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Alkaako suomen kieli näkyä? 

Pitkäänjatkuneiden kesähelteiden jälkeen on mukavaa palata työhön ja alkaa 
miettiä, mitä syksyn aikana tapahtuu. Suomen kielen kannalta näkymät ovat 
varsin valoisat, sillä suomi tuntuu pääsevän lähiaikoina näkyville monella 
tavalla. 

Paula 	Mälarinlaakson korkeakouluun on vuoden verran suunniteltu Suomen kielen 
Ehrnebo 	ja kulttuurin keskustaja nyt hankkeesta ilmeisesti tulee totta. Hankkeen 

alkuunpanija Pirjo Landenperä kertoo kolumnissaan, miten kaikki alkoi. 

Suomi on syksyn aikana esillä muutenkin. Norden-yhdistyksen aloitteesta 
ryhdyttiin vuosi sitten tekemään selvitystä suomen kielen asemasta Ruotsissa. 
Vielä on liian aikaista sanoa, valmistuuko selvitys syksyn aikana, muttajoka 
tapauksessa työ etenee hyvää vauhtia. Palaamme asiaan myöhemmin 
Kieliviestin palstalla. 

Suomen kielen kannalta merkittävä tapahtuma on Ruotsin kirkon virsikirja-
suomennoksen käyttöönotto uuden kirkkovuoden alkaessa adventtina. Kieli-
viestissä onjo aikaisemmin (2/1999) selostettu virsikirjan suomennostyötä. 
Tässä numerossa Pekka Kivekäs kertoo omakohtaisesti käännöstyön vaiheista. 

Suurlähettiläs Heikki Talvitie on Tukholman-vuosinaan ollut aidon kim-
nostunut suomen kielen asemasta Ruotsissa ja Vähemmistökielikomitean 
työskentelyn aikana hänellä oli ratkaiseva osa kulissien takana. Leena 
Koivuneva on haastatellut suurlähettiläs Talvitietä. 

Suomen adjektiivien vertailumuodot ovat varsin säännönmukaisia ja niinpä 
suomalainen tietää esimerkiksi, että suuri taipuu suurempi, suurin. Mutta 
miten taipuvat vaikkapa kiva ja saita? Tämäntyyppisiä ongelmia pohtii Riitta 
Eronen. 

Ruotsinsuomea kuvataan kahdessa artikkelissa.Päivi Juvonen on etsinyt 
vastausta kysymykseen, onko suomen kieleen kehittymässä määräinen 
artikkeli. Marja Räihä kertoo hänen tutkimuksestaan ja väitöskirjastaan, joka 
tarkastettiin vajaat kaksi vuotta sitten Tukholmassa. Raija Kangassalo puo-
lestaan antaa esimerkkejä erään alumiinitehtaan suomenkielisten 
työntekijöiden sanastosta. 
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Inolumni 

Suomen kielellä myötätuulta 
Joskus asiat luistavat niin liukkaasti, ettei perässä tahdo pysyä. Näin 
kävi myös suomalaisen kieli- ja kulttuurikeskuksen perustamisessa 
Mälarinlaakson korkeakouluun. 

Toimin tuolloin johtaj akoulutuskeskuksen j ohtaj ana suoraan korkea- 
Pirjo 	koulun rehtorin alaisena. Suomalais-ruotsalaisen koulutusneuvoston 

Lahdenperä opettajakoulutuksen työryhmän kokouksessa, joka pidettiin helmi-
kuussa 2001 Eskilstunassa Mälarinlaakson korkeakoulussa, kysyimme 
koulun johdolta, miksi korkeakoulun toiminnassa ej näy, että alueen 
väestöstä on ainakin 12 % ruotsinsuomalaisia. Ilmeistä päätellen 
korkeakoulun johto sai tämän kysymyksen ensimmäistä kertaa. Rehtori 
Hasse Odenön kysyttyä, mitä asialle pitäisi tehdä, ehdotettiin mm. 
suomen kielen laitoksen perustamista korkeakoulun yhteyteen. 

Parin viikon päästä kokouksesta hallinnonjohtaja Per Olof Rehnqvist 
ilmoitti, että ministeriö piti ehdotusta hyvänä, ja pyysi minua kirjoit-
tamaan projektianomuksen. 

Ryhdyin kiireesti aktivoimaan ruotsinsuomalaisia toimittajia kiinnos-
tuksen herättämiseksi ja aloitin kieli- ja kulttuurikeskuksen suunnit-
telemisen yhteistyössä Tukholman yliopiston suomen kielen dosentin 
Jarmo Lainion kanssa. 

Myönteisen uutisen levittämisessä ja hankkeen kannattajien hankki-
misessa sain paljon apua myös Sisuradioltaja lehdistöltä. Sekä 
Eskilstunan kunta että Södermanlandin lääninhallitus olivat heti 
hankkeen takana, ja syyskuussa 2001 kävimme yhdessä poliitikkojen 
kanssa koulutusministeri Thomas Ostrosin luona. Häneltä saimme 
tietää että hanke on niin hyvä, että vesi tulee kielelle' mutta että valtio 
ej voi luvata varoja. ios puolet varoista, noin 3,5 miljoonaa kruunua, 
kuitenkin pystytään keräämään alueelta, valtio rahoittaa hanketta 
saman verran. 

Varojen kokoamiseen Mälarinlaakson alueelta meni vain puolisen 
vuotta, ja nyt 30. elokuuta, kun Mälarinlaakson korkeakoulun uudet 
tilat vihittiin käyttöönsä Västeråsissa, ministeri Ostros ilmoitti, että 
suomalaisen kieli- ja kulttuurikeskuksen perustamisesta on tehty 
päätös. 

Hankkeella on todella ollut tuulta purjeissaan, koska vaalit olivat 
ovella, koska Mälarinlaakson alueella on pulaa työvoimasta, koska 
ruotsinsuomalaisten hyväksi ej ole tehty muita positiivisia uudistuksia, 
koska me ruotsinsuomalaiset pidämme itsestään selvänä, että suomen 
kielellä ja kultuurilla on itseisarvo -ja koska ruotsalaisetkin kannat-
tavat hanketta. Ehkä jotkut heistä haluavat itsekin oppia suomea! 
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Kielen ja kulttuurin keskus 
Eskilstunaan ensi syksynä 
Suomen kielen ja kulttuurin keskus 
Mälarinlaakson korkeakoulussa aloit-
taa toirnintansa ensi syksynä. Hallitus 
päätti 29. elokuuta myöntää kolme mil-
joonaa keskuksen alkurahoitukseen, 
toiset kolme miljoonaa tulevat Söder-
manlandin ja Västmanlandin läänin-
hallituksilta, maakäräjiltä sekä kunnilta 

Koulutus- ja tutkimusministeri Thomas 
Ostros sanoi Mälarinlaakson korkea-
koulun laajennusosan vihkiäistilai-
suudessa Västeråsissa, että hallituksen 
päämääränä on vahvistaa suomen kie-
len ja ruotsinsuomalaisen vähemmis-
tön asemaa. 

- On erittäin tärkeätä, että suomen 
kielen opetus ja tutkimus Ruotsissa 
toimii. Suomenkieliseen vähemmis- 

töön Mälarinlaaksossa kuuluu nom 
satatuhatta ihmistä, Ostros mainitsi 
puheessaan. 

Keskukseen tulee yksi professorin 
virka, yksi lehtorinja alkuvaiheessa ai-
nakin yksi tutkijan virka sekä kaksi-
kielinen hallinnollinen työntekijä. 

Dosentti Jarmo Lainio Tukholman ylio-
pistosta aloitti keskuksen suunnitte-
lutyön 3. syyskuuta. Hänen mukaansa 
keskus sijoitetaan Eskilstunaan ja sen 
toiminta alkaa syksyllä 2003. 

- Pääsuuntana on suomen kielen ja 
kulttuurin asema ja kehitys Ruotsissa, 
mutta toimintaan kuuluu myös Suomi-
tietousja Suomen kulttuurielämän seu- 
raaminen. 	 MR 

Onko suomen kieleen 
kehittymässä määräinen 
artikkeli? 
Tukholman yliopiston kielitieteen laitoksen lehtorin 
virassa toimiva filosofian tohtori Päivi Juvonen tutkii 
väitöskirj assaan Grammaticalizing the Defin ite A rticle 
kielen muuttumista, erityisesti kieliopillistumista. 
Vuoden 2000 lopulla hyväksytyn väitöskirjan perus-
kysymys on, onko suomen kieleen syntymässä mää-
räinen artikkeli. 

Marja 
Räihä 

Päivi Juvonen kertoo, kuinka aihe alkoi 
kiinnostaa häntä, kun kerättiin aineis-
toa kouluviraston rahoittamaan tut-
kimukseen kaksikielisten koululaisten 
kielistä Ruotsissa. Ruotsinsuomalaiset 
nuoret käyttivät paljon se-sanaa subs-
tantiivin määreenä, ja ensivaikutelma 

oh, että he käyttäisivät sitä enemmän 
kuin yksikieliset. 
- Minua alkoi mietityttää, onko tapah-
tumassa kielen muutos, ja kuinka pal-
jon juuri kaksikieliset vaikuttavat 
kielen muutokseen. Artikkeleiden syn-
tyä maailman kielissä on tutkittu pal- 
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jonkin ja todettu, että tavallisimmin 
määräisen artikkelin alkuperä on de-
monstratiivipronomini, joka on myös 
usein kolmannen persoonan persoo-
napronomini. Suomen kielessähän 
re-sana toimii persoonapronominina, 
mutta myös demonstratiivit se, tämä 
ja tuo voivat viitata niin elolliseen kuin 
elottomaankin. Artikkelikandidaateik-
si ne siis kaikki kelpaisivat. 

Väitöskirjaansa varten Päivi Juvonen 
keräsi toisintokertomuksia Tukhol-
man seudun ruotsinsuomalaisten ala-
ja yläasteen oppilaiden sekä myös 
Vantaan suomenkielisten vastaavan 
tasoisten oppilaiden keskuudesta. Tut-
kimukseen osallistui myös 20 suo-
menkielistä opiskelijaa Helsingin yli-
opistosta. 

- Kaksikielisten tapa käyttää se-sanaa 
määreenä ej kuitenkaan eroa kovin pal-
jon yksikielisten tavasta. Suurin ero 
aineistossani on havaittavissa eri ikä-
ryhmien välihlä. Tilastollisesti kauim-
pana toisistaan ovat yksikielisten ai-
kuistenja kaksikiehisten lasten kiehen-
käyttö, kun taas saman ikäryhmän las-
ten vähillä ci ole tässä suhteessa mer-
kittäviä eroja. 

Se-sanan artikkehinomaista käyttöä pu-
hutussa suomen kielessä on tutkittu jo 
aikaisemmin. Ritva Laury osoittaa sen 
käytön olleen 15 prosentin Iuokkaa sata 

vuotta sitten muistiinmerkityissä ker-
tomuksissa. Tätä nykyä sitä Lauryn 
mukaan käytetään jo noin puolessa 
mahdollisista substantiiviyhteyksistä. 
Myös Päivi Juvosen tutkimuksessa se-
sanan käyttö substantiivin rnääreenä 
oli runsasta, mutta yksityiskohtaisen 
analyysin tuloksena Juvonen voi osoit-
taa, että se-sanaa ci ainakaan vielä voi 
artikkehiksi kutsua. 

- Kiehissä, joissa artikkeli muodostaa 
kieliopihlisen kategorian, on sen käyttö 
pakollista tietyissä, kiehiopin määrit-
telemissä yhteyksissä. Ruotsinpuhuja 
ej esimerkiksi voi sanoa Jag köpte en 
ny bil igår men imorse startade inte 
(en) motoi; jos kyseessä on uuden auton 
moottori! J05 hän haluaa uuden auton-
sa moottorista puhua, on hänen käy-
tettävä joko määräistä artikkehia (ts. 
rnuotoa motorn) tai muuta määräistä 
määrettä (esim. dess motor). Mutta 
suomen kielessä, niin puhutussa kuin 
myös kirjoitetussa, tällaista pakkoa ci 
ole. 

Helsingissä muotina tää 
Juvosen keräämiä aikuisten toistoker-
tomuksia voisi kuvata sanahla vaihtelu: 
suurin osa aikuisista käytti joskus se-
määrettä, muttajotkut heistä eivät käyt-
täneet määrettä lainkaan, ja toiset taas 
käyttivät samoissa yhteyksissä mää-
rettä täniä, toiset taas mainitsivat jon-
kun animaatioelokuvassa esiintyneen 
hahmon milloin ilman määrettä (poi-
ka), milloin eri määreehlä varustettuna 
(sepoika, tää poika). Juvosen mukaan 
murretausta saattaa vaikuttaa demonst-
ratiivin vahintaan. Niinpä esimerkiksi 
Helsingin seuduhla käytetään re-sanan 
sijasta usein määreenä demonstratii-
via tää. 

- Kuunnelkaapa vaikka joskus vähän 
tarkemmin tasavahlan presidenttiä! 

Juvosen aineistossa lapset ja nuo-
ret käyttivät toisintokertomuksissaan 
enemmän se-sanaa substantiivin yh-
teydessä kuin aikuiset, mutta vain har-
vojen lastenkaan kertomuksista oh 
vaikea löytää pakolhisen käytön merk-
kejä. 

Tutkimukseen osallistuneet saivat 
katsoa lyhyen, mykkäfilminä toteute-
tun animaatioelokuvan yhdessä haas-
tattelijan kanssa ja kertoa sen jälkeen 
omin sanoin, mitä elokuvassa tapahtui. 
- Aineisto oli tyylillisesti yhtenäinen 
ja näin ollen vertailujen teko oli help-
poa. 138 toisintokertomusta tuotti yli 
6 000 nominilauseketta, joiden käyttö 
kartoitettiin kieliopillisen funktion, 
määreiden laadun, määreiden määrän, 
käyttöyhteyden ja käyttötyypin perus-
teehla yksityiskohtaisesti. 

Sata vuotta sitten se-sanaa 
käytettiin artikkelinomaisesti 
vähemmän kuin tätä nykyä. 
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- Suomen kielessä el siis ainakaan vieIä 
ole artikkelikielten artikkeleihin ver-
rattavaa kategoriaa. Sekä se- että tämä-
sanan käyttö artikkelinomaisesti on 
kuitenkin puhesuomessa runsasta. 
Kehittyykö sittenjompikumpi tai vaik-
kapa molemmat demonstratiivit tule-
vaisuudessa artikkeliksi? Sitä me em-
me tiedä, aika näyttää. Jos näin kui-
tenkin käy, olisi kysessä ihan normaa-
ii kielen kehitys. Demonstratiiveistä on 
tullut ja tulee artikkeleita maailman 
kieIiin. 

- Mikä yleensä on määräisen artikkelin 
tarve maailman kielissä? Vaatiiko kie-
lenkäyttö täsmentämistä määräisen 
artikkelin avulla? Oikeastaan kate-
goriaa ci tarvita, Päivi Juvonen sanoo. 

- Kjell muuttuu ja määräinen muoto 
tulee käyttöön, ios kielen puhujat ovat 
alitajuisesti kollektiivisesti sitä mieitä, 
että on syytä täsrnentää substantiiveja 
tai vaikkapajollain tapaa tuoda es ilie, 
että kyseessä on tietyntyylinen kes-
kustelu. Tasavallan presidentti ej pa-
hemmin käytä artikkelinomaisia mää-
reitä pitäessään virallista puhetta, mut-
ta vähemmän muodollisissa haastatte-
luissa tai vaikkapa vaalikeskusteluissa 
määreen kuulee tuon tuosta. 
- Mutta miksi kielioppi muuttuu? Syitä 
on moniakin ja usein ne vielä työntävät 
kieltä samaan suuntaan. Kieli kuluu 
käytössä, vähän samaan tapaan kuin tä-
män päivän muotivaate on huomenna 

historiaa. Mitä enemmänjotain tiettyä 
sanontaa tai kielellistä rakennetta käy-
tetään, sitä suurempi "inflaatio ja tarve 
löytää uusia sanoja, sanontojaja raken-
teita. 

Kaksi kärpästä yhdellä 
iskulla 
- Meillä on uskomaton kielellinen ka-
pasiteetti, vaikka toisaalta olemme-
km pragmaattisia. Ruotsinsuomalaiset 
nuoret esimerkiksi käyttävät enemmän 
demonstratiiveja puhuessaan ruotsia 
kuin ruotsia äidinkielenään puhuvat 
nuoret. Käyttö on kieliopillisesti aivan 
oikein, mutta runsaampaa. Näyttää siltä 
kuin ruotsinsuomalaiset nuoret käyt-
täisivät demonstratiivista rakennetta 
molemmissa kielissä tehokkuuden 
takia. He lyövät kaksi kärpästä yhdellä 
iskulla: suomessa voi demonstratiiveja 
käyttää artikkelinomaisesti, niin myös 
ruotsissa. 

Ruotsinsuomaiaisten ja suomalaisten 
nuorten demonstratiivien käyttö suo-
men kielessä ej poikkea kovinkaan 
paljon toisistaan, mutta ruotsinsuoma-
laisten ja ruotsalaisten nuorten de-
monstratiivien käyttö ruotsin kielessä 
taas siis poikkeaa toisistaan. Kiinnos-
tava kysymys onkin, kuinka suuri vai-
kutus ruotsinsuomalaisilla nuorilla 
mahdollisesti on ruotsin kieleen. 
- Sysäävätkö he lisää demonstratii-
virakenteita ruotsiin? Kukaties. 
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Suurlähettiläs Heikki Talvitie 
muokkasi maata 
vähemmistöasemalle 

Leena 
Koi'.'uneva 

Kun virallisesti yksikielinen Ruotsi 
viisi vuotta sitten oli luomassa kansal-
lista vähemmistöpolitiikkaansa Eu-
roopan Neuvoston edellyttämällä ta-
valla, se ej ollut halukas myöntämään 
maan suurimmal le vähemmistöhle eli 
ruotsinsuomalaisihle ja suurinimalle 
vähemmistökielelle, suomelle, histori-
alhista vähemmistöstatusta, koska vä-
henimistöasema maksaisi Iiikaa. Tässä 
alustavassa vaiheessa viralhinen Suomi 
pyrki vaikuttamaan asioiden kulkuun 
ja Ruotsissa mielipide muuttui. Lopul-
ta kaikki Ruotsin valtiopäivihlä edus-
tettuina olleet puolueet asettuivat tu-
kemaan suomen kielen ja ruotsinsuo-
malaisten vähemmistöasemaa. 

Kulissien takana oli ratkaisevassa 
osassa Suomen Ruotsin-suurlähetti-
läs Heikki Talvitie. 
- Suomalaiset ovat historialhinen vä-
hemmistö Ruotsissa ja suomen kieltä 
on maassa puhuttu tuhat vuotta. Lähe-
tystö kiinnostui asiasta, kun selvisi, että 
vähemmistökiehikomitea ej ohlut val-
mis määrittelemään ruotsinsuoma-
laisia historiahliseksi vähemmistöksi, 
koska vähemmistöasema aiheuttaisi 
hiian suuret kulut. Eihän asiaa voi mää-
ritehlä sen perusteehla mitä se maksaa. 
Vähemmistön oikeudet eivät voi olla 
kiinni siitä, onko vähemmistö iso vai 
pieni. Jos kerran on olemassa histori-
ahlinen vähemmistö, se täytyy määri-
tehlä sellaiseksi kokoon katsomatta, 
Talvitie sanoo. 

Paljolti lähetystön ja suurlähettilään 
aktiivisuuden ansiosta Suomessa heräsi 
voimakas opinio ruotsinsuomalaisten 
puolesta, koska nämä ohivat kärsimässä 
viiäryyttä, jos heitä ej luettaisi kate-
goriaan historiahhinen vähemmistö eikä 
suomen kieltä historiallisiin vähem-
mistökieliin. 

Apua mielipiteen muokkaukseen lähe-
tystö sai Ruotsin Radion suomenkie- 

hisen toimituksen tekemästä laaj asta 
kartoituksesta, joka todensi, että suo-
men kielen asema yhteiskunnan en 
osa-alueilla oli ehditty nopeasti ajaa 
pohjalukemiin. 

Samanaikaisesti kuin yleinen mielipi-
de Suomessa voimistui ja sai myös 
pääministeri Paavo Lipposen, sihloisen 
ulkoasianministerin Tarja Halosen ja 
presidentti Martti Ahtisaarenkin ar-
vovahlan taakseen, suurlähettihäs Tal-
vitie muokkasi maaperää Ruotsissa 
diplomatian keinoja käyttäen. 

Nyt Talvitie perää ruotsinsuomalaisilta 
omaa aktiivisuutta vähemmistöasian 
edistämisessä. Aktiivisuuden tulee hä-
nen mukaansa ilmetä sekä kansalais-
mich ipiteenä että poliittisena vaikutta-
misena. 

Mielipide muokkaa 
suhtautumista 
Entö mitkä ovat ne diplomatian keinot, 
joita suurlähettiläs Talvitie käytti vä-
hemmistöasian edistämisessä? 

- Olen ymmärtänyt, että Ruotsin yh-
teiskunta on riippuvainen opiniosta, 
yheisestä mielipiteestä. Jos Ruotsissa 
käy puhumassa jostain asiasta pohiiti-
kolhe tai virkamiehelhe, tämä voi pitää 
sitä mielenkiintoisena, mutta miettii 
samahla, että onkohan sihlä opinio 
takanaan. Itse ohen pyrkinyt huomaan 
opinioita. Jos sitä on, asiat luontuvat. 
Mutta ios ci ohe, asioiden käsittely on 
vaikeaa, koska priorisointeja on niin 
paljon. 

Tätä Talvitie pitää ruotsalaisen demok-
ratian vahvuutena, vaikka uhkopuohisen 
perspektiivistä se saattaakin vaikuttaa 
heikkoudelta. Intohimoisena historian 
harrastajana ja Ruotsin historiaan 
porautuneena hän ymmärtää, että 
pohitiikan teossa heijastuu Ruotsin 
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pitkä rauhanomainen kehitys. On aikaa 
odotella asioiden selkeytymistä, aikaa 
keskustella. 

Suurlähettiläs Talvitie on Ruotsinvuo-
sinaan oppinut ymmärtärniän senkin, 
ettei suomalainen suorapuheisuus ai-
na ole etu Ruotsissa. Vaikka se suoma-
laisessa yhteiskunnassa nähdään hy-
veeni, malli ci toimi Ruotsissa yksi 
yhteen perlaatteella. Sitä pitää osata 
soveltaa. 

Oppi on tullut osaksi kantapään kaut-
ta. Talvitie on suorapuheisena suoma-
laisena joutunut tilanteisiin, joissa on 
tahtomattaan pahoittanut keskustelu-
kumppanin mielen: "Heikki, pitikö tuo 
asia sanoa juuri tuolla tavalla?" 

- Piti toki, mutta ci ehkä kuitenkaan. 
Tämän asian ymmärtäminen on Suo-
men Ruotsin-edustustollekin äärim-
mäisen tärkeää. 

Suurlähettiläs Heikki Talvitie toteaa 
eläkkeelle siirtymisen kynnyksellä, et-
tä vähemmistökysymykset ovat kul-
keneet mukana kaikkina hänen kuute-
na Ruotsin-vuotenaan, vaikka ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan seuraarninen 
onkin ollut suurlähettilään ensisijai-
nen tehtävä. 

Ruotsinsuomalaiset puolestaan me-
nettävät vahvan vaikuttajan, joka 
omalla panoksellaan antoi ruotsin-
suomalaisuudelle julkiset kasvot". 

Käändy käändymättömäxi? 
Käänsimme kahdeksan vuoden ajan Ruotsin kirkon 
virsikirjaa, me neljä, Anna-Maija Raittilaja Niilo 
Rauhala varsinaisina kääntäjinä, Anna-Mari Kaskinen 
ja Pekka Kivekäs käännöstyöryhmän apujäseninä. 
Jokainen meistä puki suomen kieliparteen puolisen-
toista sataa virttä. Käännösten hienosäätöön vaikuttivat 
monin tavoin työryhmän kirkkomuusikot Sirpa 
Lampinen, Jarmo Kainulainen ja Matti Kolehmainen. 

Pekka 
Kivekäs 

Kääntäjien ja kirkkomuusikoiden 
ryhmää harvemmin kokoontui teks-
tejämme ruotimaan ja lopullisesti 
hyväksymään varsinainen käännös-
työryhmä, jota johti Luulajan hiippa-
kunnan emerituspiispa Olaus Bränn-
ström, hänen estyneenä ollessaan Tuk-
holman suomalaisen seurakunnan 
kirkkoherra Pekka Turunen. Mukana 
oli varsin usein kirkkomuusikko Anna-
Helena Tina Svansteinista,joskus myös 
hiippakuntapappi Päivi Pykäläinen 
Motalasta. 
Työryhmän sitkeänä sihteerinä toimi 

työalasihteeri Tomi Valjus, jonka työ-
panos käännösehdotuksen valmis-
tumiselle oli korvaamaton. 

Suomen soukat sanat 
Tähän kirjoitukseeni pihistin otsikon 
Johan Cajanukselta, varhaiselta virsi-
mestariltamme, jonka mestaruuteen 
pahaan myöhemmin. 

Ensin arkisia kokemuksia käännös-
työstä - uhkasiko virsirunous käsis-
sämme "kääntyä kääntymättömäksi". 
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Anna-Mari Kaskinen: 
Eip sa/ii soucad Suomen sanad 
Tarkoin taiten edlies tuodha 
Suuri saiaisii korkei tnenoii, 
Avaroit asioit taevan tiedhoij. 

Tuolla tavoin valitteli Maskun kirk-
koherra Hemmingius Henrici julkais-
tessaan Piae Cantiones -koululaulujen 
suomennoksensa v. 1616. Hän käänsi 
latinasta, me ruotsista. Pyrimme mah-
clollisimman lähelle ruotsiksi sanot-
tua, jotta virren laulajat ilmaisisi-
yat äidinkielellään likipitäen samaa, 
lauloivatpa suomeksi tai ruotsiksi. 

Hemmingiuksen tavoin havaitsimme, 
että kaikki lyhytsanaisella ruotsilla 
ilmaistu ej suostunut suomen pitkä-
sanaiseen asuun. 01i pakko punnita, 
mikä ruotsinkielisessä tekstissä oh 
keskeisintä, valita se ja hylätä muu - 
taijoskus yksinkertaisesti tyytyä siihen, 
mikä sopi sävelmään. Tietenkin valin-
nat perustuivat kääntäjän mieltymyk-
siinkin. 

Sakeistoista tehtiin morna 
muunnoksia, joita työryhmä 
yhdisteli lopulliseen muotoon. 

Muutaman kerran työnjakomme up-
sahteli sen verran, että kaksi meistä 
toisistaan tietämättä punnersi kotonaan 
käännöksen samaan virteen. 

Jossakin palaverissamme vuonna 1977 
Anna-Mari Kaskinen oli merkinnyt 
käännettäväkseen kuolemaan val-
mistautumisen virren 625, mutta niin 
olin itsekin. Työryhmän pöydälle 
ilmaantui ajkanaan kaksi käännöstä. 
Niistä näemme, mitä me kaksi kään-
täjinä val itsimme. 

Virren 2. säkeistö ruotsiksi: 
Någon skall viska det namn jag 
fick i dopet. 
Någon skall viska det och 
rösten är min väns. 
Och jag skall väckas av 
viskningen och ropet, 
buren i trofasthet och kärlek 
utan gräns. 

Jo jonkun huura van nimeäni 
kuulen. 
Ystävän ääni kuiskaa - tiedän, 
hän se on 
Aamulla kuiske soi varhain 
lai/la tuulen. 
Ympärillä on rauha, rakkaus 
pohjaton. 

Pekka Kivekäs: 

Niin - joku kuiskaa, hän huutaa 
nimeäni. 
Se kastehetkellän i kerran lausuttiin. 
Hän herättää minut, parhain 
ystäväni, 
rakkaus, uskollinen loppumattomiin. 

Anna-Mari sai siis mukaan kuolleista 
heräämisen herkän aamuhetken ja ha-
lusi korostaa rauhaa sek11 Jumalan poh-
jatonta rakkautta. Minua taas viehätti 
ajatus, että kastehetkelläni lausuttu 
nimi kelpaisi ajan rajan tuolla puolen-
km. 

Työryhmä yhdisteli valintojamme, ja 
vihonviimeisin säkeistön monista 
muunnoksista kuuluu: 

Jojonkun huutavan nimeäni 
kuulen, 
Kasteeni heikellä se kerran 
lausuttiin. 
Aam ulla kuiske soi varhain lai/la 
tu ii/en, 
rakkaus kutsuu, kantaa 
loppumnattomniin. 

Erälit Ruotsin virsikirjan hienoista teks-
teistä oli käännetty kertaahleenjo 1980-
luvuhla Suomen virsikirjaa työstet-
täessä. Anna-Maija Raittila oli silloin 
vapaasti mukaillen suornentanut An-
ders Frostensonin virren "Genom ga-
tans trängsel" (499),joka ej kuitenkaan 
tullut mukaan Suomen virsikirjaehdo-
tukseen. Virren 2. ja 3. säkeistö ruot-
siksi: 

Kom på stenar nätta 
av miljoner steg. 
Här din vingård ligger; 
här vi dig kan se. 
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Timmarna i möda, 
hets och rusningstid 
tillhör dig ej bara 
tyst och ensam tid. 

Anna-Maija käänsi: 

Rauhan valtakunnan 
hälinäämme tuot. 
Aran u,rkon huomaat, 
uskallusta luot. 
Keskipäivän melske 
kiitää ohitse - 
juuri si/bin, Herra, 
tule vie relle. 

Joko palautteen lähettäjistä tai kään-
nöstyöryhmänjäsenistäjoku - enää en 
muista, kuka - halusi lähemmäs Fros-
tensonin kaupunkimaisemaa ja siihen 
mukaan mm. katuun painuvat mil-
joonat askeleet. Niinpä työryhmä pää-
tyi lopputulokseen: 

Kadun kiviin jäävät 
jäljet niiljoonat. 
Milloin niihin astut, 
meitä kosketat. 

Päivän tu/lat vaivaa 
päälle rynnistää. 
Niiden keskeen saavu, 
niihin hetkiin jää! 

Kysyä voi, kumpi käännös, Anna-
Maijanko vai työryhmän, on frosten-
sonmaisempi. Kumpikaan ej saanut 
käännökseensä mahtumaan alkuteks-
tin ajatusta, että kadulla, tungoksessa, 
on Kristuksen oma viinitarha - kuvan 
säilyttäminen olisi kytkenyt nykyajan 
kaupunkivirteen raamatun kielikuvan. 

Tuohon tapaan painiskelimme valinto-
jemme kanssa yrittäessämme siirtää 
virren olennaisuuksia lyhytsanaiselta 
ruotsin kieleltä pitkäsanaiseen suo-
meen. 01 Hemmingius, kuinka hyvin 
ymmärsimmekään sinua! 

Ymmärtämisen vaikeus 
Päätimrne kääntää vinet normaalilleja 
rikkaalle suomen kielelle. Tuumimme, 
että hyvälle suomen kielelle tehty 
käännös saattaisi säilyttää, jopa rikas- 

tuttaa ruotsinsuomalaisten suomea, 
joka vähemmistökielenä uhkaa köyh-
tyä. 

Palautetta käännöksistämme ryhdyt-
tiin kyselemään ruotsinsuomalaisilta 
heti saatuamnie 1995 julki pienen 
vihkosen ensimmäisiä käännöksi-
ämme. Palaute kertoi, ettei huolemme 
kielen köyhtymisestä ollut aivan turha. 

Vihkosessa julkaistiin mm. virsi 52, 
"Herre, se vi väntar alla". Sen kertosäe 
alkaa: Gjut din Ande, gjut din ande / 
över varje törstig själ. Säe käännettiin 
mahdollisimman tarkasti: Vala Henki, 
vala Henki / sieluihimme janoisiin. 
Saimme palautteen: mitä tarkoittaa 
sana vala? Oliko gjuta-verbin suo-
menkielinen vastine jo unohtunut - vai 
sekoittivatko koelaulaj at sen suomen 
vala-substantiiviin, ruotsiksi ed? Kään-
nös tuntui tietenkin tolkuttomalta, ios 
valaminen mieltyi valaksi! 

Kielen köyhtymistä kuvastelivat eräät 
palautteet vielä työmme viimeisessäkin 
vaiheessa. Joku ei enää tuntenut taval-
lista sanontaa aikojen mennen tai vuo-
sienkin mennen,joka tarjosi kääntäjille 
hyvän riimin sanalle ennen. Pääsiäis-
päivä-sanan väitettiin ruotsinsuoma-
laisen suussa ääntyvän pässin päiväksi! 

Perin moni palautteen lähettäjä piti 
outona nälkiä-sanaa säkeessä Taita 
leipää sielulle,n,ne, Ijoka nälkii, pale-
lee, niin moni, että päätimme muuttaa 
säkeen kuulumaan: Taita leipää sie-
lullemme, / vain se köyhän ravitsee. 

Virteen 517 työryhmä oli hyväksynyt 
näppäränpuoleisen loppusointuparin 
luomisvoimaa - soi maa: 

Ehtymättä syvä/tä 
virtaa luomisvoimaa, 
ky/vö kantaa satoa, 
suven virttä soi inaa. 
Nielty on ny! kuolema! 
Herran ruumis haudasta 
uuteen hahmoon herää. 

Niin moni palautteen antaja väitti 
sanojen soi nuia mieltyvän soimaa-
miseksi, että säkeet kuuluvat nyt: 
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Ehtymättä virraten 
/uomisvoima voittaa, 
kvivö maasta puhkeaa, 
korjuukin jo koittaa: 
onhan nielly kuolema.. 

Monia muitakin sanoj a palautteen 
lähettäjät oudoksuivat. Uskoimme, kun 
he sanoivat, ettei Jeesusta tuomittu hir-
teen vaan ristiin, mutta emme sentään 
Iuopuneet sanoista suurtua, heittiöt, 
rääkätyt emmekä säkeistä Puun pii-
keillä, Kuninkaamme, /me puhkoimme 
otsasi, vaikka puhkominen jonkun 
korviin kuulosti liian raa'alta. 

Mukauduimmeja muutimme, kun joku 
väitti, että kaikki saavat juoda on 
suomalaisille vaarallinen ilmaus; kii-
timme, kun väitettiin, että kultakin 
maan /poispaiskataan mieltyy sanak-
si itsekultakin, siisjokaiselta,ja hyväk-
syimme palautteen antajan ehdotuksen 
aarteetkin maan / pois paiskataan. 

Kaikkein oudoimmiksi uskomamme 
suomen sanat, joista emme kuitenkaan 
halunneet tinkiä, päätettiin selittää sekä 
virsitekstin alla että vielä erikseen Sa-
naselityksiä-osastossa kirjan lopussa. 
Veisaaja saanee nyt selville, mitä tar-
koittavat sanat: ies, kaltio, kätkyt, saar-
rostaa, vaula - tuskin niiden merkitystä 
tuntevat edes kaikki suomensuoma-
laiset. 

Eräät oudoksuttavat sanat pohjautu-
yat raamatunkohtiin, joilla on tietty 
teologinen merkityksensä. Nekin seli-
tetään kirjan lopussa: 
Tee kuten Abraham, valaise liekkinä 
öisel/ä tiellä, tulipatsas, pilvipatsas, 
Hengen miekka, savea pyörä pvörit-
tää, olen myyty orjuuteen, kaksitoista 
pylvästä - tämäntyyppiset sanonnat on 
varustettu viittauksella raamatunjakei-
sim. Tietysti on selitetty latinan-, krei-
kan- ja arameankieliset termit. 

Otimme palautteesta melkoisesti on-
keemme. Muutaman kerran jouduim-
me sen perusteella korjaamaan koko-
naisen ajatuskulun, joka osoittautui 
epäselväksi, jopa käsittämättömäksi. 
Outona pidettiin esimerkiksi sanontaa 
Käteni kuin nuoren jousen / nostan 
puoleen taivaanmaan - mikä on nuori 
jousi, kysyttiin. Entä mitä tarkoittaa 
lause näen kaikkia aamuja nuorem-
man maan? Joku huomautti, että ska-
pandets ande on luomisen eikä luo-
vuuden henki. 

Uskallan koko työryhmän nimissä an-
taa uutterille ja perusteellisille palaut-
teen lähettäj ilie runsaat kiitokset! Hej-
dän ansiotaan on, ettei suomennok-
semme paikka paikoin "käändynyt 
käändymättömäxi". 

Musiikkiin mukauttaminen 
Työn loppuvaiheessa laadimme kirkko-
muusikoidemme esityksestä ohjeet, 
joita pyrimme noudattamaan sovitta-
essamme käännöksiämme sävelniiin. 
Halusimme, että pitkää säveltä vastaisi 
tekstissä pitkä tavu, lyhyttä lyhyt. Han-
kalimmat sovitettavat ol ivat varmaan-
km vana- ja pvhä-sanat. Jumalan sa-
nasta laulettaessa sana ej ole korvatta-
vissa millään muulla termillä, eikä 
pyhäkään, kun lauletaan pvliä, pvhä, 
pyhä. Näiden sanojen ensimmäisen 
tavun osuessa vaikkapa kolmijakoisen 
sävelmän pitkälle sävelelle tulokseksi 
saadaan saaaana ja pvvvvhä - mutta 
mitään ej ole tehtävissä. 

Toinen musiikkiin mukauttamisen 
vaikeus syntyi säkeiden alun paino-
tonta kohotahtia tekstiin sovitettaessa. 
Paras esimerkki lienee tuttu "Enkeli 
taivaan" -virsi. Ruotsin virsikirjan sä-
velmässäjokainen säe alkaa painotto-
malla kahdeksasosanuotilla, kun sä-
velmä muuten kulkee neljäsosin. Ej siis 
mitenkään käy laulaminen enKEEli 
taivaan... Ruotsin kielessä ongelmaa 
ej ole, koska ruotsintaja löytää riittä-
västi käyttökelpoisia yksitavuisia sa-
noja, mutta etsipä sellaisia suomen kie-
iestä! Ruotsin virsikirjan vers jo Luthe-
rin jouluvirrestä (125) käsittää sitä 
paitsi peräti 15 siikeistöä,jajokaisessa 
niissä neljä säettä, joten oli löydettävä 

Kaikkein oudoimmat suomen 
sanat selitetään virsitekstin alla 
sekä Sanaselityksiä-osastossa 
kirjan lopussa. 
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15 x 4 eli 60 yksitavuista suomen sanaa 
säkeiden alkuun. Nostakaamme hattua 
Niilo Rauhalalle, joka onnistui kuin 
onnistuikin! 

Kohotahti koitui ongelmaksi toisel-
lakin tavoin. Moni kohotahtivirsi al-
kaa nousevalla kvartilla, jonka huip-
pusävelestä hypätään perussäveleen; 
ios siis virren sävellaji on esim. B-duu-
ri, hypätään F:stä B:hen. 
Aloitin virren 98 käännöksen säkeellä 
Ihmeitä sanat aikaan saa''at. Hyväk-
syttyämme ohjeemme näin ci enää voi-
nut aloittaa, koska ylöspäinen hyppy 
aiheutti ruman painottumisen ihMEltä. 
Oli pakko korjata - nyt virsi alkaa: Voi 
hyvä sana ihmeen tuottaa - ia paino 
osuu Iuontevasti hyvä-sanan ensim-
mäiselle tavulle. 

Hankaluuksia tuottivat myös marssin-
omaiset, runsaasti pisteehhisiä nuotte-
ja sisältävät sävelmät, joita varsinkin 
anglosaksistyyppisiin hengellisiin lau-
luihin on laadittu kosolti. Niilo Rau-
hala käänsi virttä Kiiruhda rakkaan 
Jeesuksen luo. Ensimmäisessä versi- 

ossa sävelmän pisteellisyys aiheutti 
esimerkiksi lauseen: 

Kiiruhda, turvaa Vaaaapahtajaan, / 
torjuua voitko rakkaaaauttaan. 

Ej kuulostanut hyvältä. Niilo korjasi: 

Kiiruhda, turvaa nyt Jeesukseen, / 
luottaa saat Herran rakkauteen. 

Säepari toipui nilkutuksestaan lähes 
täysin - jäj vajn rakkaaaauieen osoit-
tamaan, että ihan täydellinen sävel-
mään mukauttaminen ej usejnkaan 
onnjstunut. 

Ohjeiden soveltaminen pakotti mej-
dät korjaamaan kovin monia kään-
nöksjämme, mutta siitä seurasj tyy-
tyväisyys: havaitsimme, että virsien 
laulettavuus parani huomattavasti. 
Kannattj nähdä vaivaa! Käytäntö tart-
tuj korvjjmme siinä määrjn, että Suo-
men virsikirjaa vejsatessa kokee han-
kaluuksja: sitä aikanaan laadjttaessa 
tekstin ja musjikin yhteen sovittami-
seen ej ole paneuduttu, ej ajnakaan 
rjittävästi. 
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Virsien kielimaailma 
Kerran käändv käändymäsrä, 

wäändwnästä, 
Käändy käändwnättörnäxi. 
Käändv käs/cvllä cowalla, 

caickiwallan, 
Tyhjäxi tawattomaxi. 

Nom laulaa Johan Cajanus, joka 25-
vuotiaana kuolinvuoteellaan 1681 - 
niin kerrotaan - suomensi ja muokkasi 
Lasse Lucidorin virrestä" Usle men-
skobarn, betrakta" jykevän kuole-
manvirtensä" Etkös ole ihmis parca 
aiwan arka". Lainaamani neljästoista 
säkeistö on Cajanuksen omaa tekstiä: 
hän kuvaa, miten taivaankappalei-
den vyöryvä liikekin kerran seisahtuu 
Kaikkivaltiaan käskystä - miksei siis 
ihminen ymmärrä eikä hyväksy, että 
kaiken, hänenkin, on kuoltava. 

Cajanuksen virsi poikkeaa ilmaisultaan 
ja kielikuviltaan muusta 1600-luvun 
virsirunoudesta - sitä leimaa sekä ru-
noilijan väkevä lahjakkuus, jonka kos-
ketuksesta Lucidorin sovinnainen virsi 
muuttuu aivan uudeksi - että syvästi 
koettu oman eksistenssin rnitättömyys 
ja katoavaisuus. Siksi Cajanus yli kol-
men vuosisadan takaa yhä puhuttelee 
Ihmis parcaa: hänen kokemuksensa 
kuolemasta on kaikille yhtä tuttu kuin 
kuolema väistämätön. 

Entä muun virsirunouden 
kieli ja kuvasto? 
Ruotsin virsiä kääntäessäni kom mo-
nesti sukeltavani suljettuun kielimaa-
ilmaan, joka ci tunne oman aikamme 
taapertajan arkikokemuksia. Ruotsin 
virsikirja on kyllä sekä kieleltään että 
teologialtaan huikeasti avarampi, roh-
keampi ja monipuolisempi kuin sisa-
rensa Suomessa, mutta silti suurim-
malta osaltaan vain riimitettyä teolo-
giaa. Ehkä virren ej ole määrä rnuuta 
ollakaan, mutta jäin usein kysymään, 
onko sinänsä kenties järkkymättömiä 
teologisia totuuksia pakko aina ilmais-
ta samalla tavalla, samoilla sanoilla, 
samoilla kuvilla - ejkö löydy mitään 
muuta? Ketä teksti puhuttelee, kenelle 
se on ajankohtainen, kenelle ruotsalai-
selle, kenelle ruotsinsuomalaiselle? 

Virsirunouden kukoistusaikana voi-
taneen pitää 1500 ja 1600 -lukuja. 
Silloin syntyi protestanttisen seura-
kuntavirren malli ja rakentui virsien 
ajatus- ja kielimaailma. Sen rakenta-
jista lähes kaikki olivat pappeja. 

Virrentekijöiden olisi ehkä pitänyt ky-
syä itseltään puhuttelevuuskysymys 
jo alun perin. Heidän yhteiskunnalli-
sesta asemastaan varmaankin johtui, 
että kysymys ej juolahtanut heidän 
mieleensäkään. 

Nyt osaamme jo kysyä, edustivatko 
tuon ajan vinet veisaajien, siis seura-
kunnan, vai säeseppojen, siis papis-
ton, tulkintaa kristillisestä uskosta ja 
kristittynä elämisestä? Vastaus tuntuu 
selvältä: papistohan niissä tarjoaa lau-
malleen ajattelun ja elämän tulkinnan 
mallin. Kenties sen antaminen kuului 
papiston tehtäviin, mutta voj kysyä, 
kuinka kauas tavallisen talonpoikaisen 
kansan yhteiskunnallisesta kokemuk-
sesta ja myös kielimaailmasta pappi 
joutui jo yksin oppineisuutensa ja sää-
tynsä vuoksi. 

Kannattaa myös muistaa, että Ruotsin 
virsikirjat tehtiin Kuninkaallisen Ma-
jesteetin käskystä. Ne olivat valtioval-
Ian virallisia kirjoja, ja hyvin luultavas-
ti niidenkin avulla haluttiin lujittaa 
uskontopakon säätäneen valtakunnan 
yhtenäisyyttä, perustella esivallan ole-
muksen ja sen kaikkien toimien ju-
malallisuutta sekä taivuttaa kansaa 
kuuliaisuuteen ja järjestykseen. Vir-
sirunoilij at toimivat esivallan tahdon 
tuikkeina kansan suuntaan. 
Maailmankuvaltaan aika oli toinen 
kuin nykyinen: teologia piti kiinni raa-
matun sanainspiraatio-opista, jonka 
mukaan jokainen raamatun kirjain oh 
Pyhän Hengen inspiroimaja siis ereh-
tymätön. Siitä seurasi tietenkin, että 
myös raamatun tarj oama maailman-
kuva oli virheetön. Siihen uskoivat 
sekä virsirunoihijat että virren veisaajat 
- luonnontieteen uudet oivallukset ej-
vät sitä vieläjärkyttäneet. 

Pahaa pelkään, että virsien vanha, ny-
kyihmisehle yhä oudompi kiehimaailma 
ja sen toverina kestämätön maailman-
tulkinta ovat hurskaina ja huomaamat- 
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tamme hiippailleet nykyisiin virsikir-
joihimme saakka. 

Iloitkaa silti, ruotsalaiset, myös te,jot-
ka laulatte virsiä suomeksi. Ruotsin 
virsirunoilijat - Olov Hartman, Britt G. 
Hallqvist, Anders Frostenson, Marga-
reta Melin ja eräät muutkin - ovat 
monissa virsissään murtautuneet ulos 
virsien vanhahtavasta kielimaailmas-
ta, uskaltautuneet ohjaamaan sekä aja-
tuksensa että kielensä uusille urille. 
Joskus - niin rohkenen väittää - virsi 
näyttää suomen kieleen kääntyessään 
entisestäänkin rikastuneen ja syven-
tyneen. 

Otan esimerkiksi kaksi Anna-Maija 
Raittilan käännöstä. 

Virressä 352 Frostenson käyttää imper-
fektiä kertoessaan tien poskessa is-
tuneesta sokeasta kerjäläisestä (Mark. 
10) tai Sykarin kaivolla vettä ammen-
taneesta syntisestä naisesta (Joh. 4); 
näin hän viittaa Uuden Testamentin 
tuttuihin kertomuksiln: 

En vanlig dag satt tiggaren vid vägen... 

En vanlig dag gick synderskan till brun-
nen... 

Entä Anna-Maija? Syystä tai toisesta 
hän muuttaa imperfektin preesensiksi: 

Vain arki, niin kuin tuhat muuta 
ennen. 
Sokea kerjäläinen odottaa. 
Vierelle astuu toinen, koskettaak-
seen, 
ja silmiin taivaan valon vuodattaa. 

Vain arki, kaivolle käy nainen 
yksin, 
saa ikilähteen vettäjuodakseen. 
Arkena onkin kaikki mahdollista, 
kun joku luottaa 
Herraan Jeesukseen. 

Aikamuoto muuttuu, ja kas, teksti ak-
tualisoituu! Mennyt tulee kohti, tähän 
päivään, omaan aikaamme, ja virsi 
laulaa: tänäänkin sokea kerjäläinen 
kaipaa, tänäänkin syntinen nainen 
odottaa - ja tänään, arkena, hänkin 
tulee, Kristus, vapauttaja. 

Viimein Frostensonin jo ruotsinkie-
lisenä kuviltaan aivan uudenlainen, 
upea virsi 311 virsikirjan osastossa "Li-
vets gåva och gräns". Toinen säkeistö 
ruotsiksi: 

Och jag stiyker från pannan min 
sömn 
i en värld som har vaknat just nu, 
och hur vintrarna var har jag 
glömt 
i en sommar som aldrig tar slut. 
Jag hör skratten från lekande barn 
och jag själv är ett barn i Guds 
famn 
och mitt hem är den kärlek som var 
och som är 
som är och som alltid finns kvar 

Anna-Maija: 

Unet pyyhkäisen otsalta pois. 
Ke vätaani ua kuulostelen. 
Mihin haihtuivat talvetjajää? 
Suvi totta on, lempeys sen. 
Ja me nauramme, leikimme taas, 
lsä lapsia keinuttelee. 
Koti ainoa, rakkaus murtumaton 
meitä kaikkia kannattelee. 

Frostensonin aforistinen, sanoilla leik-
kivä ilmaisu syvenee kuviksi taivaan 
kevätaamun kuulosteluun heräävästä 
lapsesta ja Isästä, joka siellä keiriutte-
lee leikkiviä ja nauravia lapsiaan sy-
lissään. Kuinka huikealta tuntuukaan 
laulaa Anna-Maijan säkeitä valssina 
keinuvalla virren sävelmällö! 
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Kaupunkipyörä ja muita 
kesäsanoja 
Koska kesä on tänä vuonna jatkunut ainakin syyskuun 
puoleen väliin, Kielitoimisto esittelee lukijoille kym-
menen kesäistä uutta sanaa, joita vol vielä maiskutella 
näin syksyn kynnykselläkin. Sanoista jokunen on jo 
CD-Perussanakirjassa ja osa tulossa sen seuraavaan ver-
sioon; mukana saattaa olla myös vain hetken eläviä 
päiväperhosanoj a... 

eukonkanto 
Koonnut 	leikkimielinen juoksukilpailu, johon 
Riitta 	miehet osallistuvat naista (yleensä se- 

Eronen lässään) kantaen 

festarit 
(musiikki)festivaalit, juhlat; vars, rock-
festivaaleista 

kaarnikka 
variksenmarj a; pohjoissuomalaista 
murresanaa kaamikka on ruvettu käyt-
tämäin variksenmarjajalosteiden, 
esim. mehun, markkinoinnin yhtey-
dessä 

kaljateitta, olutteitta 
ulkotiloissa, varsinkin kesäjuhlissa ja 
festivaaleilla, sijaitseva tilapäinen 
oluenmyyntipiste 

kaupunkipyörä 
Helsingin kaupungin asukkailleen 
kesäkaudeksi tarjoama polkupyörä, 

jota panttia vastaan voi käyttää kau 
pungin alueella kulkemiseen 

pappamopo 
ikäihmisten suosima, useinjo vanhaja 
hitaanpuoleinen mopo 

pehmis 
tavallista pehmeämmäksi kuohkeutet-
tujäätelö, pehmojäätelö, engi. soft ice 

pistokkaat 
kantapäästä avoimet naisten kengät 

rantalentis 
rantalentopallo, engi. beach volley 

terassikeli 
ravintoloiden ulkotiloissa eli terasseil-
la istuskeluun sopiva kaunis ja lämmin 
kesäsää 
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Vanhempi vai vanhahko 
herra? 
Vertailuasteilla eli komparaatiolla osoitetaan adj ektii-
vien kuvaaman ominaisuuden määrää. Vertailuasteita 
käytetään eri kielissä hieman en tavoin, esimerkiksi 
ruotsissa osittain väljemmin kuin suomessa. Oikean 
komparaatiomuodon valinta tuottaa j oskus vaikeuksia 
jopa suomen kieltä ammatikseen käyttäville. Miten 
ohj eet menevätkään? 

Riitta 
Eronen 

Adjektiivien komparaatiomuotojen 
avulla voidaan osoittaa ominaisuuden 
määrän kolmea eri astetta: Positiivi 
(pieni) on perusmuoto; komparatiivi 
(pienempi) kertoo, että ominaisuutta 
on perusoletusta enemmän; superlatii-
vi (pienin) osoittaa ominaisuuden 
suurinta määrää. 

(kattava, luova; oppinut; rakastettu, 
hillittv). Tällöin ne myös komparoi-
tuvat muiden adjektiivien tapaan (ra-
kastetuin kaikista saduista). 

Poikkeuksellisia 
vertailumuotoja 

Paitsi adjektiiveja ja partisiippeja, 
myös niistä johdettuja tekemisen ta-
paa ilmaisevia adverbeja komparoi-
daan (hienosti, hienoinmin, hienoim-
min, luovasti, luovemmin, luovimmin). 
Näistä superlatiivi herättää joskus ky-
symyksiä, koska sillä on olemassa kak-
si erilaista adverbijohdinta, -in ja -ten. 
Joihinkin sanatyyppeihin voidaan lut-
tää kumpi vain: parhaiminin 'parhai-
ten (kuten eniten ja vähiten), helpoim-
min helpoiten, pahimmin pahiten. 
Useirnpiin sanatyyppeihin kuitenkin 
käy vain -in (hurjiinmin, suloisimmin), 
joka kannattaa valita, jos on epävar-
rna (esimerkiksi kauneiminin eikä kau-
neiten). 

Muodollisesti oikein johdetut 
hyvempi ja hyvin ovat yleiskielen 
kannalta vääriä tai lastenkielisiä. 

Suomessa on mahdollista komparoida 
myös substantiiveja, etenkin sellaisia 
suuntaa ja paikkaa ilmaisevia sanoja 
kuin vaikkapa länsija ranta: lännempi, 
rann impana. Verhien partisiippimuo-
doista monet vakiintuvat adjektiiveiksi 

Suomen vertailurnuodot ovat melko 
säännönmukaisia. Kuten joissain muis-
sakin kielissä, adjektiivi hyvä on en-
tyistapaus; sen komparaatiomuodot 
parempi ja paras (— parhainl perus-
tuvat vanhaan, muuten kielestämmejo 
kadonneeseen para-adjektiiviin. Paras 
ei olekaan muodoltaan, vaan ainoastaan 
merkitykseltään superlatiivi. Muodol-
lisesti oikeinjohdetut "hyvempi"ja "hy-
vin" ovat yleiskielen kannalta vääriä tai 
Iastenkielisiä. Jotkut kielenkäyttäjät nä-
kevät muodoissa merkityseroa esimer-
kiksi siksi, että pareinpi sydän kuulos-
taa lääketieteelliseltä ominaisuudelta, 
kun taas "hyvempi sydän" kuvaisi hen-
kistä ominaisuutta. 

Myös ruoasta puhuttaessa olisi merki-
tyseroa sillä, onko se "hyvempää" (rna-
ku) vai parempaa (ravintoarvo). Ruot-
sissa on ilmeisesti kehittynyt tällainen 
merkitysero, mutta suomessa vastaavaa 
ei ole ainakaan virallisesti tehty. 

Poikkeuksellinen komparaatio on 
myös adjektiivil!a lvhyt, jolla on sekä 
säännönmukaiset vertailumuodot ly-
hveinpija lvhvin (vii. ohuenipi, ohuin) 
että vanhaan Ivhä-sanaan perustuvat 
komparaatiomuodot lyhempi ja ly-
hin. Sanalla pitkä taas on kaksi hyväk- 
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syttävää komparatiivimuotoa, sekä 
pitempi että pidempi, superlatiivi on 
pisin. Sanan paljo komparatiivimuo-
dot ovat eneinpi, enin (yleiskielestä on 
kadonnut perusmuoto enä, joka kui-
tenkin tunnetaan paikannirnien osana). 
Tavallisemminhan niitä käytetään ad-
verbeina: paljon, enemmän, eniten. 

Vertailuasteiden 
muodostus 
Komparatiivin tunnus on mpi, (taivu-
tettaessa mpa : mma mpä - mmä). 
Super!atiivin tunnus on in (taivutetta-
essa imma - immä : impa impä, 
monikossa impi . immi). Komparaa-
tiomuotoja koskevista oikeinkirjoi-
tusongelmista yleisimpiä on se, tuleeko 
taivutusmuotoihin n vai m. Aäntä-
myksen mukainen m on oikein myös 
kirjoitettaessa 	kornparatiivissa aina: 
suurempaa (ei; "suurenpaa"), suurem-
man; ja superlatiivinkin taivutusmuo-
doissa on m aina paitsi t:n edellä: suu-
rimmat, suurimpien; suurinta. 

Hienoin ja pyhin. Tunnuksia adjektii-
veihin liitettäessä sanavartaloissa ta-
pahtuu erilaisia äänteenmuutoksia ja - 
katoamisia. Kaksitavuisten adjektii-
vien loppuvokaalit o, ö, ujav säilyvät 
sekä komparatiivissa että superlatii-
vissa (hienompi, hienoin; tylympi, 
iylyin). Sen sijaan loppuvokaalit a ja ä 
muuttuvat e:ksi komparatiivissa ja 
katoavat superlatiivin i:n edellä (arka, 
arempi, arm; sula, sulempi, sulin, 
pyhä, pyhempi, pyhin). 

Laihin ja vankin, mutta saidin tai sai-
dom. Edellä mainittuihin sääntöihin on 
aikaisemmin hyväksytty yksi poikkeus, 
nimittäin kiva, jonka vertailumuodot 
voivat olla sekä kivempi, kivin että ki-
vampi, kivoin. 
Nykynäkemyksen mukaan myös jois-
takin harvinaisista tai (kivan tavoin) 
arkityylisistä adjektiiveista voidaan 
käyttää samaan tapaan rinnakkaisia 

muotoja. Esimerkiksi sanan saita su-
perlatiivi voi olla paitsi saidin myös 
saidoinja adjektiivin risa komparatiivi 
risampi ja superlatiivi risoin. Taval-
lisimmin kuitenkin sääntö pätee, eli 
komparoidaan esimerkiksi laiha, lai-
hempi, laihin ja vankka, vankempi, 
vankin. 

Suurempi ja kiltimpi. Kaksitavuisten, 
perusmuodossa i-loppuisten mutta 
taivutettaessa e:llisten (eli e-vartalois-
ten) adjektiivien e säilyy komparatii-
vissa mutta katoaa superlatiivissa: 
suuri, suurempi, suurin. Sen sijaan 
i-llisinä taipuvien (eli i-vartaloisten) 
adjektiivien superlatiiviin tulee muo-
don hahmoa selkeyttävä e: kiltti, kil-
timpi (ei siis "kiltempi"), kilrein; siisti, 
siistimpi, siistein. Samalla tavalla kom-
paroituvat myös useampitavuiset i-
loppuiset sanat (stabiili, stabiilimbi, 
stahiilein, sin7ppeli, simppelimpi, simp-
pelein). 

Alttein, kaunein, raitteinja tiivein. Van-
hojen i-vartaloisten adjektiivityyppien 
altis, raitis ja tiivis superlatiivi tuottaa 
joskus vaikeuksia. Muistisääntönä voi 
pitää, että se on samanlainen kuin tu-
tumman, useammin käytettävän kau-
nis-adjektiivin superlatiivi - siis alttein, 
raittein, tiivein, kuten kaunein. Niinpä 
esimerkiksi sanan kotoisa komparatiivi 
on kotoisampi, mutta sanan kotoinen 
komparatiivi kotoisempi. 
Kielessä sanoja käytellään ongelmitta 
rinnakkain, eikä vertailumuotoa tule 
edes miettineeksi, ellei sitten synny 
kiistaa siitä, kumpi tai mikä muodoista 
on oikein. 

Matalampi ja tanakin (tai tanakoin). 
Useampitavuisten adjektiivien vertai-
luasteiden erona kaksitavuisiin on var-
sinkin se, että niiden loppuvokaali a tai 
ä ei muutu e:ksi. Esimerkiksi sanan 
matala komparatiivi ei ole "matalempi" 
vaan matalampi. 
Vanhastaan ohjeeksi on annettu myös, 
että kaikkien a- ja ä-loppuisten ad-
jektiivien loppuvokaali katoaa super-
latiivin i:n edellä: samoin kuin sanasta 
matala tulee matalin, tulee kiharasta 
superlatiivissa kiharin ja tanakasta 
tanakin. Viimeksi mainittuun sana-
tyyppiin hyväksytään nykyään myös 

Sanan saita superlatiivi voi olla 
paitsi saidin myös saidoin ja adjek-
tiivin risa komparatiivi risampi ja 
superlatiivi risoin. 
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o:llisia muotoja, eli voidaan sanoa 
myös tanakoin. 

Kirkkaampivetinen tai kirkasveti-
sempi. Suomessa on runsaasti men-
loppuisia yhdyssana-adjektiiveja, 
joiden alku- eli määriteosajo on adjek-
tiivi: kirkasi'etinen, kirkasotsainen. 
Mikäli sanan merkitys on konkreet-
tinen, komparatiivimuoto voidaan 
johtaa yhtä hyvin joko määriteosasta 
(kirkka(impivetinen) tai loppu- eli 
perusosasta (kirkasvetisempi) - mo-
lempia osia ej komparoida, eli muoto 
"kirkkaampivetisempi" on väärin. ios 
sanan merkitys on eriytynyt (kuvallis-
tunut, abstrakti), komparoidaan vain 
perusosaa (kirkasotsaisempi). Myös 
inen-loppuisen yhdyssanan määri-
teosana oleva pronomini mo/ii kom-
paroituu: monitavuinen, useampita-
vuinen ej kuitenkaan, ios sanalla on 
kuvallinen merkitys: monimielinen, 
monimielisempi; monipolvinen, moni-
polL'isempi. 

Vertailuasteiden käyttä 
Komparatiivimuotojen käytössä syn-
tyy joskus sekaannuksia sanan mitä 
yhteydessä. Ilmaus mitä - ritä edel-
lyttää komparatiivia: mitä suurempi, 
sitö parempi. Mutta ios kyseessä on 
niin sanottu absoluuttinen superlatii-
vi, jolla ilmaistaan ominaisuuden erit-
täin suurta määrää, komparatiivi ej käy. 
Sanotaan siis vaikkapa mitä omituj-
simpia (ei"mitä omituisempia" ) tari-
noita, mitä suurin ja mitä para sta. 
Sama pätee adverbien yhteydessä: voin 
mitä parhaiten. 

Komparatiivimuotoja käytettäessä 
pitäisi ilmetä, mihin kyseenä olevaa 
ominaisuutta verrataan. Vertailukohta 
osoitetaan sanan kuin avulla (nuorempi 
kuin Pekka) mutta myös vertailukoh-
teena olevan sanan partitiivimuodon 
avulla: pekkaa pahempi. Sellaisia 

vertailukohdattomia ilmauksia kuin 
"suurempi summa rahaa" pidetään 
ruotsinvoittoisina ja suomen kannalta 
väärinä svetisismeinä. Suomeksi sano-
taan suurehko tai me/ko ,ruuri tai yksin-
kertaisesti suuri summa rahaa. Joissain 
hieman epävirallisissa yhteyksissä yk-
sinäinen komparatiivi elää meilläkin 
sitkeästi. Varsinkin ystävänhakupals-
toilla tapaa edelleen "vanhempia" ja 
"varttuneernpia" herroja. Syynä voi 
olla se, että komparatiivi kuulostaa peh-
meämmältä kuin sana vanlia/iko, van-
hasta puhurnattakaan. Esimerkiksi 
vahus-sanaa ej suomessa kuitenkaan 
voi korvata komparatiivimuodolla van-
hempi. 

Komparatiivi, jossa ej ole vertailukoh-
taa, on kuitenkin vakiintunutjoihinkin 
ammattinimikkeisiin (nuoreinpi ich-
ton, vanheinpi suunnirteiija) sekä eräi-
sim fraaseihin (ej ihmeempää, ci kum-
mempaa vastauksena kysymykseen 
"Mitä kuuluu?"). 

Viimeisin = toistaiseksi viimeinen. 
Jonkin ominaisuuden ääripäätä jo si-
nänsä kuvaavat adjektiivit eivät yleensä 
komparoidu (esimerkiksi ilmainen). 
Kuvallisesti sanoja käytettäessä kui-
tenkin lähes mikä tahansa adjektiivi 
saattaa komparoitua (vaikkapa sana 
alaston: alastomin totuus). Jo itsessään 
äärimmäisyyttä osoittavan sanan vii-
meinen superlatiivi viin?eisin on oppi-
kirjoissa yleensä kehotettu korvaamaan 
esimerkiksi sanalla uusin tai tuorein. 
Ohjeista huolimatta viimeisin on kui-
tenkin sitkeästi elänyt suomen kielessä, 
mikä on osoittanut sen tarpeelliseksi 
ilmaisukeinoksi. Tämän on todennut 
myös suomen kielen lautakunta, jonka 
mukaan sanalle viimeisin onkin kehit-
tynyt merkitys 'toistaiseksi viimeinen', 
eikä sen käyttöä enää pidetä virheenä. 

Vertailuasteista tarkemmin ks. Kielikello 1/2002 
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laysymyksid 

Kun Uudenmaan Rakuunapataljoonasta Suomessa (ent. Hakkapeliitat) 
aikoinaan poistettiin hevoset, sanottiin virallisesti, että: "Rakuunapa-
taljoonajalkautettiin." Kun sotilaille sitten hevosten sijasta annettiin 
polkupyörät, tuleeko asia ilmaista: "Rakuunapataljoona pyöräytettiin" 
vai 	rakuunapataljoona pyöritettiin?" 

Entinen Ulaani 

Kieliviestin toimituksessa jäätiin sanojen asemesta miettimään, vieläkö 
kyseinen pataljoona ylipäätään liikkuu polkupyörällä. Ymmärrämme 
kysymyksen kielellä leikittelyksi ja toivomme, että useammat ruotsinsuo-
malaiset harrastaisivat sitä sekä omaksi että muiden iloksi ja hyödyksi. 

Samantapaisesta sanojen monimerkityksisyydestä on kyse seuraavissa 
viesteissä, jotka eräs lukija on lähettänyt toimitusta piristääkseen. 

Aika jätti. 

Pyörällä päästään. 

Koulussa on käytävä. 

Yksimerkityksinen, mutta varsin herkullinen on rnyös seuraava kertomus 
lomailevasta rovastista. 

On kiva rovasti, sanoi onkiva rovasti, ja onki varovasti. 

Yhteen ja erikseen kirjoittamisen merkitystä kuvaa myös 

Ej omena puusta kauas putoa, ej omenapuusta kauas putoa 

Eivätkä leikkimiskeinot vielä lopu tähänkään. Yksi monia viihdyttävä tapa on 
keksiä palindromeja, symmetrisiä merkkijonoja, jotka ovat samoja luettuna 
vasemmalta oikealle ja oikealta vasemmalle. Nämä voivat olla hyvinkin pitkiä 
lauseita. Tässä esimerkkinä vain muutama yksinkertaisemmasta päästä. 

Madam 

Saippuakauppias 

Niina aja Kajaaniin. 

Kieli ej siis suinkaan ole vain vakava ja juhlallinen asia, vaan se taipuu 
helposti myös leikittelyyn ja hullutteluun. Kehotamme kaikkia vaalimaan 
äidinkielensä tätäkin puolta! 
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Onko uunissa henki? 
Ruotsiin teollisuustöihin muuttaneet suomalaiset 
joutuivat keksimään suomalaisen suuhun sopivia 
vastineita ammattitermistölle. Varhaisimpien muut-
tajien ammattisanasto oll puutteellinen, sillä suurin 
osa heistä oli kotoisin Suomen maaseudulta. 

Raqa 
Kan gassalo 

Sundsvallissa on yksi Ruotsin tärkeim-
piä tuotantolaitoksia, maan ainut alu-
miinitehdas. Vuosikymmenten kulu-
essa tehtaan omistajat ovat vaihtuneet 
useaan kertaan, mutta ensimmäisen 
omistaj ansa mukaan laitos tunnetaan 
edelleen yleisesti nimellä Gränges. Ja 
kuten Ruotsin teollisuudessa muuten-
kin, Grängesil läkin on perinteisesti 
tehty työt paljolti suomalaisin voimin. 
Tehtaan ollessa laajimmillaan oli nom 
puolet työntekijöistä suomalaisia, ja 
suomi on ollut siellä yhtä tärkeä kieli 
kuin ruotsikin. 

Alumiinia Grängesillä valmistetaan 
allasmaisissa avouuneissa, elektro-
lyysin avuhla. Teräksinen uuniallas toi-
mii katodina, elektrolyyttina käytetään 
altaassa olevaa kryoliittisulaa, ja ano-
dina on sulaan laskettu hiihianodi, jo-
hon virta johdetaan terässauvojen eli 
puittien välityksellä. Syntyvä alumiini 
kerääntyy alimmaksi altaan pohjalle. 

Kaikkia termejä ci kuitenkaan aina 
osattu eikä ehkä haluttukaan kääntää, 
koska suomensuomalainen sana ej 
aivan vastannut Ruotsissa tarvittavaa. 
Niinpä sanoja lainattiin ruotsista sel-
laisenaan, äänneasua vain vähän muu-
tettiin. Esimerkiksi alurniinisulan kul-
jetusastioiden puhdistuksesta, joka 
ruotsiksi on skänkbilning, tuli senkan-
piilausta ja työn tekijästä senkanpii-
ian, jonka tehtävänä oli piilata senkar. 

Ej senkanpiiiaus hevillä suomeksi 
kääntyisikään. Ruotsin sana skänk tar-
koittaa sanakirjojen mukaan valuas-
tiaa, mutta sitä ci Grängesillä hahuttu 
käyttää, ehkä siksi, ettei kyseessä ole 
valuastia vaan metalhisulan kuljetusas-
tia. Ruotsin sanaa hila vastaa suomessa 
vanhastaan sana piiluta mutta nyky-
kielessä se on vähäkäyttöinenja hiittyy 
yleensä puun veistämiseen, kun taas 
senkanpiiiaus tehdään poralla. 

Sanat sovitettiin 
suomalaisen suuhun 
Termi hiekkaj,uhallus puolestaan on 
suomen kielessä nykyään tavalhinen. 
Siitä käytetään kuitenkin Grängesihlä 
vastinetta plestaus ja työn tekijää sano-
taan plestariksi. Nämäkin sanat ovat 
mukaelmia ja tulevat ruotsin sanoista 
blästring ja blästrare. Sananalkuinen 
pehmeä b on vain muuttunut helpom-
min ääntyviiksi p:ksi ja sanan keskellä 
ohevasta konsonanttirykelrnästä on 
pudotettu r pois, jotta sana sopisi pa-
remmin suomalaisen suuhun. 

Miksi sitten ci ruvettu käyttämään suo-
malaisia sanoja, kun kerran ruotsalaiset 
eivät tahtoneet suuhun sopia? Syynä 
saattaa plestauksen osahta ohla sanojen 
käyttöön tulon aj ankohta. Varhaisim- 

Senkanpii1arin tehtävänä oh 

L piilata senkat. 

Vaikka Grängesil lä ainakin aikaisem-
min tuli hyvin toimeen suornen kielel-
lä, suomalaiset törmäsivät tuhlessaan 
moneen kielehliseen ongelmaan, hei-
dän oli löydettävä suomalaiset vasti-
fleet työssä vaadittavalle ammattiter-
mistölle. Tarvittiin työntekoon liittyviä 
käytännön sanoja. 
Osalle sanoista höytyi suora vastine suo-
mensuornesta. Niinpä sanoista hjälm ja 
overail tuli kvpäräja haalarit. Tai ruot-
salainen sana käännettiin suomeksi: 
sanoista ugnskötsel ja ugnskölcire tuli 
uuninhoito ja uuninhoitaja, ja sanoista 
buitdragn ing ja huitclragcire tehtiin 
pultinveto ja pultinetöjä. 
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pien muuttaj ien sanavarastosta hiek-
kapuhallus varmaankin puuttui, sillä 
suurin osa heistä oli kotoisin Suomen 
maaseudulta, missä tällaista koneellista 
menetelmää ej ehkä tunnettu samalla 
tavoin kuin nykyään. Kerran kieleen 
tultuaan plestaus pysyi plestauksena,ja 
uudetkjn grängesläiset ovat ottaneet 
sen omakseen. 

Sanavalintoihin vaikutti 
myös ehkä halu osoittaa 
kiel itaitoa 
Ruotsalaisen sanan käyttöön oton syy-
nä on joissakin tapauksissa saattanut 
olla myös siirtolaisen halu samastua 
ruotsalaisiin, halu osoittaa että ruotsin 
kieli alkaajo olla hallussa. Luultavasti 
sanat suuttaus ja suuttari ovat syn-
tyneet juuri tästä syystä. Olisivathan 
tarjolla olleet tuikitavalliset vastineet 
nuohoaminenja nuohooja. Mutta suut-
taus ja suuttari sopivat suomalaisen 
suuhun, jane on siis ollut heippo ottaa 
käyttöön. Sen sijaan esimerkiksi sana 
gjuteri on vaikeampi ääntää,ja se onkin 
supisuomalaisesti valimo. Kun suo-
men kieleen syntyy uusia verbejä, niis-
tä yleensä tulee -ta/-tä-loppuisia, ns. 
supistuma-verbejä. Vanhoja tällaisia 
verbejä ovat esimerkiksi ta vara ja he-
rätä ja uusia vaikkapa suifata ja mo-
para. Myös Grängesin kielen verbeis-
tä suurin osa on tählaisia, esimerkkeinä 
edellä mainitut piilara ja plestata. 

Verbjen joukossa on kuitenkin eräs 
poikkeus: tappaa. Grängesin uunit ta-
peraan säännölljsin välejn, mikä tar-
koittaa, että alumuinisula imetään uu- 

nista pois. Työ on nimeltään tappa-
mista ja sen tekijä on tappari, ej sen-
tään tappaja. Sanojen kantana on ruot-
sin verbi rappa,joka merkitsee nesteen 
imemistä tai valuttamista, mutta suo-
messa sille ej ole yksisanaista, näppä-
rää vastinetta. Niinpä vanha, hengiltä 
ottamjsta, tarkoittava verbi, joka ään-
teellisesti muistuttaa ruotsin verbiä tap-
pa, on kätevästi siirretty uuteen tehtä-
vään. 

Useimpien grängesläisten puheessa 
tappaa-verbi myös pysyy vanhassa tai-
vutusluokassaan: sanotaan siis yleensä 
minä tapan ja sinä tapat uunin. Mutta 
ajvan mukisematta verbi ej tähän suos-
tu, vaan sitä kuulee joskus taivutettavan 
minä tappaan ja sinä tappaat, ja työn 
nimenä käytetään myös tappaamisraja 
tappausra. Tämänkin verbin teoreet-
tinen perusmuoto saattaisi siis olla -ta 
-loppuinen, siis rapara. 

On Grängesihlä moni muukin sana saa-
nut uuden merkityksen. Tappaminen ei 
siis Grängesillä tarkoita kenenkään, 
hengiltä ottamista. Mutta Grängesin 
uuneihin saattaa ilmestyä henki, joka 
on suomalaistettu asu ruotsin sanasta 
häng nimittäjn anodjn alapinta saattaa 
mennä vähän kuperalle, ruveta riip-
pumaan. Tai uuniin saattaa muodostua 
nappi, joka on henkeä pienempi tappi 
tai nipukka ja jonka suomalaistettu ni-
mitys tulee ruotsin sanasta nabb. 

Ja niinhän on, että henget ja napit on 
uunista poistettava, mutta ej tappamal-
la vaan ne täytyypiilara irtija raakata 
sitten kokonaan pois. 
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Kouluviraston kotisivuilla 
teemana äidinkieli 
Ruotsin kouluviraston kotisivuilla on tietoa monella 
kielellä. Tema mode rsmål - Teemana äidinkieli on 
nimeltään kouluviraston proj ektiluonteinen yritys 
tavoittaa opettajia ja oppilaita heidän omalla 
äidinkielellään. Erikielisten kotisivujen tekij ät pitävät 
yhteyttä toisiinsa ja vaihtavat ideoita ja kokemuksia. 

Tukholman seudun suomenkieliset 
äidinkielenopettajat saivat runsas 
vuosi sitten kouluvirastolta kyselyn 

Marja 	halukkuudestaan ryhtyä pitämään 
Räihä 	suomenkielisiä sivuja. Kiinnostuneita 

ilrnoittautui viisi: Kaarina Bogren, 
Mirja Hedman, Ulla Högstedt, Vappu 
Nuutinen ja Timo Olden. He tekevät 
kotisivuja osa-aikaisesti opetustyön 
ohessa. Varsinainen kohderyhmä on 
suomenkieliset opettajat ja oppilaat. 
Sivuilla on lisäksi yleisiä säännöksiä 
ja määräyksiä, joista on hyötyä sekä 
koulujen muulle henkilökunnalle että 
vanhemmille. 

Tavoitteena on saada koti-
sivuille noln kolmekymmentä 

L_siirtolaiskieltä.  
Ensirnmäisinä kielinä kouluviraston 
kotisivuilla olivat suomi ja arabia, 
mutta eivät suinkaan ensimmäisten 
äidinkielisten sivujen joukossa. 
- Tukholmassa, Norrköpingissä ja 
Malrnössä olivat esimerkiksi poh-
joiskurdit ja persialaiset jo aikaisem-
min saaneet ornat sivunsa kunnan 
kotisivuilla, Ulla Högstedt kertoo. 

Kouluviraston Teemana äidinkieli - 
sivujen määrä kasvaa koko ajan. Nyt 
on mukana lähes parikymmentä kieltä, 
näiden joukossa myös vuttomakieli. 
Uusimpia tulokkaita ovat mm. saame 
ja meänkieli. Tavoitteena on saada koti-
sivuille nom 30 siirtolaiskieltä. Projekti 
kuuluu yhtenä osana hallituksen kun-
nille antarnaan velvoitukseen: sur- 

tolaiskielten asernaa tulee tukea ja 
edistää. 

Erikieliset sivut eivät ole Ulla Hög-
stedtin mukaan yhteismitallisia. 
- Jotkut ovat sivujen ulkoasussa ja 
sisällössä pitemmällä kuin toiset. Si-
vujen tekijöiden valmiudet eivät ole 
yhdenvertaisia, joukossa on sekä alan 
ammattilaisia että harrastajia. Me suo-
menkielisten sivujen pitäjät olemme 
vasta aloittelijoita, ja kaikki hyvät aja-
tuksetja vinkit ovat tarpeen. 

Tietoa oppimateriaalista 
Suomenkielisille sivuille on koottu 
opettajia varten opetusmateriaalia, ja 
sivujen pitäjät toivovat palautetta ja 
yhteyttä Ruotsin suornenkielisiin 
opettajiin. Varsinkin äidinkielenopet-
tajat tekevät hyvin yksinäistä työtä, ja 
siksi tieto hyväksi koetusta, uudesta 
opetusmateriaalista on tervetullutta. 
- Me lähekkäin asuvat voimme yhtei-
sissä kokouksissa keskustella oppi-
materiaalista, näyttää kirjoja ja suosi-
tella niitä. Kaikilla opettajilla ci ole 
rnahdollisuutta tavata toisiaan tai käydä 
Tukholman Suomalaisessa kirjakau-
passa tutustumassa kirjoihin. 

- Kotisivumme ci vielä ole kovin tun-
nettu: Palautetta opettajilta on tullut 
hyvin vähän. Aidinkielenopettajista ej 
ole keskitettyä tietoa, ja yhtenä osana 
kotisivujen pitärnisessä on tavoittaa 
kuntien suomenkieliset opettajat. 

Tukholman alueella toinhii 15 suomen-
kielistä äidinkielenopettajaa. Siitä 
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huolimatta Ulla Högstedt tuntee te-
kevänsä yksinäistä työtä. 
- Siirtolaiskielten opettajissa on var-
masti vielä yksinäisempiä. Tiedän esi-
merkiksi yhden kiinanopettajan, joka 
oli hyvin ilahtunut saadessaan yhteyttä 
muihin äidinkielenopettajiin kotisivu-
konferenssissa. 

Jokaisella siirtolaislapsella on 
oikeus säilyttää kiel itaustansa 
elävänä, vaikka kieltä ej 
puhutakaan kotona. 

Kouluviraston kotisivuilla on yleisiä 
sääntöjä ja määräyksiä äidinkielen-
opetuksesta. Pääsivulta on yhteys esi-
merkiksi kuntiin, joissa järjestetään 
äidinkielen opetusta. 
- Jokaisella siirtolaislapsella on oikeus 
säilyttää kielitaustansa elävänä, vaikka 
kieltä ej puhutakaan kotona ja vaikka 
lapsi ej sitä osaa. Tämä koskee myös 
adoptiolapsia. 

Keskitetty tieto auttaa opettajiaja van-
hempia valvomaan erikielisten ryh-
mien yhtäläisiä oikeuksia äidinkielen 
opetukseen sekä vähemmistökielten 
asemaa. Ulla Högstedtin mukaan kou-
luvirastosta annettu informaatio Ruot-
sin kansallisista vähemmistöistä on 
vielä puutteellista. 
- Ruotsinkieliseltä sivulta puuttui vie-
läjoku aika sitten suomen kieli muiden 
vähemmistöjen joukosta; se kohta on 
nyt korjattu, mutta kansallisia vähem-
mistökieliä ej mainita vähemmistö-
kieliksi, vaan sanotaan, että tietyillä 
kielillä on laajennetut oikeudet. 

Lapsille ja vanhemmille 
Suomenkielisellä kotisivulla on pal-
jon asiaa lasten vanhemmille. Ulla 
Högstedt toivoo, että useammat van-
hemmat kävisivät katsomassa sivuj a 
yhdessä lastensa kanssa. 

- Suomenkielinen materiaalj saattaa 
olla ruotsinsuornalaiselle lapselle lii-
an vaikeaa. Siksi tarvitaankin vanhem-
pien tukea. 

Materiaalin kasvattaminen ja moni-
puolistaminen on työryhmän tärkein 
tehtävä,ja ryhmän jäsenet ovat itse laa-
tineet tehtäviä sekä linkittäneet sopi-
vaa materiaalia kaikenikäisten opetuk-
seen. Materiaali on koottu nimenomaan 
ruotsinsuomalaisia lapsia varten, esi-
merkiksi kielioppia hauskasti. Sivuilta 
löytyy paljon linkkejä Suomeen, mm. 
kirjastojen monipuolisille ja viihdyt-
tävilie lastensivuille. 

Internet tukee kielen-
opetusta pienryhmissä 
Kouluviraston kotisivujen käyttö äi-
dinkielentunneilla on joskus ongel-
mallista. Ulla Högstedt on törmännyt 
omassa työssään siihen, että tietoko-
netta ej ole ajna saatavilla. 
- Tai sitten minulla saattaa olla kan-
nettava tjetokone mukanani, mutta kai-
kissa kopperoissa, joissa äidinkielen 
tunteja joudutaan pitämään, ej ole 
"seinässä reikää", jonka kautta saadaan 
yhteys Internetiin. 

Internetyhteys rnahdollistaa jo nyt ai-
nakin teoriassa äidinkielenopetuksen 
pienissä ryhmissä. Kotisivuja pitävät 
äidinkielenopettajat saivat viime ke-
vään konferenssissa nähdä elokuvan 
kahdesta englantilaisessa pikkukau-
pungissa asuvasta sjsaruksesta, joille 
opetettiin äidinkieltä Suomesta tieto-
koneen ja verkkokameran avulla. 

Kouluviraston kotisivun osoite: 
http://www.skolverket.se  
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Iloancisto  

Kuuloon Iiittyviä sanoja 
Seuraavaan luetteloon on koottu keskeisiä kuuloon 
liittyviä sanoja. Huomattavasti laajempi ja yksityis-
kohtaisempi tämän alan sanojen valikoima sisältyy 
Ruotsinsuomalaisessa kielilautakunnassa parhaillaan 
tekeillä olevaan lääketieteen termien luetteloon. 

Koonnut 
Margaretha 

Terner 

bullerskada trauma acusticum 
meluvamma 

central hörselnedsättning sentraa- 
linen huonokuuloisuus 

dubbelhörsel diplacusis kahtena 
kuuleminen 

dubbelsidig hörselnedsättning mo- 
lempien korvien huonokuuloisuus 

dövhet surditas kuurous 
dövstumhet surdimutita kuuromyk- 

kyys 
ensidig hörselnedsättning toisen 

korvan huonokuuloisuus 
hörselförlust kuulon heikentyminen 
hörselförnimmelse kuuloaistimus 
hörselintryck kuulohavainto 
hörselkurva audiogramma kuulo- 

käyrä, audiogrammi 
hörselnedsättning huonokuuloi- 

suus; kuulon heikentyminen; kuu- 
lovammaisuus 

hörselscreening kuulonseulonta 
hörselskada kuulovamma 
hörselskadad kuulovammainen 
hörselskärpa kuulon herkkyys 
idiopatisk hörselnedsättning itsesyn- 

tyinen huonokuuloisuus  

Iedningshinder johtumishäiriö 
nedsatt hörsel huonokuuloisuus, 

kuulon heikentyneisyys 
ototoxisk hörselnedsättning oto-

toksinen huonokuuloisuus, korvalle 
vahingollisen aineen aiheuttarna 
huonokuuloisuus 

psykogen hörselnedsättning psyko- 
geeninen huonokuuloisuus, psyyk- 
kisperäinen huonokuuloisuus 

sensorineural hörselnedsättning 
hypacusis sensorineuralis sensori- 

neuraalinen huonokuuloisuus 
tinnitus tinnitus korvan suhina, soi- 

minen t. humina 
vaxpropp cerumen obturans, ceru- 

men obturatoria vahatuippa 
åldersbetingad hörselnedsättning 
presbyacusis vanhuuden huonokuu- 

loisuus 
öronringning tinnitus korvan suhi- 

na, soiminen t. humina 
öronsus(ning) tinnitus korvan suhi- 

na, soirninen t. humina 
öronvax cerumen korvavaha 
örsprång otalgia korvasärky 

Hakemisto 
audiogrammi hörselkurva 
huonokuuloisuus nedsatt hörsel, 

hörselnedsättning 
ikähuonokuuloisuus åldersbe- 

tingad hörselnedsättning 
itsesyntyinen huonokuuloisuus 

idiopatisk hörselnedsättning 
johtumishäiriö Iedningshinder 
kahtena kuuleminen dubbelhörsel 
korvan humina tinnitus,öronsus- 

(ning), öronringning 
korvan soiminen tinnitus, öronsus-

(ning), öronringning 

korvan suhina tinnitus, öronsus-
(ning), öronringning 

korvasärky örsprång 
korvavaha öronvax 
kuuloaistimus hörselförnimmelse 
kuulohavainto hörselintryck 
kuulokäyrä hörselkurva 
kuulon heikentyminen hörselför-

lust, hörselnedsättning 
kuulon heikentyneisyys nedsatt 

hörsel 
kuulon herkkyys hörselskärpa 
kuulonseulonta hörselscreening 
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kuulovamma hörselskada 
kuulovammainen hörselskadad 
kuulovammaisuus hörselnedsätt- 

ning 
kuuromykkyys dövstumhet 
kuurous dövhet 
meluvamma bullerskada 
molempien korvien huonokuuloi-
snus dubbelsidig hörselnedsättning 
ototoksinen huonokuuloisuus 

ototoxisk hörselnedsättning 
psykogeeninen huonokuuloisuus 

psykogen hörselnedsättning 

psyykkisperäinen huonokuuloisuus 
psykogen hörselnedsättning 

sensorineuraalinen huonokuuloi-
suus sensorineural hörselnedsättning 
sentraalinen huonokuuloisuus 

central hörselnedsättning 
tinnitus tinnitus, öronsus(ning), 

öronringning 
toisen korvan huonokuuloisuus 

ensidig hörselnedsättning 
vahatuippa vaxpropp 
vanhuuden huonokuuloisuus 

åldersbetingad hörselnedsättning 
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Kortfattat om innehållet 

s. 4 Finska språket seglar i medvind i Sverige, konstaterar Pirjo Lahdenperä i 
sin kolumn. Anledningen till detta är regeringens beslut att satsa tre miljoner 
kronor till grundandet av ett sverigefinskt språk- och kulturcentrum vid 
Mälardalens Högskola. 

s. 5 Kommer det att bildas en bestämd artikel i finskan? Detta var huvudfrå-
gan i doktorsavhandlingen av fil. dr Päivi Juvonen vid Stockholms universitet. 
Marja Räihä skriver om avhandlingen. 

s. 8 Heikki Talvitie, Finlands ambassadör i Sverige, har varit en betydande 
opinionsbildare både i Sverige och i Finland. Han har aktivt banat väg för 
sverigefinnarnas minoritetsställning i Sverige. Leena Koivuneva har intervjuat 
honom. 

s. 9 Pekka Kivekäs skriver om det omfattande och mångfasetterade, åtta är 
långa arbetet att översätta den svenska psaimboken till finska. 

s. 17 Att hitta den rätta komparativformen är många gånger svårt även för den 
som använder finska språket yrkesmässigt. Riitta Eronen redogör utförligt för 
de gällande reglerna. 

s. 20 Frågor och svar 

s. 21 Att orden sitter rätt i munnen är den enda regel man tillämpar i"industri-
finskan", speciellt i järnbruken. Raija Kangassalo har bekantat sig med ord 
och uttryck som används på Gränges Aluminium i Sundsvall. 

s. 23 Tema modersmål heter Skolverkets projekt för hernsidor på olika språk. 
Marja Räihä skriver om de finska sidorna. 

s. 25 Svensk-finsk ordlista över de vanligaste termerna om hörseln, samman-
ställd av Margaretha Terner. 
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Kieli- ja terinipulmissa neuvovat 
Ruotsins uornalaisen kielilautakunnan lisäksi 

Suomessa: 
KOTI.\ 1 r\1 STEN KIELTEN TUTKIMUSKESKUS 
S irnii sten rani alie 25 
)()Q() Iii kinki 

1 nteinct: htt i://www.kotus.fi  

Pal\ elunumerot 
SUOMEN KJELl 

kielineuvonta kb 	9-14 +3589 701 4991 
nimistöneuvonta klo 9.30-11.30 +3589701 9365 
murrearkisto +358 9 7315272 

SAAMEN KJELl +358 16 677 330 

RIJOTSIN KIELI +358 9 7013484 
kielineuvonta km 	9-11 
ti-to myös klo 13-16 

/ TEKNUKAN SANASTOKESKUS 
\lberiinkatu 23 A 12 

00120 Ilelsinki 
Internet: hllw//w.t4i!ti 

Terniipa!velu (maksullinen ei-jiisenille) 
puhelin +358 9 608 876 

+3589608859 

Ruotsissa: 
Svenska sprtkniinnden 
Box 20057 
104 60 Stockholm 

Internet: 

kiel teuvonta kb 9-12 	 08-442 42 10 

Terninologicentrum TNC 
Vtistra vtieen 7 13 
16961 Solo t 
Internet: 	u/i%t!i 

puhL In 	 08 446 66 00 
[iksi 	 08-44666 29 
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