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Onko hallitus tyytyväinen tuloksiln 
val tuloksista? 
Annell Räikkälä 

Artikkelin kirjoittaja on Kotimaisten kielten 
tutkimuskeskuksen kielitoimiston erikoistutkija. 

"Hallitus on tyytyväinen tähän 
mennessä saavuttamistaan tulok-
sista." Jokin tuossa lauseessa 
vähän hiertää. Elkö pitälsi sanoa: 
"Hallitus on tyytyväinen tähän 
mennessä saavuttamiinsa tulok-
sim." 

Katsotaan ensin yleisemmin täl-
laista vaihtelua. Tiedämme, että 
lauseen pääjäsenet voivat olla vain 
tietyissä muodoissa, esimerkiksi 
tekijää osoittava subjekti perusmuo-
dossa nominatiivissa (Pöydällä on 
kirja) tai osannossa eli partitlivissa 
(Pöydällä on kirjoja, Kannussa on 
maitoa), tekemisen kohdetta osoit-
tava objekti partitiivissa (Luen kir-
jaa) tai akkusatiivissa (Luin kirjan, 
Lue kirja) jne. Sanan muoto lau-
seessa määräytyy aina lauseen 
muiden jäsenten vaatimusten 
mukaan. Myös monet yksittäiset 
sanat vaativat määritteensä mää-
rämuotoon. Esimerkiksi prepositio 
kohti vaatii partitiivia: kohti minua; 
verbi kysyä vaatii partitiivia ja Ita-
päätteistä erosijaa ablatiivia: kysyn 
asiaa sinulta. Tätä ilmiötä sanotaan 
sanojen rektioksi. 

Lauseen pääjäsenten taivutus-
sääntöjen lisäksi ei ole olemassa 
yhtenäisiä rektiosääntöjä. Syntype-
räinen suomenkielinentajuaa yleen-
sä luonnostaan nämä sanojen 
vaatimukset, muttavieraskielisestä 
ne saattavat olla vaikeita. Jostakin  

syystä- ehkävieraidenkielten, ehkä 
jonkin lähimerkityksisen sanan vai-
kutuksesta - joidenkin sanojen rek-
tio tuntuu olevan työläs muistaa. 
Koska rektiosään flöt eivät ole yhte-
näisiä vaan sanoittaisia, käsittelen 
seuraavassa muutamia sanoja tai 
sanaryhmiä, jotka usein tuottavat 
kirjoittajille ongelmia. 

Alkaa ja ruveta -verbeihin liitty-
vän sanan muoto on tuottanut pit-
kään päänvaivaa. Kirjakielen sään-
nön mukaan vain alkaa sataa on 
hyväksyttävää kirjakieltä, "alkaa 
satamaan" ei ole. Sen sijaan ruve-
ta-verbin määritteen pitää olla 
tulosijassa: rupesin tekemään. 
Syynä a/kaa-verbin väärän rektion 
sitkeyteen ja sen esiintymiseen 
esimerkiksi lehdissä on sen käyttö 
kansankielessä: laajasti länsimur-
teissa käytetään ilmausta "alkol 
satamaan" tai murteittain sen ly-
hentymämuotoa "alkoi sataan'. 
Seuraavat lehdistä poimitut esimer-
kit eivät ole kirjakielessä hyväksyt-
täviä: 

Kun heitto ei kuitenkaan alkanut 
puremaan, päätti maestro omak-
sua kävelijän roolin. (Pitäisi olla: ei 
alkanut purra tai ei ruvennut pure-
maan.) 

Joissakin maissaon alettu rajoit-
tamaan ydinaseiden tuotantoa ja 
sijoittamista. (Pitäisi olla: alettu ra-
joittaa tai ruvettu rajoittamaan.) 
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Toinenkin teonsana näyttäätuot-
tavan käyttäjilie vaikeuksia: Mihin 
muotoon tu lee estyä-verbiin Iiittyvä 
sana? Estyä-verbiä käytetään laki-
kielessä ja muuten virallisluontei-
sessa kielessä tarkoittamaan 
esteen tuloa jollekin asialle tai toi-
minnalle, esimerkiksi matka estyi, 
vallankumous estyi, aikeet estyi-
vät. Jos puhutaan jonkin toiminnan 
estymisestä, tulee tuo toimintasa-
na erosijaan: estyi osallistumasta 
(ei: osallistumaan), johtaja on esty-
nyt saapumasta (ei: saapumaan). 
Usein olisi kuitenkin paljon luonte-
vampaa sanoa asia toisin: eipääs-
syt osallistumaan, johtaja ei voinut 
saapua. Presidentinvaalien edellä 
tiedotettiin: "Ennakkoäänestykseen 
voi osallistua jokainen, joka saattaa 
olla estynyt äänestämään varsinai-
sina vaalipäivinä." 

Sellaiset muotisanat kuin nähdä 
ja kokeavaatisivat määritteensä ksi-
päätteiseen translatiivimuotoon. 
Joskus näkee kuitenkin käytettä-
vän na-päätteistä essiiviä: 

Teollisuushallien rakentaminen 
nähtiin viime vuosikymmenen alku-
puolella vielä eräänlaisena ylelli-
syytenä, johon käytettyjen varojen 
arveltiin menevän hukkaan ja hal-
lien seisovan tyhjillään. (Paremmin: 
- - rakentaminen nähtiin eräänlai-
seksi ylellisyydeksi.) 

Monissa talouksissa koetaan esi-
merkiksi van hanemännän ja miniän 
suhteetongelmallisina. (Paremmin: 
- - koetaan - - ongelmal/isiksi.) 

Kaiken kaikkiaan tuntuisi paljon 
luontevammalta käyttää muita 
sanoja. Ensimmäiseen esimerkkiin 
sopisi pitää-verbi: 'Teollisuushallien 
rakentamista pidettiin eräänlaisena 
ylellisyytenä - -." Jälkimmäisessä 

esimerkissä saattaa olla kysymys 
todella kokemuksesta, joten kokea-
verbi on paikallaan. Toinen sävy 
olisi lauseella "Monissa tapauksis-
sa tuntuvat esimerkiksi vanhan-
emännän ja miniän suhteet ongel-
mallisi Ita." 

Jos kirjoittaja venyttää lauseen-
sa kovin pitkäksi, hänen on vaikea 
enää hallita kokonaisuutta ja niinkin 
tuttu teonsana kuin äskeinen pitää 
saattaa saada vääränmuotoisen 
määritteen: "Jos kaikki ne maam-
me piirit, jotka pystyvät asiaan val-
kuttamaan, pitäisivät työllisyyden 
hoidon niln tärkeäksi kuin se todel-
lisuudessaon, pääsisimme huomat-
tavasti parempaan tulokseen." Näin 
saattaa helposti eksyä pu huja, mutta 
kirjoiftajan luulisi kyllä huomaavan, 
että pitää kirjoittaa: "- - pitäisivät 
työllisyyden hoitoa niintärkeänä - 

Substantiiveja, nimisanoja, jol-
den määritteet saattavat sotkeutua 
toisiinsa ja olla siksi vaikeita löytää, 
ovat esimerkiksi merkitys, vaikutus, 
syyja katsaus. 

Aivan samoin kuin sanomme "Se 
ei merkitse hänelle tuon taivaal-
lista", sanotaan myös "Musiikin mer-
kitys kansalle ( ei :kansaan)". Sa-
maan tapaan pitäisi käyttää tulosi-
jaa seuraavissa tapauksissa: 
"Koulussa tapahtuvilla lääkärintar-
kastuksilla voi olla arvaamaton mer-
kitys koko kansan terveydelle (ei: 
terveyteen)." "Harauksella on suuri 
merkitys juurikasvien ville/ylle (e 
viljelyyn) 

Sen sijaan sana vaikutus vaatii 
määritteensä sisäpaikallissijaan. 
Pitäisi siis sanoa: "Sillä on mitä tur-
miollisin vaikutus elinkeino- ja tuo-
tantoelämän laajenemiseen ( ei: 
laajenemiselle)."Myöskansallaon 
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ollut suuri vaikutustaiteen suosion 
suuruuteen (el: suuruude Ile)." 

Samaan sijaan tulee sanan syy 
määrlte. Sanotaansiis: "Ehkäsuurin 
syy Intian köyhyyteen on nopea 
väestönkasvu (el: köyhyydelle)." 
"Syy tyttöemme tappioon oli vol-
mien puute (el: tappiolle)." 

Sanan katsaus määrite on tu lo-
sijassa. Sanotaan esimerkiksi: "Ti-
Iaisuuden aluksi kuultiin katsaus 
edellisvuoden toimintaan (el: tol-
minnasta, vaikka sanotaan kerto-
mus toiminnasta) 

Onko mitään keinoa tarkistaa 
epäilyttävää taivutusmuotoa, kun 
kerran mitään yhtenäisiä rektio-
sääntÖjä el ole? Yksi hyvä keino on 
ottaa lauseesta erllleen toisiinsa 
kuuluvat sanat ja tarkastehla niitä 
ilman lauseen muita sanoja, jolloin 
suhteet näkyvät paljaampina kuten 
edellä pitää-verbin yhteydessä (pi-
täisivättärkeänä). Toinen keino on 
vertailla ongelmasanaa muissa 
lauseyhteyksissä ja tarkastella 
saman sanan - el kuitenkaan mui-
den samaa merkitsevien sanojen - 
muita johdoksia, jotka yleensä kalk-
kl hlittyvät samaan sijaan. Kun esi-
merkiksi etsimme substantiiviin val-
kutus hiittyvän sanan sijaa (vaikutus 
laajenemiseen val laajenemiselle), 
voimme tutkia, mihin sijaan tulee 
vaikuttaa-verbiin hiittyvä sana: se 
vaikutti minuun, vaikutti suurene-
miseen. Sanan katsaus määritteen  

sija höytyy katsoa-verbiin hiittyvästä 
määritteestä: katson häneen, 
katsoa toimintaan. 

Tarkastellaanpa nälden keino-
jen avulla alkupuolen tyytyväinen-
esimerkkiä. Tuntuu luontevalta 
sanoa: "Johtaja oh tyytyväinen työn-
tekijölhin." 'Hän 011 niln itseensä 
tyytyväinen." "Hän kyllä vaikutti 
minuun tyytyväiseltä." Kreivi Pietari 
Brahen kerrotaan sanoneen obs-
taan Suomessa: "M inä ohin maahan 
ja maa minuun tyytyväinen." Tätä 
sijanvahintaa tukee vielä se, että 
myös vastakohdan, sanan tyytymä-
tön, yhdistäisimme samoin tulosi-
jaan emmekä erosijaan: "Hän 011 
tyytymätön asiolden leväperälseen 
hoitoon." "Koko osasto 011 tyytymä-
tön työpalkkaansa." 

On kyllä mahdohhista käyttää tyy-
tyväinen-sanan yhteydessä joskus 
myös sta (tal stä) -päätteistä erosi-
jaa, mutta sihloin merkitys on vähän 
toinen. Jos sanotaan "Hän oli työ-
hönsä tyytyväinen", tyytyväisyys 
kohdistuu silhen, mitä hän 011 teh-
nyt. Jos taas sanotaan "Hän 011 
tyytyväinen tyÖstään", puohestaan 
työ aiheuttaa hänelbe tyytyväisyyt-
tä. Erot ovat hiuksenhienoja. Näem-
me kuitenkin pienen eron bauseihla 
"Hän 011 menestykseensä tyytyväi-
nen" ja "Hän 011 menestyksestään 
tyytyväinen." Tämän perusteebla 
tuntuu luontevalta ajatebba otsikon 
lausetta muodossa "Hahlitus oli tyy-
tyväinen tuboksiln." 
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Kielensuunnittelua perhetasolla 
Leena Huss 

Fil, kand. Leena Huss on Upsalan yliopiston 
tutkijaopiskelija ja hän on myös Ruotsin-
suomalaisen kielilautakunnan lösen. 

Artikkeli on hieman laajempi kuin lehdessä 
Forum förbarnkunskaptoukokuussa 1989 ilmes-
tynyt ruotsinkielinen versio. 

Ruotsissa on yhä enemmän lap-
sia, jotka tulevat jo pienestä pitäen 
tekemisiin useamman kuin yhden 
kielen kanssa. Monet lapset viettä-
vät vanhempiensa kanssa muuta-
mia vuosia ulkomailla ja palaavat 
takaisin kaksikielisinä. Siirtolaislap-
set puhuvat usein vanhempiensa 
kieltä kotona ja ruotsia koulussa ja 
toveripiirissä. Eniten lienee kuiten-
kin niitä lapsia, joiden vanhemmilla 
on eri äidinkieli ja jotka sen tähden 
tutustuvat en kieliin jo varhain. Ruot-
sissa on lukemattomia suomalais-
ruotsalaisia, kreikkalais-ruotsalai-
sia, puolalais-ruotsalaisia, amerik-
kalais-ruotsalaisia ja muita kaksi-
kielisiä koteja - myös sellaisia, jois-
sa vanhemmat puhuvat kahta en 
siirtolaiskieltä. Olisi helppoa kuvi-
tella, ettätällainen kaksikielinen koti 
olisi ihanteellinen kasvuympänistö 
lapse Ile, jostatoivotaan kaksikielis-
tä - puhutaanhan kumpaakin kieltä 
kotona päivittäin ja edustavathan 
niitä lapsille rakkaat ja tärkeät ihmi-
set. Korkeatasoisen kaksikielisyy-
den kehittäminen ja säUyttäminen 
on kuitenkin osoittautunut vaikeak-
si jopa näinkin ihanteellisissa olois-
sa. Monet vanhemmat, jotka ovat 
vakaasti päättäneet tehdä lapsis-
taan kaksikielisiä, luopuvat vähitel-
len päätöksestään ja esittävät syyk-
si esimerkiksi sen, että heidän lap- 
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sensa kieltäytyvät puhumasta vä-
hemmistökieltä eivätkä kerta kaik-
kiaan halua tulla kaksikielisiksi' Ne 
vanhemmat, jotka pitävät pintansa 
ja onnistuvat pyrkimyksissään, to-
teavat puolestaan, ettei kaksikieli-
syyttä suinkaan ole saavutettu vai-
vattomasti vaan että koko perhe on 
saanut tehdä työtä sen hyväksi. 

M itkä se ikat sitten vaikuttavat sii-
hen, että toiset onnistuvat ja toiset 
eivät? Miten voi olla mahdollista, 
että joistakin lapsista tulee täysin 
kaksikielisiä, kun taas toiset, näen-
näisen samankaltaisista oloista tu-
levat lapset saavuttavat vähemmi-
stökielessä enintään reseptiiviset 
taidot: be ymmärtävät puhuttua tai 
kirjoitettua kieltä jonkin verran, mutta 
eivät itse pysty sitä tuottamaan? 

Edellisen kaltaisia kysymyksiä 
pohtien aloitin vuoden 1986 syksyl-
lä kaksikielisten alle kouluikäisten 
lasten kieltä koskevan tutkimuksen. 
Otin yhteyttä 12:een Upsalan kun-
nassa asuvaan suomalais-ruotsa-
laiseen perheeseen (ensimmäisen 
vuoden loppuun mennessä perhei-
den määrä oli noussut 24:ään), joil-
la oli 2 - 4 vuoden ikäisiä lapsia ja 
jotka ohivat jo aikaisessa vaiheessa 
päättäneet puhua lapsilleen kum-
paakin kieltä. Kahta poikkeusta lu-
kuun ottamatta perheiden suoma-
lainen vanhempi oli lapsen äiti. 



Kielialneiston keruu tapahtui si-
ten, että lasten puhetta äänitettiin 
heidän leikkiessään vuorotellen 
kummankin vanhemman kanssa. 
Aänityksiä tehtiin noin joka toinen 
kuukausi kaikkiaan kahden vuoden 
ajan. Tutkimuksen alussa ja myös 
sen kuluessa vanhempia haasta-
teltiin kaikenlaisista kieleen mah-
dollisesti vaikuttavista lekijöistä, ja 
heidän vastauksiaan verrattiin ää-
nitysten yhteydessä tehtyihmn ha-
vaintoihin. Aänitysten aikana teh-
tiin myös muistiinpanoja puhetilan-
teista ja samalla lasten repliikit litte-
roitiin alustavasti. 

Plan kävi ilmi, että tutkimukseen 
osallistuvat 24 perhettä olivat mo-
nella tavoin toistensa kaltaisia. 
Suurimmalla osalla vanhemmista 
011 jonkin asteista korkeampaa kou-
lutusta, ja melkein kaikki perheet 
asuivat täysin ruotsinkielisessä 
ympäristössä. Kaikki vanhemmat 
olivat myös lujasti päättäneet tehdä 
lapsistaan kaksikielisiä ja käyttää 
molempia kieliä pälvittäln. 

Perheissä noudatetut kielelliset 
strategiat poikkesivat sen sijaan 
huomattavastitoiSistaan,ja eri per-
heet tuntuivat myös saavuttavan 
täysin erila isla tu loksia lastensa kak-
sikielisessäkasvatukseSSa. Perheit-
ten joukosta saattoi erottaa kaksi 
toisistaan selvästi poikkeavaa ryh-
mää: perheet, joissa vanhemmat 
käyttivättilanteesta riippumattajoh-
donmukaisesti aina omaa kieltään 
puhuessaan lapsilleen (nk. henkilö 
ja kjell -strategia), ja perheet, joissa 
suomenkielinen vanhempi puhui 
lapsilleen välillä suomea ja välillä 
ruotsia (nk. kielenvaihtostrategia). 
Jälkimmäisessä tapauksessa lap-
selle puhuttlin ruotsia käytännölli- 

sesti katsoen aina kun ruotsmnkieli-
siä oli kuulomatkan päässä, ja suo-
mea, kun lapsi cli yksmn äitinsä tal 
muiden suomenkielisten kanssa. 

Kulen kuviosla 1 näkyy, 24:stä 
tutkimukseen osallistuneesta per-
heestä 1 7:ssä suomenkielinen van-
hempi noudatti henkilö ja kjell -stra-
tegiaa ja 7:ssä kielenvaihtostrate-
giaa. Kuvion ahimmasta osasta sel-
viää, mitä kieltä lapset itse käyttivät 
kyseisissä perheissä, kun suomen-
kiehinen vanhempi puhuttehi heitä 
suomeksi. Ensimmäisessä ryhmäs-
sä 11 lasta 17:stä vastasi aina suo-
meksi ja 3 lasta milloin suomeksi 
milloin ruotsiksi. Mielenklintoista cli, 
että tästäkin ryhmästä 3 lasta pu hui 
vain ruotsia suomenkielisen van-
hempansa kanssa. Toisessa ryh-
mässä kukaan hapsista ej vastan-
nut yksmnomaan suomeksi, kun heitä 
puhuteltiin suomen kielellä, ja vain 
kaksi saattol joskus vastata suo-
meksi. 

Haastattelujen perusteehla val-
kutti siltä, että em. kahteen eri ryh-
mään kuuluvien vanhempien kim-
nostus kieltä ja kaksikiehisyyttä koh-
taan sekä heidän halunsa tehdä 
lapsistaan kaksikielisiä 011 yhtä suuri. 
Kielenvaihtostrategiaan päätyneet 
vanhemmat totesivat, että he eivät 
halunneet käyttää suomea sitä tal-
tamattomien kuuhlen,jotteivat nämä 
- eikä varsinkaan lasten ruotsalai-
nen isä - tuntisi itseään ulkopuohi-
siksi. Kaikkitämän ryhmän suomen-
kiehiset vanhemmat mainitsivat, että 
tuntui väärältä puhua lapselle kiel-
tä, jota muut läsnäolevat eivät ym-
mäntäneet. 

Jo lapsen ensimmäisinä ehinvuo-
sina kiehistrategian vahinta näytti vai-
kuttavan suuresti silhen, kuinka pal- 
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jon suomen- ja ruotsinkielistä pu-
hetta lapsi päivittäin kuuli (ks. ku-
viot 2 ja 3). Melkein kaikki tutkimuk-
seen osallistuvat lapset viettivät pan 
ensimmäistä vuottaan kotona äidin 
hoidossa ennen kuin pääsivät päi-
väkotiin tai perhepäivähoitoon. En-
simmälsen ryhmän perheissä, jois-
sa noudatettiin henkilö ja kieU -pe-
riaatetta, puhuttiin kumpaakin kiel-
lä aamulla kaikkien perheenjäsen-
ten vielä ollessa kotona (kuvio 2). 
Isän lähdettyä tölhin äiti ja lapsi pu-
huivat suomea koko päivän, ja ruotsi 
palasi kuvaan vasta myöhään ilta-
päivällä tai illansuussa, kun isä tuli 
töistäkotiin. Vilkonloppuisinjaloma-
aikoina kielten käyttö jakautul tasai-
semmin, koska molemmat vanhem-
mat olivat kotona lapsen kanssa. 

Myös toisessa ryhmässä, jossa 
käytettiin kielenvaihtostrategiaa, 
puhuttiin lapsen ensimmäisten elin-
vuosien aikana varsinkin arkipäivi-
sin melko paljon suomea (kuvio 3). 
Aamuaterialla isän vielä ollessa ko-
tona ja illalla hänen ehdittyään töis-
tä kotlin lapsi kuuli ruotsia kummal-
takin vanhemmaltaan. Loppuajan 
äiti puhui lapselleen suomea, mikäli 
hän ei seurustellut ruotsinkielisten 
ystävien kanssa ja sen tähden vaih-
tanut kieltä. Viikonloppuisinja loma-
päivinä molemmat vanhemmat pu-
huivat lapsilleen ainoastaan mot-
sia, koska ruotsinkielinen isä oh 
kotona. 

Kun lapset vähitellen saivat päi-
väkoti- tai perhepäivähoitopaikan, 
heidän kielellinen tilanteensa muut-
tui täysin. Viittä suomenkiehiseen 
päivähoitoon päässyttä lasta lukuun 
ottamatta kaikki lapset viettivät nyt 
suurimman osan päivästään täysin 
ruotsinkielisessä ympäristössä. En- 
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simmäisen ryhmän lapset kuulivat 
suomea vain aamuisin ja iltaisin, 
kun koko perhe oli koolla. Viikon-
loppuisin ja Ioma-aikoina tilanne oh 
kuitenkin entisen kaltainen. Toisen 
ryhmän lapsille päivähoito merkitsi 
sitä, että suomen kieli katosi kotipii-
ristä miltei täysin (kuvio 3). Ryhmän 
suomenkieliset vanhemmat huoma-
sivat pian lastensa kaksikiehisyy-
den olevan vaarassa ja yrittivät jär-
jestää itselleen ja lapsihleen erilai-
sia kahdenkeskisiä suomenkiehisiä 
tilanteita. Parissa perheessä lapset 
herätettiin suomen kielellä, ham-
paiden harjaus ym. aamupuuhatohi-
yat suomenkiehisiä ja iltaisin luettiin 
suomalaisia kirjoja. Muutamat van-
hemmat kentoivat myös, että he yrit-
tivät pu hua suomea matkalla päivä-
kotiin ja sieltätakaisin, mutta lapset 
vastasivat yleensä ruotsiksi. Kuten 
kuviosta 3 näkyy, suomen kielen 
asema toisen ryhmän perheissä 
heikkeni kaikista vanhempien yri-
tyksistä huolimatta ratkaisevasti heti 
lasten tultua ruotsinkieliseen päivä-
hoitoon. On huonnollista, että pro-
duktiivisen kaksikiehisyyden säilyt-
täminen näissä oloissa on vaikeaa, 
ellei lasten vähäistä päivittäistä kos-
ketusta suomen kieleen korvata 
muulla tavoin. 

Myös ensimmäisessä nyhmässä 
lasten mahdolhisuus kuulla suomea 
arkipäivinä pieneni huomattavasti 
heti pälvähoidon aletlua. Heidänkin 
vanhempansaohivat huohissaan las-
ten suomen kielestä ja kertoivat 
yrittävänsä järjestää heihle mahdol-
lisimman monia tilaisuuksia sen 
käyttämiseen. Vanhemmat pitivät 
Suomen-matkoja tehokkaimpina 
keinoina, mutta myös suomenkieli-
set vapaa-ajanharrastukset ja pit- 



kät suomalaisten sukulaisten vie-
railut vaikuttivat heidän mielestään 
suotuisasti lasten kieleen. Monissa 
perheissä käytettiin ahkerasti suo-
malaisia lastenkirjoja, satukasette-
ja ja jopa videofilmejä. 

Kuinka lasten molemmat kielet 
sitten ketiittyvättutkimuksefl 24 per-
heessä? On 11jan alkaista esitellä 
mitään lopullisia tuloksia, koska 
kerätyn kieliaineiston analysointi on 
vasta alullaan, mutta muutamia 
hajahavaintoja haluaisin silti maini-
ta. 011 esimerkiksi tavallista, että 
tutkimuksen lapset sekoittivat kie-
liään kielenkehityksensä alussa 
mutta että sekakielen osuus vähe-
ni aikaa myöten ja katosi lopulta ko-
konaan tal muuttui tietoiselta vaiku-
tavaksi koodinvaihdoksi. Tällaista 
koodinvaihtoa esiintyi yhtä poikke-
usta lukuun ottamatta vain lasten 
suomenkielisessä puheessa, toisin 
sanoen lasten heikommassa kie-
lessä. Koodinvaihdon esiintyminen 
juu ri suomenkielisessä puheessa 
saattaa osaksi johtua siitä, että 
yleensä vain lapsen suomenkieli-
nen vanhempi 011 kaksikielinen ja 
pystyi siten helposti ymmärtämään 
lasta ja tämän kumpaakin koodia. 
Suurin osa ruotsinkielisistä vanhem-
mista osasi vain vähän suomea ja 
on mahdollista, että lapset sopeut-
tivat kielensä sen mukaisesti. 

Vanhempainhaastatteluista il-
menee, että perheet ovat saaneet 
tehdä kovasti tyÖtä kaksikielisyy-
den hyväksi. Melkein kaikissa per-
heissä lasten suomenkielinen äiti 
on ollut kiinnostunein kieliasioista 
ja yrittänyt aktiivisesti saattaa lasta 
kosketuksiin suomen kielen kans-
sa. Kaikkien suomenkielisten van-
hempien mielestä suomen kielen  

puhuminen lapselle on olluttärkeää 
heille itselleen: se on auttanut heitä 
säilyttämään juurensa, antamaan 
enemmän itseään lapselleen ja 
saamaan enemmän lapseltaan 
takaisin, kuten eräs äideistä asian 
ilmaisi. 

Myös kaikki isät kertoivat toivo-
vansa, että heidän lapsistaan tulisi 
kaksikielisiä, vaikka muutama heis-
tä sanoikin toivovansa sitä Iähinnä 
solidaarisuudesta vaimoaan koh-
taan. Yksikään henkilö ja kjell -stra-
tegiaa noudattavien perheiden isis-
tä el sanonut tuntevansa itseään 
ulkopuoliseksi, kun äiti ja lapsi 
puhuivat toisilleen suomea kotona, 
vaikka vain kaksi tutkimuksen 22 
ruotsalaisesta isästä oli osannut 
suomea ennen kuin oli tavannut 
tulevan vaimonsa. Jotkut heistä ker-
toivat tosin, että tilanteeseen tottu-
minen oH vienyt aikaa. 

Suurin osa vanhemmista oh huo-
hissaan lasten suomen kielen koh-
talosta: he pelkäsivät sen vähitellen 
jäävän yhä enemmän ruotsin var-
joon ja sitte n häviäväntäysin. Ruot-
sin kielen kehitys ei sen sijaan huo-
lestuttanutvarsinkaan kolmivuotiai-
den tal sitävanhempien lasten van-
hempia. Lasten ruotsi oli molem-
pien ryhmien kaikkien vanhempien 
mielestä kehittynyt normaalisti tal 
jopa huomattavan hyvin. Pari ruot-
sinkiehistä isää kertoi tosin ohleensa 
levottomia lastensa mohempien 
kielten kehityksestä lapsen vielä 
olhessa kieltensekoitusvaiheessa. 

Lopuksi haluaisin todeta, että 
suoraan lapsehle suunnatun suo-
menkiehisen puheen kokonaismää-
rä näyttää olevan yksi tärkeimpiä 
suomen kielen säilymiseen ja kehit-
tymiseen vaikuttavia tekijöitä. Pu- 
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heen määrään vaikuttivat ennen 
kaikkea vanhempien strategiava-
linnat, päivähoidon kieli ja perhei-
den vapaa-ajanharrastukset. Suo-
men kieli näytti kehittyvän parem-
min perheissä, jotka noudattivat 
henkilö ja kieli -strategiaa, joiden 
lapset oUvat suomenkielisessä päi-
vähoidossa ja jotka kävivät usein 
Suomessa Jomailemassa. Muita sitä 
edistäviä tekijöitä olivat osallistu mi-
nen suomenkieliseen vapaa-ajan 
toimintaan ja seurustelu suomen- 

kielisten ystävien kanssa. Mikäli 
päivähoidon kieenä oli ruotsi, näyt-
ti kuitenkin sihtä, että kotona käyte-
tyllä kielistrategiahla oli muita teki-
jöitä suurempi vaikutus siihen, mi-
ten lapsi myöhemmin pystyi tuotta-
maan suomen kiehtä. Kaikissa kie-
Ienvaihtostrategiaa noudattavissa 
perheissä käyttivät hapsi ja suomea 
puhuva vanhempi äänityskauden 
hopuhla spontaanina keskustelukie-
henään enimmäkseentai ainoastaan 
ruotsia. 

Kuvio 1 
Kielistrategiat (1988) 	 KAKSIKIELISET PERHEET 

24 

	

suomea 	 ruotsia ja 

puhuu lapsolle suomea 17 
Suomenk. vanhempi 

	

]1 Lapsi puhuu suo- 	suomea suomea 	ruotsia 	suomea 1 suomea 	ruotsja II ruotsia Ii 	ruotsia il 
menk. vanhemmalle [ 17 	3 	3 0 	2 	5 

Kuvio 2 
1. ryhmä: Henkilö ja kieli-strategia 

Kotihoito Päivähoito 
A A V 

ruotsi A=arkipäivä 

suomi V= viikonloppu 
omapäivä 

Kuvio 3 
2. ryhmä: Kielenvaihtostrategia 

Kotihoito Päivähoito 
A 	A 	V 

7Z72 

k - 

ruotsi A=arkipäivä 

suomi V= viikonloppu 
Iomapäivä 
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Ruotsalais-suomalainen lintuluettelo 
Koonnut Paula Ehrnebo 

Seuraavan lintuluettelon pohja-
na on käytetty suomalais-ruotsa-
laista Iuetteloa, jonka on laatinut 
Teppo Esko esikoulunopettaja-
koulutuksessa Västeråsissa 1984. 
Alkuperäiseen luetteloon on lisätty 

alf ägel 
Clangula hyemalis 

backsvala 
Riparia riparia 

bergand 
Aythya marila 

bergfink 
Fringilla montifringilla 

berguv 
Bubo bubo 

bivråk 
Pernis apivorus 

björktrast 
Turdus pilaris 

blåhake 
Luscinia svecica 

blå kärrhök 
Circus svecica 

blåmes 
Parus caeruleus 

bläsand 
Anas penelope 

bofink 
Fringilla coelebs 

brunand 
Aythya ferina 

brun kärrhök 
Aythya ferina 

brushane 
Philomachus pugnax 

buskskvätta 
Saxicola rubetra 

bändelkorsnäbb 
Loxia leucoptera  

noin viisikymmentä lintua ja mu-
kaan on otettu myös tieteelliset 
nimet. Käytön yksmnkertaistamisek-
si linnut luetellaan aakkosjärjestyk-
sessä. 

alli 

törmäpääsky 

lapasotka 

järripeippo 

huuhkaja 

mehiläishaukka 

räkättirastas 

sinirinta 

sinisuohaukka 

sinitiai nen 

haapana 

peippo 

punasotka 

ruskosuohaukka 

suokukko 

pensastasku 

kirjosilpikäpylintu 
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dalripa riekko 
Lagopus lagopus 

domherre punatuikku 
Pyrrhula pyrrhula 

drilisnäppa rantasipi 
Actitis hypoleucos 

dubbelbeckasin heinäkurppa 
Gallinago media 

duvhök kanahaukka 
Accipiter gentilis 

ejder haahka 
Somateria mollissima 

enkelbeckasin taivaanvuohi 
Gallinago gallinago Capella gallinago 

entita vitatainen 
Parus palustris 

fasan fasaani 
Phasianus colchicus 

fiskgjuse kalasääski 1. sääksi 
Pandion haliaetus 

fiskmås kalalokki 
Larus canus 

fisktärna kalatiira 
Sterna hirundo 

fjällabb tunturikihu 
Stercorarius longicaudus 

fjällripa kiiruna 
Lagopus mutus 

fjälluggla tunturipöllö 
Nyctea scandiaca 

fjällvråk piekana 
Buteo lagopus 

glada isohaarahaukka 
Milvus milvus 

gluttsnäppa valkoviklo 
Tringa nebularia 

gransångare tiltaltti 
Phylloscopus collybita 

gravand ristisorsa 
Tadorna tadorna 

grå flugsnappare harmaasieppo 
Muscicapa striata 
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grågås merihanhi 
Anser anser 

gråhakedopping härkälintu 
Podiceps grisegena 

gråhäger harmaahaikara 
Ardea cinerea 

gråsiska urpiainen 
Carduelis flammea 

gråsparv varpunen 
Passer domesticus 

gråspett harmaapäätikka 
Picus canus 

gråtrut harmaalokki 
Larus argentatus 

gräsand heinä- 1. sinisorsa 
Anas platyrtiynchos 

grönbena liro 
Tringa glareola 

grönfink viherpeippo 
Carduelis chioris 

gröngöling vihertikka 
Picus viridis 

grönsiska vihervarpunen 
Carduelis spinus 

grönsångare sirittäjä 
Phylloscopus sibilatrix 

gulsparv keltasirkku 
Emberiza citrinella 

gulärla keltavästäräkki 
Motacilla f lava 

gärdsmyg peukaloinen 
Troglodytes troglodytes 

gök käki 
Cuculus canorus 

göktyta käenpiika 
Jynx torquilla 

havsörn merikotka 
Haliaeetus albiciUa 

hornuggla sarvipöllö 
Asio otus 

hussvala räystäspääsky 
Delichon urbica 
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hämpling hemppo 
CardueUs cannabina 

hökuggla hilripöllö 
Surnia ulula 

jaktfalk tunturihaukka 
Faico rusticolus 

jorduggla suopöllö 
Asio flammeus 

järnsparv rautiainen 
Prunella modularis 

järpe pyy 
Tetrastes bonasia 

kaja naakka 
Corvus monedula 

kanadagås kanadanhanhi 
Branta canadensis 

kattuggla Iehtopöllö 
Strix aluco 

knipa telkkä 
Bucephala clangula 

knölsvan kyhmyjoutsefl 
Cygnus olor 

koitrast mustarastas 
Turdus merula 

kornknarr ruisrääkkä 
Crex crex 

korp korppi 
Corvus corax 

kricka tavi 
Anas crecca 

kråka varis 
Corvus cornix 

kungsfiskare kuningaskalastaja 
Alcedo atthis 

kungsfågel hippiäinen 
Regulus regulus 

kungsörn kotka 1. maakotka 
Aquila chrysaetos 

labb merikihu 
Stercorarius parasiticus 

ladusvala haarapääsky 
Hirundo rustica 
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Iavskrika kuukkeli 
Perisoreus infaustus 

jungpipare kapustarinta 
Pluvialis apricaria 

lövsångare paju- L uuniflntu 
Phylloscopus trochilus 

mellanspett tammitikka 
Dendrocopos medius 

mindre hackspett pikkutikka 
Dendrocopos minor 

mindre korsnäbb pikkukäpyiintu 
Loxia curvirostra 

morkulla Iehtokurppa 
Scolopax rusticola 

nattskärra kehrääjä 
Caprimulgus europaeus 

näktergal satakieli 
Luscinia luscinia 

nötkråka pähkinähakki 
Nucifraga caryocatactes 

nötskrika närhi 
Garrulus glandarius 

nötväcka pähkinänakkeli 
Sitta europaea 

ormvråk hiirihaukka 
Buteo buteo 

orre teeri 
Tetrao tetrix 

ortolansparv peltosirkku 
Emberiza hortulana 

pi!fink pikkuvarpunen 
Passer montanus 

pilgrimsfalk muuttohaukka 
Faico peregrinus 

pärluggla helmipöllö 
Aegolius funereus 

rapphöna peltopyy 
Perdix perdix 

ringduva sepelkyyhky 
Columba palumbus 

rosenfink punavarpunen 
Carpodacus erythrinus 
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råka mustavaris 
Corvus frugilegus 

rödbena punajalkaviklo 
Tringa totanus 

rödhake punarinta 
Erithacus rubecula 

rödstjärt leppälintu 
Phoenicu rus phoenicu rus 

rödvingetrast punakylkirastas 
Turdus iliacus 

rörhöna liejukana 
Gallinula chioropus 

sidensvans tilhi 
Bombycilla garrulus 

siligrissla etelänkiista 
Una aalge 

silltrut selkälokki 
Larus fuscus 

silvertärna Iapintiira 
Sterna paradisaea 

skata harakka 
Pica pica 

skogsduva uuttukyyhky 
Columba oenas 

skogssnäppa metsäviklo 
Tringa ochropus 

skrattmås naurulokki 
Larus ridibundus 

skäggdopping silkkiuikku 
Podiceps cristatus 

slaguggla viirupöllö 
Strix uralensis 

smålom kaakkuri 
Gavia stellata 

småskrake tukkakoskelo 
Mergus serrator 

småspov pikkukuovi 
Numenius phaeopus 

sommargylling kuhankeittäjä 
Oriolus oriolus 

sothöna nokikana 
Fulica atra 
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sparvuggla varpuspöllö 
Glaucidium passerinum 

spiflkråka palokärki 
Dryocopus martius 

stare kottarainen 
Sturnus vulgaris 

stenskvätta kivitasku 
Oenathe oenathe 

storlom kuikka 
Gavia arctica 

storskrake isokoskelo 
Mergus merganser 

storspov isokuovi 
Numenius arquata 

strandskata meriharakka 
Haematopus ostralegus 

strömstare koskikara 
Cincius cincius 

större hackspett käpytikka 
Dendrocopos major 

större korsnäbb isokäpyintu 
Loxia pytyopsittacus 

svarthakedopping mustakurkku-uikku 
Podiceps auritus 

svartmes kuusitiainen 
Parus ater 

svartvit flugsnappare kirjosieppo 
Ficedula hypoleuca 

sånglärka kiuru 
Alauda arvensis 

sångsvan laulujoutsen 
Cygnus cygnus 

sädesärla västäräkki 
Motacilla alba 

sädgås metsähanhi 
Anser fabalis 

sävsparv pajusirkku 
Emberiza schoenicius 

talgoxe talitiainen 
Parus major 

tallbit taviokuurna 
Pinicola enucleator 
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talltita hömötiainen 
Parus montanus 

taitrast laulurastas 
Turdus philomelos 

tjäder metso 
Tetrao urogallus 

tofslärka töyhtökiuru 
Galerida cristata 

totsmes töyhtötiainen 
Parus cristatus 

tofsvipa töyhtöhyyppä 
Vanellus vanetlus 

tordmule ruokki 
Alca torda 

tornfalk tuulihaukka 
Falco tinnunculus 

tornsvala, tornseglare tervapääsky 
Apus apus 

trana kurki 
Grus grus 

tretåig hackspett pohjantikka 
Picoides tridactytus 

trädgårdssångare lehtokerttu 
Sylvia bonn 

trädkrypare puukiipijä 
Certhia familiaris 

trädpiptärka metsäkirvinen 
Anthus triviatis 

turkduva turkinkyyhky 
Streptope tia decaocto 

törnskata pikkulepinkälnen 
Lanius collu rio 

törnsängare pensaskerttu 
Sylvia communis 

vaktel viiriäinen 
Coturnix coturnix 

vigg tukkasotka 
Aythya fuligula 

vinterhämpling vuorihemppo 
Carduelis flavirostris 

vitkindad gås vatkoposkihanhi 
Branta leucopsis 
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vitryggig hackspett 	 valkoselkätikka 
Dendrocopos leucotos 

ängspiplärka 	 niittykirvinen 
Anthus pratensis 

ärtsångare 	 hernekerttu 
Sylvia curruca 

Kirjallisuutta: 
Bruun - Delin - Svensson, Alla Europas fåglarifärg. Bonnier Fakta Bokforlag, 1987 
Peterson - Mountfort - HoHom, Euroopan linnut. Tammi 1980. 
Suuri liritukirja. Toim. Hildén ja Linkola. Otava. 1962. 

Vastauksia yleisäkysymyksiin 
Kysymys: Päivähoitaja vie tyttäreni kerran vilkossa luontokerhoon, jonka 

ruotsalainen nimitys on skogsmulleskolan. Mitä se on suo-
meksi? Olen myös kuullut, että isommat lapset käyvät 
skogsströvarsko/an-nimisessä kerhossa. M ten se tulisi suo-
mentaa? 

Vastaus: Mainitsemasi luontokerhot kuuluvat Ulkoilunedistämis-järje-
stön (Friluftsfrämjandet) lapsi- ja nuorisotoimiritaan. Tällaisia 
kerhoja sillä on kaikkiaari viisi: skogs-knyttarna (3- 4-vuotiaat), 
skogsmulleskolan (5 - 7-vuotiaat), skogsströvarna (8 - 10-
vuotiaat), frilufsarna (11 - 1 3-vuotiaat) ja tre vildmarksmå/, 
TVM (14- 16-vuotiaat). 

Suosittelemme nälile seuraavia suomenkielisiä nimityksiä. 
Suomennosten laatimisessa saimme apua kotimaisten kielten 
tutkimuskeskuksen kielitoimistosta Suomesta. 

skogsknyttarna 	 metsänmönkijät 
skogsmulleskolan 	 metsämörrikoulu 
skogsströvarna 	 metsänsamoajat 
frilufsarna 	 metsänkulkijat 
tre vildmarksmål 	 kolmen kohteen kävijät 
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Jos tarvitset tietoa tekniikan 
termeistä... 

Teknikan termejä koskeviin 
ongelmiln saa apua Helsingissä 
toimivan Tekniikan Sanastokes-
kuksen (TSK) termipalvelusta. 
Sieltä vol kysyä mm. tekniikan ter-
mien erikielisiä vastineita, olkeel-
Iisuutta, Iyhenteitä, kemiallista kaa-
vaa tal käsitteen määritelmää. Ter-
mipalvelu on erikoistunut tekniikan 
eri aloihin, mutta sieIIä el vierasteta 
myöskään talouden, hallinnon tal 
juridlikantermeihin Ilittyvläkysymyk-
siä. 

Termipatvelun tietolähteet 
Termipalvelussa vastauksia 

etsitään pääasiassa TSK:n omasta 
kirjastosta ja termipankista. Tarvit-
taessa käytetään hyväksi myös 
Iaajaa konsulttiverkostoa. 

Termipatvelun puhetin-
numerot 

Ilmaistatermipalvelua annetaan 
ns. vihreältä linjalta, joka on avoin 
kaikifle apuatarvseviIIe. Vihreä linja 
vastaa pälvittäln klo 9.00 - 11.00 
(Suomenaikaa). Puhelinnumeroon 
(90) 738 831. 

Teknilkan Sanastokeskus ry:n 
jäsenet saavat ilmaista termipal-
velua ns. punaiselta linjalta, joka  

vastaa päivittäin klo 10.00 - 14.00. 
Punaisen linjan numero on (90)735 
568. 

Muutkin kuin Teknhlkan Sanas-
tokeskuksen jäsenet voivat saada 
termipalvelua punaiselta linjalta, 
mutta tällöln palvelusta joutuu 
maksamaan. Minimiveboitus on 50 
mk, ja se kattaa noin 15 minuutin 
työn. Pidemmistä tiedonhauista 
veboitetaan 350 mk/t. 

Tekniikan Sanastokeskuk-
sen muita palvelumuotoja 

TSK:n ensisijaisena tehtävänä 
on saada alkaan suomen- ja ruot-
sinkielisiä tekniikan eri abojen sa-
nastoja. Tätä varten TSK:IIa on ter-
mipalvelun lisäksi seuraavanlaisia 
palvelumuotoja: 

- osaflistuminen asiantuntijaryh-
mien sanastotyöhön 

- sanastotyön koulutus 
- atk-käyttöinen termipankki 

TEPA 
- tekniikan sanakirjoihin erikois-

tunut kirjasto 
- sanastohankkeiden seuranta 

tiedotuslehti Terminfo 

Lisätietoja saat Tekniikan Sa-
nastokeskuksen toimistosta, 
Sörnälsten rantatie 25 
00500 HELSINKI 
puh. (90) 7315205, 7315206. 
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Telekopiointilaite 
Ruotsinsuomalainen kielilau-

takuntaon hankkinuttelekopioin-
tilaitteen. Sitä voi käyttää termi-
kysymysten lähettämiseen kii-
reellisissä tapauksissa, esimer-
kiksi silloin kun puhelinneuvonta 
on kiinni. Myös kokonaisia virk-
keitä ja tekstejä voi lähettää tar- 

kistettavaksi, mutta tästä palve-
lusta perimme maksun. Kään-
nöksiä emme tee. Normaalisti 
emme myöskään lähetä vasta-
uksiamme telekopioina. 

Tarkistuksia haluavien on ai-
na syytä soittaa ennalta. 

Numero on 08-720 68 05. 
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Kortfattat om innehållet 

S. 3-5 	Anneli Räikkälä, specialforskare vid Finska språkbyrån vid 
Forskningscentralen för de inhemska språken, skriver om 
vissa ords (bl. a. tyytyväinen, tyytymätön, merkitys, vaikutus, 
syy och katsaus) rektion. Hennes resonemang illustreras med 
exempel tagna från olika texter, som hon kommenterar. 

S. 6-10 	Fil.kand. Leena Huss skriver om språkstrategier i tvåspråkiga 
familjer. Leena Huss ärdoktorand vid Uppsala universitet och 
ledamot i Sverigefinska språknämnden. Artikeln baserar sig 
på en longitudinell undersökning av tvåspråkiga förskolebarns 
språk som artikelförtattaren påbörjade hösten 1986, varvid 
hon intervjuade 24tvåspråkigafamiljeroch gjorde bandinspel-
ningar av barnen i olika språksituationer. 

S.11-19 	En svensk-finsk fågellista sammanställd av Paula Ehrnebo. 
Listan baserar sig på en finsk-svensk fågellista sammanställd 
1984 av Teppo Esko vid förskollärarutbildningen i Västerås. 
Den ursprungliga listan har utökats med ett femtiotal fåglar och 
de vetenskapliga benämningarna har också medtagits. 

S. 19 	Frågor från våra läsare. 

S. 20 	En presentation av termtjänsten vid Centralen för teknisk ter- 
minologi i Helsingfors. 
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