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Esipuhe 

Ruotsinsuomalainen kielilautakunta perustettlin vuonna 1975, ja melko plan 

perustamisen jälkeen alkol keskustelu omasta Iehdestä. Vuonna 1980 fimestyi-

kin Kieliviestin ensimmäinen numero. 

Vuodesta 2001 taiteilija Markku Huovila on kuvittanut Iehteä plirroksillaan. 

Muutama vuosi sitten syntyi ajatus piirrosten kokoamisesta yksiln kansiin,ja 

tuloksena on tämä kirja,jolla haluamme juhlistaa 35-vuotiasta Iehteä ja 40-vuo-

tiasta ruotsinsuomalaista kielenhuoltoa. 

Kirjaan on koottu vuosina 2001-2014 ilmestyneet Kieliviestin artikkelien kuvi-

tukset. Kunkin kuvan yhteydessä on tiedot siitä, missä lehdessä artikkeli ja kuva 

on julkaistu, sekä suomenkielinen ote artikkelista. 

Kieliviestin artikkelit ovat suomenkielisiä, samoin Huovilan plirrosten tekstit. 

Halusimme kuitenkin antaa myös suomea taitamattomille mahdollisuuden tu-

tustua Kieliviestin historlaan. Koska pilaplirrosten tekstit ovat monesti sanaleik-

kejä, joiden kääntäminen vieraalle ki&elIe on usein vaikeaa ellel jopa mahdo-

tonta, päätimmejättää suomenkielisen tekstin kääntämättä. Ruotsinkielinen 

teksti on lyhyt kuvaus artikkelin sisällöstä. 

Kirjan ovat koonneet suomen kielen huoltajat Hannele Ennab, Runa HeikkiIä ja 

Henna Leskelä. Kuvat ovat Markku Huovilan,ja ulkoasusta on vastannut Mikael 

Nyberg. Ruotsinkielisen kieliasun ovat tarkistaneet Sunna Nygård ja Klara Ber-

tils. 

Kielineuvosto 

Tukholmasso syksy!Iä 2015 
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Förord 

Sverigefinska språknämnden grundades år 1975 och snart därefter började man 

diskutera behovet av en egen tidskrift. Det första numret av Kieliviesti publicera-

des 1980. 

Sedan 2001 har konstnären Markku Huovila ritat teckningar för Kieliviesti. För 

några år sedan föddes tanken om att samla teckningarna till en bok. Resultatet 

är den här boken, som publiceras för att fira både den 35-åriga tidskriften och 

den 40-åriga sverigefinska språkvården. 

Boken innehåller samtliga illustrationer som publicerats i Kieliviesti under åren 

2001-2014. Till varje bild finns uppgifter om i vilket nummer som artikeln och 

bilden har publicerats och ett finskspråkigt citat ur artikeln. 	 9 
Kieliviestis artiklar och texterna i Huovilas teckningar är på finska. Vi vill dock 

ge även dem som inte kan finska en möjlighet att ta del av Kieliviestis historia. 

Eftersom texterna i skämtteckningarna många gånger är ordlekar som är svåra, 

om inte omöjliga, att översätta till ett annat språk, har vi valt att inte översätta 

de finska texterna. Däremot publicerar vi en kort svenskspråkig sammanfattning 

av artikelns innehåll. 

Boken har sammanställts av Hannele Ennab, Runa Heikkilä och Henna Leskelä, 

alla språkvårdare i finska. Bilderna är Markku Huovilas och Mikael Nyberg har 

ansvarat för formgivningen. Sunna Nygård och Klara Bertils har granskat den 

svenskspråkiga texten. 	
Språkrådet 

Stockholm hästen 2015 



Marja Räihä: Ruotsinsuomalaisia Iehtiä 

Kieliviesti 1/2001, s. 7-10 

Kieliviesti esittelee lyhyesti joukon ruotsinsuomalaisia Iehtiä sekä muutaman 

ruotsalaislehdissä vielä hengissä olevan suomalaisen sivun. Uutuuksina media-

kentässämme ovat verkkolehdet; ne alkavat jo ruotsinsuomalaisinakin elää 

itsenäistä elämää. 

lo 
Ruotsinsuomalaisten Iehtien joukko on 1 960-luvulta alkaen kasvanut, kitunut 

j 	. 
a kuihtunut. Urhoollisin yrittajista oli Goteborgissa 1974 perustettu Finn-Sa-

nomat,joka ilmestyl viisipäiväisenä sanomalehtenä aina 80-luvulle saakka. Se 

el kuitenkaan koskaan ylittänyt 10 000 tihaajan määrää, samaa rajaa, jota nyt 

yhteenlasketuhla Ievikillään hipovat kaksi viikkolehteämme, Ruotsin Suomalai-

nen ja Viikkoviesti. 

/ artikeln presenteras sverige finska tidningar och tidskrifter. Ruotsin Suomalainen 

är den äldsta av tidningarna som fortfarande publiceras: den grundades redan 

1964. Webbtidskrifter, även sverige finska sådana, var en nyhet i början av 2000-

talet. 
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Markku Peura: Ruotsinsuomalaiset koulut- vähemmistän elinehto 

Kieliviesti 2/2001,s. 10-12 

Tukholman ruotsinsuornalainen koulu täytti viime vuonna 10 vuotta. Me ruot-

sinsuomalaiset voimme olla ylpeitä tästä ensimrnäisestä vapaakoulusta, jonka 

ensimmäisten yhdeksäsluokkalaisten todistukset olivat viime keväänä Tukhol-

man läänin koulujen joukossa huippuluokkaa. Myös muiden ruotsinsuorna-

laisten koulujen tulokset ovat samansuuntaisia. Me, jotka olimme perustarnassa 

koulua, olimme vakuuttuneita siitä, että ornat koulut ovat ajan mittaan ainoa 
12 

	

	 vaihtoehto, ios haluarnme ruotsinsuornalaisille lapsille rnahdollisuuden saavut- 

taa korkeatasoinen kaksikielisyys. 

Yli 1 200 ruotsinsuomalaista lasta käy vapaakoulua ja niiden yhteyteen pe-

rustettuja esikouluja. 

År 2000 fyllde Sverigefinska skolan iStockholm 10 år. Elevernas studieresultat var 

bland de bästa i Stockholms län. 

Samma år var det cirka 1200 sverige finska elever som gick i en friskola eller för-

skola med finsk profil. 
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Hannele Ennab: "Kerrankin omaa kieltä ilman että joku valittaa!"- Ruotsinsuoma-

laisten nuorten puhekie/en sanasto 

Kieliviesti 3/2001, s. 11-15 

Ruotsinsuomalaisten nuorten puhekieltä tutkiva hanke,joka tehtiin 

yhteistyössäTukholman yliopiston suomen kielen laitoksen kanssa, poikkeaa 

14 	 täysin lautakunnan aikaisemmista sanastoprojekteista. Sen tarkoituksena oh 

- 	 lomakekyselyinja haastatteluin kartoittaa ruotsinsuomalaisten nuorten puhe- 

kielistä sanastoa ja selvittää mm., mitäja minkä kiehisiä sanoja ruotsinsuomalai-

set nuoret käyttävät puheessaan. 

Sverige finska språknämn den och Stockholms universitet genomförde åren 

2000-2001 en undersökning avsverigefinska ungdomars ta/språk. Resultaten pub-

licerades i skriften Om ordförrådet i sverige finska ungdomars ta/språk. 
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Riitta Larsson: Ruotsinsuomalaisten ku!ttuurilehti Liekki 25 vuotta 

Kieliviesti 4/2001, s. 9-12 

Liekki-Iehti täytti Iokakuussa 25 vuotta. Se on korkea ikä ruotsinsuomalaiselle Iehdelle 

ja etenkin kulttuurilehdelle. Varsinkin kun senkaltaisen Iehden Iukijamäärä on melko 

16 	 pieni. 

Ensimmäinen Liekki ilmestyi Iokakuussa 1976 A5-kokoisena. 

Det allra första numret av den sverige finska kulturtidskriften Liekki publicerades i oktober 

1976. Tidskriften fyllde alltså 25 år i oktober2001, vilket är en hög ålder för en sverige finsk 

tidskrift - särskilt för en kulturtidskrift. 
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Raija Kangassalo: Suomen kielen asema Ruotsin peruskoulussa - onko sitä? 

Kieliviesti 1/2002, s. 5-10 

Ruotsin kunnallisessa koululaitoksessa on suomenkielinen opetus nykyään 

miltei täydellisessä lamatilassa, ja 1 980-luvulla alkanut myänteinen kehitys on 

tukahdutettu. Opetusta annetaan jonkin verran, mutta monhlta paikkakunnitta 

se on hävinnyt tyystin. Ruotsin Kouluviraston viime vuonna tekemässä selvityk-

sessä suomenkielisen opetuksen osalle esitetään tosin joitakin lupauksia, mm. 

18 

	

	 että koulutulokkaiden äidinkieli ruvetaan rekisteröimään, että suomen kielen 

opetukseen valinnaisena kielenä tehdään oppisuunnitelma ja että suomen 

kielen opetusryhmien kokoa ej enää rajoiteta. Nämä parannusehdotukset eivät 

kuitenkaan riitä siihen, että suomen kielen asema kunnallisessa koululaitokses-

sa taattaisiin edes kohtuullisella tavalla. 

/ artikeln ges en grundlig genomgång av finskundervisningen i den svenska grund-

skolan från 1960-talet till början av 2000-talet. Från och med år 1995 krävdes det 

minst fem elever för en undervisningsgrupp i hems pråk. Undervisningen arran-

gerades dessutom utanför den ordinarie skoltiden. Resultatet var att färre elever 

deltog i hemspråksundervisning i finska. 
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Tuija Määttä: Käytävä matto ja klaffi-lipasto 

Kieliviesti 2/2002,s. 13-19 

Suomen kielessä on runsaasti yhdyssanoja: Nykysuomen sanakirjan kaikista hakusanoista on 

laskettu noin 65 prosentin olevan yhdyssanoja. Koska yhdyssanat ovat näin tavallisia, nilden 

kirjoitustapaan otisi sims syytä perehtyä huolellisesti. Milloin kaksi sanaa sitten olisi kirjoitetta- 

20 	 va yhteen eikä erilleen ja mitä termi yhdyssana tarkoittaa? Nykysuomen sanakirjan mukaan 

yhdyssana on 'kahden tai useamman itsenäisen sanan muodostama, yhtä käsitettä ilmaiseva 

san a 

Sammansatta ord, som ska skrivas ihop, skrivs ändå ofta isär. Artikelförfattaren påpekar att det 

är viktigt att ordentligt bekanta sig med skrivreglerna, eftersom sammansatta ord är så vanligt 

förekommande - hela 65 procent av orden i ord boken Nykysuomen sanakirja är sammansatta. 
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Pekka Kivekäs: Käändy käändymättömäxi? 

Kieliviesti 3/2002, s. 9-15 

Päätimme kääntää vi rretnormaalille ja rikkaalle suomen kielelle. Tuumimme, 

22 

	

	 että hyvälle suomen kielelle tehty käännäs saattaisi säilyttää,jopa rikastuttaa 

ruotsinsuomalaisten suomea, joka vähemmistökielenä uhkaa köyhtyä. 

Svenska kyrkans psalm bok översattes till finska av en arbetsgrupp som bestod av 

bland annat översättare, kyrkomusiker och präster. Arbetet tog åtta år. 
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Irmeli Kuusela ja Arja Meski: Sinulle suomeksi - Ruotsin viranomaisten suomi 
lapsenkengissä 

Kieliviesti 4/2002, s. 13-15 

Tavallisen kansan el odotettukaan 1 700-luvulla osaavan lukea Iakitekstejä itse. 

Nyt lähes 300 vuotta myöhemmin kaikkien, myäs meidän ruotsinsuomalaisten, 

on kuitenkin ymmärrettävä, mitä viranomaiset meille viestivätjoko ruotsiksi 

tai suomeksi. Virkakielen selkeydestä on puhuttu paljon, ja kielitoimistot niin 

Suomessa kuin Ruotsissakin tekevät parhaansa koukeroiden oikomiseksi ja 

24 	 eri alojen kielityöläisten kouluttamiseksi. Mutta huoltotoimet eivät aina näytä 

- 	 yltävän ruotsinsuomalaisille suunnattuun viestintään, vaan vastaleivottu 

vähemmistökielemme esiintyy usein melko väkinäisessä ruotsinmukaisessa 

painoasussa, jossa normikielen selkeys ja sanojen merkitykset ovat hämär-

tyneet. Nykyisestä ruotsinsuomesta uhkaa tulla yhtä ruotsinvoittoista ja vieraan 
tuntuista kuin vuoden 1734 Iakitekstistä. 

Finskan fick år 2000 minoritetsspåksstatus i Sverige. Alla, även sverigefinnar, ska 

kunna förstå myndigheternas information, antingen på finska eller på svenska. 

Den finskspråkiga informationen är dock många gånger allt annat än klarspråk!ig: 

sverige finska texter riskerar ibland att vara lika fulla med svecismer som en lagtext 

från år 1734. 
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Outi Honkasalo: Suomen kieltä Mälarinlaaksossa 

Kieliviesti 1/2003,s. 10-14 

Viime alkoina on lehdissä keskusteltu siitä, onko olkein val väärin perustaa 

Mälarinlaakson korkeakouluun suomen kielen ja kulttuurin keskus. Neljä yliopis-

tonrehtoriaja kaksi suomen kielen professoria kirjoitti laitosta vastaan Svenska 

Dag bladetissa. 

Elokuussa 2002 koulutusministeri Thomas Östros ilmoitti, että hallitus aikoo 

rahallisesti tukea suomen kielen ja kulttuurin laitosta, jolle alueen kunnat sekä 

26 

	

	 Iääninhallituksetjo ovat myöntäneet varoja. Tiedosta ärähtivät vanhojen yliopis- 

tojen edustajat: miksi myönnetään rahaa uuden laitoksen perustamiseen, kun 

entistenkin on vaikea pysyä hengissä? 

År 2002 argumenterades det både för och emot beslutet att ge statsbidrag till 

ytterligare en högskola för undervisning i finska. Fyra högskolerektorer och två 

professorer i finska publicerade en debattartikel i Svenska Dagbladet: de menade 

att det var fe/att ge bidrag till en ny institution - Mälardalens högskola - eftersom 

de redan existerande hade svårt att klara sig. 

Artikeln ger också en överblick över högskoleutbildning i finska. 1 Sverige har 

Uppsala universitet haft undervisning i finska sedan år 1894. 
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Anneli Räikkälä: Suomen uusi kielilaki 

Kieliviesti 2/2003,s. 10-14 

Suomen eduskunta hyväksyi 11. helmikuuta 2003 uuden kielilain, joka tulee 

voimaan ensi vuoden alusta. Kielilaki uudistettiin toteuttamaan perustuslain 

kielioloja koskevia yleisiä perlaatteita. Perustuslaki oli ajantasaistettu,ja se tull 

voimaan 1.3.2000. 

Kiehilain uudistamisen taustalla on useita syitä. Vanhastaan Suomessa on ohlut 

vuonna 1922 hyväksytty kiehilaki, joka turvaa ensimmäiseen perustuslakiin 

(vuonna 1919 säädettyyn halhitusmuotoon) pohjautuvat kiehioloja koskevat 

28 

	

	 säännöt. Perusoikeusuudistus (1955) ja 1.3.2000 voimaan tullut uusi perustusla- 

ki pakottivat tarkastelemaan uudelleen myös kiehilainsäädäntöä siltä kannalta, 

mitä muutoksia pitää tehdä. 

Vanha kiehilaki oli lakiteknisesti vanhentunut. Lisäksi yhteiskunta on muut-

tunutja esimerkiksi yhteiskunnan tarjoamien palvehujen määrä on hisääntynyt. 

Muutoksen vaikutukset oli otettava huomioon myös kiehihaissa. Lakiin oli tehty 

vuosikymmenten kuhuessa osittaisuudistuksia, mutta ne eivät olheet ainakaan 

selkeyttäneet hakia. 

Finska riksdagen godkände år 2003 en ny språklag som trädde i kraft året därpå. 

Skälen till lagre formen var flera: ett var att den gamla språklagen från 1922 var 

lagtekniskt föråldrad, ett annat att samhället hade hunnit förändras en hel del 

under de gångna 80 åren. 
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Satu GröndaH: Ruotsinsuomalainen kirjallisuus - marginaalitilasta muutokseen? 

Kieliviesti 3/2003, s. 13-16 

Slirtolais-ja vähemmistökielillä julkaistu kirjallisuus antaa hyvän kuvan siitä, 

miten pajon tilaa näille kielille kussakin maassa annetaan. Siirtolais-ja vähem-

mistökirjallisuuden tutkimus puolestaan kuvastaa näiden ryhmien tilaa julkises-

sa keskustelussa. 

30 

	

	 Mielenkiintoista kytlä, suomalaisessa kirjallisuuden tutkimuksessa on aiemmin 

kuin Ruotsissa nähty valtakielillä kirjoitettu kirjallisuus kotimaiseen kirjallisuu-

teen kuuuvana alueena. Leena Kirstinä totesi pari vuotta sitten, että kotimaista 

kirjallisuutta Suomessa kirjoitetaan suomeksi, ruotsiksi ja saameksi mutta että 

sitä kirjoitetaan myös kaukaisemmilla kielillä, jotka ovat maahanmuuttajien 

äidinkieliä. 

Artikeln ger en inblick i den sverige finska litteraturens värld. Skribenten konstaterar 

att litteratur som publiceras på in vandrar- och minoritetsspråk speglar språkens 

situation i samhället i övrigt - hur mycket utrymme sådana språk får i olika länder. 
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Tuuli Forsgren: Suomea Uumajan yliopistossa 30 vuotta 

Kieliviesti 4/2003,s. 13-16 

Tänä vuonna suomen kieli on ollut 30 vuotta opetusaineena Uumajan yliopistossa. 

Vuonna 1973 yliopistoon perustettiin suomen kielen professuuri ja sen ensimmäisek- 

2 	
si viranhaltijaksi valittiin Tryggve Sköld, joka jäi Uumajaan hoitamaan suomen - ja 

joskus myös saamen - kielen asloita, kunnes siirtyi eläkkeelle vuonna 1987. Hänen 

seuraajakseen tuli Axel Groundstroem. Uumajassa on alusta Iähtien voinut opiskella 

A-tasosta väitöskirjaan asti. 

Umeå universitet har haft finska som läroämne i 30 år. Universitetet fick sin första profes- 

sur i finska år 1973, med Tryggve Sköld som första innehavare av tjänsten. 
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Rune Ingo: Suomen kjell ruotsalaisen si/min 

Kieliviesti 1/2004, s. 9-13 

Suomen kieli kuulostaa ja näyttää erilaiselta kuin valtaosa muista Euroopan 

kielistä. Nominien taipuminen lukuisissa kaasuksissa, monet diftongit ja lauseen 

laskeva sävelkulku kertovat päällisin puolin toiseen kieliryhmään kuuluvalle 

suomen kielen omaperäisyydestä. 

Ruotsalaiselle kieltenopiskelijalle tutustuminen suomen kieleen merkitsee sa- 
34 

	

	 malla hyppäystä tutusta indoeurooppalaisesta kielikunnasta suomalais-ugrilai- 

seen. Tämä on monelle mielenkiintoinen haaste, varsin monellejopa syy siihen, 

että haluaa tutustua tähän kieleen: suomi koetaan Euroopan kielten piirissä 

toisenlaiseksi, jopa eksoottiseksi. 

Artikelförfattaren skriver om det finska språket ur en svenskspråkigs perspektiv. 

Han konstaterar att de många kasus formerna och diftongerna kan vara ett skäl 

för studenter att vilja lära sig språket: man tycker att finska är ett annorlunda, till 

och med exotiskt, språk jämfört med de indoeuropeiska och kanske mer bekanta 

europeiska språken. 
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Paula Ehrnebo: Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan vaikutus ruotsinsuomeen 

Kieliviesti 2/2004, s. 10-17 

Ruotsinsuomalainen kielilautakunta on toiminutjo lähes 30 vuotta, mutta tähän 

mennessä ej ole tehty yhtään tutkimusta siitä, mjten lautakunnan toiminta on 

vajkuttanut Ruotsissa käytettävään suomeen. Mahdollisesta vajkutuksesta esite-

tyt mielipiteet ovat siis perustuneet lähinnä tunteeseen ja arvailuihin. Kielilau-

takunta lienee vajkuttanut enjten sanastoon. 

Kielilautakunta suosittaa yleiskieleen Suomessa käytettävää sanastoa. 

36 	 Omia vastineita lautakunta kehjttää vain nimityksille, jotka viittaavat Ruotsjn 

yhteiskuntaa kuvaaviin käsitteisiin ja joille ej ole suomenkielistä nimitystä. 

Kielilautakunnan antamat suositukset ovat nimenomaan suosituksia, ja niitä voi 

jokainen käyttää sen mukaan kuin katsoo aiheelliseksj. 

Sverige finska språknämnden har varit verksam i nästan 30 år men hittills har ingen 

studerat hur nämnden har påverkat finskan i Sverige. Skribenten har påbörjat 

en undersökning och utgår ifrån att nämndens arbete framför allt har på verkat 

ortogra fin. Sverige finska språknämnden rekommenderar att man i allmänspråket i 

Sverige använder samma finska som i Finland; det är endast så kallad samhällster-

minologi som skiljer sig från finskan i Finland och som nämnden skapar term-

rekommendationer för. 
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Tuija Määttä: Stormi, tötsä ja kotsa 

Kieliviesti 3/2004, s. 13-17 

Päähinemuoti on vaihtunut vuosikymmenien saatossa ja niin ovat vaihtuneet 

myös päähineiden nimityksetja niistä tehdyt variaatiot. 

Stadin slangin suursanakirjasta keräämäni vaatesana-aineisto sisältää koko 

joukon erilaisia päähineiden nimityksiä. Olen ryhmitellyt aineistoni päähine- 
38 	 nimitykset nijden merkityksen mukaan.Tämä ej ole ollut ihan ongelmatonta, 

sillä hyvin monella nimityksellä on useampia merkityksiä,joita on käytettyjoko 

samanaikaisesti tai eri vuosikymmenillä. 

Tsennaaks Stadii, bonjaaks slangii. Stadin slangin suursanakirja är en ordbok om 

Helsingforsslang. Artikelförfattaren har hämtat material ur boken för sin artikel 

om slangord för huvudbonader. Modet varierar med tiden, och med tiden även 

benämningarna för olika slags huvudbonader. 
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Heli Henriksson Vasara: Puoli vuosisataa Ruotsin suomenkielisiä kirjastopalveluja. 
Kirjasto ajan kuvastimena 

Kieliviesti 4/2004,s. 13-19 

Ruotsissa yleinen kirjasto on alun perin ollut osa kulttuurilaitosta ja sen tehtä-

vänä on ollut kansansivistys. Suomessa kirjasto on perinteisesti osa koululaitos-

ta, tärkeintä on että luetaan. Tästä syystä Ruotsinja Suomen kirjastojen aineis-

tovalinta on poikennut toisistaan. 
40 

	

	 Ruotsin kirjastojen siirtolaispalvelujen ideologi oli kirjastonhoitaja Olaf Berg- 

gren. Hänen johdohlaan kiteytyivät kirjastojen siirtolaisille ostettavan aineiston 

hankintaperlaatteet. 

Artikeln ger en överblick av den finskspråkiga biblioteksverksamheten i Sverige, 

även historiskt. 1 Sverige har biblioteken traditionellt varit en del av kulturväsendet, 

och folkbildning har varit i fokus. 1 Finland har biblioteken traditionellt varit en del 

av skolväsendet, vilket har påverkat materialvalen. 

Den första som arbetade med invandrarfrågor i svenska bibliotek var Olaf 

Berggren. 
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Seppo Remes: Daijango buhua suomalaista? 

Kieliviesti 1/2005, s. 13-15 

Metsäsuomalaisten kielestä on säilynyt meidän päiviimme asti hyvin monia 

näytteitä. Suuri osa niistä on tallennettu Uppsalassa sijaitsevaan murre-ja 

kansanmuistoarkistoon (Dialekt- och folkminnesarkivet 1 Uppsala, ULMA). Kes-

ki-Skandinavian suomalaismetsissä puhuttiin 1 800-luvulla ja 1 900-luvun alussa 

lähessamanlaista kieltä kuin Iähtäpaikkakunnilla 1500-ja 1600-luvuilla. 

Kovin paljon eivät metsäsuomalaiset ole jättäneet Ruotsin kieleen merkkejä 
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olemassaolostaan. Ylipäätään ei suomalaisia lainasanoja ole kuin tusinan verran. 

Yksi perinteinen ruokalaji on kuitenkin tullut Ruotsiin metsäsuomalaisten 

mukana, nimittäin mutti. Ruotsalaiset kirjoittavat sen muodossa motti. Kyseessä 

on sils joko ohrasta tal kaurasta, alun perin rukiista, valmistettu jauhoruoka, jota 

syädään joko plimän, marjojen tal silavan kanssa. 

Artikeln handlar om skogsflnnar. Anteckningar om deras språk finns bland annat 

på Dialekt- och folkminnesarki vet i Uppsala. 

Skogsflnnarnas språk har inte gett upphov till särskilt många lånord i svenskan. 

Ett ord som trots allt ganska många känner till är "mutti' som på svenska skrivs 

motti. Motti är en torr, grynig gröt som ursprungligen gjordes av råg, senare av korn 

eller havre. Som tillbehör till motti serveras fllmjölk, bär eller ister. 





Eija-Riitta Grönros: Uusi sähköinen Kielitoimiston sanakirja 

Kieliviesti 2/2005, s. 9-12 

Hiljattain ilmestyi uusi suomen kielen sanakirja, sähköinen Kielitoimiston sana-

kirja. Se pohjautuu painettuun Suomen kielen perussanakirjaan (1990-94) ja 

sen sähköiseen versloon CD-Perussanakirjaan (1997). Kielitoimiston sanakirjassa 

on nelisentuhatta sana-artikkelia enemmän kuin edellisessä sähköisessä versi-

ossaja vanhoista sana-artikkeleista on muokattu tai ajantasaistettu huomattava 
44 

	

	 määrä. Kokonaan uutena osiona sanakirjaan !iittyy Asutusnimihakemisto,jossa 

on 21 000 suomalaista paikannimeä taivutustietoineen. Sanakirja on toimitettu 

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa, jonka osa Kielitoimisto on. 

Asutusnimihakemiston päätarkoitus on kertoa, miten nimiä taivutetaan: men-

näänkä Mynämäkeen vai Mynämäelle? 

Artikeln presenterar en ny, elektronisk ordbok. Kielitoimiston sanakirja innehåller 

cirka 4000 fler poster än den tidigare versionen från år 1997. 

Ord bo ken innehåller även en ortnamnsdel som innehåller 21 000 ortnamn och 

information om deras böjningsformer. 
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Irmeli Kuusela ja Arja Meski: Ruotsin viranomaisten suomenkielisen tiedotuksen 

määräja laatu tarkastelussa 

Kieliviesti 3/2005, s. 11-16 

Kuvastaako viranomaisten käyttämän suomen kielen määrä ja laatu suomen 

asemaa Ruotsissa? Sitä voi miettiä, kun Iukee keväällä valmistunutta selvitystä. 

Selvityksen mukaan suomen kielellä julkaistun tiedotuksen kokonaismäärä 

Internetissä on noin 700 A4-sivua. Kielen taso vaihtelee, mutta yleisesti ottaen 

kieli on varsin kelvollista. 
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	 Ruotsalais-suomalaisen kulttuurirahaston johtokunnan aloitteesta käynnistet- 

tiin vuoden 2004 alussa hanke,jonka tarkoituksena oli selvittää suomen kielen 

mahdohhisuuksia säihyä elävänä vähemmistökielenä Ruotsissa. Tässä yhteydessä 

Ruotsinsuomalainen kielilautakunta sai tehtäväkseen tarkastehla Ruotsin virano-

maisten julkaiseman suomenkiehisen tiedotuksen määrää ja kiehehlistä Iaatua. 

Sehvitysjulkistettiin toukokuussa 2005. 

Kultur fonden för Sverige och Fin/ond startade 2004 ett projekt dör syftet var att 

kartlägga finskans möjligheter att fortsätta vara ett levande minoritetsspråk i 

Sverige. Som en del av arbetet startade Sverige finska språknämnden ett projekt om 

finskspråkig information i Sverige. Projektet resulterade i en rapport om mängden 

och kvaliteten på svenska myndigheters finskspråkiga information. 
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Paula Ehrnebo: Katsaus kielilautakunnan 30-vuotiseen toimintaan 

Kietiviesti 4/2005, s. 7-11 

Elokuun 25. päivänä tull kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun Tukholmassa pidettlin 

Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan perustava kokous. 

Liioittelematta vol sanoa, että lautakunta on menestyksekkäästi toteuttanut 

sääntöjen mukaista tehtäväänsä huoltaa ja kehittää suomen kieltä Ruotsissa. 

Hallitus on syyskuun lopussa jättämässään esityksessä ehdottanut, että Ruot-

sinsuomalainen kielilautakunta liitetään mm. Ruotsin kielilautakunnan kanssa 

48 	 Kielen ja kansaperinteen tutkimuslaitokseen. 

Ehdotus on hyvä 30-vuotislahja. Se merkitsee jälleen sekä uusia mahdollisuuk-

sia että uusia haasteita. 

Det konstituerande mötet för Sverige finska språknämnden hölls den 25augusti 

1975. Man kan utan att överdriva säga att nämnden framgångsrikt har förverkligat 

sin stadgeenliga uppgift att vårda och utveckla det finska språket i Sverige. 

1september2005 föreslog regeringen att Sverige finska språknämnden, tillsam-

mans med bland annat Svenska språknämnden, skulle bli en de/av Språk- och 

folkminnesinstitutet. Förslaget var en bra 30-årspresent som erbjöd både nya 

möjligheter och nya utmaningar. 
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Alno Gröndahi: Kaksi kieltä ja identiteettiä? 

Kieliviesti 112006,s. 12-15 

Mitä kaksikielisyys merkitsee? Merkitseekö se kahteen eri kulttuuriin kuulumis- 
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ta? Pitääkö niistä kahdesta valita se,johon mieluummin haluaa kuulua, vai voiko 

kuulua yhtä paljon kumpaankin? 

Kieliviesti 1/2006 innehåller artiklar om studier i linska, ur olika perspektiv. Den här 

artikeln erbjuder en personlig inblick i skri bentens skolgång: hon funderar på språk, 

kultur, identitet och tvåspråkighet. 
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Johanna Ketola: Suomen kielioppia verkossa 

Kieliviesti 2/2006, s. 13-16 

Nykysuomen opintoihin Vaasan yliopiston nykysuomen ja kääntämisen lai-

toksella kuuluu Kielen rakenne -kurssi, joka järjestetään verkko-opetuksena. 

Aiemmin se oli perinteisesti luentokurssi. 

Koska kielioppia oppii parhaiten harjoittelemahla, Kielen rakenne on suunni-

teltu siten, että opiskelijat harjoittelevat runsaasti eri kiehioppiseikkoja. 
52 	 Verkko-opetuksena toteutetun kurssin jälkeen näyttäisi nimittäin sihtä, että 

opiskehijat ovat ohleet parempia kiehiopissa.Tentissä hyhättyjen määrä on laske-

nutja arvosanat ovatjonkin verran parantuneet - ilmeisesti verkon mahdollista-

man tehokkaan ja pakohhisen harjoittelun ansiosta 

Vasa universitet arrangerade en kurs i grammatik, för första gången på webben. Ti-

digare hade kursen varit i traditionell form med föreläsningar och salsundervisning. 

Resultaten visar att studenterna får lite bättre betyg på tentorna och att antalet 

studenter som inte blir godkända har sjunkit - förmodligen tack vare det effektiva 

studiesättet som webben erbjuder! 
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Antti Ylikiiskilä: Mihin Pekka katosi? 

Kieliviesti 3/2006, s. 13-16 

Ruotsin oppikirjoista ja päivälehdistä paistaa tietämättömyys Suomestaja 

suomen kielestä. Erityisesti ruotsinsuomalaiset ovat näkymättömiä.Termiä 

ruotsinsuomalainen ej tunneta sen enempää kuin vähemmistöryhmää ja sen 

käyttämää suomen kieltä. 

54 	
Teen tutkimuksesta seuraavat päätelmät: nimityksiä ruotsinsuomalainen 

- 	 ja Ruotsissa käytettävä suomi käytetään hyvin harvoin,ja ne ovat Iuultavasti 

useimmille Ruotsin asukkaille tuntemattomia. 

Artikeln presenterar en studie om hur Finland, finska och sverige finnar porträtter-

as i svenska läroböcker och dagstidningar. Studien visar att det har hänt mycket 

lite jämfört med resultaten från tidigare studier: finnar, särskilt sverige finnar, är i 

princip osynliga i materialet. 

Artikelförfattaren konstaterar att benämningarna sverige/inne och finska i Sveri-

ge används mycket sällan och att de förmodligen är okända för de flesta i Sverige. 
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Sa Iii Kankaanpää: Viranomaisten tiedotuskieli muuttuu - esimerkkinä Helsingin 

rakennusviraston !ehdistötiedotteet 

Kieliviesti 4/2006, s. 13-17 

Hallinnon kielen selkeyttäminen on Suomessa ollut kielenhuollon tärkeä alue 

1970-luvulta Iähtien.Tavoitteena on, että kansalaiset pystyvät ymmärtämään 

viranomaisten kieltä valvoakseen näiden toimintaa. Nykyisin Suomen hal-

lintolaissa säädetään, että viranomaisten on käytettävä selkeää, ymmärrettävää 
56 	 ja asiallista kieltä. 

Vanhoissa tiedotteissa korostuvat kiellotja määräykset,joita perustellaan 

haitoilla: 

El lumikasoja pensasistutusten päälle. 

Turha lumenpoisajo viheralueilta on haitallista. 

Tillgängliggörande av myndighetsspråk, det vill säga klarspråksarbete, har varit ett 

viktigt område inom språkvården i Finland sedan 1970-talet. Enligt den nuvarande 

förvaltningslagen ska myndigheterna använda ett sakligt, klart och begripligt 

språk. 
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Riitta Paikki: Agricola suomen kirjakielen kehittäjänä 

Kieliviesti 1/2007,s. 13-16 

Mikael Agricola syntyi Pernajassa itäisellä UudellamaaUa noin vuonna 1510. 

Vuonna 1557 Agricola matkusti rauhanvaltuuskunnan jäsenenä Moskovaan, 

ja paluumatkalla hän kuoli 9. huhtikuuta Kuolemajärven Kyrönniemessä.Tästä 

tapahtumasta on tänä vuonna kulunut 450 vuotta,ja kuluva vuosi on nimetty 

Mikael Agricolan juhlavuodeksi. 

Uskonpuhdistuksen hengessä vaadittiin, että suomi piti saada kokojumalan-

palveluksen kieleksi. Siksi myös Raamattu oli käännettävä. Maahan piti myäs 
58 	 saada suomen kielen taitoisia pappeja. Kouluihin oli sen vuoksi järjestettävä 

suomen kielen opetusta, ja sitä varten tarvittiln oppikirjoja. Myäs kansan luku-

taitoa oli ruvettava edistämään. Kaiken tämän Agricola omaksui elämäntyönsä 

ohjeeksi. 

Mikael Agricola, finska skriftspråkets fader, föddes cirka 1510 i Pernå och dog 1557 i 

Kuolemajärvi. 2007 blev således Mikael Agricolasjubileumsår. 

1 reformationens anda skulle hela gudstjänsten kunna hållas på finska. Därför 

behövde man översätta Bibeln till finska. Det behövdes också präster som kunde 

finska, och därmed behövdes både finskundervisning och läroböcker i finska i 

skolor. Allt detta, och även främjandet av läskunnighet bland allmänheten, blev 

Agricolas livsverk. 
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Marjatta Vii kamaa-Vi itala: Uutta sanastoa sanakirjasta ja sen ohesta 

Kieliviesti 2/2007, s. 13-16 

Kielitoimiston sanakirjan painetussa versiossa (2006) on kolmisensataa uutta 

sanaa verrattuna sanakirjan aiempaan, sähköiseen versioon (2004); lisäksi nom 

2 500 sana-artikkelia on uudistettu. Kielen iiikkuvasta eiämästä kertovat myös 

uuskäyttöön tulleet "vanhat" sanat ja sanojen tyyiilajien muutokset. 

Monet ovat kiinnittäneet huomiota slihen, että täsmä-alkuisten sanojen määrä 

60 	
on viime vuosina kovasti runsastunut. 

Ajan aaiioiiia ratsastaa myös produktiivinen alku äijä-: puhumalia äijäkuit-

tuurista, -joogasta, -rokista, -baietista ja -ruoasta viitataan "miehisten miesten" 

ikiomiin asioihin. 

Ord boken Kielitoimiston sanakirjas pappers version från år 2006 innehåller cirka 

300 nya uppslagsord jämfört med den tidigare, elektroniska versionen från 2004. 

Cirka 2500 poster har gjorts om och vid vissa ord har även stilmarkeringen ändrats. 

Till exempel kan en tidigare markering "vardaglig" vara borta eftersom ordet i dag 

anses höra till allmänspråket. 
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Paula Ehrnebo: Kielenhuolto ja ruofsinsuomalaiset lehdet 

Kieliviesti 3/2007, s. 13-17 

Kielenhuollon vaikutusta ruotsinsuomalaisten kieleen on nyt alettu tutkia. Ar-

tikkelissa kerrotaan ensimmäisestä tätä aihetta käsittelevästä vältöskirjasta. 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että kielenhuolto kannattaa.Tutkitut ruot-

sinsuomalaiset Iehdet ovat erittäin yleisesti hyväksyneet Ruotsinsuomalaisen 

kielilautakunnan suositukset ja käyttäneet niitä. 

Keskimäärin 78% aineistossa käytettävistä suomenkielisistä nimityksistä nou- 
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	 dattaa Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan suositusta, mutta ryhmien välillä 

on vaihtelua, osuus on eri ryhmissä 65-94%. 

Paula Ehrnebos avhandling från 2007, Heter Vägverket Tielaitos eller Tievirasto på 

finska? Benämningar på svenska samhälls fenomen i sverige finska tidningar, var 

den första undersökningen om språkvårdens påverkan på sverige finska. 

Resultaten visar att språkvård lönar sig. De sverige finska tidningar som ingick i 

undersökningen följde i stor utsträckning Sverige finska språknämndens rekom-

mendationer: cirka 78 % av materialets finskspråkiga benämningar är nämndens 

rekommendationer. 
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Taru Koleh maj nen: ltsenäistyvän Suomen itsenäistyvä kjell 

Kieliviesti 4/2007, s. 1 3-17 

Mitä suomen itsenälstyminen 90 vuotta sitten merkitsi suomen kielelle? Vas-

tausta etsittäessä on katsottava kahteen suuntaan: el vain vuodesta 1917 eteen-

päln vaan myös siitä taaksepäln. Tarkastelen slis, millaisin toimin suomen kieltä 

kehitettlin yhteisen kansakunnan kieleksi jo ennen itsenäistymistä ja millainen 

kielitilanne oh, kun Suomi sitten itsenäistyi. 

Yleisesti ymmärrettävän kielen kehittämiseen 1800-luvulla liittyi myäs suo- 
64 	 menkielisen oppisanaston luominen. 

Ahkerin sanansepittäjä oli kuitenkin Elias Lönnrot,jonka nimissä ovat mm. 

monet valtio-ja yhteiskuntaelämän sanat, kuten itsenälnen, kunta, ruhtinaskun-

ta, tasavalta, halhinto, ja lakisanat irtaimisto, jäämistö, jäljennös, syyte, syyttäjä. 

Finland blev självständigt år 1917. Vad betydde det för det finska språket? Artikeln 

ger en inblick både i tiden före och efter självständigheten. 

Eftersom landet tidigare hade styrts på svenska eller ryska var det viktigt att 

skapa förvaltningsord på finska. / det arbetet hade Elias Lönnrot stor betydelse. Han 

skapade till exempel de finska orden för självständig, kommun, förvaltning, kopia, 

åtal och åklagare. 
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Inkaljisa Vihonen ja Leena Salmi: Missä on arjen tekstit tehty? 

Kieliviesti 1/2008,5. 11-15 

Elämme keskellä tekstejä. Kohtaamme niitä päivittäin kaikkialla, muropaketissa, 

metron seinämainoksissa, työpaikan ilmoitustaululla, verkossa. Monet näistä 

teksteistä ovat käännettyjä. 

Kansainvälistyminen ja maapalloistuminen ovat myös hämärtäneet alkuteks-

tinja käännöksen rajoja, aina ej ole selvää mistä lukemamme teksti on peräisin 
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	 ja miten se on meille päätynyt. Varsinkin verkossa on saatavilla eri kielillä paljon 

tietoa, joka solahtaa kaännettynä osaksj omaa tekstiämme. Mutta kuinka paljon 

päivittäin lukemastamme on käännettyä? 

Tuloksista ilmenee, että vastaajat käyttivät erilaisten tekstjen lukemiseen päi-

vittäin nojn 5,5 tuntja. Käännösten osuus kajkjsta tekstejstä ofi nojn 40 %. 

Hur stor de/av de texter vi läser per dag är översatta? Det har artikelförfattarna 

tagit reda på med hjälp av läsdagböcker. DeSS personer som skrev läsdagbok läste 

i genomsnitt 5,5 timmar per dag. Ande/en översatta texter var cirka 40 procent. 
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Mats-Peter Sundström: Suomen puolustusvoimien kaksi kieltä 

Kieliviesti 2/2008,5. 13-18 

Puolustusvoimien komentokielestä määrätään sjis nimenomaan kielilaissa, ej 

esimerkiksi asevelvollisuus- tal puolustuslaissa. Näin on ollut siitä Iähtlen, kun 

Suomi sal ensimmälsen kietilaklnsa vuonna 1919. Kleillaissa todettiln, että puo-

lustusvoimien komentokieli on suomi. 

Suomen puolustusvoimien voidaan 5115 todeta käyttävän tavallaan kolmea 

eri kielilajia, nimittäinjoukko-osastojen kieltä, komentokieltä ja opetuskieltä. 

68 	 Joukko-osaston kjell viittaa ensisijaisesti kieleen,jota käytetään joukko-osas- 

ton hallinnossa ja käytännön työssä. Komentokielellä tarkoitetaan kieltä, jolla 

käskyt, tal pikemminkin komennot, annetaan, ja opetuskieli on sotilaallisen 

opetuksen kjell. 

Artikeln ger en språklig inblick i det finska försvaret. Bestämmelser om språket ges 

i språklagen, inte i värnpliktslagen eller i lagen om förs va rsmakten. Så har det varit 

sedan 1919 då Finland fick sin första språklag, där det bestämdes att förs varsmak-

tens kommandospråk är finska. 

Försvaret har tre olika språk: trupp förbandsspråk, kommandospråk och under-

visningsspråk. Kommandospråk är det språk som kommandona ges på. Trupp för-

bandsspråk används inom förvaltning och undervisningsspråk i undervisning. 
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Sirpa Leppänen ja Tarja Nikula: Englannin kielen merkitys muuttuu Suomessa 

Kieliviesti 3/2008, s. 11-15 

Suomalaisilla on erilaisia tapoja käyttää englantia erilaisissa tilanteissa. 

Kansalaiskeskusteluissa englannin suosion Iisääntyminen on usein nähty uhka-

na suomen kielelle.Tutkimuksemme pohjalta näyttää siltä, että syytä suureen 

huoleen ej ole. 

70 	
Englannin globaalia tulevaisuutta mietittäessä on esimerkiksi esitetty, että 

Aasian taloudellisen nousun myötä aasialaisten kielien, erityisesti mandarlini-

kiinan, merkitys kasvaa länsimaissa. 

Det engelska språket har ibland, särskilt bland allmänheten, setts som ett hot mot 

finskan. Enligt artikelförfattarnas undersökning finns det dock ingen större anled-

ning till oro. 

Vid diskussioner om engelskans framtid som globalt språk har man också påpekat 

att den ekonomiska utvecklingen i Asien kan göra att de asiatiska språken, särskilt 

mandarin, får större betydelse i väst. 
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Paula Ehrnebo: Kielenhuoltoa ja paljon muuta 

Kieliviesti 4/2008,5. 13-17 

Ruotsin virallinen kielenhuoltoelin on Kielineuvosto. Se on Kielen ja kansan-

perinteen tutkimuslaitoksen osasto, joka antaa tietoja ja neuvoja kieltä ja 

kielen käyttöä koskevissa kysymyksissä. 

Kielineuvosto perustettlin 2006 sen ehdotuksen mukaisesti, jonka hallitus teki 

esityksessään Bästa språket. Sitä puolestaan edelsi parlamentaarisen komitean 

mietintö Mål i mun, joka julkistettiin 2002. 

Kielineuvoston ytimen muodostivat suomen kieltä Ruotsissa huoltanut Ruot- 
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	 sinsuomalainen kielilautakunta ja ruotsin kieltä huoltanut Ruotsin kielilautakun- 

ta, jotka kumpikin saivat suuren osan toimintavaroistaan Ruotsin valtiolta mutta 

olivat aatteellisia yhdistyksiä. Organisaatloon siirrettiin lisäksi Oikeusministeriön 

yhteydessä toiminut virkakielenhuoltoyksikkö. Myös kansallisten vähemmistö-

kielten huolto kuuluu Kielineuvoston tehtäviin. 

Sveriges officiella språkvårdsorgan är Språkrådet som är en del av Institutet för 

språk och fo!kminnen. 

Språkrådet grundades år 2006 enligt regeringens förslag i propositionen Bästa 

språket. Före propositionen hade man fått betänkandet Mål i mun som publice-

rades 2002. 

Språkrådet bildades av Sverige finska språknämnden, Svenska språknämnden och 

klarspråksenheten från Justitiedepartementet. 
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Ulla TiiIilä: Kiire ja tekstimallithyvän kielen esteenä 

Kieliviesti 1/2009, s. 13-15 

Kielenhuoltokursseilla annetaan ohjeita, joiden hyödyllisyydestä ej Juuri olJa en 

mieltä. Miksi ohjeet silti joskus jäävät soveltamatta? Tätä selvitettiin Kotuksessa 

kyselytutkimuksella. 

Tekstejä on tehtävä paljon, mutta usein liian suuressa kjireessä. Suuren teksti-

massan tuottamisen avuksi on Iuotu tietojärjestelmiin syätettyjä vakiopohjia ja 

malleja. Ne nopeuttavat tekstimassojen tuottamista, mutta hyvää kieltä niillä 

ej ilmeisesti luoda. ios todella halutaan parantaa tekstien Iaatua, olisi monia 
74 	 töitä pakko muuttaa enemmänkin,jotta saataisiin rauhaa kirjoittamiselle. 

Käytännössä pitäisi sekä vähentää tekstien määrää että parantaa kirjoittamisen 

teknisiä ja materiaalisia olosuhteita. 

Kurser! språkvård ger råd till skribenter, och nästan alla är ense om att både kurser-

na och råden är till nytta. Men skribenterna följer inte alltid de goda råden. Varför? 

Det ville Forskningscentralen för de inhemska språken ta reda på med hjälp av en 

enkätundersökning. 

Resultaten visar att några av skälen som anges är för stora textmassor och för 

lite tid. För att behandla stora textmängder har man skapat mallar och fasta for-

muleringar. Med hjälp av dem går det att producera texter snabbare, men språket 

riskerar att bli lidande. 



75 

'-7 



Petri Lauerma: 1809 jasuomen kielen kehitys 

Kieliviesti 2/2009, s. 13-16 

Kun Suomi Iiitettiin Venäjään, suomen kirjakielellä oli jo takanaan yli kahden ja 

puolen vuosisadan kehitys. Kulttuuripoliittisen tilanteen muututtua 1 700-lu-

vulla suomen kielen asema kuitenkin heikkeni, eikä mm. Turun piispan virkaan 

enää valittu suomenkielisiä. Vuosina 1808-1809 käydyn sodan jälkeen ruotsalai-

set eivät enää hallinneet Suomea. 

Ruotsin kielen sallittiin kuitenkinjäädä Venäjän yhteyteenkin Iiitetyn Suomen 

hahhinto- ja koulukieleksi. Venähaiset katsoivat parhaaksi Iuottaa siihen, että 
76 	 ios Suomessa vahhinnut Iainsäädäntä ja kulttuuriset käytänteet säilytettäi- 

sim, suomahaiset hyväksyisivät uudet vallanpitäjänsä. Näiden kannalta oli toki 

kiusahhista, että entisen emämaan kiehi ok Suomessa edehheen nimn hahhitsevassa 

asemassa. Siksi venäläisten intressissä ei ohlut vastustaa suomen kielen aseman 

parantamista. 

När Finland blev en del av Ryssland år 1809 blev svenskan kvar som administ-

rations- och utbildningsspråk. Ryssar ansåg att finnar förmodligen skulle acceptera 

de nya maktha varna lättare om de fick behålla sina lagar och sin kulturella praxis. 

Men det ansågs också besvärligt att de forna makthavarnas språk fortfarande hade 

en så dominerande ställning. Därför låg det inte i Rysslands intressen att motsätta 

sig utvecklingen av finskans ställning i Finland. 
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Lea Laitinen: Suomen kielen toimintaohjelma valmistunut 

Kieliviesti 3/2009, s. 13-17 

Vaikka suomen kielellä onkin lain turvaama asema, englannista on tullut sille 

vakava uhka. Siksi on laadittu toimintaohjetma,jossa esitetään toimia suomen 

kielen käytön Iujittarniseksi. 

Kielipoliittinen toimintaohjelma Suomen kielen tulevaisuus julkistettiin tou-

kokuun lopussa 2009 Helsingissä. 

Keskeisin syy valtakieliä koskevien strategioiden laatimiseen on ollut englan-

nin kielen nopea yleistyminen koko maajiman käyttökieleksi. 
78 	 Toimintaohjelma on pohjatyö suomen kielen käyttöä yhteiskunnassa lujit- 

taville toimenpiteille. Ohjelmaa tarvitaan, vaikka suomi onkin lain turvaama 

pääkieli omassa maassaan, sillä lukuisten muiden kielten tavoin se menettää 

tällä hetkellä asemiaan englannille erityisesti luonnontieteiden, teknologian ja 

kaupan aIaIIa,jopa oman maan rajojen sisäpuolella.Tällaisen kehityksen vaara-

na on, että syntyy kielellisesti muun väestön elämästä erkaantunut taloudel-

lis-tekninen valtaeliitti ja vaivalla saavutettu demokratia supistuu. 

Finland fick en egen språkpolitisk handlingspian år 2009: Suomen kielen tule-

vaisuus (Finska språkets framtid). / handlingsplanen föreslås åtgärder för att trygga 

finskans ställning inom alla områden i samhället. Engelskans snabba utveckling till 

ett globalt, gemensamt språk har setts som ett hot, även i andra nordiska länder. 



JA 
79 



Mikael Parkvall: ios Suomi kuuluisi vielä Ruotsiin... 

Kidiviesti 4/2009, s. 13-18. Suomennos: Hannele Ennab 

Nyt pidämme itsestään selvänä, että Ruotsi ja Suomi ovat kaksi eri valtiotaja 

että toisessa dominoiva kieli on ruotsi ja toisessa suomi. Mutta millainen kielten 

80 	 tilanne olisi, ios maat olisivatkin edelleen samaa valtakuntaa? 

Språkrådet arrangerade under jubileumsåret 2009 ett seminarium där Finlands och 

Sveriges gemensamma historia behandlades i flera föredrag. Föreläsarna har också 

skrivit artiklar i Kieliviesti. Det här är en av dem, där skribenten leker med tanken 

att Sverige och Finland fortfarande skulle utgöra ett gemensamt rike - hur skulle 
den språkliga situationen då se ut? 
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Irmeli Kuusela ja Arja Meski: Suomenkielinen tiedotus hallin toalueen kuntien 

verkkosivui!la 

Kieliviesti 1/2010,s. 15-18 

Laki olkeudesta käyttää suomea ja meänkieltä hallintotuomioistuimissa ja 

tuomioistuimissa tull voimaan Ruotsissa vuonna 2000. Neljän vuoden kuluttua 

siitä silloinen Ruotsinsuomalainen kielilautakunta teetti selvityksen Ruotsin 

viranomaisten suomenkielisen tiedotuksen määrästä ja laadusta. Selvityksessä 
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	 Iuotiin katsaus myös kuntien suomenkieliseen tiedotukseen, joka tuohon alkaan 

havaittiln melko vähäiseksi.Vuoden 2009 lopulla tilannetta tarkasteitlin uudel-

leen, nyt uuden vähemmistöjä ja vähemmistökieliä koskevan lain voimaantulon 

kynnyksellä. 

År 2004 lät Sverige finska språknämnden göra en undersökning om svenska myn-

digheters information på finska. Även kommuner och landsting ingick i undersök-

ningen. Då, år 2004, var kommunernas information mycket knapphändig. År 2009 

kartlades situationen hos kommunerna på nytt, inför instiftandet av den nya så 

kallade minoritetslagen. 
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Paula Ehrnebo: Kielenhuollosta ja sen uusista haasteista 

Kieliviesti 2/2010, s. 15-18 

Nimitys ruotsinsuomi on aina ollut ongelmallinen, vaikka sitä on käytetty 

useita vuosikymmeniä. Minun kokemukseni mukaan tavallisin käsitys ruotsin-

suomalaisten keskuudessa on se, että ruotsinsuomea on vain ruotsin sanoja ja 

ruotsalaista vaikutusta sisältävä sekakieli. 

Ruotsinsuomen olemuksesta keskusteltiin 1 990-luvun puolivälissä varsin 

vilkkaasti, ja silloin Ruotsinsuomalainen kielilautakunta määritteli käsitteen. 

Määritelmä julkaistiln Kieliviestissä 1/2000. Lautakunnan mukaan ruotsinsuomi 

84 	 on sitä suomea,jota käytetään Ruotsissa. Kyse on sekä suullisesta että kirjalli- 

sesta kielestä. Ruotsinsuomi vol olla identtistä suomen yleiskielen kanssa, mutta 

siinä saattaa myös olla paljon ruotsinkielisiä lainoja ja muuta ruotsin vaikutusta. 

Nykyisen kielenhuoltoelimen Kielineuvoston kanta ruotsinsuomesta on sama. 

1 artikeln diskuteras språkvård i allmänhet och benämningen sverige finska i 

synnerhet. Sverige finnar har mycket olika åsikter om vad sverige finska är: allt från 

ett "blandspråk" med svenska lånord till ett språk som definieras som "finska som 

används i Sverige' 

Sverige finska språknämnden definierade sverige finska som finska som används 

i Sverige. Det kan vara likadant som det finska allmänspråket i Finland, men det 

kan också innehålla svenska lånord och annan påverkan från svenska. Språkrådets 

åsikt är densamma som Sverige finska språknämndens. 
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Rickard Domeij: Virastojen verkkosivustot sopeutettava monikielisyyden tarpeisiin 

Kieliviesti 3/2010, s. 15-18. Suomennos: Hannele Ennab 

Yhä useammat käyttävät internetiä tiedon ja palvelujen saamiseen. Jotta ku-

kaan el joutuisi ulkopuoliseksi, viranomaisten täytyy tehdä verkkosivustoilleen 

pääsy esteettömäksi kaikille, ej vain niille,joiden äidinkieli on ruotsi. 

Kiel ineuvoston raporttisarjassa ilmestyi tänä vuonna Rickard Domeijin kirjoit- 

86 	
tama En språkpolitik för internet. Siinä käsitellään internettiedotuksen kieliti- 

lannetta Ruotsissa ja ehdotetaan toimia, joilla tiedotus voidaan tehdä myös 

kansallisten vähemmistöjen ja muita kieliä kuin ruotsia äidinkielenään puhuvien 

saavutettavaksi. 

En språkpolitik för intern et publicerades år 2010 som en del i Språkrådets rapport-

serie. Rapporten behandlar information och tillgänglighetpå webben: hur ska man 

gå till väga för att tillgängliggöra informationen på Internet för alla? Informationen 

ska vara tillgänglig även för dem som talar nationella minoritetsspråk eller som har 

andra modersmål än svenska. 
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Paula Ehrnebo: Vaaliohjelmien suomesta 

Kieliviesti 4/2010, s. 15-18 

Olen tarkastellut valtiopäiväpuolueiden verkkosivuilla olleita vaaliohjelmia. Kai-

kula valtiopäiväpuolueilla oli suomenkielistä aineistoa,ja se oli heippo Iöytää. 

Yhtä helppoa oli todeta, että teksteissä oli edelleen samantyyppisiä puutteita 

kuin neljä vuotta sitten. Kaikista teksteistä huomaa, että ne ovat käännettyjä, 

88 	 sihlä niissä noudatetaan hyvin orjalhisesti alkutekstiä.Tyylihhisesti niissä on siis 

parantamisen varaa. 

Skribenten har undersökt finskspråkiga valpro gram som svenska riksdagspartier 

har på sina webbplatser. Skribenten gjorde en liknande undersökning fyra år tidi-

gare, och kan konstatera att bristerna är liknande vid de båda undersäkningstill-

fällena. Det märks att texterna är översättningar, eftersom de följer originalet för 

mycket - finskan blir inte idiomatisk. Glädjande är däremot att alla riksdagspartier 

hade finskspråkigt material. 
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Sars Pesonen: Keitä se kiinnostaa? - suomea ja Suomen kirjallisuutta 80 vuotta 

Kieliviesti 1/2011,5.15-18 

Lokakuussa 2010 tuli kuluneeksi 80 vuotta siitä, kun silloisen Tukholman kor-

keakoulun ensimmäinen suomen Iehtori Volmar Berg nimitettiin virkaansa ja 

suomen kielen ja Suomen kirjallisuuden opetusTukholman yliopistossa alkol. 

Tukholman yliopiston humanistinen tiedekunta teki syyslukukauden 2009 

alussa kyselyn,jonka tulokset vahvistavat kuvaa siitä, että suurin osa opiske- 
90 	 lijoista opiskelee suomea henkilökohtaisista syistä; opiskelija haluaa oppia 

suomen alkeet tai parantaa jo olemassa olevaa kielitaitoaan. Vastausten mukaan 

88 prosenttia suomenopintonsa aloittaneista luki suomea ennen kaikkea omas-

ta kiinnostuksestaan. Muita vaihtoehtoja olivat mm. ammatilliset syyt. 

1oktober2010 firade finskundervisningen vid Stockholms universitet 80 år. Den 

första lektorn i finska var Volmar Berg. 

På hösten 2009 genomförde den humanistiska fakulteten en undersökning om 

varför studenter väljer att studera finska. De flesta, det vill säga 88 procent, angav 

eget intresse förspråket som skäl. 
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Paula Ehrnebo: Toimintaympäristöanalyysi - hyvä tietopaketti 

Kieliviesti 2/2011, s. 15-19 

Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos on saanut hallitukselta tehtäväkseen 

selvittää vuosittain toimintakertomuksensa yhteydessä Ruotsin kielten tilannet-

taja kehitystä. Selvitystä nimitetään toimintaympäristöanalyysiksi. Virastossa 

tämä tehtävä on annettu Kielineuvostolle. 

Ruotsin kielipolitilkasta puhuttaessa on usein valitettu kielitilastoinnin 

puuttumista. Se otetaan esille myäs vuoden 2009 analyysissä.Tilastojen puut- 
92 	 tummen vaikeuttaa viranomaisten mahdollisuuksia arviolda esimerkiksi, mitä 

vähemmistökielten elvyttämiseksi pitäisi tehdä ja mitä informaatiota tulisi antaa 

eri kielillä. 

Institutet för språk och folkminnen och Språkrådet har till uppgift att följa situa-

tionen och utvecklingen avspråken iSverige. Resultaten av det arbetet publiceras 

årligen i en omvärldsanalysrapport. 

När det gäller språkpolitik har man ofta kritiserat bristen på språkstatistik. Det 

tas upp även år 2009. Utan statistik är det svårt att veta till exempel vad man borde 

göra för att revitalisera minoritetsspråken, vilken information man borde erbjuda 

och på vilka språk. 
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Alno Piehi: Sorm itietokoneita ja soinismeja. Uusia sanoja uusi/le asioille 

Kieliviesti 3/2011, s. 15-19 

Uusia sanoja syntyy, kun nhitä tarvitaan. Niissä näkyvät ajankohtaiset tapah-

tumat. Alkuvuonna 2011 pääpuheenaihe Suomessa oli eduskuntavaahit, ja 

monenlaisia uusia sanoja tarttui Kielitoimiston sanahaaviin. Vaalisanoissa on 

usein mukana huumoria ja sanoilla Ieikittelyä, mutta harva nhistä jää pysyvästi 
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hauskuuttamaan sanavarastoa - ne unohtuvat sitä mukaa kuin uudet tapahtu- 

mat vievät huomion. 

Muita esimerkkejä tuotteliaista yhdyssanamalleista ovat sanat, joiden loppu-

osa on -intensiivinen, -turvallisuus, -osaaminen. 

Artikeln hand/or om nyord i finskan. På våren 2011 var riksdagsvalet samta/sämne 

nummer ett i Finland och diskussionen resulterade i många nya ord. 

Ofta är orden med anknytning till valet humoristiska, och lika ofta är de så ko/lade 

dagsländor: få av orden har kommit för att stanna i språket, utan glöms så fort 

andra aktuella händelser tar uppmärksamheten från dem. 
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Kajsa Syrjänen Schaal: Vähemmistöpolitiikka vastaisuudessa 

- ylläpitoa val kehitystä? 

Kieliviesti 4/2011, s. 15-18. Suomennos: Raija Kangassalo 

Vähemmistöpolitlikka on viime vuosina kehittynyt Ruotsissa myänteiseen suun-

taan. On edistytty aimo askel kansallisten vähemmistöjen kielten ja kulttuurien 

sällyttämisen tiellä. Kansainvälinen tarkkailu on osaltaan vaikuttanut slihen, 
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	 että kukin maa on alkanut itse ottaa vastuuta kansallisista vähemmistöistäänja 

vähemmistöjen oikeudet ovat vahvistuneet. Mitä Ruotsissa tapahtuu nyt, kun 

uusi laki on voimassa toista vuotta? Mitä vaaroja nykyisessä tilanteessa on ja 

mitä vähemmistöjen itsensä pitäisi nyt tehdä? 

Artikeln ger en inblick i den minoritetspolitiska situationen i Sverige. Författaren 

konstaterar att det har hänt mycket positivt - men hur ser det ut nu när den nya 

så kallade minoritetslagen är inne på sitt andra år? Vilka är hoten och vad borde 

minoriteterna själva göra? Skribenten föreslår bland annat att olika organisationer 

ska samarbeta och att ungdomarska få mer plats 1 minoritetsarbetet. 
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Matti Räsänen: Toistaa toistamistaan 

Kieliviesti 1/2012, s. 4-8 

Väitöskirjani Päivä päivältä enemmän ja enemmän: suomen toistokonstruktioita 

(2010) aihe on suomen kielen toisto. 

Toistoa käytetään kielessä hyvin monenlaisiin tehtäviin. Tehtävät voi jakaa 
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	 karkeasti kahteen ryhmään: semanttisiin eli merkitykseen liittyviin ja pragmaat- 

tislin eli kielenkäytössä ilmi tuleviin lisämerkityksiinja erikoiskäyttöihin. 

Artikelförfattaren presenterar sin forskning som 2010 resulterade i en avhandling. 

Ämnet är så kallade repetitionskonstruktioner. Språklig repetition har många olika 

uppgifter, som grovt kan indelas i två grupper: semantiska repetitioner som har 

med betydelsen att göra, och pragmatiska repetitioner som uttrycker bland annat 

tilläggsbetydelser och särskilt bruk. 
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Peter Piispanen: Suomenkieliset miesten lempinimet 

Kieliviesti 2/2012,5.4-8 

Lempinimiä käytetään tuttavuuden, hellyyden ja muitten myönteisten tuntei-

den ilmauksina. Ne erottuvat kutsumanimistä, jotka eivät aina ole positiivisia ja 

joista kantaja ej aina itse paljon pidä. Lempinimet lisäävät sosiaalista läheisyyttä 

wo 	 ja ystävyyttä, minkä vuoksi niiden käyttö on hyvin tavallista. Niitä kuuleeja 

näkee melkein missä epävirallisessa tilanteessa tahansa ja joskus lempinimen 

käyttö on niin yleistä, että siitä tuleejopa henkilön arkinimi. 

Artikeln handlar om manliga smeknamn i finskan. Smeknamn används bland 

annat för att uttrycka bekantskap, närhet och andra positiva känslor. Det skiljer 

dem från tilltalsnamn och öknamn, som inte alltid är positiva och som namninne-

ha va ren inte alltid själv gillar. Smeknamn ökar social närhet och vänskap - därför 

är de så vanliga. 
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Eija-Riitta Grön ros: Mitä uutta Kielitoimiston sanakirjassa? 

Kieliviesti 3/2012, 5.4-8 

Kielitoimiston sanakirja on laajin nykysuomen yleiskieltä kuvaava sanakirja. 

Se kuvaa nykysuomen käyttöä ja antaa myös ohjeita sanojen ja rakenteiden 

suositettavasta käytöstä. Sanakirja el ole koskaan valmis, vaan kielenkäytön 

muuttuessa myös sanakirjan täytyy seurata mukana. 

Jokaiseen versioon on tullut tuhansia uusia sanoja ja myös tuhansia vanhoja 

sana-artikkeleita on muokattu eri tavoin: on tullut uusia merkityksiäja uusia 

sanontoja, muutoksia sanojen tyyliarvoihin jne. Myös kielenhuollon suositukset 

102 	
muuttuvat. 

Myös sellaisista rikas-loppuisista adjektilveista kuin muistorikas ja tietorikas 

on poistettu "paremmin"-suositus, koska nilden tilalle ehdotetut sanat eivät ole 

oikein istuneet kaikkiln yhteyksiin: runsastietoinen tai laajatietoinen voi sopia 

joskus mutta el alna tietorikkaan sijaan. Ilmauksissa "Muistorikkaat lapsuuden 

kesät"ja "Muistorikas Viipuri" ej voisi korvata adjektiivia sanalla monimuistoinen 

tal runsasmuistoinen - ej ainakaan tunnesävyn muuttumatta. 

År 2012 bjöd på nya versioner - både en elektronisk och en tryckt - av ordboken 

Kielitoimiston sanakirja, som är den mest omfattande beskrivningen av nutida 

finskt allmänspråk. 

En ordbok är aldrig färdig: den måste följa med i utvecklingen och redigeras när 

språkbruket ändras. 
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Katja Wal lenius: Hallintoaluekuntien suomenkieliset verkkosivut 

Kieliviesti 4/2012, s. 4-8 

Keväällä 2012 tekemästäni kartoituksesta ilmenee, että 40 hallintoaluekunnasta 

29:IIä on kokonainen suomenkielinen sivustoja että 9 kunnan verkkosivustolla 

on edes yksi suomenkielinen tiedote tal muu teksti, jonka Iöytää hakusanoilla 

suomi, suomeksi tal finsk. Vain kahden kunnan sivuilta el hakusanojenkaan 

avulla saa minkäänlaista suomenkielistä tietoa. 
104 	 Suomenkielisten sivustojen Iaajuus vaihtelee kovasti. Jotkut sivustot ovat 

vasta alkutekijöissään, kun taasjoillakin sivustoilla yksityiskohtaista tekstiä on 

runsaasti. 

Artikeln presenterar Språkrådets rapport om förvaltningskommunernas finsk-

språkiga information på webben. Med förvaltningskommuner avses de kommuner 

som ingår i förvaltningsområdet för finska. 

Våren 2012 hade 29 av 40 förvaltningskommuner en helt finskspråkig webbplats 

och 9 kommuner hade åtminstone någon information på finska. Endast två kom-

muner saknade helt information på finska. 
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Satu Gröndahi: Algotsin orjista uudisruotsinsuomalaisiin - kiel! ja identiteetti ruot-

sinsuomalaisessa kirjallisuudessa 

Kieliviesti 1/201 3, s.4-8 

Artikkelissani tarkastelen suomen kielen ja identiteetin suhdetta ruotsinsuoma-

laisessa kirjallisuudessa aina sen perustamisesta Iähtien 1 970-luvulla viimeaikai-

seen kehitykseen. 

Marja-Lilsa Pynnösen laajapohjaisen, vuonna 1991 julkaistun väitöskirjan 

mukaan keskeiset teemat ruotsinsuomalaisessa kirjallisuudessa käsittelivät 

1 980-luvun Ioppupuole!Ie asti mm. työolosuhteita, vieraantumista ja suhdetta 

Suomeen. Kirjailijoiden tavoitteislin kuului Pynnösen kartoituksen perusteella 
106 	 myös valottaa ruotsinsuomalaisen vähemmistön kielellistä tilannetta ja tuoda 

esiln kielen asemaan Iiittyviä epäkohtia. 

Vaikka suomen kielen osuus yksilön identiteettiä muovaavana tekijänä on 

muuttunutja saanut laajentuneita merkityksiä, ruotsinsuomalaisen kirjal-

Iisuuden maailmankuvaa tuskin voi vieläkään selittää ottamatta huomioon 

kieltä yhtenä sen perustekijänä. 

Artikeln ger en inblick! den sverige finska litteraturens utveckling från början av 

1970-talet till 2000-talet. 

Enligt Marja-Liisa Pynnönens avhandling från 1991 var centrala teman i den tidi-

ga sverige finska litteraturen arbete, främmandeskap och förhållandet till Finland. 

Författarna ville också belysa den sverige finska minoritetens språkliga situation 

och ta upp språkets låga status. 





Anu Muhonen: Suomessa el 00 gettoja: suomalaisen rap - musiikin globaaleistaja 

paikallisista piirteistä 

Kieliviesti 2/2013, 5.4-8 

Olennainen osa hiphopin alakulttuuria on myös siihen liittyvä kie!enkäyttöja se, 

millä tavalla kuutuminen alakulttuuriin ilmentyy kielellisesti. 

Tämä artikketi tarkastelee nuorisoradiokeskusteluja, joissa teemana on suoma-

lainen rapmusiikki ja hiphopkulttuuri,ja keskittyy siihen, millä tavalla erilaisia 

rap-identiteettejä ilmaistaan suomenkielisten nuorisoradio-ohjelmien radio- 
io8 	 juonnoissa, haastatteluissa tal radiokanavalla soitetun ja kuutlun suomataisen 

rapmusiikin sanoissa. Tarkastelen rapmusiikkiin Iiittyviä keskusteluja erityisesti 

globaalisuudenja paikallisuuden lähtökohdista. 

Suomalainen erikoispiirre on se, että Suomessa tehdään rapmusiikkia paikallis-

murteilla. 

Artikeln ger en språklig inblick i finsk hiphopkultur och rapmusik. Skribenten 

beskriver hur olika identiteter uttrycks i finskspråkiga ungdomsradioprogram. 

Ett finskt särdrag är att man skapar rapmusik på lokala dialekter: finsk rop kom-

binerar globala engelskspråkiga drag med det lokala sättet att tala och använda 

språket. 
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Alexis Rancken: Normeja vastaan kahdella kielellä - queer-identiteetti, suomi ja 

ruotsi 

Kieliviesti 3/2013, s. 4-8. Suomennos: Runa Heikkilä 

Suomessa käydään keskustelua suomen kielen sukupuolineutraaleista nimistä. 

Suomen Seta ry:n (Ruotsissa vastaava järjestö on RFSL) julkaisemassa, toi-

mittajille suunnatussa terminologiaesitteessä sanotaan näin: "Suomen kie-

len lautakunta totesi vuonna 2007 kannanotossaan, että sukupuolineutraali 
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	 kielenkäyttö edistää tasa-arvoa. Sukupuoli on lautakunnan mielestä syytä tuoda 

viestimissä esiin vain silloin, kun se on käsiteltävän asian kannalta olennaista. 

Sukupuolineutraalia ilmaisua puoltaa myös sukupuolen moninaisuus: mistä 

tiedämme, onko haastateltava, lähde tai kuvauskohde sitä sukupuolta, joksi 

hänet oletamm&' 

Nämnden för finska språket publicerade år 2007 ett ställningstagande för könsneu-

tralt språk, och konstaterade då att könsneutralt språk främjar jämställdhet. Enligt 

nämnden bör man i media ange en persons kön endast när det har en väsentlig 

koppling till ärendet. 

Artikelförfattaren diskuterar även könsneutrala namn i sin artikel. 
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Jos voit olla oma itsesi, poikkeat eduksesi, missä tahansa pokkeatkin. 

 



Janne Seppälä: Pohjolan nopein traktori ja Retkibanaani 

Kieliviestil/2014, s.4-8 

Rekanja Rättisitikan kaltaisista sanoistaja nimistä on nyt ilmestynyt suomen 

kielen tutkimuksen alaan kuuluva väitöskirja, joka on vapaasti luettavissa osoit-

teessa www.kulkine.net. Väitöskirjan tietokannan noin 4 000 nimeä ja sanaa vol 

selata hakutoiminnoin. Kielentutkimuksen lisäksi kyse on myös kulttuurintut-

kimuksesta, sillä nimet kertovat paljon siitä, millaisina kulkineet, kulkeminen 

ja oikeastaan koko maailma ympärillä koetaan.Tässä artikkelissa kerrotaan 
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	 väitäskirjan pohjalta siitä, mitä kulkineitten nimet kertovat Ruotsista, ruotsalai- 

sista ja ruotsalaisautoista. 

Saabeilla on yleensäkin erilaisia jalkine-aiheisia nimiä, koska Saab-nimestä 

saadaan helposti Saapas, Saapikas, Jalkine ja vaikkapa edelleen Pyhäkenkä. 

Artikelförfattaren har skrivit en avhandling om smeknamn på bilar. Avhandlingen, 

som omfattar ett register med cirka 4000 uppslagsord, var även den första i Finland 

som endast publicerades på webben. 

Svenska bilmärken har varit populära i Finland, och av namnet Saab har man lätt 

kunnat bilda smeknamn som har koppling till olika namn på skodon på finska, som 

till exempel "saapas" (stövel). 
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Marianne Blomqvist: Vuonna 2015 suomenruotsalainen almanakka saa 57 uutta 

nimeä 

Kieliviesti 2/2014, s.4-8 

Suomen sekä ruotsinkielisen että suomenkielisen almanakan nimet uusitaan 

jälleen. Kyseessä on yhdestoista uudistus sitten vuoden 1908. Uudet nimet 

ilmestyvät vuoden 2015 almanakkoihin, mutta vanhan käytännön mukaan ne 

julkaistaanjo edellisenä vuonna uusien nimipäivänviettäjien iloksi. Suomen-

ruotsalaiseen kalenterlin otetaan nyt 57 uutta nimeä, naisennimiä 35 ja mie-

hennimiä 22. Näin ollen ensi vuoden ruotsinkielisessä almanakassa on kaiken 

kaikkiaan yhteensä 716 nimeä,joista 375 naisennimeä ja 341 miehennimeä. 
114 	 Maassamme on vuodesta 1997 myös saamelainen nimilista ja lisäksi ortodok- 

sisella kirkolla on pyhimyskalenterinsa. Kaikki neljä Iistaa ovatYliopiston nimi-

päiväkaenterissa vuodelle 2014. 

Almanakkamme perustuu tunnetusti katoliseen pyhimyskalenteriin. Siksi 

miehennimiä oli aluksi enemmän kuin naistennimiä. 

Både den finska och finlandssvenska almanackans namnlängd förnyas år 2015. Det 

är den elfte uppdateringen sedan år 1908. 

Den nya finlandssvenska almanackan innehåller 57 nya namn varav 35 kvinno-

namn och 22 mansnamn. Sammanlagt innehåller almanackan 716 namn varav 

375 kvinnonamn och 341 mansnamn. 

Almanackan har sitt ursprung i en katolsk helgonkalender. Därför var antalet 

mansnamn i början större än antalet kvinnonamn. 
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Terhi Ainiala: Hesa, Stadi ja muita slanginimiä kaupallisessa köytössä 

Kieliviesti 3/2014,s.4-8 

Hesa, Stadi, Sörkka ja Ogeli ovat slanginimiä. Kaikki slanginimet ovat epäviral-

usla nimiä ja kuuluvat ensisijaisesti puhuttuun tal epämuodolliseen kieleen. 

Yrityksen nimi sen sijaan on virallinenja rekisteröity.Toisinaan yrityksen nimeen 
116 

	

	 sisältyy kuitenkin slangiasuinen paikannimi. Helsingissä on esimerkiksi Stadin 

Kebabja Stadin Panimo. Näissä nimissä slanginimi on siis valjastettu kaupalli-

seen käyttöön. 

Artikeln handlar om s!angformer av namn i kommersiellt bruk. Hesa och Stadi, till 

exempel, är slangbenämningar för Helsingfors och som sådana lämpar de sig fram-

för allt för talat eller in formellt språk. Ett företags namn däremot är officiellt och 

registrerat. Ibland kan ett företa gsnamn innehålla ett ortnamn i slangform, som till 

exempel i namnet Stadin Kebab. 
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Sonja Dahig ren ja Seppo Kitti lä: Snagarilla lihikset loppu?! Symppis hevari sa! 

kilarin - havaintoja suomen lyhennejohtimien käytöstä 

Kieliviesti 4/2014,5.4-8 

Suomenjohtimet -isja -ari ovat puhekielessä hyvin tyypillisiä sanoja lyhentäviä 

johtimia eli lyhennejohtimia. Monista suomen sanoista voidaan muodostaa 

lyhenne käyttämällä jompaakumpaa johdinta. Lyhenteet ovatkin puhekielessä 

118 	 tyypillinen tehokeino värittää puhetta ja suurin osa meistä käyttää niitä, usein 

ehkä jopa tiedostamattaan. 

Yleisesti näyttää siltä, että -ari on lyhentimenä -is:iä hiukan yleisempi. 

Artikeln handlar om två avledningar som används för att bilda kort former i finskan. 

Avledningarna -is och -ari är mycket vanliga! ta/språk. Många finska ord kan för-

kortas med hjälp av någondera av avledningarna, och ibland kan båda användas. 

Ett exempel där båda ändelserna är möjliga är orden "kirppis" och "kirppari" som 

båda är förkortningar av ordet "kirpputori" (loppmarknad). Intressant är att även 

svenskan använder ände/sen -is för att bilda kort former, som till exempel i ordet 

lopp's. 
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Språkrådets skrifter 19 

1513N 978-91-86959-28-9 

Vuonna 2015 ruotsinsuomalainen kielenhuolto täyttää 40 vuotta ja Kieliviesti-Iehti 35 

vuotta. Juhlavuoden kunniaksi Kielikuvat-kirjaan on koottu kaikki Kieliviestin kuvituk-
set vuosilta 2001 -2014. 

År 2015 fyller den sverigefinska språkvården 40 år och tidskriften Kieliviesti 35 år. För 

att fira jubileumsåret publiceras samtliga illustrationer ur Kieliviesti från åren 2001-

2014 i boken Kielikuvat. 


