uusiin toimitiloihin Birger Jarls-
gatanille. Siehlä Laitinen sai avukseen Han-
nele Ennabin, jonka kiehitaitoja ja kielen-
tajua hän oli oppinut arvostamaan tämän 
toimjessa opiskeluaikanaan kesätöissä kään-
täjäharjoittehijana Maahanmuuttovirastos-
sa. Lautakunnan budjetti oli ahuksi varsin 
niukka: Ruotsin valtiolta saatu vuotujnen 
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määräraha 50 000 kr muodosti siitä pääosan. 
Lautakuntaan tuli mitä erilaisimpia kysy-
myksiii, usein kääntäji1t, tulkeilta, opettajil-
ta, toimittajilta tai muilta, joille moitteeton 
suomen kieli oli tärkeä. Moni oli törmännyt 
työssään ruotsinkieliseen sanaan tai sanon-
taan, johle kaipasi suomalaista vastinetta. 
Harvinaista ci ollut sekään, että kysyjä ilmaisi 
tarvitsevansa tukea kielikiistassa. Molemmat 
osapuolet olivat useinkin oikeassa, erimiehi-
syyttä oli syntynyt makuasioista. 

- Kielipohiisiksi Hannelesta ja minusta 
ej juurikaan ollut, rnutta muunlaista apua 
tarjottiin mahdollisuuksien mukaan. Erään 
Haaparannalta työtä hakevan virolaisen 
eläinlääkärin piti osoittaa suomen kielen tai-
tonsa voidakseen saada työpaikan. Niinpä 
hän soitti meille lautakuntaan, ja kun tote-
sin että soittaja, virolaisesta korostuksestaan 
huolimatta, puhui täysin ymmärrettävää suo-
mea, johla luulisi selviävän niin koiran kuin 
sen omistajankin kanssa, niin kirjoitin hä-
nehle todistuksen suulhisesta suomen kielen 
taidosta. Ruotsinsuomalaisessa kielilautakun-
nassa saimme jo alusta alkaen hoitaa erään-
laisen yleisen tietotoimiston virkaa. Työteh-
tävät laajenivat. Esitelmöin kielenhuollon ja 
terminologian alalta ruotsalais-suomalaisissa 
kääntäjäseminaareissa, mihloin Espoon Ha-
nasaaressa, milloin Tukholman yhiopistossa. 
Opetin myös suomalaisten radiotoimittajien 
kiehiseminaareissa eri puohihla Ruotsia. Kie-
lenkäyttöä pohdittiin toimittajien kanssa niin 
Radio Norrbottenissa Luulajassa kuin suo-
menkiehisessä toimituksessa Skövdessäkin. 
Lautakunta teki yhteistyötä Kotimaisten 
kielten tutkimuskeskuksen kanssa, ja lauta-
kunnassa oli sekä suomen että ruotsin kie-
len edustajat Suomesta. Puheenjohtajana 
toimi Osmo Hormia ja varapuheenjohtaja-
na professori Bertil Molde Ruotsin kiehilau-
takunnasta. Maahanmuuttovirastossa toimi 
kiehijaosto, jossa eri kielten kääntäjihlä oh 
mahdolhisuus neuvotella yhdessä käännöson- 

gelmista. Jo silloin todettiin, että oli eduksi, 
kun eri kielten käännösmahleista voitiin or-
taa oppia ja saada ideoita. Maahanmuutto-
virastossa aikanaan työskennehleistä Hanne-
le Ennabin ohehla kaksi muutakin kääntäjää 
aloitti sittemmin Ruotsinsuomalaisessa 
kiehilautakunnassa: Paula Moisander ja Paula 
Ehrnebo. 

Taide vei mukanaan 

- Niin lähehlä sydäntä kuin kieliasiat minul-
le ohivatkin, nuo- 
ruudessa syntynyt 
intohimoni 	ku- 
vataiteeseen alkoi 	Ruotsinsuomalainen 
kuitenkin vieda 
minua mukanaan. 	kielilautakunta 
Kävi ilmeiseksi, 
ettei maalaaminen 	syntyi sosiaalisesta 
jäisi harrastuksek- 
si, vaan siitä tuhisi 	tulauksesta, tarve oh 

minulle elämän- suuri 
tapa. Kielenhuol- 
toon 	hiittyvien 
tehtävien hoitoon 
ei jäisi riittävästi aikaa. Samoihin aikoihin 
minulle tarjoutui tilaisuus järjestää elämäni 
ensimmäinen näyttely Galleri Skriptors Hör-
nassa Hornsgatanilla Tukholmassa. Niinpä 
päätin jättää kielilautakunnan esimiehen teh-
tävät minua pätevämmille ja siirtyä vapaaksi 
taiteihijaksi. 

Laitisen debyytti oli vuonna 1978 Tukhol-
massa, ja sen jälkeen hän on pitänyt toista 
sataa näyttelyä Euroopassa ja LJSA:ssa. Lai-
tisen teoksia on esillä yksityisissä ja julki-
sissa kokoelmissa, Ruotsissa muun muassa 
Pohjoismaisessa akvarehhimuseossa Tjörnissä. 
Akvarelhiopetuksen Laitinen ahoitti 90-luvun 
alussa ja jatkaa sitä edelleen. Suomen-, ruot-
sin- ja englanninkiehisiä kursseja hän on oh-
jannut Suomen ja Ruotsin hisäksi Norjassa, 
Virossa, Larviassa, Portugahissa, htahiassa, Ve-
näjählä, Ranskassa ja Kroatiassa. Pääosa osa]- 
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listujista on kuitenkin Ruotsista tai Suomesta. 
Keväällä 2015 Suomessa julkaistiin Minervan 
kustantamana runoilija Anna-Mari Kaskisen 
ja Ari Laitisen yhteistyönä syntynyt kirja Tä-
nään sinua kiitän. Parhaillaan kaksikko työs-
tää seuraavaa kirjaa, joka julkaistaan kevääl-
lä 2016. Sen kuvitus koostuu Laitisen men-
maalauksista. Taiteilijan kädestä on syntynyr 
myös julisteita sekä kirjan- ja levynkansia 
suomalaisille ja ruotsaiaisilie kustantamoille 
ja levy-yhtiöille. 

Taiteilijantyön ohessa Laitinen on ollut 
monessa mukana. Hänen vaimonsa työ !ää 
kärinä on vienyt pariskunnan monesti ulko-
maille, muun muassa Nigeniaan ja Thaimaa-
han. Ulkomailla Laitinen on mm. laatinut 
bangkokilaisen lähetyssairaalan terveyskasva-
tustyöhön liittyviä kuvituksia ja AV-ohjelmia. 
Singaporessa hän on ottanut valokuvat kiina-
laiseen kasviskeittokirjaan. Pohjois-Nigenian 
Kadunassa hän on maalannut alttanitaulun. 
Burman viidakkoalueella Laitinen on Thai-
maasta käsin käynyt kolmesti, ensimmäisellä 
kerralla sora-alueella sijaitsevan Salween-joen 
yli uiden! Aivan kokonaan ei Laitinen kielia-
ian töitii kuitenkaan ole jättänyt. Hänen ää-
nensä kuuluu Suomessa selostajana monissa  

mainoksissa ja tietovideoissa. Hän on myös 
viime vuosina harrastuksenaan koonnut tu-
hatmäärin suomen kielen idiomeja, joista jul-
kaistaan kooste Kieliviestjn tulevissa nume-
roissa. Haastatrelun lopuksi Laitinen sanoo, 
että vuonna 1975 oli korkea aika perustaa 
Ruotsinsuomaiainen kielilautakunta. Suo-
malaisiahan oli ollut Ruotsissa jo kauan, kiel-
tä oli puhuttu pitkään, mutta ruotsinsuomi, 
myös vasta muuttaneiden kiehi, oh selvästikin 
alkanut olla huollon tarpeessa. 

- Ruotsinsuomalainen kielilautakunta 
syntyi sosiaalisesta tilauksesta, tarve oli suu-
ri. Lautakunnan palvelut tarjosivat pienten 
alkujen päivinäkin halukkaille kielenhuoltoa 
ja terminologista tukea. 

Ari Laitinen iloitsee kielilautakunnan toi-
minnan kasvusta ja monipuolistumisesta, 
mutta toteaa, että suomen kieli Ruotsissa on 
tänäänkin monella tavoin uhanalainen. Vä-
hemmisrökieli ruorsinsuomi jää helposti pa-
penna hyllylle, koska sen kuvitellaan tulevan 
halvemmaksi. 

- Kieltä, sen käyttöä ja käytrömahdolhi-
suuksia koskevat ongelmat on tunnisrettava 
ja runnusrettava, kissa on nostettava pöydälle 
ja sille on tehtävä jotakin! 05 

Kielenhuoltoseminaari 2016 
Kielineuvoston perinteinen kielenhuoltoseminaari järjestetään ensi vuonna 
perjantaina 4.3.2016 Suomi-instituutissa Tukholmassa. 

Lisätietoja myöhemmin verkkosivustollamme www.sprakochfolkminnen.se. 
Tervetuloa! 
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RUOTSINSUOMALAISTA KIEIENHUOLTOA 

Paula Ehrnebo 

Ruotsinsuomalainen 

kielenhUOIW 40 vuotta 

R
uotsinsuomalaisen kielenhuollon perus-

tamisesta on 40 vuotta. Olen yrittiinyt 
miettiä, millaista ruotsinsuomi olisi ti-

nään, ellei kielenhuoltoa olisi saatu aikaan 
1970-luvulla. Sitä on vaikea tietää, mutta to-
dennäköisesti kirjoitetussakin kielessä olisi 
nykyistä enemmän ruotsin sanoja ja muuta 
ruotsin vaikutusta. Ainakin on varmaa, että 
meillä ej olisi niitä lukuisia sanastoja, joita 
Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan aikana 
laadittiin. Sanastojen puuttuminen olisi puo-
lestaan johtanut siihen, että termien käyttö 
olisi sekavampaa kuin nyt. 

Entä voitaisiinko nyt vuonfla 2055 pe-
rustaa vastaava elin? En ole lainkaan varma, 
vaikka olemme saaneet kielilain, joka velvoit-
taa yhteiskunnan huolehtimaan kansallisten 
vähemmistöjen kielistä, ja vaikka myös laki 
kansallisista vähemmistöistä ja vähemmis-
tökielistä on kohottanut suomen kielen ase-

maa. 

Ruotsinuomalainen kielilautakunta pe-
rustettiin todelliseen tarpeeseen. Tulkkien 
ja kääntäjien käyttö oli lisääntynyt erittäin 
nopeasti 1960-luvulta lähtien. Nämä oh-
yat todenneet työssään, ettei ollut mitään 
elintä, josta olisi voinut kysyä suomenkie-
hisiä vastineita Ruotsin yhteiskunnan kes-
keisten ilmiöiden nimityksille. Silloin oh 
kyse todella keskeisistä ilmiöistä, kuten 

landsting ja Försäkringskassa. Koska Suo-

messa ej ole vastaavia elimiä, sieltä ci myös-
kään saanut suomenkielisiä vastineita. 
Terminologisiin tarpeisiin oli jo 1960-lU-
vulla yritetty löytää erilaisia ratkaisuja. Oh 
esimerkiksi ehdotettu, että kääntäjät voisi-
yat työssään luoda sopivia termejä. Pian oh 
kuitenkin todettu, ettei täsrä keinosta oli-
si pysyväksi ratkaisuksi. Ymmärrettiin, että 
terminologiaa tuli luoda johdonmukaises-
ti ja suomen kiehen sääntöjä noudattaen. 
Keskusteltiin myös terminologiakeskuk- 
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sen perustamisesta, mutta onneksi todet-
tim, että pelkkä terminologinen apu ej riitä. 
Kun kielenhuoltoeljntä alettiin suunni-
tella, lähdettiin aivan tyhjästä. Perusra-
jilla el ollut rahaa eikä takeita sen saa-
misesta. Oli vain vankka usko hank-
keen rarpeellisuuteen ja paljon sisua. 
Ruotsalais-suomalajnen 	kulttuurjrahasto 
myönsi avustuksen, jonka turvin valittiin 
pieni työryhmä suunnittelemaan kielilau-
takunnan perustamista. Ryhmään kuului 
käintäjiä la kielenhuoltajia sekä Suomesta 
että Ruotsista. Ryhmän ehdotuksen pohjalta 
perustettiin Ruotsinsuomalainen kielilauta-
kunta 25. elokuuta 1975. Haluan mainita nel-
jä perustamisen kannalta keskeistä henkilöä: 
professori Osmo Hormia, auktorisoitu kie-
lenkääntäjä Soifrid Söderlind, Kielitoimiston 
johtaja Esko Koivusalo Suomesta ja Ruot-
sin kielilautakunnan johtaja Bertil Molde. 
Toiminta pääsi kuitenkin alkamaan vasta 
vuoden 1976 lopussa, kun Suomen ja Ruot-
sin valtiot myönsivät varoja toimintaan. 

Organisaatio 

Ruotsinsuomalajnen kielilautakunta oli aat-
teellinen yhdistys. Nykypäivänä joku saat-
taa ihmetellä tällaista vastuueljntä. Esikuva-
na oli Ruotsin kielilautakunta, jonka kans-
sa tehtiin alusta lähtien riivistä yhteistyötä. 
Lautakuntaan valittiin edustajat niistä jär-
jestöistä ja laitoksista, joilla oli perustajien 
mielestä parhaat yhteydet Ruotsin suomen-
kieliseen väestöön. Mukana oli myös ruotsin 
kielen edustaja ja Suomesta sekä suomen että 
ruotsin kielen edustajat. Suomen edustajat 
olivat erityisen tärkeitä, ja heidän kanssaan 
synryi heti läheinen yhteistyö. Lautakunnan 
jäsenistö muuttui hieman vuosien varrella, 
enimmillään jäseniä oli 16. On sehvää, ettei 
kokouksia voitu pitää useammin kuin kaksi 
kertaa vuodessa. Kokousten välillä toimin-
nasta vastasi ensin työvaliokunta ja myöhem-
min johtokunta. Tärkein elin oli kuitenkin 

kanslia, juuri sen tavalliset kielenkäyttäjät 
mielsivät kielilautakunnaksi. 

Työntekijät 

Lautakunnassa oli aluksi yksi työntekijä, 
myöhemmin kahdesta kolmeen. Terminolo-
gia oli toimintaa aloitettaessa keskeisellä sijal-
la, ja ehkä siksi ensimmäisiksi työntekijöiksi 
vahittiin kääntäjiä. Tämä oli silloin varmaan 
paras mahdohlinen ratkaisu. Työ ej kuiten-
kaan ollut vain sanastojen laatimista ja neu-
vojen antamista, lautakunnalla oli esimerkik-
si työnantajan velvollisuudet, kirjanpito ym. 
Työntekijöiden piti olja monipuohisia. 

Talous 

Kun ajattehee vaikeata taloudehlisra lähtö-
kohtaa, täytyy ihailla sitä uskoa ja intoa, jota 
perustajat Oso ittivat. Monet hautakunnan toi-
mintaa seuranneet muistavat varmasti, että 
lautakunnalla oli lähes aina tahoudehhisia vai-
keuksia. Kuvaavaa oh, että kun ensimmäistä 
toimintavuotta vatten oli haettu Ruotsin val-
tiohta 28o 000 kruunua, saatiin 50 000. Suo-
men vahtio myönsi 20 000 ja Vahtion maa-
hanmuuttovirasto JO 000. 

On kunnioitettavaa, että toiminta uskal-
hettiin yhipäänsä aloittaa. Heikon tahouden 
vuoksi ej voitu mainostaa palveluja, mut-
ta onneksi palvehuiden käyttäjät levittivät 
tietoa. Tehokkaasti hautakuntaa mainostivat 
myös Viikkoviesti ja Ruotsin Radion suo-
menkiehinen toimitus. Talouden kannahta 
eduhhinen yhteistyö syntyi Kouhuviraston 
kanssa. Se antoi lautakunnahle 1990-huvun 
ahussa tehtäväksi Lexin-sanakirjan suomen-
tamisen. Korvauksen avulha pystyttiin teke-
mään välttämättömiä hankintoja, ostamaan 
esimerkiksi tietokoneita. 

Mitä kielilautakunta sai aikaan 

Vaikka termmnologiatyö katsottiin ahusta häh-
tien keskeisimmjjksi tehtäväksi, hautakunnan 
sääntöihin kirjoitettiin viisaasti, että "tehtä- 

10 0ELIVJEST 4.2015 



VIjVAi' 

HUQLIOJA 

NEUVONTA 

Piirros: Markku Huovila 

vänä on huoltaa ja kehittää suornen kieltä 
Ruotsissa". Se on edelleenkin hyvä muotoilu, 
riittävän väljä mutta ej ljjan epämääräiflen. 
Tärkejn ja näkyvin tojrnjntarnuoto olj kielj-
neuvonta. Valtaosa kysymyksisrä koskj sanas-
toa, mutta tärkeitä oljvat myös kielioppiasiat 
ja sanakirjat. 

Sanastotyö 

Term jkysyrnykset koskjvat hyvin usein 
Ruotsjn yhteiskuntaa, ejkä njjhjn sujnkaan 
ajna !öytynyt vastausta tavallisjsta sanakjr-
joista tai muista hakuteoksjsta. Oli luotava 
ornat njmitykset ja sitä varten tehtjin sa-
nastotyötä. Sitä tehtjjn alusta lähtjen työ-
ryhrnissä. Kun ryhrnään kuuluu käsjteltä-
vän alan asjantuntijoita ja kjeljasjantunti-
joita, sjllä on hyvät edellyrykset onnjstua. 
Kun alettjin laatja ensjmrnäjstä sanastoa, Iuo-
tettijn osittain vapaaehtoisuuteen. Tarkoi-
tuksena oh, että jokainen työryhrnän jäsen 

sanastaa vapaa-aikanaan alan kirjahlisuutta ja 
näin saadut nimitykset käsjtellään yhteisissä 
kokouksissa. Vajkka kaikkj ohivat innostunei-
ta, työmuoto ej toiminut alkua pidemmälle. 
Työryhrnän jäsenillä ej ollut ajkaa - ejkä vält-
tärnättä myöskään tarpeehlista tajtoa - vahita 
keskeisiä terrnejä. Koko hanke pääsi alka-
maan kunnolla vasta, kun lautakunnahla oh 
varaa palkata työntekijä, joka pystyi paneu-
turnaan työhön. 

Sanakirjatyö oli 1970- ja 8o-huvuhha käsi-
työtä. Hakusanat kjrjojtettiin kirjoitusko-
neelha kortejhle ja myöhemmin A4:n kokoi-
sjile homakkejhhe. Työ etenj hjtaastj. Vasta 
198o-luvun hoppupuohehha pystyttiin hankki-
rnaan tjetokone ja sjihen yksinkertainen sa-
nasto-ohjehrna. Nyt oh syötettävä hakusanat 
ja nijden vastine-ehdotukset tietokoneohjel-
rnaan. Mujta tietoja ej vojnut tallentaa. Mut-
ta ohjehma ohj suureksj avuksj; kone aakkosti 
kaikkj 5 000 hakusanaa ruokatunnin aikana. 

KIELIVIESTI 4.2015 11 



Tänä päivänä se apu ej vaikuta erityisen suu-
relta, mutta aikaisemmin aakkostaminenkjn 
oli pitänyt tehdä käsin. 

Kielivjestj 

Kielenhuolto!ehtj Kieliviesti on i!mestynyt 
35 vuotta. Si!lä on ohlut keskeinen aserna 
lautakunnan suositusten !evittämisessä. Kun 
siinä julkaistiin eri alojen terrnisuosituksia, 
niitä ej enää tarvinnut kysyä neuvonnasta. 
Kiehivjestin tilaajia on aina ollut vähän, ios 
otetaan huornioon Ruotsjn suomenkjeljsten 
asukkaiden määrä. Lautakunnan toimin-
nan loppuaikoina määrä väheni entisestään. 
Vuosien varrehla on mietitty kaikenlaisia 
uudistuskeinoja uusien tilaajien saamiseksi. 
Ehdotettjjn mm., että julkaistaisiin lapsia 
varten ornat sivut. Sitä ej kuitenkaan koskaan 
kokeiltu. Suurin uudistus Kiehiviestin sisällön 
kannalta on ohlut meänkielen mukaan otta-
m men. 

Kielilautakunnan merkitys 

Liioittelernatta voi sanoa, että kiehilautakunta 
sai aikaan paljon. Kaikkein tärkeintä oli se, 
että kielilautakunta loi pohjan ruotsinsuorna-
laiselle sanastotyölle. Vaikka suomenkieliset 
vastineet ovat suosituksia, niitä on nouda-
tettu varsin kiitettävästj. Toinen tärkeä seik-
ka on suomen kielen näkyyyden ja asernan 
yhläpitäminen ja yritykset asernan parantami-
seksi. Tässä kiehilautakunta teki yhteistyötä 
hyvin monen keskeisen järjestön ja toirnijan 
kanssa. 

Lautakunta järjesti 198o-luvun alusta läh-
tien vuosittain kielenhuoltoserninaareja. Aj-
heet vaihtelivat, mutta uudissanat ohivat esil-
lä aina. Seminaarit olivat hyvin suosittuja, 
koska siellä oppi aina jotakin uutta ja tapasi 
toisia suomen kielen parissa työskenteleviä. 
Ensimrnäjsten zo toimintavuoden aikana pu-
hehin oli tärkein yhteydenpitovähine kielen-
käyttäjien ja kiehilautakunnan vähihlä. Mut-
ta internetin vleistyminen alkoi vähitehlen  

muuttaa työtä. Internetin ansiosta kiehiasiojta 
pohtiva pystyi itsekin löytämään vastauksia 
kysymyksiinsä, ej tarvinnut aina soittaa neu-
vontaan. Vahitettavasti internetin käytössä on 
myös kielteisiä puohia, sieltä kun höytää myös 
selhaisia vastauksia, joita kielenhuolto el suo-
sittele tai jotka ovat suorastaan virheehlisjä. 

Kielineuvoston aika 

Ruotsinsuomahajsen kielenhuolhon kannalta 
oli erittäin myönteistä, että toirninta siirrettiin 
valtion virastoon. Valtion virastossa sen aserna 
on turvaturnpi kuin aatteehlisena yhdistykse-
nä. Kun uudistus toteutuj heinäkuussa 2oo6, 
kiehenhuoltotyöhlä oli hyvä pohja, ja työ on 
sitten jatkunut suunnihleen entiseen tapaan. 
Suomen kielen aserna on parantunut Ruot-
sissa huornattavasti vuoden 2oo6 jähkeen, 
mikä on varmasti vaikuttanut myös Kiehineu-
voston työhön. 

Vaikka suomen kieli oli jo vuonna 2000 
tunnustettu yhdeksi Ruotsjn kansahlisista 
vähemmistökiehjstä, tämä ahkoi niikyä vasta 
vuonna zoio, kun laki kansallisista vähem-
misti'istä ja vdhemmistökielistä tuhi voimaan. 
Toinen suomen asemaan vaikuttanut haki on 
vuonna 2009 voimaan tulhut kielilaki. Lain 
mukaan yhteiskunnan on edistettiivä kansal-
histen vähernmistökielten säilymistä ja kehit-
tymistä. Tässä Kiehineuvostolha on keskeinen 
tehtävä. Ruotsinsuomahaisten on hyvä muis-
taa myös, että Kiehineuvosto valvoo kiehilain 
noudartamista. 

Haasteita Kielineuvostolle 

Vaikka Kiehineuvosto toimii ansiokkaasti, 
toimintaa vol aina parantaa. Minusta Kieli-
neuvoston suomen kielen osaston näkyvyyt-
tä pitäisi lisätä entisestään, jotta pahvelut ja 
suositukset tulisivat paremrnin esilhe. Hallin-
toaluekuntjen koordinaattorejden kanssa 
kannattaa tehdä häheistä yhteistyötä. Kielen 
säihymisen kannalta tärkein haitos on kouhu. 
J uuri koulun kautta Ruotsjn pitäisi tuhevai- 
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suudessa saada suomen kielen käyttäjät ja 
suomenkieliset työntekijät. Suomentaitoisia 
työntekijöitä ci voida aina hankkia Suomesta. 
Koulutusta koskevaan keskusteluun osallistu-
misen pitäisi kuulua Kiel ineuvoston tehtäviin. 
Myös päättäjien asenteisiin on saatava muu-
tos, heidät on saatava kiinnostumaan suomen 
kielestä. Kielen merkityksen korostaminen ej 
saa jäädä vain valtiovierailujen juhlapuheisiin. 
Vaikka lait ovat tärkejtä, ne civät automaat-
tisesti johda kielen aseman vahvistumiseen ja 
kielen säilymiseen elävänä. Siihen tarvitaan 
suunnittelua ja siinä Ruotsin kannattaisi ot-

taa oppia Suomesta. 
Ruotsiin on laadittava suomen kielen toi-

mintaohjelma. Sen tulee olla yhteiskunnan 
tehtävä, valtion toimeksianto, johon täytyy 
saada taloudelliset edellytykset. Se työ tulee 
tehdä pikimmiten. Pohdin edellä, voitaisiin-
ko nyt perustaa kielenhuoltoelin, ellei sellais-
ta olisi. Olen epävarma. On vaikea uskoa, 
että löytyisi riittävän monta idealistia, jotka 
ryhtyisivät ajamaan asiaa, elleivät saisi heti  

takeita rahoituksesta. Ehkä ruotsinsuomalai-
set eivät nyt vaatisikaan tällaista elintä. Ehkä 
nyt luotettaisiin sosiaaliseen mediaan. Se on 
sinänsä ymmärrettiivää, mutta elävää kielen-
huoltajaa ej voi koskaan korvata tekniikalla. 
Sitä en ainakaan minä usko. Neljä vuosikym-
mentä sitten aloitettu kielenhuoltotyö on tä-

nään vakiintunutta toimintaa. Siitä saamme 
kiittää sekä työn alkuun saattaneita uranuur-
tajia että kaikkia sen hyväksi vuosien varrella 

toimineita. Oj 

Artikkeli pohjautuu ruotsinsuomalaisen kie-
lenhuotlon juhlaseminaarissa pidettyyn esitel-
mään. 

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

Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan toiminnas-
ta myös historiikissa: Paula Ehrnebo, Neuvojasta 

neuvost000. Ruotsinsuomalainen kielilautakunta 

1975-2006. Kielineuvosto 2oo8. 

Tykkää Kielineuvostosta Facebookissa! 
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KIELENHUOLLON ORGANISAATIO 

Ingrid Johansson Lind 

Kielen ja kansanper i nteen 
tutkimuslaitoksen kielenhuolto- 
ja monikielisyystehtävät 

1(
el~en ja kansanperinteen tutkimuslai-
o on kulttuurimjnjsterjön alaisuuteen 
uuluva valtion virasto. Laitoksen tehtä-

viin kuuluvat kielenhuolto ja kieleen, murtei-
sim, kansanperinteeseen, nimiin ja Ruotsin 
immateriaaliseeri kulttuuriperintöön liitty-
viin tiedon lisääminen ja levittäminen tieteel-
liseltä pohjalta. 

Kieli ja kulttuuri liittyvät läheisesti toisiin-
sa ja vahvasti identiteettiimme viranomaise-
na. Nimen Kielen ja kansanperinteen tut-
kimuslajtos sai vuonna 2006, kun Ruotsin 
kielilautakunta, Ruotsinsuomalajnen kieli-
lautakunta ja hallituksen kanslian virkakie-
liryhmä yhdistettiin Kielineuvostoksi, josta 
tuli uusi osasto virastoon. Järjestelmällinen 
kielenhuolto Ruotsissa alkoi jo 1944, kun 
perustettiin Ruotsalaisen kielenhuollon lau-
takunta. Lautakunta valtiollistettiin 1972, 
jolloin se sai nimen Ruotsin kielilautakunta. 
Lautakunnasta tuli virallinen kielenhuolto- 
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elin, jonka tehtävänä oli seurata ruotsin suul-
lista ja kirjallista kehitystä sekä julkaista sa-
nakirjoja ja kirjoitusohjeistuksia. Pari vuotta 
myöhemmin, 1975, perustettiin Ruotsinsuo-
malainen kielilautakunta, jonka tehtävänä cli 
huoltaa ja kehittää suomen kieltä Ruotsissa 
eli ruotsinsuomea. Kiehiviestin ensimmäinen 
numero ilmestyi 1980. 

Tutkimuslaitoksen historia alkaa i800-lu-
vulta, jolloin Lundin ja Uppsalan yhiopistojen 
opiskelijat perustivat yhdistyksiä kerätäkseen 
murremateniaahia eri puohilta Ruotsia. Suu-
nin piirtein samoihin aikoihin Göteborgin ja 
Bohuslänin muinaismuistoyhdistys käynnisti 
murre- ja paikannirnitutkimuksia Götebor-
gin seuduhla. 1970 perustettiin virasto, johon 
kuuluivat Murre- ja paikannimiarkisto sekä 
Ruotsin viisuarkisto. 1993 Ruotsin viisuarkis-
to siirrettiin nykyiseen Musiikkivirastoon ja 
samana vuonna perustettiin Kielen ja kan-
sanperinteen tutkimuslaitos. Samana vuonna 



Ingrid Johansson Lind 

hallituksen kanslian virkakie!ityöryhmä sai 
hallitukselta tehtäväksi edistäi viranomais-
ten kielenhuo!totyötä. Vuonna 2oo6 halli-

tukselta saatiin päätös kielenhuollon uudesta 
organisaatiosta, ja silloin perustettiin Kielen 
ja kansanperinteen tutkimuslaitoksen uusi 
osasto Kielineuvosto. 

Tutkimuslaitoksen tehtävä 

Valtion viranomaisena saamme hallitukselta 
ohjesäännön, jossa säädetään, mitä laitoksen 
odotetaan tekevän. Ensimmäisestä pykä!ästä 
se!viää, että meidän tehtävämme on harjoit-
taa kielenhuoltoa sekä tieteellisin perustein 
lisätä, ylläpitää ja !evittää tietoa kie!istä, mur-
teista, kansanperinteestä, nimistä ja imma-
teriaalisesta ku!ttuuriperinnöstä Ruotsissa. 
Meidän tulee edistää kehitystä toiminta-alu-
eillamme, ja tässä apuna on muun muassa 
valtionavustuksen jakaminen. Lisäksi mei-
dän tulee tehdä tutkimustyötä sekä yhteistyö- 

tä muiden tahojen kanssa, kuten esimerkiksi 
yliopistojen ja korkeakoulujen. 

Seuraavassa pykälässä lukee, että meidän 
tulee erityisesti kerätä, tallentaa, tieteellises-
ti työstää sekä levittää tietoa ja materiaalia 
ruotsista ja kansallisista vähemmistökielistä 
(suomi, meänkieli, romani ja jiddi), ruotsa-
laisesta viittomakielestä sekä murteista, kan-
sanperinteestä, kansanmusiikista ja nimistä 
Ruotsissa. Lisäksi meidän tulee kerätä tietoa 
ja seurata muidenkin kielten käyttöä Ruot-
sissa. Tuikki- ja kääntäjäkoulutuksiin liittyvä 
vieraiden kielten sanakirjatyö kuuluu toimi-
alaamme, kuten myös maahanmuuttajakie-
lån liittyvä termmnologinen työ. Lisäksi vas-
taamme kielikysymyksimn, annamme lausun-
toja paikannimiin liittyvissä asioissa ja tarkas-
tamme esityksiä, jotka liittyvät henkilönimiin 
ja paikannimiin kartoissa. Seuraamme myös 
kielilain soveltamista, annamme kielipoliitti-
sia lausuntoja ja toimimme sen hyväksi, että 
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julkishallinnossa käytettäisiin ruotsia pääkie-
lenä ja kansallisia vähemmistökieliä voimassa 
olevan lainsäädännön mukaisesti. Tässä vain 
muutamia tehtävistämme. 

Vähemmistökielityö 

Viraston vähemmistökie!ityö on sijoitetru 
Kielineuvostoon. Koska ruotsinsuomalaj- 

nen 	kielenhuo!to 
on ollut pioneerin 
asemassa, se toimii 

Koska ruotsinsuomalai- edelleenkin 	erin- 
omaisena esikuvana 

nen kielenhuolto muille kielille. 
Kielineuvostossa 

on ollut pioneerin ase- on nykyään suomen 

massa, se toimii 
kielen 	huo!tajien 
lisäksi 	romanin 	ja 

edelleenkin erinomai- ruotsalaisen 	viitto- 
makielen 	kielen- 

sena esikuvana muille huo!tajia. 	Niimä 
virat 	perustet- 

kielille. 	 tiin vuonna 2oo6. 
Vuonna 2014 saim-
me myös jiddiin 
kielenhuoltajan. 
Meänkielen osalta 

olemme yhdessä Tornionlaaksolaisten kes-
kusliitori (STR-T) päättäneet keskittyä ensi 
sijassa sanakirjatyöhön ja dokumentointiin. 
Tavoitteena on kuitenkin myöhemmin pal-
kata myös meänkie!en kielenhuoltaja. Yh-
teyrtä kie!enkäyttäjiin pidämme yllä muun 
muassa asiantuntijaryhmien avulla. 

Vähemmistökielten kielenhuoltajat vas-
taavat kielikysymyksiin, tekevät terminolo-
gista työtä, laativat sanastoja ja minikieliop-
peja, järjestävät seminaareja ja konferensseja 
ja seuraavat kehitystä omalla kielialueel!aan. 
Vähemmistökielissä terminologinen työ on 
tärkeä osa toimintaa. 

Vuodesta 2010 mei!lä on ollut hallituksen 
toimeksianto jakaa hankeavustusta kaikille 
kansallisille vähemmistökielille, niin sanottua 

revitalisaatioavustusta. Kyse on valtionavus-
tuksesta, jonka tarkoituksena on tarjota yk-
sittäisille henkilöille paremmat edellytykset 
oppia ja käyttäii kansallista vähemmistökie!-
tään. Avustusta annetaan hankkei!le, joiden 
avulla vahvistetaan luku- ja kirjoitustaitoja 
vähemmistökielillä. Lisäksi avustusta myön-
netään toimille, joissa keskiössä on monikie-
lisyys, kieli kulttuurinvälittäjänä tai kielen 
siirtyminen sukupolvelta toiselle. Myös tässä 
työssä viraston apuna on asiantuntijaryhmä. 

Vähemmistökielipalkinnosta olemme erit-
täin y!peitä. Kyseessä on vuosittainen palkmn-
to, joka jaettiin ensimmäistä kertaa vuonna 
2012 paikkioksi työstä vähemmistökielten 
hyväksi. Palkinnon ovat tähän mennessä saa-
neet Kajsa Syrjänen Schaal 2012, Josette Bus-
hell-Mingo 2013, Fred Taikon 2014 ja Sadeta 
Murif 2015. 

Virasto pääpiirtein 

Viraston pääkonttori on Uppsalassa, jossa si-
jaitsevat Nimistöarkisto, Murre- ja kansanpe-
rinnearkisto sekä viraston hallinnollinen joh-
to. Virastolla on lisäksi kaksi muuta osastoa: 
Kielineuvosto Tukholmassa ja Murre-, nimis-
tö- ja kansanpermnnearkisto Göteborgissa. 
Näiden lisäksi mei!lä on arkistokokoelmia 
Lundissa ja Uumajassa. Vuosittainen !iike-
vaihtomme on noin 63 miljardia kruunua ja 
henkilöstöä on vajaat 90, joista monet teke-
vät osa-aikatyötä. 

Virastolla on nykyisin kolme toimin-
ta-aluetta. Ensimmäiseen kuuluvat keräämi-
nen, dokumentointi ja säilyttämmnen. Siihen 
sisältyy kokoelmien, arkistojen ja kirjaston 
y!läpito, mikä vuorostaan luo pohjan sekä 
omalle tutkimustyöl!e että muille tutkijoille. 
Myös uuden materiaalin kerääminen doku-
mentoimalla ja erilaisten tutkimushankkei-
den avulla kuuluu toimintaan, kuten myös 
laaja digitalisomntityö, jonka tarkoituksena on 
tal!entaa ja tarjota käytettäväksi kokoelmien 
materiaali digitaalisesti. 
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Toinen toiminta-alue sisä!tää tutkimus-
työn, kehityksen ja tieteellisen työstön. Tut- 
kimuslaitokseri työn tulee tähdätä pitkäai-
kaiseen tiedon keräämiseen, ja tutkimuksissa 
tarkastellaan mielel!ään uusia ja vähän tut-
kittuja osa-alueita. 1'iimän toiminta-alueen 
puitteissa toteutamme erilaisia tutkimus-
hankkeita ja tuotamme tieteel!isiä artikke!ei-
ta ja monografioita. 

Kolmas toiminta-alue on tiedori levittämi-
nen. Se merkitsee, että tietoa, jonka hankim-
me ja jonka perusta on tieteellinen, levitetään 
kirjojen, raporttien ja tieteellisten artikkelien 
avulla. Julkaisemme tietoa myös verkkosivus-
tollamme sekä Facebookissa ja Twitterissä. 
Tarjoamme neuvontaa ja tietoa sähköpostit-
se, kirjeitse, puhelimitse ja henkilökohtaisten 
vierailujen kautta. Järjestämme luentoja, se-
minaareja, esittelyjä ja konferensseja. Lisäksi 
henkilöstö on usein mukana eri medioissa, 
kuten radiossa, televisiossa ja !ehdissä. Myös 
tä!lä a!ueel!a toimimme yhteistyössä muiden 
kanssa. 

Ajankohtaisia hankkeita 

Monet laitoksen hankkeista sisältävät osia 
kaikilta kolmelta toiminta-alueelta. Tiedon 
kerääminen ja dokumentointi ovat usein uu-
den hankkeen lähtökohtia. Seuraavia työvai-
heita ovat analysointi ja työstäminen, jotka 
johtavat uuteen tietoon, jota sitten levitäm-
me eri tavoin. Yksi monista käynnissä olevis-
ta hankkeista on Juutalainen arkielämä. Se on 
dokumentointi- ja tutkimushanke, jonka tar-
koituksena on tal!entaa, hallinnoida ja levit-
tää tietoa siitä, millaista on elää juutalaisena 
Ruotsissa, sekä ennen että nyt. Toisessa ajan-
kohtaisessa hankkeessa kartoitettiin suomen 
kielen hallintoalueeseen kuuluvien maakärä-
jien ja alueiden suomenkielisen informaation 
laajuutta. Ensin kartoitettiin suomenkielisen 

informaation kattavuus, jota sitten verrattiin 
ruotsinkie!isen informaation määrään. 

Monikulttuurisen Ruotsin onomastikoni 
eli nimivarasto on hanke, jossa koetetaan vas- 
tata kysymyksiin siitä, mihin kohtaan nimet 
sijoittuvat kielijärjestelmässä, kun opitaan 
toista kieltä ja kuinka nimenmuodostus ja 
nimikäytäntö toimivat monikielisten hen-
kilöiden kohda!la. Hankkeessa kehitetään 
myös pedagogista toimintaa yhdessä opet-
tajien kanssa, samoin järjestetään vierailuja 
kouluissa. Yhteistyötä tehdään muun muassa 
Göteborgin yliopiston kanssa. 

Laitoksen sukunimihankkeessa taas tutki-
taan sukunimiä, jotka ovat tulleet Ruotsiin 
nykypäivän muuttajien myötä. Tarkoitukse-
na on tutkia, kuinka se, että nimiä käytetään 
Ruotsin yhteiskunnassa, vaikuttaa nimiin. 
Hankkeen rahoittaa Valtionpankin juhlara-

hasto. 
Romanilasten kielellinen kehitys on han-

ke, jossa keskitytään esikouluikäisiin roma- 
nilapsiin. Tarkoituksena on kartoittaa, mitä 
toimenpiteitä ja tukea opettajat ja muut pe-
dagogit tarvitsevat. 

Tutkimuslaitos laatii ja julkaisee myös sa-
nastoja ja sanakirjoja sekä julkaisee paikanni-
mun luittyviä kirjasarjoja. 

Tehtävämme punainen lanka on kieli ja 
kulttuuri, usein molemmat yhdessä. Ne lei-
maavat koko toimintaamme ja tekevät meistä 
sen viranomaisen, joka olemme. 

Artikkeli perustuu ruotsinsuomalaisen kielen-
huollon juhlaseminaarissa 6.11.2015 pza'ettyyn 

esitelmääfl. 

Kirjoittaja on Kielen ja kansanperinteen tut-
kimuslaitoksen p&johtaja. Artikkelin on suo-
mentanut Runa Heikkilä. 
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SUOM[N KIELESTÄ 

Pirkko Nuolijärvi 

Miten Suomessa nyt puhutaan? 

V=na  1983 oh Hanasaaressa Espoossa 
aari Suomi pohjoismaisena kiele-

nä - Finskan som språk i Norden. Si!-
loinen Kielitoimiston johtaja Esko Koivusalo 
sanoi puheessaan: "-- tasa-arvo ei ole sitä, että 
kaikki puhuisivat samahla tavoin, vaan sitä, 
että kaikki saavat olha tasa-arvoisesti erilaisia." 
Tämä lausuma sopii hyvin motoksi tänään-
km, kun kuuntelemme erilaisia tapoja puhua 
ja otamme niihin kantaa. Kielen vaihtelu on 
kielen elinvoiman yksi tae, eikä erilaisuutta 
tarvitse kammoksua. 

Viime vuosikymmenten muutokset ja ny-
kysuomalaisten kotiseudut 

Kiehen muuttuminen on sidoksissa yhteis-
kunnan muuttumiseen, vaikka kovin suora-
viivaisesti tätä asiaa ei pidä ymmärtää. Kaikki 
muutokset eivät tapahdu hetkessä, vaan ne 
vaativat aikaa. Eikä kaikki kielessä muutu 
koko ajan. Kun yhteiskunnassa kuitenkin 
tapahtuu monia muutoksia samaan aikaan, 
maaperä kielen monenlaiselle vaihtehulle ja 
eritasoisihle muutoksille on suotuisa. 
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1940-luvulta lähtien Suomi alkoi kaupun-
gistua, ja toden teolla tämä ilmiö vahvistui 
1960- ja 1970-luvuilla. Maaseudun kyhiä tyh-
jeni, ja suuri osa etenkin sodan jälkeen syn-
tyneitä suuria ikäluokkia muutti erityisesti 
Pohjois- ja Itä-Suomesta etehään ja Ruotsiin. 
Ehinkeinorakenne muuttui, ja uusia ammat-
teja syntyi entisten tilalle. Peruskoulu a!koi 
vaikuttaa kaikkien lasten elämään. Uusia 
yliopistoja perustettiin, ja koulutus tavoitti 
yhä suuremman osan väestöstä. Nuorisokult-
tuuri moninaistui, ja suoma!aisten kielitaito 
vahvistui. 1990-huvun alusta lähtien maahan-
muutto hisääntyi ja on zoi5 suurempaa kuin 
koskaan aikaisemmin Suomen historiassa. 

Vuonna 2015 kaupurigistuminen ja vä-
estön keskittyminen Etelä-Suomeen vain 
vahvistuvat. Runsasväkisin alue on Uusi-
maa, jossa asuu noin 1,6 miljoonaa ihmistä 
eli lähes 30 % Suomen väestöstä. Noin o, 
miljoonaa tai hieman vähemmän on väkeä 
Varsinais-Suomessa Turun ympäristössä, Pir-
kanmaalla Tampereen ympäristössä ja Poh-
jois-Pohjanmaal!a Oulun ympäristössä. Ete- 



Rrkko Nuolijärvi 

lä- ja Länsi-Suomen kaupungit imevät siis 
väkeä puo!eensa eniten. 

Samaan aikaan elärnäntyylit ovat muut-
tuneet, liikkuvuus on lisääntynyt ja median 
rooli on ihmisten elämässä keskeinen. Yhä 
useampi suomalainen osaa muita kieliä, ja 
suomalaisten äidinkielet lisääntyvät koko 
ajan; vuonna 2015 Suomessa puhutaan nom 
16o:tä kieltä. Eniten suomen ja ruotsin jäl-
keen puhutaan äidinkielenä venäjää, viroa, 
somalia, englantia ja arabiaa. Kielellinen maj-
sema kirjavoituu, ja suomen eri kielimuodot 
ja eri kielet elävät rinnan. 

Monenlaista taustaa ja tilanteista vaihte-
lua 

Kielen elämässä on meneillään yhtä aikaa 
erilaisia prosesseja. Ensiksikin nyky-yhteis-
kunnassa kielimuodot lähenevät toisiaan, 
alueeiliset erot pienenevät ja suurella osal-
la kieliyhteisön jäsenistä on samantapainen 
puhekieli. Silti suomen kielen alueelliset kie-
limuodot ovat yhä eroteltavissa. Toiseksi en 
alueilla ja sosiaaliryhmissä synryy uudenlaista 

kielenkäyttöä, kielimuodot etääntyvät ja eriy-
tyvät. Kolmas piirre on kielimuotojen limit-
tyminen: yksilöllä on yhtä aikaa samassakin 
puheenvuorossa useiden kielimuotojen ja 
kielten piirteitä. Myöskään puhutun ja kir-
joitetun raja ej aina ole selvä. 

Kjelellisiä vaikutteita tulee erj puolilta, 
kuten seuraava keskustelupalstan puheen-
vuoro osojttaa. 

Kyl mie puhun murteella, mut murre ej 
ole vahvin mahollinen koska äippä on ko-
toisin vantaalta ja iskä täälrä itä-suomes-
ta, joten vaikka täällä oon ajna asunu niin 
monesti huomaa käyttävänsä yleisempiä 
sanoja kujn murresanoja. Se onkj ihmeel-
ljstä kun sanavarastoon on juurtunu 'mi-
nä'-sana. Ajna ej 'mie' tuu ensjmmäise-
nä, mut sjltj oon täysin murrehjrvjö kun 
esjm. etelä-suomessa vierajlen (davjs) 

Monen yksilön elämässä on myös paljon t-
lantejsta kielen vajhtelua, vajkka yksilöt ovat 
erjlajsja. Keskustelupalstalle kirjoittanut n-
mjmerkkj kuvaa tätä vaihtelua osuvastj. 
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Mun murre riippuu myös paljolti siitä, 
kelle mie puhun. Jos puhun jollekin van-
halle ihmiselle, pyrin puhumaan vähän 
enemmän kirjakieltä ja jos mie puhun 
jolleki" eteliuläiselle" ni mä puhun sillee 
sitte sillä murteella mitä se toinen puhuu. 
Muutenki noi tarttuu noi murteet helpos-
ti. (cimorene) 

Kuvauksessa näkyy selvästi se, miten 
puhetavat eroavat. Kirjakielinen varieteetti 
pääsee näkyviin ilmauksessa "pyrin 
puhumaan vähän enemmän kirjakieltä" ja 
eteläsuomalainen varieteetti taas ilmauksessa 
"mä puhun sillee sitte sillä murteella mitä se 
toinen puhuu". 

Mitä tapahtuu paikallismurteiden äänne-
ja muotopiirteille? 

On luonnollista, että eri paikkakuntien pu-
hekielet lähenevät nykyoloissa toisiaan, kun 
kontaktit ovat täysin toisenlaisia kuin staat-
tisempina aikoina. Laajalti käytetään melko 
neutraaleja ja laajalevikkisiä puhekielisiä va-
riantteja (må, så; et, mot; sellanen, ratkasu, 
sano 'sanoi'; 005, tulis; jotenki, niinku; ollu, 
hajonnu;). Niin ikään käytetään yhä enem-
män sellaisia rnuotoja, joilla ennenkin on ol-
lut laaja levikki (me ollaan, ne tulee, kauhee, 
sanoo 'sanoa'), ja variantteja, jotka eivät ai-
nakaan enää leimaa minkään tietyn murteen 
puhujaksi (kato, kaheksan). Julkisessa puhees-
sakin saattaa kuitenkin vilahtaa variantteja, 
jotka kuuluvat johonkin murteeseen (pittää, 
mett, saaha, kylymä) ja ovat siis toisenmur-
teiselle leimallisia. 

Usein hyvin leimallinen variantti jää pois 
käytöstä, kuten partisiippityyppi ollu(n)na 
ja itäinen variantti männå. Samaan aikaan 
leimalliset piirteet voivat myös vahvistaa 
asemiaan, kuten itämurteissa ns. erikoisge-
minaatio (tulemmaan, kellarriin), ja j otkut, 
kuten tt ts:n (mettä) vastineena, voivat levi-
tä. Esimerkiksi variantti kattoa leviää par- 

haillaan myös itämurteisiin, vaikka se el ole 
sinne aiemmin kuulunut (vrt. kahtoa, kas-
soa). Itämurteiden puolella ovat edelleenkin 
sannoo ja tulloo, myö ja työ hyvin tavallisia. 
Tornionlaaksossa käytetään runsaasti h:n 
sisältäviä muotoja: koulhuun 	kouhluun. 
Kaakkois-Suomessa ja Tornionlaaksossa on 
edelleenkin vahvasti mie, jota kuulee nykyi-
sin rnuuallakin. (Alkaa) tekeen-muoto yleis-
tyy, ja ilmaukset pysy - joutu tulla yleistyvät 
myös keski-ikäisten puheessa. 

Kielen monilähteisyys yksilön ja yhteisön 
elämässä 

Kieliyhteisössä on viljalti esimerkkejä, jotka 
osoittavat, miten yksilön ja ryhmien puhees-
sa monet kielet ja kielimuodot ovat yhtä aikaa 
läsnä. Englannin ja suomen sanoja käytetään 
samoissa lausumissa arkikeskustelussakin, 
mutta tyypillistä tämä on ammattikielissä ja 
erilaisten harrastusten piirissä: 

Oli maholhista saaha kovaa rania (< run) 
siihen striittiin (< street). 
Slopestyle-laskija Enni Rukajärvi, Yle, hel-
mikuussa 2012 

Monilähteisyys näkyy myös suomen kielen 
sisällä, kuten ilmenee formulakuljettaja Valt-
teri Bottaksen vastauksesta televisiohaastatte-
lussa joitakin vuosia sitten: 

se oli mä oliv viisvuatias, me oltii isän 
kanssa menos Nas- Nastolassa asuttii että, 
oltii Lahtee menos kaupungille ja sit siäl 
näky kyltti että mikroautokarringkilpailut 
oli siäl Lahdessa, kumpikaa ci tiädetty et 
mitä se on ja päätettii et mennääpä kat-
tomaa ja, sir mä siin koko päivän siäl oh 
SM-kilpailut sillon, istuin koko päivän 
istuin katsomossa. isä ihmettehi et johan 
on ihme ku poika pysyy paikohlaa kerran-
kii kattelin vaa niit kisoja, ja sit alko hit-
vee vinkuminen sej jälkee et pitäis päästä 
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koittamaa ja, mä olin sillon mä muistan, 
sinä vuanna mä ev viii1 päässy koittamaa et 
mä olin liian piäni liian tota piäni kaikkii 
autoihi mun piti yks talvi kasvaa, kasvaa 
et se oh aika se meni hitaasti se talvi ja, 
sit ku pääsin koittamaa eka kerran, ni siit 
se sitte, se oli niinku heti mun juttu ja sit 
se lähti. 

Tässä katkelmassa näkyy puhujan yleisetelä-
suomalainen tausta (mii, mun, eka kerran, se 
oli niinku heti mun juttu), mutta myös se, että 
hän on kaakkoishämäläiseltä alueelta kotoi-
sin (Lahtee menos, paikollaa, kerrankii, katto-
maa, kattehin vaa, koittamaa). 

Sanasto lisääntyy ja vanhat sanat voivat 
"löytyä" uudehleen. Pääministeri Juha Sipilä 
toi keväällä 2015 politiikan kieleen sanan va-

tuloida, joka on lähinnä itämurteissa ja eräillä 
Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan alueilla tun-
nettu sana. Sen merkityksiä ovat 'selvitellä 
köysiä tai verkkoja' ja 'tehdä jotakin hitaasti, 
kömpelösti tai vaivalloisesti'. Jokainen suo-
malainen tietää nyt konkreettisesti, mitä va-

tulointi tarkoittaa. 

Kaikkialla kuultava eteläsuomalainen 
puhekieli 

Seuraavassa katkelmassa on näyte eteläsuo-
malaisen puhujan, jääkiekkomanageri Jere 
Lehtisen puhekielestä television urheilulähe-
tyksessä, jossa hän kommentoi hyvien pelaa-
jien työtä. 

no ohan se ollu huima huima nähä niinko 
että et miten ne pelaa yhteen ja sitte mi-
ten ne pelaa vuodest toiseen tasasesti ja sen 
takii neki on täälä kun ne on ne on ollu 
Euroopan parhaita pakkeja meille. -- nehä 
on hiljasii johtajia että et kyllähän ne näyt-
tiiä esimerkillään jäällä ja jään ulkopualella 
ej ne välttämättä äänekkäitä oo ja, ja tuo 
sillai sillä tavalla sitä johtajuuttaa että et, 
et tota mut se ej o se tärkein juttu mut 

koko ryhmälle se on tärkee, tavallaa vaikka 
kokenu joukkue on ni nää on sit kuitenki 
käyny aika isoi karkeloita sitte viälä enem-
män ku ehkä ehkä osa noista niin niin ne 
on iso iso osa joukkuetta taas kerran. (Yle 
TVi 4.11.2015) 

Tämä kielimuo-
to on se kiehi- 
muoto, Jota ny- Kun yhteiskunta on 
kysuomalainen 
kuulee 	eniten muuttunut, kielimuo- 
myös 	julkises- 
ti. 	On 	tietys- tojen kirjo on 
ii 	luonnollista, 

lisääntynyt. että taajaan asu- 
tun 	Etelä-Suo- 
men kiehimuoto 
on 	eniten 	tar- 
jolla myös viestimissä, ovathan haastateltavat 
usein kotoisin tältä alueelta. 

Kielessä on aina vaihtelua, pysyvyyttä ja 
muutoksia 

Kielimuotojen ja kielten rajat ovat aina olleet 
veteen piirrettyjä viivoja, mutta nykymaail-
massa niiden keskinäinen vuorovaikutus on 
vain lisääntynyt. Kun yhteiskunta on muut-
tunut, kielimuotojen kirjo on lisääntynyt. 
Kun koulutus on lisääntynyt, yhä useampi 
on tullut tekemisiin kirjoitetun kielen kanssa. 
Kun maailma on pienentynyt, yhä useampi 
käyttää arjessaan useita kieliä ja kielimuotoja. 
Kaikkien muutosten keskellä on aina myös 
jotain pysyvää, ja alueelliset erot säilyvät. 
Vaihtelun määrii on yksilöllistä, mutta se on 
aina sidoksissa ulkoisiin kehyksiin; se on har-
voin aivan sattumanvaraista. Sen yksityiskoh-
tia ej kuitenkaan voi läheskään aina sehittää, 
ja siksi jatkuva kielen tarkkailu ja analyysi on 
niin kiehtovaa. XD 

Kirjoittaja on professori ja Kotimaisten kielten 
keskuksen johtaja. 
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SUOMEN KIELESTÄ JA MEÄNKIELESTÄ 

Kajsa Syrjänen Schaal ja Leena Huss 

Nostetta meänkielelle ja suomelle 
- alka perustaa yhteinen 
kielikeskus 

si vuoden 2010 vähemmistöuudjstuk- 
sen onnisrumjsjsta on ollut saamen kie- 
likeskuksen perustaminen. Kiehkeskus 

on iyhyessä ajassa onnistunut kehittämään 
uusia menetelmiä ja toimintatapoja saamen 
revitalisoimiseksi. Se on tarjonnut vähemmis-
rön edustaj ilie konkreettisia työkaluja kielen 
takaisin saamiseksi: on esimerkiksi hankittu 
kielimentoreita, tehty materiaalia esikouluil-
le, etsitty toimivia tapoja työskennellä nuor-
ten kanssa sekä kehitetty menetelmä, jonka 
avulla ihmiset voittavat kielisalpansa ja uskal-
tavat puhua saamea. Kielen tulevaisuus näyt-
tää nyt huomattavasti valoisammalra kuin 
vain viisi vuotta sitten. Kielikeskus on ennen 
kaikkea antanut toivoa kielenkäyttäjiHe: saa-
men kielen elvyrtäminen on mahdollista, ja 
nyt teemme siHe jotakin yhdessä. 

Kielikeskus 

Tornionlaaksolaiset ja ruotsinsuomalaiset 
vähemmistöt ovat viime vuosina ilmaisseet 
selvästi, että meänkieli ja suomi tarvitsevat 
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vastaavanlaisen kiehkeskuksen, jotta järjes-
telmällinen reviralisointityö voidaan aloittaa. 
Keväällä 2014 vaatimus esitertiin silloiselle 
vähemmistöasjasta vastaavalle ministeril-
le Erik Ullenhagille ja myöhemmin uudel-
le ministerille Alice Bah Kuhnkelle. Asia ci 
ole edistynyt sen jälkeen. Kiiruhtaakseen 
prosessia ovat Tornionlaaksolaiser STR-T ja 
Ruotsinsuomalaisten valruuskunta teettäneet 
esiturkimuksen. Tutkimus esiteltiin kulttuu-
riministerille 25.11.2015, ja se on tämän artik-
kelin kirjoittajien laatima. 

Vuoden 2010 vähemmistöuudjsruksen  
yhteydcssä hallitus totesi, että kansallisten 
vähemmistökielren käyttäjien parissa meneil-
lään oleva kielenvaihtoprosessi on keskeytet-
rävä ja sen suunta käännerrävä. Tätä vatten 
tarvitaan asemaa kohottavia, näkyvyyttä pa-
rantavia ja kieltä elvyttäviä tekoja (hallituk-
sen esitys 2008/09:158). Valtion johto ej voi 
pelastaa uhanalaista kieltä ylhäältä päin.Johto 
voi sen sijaan suojella ja edistää vähemrnis-
tökielten asemaa, varmistaa lasten oikeuden 



saada tukea esikoulussa ja koulussa, antaa 
aikuisille mahdollisuuden kartuttaa kie!itai-
toaan, luoda kieliä siiilyttävän i!mapiirin ja 
tarjota vähemmistöille konkreettisia välineitä 
elvytystyötä varten. Tarvitaan ruohonjuurita-
son liike, jossa tarpeeksi moni päättää osallis-
tua aktiivisesti revitalisointiin ja kielen takai-
sin saamiseen. Vuonna 2010 varattiin saamen 
kielikeskuksen perustamisen lisäksi yli kolme 
miljoona kruunua vuosittain eri!aisiin revi-
talisointiprojekteihin. Kielineuvosto, joka 
myöntää nämä avustukset, sai ensimmäisinä 
vuosina hakemusvyöryn, ja moni paikalli-
nen projekti käynnistyi. Tänä päivänä monet 
yksityishenki!öt ja organisaatiot ovat muka-
na toiminnassa. Jotta vähemmistöt voisivat 
jatkaa toimintaansa ja jotta e!vytystyö saisi 
pitkäkantoisempia vaikutuksia, täytyy 
kehittää ja levittää toimivia menetelmiä, 
oppeja ja hyviä esimerkkejä. Minkä tyyppiset 
projektit toimivat? Miten kielellisten ja 
henkisten raja-aitojen yli pääsee? Miten 
tuloksia voi seurata ja lukea? Mitkä ovat 
heikkoudet? Mitä lapset ja nuoret tarvitsevat? 
Millaista tukea kunnat kaipaavat? Mitä 
viranomaisten pitäisi ottaa huomioon jne.? 

Elvytystyö 

Elvytystyön tulee pohjautua tutkimukseen 
ja luotettaviin kokemuksiin ja käyttää lähtö-
kohtanaan kunkin vähemmistökielen omia 
ede!Iytyksiä ja haasteita. Tarvitaan ennen 
kaikkea kaukonäköisyyttä, jatkuvuutta sekä 
kielitilanteen ja jo annetun työpanoksen jär-
jeste!mä!listä seurantaa. Paikkakuntakohtais-
ten tulisielujen määräaikaiset projektit eivät 
riitä pysäyttämään menei!lään olevaa kie-
lenvaihtoa. Tä!!öin kielikeskus voisi auttaa 
luomaan rauhoitettuja a!ueita, joilla muun 
muassa kielen ja kulttuurin kantajat olisivat 
mukana siirtämässä kie!tä eteenpäin uusi!!e 
sukupolville. 

Elvystystyön vahvistamiseksi on siis syytä 
perustaa meänkielen ja suomen kielikeskus. 

Näissä kielissä meneil!ään olevaa kielenvaih-
toprosessia on kuvattu useissa raporteissa 
kuten myös tarvetta kasvattaa kieltä ensim-
mäisenä kielen puhuvien määrää. Esitutki-
muksessa ehdotetaan yhteisen valtiollisen 
kielikeskuksen perustamista samaan tapaan 
kuin saamen kielille. Meänkieli ja suomi ovat 
läheistå sukua keskenään, ja osa kieliä koske-
vista haasteista on samanlaisia, kun taas osa 
on kielikohtaisia. Yhdessä tehdystä kielenel- 

tystyöstä on suuria koordinointihyötyjä. 
Ehdotamme, että kielikeskus jaettaisiin kah-
tia ja että se toimisi kahdella paikkakunnalla 
samaan tapaan kuin saamen kielikeskus, joka 
on sijoitettu Ostersundiin ja Tärnabyhyn. 
Keskuksen meänkie!inen osa voisi sijaita Tor-
nionlaaksossa ja suomenkielinen osa Tukho!-
massa tai Uppsalassa. 

Toiminta 

Kielikeskuksen tulee olla osa Kielen ja kan-
sanperinteen tutkimuslaitosta. Kielikeskuk-
sen tehtävät eroavat tutkimuslaitoksen kie-
lenhuoltotehtävistä, ja ne täytyykin pitää 
eri!!ään Kielineuvoston nykyisistä tehtävistä, 
mutta toteuttaa kuitenkin sillä tavalla, että 
toiminnot tukevat toisiaan. Sisällön puo!es-
ta kielikeskukselle ehdottamamme tehtävät 
sopisivat hyvin tutkimuslaitoksen nykyiseen 
toimeksiantoon. Kielikeskuksen perustami-
sessa Kielen ja kansanperinteen tutkimuslai-
toksen yhteyteen on myös synergiaetuja, kos-
ka toiminnot täydentäisivät ja vahvistaisivat 
toislaan. Tutkimuslaitos jakaa jo nyt avus-
tuksia elvytystyöhön. Ehdotamme, että kie-
likeskukseen tulisi kuusi kokopäiväistä vit-
kaa, kolme työntekijää kummallekin kielelle. 
Vuosittaisten kustannusten arvioidaan olevan 
6,7 mi!joonaa kruunua, ja ne voidaan kattaa 
korotetulla valtion määrärahalla 

On tärkeää pitää kielenhuolto ja elvytys-
pyrkimykset eril!ään toisistaan ja ymmärtää 
niiden välinen ero. Aktiivisen elvytystyön 
painopiste on sellaisten työkalujen ja mene- 
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telmien kehittämisessä, joilla kasvatetaan vä-
hemmistökielen puhujien määrää ja tuetaan 
väEemmistökielen luku- ja kirjoitustaidon 
kehittymisessä. Elvyttämiseen kuuluu myös 
asenteisiin vaikuttaminen, jotta vähemmistö-
kielen asemaa saataisiin parannettua, kielen 
käyttöalaa yhteiskunnassa kasvatettua sekä 
vanhempia opastettua tukemaan lapsiensa 
vähemmistökielen taitoja. Elvytystyössä voi-
daan levittää niitä tietoja ja välineitä, joita 
kielenhuollossa on kehitetty. Elvyttäminen 
edellyttää piiäosiltaan erityyppistä asiantun-
temusta ja pätevyyttä kuin suoranainen kie-
lenhuoltotyö. Saamen kielikeskukseen on 
esimerkiksi rekrytoitu pedagogisesti suun-
tautunutta henkilökuntaa, joka on tottunut 
työskentelemään ulospäinsuuntautuneesti ja 
ottamaan huomioon lasten ja nuorten kieltä 
koskevat tarpeet. 

Toteutus 

Kun ehdotus meänkielen ja suomen kielikes-
kuksen perustamisesta esitettiin ensimmäisen 
kerran keväällä 2014, ministerjö vastasi, että 
vähemmistöjen tulisi perustaa ja totcuttaa 
kielikeskus itse. Sellainen ratkaisu on hankala 
ennen kaikkea siksi, että on vaikea löytää alan 
asiantuntijoita ja saada rahoitusta tai statusta 
ilman ylemmän tason apua. Jotta kielikeskus 
saisi tuloksia aikaan ja pystyisi toimimaan jär-
jestelmällisesti, tarvitaan erityistä tieteellistä 
ja pedagogista asiantunternusta ja asiantun-
tijuutta, rutiinia tieteelliseen tiedonhakuun 
ja tiedon omaksumiseen ja myös kontakteja 
kielialan tutkijoihin. Näitä ej aatteellis illa yh-
distyksillä yleensä ole. Lisäksi tarvitaan rut-
tävästi julkista rahoitusta vähemmistökysy-
myksen parissa työskentelevän johtoryhmän 
palkkaamiseen. Kansallisten vähemmistöjen 
järjestöt toimivat hyvin rajallisten valtiollis-
ten tukiraamien puitteissa, mikä aiheuttaa jo 
nyt suuria vaikeuksia esimerkiksi toimiston 
ylläpitämiselle. TäIlä hetkellä järjestöillä ej 
ole tarpeeksi taloudellisia voimavaroja uuden 

instituution perustamiseen. Kielikeskuksen 
pitäisi myös olla neutraali eikä yhdistetty mi-
hinkään tiettyyn järjestöön. 

Yksi kielikeskuksen tärkeistä rooleista on 
myös tukea julkisten toimijoiden työtä. Aja-
tuksena ej ole, että kielikeskus alkaisi boj-
taa kuntien tai koululaitoksen vastuutehtä-
viä. Sen sijaan keskus voi täydentää ja tukea 
asiantuntemuksensa avulla sekä inspiroida 
kehittämään uusia työtapoja. Valtiolliselle 
kielikeskukselle voidaan myös antaa tehtä-
viä ja ohjeita hall ituksen määrärahakirjeessä. 
Tämän myötä kunnat voisivat luottaa siihen, 
että kielikeskus työskentelee hallituksen vä-
hemmistöpolitiikan suuntaviivojen mukai-
sesti. Lisäksi velvollisuus edistää vähemmis-
tökielten asiaa on sopimusten säätelemä ja 
siten julkisen vallan tehtävä. Myös tämä pu-
huu sen puolesta, että kielikeskusta johdettai-
sån julkiselta taholta. 

Samalla kun perustuslakivaliokunta ke-
väällä 2014 käsitteli joukon eduskunta-aloit-
teita, korosti se konkreettisten toimien tar-
vetta kansallisten vähemmistöjen menneisyy-
dessä kokemien vääryyksien hyvittämiseksi. 
Meänkielen ja suomen kielikeskuksen perus-
tamista voi pitää juuri sellaisena toimena, jon-
ka avulla voitaisiin käsitellä aiemman ruotsa-
laistamis- ja assimilaatiopolitiikan seurauksia. 
Se osoittaisi myös, että valtio pyrkui kohdis-
tetun tuen avulla hyvittämäiin kielten ja nu-
den puhujien vastoinkäymisiä. Jos tämä teh-
täisiin budjettivuonna 2017, olisi sillä myös 
tärkeä symbolinen merkitys. Vuonna 2017 
on kulunut 6o vuotta siitä, kun suomen ja 
meänkielen käyttäminen sallittiin uudelleen 
kirjastoissa ja kouluissa Tornionlaaksossa. 
Lisäksi reilut 6o vuotta sitten Iakkautettjin 
ns. työtuvat, joissa tornionlaaksolaisia lapsia 
ruotsalaistettiin ja pakkoassimiloitiin. Vuosi 
2017 on myös Ruotsissa tapahtuneen uskon-
puhdistuksen 500-vuotisjuhlavuosi. Uskon-
puhdistus johti mm. siihen, että valtiovalta 
kehitti suomen ja saamen kirjakielet. Meän- 
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Kielutoimisto 70 vuotta 

K
ielineuvoston suomalainen kollega, 
Kotimaisten kielten keskuksen eli 
Kotuksen Kielitoimisto, juhlii tänä 

vuonna 70-vuotista toimintaansa. 
Kielitoimisto peruStettiifl vuonna 1945 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuraan. 
Neljä vuotta myöhemmin, 1949, tOi-
minta siirrettiin Suomen Akatemiaan. 
Seuraavan kerran Kielitoimisto vaihtoi 
organisaatiota, kun se liitettiin Nyky-
suomen laitokseen vuonna 1970. Osaksi 
Kotimaisten kielten keskusta Kielitoi-
misto tuli vuonna 1976 keskuksen pe-
rustamisen yhteydessä. Samaan aikaan 
Kotukseen yhdistettiin myös Nimitoi-
misto, joka huolehti nimistönhuollosta. 

Nykyään Kielitoimisto-nimeä käyte-
tään lähinnä virallisen kielen- ja nimis-
tönhuollon ja yleiskielen sanakirjatyön  

markkinoinnissa. Kielenkäyttäjille tut-
tuja tuotteita ovat esimerkiksi Kielitoi-
miston sanakirja ja Kielitoimiston ohje-
pankki, jotka ovat molemmat maksutta 
käytettävissä verkossa. 

Muutoksista huolimatta Kielitoi-
mistosta saa edelleen lähes klassikon 
asemaan noussutta palvelua: neuvonta-
puhelimista voi kysyä neuvoja kielipul-
mun, ja lisäksi Kielitoimisto tarjoaa kie-
lenkäytön koulutusta ja huoltaa yleiskie-
len ohella virkakieltä. Kotuksen yhtey-
dessä toimiva suomen kielen lautakunta 
antaa yhdessä Kielitoimiston kanssa 
suosituksia suomen kielen käytöstä. 

Kielineuvosto onnittelee lämpimästi 
70-vuotiasta Kielitoimistoa ja kiittää 
hyvästä yhteistyöstä! 

kielen ja suomen kielikeskuksen perustami-
nen olisi merkki uudesta vaiheesta valtion 
johdon ja vähemmistöjen välillä. Vaiheesta, 
jolloin vähemmistöt saavat todellista ja ak-
tiivista tukea kielensä takaisin saamiseen ja 
säilyttämiseen. Se olisi myös luonnollinen 
edistysaskel vähemmistöpolitiikan kehittii-
misessä hallituksen esiryksen 2008/09:158 
sisältämiä ajatuksia mukaillen. 

Leena Huss on Uppsalan yliopiston emerita-
professori ja Kajsa Syrjänen Schaal on Kirk-
kokanslian yksikköpäällikköja Ruotsinsuoma-
la/sten valtuuskunnan johtokunnan jäsen. 
Artikkelin on suomentanut Henna Leskelä. 

Puuroriimi 35-vuotiaalle! 

Kirjekyyhky 
ensirnmäisen Kieliviestin toi, 
lehti ruosuille oman foorumin soi 
ja sillan kieleen ja kehitykseen loi. 
Välillä on tyyntä, välillä salamoi, 
lehti lehden jälkeen vihannoi. 
Nyt Kieliviestiä kunnolla juhlia voi, 
kunnes koittaa aamun koi! 

Sari Pesonen, 
suomen kielen osasto, 
Tukholman yliopisto 
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KIRJAESITTELY 

Henna Leskelä 

Kielikuvat - Kieliviestin 

kuvitukset yksiin kansiin 

T
vuonna vietetään ruotsinsuoma-

laisen kie!enhuo!lon 40-vuotisj uhlaa ja 
Kieliviesti-!ehden 35-vuotisjuhlaa. Kie-

liviesti on siis ilmestynyt vuodesta 1980 1h-
tien, ja suunnil!een vuosituhannen vaihteesta 
alkaen on piirtäjä Markku Huovi!a viihdyttä-
nyt !ehden lukijoita kuvituksillaan. Nyt Kie-
lineuvosto on kerännyt Huovi!an Kie!iviestiä 
varten tekemät piirrokset juhlakirjaan. 

Kirjassa on kutakin Kieliviestin pääartik-
kelia kuvittanut piirros vuosi!ta 2001-2014 ja 
piirrokseen !iittyvä lainaus itse artikkelista. 
Jotta ruotsinkielisetkjn saisivat mahdollisuu-
den tutustua ainutlaatuisen ruorsinsuomalai- 

sen kielenhuolto!ehden historiaan, kerrotaan 
jokaisen kuvan yhteydessä artikkelin sisäl-
!östä lyhyesti myös ruotsiksi. Koska kuvissa 
kuitenkin on kyse pilapiirroksista ja sana!ei-
keistä, joita on hyvin vaikeaa ellei mahdoton-
ta kääntää, on suomenkielinen teksti jätetty 
kääntämättä. 

Kirja esittää läpileikkauksen niin Kieli-
viesti-!ehden z000-Iukuun kuin suomen ja 
ruotsjnsuomalajsuuden  tärkeisiin teemoihin, 
huumorja unohtamatta. Esimerkiksi vuonna 
2012 toistorakenteita käsittelevän pääartikke-
lin kuvituksessa haasteitjin seuraavastj: 
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Mies: "Miesten mies on tyypillinen toisto-
konstruktio." 
Nainen: "Ja rlaistenmies on tyypil!inen rois-
tokonstruktio." 

Oivaltavaa - ja sivaltavaa - kielenkäyttöä! 
Kie!ikuvat-kirjaa voi tilata Kielincuvostosta 

100 kruunun hintaan: 08-455 42 20 tai suo-

mi@sprakochfolkminnen.se. 

Kietikuvat - Markku Huovilan piirrokset Kie-
liviestiin 2001-2014. Språkrådets skrifter 19. 

Institutet för språk och folkminnen. 

K E L l KUV 4-r 
HugdallH,  

w 	1' 
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Uudissanaterveiset Kielitoimistosta 

K 
 ielenkäyttö nousi otsikoihin vuoden 
2015 alussa, kun keskusteltiin sanasta 
halpuuttaa. Kaupan markkinointiin 

kehitetty sana ärsytti monia, vaikka se oli-
kin kielellisesti oikein muodostettu. Lop-
puvuodesta sitä kuitenkin jo käytettiin 
sujuvasti uusissa yhteyksissä, kun muun 
muassa Postin lakon yhteydessä puhuttiin 
työn halpuuttamisesta. Halpuutus ja sata- 

kunta muuta aikamme sanaa esite!!äin Ko-
timaisten kielten keskuksen verkkosivuihla 
julkaistavissa Vuoden sanapoiminnoissa 
joulukuun puohivilissä. Vuoden sanoista 
kerrotaan myös Kielikellossa 4/2015. Vaka-
osa nyt esiteltävistä sanoista on maistiaisia 
juuri noista poiminnoista. Kuukauden 
sana ja Vuoden sanapoiminnot !öytyvät 
osoitteesta www.kotus.fi. 

emoji (jap. = kuvakirjoitusmerkki) pi-
kaviestinnässä, esim. Twitterissä, käy-
tettäviä kuvasymboleja. Suomi-emojit 
(mm. saunan kuva) ovat osa ulko-
ministeriön tuottaman ThisisFlN-
LAND-maakuvasivuston joulukalen-
teria 

genomitieto, perimätieto ihmisen koko 
perimää eli genomia koskeva tieto 

koodikoulu ohje!mointiin eli koodauk-
seen tutustumista varten järjestettäviä 
lapsille tarkoitettuja ohjelmointipajoja 
ja -kerhoja 

hiveviihde suorana eli "hivenä" lähetettä-
vistä television viihdeohjelmista, joissa 
näyttehijät improvisoivat ja joihin 
katsojat voivat usein osallistua äänes-
tämählä suosikkejaan tai kommentoi-
mahla Twitterin kautta 

nakukakku (eng!. naked cake = alaston 
kakku) täytekakku, jonka kakkupoh-
ja- ja täytekerrosten annetaan jäädä 
näkyviin (Kotuksen Kuukauden sana 
marraskuussa 2015) 

osaamispiste (lyh. osp) opintosuoritusten 
laajuutta ilmaiseva yksikkö ammatihhi-
sessa koulutuksessa 

soolomatkailu matkustelu yksin joko 
omatoimisesti tai järjestetyn matkan 
yhteydessä 

unimuna (myös unikapseli, uniputki) 
(eng!. sleeping pod) lentokentihle ja-
panilaisen esikuvan pohja!ta kehitetty 
kotelo, jossa voi levätä jatkolentoa 
odottaessaan (Kotuksen Kuukauden 
sana lokakuussa 2015) 

webinaari (sanoista web ja seminaari), 
verkkoseminaari verkossa j ärjestettävä 
tapahtuma, johon pääsee osallisturnaan 
omalta tietokoneeltaan 

virtuaahivastaanotto esim. terveydenhoi-
tajan vastaanotto tietokoneyhteyden 
välityksehlä 

Riitta Eronen 
Kotimaisten kielten keskus, Kielitoimisto 
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Kuvia juhlaseminaarista 6.11.2015 

! 

Kuvat vasemmalta 

oikealle: 

Ruotsinsuomalai-

sen kielenhuollon 

40-vuotisjuhlasemi-

naarissa oli noin sata 

osanottajaa. 

Entisiä ja nykyisiä 

kielenhuoltajia: Runa 

Heikkilä, Margaretha 

Terner, Henna Les-

kelä, Harinele Ennab, 

Paula Ehrnebo ja An 

Laitinen. 

Kielmneuvoston en-

tinen johtaja 011e 

Josephson ja nykyi-

nen johtaja Harriet 

Kowalski. 

Ruotsmnsuomalaisen 

kiehilautakunnan 

entinen johtaja Paula 

Ehrnebo. 

I'i 
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Kl ELI KOU LUTUSTA 

Inga-Britt Uusitalo 

Kielinurkhasta 

M ei!e tullee useasti kysymyksiä sanoista, 
jokka Iiittyvät poronhoithoon Kieli-
nurkhaan, Meänraation kieliohjelh-

maan. 

Mikäs pelikuoriva ja poronkusema oon? 

Pelikuorma elikkä peninkulma oon se matka, 
jonka koiran ääni kuulu. Poronkusema taas 
oon se matka, jonka poro ku!kee ilman ette 
kusta. 

Mikkäs oon poron iät ja nimitykset? 

Poron iät ja nimitykset oon pikkusen erilaise- 
mat ko saamerikielessä. 
Peura - poro ilman merkkiä 
Vongeli - 2 vuotias naaras poro 
Urakka - z vuotias koiras poro 
Vuorso - 3 vuotias poro 
Kunteus - 4 vuotias poro 
Kosate - 5 vuotias poro 
Maakkana - 6 vuotias poro 
Nimiloppu - 7 vuotias poro 
Hirvas - täysi-ikänen koiras poro 
Vaatin - täysi-ikänen naaras poro 
Härkä - salvettu hirvas, taamomista vatten 

Nulla - naaras ilman sarvia 
Nuippo- koiras ilman sarvia 
Pailakka - salvottu härkä 
Kallimaho - marto poro 
Talutus poro - ajoporo, ajokas ej seuraa 
Kesu poro - taamottu poro 
Lahti poro- poro joka lahathaan 
Time poro - jollako OOfl vasikka Vattassa 
Juro poro - pannee vasthaan 
Menevä poro - tykkää vettää 
Kisura - pienernpi poro 
Runo - vaatin joka ej tehe vasikoita 
Ke!opää - poro jollako oon sarvet kelohneet 
Naarnapää - poro joka ej ole kelonu 
Tuppisarvi - vasikka jollako eiole kelohneet 
sarvet 
Raato - kuolu poro 

Poronkellot 

Poronkelloja 000 erin kokosia ja niissä oon 
sen mukhaan eri äänet. 
Kilkka- pieniin kello, ki!isee, 
Naikka- keskikokonen kello, kalisee 
Pömppä- issoin kello- pömpöttää 
Hulpakello - kello jossako oon tupla syrjä, 
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Kuva: Johannes Jansson. 

helma, kuuluu oikein hyvin 
Hulvaton kello- kello jossako ej ole tupla syr-
jää, helmaa 

Tipsiä sanakirjoista missä oon paljon sa-
noja poronhoijosta 

Poronhoitajan sanakirja, Birger Winsa Meän 
akateemin förlaaki, 2005. 
Ouniksen murthela, Murresanasto Ketomel-
la, Kari Autto, 2013 

.ja joku sananlasku poroista 

Missä peura pehtaroittee, suuhuun karva jää- 
pji 
Moron sano poro ko jäkälä loppu. 
Moron, moron ostaks poron hyvä ja halpa 
mutta klinkussa jalka. 
Ej poro pellola pilhaan mene. 
Toisen poro oon makeampi ko oma. 

Kielivaimolta Inga-Britt Uusitalolta terhveisiä 
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Poronhoijosta Tornioniaaksossa 

R
uortissa oon poronhoito sernmonen 
elinkeino joka peruslain mukhaan kuu-
luu aivan saamelaisile ja se oon suunile 

puolet Ruottin maasta joka oon poronhoito-
aluetta, sirä aluetta jossako poronhoitoa saa-
pii pittää. Poronhojtoaluhejta oon kolme pää-
aluetta; tunturirnaisemat, mettäsaarnekylät ja 
aluheet jossako oon konsesuuniporonhoito. 
Niitä oon yhtheens 51 saarnekyllää Ruottis-
sa. 33  niistä oon tunturisaarnekyllää, 10 met-
täsaarnekyllää ja 8 konsesuunisaamekyllää. 
Konsesuuniporonhoitoa löytäii Pajalan, Ma-
taringifl, Ylikahnuun, Haaparannan ja Kaih-
nuun kunnista ja net oon seuraavat saarneky-
lät; Muonio, Sattajärvi, Korju, Tärjintö, Pirt-
tijärvi, Kainus, Angeså ja Liehittäjä. 

Konsesuuni oon lupa jonka Lääninhalli-
tus Norrbottenissa rnyöntää. Se joka saapii 
konsesuunin häätyy olla saarnensukua ja se 
saapii pittää ornia poroja, mutta kansa hoitaa 
muitten maanomistajitten elikkä arentaatto-
ritten poroja aluheela. Nämät maanomistajat 
ja arentaattorit ej tartte itte olla saamelaisläh-
töä. Hoitoporoja saapii olla korkeinthaans 30 
/huusholli ja raition omia poroja 300. 

Poronhoito konsesuunialuheissa piethään 
saarnekylissä, jokka oon föreninkit joihiin 
kuuluu konsesuuninomistaja, raitio, ja hoi-
toporonornistajat. Föreninki oon ekonoo-
minen ja adrninistratiivi ja valvoo jiisenitten 
parhautta. 

Valtio halusi varhain saaja kolonisasuunia 
sisämaahaan ette muun muassa saaja asukhai-
ta sinne mutta kansa kruuvatoimjnan varten. 
Sillä ner jokka siiryit sinne sait veronhelpo-
tuksia ja muita etuja. 

Vuona 1670  Västerbottenin maaherra Jo-
han Graan ehotti organiseerattua asutusta 
lapinmaahaan. Se halusi ette niin puntit ko  

poronhoitajat saattasit asua vierekkää sillä ko 
niilä olit ittelii kummalaki ornat elinkeinot; 
saamelaiset elit jahista, kalastarnisesta ja po-
ronhoiujosta ja uusrakentajat rnaapruukista 
ja karjanpiosta. Mutta uusrakentajat ej pär-
jiinheet aivan rnaapruukila ja karjanpiola nu-
lä oli pakko saaja jahata ja kalsataa ette pysyä 
hengissä. 

Samala ko kolonisasuuni tuhi käynthiin 
niin saamelaiset menetit heän porohoito-
aluheita. Sen takia veethiin se niin sanottu 
Lapinmaanraja (Lappmarksgränsen). Lapin-
niaanraja oon vuelta 1751 ja merkitti ulos 
ja suojasi saamelaisia, uusrakentajia vasten 
jokka esimerkiksi halusit jahata ja kalastaa 
saamelaisitten aluheila. 

Tätä raijaa ej kuitenkhaan respekteerattu ja 
vuona 1867 valtio veti uuen rajan sen niin sa-
notun Viljelysrajan (Odlingsgräns) suojaksi 
niile saamelaisile jokka elit poronhoijosta, 
jahista ja kala.stamisesta. Viljelysrajan län-
sipuolela ej saanu asua uusrakentajia, mui-
ta ko net jokka asuit sielä jo entisthäa.n. 
Konsesuuniporonhoito päätethiin vuo-
na 1933 ko oli nähty ette poronhoitoa piet-
hään alempanna Lapinmaanraijaa, mettis-
sä Tornion ja Kaihnuun väylitten vähissä. 
Tornionlaaksossa oon siis paljon mitä oon 
muualaki ja paljon rnitä ej ole ko justhiins 
täälä. Yks semmonen ynikki asia rnitä löy-
tää vain täältä oon meän porohoito joka oon 
konsesuunila. 

Tämä oon hullun vanhaa perintö siltä ai-
jalta ko puntit ja saamelaiset tehit vaihetus-
kauppoja- punti sai omistaa ja pittää poro-
ja joitako saamelainen hoiti, sillä ehola ette 
hään sai pittää poroja talohisten maila talvi-
aikana. Ou 
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Vahasta oon lapsi ilonen 
Muistan ko minun velirnies poikasenna oli 	Mailma oon muuttunu ja niin oon tie- 

heinänteossa meän farpruurin tykönä. Se oli 	tenki meän värterinkit kans. Nykyaijan lap- 
sielä haravoittenu pitkän kuuman päivän, ja sila oon kaiken puolen viljahisempaa ko 5 - 6 
ko tuli kotia se joku kysy mitä hään oli saanu kymmentä vuotta sitten. ja eikos se ole hyvä 

palkaksi. 	 asia. Tietenki sitä joskus aattehlee ette se oon 

Joo, sano minun vehimies Tage: "Mie sain 	menny kohta liiahiseksi, mutta en halvaa sitä 

tolpan palkkaa ja niin hyvät vesikhimpit." 	murahiseerata. Pääasia oon ette nykyaijan hap- 
Toinen muisto oon ko minun vanhiin tyär set saattavat iloittea ja olla onnelisia. 

oli pari vuotta vanhaa ja sai uuet kengänriau- 
hat. Ookasimma pyssilä Luulajassa, ja tärnä 	 Lars Lampinen Unbyn 

pieni tyär näytti ihosenna niitä uusia kengän- 
nauhoja kaikile jonka hään kohtasi. 

ndiaanitten vishauensanoja vueta 1657 

Vasta sitten ko viiminen puu oon hakattu 
alle, 
viiminen väylä oon myrkytetty, 
viiminen kala oon pyyetty, 
viiminen susi ja viiminen karhuu oon kaajet-
tu— 
Sihloin vasta tet tuhetta ymmärtämhään ette 
rahhaa ei mene syä 

Käänös Inga-Britt Uusital'o 
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kortfattat om innehållet 

3 Chefredaktörens spalt 
4 Ari Laitinen blev Sverigefinska språk-

nämndens första språkvårdare. Han har 
också varit chef för nämnden. Runa 
Heikkilä har intervjuat honom. 

9 Paula Ehrnebo, även hon tidigare chef 
för Sverigefinska språknämnden, berättar 
om hur den sverigefinska språkvården 
har utvecklats under sina 40 år. 

14 Den 6 november hade Språkrådet ett 
jubileumsseminarium och generaldirek-
tören för Institutet för språk och folk-
minnen, Ingrid Johansson Lind, höll då 
ett föredrag om institutets uppdrag. Ar-
tikeln här är baserad på föredraget. 

18 Pirkko Nuolijärvi är chef för Institutet 
för de inhemska språken i Helsingfors. 
På jubileumsseminariet talade hon om 
finskans situation idag. Den här artikeln 
är baserad på hennes föredrag. 

22 Kaisa Syrjänen Schaal och Leena Huss 
har skrivit en artikel om det föreslagna 
språkcentret för finska och meänkieli. 

25 Ett stort granit till vår systermyndighet 
i Finland - deras språkvårdsavdelning 
fyller 70 år - samt en gratulationsdikt till 
Kieliviesti, som fyller 35  år. 

26 Kieliviestis illustrationer har nu samlats 
i en bok som heter Kielikuvat. Boken 
innehåller alla teckningar som har publ-
icerats i Kieliviesti 2001-2014. Henna 
Leskelä presenterar boken. 

28 Riitta Eronen från Institutet för de in-
hemska språken ger en presentation av 
tio finska nyord. 

29 Bilder från jubileumsseminariet 
30 Sidorna 30-33 innehåller artiklar på me-

änkieli. Flera av artiklarna handlar om 
renskötsel. 

34 Kortfattat om innehållet 
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1(@i el'iDv*i est i 
Suomi ja meänkieli Ruotsissa 4.2015 

SI SÄLLYS 

3 Päätoimittajalta 

4 Ari Laitinen - ruotsinsuomalaisen kielenhuollon konkari 

Runa Heikkilä 

9 Ruotsinsuomalainen kielenhuolto 40 vuotta 

Paula Ehrnebo 

14 Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitoksen kielenhuolto- ja 

monikielisyystehtävät Ingrid Johansson Lind 

18 Miten Suomessa nyt puhutaan? Pirkko Nuolijärvi 

22 Nostetta meänkielelleja suomelle - aika perustaa yhteinen 

kielikeskus Kaisa Syrjänen Schaal ja Leena Huss 

25 Kielitoimisto 70 vuotta -onnittelut ja Kieliviesti 35  vuotta 

-onnitteluruno 

26 Kielikuvat - Kieliviestin kuvitukset yksiin kansiin 

Henna Leskelä 

28 Uudissanaterveiset Kielitoimistosta Ri itta Eronen 

29 Kuvia juhlaseminaarista 6.11.2015 

30 Meänkieli 

34 Kortfattat om innehållet 



Avsändare: 	 PORTO BETAL1 
Kieliviesti 

Språkrådet 

Box 20057 

10460 Stockholm 	

b 
Kielineuvoston ruotsalais-
suomalaiset sanastot 

luovatyhtenäisyyttä ruotsinsuomalaiseen 

termistöön 

ovat hyödyksi niin kotona kuin työpaikalla 

Tilaukset: 08-455 42 20 tai 

suomi@sprakochfolkminnen.se  
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