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K 
 evät on jo pitkällä Kieliviestin vuoden 
zor6 ensimmäisen numeron ilmes-
tyessä. Kielineuvoston jokakeväinen 
kieliseminaari järjestettiin tänä vuon-
na aikaisin, 4.  maaliskuuta. Tämän- 

vuotinen seminaari oli jo ii. laatuaan, eli 
Kielineuvostori yhdessä Suomen kulttuu-
ri-instituutin kanssa järjestämä tilaisuus. 
Kieliseminaareja on kuitenkin järjestetty jo 
1990-luvUlta alkaen. 

Seminaarissa oli tavalliseen tapaan puhu-
jia sekä Suomesta että Ruotsista: Ulla Tiihilä 
Kotimaisten kielten keskuksesta ja Eveliina 
Tolvanen Turun yliopistosta matkustivat se-
minaariin Suomesta, kun taas Sirpa Lindelöf 
Eskilstunan kunnasta, Jarmo Lainio Tukhol-
man yhiopistosta ja Henna Leskelä Kiehineu-
vostosta edustivat ruotsinsuomalaisia puhu-
jia. Julkaisemme esitelmiin perustuvia artik-
keleita myös Kieliviestissä: ensimmäisenä on 
vuorossa Ulla Tiililän artikkehi forensisesta 
kielentutkimuksesta. 

Ruotsin koulutusradio, UR, nauhoitti esi-
relmät myös tänä vuonna, ja ne ovat myö-
hemmin katsottavissa UR Play -kanavalta. 

Kieliseminaarista siirrymme Kiehiviestiin. 
Haluamme kehittää Kieliviestiä ja toivom-
mekin lukijoilta palautetta lehdestä, sen si-
sällöstä, julkaisumuodosta ym. Kielen ja 
kansanperinteen tutkimuslaitoksen verkko-
sivuilla on lomake, jolla voi antaa palautetta 
lehdestä. Lomakkeen voi täyttää sekä ruotsik-
si että suomeksi. Toivomme palautetta nu1-
tä, jotka jo lukevat Kieliviestiä, mutta myös 
niiltä, jotka eivät syystä tai toisesta lehteä lue. 
Koetamme saada yhteyden niihin, jotka eivät 
lue lehteä, muun muassa Facebookin avulla. 
Tarvittaessa toimitamme lomakkeen myös 
paperisena. Tietoa kyselystä saa mielellään le-
vittää eteenpäin! 

Runa Heikki/ii 
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SUOMEN KIELEN OPETUSTA 

Marjut Vehkanen 

Suomi toisena ja vieraana 
kielenä -oppikirjat historiallisten 
tapakumien virrassa 

N
ykyinen Eurooppaa ja Pohjoismaita 
koetteleva pakolaisaalto herättää mo-
nenlaisia kielenopetukseen liittyviä ky-

symyksiä. Pohdiskelua vaatii etenkin sopivan 
oppimateriaalin laatiminen. Suomi toisena 
(Sa) ja vieraana kieleni -oppikirjoja tarvitaan 
niin Suomessa kuin muuallakin esimerkik-
si Syyrian sotaa pakeneville, eritaustaisille 
käyttäjäryhmille: luku- ja kirjoitustaidotto-
mille, vähän koulusivistystä saaneille nuorille 
ja aikuisille sekä korkeakoulutetuille, useita 
kieliä hallitseville maahanmuuttajille. Ker-
ron artikkelissani Helsingin yliopistossa lo-
kakuussa 2015 tarkastetun väitöskirjani Kie-
liopista kommunikaatioon. Suomi toisena ja 
vieraana kielenä oppikirjat vuosina 1866-1953 
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aineiston pohjalta, miten Sz-oppikirjatuo-
tannossa ennen muinoin reagoitiin historial-
lisiin muutoksiin. Aloitetaanpa hauskimmas-
ta päästä: kansainvälistymisen ja matkailun 
innoittamasta oppikirjatuotannosta! 

Näin oli ennen, näin on nyt 

Suomessa kirjoittajien motiivina koululais-
ten Sa-oppikirjojen laadinnassa i800-luvun 
lopuhla oli yleinen oppimateriaahin tarve. Ai-
kuistenkin Sz-oppikirjat olivat tuolloin kieli-
oppi-käännösmenetelmän mukaisia, yleensä 
yliopisto-opetukseen kirjoitettuja. Mutta jo 
1900-luvun alkupuolelta lähtien Sz-oppikir-
joja ryhdyttiin kirjoittamaan muillekin käyt-
täjäryhmille. Ensimmäisen maailmansodan 



Piirros: Markku Huovila 

jälkeinen kansainvälinen kanssakäyminen 
!isääntyi, ja sen seurauksena virisi myös kim-
nostus matkailua kohtaan. Samoihin aikoi-
hin Suomessa nosti päätään herbartilaisuus, 
kieliopin opetusta vastustava didaktinen 
suuntaus. Samanlainen, kielioppikieltemnen 
oppisuunta oli tuolloin myös niin kutsut-
tu reformiliike. Sen pääedustajat, englanti-
lainen Henry Sweet, saksalainen Wilhelm 
Vietor ja ranskalainen Paul Passy, korostivat 
puhutun kielen tärkeyttä vieraan kielen op-
pimisessa ja uskoivat, että kieltä voitiin op-
pia vain lähtö- ja kohdekielen lauseita ulkoa 
opettelemalla, savikiekkolevyjen sisältämii 
kirjan kappaleita kuuntelemahla ja jäljitte-
lemählä, kiehiopin opettelusta piittaamatta. 

Hauska ja jonkinlainen yllätys oh, että oppi-
kirjoja on kirjoitettu jo tutkimusajankohta-
nanikin monenlaisiin, uusiin käyttötarkoi-
tuksiin. On ollut riemastuttavaa huomata, 
kuinka nopeasti kirjoittajat tuohloinkin tart-
tuivat yhteiskunnan eri tarpeiden vaatimiin 
aiheisiin ja toimittivat S2-oppikirjat pikai-
sesti opiskehijoiden käyttöön. Pahkitsevaa oh 
myös huomata, että aineiston Sz-oppikirjoja 
kirjoittivat pääsääntöisesti alan kokeneet asi-
antuntijat. 

Ensimmäisen maailmansodan jälkeinen 
optimismi 

Aineiston oppikirjojen sisällöt paljastavat sen 
inhimillisen piirteen, joka on havaittavissa 
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optimi'' 11 	Uult P1111 vVI))UIIII 	tietyn 	inst,tuutin 
nimen (esim. Lm- 

eissa. 	 guaphone-instituut- 
ti) tai oppikirjan pe- 
rustajan (esim. Lan-

genscheidt) mukaan. Kaupalliset kielikoulut 
tuottivat samalla formaatilla oppikirjoja lu-
kuisille eri kielille. Polyg/ott Kuritze -fraasikir-
jan takakannessa on listoja, joissa kerrotaan, 
että sama kurssi Oli julkaistu jo 154 eri kielel- 
lä 	Saksassakin 40 eri kielellä. Takakannessa 
mainitaan: "Mehr als 3  5oo 000 verkauft!" 
(Myyty jo yli 3  5w 000 kappaletta!). Maj-
noksissa vedottiin mukavaan ja käteen sopi-
vaan taskukirjakokoon, kirjan halpuuteen, 
kielen opiskelun nopeuteen ja heippouteen 
omatoimisesti. 

historiallisten tapahtumien yhteydessä: ih-
miskunnan uskomaton optimismi voiman-
lähteenä vaikeissa olosuhteissakin. Ensim-
mäisen maailmansodan jälkeen syntyi siis 
tarve suoraa metodia noudattaville, kuullun 

ymmärtämistä ko- 
rostaville ja itsenäi- 
seen opiskeluun so- 

Oppikirjojen sisällöt 	veltuville keskustelu- 
ja fraasioppikirjoille. 

paljastavat ihmiskunnan 	Näitä 	oppikirjoja 
markkinoitiin usein 

olosuhi 

Hohen Seegang 
Waren Sie seekrank? 
Ja, einige Tage. 
Ich werde nie seekrank. 
Wir hatten viele VergnUgungen 
an Bord. 

Puhetta opettavan matkailuun ja kansainvä-
liseen kanssakäymiseen kirjoitetun fraasikir-
jan esipuheessa saatettiin todeta, että "sota 
on tuonut vieraiden kielten osaamisen suu- 

reen rooliin kansojen välillä". Kyseessä oh 
siis ensimmäinen maailmansota sekä ne kau-
punkilaiset, jotka tarvitsivat vieraita kieliä 
keskustellessaan erikielisten ihmisten kanssa 
vapaa-aikana tai työssä. Kirjan lopun osiossa 
"Vihjeitä vieraan kielen opiskeluun" painote-
taan, että ihmiset ohivat nyt kanssakäymisessä 
toistensa kanssa ja että vieraita kiehiä tarvi-
taan tulevaisuudessa kaikkialla. Näin opittai-
siin opasteen mukaan tuntemaan eri kansal-
lisuuksien elämää, ja tätä taitoa tarvitsisivat 
lähes kaikki ihmiset. Tuonaikaiset fraasikir-
jat muistuttavat sisählöiltään nykyisten sana-
kirjojen lopun fraasiosioita, joissa opetetaan 
fraasien avulla muun muassa ravintola- ja os-
tosdialogeja. 

Itse Emil Nestor Setälän ja hänen poi-
kansa, Vilho Setälän (i) toimittarna Lm-
guaphone keskustelukurssi suomi on sekä it-
seopiskeluun että Iuokkaopetukseen soveltu-
va oppikirja, johon kuului 15 savikiekkolevyä. 
E. N. Setälä oli yksi levyjen lukijoista. Poik-
keuksena muista samaan aikaan ilmestyneistä 
puheoppaista Setälöiden puhetta opettavan 
oppikirjan opetuskiehi on vain suomi - ilman 
mahdollisen kohdekielen vastaavia lauseita - 
ja näin se sopi kaikenkielisille eri maissa suo-
mea opiskelevihle. 

Aineiston keskustelua opettavat fraasi- 
kirjat ovat sisällöllisiltä 
ratkaisuiltaan monen-
laisia. Vaikka meneteh-
mänä oli lähtö- ja koh-
dekielisten lauseiden 
uhkoa opettelu, kirjoissa 
oli kuitenkin lähes aina 
tiivis paketti myös suo-
men kielen kiehioppia: 
vain muutamasta fraa- 
sikirjasta se puuttuu 

kokonaan. Kirjoissa oli eriasteisia kuvauksia 
kielemme rakenteesta: lähes sanakirjaa muis-
tuttavan pikku fraasioppaan alussa on yhlät-
täen suhteehlisen kattava suomen kielioppi, 

Oli ankara merenkäynti 
Ohitteko merikipeä? 
Ohin, muutamia päiviä. 
Minä en ole koskaan merikipeä. 
Laivalla on paljon huvittavaa 
ajan vietettä. 

(Polyglott Kuntze: 8) 
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kun taas Polyglott Kuntze kirjan alussa onkin 
melko laaja esitys kielemme historiasta. 

Maailmansotien välisenä aikana tuli Yh-
dysvalloissa ja Euroopassakin pikku hiljaa 
kuitenkin käyttöön niin kutsuttu tilanne-
pohjainen kielenopetusmenetelmä, j ossa kie-
liopin opetus oli taas mukana ja joka mää-
ritteli, kuinka paljon kielioppia, lauseop-
pia ja sanastoa alkeiskurssilla, keskitason 
ja edistyneiden vieraan kielen opetuskurs-
silla tulisi tarjota. Suomen kouluopetuk-
sessa tämä induktiiviseksi puheopetukseksi 
nimitetty opetustapa sai innostuneen vas-
taanoton 1940-luvulla. Sitä seurasi sitten 
Yhdysvalloissa sotilastuikkien tarpeeseen 
kehitetty audiolingvaalinen menetelmä, j os-
sa yhdistyivt käsitteet kuulla ja kieli, puhe. 
Näin siis kankeiden lauseiden ulkoluvusta 
siirryttiin kohti Sz-oppisisältöjä, joissa oh 
rakenteiden opetuksen lisäksi myös oppilaan 
omaa kielentuotosta; jo kommunikatiivisen 
kielenopetuksen aihioita. Kaupalliseen tar-
koitukseen kustannetut, matkailuun kirjoite-
tut oppikirjat ovat tiennäyttäjiä tulevien vuo-
sikymmenten puhetta opettaville oppikirjoil-
le ja savikiekkolevyineen myös alku tulevalle 
teknisiä apuvälineitä kielen opetuksessa käyt-
tävälle ja siG seuraavalle sähköiselle oppikir-
jatuotannolle. Monet aineistoni oppikirjoja 
kustantaneet kaupalliset kustantamot toimi-
Yat vielä tänäkin päivänä verkossa.  

sisällöt. Niinpä esimerkiksi luutnantri Jarl 
Lindgren (1936) kirjoitti Suomen sotaväessä 
palveleville äidinkieleltään ruotsinkielisille 
joukko-osastoille ja suojeluskunnille teks-
teiltään täysin sotaterminologiaan liittyvän, 
rakenteeltaan traditionaalisen suomen kie-
len oppikirjan. Lindgren olisi halunnut kir-
joittaa oppikirjaa rauhallisessa tempossa ja 
tehdä teoksestaan laajemman, mutta reoksen 
kirjoittamista toivonut kenraali Heinrichs 
kiirehti oppikirjan valmisturnista. Tulevaa 
sotaa osattiin siis odottaa. Samoin Uppsalan 
suomalais-ugrilaisten kielten professori Björn 
Collinderin (ii) kirjoittama Lärobok i 
Finska Språket for Krigsmakten on sisäflöltään 
laaja teos ja laadittu Tukholman sotakorkea-
koulun opiskehijoihle, joiden opintoihin suo-
men kieli kuului. 

Pikaisesti sotatarkoitukseen haadittu fraa-
sioppikirja on Geijer & Niemisen (1942) 
Otavan kustannusosakeyhtiön julkaisema 
Schnellkursus der Fin nischen Sprache -oppikir-
ja saksalaisille, Suomessa taistehevihle sotilail-
le. Kirjassa opetetaan suomen- ja saksankie-
histen fraasien avulha sodankäyntiin hiittyvää 
kommunikaatiota. Alussa on tiivis ja vaativa 
kiehioppiosuus. Kirja on todelhinen "henkiin-
jäämisopas", jossa Suomen luontoa käsitel-
lään sodankäynnin näkökulmasta: lumi, jää 
ja pakkanen ovat saksalaisten sotilaiden opin-
tojen kohteina. 

Sota oppikirjo-
jen sisällöissä 

Poikkeusolosuh- 
Wasser, Schnee und Eis Vesi, lumi ja jää. 

teisiin 	laadittuja Wie tiefliegt der Schnee bei Sysmä? Kuinka paksulti lunta on Sysmän 

oppimateriaalcja seudulla? 

edustavat 	myös Gibt es viele Schneehaufen Onkopelloilha paljon kinoksia? 

ennen toista maa- auf den Feldern? 

ilmansotaa, 	sen Ist der Schnee so fest, dass Onko hankea, jotta pääsee 

aikana ja heti sen es möglich ist, Schi zu haufen? hyvin hiihtämään? 

jälkeen 	kirjoite- (Geijer & Nieminen 1942: 126) 
rut 	Sz-oppikir- 
jat 	sekä 	niiden 	. 
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Aineistossani julkaistiin edelleen sodan 
aikana ruotsalaisten vapaaehtoisten käyt-
töön pari pientä fraasiopasta: Finskan utan 
språkstudier (1940) ja Finska Glosor och Fra-
ser (1940), jotka nekin olivat näiden ur-
heiden ihmisten "henkiinjäämisoppaita". 
Aineiston bibliografisena harvinaisuutena 
ja ehkä jonkinlaisena mallinakin nykyiseen 

OM BADET. 	KYLVYSTÄ. 

Tant tvättar dig. 	Täti pesee sinut. 
Var inte rädd! 	Alä pelkää! 
Håll ögonen slutna! 	Pidä silmät kiinni! 
Tant tvättar håret. 	Täti pesee tukan. 
Oppna ögonen! 	Avaa silmät! 
Tant tvättar ryggen. 	Täti pesee selän. 

(Bianchini 1942: 16-17) 

pakolaistarpeeseen laadittavalle fraasikirjal-
le voitaisiin ehkä mainita ruotsalaisen Linda 
(o.s. Norss) Giovannin (1942) Svensk—Finsk 
To/kbok, joka oli kirjoitettu Ruotsiin suun- 

tautuvan Suomen sotalapsitoiminnan ja sai-
raanhoidon tarpeisiin. Teksteissä ruotsalai-
sille, suomalaisia sotalapsia vastaanottaville 
sijaisvanhemmille opetettiin fraasien avulla 
arkipäivän selviytymissanastoa. 

Bianchinin teoksen lopussa on myös sai-
raanhoitoon liittyviä tekstejä. Siitä voi pää-
tellä, että ruotsalaiset vapaaehtoiset toimivat 
myös sodanaikaisissa sairaanhoitotehtävissä. 

Linda ja Giovanni Bianchini (1942) kir-
joittivat teokseen lisäksi lyhyen kiehiopin 
Kortfattad Finsk Grammatik, jonka sisällön 
kuvaus osoittaa kirjoittajien suomen kielen 
rakenteen hallintaa. Myös Tanskassa asuneet, 
alun perin suomalaiset Ellis Lehmann ja An-
nikki Trop (ir) kirjoittivat pienen fraasikir-
jan Suomen sodanjälkeiseen jälleenrakennus-
työhön osallistuneille tanskalaisille vapaaeh-
toisille. 

Sodanjälkeisistä, kylmän sodan aikaisis-
ta oppikirjoista on vielä mainittava USA:s-
sa julkaistu professori Thomas A. Sebeokin 
(1947) Spoken Finnish, joka oli nimensäkin 
mukaisesti puhetta opettava oppikirja kielile-
vyineen ja joka oli suunnattu amerikkalaisel- 

SJUKVÅRD. 	 SAIRASHOITO. 

Andas! 	 Hengittäkää! 
Andas djupa tag! Andas djupt! 	Hengittäkää syvään! 
Armarna och benen måste bindas fast. Kädet ja jalat sidotaan kiinni. 
Benbrottet ligger bra (icke bra). 	Luunmurtuma on hyvin (ei ole hyvin) 
Benet måste amputeras litet till. 	Jalasta täytyy leikata vähän enemmän. 
Benet är brutet. 	 Luu on taittunut. 
Behöver ni avföringspiller? 	 Tarvitsetteko ulostuspilleriä? 
ja. Nej. 	 Kyllä. Ei. 

Drick ej något, förrän vi säga till! 	Älkää (ähä) juo mitään 
ennenkuin me sanomme. 

(Bianchini 1942: 24-25) 
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le sotilashenkilöstölle sodanjälkeiseen kään-
nös- ja tulkkaustyöhön. Kirjassa oli dialogeja 
suomeksi ja englanniksi ulkoa muistettaviksi, 
mutta sen lisäksi runsaasti englanninkielisiä 
suomen kielioppiin ja lausumiseen liittyviä 
ohjeita sekä jo omaa kielen tuotosta edellyt-
täviä tehtäviä. 

Sotaan liittyviit oppikirjat ovat esimerkke-
jä siitä, kuinka joustavia ja nopeita oppikir-
jojen laatijat jo tuolloin olivat yllätyksellisis-
sä elämäntilanteissa. Oppikirjojen sisällöt ja 
opetusmenetelmät ovat sodanaikaisissa kir-
joissa sellaisia, jotka kirjoittajan käsiryksen 
mukaan parhaiten soveltuivat opetettaviksi 
näissä poikkeusolosuhteissa. 

Uskon, että artikkelini esimerkit omalta 
osaltaan antavat perspektiiviä oppikirjojen 
kirjoittamiseen myös tänään. Toivon, että 
niiden tekoprosessit ja sisällölliset ratkaisut 
kannustavat ja voivat olla jopa joltain osin 
mallina tämänhetkiseen kriisitilanteeseen 
tuotetuille eri kohderyhmien Sa-oppimate-
riaaleille. 

Kieliopista kommunikaatioon 
Suomi toisena ja vieraana kielenä oppikirjat 
vuosina 1866-1953: 
hi-tps://helcia. helsinki.fi/handle/.ro138/156946  

Kirjoittaja väitteli 24.10.2015 Helsingin yli-
opistossafilosofian tohtoriksi. Hän on toiminut 
myös S2.yliopisto-opettajana ja CIMOn pää-
sihteerinä 2007-2015. 

Raportti kirjastojen 
vähemmistökielisestä 
tarjonnasta 

R
uotsin kirjailijaliitto on teet-
tänyt tutkimuksen, jossa sa 
henkilöä esittäii mielipiteensä 

Ruotsin kirjastojen valikoimasta, 
kun kyse on kirjallisuudesta kansal-
lisista vähemmistökielillä (suomi, 
meänkieli, saame, jiddi ja romani) 
julkaistuista teoksista. Tutkimuksen 
on laatinut Tuija Nieminen Kristof-
ferssori. 

Raportissa todetaan, että on 
kirjastoja, joissa on itsestään selvää 
huomioida vähemmistöt, mut-
ta että on paljon kirjastoja, joissa 
vähemmistökielinen toiminta ej 
toteudu hyvin. Ongelmia aiheut-
taa muun muassa klassikkokirjojen 
poisto ilman, että niiden tilalle han-
kitaan uusia. Kaikissa kirjastoissa ej 
myöskään huomioida vähemmistö-
jen toiveita kirjahankinnoista. 

Kirjastot voisivat edesauttaa 
kielten säilymistä myös tarjoamalla 
kulttuuritoimintaa vähemmistökie-
lillä, raportissa todetaan. Lisätietoja 
on verkkosivustolla www.forfattar-
bundet.se. 
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SUOMEN KIELEN OPETUSTA 

Petra Petersen 

Digitaaliset apuvälineet suomen 

opettamisessa esikoulussa 

T
utkimushankkeessa Digitalisera-Revita-
lisera käytetään tabletteja suomen kielen 
revitalisoimiseksi esikouluissa. Petra Pe-

tersen, joka tekee väitöskirjaa Uppsalan yli-
opistossa, on tutkinut, kuinka tabletteja ja 
erilaisia sovelluksia voidaan käyttää niin, että 
lapset saavat mahdollisuuden kommunikoi-
da suomeksi. Hankkeessa lapset ja pedagogit 
käyttävät yhdessä erilaisia sovelluksia, joiden 
sisältö on suomenkielinen, kuten esimerkik-
si"puhuvia sanakirjoja" tai satusovelluksia, 
joissa puhutaan suomea. 

Lapset ovat myös käyttäneet Skype-ohjel-
maa voidakseen jutella muiden esikoulujen 
suomenkielisten lasten kanssa. Näin lapset, 
joiden esikouluissa ci ole muita suomenkie-
lisiä lapsia tai suomenkielisiä pedagogeja, 
saavat kuitenkin mahdollisuuden käyttää 
suomen kieltä. Skypen avulla lapset juttelivat 
toistensa kanssa, mutta lisäksi he myös lau-
loivat yhdessä suomeksi ja esittelivät esikou-
lua toisilleen. Monet lapsista sanoivat myös, 
että he haluaisivat tavata. Hankkeen lopuk- 
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si järjestettiinkin suuri disko, jossa soitettiin 
suomalaisia lauluja Youtubesta. Kun lapset 
tapasivat, he alkoivat heti puhua suomea kes-
kenään, mikä on kiinnostavaa, koska useim-
mat lapsista muissa yhteyksissä käyttivät 
kommunikaatiokielenä ruotsia, joka on hal-
litseva normikieli ruotsalaisissa esikouluissa. 

Hankkeessa pedagogit, joiden ryhmissä 
on suomalaistaustaisia lapsia, saivat osallistua 
toistuviin workshopeihin. Suomalaistaustai-
sella tarkoitetaan tässä mm. lapsia, joiden iso-
vanhemmat ovat suomalaisia. Lapsen ej tar-
vitse aktiivisesti käyttää suomea kotona, vaan 
sidos suomen kieleen riittää oikeuttamaan 
suomen kieleen esikoulussa. Koska useim-
mat pedagogeista eivät osaa suomea, on ol-
lut haaste pystyä täyttämään lasten oikeudet 
saada kommunikoida omalla vähemmistö-
kielellään esikouluissa. Tämän tutkimuksen 
tulokset osoittavat kuitenkin, että monikieli-
sen toiminnan järjestäminen on mahdollista, 
kun käytettävänä on digitaalisia apuvälineitä. 

Tutkimuksessaan Petra Petersen osoit- 



taa, kuinka tablettien ja erilaisten sovellus-
ten käyttö on ratkaisevaa, jotta lapsi voisi 
osallistua monikieliseen toimintaan ja saa-
da mahdol!isuuden kommunikoida omalla 
vähemmistökie!el!ään. Tulokset osoittavat 
myös, että kun lapset käyttivät avoimia so-
velluksia, joissa he itse tuottivat sisältöä, suo-
menkielinen kommunikaatio oli pidempää, 
kertovampaa ja keskustelun kaltaista. Esi-
merkkejä tillaisista sovelluksista ovat Skype 
ja Explain Everything, joilla lapset piirtävät, 
kertovat ja nauhoittavat satuja, joita be sitten 
voivat kuunnella ja katsoa ja näyttää muille-
kin. Mutta ruotsinkieliset opettajat pystyivät 
myös yksinkertaisilla puhuvilla sanakirjoilla 
luomaan monikielistä toimintaa selvittämällä 
yhdessä lapsen kanssa vaikkapa miten jokin 
asia sanotaan suomeksi. 

Petersen katsoo myös, että mahdollisuus 
käyttää omia kieliään kommunikoimiseen 

Skype: Skypen avulla lapset, jotka puhu-
yat samaa kieltä mutta käyvät eri esikoulu-
ja, voivat pitää yhteyttä ja kommunikoida 
omalla kielellään. 

Explain Everything ja muut nau-
hoitussovellukset: lapset voivat kertoa ja 
nauhoittaa satuja omilla kielillään, piirtä 
niihin kuvitusta ja sitten katsoa ja kuul-
la oman satunsa ja esittää sen ystäville tai 
vanh emm il le 

Kielisovellukset: Kuvia ja puhuttua 
kieltä sisältävien sovellusten, esimerkiksi 
erikielisten katselukirjojen, käyttäminen 
on heippo tapa aloittaa digitaahisten resurs-
sien hyödyntäminen. Yhdessä voi selvittää, 
mitä sanaa käytetään jostakin asiasta lap-
sen eri kiehihlä, samahla kun lapsi kuulee 

on lapselle tapa harjoittaa omaa osalhistumis-
taan, josta käytetään nimitystä agency. Kä-
sitteelhä lapsen agency tarkoitetaan mahdol-
hisuutta osahlistua, vaikuttaa, tehdä vahintoja 
ja olla mukana luomassa omaa ympänistöään 
ja kulttuuniaan sen sijaan, että lapsi vain loisi 
sen uudehleen. Esikouluympäristössä, jossa 
halhitsevana normina on ruotsinkiehmnen yk-
sikiehisyys, mahdohhisuudessa kommunikoida 
muilla kiehihlä kuin normikielehhä on kyse de-
mokraattisista oikeuksista. Lapsen katsotaan 
ohevan samanaikaisesti, designteoreettisen ja 
multimodaalisen katsantokannan mukaan, 
myös kiehen ja median tuottajia, ej vain ku-
luttajia. Yksi esimerkki lapsen osalhisuudesta 
kieheen median ja kielen tuottajana on se, 
kun lapsi käyttää Explain Everything -sovel-
luksen digitaahisia resursseja esimerkiksi ker-
tomukseen piirtämiseen, nauhoittamiseen ja 
esittämiseen omilla kiehihlään. 

sekä omia että muiden käyttämiä kiehiä. 
Youtube: kuuntele ja katsele musiikkia 

ja videoita lapsen eri kielillä. 
Kirjat: digitaahisia kirjoja, joissa on 

suomenkiehinen puhe. 
Leikit ja petit: digitaahisilla muistipe-

hisovelluksilla, kuten Memonia, lapsi voi 
nauhoittaa tervehdyksiä omilla kiehillään 
ja tehdii omia muistipehikortteja. 

Ontine-sanakirjat: 	Kouluviraston 
"puhuva kuvasanakirja", jonka avulha lap-
si voi perehtyä moneen eri aiheeseen suo-
men kielellä: www.modersmal.skolverket. 
se  

UR.se:  Koulutusradiolla on paljon 
suomenkiehistä lastenohjelmaa. 

Linkki Petra Petersenin hisensiaatinnyöhön Appar 
och agency: http://uu.diva-portal.org/smash/get/  
diva2:865186/FULLTEXToi.pdf 

Kirjoittaja laatii väitöskirjaa Uppsa/an yliopistossa. 
Artjkke/jn on suomentanut Runa Heikkilä. 
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FORENSISTA KIELENTUTKIMUSTA 

Ulla Tiililä 

Verbaaliset sormenjäjet 
- kielentutkimus huijausten 
ja rikosten tutkinnassa 

K 
elentutkijan ammattitaidolle on mo- 
nenlaista kysyntää, eikä se kaikki aina 
iity viestintään tai kielenhuoltoon: jos-

kus tutkija voi saada toimeksiannon poliisil-
ta. Tässä artikkelissa Ulla Tiililä esittelee niin 
kutsuttua forensista kielentutkimusta oman 
kokemuksensa ja itse kehittämänsä lähesty-
mistavan pohjalta. 

Millaisia asioita poliisi tuo kielentutkijan 
selvitettäväksi? Tutkinnan lähtökohtana voi 
olla se, että pyritään selvittämään, kuka on 
kirjoittanut jonkin rikos- tai huijausepäilys-
sä käytetyn tekstin. Kirjoittajan selvittämi-
seksi tutkija voi saada näytteinä tekstejä en 
kirjoittaj ilta. Tutkij an analysoitavaksi tulee 
se, muistuttaako jokin teksteistä kieleltään 
niin paljon rikoksessa tai huijauksessa käy-
tettyä, että kirjoittajaa voi epäillä samaksi. 
Asetelma voi olla myös päinvastainen: lut-
kittavaksi tarjotaan useita eri tekstejä, ja 
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tutkijan pitää arvioida, onko sama henkilö 
mahdollisesti kirjoittanut nie kaikki. Vertail-
tavaksi voi tulla vaikkapa tekstiviestejä, ja 
tutkijan pitää arvioida, kuinka todennäköi-
sesti ne ovat saman henkilön kirjoittamia. 
Arvioitavaksi voi tulla sekin, voisiko jokin 
teksti olla tietynlaisen henkilön kirjoittama. 
Voisiko nietry teksti olla esimerkiksi lapsen 
kirjoittama? Tällöln kyseessä on kirjoittajan 
profilointi. 

Kaikissa eri tapauksissa tutkinta vaatii 
huolellista ja aikaa viepää analyysiä, jonka tu-
lokset tyypillisesti kirjataan lausuntoon: huo-
lellinen analyysi on kaikkien osapuolten etu 
ja oikeusturvan tae. Nopeasti silmäilemällä 
tutkintaa ej voi tehdä: analyysi vahvistaa tai 
kumoaa - ja joka tapauksessa tarkentaa - vai-
kutelmat, jotka aineistosta silmäilemälläkin 
voivat nousta esille. Joskus tutkijan osuus 
asian käsittelyssä päättyy lausunnon antami- 



seen. Silloin tä!löin samasra asiasta pitää vielä 
todistaa oikeudessa. 

Soveltavaa kielitiedettä 

Forerisinen kielentutkimus on soveltavari 
kielentutkimuksen osa-a!ue. Soveltavuus 
merkitsee tässä tapauksessa korostuneesti 
sitä, että tutkimuksella on välineellinen arvo. 
Toiminta pohjautuu tieteellisiin periaattei-
sim, mutta sillä pyritään ensisijaisesti rat-
kaisemaan asia, ej osallistumaan tieteelliseen 
keskusteluun sen erityispiirteitä noudattaen. 
Soveltavuus johtaa myös silhen, että kielitie-
teen teorioista ja metodeista voidaan valita 
periaatteessa mikä hyvänsä, ios sillä voi luo-
tettavasti valaista aineistoa. 

Yleensä tarvitaan tietoa kielen eri muo-
doista, kuten murteista, slangista tai en 
asiantuntijakielten piirteistä yhtii hyvin kuin 
yleiskielen oikeinkirjoituksesta. Hyötyä voi 
olla puhutun kielen tai nuorten kielen tutki-
muksesta, kielen sanaston, rakenteen ja kie-
liopiri erikoisosaamisesta tai kirjallisuuden 
analyysin välineistöstä. Tämii moninaisuus 
tarkoittaa sitä, että vaikka analyysistä vastaisi 
yksi henkilö, hänen on yleensä konsultoitava 
muita asiantuntijoita. 

Kun tutkittavana ovat kirjoitetut tekstit, 
on analyysin lähtökohtana ajatus siitä, että 
tekstiin jää tavalla tai toisella merkkejä kir-
joittajasta ja kirjoitustilanteesta. Tämä oletus 
vallitsee myös kielitieteellisessä tekstintutki-
muksessa, jorika lähtökohdat yleisemminkin 
muodostavat tutkinnan tieteell isen kehyksen. 
Tekstintutkimuksen perusajatusten rinnalla 
tutkinnassa hyödynnetään myös sosioling-
vistiikan perusajatuksia yksilöitä ja ryhmiä 
identifloivasta ja erottavasta kielestä. 

Kirjoittajan ja kirjoitustilanteen jäljittä-
misessä on tieteen näkökulmasta kyse sii-
tä, että konteksti, kuten vaikkapa tekstin 
tuottamisen ympäristö, on tekstistä luet-
tavissa. Toisaalta voidaan ennustaa, millai-
sia tekstejä tietyissä olosuhteissa tai tietyn- 

laisen kirjoittajan jäljiltä syntyy. Sarnaan 
aikaan on kuitenkin pidettävä rnielessä 
myös kielen manipuloinnin mahdollisuus. 
Tutkimus kohdistuu aina kieleen ja tekstiko-
konaisuuksiin, ja vain niistä tutkija voi sanoa 
varmoja asioita. Jos kyseessä ej ole profilointi- 
tyyppinen tutkinta, 
kirjoittajan tai kir- 
joittajien henkilölli-
syys on toisarvoista. 
Aineisto saattaa olla 	Huolellinen anaIy 
myös valmiiksi ano- 	

kaikkien osapuolt 
nymlsoltua, Jolloln 
nimet ja muut hen- 	ja oikeusturvan ta 
kilötiedot eivät tule 
tutkijari 	tietoon. 
Profiloinnissakaan 
ej toisaalta tarvita kenenkään henkilötietoja. 

Kielimuotojen ja tekstilajien tuntemusta 

Tutkinnassa huomio voi kiinnittyä periaat-
teessa mihin hyvänsä tekstin ja sen kielen 
piirteeseen ja kielen ohella myös tekstin vi-
suaalisiin ratkaisuihin. Tekstejä voivat yhdis-
tää tai erottaa esimerkiksi tekstikokonaisuu-
den rakentuminen tai rytmiikka, virkkeiden 
yleiskielisyys tai hahmottomuus tai samanlai-
sina toistuvat oikeinkirjoitusvirheet. 

Esimerkiksi seuraavissa eri kirjoittajien ni-
millä kirjoitetuissa kankelmissa huomio kim-
nittyy siihen, että niissä kaikissa käytetään 
toistoa tehokeinona: 

Kirjoittamalla voi unohtaa huolet ja mun-
heet. Kirjoittamalla voi käsitellä vaikeat asiat. 
Kirjoittamalla voi unohtaa sen, että 

Minä kuvittelin oikeasti, että me puhum-
me kaikesta. Minä kuvittelin, että meillä oh 
hyvät ja avoimet välit. Minä kuvittelin ole-
vani, ios nyt en ihan huippu äiti, niin vähin-
täänkin ihan kohtuulhisen hyvä. 

Me haluttiin puhuu. Me haluttiin herät-
tää. Me haluttiin, et joku enkehi vois pelas-
tuu. 

ysion 

en etu 

e. 
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Yhtenä tutkinnan lähtökohtana on myös se 
kielitieteestä kumpuava ajatus, että kieli on 
käyttäjilleen yhteinen, mutta tarjoaa silti 
lukemattomia keinoja saman asian ilmaise-
miseen. Tutkinnassa onkin osattava erottaa, 
mikä tutkittavan aineiston kielenpiirteistä 
on mahdollisesti kirjoittajan omaa, jolla-
kin tapaa muista erottavaa, mikä taas ej ole 
erottavaa. Tällöin merkitseviä voivat olla esi-
merkiksi murteelliset, slangimaiset tai muista 
syistä erikoisina erottuvat sanat, sanonnat tai 
vaikkapa lauserakenteet. Seuraavassa neljä sa-
maan juttuun liittyvää "eri kirjoittajaa" käyt-
tää virheellistä muoroa eteenkin sanan etenkin 
sijaan: 

Eteenkin uuteen laumaan tullut poikanen 

Ja eteenkin sen aattojen jännityksen, jonka 
saattoi tuntea ilmassa. 

Ja musta tuntuu, et eteenkin lapset eivät 
sitä tajuu. 

Sillä oli aina taskut täynnä kissoja, ko irja 
ja marsuja. Eteenkin niitä marsuja. 

Kielenpiirteitä, esimerkiksi sanastoa, tarkas-
tellaan tutkinnassa osana tekstikokonaisuut-
ta, tekstilajia ja kielenkäyrön tilannetta. Se, 
mikä on esimerkiksi tekstiviestissä yleinen 
ratkaisu, kuten vaikkapa runsas sanojen ly-
hentäminen, voi näyttäytyä poikkeavana 
jossakin toisessa tekstilajissa. Kiroilu tai hy-
vin värikäs kieli taas sopii joihinkin tekstei-
hin, mutta on erikoista vaikkapa tekstissä, 
joka tulee viranomaiselta. Vielä erikoisem-
paa ohisi, ios samassa aineistossa useamman 
eri viranomaisorganisaation edustaja käyttäi-
si samantyyppistä, hyvin voimakasta kieltä. 
Arialyysin tulos voikin olla myös se, että tut-
kittavat tekstit poikkeavat huomattavasti sii-
tä, millaisia saman lajin tekstit yleensä ovat. 
Esimerkiksi viranomaisten käyttämät teksti-
lajit ja asiakirjapohjat ovat monesti niin va- 

kiintuneita, että poikkeamat niistä nousevat 
huomionarvoisina esille. 

Kieli sisältöjen ilmaisijana 

Kuten tekstintutkimuksessa yleensäkin myös 
forensisessa kielentutkimuksessa on syy-
tä ottaa huomioon kielen monirehtäväisyys 
ja kiinnittää huomiota kielen ja tekstien en 
ulottuvuuksiin. Tarkasteltavaksi ej siis tar-
joudu vain kieli osana kielen järjestelmää, 
kuten vaikkapa tekstin tyyhi. Sen sijaan mer-
kille pantavaa voi olla myös se, millaisia sisäl-
töjä tutkittavan tekstin kielellä ilmaistaan ja 
millaisia maailmoja sen avulla rakennetaan. 
Huomionarvoista voi olla esimerkiksi se, että 
aineiston kaikkiin teksteihin rakentuu sa-
manlainen vastakkaisuuksien maailma, jossa 
tietyt yksilöt tai ryhmät esitetään hyvinä ja 
tietyt pahoina. 

Toisinaan voi käydä ilmi, että tekstissä 
seikkailee ihmisiä ja organisaatioita, joiden 
olemassaoloa voi vahvasti epäillä. Tekstien 

Mitä on forensinen kielentutki-
mus? 
ILMAUKSELLA forensinen tutkimus vii-
tataan tutkimukseen, jossa tieteellistä 
menetelmää käytetään apuna etsit-
täessä näyttöä oikeudellisia toimia tai 
rikosten selvittämistä varten. Forensi-
sia tieteitä ovat esimerkiksi oikeuslää-
ketiede, oikeushammaslääketiede, oj-
keuskemia, oikeuspsykiatria, oikeus-
antropologia ja forensinen fonetiikka. 
Kielentutkimuksessa puhutaan fo-
rensisesta lingvistiikasta, koska termi 
oikeuslingvistiikka on vakiintunut 
muunlaiseen käyttöön. Oikeuslingvis-
tisestä tutkimuksesta tulee forensista 
lingvistiikkaa, kun tutkimusta käyte-
tään esitutkinnassa tai tuomioistui-
messa. 
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henki!öistä voi syntyä epäuskottava kuva. 
Kun rakennetaan toisruvasti kuvaa lapses-
ta, joka "viilettää mummolan pihapiirissä, 
piiloutuu suurien kivien joukkoon, kiipeää 
ikivanhaan omenapuuhun ja napsii metsän 
reunasta metsiimansikoita suuhunsa", tulee 
mieleen ennemminkin satujen hahmo kuin 
oikea ihminen. 

Epäuskottavuutta voi syntyä tällaisesta 
kiiltokuvamaisuudesta, niutta myös aineis-
tosta i!menevistä ristiriidoista. Valheellisessa 
tarinassa faktat helposti heittävät. Nimet ja 
päivämäärät eivät täsmää tai henkilöistä ja 
näiden toimista syntyy eri kohdissa aineistoa 
pahasti ristiriitainen kuva. Osa valheellisuu-
desta voi jäiidä vaikutelmanvaraiseksi epäus-
kottavuudeksi, osa vääristä faktoista voi olla 
todennettavissa. 

Kieli vuorovaikutusta luomassa 

Samaten huomionarvoista voi olla se, millais-
ta vuorovaikutusta tekstin avulla rakennetaan 
ja millaisia asenteita ja arvoja tekstissä ilmais-
taan. Silmiinpistävää on, ios vaikkapa eri teks-
teihin rakentuu samanryyppinen manipula-
tiivinen vuorovaikutussuhde. Tätä voidaan 
tehdä esimerkiksi lukijaa tiukasti ohjaamalla 
tai korostamalla asioiden salailun tarvetta. 
Manipulatiiviseen vuorovaikutukseen voi lut-
tyä myös toistuva imartelu tai voimakas hen-
kilökohtaiselle alueelle meneminen tilantees-
sa, joka ej tyypillisesti ole henkilökohtainen. 
Yhtä lailla kielen vuorovaikutukselliseen puo-
leen voi luittyä havainto siitä, että eri teksteis-
så käyterään samalla tavalla vahvistavia (erit-
täin, ej dllenkaan) tai varaavia ja vähätteleviä 
(ehkä, voi olla) ilmauksia. Tekstissä saatetaan 
esirtää asiat samantyyppisesti joko enittäin 
varmoina, mahtavina tai mahtipontisesti. 
Vaihtoehtoisesti voi esiintyä samankaltaista 
vaatimattomuutta tai epävarmuutta. Myös 
valinnat lukijaan, kirjoittajaan tai muihin 
henkilöihin viittaamisessa voivat nousta mer-
kityksellisinä esille. 

Analyysistä arvioon 

Kielentutkija tekee huomioita kielestä, ja 
lausunnossa esitetään yleensä seikkaperäinen 
selvitys vertailtavien tekstien eroista ja yh-
täläisyyksistä. Analyysin tulos voi olla, että 
tekstijoukosta A, B, C ja D tekstit A ja D 
muistuttavat toisiaan huomattavasti. Tulos 
voi olla sellainenkin, että tekstit poikkeavat 
lajinsa tyypillisistä edustajista niin tai näin. 
Tutkintaa ej kuitenkaan lopeteta näihin huo-
mioihin. Kielestä ja teksteistä tehdään ensin 
analyysi, jolla tuotetaan faktaa, tosiasioita. 
Analyysiä seuraa arvioiva osa: tutkintaan kuu-
luu myös se, että tutkija tekee ammattitaiton-
sa pohjalta tuloksista päätelmiä. Tämä on osa 
tutkintaa, sillä esimerkiksi kielelliset yhtäläi-
syydet ovat eri teksteissä ja tekstilajeissa en 
tavoin merkityksellisiä: yleensä myös tulosten 
anviointiin tanvitaan kielentutkijan osaamista. 
Päätelmissä tanvitaan tietoa enityyppisistä 
tekstilajeista, kuten suitä, miten eri tekstejä 
tyypillisesti tehdään ja miten tekotapa vai-
kuttaa kieleen. Tekotapa vaikuttaa myös sui-
hen, miten kinjoittajaa voi jäljittää. Esimen-
kiksi tekstiviestien tulkinnassa on otettava 
huomioon heippo kopioitavuus ja vaivaton 
edelleen lähettämisen mahdollisuus. Toisi-
naan tuloksiin pohjautuvien päätelmien teko 
vaatii tietoja, joita tekstintutkijalla ej tapauk-
sesta ole, ja kielentutkijan on siinnertävä ana-
lyysiä seuraava anviointi toisenlaisten asian-
tuntijoiden tehtäväksi. 

Jos toimeksiantona on lausua tekstin mah-
dollisesta kirjoittajasta jotakin, arvio (mutta 
vain anvio!) tästä tehdään tutkirtavien teks-
tien lajiominaisuudet huomioon ottaen sen 
jälkeen, kun tekstien kieltä on analysoitu. 
Anviossa käyttökelpoinen on sama seitsen-
pontainen asteikko, jota Suomessa käytetään 
keskusnikospoliisin nikosteknisen labonato-
non käsialatutkimuksissa. Sen yhdessä ää-
ripäässä on suuni todennäköisyys ("enittäin 
todennäköisesti sama kinjoittaja") ja toisessa 
suuni epätodennäköisyys ("enittäin todennä- 
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köisesti eri kirjoittajat"). Todennköisyyden 
aste vaihtelee, ja mahdo!lista on sekin, että 
tutkinnasta ej voi tehdä "ratkaisevia päätel-
miä7.  

Mistä näyttö syntyy? 

Mikä päätelmissä sitten painaa? Jos yrite 
tään arvioida, onko tietyillä teksteillä mah-
dollisesti sama kirjoittaja, todistusvoimai-
sia ovat teksteistä ja niiden kielestä !öytyvät 
samankaltaisuudet. Mitä enemmän on sa-
manka!taisuutta, sinä vahvempaa on näyttö. 
Kovin lyhyisnä teksteistä, joissa verbaalista 
aineistoa on vähän, voi siksi joskus olla vai-
kea sanoa kovin luotettavasti mitään. Ar-
viointi on vaikeaa myös silloin, jos aineisto 
on kieleltään hyvin vaihtelematonta, esi-
merkiksi samanlaiseria toistuvaa uhkailua. 
Evidenssi nousee paljoudesta, mutta ci minkä 
tahansa paljoudesta. Piirteiden pinää erottaa 
yksilöllisiä kie!enkäytnäjiä, ja nämä - kuten 
todettu - vaihtelee tekstilajeittain. 

Myös kie!enkäynön tilannetta on arvioita-
va. Esimerkiksi murrepiirteet eivän yksinään 
identifioi kirjoittajaa, jos tutkintaan liittyvä 
aineisto on !uonteeltaan yksityistä ja siten 
myös paikallista. 

Todistusvoimaisuutta !isää se, että saman-
kaltaisuutta on kielen eri tasoilla, esimerkiksi 
sekä oikeinkirjoituksen tai eri kielimuotojen 
hallinnassa että sanastossa ja vaikkapa reto-
risissa ratkaisuissa. Todistusvoimaisuutta ii-
sää myös se, jos näiden kielellisten saman-
kaltaisuuksien ohella tekstien ilmaisemassa 
sisällössä ja vuorovaikutuksessa on samaa. 
Tutkinta on siis laadullista, ja yksintäiselläkin 
piirteellä voi olla merkinystä, jos se on poik-
keuksellinen. Tutkintaan yhdistyy kuitenkin 
piirteiden määrien seuraaminen: periaattees-
sa tekstien vertailua ja siten osan tutkinnas-
ta voisi myös tehdä puoliautomaattisesti, jos 
sellaiseen olisi mahdollisuus. 

Kielennutkijan apua saatetaan siis kaivata, 
kun epäillään huijausta tai petosta, ja joskus  

osana rikostutkintaa. Osa forensista kielen-
tutkimusta on kuitenkin toisentyyppistä. 
Monesti kielentutkijaa pyydetään apuun, 
kun tulee erimie!isyyksiä tai epäselvyyttä 
tekstien, niiden kielen tai käsitteiden tulkin-
nasta tai kun esimerkiksi päätöksiä ja niiden 
perusteluja pidetään puutteellisina. Tällainen 
työ olisi kuitenkin oman juttunsa aihe. Ou 

Artikkeli on muokattu versio Kielikello-lehdes-
så aiem min julkaistusta artikkelista. 

Kirjoittaja on Kotimaisten kielten keskuksen 
erilyisasiantuntzja ja Helsingin yliopiston do-
sen tti. 

Jutun esimerkit eivät ole rikostutkinnasta vaan 
ns. Enkeli-Elisan tapauksesta, josta lehden pyyn-
nösnä tehtiin kielitieteellinen analyysi. (Helsingin 
Sanomat, Kuukausiliite 7/2012.) Analyysi osoitti, 
että eri kirjoittajien nimissä tehdyissä neksteis-
så oli merkittävää samankaltajsuutna. Sittemmin 
tekstien nekijä myönsi esiintyneensä useana en 
henkilönä. Tiihilä teki poliisin toimeksiannosta 
analyysin myös ns. Danhammenin tapauksessa. 
Danhammer tunnusti tekonsa keväällä 2055 hovi-
oikeuskäsittelyn kuluessa. 

LÄHTEITÄ JA LISÄLUKEMI5TA: 

Himberg, Kimmo 2002: Tekninen nikostutkinta. 
Johdatus forensiseen tieteeseen. Poliisiammatti-
korkeakoulun oppikirjat 9. 

Penttilä, Antti 5999: Oikeushiäkeniede eilen - 
forensiset tieteet huomenna. - Lääketieteellinen 
Aikakauskirja Duodecim. 
Salmi-Tolonen, Tarja 2,008: Forensista lingvis-
niikkaa - kielentutkimuksen juridisia sovelluk-

sia. - Teoksessa Kielen ja oikeuden kohtaamisia. 
Talentum. 

Tieteen nenmipankki. www.tieteenrenmipankki.fi, 
hakusana forensinen 
Tiililä, Ulla 2o15: Verbala fingeravtryck - lingvis-
risk sakkunskap i brottsutredningar. Språkbruk 
2/2015, 5. 24-29. 
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MU RRESANAKI RJA 

Nina Kamppi 

Lampaanraivolla langonheiniä 

lanttalaudee: Suomen murteiden 

sanakirja - sanojen aarreaitta 

S
uomen kielen murteet ovat jo vuosikym-
meniä olleet kovilla. Tästä huolimatta ej 
ole mitään syytä olettaa, että ne olisivat 

täysin katoamassa. Tasoittumista kuitenkin 
tapahtuu, ja kaikicein erikoisimmat murre-
piirteet saattavat kadota. Sanojakin katoaa 
paljon, koska elämä ja esimerkiksi siihen 
kuuluva esineistö ovat nykyääri varsin erilai-
sia kuin vaikkapa 1900-1UVUn alussa. Eri puo-
lilla Suomea ihmiset kuitenkin jatkavat suo-
men puhumista varsin erilaisin tavoin. 

Myös sellaisilla ihmisillä, jotka ovat muut-
taneer kauas kotiseudultaan ja hylänneet tai 
unohtaneet oman äidinmurteensa, saattaa 
olla puheessaan murrepiirteitä ja sanoja, jot-
ka paljastavat sen, mistä päin Suomea he ovat 
kotoisin. Usein puhujat eivät itse ole tietoi-
sia näisrä puheensa murteellisuuksista, mut-
ta kuulija voi kiinnittää niihin huomiota ja  

haluta niille selityksen. Kun joku julkisuu-
den henkilö tai kuka tahansa henkilö käyttää 
puheessaan jotakin tuntematonta selvästi 
murteellista sanaa tai sanan muotoa - esi-
merkiksi pääministeri puhuu vatuloimisesta 
ja kinttaista - tietävät monet toimittajat ja 
muutkin kielenkäyttäjät ottaa yhteyttä Ko-
timaisten kielten keskukseen, tarkemmin sa-
nottuna siellä sijaitsevaan Suomen murteiden 
sana-arkistoon ja Suomen murteiden sanakir-
jan toimitukseen. 

Murresanakirjan aineiston kerääminen 

Suomen murteiden sanakirja eli SMS on erit-
täin laaja tekeillä oleva sanakirja, jonka poh-
jana oleva aineisto on maailmanlaajuisesti-
kin poikkeuksellisen suuri. Aineisto koostuu 
noin kahdeksasta miljoonasta sanatiedosta, 
jotka koskevat noin 350 000 eri sanaa. Tie- 
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dot ovat arkistossa pieninä lappuina, ns. sa-
nalippuina, jotka kertovat mm. kulloinkin 
kyseessä olevan sanan murremuodoista, tai-
vutuksesta, merkityksistä ja siitä, miten sanaa 
käytetään puheessa. Näitä sanalippuja ovat 
tehneet sekä kielitieteellisen koulutuksen saa-
neet murteenkerääjt että omasta murtees-
taan kiinnostuneet harrastajat aivan 1900-lu-
vun alusta 1970-luvulle asti. 

Nykytermino!ogiaa käyttäen voidaan 
luonnehtia, että sanakirjan aineistoa on 
kerätty talkoistamisen avulla ja että tulokse-
na on kansalaistiedettä. Maanviljelijöiden, 
emäntien, metsureiden ym. kielenkäyttäjien 
murteentuntemusta on hyödynnetty etenkin 
vuosikymmeniä ilmestyneen Sanastaja-nimi-
sen lehden avulla. Sanastaja sisälsi harrastajil-
le suunnattuja kyselyitä mm. eri aihepiirien 
sanastoista. Nämä kyselyt koskivat esimer-
kiksi heinäntekoon, puimiseen, rakentami-
seen tai kankaankudontaan liittyvää sanastoa. 
TäIlä tavalla sanastotalkoisiin osallisturieilla 
harrastajilla on ollut hyvin harjaantunut kie-
likorva, ja he ovat olleet korvaamattoman 
tärkeitä tiedonlähteitä sekä kyselyihin vasta-
tessaan että oma-aloitteisesti tietoja lähettäes-
sään. Kaiken kaikkiaan näitä harrastajia oh 
noin 7 000, ja he keräsivät noin puolet arkis-
ton sisällöstä. Näin suuri maallikoiden panos 
tällaisessa sanakirjassa on sekin maailmanlaa-
juisesti poikkeuksellista. 

Sanastoa on sanakirjaa vatten kerätty 
kaikilta suomen murteiksi katsottujen kie-
limuotojen puhuma-alueilta. Siten sana-
tietoja on paitsi nykyisen Suomen alueelta 
niin myös Karjalankannakselta, Inketistä, 
Länsipohjasta, Pohjois-Norjan Ruijasta ja 
Keski-Ruotsissa sijaitsevasta Vermiannista. 
Länsipohjassa puhuttava meänkieli on mur-
resanakirjan toimitustyössä luokiteltu yhdek-
si suomen kielen murteeksi, vaikka Ruotsis-
sahan tällä kielimuodolla nykyään on kansal-
lisen vähemmistökielen asema. Vetmiannissa 
puhuttu suomi sai alkunsa I5oo—r600-luvul- 

la, jolloin suomalaisia muutti alueehle eten-
Idn Keski-Suomesta. Sanastoa Vermhannissa 
kerättiin talteen 1930-luvuhla, mutta nykyään 
kiehimuoto on jo kokonaan kadonnut. 

Sanalippuihin sekä koulutetut että harras-
tajakerääjät ovat kirjanneet tietoja kulloinkin 
kyseessä olevan sanan murteellisesta muo-
dosta, taivutuksesta ja merkityksestä. Lisäksi 
he ovat kuulemansa tai oman murteentunte-
muksensa pohjalta tallentaneet hippuihmn pu-
heen katkelmia, virkkeitä, joissa sana tyypil-
lisesti esiintyy. Toisinaan sanalippuja elävöit-
tävät kerääjien piirrokset ja jopa valokuvat, 
jotka havainnolhistavat sanan merkmtystä. 

Sanakirjan sisällöstä 

Murresanakirjan toimittaminen on tutki-
mustyötä, mutta tuloksena on sanakirja, 
jonka toivotaan tuottavan tietoa ja iloa sekä 
kielen ammattilaisihle että harrastajille. Sa-
nalippujen sisältämien tietojen pohjahta sa-
nakirjassa kuvataan sanojen merkitykset ja 
kerrotaan esimerkiksi myös se, millä suomen 
murteiden puhuma-alueehla tämä sana, sen 
jokin murremuoto tai merkitys on kuulunut 
ihmisten kiehenkäyttöön. Suuri osa tällaisista 
alueista on ollut hämmästyttävän yhtenäisiä 
ja tarkkarajaisia, mikä käy hyvin ilmi verkos-
sa julkaistavan sanakirjan sisähtämistä kar-
toista. Toisinaan kartat kertovat epäsuorasti 
myös Suomen asutushistoniasta. 

Murresanakirja sisältää paitsi selvästi 
"murteelhiset" sanat niin myös kaiken yheis-
kieliseksikin katsottavan sanaston. Tämä joh-
tuu siitä, ettei murteiden ja yleiskielen välillä 
ole olemassa selvää rajaa. Yleiskieli on synty-
nyt tai pikemminkmn synnytetty viimeisten 
vuosisatojen kuluessa nimenomaan murtei-
den pohjalta. Murteet siis ovat suomen kie-
len alkupenäisempi kiehimuoto ja yleiskielen 
perusta, ja niistä on kielen kehittelyn aikana 
tietoisestikin ja valikoiden poimittu sanastoa 
yleiskieleen. 

Sehlaisetkin sanat, jotka kaikkein selvim- 
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min ovat yleiskieltä, voivat olja kiinnostavia 
siksi, että murteissa niillä on varsin toisenlai-
sia merkityksiä. Murresanojen merkitykset 
todistavat kielen muutoksesta: merkityksen 
kehitys voi murteissa olla askelen pari ny-
kyistä yleiskieltä jäljessä tai jopa edellä, tai 
sitten murteissa merkitykset ovat liihteneet 
alkuperäisestä merkityksestä kehittymään ai-
van omaan suuntaansa. 

Murteissa paljon lainasanoja 

Murteiden sanaston ytimenä ovat vanhat tai 
uudemmat omaperäiset sanat, joista osa on 
nykykielessä täysin tuntemattomia, mutta 
toisaalta murteissa samoin kuin tietysti yleis-
kielessä on tavattoman paljon myös muista 
kielistä eri aikoina lainautuneita sanoja. Eni-
ten lainasanoja on omaksuttu ruotsin kieles-
tä. Osa ruotsalaisista lainoista on tullut suo-
meen melko hiljattain, igoo-luvulta !ähtien. 
Lainasanoja tarvittiin etenkin suomalaisessa 
kulttuurissa uusien käsitteiden nimityksiksi, 
mutta joskus niitä lienee lainattu hienostelun 
halustakin. Niitä saatiin Suomessa tuolloin 
virkakielenä käytetystä ruotsista, mutta niitä 
omaksui myös suomenkielinen palvelusvä-
ki ruotsinkielisen herrasväen kielestä. Palve-
lusväen ruotsalaisia sanoja vilisevää suomen 
kieltä on nimitetty kyökkisuomeksi, koska 
lainautuminen on tapahtunut ikään kuin 
keittiön, palvelusväen valtakunnan, kaut-
ta. Kyökki onkin yksi keskeinen tuoreehko 
ruotsista lainautunut sana, ja muita tavallisia 
ovat esimerkiksi forskotti, hantuuki, kahveli, 
kakluuni, kartiini, konttori, korsteeni, bota ja 

löökki. 
Edellä mainitut lainasanat ovat vielä nyky-

äänkin yleisesti tunnettuja, mutta murteiden 
sanastoon kuuluu runsaasti paljon enikoi- 

sempiakin ruotsalaisia lainoja. Tällaisia ovat 
kuonittua tai vedellä jatkettua maitoa tai pii-
mää tarkoittava huitu, joka on alkuperältään 
sama sana kuin nykyisen ruotsin vit, lahjaa 

tarkoittava kenkki ja lenheeti, joka tarkoit-
taa käytössä olevaa aluetta, elintilaa, ja jonka 
juuret ilmeisesti ovat ruotsin sanasta lägenhet. 
Vermiannin suomessa ja Länsipohjassa ruot-
salaisia lainoja on ollut paljon enemmänkin; 
Vermiannissa on ollur käytössä esimerkiksi 
kiertolaista tai kul- 
kunia tarkoittava lenk- 
kan, jonka taustalla 
todennäköisesti 	on 	SMS on laaja san 
ruotsin sana flänga- 
re. Ruotsi on monesti 	jonka pohjana ol 
ollut sanojen lainau- 
tumisessa vain välit- 	

alneisto on maail 

täjäkieli, sillä monet 	laajuisestikin poi 
lainasanat ovat alku- 
jaan peräisin paljon 	sellisen suuri. 
eksoottisemmista kie- 
listä, esimerkiksi rans- 
kasta, latinasta tai arabiasta. 

Lainasanojen, jotka ovat lähtöisin esimer-
kiksi viranomaiskielestä ja muista kirjallisis-
ta tai uskonnollisista lähteistä, merkitys on 
murteissa monesti jatkanut kehitystään var-
sin arkipäiväiseen ja maalliseen suuntaan. 
Näin on käynyt esimerkiksi ranskasta suo-
men murteisiin ilmeisesti ruotsin kautta kul-
keutuneelle sanalle korttikaari, jonka juuret 
ovat vantiohuonetta tankoittavassa ranskan 
ilmauksessa corps de garde ja joka murteissa 

tankoittaa putkaa. 
Nuorille lainasanoille on usein ominaista 

se, että ne esiintyvät murteissa hyvin monen 
muotoisina. Esimerkiksi edellä mainitun sa-
nan lenheeti ilmiasuja ovat mm. kleehetti, Iei- 

kirja, 

eva 

Iman-

kkeuk- 

Tykkää Kielineuvostosta Facebookissa! 
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hetti, leinheitt: ja lenheeri. Tällaiset saman sa-
nan erilaiset murremuodot esitetään sanakir-
jassa kuitenkin samassa sanakirja-artikkelissa, 
tässä tapauksessa siis artikkelissa lenheeti. 

Sen lisäksi, että ruotsista on lainattu sano-
ja, on osaan suomen murteista tullut lama-
sanojen myötä sellainenkin piirre, että sanat 
voivat alkaa kahdel!a konsonantilla. Sanana!-
kuinen kaksikonsonanttisuus ej ole alun pe-
rin kuulunut suomen kieleeri. Murteissa tun-
netaan mm. sellaisia sanojen murremuotoja 
kuinflikka, klasi, kranni, klihta, preivi, pruu-
kata, skuurata, skelini, slaagi, staii ja trenki. 

Ruotsin lisäksi mm. venäjästä lainautu-
neet uudehkot lainasanat ovat vain yksi osa 
murteiden sanastoa, joka on hyvin rikasta ja 
sisältää nykyihmisen näkökulmasta paljon 
mitä kummallisimpia sanoja. Sieltä löytyy 
entisajan maatalousyhteiskunnan kaikista 
e!ämäna!ueista kertovaa sanastoa, kuten esi-
merkiksi perinteiseen talon (tai muun ta-
buden) pitoon kuuluvien lukemattomien 
töiden sanastoa, yhteiskuntajärjestelmästä 
kertovia sanoja, käsiryöläisammattien sa-
nastoa sekä uskomuksiin ja y!iluonnollisimn 
olentoihin liittyvää sanastoa. Monet asiat, 
kuten vaikkapa kuorittu maito ja aikaansaa-
mattomuus työnteossa, ovat olleet ihmisten 
e!ämässä niin paljon tunteita herättäviä, että 
nii!!e on syntynyt paljon nimityksiä. Toisaalta 
nimityksiä voidaan kielessä tarvitakin paljon: 
esimerkiksi heinänteon eri vaiheissa heinästä 
on muodostettu monenlaisia kasoja, joista jo-
kainen tyyppi on saanut oman nimityksensä, 
ja samanlaisesta kasasta on eri murrealueilla 
käytetty eri nimitystä. 

Sanakirjan sisältämästä kummallisesta 
sanastosta tämän artikkelin otsikossa on esi-
merkkinä kolme sanaa: lampaanraivo muis-
tuttaa nykyisin käytössä o!evaa apinanraivoa, 
langonheiniksi on nimitetty sateen pilaamia ja 
siten esimerkiksi langolle annettavaksi sopi-
via heiniä, ja sanan Lanttalaudee merkitys on 
'kauttaaltaan, yltympäriinsä'. Todellisuudessa  

näiden kolmen sanan yhdistäminen samaan 
lauseeseen tosin olisi mahdotonta, sillä sanoja 
on käytetty eri murrealueilla. 

Sanakirja tallentaa monimuotoisuutta 

Kuten useimmat muutkin sanakirjat, SMS 
antaa sanakirja-artikkeleissa paljon esimerk-
kejä siitä, miten sanoja käytetään puheessa. 
Nämäkin esimerkit ovat peräisin sanalipuista. 
EsimerkJdeni kautta avautuu monesti hyvin 
koskettava näkymä siihen, miten Suomessa 
ennen vanhaan elettiin: miten synnyttiin ja 
kuoltiin, miten tehtiin työtä ja kasvatettiin 
lapsia tai millaista oli elää pula- tai sota-ai-
kana. 

Murresanakirjasta ehti ilmestyä painettu-
na kahdeksan noin tuhatsivuista osaa, mut-
ta nykyään sanakirja jatkaa ilmestymistään 
vain verkossa osoitteessa http://kamno.kotus. 
fi/sms/. Verkossa ilmestyminen on tuonut sa-
nakirjan kaikkien helposti ja ilmaiseksi käy-
tettäväksi, ja verkkoversiosta voi enilaisten ha-
kuominaisuuksien avulla hakea monenlaista 
tietoa, vaikkapa etsiä oman kotipitäjänsä esi-
merkkilauseita tai katsoa, millä alueella jokin 
tietty sana on ollut käytössä. Tällä hetkellä 
verkossa julkaistuna on aakkosväli huka-la-
siälä. Vähitellen verkkoon lisätään takape-
roisessa järjestyksessä aakkosten alkupään 
sanasto, ja samanaikaisesti sanakirjan teke-
mistä ja julkaisemista jatketaan myös aakko-
sissa eteenpämn. Lampaanraivo, langonheinät 
ja lanttalaudee sisältyvät kaikki uusimpaan 
verkkoon vietyyn aakkosväliin. 

Murresanakirjaa on tehty ja tehdään vielä 
pitkään. Nykyään puhutaan paljon luonnon 
monimuotoisuuden varjelemisesta, ja myös 
kielten varjelemista ja jopa elvyttämistä pide-
tään tärkeänä. Murresanakirja tallentaa mun-
teita ja niiden sanaston monimuotoisuutta 
myös tulevia sukupolvia varten. Ou 

Kirjoittaja on Suomen murteiden sanakirjan 
päätoimittaja. 
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Suomi työssa** 
Kuka olet? 

Nimeni on Sofia Taavitsainen. 

IVlistä olet kotoisin? 

Olen synrynyt Tukholmassa, käynyt pe-
ruskoulun Suomessa Raumalla ja muutta-
nut takaisin kesken lukion Ruotsiin. 

Kuinka kauan olet asunut Ruotsissa? 

1980-1984 ja jälleen vuodesta 1998. 

Ivlitä teet työksesi? 

Olen Ruotsin radion suomenkielisen ka-
navan eli Sisuradion kanavapäällikkö. 

Mikä koulutus sinulla on työhösi? 

Olen valmistunut filosof'ian maisteriksi 
Södertörnin korkeakoulun yhteiskuntatie-
teellisestä Eurooppa-ohjelmasta. 

Mitä kieliä käytät työssäsi? 

Suomea ja ruotsia. 

Kuinka käytät suomea työssäsi? 

Kaikessa mahdollisessa: käyräväkeskuste-
luissa, kokouksissa, työntekijäkeskuste-
luissa ja viikkokirjeissä. 

Kuinka yll/ipidät suomen kielen taitoa? 

Käymällä töissä - työpaikkani on hyvin 
suomenkielinen! Käyn myös Suomessa 
5-8 kertaa vuodessa ja luen jonkin verran 
suomalaisia kirjoja. Antti Holman Ja rj es-
täjä on viimeksi luettu. 

Mitä etua suomen kielen taidosta on työs-
säsi? 

Se on edellytys. Pystyn kommunikoimaan 
niin kuulijoiden kuin työntekijöidenkin 
kanssa uskottavasti, koska kieli on hallus-
sa. Voin käydä ohimennen jopa korjaa-
massa kielivirheitä kotisivulta, jos satun 
huomaamaan. 

Mitä haluat sanoa Kieliviestin lukijoille? 

Haluan suositella Sisuradion uutta Kieli-
puoli-ohjelmaa, jossa keskustellaan viih-
dyttävästi nimenomaan suomen kielestä 
ja myös meidän ruotsinsuomalaisten 
käyttämästä kielestä, joka mukavasti vänt-
tyy ruotsinkielisistä ilmaisuista. .n 
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LY H EN TEl STÄ 

Henna Leskelä 

Lyhennesarja: lyhennetyypit 

ja lyhenteiden käyttö 

ie!iviestissä alkaa uusi arrikkelisarja ly-
henteistä ja niiden käytöstä. Ensimmäi-
essä osassa käydään läpi erilaiset lyhen-

netyypit ja käsitellään sitä, milloin lyhentä-
misestä on hyötyä. 

Lyhenteiden muodostamiseen on monta 
tapaa. Hyvin yleistä on tiputtaa osa sanan 
lopusta pois, jolloin on kyse loppulyhentees-
ta. Lopp ulyhenne tehdään katkaisemalla sana 
konsonantin jälkeen ennen vokaalia: esim. 
(esimerkiksi), suom. ruots. (suomalais-ruotsa-
lainen). Tätä lyhennystapaa voi käyttää pe-
riaatteessa missä tahansa sanassa. Loppuly-
heriteet suositellaan lukemaan kokonaisina 
sanoina. 

Toinen yleinen lyhennetyyppi on koostety-
henteet. Tämän lyhennetyypin nimitys tulee 
siitä, että lyhenne kootaan sanan, yhdyssa-
nan tai sanaliiton osista: oy (osakeyhtiö), tms. 
(tai rnuuta sellaista), EU(Euroopan unioni). 
Koostelyhenteet muodostetaan useimmiten 
sanojen ensimmäisistä kirjaimista ja luetaan 
kokonaisina sanoina, mutta jotkin lyhenteet 
voi lukea myös kirjaimittain, kuten esimer-
kiksi EU. 
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Lyhennesanat on lyhennetyyppi, joka luc-
taan sellaisenaan eli sanana, ei kirjaimittain 
tai edustamanaan ilmauksena. Lyhennesanat 
muodostetaan koostelyhenteiden tavoin sa-
nan tai sanaliiton osista, mutta ne ovat siis 
kokonaisia sanoja: luomu (luonnonmukai-
nen), Keta (Kansaneläkelaitos). Lyhennesa-
noja voi käyttää tekstissä ja puheessa tavallis-
ten sanojen tapaan. 

Sisälyhenteet on hieman harvinaisempi ly-
hennetyyppi. Siinä jätetään sanan keskeltä 
kirjaimia pois, mutta sanan loppu on muka-
na: nro (numero), Hki (Helsinki). Sisälyhen-
teet luetaan kokonaisina sanoina. 

Myös merkkejä ja tunnuksia voi pitää 
eräänlaisina lyhenteinä: sanan euro voi il-
maista e-kirjaimen lisäksi merkillä 6 ja kilo-
gramman lyhentää kg. 

Lyhenteiden käytöstä 

Yksiselitteisintä on käyttää kokonaisia sanoja 
ja ilmauksia. Lyhenteille on kuitenkin paik-
kansa: lyhennettä voi käyttää, kun haluaa 
välttää pitkän ilmauksen toistoa tai säästää 
tilaa esimerkiksi taulukossa. Lisäksi jotkin ly- 



henteet ovat kielenkäyttäjille tutumpia kuin 
njitä vastaavat kokonaiset ilmaukset. Tällai-
sia ovat esimerkiksi aids englannin acquired 
immunodeficiency syndromesta ja CV latinan 

curriculum vitaesta. 
Lyhennettä käyttäessäiin kirjoittajan on 

varmistettava, että lyhenteen merkitys on 
lukijalle selvä. Lyhenteen voi ensimmäisellä 
kerralla merkitä vaikkapa sulkeisiin koko-
naisen ilmauksen perään ja käyttää sen jäl-
keen samassa tekstissä huoleti. Harkinta on 
kuitenkin tarpeen. Jos lyhenne säästää tilaa 
vain parin merkin verran, on sen käyttö me1-
ko turhaa. Myöskään organisaation sisäisessä 
käytössä olevia lyhenteitä ei kannata viljellä 
ulospäin tarkoitetuissa teksteissä. 

On hyvä pitää mielessä, että samasta sanas-
ta voi olla käytössä useampi lyhenne ja että 
sama lyhenne voi viitata useampaan sanaan. 
Tekstistä pitäisi tulla ilmi, mihin lyhenteel-
lä kyseisessä asiayhteydessä viitataan. Yhteen 
tekstiin ei myöskään kannata laittaa kovin 
monta lyhennettä. Pitkän ilmauksen voi kor-
vata lyhenteen lisäksi yläkäsitteellä: esimer-
kiksi Suomalaisen Kirjallisuuden Seurasta voi 
lyhenteen SKS lisäksi käyttää ilmausta seura. 

Myös tekstin tyyliin on syytä kiinnittää 
huomiota, sillä lyhenteiden käyttö tuo teks-
tiin arkista sävyä. Sen vuoksi esimerkiksi vi-
rallisissa asiakirjoissa ja juhlallisissa kutsuissa 
ei juurikaan käytetä lyhenteitä. Lyhenteet ej-
vät myöskään tee tekstistä vakuuttavampaa. 
Tavallisessa asiatekstissä voi kuitenkin melko 
vapaasti käyttää kaikkein yleisimpiä lyhentei-
tå, kuten mm. (muun muassa) jayms. (ynnä  

muuta sellaista). Lyhentäminen ei usein ole 
suositeltavaa verkkoteksteissä puhesynteesin 
tak ja. 

Ruotsinkieliset lyhenteet 

Kielineuvosto suosittaa, ettei Ruotsissa käy-
tettäviä ruotsjnkjeljsjä lyhenteitä suomenne-
ta. Tällöin esimerkiksi ROT-avdrag (sanois-

ta reparation, ombyggnad ja tu/byggnad) on 

suomenkielisessä tekstissä ROT-vähennys. Jos 
tekstj on suunnattu rnuille kujn alan ammat-
tilaisille, on lyhenne hyvä sel ittää: esimerkik-
si asuntojen korjaukseenja kunnossapitoon tar-
koitettu ROT-vähennys. Samaan tapaan kirjoi-
tetaan ja puhutaan vaikkapa SVTstä ja SR:s-
tå, ei RTstä (<- Ruotsin televisio) tai RR:stä 
(<- Ruotsin radio). 

Sen sijaan tavalliset lyhenteet kuten b/.a. 
(bland annat) ja osv. (och så vidare) ovat suo-

menkielisissä teksteissä mm. (muun muassa) 

jajne. (ja niin edelleen). 
Suomen puolella suomenruotsalajnen 

kielenhuolto on linjannut, ettej suomenkie-
lisiä lyhenteitä pidä käyttää ruotsinkielisissä 
teksteissä. Ej siis ole suositeltavaa kirjoittaa 
esimerkiksi ELY-central (suomeksi ELY-kes-
kus, elinkeino-, ljikenne- ja ympäristokeskus) 
vaan närings-, trafik- och muljöcentral, lyhen-
nettynä NTM-central. 

Sarjan seuraavassa osassa käydään läpi vä-
ljmerkkien sekä isojen ja pienten kirjainten 
käyttöä lyhenteissä. Ou 

Kirjoittaja toimii suomen kielen huoltajana 
Kielineuvostossa. 
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uutisia 

Vuoden virkanainen 
Ruotsinsuomalaisten virka- ja liikenaisren 
Tukholman klubi eli Rusuvilina nimeää vuo-
sittain ansioituneen naisen Vuoden naiseksi. 
Vuoden nainen 2015 -nimityksen sai Ruot-
sin radion Sisuradion kanavapä1likkö Sofia 
Taavitsainen, jonka haastattelu on sivulla 21. 

Vuoden nainen zo16 on konsernijohtaja 
Nina Jönsson. 

Lisätietoja on Rusuvilinan verkkosivus-
tolla http://www.rusuvilina.se. 

Kielineuvoston päivä 
Kielineuvoston ruotsinkielinen kokopäi-
väkonferenssi järjestetään torstaina 28.4. 
Tukholmassa. Konferenssin teema on kielien 
kohtaaminen (språk som möts). Puhujina 
ovat muun muassa professori Jarmo Lainio 
ja yliopistonlehtori Mikael Parkvall Tuk-
holman yliopistosta. Päivän aikana jaetaan 
myös kolme kielipalkintoa: Erik Wellan-
denn palkinto, Klarspråksknistallen-virka-
kielipalkinto ja Vihemmistökielipalkinto. 
Osallistumismaksu on i 800 kruunua ja 
ilmoittautumisaika päättyy 18.4. Lisätietoja 
on Kielineuvoston verkkosivustolla www. 
sprakochfolkminnen.se. 

Kielitieteen päivät 
Suomen suurin kielikonferenssi, Kielitie-
teen päivät, järjestetään 25-27.5. Oulussa. 
Plenaanipuhujia ovat Marja-Liisa Olthuis, 
Tromssan yliopisto, Tommi Jantunen, Jy-
väskylän yliopisto, ja Kobin Kendnick, Max 
Planch Institute. Osallistumismaksu on izo 
euroa ja ilmoittautumisaika päättyy 15.4. Li-
sätietoja on verkkosivustolla www.oulu.fi. 
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Suomalais-ruotsalajnen 
kääntäjäseminaari 
Suomalais-ruotsalainen kääntäjäseminaani 
järjesretään 6.-7. so. Hämeenlinnassa. Lisä-
tietoja julkaistaan myöhemmin verkkosivus-
tolla www.sprakinstitutet.fi. 

Kajsa Vilhuinen -palkinto 
Runoilijat Arja Meski ja Raija Nyberg ja-
kavat vuoden 2015 Kaisa Vilhuinen -pal-
kinnon. Ruotsinsuomalaisten kirjoittajien 
yhdistys perusti palkinnon so vuotta sitten 
ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden tukemi-
seksi ja edistämiseksi. Palkinrosumma on 
JO 000 kruunua. Lisätietoja on verkkosivus-
tolla www.!iekki.se. 

Kysely Kieliviestin lukijoille! 
Mitä sisältöä toivot Kieliviestiin? Mitä 
enemmän, mitä vähemmän? Missä muo-
dossa haluat lukea lehteä: oletko kiinnos-
tunut sähköisestä julkaisusta? Jos lehti 
ilmestyisi myös sähköisenä, lukisitko sil-
bin vain sähköistä versiota? 

Nyt lukijoilla on mahdollisuus kertoa 
näkemyksensä lehden sisällöstä, ilmes-
tymistaajuudesra, ilmestymismuodosra 
jne. Kysely on Kielen ja kansanperinteen 
rutkimuslaitoksen verkkosivustolla: www. 
sprakochfolkminnen.se/kieliyiestj.enkat  

Tarvittaessa läherämme kyselyn myös 
postitse. Ota yhteyträ puhelimitse o8-

455 42 20 tai sähköpostitse suomi@spra-
kochfolkminnen.se. 



Kl R JA ES ITT ELY 

Henna Leskelä 

Uusi kirja Ruotsin kielistä 

5 
 veriges språk i sffror. Vilka språk talas och 
av hur många? on teos, jossa yritetäin 
vastata paljon puhuttuun kysymykseen: 

rniti kieliä Ruotsissa puhutaan ja kuinka pal-
jon? 

Sveriges språk i s/fror on Kielineuvoston 
ja Morfern-kustantamon yhdessä julkaise-
rna teos Ruotsin kielitilanteesta. Kirja toi-
mii eräänlaisena hakuteokseria: kirjan tekijä 
Mikael Parkvall Tukholman yliopistosta on 
koonnut tietoja eri lähteistä ja esittää niiden 
perusteella arvioita Ruotsissa käytettävien 
kielten äidinkielisten puhujien rnäärästä. Pu-
hujamäiirän ja muun kielikohtaisen tiedon ii-
säksi kirja sisältää myös esimerkiksi historia!-
lista taustoitusta sekä osion ruotsin murteista. 
Varsinaisten lukujen lisäksi teoksessa on pan 
kattavaa liitettä. Yhdessä on perustietoja niis-
tä yli sadasta kielestä, joilla on vähintääni 500 
puhujaa Ruotsissa. Toisessa valaistaan Ruot-
sin kuntien kielitilannetta: kerrotaan muun 
muassa, kuuluuko kunta johonkin hallinto-
alueeseen, mitä kieltä ruotsin ohella kunnan 
kouluissa puhutaan eniten sekä rninkä kieli-
siä yhdistyksiä kunnassa toirnii. 

Tilausta kielitilastoinnille 

Tiedot siitä, kuinka rnonta puhujaa kullakin 
kielellä on ja kuinka montaa kieltä Ruotsissa 
käytetään, kiinnostavat rnonia. Yleisen käsi- 

ryksen mukaan Ruotsissa puhutaan äidinkie-
lenä 150:tä-200:aa kieltä, mutta kielten pu-
hujarnääristä on vielä vähemmän tietoa. 

Monien rnuiden viranomaisten tavoin 
myös Kielineuvostolle on tärkeää saada kä-
sitys maan kielitilanteesta. Kielitilastoinnista 
voi olla apua esirnerkiksi tehtäessä päätöksiä 
äidinkielen opetuksesta tai kääntärnisestä ja 
tulkkauksesta. Toisaalta äidinkielen tilastoin-
6 voi olla joillekin ryhrnille hyvin arka asia, 
rnikä on johtanut siihen, ettei esirnerkiksi 
Ruotsissa tarvitse ilmoittaa äidinkieltään vi-
ranomaisille. Suomessa taas kielitilastointi on 
käytössä. 
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Jaottelu kielen statuksen mukaan 

Parkvall jaottelee Ruotsissa käytettävät kielet 
neljään ryhmään: i. ruotsi, z. muut kotimai-
set kielet, 3. maahanmuuttajakielet ja 4.  vie-
raat kielet. Ryhmät 2 ja 3  jakautuvat edelleen 
kieliin, joilla on kansallisen vähemmistökie-
len asema, ja kieliin, joilla ej ole virallista sta-
tusta. Tätä ryhmittelyä käytetään myös kirjan 
jakamisessa lukuihin. 

Teoksessa suomi kuuluu maahanmuutta-
jakieliin, joilla on virallinen asema, ja esimer-
kiksi meänkieli taas kotimajsjjn kieliin, joil-
la on kansallisen vähemmistökielen status. 
Vaikka suomea on puhuttu Ruotsin alueella 
vuosisatoja, puuttuu siltä Parkvallin mukaan 
romanin ja jiddiin tavoin kuitenkin histo-
riallinen jatkuvuus. Tämän takia hän katsoo, 
että suomea ej voida laskea kotimaiseksi kie-
leksi Ruotsissa. Vailla virallista tunnustusta 
olevia kotimaisia kieliä ovat Parkvallin luokit-
telussa ruotsalainen viittomakieli, älvdalska 
ja Overkalixin murre (överkalixmål). 

Jaottelun suurimman ryhmän muodosta-
yat luonnollisesti ne maahanmuuttajakielet, 
joilla ej ole virallista asemaa Ruotsissa. Täl-
laisia ovat esimerkiksi arabia, kurdi ja puo-
la. Vierailla kielillä Parkvall tarkoittaa niin 
sanottuja koulukieliä eli englantia, saksaa, 
ranskaa ja espanjaa. 

Suomen kielen asema 

Ruotsin kieli, muutama ruotsin murre, ruot-
salainen viittomakieli, kansalliset vähemmis-
rökielet sekä suurimmat maahanmuuttaja-
kielet esitellään kirjassa kukin vuorollaan. 
Myös suomen kieli on saanut oman osionsa: 
Parkvall kertoo kielen historiasta Ruotsissa, 
suomen kieltä käsittelevistä tutkimuksista, 
kielialueen maantieteellisesrä jakautumisesta 
ja tulevaisuuden näkymistä. Hän ottaa esiin 
njin 1500- ja 1600-lukujen metsäsuomalaiser 
kuin 1960- ja 1970-lukujen suuren muut-
toaallon. 

Eri lähteiden pohjalta kirjassa päädytään 
esittämään, että äidinkielenään suomea pu-
huvia on Ruotsissa noin 175 000. Tämä ei 
luonnollisestikaan vastaa suomalajstaustajs-
ten määrää Ruotsissa, sillä esimerkiksi suo-
menruotsalaisia on Parkvallin arvion mukaan 
vähintään neljännes Ruotsissa asuvista suo-
malaistaustaisista. 

Suomi on ollut Ruotsin toiseksi suurin 
kieli kautta historian. Nyt on kuitenkin en-
nustettavissa, että arabia ohittaa suomen pu-
hujamäärässä tulevina vuosikymmeninä. 

Katsaus tulevaan 

Kirjan lopussa Parkvall luo katsauksen Ruot-
sissa käytettävien kielten tulevaisuuteen ja 
esittää arvionsa odotettavissa olevista suun-
tauksista: minkä kielten puhujamäärä kasvaa, 
minkä vähenee. Hän käsittelee myös kielen-
elvytyksen vaikutuksia, joihin hän suhtautuu 
melko skeptisesti. Oman kappaleensa saa 
vuoden 2015 pakolaiskriisi, jolla on vaikutuk-
sensa Ruotsin kiel imaisemaan. 

Kaiken kaikkiaan kirja on kattava esitys 
Ruotsin kielistä. Kielten puhujamäärien arvi-
ointi on vaikea tehtävä, mutta Parkvall pyr-
kö selittämään laskutapansa ja sanavalintansa 
mahdollisimman perusteellisesti. 

Keskeinen lähde lukumäärien arvioinnissa 
ovat kuntien ilmoittamat tiedot äidinkjelen 
opetusta saavista oppilaista. Parkvall huo-
mauttaa kuitenkin itsekin, että täysin ajanta-
saista kuvaa on vaikea hahmotella tämänkal-
taisessa koosteessa. Kaikesta huolimatta kirja 
synnyttää tärkeää keskustelua vähemmistöjen 
selviytymismahdollisuuks is ta 	nyky-yhteis- 
kunnassa. Ou 

Parkvall, Mikael 2o16: Sveriges språk i sifj*or. Vilka 
språk talas och av hur många? Språkrådets skrifter 
20. Språkrådet & Morfem. 

Kzrjoittaja toimu suomen kielen huoltajana Kieli-
neuvostossa. 
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Uudissanaterveiset Kielitoimistosta 

H
elsingissä sijaitseva Kotimaisten kiel-
ten keskus on vuoden alussa muut-
tanut Kaisaniemestä Hakaniemeen, 

mutta useimmat työt ovat jatkuneet lähes 
keskeytyksettä. Niinpä myös nykysuomen 
sanatietokantaa on kartutettu. Tässä näyte 
sanoista, joita viime aikoina on poimittu 
tietokantaan ja joista useiden merkitystä 

brexit (< Britannia -i- exit) Britannian 
(mahdollinen) irtauturninen Euroo-
pan unionista, vrt. grexit = Kreikan 
(mahdollinen) irtautuminen Euroopan 
unionista 

hyvinvointikirjallisuus elärnäntapa- ja 
terveysasioihin keskittyvä kirjallisuus 

hyvinvointimatka terveys- ja kuntoilu- 
teernainen matka 

konekäännin (tietotekn.) tekstiä kielestä 
toiseen automaattisesti kääntävä tieto-
koneohjelma 

moniajo, monisuorittaminefl, "md-
titaskaus" (engi. multitasking) monen 
asian tekeminen samanaikaisesti 

nyhtökaura kaurasta, härkäpavuista ja 
herneistä valmistettu proteiinipitoinen 
ruoka-aine 

paksupyörä, "läskipyörä" maasto- ja tal-
vipyöräilyyn sovel tuva tukevarunkoi-
nen ja -renkainen polkupyörä 

rajakki (ark.) sanoista rajat kiinni muo-
dostettu suvakin vastakohta, henkilö, 
joka haluaa valtakunnan rajat suljetta-
viksi, jotta turvapaikanhakijoiden tulo 
estyisi 

tai oikeinkirjoitusta on tiedusteltu Kieli-
toimiston neuvonnasta. Helmikuun 2016 

lopussa ilmestyi Kielitoimiston sanakirjan 
päivitetty versio, jossa on edelliseen verrat-
tuna yli 700 uutta sana-artikkelia. Sanakir-
ja on luettavissa osoitteessa www.kielitoi-
mistonsanakirja.fi. 

suvakki (ark., us. halv.) suvaitsevainen, 
varsinkin maahanmuuttajiin ja muihin 
vähemmistöihin joidenkin mielestä lii-
ankin myönteisesti suhtautuva 

zikavirus eräiden hyttysen levittämä virus, 
jonka uskotaan aiheuttavan sikiölle 
kehityshäiriöitä ja olevan siksi erityisen 
vaarallinen raskaana oleville naisille (ks. 
tarkemmin: Kotuksen kuukauden sana, 
tammikuu 2016) 

älykiekko mikrosirun sisältämä jääkiekko, 
joka lähettää jäiihallissa oleviin anten-
neihin tietoa sijainnistaan ja liikkeistään 
(ks. tarkemmin: Kotuksen kuukauden 
sana, joulukuu 2015) 

Riitta Eronen 

Kotimaisten kietten keskus, Kielitoimisto 

Kuukauden sanat ja Vuoden sanapoimin-
not löytyvät osoitteesta www.kotus.fl. 
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R VO TS 1 N SV OM ALA 1515 TA 

Runa Heikkilä 

Sverigefinne val sverige- 

fiffländare? Molempi parempi 

F
inne-, finländare-, sverzgefinne- ja sverige-
finländare-sanojen käytöstä kysellään aina 
silloin tällöin. Nyt sanoista on keskusteltu 

myös Ruotsin radion Kielipuoli-ohjelmassa. 
Monet suomalaiset vierastavat edelleenkin 
finne-sanan käyttöä ja pitävät sitä lähinnä 
haukkumasanana. Sanan huono maine lut-
tynee suomalaisten aikoinaan saamaan huo-
noon maineeseen: Ruotsissa käytettiin il-
mauksia "en finne igen" ('taas suomalainen') 
ja "finnjävel" ('saatanan suomalainen'), kun 
joku suomalainen oli kunnostautunut nega-
tiivisessa mielessä. 

Sanakirjatietoa 

Sanakirjoista ei kuitenkaan löydy vahvistusta 
finne- tai sverigefinne-sanojen käyttämiselle 
haukkumasanoina: hakusanojen yhteydessä 
ei ole mainintoja siitä, että niihin liittyisi hal-
ventavia merkityksiä. 

Svenska Akademiens ordlista -sanakirj assa 
finne-sanalle annetaan kaksi aivan eri mer-
kitystä. Kyse on siis polysemiasta eli saman 
sanan esiintymisestä useammassa kuin yhdes- 
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sä merkityksessä. Ensimmäinen merkitys on 
(suomenkiehinen) asukas Suomessa, toinen 
merkitys taas ihon talirauhasen tulehdus eli 
finni. 

Svenska Akademiens ordbok -sanakirj assa 
vuodelta 1926 ei myöskään ole finne-sanan 
kohdalla mainintaa halventavasta merkityk-
sestä. Finländare-sanan kohdalla todettiin jo 
tuolloin, miltei sata vuotta sitten, että sanaa 
käytetään Ruotsissa varsinkin ruotsinkieli-
sistä suomalaisista eli suomenruotsalaisista. 
Samassa sanakirjassa vuodelta 1999 määritel-
lään sverigefinne- ja sverigefinländare-sanat 
melko tarkasti. Sverigefinne-sanalla tarkoi-
tetaan suomenkielistä suomalaista, joka asuu 
Ruotsissa. Sverigefinländare-sanalla taas tar-
koitetaan suomalaista, joka asuu Ruotsissa. 
Sverigefinne-sanaa ei siis voi käyttää suomen-
ruotsalaisesta, mutta sverigefinländare-sanaa 
voi käyttää sekä suomen-, ruotsin- että mah-
dollisesti muunkielisestä suomalaisesta, joka 
asuu Ruotsissa. 

Nationalencyklopedin kertoo finne-sanal-
la tarkoitettavan (mies)henkilöä Suomesta, 



Ruotsinsuomalaisten iippu otettiin käyttöön vuonna 2014. 

varsinkin suomenkielistä. Tarkennuksena to 
detaan, että sanalla tarkoitetaan usein (suo-
menkielisiä) suomalaisia sukupuoleen kat-
somatta. Myös tässä teoksessa sanan toinen 
merkitys on flnni. 

Lainsäädäntö 

Ruotsiin saatiifl vuonna 2009 kielilaki, jos-
sa säädetään muun muassa, että yksi viides-
tä kansallisesta vähemmistökielestä on suo-
mi. Seuraavaria vuonna eli vuonna 2010 tuli 
voimaari laki kansallisista vähemmistöistä ja 
vähemmistökielistä (ns. vähemmistölaki), 
jossa säädetään, että kansallisia vähemmistöjä 
ovat juutalaiset, romanit, saamelaiset, 
ruotsinsuomalaiset ja tornionlaaksolaiset. 
Ruotsinkielinen nimike, jota laissa ruotsin-
suomalaisista käytetään, on nimenomaan 
sverigef'inne. 

Firine-sanan (tai sverigefinne) käyttö ny-
kyruotsissa on perusteltua, koska monet te-
kevät jaon juuri äidinkielen perusteella: fin-
ne-sanaa käytetään suomenkielisistä, finlän-
dare-sariaa ei-suomenkielisistä. 

Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta 

Vastaavanlaiseen tulkintaan on päätynyt 
myös Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta, 
joka on päättänyt, että zS.z. Ruotsissa vie-
tetään ruotsinsuomalaisten päivää. Päivän 
ruotsinkielinen nimi on sverigefinnarnas dag, 
juuri ns. vähemmistölain perusteella, ja sillä 
nimellä päivä on ollut mukana Ruotsiri aka-
temian almanakassa vuodesta 2053. 

Etymologia 

Finne-sanan etymologiasta eli historiallisesta 
taustasta tiedetään sen verran, että sanaa käy-
tettiin jo vanhemman muinaisruotsin aikaan 
eli 1200-1300-lUVUlla. Ruotsiin sana on to-
dennäköisesti tullut latinan Fenni-sanasta. Ou 

Kirjoittaja toimii suo men kielen huoltajana 
Kielineuvostossa. 

Artikkeli on aiem min julkaistu Ruotsin Suo-
malaisessa. 
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KIELINURKHA 

Inga-Britt Uusitalo 

Parasta ffimisellä oon koira 

O
nkos sulla koskhaan ollu feeperiä elikkä 
kuumetta? 

Mulla vain oon! Sitä hikkoi!ee ja pa-
le!tuu, ruoka!ystiä ej ole ja tul!ee niinku kova 
voimattomuuski. Sitä ej jaksa paljon mithään 
muuta ko piiain maata ja hunteerata ette mil-
lä sitä pääsis paranemhaan. Se oon kuume! 

Mutta nyt mie en meinaa kirjottaa jus-
thiin sjttä feeperistä elikkä kuuhmeesta mjkä 
tu!lee lentsun ja kurkkutauin matkassa. Ei, 
mie meinaan kirjottaa sittä toisesta feeperistä, 
se joka tullee ko oon oikein hullun kova halu 
jotaki. Siittä ko sitä uskoo ette sitä ci pärjää 
ilman jotaki, ja ette kaikki asiat paranevat ko 
vain saapii sen mitä sitä haavei!ee. Mje kir-
jotan siittä, ko sitä ej niinku pysty mithään 
muuta hunteerahmaan, sitä eiko nousee ja 
laskee samhaan asihaan. 

Kyllä tet varmasti tjättä! 
Jollaki oon biilifeeperi ja se näkkee silmis-

sä kunka hään istuu kiiltävässä, uuessa biilis-
sä. Uusi biili haiseeki uuele, sen istuimet oon 
niin sopevasti topatut ja sjinä oon niin paljon 
uusia finessiä, mitä sitä ej pärjää ilman. ja la-
kerinkillä oon niin erikoinen nimi, ej se ole  

paljas punanen elikkä sininen, se oon vaikka 
Benkaalinpunanen, Talvijäneksenvalkea, Aa-
syrinsininen elikkä miksis ei Aysyyria!ehmän 
pruuni. Semmosista färistä sitä ei ole kuuluk-
haan ennen! 

Toisela tullee vaatefeeperi. Sillä oon pakko 
saaja uuen slipsin, paijan, hatun elikkä klä-
ninkin. Se aattel!ee kunka kauhnijlta hään 
näyttää niissä. Sitähään käveleeki erhiin lai-
hiin. Eikä vattakhaan näytä niin suurelta 
niinku ennen, eikä vattoja tunnuta olevan 
niin montakhaan, niinku silloin ko sitä käve-
ii niissä entisissä traasuissa. 

ja varmasti kranniki kaehtii, sitä huntee-
raa ittele tyytyväisenä. 

Joilaki oon kukkafeeperi, miehen- elikkä 
vaimonfeeperi. Toisila oon lapsenfeeperi, rei-
sufeeperi elikkä ruanfeeperi. 

Ittelä mulla tuli yhtenä kesänä koirafeepe-
ri. 

Meilä oli jo yksi koira entisthään, mutta 
olishaan sillä vanheemalla kojrarievula muka-
va ko sillä olis kumppani, mie hunteerasin. 
Mie latelin pinottaisin ittele kaikkia etuja toi-
sen koiran kansa, kunka koiranpenikka hai- 
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see niin sopevalle, kunka sitä oon niin hauska 
alkaa opettamhaan, sitä pääsee ulos joka päi-
vä, net oon hyvät kaverit ja sitä ej stressaa ko 
oon kojra. 

Ej sunkhaan se haittaa ette koiranpenik-
ka kusasee sjsäle sjllojn tä!löjn, ette sitä saapii 
vyökauet hyssyttää ja laukottaa ulkona joka 
tojnen tjima. Semmosta mulla ej tullu mjeh-
leenkhään! 

Ej, ky!!ä mie häyn saaja tojsen kojran! Njjn 
mie hunteerasjn ja aloin kattomhaan anonsja 
avjsjssa ja daattorissa, ja mie lujn rohki kajkkj 
anonsjt. ja mie lujn kansa ette Ruottissa oon  

ylj 600 000 kojraa ja ette njitä oon ylj 600 erj 

kojrasorttia. 
ja olj se kummaa! Joka paikassa mie näjn 

kojrjsta kuvia ja ejhään anonsissa kirjotettuk-
haan paljon muusta ko kojrista. Semmosta se 
olj! 

Nyt mulla oon kaks kojraa. Ja soon jush-
jjns semmosta njjnku mie aatteljn - vj!ljn 
mukavaa! Mutta njjtten kansa oon tjetenkj 
hullun paljon työtä ja sitä mie en kojrafee-
perissä hunteeranu o!Ienkhaan. Mutta se oon 
njjnku sanan parressa: parasta jhmjse!Iä oon 
kojra. £a 
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KIELIOHJELMASTA 

Hurtta vain sylikoira 

Met saima joulukuussa kysymyksen 
hurtta sanasta ja sen merkityksestä. Se 
oli yks vaimo joka oli kysyny yheltä 

koiranomistajalta mikä sen vaimon hurtan 
nimi oon. Koiranomistaja piti ilkeänä sitä 
komentaaria ja vastasi ettei hällii ole hurttaa, 
ko koira. Mutta mikäs tämä hurtta oon? Sa-
nakirjoitten mukhaan hurtta oon koira, susi 
elikkä pitkä (pahanilkinen) mies. 

Uskotaan ette hurtta tullee ryssänkieli-
sestä sanasta "hort" elikkä saksankiehisestä 
sanasta "hunt" ja ette se alun perin oon tar-
kottannu vinttikoiraa elikkä vainukoiraa. 
Meilä käytethään hurtta sannaa sekarotuses-
ta koirasta elikkä niinku haukkumanimenä 
koirale. Se oon negatiivin sävynen sana niile 
rakhaile elukoile jostako koiranomistajat tyk-
käävät. 

Ennen sanothiin kansa tulhimiehiä hurtik-
si elikkä tulhihurtiksi. 

Tulhimiehiä halveksuthiin monesti silläko 
net ohit niittiset valtion työntekiät. Sillä niile 
annethiin karisa semmoset halveksuvat epi-
teetit niinku tulhihurtta. 

Muita hurtta-nimityksiä jossako hurt-
ta essiintyy oon hurtankynsi joka oon se lii-
kakynsi, (sporre ruottiksi) joka koirila oon. 
Ja hurttatokka oon koiratokka. 

Ruottiksi koira oon hund, koiraskoira oon 
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hanhund, nakku oon tik ja penikka elikkä 
pennu oon valp. 

Ko lukkee sanakirjoja niin huomaa ette 
niitä oon monta halveksuvvaa koihraan hit-
tyvvää sannaa. Sana koira ittesthään saattaa 
esimerkiksi merkitä piruhista, pahanilkistä, 
petolista ihmistäki. 

Ko joku oon koirahinen niin se oon peto-
linen ja pahanilkinen. Ihminen joka oon koi-
ranhammas, se kiusaa ja häijyttehlee muile ja 
koiranpäivät oon mätäkuu ja koiranilma oon 
huono ilma. Koiranjuoni elikkä koiransilmä 
0011 väärä ja petohinen, semmonen joka intri-
keeraa, semmosheen ej mene luottaa. Se tek-
kee koirankonstia muile ja sitä häätys piiain 
pittää koirankurissa. Jos se oon koirastuva, 
siis ottaa vasthaan tietoa. 

Eikä se ole niin pusitiivistä ette joutua 
kantamhaan koiranpäätäkhään. ja ios oon 
työ minkä sitä ottaa vaikkaa ei tykkää sitä 
koiria (sitä epäonnistuu) ja semmonen työ 
oon piiain koiranvirka ja saattaa ette sitä saa-
pii koiranvelhiä syä. 

Koiraa sanothaan olevan ihmisen paras 
kaveri. Se oon suojeleva, luotettava, ystävä-
linen ja aina yhtä rakhaanluontonen. Eikä se 
ole pitkävihanen, vaikka ohis joskus aihettaki. 
Seko huiskuttaa häntää omistajahle ja ottaa 
hänen vasthaan yhtä ilosin miehin. 



Toishaalata koira sanothaan olevan här-
mä/hä!ppä, täysi raiska, epä!uotettava, pe-
tolinen ja pirulinen. Se haukkuu viehraat, 
purree ketä sattuu ja kussee pirtinnurkat. 
Koiria piethään lujassa kurissa, saavat usasti 
nukkua laattialla ja olla viljoissa kiini. Se ej 
siis ole heippo olla koira! 

Mutta samala ko kojhraan liittyy niin 
monta haukkuvvaa sannaa njjn oon kan-
sa monra kasvja jokka oon saahneet koi-
ran njmityksiä, esjmerkjksj koiranjuolukka 
(juolukka - odon), kojrankjeliheinä (kjelo 
-liljekonvalj), kojrankukka (pukinjuu-
rj - bockrot), koiranputki (koiranputki - 
hundloka), koiranpuola (karpalo - tranbär). 
Synonyymiä koira sanale oon humppi, rakkj, 
koira ja hössö joistako kujtenkj rakki oon sa-
man kaltanen sana ko hurtta. Koiria mennee 
tjetenkj laajitella kansa ja njitä oon satoja. 
Jokku kojrat oon sylikoiria - semmoset koi-
rar jokka oon ennjiten sjsälä. Tojset oon jah-
tjkojrja joitako käytethään pyytöhommissa. 
Kärpistokka oon tokka jrtajmja kojrja jokka 
ennen ljetit kylilä ja hajt nakkuja. Väljstä sat-
tu kauhejta tappeluita nijtten väljssä. Kojrat 
oljt kärvässä ja tappelit kuka oli luijiin. Hurt-
tatokka oon sama. 

Pjitjnien ulkopuolela oon kylä nimeltä 
Hortlax. Uskothaan ette nimi oon ruotta- 

laistettu nimitys sanasta Hurtalaksi, joka oon 
sanojsta hurtta, suuri koira elikkä susj ja lah-
ti joka aijanrnennessä muuttu Hortlax-nirn-
h cc n. 

Sananparsia koirista 

Ej ole koiraa karhvojn kattomista. 
Ej koira koiran häntää polje. 
Niin se mujstj ko muutki kojrat. 
Ej se koira hauku joka väkjsjn methään 
vjethään. 
Ej säästy makkara koiran kauhlaan. 
Ej tiä koira kastunheensa ennenko häntä 
kastuu. 
Kuoltuansa se koira pahat tavat heittää. 
Syötä kojraa, saata kojraa, koira oon aina 
koira. 

Meänkielessä oon kansa sanonta Katti kaks 
ja koira kolme joka tarkottaa ette kjssa eljkkä 
kattj oon kaks kuuta tjjhneenä ja koira oon 
kolme. 

J[ie1ii'airno 
Inga-Britt Uusitato 
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t- kortfattat om innehållet 

3 Chefredaktören berättar i sin spalt bl.a. 
om årets sverigefinska språkseminarium 
och om Kieliviesti-enkäten. 

4 Marjut Vehkanen disputerade 2015 med 
en avhandling om läromedel för finska 
som främmande språk och finska som 
andraspråk. 1 artikeln berättar hon om 
finska 2-läromedlens historia från slutet 
av i800-talet till andra världskriget. 

10 Petra Petersen har undersökt hur man 
kan använda digitala hjälpmedel vid 
språkinlärning. Hon berättar i sin arti-
kel om hur förskolepedagoger som inte 
behärskar finska ändå kan fungera som 
språkstöd i finskundervisning genom att 
ta hjälp av program som Skype, Youtube, 
"talande" ordböcker och liknande. 

12 Ulla Tiililä föreläste om forensisk ling-
vistik på Språkrådets finska språksemina-
rium i mars. 1 artikeln berättar hon om 
forensisk lingvistik i allmänhet och om 
två fall som hon arbetat med i synner-
het. 

ii Nina Kamppi är chefredaktör för den 
största ordboken för finskans dialekter. 
1 artikeln berättar hon om arbetet med 
ordboken och om orden i boken. 

21 Sofia Taavitsainen blev vald till årets sve-
rigefinska yrkeskvinna 2015. 1 intervjun 
berättar hon om sig själv och sitt arbete 
som kanalchef på Sveriges Radio. 

22 En ny serie om förkortningar börjar i 
Kieliviesti. Henna Leskelä har skrivit den 
första delen. 

25 Sveriges språk i sft*or. Vilka språk talas 
och av hur många? är en ny bok av Mika-
el Parkvall. Boken ges ut av Språkrådet 
och förlaget Morfem. Som bokens titel 
avslöjar så beskriver Parkvall hur många 
språk det talas i Sverige och ungeflir hur 
många modersmålstalare det finns av 
respektive språk. Boken presenteras av 
Henna Leskclä. 

27 Riitta Eronen presenterar elva nyord i 
finskan. 

28 Runa Heikkilji skriver om orden finne 
och finländare. 

30 Inga-Britt Uusitalo skriver på och om 
meänkieli på sidorna 30-33. 

34 Kortfattat om innehållet - en svensk-
språkig sammanfattning av innehållet. 
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