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Mainoskieltä ja historiaa 
Kieliviestin lukijat lienevät kyllästyneet jo tavanomaisiksi käyneisiin mielipide-
jatoivepyyntöihimme. Silti esitän vetoomuksen tässakin numerossa. Kaikenlainen 
palaute on tervetullutta, mutta toivomme entistä enemmän suoranaisia ehdotuksia. 
Peikkätoteamus, että "Iehden artikkelit ovat tylsiä ja kuivia", ci valitettavasti auta 
erityisen paljon. Lehden toimittajat joutuvat usein arvailemaan, mikä saattaisi 
kiinnostaa lukijoita. Tavoitteenamme on tietysti, että lukijat löytäisivät lehden 
jokaisesta numerosta jotakin mielcnkiintoista, ja siksi olemme tälläkin kertaa 
yrittäneet ottaa mukaan mahdoll isimman monenlaisia artikkeleita. 

Manja Lehto kirjoitti viime vuonna inkeriläisten historiasta ja vaiheistajajat-
kaa nyt kuvaamalla heidän kieliolojaan. Artikkelin pohjana on hänen viime vuon-
na valmistunut väitöskirjansa. 

Finnarnas historia i Sverige 3 ilmcstyi alkuvuodesta ja siihen on tutustunut 
Matti J. Korhonen. Hän on itse kolmenkymmenen vuoden ajan osallistunut ak-
tiivisesti ruotsinsuomalaiseen järjestöelärnään jakornmentoi teosta kokemuksensa 
valossa. Hän toivoo myös, että teos suomennettaisiin mahdollisimman pian. 

Tuija Määttä puolestaan kysyy mainoskieltä ja sen ymmärrettävyyttä käsit-
televässä artikkelissaan, onko anadigi suomea. Tuuli Forsgrcn on pohdiskellut, 
miksi mina damer och herrar suornennetaan hyvät naisetja herrar. 

Suomalaisista sukujuuristaan kiinnostuncita kehotetaan osallistumaan per-
heensäja sukunsamuistitietoakoskevaankirjoituskilpailuun. Sitäesitteleelyhyesti 
Anneli Tikkanen-Rözsa. 

Paula Ehrnebo 
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Inkerin kielioloista 
Manja Lehto 

Kieliviestissä 411996julkaistiin fil. tohtori Manja Lehdon 
art ikkeli Viestejä vuosien takaa,jossa kuvataan Inkerin 
historiaaja inkerinsuomalaisten elinehtoja. Tässö 
artikkelissa käsitellään inkerinsuomalaisten kieltä. 

Inkerinsuomalaiset on perinteisesti 
jaettu lähtöpaikkansa mukaan äyrä-
möisiin ja savakoihin, ja heidän puhu-
mansa murteet äyrämöis- ja savakko-
murteiksi. Tämän lisäksi erotetaan 
omana ryhmänään Narvusiin muut-
taneet suomalaiset ja heidän puhuman-
sa murteet. 

Kaikki Inkerin suomalaismurteet 
lasketaan kuuluviksi suomen itämur-
teisiin, tarkemmin sanottuna kaakkois-
murteisiin. Uskonlnkerissäpuhuttujen 
murteiden kuitenkin alkaneen sekoittua 
jo viimeistään 1800-luvun loppupuo-
lella. Tämän vuoksi ja myös siksi, että 
kyseisten murteiden väliset erot ovat 
alunperinkin olleet suhteellisen pieniä, 
nimitän niitä i-murteiksi (i tulee sanois-
ta itä ja Inkeri). Inkerin suomi -termiä 
käytän i-murteiden synonyyminä. 

Inkerissä oli ainakin vielä ennen 
neuvostoaikaa runsaasti kyliä, joissa 
saattoi asuakolmenkin kielen edustajia. 
Varsinkin Keski- ja Länsi-Inkerin 
seurakuntien en kylissä asui kielellisesti 
monentyyppistä väestöä. Esimerkiksi 
Kaprion kuudestakymmenestä kylästä 
14 oli puhtaasti inkeroiskielisiä ja 9 
suomenkielisiä. Suomea ja venäjää 
puhuttiin 15 kylässä, suomea ja inke-
roista neljässä, inkeroista ja venäjää 11 
kylässä ja vatjaa ja venäjää kolmessa 
Kaprioon kuuluvassa kylässä. Neljässä 
kylässä asui suomen-,viron-javenäjän-
kielistä väestöä. Tavallisesti saman kie- 
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len puhujat asuivat tällöin samassa 
osassa kylää, puhuttiin esimerkiksi 
"vennäin otsasta" ja "suomen otsasta". 
Jos asukkaat kuuluivat eri uskontokun-
tim, jokainen kävi yleensä vain omassa 
kirkossaan, mutta arkielämässä tiettä-
västi oltiin tekemisissä erikielistenkin 
kanssa. 

Useimmissa Inkerin itäisimmissä-
kin seurakunnissa oli kielikoostumuk-
sen suhteen ainakin kahdentyyppisiä 
kyliä. Puhtaasti suomenkiehisistäkylis-
tä koostuvia paikkakuntia oli Inkerin 
28 seurakunnasta vain viisi: Järvisaari, 
Venjoki, Inkere, Tuutari ja Hietamäki. 
Ne muodostivat yhtenäiscn alueen 
Pietarin eteläpuolehla,ja vain Järvisaa-
ren ja Inkereen välissä on alue, jossa 
inkerinsuomahaisiaei asunutohlenkaan. 

Vaikka Inkerinmaahla oli jo enncn 
Ruotsin vallan aikaa liikkunut runsaasti 
ruotsalaisia - viikinkejä, kauppiaita ja 
sotilaita - voidaan olettaa, että jonkin 
verran ruotsinkiehistä väestöä oli aset-
tunut asunlaan Inkeriin vasta vuodesta 
1617 alkaen. Ruotsista tuhleiden soti-
lassukujenjakarkotettujen pikkurikol-
histen hisäksi useat Inkerinmaahla alkuai-
koina vaikuttaneet luterilaiset papit 
ohivat äidinkieleltään ruotsinkiehisiä. 
Esimerkiksi K. Väänänen on esittänyt, 
että "Inkerinmaan oppinut sääty, hu-
terilainen papisto ja opettajisto, rnuo-
dostivat Ruotsin vahlan aikana hyvin 
heterogeenisen kokonaisuuden" ja että 



"he toivat mukanaan Ruotsista, Suo-
mesta, Baltiasta ja Saksasta ornat en-
laiset elämänkatsomuksensa ja käyt-
täytyrnisrnallinsa". Melkoisen varmasti 
he toivat myös oman kielensä ja tapansa 
puhua. Kaiken kaikkiaan ruotsinkielen 
vaikutus Inkerin suomalaisrnurteisiin 
Iienee melko vähäistä, mutta on muis-
tettava sen vaikutus kirkon ja painetun 
kirjallisuuden kieleen rnyös Inkerin-
maalla. Ruotsin vallan aikaiset kir-
konkirjat olivat esimerkiksi "latinalai-
sia ja ruotsalaisia"ja vasta vuonna 1892 
Inkerin kirkonkirjat kirjoitettiin yksin-
omaan venäjän kielellä. Sitä ennen, 
vuosina 1832-1892, Venäjän luteri-
laisen kirkon hallintokieli oli saksa 
(Raski 1932). 

1 800-luvunjälkipuoliskohlalnkeriin 
rnuutti rnyös runsaasti virolaisia ja vuo-
sisadan vaihteessa virolaisia arvioidaan 
asuneen Inkerissä noin 60 000. Viro-
laisten asuinalueet sijoittuivat luonnolli-
sesti Inkerin länsi- ja keskiosiin. 

Eniten inkerinsuomalaisten kieleen 
on kuitenkin vaikuttanut venäjä. Sen 
vaikutus voimistui Iuonnollisesti sitä 
rnukaa kuin väestö venäläistyi ja venä-
läistämistoimet Inkerissä kiihtyivät. - 
Esirnerkiksi useimmat niistä vuosina 
1899-1939 syntyneistä 49 inkerinsuo-
malaisesta, joita haastattelin tutkimus-
tani varten, olivat Inkerissä asuessaan 
kuulleet ja puhuneetkin päivittäin ve-
näjää. Useimmat osasivat myös lukea 
ja kirjoittaa sitä. 

Tutkimus i-murteiden säily-
misestä ja muuttumisesta 
Väitöskirjani Ingrian Finnish: Dialect 
Preservation and Change pyrkii ensisi-
jaisesti selvittämään, miten en maissa 
asuvat inkerinsuomalaiset nykyään 
puhuvat suomea, toisin sanoen, miten 
paljon i-murteisia kielenpiirteitä heihlä 

on puheessaan tai miten ne ovat kor-
vautuneet. 

Tutkirnusaineistomuodostuu Kana-
dassa, Ruotsissa, Suomessa (Turussa 
ja Imatralla), entisellä Inkerinmaahlaja 
Komissa tekemistäni inkeriläisten haas-
tatteluista. Vaikka eri rnaista oli vaikea 
yhipäätään löytää inkerinsuomalaisia, 
olen silti pyrkinyt löytärnään ja haas-
tattelemaan mahdollisimman vanhoja 
kielenkäyttäjiä. Mielestäni on selvää, 
että kauimmin Inkerissä asuneihla pu-
hujilla on ollut eniten rnahdohhisuuksia 
kuuhla ja puhua Inkerin suomalais-
murteita ja he ovat siis todennäköi-
simmin voineet säilyttääkielessään läh-
törnurteidensa piirteitä parernmin kuin 
nuorernmat puhujat. 

Olen tutkimuksessani analysoinut 
perusteellisesti 24 inkerinsuomalaisen 
puhekieltä. Olen valinnutneljämahdol-
hisimman edustavaa haastattelua kus-
takinmaasta. Huomattakoonkuitenkin, 
että Suomesta on neljä haastattelua sekä 
Turusta että Irnatralta, koska halusin 
haastateltavia sekä länsi- että itämurtei-
den aluecita. Myös Venäjältä entisen 
Inkerinmaan alueelta ja Komista on 
valittu neljä haastattelua. 

Tutkituista kielenpiirteistä 
Tarkkaan analysoiduista 24 haastat-
telusta on kvantitatiivisesti tutkittu vii-
den eri kielenpiirteen esiintyminen. 
Nämä kielenpiirteet ovat aktiivin mdi-
katiivin 1) yksikön ja 2) monikon kol-
mannen persoonan imperfektimuodot 
(esim. i-murteisista muodoista ful, 
käypi, sait, tulliit), 3) aktiivin toisen 
partisiipin yksikkörnuodot (esim. fult, 
mänt), 4) illatiivin yksikkömuodot 
(esim. kirkkoohen, tuppaa). Tämän 
lisäksi olen tarkastellutkvantitatiivises-
ti 5) persoonapnonornineja (esim. i-rnur-
teisista muodoista mie, siul, hyö). 
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Olen esittänyt esimerkkejä myös en 
murre indikaattore iks i valitsemicni kic-
lenpiirteiden esiintymisestä haastatte-
lemillani henkilöillä: 1) sijaispidenty-
rnistä (kirkoos, pieneel), 2) hyper-
korrekteista muodoista (esim. kirkoos-
sa), 3) akt. indikatiivin preesensin yk-
sikön 3. persoonan muodoista (esim. 
tu/bo, nzännöö), 4) /Oi-monikoista 
(esim. tyrtölöi, kupoboi), eksessiiveistä 
(esim. kotont, siintä), 6) i-murteisista 
omistusliitteistä (poikain, lapseis), 7) 
i-rnurteisista verbeistä (esim. tehhä, 
juossa), 8) i-rnurteisesta ensi tavun vo-
kalismista (puortti, piäl), 9) monikon 
genetiiveistä (poikiin), 10) adessiiveista 
iänilmauksissa (esim. miul oli viistoist 
vuotta), 11) vuosilukujen epäsuoma-
laisista ilmaisuista (kolmekymment 
neljäntein vuon), 12) epätavallisesta 
prepositioiden käytöstä (jälkeen so-
(lan), 13) objektina olevien persoona-
pronominien partitiivimuodoista yleis-
kielessä käytössä olevien akkusatiivi-
muotojen sijasta (esim. rneitä vihittiin 
täähbä Kanadassa), 14) iA-yhtyrnistä 
(hirviä) ja 15) tr- ja pr-yhtymistä (ket-
räsin, kopra). 

Valitut viisi kvantitatiivisesti tar-
kasteltua kielenpiirrettä on edclleen 
jaettu neljään ryhmään: yleiskieliset, 
nykypuhekielisetlrnuut kuin i-murtei-
set, i-murteiset ja edcllisiin kuulumat-
tomat erityistapaukset. Tulokset on 
esitelty jokaisen informantin osalta 
taulukoituina. Taulukoissa on annettu 
eri muotojen esiintymät ja niidcn pro-
senttijakaumat. 

Jokaisen informantin yhteen lasket-
tujen kielenpiirteiden i-murteisten ryh-
mien prosenttiarvojen keskiarvo (0-
100) ilmaisec kyseisen informantin 
murteellisuusindeksin (MI). Mitä lä-
hempänä sataa indeksi on, sitä mun-
teellisempaa on kielenoppaan puhe 
tutkittujen kielenpiirteiden osalta. 

Murteellisuuden säilyminen 
on yksilöllistä 

Koska aineistoni on suhteellisen sup-
pea, saarniani tuloksia voidaan pitää 
ainoastaan suuntaa-antavina. Toisaalta 
puhutun kielen tutkimuksista on yleen-
säkin rnahdotonta esittää absoluutti-
sen varmoja tuloksia, koska puhuttu 
kieli muuttuu ainakin jonkin verran 
puhctapahturnasta ja -tilanteesta toi-
seen. Varsinkin kvantitatiivincn kielen 
tutkimus näyttääkin vain sen suunnan, 
mihin puhujan kieli on kehittymässä. 
Puhujan rnurteellisuusastecn määrittä-
minen on myös suhteellisen keinote-
koista, koska rnikään puhuttu kieli ci 
voi koskaan olla sataprosenttisesti mur-
teellista. Informanttieni murtcellisuus-
indeksit ja murreindikaattorit ovat siis 
vain apuvälineitä,joidenavullaeni hen-
kilöidcn kicltä on pyritty kuvaamaanja 
suhteuttamaan toisiinsa. 

Eri maissa asuvien inkerinsuoma-
laisten munteellisuusindeksien avulla 
päätelty rnurtecllisuus on varsin enas-
teista. Murteellisin on nuonin infor-
manttini, Kornissa asuva nainen (in-
deksi 91,4) ja vähiten munteellisuutta 
on niin ikään Kornissa asuvan vanhah-
kon naisen puheessa (MI 24,8). Tärnä 
osoittanee, että inkeninsuornalaiset saat-
tavat puhua suomea hyvinkin eri taval-
la, toisin sanoen heidän idiolektinsa 
munteen suhteen ovat hyvin enilaiset, 
vaikka he esirnerkiksi asuisivatkin 
nykyään sarnassa maassa tai samalla 
paikkakunnalla kuten komilaiset in-
fonmanttini. Sekä Kornissa että Ruot-
sissa ja Suomessa asuvien inkenin-
suomalaisten idiolektit eli yksilömur-
teetovatjakaantuneetmitatun munteel-
lisuuden suhteen kahtia. Myös Kana-
dassa on havaittavissa selvä ero mur-
teellisimman inkeriläismiehen ja mui-
den informanttien kielessä. Ainoas- 
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taan Inkerin kielenoppaat ovat kaikki 
suhteellisen murteellisia. 

Kaikkien mitattujen 24 murteelli-
suusindeksin keskiarvoksi tulee nom 
59 eli kvantitatiivisesti tutkitut i-mur-
teelliset kielenpiirteet ovat säilyneet 
inkerinsuomalaisten puheessa keski-
määrin yllättävän hyvin (ks. kuvio). 

Jos verrataan eri maita ja haastat-
telupaikkakuntia keskenään, huoma- 

piirrettä, mikä vastaa nom 70:tä pro-
senttia kaikista 15 murreindikaattoris-
ta. Prosentuaalisesti nämä arvot kor-
reloivat melko hyvin eri maiden mur-
teellisuusindeksien keskiarvojen kans-
sa. Toisin sanoen murteellisuusindck-
sien suhteen murteellisimmassa In-
kerissä on myös murreindikaattorien 
käyttö keskimäärin yleisintä. Kominja 
Inkerin informanttien idiolekteissa 
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Tutkimuksessa mlf atut 24 murteel/isuusindeksiä. 

taan, että murteellisimpia ovat siis In-
kerissä nykyäänkin asuvat kielenop-
paat, heillä on kvantitatiivisesti tarkas-
teltuja i-murteellisuuksia säilynyt kes-
kimäärin nom 72-prosenttisesti. Vähi-
ten murteellisia (murteellisuusindek-
sien keskiarvo nom 41) ovat tällä tavoin 
tarkasteltaessa Kanadan inkerinsuoma-
laiset. Muualla asuvat inkerinsuoma-
laiset käyttävät näitä i-murteellisuuksia 
keskimäärin 57-65-prosenttisesti. 

Kaikilta informanteilta löytyi myös 
suhteellisen monta esimerkkiä mur-
reindikaattoreista (ks. kuvio). Näi-
denkin i-murteisten kielenpiirteiden 
säilyminen eri puolilla maailmaa asu-
vien inkerinsuomalaisten idiolekteissa 
on varsin selvää. Inkerinsuomalaiset 
käyttävät keskimäärin kymmentä en 
murreindikaattoriksi valittua kielen- 

esiintyy suhtellisen monia eri mur-
reindikaattoreita. Tämäjohtuu ilmeisen 
selvästi siitä, että Komin inkerin-
suomalaiset ovat päivittäin läheisessä 
kosketuksessa venäjän kielccn, m inkä 
tähden tietyt kielenpiirteet ovat yleis-
tyneet. Sama pätee myös Inkerissä, kun 
taas Suomessa, i-murteiden oman 
pääkielen alueella vastaavat mun-ein-
dikaattoreiksi valitut piirteet puuttuvat 
täysin inkerinsuomalaisten idiolek-
teista. 

Inkerinsuomalaisten nykyisen asuin-
maan, tai Suomen ja Venäjän osalta 
asuinpaikan, ja idiolektin välillä ej ole 
nähtävissä selvää yhteyttä. Koska in-
formantteja on vain neljä haastatte-
lumaata tai -paikkakuntaa kohti, tulok-
sia ei voi yleistää. Voisi kuitenk in sanoa, 
että lnkerissä haastatellut näyttävät 
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säilyttäneen idiolekteissaan eniten i-
murteisuutta, kun taas Kanadan ja myös 
Suomen inkerinsuomalaiset ovat keski-
määrin vähiten murteellisia. Kiinnos-
tavaa on myös se, että suomen länsi-
murteiden (Turun) ja itämurteiden 
(Imatran) alueella asuvien informant-
tien idiolekteissa ej ole keskimäärin 
suurtakaan eroa. 

Eri informantticn vertailu osoittaa, 
että jopa samalta paikkakunnalta ko-
toisin olevat ja samassa maassa tai sa-
malla paikkakunnalla nykyäänkin asu-
yat inkerinsuomalaiset saattavat puhua 
suomea aivan eri tavalla. Tämä osoit-
tanee, että oletetun lähtömurteen tai 
idiolektin ja nykyisen kielellisen ym-
päristön törmäys ci välttämättä tuota 
samantyyppisiä idiolekteja. On kiis-
tämätöntä, että yksilön kielen kehi-
tykseen vaikuttavat kielellisten teki-
jöiden lisäksi myös muut, kielenulkoiset 
tekijät. Monien tutkimusten mukaan 
esimerkiksi siirtolaisten tai muuttajien 
puheessaesiintyvien murteellisuuksien 
säilyttämisessä on havaittu selviä eroja 
miesten ja naisten välillä. Merkitystä 
on huomattu olevan varsinkin muut-
toiällä ja myös koulutuksen uskotaan 
vaikuttavan puhujan tuottamaan kie-
leen. Yksilöiden välisiä eroja on myös 
korostettu monissa tutkimuksissa. 

Koska haastattelemieni inkerinsuo-
malaisten ikä- ja sukupuolijakauma on 
epätasainen, ej ole tarkoituksenmukais-
ta esittää vannoja tuloksia iän ja/tai 
sukupuolen vaikutuksesta informant-
tien kieleen. Jos kuitenkin tarkastellaan 
tutkimuksessa mukana olleita vanhoja 
miehiä (syntymävuodet 1903-1908), 
huomataan,ettäheidän idiolektinsa ovat 
yllättävän samanlaisia. Asuinmaasta 
niippumatta näyttäisi näiden miesin-
formanttien murteellisuus olevan var-
sin leimallista (MI-keskiarvo 78). Kun 
verrataan vanhoja miehiä suunnilleen  

samanikäisiin naisiin (syntymävuodet 
1899-1909), voidaan todcta, että nais-
ten puheen murteellisuus näyttää ole-
van jonkin verran vähäisempää (MI-
keskiarvo 64). Naisten idiolektien lä-
hempi tarkastelu Wo kuitenkin selvästi 
esille yksilöiden väliset erot. Varsinkin 
vanhin, Turussa asuva, informantti (s. 
1899) osoittautuu kaikin tavoin vähiten 
murteelliseksi (MI 36). 

Vuosina 1912-1916 syntyneiden 
informanttien joukossa ej ole yhtään 
miestä. Näinä vuosina syntyneiden 
naisten murteellisuus on suhteellisen 
tasaista, ainoa selvästi murteelliseksi 
luokiteltava informantti on Komissa 
asuva nainen (MI 87). Muiden saman 
ikäluokan naisten idiolektit ovat muo-
vautuneet enemmän muiden kuin i-
murteisten puhemuotojen mukaisiksi. 
Ryhmässä ovat mukana kaikki kolme 
eniten koulutusta hankkineet infor-
mantit. Kvantitatiivisesti tutkittujenkie-
lenpiirteiden osalta heidän murteelli-
suutensa on varsin samanlaista, mutta 
Komissa asuvan informantin idiolek-
tissa on esimerkkejä huomattavasti 
useammasta murreindikaattonista kuin 
Kanadan kahden informantin kielessä. 
Huomattakoon myös, että Komin in-
formantin idiolektia leimaa melko 
vahva vieraan kielen vaikutus. Koska 
korkeamman koulutuksen saaneita in-
formantteja on vain kolme, ej kuiten-
kaan ole varmaa, ettäkoulutuksellaolisi 
mun-etta hävittävä vaikutus, vaikka 
tulokset viittaavatkin siihen. 

Jäljelläolevatviisi naisinformanttia 
ja kolme miestä ovat syntyneet vuosina 
1919-1933. Näiden nuorimpien in-
kerinsuomalaisten idiolektit ovat mur-
teen osalta melko enilaisia. Varsinkin 
kaikista informanteista nuorin, vuonna 
1933 syntynyt Komissa asuva nainen 
erottuu idiolektinsa puolesta varsin 
selvästi muista. Hänen murteellisuus- 
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indeksinsä on koko tutkimuksen kor-
kein. Tässä yhteydessä on syytä vielä 
verrata hänen kieltään hänen seitse-
män vuotta vanhemman sisarensa idio-
lektiin (MI 36). Sisarukset ovat melko 
samanikäisiä ja heidät erottaa vain se, 
että vanhempi sisar osaa lukea suomen 
kieltä, nuorempi ej. On ehkä uskallettua 
väjttää, että tämä olisi vaikuttanut sisa-
rusten selvästi erilaiseen murteellisuu-
teen, mutta uskon juuri Komin, suomen 
yleiskielestä eristyksissä olevan, pienen 
inkeriläisyhteisön sisällä tämän olevan 
täysin mahdollista. Imatralla asuvan, 
nuorimman miesinformantin (s. 1927) 
murteellisuusindeksi (nom 46) ja muu-
km tarkasteltu murteellisuus on selvästi 
vähäisempää kuin hänen niin ikään 

Imatralla asuvan isänsä murteellisuus. 
Tämä voisi taas osoittaa sen, että muut-
toikä vaikuttaa myös siihen, miten 
leimalliseksi puhujan idiolekti kehittyy 
Iähtömurteen suhteen. 

Loppulause 
Eri puolilla maailmaa asuvien inke-
rinsuomalaisten puheessa esiintyy 
yhteisiä i-murteisiakielenpiirteitä, mut-
ta niiden esiintymistaajuus vaihtelee 
yksilöstä toiseen. Näyttääkin siltä, että 
yksilön kieleen vaikuttavat, sekä kie-
lensisäiset että kielenulkoiset tekijät 
ovat niin monimuotoisia ja monilu-
kuisia, että kaikkien niiden huomioon 
ottaminen on mahdotonta. 

Kirjallisuus: 
Engman, M. 1991: Pietari ja lnkeri.Teoksessa: Nevalainen, P. &Sihvo, H. (1991): 

167-178. 
Lehto, M. 1996: Ingrian Finnish: Dialect Preservation and Change. Uppsala. 
Nevalainen, P. & Sihvo, H. (toim.) 1991: Inkeri. Historia, kansa, kulttuuri (SKST 547). 

Helsinki. 
Raski, P. 1932: Inkerin kirkko kansallisena kasvattajana. Helsinki. 
Väänänen, K., 1991: Kirkko Inkerinmaalla Ruotsin vallan aikana. (N. 1581-1 704). 

Teoksessa: Nevalainen, P. & Sihvo, H. (1991): 83-1 02. 
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Finnarnas historia i Sverige 3 
debatin kohteena 
Matti J. Korhonen 

Kirjoittaja on aikaisemmin toiminut opettajanaja RSKL:n koulutus-
ja kulttuurisihteerinä. Hän on lähes kolmen vuosikymmenen ajan 
toiminut aktiivisesti ruotsinsuomalaisen järjestöelämän hyväksija on 
tänä aikana kirjoittanut lukuisia artikkeleita vähemmistöpolitiikasta 
ja suomen kielen asemasta Ruotsissa. 

Kun Kan Tarkiainen aikanaan kirjoitti 
Ruotsissa asuvien suomalaisten his-
torian kaksi ensimmäistä osaa, lähes 
yksimielisesti todettiin niiden ansiot 
hyvin monipuolisiksi ja tutkimuksiin 
perustuviksi. Kirjat olivat tyylillisesti 
ja sisällöllisesti hyvin korkeatasoisia. 
Niinpä odotukset olivat suuret, kun 
Jarmo Lainion toimittama, kymmenen 
henkilön kirjoittamakolmasosa ilmes-
tyi. Kirja on jo tähän mennessä aiheut-
tanut picnehköä keskustelua. Debattia 
on käyty siitä, kuinka kirjoittajat ovat 
onnistuncet kirjoittamaan ruotsinsuo-
malaisten tämän päivän historiaa eli 
aikaa vuodesta 1945 eteenpäin. 

Tällöin ollaan jo ajassa, jota hyvin 
monet ruotsinsuomalaiset ovat eläneet 
ja jonka be ovat itse kokeneet. Tämä 
koskec ennen kaikkea järjcstöclämää, 
mutta myös muta yhteiskunnan osa-
alueita. Siksipä kirjaa lukiessa saa 
monasti tunteen siitä, että tuon asian 
muistan tai tuossa olen ollut mukana. 

Tarpeettomia 
huolimattomuuksia 
Sanottakoon heti alussa, että kaikkine 
puutteineenkin kirja on tarpeellinen. 
Kun kirjoitetaan historiaa, ollaan aina 
valinnan edessä. Uskallan silti väittää, 
että jos olisi käytetty apuna en alojen 
asiantuntijoita, kielteisiä reaktioita olisi 
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tullut vähemmän. Kirjassa on tarpeet-
toman paljon jopa selviä asiavirheitä, 
joten vielä oikolukuvaiheessa olisi apu 
ollut hyväksi. Sen lisäksi on lukemat-
tomia painovirheitä. Kuvatekstit anta-
yat väärää tietoa ja hyvin kcskeisiäkin 
asioita on jäänyt pois. Ja kaikki tämä 
vain sen vuoksi, että ej ole käytetty 
asiantuntijoiden apua. Kirjan arvok-
kuus ja luotettavuus kärsivät tällaisista 
tarpeettomista ja helposti korjattavissa 
olevista huolimattomuuksista. 

Olennaisia asioita puuttuu 
Lienee paikallaan kirjoittaa muutama 
sana siitä, mitä asioita kirjasta puuttuu. 
Ruotsinsuomalaisten toim inta ja mot-
sinsuornalaisuus yleensä on ollut hyvin 
kirjavaa. Se näkyy ennen kaikkea siinä, 
että Ruotsissa on ollut useita satoja en-
laisia ruotsinsuomalaisia yhdistyksiä. 
Aivan oikein on mainittu Ruotsinsuo-
malaisten työntekijöiden liitto. Mutta 
1980-luvulla toimi melko aktiivisesti 
myös Sinivalkoliitto, joka ensimmäis-
ten sääntöjensä mukaan harjoitti por-
varillisesta näkökulmasta lähtevää toi-
mintaa. Se oli jopa niin porvarillista, 
että liiton yhteiskirjeitäkin lähetettiin 
Ruotsin Maltillisen kokoomuksenkirje-
kuorissa. Tämä johtui kaiketi siitä, että 
pääsihteerinä toiminut Teuvo Partanen 
oli samanaikaisesti Maltillisen kokoo- 



muksen Tukholman läänin toirnitsija. 
Sinivalkoliiton historia ej ollut kovin 
pitkäikäincn, mutta sen johdossa ollei-
den vaikutuksesta silloisiin poliittisiin 
päättäjiin ruotsinsuomalaisen ammatti-
teatteritoirninnan aloittarn men v iivästyi 
useallavuodella. Mikä olisikaan tilanne 
tänä päivänä,jos oltaisiin päästy toimi-
maan heti alussa? 

Ruotsinsuornalaisten neuvottelu-
päiväton instituutio,jotaei saa unohtaa. 
Onhan sen piiristä lähtöisin ajatus ruot-
sinsuomalaisista kansankäräjistä. 
Muutenkin neuvottelupäivien merkitys 
yhteisten asioidcn eteenpäinviejänä on 
suuri. 

Pari mcrkittävää tapahtumaakin on 
unohtunut. Toinen oli Juhlapurjehdus 
vuonna 1992 ja toinen Ruotsi-juoksu, 
joka on kaikkien aikojen suurin ruotsin-
suomalaistenjärjestämä hiikuntatapah-
tuma. 

Kevyesti on käsitelty myös Ruotsin-
suomalaisen kielilautakunnan roolia 
ruotsinsuomalaisten kielenhuoltajana. 

Kaikkiinedellämainitsemiini asioi-
hin olisi helposti voinut saada lisätietoja 
moneltakin henkilöltä. 

Oleellisiin unohduksiinkuuluu var-
masti myös se, että siirtolaispohitiikas-
ta puhuttaessa on unohdettu ensim-
mäisenä siirtolaisministerinä 1970-
luvulla toiminut Anna-Greta Leijon. 
Hänen aikanaan saatiin ensimmäincn 
Siirtolais- ja vähemmistöpohiittinen 
mietintö. 

Nimiä ja asioita 
Finnarnas historia i Sverige 3 on monen 
henkilön kirjoittama ja aivan luonnol-
hisista syistä myös hyvin kirjava. Kysyä 
voi, onko käytetty parasta mahdolhista 
asiantuntemusta. Toirnittajana ohleen 
Jarmo Lainion ambitiot ovat olleet 
suurct. Ehkä ohisi päästy parempaan 

tulokseen, jos toimittaja ohisi keskit-
tynyt yhteen tai kahteen aiheeseen. 
Kiehikysymykset ovat niitä asioita,jotka 
Jarmo Lainio todella halhitsee. Nyt hän 
on käyttänyt hyvin pitkälti nimi- ja 
asialuetteloita. Monia nirniä mainit-
semallaja lyhyin maininnoin on kuitattu 
sellaisiakin asioita, jotka olisivat 
ansainneet enemmänkin huorniota. 

Demariliittoko? 
Olikoja onko RSKL Ruotsin demarien 
pidennetty käsivarsi ruotsinsuomalais-
ten joukossa? Ainakin Kari Tarkiainen 
antaa artikkehi ssaan sellaisen kuvan. 
Tämä kysymys on aina ollut hyvin ar-
kaluontoinen. Luuloja vahvistaa vielä 
RSKL:n jäsenyys Ruotsin Työväen 
Sivistyshiitossa (ABF). KariTarkiainen 
on kuitenkin unohtanut eräitä asioita. 
Ensinnäkin: ruotsinsuomalaisten suuri 
enemmistö kuuluu työväestöön. Luon-
nolhisesti se on heijastunut järjestön 
toiminnassa. Mutta ej sillä tavalla, että 
kyseessä olisi puoluepolitiikka, vaan 
työ ruotsinsuomalaisten paremman 
elämänlaadun puolesta. Samanaikai-
sesti tiedctään, että Ruotsissa on kauan 
ollut sosiaahidemokraattinen hahhitus. 
Tietysti silloin on selvää, että sen kanssa 
on neuvoteltu ja että sihle on myös tchty 
esityksiä. 

Kun Ruotsissa oli porvarillinen hal-
litus, sen aikana toimittiin aivan samal-
la tavahla. Ja kaikkina aikoina RSKL:n 
edustajat ovat neuvotehleet jokaisen val-
tiopäiväpuoluecnkanssa. Sehänon ollut 
RSKL:n velvohlisuuskin puoluepoliit-
tisesti sitoutumattomana järjestönä. 

Mielenkiintoinen oli tietysti 
RSKL:n puheenjohtajan Osmo Hor-
mian aloittama keskustelu RSKL:n 
roolistaja sen nimestä. Hän ohisi halun-
nut viedä järjestöä vasemmahle ja 
mielestäni jopa ihan oikein perustein. 
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Humanistina hän kantoi loppuun saak-
ka huolta ruotsinsuomalaisten hyvin-
voinnista ja hänen mielestään ainoa 
ratkaisu oli kiinteiden suhteiden solmi-
minen Ruotsin sosiaalidemokraatteihin. 

Tiettyä meteliä - mutta ej läheskään 
niin voimakasta - pidettiin aikoinaan 
Artturi Similän poliittisesta kannasta. 
Hänethän tunnettiin keskustapuolue-
laisena. 

RSKL:n tämänhetkisistäluottamus-
henkilöistä todettakoon, että hiiton pu-
heenjohtaja Anita Kangas on aikanaan 
toiminut vasemmistopuolueessa, 1. 
varapuheenjohtaja Aarre Puikkinen on 
aktiivinen sosiaahidemokraatti ja 2. 
varapuheenjohtaja Heikki A. Kirja-
vainen on julkisuudessa ilmoittanut 
olevansa sosiaalidemokraattisen puo-
lueen jäsen. Liittovaltuuston puheen-
johtajaVoittoVisuri on saman puolueen 
toimitsija. Pääsihteeri Esko Melakari 
ilmoittaa ideologisesti olevansa tanneri-
lainen sosiaalidemokraatti. 

Edellä olevasta huohimattajärjestön 
johto on kuitenkin hyvin voimakkaasti 
arvostellut sosiaalidemokraattisen puo-
lueen kannanottoja vähemmistökysy-
myksissä. Summa summarum: järjes-
tössä on en tasoilla mukana erilaisia 
näkemyksiä edustavia henkilöitä. 
Kriteerinä ej ole ollut jäsenkirja, vaan 
osaaminen. 

Hyviä tekstejä 
Useimmat artikkehit ovat asiantunti-
joiden kirjoittamia. Erik Ahlardtin 

Suomen ja Ruotsin yhteiskunnan kehi-
tystä käsittelevä osuus, Stig Lundströ-
min siirtolaispolitiikan kasvua käsit-
televä teksti, SvenAlur Reinansin tilas-
tollinen artikkeli, Risto Laakkosen työ-
voimapolitiikkaa käsittelevä artikkeli, 
Kari Tarkiaisen teksti nuotsinsuomalai-
sista infrastruktuureista, Erling Wanden 
tornionlaaksolaisia käsittelevä teksti, 
Jarmo Lainion suomen kielen asemasta 
kirjoittama artikkeli, samoin hänen ja 
Erling Wanden yhdessä kirjoittama 
osuus suomen kielen opetuksesta ja 
MaijahiisaJokisen teksti ruotsinsuoma-
laisia kulttuuripyrkimyksiä kuvaava 
teksti antavat paljon tietoja lukijalle. 
Myös Sven Lundqvistin yleiskatsaus 
kirjassa on aiheehlinen. Artikkeleita 
koskevat kommentit olen esittänyt 
edellä. 

Käännös saatava 
Kaikista virheistä ja väänistä tulkin-
noista huolimatta kirja on tarpeehhinen. 
Toivottavasti kaikista osista saadaan 
mahdohlisimman pian suomennos. His-
toria on tarpeelhinen ja ohisi hyvä, että 
suomenkiehisetkin voisivat tutustua 
meidän ruotsinsuomalaisten taustoihin 
ja toimintaan. Kirjan toisen osan ilmes-
tyessä Suomen silloinen opetusminis-
teri Riitta Uosukainen lupasikin, että 
Suomen opetusministeniö tukee kään-
nöksen rahoituksessa. Lupausten tu-
nastamisen aika on nyt. Sitä ennen ohisi 
kuitenkin kolmannen osan virheet kor-
jattava. 
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Onko anadigi suomea? 
Tuija Määttä 

Fil. tohlori Tuija MÖättÖ toimii Uumajan yliopiston suomen 
kielen laitoksessa tutkjjanaja vt. lehtorina. 

Otsikon kysymyksen olen tehnyt erästä 
mainoslehtistä luettuani. Siitä olen sak-
sinut ilmauksetmiesten ana-digi, miesten 
sportti-anadigi, kaksiväri-ana-digi. Jos 
mainoksessa ei olisi ollut "anadigin" ku-
vaa, lukija tuskin olisi pystynyt arvaa-
maan, mistä esineestä oli kyse. Suo-
mennettuna mainoksen "anadigi" on 
miesten rannekello, jonka kellotaulussa 
on sekä viisarinäyttö (analoginen) että 
numeronäyttö (digitaalinen). 

Suomen kielessä uusia sanoja muo-
dostetaan paitsi muista kielistä lainaa-
malla lähinnä kahdella muulla tavalla. 
Kielessämme on runsaasti erilaisia pro-
duktiivisia johtimia, joiden avulla voi-
daan Iuoda uusmerkityksisiä sanoja 
(kirja: kirja-Ilinen, kirja-sto, kirja-va). 
Toinen sananmuodostuskeino on sanojen 
yhdistäminen (kirja + hylly -> kirja-
hylly). Yhdyssanassa on määriteosa ja 
perusosa (kirja + kauppa) tai osat ovat 
rinnasteisia (ranskalais-englantilainen 
elokuva). 

Anadigi lienee käsitettävä substan-
tiiviksi, joka on saatu lyhentämällä 
mielivaltaisesti adjektiivit analoginen ja 
digitaalinen ja yhdistämällä lyhenteet 
(ana + digi). Nämä kaksi merkityksetön-
tä typistesanaa muodostavat yhdys-
sanan, josta mainoksessa on yhdysmer-
kulmen (ana-digi) ja yhdysmerkitön 
(anadigi) kirjoitusasu. Kumpi variantti 
on oikea? Jälkimrnäinen tuskin käy, kos-
ka ej voi ajatella, että ana jollain tavalla 
määrittäisi "perusosaa"digi.Asussa ana-
digiosatnäyttävätrinnasteisiltaja saman-
arvoisilta, mutta koska niiltä puuttuu 
merkitys, yhdysrnerkin käyttöön ej löydy 
sopivaa sääntöä. 

Varianteissa sportti-anadigi ja 
kaksiväri-ana-digi voisi erottaa yhdys-
sanan määriteosaksi sanat sportri ja 
kaksiväri. Niidenkin käyttö on kyseen-
alaista. Sportti on lainattu arkiseen tai 
slangikäyttöön ruotsista ja englannista, 
joissa substantiivi sport rnerkitsee 
'urheilua'. Suomessasporttiesiintyy sekä 
substanti ivina että adjektiivina: Käyn-
nistin sporttini 'urheiluautoni', sportti 
tyyppi 'urheilullinen, reipas'. Mainoksen 
sportti-sanan voi hyvin korvata adjek-
tiivilla urheilullinen. Kelloa voi kuvata 
myös urheilumalliseksi. Liian kaukaa 
haetulta tuntuisi tulkita mainos siten, että 
kyseessä on "urheilukello", siis sellainen, 
jota käytetään vain urheiltaessa. 

Yhdyssana kaksiväri on muodostettu 
numeraalista ja substantiivista. Tämän 
tyyppisiä adjektiiveja on käytetty jois-
sakjn yhdyssanamuodosteissa, esirn. 
kaksitahtimoottori, ne/iväripainos. 

Sanojen lyhentämisessä on ornat pe-
riaatteensa ja sääntönsä. Lyhennesanoja 
käytettäessä on syytä kiinnittää erityistä 
huomiota sanan kirjoitusasuun, jotta 
vältytään väärinkäsityksiltä. Jos kysees-
sä on tilapäislyhenne, lukijan on voitava 
vaivatta tunnistaa, mitä täydellistä yhdis-
tämätöntä sanaa, yhdyssanaa tai sanaliit-
toa lyhennesana vastaa. On myös syytä 
miettiä, onko ylipäätään tarvetta käyttää 
lyhennesanaa ja sopiiko sana raken-
teeltaan suomen kieleen. 

Sanoja voidaan lyhentää kolmella en 
tavalla. Ns. katkolyhenteissä sanan lo-
pustajätetään kirjaimia pois ja sana kat-
kaistaan sellaisen konsonantin jäljestä, 
jota seuraa vokaali (suom. = suomi; suo-
malainen; suomentanut). Jos sanahiitto 
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tai yhdyssana typistetään lyhenteeksi, 
siitä kirjoitetaan osien ensimmäiset kir-
jaimetperäkkäin (mrs. = mainitun teoksen 
sivu(lla), pj. = puheenjohtaja). Ns. 
sisälyhenteissä jätetään kirjaimia pois 
sanan keskeltä (rya = rouva, nro = nu-
mero). Kolmas ryhmä ovat sellaiset 
lyhenteet, joissa on sanan alkukirjain ja 
yksi tai useampia kirjaimia sanan sisästä 
(mk = markka(a), mrd. = miljardi(a)). 

Yhdyssanassa anadigi ~ ana-digi 
esiintyviä lyhenteitä (ana, digi) ej ole 
muodostettu minkään käytössä olevan 
säännön mukaan. Ana on kaksi ensim-
mäistä tavua adjektiivista analoginen ja 
digi vastaavasti adjektiivistadigitaalinen. 
Miten nämä adjektiivit tulisi lyhentää? 
Ainoa mahdollisuus näyttää olevan kat-
kolyhenteen muodostus. Säännön mu-
kaan sana katkaistaan vokaalia edeltä-
vän konsonantin jäljestä. Molemmissa 
adjektiiveissa on kolme konsonanttia, 
joita seuraavokaali,ja teoreettisesti sanat 
voidaan katkaista seuraavasti: an, ana!, 
ana/og; dig, digit, digiraal. Mistä 
kirjoittaja tietää, minkä sanansisäisen 
konsonantinjälkeen sanan saa katkaista? 
Suoraajayksiselitteistäohjettatai sääntöä 
tähän kysymykseen ci saa kieliopeista 
tai -oppaista. Usein niissä viitataan tilan-
säästöön ja suositetaan, että sanan on 
lyhennyttävä ainakin puoleen alkupe-
räisestä. 

Ensimmälset lyhenteet an ja dig ovat 
aivan 11jan lyhyitä,jotta lukijavoisi arvata, 
mistä sanoista ne ovat peräisin. Sitäpaitsi 
lyhenne dig on jo varattu sotilaskieleen 
(digitaalinen merkityksessä ' automaat- 

tinen', 'tietokoneistettu'). Lyhcnteetana-
log jadigiraal ovat puolestaan 11jan pitkiä. 
Kirjoitustilaa säästyy vain neljän kir-
jaimen (-men) verran. Anal ja digir ovat 
suhteellisen keskirnittaisia lyhenteitä ja 
nähtävästi parhaat vaihtoehdot tässä 
tapauksessa. Tekstissä käytettynä molem-
pien lyhenteiden Ioppuun on tietenkin 
merkittävä piste. 

Mainoskielellä on oma tyylinsä ja 
siinä käytetään usein yleiskielestä poik-
keavaa sanastoa. Jo vakiintuneet käsit-
teet, asiat ja esineet nimetään usein 
uudestaan käyttämällä vieraista kiel jstä 
muokattuja asuja, joilla yritetään vai-
kuttaa lukijaan, siis mahdolliseen os-
tajaan. Mainoskielelle on tyypillistä ly-
hyysja pyrkimys ytimekkyyteen. Vaikka 
kyseessä on erityiskieli, olisi siinä kul-
tenkin syytä noudattaa yleiskielen sään-
töjäja sopimuksia. Kyseisen mainoksen 
kelloja vol kaupata aivan suomalaisittain: 

- miesten rannekello, (jossa on) 
analoginen ja digitaalinen näyttö 

- miesten rannekello, (jossa on) 
vilsari- ja numeronäyttö 

- miesten urheilullinen 
rannekello, jossa on - - 

- miesten urheilumallinen 
rannekello, jossa on - - 

— miesten kaksivärinen 
rannekello, jossa on - - 

Mainoksen "sporrri-anadigir" ovat 
alnakin suomen yleiskieleen kuulumat-
tomia sanahirviöitä, joiden käytön el 
toivoisi Ieviävän muutamaa mainosta 
laajemmalle. 

Lähteet 
Eronen, Ritta - Maamies, San - Räikkälä, Anneli 1995: Lyhentäminen. Kielikello 4/1995, 

s. 3-25. 
Ikola, Osmo (toim.) 1986: Nykysuomen käsikirja. Espoo. 
Itkonen, Terho 1982: Kieliopas. Helsinki 
Nykysuomen sanakirja 
Penttilä,Aarni 1963: Suomen kielioppi. Porvoo — Helsinki. 
Saarimaa, E.A. 1971: Kielenopas. Porvoo — Helsinki. 
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Hyvät naiset ja herrat 
Tuuli Eorsgren 

Fil. tohtori Tuuli Forsgren toimii tlumajan yliopistossa 
suomen kielen lehtorinaja on Ruotsinsuomalaisen 
kielilautakunnan jäsen. 

Kielija kulttuuri kuuluvatyhteen, mut-
ta voidaan olla eri mieltä siitä, rnillä 
tavalla ja kuinka kiinteästi. Kielen-
tutkijat ovat jo kauan väittäneet, että 
ihmisen iidinkieli painaa rnerkkinsä 
hänen maallmankuvaansakin, siis että 
äidinkielenme iääräisi, nillä tavalla 
strukturoimme ympärillämme olevaa 
maailmaa. Kielen ja maailmankuvan 
yhteenkuuluvuus onkin jonkin verran 
ollut kieliticteilijölden tutkimuskoh-
teena, mutta kokonaiskuvaa äidinkic-
len ja maailrnankuvan suhteesta on 
ainakin toistaiseksi vaikea saada. On 
paljon helpompi havaita eri kielten erot 
ja pohtia esimerkiksi suomen ja ruotsin 
kielen toisistaan poikkeavia ilmaisuta-
poja. Minh ainakin kyselen jatkuvasti 
itseltäni: Miksi, miksi, miksi? Miksi 
suomalaincn sanoo yhdellä tavalla 
mutta ruotsalainen toisella? 

Olen oppinut suomea aikuisena ja 
ynittänyt lähes kolmekymmentä vuotta 
tutkia tätä todella jännää kieltä. Kään-
täjänä olen huomannut, kuinka näkö-
kulma usein - melkein salaa ja huo-
maamatta - rnuuttuu, kun joutuu kään-
tämään suomesta ruotsiin. 

Kun suomalainen näkee ikkunasta, 
ruotsalainen näkec 'ikkunassa', kun 
suomalaincn kokec, että häntä nau-
rattaa, ruotsalainen sanoo, että 'hn 
tulee täytcen naurussa/naurusta'. Kun 
suomalainen sanoo, että aika kuluu, 
sanoo ruotsalainen puolestaan: aika 
'käy', kulkee', 'menee'tai 'kävelee'—
sen mukaan, kuinka haluaa kääntää 
fraasin ruotsin kielen verbin går. Me- 

tafora, kielikuva, on joka tapauksessa 
aivan toisenlainen. Aivan toinen kysy-
mys on, vaikuttaako kielikuva ihmisen 
maailmankuvaan, tässä tapauksessa 
aikakäsitteescen. Luettelostavoitaisiin 
tehdä melkein kuinka pitkä tahansa, 
tähän pakinaan se ej ainakaan mahdu. 
Mutta miettikääpä itse minun miksi-
kysymystäni: Miksi sanotte juuri näin, 
kun puhutte suomea, ja miksi juuni niin, 
kun puhutte ruotsia? 

Nyt—hyvätnaisetjaherrat —haluan 
kertoa, mihin tuloksecn tällainen mik-
si-kysymysten pohdinta minut johti, 
kun aloin miettiä erästä fraasia, nimit-
täin juuni sanontaa hyvät naisetja her-
rot. 

Sanonta on luultavasti tuotu suo-
meen ruotsin kautta. Ruotsiksi ja sak-
saksi, josta se varmaankin on tullut 
ruotsiin, ja myös ranskaksi fraasi kuu-
lostaa sananvalinnaltaan ja rakenteel-
taan vähän toisenlaiselta. Kaikissa kol-
messakielessä sanotaan—sananmukaj-
sesti suomeksi käänncttynä: minun 
daaminija herrani. Vaihtoehtona voisi 
suomeksi olla pelkästään daamini ja 
herrani, mutta ci se siitä parane. Suomen 
kielessä on paljon niin sanottuja kään-
nöslainoja ruotsin kielcstä, scilaisia sa-
nanmukaisia käännöksiä kuin nenälii-
na, esiliina, kotirouva, suurkaupunki 
jne. Miksi siis sananmukainen fraasi 
minun daamini ja herrani, sananmukai-
nen käännös nuotsista suomeen, on 
täysin mahdoton? 

Vastaus tähän on mielestäni yksin-
kertainen. Suora sananmukainen kään- 
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nös on sula mahdottornuus kahdesta 
syystä. Pääsyynä on suomen kielen 
rakenne ja toisena syynä Suomen his-
toria ja sen myötä Suomen kulttuuri, 
jotka tekevät sananvalinnan vaikeaksi. 

Aloittakaamme historiasta ja kult-
tuurista. Ruotsin sana dam on lainattu 
suomeen muodossa daami. Sitä voi 
nykyään käyttää joissakin tapauksissa 
samalla tavalla molemmissa kielissä. 
Suomeksi lainasana daami näyttää 
kuitenkin olevan useammin ylenkat-
seellinen kuin ruotsin kielen sana dam, 
eikä suomessa sanan käyttö ole yhtä 
tavallista kuin dam-sanan käyttö 
ruotsissa. Se johtunee siitä, että sana 
daami ei ole suomessa kovin vanha 
lama. Siihen aikaan, kun fraasi mina 
damer och herrar käännettiin, ei suo-
malaisessa kieliyhteisössä oikeastaan 
ollut käsitett 'daami'. Oli olemassa 
vain naisia, hyviä ja huonoja. Hyvät 
naiset on siis hyvä käännös. Puhut-
telutapa erottaa joukosta kaikki 'huo-
not naiset'. 

Jos Suomessa taas puhuttiin herrois-
ta, heitä useimmiten vihattjin. Ej her-
ra-sana monikkomuodossakaan an-
tanut Suomen kansalle miehlyttäviä 
assosiaatioita, enkä usko antavan ny-
kyäänkään. Määrite hyvätkuuluu tässä  

fraasissa siis myös sanaan herrat. Sa-
nanvalintakertookuulijoille, että puhu-
ja pitää heitä hyvinä ihmisinä. 

Tämä sananvalinnasta. Nyt lyhyesti 
kielen rakenteesta. Jos suomeksi sanoo 
naiseni ja herrani tai peräti minun 
naisenija herrani, on epäselvää—juuri 
kielen rakenteen vuosi - kuinka monta 
naista ja herraa on pelissä mukana. 
Kyseessä voisi olla esimerkiksi yksi 
nainenja sata herraa tai viisitoista naista 
ja yksi herra, koska monikon t-pääte 
hävjää omistusliitteen edellä. Jos pu-
huja vielä käyttäisi persoonapronomi-
nja minun, hän vahvistaisi omistaja-
suhdetta tavalla, jota suomalainen 
kuuhija ej Iuultavasti hyväksyisi tai 
jonka - varsjnkin naisista puheen ollen 
- voisi käsittää väärin. Eihän puhuja 
kuulijoitaan omjsta! Sellaisesta suh-
teesta ei saa edes vihjailla. Kohtehias 
pitää olla. 

Kun fraasj mina damer och herrar 
lainattiin suomen kieleen, se muokat-
tjjn Suomen historian, kulttuurin ja 
kielen mukaiseksj, muotoon hyvät 
naisetja herrat. Kieli, historia ja kult-
tuuri voivat siis kuulua yhteen. Sitä, 
kujnka paljon kielen muokkaamisen 
tarve kertoo suomalaisten maajiman-
kuvasta, en uskalla arvailla. 
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0 ikaisu 
Kirjailijajakustantaja Klaus Viking on ottanut yhteyden Kieliviestin toimitukseen 
jahuomauttanut, että numerossa 1/1 997 julkaistussa Satu M. Gröndahlin artikkelissa 
oli virheellinen tieto Finlandia-palkinnosta. 

Artikkelin kirjoittaja Satu M. Gröndahl on tarkistanut asian Suomen Kirja-
säätiöstäja ilmoittaa, että hänen artikkelissaan Ylähäisetaineetja alahaisetlaulut 
eli ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden estetiikkaa sivulla 7 oleva kohta "kysymyk-
sessäei ole kilpailu,johon ilmoitetaankirjoja",korjataan muotoon "kysymyksessä 
on kilpailu, johon kustantajat ilmoittavat kirjoja". 

Mitä tiedät suomalaisista sukujuuristasi? 
Suomalaisen Kirjalhisuudcn Seuran kansanrunousarkisto ja Suomi 80 vuotta 
-toimikuntajärjestävät 1.3-31.8.1997 yhdessä Kalevalaisten Naisten Liitonja 
Suomen Kotiseutuliiton kanssa suvun ja perheen muistitietoa koskevan kirjoi-
tuskilpailun. Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi järjestetty kysely on 
tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille. 

Kyselyn tarkoituksena on selvittää, kuinka suomalaisten sukupolvien koke-
mukset vähittyvät perheenjäseniltä toisille muistitiedon kautta. Lisäksi kysely tio 
tietoa perheessä tapahtuneista rakenteehlisista ja sosiaahisista muutoksista sekä 
suomalaisuuteen hiittyvistä käsityksistä. Kilpailun kautta hahmotetaan myös 
suvun ja perheen merkitystä tänä päivänä. 

Vastausta etsitään mm. seuraaviin kysymyksiin: Kuinka isäsi ja äitisi sukujen 
vaiheet ovat sinuhle selvinneet? Mihin maahan tai paikkaan tunnut kuuluvasi? 
Kuinka usein pidät yhteyttä suomalaisiin sukulaisiisi? Oletko selvillä suvussasi 
tapahtuvista muutoksista? Kuinka suvun sankareista ja heikoimmista lenkeistä 
kerrotaan? Millaisia periaatteita tai arvoja vanhempasi ovat välittäneet eteenpäin 
ja mitä itse haluaisit lastesi omaksuvan? Kertooko muistitieto mielestäsi totuuden 
sukusi historiasta? 

Keräykscnjärjestäjät odottavat kunkin kirjoittavan omalla tyylillään ja lähettä-
vän vastaukset tallennettaviksi Suomahaisen Kirjallisuuden Seuran Kansanrunous-
arkistoon, jossa ne ovat tutkijoiden käytettävissä. Niistä julkaistaan myös kokoo-
mateos. Kilpailun tulokset julkistetaan joulukuussa itscnäisyyspäivän tienoilla. 
Palkintolautakuntaan kuuluvat opctusministeri Olhi-Pekka Heinonen, arkiston-
johtaja Pekka Laaksonen, opetusneuvos Raili Malmberg ja professori Anna-
Leena Siikala. 

Kilpailuesitteitä voi tilata osoitteesta Suomalaisen Kirjalhisuuden Seura, 
Kansanrunousarkisto, PL 259, FJN-00171 Helsinki. 

Lisätietoja antaa mm. Juha Nirkko, puh. Ruotsista 009-358-9-131 231 (vaihdc). 

Anneli 77kkanen-R6zsa 
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CD-PERUSSANAKIRJA 
on uuden ajan sanasampo 
Odotettu CD-Perussanakirja on nyt valmis! Käytettävissäsi on sähköisessä muo-
dossa ylivoimaisesti ajantasaisin tieto nykysuomen sanavaroista. Noin 100 000 
sana-artikkelia sisältävä sanakirjapohjautuu 1990-1994 ilmestyneeseen painettuun 
Suomen kielen perussanakirjaan, mutta CD-Perussanakirjan hakusanastoa on 
päivitetty perätä 2 000 uudella sanalla. Sanasto on siis ehtinyt uusiutua jo niinä 
parina vuonna, jotka ovat kuluneet painetun kirjan ilmestymisestä. Mistä muualta 
voisit Iöytää selityksineen sellaiset sanat kuin ajonestin, osuusjärjestelmä, elvis-
telld, hoitotestamentti, hymiö, hötkyillä, kansalaistapaaminen, karpaasi, 
lyhytkirurgia, matokomposri, nörtti ja tunneäly! 

CD-Perussanakirjan sisällöstä vastaa Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. 
Sanakirja perustuu tutkimuskeskuksessa ylläpidettävään tietokantaanjajatkuvasti 
kartutettavaan sana-arkistoon. 
Julkaisija: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 
Kustantaja: Oy Edita Ab. 

Suuri suomi - ruotsi - sanakirja 
ilmestynyt 
Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen ja WSOY: n väl isenä yhteistyönä laadittu 
Suuri suomi - ruotsi - sanakirja on nyt ilmestynyt. Teos on kaksiosainen, ja siinä 
on yli 2 300 sivua. Se täyttää käyttäjän sanakirjalle antamat suuret vaatimukset 
niin kouluopetuksessa kuin ammattimaisessa käännöstyössä. Se sisältää runsaas-
ti kielioppitietoa sekä ennen kaikkea laajan ja monipuolisen sanastoaineiston 
(130 000 sanaa ja sanontaa). Sanastopohjana toimitustyössä on käytetty vuosina 
1990-1 994julkaistua Suomen kielen perussanakirjaa. Monikäyttöiseksi sanakirjan 
tekevät mm. sen alussa olevat hankalasti ruotsiin käännettävien sanatyyppien 
käännösmallit. Lisäksi Suuri suomi - ruotsi - sanakirja sisältää yhteensä tuhansia 
talous- ja Iiike-elämän sanoja ja termejä, urheilu- ja sotilassanastoa, lääketieteen 
ja oikeustieteen termejä. Eläinten ja kasvien nimien yhteydessä annetaan myös 
tieteelliset nimet. Sanakirjan lopussa on yli 1 300 paikannimen liite. 

Toimitus on ottanuthuomioon sekä suomenruotsalaiset että ruotsinsuomalaiset 
käyttäjäryhmät. Suomenruotsin ja ruotsinruotsin erot käyvät selvästi ilmi. Haku-
sanojenjoukossa on ruotsinsuomalaisia yhteiskuntaelämän termejä, mm. Ruotsin 
ministeriöiden nimet. 

Suuren suomi - ruotsi - sanakirjan käsikirjoituksen ovat tarkistaneet ruotsin 
kielen osalta Ruotsin kielilautakunta (Svenska språknämnden), suomenruotsin 
osalta Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen ruotsin kielen osaston kielenhuol-
tajat, suomen kielen osalta Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kielenhuol-
to-osaston ja sanakirjaosaston tutkijat sekä ruotsinsuomen osalta Ruotsinsuo-
malainen kielilautakunta. 

Ovh 1000 markkaa. 
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Kortfattat om innehållet 

s. 	4-9 Fil, dr Manja Lehto skriver om ingermanländares språk. Hon har 
tidigare, i Kieliviesti 4/1996, skrivit om deras historia och levnadsvill-
kor. 

s. 10-12 Frilansredaktör Matti J. Korhonen, som i nästan tre årtionden varit aktiv 
i sverigefinskt organisationsliv, kommenterar debatten kring dcl 3 av 
verket Finnarnas historia i Sverige. 

s. 13-14 Fil, dr Tuija Määttä från Institutionen för finska vid Umeå universitet 
skriver om ordet anadigi, som på senare tid börjat förekomma i 
reklamtexter och som avser ett armbandsur, som är såväl analogisk som 
digital, dvs. urtavlan har både visare och en teckenruta. 

s. 15-16 Fil, dr Tuuli Forsgren, lektor vid Umeå universitet och ledamot i Sve-
rigefinska språknämnden, funderar över varför finnarna inte använder 
en direkt översättning av frasen mina damer och herrar. 1 franskan och 
tyskan används ju också en konstruktion som motsvarar den svenska. 
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