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Perinteisistä ja sähköisistä 
sanakirjoista ja paljosta 
muusta 
Suomalaiset ovat aina käyttäneet -ja joutuneet käyttämään - 
sanakirjoja ja niitä on laadittu 1600-luvulta Iähtien. Pohjois-
maissa sanakirjoja on kuitenkin tutkittu hyvin vähän. Vasta 

Paula 

	

	tänä syksynä ilmestyi ensimmäinen väitöskirja sanakirjoista, 
Ehrnebo joissa suomi on lähtökielenä. Tekninen kehitys on kymmenen 

viime vuoden aikana mullistanut myös sanakirjatyön, markki-
noille on tullut useita sähköisiä sanakirjoja. 
Birgitta Romppanen kertoo tässä numerossa hieman sana-
kirjan historiasta ja antaa esimerkkejä siitä, miten muutamat 
sähköisistä sanakirjoista toimivat käytännössä. 

Kolumnin on kirj oittanut Ruotsinsuomalaisten Keskusliiton 
uusi toiminnanjohtaja Pasi Salmelaja hän esittää kantansa 
suomen kielen säilymisen ehdoista Ruotsissa. Suomenkie-
lisen kulttuurin voimasta on osoituksena Ruotsinsuomalaisten 
kulttuurilehti Liekki , joka on ilmestynyt 25 vuotta. Tämä on 
huomattava saavutus, kun on kyse vapaaehtoisena työnä 
tehtävästä julkaisusta, toteaa nykyinen päätoimittaja Riitta 
Larsson artikkelissaan. 

Lukutaito on meille välttämätön. Pirjo Hiidenmaa kirjoittaa 
ajatuksia herättävästi siitä, mitä lukutaito oikeastaan 
merkitsee. 

Lisäksi meille on mm. tullut uudissanaterveiset Suomesta, 
voimme lukea kokemuksia tänä vuonna ilmestyneen suomen 
kielen oppikirjan Finskan - lättare än du tror käyttämisestä 
opetuksessa ja saamme varsin laajan diabetessanaston. 

Euroopan kielivuosi 2001 on päättymässä. Kielilautakunnalle 
se on merkinnyt Kieliviestin uudistamistaja ruotsalais-suoma-
laisen pankkisanaston ja ruotsinsuomalaisten nuorten puhe-
kieltä kuvaavan sanaluettelon ilmestymistä. Kieliviestin 
lukijat ovat olleet entistä aktiivisempia, mistä olemme erittäin 
iloisia. Uskomme sen ainakin osaksi johtuvan lehden uudesta 
ilmeestä. Haluan silti painottaa, että otamme edelleen mielel-
lämme vastaan lehden sisältöä koskevia toivomuksia, ehdo-
tuksia ja vihjeitä. Toivottavasti nuorten puhekielen sanastokin 
lisää lukijoiden kiinnostusta suomen kieltä kohtaan ja innos-
taa heitä esittämään mielipiteitään ja toiveitaan. 
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Inolumni 

Suomenkielinen koulu 
vahvistaa kieli-identiteettiä 
Vähemmistöjen ja niiden aseman vertailu on yleensä turhaa ja eritoten 
ruotsinsuomalaisten vertaaminen suomenruotsalaisiin on monestakin syystä 
jopa vaarallista, sillä kysymys on kahdesta hyvin erilaisesta vähemmistöstä. 

Pasi 	 Eräs tärkeä erottava tekijä on luonnollisesti se, että ruotsin kieli ej ole 
Salmela 	Suomessa vähemmistökieli, vaan toinen virallinen kieli. 

Käytännössä ruotsi on kuitenkin Suomessa vähemmistökielen asemassaja 
huolimatta yhteiskunnan panostuksista suomenruotsalaiset ovat huolissaan 
kielestään, ja siten he jakavat saman huolen kuin me täällä Ruotsissa. 
Suomenruotsalaisilla kansankäräjillä on manifesti, jossa otetaan esille kuusi 
edellytystä, joilla Suomi voisi säilyä kaksikielisenä. Manifestissa todetaan, 
että ilman määrätietoisiaja voimakkaita toimia Suomesta tulee nopeasti yksi-
kielinen maa. Kansankäräjät toteaa koulutuksen olevan tärkeä tekijä kielen 
säilymisessä. Kieli siirtyy koulussa sukupolvelta toiselle, siksi sen pitää olla 
äidinkielinen päiväkodista yliopistoon saakka. Ruotsin kielestä uhkaa tulla 
Suomessa sekakieli, mikä olisi suuri takaisku maalle, ja vain täysin ruotsin-
kielisellä koululla tällainen kehitys voidaan pysäyttää. 

Jos ruotsinsuomalaisten tavoitteena on säilyttää suomen kieli elävänäja 
käyttökelpoisena Ruotsissa, herää luonnollisesti kysymys, miten suomi voi 
säilyä täällä, jos ruotsi on vaarassa Suomessa huolimatta kielten täysin en-
laisesta asemasta. Suomessa ruotsinkieliset voivat käydä koulunsa ja opiskella 
äidinkielellään ensimmäisestä luokasta yliopisto-opintoihin saakka. Ruotsissa 
kouluviraston selvityksen mukaan vain 42 prosenttia suomenkieliseen ope-
tukseen oikeutetuista oppilaista sai äidinkielen opetusta, ja koska luvussa on 
mukana myös vapaakoulujen oppilaat, saa kunnallisia kouluja käyvistä 
ruotsinsuomalaisista oppilaista äidinkielen opetusta vain 39 prosenttia siihen 
oikeutetuista. Kun äidinkielen opetusta sitä paitsi annetaan vain kaksi viikko-
tuntia, ei sen niittävyyttä tarvinne tässä kommentoida. 

Ruotsinsuomalaiset vapaakoulut saavuttavat erinomaisia tuloksia ja niiden 
oppilaat menestyvät hyvin kansallisissa kokeissa. Todistuksilla mitaten ne 
ovat kiistatta hyviä kouluja, mutta suomen kielen elävänä säilyttämisen kan-
nalta niiden kieliprofiilia voi tarkastella kriittisesti. Suomessa ollaan huolis-
saan ruotsin kielestä, vaikka koululaitos on täysin yksikielinen. Täällä meillä 
vapaakoulujen tavoite on elävä kaksikielisyys. Koulut noudattavat pääsään-
töisesti kieliprofiilia, jossa koulunkäynti aloitetaan pääasiassa suomen kielellä 
ja ruotsin osuus lisääntyy asteittain. Tämä on varmasti hyvä malli ajatellen 
oppilaiden menestystä kansallisissa kokeissa ja lukiossa. Mutta kuinka hyvä 
se on, jos suomen kielestä halutaan eläväja käyttökelpoinen kieli? Tällä het-
kellä kaksikielisyys saavutetaan täysin ruotsin ehdoilla, mutta vähemmistön 
pitämiseksi elinvoimaisena asian pitäisi olla päinvastoin. 

Ruotsinsuomalaiseen identiteettiin suomen kieli kuuluu yhtenä tärkeänä 
osana. Ihmisellä voi olla kieli-identiteetti vaikka hän ci hallitsekaan suomen 
kieltä kovin hyvin. Hän voi samastua suomalaisuuteen muista syistä. Jotta 
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suomi säilyisi Ruotsissa nimenomaan vähemmistökielenä, täytyy 
vähemmistöön kuulua riittävän suuri määrä ihmisiä, jotka hallitsevat kielen 
hyvin ja joiden kieli-identiteetti on suomalainen. Siksi on oltava saarekkeita, 
joissa suomea voi puhua ja käyttää. Muuten suomenkielistä identiteettiä ej 
synny kenelle-kään. Ruotsin koululaissa on eräs mjelenkiintojnen pykälä. 
Lain mukaan vähintään 50 prosenttia peruskoulun opetuksesta on annettava 
ruotsiksi. Kansalaistottelemattomuuteen yllyttäminen on tietysti hieman 
arveluttavaa, mutta nyt olisi aika rikkoa lakiaja perustaa täysln 
suomenkielinen koulu. 

Suomi—ruotsi-sanakirjojen 
kehityksestä 
Sanakirjoja, joissa suomi on joko kohde- tai lähtökie-
lenä, on toimitettu jo vuodesta 1637. Sanakirjojen 
rakenne on muuttunut ja kehittynyt vuosisatojen aikana 
eri suuntiin. Nykyisin meillä on runsaasti yksi-, kaksi-
ja monikielisiä sekä yleiskielen että erikoiskielten sana-
kirjoja, sekä painettuina että sähköisinä. 

Birgitta 
Romppanen 

Suomi—ruotsi-sanakirjojen raken-
teelliseen kehitykseen on tullut vai-
kutteita eri tahoilta, mm. latinan kie-
len sanakirjoista. Sekä Suomen että 
Ruotsin sanakirjaperinne rakentuu 
eurooppalaiselle pohjalle ja Suomen 
perinne on vuorostaan saanut vaikut-
teita Ruotsista. 

Sanakirjojen kehityksestä voimme 
yleisesti todeta sen, että kehitys on 
edennyt käsi kädessä yhteiskunnal-
listen muutosten kanssaja muutosten 
tuloksena. Sanakirjat ovat syntyneet 
ihmisten tarpeesta kommunikoida 
vieraalla kielellä tai tarpeesta ymmär-
tää vierasta kieltä. Tarve on tavallaan 
myös muokannut sanakirjan rakennet-
ta kohderyhmän mukaan. Sanakirjat 
ovat olleet ja ovat vieläkin kielenoppi-
jan ja kääntäjän apuväline. Voimme 
myös todeta, että sanakirjat ovat tämän 
lisäksi muutaman vuoden viiveellä 
eräänlainen yhteiskunnan peili. Ne 
kuvaavat sitä sanastoa ja fraseologiaa, 
jota käytämme eri tilanteissaja kunakin 
aikakautena. Jokin termi tai hakusa-
na voi olla yleisesti käytössä tänään, 

minkä takia se siirtyy myös sanakir-
joihin. Muutaman vuoden kuluttua 
kyseistä sanaa tai sanontaa ei enää ehkä 
käytetä. Perussanasto pysyy tietysti 
suurelta osin ennallaan, mutta monin 
osin sanakirjat vanhenevat nopeasti. 

Ensimmäinen sanakirja, jossa suomen 
kieli oli yhtenä kohdekielenä saksan ja 
ruotsin rinnalla, on Ericus Schroderus 
Upsaliensisin monikielinen latina—
ruotsi—saksa—suomi-sanakirj a Lexicon 
latino-scondicum vuodelta 1637. 
Kirjan ilmestymisvuodesta on erilai-
sia tietoja eri lähteissä. Väitetään, että 
kirja olisi ilmestynyt jo 1632. Kaiken 
todennäköisyyden mukaan on kui-
tenkin kysymys vuonna 1790 tehdys-
tä kirjoitusvirheestä. Schroderuksen 
vaatimattoman näköisessä, 2 400 ha-
kusanaa käsittävässä sanakirjassa on 
sanastoa, joka esiintyy ensimmäistä 
kertaa kirjoitetussa kielessä ja joka on 
siirtynyt tämän päivän sekä yksi- että 
kaksikiehisiin sanakirjoihin. 

Ennen vuotta 1745 ilmestyneissä sana-
kirjoissa oli lähtökielenä latina, ja 
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suomi oli kohdekielenä muiden kiel-
ten joukossa. Tässä vaiheessa kaikki 
sanakirjat ovat monikielisiä. Vuosi 
1745, jolloin ilmestyi Jusleniuksen 
Suomalaisen Sana-Lu gun Coetus / 
Finsk Orda-Boks Försök, merkitsi 
ensimmäistä suurta muutosta. Tässä 
sanakirjassa suomi sai lähtökielen 
aseman ja latina siirtyi kohdekieleksi. 
Sanakirja oli merkittävä myös siinä 
suhteessa, että siinä ryhdyttiin kuvaa-
maan suomen kieltä käyttämällä mui-
den kielten vastineita eräänlaisena 
metakielenä (kieltä kuvaavana kie-
lenä). 

Vähän myöhemmältä ajalta, 1700-
luvun loppupuolelta, on peräisin 
Gananderin sanakirjan Nytt finskt 
lexicon käsikirjoitus. Tämä sanakirja 
on erikoinen siksi, että se oli käsikir-
joituksena pari sataa vuotta ja saatiin 
painoon vasta vuonna 1997. Se oli kui-
tenkin pohjana useille 1800-luvun sa-
nakirj oihle Renwahlin suomi—latina—
saksa-sanakirjan välityksehlä. 

Lännrotin sanakirja 
Seuraavan merkittävän suomalais-
ruotsalaisen sanakirjan laati Elias 
Lönnrot ja se ilmestyi 1874-1880. 
Lönnrotin lähtökohtana oli suomen kie-
len laajamittainen kuvaus ja sanakirja 
käsittääkin 200 000 hakusanaa. 
Pinnahhisesti tarkasteltuna teos vai-
kuttaa kaksikiehiseltä sanakirjalta, 
mutta syvärakenteen tutkimus paljas-
taa, että ruotsin kieli on vastinetasolla 
kuvaamassa suomea. Tätä sanakir-
jaa on vaikeaa käyttää ruotsinkiehisen 
tekstin tuottamiseen, mikähi tekstin 
kirjoittajan ruotsintaito ej ole äidin-
kielen veroinen. 

Tärkein 1 900-luvun sanakirj antoimit-
taja oli professori Knut Cannelin, jonka 
ensimmäinen sanankirja vuodelta 1889 
oli suomen kielen oppikirjan hiitteenä 
oleva sanasto. Rakenteeltaan se ja sitä 
seuranneet sanakirjat, aina vuoteen 
1903 asti, edustavat sihloista perinteis-
tä suomi—ruotsi -sanakirjojen hinjaa. 
Vuonna 1908 ihmestyneessä suomalais-
ruotsahaisessa sanakirjassa sanakirjan 
rakenne muuttuu kuitenkin yhlättäen 
aivan uudenlaiseksi. Cannehin suuntaa 

sanakirjansa suomenkiehiselhe käyttä-
jälle ja kaksikiehinen sanakirja muut-
tui luonteehtaan sanakirjaksi, jonka 
avulha pystytään tuottamaan ruotsin-
kielistä tekstiä. Tämä sanakirja hoi poh-
jan uudenlaiselhe sanakirj arakenteelle, 
jota on käytetty sanakirjoissa tähän 
päivään asti. Cannelinin sanakirjojen 
uusiin painoksiin otettiin uutta sanas-
toaja esimerkkilauseistoa, ja yksi sana-
kirjoista haajeni suureksi suomi—ruotsi-
sanakirjaksi. Samasta sanastopohjasta 
ilmestyi myöhemmin pienempimuo-
toisia opiskelu- ja taskusanakirjoja. 

Jo vuonna 1867 esitettiin, että ohisi tar-
peen laatia yksikiehinen suomen kielen 
sanakirja. Vasta vuonna 1929 päästiin 
työn alkuun ja 195 1-1961 ilmestyi 
Nykysuomen sanakirja. Se puolestaan 
antoi aineistoa uusihle suomi—ruotsi-
sanakirjoihle. On mielenkiintoista, et-
ta Knut Cannehin oli rakentamassa 
Nykysuomen sanakirjaa, ts. hänen 
kaksikielisistä sanakirjoista saamaan-
sa asiantuntemusta ja taitoa käytet-
tiin hyväksi yksikiehistä sanakirjaa 
laadittaessa. Suomen kielen perus-
sanakirja (1990-1994), joka seurasi 
Nykysuomen sanakirjaa, perustuu 
vuorostaan osittain tämän sanakirjan 
aineistoon. Suomen kielen perussa-
nakirja oli pohjana vuonna 1997 
ilmestyneelhe kaksikiehisehle Suurelle 
suomi-ruotsi-sanakirjalle. 

Sähköiset sanakirjat 
1990-luvulta hähtien kehitys on kul-
kenut sähköisten sanakirjojen suun-
taan. Yleiskiehiset sähköiset sanakirjat 
voidaan jakaa kahteen pääryhmään. 
Toisen muodostavat ne sanakirjat, 
joiden pohjana on käytetty perinteisiä 
painettuja sanakirjoja, ja toisen en-
haisten tietotekniikkayritysten laati-
mat sanakirjat. Edehhä mainitsemis-
tani sanakirjoista edustavat mm. Suuri 
suomi—ruotsi-sanakirja (1998) ja 
Suomen kielen perussanakirja (1990-
1994) ensimmäistä ryhmää, ts. mo-
lemmat ovat pitkäaikaisen sanakir-
japerinteen tuotteita. 

Mutta millaisia ovat sitten eri tieto-
tekniikkayritysten sanakirjat? Tut-
kimukseni aikana yritin sehvittää, mi- 

6 - Kieliviesti 412001 



ten nämä sanakirjat on laadittu, mille 
sanastopohj alle ne rakentuvat ja kuka 
ne on konkreettisesti toimittanut. Näi-
hin kysymyksiin en saanut minkään-
laista vastausta, vaan yritykset viitta-
sivat yrityssalaisuuteen ja kieltäytyivät 
kertomasta sanakirjojen synnystä. 

Tutkimustyössäni en ole yleisesti ana-
lysoinut sanakirjojen laatua. Kun ryh-
dyin tarkastelemaan tietotekniikka-
yritysten sanakirjoja, en kuitenkaan 
voinut olla puuttumatta myös laatu-
seikkaan, koska se oli silmiinpistävin 
asia. 

Leksikografiselta rakenteeltaan nämä 
sanakirjat ovat sanalistoja, ts. hyvin 
samankaltaisia kuin Schroderuksen 
sanakirja vuodelta 1637. Niissä sur-
rymme näin tavallaan 360 vuotta ajassa 
taaksepäin. Mutta miten on laadun 
laita? Vertailin perinteisen painetun 
sanakirjan pohjalta laadittua sähköis-
tä Suurta suomi—ruotsi-sanakirjaa 
(1998) ja kolmea tietotekniikkayri-
tyksen tuottamaa sanakirjaa. Otan täs-
sä esille yhden näistä: Euroword 2000 

professional, elektroninen suursanasto 
vuodelta 1999. 

Tämä sanakirja lähtee siitä, että kään-
täminen on sanojen kääntämistä. 
Euroword 2000 professional lupaa 
myös tehdä automaattisesti tekstin 
"raakakäännöksen". Tämä funktio on 
mielestäni mullistava uutuus kääntä-
misen alalla - uutuus, josta en ole kuul-
lut aikaisemmin kielentutkijoilta ja 
jota on yritetty ratkaista kautta aikojen. 

Vertaileva tarkastelu palj asti kuiten-
km selvästi, että tässä sanakirjassa on 
erittäin paljon virheitä. Niitä on vasti-
neissa ja metakielessä (kieltä kuvaa-
vassa kielessä) sekä leksikografisessa 
rakenteessa. 

Testatessani sanakirjan funktiota kään-
nettäessä lauseita ja tekstiä suomesta 
ruotsiin ja ruotsista suomeen sam seu-
raavanlaisia tuloksia. 

Hakusana-artikkelin mies 'man' esi-
merkkilauseita käännettynä suomesta 
ruotsiin: 

Suomatainen 	Käännös 	 Käännös 
esimerkkilause 	Suuri suomi—ruotsi- 	Euroword 2000 (1999) 

sanakirja (1998) 

hän on jo täysi mies han är redan en vuxen 	han är redan absolut karl 
man; (puhek) han är redan 
stora karlen 

tulla miehen ikään bli [fulh]vuxen 	 ankomma mansnamn 
som om 

nuori komea mies 	en stilig ung man 	ung attraktiv karl 

puhua jstak miesten tala man mot man hålla ett tal från vilken 
kesken karl icke slutförd 

otella mies miestä kämpa man mot man kämpa karl karl emot 
vastaan 

tyttö tapasi elämän- flickan träffade mannen flicka beteende livets 
sä miehen i sitt liv mannamn 

olla miehiin menevä vara svag för karlar (män) befinna sig manlig 
avgående 

(kuv) nauttia miestä ta sig en tår på tand; ta dricka karl koncentrerad 
väkevämpää sig en hutt (sup, [d]jävel) 
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Käännettäessä suomesta ruotsiin 
voimme todeta, että Euroword 2000 
professionalin käännökset ovat käyt-
tökelvottomia. Kysymys on mm. puut-
teellisesta lähtöesimerkkien analyysis-
tä molempien kielten kaikilla tasoilla, 
sanaluokkien virheellisestä määritte- 

lemisestä ja virheellisestä sanojen 
kääntämisestä (vastineista). Seuraa-
vassa olen testannut, miten sähköi-
nen Euroword 2000 Professional sa-
nakirja kääntää edellä esitetyt Suuren 
suomi—ruotsi-sanakirjan antamat 
käännökset ruotsista suomeksi. 

Ruotsinkielinen esimerkki: 
hakusana man 'mies' 

han är redan en vuxen man 

han är redan stora karlen 

bli fullvuxen 

en stilig ung man 

tala man och man emellan 

kämpa man mot man 

flickan träffade mannen i sitt liv 

vara svag för karlar 

a) ta sig en tår på tand 

8. b) ta sig en hutt 

Sarnat puutteellisuudetja virheet, joita 
ilmenee käännettäessä ruotsiin, tois-
tuvat myös käännettäessä suomeen. 

Esimerkiksi voimme katsoa edellä 
olevasta luettelosta paria lausetta ja 
niiden käännöstä: 3. en stilig ung man 
'aistikas nuori harja' ja 7. vara svag för 
karlar ' kauppatavara hatara edestä 
otava'. Ensimmäisessä esimerkissä ci 
sanakirja pysty erittelemään mm. ruot-
sin man/man-sanojen homografiaa. 
Toisen esimerkin vara-sanan sanakirja 
tulkitsee substantiiviksi, vaikka se täs-
sä yhteydessä on verbi. Näistä kaikista 
esimerkeistä olisi paljon sanottavaa. 
Jokainen voi mielessään pohtia, miten 
esimerkkilauseiden käännökset ovat 
syntyneet, ja mitkä kieltemme en-
tyispiirteet ovat käännösten taustalla. 

Minkälaisia tuloksia saamme yhte-
näisistä lauseista tai tekstistä. Ohes-
sa olen testannut tätä funktiota seu-
raavasti. 

Käännös Euroword 2000: 

hän olemme jo [] aikaihminen harja 

hän olemme jo Iso-Belt herkkutatti 

herjetä aikaihminen 

aistikas nuori harja 

haastaa harja ja harja keskenään 

kamppailla harja kohden harja 

tyttöseni iskevä maanis-depressiivi-
nen skulle sitari do 

kauppatavara hatara edestä otava 

ottaa itsensä [1 kyynel auki hammas 

ottaa itsensä huikka 

Haluan esittää lukijoille seuraavan 
ruotsinkielisen viestin. Olen kääntänyt 
sen suomeksi Euroword 2000 -sana-
kirj alla. 

Det är stor glädje för mig att få skriva 
denna artikel om finsk-svenska ord-
böcker i språkvårdstidningen Kieli-
viesti. Min förhoppning är att artikeln 
skall intressera så många som möjligt. 

Euroword 2000: 
Olemme 1] avara ilo edestä itseni että 
hankkia kirjailla tämä artikkeli skulle 
hitsi kielikorva IKieliviestil [.] ilme 
toive olemme että artikulaatio haukku 
innostaa amme jokainen ehkä [.] 

Artikkeli voi kyllä antaa teille "ava-
ran ilon", olla eräänlainen kielellinen 
"hitsi" ja Kieliviesti on myös jonkin-
lainen "kielikorva" ja artikkeli voi 
innostaa "haukkuihin", mutta voimme 
varmaan j okainen todeta, että käännös 
on käyttökelvoton ja ettei ainakaan 
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tässä sanakirjassa ole ratkaisua auto-
maattiseen käännösfunktioon. 

Painettua sanakirjaa voimme selata ja 
voimme perehtyä sen laatuun jo osto-
vaiheessa, mutta on melkein mah-
dotonta tarkistaa, mitä saamme mu-
kaamme kaupasta ostaessamme 
sähköisen sanakirjan. Mikäli haluaa 
hankkia luotettavan sanakirjan, joko 
sähköisen tai painetun, on tärkeää 
tarkistaa, mitä sanastopohjaa sana-
kirjassa on käytetty ja milloin sanakiija 
on toimitettu, kuka sanakirjan on laa- 

tinut ja miten sanaston ja kielen asua 
on tarkastettu. Painetun sanakirjan 
pohjalta tehdyt sähköiset sanakirjat 
ovat toistaiseksi monin verroin Iaa-
dukkaampia kuin en laisten tietotek-
niikkayritysten laatimat sanastot. 

Romppanen, Birgitta (2001), Från mål-
språk till källspråk. Utvecklingen av den 
finsk-svenska och den enspråkiga finska 
ordboken. Vaasan yliopisto. Acta Wasaensia 
nr 91. Språkvetenskap 18. 

Ruotsinsuomalaisten 
kulttuurilehti Liekki 25 vuotta 
Liekki-lehti täytti lokakuussa 25 vuotta. Se on korkea 
ikä ruotsinsuomalaiselle lehdelle ja etenkin kulttuuri-
lehdelle. Varsinkin kun senkaltaisen lehden lukij amäärä 
on melko pieni. 

Riitta 
Larsson 

Kun Ruotsinsuomalaisten Kirjoit-
tajien Yhdistys perustettiin helmi-
kuussa 1975, alettiin heti etsiä mah-
dollisuuksia julkaista kirjoittajien 
tekstejä. Silloin, kuten nytkin, oh 
Ruotsissa aika vähän julkaisuka-
navia suornenkieliselle kaunokirjal-
lisuudehle. Seuralehdet olivat paikal-
lisia ja keskittyivät lähinnä vain 
järjestöasioista tiedottamiseen. 

Ensin perustettiin Finn-Kirja-kus-
tantamo toukokuussa 1975. Se ej rut-
tänyt. Monenkaan kirjoittajan aika, 
taito ja tekstit eivät riittäneet kirjan 
julkaisemiseen. Tarvittiin myös oma 
kirjallisuuslehti. Ajatuksena oh, että 
kirjoittajat voisivat siinä nähdä ensi 
kertaa runonsa tai novellinsa painetussa 
asussa. Koenumeron toimitti Terttu 
Loimalahti samana vuonna. Sen avulla 
voitiin hakeajulkaisulupaja logon pa-
tentti. Logon suunnitteli Erkki Tyyskä. 
Ensimrnäinen Liekki ilmestyi loka-
kuussa 1976 A5-kokoisena. 

Liekin ensimmäinen päätoimittaja oh 
Iggesundissa asuva Eva Wirkkala. Nyt 
Liekillä on kahdeksas päätoimittaja. 
Päätoimittaj ina ovat toirnineet myös 
Kalervo Kujala, Kauko Lammasaitta, 
Arja Uusitalo, Anita Sällherg, Anita 
Tikkanen-Råzsa ja Inkeri Kuosku. 
Pisimmän aikaa toimi Anita Sällberg, 
joka toimitti lehteä 10 vuoden ajan. 
Jokainen päätoimittaja on antanut 
lehteen oman leimansa, vaikka sisältö 
koostuukin kirjoittajien lähettämästä 
materiaalista. 

Lehden ulkoiset ja 
sisällälliset muutokset 
Liekki oli muutaman numeron ajan 
pieni ja ohut. Kaukana asuvan pää-
toimittajan ej ohlut heippo löytää kir-
joittajia. Kirjoittajayhdistys teki etsi-
vää työtä kaiken aikaa. Kun materiaalia 
alkoi tuhla runsaammin, suurennettiin 
kokoa hieman ja hisättiin sivuja. Ny-
kyisessä koossa Iehti on ilmestynyt 80- 
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luvun puolivälistä asti. Logo on säily-
nyt miltei alkuperäisenä. 

Sisällössäkin on tapahtunut muutok-
sia. 70-luvulla kirjoitettiin paljon sur-
tolaisuudesta ja jo silloin myös siitä, 
että vanhemmilta ja lapsilta puuttuu 
yhteinen kieli. Nyt se olisi vielä ajan-
kohtaisempi aihe, mutta enää siitä 
ci kirjoiteta. Onko antauduttu tapah-
tuneen tosiasian edessä vai tekeekö 
liian kipeää kosketella asiaa? Isovan-
hemmat ja lapsenlapset seurustelevat 
karulla ruotsin kielellään. Asiaa sur-
raan, mutta siitä vaietaan. 70-luvun 
radikalismi on tipotiessään. 

Vähemmistöasiaa pohdittiin melko 
aikaisessa vaiheessa myös Liekissä. 
Numerossa 4/1977 kirjoittaa Olavi 
Nurminen Finn-Kirjaa koskevassa 
artikkelissa mm. näin: "Ruotsissa 
suomalainen läpikäy kehityksen, joka 
vähitellen tekee hänestä ruotsinsuo-
malaisen. Tämä muuttuminen on hi-
das, kuten kaikki yhteiskunnalliset 
prosessit, yleensä 10-15 vuottaja tämä 
tapahtuu usein vasta koulussa käyvien 
lasten kautta. .. .Parasta aikaa on 
käymässä prosessi, jonka läpikäy-
tyämme emme enää puhukaan sur-
tolaiskulttuurista, vaan on aika alkaa 
puhua vähemmistökulttuurista. Se 
merkitsee uusia kulttuuripoliittisia 
kannanottoja Ruotsin viranomaisilta. 
Nyt meillä on tuo vähemmistöasema, 
josta on kerrottu Liekin pääkirjoi-
tuksissa useaan otteeseen. 

Syntyi tarvetta kertoa ruotsinsuo-
malaisesta taiteesta ja muustakin 
kulttuurista 

Liekin alaotsikko oli ensin Kirjal-
lisuuslehti/Litteraturtidskrift. Lehti 
oli kirjoittajia varten. Kuvitusta oh 
niukasti. Kun Ruotsinsuomalaisten 
Kuvataiteilijoiden Yhdistys oli perus-
tettu, syntyi tarvetta kertoa Liekissä mot-
sinsuomalaisesta taiteesta ja muus-
takin kulttuurista. Liekin alaotsikoksi 
tuli Ruotsinsuomalaisten kulttuuri-
lehti /Sverigefinnarnas kulturtidskrift. 
Siitä lähtien on Liekissä esitelty taitei-
lijoita valokuvaajia, teatteritapah- 

tumia, musiikkitapahtumia, muusi-
koita ja sanoittajia. Suomessa julkais-
tujen kirjojen esittelyjä oli runsain 
mitoin, sillä Liekki sai arvostelukap-
paleet eri kustantajilta. Nytkin pyritään 
huomioimaan kaikenlaiset kulttuuri-
tapahtumat, mikäli toimitukseen tulee 
tietoa niistä tai mikäli joku paikalla 
ollut kirjoittaa niistä. Lehdessä on 
otettu huomioon tärkeät suomalaiset 
kulttuurihenkilöt ja heidän merkki-
päivänsä. Vuonna 1981 kirjoitti Stig 
Appelgren artikkelin J.V.Snellman - 
ruotsinsuomalainen kirjoittaja'. Sii-
nä on mielenkiintoinen näkökulma 
Snellmanin saamista ruotsalaisista 
vaikutteista, kun hän kirjoitti kuopio-
laiseen Saima-lehteen. Snellman oh 
Appeigrenin mukaan ensimmäinen 
ruotsinsuomalainen kirjoittaja. 

Debattia oli 70-ja 80-luvulla runsaasti. 
Mikä suututti? Kieliasiat, ruotsinsuo-
malaisuus, ruotsalaisuus, mikä on 
kulttuuria (ikuinen kiistan aihe), juu-
rettomuus, miksi kulttuuritilaisuuk-
sissa ei käy väkeä, RSKL... Nykyään 
Liekistä puuttuu keskustehu. Jos joku 
aloittaa keskustelun, ci kukaan lotkau-
ta sille korviaan. Asia unohtuu myös 
niinkin harvoin ilmestyvän lehden 
numeroiden välissä. Vai onko asiat jo 
puitu loppuun? 

Kielipalsta ja lasten sivuja 
Kielipalsta on kuulunut Liekin vakio-
artikkeleihin ensimmäisestä nume-
rosta läntien. Sen kirjoitti sihhoin Hely 
Leppäkoski-Räinä. Nyt kiehipalstaa 
toimittaa Paula Ehrnebo. Kuulemani 
tiedon mukaan jotkut ruotsinsuoma-
laiset opettajat käyttävät kiehipalstaa 
opetuksessa, ja onhan se hyödyhlinen 
kirjoittajihlekin. Lasten sivuja alettiin 
julkaista 80-luvun ahussa. Oli perustettu 
suomalaisia luokkia ja oppilaat ohivat 
innostuneita kirjoittajia. Lasten sivut 
olivat erilhisenä hiitteenä lehden kes-
kellä muutaman numeron ajan. Muu-
tamaan vuoteen ej lasten tekstejä ole 
Liekissä näkynyt, vaikka ruotsinsuo-
mahaisia kouluja on. Kouhut eivät var-
maan tiedä, että Liekkiin voi lähettää 
oppilaiden tekstejä. 

Liekissä on aina sihloin tälhöinjulkaistu 
Suomessa asuvien avustajien juttuja. 
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Kalervo Kuj alan aikana lehteen kir-
joitti kirjailij a ja kirjallisuuskriitikko 
Hilja Mörsäri. Anita Sällbergin aika-
na alkoi Matti Isoviita Iähettää artik-
keleita Helsingin horisontista'. Nyt 
hän jatkaa samaa perinnettä otsikon 
"Terveisiä Suomesta" alla. Kirjailija 
Hannu Niklander on myös muistanut 
lehteä artikkeleillaan. On muistettava, 
että Liekki ej voi maksaa minkäänlaisia 
palkkioita. Jos palkkioita maksettaisiin, 
ei olisi mitään vaikeuksia saada kuu-
luisien kirjailijoitten novelleja tai ru-
noj a. Taiteilijat ja valokuvaajat antavat 
kuviaan ja saavat vain pikkiriikkisen 
mainosta töilleen. 

Onko kieli muuttunut 
Alkuaan oli tarkoitus, että Liekki on 
suomenkielisiä kirjoittajia varten juuri 
siitä syystä, että muita suomenkielisiä 
julkaisukanavia ej ohlut. Kuitenkin 
Ljekin ensimmäisessä numerossa on 
pitkä ruotsinkiehinen novelli. Sen si-
jaan tiivistelmä sisällöstä pitää olla 
ruotsiksi. Monessa muussakin alkuajan 
numerossa on palstatilaan verrattuna 
melko paljon ruotsin kieltä. Nyt ruotsin 
kieli salhitaan sillä perusteella, että 
kyseessä on toisen tai kolmannen pol-
ven nuori, joka ej pysty kirjoittamaan 
hyvää suomea, vaikka puhuukin sitä 
hvvin 

Suomenkiehisten tekstien kielessä en 
näe suuriakaan eroja alkuaikoihin 
verrattuna. Kirjoitustyylissä tosin on. 
70-luvulla kirjoittajat olivat sitä polvea, 
joka oli joutunut lukemaan ulkoa 
Kalevalaa, virsiä, Aleksis Kiven runoja 
jne. Tämä heijastui heidän kirjoit-
tamiseensa. Käytettiin Kiven kieltä. 
Sehän olijo silloin yli sata vuotta van-
haa. Ej uskottu rjjmittömään runo-
tyyliin, vaikka sillä oli kirjoitettu jo 
20-luvulta lähtien. 

Nytkin vielä putkahtelee toimitukseen 
vähän vanhahtavia tekstejä, todennä-
köisesti vanhempien ihmisten kir-
joittamia. On selvää, että kauan Ruot-
sissa asuneiden tekstit ja kieli on voi-
nut pysähtyä 30-40 vuoden takaiseen 
suomen kieleen. Kirjoittavan ihmisen 
pitäisi lukea paljon ja käydä Suomessa 
kielikylvyssä. Uudenaikaisen suomen 
kielen käyttö voi kylläkin tuntua teen-
näiseltä, jos sitä väkisin opettelee. 

Liekin tulevaisuus 
Vaikka ruotsinsuomalaisten lasten 
suomen kielen tulevaisuus huolestut-
taakin, uskonja toivon, että heistä tulee 
uusia kirjoittajia. Ruotsalaisessa 
koulussa työskennelleenä tiedän, että 
siellä ej ole samanlaista aineenkirjoi- 
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tusperinnettä kuin Suomessa ja ruot-
sinsuomalaisissa kouluissa. Suuri 
peikko on tietokoneiden käyttö, nimen-
omaan tietokonepelien. Tietokoneita 
voitaisiin hyödyntää luovassa kirjoit-
tamisessa. Silloin kertomusten kirjoit-
taminen olisi taas hauskaa ja innos-
tavaa. 

Tällä hetkellä Liekin tulevaisuus on 
valoisa. Toimitukseen tulee runsaasti 
tekstejä, samoin kuvia. Aatteellisuutta 
löytyy vielä, ja talkoohenkeä. Oma 
kulttuurilehtj on tärkeä itsetunnol-
lemme. Sen julkaiseminen vapaaeh-
toisin voimin on ruotsinsuomalaisen 
sisun näyte. 

la uhden takaa 

Aavemaista kieltä 
Lehtien palstoilla syntyi taannoin polveileva keskustelu 
siitä, mitä lukutaito tarkoittaa. 01i näet perustettu työ-
ryhmä pohtimaan uudenlaisen lukutaidon merkitystä, ja 
työryhmän jäsenet ohivat törmänneet lukutaidon moni-
naisuuteen, ennen muuta siihen, että yhdelle lukutaito 
merkitsi yhtä, toiselle toista. 

Pirjo 
Hiidenmaa 

Onko kuvien ymmärtäminenkin ju-
kutaitoa, entä taulukoiden ja käyrien? 
Puhutaanhan nyt laajalti kuvanluku-
taidosta, numeerisesta lukutaidosta, 
verkkolukutaidosta. Viime talvenajää-
kiekkoselostaja kertoi kiekkoilijoiden 
lukevan peliäkin. 

Parikymmentä vuotta sitten lukutai-
dosta puhuttaessa huomio oli kim-
nittynyt kehitysmaihin ja siellä järjes-
tettäviin lukutaitokampanj oihin. Nyt 
länsimaiden lukutaito on tullut uuteen 
tarkasteluun. Ej riitä, että osaa lukea, 
on osattava tulkitakin. On osattava 
tietää, miksi tämä kirjoittaja peru stelee 
asiaansa eri tavoin kuin tuo toinen. 
Pitää myös osata soveltaa lukemaan-
sa, korjata laitteita ohjeiden mukaan 
(tai mikä hurjinta, koota huonekaluja 
ohjeiden mukaan). 

Kun lukutaidon sisältö on laajentunut 
näin laveaksi, ej sanalle lukutaito synny 

riittävän tarkkaa merkitystä, ellei sitä 
määritehlä ja kuvailla tarkemmin. Kun 
lukutaidosta puhutaan yleisesti, itse 
kukin voi antaa silie oman tottumuk-
sensa mukaisen sisällön. Tekstistä on 
heippo olla yhtä mieltä kaikkien kans-
sa: lukutaidon kehittäminen on tärke-
ää, lukutaito antaa mahdollisuudet 
kehittymiseen, koulun tulee tukea luku-
taidon monipuolisuutta. Lauseet ovat 
kauniita ja vakuuttavia, mutta niiden 
sisältö on siinä, mitä itse kukin osaa 
niihin sijoittaa. 

Päivänkohtaisissa teksteissä on paljon 
tämänkaltaista kieltä, kiehtä, joka tun-
tuu selvältäjajosta on heippo olla yhtä 
meiltä niin pitkään, kun ei pöyhitä sy-
vimpiä tarkoituksia. Luin lehtikirjoi-
tuksen tietoyhteiskunnasta. Opin, että 
tietoyhteiskunta on tärkeä, sen tasa-
arvoisuudesta on huolehdittava, sen 
mahdollisuudet on otettava huomioon 
uusia työpaikkoja luotaessa, tieto- 
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yhteiskunnan kehittelyyn on käytet-
tävä niin ja niin monta miljoonaa. Mikä 
ihmeen tietoyhteiskunta? 

Tietoyhteiskunnassa on oltava sisäl-
töäkin. On perustettu työryhmä, nimel-
tä Sisältö-Suomi, joka etsii sisältöjä ja 
tukee sisällöntuotantoa, jopa sisältö-
teollisuutta. Jälleen olen samaa miel-
tä, erittäin hyvä ja kannatettava han-
ke, mutta mikä ihmeen sisältö? Onko 
sisältö jotakin, mitä ennen ei ollut. 
Agricola käänsi Uuden testamentin, 
mutta mahtoiko hän olla silloisen 
yhteiskunnan sisällöntuottaja? Entä 
Litzelius toimittaessaan ensimmäisen 
suomenkielisen sanomalehden? 

Entäs sitten globalisaatio. Se on kuu-
tema otettava huomioon valtioiden 
välisessä politiikassa, se vaikuttaa ta-
louteemrnejne. Asiaa ej paranna, vaik-
ka otettaisiin käyttöön globalisaation 
suomennokset maapalloisturninen ja 
maailmanlaajuistuminen. Olemme 
edelleen sen armoilla, mitä merkityksiä 
olemme oppineet näihin sanoihin lut-
tämään. Yksi liittää yhdenlaisia, toinen 
toisenlaisia. 

Samanlaisessa pulassa olen kun luen 
kansainvälisyydestä. Koulujen ja opin-
tojen tulee tähdätä kansainvälisyyteen 
- siis mihin: lukea eri maista olevia hr-
joituksia, matkustella ja opiskella en 
maissa, palkata opettajia ulkomailta, 
hankkia tietoja, joilla voi omia kan-
sallisia näkemyksiä suhteuttaa muihin, 
opettaa vieraalla kielellä. Sana on tuttu 
ja sen taustalla olevat asiat vaikuttavat 
kaikin puolin arvostettavilta, mutta 
siihen anti jääkin. 

Saksalainen sosiologi Ulrich Beck 
nimittää tällaisia käsitteitä zombi-
käsitteiksi. Niitä on helppo käyttää, 
koska ne pyörivät niin monessa pai- 

kassa ja tulevat siten tutuiksi. Ne aset-
tuvat osaksi keskeistä kielenkäyt-
töämme. Niistä ej saa otetta, eikä kos-
kaan voi olla varma, miten lukija tai 
keskustelukumppani on asian miel-
tänyt. Yhteistä todennäköisesti on 
uskomus, että olemme tärkeiden asi-
ojden äärellä. Sama pätee, kun puhum-
me synergiasta, osaamiskeskittymis-
tä, asiakaslähtöisyydestä... 

Kuka pystyisi kirjoittamaan koululle 
opetussuunnitelmaa puhumatta kan-
sainvälistymi sestä, tietoyhteiskun-
nasta, sisällöistä, lukutaidon moni-
puolisuudesta? Sellaista hallintopor-
rasta ej olekaan, joka ej antaisi rahaa 
tällaiseen. On hyvä olla mukana yhtei-
sessä puheessa. 

Kun aavemaisia zombeja alkaa ottaa 
kjinni ja katsoa, mitä niistä todella 
löytyy, joudutaan tiukempiin neuvot-
teluihin. Yhteinen samanrnielisyyden 
hyrinä ci synny yhtä helposti, jos osa-
puolet huomaavat, että toiselle lukutai-
to on modernia surffailua, toiselle ym-
märtävää lukemista ja vaikka samojen 
vanhojen (jopa yli 20 vuotta vanho-
jen!) kirjojen uudelleen lukemista. 

Työpaikoilla kiertää hauska kopio 
lomakkeesta, jossa luetellaan ruudu-
kossa erinäisiä kokouksjssa ja esi-
telmissä esiintyviä ajankohtaisia sa-
noja, näitä ruumittomina vaeltelevia 
zombeja. Kuulijat voivat merkitä lo-
makkeeseensa rastin aina, kun kuule-
yat jonkin lomakkeessa olevan urna-
uksen (arvokeskustelu, tietoyhteis-
kunta, jatkuva yhdentymiskehitys ... ). 
Kun lomakkeessa on viisi rastia pe-
räkkäin, voi huutaa bingo. 

Vielä ci ole kokemusta, tekeekö bin-
gonpeluu kokouksista vain hauskempia 
vai muuttaako se ajanoloon puhetapoja. 
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Uuden teknilkan uudet sanat 
Nopeasti edennyt tekniikan vallankumous on muuttanut 
viestinnän ja toiminnan tapoja. Suomalaisista halutaan 

Koonnut 	aktiivisia "tietoyhteiskunnan" j äseniä, j otka osaavat 
Riitta 	hoitaa pankkiasiansa kotipäätteellä ja vierailla virastois- 

Eronen 	sa virtuaalisesti eli Internetin kautta. Tietoverkon väli- 
tyksellä tapahtuvaan toimintaan viitataan usein sanoil-
la, joiden ensimmäinen kirjain on e (= elektroninen = 
sähköinen). Useimmiten pelkän e-kirjaimen käyttö on 
epämääräistä, ja olisi parempi pohtia, mitä e kulloinkin 
tarkoittaa ja sitten myös sanoa se selvästi. Näin selviää, 
viitataanko Intemet-verkkoon vai muuhun sähköiseen 
välineeseen. S euraavas sa kymmenen aihepiiriin liitty-
vää sanaa. 

e-asiointi 
asiointi (esim. kunnan) virastossa 
Internet-verkon välityksellä, mielel-
lään:sähköinen asiointi 

e-mail 
sähköposti 

e-resepti 
Internet-verkon kautta potilaalle 
apteekkiin toimitettava lääkeresepti 

netti 
sanojen Internet ja verkko arkityyli-
sempi, puhekielisempi vastine, esim 
nettikauppa (= verkkokauppa) 

sähköinen allekirjoitus 
varmennus, joka takaa verkon 
välityksellä asioivan henkilöllisyyden 

sähkökirja 
tietokonemuodossa luettava, joko le-
vylle tallennettu (kuten esim. CD-Pe- 

russanakirj a) tai tietoverkossa saata-
villa oleva painetun kirjan kaltainen 
aineisto, elektroninen, sähköinen 
kirja 

sähköposti 
tietokoneen välityksellä kulkeva pos-
ti, voidaan lyhentää s-posti (vrt. engi. 
e-mail) 

tarvepainatus 
sähköisessä muodossa olevan tekstin 
painaminen perinteisen kirjan muo-
toon tilauksesta, tarpeen mukaan, on 
demand 

verkkokauppa 
Internetin välityksellä tapahtuva kau-
pankäynti 

verkko-oppiminen 
Intemetinja muiden sähköisten 
välineiden avulla tapahtuva 
(etä)oppiminen; (engi. e-learning) 

Kielenhuoltoseminaari 

Suomen kulttuuri-instituutissa perjantaina 
22. maaliskuuta 2002. 

Lisätietoja seuraavassa numerossa. 
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Tarinaa joulunvietosta 
Iltana muutamana satuin ohimennen 
katsomaan Suomen tv:stä sarjaa, jossa 
nuori pariskunta viiletti halki talvisen 

SoiliHuoki'na- maiseman reessä vällyjen alla, lumi 
Görgi 

	

	tuprusi hevosen kavioista ja pakkanen 
paukkui. Vaihdoin kanavaa, mutta fil-
min maisema jäl mieleeni. Sellaistahan 
se oli lapsuudessa. Isoisä,jota sanoirn-
me papaksi, vei meidät lapset joulun 
alla rekiajelulle halki talven ihrnemaan. 
Kulkuset kilisivät, varpaita kipristeli, 
nenät punaisina naurettiin huolia vailla. 

Tehtiin joululyhteitä ja himmeleitä, 
valettiin kynttilöitä ja mummu liotti 
hipeäkalaa. Kahlattiin lumihangessa 
sopivaa joulukuusta etsirnässä. Erää-
näjouluna äiti ilmoitti haluavansa kä-
pykuusen, ja kun sellaista ej löydetty, 
sidottiin irtokävyt kuusenlatvaan kar-
hunlangalla. Täydestä meni, kunnes 
parempinäköinen naapuri aavistamat-
tornuuttaan paljasti meidät tenavat. 

Joulunodotus oli jotakuinkin saman-
laista kuin ornilla vanhemmillani oh 
ollut ja varmaan heidänkin vanhem-
millaan aikoinaan, vaikka lasten elä-
mässä vuosisadan alussa oli tietenkin 
vähemmän hauskanpitoa ja enemmän 
työntekoa. 

Oma sukupolveni sitten katkaisi ketjun. 
Paukkuvista pakkasista tukholmalais-
lapseni vain unelmoivat. Keskimrnäi-
nen taisi olla neljän ennen kuin näille 
seuduihle tuli tummen talvi. Ornat muk-
suni eivät ole muistaakseni ikinä olleet 
reen kyydissä. Maanalaisella matka-
taan kesät talvet, eikä tunnelissa paljon 
ole vuodenajalla väliä. Murnrnoja ukki 
ovat Suomessa, joten heidän joulun-
aluspuuhansa jäävät lapsenlapsilta 
näkernättä. 

Metsästä ej kuusta katsella, me odo-
tamme partiolaisia torille myymään 
verkkopussiin pakattuja joulukuusia. 
Ei ole kinkkua omasta sikalasta suo-
lavedessä odottamassa uuniin rnenoa, 
vaan aatonaattona käydään Konsu-
mista kiireellä haahimassa punajuuri-
salaatit ja muut joulupöydän tykötar-
peet. Ja fetajuustot, viininlehtikääry-
leet j a aurinkotomaatit haetaan Rinke-
byn kivijalkapuodista. Ej olejääkukkia 
eteisen ikkunassa, vaan suihkepullosta 
suihkitaan tekolumikehykset ikkuna-
ruutuun 

Mitä olen tehnyt —jättänyt taakseni tur-
valhisen, aidon maaseudun, ja itsek-
käästä mukavuudenhalusta perusta-
nut perheen keskelle kivikaupungin 
muovikrääsämaailmaa? Ehkä niin. 
Onneksi Japseni eivät tjedä, mistä 
jäävät paitsi. He elävät tässä ja nyt, 
ja odottavat joulua silmät tuikkien. 
Eivätkä he halua lähteä juhlapyhiksi 
minun lapsuuteni maisemiin, niin rak-
kaita kuin isovanhemmat ja Suomen-
rnatkat heille muuten ovatkin. 

Lasteni sydämissä täkäläisillä ystä-
villämme on yhtä tärkeä paikka kuin 
sukulaisilla, ja muutenkin heihlä on jo 
ornat juttunsa. Yksi niistä on Hahlo-
ween. Lasteni menoa ei haittaa se, että 
Halloween on Pohjolassa uusi ilmiö 
ja pitkälti kauppiaiden iloksi koitunut 
jippo. Kummitusjuhlia pidetään aina-
kin kahtena viikonloppuna, elhei kol-
mena. Kauhu kiehtoo, enkä enää suo-
jele naperoitani leikeissä koetulta pe-
bita. "Minä en pelkää mjtään, sanoo 
nehivuotias, ja yrittää ottaa oppia isom-
mista. 
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Lucianpäivä on perinne, jonka otin 
omakseni tosi nopeasti. Lucianpäivää 
ej onneksi vielä ole kaupallistettu, 
ainakaan minä en ole kuullut Lucia-
tietokonepeleistä tai lucianpäivänä an-
nettavista lahjoista. 

ni tunnettu Halloweenia eikä kotiseu-
dullani Suomessa vietetty luciaa. Ei-
kä ollut pitkien joulunpyhien rattona 
videoita sen paremmin kuin cd-soit-
tim jakaan. "Parka sinua, mistäjäitkään 
vaille", he sanoivat. 

Kylläpä muuten lapseni hämmästyivät, 
kun kerroin, ettei minun lapsuudessa- 

Euron ja sentin Iyhentämisestä 
Suomi siirtyy ensi vuoden alusta käyttämään maksuvä-
lineenä euroa ja Suomen markka jää historiaan. Toisten 
mielestä tämä on hyvä asia, toiset taas haluaisivat vas-
taisuudessakin käyttää markkaa. Olimmepa mitä mieltä 
tahansa eurosta, joudumme kaikkien muiden EU:n alu-
eella asuvien tavoin tekemisiin sen kanssa. 

Paula 
Ehrnebo 

Euron ja sen sadasosan, sentin, lyhen-
tämisestä on keskusteltu Suomessa 
vilkkaasti jo pari vuotta, mutta juuri 
viime kuukausina nimenomaan sen-
tin lyhentäminen tuntuu kijnnostaneen 
entjstä enemmän. 

Kielitoimiston suositus ci ole saavut-
tanut yksimielistä kannatusta.Vas-
tustajat ovat vedonneet käytännölli-
syyteen ja ymmärrettävyyteen ja esit-
täneet, että c olisj sopivampi. Kieli-
toimiston suositus on kuitenkin hyvin 
perusteltu ja vakiintunee käyttöön. 

Rahayksiköiden euro ja sentti nimet 
ovat niin lyhyitä, ettei nijden lyhen-
täminen ole aina välttämätöntä, ej 
ainakaan juoksevassa tekstissä. Hin-
toja ilmoitettaessa, luetteloissa yms. 
lyhenne sen sijaan saattaa olla tarpeen. 

Euron merkiksi vakiintui jo muutama 
vuosi sitten € ja suomenkieliseksi 
lyhenteeksi e. Niistä ej enää keskustel-
la ainakaan yleisönosastoissa. Mutta 
sentin lyhenne on puhuttanut syk-
syn aikana. Kielitoimiston suositus 
suomalaiseksi lyhenteeksi on snt. 
Suomen EU-kielenhuoltaja Aino Piehi 
perustelee tätä sillä, että se on lyhenne 
suomen kielen sanasta sentti. Pelkkä s 
ej Kielitoimiston mielestä ole sopiva, 
koska se on sekunnin vakiintunut ly-
henne ja siten hyvin yleinen monen-
laisissa teksteissä. 

Mutta kaikin tavoin asiallisetja perin-
pohjaiset perustelut eivät silti aina ni-
tä. Viimeisen sanan sanovat kielenkäyt-
täjät. Tulee mieleen, miten kymme-
nisen vuotta sitten ehdotettiin, että 
EU:sta käytettäisiin suomeksi nimi-
tystä Euroopan Iiitto. Ehdotus oh 
kaikin tavoin moitteeton - muttajouk-
koviestinten kanta voitti ja hyvin ly-
hyessä ajassa siirryttiin puhumaan 
Euroopan union ista. 

Meidän ruotsinsuomalaisten täytyy to-
ki tietää, miten sentti lyhennetään, milt-
ta silti voimme seurata keskustelua hje-
man ulkopuolisina ja jäädä odotta-
maan, mikä lyhenne lopulta vakiintuu. 
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Imirjat 

Enemmän kuin kielen 
oppikirja 
Finskan - lättare än du tror (2001) on aikuisille vasta-
alkajille tarkoitettu suomen kielen oppikirja. Kirjan te-
kijöiden Sari Höglanderin ja Marjut Vehkasen mukaan 
kirja antaa valmiudet oppia suomen kielen perusteet, 
joita sitten voi käyttää niin työ- kuin yksityiselämässä-
km. Kirja sopii myös itseopiskeluun tai opiskeluun 
opettajan johdolla. Se antaa myös valmiudet kommuni-
katiiviseen kanssakäymiseen ja sen tarkoituksena on 
poistaa uskomus, että suomen kieltä on mahdoton 
oppia. 

Luvut alkavat lyhyellä kielioppiosuu-
della ja sitä seuraa tekstiosuus, joka 
kuvaa nykyaikaista ihmistä hänen ar- 

Laura 	kielämässään suomalaisessa yhteis- 

Koskela 	kunnassa. Jokainen luku sisältää oman 
sanaston sekä kirjallisia ja suullisia 
harjoituksia. Kirjan loppuosassa on sy-
ventävä lukukohtainen kielioppili ite, 
tehtävien ratkaisut, teemasanastot sekä 
aakkosellinen sanasto. Kirja sisältää 
myös WWW-osoitteita, joiden avulla 
voi tutustua suomalaiseen kulttuuriin 
ja yhteiskuntaan, myös ruotsiksi, jos 
kielitaito ej vielä riitä suomenkielis-
ten tekstien lukemiseen. Oppikirjaan 
kuuluu myös kaksi kasettia. Toinen on 
lukukohtainen ja toinen sisältää kir-
jassa olevat harjoitustehtävät. 

Onko kirjan nimi tarkoitettu 
ironiaksi? Tosin kommentit 
tulevat huumorilla höystetiynä. 

Oppikirja Finskan lättare än du tror 
ilmestyi vuoden 2001 alussaja minulla 
on ollut ilo opettaa nyt kaksi lukukautta 
suomea Suomen kulttuuri-instituutjs-
sa tämä oppikirja apunani. Kirjan posi-
tiivisia puolia on sen moderni ulkonä-
kö ja tekstien ajankohtaisuus. Tekstit 
kertovat nykyaikaisista ihmisistä ja 
tapahtumista. Tilanteet tuntuvat tosil-
ta ja tutuilta. Kirjassa olevat WWW-
osoitteet on erittäin nokkela ratkaisu. 

Ensimmäinen luku on erinomainen 
ääntämisharjoitusten ja tervehdys-
fraasien osalta. Toinen noudattaa sa-
maa linjaa, opettelemme ensimmäisen 
verbin taivutusta ja esittelemään it-
semme. Itse odotan innokkaasti seuraa-
vaa lukukautta,jolloin päästään käsiksi 
teemasanastoihin, koska niiden avulla 
voi oppiaja tehdä kaikkea mahdollista 
mukavaa. 

Kaikista kirjoista voi sanoa jotakin 
kriittistä. Minä suhtaudun kriittisesti 
siihen, että kolmannesta luvusta lähti-
en emme enää ole vasta-alkajia, vaan 
saamme esim. kerralla kaikki eri verbi-
ryhmät ja niiden taivutuksen. Luvussa 
neljä otamme käsittelyyn kaikki kuusi 
paikallissijaa. Lukujen tekstit myös 
pidentyvät ja sisältävät pitkiä ja han-
kalia sanojaja rakenteita. 

Todelliset vasta-alkajat ovat sitä miel-
tä, että kirja on ehkä vähän liian moni-
puolinen aloittelijoille. On tullut kom-
mentteja, että kirjan nimi pitäisi vaih-
taa muotoon Finskan - svårare än du 
tror, tai kysymyksiä, onko kirjan nimi 
tarkoitettu ironiaksi. Tosin kommentit 
tulevat huumorilla höystettynä. Opet-
tajan tehtävänä on tietysti helpottaa,jos 
kirja tuntuu kovin vaikealta, mutta se 
vaatii opettajalta enemmän mm. oppi-
tuntien valmistamisessa. Ej ole tieten-
kään pakko harppoa eteenpäin tyyliin 
yksi luku viikossa. Vauhtia voi hidastaa 
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ja kirjailisia ja suuilisia harjoituksia 
lisätä. 
Ne oppilaat,joillajo kuitenkin onjon-
kinlaista pohjaa, pitävät kirjaa erin-
omaisena. Sekä ulkoasu että sisältö saa-
yat kehuja, esim. juuri sen takia, että 
kirja on aikuisten makuun. Oppilaat 
ovat esittäneet jonkin verran kritiikkiä 
siitä, että kaikkia sanoja ej löydy sanas-
toista. Myös lukujen alussa olevien 
sananlaskujen ruotsinnoksista on tullut 
hieman arvostelua. 

Yleisesti ottaen ja pienestä kritiikistä 
huolimatta tämä oppikirja on erin-
omainen apuväline suomen kielen 
opetuksessa. Onkohan kirjalle suun-
niteltujatkoa? Seuraavassa osassa voisi 
ottaa esille ne kielioppiasiat, jotka ej-
vät ole saaneet sijaa tässä kirjassa. Ja 

miten olisi todeilisilie vasta-alkaj ilie 
tarkoitettu lyhyt versio, jossa kieiioppi 
otettaisiin esille helpossa muodossa, 
vähän kerraila ja runsaasti esimerkke-
jäja harjoituksia antaen? Finskan - of-
tast lättare, ibland svårare än du tror. 

Sari Höglander - Marjut Vehkanen, Fins-
kan - lättare än du tror. Oy Edita Ab. 
Helsinki 2001. 

Kieli on Nobel-kirjailija 
Naipaulin koti 
Tämän vuoden Nobelin palkinnon saanut V.S. Naipaul 
on sanonut, että hänen ainoa kotipaikkansa on 
englannin kieli. Ruotsin Akatemia onkin palkinnon 
myöntämisperusteissaan todennut, että Naipaul on 
kotonaan juuri itsessään, j älj ittelemättömässä kirj ailij an 
äänessään. 

Marja 
Räihä 

Naipaul ammentaa kirjaliiset aiheensa 
pääosin iapsuuden ympäristöstään, 
Trinidadin saareita, joka niihin aikoihin 
oli Ison-Britannian kruunun siirtomaa. 
Suurin osa saaren monenkirjavasta 
väestöstä on edelleenkin afrikkalais-
ten orjienjälkeläisiä. Toinen suuri väes-
töryhmä on intialaiset, joihin Naipaul 
kuuiuu. Myös uskontojen kirjavuus Iyö 
leimansa saaren elämään. Vailitsevin 
on katolinen kirkko, seuraavina protes-
tanttinen kirkko ja hindut sekä plenim-
pänö ryhmänä muslimit. Kulttuurien 
kirjavuutta iisäävät valloittajamaiden 
kielet: espanja, ranskaja englanti. 

Nyt 69-vuotias Vidiadhar Surajprasad 
Naipauljätti saaren 1 8-ikäisenäja mat-
kusti stipendiaattina Oxfordiin, Eng-
lantiin monien muiden saaren nuorten 
tapaan. Hän asettui sinne pysyvästi ja 
pitää itseään enemmän englantihaise-
na kuin englantilaiset itse. 

Naipaulin tuotannossa koskettavaa 
on hänen terävä ja samaila lämmin 
havainnointinsa siirtolaisvähemmis-
tön eiämästä ja siirtolaisten suhteesta 
kieieen. Ehdin tutustua osaan kirjaili-
jan tuotannostajo 70-luvulia asuessani 
Suomessa. 
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Novellikokoelman Vapaassa maassa 
niminovelli avaa näkymän yksittäisen 
ihmisen onnettomuuteen. Intialaisesta 
kylästä lähtenyt mies vaihtaa kotiseu-
tunsa, kielensä, ystävänsä ja sukunsa 
oletettuun vapauteen New Yorkissa. 
Hänen elämänsä muuttuu vankilaksi. 
Hän on vankina omassa itsessään,josta 
hänellä ej ole minkäänlaisia kosketus-
pintoja ulkomaailmaan. Ja vaikka hän 
menestyisi taloudellisesti, ej hänellä 
ole mjtään, rnillä hän vojsj palkita 
itseään, koska hänellä ej ole enää ym-
pärillään nijtä jhmisjä, jotka vojsjvat 
häntä arvostaa. 
Kojn novellin erittäjn rajuna ja jopa 
ahdjstavana. Vasta muutettuani Ruot-
sån löysin sjihen uuden näkökulman, 
Naipaulin vapauttavan ironian. 

Kielet sekoittuvat toisiinsa, ja 
kolmannen siirtolaissukupolven 
kotikieleen virtaa lainoja valta- 

LielesttL 

Kirjailijan pääteoksena pidetään vuon-
na 1961 julkaistua Talo Mr Biswasille 
(Otava 1984, suom. Seppo Loponen). 
Se on kertornus kolmen sukupolven 
siirtolaisuudesta, josta ruotsinsuoma-
laisetkin lukijat voivat löytää liikut-
tavia yhtäläisyyksiä omiin kokemuk-
siinsa. Erityisen herkullista luettavaa 
on ihmisten tapa puhua toisilleen, se 
missä tilanteessa he mitäkin kieltä 
käyttävät, ja mikä on minkäkin kielen 
tarkojtus: puhua läheisiä, helliä asioita 
tai osoittaa ylemmyyttään, inhoa taj 
muita kielteisiä tunteita. 

Teoksen päähenkilö, toisen polven 
sjirtolainen Mr Bjswas joutuu koulu-
ajkanaan englantilaistamisen kouriin: 
"Hän oppi lukernaan isämeidänrukou-
ksen hindiksi Kuningas Yrjö V.n hin-
din kielen lukukirjasta, ja hän oppj 
lukuisia englanninkielisiä runoja ulkoa 
Kuninkaallisesta lukukirjasta." Hänen 
haltuunsa oli jäänyt koulusta lajnattu 
Be//in lausuntataiteen oppikirja ja 
Col/insin He/ppolukuista Shakespe-
area. Näiden pohjalta kasvoj hänen 
käsityksensä läns imaisesta maailmasta 
ja nuo kirjat olivat rnyös Mr Biswasin 
pojan, Anandjn henkistä kasvupohjaa. 

Ruotsisuomalaisittain tuttu on teok-
sessa esiin tullut tilanne, jolloin oman 
äidinkielen käyttämistä julkisesti pi-
detään jonkinlaisena salakielenä. Tai 
tilanne, jossa Mr Biswasin vairnon 
siskot kertojvat toisilleen rniestensä 
vaivoista, jolloin sairauksien ja paran-
nuskeinojen nimet pakottivat käymään 
nämä keskustelut englanniksi. 

"Sininen emalikattila, jossa ej ole han-
taakia" vaikuttaa hyvin ruotsinsuoma-
laiselta. Kielet sekoittuvat väkjsjnkjn 
toisiinsa, ja varsinkin kolmannen sur-
tolaissukupolven, johon V.S. Naipaul 
itse kuuluu, kotikieleen alkaa virrata 
lainoja valtakielestä. Koululaiset eivät 
enää käytä edes kotonaan isästä ja 
äidistä hindinkielisiä bab ja maj. Pel-
kästään sen tunnustaminen aiheuttaisi 
joutumista "asiankuuluvan pilkan 
kohteeksi". Englannin kielen mummy 
ja daddv saavat toivotun menestymisen 
takia korvata tunnepitoisemmat pu-
huttelut: "Sillä nämä pojat, jotka puhut-
telivat vanhempiaan sanoilla rna ja pa 
ja jotka kaikki olivat lähtöisin kodeis-
ta, joissa amerikkalaisten dollarien 
äkillinen tulva oli päästänyt valhoihleen 
kunnianhimon, yritteliäisyydenja epä-
varrnuuden, nämä pojat olivat alkaneet 
suhtautua englannin ainekirjoituksiin 
hyvin vakavasti." 

Kolmannen sukupolven lapsille ru-
vetaan antamaan hindinkielisiä ni-
miä - Mira, Lee/a, Lena —jotka voivat 
käydä myös länsimaalaisista nirnistä. 
Lapset yrnmärtävät viehä hindiä, mutta 
eivät suostu sitä puhurnaan. Englannin 
slangisanat ovat arvostettua käyttö-
tavaraa rnyös vanhemman väen kes-
kuudessa: "Hän puhui enimmäkseen 
englantia, mutta intialaisella rnaalais-
korostuksella, joka tekm hänen yrityk-
sensä pysyä Port of Spainin alati muut-
tuvan slangin tasalla naurettavaksi." 

Ensimmäisen polven siirtolainen 
yrittää kasvattaa vielä lastaan kaltaj-
sekseen; toisen polven sjirtolainen 
katsoo enemmistökulttuurin suun-
taan taj uttuaan, ettei vähemmi stö-
kulttuuri enää elätä. On osattava enem-
män. 
Mr Biswas pakotti poikansa Anandin 
lukemaan Dickensiä, jäljentämään 
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vaikeita sanoja ja opettelemaan niiden 
merkityksen. "Hän ej tehnyt sitä anka-
ruuttaan tai Anandja kasvattaakseen. 
Hän sanoi: Minä en halua että sinusta 
tulee samanlainen kujn mjnä." 

Mr Biswas taistelee hinduperin-
teitä vastaan ja hänen mielessään 
väikkyy kuva kirjailijan arvoste-
tusta tehtävästä. 

Mr Biswas ponnistelee läpi elämän-
sä kohtj kielelljstä kotia. Suurimman 
osan avioliittovuosistaan hän asuu 
vaimonsa suuren suvun yhteydessä sul-
lottuna milloin mihinkin ahtaaseen 
huoneeseen. Hän taistelee hindupe-
rinteitä vastaan ja hänen mielessään 
väikkyy kuva kirjailij an arvostetusta 
tehtävästä. Maatyöläisen pojasta hä-
nen onnistuu yletä sanomalehden toi-
mittajaksi ja vjelä valtion virkamie-
heksj. Hän saalopulta oman talon,joka 
hänen unelmissaan on edellytys sille, 
että hän saa tuntea oman perheensäja 
osallistua lastensa elämään. 

Talosta tulee Mr Biswasille velkavan-
kila. Hän sjtoutuu maksusopimuk-
seen, jota hän ej pysty koko elämänsä 
aikana hoitamaan. Lisäksi häntä pete-
tään talokaupassa. Jotkut ovet ejvät 
aukea,jotkut ejvät mene kjinni. Ikkunat 
ovat kaikki erikokoisia ja koko talon 
perustus on hutera. Perhe tyytyy kui-
tenkjn asuntoonsa, se kelpaa, kun ve-
tää verhoja eteen ja puunaa tutjsevan 
lattian kirkkaaksj."Aamulla aurinko 
paistoi tasanteen ristikon läpi ja kapak-
kaoven ali hänen makuuhuoneeseensa, 
ja hän tyyntyi taas. Lapset huolehtisivat 
kyllä velasta." 

Mr Biswasin hautajaisiin saapui koko 
suku. Hyvinpukeutuneet surijat kulki-
yat talossa, mutta talo ej sortunut. 
Lopultakin ovi, jota ej saanut auki olj 
avattu väkisin ja irrotettu saranoiltaan. 
Kolmas siirtolaissukupolvi oli mur-
tanut tjensä ulos. 

Naipaulin suomennetut teokset 

Vapaassa inaassa (In a Free State), 1973, 
Otava 
suom. Sakarj Ahlbäck 

Va/Ian hjnta (The Mirnic Men), 1976, Otava 
suom. Paavo Lehtonen 

Gerillat (Guerillas), 1977, Otava 
suom. Seppo Loponen 

Tävsinoppinut hieroja (The mystic 
masseur), 1978, Otava 
suom. Seppo Loponen 

Miguel-kadun väkeä (Miguel Street), 1980, 
Otava 
suom. Seppo Loponen 

Joki rekee inutkan (A Bend in the River), 
1981, Otava 
suom. Seppo Loponen 

Matka islamin maailmaan (Among the 
Believers), 1983, Otava 
suom. Raija Mattila 

Ta/o mr. Biswasi//e (A Hous for Mr. 
Biswas), 1984, Otava 
suom. Seppo Loponen 

Saapumisen ar'oitus (The Enigma of arri-
val), 1990, Otava 
suom. Erkki Haglund 

Elärnän kuva (Half a Life), 2001. Otava 
suom. Juhani Lindholm 
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lillysymyksid 
Kesällä Suomessa käydessäni totesin, että olla auki tuntuu saaneen uuden 
merkityksen. Suuri ostoskeskus ilmoitti useita kertoja seuraavasti: 
"Olemme auki koko kesän, myös sunnuntaisin klo 12-18." Minulle auki 
oleininen on aula merkinnyt rahattomana olemista. Onko tämä uusi mer-
kitys jo aivan yleinen? 

Maija 

Samaa auki olemista ovat miettineet muutkin. 0/la auki merkitsee slangissa ja 
muussakin puhekielessjuuri ella rahaton. Nain on nirnenomaan silboin, kun 
olla auki eslintyy ihmiseen viittaavan subjektin yhteydessä, esim. rninä olen 
auki. Vaikka käyttö on ainakin aikaisemmin ollut yleistä puhekielessä, kirja-
kielessä ilmausta ej ole käytetty. 
Viime aikoina muutamat liikkeet ovat alkaneet käyttiä olenine auki -sanontaa 
merkityksessä liike on auki. Ehkä nuoret suomenkäyttiijät eiviit kuule ilmauk-
sessa mitjiän outoa, mutta useiden keski-jän ylittäneiden mielestä se on 
erittäin koominen. Kielenhuoltajat ovat liike on auki -ilmauksen lisäksi 
ehdottaneet mm. pah'ella-sanan käyttämistä, mutta heidän neuvonsa eivät 
tietenkään tavoita kaikkia. Ilmauksen val itseminen saattaa tietysti olla aivan 
tietoista huomion herättämisen haluakin. Sanat ja sanonnat ovat kautta aikojen 
saaneet uusia merkityksiä, joten ibmiössä ej sinänsä ole mitään outoa. 
Nähtäväksi jää, vakjintuuko uusi merkitys, oman aikansa siihen tottuminen 
joka tapauksessa vaatii. 

(PE) 

Tänäkin jouluna laulan varmasti taas hartaasti "On äiti laittanut kystä 
kyllä, hän lahjat antaa ja lahjat saa". Ongelmana on vain, että en ym-
märrä, mitä oikeastaan laulan. Mitä äiti on laittanut? 

Tonttuibija 

Kvstä on vanhan kansanomaisen kvpsi-sanan partitiivimuoto. Sana tarkoittaa 
kypsää (ruokaa) ja laajemminkin kestitystä. Kalevalassa on säe: "olipa kystä 
kyllin syödä", ja vanhan muodon arvellaan siirtyneen siitä tuttuun joululau-
luumme. Tähän taivutustyyppiin kuuluu vain muutama muu sana, kuten lapsi 
(:last(i), uksi' ovi' (:usta). Uudet samannäköiset sanat taivutetaan kuten rvpsi 
iy/Siä. 
Aiti on siis valmistanut tonttuilijalle runsaasti syötävää, arvatenkin ainakin 
kinkkuaja perinteisiä laatikoita. 

(HE) 

Totesin suomabaista behteä lukiessani, että hyvä ystäväni oli nimetty 
erääseen tehtävään. Jäin miettimään, olisiko pitänyt kirjoittaa 
niinitetty? 

Nimeämätön 

Kysymyksen esimerkissä voi nykysuomessa käyttää kumpaakin sanaa. Suo-
men kielen perussanakirjan mukaan nirnittää on kyseisessä yhteydessä 'aset-
taa, määrätä (virablisesti), antaa nimitys jhk virkaan t. toimeen'. Nimetä-sanan 
tähän sopivaksi merkitykseksi annetaan 'esittää t. valitajhk tehtävään'. Perus-
sanakirjan esittärnistä merkityksistä voi siis tehdä sen johtopäätöksen. että kun 
on kyse viralhisesta toimeen määräämisestä, käytetään mieluummin nimittää-
sanaa, mutta että johonkin tehtävään voidaan nimetä henkilö. 

Verbin nimetä käyttö puheena olevassa merkityksessä tuntuu lisääntyneen 
kobmen viime vuosikymmenen aikana, sillä Nykysuomen sanakirjan mukaan 
nimetä merkitsee vainjoskus 'vahita, ehdottaa, esittää (valittavaksi, määrät-
täväksi)jhk tehtävään tms.'. 

(PE) 
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linoncisto  

Diabetekseen Iiittyviä sanoja 
Seuraava lista on ote diabetekseen Iiittyvien sanojen 
luettelosta, joka kokonaisuudessaan tulee mukaan ensi 
vuoden alussa ilmestyvään lääketieteen sanastokoos-
teeseen. Siihen on koottu Kieliviestissä aikaisemmin 
julkaistut sanalistat tarkistettuina ja täydennettyinä. 

Koonnut 
Margaretha 

Terner 

antidiabetikum antidiabeticum 
antidiabeetti, diabeteslääke 

barndiabetes (åld.) diabetes mellitus 
jui'enilis Iapsuusiän diabetes >typ 
1-diabetes 

basaldos perusannos 
basalinsulin perusinsuliini 
biverkning haitta-, sivuvaikutus 
blandinsulin sekoiteinsuliini 
blodgiukosfiuktuation veren glu- 

koosipitoisuuden heilahtelu >blod- 
glukosvariabilitet, blodgiukos- 
svängning 

blodgiukoskontroll verenglukoosin 
seuranta >blodsockerkontroll 

blodprovstagning verinäytteenotto 
blodsocker verensokeri >(blod)- 

glukos 
blodsockerbalans verensokeritasa-

paino >glukosbalans 
blodsockerhalt verensokeripitoisuus 

>blodsockerkoncentration, blodglu-
koshalt 

blodsockermätare verensokerimit- 
tari >glukosmätare 

blodsockervärde verensokeriarvo 
>blodglukosvärde 

blodsockernivå verensokeritaso 
>glukosnivå 

bolusdos bolusannos 
bukspottkörtel pancreas haima 

>pankreas 
chock sokki 
diabetes diabetes mellitus diabetes, 

sokeritauti >sockersjuka 
diabetesartropati arthropathia 

diabetica diabetekseen liittyvä 
nivelsairaus, diabeteksen nivelsai-
raus 

diabetesgangrän gangraena 
diabetica diabetekseen liittyvä 
kuolio, diabeteksen gangreeni 

diabeteskoma coma diabeticum 
diabeettinen kooma 

diabeteskomplikation diabetes-
komplikaatio, diabeettinen komp-
likaatio 

diabeteskost diabetesruokavalio 
diabetesnefropati nephropathia 

diabetica sokeritaudin aiheuttama 
munuaissairaus, diabeettinen 
nefropatia >diabetisk njursjukdom 

diabetesneuropati neuropathia 
diabetica diabeettinen neuropatia 

diabetesosteopati osteopathia dia-
betica diabeettinen osteopatia 

diabetespolyneuropati polyneuro-
pathia diabetica diabeettinen 
monihermosairaus, diabeettinen 
polyneuropatia 

diabetesretinopati retinopathia 
diabetica sokeritautiin liittyvä 
verkkokalvosairaus, diabeettinen 
retinopatia 

diabetiker diabeetikko 
diabetiskt sår diabeteksen haava t. 

haavauma 
egenkontroll omaseuranta, kotiseu-

ranta >självkontroll 
egenvård omahoito 
engångsterapi yksipistoshoito 
fasteblodsocker paastoveren-

sokeri >fasteblodglukos 
fastevärde paastoarvo 
flerdosbehandling monian noshoito, 

monipistoshoito >flergångsterapi 
fotsår jalkahaava 
föijdsjukdom jälki-, lisätauti 
glukos glukoosi, verensokeri 
glukosbalans glukoositasapaino 
glukosbelastning glukoosi(rasitus)- 

koe, sokerirasituskoe 
glukoshalt glukoosipitoisuus >glu- 

koskoncentration, blodsockerhalt 
glukosintokrans glukoosi-intole- 

ranssi 
glukosmetabolism glukoosiaineen-

vaihdunta 
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glukosrubbning glukoositasapainon 
häiriö 

glukostolerans glukoosinsieto, 
glukoositoleranssi 

glukosuri glucosuria (hyperglycha-
emica), glukoosi-, sokerivirtsai-
suus, glukosuria 

graviditetsdiabetes diabetes gravidi-
tatis raskausdiabetes, raskaussoke-
ritauti 

heiblod kokoveri 
humaninsulin humaani-insuliini, 

ihmisinsuliini 
hyperglykemi hyperglychaemia 

veren runsassokerisuus, veren 
Iiikasokerisuus, veren glukoosi-
runsaus, hyperglykemia 

hypoglykemi hypoglychaemia 
veren niukkaglukoosisuus, veren 
niukkasokerisuus, hypoglykemia 

infusionsset infuusiosetti 
initial stabilisering alkutasapai-

notus 
injektion injektio, ruiske 
injektionsspruta injektioruisku 
insulinanalog insuliiniana!ogi 
insulinantikropp insuliinivasta-aine 
insulinbehandlad diabetes insuliini- 

hoitoinen diabetes 
insulinberoende diabetes insuliinis- 

ta riippuvainen diabetes 
insulinchock insuliinisokki 
insulindepå insulilnivarasto 
insulindosering insuliiniannostelu, 

-annostus 
insulininjektion insuliinipistos 
insulinkänning insuliinituntemus 

>känning 
insulin lispro Iisproinsuliini 
insulinpenna insuliinikynä 
insulinpreparat insuliinivalmiste 
insulinpump insuliinipumppu 
insulinresistens insuliiniresistenssi 
insulinspruta 1. insuliiniruiske 2. 

insuliiniruisku 
insulinterapi insuliinihoito >insulin-

behandling 
insulintillförsel insuliinin anto 
intrakutan injektion ihonsisäinen 

ruiske, intrakutaaninen ruiske 
intramuskulär injektion lihaksen- 

sisäinen ruiske, intramuskulaarinen 
ruiske 

intravenös injektion laskimonsisäi- 
nen ruiske, intravenoosi(nen) ruiske 

ketoacidos ketoacidosis ketohappoi- 
suus, ketoasidoosi 

ketonemi ketonaemia ketoniverisyys, 
ketonemia 

ketonkropp ketoaine >ketonämne 
ketonuri ketonuria ketonivirtsai-

suus, ketonuria 
ketos ketosis ketoosi 
komplikation complicatio kompli- 

kaatio, lisätauti, jälkitauti 
kortverkande insulin lyhytvaikut.- 

teinen insuliini 
kostbehandlad diabetes ruokavalio- 

hoitoinen diabetes 
kostbehandling ruokavaliohoito 
känning tuntemus 
lancett lansetti 
langerhanska cellöarna Langerhan-

sin saarekkeet 
lipohypertrofi lipohypertrophia 

ihonalaisen rasvakudoksen liika-
kasvu, lipohypertrofia 

långtidsbiodsocker pitkäaikaisve-
rensokeri 

långverkande insulin pitkävaikut-
teinen insuliini 

mikroangiopati microangiopathia 
pienten verisuonten sairaus, mikro-
angiopatia 

morgonblodsocker aamuverenso-
keri 

måltidsdos ateria-annos 
måltidsinsulin ateriainsuliini 
neonatal diabetes diabetes mellitus 

neonatalis vastasyntyneen diabetes 
näringsbristrelaterad diabetes 

aliravitsemukseen liittyvä diabetes 
perifer cirkulationsrubbning 

ääreisverenkierron häiriö 
perifer kärlsjukdom ääreisveri-

suonten sairaus >perifer vaskulär 
sjukdom 

peroralt antidiabetikum suun kaut- 
ta otettava diabeteslääke 

polyneuropati polyneuropathia 
monihermosairaus, polyneuropatia 

polyuri pol yuria runsasvirtsaisuus, 
polyuria 

postprandial postprandialis aterian-
jälkeinen 

preprandial praeprandialis ateriaa 
edeltävä 

primärurin flitratum glomerulare 
alkuvirtsa, primaarivirtsa 

pumpbehandling pumppuhoito 
retinopati retinopathia verkkokal- 

vosairaus, -tauti, retinopatia 
sekundär diabetes sekundaarinen 

diabetes 
senkomplikation myöhäiskompli-

kaatio 
snabbinsulin pikainsuliini 
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snabbverkande insulin nopeavai- 
kutteinen insuliini 

sockerhemoglobin sokerihemoglo- 
biini 

sockernivå (veren)sokeritaso 
spruta 1. ruiske, injektio, (ark.) 

piikki 2. (injektio)ruisku 
subkutan injektion subkutaaninen 

ruiske, ihonalainen ruiske 
tablettbehandlad diabetes tabletti- 

hoitoinen diabetes 
tablettmedicinering tablettilääkitys 
testremsa liuska 
tvågångsterapi kaksipistoshoito 
typ 1-diabetes tyypin 1 diabetes 
typ 1-diabetiker tyypin 1 diabee- 

tikko 
typ 2-diabetes tyypin 2 diabetes 
typ 2-diabetiker tyypin 2 diabee-

tikko 

underdosering aliannostus 
underhud subcutis, tela subcutanea 

ihonalaiskerros, ihonalaiskudos 
underhudsfett panniculus adiposus 

ihonalainen rasvakudos 
underhålisdos ylläpitoannos 
ungdomsdiabetes (åld.) diabetes 

mellitusjuvenilis nuoruusiän dia- 
betes, juveniili diabetes >typ 1 dia- 
betes 

urinprov virtsakoe, virtsanäyte 
vuxendiabetes (åld.) diabetes melli-

tus adultorum aikuisdiabetes, 
aikuisiän diabetes, aikuistyyppinen 
sokeritauti, >typ 2-diabetes 

välinställd diabetes tasapainoinen 
diabetes 

zinkinsulin sinkki-insuliini 
åldersdiabetes (åld.) vanhuuden 

diabetes >typ 2-diabetes 
överdosering yliannostus 

Hakemisto 
aamuverensokeri morgoblodsocker 
aikuisdiabetes (vanh.) vuxendiabe-

tes, typ 2-diabetes 
aikuisiän diabetes (vanh.) vuxen- 

diabetes, typ 2-diabetes 
aikuistyyppinen sokeritauti (vanh.) 

vuxendiabetes, typ 2-diabetes 
aliannostus underdosering 
aliravitsemukseen Iiittyvä diabetes 

näringsbristrelaterad diabetes 
alkuvirtsa primärurin 
alkutasapainotus initial stabilise- 

ring 
antidiabeetti antidiabetikum 
ateriaa edeltävä preprandial 
ateria-annos måltidsdos 
ateriainsuliini måltidsinsulin 
aterianjälkeinen postprandial 
boiusannos bolusdos 
diabeteslääke antidiabetikum 
diabeetikko diabetiker 
diabeettinen komplikaatio diabe- 

teskomplikation 
diabeettinen kooma diabeteskoma 
diabeettinen monihermosairaus 

diabetespolyneuropati 
diabeettinen nefropatia diabetes-

nefropati 
diabeettinen neuropatia diabetes-

neuropati 

diabeettinen osteopatia diabetes-
osteopati 

diabeettinen polyneuropatia 
diabetespolyneuropati 

diabeettinen retinopatia diabetes- 
retinopati 

diabetekseen iiittyvä kuolio diabe-
tesgangrän 

diabetekseen liittyvä nivelsairaus 
diabetesartropati 

diabeteksen nivelsairaus diabetes-
artropati 

diabeteksen gangreeni diabetes-
gangrän 

diabeteksen haava(uma) diabetiskt 
sår 

diabetes diabetes 
diabeteskomplikaatio diabetes-

komplikation 
diabetesruokavalio diabeteskost 
glukoosi glukos 
glukoosiaineenvaihdunta glukos- 

metabolism 
glukoosi-intoleranssi glukosintole-

rans 
glukoosikoe glukosbelastning 
glukoosinsieto glukostolerans 
glukoosipitoisuus glukoshalt 
glukoosirasituskoe glukosbelast- 

ning 
glukoositasapaino glukosbalans 
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glukoositasapainon häiriö glukos-
rubbning 

glukoositoleranssi glukostolerans 
glukoosivirtsaisuus glukosuri 
glukosuria glukosuri 
haima bukspottkörtel 
haittavaikutus biverkning 
humaani-insuliini humaninsulin 
hyperglykemia hyperglykemi 
hypoglykemia hypoglykemi 
ihmisinsuliini humaninsulin 
ihonalainen rasvakudos underhuds- 

fett 
ihonalainen ruiske subkutan injek-

tion 
ihonalaisen rasvakudoksen Ilika- 

kasvu lipohypertrofi 
ihonalaiskerros underhud 
ihonalaiskudos underhud 
ihonsisäinen ruiske intrakutan 

injektion 
infuusiosetti infusionsset 
injektio injektion 
injektioruisku injektionsspruta 
insuiiinianalogi insulinanalog 
insuliiniannostelu insulindosering 
insuliiniannostus insulindosering 
insuliinihoito insulinbehandling, 

-terapi 
insuliinihoitoinen diabetes insulin-

behandlad diabetes 
insuliinikynä insulinpenna 
insuliinin anto insulintillförsel 
insuliinipistos insulininjektion 
insuliinipumppu insulinpump 
insuliiniresistenssi insulinresistens 
insuliiniruiske insulinspruta 
insuliiniruisku insulinspruta 
insuliinisokki insulinchock 
insuliinista riippuvainen diabetes 

insulinberoende diabetes 
insuliinivalmiste insulinpreparat 
insuliinivarasto insulindepå 
insuliinivasta-aine insulinantikropp 
insuhinituntemus insulinkänning 
intrakutaaninen ruiske intrakutan 

injektion 
intramuskulaarinen ruiske intra- 

muskulär injektion 
intravenoosi(nen) ruiske intravenös 

injektion 
jalkahaava fotsår 
juveniili diabetes (vanh.) ungdoms-

diabetes, typ 1-diabetes 
jälkitauti följdsjukdom, komplika-

tion 
kaksipistoshoito tvågångsterapi 
ketoaine ketonkropp 

ketoasidoosi ketoacidos 
ketohappoisuus ketoacidos 
ketonemia ketonemi 
ketoniverisyys ketonemi 
ketonivirtsaisuus ketonuri 
ketonuria ketonuri 
ketoosi ketos 
komplikaatio komplikation 
kokoveri helbiod 
kotiseuranta egenkontroll 
Langerhansin saarekkeet langer-

hanska cellöarna 
lansetti lancett 
Lapsuusiän diabetes (vanh.) barn- 

diabetes, typ 1-diabetes 
Iaskimonsisäinen ruiske intravenös 

injektion 
lihaksensisäinen ruiske intramus-

kulär injektion 
lipohypertrofia lipohypertrofi 
lisproinsuliini insulin lispro 
lisätauti följdsjukdom, komplikation 
liuska testremsa 
lyhytvaikutteinen insuliini kortver-

kande insulin 
mikroangiopatia mikroangiopati 
moniannoshoito flerdosbehandling 
monihermosairaus polyneuropati 
monipistoshoito flerdosbehandling, 

flergångsterapi 
myöhäiskomplikaatio senkompli- 

kation 
nopeavaikutteinen insuliini snabb-

verkande insulin 
nuoruusiän diabetes (vanh.) 

ungdomsdiabetes, typ 1-diabetes 
omaseuranta egenkontroll 
omahoito egenvård 
paastoarvo fastevärde 
paastoverensokeri fasteblodsocker 
perusannos basaldos 
perusinsuliini basalinsulin 
pienten verisuonten sairaus mikro-

angiopati 
polyneuropatia polyneuropati 
polyuria polyuri 
piikki (ark.) spruta 
pikainsuliini snabbinsulin 
pitkäaikaisverensokeri långtids-

blodsocker 
pitkävaikutteinen insuliini Iångver-

kande insulin 
primaarivirtsa primärurin 
pumppuhoito pumpbehandling 
raskausdiabetes graviditetsdiabetes 
raskaussokeritauti graviditetsdia- 

betes 
ruiske injektion, spruta 
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ruisku spruta 
runsasvirtsaisuus polyuri 
ruokavaliohoito kostbehandling 
ruokavaliohoitoinen diabetes 

kostbehandlad diabetes 
sekoiteinsuliini blandinsulin 
sekundaarinen diabetes sekundär 

diabetes 
sinkki-insuliini zinkinsulin 
sivuvaikutus biverkning 
sokerihemoglobiini sockerhemo-

globin 
sokerirasituskoe glukosbelastning 
sokeritaso sockernivå 
sokeritaudin aiheuttama munuais- 

sairaus diabetesnefropati 
sokeritauti diabetes 
sokeritautiin liittyvä verkkokalvo-

sairaus diabetesretinopati 
sokerivirtsaisuus glukosuri 
sokki chock 
subkutaaninen ruiske subkutan 

injektion 
suun kautta otettava diabeteslääke 

peroralt antidiabetikum 
tablettihoitoinen diabetes tablett- 

behandlad diabetes 
tablettilääkitys tablettmedicinering 
tasapainoinen diabetes välinställd 

diabetes 
tuntemus känning 
tyypin 1 diabeetikko typ 1 -diabeti-

ker 
tyypin 2 diabeetikko typ 2-diabeti-

ker 
tyypin 1 diabetes typ 1-diabetes 
tyypin 2 diabetes typ 2-diabetes 
vanhuuden diabetes (vanh.) ålders-

diabetes, typ 2-diabetes 

vastasyntyneen diabetes neonatal 
diabetes 

verenglukoosin seuranta blodglu-
koskontroll, blodsockerkontroll 

veren glukoosipitoisuuden heilah-
telu blodgiukosfiuktuation, 
-svängning, -variabilitet 

veren glukoosirunsaus hypergly-
kemi 

veren liikasokerisuus hypergly-
kemi 

veren niukkaglukoosisuus hypo-
glykemi 

veren niukkasokerisuus hypogly-
kemi 

veren runsassokerisuus hypergly-
kemi 

verensokeri blodsocker, (blod)glu-
kos 

verensokeriarvo blodsockervärde 
verensokerimittari blodsocker-

mätare 
verensokeripitoisuus blodsockerhalt 
verensokeritasapaino blodsocker- 

balans, glukosbalans 
verensokeritaso blodsockernivå 
verinäytteenotto blodprovstagning 
verkkokalvosairaus retinopati 
verkkokalvotauti retinopati 
virtsakoe urinprov 
virtsanäyte urinprov 
yksipistoshoito engångsterapi 
yliannostus överdosering 
ylläpitoannos underhålisdos 
ääreisverenkierron häiriö perifer 

cirkulationsrubbning 
ääreisverisuonten sairaus perifer 

kärlsjukdom 

Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan 

Juhlarahasto 
Lautakunnan 25-vuotispäivän yhteydessä perustettuun juhlarahastoon 
on viime numeron ilmestymisenjälkeen lähettänyt lahjoituksen 

Riitta Larsson 

Lämpimät kiitokset! 

26 - Kieliviesti 412001 



Kortfattat om innehållet 

s. 4 Pasi Salmela hävdar att den sverigefinska skolan skall vara 
enspråkig, såsom den svenska skolan är i Finland, detta för att finskan 
i Sverige skall kunna leva vidare och för att sverigefinnarna skall få 
sin språkliga identitet förstärkt. 

s. 5 Birgitta Romppanen skriver om finsk-svenska ordböckers utveckling 
från Schroderus ordbok från 1637 fram till våra dagars elektroniska 
ordböcker. Hon illustrerar också med häpnadsväckande exempel hur fel det 
kan bli när man låter datorn göra råöversättningen med hjälp av en 
elektronisk ordbok. 

s. 9 Riitta Larsson ger en historisk översikt över den sverigefinska 
kulturtidskriften Liekki, som fyllde 25 år i oktober. 

s. 12 Pirjo Hiidenmaa funderar bl.a. över s.k. zomhieuttryck, uttryck som 
man inte riktig får något grepp om och som får sin innebörd allt efter 
vad olika personer vill lägga i dem, till exempel tietoyhteiskunta 
(kunskapssamhälle), sisällöntuotanto (innehållsproduktion), 
globalisaatio (globalisering) och kansainvälisyys (internationalism). 

s. 14 Riitta Eronen skriver om hur den snabbt framskridande tekniska 
revolutionen har fått finnarna att kommunicera allt mer via Internet. 
Tio ord som hänför sig till det nya virtuella vardagslivet förklaras. 

s. 15 Soili Huokuna Görgti berättar om sin barndoms jul på landet och om 
den jul som hon och hennes barn firar i dag i det urbana livet i Stockholm. 

s. 16 Paula Ehrnebo skriver om den finska förkortningen av sentti (sv. 
cent), en hundradedels euro. Finska språkbyråns rekommendation till 
förkortning, snt, har väckt en livlig diskussion i tidningarnas insändar-
spalter i Finland. Många skulle vilja att sentti förkortades med c. 

s. 17 Laura Koskela recenserar den nya läroboken Finskan lättare än du 
tror av Sari Höglander och Maijut Vehkanen. 

s. 18 Nobelprisad V S Naipaul har sina rötter i brittiska kolonialtidens 
Trinidad. Han har sagt, att hans enda hemvist är det engelska språket. Marja 
Räihä analyserar Naipauls sätt att lyfta fram språkets betydelse för niinoriteter. 

s. 21 Frågor och svar 

s. 22 Margaretha Terner har sammanställt en svensk-finsk lista över termer 
som hänför sig till diabetes. Det är den tjugoandra i en serie ordlistor 
i medicinsk terminologi i Kieliviesti. 
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Kaikenikälsifle sopiva joululahja 
Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan uusi julkaisu 
Ruotsinsuomalaisten nuarten puhekielen sanastoa 
Om ordförrådet i sverigefinska ungdomars talspråk 

Luettelossa 00 11010 1 800 puhekielisti sanaa. jolta 14— 1 7-vuotiaat ruotsin-
suonialaiset kii\ttiiViit. Aiieistoii keruu 011 olILlt Ruotsinsuomalaisen kieli-
lautakunnan ja Tukholman yliopiston Suomen kielen laitoksen ylltelnen han-
ke. Hanketta on esiteltv varsin perusteellisesti Kieliviestlssii 3/2001 

Luettelosta Iävtii sata vastinetta sanalle tv/ini/ ja vi sitoista sanalle hiuklct! 
Sie1ti voi tarkistaa, fllit1i tarkoittaa i.id1roio. I11itj kiippii tai sIapn. Slii1i on 
my0s luetteloita iiuortefl kiyttimistii tervcllrlyssanoista. kli 	anoista 1e. 

Hinta on 120 kr + postikulut IS kr. Yksinkertaisimmin ulkaisun vol tilata 
maksainalla 135 kr Ruotsiiisuornalaisen kielilaLitakunnan postisiirtotilille 
56 i6 64-7. 

Tarjoushinnat: 3-24 kpl 100 kr/kpl. 25 kpl 2000 kr. Lisäksi peritäiin 
post i kul ut. 

Lisätietoja lautakunnan toiniistosta. puh. 08-462 06 16 

iel iviesti 
ivottaa kaikille 
iiielekästä j oulua 
ja kielekästä 
uutta vuotta. 
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