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In memoriam 
Fil.lis. Päivi-Solfrid Söderlind 

Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan 
perustajajäsen, fil.lis., auktorisoitu 
kääntäjä Päivi-Solfrid Söderlind, o.s. 
Cederberg, on kuollut 24. joulukuuta 
1995. 

Hän oli syntynyt 15. huhtikuuta 1922 
Tartossa, jossa hänen isänsä toimi pro-
fessorina. Hän kävi koulua ja opiskeli 
Hc1singisä ja suoritti filosofian hisen-
siaatin tutkinnon sekä Helsingissä että 
Tukholmassa. Elärnäntyönsä hän 
suoritti Ruotsissa, jossa hän asui lähes 
viisikymmentä vuotta. 

Päivi-Solfrid Söderlind oli histo-
rioitsija, mutta omisti elämänsä kään-
nöstyölleja suomen kielelle Ruotsissa. 
Kun hän 1962 suoritti auktorisoidun 
kääntäjän tutkinnon, hän tuskin aavis-
ti, mihin tämä johtaisi ja kuinka moni-
naista hänen toiminnastaan tulisi. 
Kääntäjänäja oikeustulkkina hän osal-
listui aktiiviscsti Ruotsin Auktorisoi-
tujen kääntäjien yhdistyksen (FAT) 
toimintaan ja häncstä tuhi yhdistyksen 
sihteeri 1 960-luvun lopussaja puheen-
johtaja vuonna 1973. Hänen 15 vuotta 
kestäneen puheenjohtajakautensa ai-
kana tehtiin useita uudistuksia ja muu-
toksia, joilla oli suuri merkitys yhdis-
tyksen toiminnalle. Kun kauppakamarit 
olivat 1971 lopettancet kääntäjien auk-
torisoimisen, FATymmärsi, että sen oh 
pikaisesti ryhdyttävä toimiin uuden 
auktorisointijärjestelmän aikaansaami-
seksi. Oli pitkähle Päivi-Solfrid Söder-
hindin ansiota, että tämä onnistui. Kun 
Ruotsin Kauppakol legio sai tehtäväk-
seen kääntäjien ja tulkkien auktori-
soinnin 1970-luvunpuohivälissä,Päivi-
Solfrid osahhistui luonnollisesti kokei-
den laatimiseen ja arvostelemiseen. 

Suuren maahanmuuton vuoksi tuik-
kienja kääntäjien tarve kasvoi nopeas-
ti ja 1970-luvun puolivähissä alettiin 
Tukholman yliopistossakouluttaasuo-
men kielen tulkkeja ja järjestää lyhyitä 
kursseja kääntäjihle. Sielläkin voitiin 
käyttää hyväksi Päivi-Solfrid Söder-
lindin laajaa kokemusta, hän toimi 
kursseilla opettajana ja osalhistui oppi-
materiaalin laatimiseen. 

Kätintäjän ja tulkin työssään Päivi-
Solfrid oli havainnut, että Ruotsissa 
asuvat suomenkieliset tarvitsivat omaa 
terminologiaa Ruotsin yhteiskuntaa 
kuvaavihhe käsitteille, joita ci ole Suo-
messa. Yhdessä Tukhohman yhiopiston 
suomen kiehen professorin Osmo Hor-
mian ja Ruotsin kiehihautakunnan esi-
miehen professori Bertil Molden sekä 
muutaman muun asiasta innostuneen 
kanssa hän tcki aloitteen Ruotsin-
suomalaisen kiehihautakunnan perus-
tamisesta, ja lautakunta saatiin aikaan 
1975. Päivi-Solfrid kuuhui lautakun-
taan lähes kaksi vuosikymmentäja toi-
mi aktiivisesti sen johtokunnassa, ensin 
sihteerinä ja myöhemmin puheen-
johtajana. Myös pohjoismainen yhteis-
työ oli hähehhä hänen sydäntään. Hän 
kuului pitkään Pohjoismaisen kiehisih-
teeristön johtokuntaan ja Pohjoismai-
sen kiehi- ja tiedotuskeskuksen tuhkki-
asiantuntijaryhmään. 

Hän kirjoitti aktiivisina vuosinaan 
hukuisia kirjchmiä ja lausuntoja kään-
tämistä ja tuhkkaamista koskevista ky-
symyksistä ja oli mukana haatimassa 
kääntäjien ja tuhkkieri ammattietiikkaa 
käsittehcviä perusteoksia God trans-
latorssedja God toiksed. Hän oli asian-
tuntijana monissa alaan hiittyvissä ko- 
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miteoissa, mm. Valtiokonttorin selvi-
tyksessä Oversättningsverksaneheten i 
statsförvaltningen (1982) ja Kauppa-
ministeriön selvityksessä Att godkän-
na tolkar och auktorisera översättare 
(1982). Lisäksi hän laati runsaasti op-
pimateriaalia kääntäjien ja tulkkien 
koulutusta varten. 

Hän työskenteli aina hyvin määrä-
tietoisesti ja paneutui tehtäväänsä täy-
destä sydämestään, mitä hankalampi 
ongelma, sitä paremmin hän tuntui 
viihtyvän. Hän nautti parhaiden mali-
dollisten ilmaisujen etsimisestä jokai-
seen tarkoitukseen. Tämä on tehnyt 
lähtemättömän vaikutuksen meihin  

hänen kanssaan yhteistyössä olleisiin. 
Päivi-Solfrid oli tunnettu avosydä-

misyydestään ja ymmärtäväisyydes-
tään. Häneltä saivat neuvoja ongel-
miinsa sekä kääntäjät ja tulkit että 
näiden palveluja käyttävät viranomai-
set. 

Hänehle myönnettiin vuonna 1993 
Suomen Leijonan ritarikunnan 1. Iuo-
kan ritarimerkki ansiokkaasta työstä 
suomen kielen aseman vahvistamiseksi 
Ruotsissa. 

Perheen ja sukulaisten lisäksi häntä 
jäivät kaipaamaan kollegat ja ystävät 
sekä Ruotsissa että Suomessa. 

Paula Ehrnebo 

Vähemmistökirj allisuus kielenhuollosta 
kulttuuriautonomiaan 
Satu M. Gröndahl 

Seuraava artikkeli pohjautuu esitelmään,jonka Ruotsinsuomalaisen 
kielilautakunnan jäsen, fiLkand. Satu Gröndahi piti Pohjoismaisessa 
kielikokouksessa Kööpenhaminassa syyskuussa 1995. 

Kirjallisuuden ej katsota yleensä kuu-
luvan kiclenhuollon alaan. Suomen-
suomalaisen ja ruotsinsuomalaisen 
kielenhuollon tehtävien kuvauksissa 
(Räikkälä 1995, Moisander 1980, Grön-
ros 1981) jätetään kaunokirjallisuus 
mainitsemattakielenhuollon kohderyh-
miä määriteltäessä. Esko Koivusalo 
(1980:33) mainitsee kirjailijat sellai-
sena kielenkäyttäjien kategoriana,joka 
ej tarvitse kiclenhuoltoa: "Yksi tärkeä 
ryhmä jää kaiken kielenhuollon ulko- 
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puolelle - kirjailijat. Heidän tehtävä-
nään on luoda uusia malleja, kuvata 
vall itsevaa todellisuutta tuorein ilmauk-
sin. He eivät kaipaa eivätkä tarvitse 
kielenhuoltajien neuvoja." 

Koivusalon kuvaus ej kuitenkaan 
käsitäkaikkea 'kirjallisuutta',vaankir-
jahlisuuden, jota voisi kutsua 'sanatai-
teeksi'. Kirjallisuus määritellään nk. 
autonomiateorian mukaan kielen auto-
nomiscksi osaksi, jolla on omalakisia, 
kirjallisuudclle tyypillisiä kielelhis-es- 



teettisiä normeja (esim. Wellek-War-
ren: Theory of Literature 1962/1942). 
Koivusalon implisiittinen määrittely 
kirjallisuuden kielestä ej sisällä yleis-
kieltä, joka on kielenhuollon ensisi-
jainen kohde. 

Jos kirjallisuus määritellään käsit-
tämään tekstit, jotka on kirjoitettu 
yleiskielellä, kirjallisuus-käsite välje-
nee ja kielenhuollon kohderyhmiksi 
voi käsittää sellaiset kirjalliset lajit 
kuin työväen- ja harrastelijakirjal-
lisuuden sekä osan viihdekirjallisuu-
desta. Yleistäen voi sanoa, että maj-
nittujen kirjallisuudenlajien kicli on 
lähempänä yleiskieltä kuin sanatai-
teen kieli. 

Koska ruotsinsuomalaisesta kirjal-
lisuudesta osan voi luokitella työväen-
tai harrastelijakirjallisuudeksi, on ym-
märrettävää, etta kirjallisuuskriitikot 
ja kielenhuoltajat ovat käsitelleet kie-
lenhuoltoon liittyviä kysymyksiä ruot-
sinsuomalaisen kirjallisuuden arvoste-
luissa ja analyysissa. Normatiivinen 
kielen tarkastelu ja kielen standardin 
muovaaminen on myös tavallista sel-
laisten historiallisten murroskausien 
aikana, jolloin yhteisö luo tietoisesti 
identiteettiään juuri kielen avulla 
(Bartsch 1987:249-250, Dorian 1994). 

Kielenhuolto ja kirjallisuus 
1800-luvulla 

Kirjallisuuden kieli sai merkittävän ase-
man kansallisen heräämisen aikakau-
della 1 800-luvulla. Kirjallisuuden kie-
lestäkeskusteltiinkiivaasti,siihenotet-
tiin kantaa ja kielenhuoltajat yrittivät 
muovata sitä omien käsitystensä mu-
kaan. 

Euroopan kansalliset liikehdinnätja 
aatteet vaikuttivat Suomessakin ja 
Friedrich Hegelin käsitykselle kielen 
asemasta osana kansallista tiedosta- 

misprosessia löytyi otollinen maaperä. 
Suomen kielen merk itystä korostettiin; 
kansallisen kirjallisuuden tuli perustua 
kansan kieleen. 

Ruotsin menetettyä Suomen Venä-
jälle 1809 alkoi hahmottua erityinen 
Suomen valtio. Venäjänvastaista poli-
tiikkaa perusteltiin mm. kansallisen 
kulttuurin avulla. Kirjakielen kehit-
täminen, suomenkielisen kirjallisuu-
den synty ja kielenhuolto ovat kyt-
keytyneet Suomessa kansallisiin pyr-
kimyksiin. Ilmaisuna arveluttava mut-
ta yleisesti käytetty käsite 'kansalliset 
tieteet' on perintöä 1 800-luvulta, jol-
bin kotimaiset tieteenalat kuten his-
toria, fennistiikka, kotimainen kir-
jallisuusja folkloristiikka saivat alkun-
sa. Käsitteestä 'kansalliset tieteet' ja 
sen tarkoitteesta käydän tosin kes-
kustelua (esim. Mettomäki 1995). 

Kansallisuusaatteen poliittisen oh-
jelman muotoili Suomessa filosofi, 
senaattori Johan Wilhelm Snellman 
(1809 - 81). Teoksessaan Läran otn 
staten (1842) Snellman (1842:11) 
kirjoittaa mm. näin: "ett särskildt språk 
redan innebär och förutsätter en egen-
domlig nationel bildning". Snellman 
(1895:233) oli tietoinen kirjallisuuden 
propagandistisesta arvosta ja hän tekee 
eräässä kirja-arvostelussa ivall isen huo-
mautuksen kirjallisuuden tilasta 1850-
luvun Suomessa: "Man gör ihärdigt 
grammatiker; men man eger en ringa 
litteratur." 

Vuosisadan alussa oli ilmestynyt 
useita suomen kieltä koskevia teoksia, 
mm. Jac. Judenin Försök till utredande 
af finska språkets grammatik (1818), 
Reinhold von Beckerin Finsk Gram-
matik (1824) ja Gustav Renvalhin Finsk 
språk/ära (1840). 

Kuten tunnettua, merkittävä suo-
menkielinen kirjallisuus sai alkunsa 
vasta 1 870-luvulla. Orastavan suomen- 
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kielisen kirjallisuuden kriitikoista lie-
nee tunnetuin kielentutkija August 
Ahlqvist (1826 - 89), joka välillä ar-
vosteli suomenkielistä kaunokirjal-
Iisuutta hyvin ankarasti. Hän tuomitsi - 
monen aikalaisensa hiljaisella suos-
tumuksella - ensimmäisen merkittä-
vän suomenkielisen romaanin,Aleksis 
Kiven Seitsemän veljestä (1870). AhI-
qvist piti Kiven edustamaa murretta 
huononakielimuotonaja negatiivisena 
hän piti"haukkurnisia, kirouksia, sa-
datuksia ja raakoja kuvauksia" (Ahl-
qvist 1874:47). Sitäpaitsi, Ahlqvist 
(1874:41) kirjoittaa, Aleksis Kivi on 
kirjoittanut "ensimmäiset kyhäyksensä 
ruotsin kielellä" eikä mm. tästä syystä 
kyennyt kirjoittamaan suomea suju-
vasti. 

Ahlqvist (1874:50) lopetti arvoste-
lunsa tekemällä huomautuksen Kiven 
mielenterveydestä: "ne [Kiven kuvauk-
set] ovat vaan harhateille joutuneen 
kuvastinaistin säännöttömiä kangas-
tuksia, joita täysijärkinen ihminen ci 
millään lailla voi kutsua taiteentuotta-
miseksi." 

Yrjö Varpio (1993:116) kirjoittaa 
Ahlqvistin kielcllis-esteettisestä luku-
tavasta ja hänen 'kiclellisestä lukukoo-
distaan' kirjallisuuden arvioinnissa. 
'Kielellinen lukukoodi' ci Varpion 
(1993:1 16)mukaantarkoitapelkästään 
oikeakielisyyskysymyksiin puuttumis-
ta, vaan "lukukokemuksen syntyä 
kieliasun synnyttärnän vaikutelman ja 
esteettisen kokemuksen tiiviissä liitos-
sa". Tällainen tapa tulkita ja ymmärtää 
kirjallisuutta oli osoitus tarpeesta yhte-
näistääkirjakieli. Näinkielcllinenluku-
koodi oli aikaansa kuuluva osa keskus-
telussa, joka käsitteli kansalliskirjalli-
suuden muotoutumista. Kysymys oh 
siitä, minkälainen kirjalhisuus ja mitkä 
kansan osat tulisivat edustamaan suo-
malaista kulttuuria. 

Yhteydet ruotsinsuomalaiseen 
keskustelunn 

Keskustelussa ruotsinsuomalaisen vä-
hemmistön asemasta ja kulttuurista 
käytetään osittain sarnanhaisia argu-
mentteja kuin 1800-luvulla, kun puo-
Iustettiin suomalaisen kirjallisuuden 
oikeuksia. Ruotsinsuornalaisen kieli-
varieteetin ja kirjallisuuden kuvaukset 
tuntuvat monin tavoin hiikkuvan 1800-
luvulla alkaneella kansallisen keskus-
telun jatkurnolla. Historiallinen ja yh-
teiskunnallinen tilanne on tietysti en-
lainen. Kansalhisen itsemääräämis-
oikeuden asemesta puhutaan Ruotsis-
sa nykyään kulttuuriautonomiasta ja 
vähemmistöasemasta, oikcudesta suo-
menkieliseen kouhutuksecn ja palve-
huihin jne. 

Esittelen rnuutamia näkökulmia 
ruotsinsuomahaisen kirjallisuuden vas-
taanottoon, esittelyyn ja määnittelyyn 
sekä ynitän suhteuttaa näkökulmat 
kirjallisuuden symbohiseen asemaan 
suomalaisessa kuhttuunikcskustelussaja 
suomalaisuuden hahmottamisessa. 
Ruotsinsuomalainen vähcmmistö,joka 
nykyisellään koostuu noin 443.000 
ruotsinsuomahaisesta (RSKL-lehti 
4/1995), alkoi muovautuaomaksi ryh-
mäkseen ja luoda omaa kulttuuri-
identitcettiään 1 970-luvulla. Suurin 
muuttoaalto alkoi Iaantua 1970-luvun 
alkupuolella,japianperustcttiin monia 
järjestöjä, niiden joukossa Ruotsin-
suomalaisten Kirjoittajien Yhdistys 
(1975) ja Ruotsinsuomalainen kieli-
lautakunta (1975). 

Kun ruotsinsuomalaiset alkoivat 
tuottaa kirjalhisuutta 1970-luvulla, 
siihen liitettiin suunia odotuksia. Osmo 
Hormia (1976:10) määritteli ruotsin-
suomalaisen kirjallisuuden tehtävän 
näin: "Ruotsinsuomalaisen väestöryh-
män tuhevaisuus riippuu hyvin suurcsti 
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siitä, mihin tuloksiin meidän sanatai-
teilijamme pääsevät." Yhtymäkohdat 
snellmanilaiseen ideologiaan ovat sel-
keät: suomalaisen kansanosan tule-
vaisuus määräytyy omakielisen kirjal-
lisuuden tasosta. 

Pohdittaessa ruotsinsuomalaisten 
asernaa voidaan viitata suoraan viime 
vuosisadan kansallisusaatteeseen, ku-
ten Matti J. Korhonen (1979) tekee 
artikkelissaan Vähemmistökysymys 
kulttuuripoliittisena ongelmana: "His-
torien vittnar om hur det nationella 
uppvaknandet, alltså medvetande-
görandet av den nationella identiteten 
har alltid varit bundet till språket." 
(lainaus ruotsinnoksesta) 

Hegeliläis-snellmanilaisen perin-
nön vanavedessä voi asettaa kyseen-
alaiseksi sellaisen kansanosan tulevai-
suuden, joka ci tuota korkeatasoista 
kulttuuria. 

Maijaliisa Jokinen (1994) mainit-
see ruotsinsuomalaista kulttuuriakäsit-
telcvässä artikkelissaan, että vähem-
mistöille taide ja nimenomaan taiteen 
kommunikatiivinen luonne on "elämän 
ja kuoleman kysymys". Ruotsalaisessa 
"kaiuttomassa tilassa 1- - -I typistyy ja 
invalidisoituu ensin kieli, kielen myötä 
sanottava, sanottavan myötä identi-
teetti, identiteetin myötä kaikki muu. 
Tarkoitantodellakaikki—en 'ej mitään', 
mitä 'kaikki' myös merkitsee tämän 
päivän suomessa." 

Ruotsinsuomalaisten kielestä ja 
kulttuurista käytetyt voimakkaat ja 
äärimmäisiä vaihtoehtoja (elämä - 
kuolerna, kaikki - ci mitään jne.) ku-
vaavat ilmaisut kertovat kiintoisasti siitä 
affektisesta tavasta, jolla samankieli-
scen vähernmistökulttuuriin saatetaan 
siirtolaisten lähtömaassa suhtautua. 
Artikkcli julkaistiin Kanava-lehdcssä 
(vuotccn 1973 Suomalainen Suomi), 
jota julkaisevat mm. Suomalaisuuden  

liitto ry. ja Korkeakoulu- ja tiedepoliit-
tinen tutkimussäätiö. 

Viime vuosisadan kansallismieli-
nen iskulause "suomen kieli tulee ke-
hittää kulttuurikicleksi muiden kult-
tuurikiclten (crityisesti ruotsin) rin-
nalle", on jättänyt jälkcensä ruot-
sinsuomalaisen kielenhuollon tehtä-
vienkuvaukseen: "Ruotsinsuomalaisen 
kielenhuollon kaikkein keskeisimpiä 
velvoituksia on vastaaminen siitä, että 
suornen kieli toimii tässä maassa kaik-
ki ehdot täyttävänä ku/ttuurikielenä 
kaikilla yhteiskuntaelämän tasoilla." 
(Hormia 1981:6, kurs. tässä) 

Kamppailu suomen kielen ja kult-
tuurin kelpaavuudcsta jatkuu, nyt 
Ruotsin rajojen sisällä. Mutta onko 
suomcnsuomalaisella, kansallisella 
argumentoinnilla selitys- ja välinear-
voa ruotsinsuomalaisen kulttuurin 
analyysissa? 

Kirjallinen lukukoodi ruotsin-
suomalaisen kirjallisuuden 
vastaanotossa 

Kielitieteellinen keskustelu ruotsin-
suomesta (esim. Lainio 1995), debatti 
suomen kielen asemasta Ruotsissa ja 
vaatimukset vähcmmistöascmasta ovat 
tärkeitä osia tämänhetkisessä kulttuuri-
keskustelussa ja ne muovaavat ratkai-
sevasti ruotsinsuomalaisen kirjallisuu-
den lukijan odotushorisonttia. Tämän 
lisäksi odotushorisonttiin vaikuttaa 
ruotsinsuomalaisen yhteisön status 
suomen suomalaisessa kulttuurissa. Voi 
olcttaa, ettäAhlqvistin kielcllistä luku-
koodia muistuttavaa lukutapaa käyte-
tään ruotsinsuomalaisen kirjallisuu-
den arvioinnissa. 

Käsittelen tässä joitain kielellisiä 
argumentteja,joita ruotsinsuomalaisen 
kirjallisuuden kriitikot ovat käyttänect 
kirja-arvostcluissaan. Tämän lisäksi 
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kiinnitän huomiota arviointeihin, jois-
sa näkyvästi ohjataan kirjoittajaa, esi-
merkiksi kyseenalaistamalla teoksen 
aihe tai arvo siirtolaiselämän relevant-
tinakuvauksena. Kielenkommentointi 
on tietysti elimellinen osa kirjallisuus-
kritiikkiä. Huomiotani on kuitenkin jo 
monet vuodet kiinnittänyt sekä kie-
lellisten kommenttien runsaus että nu-
den toisinaan värittynyt sävy ruotsin-
suomalaisen kirjallisuuden vastaan-
otossa. Vaikuttaa siltä, että vähemmis-
tökirjallisuuden kriitikot toimivat 
eräänlaisina epävirallisina kielenhuol-
tajina. 

Aineistoni koostuu 40:stä ruot-
sinsuomalaisen kirjallisuuden arvos-
telusta, esittelystä ja yleiskatsauksesta 
vuosilta 1976 - 1994. Materiaalinani 
ovat olleet mm. Liekki-lehden kirja-
arvostelut vuosilta 1984 - 94 ja pan 
Iaajaa Helsingin Sanomien ruotsin-
suomalaista kirjallisuutta koskevaa 
artikkelia. Tämän lisäksi olen käyttänyt 
sekä Ruotsissa että Suomessa ilmes-
tyneiden julkaisujen (mm. Demari, 
Ruotsin Suomalainen, Näköpiiri) 
aiheeseen kuuluvia kirjaesittelyjä. Ti-
lanpuutteen tähdcn lähdeluetteloon on 
tehty viite vain pitkiä arviointeja lainat-
taessa, mutta ej esim. yksittäisten ad-
jektiivien kohdalla. OIen myös itse 
arvostellut ruotsinsuomalaista kirjal-
Iisuutta. Analyysissa käsittelemiäni 
arvottamistapoja löytyi myös omista 
artikkeleistani. 

Tutkimukseni—tai paremminpisto-
kokeeni —ej ole täydellinen materiaalil-
taan sen paremmin kuin metodiltaan-
kaan. Tarkoituksena on ensisijaisesti 
micttiä kritiikin kielellistä argumen-
tointia ja sen vaikutusta ruotsinsuo-
malaisen kirjallisuuden arvioimiseen. 
Aineistossa, joka jää tämän esityksen 
ulkopuolelle, on myös neutraalia kie-
lellistä kritiikkiä. 

Yli puolet (24) arvosteluista sisälsi 
kjelelljsjä kriteerejä, joita käytettiin 
teosten arvottamiseen. Arvottavien 
kommenttien suuresta määrästä voi 
päätcllä, ettäkjelelljsillä kriteereillä on 
merkjttävä funkt jo ruotsinsuomalaisen 
kirjallisuuden vastaanotossa. Kjelteisiä 
arviointeja kjelestä oli 16, myönteisiä 
8. 

Myönteisiä kielelljsiä arviointeja 
saivat teoksjstaan useimmiten vakijn-
tuneet kirjaihijat, joilla oli yhteyksiä 
suomensuomalaisiin taj riikinruotsa-
laisjjn kirjayhtiöihin, kuten Arja Uusi-
talo, Kati Laine-Sveiby, Klaus Vjking 
ja Marja Räihä. 

Samassa arvostelussa saattoi olla 
sekä kielteisiä että myönteisiä arvo-
tuksia. Suomensuomen normeihin 
verrattaessa saatettiin ruotsinsuoma-
laisen kirjallisuuden kieleen suhtautua 
ncgatiivisesti, mutta samanaikaisesti 
voitiin nähdä ruotsinsuomalainen dia-
logi positiivisena. Leksikaalinen inter-
ferenssi - ruotsalaistcn sanojen käyttö 
- voitiin nähdäpositiivisena tyylillisenä 
tehokeinona. Myös sitaattilainojen 
käyttö saatettiin nähdä onnistuneena 
tyyhikeinona. 

Useissa arvosteluissa mainittiin, että 
teos olisi kaivannut kielentarkastusta 
ja tyyliseikkojen hiomista. Monet krii-
tikot ovat huomauttaneet, että tyyliri-
k()t aiheuttavat tahatonta korniikkaa. 
Kielenhuoltokysymykset,joihin artik-
keleissa puututtiin, ovat tuttuja kaikil-
le suornalaisille kielenhuoltajille. Ar-
vostehijat mainitsevat oikeinkirjoituk-
sen, yhdyssanat ja välimerkit toistuvina 
ongelmina. Norninin-javerbintaivutus 
ja objektin sija ovat usean arvostehijan 
huohena. Substantiivitauti mainitaan 
muutamissa artikkeleissa.Tämäntyyp-
pisiä havaintoja ruotsinsuornalaisen 
kirjalhisuuden kiclestä on myös esittänyt 
MaijaliisaJokinen tutkielmassaan Siel- 

8 - Kieliviesti 111996 



lä kykenee svenskaarnaan ja finskaa-
nzaan (1984). Työ ej kuulu kirjallisen 
vastaanoton piiriin eikä sjtä ole käsitel-
ty arvostelujen yhtcydessä. 

Myönteisissäkommenteissa saatet-
tim kuvata oikeinkirjoituksen normin-
mukaisuutta vaikkapa adjektiivilla 
"kiitettävä", kielellistävarmuutta ilmai-
sulla "sujuva". Kirja voi olla myös kir-
joitettu "erinomaisella suomen kielel-
lä". 

Useimmat kriitikkojen kielteisistä 
huomautuksista koskevat ruotsalai-
suuksia ja kliseemäistä, vanhanaikai-
sen kuvakielen käyttöä. Ruotsalai-
suuksien tarkastelulla on oma ja pitkä 
kielipoliittinen traditionsa suomalai-
sessa kielenhuollossa. Materiaalissani 
jotkin kriitikoiden mainitsemista ruot-
salaisuuksista ol ivat selvästi virheellisiä 
tulkintoja. Mainittakoon, että profes-
sori Erik Andersson kertoj Pohjois-
maisessa kielikokouksessa 16.9.1995 
Kööpenhaminassa, että suomenruot-
salaisten käsikirjoitusten kieltä ofi kor-
jattu virheellisesti, kun kysymyksessä 
olivat oletetut fennismit eli suomen 
kiehen vaikutus suomenruotsiin. Kuva-
kielen toistuva kritikointi selittyy pal-
jolti sihlä, että useat arvostelluista teok-
sista olivat runokokoelmia. 

Kolmessa negatiivisia kielelhisiä 
argumentteja sisältävässä arvostelus-
sa puututtiin erikseen sananvalintaan. 
Kielteisesti arvotetut ilmaisut olivat 
puhekieltä, murteehlisuuksia tai kiro-
sanoja. Niitä saatettiin luonnehtia 
sanoin "rumia sanoja", "sopimaton", 
"puohirivo","kaksimielinen","törkeä", 
"moraaliton"jne. Sananvahinnan arvot-
taminen on tyylikysymys, eikä tarkoj-
tukseni ole väittää, etteikö ruotsin-
suomalaisessa kirjallisuudessa (kuten 
kaikessa kirjalhisuudessa) sattuisi tyy-
likömmähdyksiä. Pyrin kuitenkin tässä 
ensisijaisesti hahmottamaan kuvaa  

arvottarn isesta kirjall isuuskritiikissä. 
Arvosteluissa saatettiin suhtautua 

negatiivisesti teoksen kuvaamiin ta-
pahtumiin ja ruotsinsuomalaisista 
annettuun "huonoon kuvaan". Ruot-
sinsuornalaistcn clärnä oli crään arvos-
tehijan mukaan kuvattu siten, että se oh 
enimmäkseen "kiroarnista, ryyp-
päämistä, huoraamista, huutamista, 
huonovointisuutta" tal ruotsinsuorna-
lainen kirjallisuus saattoi huonoim-
millaankertoavainkirjoittajan"pahasta 
olosta". 

Sairas kulttuurin muoto? 

Ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden kie-
Ii esitehlään suhteessa suomensuo-
meen ja vallitscviin kielenhuoltonor-
meihin. Ilman suomensuomalaisia teok-
siakoskevaa vertailumateriaahia on val-
kea arvioida lopuhlisesti, onko kielel-
lisen arvottamisen osuus ruotsinsuo-
malaisten teosten kohdahla suurempi. 
Käsittelemieni arvostelujen yksityis-
kohtainenja vähistä tunnepitoinen sävy 
viittaa kuitenkin siihcn, että erityistä 
huomiota oli kiinnitetty kriteercihin, 
jotka ovat tyypillisiä kielehliselle luku-
koodille. Sen enempää Suomesta kuin 
Ruotsistakaan hienee vaikea löytää 
muita kirja-arvosteluja, joissa arvos-
telijat ovat vaivautuneet nimcämäänja 
analysoimaan 10 - 15 kieliopilhista 
virhettä! 

Kriitikoiden kielteiset metaforat 
sekä kiehivirheitä että ruotsinsuoma-
laista kirjahhisuutta kuvattaessa saat-
toivat hiittyä sairauksiin. Ruotsinsuo-
malaisen kirjahhisuuden sanottiln kärsi-
vän "lastentaudeista" ja puutostilasta". 
Kielikuvatja proosa saattoi olla "ontu-
vaa", kiehi "invahidisoitui" ja oh "anee-
mista", ruotsinsuomalainen yhteisö 
kärsi "immuunikadosta". Ruotsinsuo-
malaista tekstiä saatettiin verrata p0- 
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lio-tautiseen, joka "raahautui eteen-
päin". Vaikka sairaus-metaforia ci käy-
tetty monessa artikkelissa, ne avaavat 
mielenkiintoisen nakökulman ruotsin-
suomalaisen kirjallisuuden kuvauk-
seen. Materiaalissani oli myös esi-
merkkejä siitä, että teoksen kirjoittajan 
henkinen terveys asetettiin kyseen-
alaiseksi. 

Ruotsinsuomalaisessa debatissa on 
usein lainattu Pentti Saarikosken har-
voja lausumia täkäläisestä kirjahlisuu-
desta. Myös Saarikoski (1980:112-113) 
käytti sairauteen liittyvää ilmaisua 
kommentoidessaan erään kirjoitus-
kilpailun tuloksia 1970-luvulla. Saari-
koski ihmetteli, onko ruotsinsuoma-
laisia kirjailijoita pidettävä"jonkin-
haisina vammaisina", koska näihin 
sovehlettiin hänen mukaansakilpailussa 
lievempää arvosteluasteikkoa kuin 
muihin kirjailijoihin. 

Kärjistäen voi sanoa, että ruotsin-
suomalaista kirjahlisuuttajakirjoittajien 
käyttämää kieltä voidaan paikoin ku-
vata eräänlaisina sairaina kulttuurin il-
mentyminä. Sairauksiin liittyviä meta-
foria on suomen kieltä analysoitaessa 
k.ytetty aiernmin mm. kuvattaessa vie-
raiden kielten vaikutusta kirjakieleen. 
Martti Rapola (1963:131, kurs. tässä) 
luonnehtii tätä vaikutusta kirjoittaes-
saan suomenkielisen proosan alkuvai-
heista: "Kirjakielemme sai jo syntymäs-
tään sairaanperinnön,josta se ci kyen-
nyt toipumaan, ennen kuin kansan ko-
ko koulukasvatus oli muutettu äidin-
kieliseksi, ts. vasta 1800-luvun loppu-
kymmenien kuluessa." 

Saatetaanko ulkomaillajaerityiscs-
ti Ruotsissa käytetty suomen kiehi ja 
uusi suomenkiehinen kulttuuri mieltää 
suomalaisen kulttuurin - ja suomalai-
suuden - sairaiksi ja rappeutuviksi 
muodoiksi? Tähän viittaavat myös eräät 
ruotsinsuomesta kirjoitetut artikkehit  

(Leppäkoski-Räinä 1976, Sahiman-
Karlsson 1986). Leimahlista ruotsin-
suomalaisuudesta muodostuneelle ku-
valle on, että Suornen kielen perussana-
kirjassa (1992) hakusanan 'ruotsinsuo-
malainen' jälkeen annetaan seuraava 
esimerkki: "R[uorsinsuonialaijsren 
kielivaikeuder". 

Ruotsinsuomalainen kirjallisuus ja 
virallinen kielenhuolto 

Bertil Molde (1975:295) kirjoitti Ruot-
sinsuomalaisen kiehilautakunnan pe-
rustamisvaiheessa, että Kiehilautakun-
nalla tulee olemaan Janus-kasvot; yh-
det kasvot katsovat Suomeen ja toiset 
Ruotsiin. Kaksi vuosikymmentä myö-
hemmin voi uurnoilla, että käytännön 
työ on ollut vähintään hydramaista; 
työtehtävät ovat lisääntyneet ja kenttä 
on laaja. Ruotsinsuomalaiscssa kielen-
huoltotyössä on kiinnitetty huomiota 
täällä ilmestyvään kirjallisuutcen, vaik-
ka järjestelmälhistä kielenhuoltotyötä 
ci sen suhteen ole tehty. 

Monet kynäilijät ovat osalhistuneet 
kiehenhuoltokursscihin ja Liekissä on 
julkaistu kahtecn otteeseen kynäilijöille 
suunnattua kielenhuoltopalstaa. 

Kirjalhisuuskriitikko Hilja Mörsärin 
kielipalsta ilmcstyi cnsimmäisen ker-
ran Liekissä 2/1981 ja se jatkui seu-
raavana vuonna. Ruotsinsuomalaisen 
kielilautakunnan sihteeri Paula Ehrne-
bo esittehi kiehipalstansa Suomen kic-
len koukeroita vuoden 1995 ensim-
mäisessä Liekissä. Kielikysymyksistä 
on myös kirjoitettu satunnaisesti, esi-
merkiksi Hely Leppäkoski-Räinä kertoi 
ruotsalaisuuksista lehdcn ensimmäi-
sessä numerossa vuonna 1976. Artik-
kclissa mainittiin mm., että suoma-
laisten siirtolaisten kiehi ci enää ole 
puhdasta suomcaja että kieli alkaa tur-
meltua vieraaseen maahan saapumisen 
jälkeen. 
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Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan 
puhelinneuvonnasta tehdyssä tutki-
muksessa kävi ilmi, että melkein 89 % 
asiakkaista soitti työnsä vuoksi (Ennab 
1985). Tutkimus käsitteli puhelinneu-
vonnan toimintaa vuosina 1984-85. 
Suurin osa ruotsinsuomalaisistakirjoit-
tajista ej ole ammattikirjailijoita; kynäi-
lijät eivät käytä kielilautakunnan puhe-
linpalvelua kovin runsaasti. Kynäilijät 
ovat kuitenkin esittäneet toivomuksia 
kielenhuollon kuulumisesta kirjoit-
tajakursseille (esim. Korpimäki 1989). 

Ruotsinsuomalaisellc kirjallisuu-
delle suositellut ohjeet noudattavat 
suomensuomalaisia kielenhuolto-
normeja. Uscat kriitikot ovat olleet 
yksimielisiä siitä, että ruotsinsuomea 
voi ja tulec käyttää dialogissa. Kielen-
huoltajanaOsmoHormia(1981:6,kurs. 
tässä) antaa kaksi neuvoa ruotsin-
suomalaiselle kirjoittajalle: "Kertova 
teksti pitäisi pysyttää kaikissa olennai-
sissa suhteissa nykysuomalaisena ja se 
pitäisi saada entistä vivahteikkaam-
maksi [sic.]. Dialogireksti pitäisi rea-
listisissa siirtolaisolojen kuvauksissa 
pysyttää mahdollisimman lähellä ruot-
sinsuomalaisen puhekielen variantteja, 
jotkaovatkirjoittajille itselleen varmasti 
tuttuja." 

Periaate on sama kuin vaikka Väinö 
Linnan (ja monen muun kirjailijan) 
käyttämä. Linna käyttää järjestelmäl-
lisesti kielen eri varieteetteja, murteita, 
Tuntemattoman sotilaan vuorosanois-
sa. Ruotsinsuomalaisen kirjoittajan on 
tosin vaikea saada asiantuntijan apua 
vuorosanojensa tarkastamisessa, kuten 
Linna sai. Ruotsinsuomi on vastamuo-
toutumassa ja sen kielelliset ominais-
piirteet paljolti määrittelemättä. 

Snellman ja Linna matkalaukussa 
On ilmeistä, että ruotsinsuomalaisellc 
kirjallisuudelle on annettu sekä Ruot- 

sissa että Suomessa rnerkityksiä, joi-
den kaikupohja ja kantovoima ovat 
laajemmat kuin yksityisten teosten tai 
koko ruotsinsuomalaisen kirjallisuu-
den. 

Ruotsinsuomalaiseen kirjallisuu-
teenon suunnattu odotuksia,jotka lut-
tyvät vähemmistön statuksen paranta-
miseen ja vahvan vähemmistöiden-
titeetin luomiseen. Ruotsinsuomalainen 
kirjallisuusja sen harrastelijamaisin osa 
tuntuu olevan altavastaajana keskuste-
lussa, joka koskee ruotsinsuomalaisia 
siirtolaisiaja heidän kulttuuriaan. Tässä 
voi nähdä nnnakkaisilmiön Ahlqvis-
tin närkästykselle siitä, että Kiven teok-
sia arvostettiin uuden, suomenkielisen 
kirjallisuudcn edustajina ja kansan-
Iuonteen osuvina kuvauksina. Ahlqvis-
tin (1874:50) mukaan Seitsenjän 
ve/jeksen kieli ej ollut kunnollista suo-
mea. Tcos ej myöskään kuvannut 
suomalaisiaoikealla tavalla vaan se oh 
"kansaa häpäisevä". 

On luonnollista, että suomalais-
kansallinen perintö on seurannut sur-
tolaisia Pohjanlahden ylitse. Liekin 
ensimmäisessä numerossa (1/1976) 
esiteltiinlaajakulttuurikeskustelu,jos-
sa mm. Osmo Hormia pohti sitä, mil-
laiseksi ruotsinsuomalaisen kirjalli-
suuden tul i muovautua tulevaisuudes-
sa. Tulisiko sen kehittyä kansallisen 
kirjallisuuden manttelinperijäksi vai 
erityisesti ruotsinsuomalaiseksi kir-
jallisuudeksi,joka mahdollisestijatkaisi 
työväenkirjallisuuden perinteitä? 

Klisceksi ruotsinsuomalaisessa kult-
tuurikeskustelussa on jo muodostunut 
Se Suuri Siirtolaisromaani,jokaei vain 
ilmesty (esim. Sällberg 1989, Uusitalo 
1994). Merkityksehlisen kirjallisen 
teoksen odotus yhteisön identiteetin 
muovautumisvaiheessa on vanhaa 
perua sekin. Eräs innostunut kriitikko 
kirjoitti Aleksis Kivestä viitaten Mes- 
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siaaseen: "HLin [Kivi] on niin perin 
historiallinen tapaus että taitava proph-
eta olisi hänen tulonsa tietänyt ennus-
taa" (Ahlqvist 1974:40). Suomen kan-
salla on myös tuoreessa muistissaKale-
valan (1849) dynaaminen painos kan-
sallisessa keskustelussa. 

TäIIä vuosisadalla Suomessa on 
ilmestynyt monia teoksia,joilla on ollut 
kansallisesti eheyttävä vaikutus. Kan-
sakunnan traumaattisimpia kokemuk-
sia ovat olleet kansalaissota 1917 ja 
talvi- ja jatkosota 1939-44. Näitä kan-
sallisia tragedioita on työstetty mm. 
F.E. Sillanpään Hurskaan kurjuuden 
(1918) ja Väinö Linnan Tuntematto-
man sotilaan (1954) ja Täällä Pohjan-
tähden alla -trilogian (1959-62) avulla. 
Teokset ovat kukin omalla tavallaan 
kuvanneet Suomen valtion ja kansan 
syntyhistoriaa, genesistä, ja ne ovat 
vaikuttaneet kansakunnan itsekuvaan, 
menneisyyden tulkintaan ja tulevai-
suuden hahmottamiseen. 

Miksi kirjallisesti korkcatasoisia 
siirtolaisromaaneja, kuten Hannu Yli-
talon trilogiaa tai Martta Matinlom-
polon Ken tietäis huornisen (1976), ej 
ole kvalifioitu Niiksi Suuriksi? Teos-
ten vastaanotto on ollut myönteistä, 
mutta ruotsinsuomalainen lukijakunta 
ci ole omaksunut teoksia identiteettin-
säsymboleiksi. Uskosananeheyttävään 
ja parantavaan mahtiin tuntuu elävän, 
muttaruotsinsuomalaiscssa todellisuu-
dessakirjallisuuden vaikutusmahdolli-
suudet ovat olleet rajallisia. Kirjallisuu-
den asema ja vastaanotto yhteiskunnas-
sa ovat muuttumassa, mutta civät ne 
kirjallisuutcen suunnatut odotukset, 
jotka ovat suomalaisen identiteetin 
perusosia. 

Toinen asia on, että modernit, indivi-
dualistisetja feministiset teokset kuten 
Arja Uusitalon Meren syli (1992) tai 
Asta Piiroisen Kesromadonna ja nais- 

rensyöjä (1994) eivät sovi etnisen 
ryhmän identiteetin edustajiksi. Es-
teettisesti jakirjallisesti arvioiden toiset 
kuuluvat ruotsinsuomalaisen kirjalli-
suuden cliittiin ja ne ovat yhtcismital-
lisia suomensuornalaisen laatukirjalli-
suuden kanssa. Näiltä teoksilta puuttuu 
kuitenkin yksi ominaisuus, josta on 
tullut suomalaiscn kansalliskirjalli-
suuden lajimerkki: maskuliininen, 
eeppinen kerronta. 

Onko rumaa olla 
ruotsinsuomalainen kirjailija? 
Ruotsinsuomalaisen kirjall isuudcn vas-
taanotossa esiintyy samanlaista stigma-
tisointia kuin ruotsinsuomalaiscn kieli-
varietcetin arvioimisessakielimuotona 
(vrt. Lainio 1988). Ruotsinsuomalainen 
kirjallisuus saatetaan käsittää ja määri-
tellä ensisijaisesti harrastelijakirjalli-
suudeksi, vaikka siihen kuuluu sekä 
esteettisesti korkeatasoista että moder-
nia kirjallisuutta. 

Tällaiseen määrittelyyn lience osal-
taan vaikuttanut Finn-Kirjan markki-
noille suoltama tuotanto 1 970-luvulla. 
Ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden 
yleiskatsauksissa on usein keskitytty 
juuri Finn-Kirjan tuotantoon (esim. 
Jokinen 1978, Mörsäri 1980, Gröndahi 
1984, 1985), vaikka ruotsinsuomalaisen 
kirjallisuuden voi hahmottaa laajem-
min. Marjaliisa Pynnönen (1991:100-
105) csittääkin väitöskirjassaan Siirto-
laisuuden vana vedessä väljän määrit-
telyn ruotsinsuomalaiselle kirjallisuu-
delle. 

Rutinoituneimmat kirjoittajat ovat 
miltei poikkeuksetta hakeutuneet suo-
mensuomalaisille tai ruotsalaisillc kus-
tannusmarkkinoille. Stigmatisoinnin 
seurausta voi olla se, että kirjailijat 
välttävät leimautumista juuri ruotsin-
suomalaisiksikirjailijoiksi.Yksi lupaa-
vimmistatäkäläisistäkirjailijoista, As- 
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ta Piiroinen (1995), ej omien sanojen-
sa mukaan osall istunut antologiaan 122 
ruotsinsuomalaista kynäilijää (1995), 
koska hän ej koe jtseään nimenomaan 
ruotsinsuomalajseksj kirjailijaksi. 

Ruotsinsuomalajsen kirjallisuuden 
olemassaolon kieltäminen voi olJa 
stigmatisoinnin seurausta. Näin on 
ruotsinsuomalaista kulttuuria ja kir-
jallisuutta kuvannut monissa yhteyk-
sissä mm. Antti Jalava, joka paradok-
saalista kyllä on aiheiltaan ruotsjn-
suomalajsen kirjallisuuden prototyy-
pin edustaja. Jalava tosin kirjoittaa 
ruotsiksija hän on käsittääkseni nähnyt 
oman tuotantonsa osana Ruotsin 
kirjallisuutta. 

En väitä, että ruotsinsuomalaisen 
kirjallisuudenainoalegitiimi taustaolj-
si suomalainen kirjallisuus tai siirto-
laiskirjallisuus, mutta on oireellista, kun 
yhteys läheiseen viiteryhmään pyritään 
kieltämään. 

Tunntepitoinenja värittynyt keskus-
telu ruotsjnsuomalaisesta kirjallisuu-
desta kertoo rjstjrjjtajsjsta tunteista, 
joita vähemmistökulttuuri herättää sekä 
tulo- että Iähtömaassa, olletikin kun 
lähtömaa on nuori kulttuurivaltjo. Jos  

siirtolaiskirjallisuus sijoitetaan suo-
mensuomalaisen (kansallis)kirjal-
lisuuden jatkumolle ja sijhen sovel-
letaan tjukahkoa esteettis-normatjivis-
ta arvosteluasteikkoa, johon liittyy kie-
lellinen arvottaminen, voi pahimmil-
laan syntyä suhteellisuustajultaan hä-
märtynyttä kirjallisuuskritiikkiä, jossa 
ej välttämättä oteta huomioon kirjal-
lisuuden en Iajejaeikä mille tyypillisiä 
erityispiirteitä. Krjtijkjn seljttävä arvo 
ja analyyttinen taso saattavat kärsiä. 

Ruotsinsuomalaiseen kirjallisuu-
teen suunnatut odotukset kuvaavat 
enimmäkseen valikojdun, kirjallisesti 
ja kielellisesti kiinnostuneen lukijan 
odotuksja. Kiintoisa kysymys ruotsjn-
suomalaisen kirjallisuuden vastaan-
otosta ja merkityksestä laajemmalle 
lukijakunnalle jää tässä yhteydessä 
käsittelemättä. Arvelisin, että suuri osa 
vähemmistöpolitiikkaa seuraavista 
ruotsinsuomalaisista suuntaa vähjntään 
yhtä paljon toiveita EU:n suomiin 
mahdollisuuksiinja vaikkapaEBLuLin 
(The European Bureau for Lesser Used 
Languages) julkilausumiin kuin kon-
sanaan täkäläiseen kirjallisuuteen. 
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Keskustelua 
Kieliviestissä viimc vuonna alkanut ja sittemmin muissakin 
lehdissä käyty keskustelu ruotsinsuomesta jatkuu seuraavilla 
sivuilla. Kiel iv iestin toimitus oli toivonut useampien ruotsin-
suomalaistenjaruotsinsuomestakiinnostuneiden osallistuvan 
keskusteluun. Vahitettavasti on kuitenkin todettava, ettei meidän 
kielemme, ruotsinsuornen tulevaisuus tunnu riittävän tärkeältä 
seikalta. Vielä ej onneksi ole liian myöhäistä - mutta aika 
kuluu. 

Anita Sällbergille 
Leena Paalanen 

Anita, 
olet onnentyttö: sinulla on kaksi äidin-
kieltä, suomi ja suomenruotsi, ja sitä-
paitsi käytät molempia kieliä työssäsi 
kirjallisuuden kääntäjänä. - Eipäparem-
min voisi olla! 

Ihmisen äidinkieli on se kiehi,jonka 
hän pienenä oppii - äidiltä, isältä, iso-
vanhemmiltaja monilta muilta. Aidin-
kielessä on tunneperäinen lataus - la-
taus, joka ej synny itsestään ja auto-
maattisesti, kun aikuisina opettelem-
me vieraita kieliä tai kun kirjoitamme 
äidinkieltä (mitä kauempana kirjoitettu 
kiehi, esim. kansliakiehi tai tieteen kieli, 
on puhutusta kielestä, sitä enemmän se 
on kieltä, jota nimitän isänkieleksi). 

Ainoastaan äidinkielessä on se tun-
neperäinen pohja, josta itsekin sanot, 
että"siinä on hehkua, joka lämmittää 
meitä vieraassakin kieliympäristössä". 

Siksi en ymmärrä, miksi haluaisit 
riistää ruotsinsuomalaisilta lapsilta 
oikeuden heidän omaan äidinkieleensä 
ruotsinsuomeen. Sillä on aivan sama 
tunnearvo heille kuin suomen kielellä  

on meille. Kirjoitat: "Omakieli on iden-
titeettimme. Sekakieli, joka kasvaa 
eroon siitä, vie meiltä myös identiteet-
timme. Silloin olemme todellakielettö-
miä, juurettomia maahanmuuttajia." 

Siinäpä se. Sekakieli on ongelma 
meille, jotka olemme aikuisina muut-
taneet Ruotsiin, kielemme kuihtuu, 
vaikka kuinka yrittäisimme taistella 
vastaan. Ruotsinsuomesta ej voi kos-
kaan tulla meidän äidinkieltämme, 
olemme siihen jo liian vanhoja. Siksi 
on tärkeää, että ymmärtäisimme antaa 
arvoa ruotsinsuomalaisten lasten äidin-
kielelle. He tarvitsevat kaiken mahdol-
lisen tuen, jotta he pystyisivät kehit-
tämään vahvan ruotsinsuomalaisen 
identiteetin. 

Kaikki äidinkielet kehittyvät par-
haiten suotuisassaja myönteisessä kas-
vuympäristössä. Sitä kirjallisuusknitik-
ko Kaija Valkonen kutsui eräillä luovuu-
den kursseilla semioottiseksi para-
tiisiksi. 

Tällaisessa kielen paratiisissa lasta 
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lähellä olevat ihmiset suhtautuvat ilol-
la ja rakkaudella kaikkeen siihen mitä 
lapsi sanoo. Kaikki on oikein. Kehitys 
onkin huimaavan nopeaa, neljässä 
viidessä vuodessa äidinkieli!äidinkielet 
ovat valmiit - kaikki mitä tämänjälkeen 
tapahtuu kielenkehityksessä on vain 
marginaalista. 

Kuitenkin kirjoitat Anita: "Mutta 
ej, ej, ej! Sydämeni, aivoni, jokainen 
soluni protestoi: ruotsinsuomesta ej voi 
tulla kenenkään äjdinkielta..... 

Olen opettanut 25 vuotta ruotsin-
suomalajsia lapsia - aluksi suomen kie-
lessä, kunnes huomasjn, että se ei ollut 
hejdän äjdinkieltään - he puhuivat 
jotakin muuta. Kun ymmärsin sen, 
heräsi utel iaisuuteni, millaista tämäkieli 
on, mitä siitä kehittyy? 

Järjestinkouluunsemioottisen para-
tiisin jatkumon. Ruotsjnsuomella on 
äidinkielen arvo, sjtä voi käyttää sekä 
puheessa että kirjoituksessa. Kaikki 
oppilaani ovat äidjnkielensä hyviä, 
jotkut loistaviakin käyttäjiä. 

Anita, suhtaudut kovin kielteisesti 
ruotsinsuomeen, kun sanot: "Sallin 
itseni käyttää jopa tätä kyseenalaista 
ruotsinsuomea, käytän röyhkeästi, tie-
ten tahtoen, ruotsalaissanoja suoma-
laisin päättein, lainasanoja, väännöksiä, 
huonoja muunnoksia, sillä sisälläni tie-
dän kuitenkin osaavani oikeata suomea. 
Sitä, josta olen ylpeä". 

Mjnusta olisi paikallaan, että myös 
ruotsjnsuomen osaajat saisivat olla  

ylpeitä omasta äidjnkielestään, vaikka 
se ehkä me idän korvissammekuulostaa 
sellaiselta, joksi sjnä sjtä kuvaat. 

Rjtva Liikanen kirjoitti Helsingin 
Sanomissa 24.12.1994 meän kielestä, 
Bengt Pohjasesta ja hänen raamatun-
käännöksestään näjn: 

- Kirjailija Bengt Pohjasen hyppy-
sissä sana muuttuu lihaksi; ej sen täh-
den, että hän on entinen pappi, vaan 
sjksj, että hänen kielensä elää. 

- Meän kielj käyttäytyy jostain 
kummallisesta syystä toisella tavalla 
kuin suomen tai ruotsin kieli. Se on pal-
jon hellempi ja rohkeampi kuin esim. 
suomj, sillä sehän ej siivoa mitään eikä 
kaunjstele, vaan kertoo eloisasti vaik-
kapa sen, miten juutalaiset haeskelevat 
Jeesusta surmatakseen tämän: 

"No, sillojn net taasen frejstasit 
piättää sen, mutta se livisti niitten 
käsistä." 

- Kaikki eivät pidä meän kielestä, 
eivät varsinkaan kaikki papit. Heistä 
Pohjanen tekee Raamatusta pilaa 
käännellessään evankeliumeja. 

"Ja kuitenkin he itte pitävät saar-
noja suomcn kielellä jota he ej osaa 
puhua! Silloin nauran mie. Miehän 
nauran pitkänä penkkien väl issä." 

Bengt Pohjanen tekee loistavaatyötä 
oman äjdinkjelensä puolesta - ja var-
masti sinäkin Anita omien äidinkiel-
tesi puolesta. Mutta ruotsinsuomjkjn 
tarvitsee puolestapuhujia - ja heitä ci 
tällä hetkellä ole kovin monta. 
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Leena Paalaselle 
Anita Sällberg 

Kiitokset vastineestasi minun vasti-
neeseeni - molemmat julkaistiin Liekin 
numerossa 4/95. Pidän kyllä omituisena 
sitä, että Kieliviestissä alkanut keskus-
telu siirtyy Liekkiin ja sitten taas takai-
sin. Lukijat eivät helposti tiedä, mistä on 
kysymys, varsinkaan jos he eivät Iue 
molempia lchtiä. 

Sanot itse, että "ihmiscn äidinkieli on 
se, jonka hän pienenä oppii äidiltä, iso-
vanhemmilta ja monilta muilta". Kenel-
tä ruotsinsuomalaiset lapset ovat oppi-
fleet sekakielensä? Aidiltä, isältä, isovan-
hemmilta? Eivät suinkaan, sehän on hej-
dän itsensä Iuoma "kieli", he ottavat sen 
sanan,joka ensiksi tulec mieleen, suoma-
lainen, ruotsalainen, murteellinen, muun-
nos,väännös... Sanotitsekin,ettäoppilaa-
si puhuvat "jotakin muuta". 

Niinhän mekin puhuimme. Minä he-
salaisessa esikaupunkipihassa pihamme 
kieltä, kotona kodin molempia kieliä, 
Arkadian Yhteislyseossa kouluslangia, 
yliopistossa huolimatonta ylioppilas-
slangia.. Mutta ej niistä tehty mitään 
äidinkieltälisänkieltä. El nuitä käytetty 
kuin sarnanhenkisten, samanikäisten, 
samaan ryhmään kuuluvien kanssa. 

Koulussa antoivat sitten opettajat 
hyvän kielipohjan. Kielioppi oli vaikeata, 
mutta se opittiln - se istuu selkäytimessä. 
Opittiin kirjoittamaan, mutta annettiin 
myös tilaa luomiselle, mielikuvitukselle. 
Opittiin lukemaan kaikenlaista kirjalhi-
suutta eikä vain pakollista Kiveä, Kahe-
valaaja Runebergiä. Opittiin puhumaan, 
yksitavuisia ja yksisanaisia vastauksia ci 
hyväksytty... Meillä oli monta kieltä, 
mutta vain yksi äidinkieli, suomi. Hyvät 
suomen kielen opettajat tiesivät mitä  

opettajan tehtäviin kuuluu. Tiedätkö 
sinä, Leena? 
En riistä oppilailtasi yhtään mitään kun 
toivon, että heille oman pihakielensäl 
kaverikielensä - enkä lainkaan alenna tal 
halveksi niitä - lisäksi annetaan mah-
dohlisuus oppia suomen kiehi, äitinsä, 
isänsä, sukunsa äidinkieli. Monikieli-
syys on rikkautta, siihen rikkauteen voi 
haskea ruotsinsuomenkin, mutta älkääm-
me nimittäkö sitä äidinkieleksi. 

Pidän paljon meän kielcstä. Sitä on 
vaikeahko lukea, puhua sitä en osaa lain-
kaan, mutta se viehättää minua. Silti pidän 
sitä Tomionlaakson murteena, jota on 
tuettavaja vaalittava ihan niin kuin kaik-
kia murteita, jotka rikastuttavat äidinkicl-
tämme. Rakastan Kaukolan murretta, 
karjalaisen isäni murretta, vaikka en itse 
sitä hahhitse enkä pidä sitä äidinkielenäni. 

Koska sanat ovat työmaani kääntäjänä 
ja kirjoittajana, mietin jäävätkö sinun op-
pilaasi kokonaan esim. suomenkiel isen 
kirjahhisuuden, teatterin, taiteen, TV: n, 
radion ulkopuolelle kieltäosaamattomina. 

En kaiketi saisi kritisoida tai neuvoa 
kokenutta opettajaa. Mietin vain miehes-
säni sitäkin (hiukan ilkeästi, myönnet-
täköön), että scuraako se ruotsinsuomen 
hehhiminen "vähimmän vastarinnan la-
kia"? Pääsee helpommahla, kun ej tarvit-
se opettaa "vaikeata" suomensuomea. 

Lopuksi toivon tietysti täydestä sydä-
mestäni, että oppilaasi kasvavat henki-
sesti vahvoiksi yksilöiksi, jotka ovat tie-
toisiaja ylpeitäjuuristaan, taustastaan,ja 
joilla on eväinään monta kieltä - suo-
mi, ruotsi, ruotsinsuomi - kun he lähte-
vät maailmalle luomaan omaa elämäänsä. 
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Ruotsinsuomestako äidinkieli 
Liisa Pihlajamaa-Singh 

Kirjoittaja työskentelee käantäjänäja toimittajana 
Viikkoviestilehdessäja on osallistun ut ruotsinsuomesta 
käytävään keskusteluun Ruotsin Suomalaisessa. 

Opettaja Leena Paalanen on alkanut 
tutkia oppilaidensa käyttämää kieltä ja 
aikoo väitellä tohtoriksi ruotsinsuo-
mella. Se on mielenkiintoista ja var-
masti tällaista tutkimusta tarvitaan. 
Jarmo Lainiohan aloitti sen tutkimalla 
Eskilstunan suomalaisten puhekieltä 
ja hän varmaan voi verrata heidän kiel-
tään Paalasen oppilaiden käyttämään 
"ruotsinsuomeen". 

Leena Paalanen ci kuitenkaan ole 
tyytynyt tähän, vaan on alkanut käydä 
laajaa polemiikkia joukkoviestimissä 
oppilaidensa puhekielen puolesta. 
Hän väittää sen olevan ruotsinsuo-
malaisten lasten äidinkieli ja haluaa, 
että suomen opetus Ruotsin kouluissa 
korvataan ruotsinsuomella. Suomcn 
kielen kieliopit joutavat hänen mieles-
tään roskakoriin ja tilalle hän aikoo 
luoda ruotsinsuomen kieliopin ja sana-
kirjan (!). Samaan hengenvetoon hän 
toteaa, ettei hän itse hallitse oppilai-
densa kieltä, siis sitä kieltä, jonka hän 
katsoo olevan ruotsinsuomalaisten las-
ten ainoa oikea äidinkieli, kieli, jota 
täytyy opettaa äidinkielenä koulussa. 

Ai-ai-ai, nyt menevät käsitteet 
sekaisin. LeenaPaalasenoppilaatvoivat 
toki olla loistavia ruotsinsuomen käyt-
täjiä, mutta mahtaako heidän puhe-
kielensä kelvata kaikkien ruotsinsuo-
malaisten lasten äidinkielen oppitun-
neille? Ja miten opettaja voi opettaa 
kieltä, jota hän ej itse osaa? 

Mikä vika on suomen kielessä? 
Leena Paalanen sanoo kyllästyneensä 
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opettamaan sitä lapsille 25 opettaja-
vuoden jälkeen. Hän väittää, ettei se 
ole lasten äidinkieli. On selvää, että 
ruotsin kieli vaikuttaa Ruotsissa asuvien 
suomalaisten suomeen. Kuitenkin 
valtaosahejstäon asunutRuotsjssavajn 
muutamia kymmeniä vuosia, kun taas 
suomenruotsalajset ovat asuneet Suo-
messa satoja vuosia - ja onnistuneet 
säilyttärnään ruotsin kielen. 

Jos meidän jonkin asian puolesta on 
taisteltava, niin eikö olisi aihetta taistel-
la suomen kielen säilymisen puolesta? 
Eikä jonkin sekakielen, joka vaihtelee 
sen mukaan, kuinka hyvä kielitaito 
asianomaisella käyttäjällä on. Tätä se-
kakieltä chkä ymmärtää toinen mot-
sinsuornalainen, mutta tuskin Suomes-
sa asuva. On toki tärkeää, että yhteydet 
Suomeen, Suomen kulttuuriinjakirjal-
lisuuteen säilyvät. Suomi onjo sinänsä 
niinpieni kieli,ettei siitäpitäisi Iohkais-
ta uutta "äidinkieltä". 

Tomionlaakson"meänkjelen"edel 
lytykset olivat toiset, koska valtakunta 
jaettiin ja vallanpitäjät eivät aina hy-
väksyneet suomen kieltä. Meän kieli 
on kuitenkin niin lähellä suomea, että 
toistensa ymmärtäminen ej aiheuta 
suuria vaikeuksia. 

Suomi on nyt virallisesti hyväksyt-
ty kotimaiseksi kieleksi Ruotsissa. 
Meilläon siis valtiovaltapuolellamme. 
Jos heitämme äidinkielemme suomen 
roskakoriinja vaihdamme sen ruotsin-
voittoiseksi puhekieleksi eli "ruotsin-
suomen äidinkieleksi" kuten Leena 



Paalanen vähän epäjohdonrnukaisesti 
esittää (eihän kielellä ole äklinkieltä, 
vaan sen käyttäjillä), niin ci meidän 
enää kannata puhua toisesta kotirnai-
sesta - Ruotsissa. Kun antaa pahalle 
pikkusormen, se vie koko käcien! 

Leena Paalanen on täynnä taistelu-
henkeä kirjoittaessaan ruotsinsuoma-
Iaisiin lehtiin. Hän kertoo jopa luke-
neensa Hitlerin "Taisteluni" ja väittää 
Adolfin olleen "loistava äidinkielensä 
käyttäjä" (Ruotsin Suomalainen nro 
5/96). Olisi mielenkiintoista tietää, mi-
kä Leena Paalasen määritelrnicn mu-
kaan on Hitlerin äidinkieli. Olisiko se 
jotakin Wienin slangia? Tietääkseni 
"Mein Karnpf" kuitenkin on kirjoitettu 
saksaksi ja Leena vaikuttaa lukeneen 
sen suomeksi. Minulla on oma käsi-
tykseniHitlerinkielenkäytöstä. Mieles-
täni se oh halpaa demagogiaa, joka 
tehosi kansanjoukkoihin, eritylsesti 
heikosti koulutettuihin ihrnisiin. 

Leena käyttää ikävä kyllä myös 
halvanmakuisia keinoja leimatessaan 
suomen kielen puolustajat "ruotsin-
suomen äidinkielen hurjimmiksi rus-
täjiksi". Keskustelua syntyy vain, ios 
kumpikin osapuoli kuuntelee ja kun-
nioittaa toisiaan. Leena ei kuuntele 
ollenkaan. Kun vastasinhänelle Ruotsin 
Suomalaisen palstoilla olevani ylpeä 
kotiseutuni murteen taidosta, Leena 
väitti minun halveksivan puhuttua 
kieltä! Vääristämällä asioita on helppo 
mustamaalata "vastustajansa". Vali- 

tettavasti Ruotsin Suomalainen katkai-
si keskustelun Leenan kirjoitukseen, 
joten en voinut edes puolustautua. 

Leena väittää olevansa ruotsin-
suomalaisten lasten asialla. On hyvä, 
että lasten kieltä arvostetaan ja että 
lapsia kannustetaan opintoihin. Kui-
tenkin minulla herää kerettiläinen 
ajatus, kun Leena kertoo järjestäneen-
sä kouluunsa "semioottisen paratiisin 
jatkumon",jossa lapsi neljässä-viidessä 
vuodessa on saanut "valmiin äidin-
kielen", ts. ruotsinsuomen, iota hän 
käyttää sekä puheessa että kirjoituk-
sessa (Liekki 4/95). 

Ettei vain olisi niin, että Leena on 
myös omalla asiallaan. Tutkimalla op-
pilaiden kieltä hän kerää akateemisia 
meriittejä, ehkä tohtoriksi asti. Ja sen 
jälkeen Leenaa käytetään luennoitsi-
janaja asiantuntijana joka seminaarissa 
ja pahimmassa tapauksessa suomen 
kieli Ruotsissa on 10-20 vuoden päästä 
muisto vain. 

Eli niin kuin Heimo Koskilampi 
kirjoitti Viikkoviestissä 11/1996: Voi 
panna Outi Honkasalon ja Paula Ehr-
nebon viralta. Ei ole enää kieltä huol-
lettavana. Voi puhua mitä "paalaskaa" 
tahansa. 

Uskon kuitenkin, että ruotsinsuo-
men tulevaisuus on hiukan valoisampi. 
Kaikki me emme ole samaa mieltä 
Leena Paalasen kanssa. Kielilauta-
kunnalla on tärkeätehtävä "hällä väliä" 
-kehityksen jarruttajana. 
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Skuldsanering eli velkajärjestely 
Marjo Kai/jo 

Kielilautakunnan puhelinneuvontaan 
esitettiin hiljattain kysymys: "Miten 
kääntäisin ruotsiksi Suomen velkajär-
jestelylakiln liittyvät sanat selvittäjä, 
maksuohjelma, maksuvara ja va-
kuusvelka9" 

Koska kysyjän lähtökohtana on 
Suomessa suoritettu velkajärjestely, on 
syytä käyttää Suomen termistöä. 

Velkajärjestelylaki on löytynyt 
Suomen Laki -teoksestavuodesta 1993 
lähtien. Täydelliseltä nimeltään se on 
Lakiyksiiyishenkiiön velkajärjesteiystä. 
Finlands Lag -teoksessa laki on nimel-
taän Lagen om skuidsanering för pri-
vatpersoner. Suomen Laki -teoksessa 
on myös Laki yrityksen saneeraukses-
ra, jonka kuitenkin jätämme tämän 
käsittelyn ulkopuolelle. 

Myös Sveriges Rikes Lag -teoksessa 
on ollut Skuidsaneringsiagen vuodes-
ta 1994 lähtien. Tärnä laki koskee aino-
astaan yksityishenkilöitä,joten se vastaa 
sisällöltään lähinnä Suomen veikajär-
jeste/ylakia. Siitä syystä sen käännök-
seksi suositetaan velkajärjestelylakia. 

Eli yksityishcnkilön velkoja jär-
jestellään sekä suomensuorneksi että 
ruotsinsuomeksi. Suornalainen sana 
saneeraus varataan siis pelkästään 
yrityskäyttöön. 

Muiden kysyttyjen sanojen kään-
nökset ovat seuraavat: 
selvittäjä - utredare 
maksuohjelma - betalningsprogram 
maksuvara - betalningsmån 
vakuusvelka - säkerhetsskuld 
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Kysymyksiä ja vastauksia 

Kysymys: 	Mikä on världsarvslista ja miten se suomennetaan? 

Vastaus: 	Världsarvslista, suomeksi maailmanperintöluettelo, on Unes- 
con luettelo maailman arvokkaista kulttuuri- ja luonnonhistorial-
lisista muistomerkeistä. TäIlä listalla ovat mm. Taj Mahal, Stone-
henge, Akropolis, Kiinan muuri, Suomenlirina, Vanha-Rauma ja 
Drottningholmin linna. 

Kysymys: 	Monelleko kielelle Kalevala on käännetty? 

Vastaus: 	Suomen kirjallisuuden tiedotuskeskuksesta saamamme tiedon 
mukaan Kalevala on joko kokonaan tai osittain käännetty kaikkiaan 
45 kielelle. 

Kysymys: 	Mikä on kielilautakunnan kännössuositus sanalle allemansrät- 
ten? 

Vastaus: 	Kiel ilautakunnan käännössuositus on jokamiehenoikeus. 
Tämän tyyppisiä sanoja, joita ci Iöydy Kielilautakunnan tckemistä 
sanakirjoista, on runsaasti uudessa teoksessa Lexin - ruotsalais-
suomalainen sanakirja. 

Kysymys: 	Mitä oikeastaan tarkoitetaan sanonnalla sexuell trakasseri på 
arbetsplatsen ja mikä on sen suomalaincn vastine? 

Vastaus: 	Sexuell trakasseri på arbetsplatsen, suomeksi sukupuolinen 
ahdistelu työpaikalla,onsekätasa-arvo- ettätyösuojelukysymys. 
Sukupuoliseksi ahdisteluksi määritellään fyysinen tai verbaalinen 
seksuaalisluontoinen ei-toivottu ja yksipuolinen lähestyminen. 
Sen kohteeksi voi joutua niin nainen kuin mieskin. Siihen liittyy 
usein suoria tai peiteltyjä uhkauksia ja sen seurauksena työilma-
piiri muuttuu painostavaksi ja kielteiseksi ahdistelun kohteeksi 
joutuneelle. 

Kysymys: 	Paikkailmoituksissa näkyy silloin tällöin englanninkielinen sana 
controller. Mitä se tarkoittaa? 

Vastaus: 	Englanninkielistä ammattinimikettä controller käytetään myös 
Suomessa. Taloustieto Oy:n julkaisernan Taloussanaston mukaan 
sillä tarkoitetaan yrityksen liikctaloudell ista menestystä seuraavaa 
toimintoa tai henkilöä. 

Kysymys: 	Miten EMU taipuu? 

Vastaus: 	Euroopan rahaliiton (Economic and Monetary Union) lyhenne 
EMU tai Emu, taipuu sen mukaan kuinka se äännetään. Jos se 
luetaan kirjainsanaksi, se taipuu saman mallin mukaan kuin Nato: 
EMUn, EMUa, EMUun tai Emun, Emua, Emuun. Koska 
lyhennesana päättyy vokaaliin, sijapääte tulee siis heti vokaalin 
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perään. Jos lyhenne luetaan kirjaimittain (ee-äm-uu), se taivutetaan 
EMU:n, EMU:ta, EMU:hun. 

Kysymys: En löytänyt sanaa handikappombudsmannen tekemästänne 
Ruotsalais-suonzalaisesta sosiaalialan sanakirjasta. Tei 1 lä on ehkä 
silti sille käännössuositus? 

Vastaus: Handikappombudsmannen, HO, on viranomainen, joka perus- 
tettiin 	1.7.1994 vaivomaan toimintarajoitteisten 	henkilöiden 
oikeuksiaja etuja. Sosiaaiiaian sanastomme iimcstyi kaksi vuotta 
aikaisemmin, vuonna 1992. Kortistomme mukaan tämännimisen 
viranomaisen perustamisesta keskusteitiin jo vuonna 1986, mutta 
cmme halunneet ottaa sitä mukaan, koska lopuilisesta nimestä ej 
kuitenkaan siiloin voinut olla varma. Suositteiemmc tämän viran- 
omaisen ruotsinsuomalaiseksi nimeksi vammaisasiamies. 
Muita asiamiehiä ovat 
barnombudsmannen, BO 	 lastenasiamies 
diskrimineringsombudsmannen, DO 	syrjintäasiamies 
justitieombudsmannen, JO 	 oikeusasiamies 
jämstalldhetsonibudsmannen, JämO 	tasa-arvoasiamies 
konsumentombudsmannen, KO 	kuluttaja-asiamies 

Kysymys: Miten suomennetaan Alkoholinspektionen? 
Vastaus: Alkoholinspektionen on viranomainen, joka on toiminut 1.1 .1995 

lähtien ja sen tehtävänä on esim. myöntää lupia aikoholin vaimis- 
tukseen, maahantuontiin ja myyntiin. Suomennokseksi suositamme 
Aikoholiasiain tarkastuslaitosta. 

Kysymys: Cyber-alkuisia sanoja on alkanut vii istä iehdistössä. Kuinka kään- 
täisitte esirn. sanat cyberrymd ja cyberpunk? 

Vastaus: Suomessa cyber-alkuiset sanat ovat kyber-aikuisia, cli vastaus 
kysyrnykseen on kyberavaruus ja kyberpunk. 

Kysymys: 	Mitä on virtuai reality ja miten se suomennetaan? 
Vastaus: 	Virtual reality on Suornen kielen perussanakirjan mukaan tie- 

tokonesiniulaation tuottamien aistimusten avuila luotu kcinote-
koinen ympäristö. Suomeksi se on tekotodellisuus. Se rinnalla 
näkyy Suornessa käytettävän myös iumetodeilisuutta. 
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Kieliviestissä julkaistuja sanalistoja 
1981-1995 

Alaraajoihin Iiittyvää terminologiaa 
Derrnatologiaan liittyvää terminologiaa 
EU-termejä 
Farmakologian sanoja 
Haavasanoja 
Hedelmien nimiä 
Hyljeluettelo 
Hääpäiviä 
Isyystutkimustermejä 
Jalkapallosanoja 
Juridiikkaa 
Kaloja 	 erikoisnuniero 
Kasvisanasto 	 erikoisnumero 
Kipusanoja 
Kirjastosanoja 
Korv asanoja 
Kropp-loppuisia sanoja 
Lastcnhoitotarvikkeita 
Liikennesanasto 	 erikoisnuniero 
Lintuluettelo 
Lukiokoulun opinto-ohjelmat 
Luunmurtumasanoja 
Lääketieteen Iyhenteitä 
Marjoja 
Niveliin liittyvää terminologiaa 
Palkokasveja 
Potilas- ja vammaisjärjestöjä sekä muita 

sosiaalialaan Iiittyviä yhdistyksiä 
Rikosnimikkeet 
Ruokasanoja 
Ruotsin läänit 
Ruotsin maakunnat 
Ruotsin maakuntacläimet 
Ruotsin maakuntakalat 
Ruotsin maakuntakivet 
Ruotsin maakuntakukat 
Sananlaskuja ja puheenparsia 
Satuhahmoja ja sarjakuvasankareita 
Selkärankaan liittyvää terminologiaa 
Scurakuntasanoja 

2/1991 
2/ 1993 
4/ 1994 
4/1993 
4/1989, 1/1990 
2/1987 
1/1992 
1 / 1995 
3/1995 
2/1992 
4/ 198 1, 1/1989, 1/1994 
4/ 1992 
4/1991 
1 / 1992 
3/1984 
2/ 1992 
2/ 1990 
4/1986 
4/1990 
2/ 1989 
2/ 1993 
1 / 1990 
2/1985 
3/1993 
1 / 1991 
2/1995 

2/1991 
1 / 1989 
2/1988, 3/1990 
2/ 1994 
2/ 1994 
1/1988 
2/ 1994 
3/1990 
4/ 1986 
3/1986 
2/ 1993 
3/1990 
4/ 1989 
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Sienisanasto 3/1987 
Silmäsanoja 3/1988 
Siviilipuolustussanoja 4/1988 
Skogsmulle-sanoja 2/1989 
Sosaa1ia1an lakeja ja asetuksia 1/1989 
Sukulaissanoja 3/ 1 990 
Sydänsanoja 3/ 1 992 
Sääsanoja 1 / 1995 
Tennissanoja 3/ 1 989 
Tietokonesanastoa 3/ 1 991 
Tutkintonimikkeet ja niiden lyhenteet 4/1988 
Työmarkkina-alan lakeja 1/1989 
Tähystystutkimuksia 1/1993 
Uusien hedelmien nimiä 2/1987 
Valasluettelo 3/1994 
Virka- ja ammattinimikkeitä 1/1986 
Voimaloita 4/1984 
Yläraajoihin liittyvää terminologiaa 3/1991 
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Oikaisu 
Kiel iviestissä 4/1995 oli professori Geirr Wiggenin ansiokkaassa kirjoituksessa 
Suomen luku- ja kirjoitustaidosta erheehhistä tietoa (s. 27): 

"Suomi on suhteelhisen nuori kansahhisvaltio Pohjolassa, ja yleinen 
suomenkiehistcn luku- ja kirjoitustaito vakiintui niin myöhään kuin nom 
1940." 

Tilastotiedot puhuvat toista. Otavan Iso Tietosanakirja (1963) sanoo: 
"Suomessa on lukutaito jo kauan ohlut jokseenkin yleinen. V. 1880, josta 
lähtien on luotettavia tietoja olemassa, oli 10 v. täyttäneistä lukutaitoisia 
97,6 %. 
Kirjoitustaidon kehitys on 1900-luvuhla ollut seuraava: 1900 30,8, 1910 
55,3, 1920 69,9, 1930 84,1 %. 
Lukutaidon varhainen yleistyminen on varsinkin lut. kirkon ansiota, kir-
joitustaidon yleistyminen etenkin v: n 1921 oppivelvollisuuden vaikutusta. 
Kotimaisten arviolaskelmien mukaan on nyk. luku- ja kirjoitustaidottomia 
väestöstämme (yhi 15-vuotiaista)vajaa 1 % väestöstä. Siksi tilastotietoja ej 
ole v:n 1930 jälkeen kerätty." 

Suomessa kansan lukutaidon opetuksen panivat alulle 1 600-luvun piispat, etenkin 
Juhana Gezelius vanhempi. Hänen aikanaan määrättiin katekismuksen taito ja 
ehtoolhisella käynti aviokuulutuksen ehdoksi, ja min kuin Seitsemästä veljeksestä 
tiedämme, tämä oli hyvin tehokas määräys. Tietoteosten mukaan 1 800-luvun 
alussa oli luku- ja kirjoitustaito Suomen eteläosissa jo varsin tavahhinen, ja taitoa 
hisäsivät 1866 säädetty kansakouhuasetus ja vihdoin 1921 voimaan tullut 
oppivelvolhisuuslaki. 

Anneli Räikkälä 
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 

Sanakirjasta uusi painos 
Ruotsalais-suomalaiscsta LEXIN-
sanakirjasta otetaan uusi painos. 

Sanakirjan painamisen yhteydessä 
oli nimittäin sattunut crittäin vahitettava 
tekninen virhe. Monissa ruotsinkiehi-
sissä esimerkeissä oh å-kirjaimen jäl-
jestäjäänyt sanaväli pois. Ruotsiahyvin 
osaavia tämä ci erityisemmin haitan-
nut, mutta kirja ej soveltunut ruotsia  

opiskelevihhe. Monien keskustelujenja 
kokousten jähkeen Kouhuvirasto, joka 
on kirjan kustantaja, on kuitenkin päät-
tänyt ottaa kirjasta uuden painoksen. 
Se ihmestyy kevään kuluessa. Kiehi-
lautakunta on asiasta erittäin ihoinen. 

Viahhisen sanakirjan ostaneet saavat 
vaihtaa kirjansa uuteen. 
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Kortfattat om innehållet 

3-4 In memoriam Soifrid Söderlind 

s. 4-14 Fil, kand. Satu Gröndahl från finsk-ugriska institutionen vid Uppsala 
universitet skriver om hur den sverigefinska minoritetslitteraturen 
mottas, presenteras och definieras. Hon anknyter i sin framställning till 
litteraturens symboliska ställning i den finska kulturdebatten och till 
skapandet av en stark sverigefinsk kulturell identitet. Satu Gröndahl ser 
också paralleller i språkvården i Finland på 1800-talet och i kritiken av 
den moderna sverigefinska skönlitteraturen. 

s. 18-19 Liisa Pihlajamaa Singh, auktoriserad translator och rcdaktörvid invand-
rartidningen Viikkoviesti samt Anita Sällberg, skönlitterär översättare 
och frilansjournalist, fortsätter debatten om sverigefinskan. Båda artik-
larna är svar till Leena Paalanens tidigare debattinlägg. 

S. 	20 Marjo Kallio skriver om några termer i skuldsaneringslagen i Finland 
och i Sverige. 

s. 21-22 Frågor och svar 

s. 23-24 Alfabetisk förteckning över ordlistor publicerade i Kieliviesti under 
perioden 1981 -1995. 
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