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Onko grymmiä kun 
fleda on piikkisuora? 

Miettikääpä itse kukin, kuinka monta tukkaa merkitsevää sanaa 
tunnette. Arvelen niitä olevan melkoisen määrän. Ruotsinsuo-
malaisten nuorten puhekielen keruussa niitä kertyi viisitoista. 

Paula 	Valinnanvaraa riittää, vaikka kaikki eivät tietenkään sovi mihin 
Ehrnebo 	yhteyteen tahansa. 

Ruotsinsuomalaisten nuorten puhekieltä tutkiva hanke on nyt 
edennyt niin pitkälle, että kerättyä materiaalia työstetään julkais-
tavaksi. Vaikka tutkimus käsitti suhteellisen pienen määrän 
oppilaita, olemme erittäin tyytyväisiä keruun tulokseen. Kysely-
lomakkeissa oll 100 sanaaja näille on saatu 1 800 vastinetta. 
Saimme iloksemme todeta, että hyvin moni ruotsinsuomalainen 
nuori tuntee myös aivan uusia Suomessa käytettäviä puhekielen 
sanoja. 

Hankettaja sen tuloksia esitellään aika perusteellisesti tässä 
numerossa. Artikkeli ssa kerrotaan työn toteuttamisesta ja työstä-
misessä sovellettavi sta periaatteista ja annetaan esimerkkej ä. 
Tuloksien kokoaminen on erittäin innostavaa työtäja sanastosta 
tulee hauskaa luettavaa - vaikka onkin täyttä asiaa. Uskomme sen 
myös kannustavan lukijoita käyttämään suomeaja kiinnittämään 
huomiota puhekielen suureen vaihtelevuuteen. - Sanaston voi 
sitten hankkia vaikkapa joululahjaksi ja se sopii sekä nuorille että 
vanhoille. 

Nuorten maailma on esillä parissa muussakin artikkelissa. Lasten 
ja nuorten kielenoppiminen on aina kiinnostanut Kieliviestin 
lukijoita ja meillä on jälleen esiteltävänämme uutta tietoa. Veli 
Tuomela on tutkinut kaksikielisten lasten kielten kehitystäja 
kertoo nyt tutkimuksestaan. Ensimmäisen ruotsinsuomalaisen 
vapaakoulun, Tukholman ruotsinsuomalaisen koulun, perusta-
misesta kertova artikkehi muistuttaa meitä siitä, miten hankalaa 
ruotsinsuomalaisten kouluasioiden järjestäminen on aina ollut. 

Urheilu on keskeisehlä sijalla monen ruotsinsuomalaisen elämäs-
säja urheiluliittojen nimien suomennoksia kysytään tavan takaa. 
Siksi olemmekin nyt laatineet luettelon Ruotsissa toimivista 
urheiluliitoista ja annamme ni mille suomenkielisen suosituksen. 
Mikään luettelo ej yleensä ole täydellinen, ja olemme iloisia, jos 
lukijat ottavat yhteyden toimistoon, kun huomaavat, että esimer-
kiksi oman lajin liittoa ei löydy luettelosta. 
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Inolumni 

Uudet ehdot 
ruotsinsuomalaisuudelle 
Ajat muuttuvat ja uudet tuulet puhaltavat. Noin kaksikymrnentä vuotta sitten 
kun vanhempieni sukupolvi muutti Ruotsiin, tapaamispaikkana toimivat 
suomiseuratja niistä poikineet yhdistykset, projektitja erikoisseurat. Syy 

Nadja 	suorniseuran jäsenyyteen ej välttämätta ollut harrastus, vaan ehkä se oli yritys 
Mänty 	pehrneään irrottautumiseen taakse jääneestä kotimaasta. Useimmat kuitenkin 

hakeutuivat seuroihin heikon ruotsin kielen vuoksi. Seuroista löytyi omaa 
äidinkieltä puhuvia ystäviä. 

Näin ej ole käynyt minun elämässäni. Viisitoista vuotta elämästäni olen ollut 
täysin kaksikielinen. Minulla on kaksi äidinkieltä, joita käytän eri tarkoituk-
seen. Ruotsin kielellä osaan keskustella virallisista asioista, kun taas suomen 
kielellä koen ja välitän tunteen parhaiten. Kaipuuta kotimaahan en voi tuntea, 
sillä onhan Ruotsi minun kotini, se maa jossa olen syntynytja kasvanut aikui• 
seksi. Ystävät ovat jääneet elämääni esimerkiksi suomenkielisistä luokista. 
Vapaa-ajallani en koskaan ole harrastanut rnuuta kuin lukemistaja siksi en 
harrastusten kautta ole sidoksissa esimerkiksi suomiseuraan. 

Tarkoittaako tämä, että ruotsinsuomalaisuus on katoarnassa? Mitä tapahtuu, 
kun seurojen piirakkapaakarit ja vähemmistöasernan saavuttaneet ihmiset 
siirtyvät ajasta ikuisuuteen? Onko näiden ihrnisten elärnäntyö ollut turhaa? 

Kun päivittäin kävelen kotikaupunkini Eskilstunan kaduilla, näen usein suo• 
menkielisiä nuorja. Suornenkielisyys ej näy päällepäin, mutta sen kuulee. 
Suomen kielellä he kertovat ystävilleen elämänsä ilot ja surut. Vaikka kieli 
olisikin joskus hieman heikonlainen tai joukkoon sekoittuisi ruotsalainen 
sana, se ej haittaa. Nuoret tuntevatja elävät suomen kielellä. Miriusta se 
kertoo, enemmän kuin mikään muu siitä, ettei suornalaisuus ole häviämässä 
nuortemme keskuudesta. 

Mutta ajat ovat muuttuneet. Kaksikymmentä vuotta sitten elinehdot olivat 
toiset. En usko, että monenkaan nuoren tarvitsee tänä päivänä hakeutua 
tiettyyn yhteisöön kieliongelmien vuoksj. Siksi uskon, että meitä edeltävä 
sukupolvi on istuttanut meihin suomalaisuuden siernenen, joka on itänyt 
kauniiksi ja kukoistavaksi. Me olemme valinneet suomalaisuuden, vaikka 
meillä olikin muita vaihtoehtoja. Ja nyt on aika, että mekin luomme uusia 
vaihtoehtoj a perinteisille tavoihle. 

Tärkeänä työkaluna pidän rnediaa. Tänä päivänä ruotsinsuomalaisille nuo-
rille on tarjontaa Ruotsin radion Sisuradiossa Paparazzi-ohjelman muodossa. 
Tulevaisuudessa toivon myös näkeväni ruosunuorille suunnattua tarjontaa 
Ruotsin televisiossa. Tämä ohisi yksi yritys luoda ruotsinsuomalaisille 
nuorille orna paikka, jossa ilmaista itseään omalla kielellään. Tietenkin on 
olemassa monta rnuutakin tapaajatkaa mahtavia perinteitä,jotka tänä päivänä 
näkyvät elävästi ruotsinsuomalaisissa yhteisöissä. Mutta tärkeintä on nostaa 
asia keskustelun aiheeksi. 

Ajat siis muuttuvat. Siksi myös meidän täytyy muuttua. 
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Tutkimus kahden kielen 
oppimisesta 

Fil. toht. Veli Tuomela toimii opettajien kouluttajana 
Tukhol man yliopiston Kaksikielisyyden tutkimuskes-
kuksessa. Häneltä ilmestyi vastikään väitöskirja ruot-
sinsuomalaisten lasten kaksikielisestä kehityksestä. 

Veli 
Tuomela 

Väitöskirjassani olen vertaillut miten 
ruotsinsuornalaisten peruskoulun oppi-
laiden suomenja ruotsin kjell kehittyy 
kolmessa erj opetusohjelmassa. Osa 
oppilaista saj opetuksensa alnoastaan 
ruotsin kielellä ruotsalaisessa luokassa 
ja sen lisäksi heille annettjjn suomen 
kielen opetusta yhdestä kahteen tuntiin 
vijkossa. Toinen osa oppilaista kävi 
kotikielistä luokkaa ja sai sils kaksi-
kjelistä opetusta. Kolmas osa kävi 
ruotsinsuomalaista vapaakoul ua, jossa 
opetus myös on kaksikielistä. Oppilai-
den kahden kielen kehitystä vertailin 
myös Suomessa asuvien suomalaisten 
ja Ruotsjssa asuvien ruotsalajsten oppi-
laiden äidinkielen, sjis yhden kielen, 
kehitykseen. 

Val itsin tutkimukseeni vain sellaisia 
oppilaita, jotka ovat syntyneet Ruot-
sissajajoiden molempien vanhempien 
äjdinkieli on suomi. Vaatimuksena oh 
myös, että oppihaat käyttivät suomen 
kjeltä päivittäin kotonaan. Jokaisessa 
opetusohjelmassa, molemmat yksikie-
hiset vertai huryhrnät mukaan 1 uettuna, 
on mukana yhteensä 60 oppihasta ja 
nämäjakaantuvat erj huokille niin, että 
3.,6.ja9. iuokallaonkuhlakin20oppi-. 
lasta. 

Olen tutkinut oppilaiden sanavaras-
ton ja kiehiopin sekä kompleksi-
suutta että korrektjsuutta ja ojkein-
kirjoituksen korrektisuutta. Tulokset 

perustuvat niin sana- ja kiehioppitestei-
hin kuin haastattelujhjn, suulliseen 
kerrontaan ja aineisiin. Vapaa tuotos 
perustuu 300 000 sanan aineistoon. 

Sanavarasto 
Tutkimuksessani kjjnnjtjn huomiota 
sekä siihen, mitä sanoja oppilaat itse 
tuottivat kieltä käyttäessään (produk-
tjivinen sanavarasto), sekä siihen, rnitä 
sanoja he ymmärsivät (reseptiivinen 
sanavarasto). Produktiivisen sana-
varaston kompleksisuuden mittaa-
misessa sovelsin erilaisia sanavariaa-
tioindeksejä suulliseen ja kirjahhiseen 
vapaaseen tuotantoon. Reseptiivisen 
sanavaraston kompleksisuutta mittasin 
sanastotestin avulla. Siihen valitsin 
sattumanvaraisesti 200 sanan otoksen 
LEXIN-sanakirjan nojn 30 000 sanas-
ta. Oppilas otti kantaa siihen, mitkä 
sanat hän hallitsee. 

Kaikkien opetusohjelmien oppilas-
ryhmien sekä produktiivinen että 
reseptiivinen suomen ja ruotsin kielen 
sanavarasto on laajempi ylemmillä 
luokjlla. Kirjakielen produktjjvjnen 
sanasto on vaihtelevampaa kuin 
puhekielen. 
Suomen kielen produktiivinen ja 
reseptiivinen sanavarasto on suppein 
ruotsalaisluokan oppilailla, laajin 
vertailuryhmällä, kun sen sijaan kak-
sikiehisten opetusohjelmien oppilailla 
on melkein yhtä laaja sanavarasto kuin 
suomalaisilla oppilailla. Ruotsin kielen 
produktiivisessa sanavarastossa on 
pieniä eroja opetusohjelmien välil-
lä. Sitä vastoin on ruotsin kielen 
reseptiivinen sanavarasto 3. ja 6. 
luokalla laajin ruotsalaisluokan 
ruotsinsuomalaisilla oppilailla ja 

Kirjakielen produktiivinen 
sanasto on vaihtelevampaa kuin 
puhekie len. 
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ruotsalaisilla oppilailla, mutta 9. 
luokal la kaikkien opetusohjelmien 
oppilailla on suunnilleen yhtä moni-
puolinen sanavarasto. 

Sanavaraston virhemäärissä on ai-
noastaan pienehköjä eroja saman 
opetusohjelman eri vuosikursseilla. 
Suurin osa oppilaista tekee korkein-
taan muutaman sanavirheen; osa ej 
ollenkaan. 
Ruotsalaisluokan oppilaiden suo-
men kielen suullisessa tuotannossa 
on keskimäärin 2 promillea virheel-
lisiä sanoja, kun sen sijaan kaksi-
kielisen luokan ja vapaakoulun 
oppilaiden tuotannossa on puolet 
tästä virhemäärästä. Puhutussa ruot-
sin kielessä on päinvastainen suhde: 
molemmissa kaksikielisissä opetus-
ohjelmissa oppilailla on noin 2 pro-
millea ja ruotsalaisluokan oppilailla 
1 promille virheitä. Suomalaisen ja 
ruotsalaisen vertailuryhmän oppilailla 
on virheellisiä sanoja vähemmän 
kuin promille. 

Kirjoitetussa suomen kielessä 
ruotsalaisluokan oppilaat tekevät 
sanavirheitä 1-3 prosenttia, kun 
sitä vastoin molempien kaksikie-
listen opetusohjelmien oppilailla 
virheitä on 0,5-1 prosenttia. Vertailu-
ryhmän oppilaiden virhemäärä on 
alle promillen. Kirjoitetussa ruotsin 
kielessä sekä ruotsalaisluokan oppi-
laiden että vertailuryhmän oppilaiden 
tuotannossa on virheellisiä sanoja alle 
1 promille. Molempien kaksikielisten 
opetusohjelmien oppilailla virheelli-
siä sanoja on 1-3 prosenttia. 

Tavallisimmat sekä suomen että ruot-
sin kielen virheelliset sanat muis-
tuttavat muodoltaan korrektia sanaa, 
esim. yksinäinen > yksittäinen, lösa 
upp> lösa. 
Kirjoitetussa suomen kielessä esiin-
tyy tyylivirheitä, ja peräti kaikissa 
niissä on kyse puhekielisistä sanois- 

ta, esim. hän-sanan asemesta se. 
Melkoinen määrä sekä suomen että 
ruotsin kielen virheistä on sellaisia, 
joita esiintyy vasta-alkajatasollakin. 

Kielioppi 
Produktiivisen kieliopin korrektisuu-
den ja kompleksisuuden tutkimuk-
seni perustuu vapaaseen tuotantoon 
ja kielioppitesteihin. Kompleksisuu-
della tarkoitan sekä lauseopillisia eli 
syntaktisia seikkoja, kuten lauseen 
pituutta, lauseiden määrää virkettä 
kohti ja lauseenvastikkeiden mää-
rää, että infiniittisten verbimuotojen 
hallintaa. 

Syntaktiset erot opetusohjelmien 
välillä ovat pienet molemmissa kie-
lissä. Vertailuryhmä käyttää enem-
män lauseenvastikkeita ja hallitsee 
useampia suomen kielen infiinitti-
muotoja kuin ruotsinsuomalaiset 
oppilaat, joista ruotsalaisluokan 
oppilaat käyttävät niitä vähiten. 

Virhefrekvenssissä on pienehköjä 
eroja saman opetusohjelman en 
vuosikursseilla. Suurin osa ruotsin-
suomalaisista oppilaista tekee enin-
tään muutaman kielioppivirheen. 
Puhutussa suomen kielessä ruotsa-
laisluokan oppilailla on kielioppi-
virheitä keskimäärin noin yksi 
prosentti. Kaksikielisten luokkien 
ja vapaakoulujen oppilaat tekevät 
puolet tästä virhemäärästä. Vertailu-
ryhmä tekee kielioppivirheitä enintään 
muutaman promillen verran. 

Kirjoitetussa suomen kielessä ruot-
salaisluokan oppilaiden kielioppi-
virheiden määrä on 3-7 prosenttia; 
molempien kaksikielisten opetusoh-
jelmien oppilailla se on 2-6 prosent-
tia. Yksikielisen vertailuryhmän oppi-
lailla on muutama promille tällaisia 
virheitä. 

Puhutussa ja kirjoitetussa ruotsin kie-
lessä tekevät niin ruotsalaisluokan 
oppilaat kuin vertailuryhmäkin muu-
taman promillen kielioppivirheitä. 
Kummankin kaksikielisen opetus-
ohjelman oppilaat tekevät puhutussa 
kielessä kielioppivirheitä keskimää-
rin 0,5-1,5 prosentin verran ja kirjoi-
tetussa kielessä 0,5-3 prosenttia. 

Kirjoitetussa suomen kielessä 
esiinlyy Iyylivirheitä, ja peräti 
kaikissa niissä on kyse puhekielisistä 
sanoista, 
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Suurin osa suomen kielen kieliop-
pivirheistä on puhekielisten muoto-
jen käyttämistä kirjoitetussa kieles-
sä. Esimerkiksi jotkut sijapäItteet ja 
verbin infiniittiset muodot lyhenevät, 
omistusliitteet puuttuvat, verbien nio-
nikon 1. ja 3. persoonasta käytetään 
puhekielisiä muotoja, määrite ja sen 
pääsana eivät ole samassa sijassa tai 
luvussa (inkongruenssi). Puhekielessä 
tyypillisiä virheitä ovat väärä sijamuo-
to tai sijamuodon virheellinen muo-
dostaminen, varsinkin objektin piläte 
tuottaa vaikeuksia, määritteen ja pää-
sanan inkongruenssi ja mennyttä aikaa 
ilmaisevien muotojen (preteritin) 
taivuttaminen. 

Ruotsin kielessä aiheuttavat eniten 
virheitä sanojen suku, epämääräiset ja 
määräiset muodot, preteritin taivutus, 
prepositiot ja sanajärjestys. Sekä suo-
men että ruotsin kielen virheille on 
ominaista se, että monet virheistä ovat 
aika alkeellisen tasoisia. 

Kielioppitestin avulla mittasin, miten 
oppilaat tai vuttavat sanoj a, käyttävät 
ruotsin kielen prepositioitaja miten he 
hal litsevat ruotsin sanaj ärjestyksen. 
Tulokset osoittavat, että keskimää-
räisesti oppilaat hallitsevat enemmän 
korrekteja muotoja ylimmillä luokil-
la. Suomenkielisessä testissä ruotsa-
laisluokan oppilaat saivat alimman 
pistemäärän, vertailuryhmä korkeim-
man ja molempien kaksikielisten 
opetusohjelmien oppilasryhmät mcl-
kein saman kuin vertailuryhmät. 
Ruotsinkielisessä testissä ruotsalais-
luokan ja vertailuryhmän oppilailla on 
korkein pistemiilirä ja kaksikielisten 
opetusohjelmien oppilailla hieman 
alhai sempi. 

Oj kei n ki rjoitu s 
Oikeinkirjoituksessa virheiden määrä 
vähenee sitä mukaa kuin oppilaat 
pääsevät ylemmille luokille ja tämä 

koskee molempia kieliä kaikissa 
opetusohjelmissa. Suomen kielen 
oikeinkiijoituksen virheiden määrässä 
on eroja ruotsalaisluokan ja molem-
pien kaksikielisten opetusohjelmien 
oppilaiden välillä. Ruotsalaisluokan 
oppilaiden suomenkielisissä aineissa 
oikeinkiijoitusvirheitä on 10-40 pro-
sentissa sanoista. Kaksikielisissä ope-
tusohjelmissa oppilaiden virhepro-
sentti on 1-16 prosenttia. 
Ruotsinkielisissä aineissa ruotsalais-
Iuokan oppilaat kirjoittavat 0,5-5 pro-
senttia sanoista virheellisesti, molem-
pien kaksikielisten opetusohjelmien 
oppilaat 0,5-22 prosenttia ja vertai-
luryhmä 1,5-15 prosenttia. Yhdeksän-
nellä luokalla ruotsinsuomalaisilla 
oppilailla on kaikissa kolmessa opetus-
ohjelmassa ruotsinkielisissä aineis-
saan keskimäärin vähemmän oikein-
kirjoitusvirheitä kuin vertailuryhmällä. 

Tavallisimmat virhetyypit ovat nio-
lemmissa kielissä kaksoiskonsonant-
tien ja -vokaalien puuttuminen ja 
kirjaimen vaihtuminen toiseen, oppi-
las kirjoittaa esim. u:n asemesta o tai 
sekoittaa y:n ja u:n. 

Loppusanat 
Niin kuin on käynyt ilmi syntaktinen 
ja ruotsin kielen sanavaraston komp-
leksisuus ovat suurelta osin hyvin sa-
manlaisia kaikissa opetusohjelmissa, 
kun taas suomen kielen sanavaraston 
kompleksisuudessa on enemmän eroja, 
varsinkin alemmilla luokilla. 
Samoiten näyttävät tulokset, että ruot-
salaista luokkaa käyvien oppilaiden 
suomen kielessä - varsinkin kirjoi-
tetussa kielessä - esiintyy enemmän 
virheitä kuin muiden oppilaiden. Ruot-
sin kielessä he sitä vastoin tekevät yhtä 
vähän virheitä kuin ruotsalaiset oppi-
laat. 

Kaksikielisten opetusohjelmien oppi-
lailla virhemäärä oli sama tai melkein 
sama kuin syntyperäisellä ja tämä pä-
tee sekä suomen että ruotsin kieleen. 
Vaikka virheitä esiintyy, on muistetta-
va, että sanastollinen ja kieliopillinen 
virhefrekvenssi on hyvin alhainen kai-
kissa opetusohjelmissa - prornillesta 
muutamaan prosenttiin - kun sitä vas-
tom oikeinkirjoituksessa virhemäärä 

Oppilaiden kielen kehitys ej ole 
riippuvainen ainoastaan opetus-
ohjelmasta vaan myös koulun 
ulkopuolelta saatavista vjrjkkejstä. 
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on korkeampi. Oppilaiden kielen ke-
hitys ej ole riippuvainen ainoastaan 
opetusohjelmasta vaan myös esimer-
kiksi koulun ulkopuolelta saatavista 
kielellisistä virikkeistä. Kyselykaa-
vakkeista käy ilmi, että ruotsalaisluo-
kan oppilaat ja heidän vanhempansa 
ovat hieman ruotsalaistuneempia 
kuin kaksikielisten opetusohjelmien 
oppilaat ja näiden vanhemmat. He 
käyttävät myös enemmän ruotsia ko-
tona, tuttaviensa kanssa ja joukko-
viestimiä valitessaan. Muun muassa 
tällaiset tosiasiat on otettava huomi-
oon opetusohjelmien arvioinnissa. 

Oppilaiden alkeelliset virheet joh-
tunevat joko siitä, että oppilaat eivät 
vielä peruskoulun aikana ole ehtineet 
oppia korrekteja muotoja, tai sitten 
sjitä, että virheet ovat fossiloituneet. 
Korkeatasoisen kaksikielisyyden yh-
tenä ominaispilrteenä lienee juuri se, 
että virheitä esiintyy ja että osa niistä 
on suhteellisen alkeellisia. Osa alkeel-
lisista virheistä ehkä karsiutuisi, jos 
ruotsalaista luokkaa käyvien äidin-
kielen opetusta lisättäisiin ja kaksi-
kielisten ohjelmien opetusta tehos-
tettaisiin ja jos kielen käyttö koulun 
ulkopuolella saataisiin monipuoli-
semmaksi. 

Tuomela, Veli (2001), Tvåspråkig ut-
veckling i skokildern. En jämförelse 
av sverigefinska elever i tre undervis-
ningsmodeller Stockholms universitet: 
Centrum för tvåspråkighetsforskning. 

Opissa on variksenpoika 
tuulessa 

(Siilinjärvi) 
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Elscipsellistci 

Tukholman ruotsinsuomalainen 
vapaakoulu 
Ruotsinsuomalaisten koulujen perustaminen on kovan 
taistelun tulos. Valliovallan taholta ej apua herunut, ej 
edes ymmänystä 'asten suomen kielen kehittämisen ja 
säilyttämisen merkityksestä. Ensjmmäinen oma vapaa-
koulu oli työvoitto vanhemmille, opettajillejajärjestö-
aktiiveille. 

Ulvhammarin komitean mietinnössä 
ej otettu kantaa suomen kielen viral-
liseen erityisasemaan Ruotsin koulu-
laitoksessa, vaikka ruotsjnsuomalaiset 
järjestöt, lähinnä Ruotsinsuomalaisten 
Keskushiitto ja Ruotsin Suomalainen 
Opettajahiitto tätä esittivätkin. Ainoa 
erityisasemaan viittaava seikka oh 
ehdotus ns. pedagogisista kehittä-
misyksiköistä eli PUFFI-toiminta, 
jota järjestettiin vuosina 1986-1996. 
Tarkastusvirasto osoitti selvitykses-
sään, että suornenkiehiset luokat olivat 
kalliita muihin malleihin verrattuna. 
Laskuperusteet eivät kylläkään va-
kuuttaneet ruotsinsuomalaisia asian-
tuntijoita, närnä väittivät päinvastaista. 
Samoihin aikoihin alkoi suomenkie- 

listen luokkien alasajo. Se tapahtui 
määräyksiä kiristämällä. Voimakkaa-
na "alasajajana" toimi silloinen koulu-
ministeri, nykyinen pääniinisteri 
Göran Persson, jonka koulurninisteri-
aikana annettiin joukko opetuksen 
vähenemiseen vaikuttaneita säädöksiä 
ja määräyksiä. 

1980-luvuhla enää joka viides suo-
malaista alkuperää oleva oppilas sai 
jonkinmuotoista kaksikielistä opetus-
ta. Useimmat heistä saivat vain kaksi 
tuntia viikossa kotikielen opetusta. 
Näin ohlen suomen kielen opetus heik-
keni suuresti sekä määrältään että 
laadultaan. Lasten vanhemmatja opet-
tajat, suomiseurat ja suomenkiehiset 
koti ja koulu -yhdistykset protestoivat. 
Eri puolihla Ruotsia käynnistettiin 
1980-luvuhla kymmenkunta koulu-
lakkoa. Ne todistivat vanhempien 
aktiivisuudesta ja siitä huolesta, jota 
närnä tunsivat suomenkielisen koulu-
tuksen vähenemisen vuoksi. 

Poliittinen vastustus 
oli ankaraa 
Huohi suomen kielen säilymisestä ja 
suomenkielisen opetuksen tulevai-
suudesta synnytti keskustelun omien 
ruotsinsuomalaisten koulujen perus-
tamisesta. Ensimmäinen hanke oli jo 
1980-luvun alussa Haningeen suunni-
teltu Artturi Similä -koulu, joka kaatui 
sekä poliittiseen vastustukseen että 
opetussuunnitelmaan, koska koulun 
ehdotettiin noudattavan Suomen 
opetussuunnitelmaa. Vuonna 1987 
Eskilstunassa pidetyssä RSKL:n 
hiittokokouksessa kirjattiin Markku 

Ruotsinsuomalaisten lasten koulu-
tusolot olivat myötätuulessa 1970-
luvulla. Suomalaisluokkien rnäärä 

Mattif. 	kasvoi nopeasti. Mutta seuraavalla 
Korhonen vuosikymmenellä tapahtui romah-

dus. Sekä oppilaiden että luokkien 
määrä väheni, ja yleensäkin äidinkie-
linen opetus supistui nopeasti. 
Yhä vähemmän oppilaita osallistui 
myös ns. kotikielen opetukseen. Tä-
hän oli syynä kaksi ratkaisevaa asia-
kirjaa: Vuonna 1983 julkaistu ns. 
Ulvhammarin komitean (Kiehi- ja 
kulttuuriperintökomitea) mietintö ja 
Valtiontalouden tarkastusviraston (Sta-
tens revisionsverk) selvitys. 

Suornenkielisten luokkien "alas- 
ajajana" toimi silloinen 
kouluministeri, nykyinen 
pääministeri Göran Persson. 
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Peuran aloitteesta julkilausumaan 
esitys ruotsinsuomalaisen koulun 
perustamisesta. Julkilausuma enna-
koi myös uuden periaatteellisen lm-
jan vahvistumista. Alettiin yhä voimak-
kaammin puhua ruotsinsuomalaisista 
vähemmistönä. Liittohallitus nimesi 
työryhmän valmistelemaan koulun 
perustamista. Ryhmän puheenjoh-
tajaksi valittiin tutkija Markku Peura. 
Sihteerinä toimi aluksi RSKL:n kou-
lutussihteeri Anna-Liisa Rönnqvist, 
sittemmin allekirjoittanut, ja jäseninä 
toimitsija Laila Väisänen, rehtori Men-
Helena Forsberg, rehtori Jouko Lah-
denperä ja Suomalais-ruotsalaisen 
koulutusneuvoston sihteeri Pirkko 
Tjärnå. 

Työryhmä toimi samanaikaisesti 
neljällä rintamalla. Oli hankittava 
koululle tilat, oli saatava taloudellinen 
tuki, oli hankittava kaikki mahdolliset 
luvat ja tietysti oli saatava kouluun 
oppilaita. Näistä hyvin mutkikkaaksi 
osoittautui poliittisen hyväksymisen 
saaminen hankkeehle. Työryhmä aloitti 
käynnillä koulutusministeriössä, jos-
ta hakemus syksyllä 1989 lähetettiin 
takaisin Tukholman läänin koulu-
lautakunnalle, koska asia lain mukaan 
kuului tähle elimelle. Hakemusta jou-
duttiin täydentämään pariin kolmeen 
kertaan. 

Lisäksi läänin koululautakunta pyysi 
lausuntoa Tukholman kunnan kou-
lulautakunnalta. Kunnan koululau-
takuntaa työryhmämme oli käynyt 
tapaamassa jo keväällä. Olimme pyy-
tämässä tiloja Tukholman kunnalta. 
Lautakunta myönsi äänestyksen jäl-
keen tilat ruotsirisuomalaista koulua 
varten. Sosiaahidemokraattinen ryhmä 
äänesti vastaan. 
Ihmetystä ainakin minussa herätti 
sosiaalidemokraattiseen ryhmään 
kuuluvan Juan Fonsecan menettely 
äänestyksessä. Hänkin äänesti vastaan, 
vaikka hän on aina mielellään halun- 

nut osoittaa olevansa itsenäinen ja 
siirtolaisten asialla. Silloin vielä aina-
km puoluepiiska puri. Helmikuussa 
1990 läänin koululautakunta myönsi 
luvan Tukholman ruotsinsuomalaisen 
koulun toiminnan aloittamiseen. 

Apua Suomesta 
Tilat saatiin lähes tyhjillään olevasta 
Hammarbyhöjdenin koulusta. Ruotsin-
suomal aisen koulun naapurina toimi 
uskonnohhisen järjestön Elämän Sana 
(Livets Ord) omistama koulu, mutta 
siitä ej aiheutunut mitään hankaluuk-
sia. Molemmat koulut toimivat omissa 
oloissaan. Koulun ensimmäiseksi reh-
toriksi valittiin Helena Schmidt. Op-
pilaiden rekrytointi oli vaivahloista, 
vaikka joukkoviestimet tekivät paljon 
työtä asian hyväksi. Koska olin työ-
ryhmän sihteeri, sain paljon kyselyjä. 
Mutta kirjahhisia ilmoittautumisia tuhi 
vain 15. Ilmoittautuneistakin jäi neljä 
pois, kun koulu alkoi. Muistan hyvin, 
kun kouluministei-i Göran Persson kävi 
tutustumassa kouluun. Hän oli hyvin 
epäileväinen ja totesi, että näin pienehlä 
oppilasmäärählä ej koulun toimintaa vom 
jatkaa. Myöhemminhän tilanne on 
ratkennut myönteisesti. 

Vaikeuksia hisäsivät myös Ruotsin 
tiukat avustussäännökset. Sääntöjen 
mukaan koulun on toimittava ensin 
kolme vuotta ennen kuin valtionavus-
tusta voidaan myöntää. Kävimme 
Suomessa Opetusministeriössä, jossa 
opetusneuvos Zoe Pohjanvirta suh-
tautui pyyntöömme myönteisesti ja 
näin oli koulun alkuaikojen talous 
turvattu. On myös muistettava, että 
hain mukaan el saanut peniä mitään 
oppihasmaksuja tms. Tahousarvio olikin 
ahuksi todelha suuri ongehma. Mutta 
kuten koulun nykyinen toiminta to-
distaa, siitäkin sehviydyttiin. Nyttem-
minhän koulu saa Ruotsin vahtiolta 
koulurahaa, jota maksetaan tietty 
summa oppihasta kohden. 
Ensimmäinen ruotsinsuomahainen 
vapaakoulu ahoitti toimintansa vuon-
na 1990 ja sitä seurasi samalha vuosi-
kymmenehlä vajaat kymmenen muuta 
koulua. Ruotsinsuomalaisten konk-
reettinen vähemmistöpohiittinen 
toiminta oli ahkanut. 

Helmikuussa 1990 läänin 
koululautakunta myönsi luvan 
Tukholman ruotsinsuomalaisen 
koulun toiminnan aloittamiseen. 
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"Kerrankin omaa kieltä ilman 
että joku valittaa!" 
- Ruotsinsuomalaisten 
nuorten puhekielen sanasto 

Haluttiin saada käsitys esimerkik-
si siitä, kuinka paljon he käyttävät 
ruotsalais- ja englantilai speräisiä sa-
noja ja ilmeneekö heidän puheessaan 
sanoja ja ilmauksia, joita voidaan pitää 
pelkästään ruotsinsuomalaisuuksi-
na. Hankkeen tuloksetjulkaistaan kie-
lilautakunnan sanastosarjan osana 
tämän vuoden lopussa. 

Hanketta ovat johtaneet kielilau-
takunnan toiminnanjohtaja Paula 
Ehniebo ja Tukholman yliopiston suo-
men kielen laitoksen tutkija Jarmo 
Lainio. Työryhmän muutjäsenet olivat 
kielenkääntäjä Arja Meski (loma-
kemateriaalin kokoaminen ja haas-
tattelujen purkaminen), kielilauta-
kunnan tutkimusassistentti Hannele 
Ennab (materiaalin työstäminen ja 
kokousten valmistelu) sekä suomen 
kielen laitoksen D-tason opiskelija 

Runa Heikkilä (koulukäynnit) ja 
radiotoirnittaja Sofia Taavitsainen 
(koulukäynnit). 

Keitä haastateltavat 
olivat? 
Tutkimukseen osallistui 160 ruotsin-
suomalaista nuorta. Ruotsinsuoma-
laisilla nuorilla tarkoitamme tässä 
Ruotsissa asuvia 14-16-vuotiaita nuo-
ria, joiden vanhemmista molemmat tai 
toinen ovat suomenkielisiäjajotka siis 
puhuvat molempia kieliä ja käyttävät 
suomea päivittäin. Tutkimukseen 
osallistuneet oppilaat olivat pääasiassa 
9. luokan oppilaita ja he kävivät joko 
suomenkielistä luokkaa tai kaksikie-
listä vapaakoulua. 

Koska tutkimuksessa haluttiin koota 
sanastoa eri puolilta Ruotsia ja saada 
siitä siten mahdolhisimman moni-
puolinen kuva, tavoitteena oli saada 
mukaan kouluja koko Ruotsin alu-
eelta. Selvitettyään missä Ruotsin 
kunnissa suomenkielisiä yläasteen 
luokkia oli työryhmä valitsi tutki-
mukseen seuraavat kunnat: Botkyrka, 
Göteborg, Haaparanta, Luulaja, Mota-
la, Södertälje, Trollhättan, Tukholmaja 
Upplands Väsby. 

Hämmästyttävää oh, että kunnallis-
ten suomenkielisten luokkien ja kun-
nalhisen äidinkielenopetuksen selvihle 
saaminen oli hyvin työlästä. Koska 
yhtenäistä ajantasaista luettehoa ci oh-
lut, oli edettävä sormituntumalha. 
Otimme yhteyden jokaiseen sellai-
seen kuntaan,jossa arvelimme tählaista 
opetusta annettavan. Näin höytyi 
yheensä henkilö, joka osasi puohestaan 

Kerroimme Kieliviestin numerossa 
3-4/2000 sanastohankkeesta, johon 
kielilautakunta sai avustusta Pohjois- 

Hannele 	maiden ministerineuvostosta. Ruot- 
Ennab sinsuomalaisten nuorten puhekieltä tut-

kiva hanke, joka tehtiin yhteistyössä 
Tukholman yliopiston suomen kielen 
laitoksen kanssa, poikkeaa täysin 
lautakunnan aikaisemmista sanasto-
projekteista. Sen tarkoituksena oh 
lomakekyselyin ja haastatteluin kar-
toittaa ruotsinsuomalaisten nuorten 
puhekielistä sanastoaja selvittää mm., 
mitä ja minkä kielisiä sanoja ruot-
sinsuomalaiset nuoret käyttävät 
puheessaan. 

"Ne sanat tulloo 

L ko ne 
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ohjata meitä edelleen. Parhaana apuna 
olivat koulujen suomen kielen opet-
tajat. Vapaakoulut sen sijaan tunnettiin 
hyvin. 

Materiaali ja sen 
kerääminen 
Työryhmä laati kaksi kyselylomaketta, 
joista molemmat sisälsivät 80 haku-
sanaa. Koska haluttiin kerätä mahdol-
lisimman paljon sanoja (100), lomak-
keiden sanastot eroavat toisistaan 
hieman. Lomakkeita laadittiin kaksi, 
koska kouluissa ci voitu antaa täy-
tettäväksi kuinka laajoja lomakkeita 
tahansa, sillä aikaa oli yleensä vain 
noin tunti. 
Oppilaita pyydettiin kirjoittamaan 
lomakkeeseen kaikki sellaiset puhe-
kieliset vastineet, joita he tai heidän 
ystävänsä käyttävät. Hakusanoiksi 
valitiin esimerkiksi sukulaissanoja 
(äiti, veli), ruumiinosia (rinnat, suu), 
tavaroita (matkapuhelin, rullaluisti-
met), adjektiivejä (tyhmä, kiva), 
verbej ä (seurustella, harmittaa, ohla 
humalassa). Oppilaita pyydettiin myös 
luettelemaan alkoholijuomia, kiro-
sanoja, mailoja, nuorisoryhmiä, pahlo-
pelejä ja tervehdyssanoja. 

ryhmissä. Tarkoituksena oli saada ai-
kaan vapaamuotoista jutustelua, jo-
ka nauhoitettiin. Tyttöjä ja poikia 
jututettiin erikseen, koska arvelim-
me nuorten siten ujostehevan toisi-
aan vähemmän ja koska pelkäsimme, 
että tyttöjen ääni ci ehkä pääsisi 
kuuluviin tarpeeksi sekaryhmässä. 
Kaikista kouluista saatiin ainakin yk-
si nauhoitus. Opettajat ja muu hen-
kilökunta olivat kaikissa kouluissa 
erittäin avuhiaita ja kiinnostuneita. 
Työryhmän edustajia on kuljetettu 
rautatieasemilta kouluilhe, heitä on 
kahvitettu ja heille on kerrottu pai-
kalhisista ruotsinsuomalaisten oloista 
ym. He olivat joka paikassa terve-
tuhleita. 

Oppilaiden innostus vaihtehi suures-
ti. Osa oli hyvinkin innokkaita ja jo-
pa tunnohhisia ja jotkut pitivät päin-
vastaisista vakuuttehuista huohimatta 
kyselyä jonkinlaisena testinä tai ko-
keena. Osa taas ej jaksanut paneutua 
asiaan. Kukaan ej kuitenkaan kiel-
täytynyt osalhistumasta. Joissakin kou-
luissa nauhojtuksiin löytyi pulmitta 
vapaaehtoisia, toisissa se oli vaike-
ampaa, kuten odottaa voikin. 

Materlaalin käsittely 
"Tää oli kummahhinen testi. 
kivottavasti tää on teihle avuksi." 

Kyselylomakkeessa oli hiitteenä sivu, 
jossa oppilaita pyydettiin ilmoittamaan 
mm. ikäja sukupuoli ym. taustatietoja. 
Täten oli mm. mahdolhista erotella 
tyttöjen ja poikien vastaukset toisis-
taan. Nyt ilmestyvässä raportissa vas-
taukset on yhdistetty, mutta taus-
tatiedoilla saattaa olla merkitystä 
materiaalin myöhemmässä tutkis-
kelussa. 

Lomakkeiden täyttäminen järjestet-
tiin käytännössä niin, että Runa 
Heikkilä ja Sofia Taavitsainen kävi-
vät kouluissa opettajien kanssa 
sovittuina aikoina. SieIlä oppilaat 
saivat lomakkeen täytettäväkseen ja 
siihen käytettiin yleensä noin tunti. 
Samahla kertaa osaa oppilaista haas-
tateltiin 3-4 hengen tyttö- ja poika- 

Kyselyhomakkeista poimittiin ensin 
kaikki oppilaiden kirjoittamat vasti-
neet siinä asussa kuin oppilaat olivat 
kirjoittaneet ne. Muistiin merkittiin 
myös, kuinka monta kertaa kukin sana 
oli mainittu. Kun materiaahi oli koot-
tu, työryhmä keskustehi periaatteista, 
joita sanaston laatimisessa nouda-
tettaisiin. 

Sanastoon päätettiin ottaa myös seh-
västi ruotsinkieliset sanat. On luul-
tavaa, että oppilaat käyttävät niitä 
puheessaan sihhoin tälhöin aivan Iuon-
tevasti, vaikka monessa tapaukses-
sa oppihas saattoi tietysti kirjoittaa 
homakkeeseen ruotsinkiehisen sanan 
sen vuoksi, että sopiva suomenkieli-
nen sana ej tullutjuuri tuolhoin mieleen. 
Uskomme ruotsinsuomahaisen nuo-
ren voivan hyvinkin puuskahtaa esi-
merkiksi: Nvt mä oonförbannad! Hie-
man suomalaistetun asun saaneita 
sanoja sanasto sisähtää tietysti run- 
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saasti, esimerkiksi grvmmi, kepsi, 
retata, skolkata. Nuorten puhekieli 
sisältää tietysti myös paljon englan-
ninkielisiä sanoja ja sanontoja, joten 
niilläkin on sijansa sanastossa, esi-
merkiksi boring, cash, great, be in troti-
hie. Koska sanasto sisältää sekä suo-
men-, ruotsin- että englanninkielisiä 
sanoja, lukijan täytyy siis olla asen-
noitunut ääntämään sanoja niiden 
alkuperän mukaisesti. Esimerkiksi 
seurustelta-sanan vastine olla hoopissa 
ääntyy [olla huupissa] ruotsinkielisen 
ihop-sanan mukaisesti ja soolata taas 
[suulatal. 

Kun oppilas kirjoitti vastineeksi saman 
sanan kuin lomakkeessa annettiin, se 
otettiin sanastoon, koska vastaaja näin 
ilmaisi aktiivisesti käyttävänsä juuri 
sitä sanaa puheessaan, esimerkiksi 
heikko, mies. 
Toinen syy siihen, miksi oppilas antoi 
saman sanan, saattaa tietysti myös o]-
la, että hänelle ej tullut mieleen vas-
tineita tai että hän ej tuntenut sanan 

rnerkitystä, esirnerkiksi kerskua, 
kerskailla. Muita joillekin oppilaille 
vieraita sanoja olivat mm. ehkäisy-
i'älineet ja sukupuolielin. 

Mukaan ej otettu protestinomaisesti 
lomakkeisiln kirjoitettuja kirosanoja, 
vahvistavia kirosanoja eikä muita sel-
västi pelleilytarkoituksessa kirjoi-
tettuja vastineita. Ej myöskään ens-
nimiä, joita annettiin vastineeksi mm. 
sanoille tvhmä ja heikko. Vastaavasti 
karsittiln pois paikkakunnan nimi, 
joka oh annettu vastineeksi hakusa-
nalle svrjäinen paikkakunta (New York 
Citystä Jockmockiin). 

Selvät kirjoitusvirheet ja vääninym-
märrykset ojkajstjin, monikkomuo-
dot vajhdettiin yleensä yksikkömuo-
toon, tajvutetut muodot perusmuo-
doiksi (duunannut - duunata) ja mää-
räinen muoto epämäänäiseksi. 

Sanat syötettiin kielil autakunnan sa-
nasto-ohjelmaan, minkä jälkeen työ- 

oe
ji 1' kyvo  
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ryhmä käsitteli aineiston kokouksis-
saan sana sanalta edellä mainittu-
jen mukaisten periaatteiden pohjalta. 
Paljon keskustelua aiheuttivat tietysti 
mm. sanojen kirjoitusasu, mm. ä:n ja 
e:n sekä g:n ja j:n (jengi, jängi, gäng, 
gängi, gengi, gang) sekä b:n ja p:n 
(bussi - pussi, bileet - pileet) vaihtu-
minen sekä kaksoiskonsonantit (huu-
si, huussi) ja -vokaalit (sola, soolata, 
solata, suulata), samoin sanojen yhteen 
ja erikseen kirjoittaminen. Työryhmä 
joutui myös miettimään, kumpi verbi-
tyypeistä duunata vai duunaa otetaan 
mukaan sanastoon vai otetaanko mo-
lemmat? Entä mitä tehdä, kun oppilas 
on kirjoittanut jätka tai jonkin muun 
sanan ilman vokaaliharmoniaa? 

Tässä sanastohankkeessa kerättiin 
nuorison puhekielen sanastoa eli vain 
mitä sanoja nuoret käyttävät puhees-
saan. Sanastossa ei sen vuoksi ole 
kiinnitetty kovin paljon huomiota en 
kirjoitusasuihin, vaan sanat annetaan 
useimmiten perusmuodossaan. Oppi-
laat ovat esimerkiksi kirjoittaneet van-
han miehen vastineeksi mm. äijä, iijja, 
äjä. Kaikki nämä on katsottu samaksi 

sanaksi, niinpä sanastossa on vain asu 
äijä. Myöskään suomenkielisten 
sanojen puhekielistä ääntämystä ei 
ole otettu huomioon. Jotkut ovat kir-
joittaneet lomakkeeseen esimerkiksi 
puhekieliset muodot ilkee, pimee 
ja valkonen, mutta sanastoon näitä 
muotoja ci ole otettu, vaan ne ovat 
perusmuodoissa ilkeä, pimeä ja val-
koinen. Vaikka pimee merkityksessä 
iyhmä lienee sanan ainoa ääntämis-
tapa, työryhmä päätti johdonmukai-
suuden vuoksi antaa senkin sanastossa 
perusmuodossa. Myös kirjoitusasut, 
joihin on vaikuttanut oppilaan mur-
retausta, on muutettu yleiskielen mu-
kaiseen perusmuotoon, esimerkiksi 
hias on otettu sanastoon asussa hidas, 
samoin syyä ja syörä asussa syödä. 
Työryhmällä oli tässä lähtökohtana, 
että emme voi tietää, miksi oppilas 
kirjoittaa minkäkin muodon ja että 
jokainen ääntää joka tapauksessa 
tämän, niin kuin minkä tahansa muun 
sanaston, sanat oman kielenkäyttön-
sä mukaisesti. 

Joissakin tapauksissa oppilaat ovat 
kirjoittaneet lomakkeeseen verbin 
vastineeksi substantiivin, esimerkiksi 
flaidis ja groggy. Työryhmä ratkaisi 
ongelman hisäämällä ilmaisuun sopi-
van neutraalin verbin. Sanastoon mer-
kitään siis flaidis: ottaa flaidis ja 
groggy: olla groggy. Apuverbi on 
useimmiten vara, bli, olla ja tulla. 

Sanastosta tu lee 
kaks iosa i nen 
Tutkimuksen tuloksena julkaistava 
sanasto i lmestyy loppuvuodesta. Siinä 
on kaksi pääosaa. Ensimmäisessä on 
aakkosjärjestyksessä oppilaiden an-
tmat noin 1800 vastinetta lomakkeiden 
100 sanalle. Toisessa osassa on luettelo, 
jossa ovat aakkosjärjestyksessä ky-
selylomakkeen yleiskieliset hakusa-
nat oppilaiden niille antamine vasti-
neineen, esimerkiksi hiukset: fleda, 
frilla, haivenet, hiukset, hår karvat, 
kutrit, letti, pehko, peruukki, pääkar-
yat, pörrö, tukis, tukka, variksenpesä 
ja matkapuhelin: juppina Ile, kän-
ny(kkä), kännä(ri), känä, luuri, 
mobi(i)li, rnobi(l), nalle, nallukka, 
nokia, puhku, yuppienalle. Lisäksi sii- 

face kasvot 
fade isä 
fagget, faggot homoseksuaali 
faija isä 
faila(t)a epäonnistua 
faittaa, faitata, faittailla tapella 
fan(i) kiva, mukava 
farbror blå poliisi 
farsa isä 
fasu isä 
fatass lihava 
fate isä 
fatsa isä 
fatsi isä 
fatso lihava 
fatzu isä 
favoriitti suosittu, muodikas 
feegi pelkuri 
feekis pelkuri 
fegis, feegis pelkuri; heikko, 

heiveröinen 
fegu pelkuri 
feija kasvot 
feila(t)a epäonnistua 
feis(si) kasvot 
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nä on erikseen listat oppilaiden luet-
telemista alkoholij uomista, kirosa-
noista, mailoista, pallopeleistä, nuo-
risoryhmistä ja tervehdyssanoista. 
Koska haastattelumateriaali ja sen 
muokkaus eroavat suuresti kysely-
Iomakemateriaalista, tätä kirjoitetta-
essa ej vielä ole pystytty päättämään, 
miten haastattelujen tulokset esite-
tään. Nyt valmistuvassa raportissa 

luetellaan kyselyyn osallistuneiden 
oppilaiden lomakkeisiin kirjoitta-
mat puhekieliset vastineet, eikä ma-
terlaalia ole vielä analysoitu muista 
näkökulmista. Aineistossa on kuiten-
kin paljon kiinnostavaa tutkimista ja 
sitä hyödynnetään varmasti vastai-
suudessa. Sanastoa voi tiedustella 
kielilautakunnan toimistosta loppu-
syksystä. 

Paneminen on panemista 

Arja 
Meski 

Sain tässä äskettäin oikaisuluetta-
vakseni englannista suomeksi kään-
netyt lasten pelikortit. Tehtävä tuli 
eräästä toisesta Euroopan maasta, vaan 
ej kuitenkaan Suomesta. Kortteja ja 
pelisääntöjä koskevia tekstejä oli ai-
ka paljon, ja minua alkoi siinä luki-
essani häiritä lähes joka kortissa tois-
tuva verbi laittcia: laita kortti pöydälle 
väärinpäin / väärinpäin laitetut kortit / 
pakkaan laitettavat kortit jne. 

Itse olen tottunut käyttämään tuossa 
yhteydessä verbiäpanna,jajos vilkai-
see vanhaan Ikolan Nykysuomen 
käsikirjaan, voi todeta, että Ikola jopa 
tuomitsee laittaa-verbin käytön tässä 
yhteydessä. Perussanakirja jo tietenkin 
hyväksyy laittamisen väljemmin, en-
kä ehkä kiinnittäisi verbiin huomiota, 
ios se esiintyisi vain satunnaisesti, 
mutta jatkuvasti käytettynä se alkoi 
häiritä. 

Ehdotjn, että pelikorteissa käytetty 
laittaa-verbi korvattaisiin panna-
verbillä ja panin mukaan perustelu-
ja, mutta niitä oli tietysti vaikea selit-
tää suomen kieltä taitamattornalle. 
Ehdotukseni lähetettiin edelleen suu-
ren elokuvayhtiön päämajaan Los 
Angelesiin, josta jonkin ajan kuluttua 
tuli vastaus. Yhdyshenkilöni kiemur-
tehi langan toisessa päässä selvittä-
essään, että panna-verbillä on "aivan 

toisenlainenkin merkitys'. Sanoin 
tuntevani tämänkin merkityksen, mut-
ta kerrojn, ettej sillä ole mitään teke-
mistä neutraaljn panemisen kanssa. 
Annoimme yhtiön tietysti itse päät-
tää, mitä verbiä korteissa käytetään. 

Los Angelesista asti tuli siis päätös, 
että panna-verbi ej sopinut lasten kort-
teihin. Aloin tarkkailla, miten itse 
käytän näitä kahta verbiä puheessa. 
Yllätin itseni usein sanomasta laittaa 
ja hämmästyin. Tulin vähitellen sii-
hen tulokseen, että puheessa käytän 
laittaa-verbiä melko paljon, mutta kun 
kirjoitan, kartan sen käyttämistä ja 
korvaan sen monenlaisilla muilla ver-
beillä. Liiallinen laitta,ninen näyttää 
kirjoitettuna kovin lattealta ja vänt-
tömältä. 

Toisaalta kielellisetkin asiat voivat 
muuttua pian. Jopa Helsingin Sanomi-
en artikkeleissa panna-verbi on saa-
nut tehdä tilaa pistää-verbihle, joka 
tuntuu olevan myös nuorten suosios-
sa. Uudet sukupolvet mieltävät maa-
ilmaa omalla tavallaan ja vaikuttavat 
siihen, millaisia sivuvivahteita sanat 
saavat. Onko panna-verbi nuorten 
kiel enkäytössä jo liian kuuma sana 
neutraalisti lausuttavaksi ja kirjoi-
tettavaksi? Ohisi hauska kuullajonkun 
nuoren vastaus tähän kysymykseen. 
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Ajatuksia kielestä 

Arja 
Diaz 

Ihmisyhteisön tärkeimpiä työvälineitä 
lienevät äänihuulet sekä kuuloelimet, 
vasaraja alasin. Myös sepän työpajasta 
löytyvät samannimiset työkalut. Me 
ihmiset puhumme. Taomme rautaa, 
silkkiä, samettia, hunajaa ja luita. 

Meidän välillemme mahtuu paljon. 
Mahtuu kuiskausta ja huutoa, mah-
tuu ääretöntä rakkautta. Toisinaan las-
keutuu huoneisiimme sanaton hiljai-
suus ihmisten välille, ihmisten väliin; 
siksikö puhumme väleistä, välittämi-
sestä. 

Sanan mahti on suunnaton. Se kantaa 
läpi aikojen, kantaa valtakuntia, 
yhdistää tieteitä, taiteita, ideologioita, 
politiikkaa, ystävyyttä, avioliittoja, 
sukupolvia. Sana sekä rikkoo että 
rakentaa, kaataa ja kantaa. Sana 
vapauttaaja armahtaa. Sananvapaus on 
ihrniselle enemmän kuin myytti, 
enemmän kuin poliittinen mahtikeino. 

Sanat peritään ja annetaan lahjaksi. 
Sanoilla käytetään valtaa, joskus 
solvataan tai vääristellään. Onneksi 
kuitenkin huomattavasti useammin 
viitoitetaan kaikilla hyvillä sanoilla 
elämää, j ohdatetaan ihmistä todel-
lisuudentajuun, perusturvallisuuteenja 
selkeyteen. 

Olen joskus miettinyt, minkälaisia 
eläviä, myönteisiä arvoj a lausahduk-
siimme usein sisältyykään. Kun 
suomalainen ilmoittaa myöntyväi-
syytensä asioihin, niin hän yllättävän 
usein Iausahtaa, että hyvä on. Jos tuota 
lausetta tarkkaan katsoo, niin se myös 
ilrnoittaa, että olevainen kantaa 
hyvyyttä: Hyvä on! Todella Iohdullista 
kansakunnan elärnänviisautta. 

Puhetekniikkaa meillä suomalaisilla 
riittää. Seuraavilla tavoilla voi ainakin 

Kainuussa kommunikoida: jupina, 
tupina, supina, mutina, mumina, 
rnölinä, mörinä, örinä, pälpätys, 
pulputus, kalkatus, nalkutus, kimitys, 
mouruarninen, naukuminen, ulina, 
ulvominen, naputus, vinkuminen, 
iukuminen, räpätys, käkätys, räkätys. 
Tavallinen kommentti erityisesti 
naisten keskinäisestä seuranpidosta 
on: "Mitäs te siellä räkätätte?" Monia 
puhumisen synonyymeja käytetään 
valitettavan kielteisessä, kieltäväs-
sä imperatiivissa: "EIä ulise!" tai "Mi-
tä se rnaukuu?" Kertoneeko moinen 
asenteistamme tunneilmaisuihin kie-
Ienkäytössä, ryöpsähdyksiin, ilakoin-
tim, elämöintiin? 

Mitä puhetyyli ilmentää 
Onko vaikeneminen todella kultaa, 
ja pitääkö paikkansa väittämä, että 
hiljaa hyvää tulee? Lisääkö kieliak-
robatian hallitseminen valtaa, ja onko 
tunteenpurkauksien hillitseminen 
tulosta hyvästä kasvatuksesta? Mitä 
voi puhetyyli ilmentää ihmisen per-
soonasta tai sydärnestä, ja rnitä ornat 
reaktiomme kanssaihmisten puhe-
tapaan kertovat mahdollisista ennak-
koluuloistarnrne: hillittyä, huoliteltua 
vaiko maalaisen pontevaa? Mikä tun-
tuu oikealta, aidolta? Mitä kätkeytyy 
viestiin? 

Muistathan vanhan sanonnan: 
"Räkänokastakin mies tulee, vaan ci 
tyhjän naurajasta." Lapsentajullani 
ymmärsin sen niin, että olisi hyvä 
niistää nokkansa, eikä saa käkättää, ja 
että itsehillintä on viisasta. 
Mitä viestii tärnän päivän tyyni reto-
riikka, joukkoviestinnän kieli, jossa 
asiasta kuin asiasta kerrotaan tuiki 
värähtärnättömään sävyyn, kasvot 
peruslukemalla, säät ja sodat samalla 
äänenpainolla. 
Katsojana ja kuulijana uskon, että 
joskus saattavat tunnelataus, ilmeet ja 
äänensävyt eri vivahteineen auttaa 
minua muodostamaan oman mielipi-
teeni kerrotusta. 

Onko vaikeneminen todella kultal 
ja pitääkö paikkansa väittämä, 
että hiljaa hyvää tulee? 
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Hyvästä puhujastahan näkyy ja kuu-
luu, että asia on tärkeä, kaunis, vaikea, 
ennen arvaamaton. Viilipyttymäisyys 
saa ainakin minut ihmettelemään, et-
tä mistä on kysymys. Miten nuoretja 
lapset voivat hahmottaa yhteiskunnan 
arvomaailmaa, jos kaikki tulee sama-
na, vaisuna pötkönä jonkinlaisen uus-
asiallisuuden nimiin. 
On hyvä muistaa, että kirjaimet itses-
sään ovat neutraaleja, arvovapaita, 
mutta sanat, asiayhteys, ääni ja eleet 
täyttävät viestin. 

Monissa sanoissa näkyy 
ambivalenssi, 
kielen kaksijakoisuus. 

Se mikä yhden suusta tuntuu vitsiltä, 
muuttuu toisen sanomana loukkauk-
seksi. Puhujan auktoriteetti tuntuu 
suoraan verrannolliselta sanojen to-
denperäisyyteen. 
Monissa sanoissa näkyy sama ambi-
valenssi, kielen kaksijakoisuus. Ote-
taan esimerkiksi sana tunnustus, 
tunnustaa - saada tunnustusta! Sama 
sana mutta kaksi kovin erilaisia as-
sosiaatioita herättävää merkitystä. 

Minkälaista kieltä kasvuyhteyksis-
säni käytettiin? Kielellä käskettiin ja 
komennettiin: "Istu, seiso, nuku, elä 
nyt, lopeta, rauhoitu!" 
"Senkin vintiö!" Olen kohdannut nimi-
tyksen monta kertaa. Mietin kuinka 
kaikenkattavaa vintiömäisyys on mi-
nulle nyt, ja mitä seurauksia on ollut 
sisäistetystä viestistä. 
Kansakoulun alaluokkalaisen mieli 
on todellakin tyhjä taulu, Tabula rasa, 

ja siihen piirtyy kasvuympäristön 
vaikuttajien arvomaailma ja opetuk-
set. Kasvavan lapsen voimakkain viet-
ti on oppimisen lisäksi sopeutuminen. 
Lapsen maailmaan ej liity aikuisten 
arvomaailman kyseenalaistaminen. 
Se mikä aikuisten suusta tulee, on tot-
ta. Vai onko? Miksi tädillä on nom 
kireä ilme, vaikka hän sanoo, että on-
pa näppärä tyttö? Uskoako suuta vai 
naamaa, vaiko ristiriitaista viestiä 
omassa pienessä vatsassa? Lapsille ej 
voi valehdella. 

Tämä antaa kaikille lasten lähei-
syydessä oleileville henkilöille valta-
aseman, jonka uudelleenarviointi 
saattaa viedä ihmisiän. Oppia ikä 
kaikki. 

Ej se haittaa 
Siirtolainen joutuu samanlaiseen ti-
laan. Näyttää siltä, että muut osaavat 
paremmin, ja valtaväestön tieto on 
oikeampaa. Porvari puhuu paremmin 
kuin työläinen, kristitty oikeammin 
kuin pakana, nainen kauniimmin kuin 
mies, tottumaton huonommin kuin 
tottunut. Vai? 

Kun dementia vie vanhan ihmisen 
kielen, ja lapsi harmaassa päässä al-
kaa liikehtiä, kuinka ympäristö suh-
tautuu sellaiseen yksilöön? Eräs kau-
neimpia armovälineitä on mielestäni 
suomalaisen hellä ja koruton: "No, ci 
se haittaa." Tämän vastauksen olen 
usein kuullut, kun olen pahoitellut jo-
tain tapahtunutta, ehkäpä kaivannut 
hyväksyntää. 
Ej se haittaa. Anteeksianto saa arki-
semman muodon. 
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leehden takaa 

Uudissanoja Kielitoimistosta 

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen Kielitoimistossa poimi-
taan jatkuvasti uusia sanoja niin sanakirjojen kuin kielenhuol- 

Koonnut 	lonkin tarpeeseen. Sanoja tulee kieleen päivittäin eri elämänil- 
Riitta 	miöiden mukana. Osajää kieleen pysyvämmin, mutta suuri osa 

Eronen 	sanoista katoaa niiden kuvaamien asioiden myötä. Ajan henki 
siis elää sanoissa. Tässä kymmenen uutta sanaa Suomesta ter-
vehdyksenä Kieliviestin lukijoille. 

höpsismi 
kritiikitön suhtautuminen yliluonnol-
lisiin ilmiöihin ja erilaisiin vaihto-
ehtoisiin (eli muihin kuin lääketie-
teellisiin) hoitoihin 

jonokuolema 
leikkaus- tai muuta hoitoajonottavan 
potilaan kuolema lääkärilakon vuoksi 
pitkittyneen odottamisen aikana 

jästi 
tavallinen ihminen noitien ja velhojen 
vastakohtana; sana on peräisin Harry 
Potterista kertovien lastenkirjojen 
käännöksestä 

murrentaa 
kääntää tekstiä murteelle (Suomessa 
on viime vuosinajulkaistu mm. 
sarjakuvia eri murteilla), vrt. 
stadintaa 

pobo 
porvarillinen boheemi 

puhis 
(slangia) puheenjohtaja 

stadintaa 
kääntää tekstiä Helsingin eli Stadin 
slangiksi (vrt. murrentaa) 

tosi-tv 
televisio-ohjelma, jossajulkisuuden 
henkilöiden tai näyttelijöiden sijasta 
esiintyy niin sanottuja tavallisia 
ihmisiä 

uussuomalainen 
pysyvästi Suomeen asettunut 
maahanmuuttaja 

äärilaji 
erityistä, lähes äärimrnäistä rohkeutta 
vaativa urheilulaji, extreme-laji, 
esim. merkittyjen reittien 
ulkopuolella lasketteleminen 
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Sanojen muotia 

Anneli 
Räikkälä 

Äidinkielenopettajat ja kielenhuolta-
jat ovat usein varoittaneet muotisa-
noistaja kuluneista ilmauksista. Miksi? 
Jos joku keksii korvaan tarttuvan 
ilmauksen, sitä on hauska itsekin 
kiyttää. Siinäpä se. Mieleen jä1nyttä 
ilmausta tulee käytetyksi yhtenäin. 

mäosastosta tai jonkin tilaisuuden 
juikkisosastosta, tai kun TV-juontaja 
kertoo tähän tapaan: "Ovat tehneet 
sen verran tuota levyosastoa (Yölintu-
yhtye on tehnyt levyjä)." Tällainen 
ilmaus tuntuu alkuun virkeältä ja 
vitsikkäältä. 

Muoti-ilmaukset ovat sellaisenaan 
moitteetonta kieltä ja oikeassa teks-
tiyhteydessä aivan paikallaan. Han-
kaluuksia syntyy silloin, kun ilmassa 
oleva sana siirtyy aivan vieraisiin yh-
teyksiin ja samalla sen merkitys väl-
j enee. Kielenkäytön ja ymmärrettä-
vyyden kannalta hankalaa on se, että 
merkitykseltään alun pitäen tarkka-
rajaiset sanat hämärtyvät ja samalla 
niiden tulkinta hämärtyy. Ej näissä sa-
noissa ole mitään vikaa,jos ne säilyvät 
omassa tehtävässään. 

Eri aikoina muotisanoja on tullut tie-
teellisestä kielenkäytöstä tai joltakin 
erikoisalalta, esimerkiksi palaute ja 
haja-asutusalue. Jotkut sanat ovat po-
liitikkojen kielestä levinneitä, sellaiset 
kuin reunaehdot tai hötkyillä. Nyky-
ään monet suomalaisjlta kuulostavat 
ilmaukset ovat käännöslainoja: 1it-
kässä juoksussa, tänä päivänä ja jat-
kossa. 

Jotkut muotisanat lähtevät liikkeel-
le vitsin vuoksi. Sellainen on viime 
aikoina uudessa tehtävässä usein esiin-
tynyt sana osasto. Normaalissa kielen-
käytössä osaston merkitys onjokaiselle 
tuttu: Suomen kielen perussanakirjan 
mukaan osa, jollaisiin jokin laitos, 
organisaatio tms. jakaantuu tilojensa, 
tehtäviensä tai toimintansa kannalta, 
esim. tn useon osasto, svnnytysosasto,  
tupakoiinattomien osasto'. 

Normaalikielestä osasto lähti omil-
le teilleen, kun varsinkin nuorisokie-
lessä alettiin puhua laulajan iskel- 

Mutta vitsit kuluvat. Enää ej ainakaan 
minua huvita, kun presidenttiehdo-
kas sanoo: "Saattaa näkyä myös likai-
sten temppujen osaston toiminta", tai 
kun television urheiluselostaja selit-
tää: "Jäinen alastulorinne koettelee 
varsinkin nilkka- ja polviosastoa." 

Toinen ilmeisesti huvittavaksi tarkoi-
tettu mutta kärkensä menettänyt sana 
on keli säitä tarkoittamassa. On alettu 
puhua inarjojen kypsyrniskeleistä ja 
torikelei,rtä ja monista muista keleistä, 
kun tarkoitetaan ilmojaja säitä. 

Tällä ilmauksella on sen verran logiik-
kaa taustalla, että säät ja kelit ovat 
yhteydessä toisiinsa.Yleiskielessä keli 
on 'säästä riippuva teiden tai maaston 
kulkukelpoisuus', esim. loskakeli, 
j,akkaskeli, hyvä hiihtokeli. Kansan-
kielessä itämurteissa keleillä on rnyös 
säiden merkitys, puhutaan esimer-
kiksi heinäkeleistä. Vahinko vain, ios 
säät ja ilmat huvin vuoksi kokonaan 
korvataan keleillä. 

Muotisanoista tulee mieleeni paki-
noitsija 011i, kirjailija Väinö Nuorteva, 
joka ehkä kurillaan keksi outoja ja 
epäloogisia ilmauksia, sellaisia kuin 
paikkaseutu ja niinpäin pois, ja ilmei-
sesti naureskeli partaansa, kun ne le-
visivät maailmalle. 

(Pakina on julkaistu Suomen Kuva-
lehdessä 25.2.2000) 
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I-

nysymyksid 

Vähemmistöministerin tahtotila? 

Luin Ruotsinsuomalaisen valtuuskunnan lehdistötiedotteesta, että haiti-
tus on huomioinut valtuuskunnan esittämiä kannanottoja Euroopan 
neuvostolle toimitettuun vähemmistöpoliittiseen raporttiin. Tiedotteessa 
on muun muassa kohta: "Vähemmistöministerin tahtotilaa on selkey-
tetty." 
Voisiko Kieliviesti selkeyttää minulie, mitä ihmeessä sillä tarkoitetaan? 
Onko mainittu ministeri mahdoliisesti niin hakoteillä, ettei itsekään tiedä, 
mitä tahtoo, ja vaituuskunta on nyt tehnyt hänen tilastaan oman anaiyy-
sinsä, vai lusmuileeko hän, eli vätystelee vain noin yleensä ja välttelee 
vastuutaan? 

EU-ummikko 

Täysin kattavaa selitystä EU-ummikko ej valitettavasti saa. 
Ensimmäinen ongelma meille oh sana tahtotila. Sen selvittämiseksi otimme 
yhteyden Kiel itoimistoon Suomeen ja saimme selityksen, että sana on 
nykyisin hyvin yleinen konsulttien ja johtajien kielessäja että sitä voi siis 
pitää yhtenä tämänhetkisistä muotisanoista. Poliitikot ja liikkeenjohdon 
konsultit tarkoittavat sillä lujaa määrätietoisuutta, lujaa pvrkimvstä ja sisua. 
Tämän selityksen avulla ymmärrämme, että ministeri suhtautuu vähemmis-
töasioihin vakavasti ja määrätietoisesti. 
Mutta vielä jäi epäselväksi, mitä selkeytetty tarkoittaa. Mainittakoon tässä, 
että muodon selkevttää rinnalla käytetään myös muotoa selkivttää. Sana on 
passiivimuodossa, se on passiivin toinen partisiippi. Suomen passiivi mer-
kitsee, että tekijänä on epämääräinen henkilö. Kyseessä on kuitenkin joku 
ihminen. Epäselvyyden selkeyttämiseksi otimme yhteyden valtuuskunnan 
sihteeriin. Hän totesi, että parempi ilmaisu olisi ehkä ollut Vähemmistömi-
nisterin tahtotila on selkiytvnyt. Muoto selkivtynyt onkin tässä yhteydessä 
helpompi ymmärtää. Meidän käsittääksemme se voi merkitä, että ministeri 
on keskusteliut asioista muiden kanssaja aikanut sitten ymmärtää, mihin 
vähemmistöpolitiikassa itse asiassa on pyrittäväja mihin hän itse pyrkii. 

(PE) 

Viime aikoina on puhuttu paljon pohjoisesta uiottuvuudesta ja Baltian 
maiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Kielilautakunnasta on kysytty 
tässä yhteydessä toimivien neuvostojen suomenkielisiä nimiä. Luette-
lemme seuraavassa keskeisimmät. 

Arktiska rådet Arktinen neuvosto 
Barentsrådet Barentsin neuvosto 
Nordiska rådet Pohjoismaiden neuvosto 
Samerådet Saamelaisneuvosto 
Ostersjöstaternas råd Itämeren valtioiden neuvosto 

Viimeksi mainitusta käytetään myös lyhyempää muotoa 
Ostersjörådet Itämerenneuvosto 

Miten suomennetaan bouppgivare? 

Bouppgivare-sanan suomenkielinen vastine on pesänilmoittaja. Ilmoittaa 
pesä on ruotsiksi uppge boet. 

(M T) 
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Muumilaakson äiti ja lapsi 
Taiteilijaja kirjailija Tove Janssonin (1914-200 1 ) 
viehättävän sal aperäinen muumimaailma herättää 
monia kysymyksiä. Mistä kaikki oudot hahmot, hurjat 
seikkailut ja muumiperheen lämmin ja suvaitseva 
ilmapiiri on heijastusta? 

Marja 
Räihä 

Perheenjäsenten käyttämä kieli, tapa 
puhua toisilleen ja tapa ajatella ker-
too paljon kirj ailijan lapsuudenkodin 
ihmissuhteista ja elärnänasenteista. 
Parhaiten muumimaailrnaa avaa Tove 
Janssonin elämänkerrallinen tcos, 
Kuvanveistäjän lytär 

Tove oli kuvanveistäjä Viktor Jans-
soninja Signe Hamrnarsten Janssonin 
vanhin lapsi. Isä oli suornenruotsa-
lainen ja äiti vanhan ruotsalaisen 
pappissuvun jälkeläinen. Signe oh 
jo ennen avioliittoaan ehtinyt toimia 
arvostettuna piirustuksenopettaj ana 
Tukholmassa. Suorneen rnuuttonsa 
jälkeen hän toirni mm. kuvittajana ja 
piirsi postirnerkkejä. Hän työsken-
tehi paljon kotona, usein yömyöhällä, 
kun muu perhe nukkui. 

Toven äiti joutui vähitelhen luopu-
maan pappisperheen arvornaailmas-
ta ja tapakulttuurista, kun isä Viktor 
Jansson piti kotona, Luotsikadun sa-
longissa "hippoja" taiteilijaystäviensä 
kanssa ja Signen perirniin visakoivu-
kalusteisiin tuhi väistärnättä lasin jäl-
kiä ja tupakan polttarnia reikiä. Hän 
oppi sanomaan, että se on vain patinaa. 

Muumiperhe elää harmonista ehä-
mää. Vanhemmat eivät koskaan ole 
eri mieltä keskenään. Se ej ainakaan 
näy heidän ajatuksissaan eikä pu-
heissaan. 
Teoksessa Vaarallinen juhannus ker-
rotaan kuinka Muumilaakson hähistölhä 

oleva tulivuori on ollut rauhallinen 
siitä lähtien kun Muurnipeikon van-
hemmat menivät nairnisiin, mutta 
eräänä keväänä se alkoi syöstä tulta 
ja nostatti hyökyaallon. Muumilaak-
so peittyi veteen ja sen myötä myös 
muurnitalo. Veden alle jäivät myös sa-
longin huonekalut. 
"Joka tapauksessa vaihtelu virkistää. 
Tuntuu kuin näkisin huonekalumme 
aivan uudella tavalla." Muumimarn-
rna löytää asian rnyönteisen puolen, 
mutta katastrofin keskelläkään hän 
ci pääse irti perinteisestä perheenäi-
din roolista. Muumitaloon pelastautuu 
vedenpaisumuksen kouriin joutunei-
ta vieraita olentoja. "Meillä on hieman 
sekaista tänään, sanoi Muumirnamma 
anteeksipyytäen. Ja salonki on ikävä 
kyllä veden vallassa." 

Päästäkseen sukeltarnaan omaan 
keittiöönsä kahvipannun ja muiden 
aamiaistarvikkeiden hakuun oli muu-
mien pakko tehdä reikä yläkerran lat-
tiaan. "Muumipapan mielestä oli kyl-
lä hieman kauheata sahata rikki omaa 
lattiaansa, mutta sarnahla se tuotti hä-
nelle syvää tyydytystä. Hetken kuhuttua 
muuniirnarnrna sai tarkastaa keittiö-
tään ylhäältäpäin. Se näytti hämyisäh-
tä vaaheanvihreältä akvaariolta. Keittiö 
näytti virkistävän uudenlaiselta." 

Kuivia sukkia ja 
karamelleja 
Tove Jansson alkoi vähitellen ymmär-
tää kuinka suuren ehämänrnuutok-
sen eteen hänen äitinsä oli joutunut 
avioliiton myötä. Signe oli vanhern-
piensa kotona kuulunut suureen ja 
hyvin toimivaan talouteen; Helsingis-
sä hän joutui huohehtirnaan kaikista 
päivittäisistä rutiineista."Tänään rninä 

"Meillä on hieman sekaista 
tänään, sanoi Muumimamma 
anteeksipyytäen. Ja salonki on 
ikävä kyllä vedenvallassa." 
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en pese astioita, sanoi Muumirnarn-
rna. Ja voi olla etten pese enää milloin-
kaan." 

Janssonin perheen ajoittainen tabu-
dellinen ahdinko kuvastuu muurni-
mamman tärkeirnrnissä tavaroissa. 
Ne ovat käsilaukku, ompelukori, kah-
vipannu ja perhealburni. Teoksessa 
Taikurinhattu käsilaukku katoaa. 
"Oliko siinä paljon tavaraa? Niisku 
kysyi. Ej, ajnoastaan sellaista mitä 
saattaa äkkiä tarvita. Kuivia sukkia ja 
karamelleja ja rautalankaa ja vatsa-
pulveriaja sen semmoista, sanoi Muu-
mimamma." 

"01i kerran pieni tyttö joka oh 
niin tavattoman kaunis, ja 
hänen äitinsä piti hänestä niin 
tavattomasti..." 

Signe Harnmarsten Jansson sai usejn 
ottaa esiin ompelukorinsa Tove kertoo 
Erik Kruskopfin kirjassa Kuvataiteilija 
Tove Jansson: "Kerran halusin balleri-
napuvun, jolloin äiti ryhtyi heti ompe-
lemaan sitä minulle." Muurnikirjoissa 
ornpelukori rnuistuttaa paljon koria, 
jossa vanhan testamentin Mooses-lapsi 
keinahteli kaislikossa. Aidin kodin 
perinteet siirtyivät iltasatuihin. 
"Ateljeen valot sarnmutetaan ja me is-
tumrne valkean ääressä ja äiti sanoo: 
oli kerran pieni tyttöjoka oli niin tavat-
toman kaunis, ja hänen äitinsä piti 
hänestä niin tavattomasti... Jokaisen 
kertomuksen täytyy alkaa samalla ta-
vafla." 

"Ja korven synkän pirnennossa myrs-
kypilven pauhatessa kulki pieni lap-
sonen yöllä yksin sarnoten yö pitkä 
oli hoputon ja korpi koikko valoton 
lapsi kulki itkien suruissansa aatellen 
koskaan en rna kotihin pääse äidin luo 
vilu nälkä pimeä muhle kuolon tuo. 
Erittäin rnieltätyydyttävää. Tällaista 
oli kun telkesimme kaiken vaarallisen 
ulos." Tove Jansson kuvailee lapsuu-
tensa iltahetkiä kirjassa Kuvanveistiijän 
ttär. 

Kirjailija on varioinut Mooses-tarinaa 
kertornahla kuinka Nuuskarnuikkunen 

Iöytää pikku Myyn ajelehtirnasta tul-
van viernässä ompelukorissa. Myy on 
omituinen sekoitus pientä, suojelua 
tarvitsevaa, itsepäistä, ilkeätä, kiukut-
televaa olentoa, jonka terävät rniehi-
piteet ja huornautukset osuvat aina 
kohdalleen. Myy on täysi anarkisti. 
Hän ci tarvitse ketään eikä pelkää 
mitään, hän vaatii huorniota, mutta 
suuttuu kun hänet pelastetaan kipe-
rästä tihanteesta. 

Myy nukkui ompelukorissa kääriy-
tyneenä lankavyyhteen. Kun Muumi-
mamma veisti kaarnalaivaa lapselleen, 
kysyi Myy: "Saanko leikata kerän rik-
Id? Ole hyvä, sanoi Muumirnamma." 
Itsenäistyminen ej olhut kiellettyä. 
Siihen annettiin mahdohlisuus. 

Muumipeikko yritti irrottautua van-
hernpiensa ja varsinkin äidin ottees-
ta. Kun hän teoksessa Muumipeikko 
ja pyrstötiihti lähti seikkailuun ystä-
vänsä Nipsun kanssa, Muumimarnrna 
varusti Iähtijät hyvin pakatuilha se!-
kärepuilha, joissa oli ehdottomasti 
mukana myös vilhahousupaketti ja 
vatsapulveria. Muurnipeikko yritti 
tietysti kiernurrelha vastaan. "Meihle-
hän nauretaan, sanoi Muurnipeikko." 
Seikkailun edetessä villahousut pe-
hastivat ystävysten hengen; Muurni-
peikko heitti paketin heitä uhkaavi-
en krokotiihien raadeltavaksi. "Kiitos 
ja yhistys vilhahousuihle." Muurni-
peikko oli onnelhinen suostuttuaan 
vielä äitinsä tahtoon. 

Lapsen ja äidin 
Iämmin suhde 
Muumipeikon usko äitiin on rajaton. 
Kun pyrstötähti uhkaa tuhota rnaapah-
hon, muumipeikko on suruhlinen aja-
tehhessaan miten mahdotonta on ehää 
ilman "metsääja rnerta, sadettaja tuuh-
ta, auringonpaistettaja ruohoaja sam-
malta". "Mutta, hän ajattehi, kyllä äiti 
tietää miten kaiken voi pehastaa." 

Muumipeikon äiti hyväksyi kaiken 
mitä hänen lapsensa oh tehnyt, vaik-
kei hän tiennyt mitä tämä oli tehnyt 
ja vaikka teko olisi ohlut kielhetty be-
rnulien vartioimassa kiehtojuhistei-
den maailrnassa. 
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Kirjailijan ja hänen äitinsä lämmin 
suhde näkyy teoksessa Taikatali'i, 
jonka katsotaan kuvaavan Tove Jans-
sonin heräämistä hyväksymään sek-
suaalisen erilaisuutensa. Muumipeik-
ko ja pikku Myy kokevat uusia asioi-
ta ja tapaavat uudenlaisia olentoja. 
Heidät Muumipeikko päästää si-
sään taloon, jossa muu perhe nukkuu. 
Muumimamman herättyä keväällä 
talo on kalustettu uudelleen: "Aiti, hän 
sanoi, minulla on hyvin paljon seli-
tettäväa..... Muumilapsi on kasvamas-
sa aikuiseksi ja itsenäinen pikku Myy 
kasvaa yhä suuremmaksi. Kun Muu-
mimammalle paljastuu, että Myy on 
ottanut mäenlaskuun perhekalleuden, 
hän sanoo: "Tässä sitä on kulkenut ja 
uskonut että hopeatarjotinta voi käyttää 
vain yhdellä tavalla, ja sitten se onkin 
paljon parempi johonkin aivan muu-
hun." 

Tove Jansson ej ollut kovin innokas 
selittelemään tiedotusvälineille kir- 

jojensa sisältöä. Helsingin Sanomille 
antamassaan haastattelussa 1980-
luvulla hän sanoi, että lastenkirjaili-
jan on parempi pysyä näkymättörnissä, 
jotta pienet lukijat voisivat säilyttää 
sadunhohteen. 
Aikuinen lukija sitä vastoin voi ko-
kea riemastuttavia hetkiä havaitessaan, 
kuinka Tove Jansson on satuhahmo-
jensa avulla työstänyt elämän vaikeita 
kysymyksiä. Ehkäpä sen tajuami-
nen voisi auttaa lukijaa keventämään 
omaa reppuaan, tai saada hänet Nuus-
kamuikkusen tavoin luopumaan koko 
repustaan. 

Ja laukkua ej muikkuse/la of/ut 
ejkä koskaan tule olemaan. 
Ja kenkiä ej viheriän niilyn poika 
tunne ollenkaan. 

Siis kuka lohduttaisi nyytiä. 
On laulun mahti 
suurempi kuin laukun. 
Siitä askeleille tahti. 
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iioancisto 

Ruotsin urheilujärjestöjä 

Cykelfrämjandet, Cyklisternas 
Riksförening 

Pyöräilynedistärnisjärjestö 
KFUK-KFUMs idrottsförbund 

NMKY-NNKY:n urheiluliitto 
Korpen Svenska Motionsidrotts-
förbundet Ruotsin kuntoiluliitto 

Korpen 
Kungliga Svenska Aeroklubben, 

KSAK Ruotsin kuninkaallinen 
ilmailukerho 

Kungliga Svenska Segelsällskapet, 
KSSS Ruotsin kuninkaallinen 
purjehdusseura 

Riksidrottsförbundet, Sveriges 
Riksidrottsförbund, RF Ruotsin 

urheiluliitto 
Segeitlygförbundet KSAK, Segel-
flyget Purjelentoliitto KSAK 
Svenska Allmänflygföreningen, 

SPAF Ruotsin yleisilrnailuyhdistys 
Svenska Badmintonförbundet, SBF 

Ruotsin sulkapalloliitto 
Svenska Bandyförbundet, SBF 

Ruotsin jiilipalloliitto 
Svenska Bangolfförbundet, SBGF 

Ruotsin ratagolfliitto 
Svenska Baseboll- och softboll-
förbundet, SBSF Ruotsin basehall-

ja softball-liitto 
Svenska Biljardförbundet Ruotsin 

bil jardiliitto 
Svenska Bilsportförbundet Ruotsin 

autourhei lulitto 
Svenska Bob- och Rodelförbundet 

Ruotsin ratti- ja ohjaskelkkaliitto 
Svenska Bordtennisförbundet, 
SBTF Ruotsin pöytätennisliitto 
Svenska Bouleförbundet, SBF 

Ruotsin petankkiliitto 
Svenska Bowlingförbundet, SvBF 

Ruotsin keilailuliitto 
Svenska Boxningsförbundet, SBF 

Ruotsin nyrkkeilyliitto 
Svenska Brottningsförbundet, SBF 

Ruotsin painilitto 
Svenska Brädseglarförbundet 

Ruotsin purjelautailuliitto 
Svenska Budoförbundet, SBF 

Ruotsin budoliitto 
Svenska Bågskytteförbundet, SBF 

Ruotsin jousianimuntalitto 

Svenska Castingförbundet, SCF 
Ruotsin castingliitto 

Svenska Curlingförbundet Ruotsin 
curlingliitto 

Svenska Cykelförbundet, SCF 
Ruotsin pyöräilyliitto 

Svenska Cykelsällskapet, SCS 
Ruotsin pyörLiilyliitto 

Svenska Danssportförbundet, DSF 
Ruotsin tanssiurheiluliitto 

Svenska Dartförbundet, SDF 
Ruotsin dartliitto 

Svenska Draghundsportförbundet, 
SDSF Ruotsin vetokoiraurhei luliitto 
Svenska Dragkarnpförbundet 

Ruotsin köydenvetoliitto 
Svenska Fallskärmsförbundet, SFF 

Ruotsin laskuvarjoliitto 
Svenska Flygsportförbundet, FSF 

Ruotsin lentourheiluliitto 
Svenska Fotbollförbundet, SvFF 

Ruotsin jalkapalloliitto 
Svenska Friidrottsförbundet, SFIF 

Ruotsin yleisurhei]uliitto 
Svenska Frisbeeförbundet, SFF 

Ruotsin liitokiekkoliitto 
Svenska Frisksportförbundet 

Ruotsin kuntourheiluliitto 
Svenska Fäktförbundet Ruotsin 

miekkal lulitto 
Svenska Galoppsportens Central-
förbund, SGC Ruotsin laukkaurhei-

lun keskusliitto 
Svenska Golfförbundet, SGF 

Ruotsin golfliitto 
Svenska Gymnastikförbundet 

Ruotsin voirnisteluliitto 
Svenska Gångförbundet, SGF 

Ruotsin kivelyliitto 
Svenska Handbollförbundet, SHF 

Ruotsin käsipalloliitto 
Svenska Handikappidrotts-
förbundet, SHtF Ruotsin vammais-

urheiluliitto 
Svenska Innebandyförbundet, 
SIBF Ruotsin salibaiidyliitto 
Svenska Ishockeyförbundet, StF 

Ruotsin jiäkiekko1iitto 
Svenska Isseglarförbundet, SISF 

Ruotsin jiäpuijehdusliitto 
Svenska .Jiujitsuförbundet Ruotsin 

jiujitsuliitto 
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Svenska Judoförbundet, SJF 
Ruotsin judoliitto 

Svenska Kanotförbundet, SKF 
Ruotsin kanoottiliitto 

Svenska Klätterföbundet Ruotsin 
kiipeilyliitto 

Svenska Konståkningsförbundet, 
SKF Ruotsin taitoluisteluliitto 
Svenska Landhockeyförbundet, 
SLHF Ruotsin maahockeyliitto 
Svenska Motorcykelförbundet, 
SVEMO Ruotsin moottoripyöräliitto 
Svenska Motorcykel- och 
Snöskoterförbundet, SWEMO 

Ruotsin moottoripyörä- ja mootto- 
rikelkkaliitto 

Svenska Orienteringsförbundet 
Ruotsin suunnistusliitto 

Svenska Pistolskytteförbundet 
Ruotsin pistooliarnmuntaliitto 

Svenska Polisidrottsförbundet 
Ruotsin poliisiurheiluliitto 

Svenska Racerbåtförbundet, 
SVERA Ruotsin kilpaveneliitto 
Svenska Ridsportförbundet, SvRf 

Ruotsin ratsastusurheilul iitto 
Svenska Roddförbundet, SR 

Ruotsin soutuliitto 
Svenska Rugbyförbundet, SRF 

Ruotsin rugbyllitto 
Svenska Seglarförbundet, SSF 

Ruotsin purjehtijaliitto 
Svenska Simförbundet, SSF 

Ruotsin uirnaliitto 
Svenska Självförsvarsförbundet 

Ruotsin itsepuolustusliitto 
Svenska Skidförbundet, SSF 

Ruotsin hiihtoliitto 
Svenska Skidskytteförbundet 

Ruotsin arnpumahiihtoliitto 
Svenska Skolidrottsförbundet, 
SSIF Ruotsin koululiikuntaliitto 
Svenska Skridskoförbundet, SSF 

Ruotsin luisteluliitto 
Svenska Sportdykarförbundet, 
SSDF Ruotsin urheilusukeltajaliitto 

Svenska Sportskytteförbundet, 
SSF Ruotsin urheiluammuntal litto 
Svenska Squashförbundet, SSQF 

Ruotsin squashliitto 
Svenska Styrkelyftförbundet 

Ruotsin voimannostollitto 
Svenska Tennisförbundet Ruotsin 

tennisliitto 
Svenska Travsportens Centralför-
bund Ruotsin raviurheilun keskus-

liitto 
Svenska Triathionförbundet 

Ruotsin triatlonliitto 
Svenska Tyngdlyftningsförbundet, 
STF Ruotsin painonnostoliitto 
Svenska Varpaförbundet Ruotsin 

kivikiekkoliitto 
Svenska Vattenskidförbundet, SVF 

Ruotsin vesihiihtoliitto 
Svenska Volleybollförbundet, 
SVBF Ruotsin lentopal loiiitto 
Sveriges Akademiska Idrottsför-
bund, SAIF Ruotsin korkeakoulu- 

opiskelijoiden urheiiuiiitto 
Sveriges Amerikanska Fotboll-
förbund, SAFF Ruotsin amerikka- 

laisen jalkapalion liitto 
Sveriges Ishockeyspelares Central-
organisation, SICO Ruotsin 

jääkiekkoilijoiden keskusjirjestö 
Sveriges Militäridrotts- och Mång-
kampsförbund, SMI Ruotsin 

sotilasurheilu- ja rnoniotteluliitto 
Sveriges Motorcyklisters Central-
organisation, SMC Ruotsin 

moottoripyöräilijöiden keskus- 
järjestö 

Sveriges Riksidrottsförbund, 
Riksidrottsförbundet, RF Ruotsin 

urheiluliitto 
Sveriges Sportfiske- och Fiske-
vårdsförbund Ruotsin urheilukalas-

tus- ja kai anhoitoliitto 
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Kortfattat om innehållet 
s. 4 1 kolumnen skriver Nadja Mänty om de nya villkor som gäller För 
sverigefinskheten. När hennes föräldrars generation kom till Sverige, var den 
naturliga mötespiatsen för sverigefinnar de finska föreningarna. Enligt Nadja 
Mänty var det säkert hemlängtan och de dåliga kunskaperna i det svenska 
språket snarare än intresset för de olika verksamheterna i föreningarna som 
var den främsta orsaken för många att söka sig till föreningarna. Dagens 
sverigefinska ungdomar befinner sig i en annan situation: de är tvåspråkiga, 
de har ingen hemlängtan som förenar, de ärju födda i Sverige. Nadja Mänty 
menar att de har valt finskheten för att den föregående generationen har 
planterat in finskhetens frön i dem, frön som har grott väl och nu blommar 
vackert. 

s. 5 Fil.dr Veli Tuomela redogör för resultaten av sin forskning. 1 sin avhand-
ling har han studerat hur sverigefinska grundskoleelevers färdigheter i det 
finska och svenska språket utvecklas i tre olika typer av undervisningspro-
gram. En del av eleverna fick sin undervisning enbart på svenska samt 
undervisning i det finska språket en till två timmar i veckan. En annan del av 
eleverna gick i hernspråksklasser och fick alltså sin undervisning på två språk. 
Den tredje gruppen gick i en sverigefinsk friskola, där undervisningen också 
skedde på två språk. 

s. 9 Matti J. Korhonen ger en kortfattad men genomgripande historisk översikt 
över tillkomsten av Sverigefinska skolan i Stockholm. Matti J. Korhonen är 
vice ordförande för Sverigefinska Riksförbundet. 

s. 11 Hannele Ennab redogör för projektet om sverigefinska ungdomars 
talspråk. Projektet har genomförts i samarbete med Finska institutionen vid 
Stockholms universitet. Syftet med projektet har bland annat varit att studera 
sverigefinska ungdomars ordförråd, i vilken omfattning ungdomarna använder 
svenska och engelska ord och uttryck och sådana ord som kan anses som rent 
sverigefinska. Resultatet av projektet skall publiceras i Sverigefinska språk-
nämndens publikationsserie i slutet av innevarande år. 

s. 15 Arja Meski, auktoriserad translator och ledamot i Sverigefinska språk-
nämnden, irriterar sig över att man i språkbruket har börjat undvika det finska 
ordet panna (lägga, ställa, sätta, placera osv.), och hellre väljer andra ord 
med samma betydelse, till exempel laittaa och pistää, som om ordet panna i 
alla sammanhang hade fått en starkt vardaglig bibetydelse. Det är samma sak 
som om man i svenskan skulle undvika verbet sätta i alla kontexter därför att 
svenskans sätta på i vissa kontexter har betydelsen "ha samlag". 

s. 16 Diakon Arja Diaz skriver personligt om sina tankar om språket. 

s. 19 Fil. mag. Anneli Räikkälä skriver om modeord och klyschor. 

s. 20 Frågor och svar 

s. 21 Redaktör Marja Räihä analyserar och skriver om förhållandet mellan 
författaren Tove Jansson och hennes mor, vilket i mångt och mycket återspeg-
las i hennes böcker om Muminfarniljen. 

s. 25 En svensk-finsk förteckning över svenska riksomfattande idrottsförbund 
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