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Juhlanumero 
Ruotsinsuornalainen kielilautakunta on täyttänyt 25 vuottaja Kieliviestikin ilmes-
tynyt 20 vuotta. Ne ovat saavutuksia, joista lautakunnan itsensä samoin kuin 
kaikkien ruotsinsuomalaisten kannattaa olla ylpeitä. Kielilautakunta perustettiin 
siinä mie1essi otolliseen aikaan, että sen asema ja tehtävät ovat ennättäneet 
vakiintua kunnolla,ja lautakunta on nyt valmis ottamaan vastaan ne haasteet,jotka 
suomen kielen uusi asema yhtenä Ruotsin viidestä vähemmistökielestä tuo 
mukanaan. 

Esillä oleva Kieliviestin numero on tavallisuudesta poiketen kaksoisnumero. 
Lautakunta katsoi kaksoisnumeron sopivaksi, koska haluttiinjulkaista tavanornai-
sen materiaalin lisäksi myös muutama lautakunnan 25-vuotisjuhlaseminaarissa 
pidetyistä esitelmistä. 

Pääesitelrnän seminaarissa piti Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksenjohtaja 
Pirkko Nuolijärvi,joka käsitteli Suornen kielilainsäädäntöä. Artikkelissa on uutta 
ja mielenkiintoista luettavaa niillekin,jotka ovat aikaisemmin perehtyneet Suomen 
kielioloihin. 

Lautakunnan puheenjohtaja Erling Wande pohti puheenvuorossaan Ruotsin 
uuden vähemrnistölainsäädännön merkitystä, ja ruotsinsuomalaisten nuorten 
edustaja, Ruotsinsuomalaisten Valtuuskunnan puhemiehistön jäsen Matti Lukin 
kuvasi ruotsinsuomalaisten nuorten näkemystä suomen kielestäja heidän uskoaan 
kielen tulevaisuuteen. 

Lautakunnan 25-vuotiseen toimintaan kuuluu kiinteästi Kieliviesti, ja niinpä 
yksi numeron artikkeli käsitteleekin lehdessä julkaistua materiaalia. 

Fil. tohtori Satu Gröndahl on selvittänyt suomen kielen asemaa Ruotsin kult-
tuuri- ja koulutuspolitiikassa. Dosentti Leena Huss puolestaan kertoo uudesta 
esitteestä,jossa annetaan ruotsinsuomalaisille perheille käytännön neuvoja kaksi-
ja rnonikielisyyden edistämiseksi. 

Uusien tuontihedelmien suomenkielisiä nimiä on silloin tällöin kysytty lauta-
kunnastaja siksi julkaisemmekin nyt ruotsalais-suomalaisen hedelmien luettelon. 

Nuoria kirjoittajia edustaa Sofia Taavitsainen, j oka kertoo kaksikielisen lukio-
ohjelman päätteeksi tehdystä Viron-matkasta. 

Nuoret ovat lautakunnan toiminnassa klinnostuksen kohteena muutenkin, 
olemme nimittäin kokoamassa ruotsinsuomalaisten nuorten puhekielen sanastoa. 
Hanketta esittelee Arja Meski. 

Paula Ehrnebo 
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Muuttuva maailma ja yksilön kielelliset 
oikeudet: tapaus Suomi 
Pirkko Nuolijärvi 

Kirjoittaja on Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksenjohtajaja 
artikkeli pohjautuu esitelmään, jonka hän piti Ruotsinsuomalaisen 
kielilautakunnanjuhlaseminaarissa 12.10.2000. 

Viime vuosikymmeninä kieliympäris-
tömme on niin Suomessa kuin muual-
lakin muuttunut. Kielelliset karttamme 
ovat toisenlaisia kuin aikaisemmin, ja 
englannin asema eri aloilla on vain vah-
vistunut. Tämä muutos asettaa meidät 
uudenlaiseen vastuuseen äidinkielis-
tämme ja kaikista niistä äidinkielistä, 
joita kussakin maassa puhutaan. 

Käsittelen tässä yhteydessä lyhyesti 
Suomen kielilainsäädäntöä lähinnä 
viiden lain tai asetuksen valossa: perus-
tuslaki, kielilaki ja sen uudistaminen, 
laki saamen kielen käyttämisestä vi-
ranomaisissaja sen uudistarninen, pe-
rusopetuslaki sekä asetus Kotimaisten 
kielten tutkimuskeskuksesta. Viittaan 
lyhyesti myös muuhun kieltä koskevaan 
lainsäädäntöön. Keskityn enimmiltä 
osin Suomen kansalliskieliin, suomeen 
ja ruotsiin. Vaikka käsittelen nykyti-
lannetta, on hyvä muistaa, että kun 
tarkastellaan Suomen kielilainsäädän-
töä, käsitellään noin 150 vuoden aikana 
tapahtuneita asioita, jotka 80 vuotta 
sitten johtivat varsinaiseen kielilakiin. 
Suomen tapahtumia ja ongelmia käsi-
teltäessä puhutaan siis syvästi kaksi-
kielisen maan tilanteesta ja seikoista, 
joita on pohdittujo 1 800-luvulta lähtien. 

Oikeus omaan kieleen ja 
kulttuuriin 
Uusi Suomen perustuslaki astui voi-
maan 1.3.2000. Laissa määritellään 
yksilön perusvapaudet ja -oikeudet. 
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Yksi tärkeimmistä oikeuksista on jo-
kaisen oikeus omaan kieleen ja kult-
tuuriin. Perustuslain 6 § takaa periaat-
teellisen yhdenvertaisuuden kaikkia 
kieliä puhuville: 

Ihmiset ovatyhdenvertaisia lain edessä. 
Ketään ej saa ilman hyväksyttävää 
perustetta asettaa eri asemaan suku-
puolen, iän, alkuperän, kielen, uskon-
non, vakaumuksen, mielipiteen, tervey-
dentilan, vammaisuuden tai muun hen-
kilöön liittyvän syyn perusteella. 

Suomalaisella kaksikielisyydellä on 
vanhat perinteet lainsäädännössä, uudet 
säädökset perustuvat kansainvälisiin 
sopimuksiin vähemmistöjen oikeuk-
sista. Kaikki tämä on kirjattu perustus-
lakiin seuraavalla tavalla: 

17 § Oikeus omaan kieleenja kulttuuriin 
Suomen kansalliskielet ovat suomi ja 
ruotsi. 
Jokaisen oikeus käyttää tuomioistui-
messaja muussa viranomaisessa asias-
saan omaan kieltään, joko suomea tai 
ruotsia, sekä saada toimituskirjansa tällä 
kielellä turvataan lailla. Julkisen vallan 
on huolehdittava maan suomen- ja 
ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä 
ja yhteiskunnallisista tarpeista saman-
laisten perusteiden mukaan. 

Lisäksi perustuslaissa (17 §) säädetään 
eräistä muista vanhoista Suomessa 
käytetyistä kielistä. 

Saamelaisilla alkuperäiskansana sekä 
romaneillaja muilla ryhmillä on oikeus 
ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja 
kulttuuriaan. Saamelaisten oikeudesta 



käyttää saamen kieltä viranomaisessa 
säädetään lailla. Viittomakieltä käyt-
tävien sekä varninaisuuden vuoksi 
tulkitsemis-ja käännösapua tarvitsevien 
oikeudet turvataan lailla. 

Oma kieli on siis keskeisesti esillä Suo-
men perustuslaissa. Tämä on merkittävä 
seikka, koska perustuslaki on kaikkia 
muita lakeja velvoittava laki, ja sen 
vaikutus muuhun lainsäädäntöön on 
melkoinen. 

Kielilaki ja muu 
kielilainsäädäntö 
Kielilaki vuodelta 1922 koskee Suomen 
kansalliskieliä suomeaja ruotsia. Saa-
men kielen asemasta säädetään erik-
seen. Voimassa olevassa kiel ilaissa ei 
oteta kantaa Suornessa asuvien tai 
oleskelevien muunkielisten kielellisiin 
oikeuksiin eikä oikeuteen romanikie-
leen ja viittomakieleen. 

Ahvenanmaalla on oma lainsäädän-
tö, jonka tavoitteena on suojella maa-
kunnan ruotsinkielisyyttä ja omaa 
kulttuuria. Ahvenanmaan lainsäädäntö 
perustuu kansainvälisiin sopimuksiin. 

Lisäksi on olemassa monia muita 
lakeja ja asetuksia sekä ohjeita, jotka 
täydentävät perustuslain ja kielilain 
tekstiä yksilön oikeuksista Suomessa. 
Tässä yhteydessä mainitsen vain muu-
tamiaesimerkkejä. Valtion virkamiehiä 
koskee Laki valtion virkamiehiltä vaa-
dittavastakielitaidosta. Hallintomenet-
telylaki turvaa muun muassa sen, että 
asianomainen saa oikeuden tuikkauk-
seen, ja sairaanhoitoa koskeva lain-
säädäntö turvaa potilaiden oikeudet 
käyttääomaa kieltäänja saada tuikkaus. 
Laki lasten päivähoidosta velvoittaa 
kuntia järjestämään suomen-, ruotsin-
ja saamenkielisille lapsille päivähoitoa 
heidän äidinkielellään. Laki viran-
omaisten määräyksiäja ohjeita koske- 

vista toimenpiteistä puolestaan mää-
rää, että kaikki tekstit onjulkaistava sa-
maan alkaan suomeksi ja ruotsiksi. 

Suomen kansalliskieliä koskeva 
lainsäädäntö ei siis luonnollisestikaan 
rajoitu kielilakiin. Mainittujen lakien 
lisäksi lukuisissa muissa säädöksissä, 
kuten esimerkiksi perusopetuslaissa, 
yliopistolaissa ja kuntalaissa on kan-
salliskieliä koskevia säännöksiä. 

Suomenruotsin arki 
Laeilla ja erilaisilla määräyksillä on 
suuri merkitys maan kielellisen ilmas-
ton kannalta. Kaksikielinen Suomi on 
suomalaisefle selviö, jota vain harvoin 
kyseenalaistetaan. Suomenkielisten 
suomalaisten asenteet ovat enim-
mältään hyvin myönteisiä,ja kiinnostus 
ruotsin kieltä kohtaan on viime vuosina 
jopa lisääntynyt. Tämä näkyy muun 
muassa runsaana kiinnostuksena 
ruotsin kielen kielikylpyäkohtaan sekä 
päiväkodeissa että peruskoulussa ja 
opiskelijoiden kiinnostuksena hankkia 
itselleen kunnollinen ruotsin kielen 
taito. Näistä seikoista ei vain useinkaan 
kirjoiteta lehdistössä niin paljon kuin 
yksittäisistä kielteisistä asenteista 
ruotsia kohtaan. Varmasti Ruotsissakin 
tunnetaan paljon paremmin silloin 
tällöin esiin putkahtava keskustelu ns. 
pakkoruotsista, mutta sen sijaan suo-
menkielisten aito kiinnostus ruotsin-
kieliseen kielikylpyyn ja muu kim-
nostus ruotsia kohtaan ei herätä yhtä 
hanakasti toimittajien kiinnostusta. 

Millaisia kieliympäristöjä Suomi 
nykyisin sitten tarjoaa? Maassa on 
yhteensä 452 kuntaa. Näistä kunnista 
on yksikielisiä suomenkielisiä kuntia 
389, yksikielisiä ruotsinkielisiä kuntia 
21, kaksikielisiä, enemmistökieleltään 
ruotsinkielisiä kuntia 22 ja kaksikieli-
siä, enemmistökieleltään suomenkie- 
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lisiä kuntia 20. Ruotsinkieliset ja kak-
sikieliset, enemmistökieleltään ruot-
sinkieliset kunnat sijaitsevat lähinriä 
Ahvenanmaallaja Pohjanmaalla. Kak-
sikieliset, enemmistökieleltään suo-
menkieliset kunnat ovat enimmäkseen 
suuria kaupunkeja, kuten Helsinki, 
Espoo ja Vantaa, tai pieniä, Etelä-Suo-
messa, lähellä pääkaupunkiseutua 
sijaitsevia kuntia. 

Ruotsinkielisten suhteellinen osuus 
suomalaisista on vähentynyt 1900-
luvun loppupuolella. Suomenkielisen 
enemmistön paine tuntuu siis monin 
tavoin, eikä ruotsinkielisen arki hyvästä 
lainsäädännöstä huolimatta suj u niin 
mutkattomasti kuin sen pitäisi sujua. 
Suurimmat käytännön ongelmat lie-
nevät kaksikielisissä, enemmistöltään 
suomenkieiisissä kunnissa. Koska 
ruotsinkielisen väestön määrä on etc-
läisessä Suomessa viime vuosikym-
men inä selvästi vähentynyt, on arkie-
lämä omalla kielellä käynyt han-
kalammaksi. On yhä vaikeampi löytää 
ruotsinkielistä virkahenkilöä, palvelu-
ammatissa toimivaa, asiantuntijaa tai 
naapuria, jotka vaikeuksitta voisivat 
auttaa ruotsinkielistä hänen omalla 
äidinkielellään. Hyvät laitkaan eivät 
siis auta eivätkä takaa käytännön 
sujumista; ne eivät Iisää ruotsinkielisiä 
sairaanhoitajia eivätkä veroviranomai-
sia. Yhä useammin käy niin, ettei ruot-
sinkielinen suomalainen tule ymmär-
retyksi. Erik Allardt kirjoittaakin, että 
"en minskning av svenskan leder bland 
finlandssvenskarna till intellektuell, 
kulturell och språklig utarmning. - Det 
finns idag en risk att svenskan i Finland 
blir bara ett hemspråk." 

Siten Suomessa kannetaan tällä 
hetkellä aitoa huolta ruotsin kielen 
asemasta. Huolta ovatjakamassa myös 
suomenkieliset. Niin ikään on havaittu, 
ettei 80 vuotta palvellut kielilakikaan  

enää ole ajantasainen. Sen uudistaminen 
tähtääkin siihen, että oikeuksien 
olemassaolo ja ylläpito olisi ilmaistu 
entistä kirkkaammin ja että kahden 
kielen läsnäolo toteutuisi myös arjessa. 

Kielilain uudistaminen 
Valtioneuvosto asetti 26.8.1999 kieli-
lakikomitean valmistelemaan kielilain 
ja siihen liittyvän sääntelyn uudista-
mista. Komiteanjäseninä on politiikan, 
lainsäädännön ja kielen asiantunti-
joita.Sen tulee saada työnsä valmiiksi 
30.5.2001 mennessä. 

Kielilainsäädännön uudistamisen 
keskeisiä tavoitteita ovat perustuslain 
edellyttämän kielellisen yhdenvertai-
suuden takaaminen, kielilainsäädän-
nön selkeyttäminen ja käytännön epä-
kohtien poistaminen. Kielilain tavoit-
teena on konkretisoida perustuslain 
vaatimus turvaamalla kummankinkie-
lisen kansanosan kielelliset tarpeet ja 
kielellinen yhdenvertaisuus Suomes-
sa. Komitean tehtävänä on valmistella 
ehdotus Suomen kansalliskieliä, suo-
mea ja ruotsia, koskevaksi uudeksi 
kielilaiksi ja siihen liittyväksi lainsää-
dännöksi. Ehdotus tulee laatia hal-
lituksen esityksen muotoon. 

Kielilakikomitean työ on puolivä-
lissä. Komitean työryhmät ovat kevään 
aikana laatineet muistiot seuraavista 
aiheista: (1) kansalliskielten historial-
linen, kulttuurinenja sosiologinen taus-
ta (2) Suomen kansainväliset sopimus-
velvoitteet ja kielilainsäädännön kan-
sainvälinen vertailu (3) kielen käyttö-
tilanteet arkielämässä ja (4) kielelliset 
oikeudet kansallisessa lainsäädännös-
sä. Syksyllä 2000 on ryhdytty valmis-
telemaan itse lakitekstiä. 

Kielilakia säädettäessä vuonna 1922 
Suomen taloudellinen ja sosiaalinen 
tilanne oli toinen kuin vuosituhannen 
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lopussa. Kielilakia onkin muutettu 
1 900-luvun aikana kuusi kertaa. Muu-
tokset ovat kuitenkin olleet Iähinnä 
teknisiä lisäyksiä tai muusta Iainsää-
dännöstä johtuvia seurannaisvaiku-
tuksia. Periaatteellisia, kansalaisen ide-
Iellisiä oikeuksia koskevia muutoksia 
ci sitä vastoin ole tehty. 

Miksi uusi kielilaki on tarpeen? 
Kielilain ja muista kielilainsäädännön 
säännöksistä huolimatta viranomais-
toinhinnassa on ongeirnia, jotkajohtu-
yat virkamiesten riittämättömistä edel-
lytyksistä palvella kansalaisia molem-
mula kielillä. Asia koskee sekä yksi-
että kaksikielisiä alueita. Ongelmaan 
on Suomessa viime vuosina kiinnitet-
ty huomiota laaj asti ja kie1i1ainsiädän-
töä ja sen uudistamisen tarvetta on 
käsitelty kansalaisten keskuudessa, ich-
distössä, tutkimuksissa ja virkatnies-
tasolla. 

Voimassa oleva kielilaki on paikoin 
vaikeaselkoinen, niukka ja osin vaike-
asti sovellettavissa. Tämä koskee en-
tyisesti tuomioistuimissa käytettävää 
kieltä koskevia säännöksiä, jotka 
jättävät runsaasti tilaa erilaisille tul-
kinnoille. Tämä epäkohta on yksilön 
oikeusturvan kannalta ongelmallinen. 
On myös keskusteltu siitä, tulisiko 
kielilain painopistettä siirtää niin, että 
Iaajempaa huomiota kiinnitettäisiin 
kielellisten oikeuksien toteutumiseen 
suullisessa eikä vain kirjallisessa yhtey-
denpidossa viranomaisiin. 

Kielilaki on myös eräiltä osin jous-
tamaton ja siksi epäkäytännöllinen. 
Tämä koskee esimerkiksi viranomais-
ten sisäistä virkakieltä koskevia mää-
räyksiä, joiden suhteen kansainvälisen 
kirjeenvaihdon lisääntyessä olisi tar-
koituksenmukaista harkita joustavam-
paa sääntelyä. Joustamattomuus il-
menee myös käytännön asioissa, kuten 
kielilaista seuraavasta jaosta yksi- ja  

kaksikielisiin virka-alueisiin, joiden 
johdosta esim. paikkakuntien nimet ja 
tienviitoituksen kieli vaihtelevat epä-
johdonmukaisesti virka-aiueiden ra-
jojen yli siirryttäessä. Samasta syystä 
kulttuurihistorialiisen perinteen vaali-
minen vaikeutuu, kun paikkakuntien 
alkuperäisiä nimiä ej aina voida käyttää 
viitoituksessa. 

Uudistuksen tavoitteet eivät kuiten-
kaan rajoitu koskemaan käytännön pa-
rannusta viranomaistasolia, vaan kie-
lilailla on myös symboliarvoa kansa-
laisille. Kieleliä on ratkaiseva vaikutus 
yksilön toiminnalle yhteiskuimassa. 
Siksi on tärkeää, että kansalaisilla on 
yhdenvertai set mahdollisuudet käyttää 
äidinkieltään myös juikisissa yhteyk-
sissä sekä saada erilaisia palveluja 
omalla kielellään. Kielellinen yhden-
vertaisuus vahvistaa iclentiteettiäja lisää 
yhteiskunnallista läpinäkyvyyttä, joka 
puolestaan on omiaan luomaan tur-
valiisuuden ja yhteenkuuluvuuden 
tunnetta. Suomen- ja ruotsinkielisen 
yksilön on voitavaelääomaliakieleilään 
myös niillä alueilla, joilla enemmistön 
kielenä on toinen kansalliskieli. 

Muiden kielten asema 
Perustuslaissa (17 §) mainitaan kan-
salliskielten suomen ja ruotsin lisäksi 
kolme muuta, saame, romani ja suo-
malainen viittomakieli (vrt. cdellä). 
Histoniallisesta näkökulmasta muita 
kuin suomea ja ruotsia puhuvien kan-
salaisten oikeuksiin on kiinnitetty Suo-
messa huomiota varsin myöhään. 

Suomessa puhutaan koimea saamen 
kieltä, pohjoissaamea, inarinsaameaja 
koitansaamea. Laki saamen kielen 
käyttämisestä viranomaisissa turvaa 
saameiaisten oikeudet heidän omaila 
kotiseutualueeilaan Utsjoella, maris-
sa, Enontekiöiiä ja Sodankylän Vuot- 
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sossa sekä tuomioistuimissa ja valtion 
viranomaisissa. Saamelaisilla on Suo-
men alkuperäiskansana oikeus tulla 
kuulluksi eduskunnassa heitä koske-
vissa asioissa. 

Myös saamenkielisten asemaa kos-
kevaa lakia uudistetaan parhaillaan. 
Tavoitteena on korjata ne puutteet, jot-
ka johtuvat nykyisen saamen kielilain 
toimimattomuudesta, ja sovittaa saa-
melaisten kielelliset oikeudet perustus-
lain uudistuneisiin säännöksiin ja kan-
sainvälisessä oikeudessa tapahtu-
neeseen kehitykseen. 

Vanhastaan Suomessa on siis suo-
men, ruotsin ja saamen kielten lisäksi 
käytetty romania ja suomalaista viit-
tomakieltä. Erityisesti 1800-luvulta 
lähtien on ollut venäjän ja tataarin 
puhujia sekäpieniä ryhmiä muiden kiel-
ten, kuten viron ja saksan puhujia. 
Kahden viime vuosikymmenen ajan 
Suorneen on muuttanut ennestään 
maassa esiintymättömien kielten pu-
hujia, 1 990-luvulla erityisesti Aasiasta 
ja Afrikasta. Ryhmät ovat esirnerkiksi 
muihin pohjoismaihin verrattuna kui-
tenkin sangen pieniä. 

Viime vuosikymmeninä Suomen 
kielikartta on siis muuttunut. Hitaasti 
mutta tasaisesti erikielisten määrä on 
lisääntynyt koko ajan. 1990-luvun 
lopussa Suomessa puhuttiin tilastojen 
mukaan yli 120:aa kieltä ja täällä oh 
vuonna 1999 yli 20 kieltä, joiden 
puhujiaonenemmänkuin 1 000 henkeä. 
Kuusi eniten käytettyä kieltä (käyttä-
jämäärän mukaan) olivat vuonna 1999 
suomi, ruotsi, venäjä, viro, englanti ja 
somali. Suomen ja ruotsin asema on 
pysynyt kutakuinkin ennallaan, ja ve-
näjä ja viro näyttävät vakiinnuttaneen 
asemansa Suomen kielikartalla. Esi-
merkiksi somali ej vielä vuonna 1990 
esiintynytSuomen kielitilastoissa. Suu-
rimmat kielelliset muutokset ovatkin  

sidoksissa eräiden EuroopanjaAfrikan 
alueiden poliittiseen tilanteeseen, kuten 
venäjän, viron ja somalin osuuden 
hienoinen kasvarninen osoittaa. 

On olemassa useita lakeja, jotka 
pyrkivät turvaamaan eri kieliä puhu-
vien oikeudet suomen- ja ruotsinkie-
lisissä viranomaisissa. Hallintomenet-
telylaissa ja Hahlintolain käyttölaissa 
edellytetään, että viranomainen järjes-
tää tulkin ja hankkii käännöksen, jos 
asianomainen ei hallitse sitäkieltä,jota 
kiel ilain mukaan pitää viranomaisessa 
käyttää. 

Kielten alueellinen 
jakautuminen ja 
äidinkielen läsnäolo 
Vaktintuneen käsityksen mukaan ruot-
sin ja saamen puhujat elävät omihla 
alueillaan, ja myös kielelliset oikeudet 
ovat sidoksissa osittain myös territo-
riaalisuuden periaatteeseen. Yhä use-
ampi suomenruotsia äidinkielenään 
puhuva asuu nyttemmin kaksikielisellä 
alueella suurissa kaupungeissa tai 
niiden liepeillä. Vaikka saamelaisten 
perinteinen alue sijaitsee saamelais-
laissakin määritehlyllä kotiseutualueella 
(Utsjoki, man, Enontekiö ja Sodan-
kylän Vuotso), Helsinki on nykyisin 
yksi saamenkiehisten tärkeimpiä kes-
kuksia. Nämä ympäristöt asettavat 
erilaisia vaatimuksia saamen kielten ja 
suomenruotsin säilyttämiselle kuin 
maaseutuympäristö. 

Erityisesti alkuvaiheessa 1980-
luvulla Suomen pakolaispolitiikka oh 
ryhmiä hajauttavaa, ja siten Suomessa 
pienten kieliyhteisöjen (kyseessä saat-
taa silti olla kymmenien miljoonien 
ihmisten puhuma kieli, kuten urdu ja 
vietnam) jäsenet joutuivat Suomessa 
varsin erilleen toisistaan. Nykyisinkin 
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erikielisiä on kaikkialla Suomessa, 
mutta kuten monet muutkin suoma-
laiset, myös uudet maahanmuuttajat 
asettuvat Uudellemaalle ja suuriin 
kaupunkeihin. Helsingin seudun maa-
hanmuuttajat ovat syntyisin 160 maas-
ta. Määrät ovat kuitenkin yhä sangen 
pieniä, ja monikulttuurisuuden raken-
tummen on ollut paljon hitaampaakuin 
muualla Pohjoismaissa. 

Aidinkielenja oman kulttuurin säi-
lymi sen kannalta samaa kieltä puhuvien 
keskittyminen yhdelle alueelle on pel-
kästään hyvä asia. Kun Suomi 1970-ja 
1 980-lukujen vaihteessa aloitteli hapa-
roivaa pakolaispolitiikkaansa, ihmisiä 
sijoitettiin nilhin kuntiin, jotka ottivat 
heitä vastaan. Ratkaisua perusteltiin 
kustannussyillä, vaikka luonnollisesti 
pakolaispolitiikka silloinkin oli enim-
mältään valtion vastuulla. Jokatapauk-
sessa tuohloin syntyi pieniä yhteisöjä 
kautta Suomen, eikä näillä ihmisihlä 
ohlut mahdollisuutta käyttää omaa 
kieltään kuin harvojen tuttavien ja su-
kulaisten kanssa. Lapsille oli vaikea 
järjestää äidinkielen opetusta, ja siksi 
alkuvaiheessa lapset sijoitettiin suoma-
laiseen luokkaan, vieraan kielenja kult-
tuurin keskelle. Nyt tilanne on siis 
muuttunut monellatavoin: yhteisötovat 
suurempia, keskittyminen samahle 
alueelle, jopa samoihin kaupungin-
osiin, auttaa paremmin pitämään yIlä 
omaa kieltäja kulttuuria. Kotoutuminen 
voi nimittäln onnistuakin vain riittävän 
suuren etnisen ryhmän turvin. Aidin-
kielellä on tässä kotoutumisessa rat-
kaiseva rooli. 

Voiko muuttajan äidinkiehi säilyä, 
ios eletään kaukana sen emämaasta? 
Voiko äidinkieli mihlään toimihla säilyä 
monen sukupolven yli? Yleinen ten-
denssi näyttää olevan, että kielenvaihto 
tapahtuu yleensä neljän sukupolven 
aikana. Tässä on kuitenkin yksilöiden,  

perheiden ja ryhmien välisiä eroja, ja 
yhteiskunta voi monin keinoin vaikuttaa 
kielten säilymiseen uusissakin oloissa. 

Äidinkielet 
koululaitoksessa 
Yksi tärkeä ympäristö kielelhisten oike-
uksien toteutumiseen on koululaitos. 
Peruskoulullaja lukiolla on lapsen omaa 
äidinkieltä puhuvan yhteisön hisäksi 
ratkaiseva rooli äidinkielen säilymi-
sessäja käyttömahdollisuuksien takaa-
misessa. 

Perustuslain 16 § :n mukaan kaikihla 
on oikeus maksuttomaan perusope-
tukseen. Nykyistä peruskouluopetusta 
säätelee perusopetuslaki. Aidinkielen 
opetuksesta laissa todetaan seuraavaa: 

Aidinkielenä opetetaan oppilaan ope-
tuskielen mukaisesti suomen, ruotsin 
tai saarnen kieltä. Aidinkielenä voidaan 
huoltajan valinnan mukaan opettaa 
myös romanikieltä, viittomakieltä tai 
muuta oppilaan aidinkieltä. 

Perheellä, lapsen lähimmihlä aikuisihla 
on siten ratkaisevarooli, kun äidinkieltä 
ilmoitetaan. Yhteiskunnahla ja koulu-
laitoksella taas on ratkaiseva rooli 
äidinkielen opetuksen järjestämisessä. 

Tuoreimmat opetussuunnitelman 
perusteet peruskouluaja lukiota varten 
opetushallitus on laatinut vuonna 1994. 
Vasta tällöin myös ensimmäisen kerran 
mainittiin oppiaine suomi tai ruotsi 
toisena kielenä. Tämä osoittaa, että 
myös koulu lopulta ymmärtää äidin-
kielen erikoisaseman ihmisen kehityk-
sessä eikä tarjoa suomea tai ruotsia 
lapsen äidinkieleksi. Aikaisemmat 
opetussuunnitelmat eivät siis ottaneet 
huomioon sitä, että koulussa on muun-
km- kuin suomen- tai ruotsinkielisiä 
oppilaita. Tämä on merkihhistä, kun 
ajattelee Suomen kaksikiehisyyden 
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luonnollisuutta monissa muissa yh-
teyksissä. Suomen- ja ruotsinkieliset 
koulut ovat tarjonneet kaksi tietä, yh-
den suomenkielisille, toisen ruotsin-
kielisille, mutta vaikka molemmat 
ryhmät ovat opetelleet toistensa kieltä, 
kaksikielisyyden käsite ej ole tullut 
koulun arkipäivän käsitteeksi ennen 
kuin viime vuosikymmenellä. Suomen, 
ruotsin ja saamen kielten lisäksi Suo-
men peruskouluissa annetaan äidin-
kielen opetusta eniten venäjän, soma-
lm, englannin, vietnamin, arabian ja 
albanian kielessä. Askettäin on ehdo-
tettu, että äidinkielen opetusta laajen-
nettaisiin peruskoulussa kahdesta viik-
kotunnista kolmeen tai neljään viik-
kotuntiin. 

Kotimaisten kielten tutki-
muskeskus ja sen kielet 
Suomen kielioloj a kuvattaessa on syytä 
mainita se, että Suomessa on kieli-
tieteellinen valtion tutkimuslaitos, Koti-
maisten kielten tutkimuskeskus. Ase-
tuksen mukaan Kotimai sten kielten tut-
kimuskeskuksen tehtävänä on 1) tut-
kia suomeaja ruotsia, saameaja muita 
suomen sukukieliä sekä suomalais-
ta viittomakieltä ja romanikieltä; 2) 
kehittää ja huoltaa suomea, ruotsia, 
saamea sekä suomalaista viittomakieltä 
ja romanikieltä; 3) laatia sanakirjojaja 
muita kieltä esitteleviä julkaisuja; 4) 
koostaa ja kehittää kielenaineskoko-
elmia ja pitää niitä yllä julkisina kan-
sallisina arkistoina; sekä 5) kehittää ja 
kartuttaa uralistiikan kirjastoa julki-
sena tutkimuskirjastona. 

Opetusministeriön alaisen alan tut-
kimuslaitoksen henki on siis sama kuin 
perustuslain henki. Vaikka enemmis- 

tökielen, suomen tutkimuksella, onkin 
laajin asema, on ruotsin kielellä oma 
osasto, svenska avdelningen, joka huo-
lehtii suomenruotsista. Muilla kielillä 
on toistaiseksi vain 1-2 tutkijaa. Kai-
kula kielillä on oma, asiantuntijoista 
koostuva lautakunta, ja närnä lauta-
kunnat keskittyvät kunkin kieliyhtei-
sön ajankohtaisiin asioihin. Esimerkiksi 
romanikielessäja viittomakielessätämä 
työ merkitsee parhaillaan kielen stan-
dardisointia. 

Tutkimuskeskuksella on käytännön 
toiminnan lisäksi tärkeä symbolinen 
merkitys. Sen olemassaolo alleviivaa 
vanhojen Suomessa puhuttujen kielten 
läsnäoloa ja merkitystä suomalaisessa 
yhteiskunnassa. 

Lopuksi 
Kaksi- ja monikielisyys on aina ollut 
tärkeä osa suonialaista yhteiskuntaa ja 
yksi sen resursseista. Pyrkimyksenä on, 
että se muuttuvassa maailmassa olisi 
edelleenkin resurssi. Uudenlainen 
kaksikielisyys ej koske vain suomen-
ja ruotsinkielisiä suomalaisia, vaan 
myös muita. Vaikka kansalliskielten 
käyttäjät ovat aina etuoikeutettuja 
verrattuna muihin, on varmaa, että 
tietoisuus kahdesta kielestä ja työ 
suomen ja ruotsin parissa auttaa myös 
muiden kielten asemaa. Se, jonka on 
mietittävä suomen ja ruotsin suhteita 
Suomessa, ej voi ohittaa muita kieliä. 
Kaildd kieliä koskevat syvälliset poh-
dinnat koituvat aina kaikkien äidin-
kielten hyväksi. Suomen ej ole syytä 
murentaa syvälle ulottuvia kaksikieli-
siä juuriaan, vaan käyttää historiaansa 
nykypäivän kielipolitiikan käyttövoi-
mana. 
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Katse tulevaisuuteen 
Erling Wande 

Ruotsin suurimmassa aamulehdessä, 
Dagens Nyheterissä, oh 28. elokuuta 
kanadalaisen ohjaajan Robert Lepa-
gen haastattelu - Lepage on vieraillut 
Ruotsissa useita kertoja ja on ohjannut 
Dramatenissa ja Tukholman kau-
punginteatterissa sekä Strindbergin et-
tä pohjoisamerikkalaisten dramatur-
gien näytelmiä hyvin erikoisesti. Hän 
kuuluu maailman maineikkaimpiin 
ohjaajiin, mutta kuitturiosaston artik-
kelin johtavana teemana oh tällä ker-
taa, hieman yllättävästi, ohjaajan kie-
lehlinen kasvuympäristö. Artikkehin ot-
sikko oh "Kaksoisperspektiivin omaava 
ohjaaja". 

Lepage kertoo, että hänen vanhem-
pansa ohivat ranskankiehisiä ja että per-
he oli aluksi asunut englannikielisellä 
alueehla. Robertin kaksi vanhempaa 
siskoa olivat saaneet englannikiehisen 
koulutuksen ja heihlä oli englannin-
kielisiä ystäviä, Robert ja hänen nuo-
rempi sisarensa sitä vastoin syntyivät 
vasta perheen muutettua takaisin koti-
kaupunkiinsa, Quebeciin, ja heistä tuli 
enemmän ranskankielisiä. Perheen-
jäsenet ohivat toisilleen hyvin läheisiä, 
mutta silti perheeseen syntyi kulttuuri-
kuilu, joka ilmeni hyvin selvästi tie-
tyissä tilanteissa. Yksi ehkä monehle 
meistäkin tuttu ilmiö oli se, että per-
heessä syntyi joskus kiista siitä, pitikö 
televisiosta katsoa jääkiekko-ottelun 
lähetystä ranskankielisenä vai englan-
ninkiehisenä. Sen vakavampiaesimerk-
kejä tästä kulttuurikuilusta ej artik-
kelissa anneta, mutta Lepage toteaa, 
että Kanadassa monet konfliktit joh-
tuvat maan kaksikiehisyydestä. 

Mutta myös quebeclaisissa oloissa 
kaksikielisyys ilmeni mm. sihlä tavoin, 
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että Lepage uskalsi myöhemmin teat-
terin ohjaajana luoda sellaisen Romeo 
ja Julia -näytelmän version, jossa Ro-
meon perhe oli englanninkiehinen ja 
Juhian ranskankielinen. Tämä tapahtui 
silloin kunranskankiehisten itsenäisyys 
Kanadassa oli kehittynyt erittäin kiih-
keäksi kysymykseksi. Uskaltaisiko esit-
tää olettamuksen, että uudet vähem-
mistöryhmät Ruotsissa, esim. ruotsin-
suomalaisetja ruotsinsuomalaiset teat-
teriryhmät, pystyisivät jo lähiaikiona 
nostamaan lavahle kiehikysymykset yhtä 
konkreettisesti. 

Palataanpa vielä lyhyesti Robert 
Lepage'iin. Hän on separatisti, ja hän 
pitää ranskankielisten pyrkimyksiä 
relatilviseen itsenäisyyteen Kanadassa 
aivan luonnohlisina. Hän toteaa, että 
globalisaation aikakautena tällaista 
tapahtuu kakkialla maailmassa, ja hän 
sehittää ilmiön universaahistuvan mark-
kinoinnin seurauksesta. Uskon itse 
globahisaation merkitykseen, globahi-
saatio ja modernisaatio ovat tuoneet 
mukanaan pluralistisen arvomaailman, 
joka luo uusia mahdohhisuuksja kielel-
hisilhe vähemmistöihle. Kansahhissuus-
käsitteen merkitys tulee heikkenemään. 

Haastattehussa on puhe kaksikiehi-
syydestä Kanadassa— maan monikiehi-
syydestä sen enempää kuin vanhoista 
vähemmistöistäkään ej puhuta lainkaan, 
mikä tässä tapauksessa ehkä on luonnol-
lista. Hieman ylhättävää kuitenkin on 
se, miten Lepage anahysoi Ruotsin 
kiehiohoja. Hänestä on kiintoisaa, että 
ruotsahainen kulttuuri on säilynyt vuosi-
satoja mutta että maa nyt on kehittynyt 
kaksikiehiseksi, nimittäin ruotsin- ja 
englanninkiehiseksi. Ehkä ej olekaan 
ihme, että hän ei ole Ruotsissa käy- 



dessään törmännyt Ruotsin moni-
kielisyyteen, Ruotsin ulospäin näkyvä 
kulttuurielärnä on toistaiseksi ollut 
hyvin yksikielistä ja ulkomaalaisten 
vierailuilla on vallinnut enimmäkseen 
englanti. Mutta hän onjoka tapaukses-
sa huomannut, ettei Ruotsi ole kie-
lellisesti niin homogeeninen maa kuin 
monet ruotsalaiset ajattelevat. Joitakuita 
tämä englannin kielen vaikutus kyllä 
huolestuttaa ja uhka on ehkä saanut 
muutamat ruotsalaiset oivaltamaan, 
millainen kielellisten vähemmistöjen 
asema voi olla. 

Jostain syystä Kanadassa on oltu 
erittäin kiinnostuneita Suomen kieli-
oloista, Suomen kaksikielisyydestä. 
Moni kanadalainen tutkija on pitänyt 
Suomen vähemmistöpolitiikkaa mie-
lenkiintoisenajaesimerkillisenä ilmiö-
nä. Suomenruotsalaisia on kieli- ja 
kulttuurioikeuksiltaan pidetty, kuten 
usein on ilmaistu, "maailman suosi-
tuimpana vähernmistönä". Näin tämä 
vähemmistö itse ej kuitenkaan aina 
ajattele tai tunne. Eräs suomenruot-
salainen tutkija ilmaisi noin kymmenen 
vuotta sitten pohjoismaisessa kaksi-
kielisyyskonferenssissa ornat koke-
muksensa seuraavalla tavalla: 

"Flerspråkighet karaktäriserar de 
flesta av världens länder idag. För en 
språkvetare är detta en tru ism. De som 
tillhör språkliga majoriteter lever emel-
lertid sina liv som om deras egen nation 
vore enspråkig." 

Samantapaisia kokemuksia on saatu 
Ruotsissakin, ja ajattelen tässä luon-
nollisesti ensi sijassa suomen kieltä, 
ruotsinsuomen tulevaisuutta. Mainit-
takoon vain pari sinänsä huomattavaa 
seikkaa, jotka liittyvät uuden vähern-
mistökielilain hyväksymiseen. Aikai-
semmin mainitsemani Dagens Nyheter 
esimerkiksi noteerasi lain voimaanas-
tumisen vain neljän rivin pituisessa  

pikku-uutisessa. Kun Pajalan kunta 
päätti uuden vähemmistökielen, meän-
kielen, opettamisesta kouluissa ja osa 
kunnan väestöä protestoi päätöstä 
vastaan, siitäjulkaistiin lehdessä pitkä 
artikkeli. Näin tämä laki saikin lehden 
palstoilla epäsuorasti lisää huomiota. 

Viime aikoina on keskusteltu paljon 
Lundin yliopiston tavasta käsitellä 
suomalais-ugrilaisen laitoksen asemaa 
ja suomen kielen tulevaisuutta Etelä-
Ruotsissa. Monet yllättyivät siitä, että 
Lundin yliopisto teki alustavan pääök-
sen laitoksen lakkauttamisesta ja 
suomen kielen aseman heikeritämisestä 
Lundissa melkein samoihin aikoihin 
kun vähemmistökielilaki oli astunut 
voimaan. Se ihmetytti siitäkin syystä, 
että Lundin yliopiston rehtori kuuluu 
niihin valtion ekspertteihin, joiden en-
koistehtävänä on keksiä toimia etnisen 
moninaisuuden edistämiseksi Ruotsin 
yhiopistoissa ja korkeakouluissa. 

Nämä ovat esimerkkejä asenteista, 
jotka ovat ruotsinsuomalaisten ja mui-
den vähemmistöjen kannalta kielteisiä 
jajotka tuntuvat olevan erittäin sitkeitä 
Ruotsissa. Asenteet ovat tuttuja niille, 
jotka ovat kauan tehneet työtä vähem-
mistöjen aseman parantamiseksi. Mutta 
vähitellen voivat asenteetkin muuttua 
ja nyt on ehkä tapahtunut sellaista, mitä 
ei ohisi voinut odottaa muutama vuosi 
sitten. Mikä Ruotsin valtion vähem-
mistökielilain hyväksymisen taustana 
onkaan - onko Ruotsin hiittyminen 
EU:hun vaikuttanut siihen vai ci - 
hyväksyminen on, uskaltaisin väittää, 
myönteisintä mitä kyseisille kiehille ja 
väestöryhmille on tapahtunut. Olemme 
saaneet mahdolhisuuden jatkaa työ-
tämmeja pyrkimyksiämme näiden kiel-
ten ja kulttuurien edistämiseksi aivan 
toisella tavalla kuin koskaan aiemmin. 
Kielteistä vähemmistökiehilain osalta 
on se, että laki on voimassa vain eräissä 
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Pohjois-Ruotsin kunnissa. Mutta toi-
vottavasti myöhemmin avautuu uusia 
mahdollisuuksia ja teitä. Myönteisiä 
merkkejä tästä on jo nähty. Poliitikot 
ovat heränneetja valtiopäivillä on tehty 
aloitteita ruotsinsuomalaisen ja Tor-
nionlaakson kansallisnäyttämön perus-
tamiseksi - sellainen on jo Ruotsin 
saamelaisilla. Tämä on yksi esimerkki 
ruotsinsuomalaisen kulttuurialan infra-
struktuurin rakentamisen tarpeellisuu-
desta - ja mahdollisuudesta. Kuka 
tietää, mihinkä nämä uudet hahmot-
tumassa olevat rakenteet voivat johtaa 
- staattisia ne eivät varmaankaan ole. 

Ruotsin valtiopäiväedustajat ovat 
alkaneet Iiikkua uusiin suuntiin, alka-
fleet tutustua toisiinsa yli ryhmärajojen, 
alkaneet vähemmistökysymysten to-
dellisella tai fiktiivisellä tuella miettiä 
aivan uudentyyppisiä aloitteita. Tämä 
ilmiö voi vuorostaan aiheuttaa sellaista 
mentaalista perspektiivien siirtymistä 
ja uudelleenajattelua, jonka seurauk-
sena syntyy aivan uudenlainen krea-
tiivisuus - haetaan uusia suuntia, uusia 
päämääriä. 

Toinen ilahduttava ilmiö on ruot-
sinsuomalaisen nuorison heräävä kim-
nostus suomen kieltäja kulttuuria koh-
taan. Me olemme huomanneet tämän 
aivan viime vuosina Tukholman ylio-
piston suomen kielen laitoksessa, kun 
sinne on alkanut tulla yhä enemmän 
nuoria ruotsinsuomalaisia—joiden tulo 
on osoittautunut myös uudeksi peda-
gogiseksi haasteeksi. Laitokseen tuli 
pari vuotta sitten yllättävästi enemmän 
uusia opiskelijoita kuin koskaan aikai-
semmin kahden viime vuosikymmenen 
aikana - muissa aineissa opiskelija-
määrät alkoivat sen sijaan laskea. Ny-
kyään onkin paljon nuoria ruotsinsuo-
malaisia,jotka ovat saaneet hyvän kak-
sikielisen koulutuksen Ruotsin kouluis- 

sa, mm. suomenkielisille tarkoitetun 
pedagogisen kehitystoirninnan kautta 
ja nykyään myös vapaakouluissa. 

Samoin esimerkiksi tutkimuspro-
jektien ryhmähaastatteluissa nuoret 
ruotsinsuomalaiset ovat osoittaneet 
luovaa kielenkäyttöä esimerkiksi 
koodinvaihdossa ja slangisanaston 
kehittämisessä sekä suomea että ruotsia 
puhuessaan. Tästä aihepiiristä on 
syntynyt laitoksen ja kielilautakunnan 
yhteinen puhekieliprojekti, johon lau-
takunta on hankkinut määrärahat. 
Hankkeen tavoitteena on lähinnä nuo-
rison puhekielen kartoittaminen. Kie-
lentutkimus on sinänsä tärkeää, ja yksi 
sen tärkeimmistä arvoista saavutetaan, 
kun sen kautta saadaan lisää tietoa 
kielellisestä todellisuudesta, tässä ta-
pauksessa nimenomaan nuorten ruot-
sinsuomalaisten kielestä. Mutta tut-
kimus voi herättää myös pysyvää kim-
nostusta aiheeseen, kielellislin ilrniöi-
hin ja kielen rooliin yhteiskunnassa. 
Kiinnostus herää helpoimmin niissä, 
jotka osallistuvat tutkimushankkeisiin, 
vaikkapa informantteinakin. Pitkällä 
aikavälillä nuoret ruotsinsuomalaiset 
alkavat ehkä pitää suomen kielen 
käyttämistä ja säilyttämistä entistä 
tärkeämpänä. Kielen status kohoaa. 

Kielilautakunnalle tämä merkitsee 
myös toiminta-alan laajentamista, mikä 
on tullut mahdolliseksi puhekielen 
kokoamiseen saadun määrärahan tuel-
la. Toinen tärkeä asia on Ruotsin aka-
temian yllättäen myöntämä määräraha, 
joka ilahdutti suurestijajonka aiomme 
käyttää kielenhuoltolehtemme Kie-
liviestin kehittämiseen. Lehdestä on 
tarkoitus tehdä entistä tärkeämpi osa 
ruotsinsuomalaista kulttuurista infra-
struktuuria. Tulevaisuus on valoisampi 
kuin pitkään aikaan. Eletään ruotsin-
suomalaista noususuhdanteen kautta. 
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Nuoret tärkeä ryhmä 
Matti Lukin 

Kirjoittaja on Ruotsinsuomalaisten Nuorten Liiton vt. pääsihteeri 
ja Ruotsinsuomalaisten Valtuuskunnan puhemiehistönjäsen. 
Artikkeli on lyhennelmä puheesta, jonka hän piti Ruotsinsuoma-
laisen kielilautakunnan 25-vuotisseminaarissa 12.10.2000. 

Ruotsinsuomalaiset ovat saanet viral-
lisen vähemmistöaseman ja tunnus-
tuksen kielelleen. Vähemmistöaseman 
käytännön merkitys on toistaiseksi 
hiukanepäselvä, muttasensymbolinen 
merkitys on kieltärnättä hyvin suuri. 
On aivan selvää, että päätöksen myötä 
valtiovallalle on tullut ainakin moraa-
linen - ios ci muuta - velvoite hoitaa 
vähemmistöjen perusrakenteet kun-
toon. TälIä tarkoitan tiettyjä strategisia 
laitoksia kuten koulua, esikoulua, teat-
teria jne. Melkoisen varmoja voimme 
olla rnyös siitä, että vähemmistö itse, 
sekä ryhmänä että yksilöinä, joutuu 
kantamaan oman kortensa kekoon,jotta 
saavuttaisimme kaikki ne tavoitteet, 
jotka olemme itsellemme asettaneet. 
Tässä voidaan ottaa esirnerkiksi ruotsin-
suomalaiset viestimet, sekä lehdistö että 
radioj a televisio, vapaakoulutja monet 
muut toiminnot. 

Vähernmistöpäätös on myös kan-
sainvälinen kysymys, perustuuhan se 
Euroopan neuvoston dokumentteihin, 
jotka Ruotsi vastikään ratifioi. Tästä 
syystä on luonnollista, että yhteistyö 
Euroopan maiden kesken on tulevai-
suudessa entistäkin tiiviimpää. Yhteis-
työ on tähän saakka antanut hyviä 
esimerkkejä ja huomattavaa tukea 
vähemmistön vaatimuksille mm. 
EBLULin kautta. 

Ruotsinsuomalaisten Keskusliiton 
ja keväällä 2000 toimintansa aloitta-
neen Ruotsinsuomalaisten Valtuus-
kunnan toiminnassa on erityisesti 
kiinnitetty huomiota nuorten ja lasten  

tilanteeseen. Esimerkiksi koulutus ja 
kielen välittyminen sukupolvelta toi-
selle ovat keskeisiä kysymyksiä. Nuo-
ren vinkkelistä katsottuna on tärkeä 
todeta, että kysymys kielestä ci ole niin 
itsestään selvä nuorelle. Valinnan-
vapaushan on olemassaja kielen säilyt-
täminen on kuitenkin aktiivista toimin-
taa, myös päätös siitä on tehtävä aktii-
visesti. Jotta mahdollisimman moni 
nuori valitsisi myös jatkossa suomen 
puhumisen, on tärkeiiä, että löytyy niitä 
yhteyksiä, joissa suomen kielellä on 
luonnollinen sija. Niitä ovat koulu, tot-
takai, mutta myös Internet, TV, radio, 
yhdistyksetjne. Tänään ej voida sanoa, 
että tilanne näiden asioiden osalta olisi 
mitenkään rohkaiseva. Toi saalta on 
kyllä todettava, että eri yhteyksissä 
huomaa suomen kielen saaneen jon-
kinlaisen "buumin". Aika usein tulee 
eri tilanteissa esiin nuoria, jotka osoit-
tavat erittäin suurta kiinriostustaja halua 
parantaa omaa suomentaitoaan. 

Pitkän aikavälin vähemmistöpoli-
tiikka ja -keskustelut Iiikkuvat hyvin 
paljon kysymyksessä, miten väl itämme 
suomen kielen tulevalle sukupolvelle? 
Käytännön työvälineenä strategisesti 
tärkeitä ovat instituutiot kuten koulut, 
kielilautakunta, teatterit. Näiden yllä-
pitämiseen on löydyttävä tahtoaja sen 
myötä resursseja rnyös valtiovallalta. 
Tahtoa on löydyttävä myös mci ltä itsel-
tämme, jotta voisimme ottaa oman 
vastuumme ja jotta voisimme panna 
painoa vaatimustemme taakse keskus-
teluissa päättäjien kanssa. 
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Kieliviesti ilmestynyt 20 vuotta 
Paula Ehrnebo 

Jokaisella Kieliviestiä sen ilmeslymisestä lählien lukeneella on varmaan 
jonkinlainen mielikuva siitä, mistä lehdessä on kirjoitettu. Niin tek:jöil-
läkin. Itse olen lukenut lehteä sen perustamisesta lähtienja osallistunut 
julkaisulyöhön lähes viisitoista vuottaja siksi minulla oli omasta inie-
lestäni selkeä kuva lehden sisählöstä. Mutta kun ryhdyin hukemaan 
vanhoja numeroita, totesin unohtaneeni varsin monia asioita. 

Miksi oma kielen-
huoltolehti 
Kun Ruotsinsuornalainen kielilauta-
kunta oli toiminut muutaman vuoden, 
syntyi ajatus omastajulkaisusta.Yhtenä 
syynä oli se, että kun Ruotsin yhteis-
kunnan muutturnisen ja kehittymisen 
yhteydessä syntyi uusia käsitteitä ja 
kun näistä keskusteltiin ja kirjoitettiin, 
lautakunnan toimistosta saatettiin sa-
man päivän aikana kysyä useita kertoja 
riäihin uusiin asioihin liittyviä termejä. 
Tuntui vähäisten voimavarojen tuhlaa-
miselta käyttää aikaa saman vastauksen 
toistamiseen. Toisena syynä oli se, että 
lautakunnan suositusten haluttiin leviä-
vän mahdohlisimman laajalle, niidenkin 
tietoonjotka eivät esim. työnsä puolesta 
joutuneet pohti-maan nimityksiä. 

Vuonna 1980 Kieliviestistä ilmestyi 
kaksi numeroa, jotka kumpikin olivat 
varsin suppeita. Ensimmäinen oll oj-
keastaan kielenhuoltolehden perusta-
misaikeista kertova moniste. Siinä ke-
hotettiin ruotsinsuomalaisia ehdotta-
maan nimeä suunnitellulle julkaisulle, 
ja saaduista ehdotuksista valittiin Kieli-
viesti. Vuodesta 1981 Iähtien Kieli-
viestistä on ilmestynyt säännöllisesti 
neljä numeroa vuodessa. 

Sanasto keskeisellä sijalla 
Kieliviestin sisältö kuvastaa erittäin 
hyvin lautakunnan toimintaa ja sen 
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kehittymistä. Aluksi toiminnassa oh 
keskeisellä sijalla sanaston kehittä-
minen. Ruotsinsuomalaisten kannalta 
ajat olivat kaksikymmentä vuotta sitten 
aivan toiset, silloin käytettiin erittäin 
paljon tuikkeja, suomennettiin yhteis-
kuntaa koskevaa informaatiota, koul u-
tettiin opettajia sekä esikouluun että 
perus- ja lukiokouluun, koulutettiin 
tuikkeja ja kääntäjiä ja perustettiin 
useita ruotsinsuomalaisia järjestöjä, 
joiden toiminta oli vilkasta ja moni-
puolista. Tarvittiin sanastoa mitä mo-
ninaisimmille aloille ja sitä kehitettiin 
voimaperäisesti, mikä näkyy Iuonnol-
lisesti myös Kieliviestissä. Niinpä 
Iehden lähes jokaisessa numerossa oh 
7-8 vuoden ajan useita sivuja työmark-
kinasanasto- ja koulusanastoryhmän 
termisuosituksia ja kaksi kertaa vuo-
dessa myös kiehilautakunnan suosi-
tuksia. Hankaliksi osoittautuneitakäsit-
teitä ja niiden nimityksiä käsiteltiin 
sihloin tählöin lyhyissä artikkeleissa. 
Näistä voidaan mainita arbetsgivar-
inträde, referens grupp, arbetsskada, 
landsting, data. 

Pitkienjatkokertomusten lailla ilmes-
tyneiden sanastojenjulkaiseminen hui-
pentul vuoden 1987 viimeiseen nume-
roon, j ohon oli koottu kaikki aikaisem-
pina vuosina ilmestyneet sanastot. Leh-
den tästänumerostatuli näin ohlen lähes 
satasivuinen kirja,jota monet nimittivät 
vuosikausia lautakunnan sanakirjaksi. 



Työmarkkina-, koulu- ja sosiaalialan 
sanojen ohella Kieliviestissä on jul-
kaistu teemoittain mitä moninaisimpia 
sanastoja. Tässä ej ole mahdollista luc-
tella niitä kaikkia, mutta haluan maj-
nita muutamia suhteellisen laajoja. 

Oikeustulkkauksessa ja poliisi-
asioissa tarvittiin juridiikan sanoja ja 
niinpä vuoden 1981 neljäs numero oh 
alan teemanumero. Tämän täyden-
nykseksi Iaadittiin Ruotsalais-suoma-
lainen rikosten luettelo (1/1989). Näissä 
kahdessa numerossa julkaistuja ter-
misuosituksia käyttävät oikeustulkit 
vielä nytkin, siis lähes kaksikymmentä 
vuotta myöhemmin. Juridiikan alaan 
voidaan tavallaan lukea myös liiken-
nesanasto, koska sitä tarvitsevat juuri 
oikeustulkit ja oikeustapausten kään-
täjät. Lautakunta oli myös arvellut, että 
sitä käyttäisivät suomenkielistä liiken-
neopetusta antavat autokoulut ja muut 
oppilaitokset, mutta näitä eivät suomen-
kieliset termit ole tuntuneet klinnos-
tavan. 

Lautakunnan osallistuminen Ruot-
sin ulkoministeriön Utrikes namnbok - 
teoksen toimitustyöhön johti aikanaan 
teemanumeroon (2/1 984),jossa valtion 
virastojen ja laitosten nimien lisäksi 
julkaistiin suuri määrä kuntien ja maa-
käräjien lauta- ja johtokuntien nimiä. 

Ruotsinsuomalaisen sanaston kan-
nalta yhteiskunnan kolmen keskei-
simmän alan sanasuosituksia on toki 
julkaistu Kieliviestissä myös vuoden 
1987 jälkeen, mutta hieman valikoi-
dummin, ci siis enää kaikkia sanoja 
a:sta ö:hön. Sen sijaan on keskitytty 
sellaisiin aloihin, joiden sanastoa en 
kielenkäyttäjäryhmät ovat toivoneet. 

Luontoaiheet ja urheilu 
Opettajat havaitsivat työssäänjo kauan 
sitten, että esimerkiksi ruotsinkielisille 

kasvien ja eläinten nimille oli vaikea 
löytää suomenkielisiä vastineita ilman 
laajaa kirjastoa ja kovaa työtä. Niinpä 
lautakunta ohikin ottanut tavoitteekseen 
laatia näistä ruotsalais-suomalaiset 
luetteloterityisesti ruotsinsuomalaisten 
tarpeisiin. Kieliviestissä onkin kasvien 
ja lintujen nimitysten hisäksi julkaistu 
mm. kalojen, hylkeiden ja valaiden 
luettelot. Myöhemrnin näiden täy-
dennykseksi on koottu perhosiaja muita 
hyönteisiä, matehijoita ja nisäkkäitäja 
kaikki nämä yksittäiset luettehot on 
äskettäin yhdistetty laajaksi erilliseksi 
tiedostoksi. Siihen sisältyvät myös 
sienten nimet, jotka julkaistiin ensim-
mäisen kerran 1986 ruotsinsuoma-
laisten sientenpoimijoiden toivomuk-
sesta. 

Tärkeä sija ruotsalais-suomalaisten 
sanastojen joukossa on ollut myös 
lääketieteen sanastoilla, joita on jul-
kaistu runsaan kymmenen vuoden 
aikana ja jotka ovat käsitelleet hyvin 
monialääketieteen erikoisaloja. Ne ovat 
olleet erittäin tärkeitä sekä sairaan-
hoidon tulkeille että lääkärinlausun-
tojen kiiäntäjihle mutta myös potilailhe 
itselleen, koska perusteelhista ruotsa-
lais-suomalaista sen enempää kuin 
suomalais-ruotsalaistakaan lääketie-
teen sanakirjaa ci ole ohemassa. 

Urheilu kiinnostaa suurta osaa ruot-
sinsuomalaisista. Kattavaa ruotsalais-
suomalaista urheiluahan sanakiij aa ci 
ole ja niinpä Kieliviestissä julkaistut 
lyhyet sanastot, Tennissanoja (3/1989), 
Jalkapahlosanoja (2/1992) ja Talviur-
heilusanastoa (1/1998), ovat saaneet 
runsaasti myönteistä pahautetta. 

En tiedä, kuinka moni ruotsin-
suomahainen on koskaan ajatellut, mil-
hainen aarreaitta Kieliviesti on ollutjo 
kaksikymmentä vuotta pclkästään 
sanastojensakin ansiosta. Samoilta 
aloilta ci meidän tietääksemme ole 
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julkaistu näin laajoja ruotsalais-suo-
malaisia sanastoja missään muualla 
näin helposti saatavissa olevassa 
muodossa. 

Kielenhuolto 
Varsinaisia kielenhuoltoa koskevia 
artikkeleita ej lehdessä ensimmäisinä 
vuosina juuri ollut. Tähän on luon-
nolliset syyt. Ensinnäkin sanaston tarve 
oli akuutti ja lautakunnasta kysyttiin 
nimenomaan termejä. Toiseksi lauta-
kunnan henkilöstöresurssit olivat toi-
minnan alkuvaiheessa erittäin vähäiset, 
joten artikkelien kirjoittamiseen ej 
jäänyt aikaa. Ruotsinsuomen huoltoa 
käsitteleviä artikkeleita alkoi ilmestyä 
vasta 1988. Artikkeleissa on kiinnitetty 
huomiota seikkoihin,joiden on katsottu 
aiheutuvan ruotsin kielen vaikutukses-
ta, sekit yleisesti vaikeiksi todettuihin 
asioihin. Nämä artikkelit ovat edelleen 
yhtä ajankohtaisia ja niiden lukemista 
voi vuodesta toiseen suositella esimer-
kiksi opiskelijoille. Tämä ej sinänsä 
ole lainkaan merkillistä. Meidän on 
hyvä muistaa, että Suomessakin kie-
lenhuollossa käsitellään usein samoja 
asioita vuodesta toiseen - eräitä jopa 
vuosikymmenestä toiseen. 

Yhteyksiä Suomen kielenhuoltoon 
ej ole unohdettu, vaan runsaan kym-
menen viime vuoden aikana onjulkaistu 
useita Suomessa toimivien kielenhuol-
tajien kirjoittamia artikkeleita, joissa 
on käsitelty ajankohtaisia tai muuten 
keskeisiä suomen kieleen ja sen käyt-
töön liittyviä ongelmia. 

Ruotsin kieli vaikuttaa vääjäämättä 
Ruotsissa käytettävään suomeen, mikä 
näkyy selvästi Ruotsissa julkaistavista 
suomenkielisistä lehdistä, kirjoista ja 
erihaisista suomennetuista teksteistä, 
vaikutus kuuluu myös ruotsinsuoma-
laisten puheesta. Tästä syystä ruotsin- 

suomen huoltoon liittyviä artikkeleita 
voisi julkaista jokaisessa Kiehiviestin 
numerossa, mikälijoku ennättäisi niitä 
kirjoittaa. Toisaalta me Kieliviestin 
toimittajat pelkäämme myös, että tä-
mäntyyppiset artikkehit voidaan tulkita 
väärin. Kieleenhän hiittyy erittäin paljon 
tunnetta ja ruotsinsuomalaiset ovat 
osoittautuneet herkkähipiäisiksi. Hy-
vässä tarkoituksessa kirjoitettu kiehen-
huoltoartikkeli voidaan helposti kokea 
arvosteluksi, vaikka siinä otetaan esihle 
yleisiä seikkoja ja vaikka sitä ej ole 
tarkoitettu kenenkään yksittäisen kir-
joittajan tai toimittaj an teilaamiseksi 
vaan yleisesti avuksi ja neuvoksi. 

Keskustelu ruotsin-
suomesta 
Ruotsinsuomesta ja sen turmeltunei-
suudesta samoin kuin ruotsinsuomen 
huollon tarpeesta ja ruotsinsuomen 
opettamisesta on käyty keskustelua 
useaan otteeseen kymmenen viime 
vuoden aikana. Aluksi käsiteltiin 
enimmäkseen ruotsinsuomalaisten 
kielen näivettymistäj a kuihtumista se-
kä ruotsin sanojen sekoittamista suo-
meen, mutta puheenvuoroissa varoi-
teltiin myös tekemästä liian nopeitaja 
pitkälle ulottuvia johtopäätöksiä. 
Suomessa asuvat ovat osahlistuneet kes-
kusteluun vain ensimmäisinä vuosina 
ja usein näistä puheenvuoroista näkyy 
selvästi, että asianomaiset eivät ole 
riittävästi perillä Ruotsin yhteiskunnan 
rakenteestaja sen heijastumisesta kie-
leen. Nykyisin ollaankin varsin yksi-
mielisiä siitä, ettei ruotsinsuomi voi 
sanastoltaan olla identtistä suomen-
suomen kanssa. 
Kun keskustelu alkoi uudelleen 1995, 
siinä otettiin samaan aikaan esille 
suomen kielen muuttuminen Ruotsissa 
ja vaatimus olla opettamatta oppilaille 
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suomen kirjakieltä. Tutkimukseen 
pohjautuvat artikkelit eivät herättäneet 
keskustelua, mutta kirjakielen leimaa-
minen turmiolliseksi sai tunteet lei-
rnahtamaan ilmiliekkiin. Keskustelua 
käytiin kaksi vuotta, joskin se laimeni 
loppuakohti. Koska Kieliviesti ilmestyy 
vain neljä kertaa vuodessa ja keskus-
telijoilla tuntui olevan tarvetta pikai-
seen mielipiteenvaihtoon, keskustelu 
levisi myös muihin ruotsinsuomalaisiin 
lehtiin. Samat puheenvuorot ilmestyivät 
eri aikaan eri lehdissä ja lopulta oh 
vaikea tietää, kenen miehipiteeseen tai 
mihin puheenvuoroon kukin vastasi. 
Muissa lehdissä keskustelu pääsi 
uudehleen vauhtiin vielä 1999, mutta 
Kieliviestissä sitä ej haluttu jatkaa, 
koska keskusteluun ej enää tuntunut 
tulevan uutta ainesta. 

Kieltä koskeva kirjal-
lisuus ja sanakirjat 
Suomen kieltä koskevaa kirjall isuutta 
on vuosien varrella käsitelty jonkin 
verran, tosin suhteellisen epäsään-
nöllisesti. Enimmäkseen artikkeleissa 
on käsitelty sanakirjoja, sekä kak-
sikielisiä että yksikielisiä. Suuret ruot-
salais-suomalaisetja suomalais-ruotsa-
laiset sanakiijat samoin kuin Suomen 
kielen perussanakirja ja Meän kielen 
sanakirja on esitelty ja arvosteltu. Ar-
vostelujen lisäksi on lähes vuosittain 
julkaistu luettelo uusista sanakirjoista 
ja kieltä käs ittelevästä kirjallisuudesta. 
Artikkelien ja luetteloiden avulla 
väl itetään lukijoille tärkeätä tietoa,jota 
monen Ruotsissa asuvan olisi muuten 
vajkea saada. 

Muut lehdessä esille otetut kirjal-
Ii suusaiheet sivuavat useimmiten kie-
lenhuoltoa tai ruotsinsuomalaisiin ja 
ruotsinsuomalaisuuteen liittyviä seik- 

koja. Käsiteltävänä ovat olleet Raama-
tun kieli, virsikirja ja Kalevala, ruot-
sinsuornalaisten historia sekä ruot-
sinsuornalainen kirjallisuusja sen kieli, 
mutta rnyös suomen kielioppi ja erilaiset 
kielenhuoltokirjat. 

Sukukielet 
Suomalaisten kielisukulaisia on ollut 
tarkoitus esitellä, muttaeri syistäesittely 
on ollut hyvin satturnanvaraista. Esillä 
ovat olleet inkeri, karjala, mari ja 
udmurtti, mutta val itettavasti eivät vielä 
Ruotsin vähemmistökieliin kuuluvat 
saameja meärikiel i, eikä myöskään viro. 

Eri ammattien esittelyä 
Suomen kielen merkitys Ruotsin työ-
markkinoilla on tullut esille eri artik-
keleissaja keskusteluissa. Kieliviestin 
toimitus on myös pitänyt tärkeänä jul-
kaista artikkeleita, joissa kerrotaan 
suomen taidon hyödystä ja suomen 
käytöstä eri ammateissa. Ammatteja ej 
ole yritetty kartoittaa systemaattisesti, 
vaikka ajatuksena on ollutkin mah-
dohlisimman monipuolisen kuvan an-
taminen pitkählä aikavälihlä. Toivomme 
vähitellen voivamme valottaa jo 
esiteltyjen ammattien lisäksi muitakin. 

Mikä kiinnostaa lukijoita 
Edellä sanotusta on käynyt ilmi, että 
useat julkaisemistamme sanastoista 
ovat syntyneet lukijoiden toivomuk-
sesta. Tämä on kaikin puolin ilahdut-
tavaa. Jos Kieliviesti pystyy julkai-
semaan sellaisia sanastoj a, joita lukijat 
tarvitsevatja haluavat, kaikkien on syytä 
olla tyytyväisiä. Huomattavasti han-
kalampi on tilanne artikkelien osalta. 
Lukijoita on yritetty aktivoida useaan 
kentaan. Heitä on pyydetty esittämään 
toivomuksia ja ehdotuksia, mutta 
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palaute on ollut vähäistäja sitä on an-
tanut vain lukijoiden pieni ydinjoukko. 

Kysymyksiä ja vastauksia 
Ruotsinsuomalaisten esittämiä kysy-
myksiäja vastauksia niihin onjulkaistu 
ajoittain lähes joka numerossa, välistä 
taas on ollut jopa yli kahden vuoden 
tauko. Yhtenä syynä tähän on se, että 
kysytyt asiat ovat erittäin ajankohtaisia 
juuri kysymishetkellä, mutta lehden 
ilmestymiseen mennessä ne ovat jo 
käyneet liian jokapäiväisiksi tai me-
nettäneet kokonaan merkityksensä. 
Toisaalta toimistosta saatetaan kysyä 
erittäin suppea-alaisia ja yksityiskoh-
taisia termejä, joiden Kieliviestin toi-
initus ej usko kiinnostavan suurta 
lukijakuntaa. 

Ylivoimaisesti useimmissajulkais-
tuista kysymyksistä halutaan suomen-
kielinen vastine ruotsinkieliselle ter-
mille. Käsiteltävänä ovat olleet mm. 
fallskärrnsavtal, närsamtal, pisksnärt-
skada, fästing, rökfri arbetsplats'. Iso 
ja pieni alkukirjain, lyhenteet ja väli-
merkit ovat myös olleet esillä. Vaikka 
Kieliviesti on kielenhuoltolehti, siinä 
on vastattu sellaiseenkin kysymykseen 
kuin Kuinka monelle kielelle Kalevala 
on käännetty. 

Useimmat lukijat 
tyytyväisiä 
Vaikka Kieliviestiäkoskeviaehdotuksia 
ja toivomuksia onkin ollut vaikea saada, 
lautakunnan toimistoon on vuosien 
varrella tullut runsaasti myönteistä pa-
lautetta Kieliviestistä. Lukijat ovat pi-
täneet artikkeleita kiinnostavina ja 
informatiivisina. Mutta erityisen hyö-
dyllisiksi ovat osoittautuneet lukuisat 
sanastomme. Monet tulkit ja kääntäjät 
ovat soittaneetj a i Imoittaneet saaneensa 
lehdestä sanastoa, jota ovat tarvinneet 
työssäänjajota heidän olisi ollut vaikea 
löytää mistään muualta. Kiitosta ovat 
saaneet sellaisetkin sanastot,joiden itse 
olemme pelänneet olevan hyödyksi vain 
erittäin suppealle lukijakunnalle. 

Kaksikymmentä vuotta on kun-
nioitettava ikä vähemmistökieliselle 
kielenhuoltolehdelle. Mutta emme saa 
tyytyä toteamaan, että tähän on päästy, 
vaan meidän on katsottava eteenpäinja 
ryhdyttävä pikimmiten miettimään, 
miten lehteä voidaan kehittää, jotta 
lukij at olisivat tyytyväisiä seuraavien-
kin kahdenkymmenen vuoden ku-
luttua. Lisäksi Kieliviestin olisi tavoi-
tettava entistä suurempi osa ruotsin-
suomalaisistaja saatava nämä kiinnos-
tumaan lehdestä ja ruotsinsuomesta. 

1  fallskärmsavtal = laskuvarjosopimus; närsamtal = lähipuhelu; pisksnärtskada = 
piiskaniskuvamma; fästing = puutiainen; rökfri arbetsplats = savuton työpaikka 
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Suomen kielen asemasta Ruotsin 
kulttuuri- ja koulutuspolitiikassa 
Salu Gröndahi 

Fil. tohtori Satu Gröndahi toimii Uppsalaii yliopistossaja on 
Ruotsinsuo-malaisessa kielilautakunnassa Ruotsin-
suomalaisten kirjoittajien yhdis-tyksen edustaja. 

Sarnaan aikaan kun Ruotsin valtio 
vuosina 1995-1999 valmisteli kan-
nanottoaan Euroopan neuvoston sopi-
muksiin kansallisista vähemmistöistä 
ja vähemmistökielistä heikentyi suo-
men kielen asema kokonaisuudessaan 
Ruotsin yhteiskunnassa. Ruotsin hal-
litus ratifioi keväällä 2000 Euroopan 
neuvoston sopimuksen kansallisista 
vähemmistöistäja vähemmistökielistä, 
joiden mukaan Ruotsi sitoutuu mm. 
tukemaan yliopistotasoista suomen 
kielen opetusta maassa. 

Miltei kaikissa Ruotsin yliopistois-
sa, joissa suomi on oppiaineena, on 
suomen kieli kuitenkin viime vuosien 
aikana joutunut mittavien säästötoi-
mien kohteeksi. Toisaalta valtio on 
vuodeksi 2000 myöntänyt erityistä 
määrärahaa kansal listen vähemmis-
töjen kulttuuri- ja kirjallisuustoimin-
taan. On kuitenkin itsestään selvää, 
että vähemmistön on erittäin vaikea 
ylläpitää kirjallista kulttuuria, ios kie-
len korkeampitasoinen opetus ci toimi. 

Vuonna 2001 alkaa Euroopan neu-
voston vähemmistöjen ja vähemmis-
tökielten asemaa seuraava komitea 
käsitellä rnyös Ruotsin tilannetta. Jos 
viime vuosien käytäntö ei Ruotsin 
yliopistoissa muutu, tulee Euroopan 
neuvoston seurantaryhmä mitä toden-
näköisimmin ottamaan kantaa Ruot-
sin yliopistojen suomen kieleen koh-
distamaan leikkauspolitiikkaan. 

Artikkelin kirjoittamista varten olen  

ottanut yhteyttä niihin Ruotsin yliopis-
toihin, joissa suomen kieltä opetetaan. 
Itsenäisten suomen tai suomalais-
ugrilaisten kielten laitosten (Suomen 
kielen laitos, Tukholma, Suomalais-
u(,rilaisten kielten laitos, Uppsala ja 
Lund) ollessa kyseessä tietoja on pyy-
detty ensisijaisesti laitosten esimiehil-
tä, muutoin kysymykset on osoitettu 
aineesta vastaavalle lehtorille tai suo-
men kielen opettaj ilie. Tietoja antaneet 
henkilöt ovat tarkastaneet oman ylio-
pistonsa osuuden ennen artikkelin jul-
kaisemista. Katsauksessa ej käsitellä 
suomen kielen ja kirjallisuuden jatko-
opiskeluun liittyvää työtä. 

Viime vuosien tilanne 
Ruotsin yliopistoissa 
Kevääliä 2000, puolisen vuotta ennen 
aineen 70-vuotisjuhlapäiviä, aikoi 
Tukholman yliopisto lakkauttaa Suo-
men kielen laitoksen itsenäisenä hallin-
nollisena yksikkönä. Ehdotettiin mm. 
Suomen kielen laitoksen yhdistämistä 
Pohjoismaisten kielten laitokseen. 
Tukholman Suomen kielen laitoksella 
on sekä ruotsinsuomalaisille että suo-
malaisille suuri symboliarvo ja ny-
kyisessä vähemmistöpoliittisessatilan-
teessa laitoksen säilyminen itsenäise-
nä yksikkönä vaikuttaa onnistuneelta 
ratkaisulta. Tällä hetkeliä suomen kie-
lessä on Tukholmassa professori Er-
ling Wanden mukaan lähemmäs kolme 
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opetusvirkaa. Opetusvirkojen lisäksi 
laitoksella on suomen kielen professuuri 
ja tutkijan virkoja on yli kolme. Viroista 
on tällä hetkellä täyttämättä 50%:n 
opetusvirka, jossa kuitenkin annetaan 
tuntiopetusta. On mainittava, että vaikka 
Tukliolman yliopiston Suomen kielen 
laitos aiottiin lakkauttaahallinnollisena 
yksikkönä, ej yliopistossa tai itse laitok-
sessa kuitenkaan ole keskusteltu suo-
men kielen virkojen, opetuksen tai tut-
kimuksen vähentämisestä. 

Uppsalan yliopistossa oli vielä vii-
tisen vuotta sitten kaksija puoli suomen 
kielen opetusvirkaa. Syksyllä 2000 
laitoksessa on kaksi lehtorin virkaa. 
Näistä on syksyllä 2000 täytettynä yk-
si,johon kuuluu nom 25 % opintoreh-
torin tehtäviä. Lehtori Ulla Lundgrenin 
mukaan virassa on kuitenkin käytän-
nössä tällä hetkellä mahdollista tehdä 
opintorehtorin työtehtäviä vain nom 
10% ajasta. Laitoksessa annetaan 
myös tuntiopetusta suomen kielessä. 
Lehtori Leena Huss tekee tiedekunnan 
rahoittamaa rnääräaikaista tutkimusta 
Multietnisyyden tutkimuskeskuksessa 
aiheesta Vähemmistökielet ja koulu 
Ruotsissa. Hussilla on myös 10%:n 
opetus- ja ohjausvelvollisuus Suoma-
lais-ugrilaisten kielten laitoksessa. Suo-
men kielen opetusresurssit ovat Upp-
salan yliopistossa vähentyneet siis yli 
puolella viime vuosien aikana. Upp-
salan yliopistossa suomi on tällä het-
kellä (saamen jälkeen) resursseiltaan 
toiseksi pienin laitoksen aineista, vaikka 
aineessa on suurin opetettava tunti-
määrä ja eniten opiskelijoita. Unkarin 
kielessä oli syksyllä 2000 kaksi lehto-
raattiaja virossa puolitoista. Sekä un-
karin että viron lehtoraateissa on viran-
haltijat. Viron ja saarnen kielessä on 
myös yksi määräaikainen tutkijan virka. 

Sekä Uppsalan että Lundin ylio-
piston suomalais-ugrilaisten kielten  

asemaa Ieimaa se, että suurimmat su-
pistushankkeet on kohdistettu suomen 
kieleen. Kyselyyn suomen kielen 
tihanteesta Uppsalan Suomahais-ugri-
laisten kielten laitoksessa ovat vastan-
fleet opintorehtori Ulla Lundgren ja 
dosentti Leena Huss. Myös sihteeri 
Tarj a Soutohahti on antanut tietoj a Upp-
salan tihanteesta. 

Lundin yliopisto päätti syyskuussa 
2000 lakkauttaa Suomalais-ugrihais-
ten kielten laitoksen. Laitoksen esimie-
hen Manja Lehdon mukaan tarkoi-
tuksena oli ilmeisesti lopettaa suomen 
kielen opetus kokonaan. Euroopan 
neuvoston vähemmistökjeliä koskeva 
konventio astui Ruotsissa voimaan 
vuoden 2000 kesäkuussa ja ruotsin-
suomalai set ovatkin useissa yhteyksis-
sä todenneet, että Ruotsin valtion en-
simmäinen suomen kieltä koskeva toi-
menpide oli Lundin yhiopiston päätös 
lakkauttaa aineen opetus. Lukuisten 
kannanottojen ja protestien ansiosta 
tilanne näyttää kuitenkin lokakuun 
alussa siltä, että suomen kielen opetus 
ja tutkimus Lundissa saadaan pehas-
tettua, vaikka haitos Lehdon mukaan 
menettää halhinnolhisen itsenäisyytensä. 
Lehto jatkaa vuodenvaihteesta 2001 
työtään suomen kielen lehtorin tehtä-
vissä.joten Lundin yliopistossa säilyte-
tään näin olhen yksi suomen kielen virka. 

Uumajassa suomen kielen opetus 
haluttiin hopettaa kolme vuotta sitten, 
mutta tilanne on nyt parantunut. Tälhä 
hetkellä näyttää siltä, että sekti Luula-
jassa että Uurnaj assa hahutaan panostaa 
suomen kielen yhiopistotasoiseen ope-
tukseen ja että opetus näissä yhiopis-
toissa toimiikin hyvin. Luulajan tek-
nisessä yliopistossa suomea voi opis-
kehla perustasolha sekä aineopintoina 
että opettajakoulutukseen kuuluvana 
osiona. Suomen kielen opetus käsittää 
Leena Hambergin mukaan tällä hetkellä 

22 - Kieliviesti 3-4/2000 



nom 70 % hänen kokopäivätoimisesta 
opettajanvirastaan (hän on adjunkti). 
Hambergin mukaan yliopisto suhtautuu 
positiivisesti suomen kielen opetuk-
seen, vaikka siihen ej viime vuosina ole 
saatu lisää resursseja. 

Uumajassatoimivien suomen kielen 
lehtonen Tuuli Forsgrenin ja Tuija 
Määtän mukaan Uumajan yliopiston 
humanistinen tiedekunta tukee suomen 
kielen vahvistamista. Uumajan ylio-
pistossa on syksyllä 2000 kaksi ja puo-
Ii lehtonin virkaa. Kaikissa viroissa on 
tällä hetkellä viranhaltija. Uumajan 
yliopisto on ainoa Ruotsin yliopisto, 
jonka voi sanoa viime vuosien aikana 
vahvistaneen suomen kielen asemaaja 
virkoja: aiempi 50 %:n määräaikainen 
opetusvirka on saatu vakinaistettua. 
Vaikka kyseessä ej ole faktinen re-
surssien lisäys, voi viran vakinaista-
misen nähdä ainetta tukevana toi-
menpiteenä. Suomen kielen opetuksen 
suotuisa kehitys on Uumajassa perim-
miltään ollut suomen aineenopettaj ien 
ansiota. Kolme vuotta sitten, aineen 
ollessa uhattuna, nämä panostivat 
erittäin paljon oppilaislin, opetukseen 
ja opintotulosten saamiseen. Näin 
saatiin osoitettua, että suomen kieltä 
kannattaa opettaa ja että se on ylio-
pistolle edullinen aine. 

Suomen kielellä on siis nykyään 
paljon parempi asema Pohjois-Ruotsin 
yliopistoissa kuin vanhoissa yliopis-
tokaupungeissa Uppsalassa ja Lundis-
sa, joissa aineella on pitkät perinteet. 
Osaltaan Luulajan ja Uumajan posi-
tijvinen kehitys heijastaa suomen kielen 
jonkin verran vahvempaa statusta Poh-
jois-Ruotsissa, jossa muutama kunta 
nyt on velvoitettu mm. antamaan 
palveluja suomen kielellä. Ruotsin 
allekirjoittamat vähemmistösopimuk-
set eivät siis ehkä kuitenkaan suomen 
kielen yliopi sto-opetuksen kannalta ole  

kokonaan vailla merkitystä, vaikka esi-
merkiksi ruotsinsuomalaisissatiedotus-
väl ineissä on näin sanottu. Etelä-Ruot-
sin tilanteesta on vielä huomattava, että 
Göteborgin yliopisto lakkautti suomen 
kielen opetuksen muutama vuosi sitten. 

Kuten aiemmin mainittiin, Euroo-
pan neuvoston sopimusten ratifloinnin 
myötä Ruotsin valtio on sitoutunut 
tukemaan suomen kielen opetusta 
yliopistotasolla. Ruotsin yliopistojen 
toimintaosoittaakuitenkin, ettävaltion 
allekirjoittamia vähemmistösopimuk-
sia ej ole ankkuroitu koulutuspoliitti-
sella tasolla. 

Yliopistojen politiikka 
ej kuvasta valtion 
viralljsta kantaa 
Ruotsin yliopistojen suhteellisen suuri 
itsemääräärnisoikeus on osaltaan vai-
kuttanut suomen kielen supistuksiin. 
Kuten uppsalalainen suomalais-ugri-
laisten kielten professori Lars-Gunnar 
Larsson ilmaisi STV: n televisiohaas-
tattelussa 2. 10. 2000 yliopistojen ej 
itse asiassa tarvitse ottaa huomioon 
valtion virallista vähemmistöpolitiik-
kaa. 

Ruotsalaiset poliitikot ovat myös 
tämän vuoden aikana käydyssä kes-
kustelussa useasti painottaneet, että 
valtio ej voi puuttua yliopistojen pää-
töksiin. Käytäntö poikkeaakin mitä 
ilmeisimmin Suomen valtion vähem-
mistöpolitiikasta. On vaikea ajatel la, 
että suomalaisissa yliopistoissa voitai-
sim keskustella esimerkiksi siitä, että 
ruotsin kielen aineopetus siirrettäisiin 
naapurivaltion yliopiston suojiin, vaik-
kapa Tallinnaan tai Pietariin. Lundin 
yliopistossa vastaavaa keskustelua 
käytiin pitkään: lundilaisille suomen 
kielen opiskelijoille aiottiin tarjota mah-
dollisuus opiskella suomea Kööpen- 
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haminan yliopistossa. Yhtä mahdot-
tomalta vaikuttaisi ruotsin kielen ope-
tuksen lopettaminen useassa Suomen 
yliopistossa sarnanaikaisesti tai argu-
mentointi, jonka mukaan Lähi-idän 
kielet ovat maalle tärkeämpiä kuin kan-
sallinen vähemmistökieli. 

Asian vakavuutta kuvastaa myös 
se, että Suomen suurlähetystö on kat-
sonut aiheelliseksi puuttua useamman 
kerran Ruotsin yliopistojen toimintaan. 
Näyttää siltä, että suurlähetystön toi-
minta lopulta onkin tuottanut tuloksia. 

Suomen kielen asema Ruotsin ylio-
pistoissa ej kuitenkaan tässil vaihees-
sa, kun ruotsinsuomalaiset ovat kan-
sallinen vähemmistö, voi ensisijaisesti 
olla Ruotsin ja Suomen valtioiden vä-
linen asia. Vastuu kuuluu tietysti Ruot-
sin valtiolle. Jos Ruotsin yliopistojen 
toimintaa tarkastelee laajemmassa, 
eurooppalaisessa tai kansainvälisessä 
vähemmistöpol jittisessa perspektiivis-
sä, se vaikuttaa kovin lyhytnäköiseltä. 
Ljenee myös selvää, että valtion rati-
floimat kansallisia vähemmistöjä kos-
kevat kansainväliset sopimukset tun-
netaan kehnostj tai ej lainkaan Ruotsin 
yliopistoissa tai että sopimusten ej 
katsota velvoittavan yliopistoja otta-
maan niitä huomioon. Yllättävän usein 
Ruotsin yliopistoissakin käydyssä 
keskustelussa kansalliset vähemmistöt 
rjnnastetaan uusiin siirtolaisiin, kun on 
kyse ryhmien virallisesta asemasta tai 
yhteiskunnallisista oikeuksista. 

Vähemmistöasema val-
tion kulttuuripolitiikassa 
Vaikka ruotsinsuomalaisten vähem-
mjstöasema ej toistaiseksi ole vaikut-
tanut Ruotsin valtion koulutuspolitiik-
kaan eikä suomen kielen tukemiseen 
yliopisto-opetuksessa ole myönnetty 
ylimääräisiä tai uusia määrärahoja, 

näkyy vähemmi stöaseman saavutta-
minen kuitenkin valtion kulttuuripoli-
tjikassa. 

Historiallisille vähemmjstöjlle 
(romanit, saamelaiset, ruotsinsuoma-
laiset, tornionlaaksolaisetjajuutalaiset) 
on tänä vuonna Ruotsjssa perustettu 
uusi kulttuuritukimuoto, josta vastaa 
Valtion kulttuurineuvosto. Tarkoituk-
seen on myönnetty miljoona kruunua, 
joista 750 000 kruunua on kirjalli-
suustukea ja 250 000 kruunua lehdjs-
tötukea. 

Valtion kulttuurineuvostolle uuden 
määrärahan käsittely on ollut uusi asia 
eikä käytänteitä tuen jakarniseen ole 
vielä vakiinnutettu. Kirjallisuustukea 
on Kulttuurineuvoston tilastojen mu-
kaan myönnetty kansallisil le vähem-
mistöille syyskuun alkuun mennessä 
446 800 kruunua (lähde: Förbrukade 
medel nationella minoriteter 2000, 
Erik Peurell, Valtion kulttuurineuvosto 
7. 10. 2000). Varoja on myönnetty 
175 000 romanikieliseen, 125 000 
jiddishinkieliseen, 116 800 meänkie-
liseen, 20 000 suomenkieliseen ja 
10000 kruunua saamenkieliseen toi-
mintaan. Ruotsinsuomalaista kirjal-
lisuutta koskevia hakemuksia on Kult-
tuurineuvostoon kuitenkin tullut enem-
män kuin ne, joille edellä mainittu 
summa on myönnetty. Tätä kirjoit-
taessani en ole vielä saanut tilastoja 
siitä, kuinka paljon ruotsinsuomalaiset 
ovat kaikkiaan hakeneet tukea syyskuun 
alkuun mennessä. Sekä saamelainen 
että ruotsinsuomalainen kulttuuri ovat 
tässä vaiheessa kuitenkin saaneet erit-
täin vähän tukea. Toisaalta on pidettävä 
mielessä, että Ruotsin saamelaiset voi-
yat myös saada kulttuurityöhön avus-
tusta Saamelaiskäräjiltä. 

Ruotsinsuomalaisten osalta väliin-
putoajaryhmä tuntuu tällä hetkellä ole-
van ammattikirjailijat, joille Valtion 
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kulttuurineuvosto ej uudesta vähernmjs-
tökiijallisuuden mäirärahasta myönnä 
tukea. Tietääkseni vähintään kolme 
Ruotsin kirjailijaljittoon kuuluvaa ruot-
sinsuomalaista kirjailijaa on tänä 
vuonna joko käinnytetty hakemasta 
vähemmistökirjallisuuden apurahaa tai 
saanut jimoituksen, että hejdän hake-
muksensa on hylätty. Valtion kulttuurj-
neuvoston vastaavan vjrkailijan Anja 
Pauljnjn mukaan yleinen käytäntä on 
se, että vähemmistökiijallisuuden tukea 
ej myönnetä yksittäisille kirjailijoille 
työapurahaksi, vaan projektiluontoisiin 
kulttuurihankkeisjjn. Kansallisille vä-
hemmistöille tarkoitettua kirjallisuus-
apurahaa onkin myönnetty kirjoitta-
japiirien antologioihin, koulukiijal-
lisuuden julkaisemiseen, perinteen 
keruuseen ja julkaisuun, lastenkiijal-
lisuuden kääntämjseen vähemmistökie-
lelle sekä kirjakustantamoiden j ulkaj-
sutoimintaan. Ne ruotsjnsuomalaiset 
hakernukset,joille tukea on myönnetty, 
ovat kumpikin koskeneet kirjoittaja-
pjjrjen julkaisuja. 

Vaikka kirjallinen toiminta kaik-
kiaan on vähemmistöryhmille erittäin 
tärkeää, on korostettava, että ruotsjn-
suomalaisille korkeatasoisen kjrjallisen 
instjtuutjon luomjsella on suurj sym-
boliarvo. Ruotsinsuomalaisesta kult-
tuurista ja kirjallisuudesta viime vuo-
sikymmenien ajkana käydyssä keskus-
telussa on painotettu nimen omaan 
kirjallisuuden potentiaalista arvoa 
vähemmistöidentiteetin luomisessa. 
Omakielinen kaunokiijallisuus ej kui-
tenkaan ole kaikille Ruotsin kansal-
ljsjlle vähemmistöille ensisijainen taj 
tärkein kulttuurin ilmentymä eikä 
jjddishjksi tai romanikiel iIlä ole kauno-
kirjallista julkaisutoimintaa Ruotsissa 
juuri lainkaan. Valtion kulttuurineu-
voston olisi ehkä vastajsuudessa kui-
tenkin otettava kantaa siihen, miten  

ammattikirjailijoidenkin kirjoittamaa, 
korkeatasojsta vähemmistökirjal Ii-
suutta voitaisiin tukea. 

Kansallisille vähemmistöille tar-
kojtettua lehdistötukea on ruvettu kä-
sjttelemään Kulttuurineuvostossa vasta 
syksyllä. Vähemmistöryhmille tar-
koitetun lehdistötuen käsittelyä on 
vastaavan virkailijan Erjk Ostlingin 
mukaan hankaloittanut mm. se, että 
Kulttuurineuvostolla ej ole tarpeeksi 
tietoja apurahan kohderyhmästä. 
Kulttuurineuvosto ej tähän mennessä 
ole rekisteröinyt yleistä lehtjtukea 
hakevien lehtien kielellistä tai etnistä 
proflulia ejkä informaatiota syksyyn 
mennessä ollut näjile lähetetty. Toisaalta 
Ostlingin mukaan uusi tukimuoto 
tultaisiin ensisijaisesti kohdistamaan 
sellajsjlle vähemmjstölehdille, jotka 
eivät aiemmin ole saaneet tukea yleisen 
lehtjtuen puitteissa. Tällaisia lehtiä ej 
myöskään ollut syyskuuhun mennessä 
informoitu uudesta tukimuodosta. Leh-
djstötuesta vastaava Ostling mainitsi 
myös, että suunnitteilla on ollut yhteis-
työ suomalaisen vähemmistölehdistön 
(Iähjnnä romaneille tarkoitettujen jul-
kaisujen) kanssa. On korostettava, että 
kattavan arvioinn in Ruotsin valtion 
kansallisten vähemmistöjen uudesta 
kirjallisuus- ja lehtituesta voi Iuonnol-
lisesti tehdä vasta vuoden 2000 lopussa. 

Naapurimaan kulttuu-
rista kansalliseen 
vähemmistökulttuuriin 
Etnisten ryhmien mieltäminen kan-
sallisiksi vähemmistöiksi on kaiken 
kaikkiaan uusi asia Ruotsissa. Ruotsis-
sa on pitkään vallinnut ajatustapa,jon-
ka mukaan siirtolaiset ja vanhat vä-
hemmistöt itse asiassa kuuluvat ase-
maltaan ja oikeuksiltaan samaan 
"vähemmistökategoriaan". 
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Tapa käyttää käsitteitä"kansallinen 
vähemmistö"tai "kansallinen vähem-
mistökulttuuri" kertoo myös, että käsit-
teiden sisältö ej ole selkeä eikä vastaa 
välttämättä Ruotsin allekirjoittamien 
Euroopan neuvoston konventioiden 
määritelmää. Esimerkiksi kulttuuri-
ministeri Marita Ulvskog mainitsi kyl-
lä puheessaan Ruotsinsuomalaisen 
kielilautakunnnan 25-vuotisjuhlassa 
12.10.2000 Tukhoirnassa, että ruot-
sinsuomalaiset ja heidän kulttuurinsa 
ovat osa Ruotsin historiallista ja kan-
sallista kulttuuria. Ulvskogin esimerkit 
suomalaisesta kulttuurista Ruotsissa 
käsittelivät kuitenkin suomensuorna-
laista kulttuuria; kulttuuriministeri 
kertoi mm. kokemuksistaan suomalais-
ten kirjailijoiden vierailuista Tukhol-
massa. Voi sanoa, että Ulvskog käsitteli 
puheessaan kahta eri kategoriaa teke-
mättä niiden välillä selkeää eroa: kan-
sallisen vähemmistön kulttuuriaja naa-
purimaan kulttuuria. Toki suomen-
suomalaisenkin kirjal 1 isuuden esittely 
on ruotsinsuomalaisissa kulttuuriyh-
teyksissä tärkeää, mutta sitä ei ymmär-
tääkseni voi tässä vaiheessa käsitellä 

Ruotsin kansallisen vähemmistön, ruot-
sinsuomalaisten, kulttuurina tai ruotsin-
suomalaisen kirjallisuuden edustajana. 
Suomensuomalaista kirjallisuutta voi 
nykyisessä vähemmistöpoliittisessa 
tilanteessa itse asiassa käsitellä ruotsin-
suomalaisen kulttuurin ilmentymänä 
yhtä vähän kuin riikinruotsalaista kir-
jallisuutta voisi käyttää esimerkkinä 
keskusteltaessa suomenruotsalaisen 
kulttuurin merkityksestä Suornelle. 

Kokonaisuudessaan voi todeta, että 
sekä Ruotsin kulttuuri- että koulutus-
politiikasta puuttuvat tällö hetkellä 
toimivat tukimuodotja käytänteet,jotka 
vastaisivat ruotsinsuomalaisten tarpei-
ta kansallisena vähemmistönä tai suo-
men asemaa kansallisena vähemmistö-
kielenä. Hälyttävänä on pidettävä niiden 
ruotsalaisten yliopistojen toirnintaa,jot-
ka ovat valinneet säästämisen suomen 
kielen opetuksessa tai opetuksen lak-
kauttamisen kokonaan. On myös sel-
vää, että valtion vähemmistökult-
tuureilleja -kirjallisuudelle suuntaamat 
tukimuodot kaipaavat selkeämpää 
tarpeiden ja kohderyhmien kartoitus-
ta. 
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Kaksi- ja monikieliset perheet - tärkeä 
osa ruotsinsuomalaisuutta 
Leena Hussja Ellen Bijvoet 

Ruotsinsuomalaisista puhuessamme 
emme useinkaan tule miettineeksi, keitä 
kaikkia tarkoitamme. On tietysti kunkin 
yksilön orna asia, mihin ryhmään hän 
haluaa samaistua. Nimityksistäkin voi-
daan keskustella: olemmeko ruotsin-
suomalaisia, Ruotsissa asuvia suorna-
laisia, ulkosuomalaisia, sekä suomalai-
sia että ruotsalaisia, vai jotain aivan 
muuta? Jos päätämme käyttää vaikkapa 
termiä ruotsinsuomalainen,joudumme 
uusien kysymysten ääreen. Kuinka 
paljon suomalaisuutta vaaditaan ruot-
sinsuomalaiseltaja mitä siihen kuuluu? 

Tällaiset kysymykset tulevat erityi-
sen ajankohtaisiksi, kun keskustellaan 
kaksi- ja monikielisistä perheistä. Jo 
1 980-luvulla Ruotsissa oli Sven Reinan-
sin mukaan enemmän ruotsinsuoma-
laisia lapsia, joiden toinen vanhempi 
oli ruotsalainen, kuin täysin suomalai-
sessakodissakasvavia lapsia. Tällaisten 
potentiaalisesti kaksikielisten perheit-
ten osuus lienee entisestään lisääntynyt 
1990-luvuhla. Perheen suomalainen 
vanhempi voi olla Suomesta tullut 
ensirnrnäisen polven tai Ruotsissa kas-
vanut toisen tai kolmannen polven 
ruotsinsuomalainen. Sen lisäksi Ruot-
sissa on perheitä.joissa toinen vanhempi 
on suomalainen ja toisella on juuret 
jossain kolmannessa maassa. Silloin 
perhe voi olla kolmikielinen: vanhem-
mat saattavat kumpikin puhua lapsil-
leen omaa äidinkieltään ja kodin ulko-
puolella lapset oppivat myös ruotsia. 
Perheet,joissapuhutaan(taijoissaolisi 
mahdollista puhua) suomea, voivat olla 
vielä muunkinlaisia. Ruotsissa on esi- 

merkiksi monia suomentaitoi sia yksin-
huoltaj ia ja adoptiohasten vanhempia. 

Vanhemmilla on 
oikeus valita 
Perheen Iuonteesta riippumatta van-
hemmilla on oikeus valita, mitä kieltä 
tai kieliä he alkavat puhua lapselleen. 
Heillä on toisin sanoen mahdollisuus 
päättää, haluavatko he antaa lapselleen 
kaksi- tai monikielisyyttä tukevan kieli-
ympäristön. Jos Ruotsissa asuva suo-
menkielinen vanhempi päättää puhua 
lapsensa kanssa suomea, se on Iähtö-
laukaus lapsen kaksikieliselle kehityk-
selle. Joskus päätöksen teko ej kuiten-
kaan ole aivan yksinkertaista. Vanhem-
mat eivät ehkä ole varmoja siitä, miten 
lasta pithisi kasvattaa kaksikieliseksi. 

Viime keväänä pantiin alulle ruotsin-
suomalaisia vanhempia varten tarkoi-
tettu tietopaketti. Aktiivisesti hankkees-
sa toimi Ruotsinsuomalaisten Keskus-
liitto. Paketti on suunnattu sekä koulu-
laisten että alle kouluikäisten lasten 
vanhemmille ja sen tarkoituksena on 
ennen kaikkea auttaa vanhempia tuke-
maan lastensa suomen kielen oppimista 
jakaksikiehisyyttä. Tietopaketin ensim-
mäinen osa on tarkoitettu kaksi-ja moni-
kiel isille ruotsinsuomalaisihle perheille, 
ja se tehtiin alun perin suomenruotsa-
laisten kansankäräjien teettämän vas-
taavan esitteen pohjalta. Työn edistyessä 
esite muuttui kuitenkin sisällöltään aika 
lailla ja nyt se käsittääksemme vastaa 
paremmin Ruotsissa valhitsevia oloja. 
Esittelemme seuraavassa lyhyesti sen 
sisältöä'. 

Kieliviesti 3-4/2000 - 27 



Miksi valita kaksi- tai 
monikielisyys? 
Painotamme esitteessä kielen merki-
tystä kommunikaation ja ajattelun 
välineenä, mutta myös tärkeänä osana 
ihmisen identiteettiä. Jos kieliä on 
useampia, se ej suinkaan ole esteenä 
myönteisen identiteetin kehitykselle. 
Toteamme, että lapsi voi myös samais-
tua kahteen tai useampaankin kieleen 
samalla tavoin kuin hän voi rakastaa 
kahta vanhempaansa. On hyvä muistaa, 
että lapsella on myös oikeus kum-
mankin vanhempansa kieleen; ne ovat 
hänelle kuuluvaa perintöä. 

Perheen molempia tai kaikkia kieliä 
tulisi pitää samanarvoisina. Vaikeuksia 
voi ilmaantua, jos vanhemmat tai kie-
liryhmät eivät pysty elämään sovussa 
toistensa kanssa tai ios ympäröivä 
yhteiskunta suhtautuu ymmärtämät-
tömästi tai suorastaan kielteisesti moni-
kielisyyteen tai vähemmistökieliin. 
Lapsi, joka oppii häpeämään jotain 
puhumaansa kieltä, pyrkii pääsemään 
siitä eroon ja vaihtaa sen helposti 
arvostetumpaan kieleen. Vanhemmat 
voivatkuitenkin monin tavoin vahvistaa 
lapsensa kielellistä itsetuntoa ja avoi-
muuttaeri kieliäj a kulttuureja kohtaan. 

Kahden tai useamman kielen ja 
kulttuurin parissa kasvaneitten lasten 
avoimuutta esitteessä painotetaan yh-
tenä tienä entistä suvaitsevampaan 
yhteiskuntaan, mutta kielitaidon tabu-
dellista ja yhteiskunnallistakin puolta 
korostetaan. Suomi on nyt virallinen 
vähemmistökieli Ruotsissajavirallinen 
kieli Euroopan unionissa. Pohjoismai-
sessa yhteistyössäja monissa muissakin 
yhteyksissä suomi on tärkeä kieli. 
Kahden tai useamman kielen taito antaa 
ihmiselle suuremman vapauden valita 
tuleva ammattinsaja asumapaikkansa. 

On aika tavallista, että kun vanhem- 

mat puhuvat lapselleen kumpikin omaa 
kieltään, he saavat naapureiltaan, ystä-
viltään tai sukulaisiltaan kuulla erilai-
sia mielipiteitä ja neuvoja. Pahimmil-
laan ne voivat olla pelottelua puolikieli-
syydellä tai sillä, että lapsi ej koskaan 
tule oppimaan kunnolla ruotsia. Aikai-
semmin uskotti inkin yleisesti monikie-
lisyyden häiritsevän kielenkehitystä, 
mutta nykyään tiedämme, että lapsi voi 
aivan hyvin saada normaalin kielitai-
don useammassa kuin yhdessä kieles-
sä. Monet tutkijat ovat myös sitä mieltä, 
että useampaa kieltä osaavan lapsen on 
useinjopa helpompi oppia uusia kieliä 
kuin yksikielisen. Kaksi- tai monikieli-
syydessä on monia muitakin hyv iä puo-
ha. 

Vanhempien panos 
tärkeä 
Vaikka lapsesta voi vaikeuksitta kehit-
tyä kaksi- tai monikiehinen, halusimme 
esitteessämme korostaa, että moni-
kielisyys ej kehity itsestään, vaan van-
hempien oma panos on tärkeä. Hehän 
ovat ensimmäisinä vuosina lapsen 
tärkeimpiä kielellisiä esikuvia. Pai-
notamme, että lapsesta voi tuhla kaksi-
tai monikielinen monella eri tavalla, 
mutta hänen omalta kannaltaan on 
helpointa, että vanhemmat puhuvat 
hänelle johdonmukaisesti vain omaa 
kieltään, eivätkii vaihdakielestätoiseen. 
Tätä kutsutaan vksi henkilö - vksi kieli 
-periaatteeksi. Sitä noudattamalla van-
hemmat antavat lapselleen parhaimman 
kielenkäytön mallin. Suomenkielisen 
vanhemman pitäisi käyttää omaa kiel-
tään lapsen kanssa kaikissa arkipäivän 
tilanteissa myös kodin ulkopuolella, 
esimerkiksi käydessään ostoksibla tai 
lastenneuvolassa. Hänen pitäisi myös 
puhua, laulaa, leikkiä ja lukea lapsen 
kanssa mahdollisimman paljon. Lapsen 
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suomen kieltä voi tukea monenlaisten 
lehtien, äänikasettien ja videofilmien 
avulla. Ruotsin Radio ja TV lähettävät 
suomenkielisille lapsille ja nuorille 
tarkoitettuja ohjelmia ja lapset voivat 
myös osallistua Suomi-seurojen ja 
Ruotsin Kirkon suomenkielisten yksi-
köiden järjestämään kesäleiri- ym. 
toimintaan, jota on tarjolla monilla en 
paikkakunnilla. Suomessa Kesälukio-
seura on jo pitkään järjestänyt kesä-
leiritoimintaaja suomenopetusta ulko-
suomalaisille lapsille. Vanhemmille 
lapsille internet tarjoaa monenlaisia 
mahdollisuuksia käyttää eri kieliä. 

Jos vanhemmat haluavat antaa 
lapselleen parhaan mahdollisen suul-
lisenja kirjallisen suomen kielen taidon, 
kehotamme heitä valitsemaan ruotsin-
suomalaisen päiväkodin ja koulun tai 
suomalaisen luokan. Jos se on mahdo-
tonta perheen kotipaikkakunnalla, 
suosittelemme heitä huolehtimaan siitä, 
että lapsi saa ainakin suomen kielen 
opetusta (ns. äidinkielenopetusta) 
päiväkodissa tai koulussa. Nykyään 
vanhempien lienee entistä helpompi 
vaatia sitä koululta, kun suomella on 
virallisen vähemmistökielen asema. 
Toisaalta tiedämme, että koulun 
äidinkielen opetus ei yksin takaa, että 
lapsi oppii vähemmistökieltä tai pystyy 
kehittämään sitä tarvittavassa määrin. 
Kodin antama perusta ja jatkuva tuki 
ovat senkin tähden erittäin tärkeitä. 

Monikielistä arkipäivää 
Lapsen kaksi-ja rnonikielisyydenkehi-
tyksessä on piirteitä,jotka askarruttavat 
monia vanhempia. Yksi niistä on pien-
ten lasten kielten sekoittaminen. Useim-
mat kaksi- tai monikielisiksi kasvavat 
lapset käyvät nimittäin läpi vaiheen, 
jolloin se on hyvinkin tavallista. Lapsi 
ei ehkä ole vielä ymmärtänyt, että en 

ihmiset puhuvat eri kieliä, eikä hän ole 
oppinut erottamaan, mitkä sanat ja 
rakenteet kuuluvat mihinkin kieleen. 
Toinen tai jokin lapsen kielistä voi olla 
kehittyneempi kuin toinen tai toiset. 
Silloin on tavallista, että lapsi lainaa 
paremmin osaamastaan kielestä sanoja 
ja ilmauksia, jotka voivat korvata 
puutteita heikommassa kielessä. Jos 
lapsi sekoittaa kieliään, vanhemmat 
voivat tukea häntä käyttämällä itse 
lapselta puuttuvia sanoja. 

Toteamme kuitenkin esitteessä, että 
on myös aivan luonnollista, että kaksi-
tai monikieliset ihmisetkäyttävätjoskus 
myös toisesta kielestä lainattuja sanoja 
tai ilmauksia. Se ei ole samanlaista 
kielten sekoittamista kuin pienellä 
lapsella,joka ei vielä pysty erottamaan 
kieliään toisistaan, vaan kyseessä on 
ns. koodinvaihto, erityinen tapa kom-
munikoida muiden monikielisten 
kanssa. Usearnpaa kuin yhtä kieltä tai-
tava lapsi oppiijo varhain sopeuttamaan 
kielenkäyttönsä keskustelukumppa-
ninsa mukaan, eikä esimerkiksi vaihda 
kielestä toiseen keskustellessaan yksi-
kielisen isoäitinsä kanssa. Aika taval-
linen tilanne on, että lasta pidetään 
koulussa pelkästään ruotsinkielisenä, 
koska hän ei koskaan käytä suomea 
ruotsinkielisten koulutoverien tai ai-
kuisten kanssa kommunikoidessaan. 

Toinen monia vanhempia askarrut-
tava seikka on, että lapsen kielet ke-
hittyvät tava/lisesti eri tahdissa vielä 
senkin jälkeen, kun hän on oppinut 
erottarnaan ne toisistaan. Sen syynä voi 
olla, että lapsi keskittääjuuri sillä het-
kellä kaiken energiansa jonkin uuden 
asian oppimiseen yhdessä kielessään, 
ja toinen on pikemminkin lepotilassa. 
Toisaalta on hyvä muistaa, että yksi-
kielisenkin lapsen kielenkehitys tapah-
tuu sysäyksittäin. Kun lapsi on saavut-
tanut tietyn kypsyyden yhdessä kie- 
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lessään, on aika ottaa uusi askel toi-
sessakin. Vanhemmat auttavat lastaan 
parhaiten puhumalla hänelle edelleen-
kin omaa kieltään ja lukemalla hänen 
kanssaan mahdollisimman paljon. 

Kielten väliset erot voivat myös hej-
jastella sitä, miten paljon lapsi käy-
tännössäjoutuu tekemisiin eri kieltensä 
kanssa. Jos toinen vanhemmista on 
kotona ja seurustelee lapsensa kanssa 
päivät pitkätj a toinen taas tapaa lastaan 
vain aikaisin aamulla, myöhään illalla 
ja viikonloppuisin, eivät lapsen kielet 
tietenkään kehity samassa tahdissa. 
Myöhemmin ystävien ja koulun kieli 
voi tulla hallitsevaksi ja suomen kieli 
heikentyä huomattavasti. Silloin van-
hemmat voivat käyttää kaikkia edellä 
kuvattuja apuvälineitä lapsen suomen 
kielen vahvistamiseksi: kirjoja, lehtiä, 
radio- ja TV-ohjelmia, videofilmejä, 
tietokonepelejä jne. Suornenkielinen 
nuortenleiri saattaa antaa uuden sysäyk-
sen suomen puhurniselle ja pitkä 
Suomen-loma samanikäisten nuorten 
parissa voi sekin hyvin tehokkaasti 
Iisätä kiinnostusta kieleenja kulttuuriin. 
Suomenkielistä luokkaa tai koulua 
käyvä lapsi saa automaattisesti suo-
menkielisen ystäväpiirin, eikä vieraan-
nu yhtä helposti suomen kielestä. 

Joskus vanhemmat huolestuvat, kun 
lapsi kieltäytyy puhurnastci tai jopa 
kuuntelemasta suomea. Se voi olla pel-
kkää protestia, kuten silloin kun lapsi 
pyrkii saamaan vanhempiensa huo-
mion puoleensa kieltäytymällä syömäs-
tä. Joskus ympäristön kielteiset asenteet 
voivat vaikuttaa vanhemplin lapsiin ja 
teini-ikäisiin, niin että he lopettavat vä-
hemmistökielen puhumisen kokonaan. 
Lukioidenjayliopistojen suomen kielen 
opettajat tietävät kuitenkin, että monen 
nuoren kiinnostus suomen kieleen palaa 
myöhemminja he saattavat alkaa ope-
tella sitä uudestaan. 

Jos lapsi kieltäytyy puhumasta suo-
mea, kehotamme vanhempiajatkamaan 
kuten he aloittivatkin: puhumaan itse 
suomea välittämättä siitä, millä kielellä 
lapsi vastaa. Tärkeintä on, että van-
hemmat yrittävät olla suuttumatta tai 
masentumattaja että he pyrkivät koros-
tamaan kaksi-jamonikielisyyden hyviä 
puolia. Vanhempien ci pitäisi itse 
vaihtaa kieltä, kun lapsi kieltäytyy 
puhumasta suomea, koska se voi tehdä 
tyhjäksi kaikki heidän aikaisemmat 
ponnistelunsa. Kun lapsi huomaa, että 
vanhempi voi puhua hänelle myös 
ruotsia, häntä on sen jälkeen paljon 
vaikeampaa motivoida puhumaan van-
hemmalle suomea. 

Voiko tukea ruotsia? 
Entä kielikylpy? 
Joskus kokonaan suornenkielisen per-
heen vanhemmat miettivät, miten he 
voisivat auttaa lastensa kaksikielisyys-
kehitystä alkamatta kuitenkaan itse 
puhua hänelle ruotsia. Tällaisessa tilan-
teessa suosittelemme lapselle kaksi-
kielistä esikouluryhrnää, jossa lapsi voi 
oppia ruotsia omassa tahdissaan, ja 
ruotsinsuomalaista koulua. On myös 
erittäin tärkeää, että vanhemmat ovat 
johdonmukaisia ja jatkavat oman 
kielensä puhumista lapselle. Samalla 
he voivat yrittää kannustaa lapsensa 
ruotsin kielen oppirnista esirnerkiksi 
j ärjestämällä hänelle rnahdol Iisuuksia 
tutustuaruotsinkielisiinlapsiin, lainaa-
malla ruotsinkielisiä kirjoja kirjastos-
ta ja osoittamalla kiinnostusta lapsen 
ruotsinkieliseen koulutyöhön. Tämä-
kään ci tarkoita sitä, että suomenkielisen 
vanhemman tulisi itse alkaa puhua tai 
lukea lapselleen ruotsia, vaan enem-
mänkin sitä, että hänen tulisi suhtautua 
myönteisesti kumpaankin kieleen. 

Ruotsissa on myös monia ruotsin- 
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suomalaisia perheitä, joissa vanhem-
mat ovat puhuneet lapselleen ruotsiaja 
lapsesta on tullut pelkästään ruot-
sinkielinen. Myöhemmin vanhemmat 
alkavat ehkä toivoa, että lapsi saisi oppia 
myös suomeaja että hänestä tulisi kak-
sikielinen. Kanadalaistyyppinen kieli-
kylpypäiväkoti tai -koulu olisi sijloin 
meidän mielestämme hyvä ratkaisu. 
Suomessa kielikylpytoiminnasta on jo 
paljon kokemusta ja nyt Ruotsissakin 
on suunnitteilla suomenkielistä 
kielikylpyä esikouluikäisille. 

Eniten myönteistä 
Esitettä kirjoittaessamme halusimme 
rohkaista vanhempia valitsemaan kaksi-
tai monikielisyyden, mutta antaa sa-
malla mahdollisimman realistisen ku-
van monikielisen perheen arjesta. Sen 
tähden meistä oli tärkeää ottaa esille 
juuri niitä monikielisyyskasvatuksen 
piirteitä, joita monet vanhemmat aina- 

kin alussa pitävät ongelmallisina. Toi-
saalta halusimme myös tähdentää, että 
monikielisen perheen elämä on monehla 
ta-voin rikastaja mie!enkiintoista; mo-
net vanhemmat ovat todenneet, että mo-
nikielisyys tio mukanaan niin paljon 
myönteistä, etteivät he voisi ajatel-
lakaan olevansa ilman sitä. Esitteen 
lopussa on luettelo perheitten kaksi-
kielisyyttä käsittelevistä kirjoista,joista 
voi saada lisätietoja. 

Toivomme, että esitteemme auttaa 
ja innostaa kaksi- ja monikiel isyydestä 
kiinnostuneita vanhempia. Lapset ovat 
tärkeäosaruotsinsuomalaisuuttaja las-
ten kielistä tehtävät vahinnat vaikuttavat 
varmaan paljon siihen, miten suomen 
kiehi säilyy ja kehittyy Ruotsissa. 

(Ellen Bijvoet on kotoisin 1-lollannista 
ja toimii nykvään tutkij(ina Rinkebyn 
kielentutkimusinstituutissa. Hän on myös 
kahden kolinikielisen lapsen äiti. Lapset 
puhuvat hollantia, suomea ja ruotsia.) 

1  Esitteen on määrä valmistua ennen vuodenvaihdetta 2000/2001 Sitä voi tiata suomen- tai 
ruotsinkielisenä Suomen kulttuuri-instituutista ja RSKL:stä. 
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Tuontihedelmien nimiä 
Koonnut Hannele Ennab 

Kauppojen myyntipöydillä näkyy yhä 
enemmän uusia tuontihedelmiä, ja nu-
den suosio tuntuu kasvavan kasvamis-
taan. Uusien hedelmien nimet tuottavat 
kuitenkin päänvaivaa. Aluksi niistä 
käytetään tavallisesti viljelymaan kie-
lestä peräisin olevaa tai esimerkiksi 
englanninkielistä nimitystä, mutta he-
delmien yleistyessä niille vakiintuu 
vähitellen suomen kieleen paremmin 
sopiva nimi. Ruotsinsuomalaisten kuu-
lee luonnollisesti usein käyttävän 
uusimmista hedelmistä ruotsinkielisiä 
nimityksiä, minkä vuoksi tämä sana-
lista lienee sekä hyödyksi että huviksi 
lukijoillemme. 

Kieliviestissä oli jo vuonna 1987 
(nro 2) ruotsalais-suomalainen luettelo, 
joka käsitti tuontihedelmien suositel-
tavia nimia ja rinnakkaisnimiä. Sen  

jälkeen markkinoille on tullut uusia 
hedelmiä, ja luettelossa mainituista 
nimistä osa on vakiintunut kielenkäyt-
töön ja osa rinnakkaismuodoista on 
hävinnyt käytöstä. Esimerkiksi kiivin 
rinnakkaismuotoja olivat aktinidia, 
kiinalainen karviainenja kiivihedelmä. 
Nyt sen nimeksi on vakiintunut kiivi. 
Kurnkvattia nimitettiin myös fortunel-
laksi, kääpiäpomeranssiksijakääpiösit-
ruunaksi. Näistä fortunella on säilynyt 
kumkvatin rinnakkaisnimityksenä. 
Pomeloa kutsuttiin tuolloin myös pum-
meloksi, joka on hävinnyt käytöstä 
kokonaan. 

Apuna tämän luettelon laatimisessa 
on käytetty mm. Kielikellon numerossa 
4/1997 julkaistua Raija Lehtisen 
artikkelia Nimestä hedelmä tunnetaan. 

ananas Ananas coniosus ananas 
apelsin Citrus sinensis appelsiini 
aprikos Prunus armeniaca aprikoosi 
avokado Persea americana avokado 
banan Musa sapientum banaani, jauhobanaani 
cantaloupmelon Cucumis melo cantalupensis cantaluponmeloni 
carambola, stjärnfrukt Averrhoa carambola karambola, tähtihedelmä 
cherimoya Annona cherimola kirimoija, annoona 
citron Citrus limon sitruuna 
curuba Passiflora mollissima curuba 
dadel Phoenix dactvlifera taateli 
durian Durio zibethinus durian 
feijoa Acca sellowiana feijoa 
fikon Ficus carica viikuna 
galiamelon Galia-meloni 
granatäpple Punica granatum granaattiomena 
grapefrukt Citrus paradisi greippi 
guava Psidium guajava guava 
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honungsmelon Cucumis melo saccharinus 	hunajameloni 
jackfrukt Artocarpus heterophyllus jakkihedelmä 
japansk mispel, mispel Eriobotryajaponica japaninmispeli, lokvatti 
japanskt päron, sandpäron Pyrus pyrifolia nashi, omenapäärynä 
kaki, persimon, sharon Diospyros kaki kaki, persimoni, saaroni 
kaktusfikon Opuntia ficus-indica viikunaopuntia 
kapkrusbär, physalis Physalis peruviana ananaskirsikka, 

kapinkarviainen 
kiwano Cucumis metuliferus kivakurkku, sarvimeloni 
kiwi Actinidia deliciosa kiivi 
klementin, clementin Citrus reticu/ata klementiini 
kumquat Fortunellajaponica, kumkvatti, fortunella 

Fortunella margarita 
kvitten Cydonia oblonga kvitteni 
lime Citrus aurantiifolia limetti 
litchi Litchi chinensis litsi 
longan Dimocarpus longan longaani 
mandarin Citrus reticu/ata mandariini 
mango Magnifera indica mango 
mangostan Garcinia man gostana mangostani 
maracuya Passijlora cdu/is flavicarpa keltapassio 
melon Cucumis melo meloni 
mispel, japansk mispel Eriohotryajaponica japaninmispeli, lokvatti 
nektarin Prunus persica nucipersica nektariini 
nätmelon Cucumis inelo reticulatus verkkomeloni 
ogenmelon Ogen-meloni 
papaya, papaja Carica papaya papaija 
passionsfrukt Passiflora cdu/is passio(hedelmä), passioni 
pepino Solanum muricatum pepino 
persika Prunus persica persikka 
persimon, kaki, sharon Diospyros kaki persimoni, kaki, saaroni 
pitahaya Hylocereus triangu/aris, pitaija 

Hylocereus undatus 
plommon Prunus domestica luumu 
pomelo Citrus maxima pomelo 
pomerans Citrus aurantium pomeranssi 
purpurgrenadilla Passiflora edulis punapassio 
rambutan Nephelium lappaceuni rambutani 
salak Salacca cdu/is, Salacca za/acca salaki 
sandpäron, japanskt päron Pyrus pyrifolia nashi, omenapäärynä 
sapodill Man ilkara zapota sapotilla 
satsuma Citrus reticulata satsuma 
sharon, kaki, persimon saaroni, kaki, persimoni 
stjärnfrukt, carambola Averrhoa carambola tähtihedelmä, karambola 
sweetie Diospyros kaki pomelogreippi 
tamarillo, trädtomat Cyphomandra betacea puutomaatti, tamarillo 
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tangerin tangeriini 
ugli, tangelo Citrus x tangelo rumeliini, tangelo 
vattenmelon Citrullus lanatus, vesimeloni 

Citrullus vulgaris 
vindruva Vitis viinirypäle 

ananas ananas 
ananaskirsikka kapkrusbär, physalis 
annoona cherimoya 
appelsiini apelsin 
aprikoosi aprikos 
avokado avokado 
banaani banan 
cantaluponmeloni cantaloupmelon 
curuba curuba 
durian durian 
feijoa feijoa 
fortunella kumquat 
Galia-meloni galiamelon 
granaattiomena granatäpple 
greippi grapefrukt 
guava guava 
hunajameloni honungsmelon 
jakkihedelmä jackfrukt 
japaninmispeli japansk mispel, mispel 
jauhobanaani banan 
kaki kaki, persimon, sharon 
kapinkarviainen kapkrusbär, physalis 
karambola carambola, stj ärnfrukt 
keltapassio maracuya 
kiivi kiwi 
kirimoija cherimoya 
kivakurkku kiwano 
klementiini klementin, clementin 
kumkvatti kumquat 
kvitteni kvitten 
limetti lime 
litsi litchi 
lokvatti japansk mispel, mispel 
longaani longan 
luumu plommon 
mandariini mandarin 
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mango mango 
mangostani mangostan 
meloni melon 
nashi japanskt päron, sandpäron 
nektariini nektarin 
Ogen-meloni ogenmelon 
omenapäärynä japanskt päron, sandpäron 
papaija papaya, papaja 
passio passionsfrukt 
passiohedelmä passionsfrukt 
passioni passionsfrukt 
pepino pepino 
persikka persika 
persimoni persimon, kaki, sharon 
pitaija pitahaya 
pomelo pomelo 
pomelogreippi sweetie 
pomeranssi pomerans 
punapassio purpurgrenadilla, passions- 

frukt 
puutomaatti tamarillo, trädtomat 
rambutani rambutan 
rumeliini ugli, tangelo 
saaroni sharon, kaki, persimon 
salaki salak 
sapotilla sapodill 
sarvimeloni kiwano 
satsuma satsuma 
sitruuna citron 
taateli dadel 
tamarillo tamarillo, trädtomat 
tangelo ugli, tangelo 
tangeriini tangerin 
tähtihedelmä stjärnfrukt, carambola 
verkkomeloni nätmelon 
vesimeloni vattenmelon 
viikuna fikon 
viikunaopuntia kaktusfikon 
viinirypäle vindruva 
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Kaksikielisen lukio-ohjelman 
viimeinen matka 
Sofia Taavitsainen 

Kirjoittaja toimii Ruotsin radion suomenkielisen 
kanavan toimittajana. 

"Kaksikielinen yhteiskuntatieteellinen 
Itämeren alueeseen suuntautunut ohjel-
rna" oli nimeltään Tumban lukiossa 
toiminut lukio-ohjelma, jolta rninä ja 
luokkatoverini valmistuimme ylioppi-
laiksi viime keväänä. Kolmen vuoden 
Itämeri-pai nottei sen pänttäämisen päät-
teeksi meidät palkittiin valkolakin 
lisäksi opintomatkalla Viroon. 

Vanha sananlasku "Alku aina han-
kalaa - lopussa kiitos seisoo" osoitti 
ainaisen ajankohtaisuutensa tämänkin 
matkan kohdalla. Luokanvalvoja Osmo 
Kurrosen kysymys "Onko kaikilla var-
masti passit mukana?" sai satamassa 
yhdeksän "joo"-vastausta mutta yksi 
huokaisi "voi ej!". Laivamatkan ajan 
ryhrnärnrne oli siis tultava toimeen il-
rnan erään huolirnattoman pakkaajan 
läsnäoloa; seuraavana aamuna tämä taas 
tosin liittyi lentokoneen lennättämänä 
joukkoomme Talhinnassa. Tiukka pas-
sikontrolli hätkähdytti meitä pohjois-
maisia nuoriaja muistutti samalla naa-
purimrne Viron lähihistoriasta, ajasta 
ennen itsenäisyyttä, ja samoin maan 
tärnänhetkisestä asemasta idänja lännen 
vä'issä. 

Historian oppitunnit alkoivat toden-
totta elää matkan aikanaja oppikirjois-
ta luetut paikat ja nimet eivät olleet 
enää vajn haalistuvaa mustetta kirjan 
sivuihla, vaan jotain todellista ja kou-
riintuntuvaa. Historia oli kuitenkin 
meille oppilaille alue,jostajo oli tjetoa 
mihin perustaa odotuksia etukäteen, sen 
sijaan nykypäivä oli suuri mysteeri. 
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Matkaohjelmaan sisältyi tapaaminen 
saarenmaalaisten abiturienttien kans-
sa, jajo ensimrnäisenä iltana autolautta 
m/s Kristinalla arvuuttelirnme minkä-
laista porukkaa nuoret kuressaarelaiset 
mahtavat olja. 

Kukaan ej tuntunut täysin tietävän, 
rnitä odottaa, mutta erään luokkatoverin 
ennakkohuulo jäi kaikurnaan kor-
viin;"Mä luulen, et ne on aika paljon 
jähjes ... siis pukeutumises ja kaikes." 
Paljon enernpää hakoteillä ej kyseinen 
luokkatoverini olisi voinutolla! Kures-
saaressa saimme nimjttäin tavata 
varsinaisia rnaailmankansahajsja! 

Kuressaare Gymnaasiurnin abituri-
entit olivat täynnä älyä, kiehitaitoa, 
huumorintajua, sekä itsevarmuutta. 

Luulenpa, että juuri ne samaiset 
henkihöt, jotka kuvittehivat virohaisten 
nuorten olevan täysiä ummikkoja, saivat 
itse tuntea olevansa sellaisia tapaamisen 
jälkeen! 

Lienee paikahlaan sanoa pari sanaa 
myös bussikuskistamme Toivosta. Toi-
vo on suomen kjelen taitoinen ja hän, 
mitä jirneisimminkin, pani merkihle mi-
nun sekä luokkatovereitteni kiinnostuk-
sen neuvostoajan jäänteisiin Virossa. 
Hän kuuntehi korvat höröllään, kun me 
ruotsinsuornahaisnuoret hihkahtehimme 
sekä hämmästyneesti että vihastuneesti 
nähdessämme keskellä kauneinta Tal-
linnaa suuria virastoja esittäviä mustu-
neita betonijärkäleitäja ikävään neuvos-
totyyhiin erinäisten "suurmiesten" muis-
toiksi rakennettuja rnonumentteja. 



Viimeisenä reissupäivänä, muutarnaa 
tuntia ennen laivan lähtöä Toivo yllät-
tikin meidät vielä viimeisellä kierto-
ajelulla ennen kotiinpaluuta. Nyt Toivo 
ajoi meidät yllättäen kauas pois Tal-
linnan keskustasta itäiseen Tallinnaan, 
jossa heräsivät matkan viimeiset ihas-
tuksen, sekä vihastuksen tunteet. Vielä 
viimeisen hätkähdyttävän kontrastin 
ennen tuttuun ja turvalliseen Tukhol-
maan paluuta muodostivat kaupungin-
osat Lasnamäki ja Pirita. 

Lasnamäki oli laatikoita. Laatikoita 
toistensa päällä, laatikoita toistensa 
vieressä, laatikoita, jotka oli hädintus-
kin ehditty edes liittää kiinni toisiinsa 
ennen kuin niitäjo ryhdyttiin vuokraa-
maan tallinnalaisille kerrostaloasun-
toina. Lasnamäen ränsistymisen aste 
oli sanoin kuvaamaton. Ironista kylläkin 
on, että valmistuessaan muutama vuo-
sikymmen sitten, tämä massiivisella 
betonilla täytetty alue oli tarkoitettu 
Virossa asuvien neuvostoliittolaisten 
asuinalueeksi. ModernillaLasnamäellä 
asuminen koettiin lähestulkoon etu-
oikeudeksi. 

Vielä tänäkin päivänä suurin osa 
Lasnamäen asukkaista koostuu Tal-
hinnassa asuvasta venäläisestä väes-
töstä, mutta virolaisten poissaolo ej 
johdu siitä, etteivätkö he olisi etuoi-
keutettuja asumaan tässä" hyper-
modernissa" kaupunginosassa, vaan 
pikemminkin siitä, että Lasnamäki 
edustaa neuvostoarkkitehtuuria kaa-
meimmillaan ja on sarnalla ainainen 
muistutus ajasta, jolloin sanan- ja 
ilmaisunvapaudet eivät olleet itses-
täänselvyyksiä vaan etuoikeuksia. 

Vain kivenheiton päässä Lasna-
mäestä on Piritan asuinalue. Kontrasti 
lievästi ilmaistuna häikäisj silmiä, kun 
Toivo johdatti seurueemme betoni- 

viidakosta sen täydehliseen vastakoh-
taan! 

Vihreä, vehmas ja täynnä pipar-
kakkutaloilta näyttäviä omakotitaloja 
oli Pirita,josta löytyi yksinomaan kirk-
kaita värejä, hyvinhoidettujapuutarhoja 
jajopa tyylikästä funkis-arkkitehtuuria. 
Täällä pystyi aistimaan sen saman 
optimismin, jota täynnä ohivat myös 
tapaamamme virolaiset nuoret. Siinä 
missä Lasnamäki masensi ja polki 
tunnelman lattianrakoon, siinä Pirita 
nosti sen taas kattoon ja viimeisenä 
"nähtävyytenä" jätti ainakin minuhle 
mielikuvan Virosta keskeneräisenä 
tauluna, johla on kaikki edellytykset 
kehittyä mestariteokseksi. 

Puhun varmasti kaikkien oppilai-
den puolesta, kun sanon, että matka 
Viroon oli mahtava päätös kolmivuoti-
selle lukiotaipaleehlemme. Tunnelma 
oli haikea, kun matkahla takaisin Tuk-
holmaan jo tutuksi tuhleen m/s Kristi-
nan kannehla pidimme muistopuheen 
"kaksikieliselle yhteiskuntatieteeh-
hiselhe Itämeren alueeseen suuntau-
tuneehle lukio-ohjelmallemme". Itä-
meren ohjehma tuhi näin ohlen hauda-
tuksi synnyinsijoihleen Itämeren tyrs-
kyihin. Nyt on kulunut pian puoli vuot-
ta lakkiaispäivästämme ja Tumban 
lukiokin on saanut satoja uusia oppilaita 
tiloihinsa meidän vanhojen tilalhe. 
Muutama kymmen siitäkin muutamasta 
sadasta puhuu varmasti suomea, enkä 
voi muuta kuin harmitella, ettei heihle 
enää tarjota mahdohlisuutta saada 
opetusta sekä ruotsiksi että suomeksi 
niin kuin minuhleja luokkatovereilleni 
vielä kolme vuotta sitten tarjottiin. Tum-
ban lukion johto ej katsonut tarpeehli-
seksi pitää yhlä Ruotsin ainoata 
kaksikielistä lukio-ohjelmaa. 
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Ruotsinsuomalaisten nuorten 
puhekielen sanasto 
Arja Meski 

Pohjoisinaiden kielineuvosto ilmoitti 
keväällä, että Pohjolan "pienten kiel-
ten" lautakunnat voivat hakea Poh-
joismaiden ministerineuvoston myön-
tämää avustusta sanakirjahankkeisiin. 

Ruotsinsuomalainen kielil autakunta 
totesi tällöin, että sen on aika kiinnittää 
huomiota nuoriin ja valitsi monien 
hyvien ideoiden joukosta perinteisistä 
sanastoaiheistaan täysin poikkeavan: se 
päätti koota ruotsinsuomalaisten nuor-
ten puhekielen sanastoa. Hakemus teh-
tim, ja Pohjoismaiden kielineuvosto 
myönsi tarkoitukseen 100000 kruunun 
apurahan, mikä on erittäin ilahduttavaa. 

Ajankohta sanaston keräämiseen on 
hyvin sopiva, koska suomi vihdoin sai 
tunnustetun vähemmistökielen aseman, 
ja toisaalta ensimmäisen ruotsinsuo-
malaisen vapaakoulun perustamisesta 
on kulunut kymmenen vuotta. Vähem-
mistökielemme säilymisen kannalta 
nuorten kiinnostus omaan äidinkieleen-
sä on ratkaisevan tärkeä. Emmehän voi 
jatkuvasti odottaa uusien muuttoliik-
keiden tuovan piristysruiskeita ruotsin-
suorneemme. 

Työtäjohtaa Tukholman yliopiston 
suomen kielen laitoksen tutkija Jarmo 
Lainio,ja muut työryhmänjäsenet ovat 
Paula Ehrnebo ja Hannele Ennab kie-
lilautakunnasta sekä kielenkääntäj ä 
Arja Meski. Työ on vasta alussa,ja työ-
ryhmä suunnittelee hankkeen toteut-
tamista. Itsestään selvänä tutkimus-
kohteena ovat ruotsinsuomalaiset va-
paakoulut, mutta olemme myös kartoit-
taneet, missä kunnissa mahdollisesti 
vielä on suomenkielisiä yläasteen 
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Iuokkia ja missä kouluissa suornen 
opetukseen osallistuu kohtalaisen run-
saasti nuoria. Suomenkieliset luokat 
on valitettavasti lakkautettu - ehkä op-
pilaiden puutteessa, ehkä muista syistä 
—monista sellaisistakin kunnista,joiden 
oppilailla ej ole vaihtoehtona vapaa-
koulua. 

Tarkoituksena on vapaamuotoiseen 
tyyliin j ututtaa 14-1 8-vuotiaita nuoria 
kolmen nuoren ryhmissä heidän joka-
päiväiseen elämäänsä liittyvistä aiheis-
ta. Haastattelijoina toimivat opiskelija 
Runa Heikkiläja toimittaj a SofiaTaavit-
sainen,jotka ovat vielä itsekin nuoriaja 
osaavat siksi todennäköisesti vetäistä 
oikeasta narusta. Nuoret saavat käyttää 
arkipäiväistä kieltään, eivätkä min-
käänlaiset sanat ole kartettavia. Saa 
käyttää ruotsista johdettuja sanoja ja 
saa sanoa rurnankin sanan. Lisäksi 
yläasteen oppilaille jaetaan kyselylo-
makkeita. Niihin on kitjoitettu yleiskie-
lisiä sanoja, joihin nuoret saavat kir-
joittaapuhekielisiätai slangivivahteisia 
vastineitaan. Tällaista tutkimusta on jo 
tehtykin,jatuloksetovat olleet hauskoja 
ja kannustavia. Kaikki saatava mate-
riaali tutkitaan ja kuunnellaan sitten 
huolellisesti, ja siitä poimitaan nuorten 
omia sanoja. Joukossa voi olla van-
hemmallekin polvelle tuttua, mutta 
aivan varmasti löytyy nuorten omasta 
kielellisestä luovuudesta syntyneitä 
uusia sanoja,jotka poikkeavat suomen-
suomalaisesta puhekielestä. 

Työhön osallistuvilla on vaitiolovel-
vollisuus eikä aineistoa anneta sivul-
lisille. Kenenkään tutkimukseen osal- 



listuvan henkilöllisyyttä ej paljasteta. 
Koottava sanasto julkaistaan ensi 
vuoden loppupuole!Iakielilautakunnan 
sanastosarjassa. Toivomme, että se löy-
tää tiensä kouluihin ja nuorten kes-
kuuteen ja että se innostaa nuoria ja 
ihan kaikkia ruotsinsuomalaisia omaan 

värikkääseen kielenkäyttöön. Vaikka 
noudatammekin täällä suomen vakiin-
tunutta kielioppia ja käytämme sarnaa 
kieltä kuin Suomessa, meillä on silti 
täysi oikeus leikkiä ruotsinsuomel-
lammeniin paljon kuin meistä luovuutta 
löytyy. 

Kielenhuolto seminaari 
Suomen kulttuuri-instituutis sa 

perjantaina 30.3.2001. 

Lisätietoj a seuraavassa 
numerossa. 
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Kaksi uutta sanastoa 

Ruotsinsuomalaisessa kielilautakunnassa on tämän vuoden aikana 
toteutettu kaksi sanastohanketta: 

Joulukuussa 1999 käynnistettiin työryhmä, jonka tarkoituksena oh 
laatia ruotsalais-suomalainen kirkolhisen eLämän sanasto. 

Se perustuu Ruotsin kirkon uuden kirkkojärjestyksen terminologiaan 
ja muihin uskonnohhisessa elämässä esiintyviin sanoihin. Työryhmään on 

kuulunut lautakunnan työntekijöiden lisäksi kaksi edustajaa Ruotsin kirkon 
suomenkielisen työn johtokunnasta. Sanasto käsittää noin 1200 termiä. 

Ruotsalais-suomalainen pankkisanasto on ensisijaisesti tarkoitettu 
helpottamaan ruotsinsuomalaisten asioimista pankeissa. Hakusanat on 

kerätty ruotsinruotsalaisista lähteistä ja sanasto sisältää noin 1200 
säästämiseen, lainanottoon ja rahastosäästämiseen liittyvää termiä. 

Sanastot valmistuvat joulukuussa, ja ne tulevat myyntiin viimeistään 
tammikuussa 2001. Lisätietoja saa lautakunnan kansliasta, 

puh. 08-462 06 16. 
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Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan 
j uhlarahasto 

perustettiin lautakunnan 25-vuotispäivän yhteydessäja siihen kertyneet varat 
käytetään lautakunnan kirjaston uudistamiseen ja kartuttamiseen. Lahjoituksia 

on tullut seuraavilta henkilöiltä, laitoksilta ja järjestöiltä: 

Kirsti Ehrlander 
Anni Hintsanen ja Gösta Tompuri 

Riitta Larsson 
Hjalmar Rantanen 

Anita Sällberg 
Monika Wirkkala 

Auktorisoitujen kielenkääntäjien yhdistys 
Kamarikollegio 

Ruotsin Suomalainen Opettajaliitto 
Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto 

Ruotsinsuomalaisten Kirjoittajien Yhdistys 
Tukholman yliopiston suomen kielen laitos 

Lautakunnan 25-vuotisseminaarin järjestämiseen antoivat avustusta 
Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto 

ja 
Ruotsalais-suomalainen kulttuurirahasto 

Lisäksi olemme saaneet arvokkaita kirjalahjoituksia. 

Lautakunta kiittää lämpimästi kaikkia lahjoittajia! 
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Kortfattat om innehållet 

s. 	4-11 	Fil, dr Pirkko Nuolijärvis anförande vid Sverigefinska språknämn- 
densjubileumsseminarium. Pirkko Nuolijärvi är direktör för Fins-
ka språkbyrån vid Forskningscentralen för de inhemska språken i 
Finland. 

s. 	12-14 	Professor Erling Wandes anförande vid Sverigefinska språk- 
nämndens jubileumsseminarium. Erling Wande från Finska institu-
tionen vid Stockholms universitet är ordförande i Sverigefinska 
språknämnden. 

s. 	15 	Ett sammandrag av Matti Lukins anförande vid Sverigefinska 
språknämndens jubileumsseminarium. Matti Lukin från Sverige-
finska Ungdomsförbundet är ledamot i Sverigefinska Delegatio-
nens presidium. 

S. 	16-20 	Paula Ehrnebos historik över Sverigefinska språknämndens tid- 
skrift Kieliviesti. Hon konstaterar bl.a. att språknämndens verk-
samhet och utveckling återspeglas i innehållet i Kieliviesti under de 
20 år som tidskriften har existerat. 

s. 	21-26 Fil. dr Satu Gröndahl från Centrum för multietnisk forskning vid 
Uppsala universitet skriver om finska språkets ställning i den 
svenska kultur- och utbildningspolitiken. 

s. 	27-31 Docent Leena Huss från Centrum för multietnisk forskning vid 
Uppsala universitet och vice ordförande i Sverigefinska språk- 
nämnden, samt fil. dr Ellen Bijvoet, forskare vid Språkforsknings- 
institutet i Rinkeby, redogör för innehållet i den informationsbro- 
schyr som utarbetats för att underlätta för föräldrar som väljer att ge 
sina barn en språklig miljö som stödjer och stärker två- eller 
flerspråkighet. 

s. 	32-35 En svensk-finsk lista över exotiska frukter sammanställd av Hannele 
Ennab. 

S. 	36-37 Sofia Taavitsainen, student från den tvåspråkiga samhällsveten- 
skapliga linjen med inriktning på Ostersjöområdet vid Tumba 
gymnasium, berättar om klassresan till Estland, som avslutade 
denna treåriga studielinje. Under resan fick studenterna bl.a. be- 
söka orter som de hade läst om och träffa abiturienter från Osel. 
Sofia Taavitsainen beklagar djupt att hennes årskull var den sista, 
som erbjöds möjligheten att få undervisning på både svenska och 
finska vid Tumba gymnasium. 

s. 	38-39 Arja Meski, auktoriserad translator och ledamot i Sverigefinska 
språknämnden, redogör för ett projekt om sverigefinska ungdomars 
talspråk. Projektet har fått stöd från Nordiska språkrådet. 
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