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Keskustelu virisi 

Jälleen on syksy. Monet hankkivat itselleen uusia harrastuksia tai 
alkavat opiskella. Suomi vieraana kielenä tuntuu kiinnostavan vuosi 
vuodelta yhä useampia. Suomea Tukholmassa opettavat laitokset ovat 

Paula 	ilmoittaneet, että suomen kielen opinnot aloittavia on jälleen paljon, 
Ehrnebo 	halukkaita on jopa niin paljon, että kaikki eivät pääse mukaan. Suomi 

vieraana kielenä kiinnostaa myös lukiolaisia, mutta kunnat eivät aina 
pidä suomea tärkeänä, mikä on ilmennyt Uppsalasta tulleista uutisista. 
Onko tämäjollakin tavalla yhteydessä siihen, että suomen kieli tuntuu 
kiinnostavan ruotsinsuomalaisia vähemmän ja vähemmän? Sitä kan-
nattaa miettiä. 

Kieliviestin viime numerossajulkaistu, erään ruotsinsuomalaisen 
romaanin kieltä koskeva arviointi sai kesällä aikaan todellisen mielipi-
teiden vyöryn, mikä on enttäin ilahduttavaa. Keskustelua käytiin 
lähinnä Ruotsin Sanomissa. Spontaani keskustelu Kieliviestissä on 
tietysti hankalaa, koska lehti ilmestyy vain neljä kertaa vuodessa. Silti 
odottaisi, että keskustelu suomen kielestä viriäisi Kieliviestissäkin, 
koska kiinnostus suomea kohtaan on lukijoita yhdistävä tekijä. Marja 
Räihä on perehtynyt keskustelussa esitettyihin mielipiteisiin ja kir-
joittaa niistä saamastaan kuvasta. 

Sanat ovat tässäkin numerossa esillä monella tavalla. Tuija Määttä 
esittelee slangissa käytettäviä päähineiden nimityksiä ja Riitta Eronen 
uudissanoja. Sanoista on tietysti kyse myös sanastotyöryhmässä, josta 
kertoo Anne Eriksson, ja tavallaan kääntäjän ja tulkin työssä, jota 
kuvaa Tarja Salo Saarvanto. 

Jorma Ikäheimo puolestaan on perehtynyt historiaan ja toteaa, että 
Suomen ja Ruotsin kieliolot sinetöitiin jo pan sataa vuotta sitten. Tätä 
ej liene monikaan ajatellut. Tätä kirjoitettaessa on myös vielä epäsel-
vää, miten Ruotsin kielipolitiikkaa hoidetaan tulevaisuudessa ja miten 
esimerkiksi kielenhuolto organisoidaan. Nähtäväksi jää, ehdottaako 
hallitus syyskuussa julkistettavassa budjettiesityksessään Ruotsin 
kielineuvoston perustamista. 
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luolumni  

Rohkaistaan nuoria! 

Matkustaessani Ruotsiin kesätöihin 70-luvulla en aavistanut, että Tukholmasta 
tulisi pysyvä kotikaupunkini ja ruotsin kielestä pääkieleni. En aavistanut sitä-
kään, että lapseni eivät tulisi puhumaan ja ymmärtämään minun äidinkieltäni, 

Leenamaija 	jonka kuulin jo silloin, kun sikiövesi toimi kaikupohjana ja vain ohuet kalvot 
Forsberg- 	erottivat minut ulkomaailmasta. 
Johannesson 

Kun 1983 odotin esikoistani, opiskelin Tukholman opettajakorkeakoulussa 
kaksikieliseksi luokanopettajaksi. Lauloin vanhoja lastenlaulujaja luin loruja, 
runojaja värssyjä pienoiselleni. Kuinka sitten kävikin niin, että vauvavapaalla 
ollessani vaihdoin kieltä keskellä päivää enkä edes itse huomannut sitä? 

Valmistuttuani olen työskennellyt ruotsinkielisten lasten ja nuorten opettaj ana. 
Toisen lapsemme synnyttyä yhdeksän vuotta myöhemmin ymmärsin, että 
mahdollisuudet suomen kielen luontevaan käyttöön kotioloissa ovat vieläkin 
vähäisemmät ja niinpä sekä poikani että mieheni osaavat vain pienen, mutta 
tärkeän joukon suomalaisia sanoja kuten rakas, 1eipijuusto ja kissanristiäiset. 

Minulta on usein kysytty, miksi näin kävi. En ole koskaan pystynyt antamaan 
tyydyttävää vastausta, mutta olen silloin tällöin tuntenut jonkinlaisen poltin-
merkin otsallani - pitäisihän opettajan ymmärtää kaksikielisyyden merkitys. 
Tottahan se on. 

Sanotaan, että ihminen pystyy ilmaisemaan syviä tunteita vain äidinkielellään. 
Minulle ruotsista on kuitenkin kehittynyt toinen tasavertainen tunnekieleni. 
Siitä huolimatta kykenemättömyyteni välittää suomen kieli lapsilleni sattuu ja 
pakottaa. Se on kuin hitaasti paraneva haava, joka aukeaa yhä uudelleen, 
varsinkin silloin, kun käymme Suomessa sukuloimassa. 

Perheeni rakastaa saunaa, Sibeliustaja ruisleipää. Pessija Illusia on aikuisen 
tyttäreni lempilukemista vieläkin. Pian 12-vuotias poikani ajattelee lämpi-
mästi Muumilaakson asukkaita ja jouluaattona, kun Turku on julistanut 
joulurauhan, lasteni isä Iukee Tove Janssonin Kuusen ruotsiksi. Nokia on 
ainoa mahdollinen kännykkämerkki, ja lapseni sekä ystävämme ovat hyvin 
tietoisia Marimekon ja littalan merkityksestä muotoilulle. 

Myönteinen kuva Suomesta saattaisi saada heidät, kuten varmasti monet 
muutkin samankaltaisista oloista lähteneet nuoret, vieläjoskus opiskelemaan 
suomen kieltä - etenkin jos emme tuomitsisi lapsia siitä, etteivät heidän 
vanhempansa ole henkilökohtaisista, sosiaalisista tai muista syistä pystyneet 
pitämään suomen kieltä elävänä. 

On vanha totuus, että vähemmistön jäsenten on tietoisesti ja aktiivisesti pidet-
tävä kiinni kielestään, jotta se ej kuolisi. Toivon kuitenkin, että olisimme niin 
avoimiaja suvaitsevaisia, että myös varttuva sukupolvi uskaltautuisi mukaan 
ruotsinsuomalaiseen kulttuuritoimintaan vaikka kielikontin pohjalla olisikin 
aluksi vain muutama sananen. Myös lapsetja nuoret ovat ruotsinsuomalaisen 
kulttuurin kantajia, puhuivatpa be sitten mitä kieltä tahansa. 
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Juhlaseminaarin antia 

Kieli on - onko kirjallisuutta? 

Satu 
Gröndahi 

Saattaa tuntua kummalliselta, että esi-
tän kysymyksen onko ruotsinsuoma-
laista kirjallisuutta olemassa. Ruotsin-
suomalaisesta kirjallisuudesta kirjoittaa 
Maijaliisa Jokinen teoksessa Finnar-
nas historia i Sverige 3 (1996) ja sitä esi-
tellään mm. antologiassa 122 ruotsin-
suomalaista kynäniekkaa (1995). Nä-
mä esittelyt, kuten osin myös Marja-
Liisa Pynnösen tutkimus Siirtolaisuu-
den vanavedessä (1991), ovat tyypilli-
siä kirjallisuushistoriallisia katsauksia: 
biografisia, bibliografisiaja kronologi-
sia esityksiä, joissa ryhmä kirjailijoita 
jajoukko tekstejä kuvataan samaan kir-
jallisuuteen kuuluvina osasina. Ruot-
sinsuomalaisesta kirjallisuudesta on 
kirjoitettu arvosteluja, artikkeleita ja 
yleiskatsauksia. 

ja ammattimainen kirjailija kirjoittaa 
kaikille ihmisille, ej vain tietylle ryh-
mälle. 

Kuitenkin Mikael Niemi, jonka Po-
pulärmusik från Vittula (2000) on le-
vinnyt laajemmalle maailmaan kuin 
yhdenkään muun edellä mainitun kir-
jailijan teokset, esiintyy tomionlaak-
solaisena kirjailijana. Niemi tuntuu 
käyttävän jokaisen mahdollisen tilai-
suuden hyväkseen tuodakseen esille 
tornionlaaksolaisen taustansa ja tor-
nionjokilaakson kulttuurin. Myös saa-
melainen Nils-Aslak Valkeapää katsoi 
olevansa ryhmänsä edustaja, jopa siinä 
määrin, että hän mainitsi omistaneensa 
koko elämänsä saamelaiselle kulttuu-
rille ja saamelaiselle kansalle. Vähem-
mistöillä on kuitenkin historiallisesti 
muovautuneet erityispiirteensä ja kir-
jailijoiden kannanottoja kannattaa 
mielestäni tarkastella niiden valossa. 

Kansakunta ja kirjallisuus 

Kirjailija ej usein halua tuoda 
esiin vähemmistötaustaansa 

Aika ajoin tämän kirjallisen osa-
kulttuurin olemassaolo on kuitenkin 
asetettu kyseenalaiseksi. On puhuttu 
ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden laa-
dusta, sen tarpeellisuudesta ja määrit-
telystä ja on mietitty sitä, voiko sitä 
edes kutsua kirjallisuudeksi. Arja Uusi-
talo totesi luennoidessaan Monietni-
syyden tutkimuskeskuksessa Uppsa-
lassajoulukuussa 2003, että hän ci ole 
vähemmistökirjailija. Uusitalo kertol 
myös napakasti olevansa lopen kylläs-
tynyt kirjallisuustieteilijöiden luoki-
tuksiin "vähemmistökirjailija"ja "sur-
tolaiskirjailij a". Myös Asta Pliroinen, 
Antti Jalava, Asko Sahiberg ja monet 
muut ovat yksiselitteisesti sanoutuneet 
irti vähemmistö- tai siirtolaisuuseti-
ketistä. Kirjailija ej usein haluakaan 
tuoda esiin vähemmistötau staansa. 
Usein mainitaan, että kirjailijana ej 
haluta erityiskohtelua eikä haluta edus-
taa vain yhtä ryhmää. Kannanotto pe-
rustuu näkemykseen kirjallisuuden 
universaalista luonteesta: hyvä, esteet-
tinen kirjallisuus on yleismaailmallista 

Autonomian aikana kirjallisuus kuului 
olennaisena osana suomalaisuuden 
rakentamiseen ja poliitikot ja tiedemie-
het korostivat nimenomaan suomenkie-
lisen kirjallisuuden luomisen tärkeyttä. 
Kirjallisuushistoriat keskittyivätkin 
vuosikymmenien ajan vain suomen-
kielisen kirjallisuuden esittelyyn. Oh-
han jo Elias Lönnrot korostanut Kante-
lettaren (1840) alkupuheessa suomen 
kielen tai "kotikielen" merkitystä: 
"Kotikielellä huokiasti kerrommajoka 
asian paikallensa, mutta vierailla, vä-
hemmän tutuilla kiehillö puutumma 
usein sanoja tavottelemaan ja asiajääpi 
kertomatta." 

Kirjailijoiden rooli suomen kielen 
kehittäjinä nähtiin myös tärkeänä. Esi-
merkiksi E. N. Setälä korosti, että "pa-
raan kielen ohjeena on [.] paraiden 
kirjailijain kieli". J. W. Snellman oh 
puolestaan jo 1840-luvulla päätynyt 
siihen, että suomen proosakielen kehit-
täminen on nimenomaan kirjai lijoiden 
asia. Etevä kirjaihija oli hänen mu- 
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kaansa kielenkäytön alalla parempi 
lainsäätäjä kuin kielimies, koska hänen 
esimerkkiään "noudatetaan". Ruotsin-
suomalaisille kirjailijoille on periytynyt 
raskas mantteli, valmis rooli,johon hej-
dän on odotettu sopivan ja sopeutuvan. 
Osmo Hormia kiteytti asian 1970-ju-
vulla kirjoittaessaan, että ruotsinsuo-
malaisten tulevaisuus riippuu suuresti 
siitä, mihin ruotsinsuomalaiset kirjai-
lijat yltävät. Mutta kirjailijalle kansal-
linen tai etninen kulttuuri voi olla ahdas 
toimintaympäristö. 

Suomalaisen kansalliskirjallisuuden 
luomisprosessia varjostivat myös pit-
kään ne ongelmat,joita kirjakielen luo-
mulen tuo mukanaan. Henrik Gabriel 
Porthan kiinnitti jo 1770-luvulla huo-
miota siihen, että suullisen kulttuurin 
- tai suullisen "kirjallisuuden" - muo-
vaaminen kirjakieleksi on vaativa pro-
sessi. Viitisenkymmentä vuotta myö-
hemmin kommentoi Reinhold v. Bec-
ker Turun Wiikko-Sanomissa suomen 
kielen kehitystä seuraavaan tapaan: 
"Ettei Suomen kieli vielä ole tointunut 
toisten Euroopan kielten vertaiseksi, ej 
ihmettele kukaan, joka tietää missä 
ylönkahteessa se näihin aikoihin asti on 
ollut." Kriitikot, kielimiehetja maalli-
kot seurasivat arvostelevin silmin oras-
tavaa kaunokirjallisuutta. llmiö on 
yleismaailmallinen: kielenkäyttöja kir-
jallisuus symbolisoi kokonaisen kansa-
kunnan - tai vähemmistöryhmän 
elinvoimaisuutta. "Rikkaruohojen" 
perkaaminen ja "taimitarhan" hoivaa-
minen on myös leimannut keskustelua 
ruotsinsuomalaisesta kirjallisuudesta. 
Ruotsinsuomalainen kirjallinen insti-
tuutio joutui jo lähtökuopissaan kan-
sallisuusaatteeseen liittyvän retoriikan 
kahlitsemaksi, se määriteltiin heti al-
kuunsa puutteelliseksi, jopa sairaaksi 
kulttuurin muodoksi. 

Kun ruotsinsuomalaista kirjallisuutta 
lähdettiin 1 970-luvulla luomaan, sen  

lähtökohdat olivat kollektiivisia, poliit-
tisia ja vähemmistöpoliittisia. Kollek-
tiivinen ja poliittinen ulottuvuus ovat 
silmiinpistäviä vähemmistökirjalli-
suuden aktiivisessa taisteluvaiheessa - 
ja näinhän oli laita suomalaisenkin 
kirj allisuuden sen alkuvaiheissa. Kir-
jailijoiden rooli kielenkäytön muovaa-
jina on kuitenkin monikulttuurisessa 
mediamaailmassamme pienentynyt. 
Suornen kieltä ei enää kehitetä sivis-
tyskieleksi samassa merkityksessä kuin 
1800-luvullaja 1900-luvun alkuvuosi-
kymmeninä, eikä kirjallisuudella tai 
lehdistöllä ole yksinvaltaa kansallis-
valtion ideologian yhtenäistämisessä 
tai levittämisessä. Ruotsinsuomalaisiin 
kirjailijoihin kohdistuu, toisin kuin tor-
nionlaaksolaisiin tai saamelaisiin kir-
jailijoihin, kansallisen diskurssin rasit-
teita, jotka juontavat juurensa 1800-
luvun suomalaisen kirjallisuusinstituu-
tion muovautumisprosessista. Sekä 
saamelainen että tornionlaaksolainen 
kirjallinen instituutio ovat tavallaan 
vapaampia määrittelemään omaa kehi-
tystään, samalla kun ne keskittyvät 
rajatummalle maantieteelliselle alueel-
le kuin ruotsinsuomalainen kirjallisuus. 
Ehkäpä kollektiivisuudelle, poliittisuu-
delleja yhteisyyden tunnolle muodos-
tuu näin paremmat kasvuedellytykset? 

Tieto ja tiede 
Tiede ja historiankirjoitus on tapa pu-
hua maailmasta, se määrittelee käsit-
teet, säännöt ja laatii kaanonin siitä, 
mikä ymmärretään tiedoksi ja kenelle 
kuuluu tiedon auktoriteetin asema. Ku-
ten Anu Koivunen ja Marianne Liljes-
tröm ovat maininneet, tiede on riippu-
vainen kansahlisesta ja vallan diskurs-
sista ja se on aina pohiittinen ja valta-
suhteitten lävistämä. Samaa voisi tie-
tysti sanoa kirjallisuudesta, mutta 
tieteellä on yleensä ollut helpommin 
havaittava kytkös poliittisiin muutok-
siin ja yhteiskunnan valtarakenteisiin 
kuin kiijallisuudella. Ruotsin virallisen 
vähemmistöpolitiikan saatua uuden 
käänteen 1990-puolenvälin jälkeen 
tutkimuksella on oikeastaan ollut hyvin 
rajalliset mahdollisuudet asettaaa en-
tyisen ruotsinsuomalaisen kulttuurin 
olemassaolo kyseenalaiseksi. Toisaalta 
voi sanoa, että tutkimus kuvastaa myös 

Rikkaruohojen perkaaminen ja 
taimitarhan hoivaaminen on 
leimannut ruotsinsuomalaista 
kirj allisuuskeskustelua 
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ryhmän kollektiivisia pyrkimyksiä. 
Esirnerkiksi ruotsinsuomalaisten julis-
tautuminen etniseksi ja kielelliseksi 
vähemmistöksi 1992 ja heidän kult-
tuuriautonomiasta esittämänsä vaa-
timukset ovat tukeneet ruotsinsuoma-
laisen kirjallisuuden määrittelyä auto-
nomisena osa-alueena. Ruotsinsuoma-
laisten kirjailijoiden pyrkimys välttää 
"vähemmistökirjailijan" leimaa ku-
vastanee nykyisellään enemmän luo-
kittelun ja politisoitumisen pelkoa kuin 
ryhmän stigmatisointia. Vielä kymme-
nisen vuotta sitten kirjailijat saattoivat 
kertoa hylänneensä suomen kielen sik-
si, että sen käyttöön liittyi syvä häpeän 
tunne. 

Suomen kirjallisuuden toistunut vaa-
tirnus ikkunoiden avaamisesta Euroop-
paan on myös ajankohtainen ruotsin-
suomalaisille kirjailijoille. Selkeimniin 
asian on artikuloinut Asko Sahiberg, 
mutta myös Arja Uusitalo, Erkki Lap-
palainen, Rainer Ellilä, Heikki Kotka 
kuten moni muu ruotsinsuomalainen 
kirjailija liikkuvat useamman kielenja 
kulttuurin välimaastossa ja hakevat 
aktiivisesti nhistä virikkeitä. Tarve lut-
tyä kansainväliseen kulttuurihistoriaan 
on Suomen kirjallisuudessa ollut huo-
mattavaa kausina, jolloin kansallista 
identiteettiä ja omaa kulttuuriperintöä 
on tietoisesti luotu. Kuten Jyrki Nummi 
on huomauttanut, ristikkäisveto on 
enimmäkseen ollut hankalasti hallit-
tava kansallisissa tieteissä. Myös vä-
hemmistökirjallisuuden tutkimuksen 
tulisi pystyä käsittelemään kirjalli-
suutta sekä ryhmäidentiteettiä luovana 
kulttuurimuotona että taiteen laj ina 
laajemmassa merkityksessä. 

Uudistuuko 
historiankirjoitus? 
Ruotsinsuornalainen kirjallisuuden-
historia on lähtenyt Iiikkeellejokscen-
kin yhtenäiseksi ymmärretystä traditi-
osta, jossa ruotsinsuomalainen kirjalli-
suus nähtiin lähinnä suomalaisen työ-
väenkirjallisuuden jatkona. Kirjalliset 
lajit tai genret eivät koskaan kuitenkaan 
ole jäännöksettömiä, vaikka kirjalli-
suushistorioissa onkin pyrkimys ne sel-
laisina esittää. Ruotsinsuomalaisen kir- 

jallisuuden kasvualustaa on kuvattu 
kahden kulttuurin - suomalaisen ja 
ruotsalaisen - välisenä tilana. Nyt tilan-
ne on selvästi toinen. Ruotsinsuoma-
lainen kirjallisuus on kirjavoitunut, 
haaroutunut, se liittyy moniin lajeihin 
ja suuntauksiin, sitä kirjoitetaan vähin-
tään kahdella kielellä ja sitä luodaan 
monen kulttuurin leikkauspisteessä. 

Myös Asko Sahibergin astuminen 
ruotsinsuomalaiselle parnassolle on 
muuttanut tilannetta. En väitä, että 
Sahlberg on ruotsinsuomalainen kirjai-
lija, mutta en myöskään väitä, että hän 
on ruotsalainen tai suomalainen kirjai-
lija. Sen sijaan vol sanoa, että Sahiberg 
on kirjailija,jonka moni intressiryhmä 
haluaisi edustavan itseään. Sahlbergin 
lausumat Ruotsissa ilmestyvästä suo-
menkielisestä kirjallisuudesta voi tul-
kita näkökulman muuttumiseksi, erään-
laiseksi hahmottamisen vallanvaih-
doksi. Hän puhuttelee ruotsinsuoma-
laisia kirjailijoita täysimittaisina kir-
jailijoina ja lähtee siitä, että näillä on 
samat mahdollisuudet julkaisutoimin-
taan kuin enemmistöyhteiskunnassa 
vaikuttavilla kirjailijoilla. Lähtökohta 
todistaa uudenlaisesta asennoitumi-
sesta kyseiseen vähemmistökirjalli-
suuteen, sen uudelleenpaikantamisesta. 

Mielestäni ei ole päivänselvää, että 
ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden suh-
de suomensuomalaiseen kirjallisuuteen 
olisi määriteltävä uudelleen. Sen sijaan 
ruotsinsuomalaisten kirjoittama kirjal-
lisuus on suhteutettava Ruotsin kirjal-
liseen kenttään. Kirjallisuussosiologi 
Lars Wendelius on maininnut, että ni-
menomaan tehdastyön kuvaukset ovat 
ruotsinsuomalaisten tärkeä anti Ruotsin 
kiijallisuudelle. Se, että Wendelius on 
käsitel lyt vain ruotsiksi julkaistuja teok-
sia, on epäilemättä syynä tähän yksi-
puoliseen ja vanhahtavaan käsitykseen 
ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden mer-
kityksestä Ruotsin kirjallisessa kaa-
nonissa. 

Ruotsalaisen kirjallisuudenhistorian 
ja -tutkimuksen erityispiirteitä onkin 
ollut se, että käsitteeseen "ruotsalainen 
kirjallisuus" on yleisesti ottaen sisäl-
tynyt vain yhdellä kielellä - ruotsin kie-
lellä - kirjoitettu kirjallisuus. Yliopisto- 
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tason oppiaineena vähemmistökirjalli-
suus, Minority Literature, tekee Ruot-
sissa vasta tuloaan. Monissa muissa 
maissa tilanne on toinen. USA:ssa, 
Englannissa, Saksassaja Suornessa on 
näiden maiden kirjallisuuksiin sisälly-
tetty monikielisen ja monikulttuurisen 
kirjallisuuden käsite. Werner Sollors on 
todennut, että tämänhetkisen amerik-
kalaisen kirjallisuudentutkimuksen 
tärkeimpiä tehtäviä on analysoida 
amerikkalaista kirjallisuutta monikie-
lisenä kirjallisuutena. Yrjö Varpio puo-
lestaan kirjoittaa Suomen kirjallisuus-
historiassa vuodelta 1999: "Kirjallisuu- 

temme on ollut ja on monikielinen." 
Ruotsalaista kirjallisuudenhistoriaa 
tullaan epäilemättä vastaisuudessa 
kirjoittarnaan samantyyppisistä lähtö-
kohdista kuin muissakin monikielisissä 
maissa. Vähemmistökirjallisuuksienja 
siirtolaiskirjallisuuksien kiijo on Ruot-
sissakin olemassa, vaikka se vielä 
suurelta osalta odottaa kuvaustaan. 

Kirjoittaja toi,nii tutkijana Uppsalan yliopiston 
,nonikulttuurikeskuksessa. Artikkelin pohjana 
on hänen luentonsa seminaarissa 9.6.2004 
Suomen kieli Ruotsissa. Kieli ja kirjallisuus 
vähemmistönäkökulmasta. 
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Oppia työikä kaikki 
Toimittuani kääntäjänä ja tuikkina lähes 30 vuoden 
ajan, saattaisi luulla, että kaikki tekstit kääntyvät nykyi-
sin jo rutiinilla. Näin ej kuitenkaan ole, vaanjokainen 
päivä tuo mukanaan uusia haasteita ja samalla myös 
uutta oppia. 

Kun tulkit ja kääntäjät 70-luvulla yrit-
tivät iskostaa ruotsinsuomalaisten mie-
leen sellaisia käsitteitä kuten maakä- 

Tarja Salo 	räjät, vakuutuskassa ja ennenaikais- 
Saarvanto 	eläke, me tänään pohdimme, miten 

kääntää vaikkapa ydintoiminnan ul-
koistaminen, göra en hel pudel tai so-
cial turism. 

Kulurieina vuosikymmeninä yhteis-
kunta on muuttunut, kieli on muuttunut 
ja myös kääntäjien toimeksiannot ovat 
muuttuneet. Julkisen sektorin säästö-
toimet ovat saaneet monet viranomai-
set supistamaan käännöstoimintaansa, 
kun taas elinkeinoelämän käännös-
tilaukset ovat Iisääntyneet yrityskaup-
pojen ja fuusioiden myötä. 

käännettäviä, ja Iääketieteen termino-
logian, lyhenteiden ja ammattislangin 
oppiminen vie aikaa kokeneeltakin 
kääntäjältä. 

Valtaosa lääketieteen käännöksistä 
koskee henkilöitä, jotka ovat aikoinaan 
olleet työssä Ruotsissa, mutta ovat sen 
jälkeen jossain vaiheessa palanneet 
Suomeen. SielIä monille heistä on myön-
netty työkyvyttömyyseläke. Suomen 
eläkepäätös koskee kuitenkin vain 
Suomen vuosia eikä se suinkaan ole tae 
sille, että henkilölle myönnettäisiin elä-
ke (sairauskorvaus) myös Ruotsista. 
Osa hakijoista saa hylkäävän päätöksen 
Ruotsistaja seurauksena on yleensä ai-
kaavievä valituskierros lääninoikeuden 
kautta kamarioikeuteen, mikä myös 
lisää käännösten tarvetta. 

Vakuutuskassan ulkomaantoimis-
ton käännökset työllistävät 

Lnykyjsin suuren määrän kääntäjiä 

Yhteiskunnan muutosten lisäksi 
myös muutokset väestön ikärakentees-
sa ja elämäntilanteessa ovat heijas-
tuneet kääntäjän työhön. Suuret 60- ja 
70-luvun maahanmuuttaj aryhmät ovat 
osittain jo siirtyneet eläkkeelle, ja se 
vaikuttaa myös toimeksiantoihin. Esi-
merkiksi erilaiset perhejuridi ikkaan 
liittyvät tekstit, kuten virkatodistukset, 
perukirjat ja testamentit ovat lisään-
tyneet. 

Eniten viime vuosina ovat kuitenkin 
mielestäni 1 isääntyneet lääketieteelli-
set tekstit ja eläkevalitukset. Vakuutus-
kassan ulkomaantoimiston käännökset 
työllistävät nykyisin suuren määrän 
kääntäjiä. Työtä on tarjolla enemmän 
kuin on päteviä tekijöitä, sillä monet 
lääkärinlausunnot ovat todella vaativia 

Kääntäjä ej puutu tekstin 
sisältään 
Kääntäjältulkki on työssään aina eh-
dottoman neutraali, eikä hän luonnolli-
sestikaan voi puuttua kääntämänsä 
tekstin sisältöön. Joskus olen kuitenkin 
toivonut, että Suomessa toimivat lää-
känt ymmärtäisivät, ettei heidän ehkä 
kannattaisi käyttää Ruotsin viranomai-
sille tarkoitetuissa lausunnoissa tar-
kalleen niitä sanamuotoja, jotka on 
muokattu Suomen oloihin ja lain-
säädäntöön. Jos lääkäri esimerkiksi kir-
joittaa "potilas on toistaiseksi kykene-
mätön tekemään nykyistä työtään tai 
siihen läheisesti verrattavaa työtä", 
saattaa käydä, ettei asian käsittelijä 
tulkitsekaan asiaa niin, että potilas olisi 
vakinaisesti työkyvytön. Lisäksi sana-
muoto "kykenemätön tekemään ny-
kyistä työtään tai siihen läheisesti ver-
rattavaa työtä" tulkitaan helposti siten, 
että asianomainen kykenee joka ta- 
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pauksessa tekemään jotakin työtä, eli 
kyseinen lausunto ej riitäkään todis-
tamaan työkyvyttömyyttä Ruotsissa. 
Suomalajsissa lääkärjntodistuksissa 
viitataan usein myös ikään, sosiaalisijn 
perustejsjin, puutteelliseen koulutus-
taustaan, paikkakunnan työmarkkina-
tilanteeseen ym. syihin, joita ei Ruot-
sissa yleensä oteta huomioon eläkettä 
myönnettäessä. Olen joskus epäillyt, 
että tuontyyppiset sanamuodot saatta-
yat jopa olla omlaan heikentämään 
henkilön mahdollisuuksia saada myön-
teinen eläkepäätös Ruotsista. 

Joskus käännösvastineita punnites-
sani on tuntunut siltä, että sanamuoto 
"teit niin tai näin, teit aina väärinpäin" 
kuvaa hyvin ornaa työtäni. Suomenta-
jalla on tietyissä tilanteissa valittava-
naan kaksi suomenkielistä termiä, suo-
men-ja ruotsinsuomalainen vaihtoehto, 
ja ruotsintajalla vastaavasti suomen-
ruotsalainen ja riikinruotsalainen vas-
tine, eikä aina ole itsestään selvää, kum-
man maan käsitteitä tekstissä pitäisi 
käyttää. Val inta on yleensä tehtävä koh-
deryhmän mukaan. Terve maalaisjärki 
onkin mielestäni yksi kääntäjän tär-
kejmmistä "työvälineistä". 

Myös lainsäädäntö saattaa sitoa 
kääntäjää, ja esimerkiksi Suomessa 
laadittujen lainopillisten tekstien ruot-
sinnoksissa on mielestäni tärkeätä 
käyttää nimenomaan Suomen lakikir-
jassa olevia käsitteitä, vaikka nejoskus 
vähän oudoksuttaisivatkin ruotsalaista 
lukij aa. 

Vaikka kääntäjällä yleiskielisiä teks-
tejä kääntäessään onkin suurempi mah-
dollisuus ottaa omia vapauksia, hänen 
on mielestäni silti kyettävä perustele-
maan - ainakin itselleen - miksi hän 
on päätynyt käyttämään tiettyä sanaa 
tai sanamuotoa. Esimerkiksi todistuk-
sia kääntäessäni tunnenjoskus olevani 
melko epäjohdonmukainen, koska en 
läheskään aina käytä kautta linjan yk-
sinomaan Suomen tai Ruotsin käsit- 

teitä. Siitä huolimatta tiedän lähes aina 
mistä syystä olen päätynyt tiettyyn rat-
kaisuun. Esimerkkinä voisin mainita, 
että vaikka yleensä käännänkin aminat-
tinimikkeet ruotsiksi Suomen virallisia 
ruotsinkielisiä käsitteitä noudattaen, 
kirjoitan todistuksiin silti suomalaisten 
naispuolisten sairaanhoitaj ien ammatti-
nirnikkeeksi sjuksköterska. En siis käy-
tä Suomen virallista ruotsinkieljstä vas-
tinetta, joka on sjukskötare, koska sitä 
ej Ruotsissajuuri käytetä naispuolisista 
sairaanhoitajista. Näin en oletettavasti 
toimisi, ios työskentelisin Suomessa, 
eli myös työskentelymaa vaikuttaa va-
lintoihin. 

Koulu- ja työtodistuksia kääntä-
essäni mietin aina silloin tällöin, vaa-
tisivatko Suomessa käytössä olevat 
ammattinimikkeet kuten närvårdare, 
prirnärskötare, pm visor, artesan ja 
artenom selitystä. Joskus lisään niihin 
selityksen hyvin tietoisena siitä, että 
esimerkiksi Korkeakouluvirasto ulko-
maisia todistuksia arvioidessaan vas-
tustaa ehdottomasti kaikkia vertailuja 
ja rinnastuksia Ruotsin koulutuksiin. 

Suurimmat haasteet 
kaunokirjallisuudessa 
Olen vuosien kuluessa ehtinyt hankkia 
kokemusta niin tulkkina kuin kään-
täjänäkin, niin suomentajana kuin ruot-
sintajanakin. Se alue, jolla haasteet ovat 
mielestäni olleet ehdottornasti suu-
rimmat, on ol lut kaunokirj allisuuden 
kääntäminen. Olen tähän mennessä 
ruotsintanut kaksi romaania, Antti Tuu-
rin Lakeuden kutsun ja Anna-Leena 
Härkösen Heikosti positiivisen. Niitä 
kääntäessäni tuli esille monia yleisiä 
ongelmia, joita en juuri ole joutunut 
pohtimaan kääntäessäni asiatekstejä. 

Esiinerkiksi Tuurille ominaiset pit-
kät virkkeet sivulauseineen tuottivat 
minulle tavattomasti työtä pyrkiessäni 
saamaan käännökseen mukaan kaikki 
adverbiaalitja lauseenvastikkeetja silti 
säilyttämään sanonnan sujuvuuden ja 
pitkät lauserakenteet. Myös Tuurin tapa 
aloittaa virkkeet tyyliin "Sanoin käy-
neeni....., "Muistelin nähneeni....., 
velin tavanneeni..." tuotti päävaivaa, 
koska jouduin käännöksessä käyttä- 

Terve maalaisjärki on mielestäni 
yksi kääntäjän tärkeimmistä 
työvälineistä 
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mään runsaasti jag-lauseita, joita aina 
seurasi att-sivulause. Näitä lauseita 
kääntäessäni el myöskään ollut itses-
tään selväii, miten nuo "muistelin" ja 
"arvelin" oli tulkittava, eli tapahtuiko 
muistelerninen ja arveleminen pää-
henkilön ornassa pääkopassa vai il-
maisiko tämä ajatuksensa suullisesti. 

• pelkäsin, että kielelliset 
vajavuudet olisi voitu kirjata 
kääntäj än puutteiksi 

Tuurin käyttämä Pohjanmaan murre 
tuotti myös ornat ongelmansa. Itse 
murre oli kyllil helposti ymmärrettävää 
muutarnia yksittäisiä käsitteitä lukuun 
ottarnatta (kaksifooninkinen talo, färin 
tie, kokkasänky, hoijakka, nukerinku-
teet, talorati), mutta kuinka välittää 
ruotsalaiselle sukkelia ilmaisuja, jotka 
on kirjoitettu arkisella Pohjanmaan 
murteella jajoissa kielioppiseikoista ei 
aina ole välitetty? Murteella kirjoitetut 
käännökset ovat usein hyvinkin raskai-
ta lukea, ja päädyinkin käyttämään 
varsinaisia murreilmaisuja varsin rajoi-
tetusti. En myöskään uskaltanut käyttää 
kovin arkityylistä kieliopillisesti puut-
teellista kieltä, koska pelkäsin, että 
kielelliset vajavuudet olisi voitu kirjata 
kääntäjän puutteiksi. 

"Nostin" siis tavallaan tietoisesti teks-
tin tyyhilajia. Sarnaa tein myös kääntä-
essäni Härkösen Heikosti positiivista. 
Esimerkiksi lausahdukset "Se ku ne re-
pi flit tikkel pois alapääst iiii se tuntu 
kyl vähä keljult", "Mie oon nähny siut 
tellussa" tal "Mun mielestä se dokkari 
oli oksettava" sisältävät sekä arkisiaja 
murteehhisia ilmaisuja että myös kiehi-
opilhisia puutteita, mutta niiden kaik-
kien saarninen mukaan käännökseen 
olisi todella vaikeaa. Päädyinkin jois-
sam kohdin käyttämään Härköstä huo-
mattavasti yleiskielisempiäja lattearn-
pia ilmaisuja. 

Härkösen kirjassa törmäsin myös 
lauluntekstiin, jota ej tietojen mukaan 
ole ruotsinnettu. Kyseessä on Kaj Chy-
deniuksen Kisällittäret, jota Härkönen 
lauloi kehtolauluna lapselleen. Sen si-
jaan, että olisin ryhtynyt kääntärnään 

haulua, lainasin kyseiseen kohtaan Här-
kösen suosturnuksella säkeen työväen-
laulusta Arbetets söner, koska se mie-
lestäni herättää ruotsalaisessa jota-
kuinkin vastaavia rnielleyhtymiä kuin 
Kisällittäret. 

Heikosti positiivista kääntäessäni 
sopeutin tekstiä muutarnassa kohdassa 
kohderyhmän mukaan. Jätin esirner-
kiksi pois erään vain suorneksi ilmes-
tyneen romaanin nirnen ja myös Seis-
ka-lehden nimen, koska nimi ej herätä 
ruotsalaisissa mitään erityisiä assosia-
atioita. Toinen vaihtoehto olisi ollut 
lisätä nimen eteen selitys ja kirjoittaa 
"tidningen Seiska", mutta lehden nirni-
hän ei varsinaisesti ole Seiska, vaan 7 
päivää, eli se ratkaisurnalli el sopinut 
tähän. En myöskään voinut vaihtaa 
lehteä ja kirjoittaa vaikkapa Hänt Ex-
tra, koska uutinen Härkösen raskau-
desta olisi tuskin ylittänyt ruotsalais-
lehden uutiskynnystä! 

Eräässä toisessa kohdassa päätin 
lisätä henkilön nimen eteen tämän am-
matin, koska ornat ajatukseni ajautuivat 
harhateille lukiessani ensimrnäistä ker-
taa lauseen "Claes Olsson soitti..Y.  
Koska itse mielessäni päädyin rauta-
kauppaan ja koska ruotsalaiset tuskin 
tuntevat kyseistä henkilöä, päätin lisätä 
nimen eteen tämän ammattinirnikkeen, 
eli kirjoittaa "Regissör Claes Olsson 
ringde...". 

Monet kääntäjälle ylimääräistä työtä 
tuottavat asiat civilt yhipilätään näy 
käännöksestä. Jouduin esimerkiksi tar-
kistamaan Härköseltä yli kymmenen 
henkilön sukupuolen, jotta en käyttäisi 
han- ja hon-pronomineja väärin. Jou-
duin myös tarkistamaan onko hänen 
mummonsa äidin vai isän äiti ja onko 
henkilö nimeltään Yty mies vai nainen. 
Närnä ovat ongehmia, jotka ovat tyy-
pilhisiä juuri käännettäessä suomesta 
muihin kieliin. 

Uusi tekniikka helpottaa 
Ahoittaessani kääntäjän uraani 70-
luvulla tein ahuksi työtäni tavallisella 
kirjoituskoneella,jossa oli korjausnau-
ha. Kirjoitin yleensä sarnan tekstin pub-
taaksi useamman kerran, eikä loppu-
tulos sihti ollut välttämättä kovin siisti 

Kieliviesti 312004 - 11 



- tai sujuva. Joskus rnuutokset jäivät 
tekernättä vain siitä syystä, että enjak-
sanut kirjoittaa sarnaa tekstiä vielä 
kertaalleen. Nykyisin voin parannella 
tekstiäni kerta kerran jälkeen, eikä 
muutosten tekeminen enää tunnu vas-
tenrnieliseltä. Olen aivan varma, että 
käännösten taso teknisen kehityksen 
rnyötä on parantunut kautta linjan. Tie-
tokone, elektroniset sanakirjat, Internet 
ja sähköposti sekä niiden tuornat mah-
dollisuudet nopeaan tiedonvaihtoon en 
maiden ja henkilöiden välillä ovat 
joistakin niistä apuvälineistä, jotka ovat 
mullistaneet ornat työskentelytapani. 

En vielä ole kokeillut käännösrnuis-
tiohjelrnien käyttöä, rnutta uskon rnyös 
niiden oikein käytettyinä parantavan 
käännösten laatua edelleen. En kuiten-
kaan usko konekääntämisen tulevai- 

suudessakaan korvaavan kääntäjää alan 
amrnattilaisena, vaan ainoastaan hel-
pottavan tämän työtä. Kääntäjän työn-
kuvassa on kuluneina vuosikymmeninä 
tapahtunut niin paljon muutoksia, että 
en epäile hetkeäkään, ettenkö vielä 
joutuisi opettelemaan uusia työsken-
telytapoja ennen kuin saavutan eläke-
iän. Uuden oppiminen on mielestäni 
tähän mennessä johtanut aina vain 
parempaan suuntaan, eli odotanjännit-
tyneenä mitä rnuutoksia tulevaisuus tuo 
tullessaan työiän karttuessa! 

Tarja SaIo Saarvanto on kääntäjä, loka on 
auktoriso itu sekä ruotsista suomeen että 
suomesta ruotsiin ja loka on kään-tänvt myös 
kaunokirjallisuutta. Lisäksi hän on pitkään 
toipninut tuikkina. 

Uudissanoja Kielitoimistosta 

Koonnut 
Riitta 

Eronen 
Kotimaisten 
kielten 
tutkirnuskeskus 

Seuraavassa näyte siitä, millaisia uusia sanoja suomen 
kieleen on viime aikoina syntynyt ja Kielitoimiston 
arkistoon kerätty. Tällä kertaa kaikki haaviin osuneet 
sanat ovat substantiiveja. Rakenteeltaan ne edustavat 
yleisintä uudissanatyyppiä: kaikki ovat yhdyssanoja. 

deittiohjelma 	 peen mukaan useammassa 
televisio-ohjelma, jossa ynitetään mb- 
dostaa sinkkunaisista ja -miehistä pa- kännykkäkoru 
riskuntia 	 matkapuhelimeen ripustettava koriste 

keikkalääkäri (myös reppulääkäri, 
vuokralääkäri) 
lääkäripulaa helpottarnaan palkattu 
lääkäri, joka ej työskentele vakituisesti 
vain yhdessä toirnipisteessä vaan tar- 

Iemmikkieläinpassi 
EU-maissa käyttöön tu leva yhtenäinen 
lemmikkieläinten terveystodistus, joka 
pitää hankkia ainakin EU-maasta toi-
seen kuljetettaville kissoille ja koinille 
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linnunlauluopaste 
näkövammaisille tarkoitettu liikenne-
valo-opaste, jonka merkkiäänet muis-
tuttavat linnunlaulua 

muutosturva 
ammattiyhdistysliikkeen työnantajilta 
vaatima irtisanomisturva 

nettiriippuvuus 
riippuvuus Internetistä, jossa surffaa-
minen ja viestiminen voivat muodos-
tua muuta elämääja ihmissuhteita tär-
keämmiksi 

runopoika 
runoja kirjoittava nuori mies; herkkä 
nuon mies 

uussuomalainen 
Suomessa vakituisesti asuva maahan-
muuttaja 

vesijuoksu 
uima-altaassa tai luonnonvesissä pys-
tyasennossa (vesivyön varassa) tapah-
tuvajuoksua muistuttava liikunta; Suo-
messa järjestettiin kesällä 2004 vesi-
juoksun maailmanmestaruuskisat 

Stormi, tötsä ja kotsa 
Päähinemuoti on vaihtunut vuosikymmenien saatossa 
ja niin ovat vaihtuneet myös päähineiden nimitykset 
ja niistä tehdyt variaatiot. 

Tu tja 
Määttä 

Stadin slangin suursanakirjasta kerää-
mäni vaatesana-aineisto sisältää koko 
joukon erilaisia päähineiden nimityk-
siä. Olen ryhmitellyt aineistoni pää-
hinenimitykset niiden merkityksen mu-
kaan. Tämä ej ole ollut ihan ongelma-
tonta, sillä hyvin monella nimityksellä 
on useampia merkityksiä, joita on käy-
tettyjoko samanaikaisesti tai eri vuosi-
kymmenillä. Tämän vuoksi päädyin 
ratkaisuun, että sijoitan nimityksen sen 
merkityksen mukaan, joka on mainittu 
sanakirjassa ensimmäisenä. Mainitsen 
kuitenkin myös muut mahdolliset 
merkitykset. 

Toinen ryhmittelyä hankaloittanut 
seikka on ollut se, että monen päähaku-
sanan yhteydessä suursanakirjassa an-
netaan sanalle eri kirjoitusasuisia vari-
antteja, esimerkiksi läysä '(lippa)lakki, 
hattu' ja sen variantitjläysäjapläysä. 
Tästä seuraa, että lukija luu lee kaikkien 
mainittujen varianttien merkitsevän 
juuri samaa kuin päähakusana. Näin ej 
kuitenkaan näytä olevan. Useat sanojen 
varianteista esiintyvät myös omina  

päähakusanoina, mutta silloin annettu 
merkitys saattaakin olla toinen, esi-
merkkinä voidaan mainitaflävsä 'lak-
ki'. Toisinaan variantti, esimerkiksi 
pläysä, ej esiinny pääsanana ollenkaan. 
Joskus variantti tosin on päähakusa-
nana, mutta sen merkitys on aivanjokin 
muu, esimerkiksi Iärä 'hattu', plärä. 
Kun plärä on päähakusanana, sille on 
annettu merkitykset 'sanakirja' ja 'plek-
tra, muovinen levyke, jolla näppäillään 
kitaraa. 

Olen aikaisemmin esitellyt slangi-
sanaston piirteitä Kieliviestissäjulkais-
tussa artikkelissani. Siksi totean tässä 
aivan lyhyesti, että kaikki slangin tyy-
pillisimmät erikoispiirteet ovat esillä 
myös päähinesanastossa: sanoissa 
esiintyvät yleiskieleen kuulumattomat 
konsonantit b, g, f sanojen alussa on 
kaksi- tai kolmikonsonanttisia yhtymiä, 
suhu-s () yksin tai t:n kanssa (tf), ja 
vokaalisoinnuttomuus. 

Sananmuodostukseltaan päähine-
nimitykset poikkeavat hieman aiem- 
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min tutkimistani vaatesanaston nimi-
tyksistä (jalkineet, housut, takit, alus-
vaatteet). Suurin osa on kaksitavuisia 
yhdistämättömiä sanojaja niissä esiin-
tyy useanlaisia slangijohtimia. Johti-
mista mainittakoon tavallisimrnat an 
ja is,jotka molemmat ovat koko vaate-
sana-aineistoni frekventeimmät joh-
timet. Yhdyssanainen slanginimitys on 
yleensä sellaisella sanalla, joka yleis-
kielessäkin on yhdyssana. Esimerkiksi 
ylioppilaslakin slanginirnitykset ovat 
tällaisia: stuidalätsä, sruidukotsa, stui-
dulakki, stuidulihis ja stuidupresa. Sa-
rna koskee myös turkislakin nimityk-
siä,jotka ovat karvabresa, karvakotsa, 
karvatsubu ja karvatsuikka. Karvala-
kula on näiden lisäksi myös is-johtimi-
nen nimitys karvis, jota on käytetty 
1930-luvulta lähtien. Kuvakielisten 
slanginimitysten käyttö päähineistä on 
hyvin vähäistä. 

Hattu ja lakki 
Slangin päähinenimitysten joukossa on 
sekä hattua että lakkia merkitseviä 
nirnityksiä. Nimitysten määrää kasvat-
taa se, että joillakin niistä on useita 
variantteja ja erilaisia kirjoitusasuja. 
Suurin osa nirnityksistä on syntynyt 
1 900-luvun alkuvuosikymmeninä. Van-
himpiin nimityksiin kuuluvat gläbä, 
rällä, tiapska, t.fuippa, ttupska, 
tupsku, tsubu ja Lfuikka. Kaikki ovat 
peräisin 1900-1910-luvulta. Nimitys 
tuikka on merkinnyt hatun ja lakin ii-
säksi eri vuosikymrneninä lippalakkia, 
(miesten) päähinettäja venelakkia. Ni-
mityksellä on variantit tsuikkaja suikka 
(päähakusanana vain lakin merkityk-
sessä) ja vielä kirjoitusasut tijuikka ja 
tjuikka. Myös nimitys tkahu on ollut 
monimerkityksinen. Silläkin on tarkoi-
tettu lippalakkia ja (miesten) päähi-
nettä, mutta myös lätsää, myssyä, pipoa 
ja kypärää (merkitys peräisin 1990-
luvulta). Tämän nimityksen variantteja 
ovat tsupu, Isupu, tsubuja kiijoitettuna 
tijuhu, tjubu, tshubu ja schuhu. 

Läysä ja pläysä ovat ainoat 1920-
luvulla syntyneet sekä hatun että lakin 
nimitykset. Näiden kahden lisäksi ni-
mityksellä on muoto fläysä, joka tuli 
käyttöön 1940-luvulla, ja se on ainoa 
uusi tärnän vuosikyrnmenen päähine- 

nirnitys. Bläisä jafläisä taas kuuluvat 
1930-luvun slangisanoihin. 1950-lu-
vulta ovat jo edellä mainitut tsuikka, 
tsubuja tsupu. Uutuutena tulee tötsäri, 
jolla on tarkoitettu myös lätsää. Stötsä 
ja sen variantti tötsä ajoittuvat 1960-
luvulle. Jälkimrnäinen on merkinnyt 
1 970-luvulla lätsääkin. Hatun ja lakin 
nimitys plädä ilmestyi slangiin 1970-
luvulla. 

Hattu 
Pelkkää neutraalia hattua rnerkitseviä 
slanginirnityksiä on ihmeteltävän vä-
hän. Ehkä se johtuu siitä, että hatun 
käyttö ej ole ollut yhtä yleistä kuin esi-
merkiksi lakin. Vanhimmat, 191 0-lu-
vulla käyttöön tulleet, ovat gläähä, 
skrolla, tibbe, joka on Borsalino-
mallinen hattu, ja bresa ja sen myö-
hemmät variantit bne,fa, bnescha ja 
presa. Bnesaa slangisanakirjassa ku-
vaillaan seuraavasti: "Alkuaan miesten 
leveälierisestä hatusta, jota varsinkin 
sakilaiset [= tietyllä muista poikkea-
valla tavalla pukeutunut ja tiettyyn 
nuorisojengiin, sakiin, kuulunut nuori 
mies tai nairien] käyttivät, myöhemmin 
miesten (lieri)hatusta yleensä." 

Seuraava tulokas on 1 930-luvun plä-
nä, joka esiintyy 1 950-80-luvulla asus-
sa lära. Myös nimitys tsugu on synty-
nyt 1 930-luvulla. Hatun lisäksi sillä on 
myssyn merkitys. Seuraaval la vuosi-
kymmenellä, 1 940-luvulla, ovat synty-
fleet kresa, joka on nirnenomaan mies-
ten hattu, ja syvlinki. Molemmat ovat 
olleet hyvin lyhytikäisiä. Ainoa 1950-
luvulta peräisin oleva hatun slangini-
mitys on fresa, jonka käyttö näyttää 
rajoittuneen vain tähän vuosikymme-
neen. Myös 1960-luvun reva, 1970-
luvun lunsa, pipo, lädäja sen variantti 
pläda sekä 1980-luvun kotja ja mösä 
ovat esiintyneet slangissa noin yhden 
vuosikymmenen ajan. 

Lierihatusta slangissa on jokunen 
nimitys. Vanhin näistä on bresari ja sen 
variantti presani, joita on käytetty 
1900-1 920-luvulla. Nimityksillä on 
tarkoitettu myös pelkkää hattua, huopa-
hattuaja olkihattua. 1920-luvulla pää-
hinemuotiin ilmestyvät bonsaliinot. 
Nirnitys on peräisin Borsalino-nimisen 
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italialaisen hattutehtaan nimestä. Ma-
talaa lierihattua merkitseviä slangini-
mityksiä syntyi 1950-luvun aikana. 
Näitä ovat lättähattu (tasakupuinen), 
lättäri, lättis ja lättä. 

Hattujen valmistusmaterlaalina on 
käytetty mm. huopaaja niinpä slangis-
sakin on huopahatuille omia nimi-
tyksiä. Kaikki kirjaamani nimitykset 
ovat syntyneet 1900-luvun viiden 
ensimniäisen vuosikymmenen aikana. 
Vanhimpia ovat huopa 1 900-luvulta ja 
filtti, /ilttari ja gortsa 191 0-luvulta. 
1920-luvun ainoa uusi huopahattuni-
mitys on borsa (ks. borsa/iino edellä). 
Tästä nimityksestä slangisanakirja ker-
too, etta "1940-50-luvulla koulupojat 
kiyttivät horsaa. Ensimmäinen borsa 
ostettiin 14-15-vuotiaana ja sen osto 
oli merkkitapaus." 1950-60-luvulla 
nimitys on esiintynyt asussa porsa. 
1930-luvulta ovat vi/sa tai filsa ja huo-
pir, ja 1940-luvulta on ainoastaan 
stetsoni,josta on myös asu stetson. Täl-
lainen hattu on huovasta tehty lieri-
hattu. Nimityksellä tetson on tarkoi-
tettu pelkkää miesten Iierihattua. Stet-
sonhattu on amerikkalaismallinen le-
veälierinen huopahattu, jota on käy- 

tetty, kun on pukeuduttu karjapaimenen 
tyyliin. Nuorimmat huopahatun slangi-
nimityksetj'/hi ja /eitsu kuuluvat 1950-
luvulle. 

Lakki 
Lakkimahlisten piiähineiden slangi-
nimitykset ovat suurimmaksi osaksi 
syntyneet ennen 1900-luvun puolta-
väliji. Sen jälkeen lakkisanasto on kart-
tunut vain muutamal la esiintymällä. 
Tyypillistä näille lakin nimityksille 
näyttää olevan se, että useimmat nimi-
tykset ovat olleet käytössä vain vuosi-
kymmenen tai pan. 

Slangisanakirjassa lakeista annetaan 
hyvin usein tietoa niiden ulkonäöstä. 
Pelkän lakin merkityksessä esiintyvät 
kuitenkin tuge, t.ugero (moleminat 
191 0-20-luvulla), t/ipska (1920-30-
luvulla),p/asa, pläsä (molemmat 1920-
luvulla), rävhkä, räv,rkä (mohemmat 
1 930-40-luvulla) ja kvpärä (1960-70- 
luvulla). Nimitys Rapka (1910-30-
luvulla), josta on myös kirjoitusasu 
ts hapka, on lakin lisäksi merkinnyt hat-
tua. 

ryl i/</ 
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f7g7?J /4f 4/ 

PUJ 
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Ornat ryhmänsä muodostavat lippa-
lakitja lätsät. Näiden kahden päähine-
mallin ero ej ole suuren suuri, lätsän 
voi rnääritellä matalaksi pehrneäksi la-
kiksi (lättälakki), joka voi olla lipalli-
nenkin. Lippalakeista vanhin on spurt-
ton (1900-40), joka on urheilurnal-
linen ja sen lippa on kaareva. Nirnitys 
kuuluu sanueeseen, joka sisältää urhei-
luun yhdistettäviä sanoja, esirnerkiksi 
verbit spurttaa 'juosta, kiriä' ja spurt-
tia 'juosta' ja substantiivi spurtti ' kiri, 
vauhti,juoksukilpailu' (ensirnrnäisellä 
verbillä ja substantiivilla on näiden Ii-
säksi muitakin merkityksiä). 

191 0-luvulta on lähtöisin Lsubeja sen 
variantit t.upe, tsupe (vasta 1950-60) 
ja tjube. Tämä on slangisanakirjan 
kuvauksen mukaan muistuttanut suo-
malaista ylioppilaslakkiaja se oli val-
mistettu tummansinisestä sarnetista. 
Sarnaan aikaan hippalakista on tullut 
käyttöön myös nirnitykset Kuba ja 
t.ubba. Nirnityksen variantti rsuba il-
mestyi slangiin vasta 1970-luvulla. 
1910-lukuun ajoittuvat lisäksi Kibba 
(käytetään lätsästäkin), Kiba, Kippa ja 
tsippa (ornana pääsanana hatun ja lakin 
merkityksessä). 

Seuraavat lippalakin nirnitykset, up-
pa ja lippis, ovat tuhleet slangiin 1920-
luvulla. Lippis-nirnityshiin on edel-
leenkin hyvin yleinen arkipuhekielessä. 
Myös 1930-luvulta on vain kaksi uutta 
nimitystä, lippari ja lippatsuikka. Is-
johtirniset nirnitykset libis, Iipisja lib-
bis ovat tulleet slangiin 1940-luvuhla. 
Samaan nirnityssarjaan kuuluvat myös 
1950-luvun slibis ja slipis. 40-lukua 
edustaa edellisten lisäksi yhdyssana 
lippakotsa, jonka perusosalla on useita 
eri rnerkityksiä (ks. tuonnernpana). 
1950-luvulle kuuluu myös farmari-
kankaasta vairnistettu jameskotsa (ja-
mekset 'farrnarihousut, farrnarit, far-
kut').Vuosisadan puolivälin jälkeen 
nirnityksiii ci näytä syntyneen lainkaan. 
Ehkäpä lippalakkirnal 1 isen päähineen 
käyttö tuolloin el ollut enää yhtä ta- 

vallista tai rnuodinmukaista. Nykyi-
sinhän lippalakki kuuluu osana var-
sinkin nuorison pukeuturniseen ja 
1 990-luvulla päähineelle on syntynyt 
slanginirnitys liba. 

Lättälakkia, lätsää rnerkitsevä slangi-
nirnitys ja sen variantit ovat vanhaa 
perua. Alkujaan 1910-luvulla tällainen 
päähine oli pelkkä lätsä, josta oh 
käytössä samaan aikaan myös variantti 
blätsä. 1920-luvulla nirnitys esiintyy 
rnuodossap/ätsäja 1960-luvulla rnuo-
dossaflätsä. Lätsän merkitys on vaihdel-
lut vuosikyrnrnenten kuluessa. Käyt-
töön tuhlessaan se merkitsi lakkia ja 
erityisesti juuri miesten hippalakkia. 
1950-luvulla nirnityksen merkitys laa-
jenija sillä voitiin tarkoittaa hattua, lak-
kia ja yleensäkin miesten tal poikien 
päähineitä. Näiden merkitysten lisäksi 
sitä käytettiin puhuttaessa myssystäja 
sekä poikien että tyttöjen päähineistä. 

Myös ns. koppahakilla, joka nyky-
kielessä tarkoittaa sotilaiden, pohiisien 
yrn. jäykkäreunuksista hipahlista lakkia, 
on ollut slanginirnityksiä. Juuri nirni-
tyksellä koppalakki on slangissa tar-
koitettu hipahlista virkalakkia. Muita 
tämän lakkimalhin nimityksiä ovat 
1920-luvun koppaja 1930-luvun kop-
pakotsa. 191 0-luvulta on lähtöisin kop-
palakin nimitys kotsa, johla on paljon 
rnerkityksiä. Sitä on käytetty miesten 
hatusta ja hierihatusta, miesten lippa-
lakistaja lätsästäja yleensäkin miesten 
päähineistä. Sihlä on voitu tarkoittaa 
päähineitä yleensäkin, myös naisten, 
(villa)myssyä ja vieläpä ylioppilas-
hakkiakin. Kotsan variantit gotsa ja 
skotsa ornina pääsanoinaan ovat vain 
lakin rnerkityksessä. 

Muita päähineitä 
Miesten päähineistöön kuului 1800-
huvuhla ja 1 900-luvun alkupuolella si-
hintenihattu, joka on ulkonäöltään kor-
kea hieriörnäinen sllkkihattu. Vanhassa 
puhekielessä silinterihatusta on ollut 
käytössä nimitykset siuindeni, silkki-
pvttv, siukkistonmari, silkkistönmani, 
siuk.stönincirija stönnäni. Vuonna 1900 
tulivat edelhisten nimitysten hyhennetyt 
muodot stormani ja ston'ni slangiin, ja 
niitä käytettiin parin vuosikymmenen 

Spurttari, tsubaja lippis ovat 
lippalakin nimityksiä en 
vuosikymmeniltä 

16 - Kieuiviesti 312004 



ajan. 191 0-luvulla silinterihatun slangi-
nimityksenäoli lyhytja ytimekäs pytty. 

1910-luvulla miehet käyttivät si-
linterihatun sijasta ehkä knallihattua. 
Tällainen hattu on kova ja pyöreä-
kupuinen. Slangissa knallihatusta tuli 
byyla, knalli tal j,aukku. Näiden nimi-
tysten syntyyn on vaikuttanut nimen-
omaan päähineen ulkonäkö. Byyla-
nimityksen pohjana on ruotsin bula-
sanan ääntämismuotoja sana merkitsee 
suomeksi kuhmua. Slangissa byylalla 
on tarkoitettu knahlihatun lisåksi päässä 
tai hatussa olevaa kuhmua sekä finniä. 
Myös knalli pohjautuu ruotsiin, onhan 
itse knallihattu-nimitys lainattu ruot-
sista. Suomessa sana on k:ton nalli, 
joka on eräänlainen panos. Siksipä 
knalhihatun vol sanoa olevan "paukku-
hattu". Seuraava luonnollinen nimitys 
onkin sitten paukku, jolla on slangissa 
ja myös arkipuhekielessä hyvin useita 
ja erityylisiä merkityksiä. Tässä maj-
nittakoon vain 'paukaus, räjähdys'. 

Myös baskerit, litteät, hipattomat la-
kit, ilmestyvät päähineistöön 1900-
luvun alkuvuosikymmeninä. Ensim-
mäinen slanginimitys flättä on 1920-
luvulta. Seuraavalta vuosikymmeneltä 
ovat ftusti ja fetsika, joka on musta 
baskeri. 1 950-luvulle sijoittuu nimitys 
baskerville ja 1 970-luvulla nimitys on 
kutistunut muotoon baska. 

Naisten päähineiden nimityksiä slan-
gisanakirjassa ej ole mainittu monta. 
1920-luvulta on kon, joka Paunosen 
määritelmän mukaan on "naisten olki-
ym. kesähattu, puistossa istuvien tätien 
kesähattu". Samaan aikaan naisen hattu 
oli myös skrälla, johla tarkoitettiin hy-
vin kulunutta hattua, ja sen variantti 
skrella. 

Pipolakillakin on muutama shangi-
nimitys, ja vanhin näistä on 1920-30-
luvulla käytetty pipokotsa. 1950-lu-
vulla päätä saattoi suojata sukka, joka 
on tupsuton ja jonka reuna oli kään-
netty monin kerroin. Myös nimitys 
surusukka on 1950-luvulta. Silhä on 
tarkoitettu mustaa tupsutonta pipoa. 
Värtsilän pipo, 1 940-60-luvuhla, ej ole 
merkinnyt tavahlista pipoa vaan kypä-
rää. Nimitys juontuu tietenkin Wärt-
silän telakan työntekijöiden käyttä-
mästä suojakypärästä. 

Hiihdettäessä oli käytössä 1930-
luvulla hiihtotsuikka, j oka oli lipallinen 
ja sen päählysosa oli tasainen. Päähi-
neessä oli hisäksi läphit, jotka saattoi 
laskea alas ja sitoa heuan alta kiinni. 
Päähineen on sanottu ulkonäkönsä 
vuoksi muistuttaneen muukahaishe-
gioonan hakkia. 

Kirjoittafa toimii .vuomen kielen opinto-
rehtorina Uumajan vliopistossa. 
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Asiantuntijana kielilauta- 
kunnan sanastotyöryhmässä 
riemastuttavan hauskaa 

Anne 
Eriksson 

Runsas kaksi vuotta sitten sain kysy-
myksen, voisinko osallistua työryhmä-
työskentelyyn, jonka tavoitteena on 
laatia ruotsalais-suomalainen apu-
välinesanasto. Vastatessani kyllä en 
aivan tarkkaan tiennyt, mihin olin si-
toutunut. En ole pitänyt itseäni kieli-
asiantuntijana, en suomen enkä ruotsin 
kielellä. Apuväline-sana tuntui tutum-
malta. Suhteellisen uusi työ suurlähe-
tystössä oli kuitenkin opettanut, että 
erilaisiin uusiin aluevaltauksiin on vain 
uskaltauduttava. 

Työryhmätyöskentely alkoi työhön 
perehdyttämisellä. Työnjako oli selvä. 
Kielilautakunnan edustajat vastasivat 
siitä, että meillä oli sanaluettelot, joi-
ta kokouksissa käsittehimme. Kielen 
asiantuntijoilla on menetelmiä, kuinka 
koota valitun aihepiirin sanastoa. Työ 
lähti käyntiin sanastamahla - se oh 
minulle aivan uusi sana. Amatöörin 
sehitys sanalle on, että vahitun aihepii-
Fin tekstejä otetaan sanastettavaksi, 
mikä tarkoittaa, että siitä poimitaan 
aihepiirille ominaiset sanat. Näin poi-
mituista sanoista muodostui meille 
työryhmän jäsenille sanaluetteloita, 
joita arvioimme mm. seuraavin kri-
teerein: 

onko sana sittenkin yleiskielen 
sana ja siten sopimaton erityissanas-
toon, 

onko sana sittenkin hiian erityinen, 
esimerkiksi tässä tapauksessa sairaan-
hoitoon liittyvä erityissana,ja siten tar-
peeton apuvähinesanastossaja 

onko sana niin harvinainen tai hiki 
mahdoton käännettäväksi, että sen 
mukaan ottaminen ej ole perusteltua. 

Työ ci edennyt systemaattisesti ja 
loogisesti vaan pikemminkin pouk-
koillen, maistellen, palaten vaikeisiin 
sanoihin uudelleen ja uudelleen. Jos 
edellä esitettyjen kysymysten j älkeen 
sana oh jäljehlä, oli viehä löydettävä  

mahdolhisimman hyvä suomenkielinen 
vastine, jonka kiehenkäyttäjät hyväk-
syisivät käyttöönsä siten, että ruot-
sinsuomi saisi tietyilhe käsitteille stan-
dardi-ilmaisut. 

Vastineen löytämistä voisi kuvitella 
helpoksi tehtäväksi, mutta sita se ej 
totta totisesti ollut kaikissa tapauksissa. 
Saimme muistuttaa itse itseämme siitä, 
että luomme ruotsinsuomalaista käsit-
teistöä, jonka toisaalta tulee ottaa huo-
mioon suomen kielen kehitys Suomes-
sa, mutta samalla ohla hyvin tietoinen 
siitä, että sosiaahi- ja vammaishuolto 
Suomessaja Ruotsissa luovat toisistaan 
riippumatta uusia työmenetelmiäja kä-
sitteitä, joille ej välttämättä ole vasti-
netta toisessa maassa. 

Ensimmäiseksi pitää tarkistaa, onko 
sanahle vastine suomen kielessäja so-
piiko se ruotsin sanan vastineeksi. 
Erittäin usein vastineeksi sopii suora 
käännös. Se ej kuitenkaan aina toimi. 
Yksinkertainen esimerkki on sana rull-
stol. Suomessa käyttöön on vakiintunut 
sana pvörätuoli, vaikka muitakin ver-
sioita kuulee. Suomessa vammaiset pi-
tävät pyörätuoli-sanaa kuitenkin ainoa-
na oikeana. Toisenhaisena esimerkkinä 
kääntämisen vaikeudesta voidaan maj-
nita täählä Ruotsissa kuntien kehitte-
lemät lukuisat uudet ammattinimikkeet 
henkilöistä, joiden keskeisenä tehtä-
vänä on avuntarpeen arviointija etuus-
päätösten tekeminen (handläggare, 
biståndsbedömare). 

Kolmas vaikeus oli kielenkäytön 
muuttuminen: mikä oli sopivaa kieltä 
1 970-huvuhla, ej ole enää sopivaa kieltä 
2000-luvulla. Vammaishuohhon alueehha 
kielenkäytön kehittyminen on ollut 
samansuuntaista sekä Ruotsissa että 
Suomessa: pyrkimys on ollut päästä 
pois leimaamisesta ja osoittehusta. 
Vammaisuuden määrittelyssäkin ko- 
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rostetaan yksilön ja ympäristön välistä 
toiminnallista ongelmaa, el vammaa 
yksilön ongelmana, minkä vuoksi 
usein puhumme toimintakyvyn rajoi-
tuksista. Apuvälineillä puolestaan 
kompensoidaan toimintakyvyn puut-
teita. 

Vähintäänkin näitä kaikkia mainit-
semiani asioita käsittelimme työryh-
mässämme luovassa kaaoksessa,johon 
toi järjestystä se, että kokoonnuimme 
säännöllisesti noin kerran kuukaudessa. 
Istunnon pituus oli noin kaksi tuntia. 
Niin kummalhiselta kuin se tuntuukin, 
on todettava, että työmme oli ratki-
riemukasta. Kolmekymmentä vuotta 
olen ehtinyt erilaisissa työryhmissä is- 

tua, mutta ainoassakaan en ole nau-
ranut näin paljon kuin tässä työryh-
mässä. Välillä olo tuntui synnilliseltä: 
saako työnteko olla näin hauskaa? En 
oikein osaa sanoa, mistä tuo hauskuus 
syntyi. Kysymyksethän olivat vaikeita 
ja vakavia. Oliko niin, että ryhmään 
vain sattui runsaasti tätienergiaa, joka 
vapaassa ilmapiirissä pääsi ulos va-
paina assosiaatioina, joista kaikki eivät 
olleet julkaisukelpoisia. Lopputulok-
seen olemme kuitenkin kaikki tyyty-
väisiäja ilon saimme ilmaiseksi kaupan 
päällisiksi! 

Kirjoittaja toimij sosiaaliattaseana Suo,nen 
suurlähety,vtössä Tukholmassa. 

Historian pitkät linjat 

forma 
Ikäheimo 

Vuosia sitten edesmennyt, Ruotsissa-
kin asunut, suomalainen egyptologi 
Rostislav Hoithoer sanoi ruotsalaisen 
historiankäsityksen alkavan 1 930-lu-
vultaja" sitä ennen vallinneen suuren 
pimeyden". Käsitys tuntuu uskotta-
valta, sihlä se on analoginen vallitse-
van ideologian kanssa. Ennen sos. dem. 
puolueen valtaannousua elettiin viral-
lisen dogmin mukaan "köyhäin-Ruot-
sissa" (Fattig-Sverige) ja sitten koitti 
valon aika. Poikkeukset (luc toisen-
laiset vaahitulokset) tuntuvat "miltei 
vahlankaappaukselta", kuten nykyinen 
kulttuuriministeri on todennut. 
Vanhempaa rnenneisyyttä vieroksuvat 
myös ne, joiden pitäisi siitä ehdotto-
masti tietää. Kun kerroin ruotsalaisel-
le politiikantoimittajalle Gunnar Wet-
terbergin kirjoittamasta massiivisesta 
kansleri Axel Oxenstiernan elämäker-
rasta tärnä puuskahti: - Onpa kaukaa 
haettu aihe! 

Näin kornmentoi vuosikymmeniä 
huippupaikalta Ruotsin pohitiikkaa seu-
rannut ammattilainen kirjaa, joka ker-
too maan kaikkien aikojen huomat- 

tavimmasta, kansainvähisen tason val-
tiorniehestä! Samainen Oxenstiemahan 
loi pohjan Ruotsin nykyiselle hallin-
nolle 42-vuotisella kanslerikaudellaan 
1 600-luvulla. 

Historian pitkät hinjat ovat hyvin opet-
tavaisia. Vahinko vain, että yleinen alan 
perustuntemus on erittäin heikkoa. Jo-
tenkin tuntuu siltä, että Suomessa his-
toriaa ymmärretään ja siitä tiedetään 
enemmän kuin täällä. Mikä lienee syy-
nä? Onko niin, että Ruotsin valtaapi-
tävät haluavat omia kaiken edistyksen 
itselleen? Kuvaava esimerkki on Ruot-
sin uusi viranomainen, joka informoi 
etupäässä juutalaisiin kohdistuneista 
vainoista, siis muusta kuin Ruotsin his-
toriasta. Se on ainutlaatuista maail-
massa: missään muuahla ci nimen-
omaan viranomainen tee vastaavaa 
työtä, vaan se on jätetty riippumat-
tomaan akateemiseen maailrnaan. 

Historian tutkimuksessa on opetettu 
ahkerasti, ettei siinä pidä jossitella. 
Juuri tällainen "kielto" tekee siitä en-
tisestäänkin mielenkiintoisemman, ja 
siksi sitä tulee harrastaa, esimerkiksi 
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käyköön vaikka seuraava: 
Jo keskiaj alla ratkaistiin se, ettei Ve-

näjästä tullut Suomen hallitsijaa. Sa-
massa yhteydessä Suomi alkoi saada 
ruotsinkielisen väestönsä,joka oli sekä 
kieleltään että valta-asemaltaan hal-
litseva aina 1800-luvun loppupuolelle 
saakka. Miten olisi käynyt, ios vahva 
Venäjä olisi ollut olemassa jo keski-
ajallaja Suomeen olisi syntynyt venä-
läinen, hallitseva vähemmistö? 

Huippusuosittu ruotsalainen histori-
an popularisoija Herman Lindqvist on 
julkaissut tänä syksynä kirjan Napo-
leonista (1769-1821) eli miehestä,joka 
on Suomen ja Ruotsin valtioalueiden 
muovaaja. Ranskan valtaistuimen ot-
tanut tulokas Napoleon ja Venäjän kei-
sari päättivät Tilsitin jokilautalla pitä-
mässään kokouksessa 1807 pakottaa 
silloisen Ruotsi-Suomen Englannin 
vastaiseen liittoumaan. Sopimuksen 
seurauksena syntyi sota, jossa Ruotsi 
menetti Suomen, ja tästä itäosasta tuli 
autonominen suuriruhtinaskunta aina 
itsenäistymiseensä, vuoteen 1917 saak-
ka. Napoleonin sotien loppurytinöissä 
Ruotsi sai "korvauksena" Norjan ja 
uuden kuningasperheen, Bernadottet, 
jossa ei vielä tänäkään päivänä ole pisa-
raakaan "ruotsalaista verta". 

Globahisaation ollessa nyt muotisana 
kannattaa muistaa, että pari sataa vuotta 
sitten kaukana - silloisen mittapuun 
mukaan - Tilsitissä tehty kahden itse-
valtiaan sopimus sinetöi Ruotsin ja 
Suomen kieliolot. Eräänlaista sattu-
maako lienee myös se, että tsaarin ja 
kuninkaan raia  vedettiin juuri Tornion-
jokeenja osa Suomeen Iuontojaan kuu-
luvasta väestä jäi Ruotsiin. Toisinkin 
olisi voinut olla: keisarillisen Venäjän 
joukot parveilivat satoja kilometrej ä 
Haaparannalta alaspäin Ruotsin rannik-
koa pitkin. Suomen kiehi jäi kuitenkin 
elämään Ruotsissa, ja lopullinen isku 
sille annettiin 1 880-luvuhla, jolloin sen 
käyttö kiellettiin Ruotsin kouluissa. 

Rajan takana tsaari käytti valtape-
lissään hyväkseen suomen kielen ase-
man parantamista, sillä se heikensi 
ruotsin asemaaja etäännytti näin suuri-
ruhtinaskuntaa Tukholmasta, entisestä 
valtakeskuksesta. 

Vuonna 2004 hallituspuolueen pää-
ministeri vakuuttaa suomen kielen tär-
keyttä Ruotsissa; hän sanoo sen olevan 
yhtä tärkeän kuin ruotsin Suomessa. 
Samaan aikaan hänen alaisensa, vä-
hemmistöasioista vastaava ministeri, 
kieltää kategorisesti kansalaisten äidin-
kielen rekisteröinnin. Kumpaa on us-
kottava? Mielestäni rekisteröintiä vas-
tustavaa, sillä hän on tehnyt konkreet-
tisen päätöksen, pääministeri puoles-
taan on puhunut kohteliaisuuksia juh-
lissa, ehkä tunnelmaa luodakseen. 

Napoleonin ja Aleksanterin tavoin 
myös Hitler ja Stalin jakoivat itäistä 
Eurooppaa elokuussa 1939. Sopimuk-
sen mukaan Suomi jäi neuvostodik-
taattorille. Sattuma ja Suomen päättä-
väinen vastarinta kuitenkin muovasivat 
historiaa toiseen suuntaan sekä talvi-
että jatkosodassa. 

- Suomessa on neljä miljoonaa asu-
kasta, saman verran kuin Leningradissa 
(Pietarissa). Sellaisen määrän voi sur-
tää helposti muuahle, sanottiin Stalinin 
hallinnossa, jossa oli todellista know 
how'ta ihmisten pakkosiirrossa ja tu-
hoamisessa. 

Suomalaiset voisivat olla nyt hajal-
laan pitkin entisen Neuvostohiiton alu-
etta tai sitten osittain palanneina juuri 
unioniin Iiittyneeseen, mutta elintasol-
taan alhaiseen Suomeen, jossa lisäksi 
käytäisiin kielikamppailua Stahinin ja 
hänen seuraajiensa maahan pakkosiir-
tämien venäläisten ja muiden kansal-
hisuuksien kesken. Suomenruotsalaisia 
tuskin mainittaisiin. 

Tai entä jos toista maailrnansotaa ei 
ohisikaan tullut: Suomelta ei olisi ryös-
tetty Karjalaaja muita itärajan alueita. 
Maa ei olisijoutunut pakkoasuttamaan 
satojatuhansia ihmisiä. Syntymättä oli
si jäänyt kymnieniä tuhansia pientiloja, 
joille ei olisi sittenjo 1960-luvulta läh-
tien tarvinnut antaa armonlaukausta ja 
miettiä liikaväestön kohtaloa. Suuria 
ikäluokkiakaan ei olisi syntynyt. Jätti-
muuttoaalto Suomesta Ruotsiin olisi 
jäänyt syntymättä ja näin myös se to-
dellinen ruotsinsuomalainen vähem-
mistö. 

Nytkun Ruotsin ja Suomen historian 
suurten kohtalonvuosien 1808-1809 
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juhlavuodet ovat lähenemässä, soisi 
että kahdensadan tasaluku saisi reilusti 
tilaa ainakin verovaroin ylläpidetyissä 
palveluissa. 200-vuotismuiston vietto 
olisi oivallinen tilaisuus syventää kan-
salaisten historiantajua, ja muistuttaa 
siitä miksi Suomessa elää ruotsi ja 
Ruotsissa suomi. Näiden j uhlallisuuk-
sien johtoon sopisi mainiosti Helsin- 

gissä koulua käynyt ja ainakin ennen 
suomen kielelläkin pärjännyt Herman 
Lindqvist. Hän osaa kansanomaistaa 
pitkät linjatja tuntee myös Suomen olot 
ja menneisyyden. Puhumattakaan Ruot-
sin historian pitkistä linjoista. 

Kirjoittaja on tukholmalainen radiotoimittaja. 

Kieliviestin artikkeli aloitti 
kirjallisuuskeskustelun 

Marja 
Räihä 

Rainer Ellilän kirjoitus Kiel iviestin nu-
merossa 2/2004 herätti Ruotsin Sano-
mien Lukijoilta-palstalla keskustelun, 
jota käytiin puolentoista kuukauden 
ajan. Keskustelu alkoi sanoistaja lau-
seistaja kasvoi käsittämään koko ruot-
sinsuomalaisen kirjallisuuden tilaa, kri-
tiikkiä, koulutusta, kustannustoimin-
taa, markkinointiaja kirjallisuuden ku-
luttamista. 

Artikkeli Huolimatonta kieltäja vai-
keaselkoisia ilmaisuja käsitteli Markku 
Koitilan esikoisteoksen, Painajainen, 
kieliasua. Rainer EIlilä listasi joukon 
sanoja ja lauseita, jotka hänen mieles-
tään olivat virheellisiä tai huonoja. 

Keskustelun aloitti Matti J. Korho-
nen 17.6. ärähtämällä Finn-Kirjanjoh-
tokunnan jäsenenä ja ruotsinsuoma-
laisena vähemmistöpoliitikkona. Hän 
arvostelee Ellilää esimerkiksi siitä, että 
tämä"— nolaa kirjailijakollegaansa 
uskomattomalla tavalla." Lisäksi Kor-
honen huomauttaa, että Finn-Kirjassa  

on Ellilän käsikirjoitus ja Korhonen 
kertoo lähettäneensä kustantamoon 
kirjeen, jossa hän esittää, että Ellilän 
käsikirjoitus pannaanjäihin. Korhonen 
kysyy myös: "Kuinka yleistä on että 
kirjailija toimil arvostelijana? Kyllä 
siihen tehtävään vaaditaan muutakin 
kuin luettelon tekeminen lauseista, 
joiden hän arvelee olevan virheellisiä 
ja niistäkin voidaan olla eri mieltäkin." 
Korhonen toteaa myös: "Rainer Elli-
län arvostelu ei ole hyväksyttävä tapa 
kannustaa ruotsinsuomalaista kirjalli-
suutta." 

Kaino Ranén toteaa olevansa vii-
pittömän iloinen kirjallisen keskus-
telun leimahtamisesta ilmiliekkiin. 
"Kriitikot ovat osa kirjoittajien elämää, 
näiden taivas ja helvetti, kritiikin muo-
dosta riippuen. Kuitenkin ehdoton vält-
tämättömyys." Ranén j atkaa: "Kirjoit-
taja on sokea omille virheilleen. Tarvi-
taan ulkopuoiinen tarkkailija, on tämä 
sitten kriitikko tai muu kirjallisuuden 
ja kielen tuntija. Neuvomaan, ej teilaa-
maan." Ranén arvelee, että aktiivisen 
kirjailijan on käytännössä mahdotonta 
ruotia kollegansa tuotetta asettamatta 
omaa uskottavuuttaan vaaraan. Hän 
päättää kirjoituksensa: "Miksi ruotsin-
suomalainen lehdistö niin kuin radio ja 
televisiokin karttavat ruotsinsuoma- 

Kriitikot ovat osa kirjoittajien 
elämää, näiden taivas ja helvetti, 
kritiikin muodosta riippuen 
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laisen kirjallisuuden käsittelyä kuin 
ruttoa? Eikö löydy ammattitaitoa ... ?" 

Valma Wahlström kertoo ajatelleen-
sa luettuaan Ellilän kirjoituksen, "- et-
teivät ajat ole yhtään muuttuneet pa-
remmiksi ruotsinsuomalaisille esikois-
kirjailijoille." Hän kirjoittaa oman kir-
jansa Pörröpää Elinan saamasta 
vastaanotosta Liekki-lehdessä, jossa 
arvioinnissa mentiin henkilökohtai-
suuksiin mm. kommenteilla: Tämän 
kirjan kirjoittajan identiteettija henki-
nen terveys tulivat kyllä selviksi jo 
kirjan alkulehdilla..... ja "Mitenkään 
inspiroiva tämä sepustus ci ollut." 

Samassa lehdessä on Kaarlo Voion-
maan kirjoitus: Kritiikkiä ja kirjallis-
ta hölinöilyä: "Ellilänjutun tapaisia pur-
kauksia ej missään tapauksessa olisi 
pitänyt päästää Kieljviestiin—."ja"— ky-
se on Ellilän piikittelemän kirjailijan, 
Markku Kojtjlan, uutta luovasta sanan-
käytöstä. Tähän kajkjlla kirjailijoilla on 
oikeus. Niin, kielen sanastollinen ja 
muukjn kehjttäminen on jtse asiassa 
kirjailijoiden velvollisuus." 

Seuraavan päivän numerossa Iris 
Lundberg kirjoittaa: "Meillä on oltava 
oikeus vapaasti jlmajsta mielipiteem-
me." ja "- joukossamme on tokj kou-
lukuntaa, joka väsymiseen asti pyrkii 
rohkaisemaan ja nostamaan kyseen-
alaista keskinkertaisuutta kunniaan. (Ja 
ehkä samalla iskemään röyhkejlevänä 
koettua Iahjakkuutta poskelle?)" Lund-
berg toteaa lisäksi, että ehdottoman 
oikeaa kritjjkkjä ej ole olemassakaan 
ja vijttaa Arja Uusitalon murska-arvos-
teluun ruotsalaisesta Kalevala-versios-
ta: "- keskustelua syntyi. Ja Kalevala 
kestj sen. Kjitän Arja Uusitaloa—" 

Arja Uusjtalo kirjoittaa muistavansa 
ruotsjnsuomalajsen kirjallisuuden ti-
lanteesta kertovja artikkelejaja lukija-
palstajuttuja kolmelta vuosikymme-
neneltä: "Ne muistuttavat erehdyttä-
västi toinen toisiaan. Ne ovatjotenkin 
kujn nostalgiatrippi mejdän yhteiseen 
hjstorjaamme." 

Ranén ja Uusjtalo sivuavat vielä sa-
massa lehdessä kirjailijan arvostelijan-
työtä. Ranén ej halua, vaarojsta huo- 

limatta, rajoittaa sitä ja Uusjtalo roh-
kaisee: "- ej oma uskottavuus mjhin-
kään katoa, jos uskaltaa arvostella ja 
kritjsojda muiden tuotteita, kun vain 
tekee sen ammattjtaidolla." 

Uusjtalo näkee yhtenä ongelmana 
sen, että ruotsalajset kirjakaupat ej-
vät tarjoa suomenkielistä kjrjallisuutta: 

Näjn ollen kirjailijan on vajkea pysy-
tellä ajan tasalla—." Ongelmia ovat 
hänen mukaansa myös ammattjtaj-
toisen ruotsjnsuomalaisen kustannus-
yhtiön puuttuminen, ammattjtajtojnen 
markkjnojnti sekä se, että ihmiset eivät 
osta Ruotsissa tuotettuja suomenkie-
lisjä kirjoja. 

Raimo Sillanpää puolestaan kirjoit-
taa mm. "- kajken täällä kustannetun 
ruosukirjallisuuden on oltava toimjtet-
tua, erityisesti Finn-kirjan tuotannon. 
Tojmjttamaton kirjallisuus vaikuttaa 
kustantamon maineeseen - ja välilli-
sesti levikkiin." ja "Finn-kiija on kus-
tantanut monta sisällöllisesti erinomais-
ta teosta mutta muuten - toimituksen 
puutteessa keskeneräjstä teosta— 

Rainer Ellilö Ii ittyy lukij apalstakes-
kusteluun vasta viime rnetreillä oltuaan 
autuaan tietämätön "muurahaispesän 
kuhinasta". Hän perustelee artikkeljnsa 
rajaamista: "Painajainen on saanut an-
saittua positiivista palautetta melkeinpä 
kautta linjan, joten halusin kirjoituk-
sessani nostaa esiin vain kriittisen, kie-
len huoltoa koskevan aspektin." Pu-
heenvuoronsa hän päättäii: "Näyttää 
siltä, että eräiden mielestä olen ampu-
nut tykillä sorsaa. Omasta mielestäni 
olen vain puuttunut aiheeseen, joka on 
kielletty, tabu." 

Raimo Sillanpään kirjoitus päättää 
keskustelun: "Kaikenlaista koulutusta 
tarvitsevat varmasti niin kirjoittajat 
kuin rurisaslukuiset kustantajatkin." 

Kun lukijapalstakeskustelua oli käy-
ty kuukauden päivät, sanoi Kielivies-
tin päätoimittaja Paula Ehrnebo Sisu-
radion tekemässä ohjelmassa, että 
artikkeli ci ollut kirjahlisuusarvostelu, 
vaan senjulkaisemisen taka-ajatuksena 
oli saada ruotsinsuomalaiset kiinnos-
tumaan kielestö: "Joskus näistä asiois- 
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ta on ryhdyttävä keskustelemaan ja 
mietittävä, mitä kannattaisi tehdä." 
Ehrnebo toteaa, että ios kirjoittaja an-
taisi jonkun lukea tekstiään ennen 
julkaisemista, niin välttyisi lukijan är-
syttämiseltä. "Kysymys on myös tyy-
listä. Kirjoittaja voi käyttää kieltä mi-
ten haluaa, mutta kannattaa opetella 
säännöt, että tietää, miten niitä voi 
rikkoa." 

Keskustelu antaa toiveita siitä, että 
ruotsinsuonialaiset olisivat vihdoinkin 
valmiita kokoamaan voimansa ja jär-
jestämään kritiikkiseminaarin, jollaisia 
pidettiin Suomessa 1980-luvun alussa. 
Tosin ne Suomessa on jo koettu van-
hanaikaiseksi tavaksi lähestyä taiteita, 
mutta ruotsinsuomalaisten olisi hyvä 
käydä läpi sekin vaihe. 

Kirjoiffaja on västeråsilainen vapaa tonnittaja. 

Ruotsin Sanomien Lukijalta-palstan keskusteluun osallistuivat: Matti J. Korhonen (17.6., 5.7.) 
Kaino Rann (21.6., 2.7., 6.7.), Valma Wahlström (28.6), Kaarlo Voionmaa (28.6.), Iris Lundberg 
(29.6.), Arja Uusitalo (2.7.) Raimo Sillanpää (5.7., 29.7.), Rainer Ellilä (14.7., 16.7.) 

Ruotsin radion Sisu tänän lähetyksessil 22.7. aiheesta keskustelivat Juhamatti Pelkosen johdolla 
Paula Ehrncbo, Rainer EIlilä, Kaino Ranén ja Kaarlo Voionmaa. 

leysymyksid 

Storskarv on suomeksi meri,netso, mutta entä mikä on inellanskarv? 

Linnuista kiinnostunut 

Itämerellä pesivä mellanskarv on kooltaan pienempi kuin Pohjois-Atlantilla 
pesivä storskarv, siitä ruotsinkielinen nimitys. Tutkija Pekka Rusanen Suomen 
ympäristökeskuksesta kertoo, että Suomessa käytetään kummastakin linnusta 
nimeä merimetso. 

RH 

En ole koiraihminen enkä oikein tiedä, mitä ruotsissa tarkoitetaan, kun 
käytetään nimityksiä stående hund ja stötande hund. Tarvitsisin työtäni 
varten näiden suomenkieliset vastineet. 

Erätekstin kääntäj ä 

Stående hund, suomeksi seisova koira, pysähtyy seisomaan piileskelevän 
riistaeläimen eteen ja seisoo paikallaan kunnes metsästäjä antaa sille uuden 
komennon, esim. käskyn pelästyttää eläin liikkeelle tai noutaa ammuttu rusta. 

Stötande hund on suomeksi ylösajava koira ja se etsii riistaeläimen 
ampumaetäisyyden rajoissa ja ajaa sen ylös, tönäisten tai pelästyttäen sen. 
Ylösajava koira ej saa lähteä seuraamaan eläintä. 

Muita metsästyskoiratermejä ovat: 
apporterande hund, apportör = noutaja 
drivande hund = ajava koira 
grythund = luolakoira 
spårhund = jälkikoira 

MT 
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Lyhyesti pilkusta 
Ruotsissa asuvan suomenkielisen saattaa olla syytä kerrata suomen pilkku-
sääntöjä, sillä ne poikkeavat melko lailla ruotsin säännöistä. Suomessa nouda-
tetaan kieliopillista, lauseisiin perustuvaa pilkutusta, kun taas esimerkiksi 
englannissa ja ruotsissa pilkutus on vapaampaa ja puheen taukoihin perustu-
vaa. 

Runa 
Heikkilä 	Pilkutuksen kaksi perussääntöä ovat: 

Ruotsinsuoma- 
1 Pilkku erottaa virkkeen eri lauseita toisistaan. lainen kieli- 
2 Pilkku erottaa lauseen eri osia toisistaan. lautakunta 

Pilkkua ci kuitenkaan aina käytetä saman virkkeen eri lauseiden välissä, 
vaan ensimmäisestä säännöstä on kaksi poikkeusta. 

1 Rinnasteisten päälauseiden väliin ej tule pilkkua, ios njitä yhdistää rjnnas-
tuskonjunktio (ja, sekä, sekä - että, taj, vai, mutta, vaan jne.) ja niillä onjokin 
yhteinen lauseenjäsen. 

Yhteiseksj lauseenjäseneksi katsotaan passiivissa olevat lauseet sekä yksikön 
ja monikon 1. taj 2. persoonassa taipuvat predikaattjverbit. Yhteinen lauseen-
jäsen saattaa olla myös esimerkiksi sivulause. 

Tässä esimerkissä yhteinen lauseenjäsen on yksikön ensimmäisen persoonan 
pääte. 

Saavuin asemalle kello 13.00 ja jatkoin matkaa kello 13.15. 
Tässä ratapäällikön mukaan on yhteinen lauseenjäsen: 

Ratapäällikön inukaanjunat ovat hyvässä kunnossa eikä niitä tarvitse 
korjata ensi vuonna. 

Subjektiin viittaavaa pronominia ej katsota yhteiseksi lauseenjäseneksi, joten 
tähän lauseeseen on laitettava pilkku: 

Linja-auto saapuu Helsinkiin kello 12.00, ja se jatkaa matkaa Turkuun kello 
12.20. 

2 Rinnasteisten sjvulausejden väljjn ej tule pilkkua. 
Pidän linja-autolla ,natkustamisesta, koska voin katsella maisemia ja koska 
välillä saatan ottaa vaikkapa nokoset. 

Lisäksi: mutta ja vaan 

Mutta ja vaan ovat rinnastuskonjunktjoita, joten rjnnastejsia päälauseita yhdis-
tävän mutta- tai vaan-sanan edessä ei tarvjta pilkkua, jos niillä on jokin yhtei-
nen lauseenjäsen. Samoin rinnasteisia sivulauseita yhdistävän mutta- taj vaan-
sanan edeltä pilkun voi jättää pois. Ajemmin tällaisissa tapauksissa käytettiin 
pilkkua, eikä pilkuttamista nykyäänkään katsota virheeksi. 

Toisen perussäännön mukaan pilkkua käytetään myös erottamassa 
lauseen eri osia toisistaan: 

1 Rjnnastejset lauseen osat erotetaan pilkulla, ellei nijden välissä ole rinnastus-
konjunktiota. 

Bussit, junat, laivat, lentokoneetja helikopterit - kaikki ne ovat 
kulkuneuvoja. 
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2 Erilaiset lisäyksetja täsmennykset sekä myös puhuttelut erotetaan pilkulla. 
ios lisäys on keskellä virkettä, sen molemmin puolin tulee pilkku. 

Juna on vanha, sanoisinko antiikkinen, mutta silti aivan kelpo kulkuväline. 
Konduktööri, kertoisitteko, milloin juna lähtee? 

3 Määritteiden väliin tulee pilkku, ios ne ovat rinnasteisia. Pilkun lisääminen 
tai sen pois jättäminen saattaa aiheuttaa merkityseron: 

Jo edellinen, Helsingistä lähtenytjuna oli niyöhässä. 
Edellinen juna lähti Helsingistä, seuraava taas jostakin muualta. 

Jo edehlinen Helsingistä lähtenvtjuna oh myöhässä. 
Kyse on kahdesta myöhässä olevasta junasta, jotka molemmat lähtivät 
Helsingistä. 

Lauseenvastike 

Suomen kielessä pilkkua ej käytetä lauseenvastikkeessa, joka on virkkeen 
alussa. Jos lauseenvastike on lisähuomautuksen kaltaisena virkkeen keskellä 
tai lopussa, sen voi erottaa pilkulla. 

Viimeisenjunan lähdetiyä asema suhjettiin. 
Juna on, totuuden sanoakseni, pelkkä romu. / Juna on pelkkä romu, 
totuuden sanoakseni. 

Relatiivilauseen aloittavan pronominin (se tai ne) jälkeen ej ole pakko merkitä 
pilkkua, mutta pilkun käyttö ej ole väärinkään. 

Se, joka ensimmäisenä varaa hipun, saa parhaan paikan. / Se joka 
ensimmäisenä varna lipun, saa parhaan paikan. 

Päiväys ja päivämäärä 

Päivämäärän yhteydessä pilkkua ej lisätä viikonpäivän ia päivämäärän väliin, 
eikä päiväyksessä paikannimen jälkeen. 

Aserna avataan lauantaina 1. kesäkuuta. 
Tukholmassa 30. kesäkuuta 2004 / Tukholma 30.6.2004 

Tässä artikkelissa on käsitelty vain pilkutuksen perussääntöjä. Tarkempia 
tietoja pilkkusäännöistä on mm. seuraavissa teoksissa, joita on käytetty myös 
tämän art ikkelin lähteinä: 

Kiehikehlo 37/995 Kotimaisten kielten tutkjmuskeskus, Edita Oy 
lisa & Oittinen & Piehi: Kielenhuohlon käsikirja Yrityskrjat Oy 1994 
Ikola: Nykysuomen käsikirja Weilin+Göös 1986 
Itkonen: Uusi kiehiopas Tammi 2000 
Sorjanen: Suomen kieli - kävttäjän käsikirja Gummerus Kirjapaino Oy 1998 
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Mälarinlaakson Sudet 

Mälarinlaakson korkeakoulun Suomen keskus oli upouusi, yhdistys oli vasta-
kielenja kulttuurin keskuksen toiminta perustettu ja toimintamuodot vielä 
käynnistyi vauhdikkaasti viime vuon- hakusalla. Vähäiset resurssit päätettiin 
na. Syksyllä 2003 Eskilstunassa sijait- keskittää yhteen juhlaan, joka pidettiin 
sevan keskuksen opiskelijat perustivat joulukuun kuudentena eli Suomen itse-
oman opiskelijayhdistyksen. Yhdistys näisyyspäivänä Eskilstunan ruotsin-
on nimeltään Suorneksi; tuttavallisem- suomalaisten omassa ravintolassa, Lei-
maksi nimeksi on alkanut vakiintua ly- jona-baarissa. Juhlaan yhdistettiin pik-
henne Susi, josta puolestaan on käy- kujoulut, lukukauden päättäjäiset sekä 
tössä monikollinen nimi Sudet. 	tenttijuhla,ja kaiken kruunasi tietenkin 

Suomen itsenäisyysjuhla. Susien lyhy-
Opiskelijayhdistysidea tuli ahunpe- een historiaan on sisältynyt myös koko-

rin opettajakunnalta, ja se herätti opis- uksiaja vapaa-ajan toimintaa. Sosiaa- 
kelijoiden kes- 	 lista kanssakäymistä opiskelijat ovat 
kuudessa vähit- 	 harrastaneet mallasilloissa, joihin myös 
tomasti myon 	 opettajat ovat olleet tervetulleita. 
teisen vasta- 	7' 
kaiun.  

Vuosi sitten pi- 	 - 
detyssä perustavas-  
QI kokouksessa  (li 	 r 

väopiskelijaa, ja 
myöhemmin mu- 
kaan liittyi myös  
iltakurssien opiskeli- / 
joita. Susien tarkol- 
tuksena on toimia eräänlai- 
sena äänitorvena ja yhdyslenk- 	i 	/ 
kinä opiskelijoiden ja korkea- 

Tai,,a 
linatti 

Joonas 
Sillanpää 

Suomen kielen ja 
kulttuurin opiskelu 
on olhut antoisaa, 
ja innostavaa. Pä-
tevä ja asiastaan 

aidosti kiinnostu- 
ilul upeiiajaxriia 

on herättänyt opis- 
/ kehijoissa uuden mie-

lenkiinnon äidinkie-
leen, ja oppitunneista 
on tullut hauskoja. 

koulun välilläja edistää opiskelijoiden 
sosiaalista kanssakäymistä. 

Yhdistykselle vahittiin johtokunta, 
jolla on ollut hoidettavanaan rnelkoi-
sesti yhdistyksen käynnistämiseen 
liittyviä käytännön asioita. Johtokunta 
on kokoontunut noin kuukauden vä-
lem. 

Viime syksynä yhdistys ahoitteli toi-
mintaansa varovaisen innokkaasti. 
Uutta asiaa oli paljon; monet opiskeli-
yat ensimmäistä vuottaan korkea-
koulussa, Suomen kielen ja kulttuurin 

Vaikka Sudet on var-
sinaisesti Mälarinlaakson korkeakou-
lun suomen kielen ja suomenkielisten 
opiskelijoiden yhdistys, tukijäseneksi 
voivat Iiittyä muutkin asiasta kiinnos-
tuneet. Sudet toivottavat myös kaikki 
Kieliviestin lukij at lämpimästi terve-
tuhleiksi yhdistyksen jäseniksi! 

Kirjoittajat ovat Mälarinlaakson korkeakoulun 
Suomen kielen ja kulttuurin keskuksen opiskeli-
joita. Susien aktiiveja. 
Purros: Merja Virtanen 
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Kortfattat om innehållet 

s. 5 Docent Satu Gröndahl från Centrum för multietnisk forskning vid Uppsala 
universitet diskuterar frågan huruvida den sverigefinska litteraturen skall karak-
täriseras som invandrar- eller minoritetslitteratur eller som en del i Sveriges 
litteratur. 

s. 9 Tarja Salo, facktext- och litterär översättare med över trettio års yrkeserfa-
renhet, berättar om sitt arbete. 

s. 12 Tio finska nyord med förklaringar presenteras av forskaren Riitta Eronen 
vid Forskningscentralen för de inhemska språken. 

s. 13 Tuija Määttä, studierektor för finska vid Umeå universitet, har gått igenom 
samtliga ord för klädesplagg i Heikki och Marjatta Paunonens stora bok över 
Helsingforsslang. 1 denna artikel koncentrerar hon sig på olika typer av huvud-
bonader. 

s. 18 Anne Eriksson, socialattaché vid Finlands ambassad i Stockholm och en 
av de sakkunniga i arbetsgruppen för Svensk-finsk hjälp#nedelsordlista, redogör 
för gruppens arbetsmetoder och berättar om sina egna upplevelser av arbetet. 

s. 19 Radioredaktör Jorma Ikäheimos artikel handlar om vikten av kunskaper i 
historia. Han redogör för några viktiga historiska händelser, som förklarar hur 
det kommer sig att det t.ex. i dag talas finska i Sverige och svenska i Finland. 

s. 21 Redaktör Marja Räihä redogör för de åsikter som framfördes i den livliga 
debatten som uppstod efter en artikel i Kieliviesti. Artikeln handlade om språket 
i en sverigefinsk roman, och debatten pågick främst i den sverigefinska tid-
ningen Ruotsin Sanomat. 

s. 23 Frågor och svar. 

s. 24 Runa Heikkilä har gjort en kortfattad sammanställning av reglerna för 
användningen av kommatecken i finskan. 

s. 27 Kortfattat om innehållet. 
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