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Kieliviesti 25 vuotta 

Tänä vuonna Ruotsinsuomalaisella kielilautakunnalla on kaksikin juhlinnan 
aihetta. 

Kielilautakunta täyttää 30 vuotta. Sen kunniaksi järjestetään syksyllä juhla-
seminaari ja 25-vuotisjuhlan yhteydessä perustettu juhlarahasto avataan 

Hannele 	uudelleen. Tuolloin rahastoon kertyneet varat käytettiin kirjaston kartuttami- 
Ennab 	seen, ja tänä juhlavuonna tarkoitus on sama, tarvitaanhan toimistossa aina 

ajankohtaisia lähdeteoksia, sekä perinteisiä kirjoja että sähköisiä sanastoja. 
Kieliviestin syksyn numero on juhlanumero, jossa kerrotaan mm. lautakunnan 
historiasta. 

Niin, Kieliviesti! Kielilautakunnan merkkivuosi oli jättää Kieliviestin varjoon-
sa. Kieliviesti täyttää tänä keväänä 25 vuotta! 

Vuonna 1980 ilmestyi yksinkertainen 8-sivuinen tiedotuslehti, jossa kerrottiin 
lehden tarkoituksestaja esiteltiin kielilautakunta sekä suomeksi että ruotsiksi. 
Lehden oli märä ilmestyä vähintään kaksi kertaa vuodessa ja vuosikerta 
maksoi 15 kruunua. 
Lehtisessä annettiin myös kolmen termin, kommunalråd, friskvård ja familje-
beliandlare käännössuositukset, joista kiel ilautakunta oli päättänyt kokouk-
sessaan. LisIksi siinä oli luettelo sanakirjoista ja kielenoppaista. 

Ensimmäisellä tiedotteella ej ollut nimeä, niinpä lehtisessä julistettiin nimi-
kilpailu. Voittajaksi selviytyi Kieliviesti, jota ehdotti viisi lukijaa. Paikkiok-
seen ehdottajat saivat val ita Uudissanasto 80:n, Nykysuomen sivistyssanakir-
jan tai Nykysuomen käsikirjan. 

Toinen numero ilmestyi sitten Kieliviesti-nimisenä, ja sen kantta koristi 
viestiä nokassaan kantava kyyhky, joka näkyy tämänkin numeron kannessa. 
Jo vuodesta 1981 Kieliviesti alkoi ihmestyä neljä kertaa vuodessa. Vuonna 
1988 lehti sai siniset kannet ja se ilmestyi saman näköisenä aina vuoden 2000 
loppuun. Viime muodonmuutos tehtiin vuonna 2001,jolloin Iehden ulkonäkö 
ja koko muutettiin nykyiseksi. 

Sisällöltään Kieliviesti noudattaa edelleen jo ensimmäisessä numerossa 
ilmoittamaansa tehtävää: "Lehden tarkoituksena on tiedottaa ruotsinsuoma-
laisihle tulkeihle, kielenkääntäjille, toimittajihleja opettajille sekä muihle 
asiasta kiinnostuneihle ruotsinsuomalaisesta kielenhuollosta, termityöstä yms. 
ruotsinsuomeen hiittyvistä seikoista." 

Tässä numerossa sellaisia seikkoja ovat mm. uudet sanakirjat, slangisanat, 
koululaisten kielikysymyksetja vähimerkit. 

Samahla kun iloitsemme Kieliviestin pitkästä ja menestyksekkäästä olemassa-
olosta, pahoittelemme Ruotsin Sanomien lakkauttamista. Merkittävä uutislehti 
ennätti ihmestyä runsaat puohitoista vuotta ja kehittyä koko ajan myönteiseen 
suuntaan. Valitettavasti riittävän monet ruotsinsuomalaiset eivät ymmärtäneet 
sen arvoa. 

Toimituskunta toivottaa kaikille lukijoille rentouttavaa ja 
kaunista kesää! 

Kieliviesti 212005 - 3 



KolTumni 

Kielija kieli 
Suomen kieli, ruotsin kieli, ruotsinsuomi, suomenruotsi, meänkieli, suomalai-
nen, ruotsalainen, ruotsinsuomalainen, suornenruotsalainen, tornionlaaksolai-
nen -. 

Anita 
Rundgren 	Tässä meille joukko käsitteitä, joista jokaisesta voisi pitää monituntisen esi- 

telmän. Näistä meillä kaikilla on monenlaisia mielipiteitä, eriäviä mielipitei-
tä, jopa kyseenalaistavia mielipiteitä. Ne herättävät myös vaihtelevia tunte-
muksia, kaipuuta, iloa, haikeuttajne. Niihin liittyy monenlaisia kokemuksia. 

Mutta uskallan väittää, että yhdestä sanasta, asiasta, käsitteestä olemme var 
maan kaikki samaa mieltä. 

Sana kieli, konkreettisesti ja käsitteenä, on meille kaikille korvaamaton 

Ajattelepa, että suussasi ej olisi kieltä! Miten söisit, joisit? Kieli on korvaa-
maton. Sen avulla löydät tiesi kajkkiin mahdollisiin makuelämyksiin. Maku-
nystyräthän sijaitsevat kielessäsi. Kielellä siirrät pureskelemasi ruoan nieluun. 
Niin, jos sinulla ej olisi kieltä, ravjnto olisi saatava"kroppasi" käyttöön muulla 
tavojn. 

Kieli on myös erittäin yksilöllinen. Kaikilla ej ole samoja taitoja kielen käy-
tössä. Tajto voi olla perinnöllinenkin. Jos sinulla on vielä mahclollisuus, niin 
kysäisepä vanhemmiltasi, saavatko he kielensä rullalle pitkittäissuuntaisesti. 
Jos jompikumpi vanhemmistasi siihen pystyy, sjnäkjn pystyt. 

Entäs, ios suustasi el tulisi kieltä? Mjten ilmaisisit itseäsj? Tietenkin on aina 
mahdollisuus käyttää viittomakieltä. Muttajokainen ymmärtää, että se ej ole 
sama asia. Niin, ci siis meille, joilla on ollut mahdolljsuus käyttää tavallista 
kieltä. 

Mutta minua on aina ihrnetyttänyt ja tietenkin ärsyttänyt, joskus jopa raivos-
tuttanutkin se, rniksj kaikki kielet eivät ole samanarvojsja. Kieli on yhtä rakas 
jokaiselle, joka käyttää sitä, olipa kysymys mistä kielestä tahansa. 

Ruotsiksi kieli on språk, kotikielj hemsprk, äjdjnkielj modersmfl, mutta ej 
siis tunga, kulen englanniksi mother tongue. Vasta lyhyen ajan Ruotsissa 
asunut pyysikin lihatiskillä: "Jag skulle vilja ha 600 gram nötspråk!" 

Ruotsissa äidinkjelj on vajn meillä vähemmjstöillä, maahanmuuttajilla. Vain 
näjden ryhmien lapset lukevat äidinkieltä koulussa. He saavat myös todistuk-
sessa arvosanan äidjnkjelestä, jhan njjn kuin Suomessakjn. Muut, siis ruotsa-
Iajset, lukevat ruotsja (svenska), vaikka se onkin hejdän äjdjnkjelensä. Todis-
tuksessa he saavat arvosanansa ruotsjssa. Kertookohan tämäjotain ruotsalais-
ten asenteesta omaan kieleen ja siten myös muiden kieliin? 

Muutan nyt Suomeen asuttuanj Ruotsissa 30 vuotta, mutta olen edelleen päi-
vjttäjn tekemisissä kaikkien noiden edellä mainitsemieni käsitteiden kanssa. 
Muutamien merkitys muuttuu varmaankin ajan myötä. Mutta kaikkiin niihin 
liittyy mieleenpainuvia muistoja, henkilöitä, joita kannan aina mukanani. 
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Xie(iviesti kiinnostaci 

Miksi luen 
Kiel iviestiä 
Olen ollut Kieliviestin tilaaja sen alku-
ajoista lähtien. Vaikka en kovallajiiri-
nityksellä sen i Imestymistä odotakaan, 
niin mielenkiinnolla kuitenkin. Kun 
posti tuo tutunnäkölsen kirjekuoren 
Ruotsinsuomalaisesta kieli lautakun-
nasta, ajattelen, että rnitähän hyödyl-
listö luettavaa se nyt sisältää. Silmäilen 
lehteäja säästän iltalukemiseksi yöpöy-
dälleni. Se on sopivan kokoinen sän-
gyssö pideltäväksi lehdeksi. Luen sen 
tarkkaan, joskus jopa kynällii allevii-
vaten. 

Ruotsinsuomalainen kielilautakunta 
tekee arvokasta työtä suomen kielen 
vaalirnisessaja ruotsinsuomalaisen sa-
naston luomisessa. Kieliviestistä saam-
me lukea sekä Suomessa että Ruotsissa 
tapahtuvista suomen kielen virtauksis-
ta. Kieli muuttuu koko ajan. Kielivies-
tissä on vain pieni murto-osa niistä, hy-
vä sekin. 

Tarvitsen tätä lehteä, sillä olen ak-
tiivinen kielen käyttäjä. Olen toiminut 
suomen kielen opettajana 33 vuotta ja 
kirjoittajana ties kuinka kauan. Koska 
olen asunut Ruotsissa yli 40 vuotta, 
tunnen tarvetta saada uutta tietoa äi-
dinkielestäni ja sen kieliopista. Esimer-
kiksi välirnerkkien käyttöohjeetkin 
katson itselleni tarpeellisiksi. Ruotsin-
kielisissä teksteissä ej välimerkkejä 
juuri näe. Se vaikuttaa meidän ruot-
sjnsuomalaisten tapaan hutiloida väli-
merkkien käytössä. En ole mikään 
pilkkufani, mutta tietynlaisia sääntöjä 
tulee silti noudattaa. 

Jotkut Kieliviestin artikkelit jäävät 
oikein muhimaan mieleen. Tekisi mich 
vastata ja jatkaa keskustelua. Mutta 
Hämeen hitaimpana en saa aikaiseksi 
mitään vastausta.Yksi esimerkki näistä 
mietityttävistä asioista oli Anna Tuomi-
sen kolumni Mitkä ihmeen ruotsinSuO-
,nala,set? (KV 4/2004). Ne ovat rivi-
kansalaisen mietehmiä, joita minäkin 
ymmärräfl. 

Tietysti myös eri tutkimusten ja  

kiehitietokirjojen esittelyt ovat mie-
lenkiintoisia ja tärkeitä. Ylipäätaan 
Kieliviesti on minulle välttämätön. 
Toivotan sille hyvää jatkoa ja paljon 
tilaajia. 

Riitta Larsson 

Uudelleen 
Kieliviestin 
ti laajaksi 
Olen asunut Ruotsissa kaksikymmen-
tä vuotta ja olen nykyään opettajana 
Boråsin korkeakouhussa, mutta olen 
myös sivutoiminen suomen kielen tuik-
ki. Tulkin pätevyyden sain noin vuosi 
sitten. Työ innostaa uudestaan huohta-
maan ja ajankohtaistamaan molempia 
kiehiäni, ja siksi tilasin äskettäin Kieli-
viestin. Olen ollut tilaaja aikaisem-
minkin olhessani 1980-luvun lopulha 
muutaman hukukauden kotikielenopet-
tajana ennen kuin jatkoin opiskelua 
kirjastonhoitajaksi. Jatko-opiskelut 
nielivät minut sitten ihan kokonaan 
moneksi vuodeksi. 

Eettisestikin ajatellen sanastojen j at-
kuva ajankohtaistaminen on yksi tul-
keilhe asetetuista vaatimuksista, annan-
han tuikkina monelle asiakkaalle kielen 
mahlin. Kieliviesti tuntuu luonnolliselta 
vahinnalta minulle Ruotsissa asuvana, 
suomea puhuvana kielityöntekijänä. 
Kieliviesti ja Ruotsinsuomahainen kie-
hilautakunta ovat tosi tärkeitä tiedon ja 
avun lähteitä. 

Kieliviesti voitaisiin ehkä julkaista 
myös sähköisenä versiona9  Sihloin sii-
hen voisi hisäta tukipalveluja, kuten 
vaikka chat-mahdolhisuuden kiehion-
gelmista keskustelua varten tai keskus-
teluryhmiä esinierkiksi eri tuhkkausyh-
teyksien enikoisongelmista. Kieliviesti 
voisi sihlä tavoin saada modernin profii-
lin ja kerätä kielten panissa työskente-
levien autenttisia ongelmia ja kysy-
myksiä. Papenijulkaisu voisi olJa staat-
tinen perusjulkaisu. Sähköinenjulkaisu 
voisi olla keskustelumahdohlisuuk- 
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siensa ansiosta elävämpi ja dynaami-
sempi. Tällaisia asioita mietin uute-
na ja entisenä tilaajana. Kieliviesti ja 
kielikeskustelu ovat ajankohtaisia aina, 
vaikka maailma ympärillä kuinka rnuut-
tuu (yhtenäistyvä Eurooppa, World 
Wide Web jne.). 

Arja Mäntykangas 

Kieliviesti - 
käsillä kaiken 
aikaa, val? 
Olen tilannut Kieliviestiä alusta asti: 
neljä numeroa vuodessa, siis satakunta 
numeroa pitäisi löytyä. Häpeä tun-
nustaa, etteivät Kieliviestini ole lain-
kaan hyvässäjärjestyksessä. Kurkistan 
kirjahyllyyn kolmiosaisen Perussana-
kirjan ja tukevan Stadin slangin sana-
kirjan taakse. Joitakin Kieliviestin 
numeroita löydänkin - vanhin on vuo-
sikertaa 1984, ja otos on hyvin mieli-
valtainen. Kun nyt selailen löydöstäni, 
esiin nousee vaikka kuinka paljon kim-
toisia artikkeleita ja pikku sanastoja 
elämän eri aloilta. 

Pulma on siinä, miten saada tällainen 
hyödyllinen aineisto pysyrnään elävästi 
esillä. Tämä on tietysti kaikkien hyvien 
lehtien ongelma. Mutta Kieliviestin 
käytännönhakuisuus vielä korostaa si-
tä. Neljännesvuosisadan mittaan Ich-
dessä on julkaistu esimerkiksi hirmui-
nen määrä sanastoja, joiden toivoisi 
olevan jotenkin ulottuvilla koko ajan. 
Asiaa on yritetty auttaa matkan varrella 
julkaisemalla erityisiä sanastonume-
roita, jollainen 011 hyllyni takaosista 
löytynyt numero 4/87. Siihen on koottu 
kolmen vuoden sanastot ja sen esi-
puheesta ilmenee, että ensimmäinen 
kokoomasanasto ilmestyijo 1983. 

Minua tunnollisempi Kieliviestin 
käyttäjä on tietysti laittanut nuo kokoo-
masanastot sievästi hyllyynsä. Hyvä 
niin. Mutta sitten tulevat lehden hyö-
dylliset artikkelit: Juttelukielestäkö 
julkikieli? Leevataan liivet oikein kun- 

nolla - ajatuksia siirtolaiskirjallisuu-
den kielestä, Metsäsuomalaiset - Ruot-
sin ensimmäinen suuri siirtolaisryhmä, 
Ruotsinsuomestako äidinkieli? Ruot-
sinsuomesta ja sen muutoksista 1-11, 
Enemmistökielet ja vähemmistökielet 
pohjoismaisesta perspektiivistä, ln-
kerin kielioloista jne. 

Kiinnostavia otsikoita ja tärkeitä ai-
heita on paljon, suuria ja pieniä. Ote-
taan esimerkiksi numerosta 2/87 Paula 
Kaikkosen artikkeli Folkets hus - kan-
santalo. Kielilautakunnan suositus oh 
selvö ja perusteltu, kun punnittiin, pi-
täisikö jblkets hus jättää kääntämättä 
(jolloin painiskellaan huusissa tai huu-
silla -ongelman parissa), vai otetaan-
ko työväentalo,jolla on sosiaalidemok-
raattinen sävy. No, otettiin kansantalo. 
Mutta vieläkään käytäntö ej ole vakiin-
tunut. Viimeksi taisi television kollega 
olla "huusilla". Eipä silti, yhtä epämää-
räistä taitaa olla meidän kaikkien toi-
mittajien käytäntö. 

Olisiko folkets hus -käytäntö sel-
kiintynyt tähän mennessä,jos tuo kiehi-
lautakunnan paninkymnlenen vuoden 
takainen suositus olisi jotenkin koko 
ajan näkyvissä? Viisaus tarvitsee elä-
vän foorumin, ja ruotsinsuomalaisille 
kielenkäyttäjille se on Kieliviesti. Lehti 
uudistui 2000-luvulle tultaessa. Nume-
rot tukevoituivat ja sisältö rnonipuo-
listui, mutta ilrnestysmistahti jäi en-
nahleen. Ainakin yhden kiivaasti lai-
nehtineen kirjallisuuskeskustelun Kie-
liviesti pani alulle, mutta senkin laineet 
loiskivat muissa viestimissä, koska 
Kieliviesti ilmestyy vuodessa vain nel-
jästi eikä siis ehdi kovin vauhdikkaa-
seen replikointiin. 

Vuoden 2000 viimeisessä nurnerossa 
Paula Ehrnebo tutkailee Kieliviestin 
20-vuotista taivalta. Hän kertoo lehden 
synnystä. Tarvittiin julkaisu, koska 
Kielilautakunnalta saatettiin saman 
päivän aikana kysyä useita kertoja 
Ruotsin yhteiskunnan käsitteiden suo-
mennoksia. "Tuntuj vähäisten voima-
vanojen tuhlaamiselta käyttää aikaa 
saman vastauksen toistarniseen", Paula 
Ehrnebo kirjoittaa. 

Tässä saattaa kaikesta huolimatta 
olla tie villakoiran ytimeen: toista- 
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minen. Jottajokin suositus tai tulkinta 
alkaa iskostua, siti pitää toistaa tar-
peeksi monta kertaa. Suositusta pitää 
toistaa kieliyhteisössä tarpeeksi usein, 
Kieliviestissä ja muissa viestimissi. 

Kieliviestille toivon laajemman luki-
jakunnan, tiuhemman ilmestymistah- 

din ja ainakin 25 vuotta lisää elinaikaa 
- mikä ej ole lainkaan vähän, kun se 
sanotaan näin ruotsinsuomalaisen leh-
tikonkurssin vuotena 2005. 

Juhamatti Pelkonen 

ps 
Numerosta 2/98 sattuu silmääni Hannele Ennahin kokoama näppärä erityissanasto 
Vaalisanoja. Vihjeeksi vain, kun runsaan vuoden kuluttua pähkäilemme taas, 
mikä on va/stuga, spärr tal heltalsmetod. 

Koulu lai sten kysymyspalsta 

Paula 
Ehrnebo 

Kieliviestjssä 3/2002 esiteltiin lyhyesti 
hanketta Tema Modersmål, jonka Kou-
luvirasto käynnisti pari vuotta sittenja 
joka on tarkoitettu äidinkielenopetuk-
sen informaatio- ja keskustelufooru-
miksi. Julkaisemamme esittelyn jäl-
keen Kouluvirasto on jaettu kahdeksi 
virastoksi (Kouluvirastoja Koulunke-
hittärnisvirasto) ja nykyisin hankkeesta 
vastaa Koulunkehittämisvirasto. 

Tema Modersmål ja 
Ruotsinsuomalainen 
kielilautakunta yhteistyössä 

Vuoden 2003 pohjoismainen kieliko-
kous järjestettiin Suomessa ja järjes-
täjät lähettivät ennen kokousta kaikille 
Pohjoismaissa toimiville kielilautakun-
nhlle kyselyn kielenhuollon ja koulun 
yhteistyöstä. Ruotsinsuornalainen ide-
lilautakunta on 1970-luvulta lähtien 
tehnyt yhteistyötä suomen kielen opet-
tajien ja Ruotsin Suomalaisen Opet-
tajaliiton kanssa. Koulujen kanssa yh-
teistyötä ei vol tehdä samalla tavalla 
kuin esimerkiksi Ruotsin kielilautakun-
ta tekee. Kielikokousvalmistelut osui-
yat samaan ajankohtaan kuin oli käynyt 
aiheelliseksi uudistaa opettajien ja kie-
lilautakunnan yhteistyötä - äidinkielen 

opettamista koskevat olothan olivat 
muuttuneet täysin. 

Opettaj len kanssa keskusteltaessa 
todettiin, että koska äidinkielenope-
tusta annetaan vain kaksi tuntia vii-
kossa, ruotsinsuomalaisia oppilaita 
täytyy yrittää aktivoida suomen kielen 
käyttämiseen myös muulla tavoin. 
Niinpä sovittiin, että Tema Modersmå-
lm www-sjvustolle avataan erityinen 
kysymyspalsta, jossa ensisijaisesti kou-
lulaiset mutta myös opettajat ja op-
pilaiden vanhemmat voivat esittää ky-
symyksiä ja mielipiteitä kieleen lut-
tyvistä asioista. Kielilautakunnan edus-
tajat lupasivat vastata kysymyksiin, 
mutta ilmoittivat, että vastausta ei vält-
tämättä saa aivan heti, koska lautakun-
nan päätehtävät ovat etusijalla. 

Mitä on kysytty 
Kysymyspalsta avattiin vajaat kaksi 
vuotta sitten. Tieto palstan olernassa-
olosta levisi kuitenkin vasta syysluku-
kauden 2003 alkaessa, kun opettajat 
esittelivät sitä oppilailleen. Toimintaa 
aloitettaessa oli vaikea arvioida, kuinka 
vilkkaasti oppilaat ryhtyisivät keskus-
telemaan, mutta nyt lähes kaksi vuotta 
myöhemmin voin todeta, että olin odot- 
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tanut hieman enemmän kysymyksiä. 
Vähäisen aktiivisuuden syitä on vaikea 
tietää. 

Tähän mennessä kysymyksiä on tul-
lut vajaat sata. Mutta kysymykset si-
nänsä ovat usein saaneet aikaan kes-
kustelua, johon monet oppilaat ja ai-
kuiset ovat osallistuneet. 

Kysymykset vaihtelevat erittäin pal-
jon eivätkä kaikki ole olleet pelkästään 
kielikysymyksiä. Arviolta noin 15 pro-
senttia on ollut kysymyksiä, joissa on 
tiedusteltu äidinkielenopetusta koske-
via oikeuksia, suomenkielisiä kouluja, 
vähemmistökieliasioita jne. En suin-
kaan tarkoita, että näitä kysymyksiä ej 
voisi esittää, mutta ne eivät suoranai-
sesti kuulu kielilautakunnan toimia-
laan. 

Varsinaiset kielikysymykset voi ja-
kaa kahteen pääryhmään: oikemnkirjoi-
tusta, taivutusta yms. koskeviin kysy-
myksiln ja sanastokysymyksiin. 

Ensirnmäiseen ryhmään lukemani 
kysymykset koskevat yhteen ja erik-
seen kirjoittamista, isonja pienen alku-
kirjaimen käyttöä, erikoismerkkejä, 
pilkun ja muiden välimerkkien käyttöä 
sekä sanojen taivuttamista. Tämä ryh-
mä on hyvin pieni, sen osuus on alle 
lO prosenttia. 

Valtaosa kysymyksistä on sanasto-
kysymyksiä ja ne voidaan puolestaan 
jakaa eri tyyppeihin. Muutama kysy-
mys koskee suomen sanan ruotsinkie-
listä vastinetta. Pari kysyjää tiedustelee 
sanojen, erityisesti uudissanojen, mer-
kitystä, esim. mikä on kakkuanarkisti  

ja rnikä pappaniopo. Useimmissa tä-
män ryhmän kysymyksissä halutaan 
kuitenkin saada ruotsin sanalle suo-
menkielinen vastine. Kysyrnykset vaih-
televat viranomaisten nimistä koulussa 
annettavien arvosanojen suomennok-
sim. Kun Kouluvirasto jaettiin kahdek-
si virastoksi, kysyttiin esirnerkiksi mi-
tä erilliseksi viranomaiseksi erotettu 
Ivlvndigheten för skoluti'eckling on suo-
meksi. Myös päivittäin käytettävien sa-
nojen suositettavia suomennoksia on 
kysytty, sellainen on mm. riksdag. Tä-
mä osoittaa, että kysyjät ovat ymmär-
täneet, että kaikkia sanoja voi kysyä ei-
kä mitään kysymystä kannata pitää 
liian yksinkertaisena. 

Edellä esitetyn perusteella on mie-
lenkiintoista todeta, että Tema Moders-
målin kysymyspalstalle tulleet kysy-
myksetjakautuvat eri tyyppeihin aivan 
samalla tavalla kuin suoraan kiel ilau-
takunnan neuvontaan tulleet kysymyk-
set. Noin 80 prosenttia kielilautakun-
nan neuvontaan tulleista kysymyksistä 
koskee ruotsin sanojen suomenkielisiä 
tai suomen sanojen ruotsinkielisiä 
vastinejta, loput sanojen oikeinkirjoi-
tusta, taivutusta, merkitystäja alkupe-
rää sekä lauseenrakennetta ja väli-
merkkejä. 

Toivon, että koululaiset alkaisivat 
tehdä enemmän kysymyksiä ja osallis-
tua innokkaammin keskusteluun kiele-
stä. Samalla he saavat harjoitusta suo-
men kielen käytössä. 

Suomcnkielisen Tema Modersmlin osoite: 
http://modersmal.skolutvcckling.se/finska  

Oikaisu 

Kieliviestin viime numeron (1/2005) kolumnissa väitettiin, että unkarin sana 
apa merkitsee isoäitiä. Val itettavasti tieto oli tarkistamaton ja vain hatarasta 
muistista löydetty. Lehteemme tuli viesti Vauva-lehdestä. Vt. toimituspäällik-
kö Maria Rinne kirjoittaa näin: "Panin tämän tiedon lehteemme tarkistamatta. 
Jotenkin sitä olettaa, että Kieliviestiin voisi luottaa, vaikka tietysti kaikki 
pitäisi aina tarkistaa itse. Mutta nyt sain unkarilais-suomalaiselta lukijaltamme 
tiedon, että apu tarkoittaa unkariksi isää! Onneksi virheitä voi korjata." 

Kiitoksia huomautuksesta! 

PS Oli hauska saada tietää, että hehteämme luetaan Suornessakin. 
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Uusi sähköinen 
Kielitoimiston sanakirja 
Kaikki mitä maailmassa tapahtuu, heijastuu myös sanastoon. 
Kielitoimiston sanakirja kuvaa nykyisen yleiskielen keskeiset 
sanavarat. Siitä selviävät suornen kielen sanojen merkityksetja 
taivutusmuodot sekä vierassanojen kirjoitusasu. 

Eija-Riitta 
Grönros 

Hiljattain ilmestyi uusi suomen kielen 
sanakirja, sähköinen Kielitoimiston sa-
nakirja. Se pohjautuu painettuun Suo-
men kielen perussanakiijaan (1990-
94) ja sen sähköiseen versioon CD-
Perussanakirjaan (1997). Kielitoimis-
ton sanakirjassa on nelisentuhatta sana-
artikkelia enemmän kuin edellisessä 
sähköisessä versiossa ja vanhoista sa-
na-artikkeleista on muokattu tai ajan-
tasaistettu huomattava määrä. Koko-
naan uutena osiona sanakirjaan liittyy 
Asutusnimihakemisto, jossa on 21 000 
suomalaista paikannirneä taivutus-
tietoineen. Sanakiija on toimitettu Ko-
timaisten kielten tutkimuskeskukses-
sa, jonka osa Kiel itoimisto on. Sana-
kirja on ilmestynyt sekä CD-ROM-
versiona että Internet-versiona. Sen 
kustantaja on Kielikone Oy. 

Mitä tietoa sanakirjasta saa? 
Sanakirja tuo yleensä suomalaiselle 
ensimrnäiseksi mieleen kaksikielisen 
sanakirjan, kun sen sijaan esimerkiksi 
englantilaisen tai arnerikkalaisen en-
simmäinen mielikuva sanasta on selit-
tävä yksikielinen sanakirja. Osittain 
tämä voi johtua siitä, että suomalaiset 
joutuvat opiskelernaan vieraita kieliä 
enemman kuin englantia äidinkiele-
nään puhuvat. Suurempi syy taitaa kui-
tenkin olla se, ettei meillä ole totuttu 
eikä totutettu käyttämään oman kielen 
sanakirjaa sarnalla tavoin kuin rnuualla. 
Sanakirjasta olisi kuitenkin apua ja 
hyötyä jokaiselle kirjoittajalle, yhtä 
hyvin koululaiselle kuin varttuneem-
mallekin tekstintekijälle. Myös monet 
niistä Kielitoimiston puhelinneuvon-
taan soittavista, jotka val ittavat linjan 
ruuhkaisuutta, saisivat ongeirnaansa 
nopeammin avun sanakirjasta, jos 
sellainen olisi käytettävissä. 

Sanakirjasta selviävät ensinnäkin sa-
nojen merkitykset. Ej ole välttämättä 
selvää kaikille, mitä tarkoitetaan sel-
laisilla sanoilla kuin kotauttaa, va/ta-
virtaistaa, inonikkolapsi tai osaamiS-
keskus, puhumattakaan monista vieras-
sanoista kuten guacamole tai bak/ava. 
Varsinkin uusien sanojen merkityksestä 
voi olla epäselvyyttä, mutta kyllä kysy-
myksiä herää usein vanhoistakin sa-
noista ja sanonriolsta. 

Sanakirjasta saa kuitenkin tietoa pal-
josta rnuustakin kuin sanojen merki-
tyksestä. Vierassanoissa voi tuottaa vai-
keutta kirjoitusasu: miten kiijoitetaan 
esimerkiksi cappuccino tai bruschetta? 
Samalla tarkistuksella selviävät rnyös 
ääntämistavat sekä se, onko vierassa-
nalle olernassa suomalaistettu muoto 
(esimerkiksi paiJut-sanasta on mukau-
tettu iTlUOto pctee, croissant-sanasta 
kroissantti j ne.). Kirjoitusasua voidaan 
joutua tarkistamaan suomalaisistakin 
sanoista: oliko se nyt varmasti i'e/oit-
taa eikä "velottaa", rangaisla eikä ran-
kaista", purkaino eikä" purkaarno". 
Entä kirjoitetaanko niin kuin ja lukuun 
ottainatta yhteen vai erikseen? Sana-
kirja on myös kieliopas. 

Tietoa kaivataan myös sanojen taivu-
tuksesta: miten taipuvat vierassanat 
kuten gourmet (gourmet't(i), ana/vysi 
(analvvsia tai analvvsiä) ja dosiinetri 
(dosiinetria). Tutumpienkin sanojen 
taivutusta kysytään usein Kielitoimis-
tosta, varsinkin sellaisten kuin tOve tai 
palie/ii, joilla on useampia taivutusta-
poja: onko tosiaan oikein taivuttaa sekä 
palve/ujen, palveluiden että pa/r'e/uit-
ten? Taivutuksen tarkistus on erityisen 
helppoajuuri sähköisestä sanakirjasta, 
koska taivutuksen saa näkyviin jokai- 
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sesta sanasta yhdellä napsautuksella. 
Kiel itoimiston sanakirjassa on tai vu-
tussaijoja laajennettu entisestäja lisäksi 
adjektiiveihin on lisätty vertailumuo-
dot. Niinpä saita-sanan taivutuksen 
yhteydessä kerrotaan, että sanan super-
latiivimuoto on joko sak/in tai sak/om, 
ja matala-sanasta selviää, että kompa-
ratiivi on inatalampi eikä "matalempi" 

Sanakirjasta saa apua myös lause-
opillisiin ongelmiin. Sähköisestä sa-
nakirjasta on helppo etsiä tietoa suo-
raan esimerkistöstä. Jos joutuu poh-
timaan, tuleeko verbi yksikköön vai 
monikkoon sellaisten ilmausten yhtey-
dessä kuin "puolet työntekijöistä" tai 
"puolet pojista", tähän saa nopean vas-
tauksen kiijoittamalla haettavaksi muo-
doksi merkkijonon "puolet *ista"  ja va-
litsernalla haun "etsi kaikki". Näin saa 
listatuksi kaikki tällaiset esimerkki-
lauseet, ja niistä voi nopeasti todeta, 
että verbi on yksikössä: Puolet oppi-
laista olipoikia. Puolet vastaajista kan-
f!atti esit'stä. 

Mitä sanoja sanakirjaan 
otetaan? 
Sanakirja pohjautuu laajoihin aineis-
toihin, joita Kielitoimistossa kartute-
taan koko ajan. Uusia sanojaja ilmauk-
sia sekä vanhojen sanojen uudenlaisia 
käyttötapoja kerätään monenlaisista 
teksteistä: sanoma-ja aikakauslehdistä, 
kirjallisuuclesta, mainoksista, ilmoi-
tuksista jne. Nykykielen sanakirjaa 
tehtäessä työn rikkaus ja vaikeus on, 
että aineisto ei ole koskaan mikään 
rajallinen kokonaisuus. Se on oikeas-
taan ääretön ja alati muuttuva, ja osa 
siitä jää väistämättä aina tekijöiden 
tavoittamattomiin. Kaikki, mitä maail-
niassa tapahtuu, heijastuu myös sanas-
toon, joten rnuutokset voivat olla no-
peitakin. Toisaalta on usein vaikea en-
nustaa, j äävätkö uudet ilmaukset pysy-
västi tai ainakin joksikin aikaa kielen-
käyttöön vai ovatko ne vain hetken 
eläviä päiväperhoja. 

Kielitoimiston sanakirja kuvaa suo-
men nykyisen yleiskielen keskeiset 
sanavarat. Vanhentunutta, harvinaista 
ja murteellista sanastoa on mukana 
vain vähän, ja näiden sanojen poik- 

keavuus yleiskielestä on osoitettu. 
Erikoisalojen termejäkin on mukana, 
Iähinnä sellaisia,jotka esiintyvät usein 
joukkoviestimissä tai liittyvät muuten 
useimpien ihmisten jokapäiväiseen 
elämään. Tämä rajaus ja valinta ci kul-
tenkaan ole helppo. Ihmiset elävät ny-
kymaailmassa itse asiassa aika erilai-
sessa todellisuudessa iän, sukupuolen, 
ammatin, harrastusten ja taloudel lisen 
tilanteensa mukaan: se, mikä yhdelle 
on tuttua, voi toiselle olla vierasta, ja 
mielipiteet siitä, mitä sanoja sanakir-
jassa pitäisi olla mukana ja mitä ci, 
voivat mennä ristiin. Toisaalta yleisesti 
tunnettujen sanojenkin osalta tilanteet 
voivat muuttua nopeasti: sana tsunami 
oli jo kerran tulossa sanakirjaan, mutta 
se katsottiin kuitenkin niin harvinai-
seksi erikoisalan termiksi, että se pää-
tettiln jättää pois. Kun sanakirja sitten 
ilmestyi, sana oli vain vähän aikaisem-
min tuhlut tutuksi jokaisehle suomalai-
sehle. 

Puhekielen (tai sanakirjatermein sa-
nottuna arkikielen) ilmauksia on muka-
na runsaasti. Puhekielenja yleiskielen 
rajaa ci nykyisin ole helppo vetää. Ren-
toa puhekiehtä käytetään paljon kirjoi-
tetussakin kielessä, kun tilanne sen sal-
lii. Olennaista on, milhaisesta tekstistä 
on kysymys, miten rentoja epämuodoh-
linen on tekstin yleinen tyyhilaji. Esi-
merkiksi känn vkkä-sanaa sopii käyttää 
nykyisinjo hyvin laajasti erilaisissa yh-
teyksissä, mutta silti on tilanteita, joissa 
on asiallisernpaa valita varsinainen ter-
mi matkaj,uhelin. Kirjoittajalta vaadi-
taan sanavahinnoissakin tilanne-ja tyy-
litaj ua. 

Ajan sanojaja uusia 
merkityksiä 
Sanakirja on aina aikansa kuva. Uudet 
sanat kertovat paljon siitä, mikä ympä-
rilhämme on viime vuosina muuttunut 
tai mistä on keskusteltu. Ehämäämme 
on tullut sellaisia asioita kuin digilaali-
kanwra, DVD- levy, /aajakuvate/e'isio 
ja digisovirin (puhekiehessä digiboksi). 
On syntynyt sellaisia käsitteitä kuin or-
vokeskuste/u, eläkepoinmi, laatuaika, 
katu-uskottava, elämysmatkailu, mvö-
tähäpeä ja pätkälyö sekä monia en-
koisalojen termej ä kuten geenimani- 
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/)ulaatio, 1niskurirahasto, ikäjohtam i-
nen, 1aiIiuu.rhnrio ja lähestvmiskiel-
to. On puhekielen sanoja kuten pahis, 
tavisja /?ilettää sekä leikillisiä ilmauk-
sia kuten ,nununonrnarkka. 

Vanhat sanat ovat puolestaan saaneet 
uusia Iisänierkityksiä. Esimerkiksi rna-
to ja paloinuuri ovat tulleet käyttöön 
atk-alalla, konfrrenssi urheilussa,for-
maatti televisio-ohjelmien yhteydessä, 
rnävräkoira kahdentoista olutpullon 
kartonkipakkauksena jne. Sanojen 
merkitykset voivat myös laajentua tai 
viiljentyä: sana itsemurhalenti4jä on ai-
emmin se! itetty toisen rnaailmansodan 
aikaiseksi kamikazelentäjäksi, mutta 
lähihistorian tapahtumat ovat laajen-
taneet merkityksen yleensä lentäjäksi, 
joka tarkoituksellisesti ohjaa urna-
aluksen törmäämään toiseen alukseen 
tai rnuuhun kohteeseen. 

Viime vuosina on syntynyt myös mo-
nia uusia sanontoja. Sanakirjassa ovat 
mukana palistunut arvaus, tappiin asti, 
nupit kaakkoon, viedä jotakula kuin 
Iitranrnittaa, i'etää herneet nenään, ol-
la vaiheessa, inopo karkaa käsistä ja 
monta muuta, kaikki selityksineen. 

Sanojen tyylisävytkin muuttuvat. Ar-
kikieliset sanat siirtyvät usein vähitel-
len yleiskielen sanoiksi, samoin leikil-
lisyys katoaa sanoista ajan mittaan. 
Jotkin sanat, varsinkin erikoisalan ter-
mit, muuttuvat vanhentuneiksi, kun ti-
lalle tulee uusi, korvaava termi. Kieli-
toimiston sanakirjassa ej ole enää mer-
kitty arkisiksi sellaisia sanoja kuin häi-
riköidä, mikro, polttarit, pusakka ja 
sinkku. Leikillisestä yleiskielisiksi ovat 
muuttuneet esimerkiksi kulutusjuhla, 
ryönarkornaani ja uusavuton. Vanhen-
tuneita termejä ovat mm. harmaakaihi 
(nykyisin vain kaihi, "viherkaihi" taas 
on glaukooma) ja holhooja, jonka ti-
lalle on tullutjuridisena terminä edun-
valvoja. 

Mynämäkeen vai 
Mynämäelle? 
Sanakirjaan kuuluva Asutusnimiha-
kemisto koostuu kuntien, kylien, kau-
punginosien ja muiden asuttujen paik-
kojen nirnistä mukana on myös joita-
km toimi- ja kokoontumispaikkojen 
nimiä (esirnerkiksi hiihtokeskuksia). 
Asutusnirnihakemiston päätarkoitus 
on kertoa, miten nirniä taivutetaan: 
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mennäänkö Mvnäinäkeen vai Mvnä-
mäe/le? 

Nimien taivutuksessa olisi mahdol-
lisuuksien mukaan noudatettava kun-
kin paikkakunnan vakiintunutta ta-
paa, ja sitä ci voi toispaikkakuntalai-
nen useinkaan tietää ilman apuneuvoa. 
Sarnantyyppiset nirnet voivat taipua en 
tavoin, joten malleista ej ole apua: tai-
vutetaan Alasta ro/la mutta Ylistarossa. 
Toisaalta sama nimi voi taipua eri paik-
kakunnilla eri tavoin. Esimerkiksi To-
rittu-nimeä taivutetaan Orivedellä Ton-
tussa mutta Padasjoella Tonitulla. Jois-
takin nimistä on kahtalaista taivutusta 
samallakin paikkakunnal la, esimerkik-
si voidaan mennä sek11 Mvnä,näkeen 
että Mvnämäelle. 

Adjektiivialkuisten nirnien taivutuk-
sessa on vaihtelua rnyös siinä, taipuuko 
alkuosa vai ci: taivutetaan esimerkiksi 
Isossakyrössä ja Uudessakaanlepyys-
sä, mutta Kylmäkoskella ja Mustasaa-
ressa. Alkuosan taipumattornuus on ta-
vallisempaa kaupunkinimistössä. Jois-
takin nimistä esiintyy kahtalaista taivu-
tusta, esimerkiksi Isojoki taipuu kun-
nannimenä sek11 Isollajoella että Iso-
joella. 

Taivutuksen lisäksi Asutusnirnihake- 

mistosta saa paljon muutakin tietoa. 
Kunnannimen yhteydessä mainitaan 
asukkaannirnitys: esimerkiksi Alavu-
della asuva on alavutelainen. Joskus 
asukkaannimityksiä on mainittu kak-
sikin, ja silloin ensimmäjnen on yleis-
kielinen ja toinen enemmänkin pai-
kallisessa käytössä (esimerkiksi Multi-
alla asuvasta käytetään nimitystä inul-
tialainen ja paikallisesti myös multi-
ainen, Aänekosken asukkaasta vastaa-
vasti ädnekoskelainen ja äänekoski-
nen). 

Paikannimien yhteydessä on kerrottu 
tietoja itse paikasta: on mainittu paikan 
laji (kylä, kunta tms.), missä kunnassa 
kylä sijaitsec, mihin lääniin ja maakun-
taan paikkakunta kuuluu. 

Sanakiijan slihköinen muoto tekee 
mahdolliseksj yhdistää hauissa nliitä 
tietoja. Sillä tavoin voidaan etsiä vaik-
kapa kaikki järvi-loppuiset paikari-
nimet Oulun Iäänistä. Samoin voidaan 
hakea yhdellä haulla esimerkiksi kaik-
ki ne rnäki-loppuiset nimet, jotka tai-
puvat pelkästään sisäpaikallissijassa. 
Tietopaketti on siis paljon laajempi kuin 
21 000 aakkostettua paikannimeä tai-
vutustietoineen. 

Sanojaja selityksiä 
Kielitoimiston sanakirjasta 
arvokeskustelu keskustelu arvoista, 
arvojen pohtiminen. Yhteiskunnassa 
käytävä arvokeskusrelu. Tvöpaikan or-
vokeskustelu. 
baklava ruok. hunajalla t. sokcriliemel-
lä valeltu pähkinä- t. mantelitäytteinen 
filotaikinaleivonnainen. 
bilettää sig. juhlia, bailata. 
bruschetta [brusket'ta] alkupalana tar-
jottava oliiviöljyllä voideltu ja us. val-
kosipulillaja tomaatilla höystetty paah-
dettu vaalea leipäviipale. 
digisovitin digitaalisten lähetysten vas-
taanottarniscen tarkoitettu tv-sovitin 
(puhekielessä dig/bo ksi). 
eläkepommi kuv. eläkemenojen äkil- 

lisestä lisäyksestä, jonka arvellaan syn-
tyvän suurten ikäluokkien siirtyessä 
eläkkeelle. Eläkepominin uhka. 
elämysmatkailu ohjatusta matkailus-
ta, jossa tarjotaan uusia, seikkailun-
omaisia kokemuksia luonnossa, en-
laisten urheilulajien parissa tms. 
geenimanipulaatio bioi., iääk. perin-
töaineksen keinotekoinen muuttami-
nen t. luominen. 
ikäjohtaminen johtamismenetelrnä 
jossa otetaan huomioon eri-ikäisten 
työntekijöiden elärnäntilanteet, heidän 
tarpeensa ja kokemuksensa. 
katu-uskottava ark. omalla ala! laan t. 
omiensa joukossa uskottava. Elokuva 
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oh katu-uskottava kuvaus nuorista. 
Väitti, ettei Ie;npeä kriitikko voi ohla 
katu-uskottava. 
kotouttaa auttaa rnaahanrnuuttajaa 
asettumaan uuteen yhteiskuntaan niin, 
että hän säilyttää ornat kulttuuripiir-
teensä. Maahanrnuuttajien kotoutta-
minen Suomeen ja suonialaiseen kult-
tuuriin. 
laajakuvatelevisio televisio jonka ku-
va-ala on selvemmin korkeuttaan le-
veärnpi kuin tavallisen television. 
laatuaika yhdessäolon laatua ja rnää-
rtiä velTattaessa laadukkaaksi koetusta 
yhteisestä (vähäisestäkin) ajasta. 
Jaihuushäiriö lääk. vars. murrosikäi-
sillä tytöillä ilrnenevä mielenterveys-
häiriö, jolle on orninaista voirnakas 
laihduttamistarve ja lihornisen pelko, 
anoreksia. 
lähestymiskielto oik. viranornaisen 
jollekulle antarna kielto tavata t. rnuu-
ten lähestyäjotakuta toista,jokatuntee 
henkensä, terveytensä, vapautensa t. 
rauhansa uhatuksi kiellon saaneen ta-
holta. 
monikkolapsi lapsistajotka ovat syn-
tyneet sarnasta raskaudesta. 
mopo karkaa käsistä tilanne riistäy-
tyy hallinnasta. 
mummonmarkka leik. rnarkka (eu-
roon siirtymisen jälkeen). Paljonko 
h inta on mununonmarkoissa? 

myötähäpeä toisen puolesta tunnettu 
häpeä. Tu,isi mvötiihäpeää esiint\jän 
puolesta. 
nupit kaakkoon äänenvoirnakkuus 
suurimrni Ileen: levv soirnaan ja nupit 
kaakkoon.f 
osaamiskeskus korkeakoulujen, yri-
tystenja valtionhallinnon yhteisiä kes-
kuksia, joiden tavoitteena on alueelli-
sen erikoisosaamisen vahvistarninen 
sekä huippuosaamista vaativan yritys-
toirninnan ja tutkimuksen edellytysten 
parantarninen; myös yl. johonkin en-
koisosaarniseen keskittyvistli organi-
saation osista tms. Länsi-Suomen osaa-
miskeskus. Matkailualan osaamis-
keskus. Svöpätautien osaanuskeskus. 
pahis ark. pahantapainen ihrninen, 
pahantekijä, konna, roisto. Elokuvien 
sankaritja pahikset. 
puskurirahasto tal. tulevia kustannuk-
sia varten etukäteen kerätty varallisuus. 
Tvöeläkkeitä varten kerättv puskurira-
lzasto. 
pätkätyö niääräaikaisista, lyhyistä työ-
suhteista,jotka us. eivät kartuta työsuh-
teen keston perusteella laskettavia elä-
ke-, lorna- trns. etuuksia. 
tappiin asti loppuun asti, viimeiseen 
asti: ravintolassa oltiin tappiin astija 
lähdettiin vielä jatkoihlekin; ,nielen-
kiinto säilvi pehissä rappiin asti; tästä 
voisi väitelbä vaikka ,naailnian tappiin 
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(asti) loputtomiin. 
tavis ark. tavallinen ihminen. 
tv-sovitin analogisen tv-vastaanotti-
men lisälaite,jonka avulla voidaan vas-
taanottaa digitaalisia lähetyksiä, mak-
sullisia kaapelitelevisiolähetyksiä yms. 
valtavirtaistaa edistää jtak yhteiskun-
nallista asiaa siten, että se otetaan huo-
mioon eri aloillaja kaikessajulkishal-
linnon päätöksenteossa. Tasa-arvon 
edistä,ninen 'altavirtaistamalla. Valta- 

virtaistaminen eli mainstreaning. 
vaiheessa ark. kesken.sillä on opis-
kelur vielä ihan vaiheessa. 
valistunut arvaus melko varmaan tie-
toon perustuvasta arvelusta. 
vetää herneet nenään suuttua, kiukus-
tua, ärsyyntyä, menettää maittinsa. 
viedä jotakuta kuin litranmittaa kä-
sitellä, pyörittää miten tahtoo (vars. 
urheilussa):joukkuerra t'ietiin otrelussa 
kuin lirrannurtaa. 

Eija-Riitta Grori,-os on Konmaisten kielien tutkinuskeskuksen erikoistutkila ja Kielitoi,niston 
sanakujai pä/itoifl1itfaj4i. 

Kirkon vähemmistöt kohti 
osallisuutta 
Ruotsin kirkon suomenkielisen työn Valtakunnallisessa fooru-
missa, hiippakuntien ja valtakunnantason yhteisessä, maaliskuus-
sa pidetyssä kolmipäiväisessä kokouksessa, keskusteltiin kirkon 
vähemmi stönäkökulmasta. 

Marja 
Räihä 

Tukholman hiippakuntapappi Svante 
Ewalds,joka parhaillaan tekee selvitys-
tä Ruotsin kirkon suomenkielisestä 
työstä, korosti, että on aika siirtyä yh-
dentymisajatuksesta, integraariosra, 
uuteen, positiivisen ajatteluun, jota hän 
kutsuu termillä osallisaus: "Integraa-
tiotavoite onjo saavutettu. Sen ensim-
mäisessä vaiheessa vastuu suomen-
kielisestä työstä siirrettiin vuonna 1990 
hallintouudistuksen myötä hiippakun-
tim. Toisessa vaiheessa vähemmistö-
kielisen työn vastuu (2000) siirtyi uuden 
kirkkojärjestyksen mukaisesti seura-
kunnille. Ruotsinsuomalaiset väestön-
osanaja heidän kirkollinen toimintansa 
ovat osa Ruotsin kirkon seurakunta-
elämää." 

Ewalds puhui tarpeesta kehittää yh-
dentymisen !aatua: "Kirkon Suomen-
kielisen työn johtokunnan tehtäväksi 
määritelty integraation kehittäminen 
kuvataan keskinäiseksi, dynaamiseksi  

prosessiksi. Mutta koska itse käsite on 
valtiovallan integraatiopolitiikan muut-
tumisen vuoksi saanut kielteistä pai-
nolastia, on ehkä syytä etsiä uusia mää-
ritelrniäja käsitteitä yhdentymisen laa-
dun kehittämiselle. Nykyään integraa-
tio mielletään ensisijaisesti eneinmis-
tön työkaluksi eri vähemmistöryhmien 
käsittelemisessä." 

"Ruotsin kirkossa on jo pitkään pu-
huttu 'mukana olevasta kielestä'. Peni-
aatteena on, ettei ketään eikä mitään 
ryhmää suljeta ulkopuolelle. Eniten 
keskustelua on syntynyt raamatun-
teksteistä, joilla joitakin ryhmiä on 
saatettu hämilliseen tilaan. Kieltä onkin 
pyritty muuttamaan sukupuolettomam-
maksi, ja samoin on pyritty ottamaan 
huomioon ryhmiä, jotka koostuvat esi-
merkiksi tietyn ikäisistä, vammaisista 
tai eri kielen ja etnisen taustan omaa-
vista ihmisistä." 

Ewaids on selvitystyössään pohtinut 
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sanojen rnerkityksiä. Osal lisuudesta 
hän käyttiiä ruotsin sanaa inkludera 
'otlaa mukaan joka tulee latinan sa-
nasta inciudo, ruots. inspärra, inne-
sluta, 'sulkea (sisäänsii)'. Inspörra-san-
alla on negatiivinen kaiku, innesluta 
sitä vastoin on positiivinen käsite, esi-
merkiksi 'sulkeajoku ystäväpiiriinsä'. 

/nkluusio-merkityksessä ruotsin-
suornalainen vähemmistö on olemassa 
olevaja Iuonnollinen osa Ruotsin kirk-
koa. Tämän uuden näkökulman tueksi 
Ewaids siteeraa Päivi Fredängin teosta 
Teckensprikiga döva. Identitetsför-
ändringar i det svenska dövsamhället, 
2003: 

"Avarampi näkemys käy yksiin eng-
lantilaisen sosiologin Miriam Corke-
nu käsityksen kanssa (1998) kuurojen 
integroimisesta. Integroimisen (Ewald-
sin tulkinnan mukaan osallisuuden) 
pitäisi toimia kuin prosessi,jossa kaik-
ki - olivatpa he toimintarajoitteisia tai 
eivät - voivat osallistua, toteuttaa it-
seään ja ennen kaikkea olla mukana  

päättämässä ja muuttamassa kollek-
tiiveja norineja. Erityisoikeuksien si-
jaan Corker perää ihmisoikeuksia ja 
kansalaisoikeuksia. Tavoitteena on 
kansalaisen osallisuus yhteiskuntaan. 
Inkluusio-käsitteen merkittävä ero pe-
rinteiseen integraatio-käsitteeseen ver-
rattuna on, että toimintarajoitteiset yh-
dessä muiden kansalaisten kanssa mää-
rittelevät ja muovaavat yhteiskuntaa, 
eivätkä vain vaikuta omaan tilantee-
seensa tai ole integraatiotoimenpiteiden 
kohteena." 

Svante Ewalds korostaa uuden näkö-
kulman merkitsevän ruotsinsuomalai-
selle vähemmistölle, että se määrittelee 
ja muovaa seurakunnan yhdessä toisten 
seurakuntalaisten kanssa eikä pelkäs-
tään vaikuta omaan tilanteeseensa tai 
ole eritylstoimenpiteiden kohteena. 
Painopiste siirtyy vähemmistön tilan-
teesta seurakuntaan kokonaisuutena. 
Suomenkielisen työn pohdittavaksijää, 
miten toimia vähernrnistönä strategi-
sesti ja aidosti käyttärnättä vähemmis-
töasemaa painostuskeinona ja miten 
muotoilla odotuksensa ja olla niukana 
kaikkien kirkkoon kuuluvien kanssa 
määrittelernässä ja muovaarnassa kir-
kon tavoitteita. 

Ruotsinsuomalainen vähemmistö on 
Iuonnollinen osa Ruotsin kirkkoa. 

Fadermördari, tumpitja är-är 

Kirjoittaja on usean vuoden ajan kerännyt ja tutkinut vaatekap-
paleiden ja kenkien nimityksiä. Tässä artikkelissa huomion saa-
yat mm. kaulus ja solmio, hame, vyö ja käsine. 

Vaatesanojen slanginimitykset on ol-
lut helppo ryhmitellä pieniin, selkeisiin 
kokonaisuuksiin. Tähän rnennessä olen 

Tuija 	 esitellyt kenkien, takkien, alusvaattei- 
Määttä 	den ja päähineiden slanginimityksiä. 

Jäljellä on kuitenkin joukko nimityksiä, 
jotka muodostavat edel 1 isiin verrattuna 
pieniä ryhmiä. Täten on tuntunut luon- 

nolliselta koota närnä ryhmät yhdeksi 
kokonaisuudeksi, vaikka ni mitykset 
eivät merkityksiltään kuulukaan lä-
heisesti yhteen. 

Kaulus, solmio ja rusetti 
Erilaisten kauluksien nimitykset ovat 
vanhaa perua ja ne näyttävät olevan 
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suornalaisempaan muotoon muokattuja 
ruotsalaislainoja. Kaikkein vanhimmat 
slanginitnitykset ajoittuvat jo vanhan 
puhekielen periodiin ja 1800-luvun 
loppuun. Vanhaan puhekieleen kuuluu 
sirnsetti ja sen toinen asu simpretti. 
Simsetillö on tarkoitettu mm. irtoetu-
musta ja -kalvosimia, paitaan kiinnitet-
tävää irtokaulusta, alas asti ulottuvaa 
paidan etumusta ja miesten rusettia. 
Simretin kaltainen slanginimitys si/op-
selit, jolla tarkoitetaan kauluksia ja 
solmiota, on esiintynyt eräässä Alpo 
Ruuthin romaanissa 1960-luvun lopul-
la. 

Vuonna 1900 kauluksesta tuli kraga. 
Nimityksellä on myös asut kraka, 
graga, graka, skraga, skraka ja sgraga 
ja niiden merkitykset ovat laajentuneet 

1 800-luvun lopulta ovat faderinör-
dan, melkein korviin asti ulottuva kau-
lus, ja maito-län get, jolla tarkoitetaan 
miehen paitaan kiinnitettivää valkois-
ta irtokaulusta. Myös nimitys kraaku 
voi merkiti irtokaulusta niutta myös 
pelkkIä kaulusta. Vuonna 1900 kau-
luksesta tuli kraga. Nimityksellä on 
myös asut kro ko, graga, graka, skraga, 
skraka ja sgraga. Merkityskin on laa-
jentunut vuosikymmenten kuluessa: 
1920-luvulta nimitys tarkoittaa myös 
solmiota ja kravattia ja 1930-luvulta 
solmuketta. Sanakirj assa mainitaan 
omana hakusanana monikollinen asu 
kraget, kaulukset,ja tämän nimityksen 
syntyvuodeksi on annettu 1910. 

Vuodelta 1900 on lisäksi kauluksen 
slanginimitys kraisuja sen asut kraissu 
ja raisu, jotka ovat olleet käytössä nej-
jän vuosikymmenen ajan, sekä krai, 
jonka elinikä on ollut kolme vuosi-
kymmentä. Nimitys kraiveli kuuluu 
sekin näihin vuonna 1900 syntyneisiin 
kauluksen slanginimityksiin. Tätä ni-
mitystä on käytetty takin kauluksesta 
ja sellaisen paidan kauluksesta,joka on 
tärkätty. Nimityksellä on myös asut 
grai'e1i ja skrait'eli, jotka ilmestyvät 
slangiin vasta 1950-luvulla. Kraiveli on 
suhteellisen pitkäikäinen, se on esiin-
tynyt 1960-luvulle saakka. Vuodesta 

1910 lähtien nimitys on tarkoittanut 
kauluksen ohella solmiotaja kravattia. 
Mainittakoon, että ihmisen niskan, 
kaulanja kurkun slanginimitys onjuuri 
kro iveli. 

Vuodelta 1910 on muutama uusi kau-
luksen slanginimitys. Näitä ovat krage-
ii, kraiji, kraveli, joka on takin kaulus, 
ja nii.'eli. Sekä kaulusta että solmiota 
merkitseviä ovat tämän ajan nimitykset 
kraku ja krara. 1 920-luvulle ajoittuu 
enää kaksi uutta kaulusnimitystä, kro ha 
ja krair'ari. 

Näyttäisi siltä, että solmion käyttö Ii-
sääntyi 1910-luvulla, tai ehkäpä se tuli 
muotiin silloin, koska sitä tarkoittavia 
nimityksiä ilmestyi slangiin juuri tuol-
bin. Sekä solmiota että kravattia mer-
kitseviä ovat kraaruja krutsa. On huo-
mattava, että nimitys kravatti on puhe-
kieltä ja se tarkoittaa solmiota. Pelkää 
solmiota 191 0-luvun nimityksistä tar-
koittavat raisu, kroka, skraganauha ja 
slipsi,joka on nimityksistä pitkäikäisin. 
Sitä käytettiin 1910-luvulta 1960-lu-
vuble saakka, sitten se sai väistyä kol-
meksi vuosikymmeneksi, kunnes se 
tuli 1990-luvulla uudelleen slangi-
käyttöön. Monikolliselba nimityksellä 
slipsil ej ole mitään tekemistä solmion 
kanssa. SilIä tarkoitetaan turkiksia. 
Nuorin solmioniniitys sraka on ollut 
slangissa 1970-luvulla. 

Miehen rusetillakin on useampia 
slanginimityksiii. Vanhimmat ovat pe-
räisin 1910-luvulta. Knusa ja sen vari-
antit krusa ja skrusa ovat alunperin 
rusetin ja solmukkeen slanginimi-
tyksiä, mutta ne ovat alkaneet merkitil 
myös kravattia ja solmiota. Nimitystä 
rurani on käytetty rusetista tai kau-
lanauhasta. 1920-luvun nimityksiä ovat 
puolestaan kis.rankraga ' rusetti' ja 
mimi 'kissanrusetti, miesten solmuke'. 
Puhekielessähän käytetään nykyisinkin 
kissasta aivan yleisesti mirri-nimitystä. 
Seuraava rusetin sekä solmukkeen 
slanginimitys, propelli, syntyy 1940-
luvulla. Siitä käytetään myös variant-
teja propeli ja ropelli. Propelli-sana 
tarkoittaa esimerkiksi bentokoneen tai 
laivan potkuria, ja rusetin silmukat 
muistuttavat potkurin lapoja. 1950-
luvulta ovat sitten nirri 'solmuke, ruset-
ti' ja russani 'rusetti'. 

16 - Kielivierti 212005 



Huivi ja nenäliina 
Neutraalia huivi-nimitystä merkitseviä 
slangisanoja on aineistossani vain yksi, 
hikiliina. Valitettavasti slangisanakirja 
ej anna tämän nimityksen syntyvuo-
sikymmentä eikä käyttöaikaa. Myös se, 
minkälaisesta huivista loppujen lopuksi 
on kyse, tuntuu epävarmalta. Haku-
sanan kohclalla on annettu seuraava 
esimerkki: "Sill' oli duunikledjut päällä 
ja hikiliina kaulassa." Tästä voisi pää-
tellä, että huivia käytetään työtä teh-
täessä (dl/Il,! ik/e(/jut ' työvaatteet') 
estämässä hien valumista niskasta alas-
päin. 

Kaulaliinan slanginimityksiä on kak-
si. Jo vuodesta 1890 oli käytössä ruot-
sista lainattu halstuuki. 1 920-luvun 
jälkeen ninlitys on nähtävästi jäänyt 
pois slangista. Uudempi slanginimi-
tys katt/is alkoi esiintyä 1950-luvulla. 
Nimenomaan pienikokoista kaulalii-
naa tarkoittavia niniityksiä on useam-
pia. Slangissa puhutaan mm. "fritsu-
liinasta", jolla peitettiin suudelman 
kaulaan jättämää irnujälkeä. Tällä jäl-
jellä on useita nimityksiä mm. fritsu. 
Vuodesta 1900 on käytetty nimitystä 
fritsari, jolla on ollut myös kirjoitus-
asut fritrchari ja fritshari. Vuodesta 
1950 nimitys muuttui suhuässättö-
mäksi, jritsari. 1 950-luvulta ovat pe-
räisin myös yhdyssanalhiset slangini-
mityksetfriisurätti (rätti 'lima, huivi'), 
fritsuhuivijafritsuliina. Nimityksiä on 
käytetty 1 970-luvulle saakka eikä uusia 
nimityksiä ole syntynyt sen jälkeen 
lainkaan. 

Esittelen tässä yhteydessä kirjaamani 
nenäliinaa merkitsevät slangisanat, 
vaikka nenäliinalla ci varsinaisesti ole 
tekemistä vaatetuksen kanssa. Nenä-
liinan slangininiitykset ovat aika nuo-
ria, mutta joukossa on muutama van-
hempikin. Vanhaan puhekieleen kuu-
luvat ruotsalaislainat nestuuki, myös 
asussa ,iestvki , ja nästvvki. Nimitykset  

ho/sa ja knesari tai gnesari ovat 19 10-
luvun tuotteita. Yhdyssana bogelikne-
sari on samalta ajalta ja sillä tarkoi-
tetaan miehen rintataskunenäliinaa. 
Nimitykset ovat olleet slangissa 1930-
luvulle asti. 

Nenäliinan slanginimitys räkäri on 
syntynyt 1920-luvulla ja se on tämän 
vuosikyrnmenen ainoa uusi nimitys. 
Nimityksen pohjana on substantiivi 
ni/kö, joka merkitsee sekä sylkeä että 
hirnaa, ja sana on pesiytynyt arkipuhe-
kieleemme. 1930- ja 1940-luvulta ej 
ole uusia nirnityksiä lainkaan. 1950-
luvulta ovat nenis, räkärätti ja är-är, 
joka slangisanakirjan mukaan on kier-
toilmaus, jota tyttökoululaiset ovat 
käyttäneet. Myös 1 960-luvulla on tullut 
käyttöön kolme uutta nenäliinan slangi-
nimitystii, i,ensku, nenästin ja papru-
nenrku. Mainittakoon tässä kohdin 
myös paprunenä/iina, jolle ej sana-
kirjassa ole annettu aikamääritystä. 
Yhdyssanojen määriteosana esiintyvä 
papru 'paperi' on slangisanakirjan 
mukaan peräisin vuodelta 1900. 

Nensku/iinaja rähä ovat 1 970-luvun 
uutuuksia. Näistä räbä on monimer-
kityksinen ja sillä voidaan tarkoittaa 
nenähiinan hisäksi rättiä, riepua, wc- tai 
talouspaperia sekä keskiolutta, jota 
slangissa on kutsuttu rättikaljaksi. Nuo-
rin tulokas nenähiinojen slanginimitys-
ten joukossa on 1 980-luvun nessu. 

Hame 
Naisten vaatteiden nimityksiä slangi-
sanakirjassa on yllättävän vähän, kun 
ajatehlaan, kuinka valtava määrä sa-
nojaja ilmauksia naisista ja tytöistä ja 
heihin liittyvistä seikoista siinä on 
muuten. Slangihan on ollut etupäässä 
miesten ja poikien viljelemä kielimuoto 
ja olettaisi, että heillä olisi laajempi 
sanavarasto myös naisten vaatetuksesta 
ja pukeutumisesta. Suurin osa naisten 
vaatekappaleiden nimityksistä tarkoit-
taa rintahiivejä, kun taas mm. kengistä 
ja päähineistä on vain muutama esiin-
tymä. 

Vaatesana-aineistossanj on kuitenkin 
mukanajoitakin erilaisia hameen nimi-
tyksiä. Vanhassa puhekielessä ovat 

Pienikokoista kaulal ii naa tarkoittavia 
nimityksiä on useampia. Slangissa 
puhutaan mm. "fritsuliinasta". 
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esiintyneet sellaiset kuin rinoliinit 
koristeelliset harneet', protvvriharne 
brodyyriharne' (brodyyri 'koruompe-

lus'), ruotsista lainattu klänninki ja 
sen variantti läninki ja pöksvhame 
housuhame' (pöksvt 'naisten pik-

kuhousut, (pitkät)housut'). 1910-luvun 
hamesanastoa edustavat klenninki, jo-
ka rnerkitsee mekkoa tai Ieninkiä, glen-
sa ja sen variantit glentsa ja klensa, 
sekä kortti. 1920-luvulla hameesta tai 
leningistä puhuttaessa käytettiin nimi-
tystä kolttu. 

Naisten hamemuoti on vaihdellut ja 
uusiutunut moneen kertaan vuosikym-
menten saatossa ja hameenhelma on 
noussutja laskenut. 1970-luvulla tuli-
yat muotiin hyvin lyhyet hameet, ns. 
minihameet. Jo 1 960-luvun puolella tä-
män tyyppisen hameen slangininiityk-
senä oli vesirajakoittu (vesiraja 'nai-
sen haaroväli'). Sitten 1970-luvulla ha-
meesta tuli pelkkä minh ja siitä käy-
tettiin myös kuvakielistä nimitystä 
roiskeläppä. Tätä sanaahan käytetään 
hyvin usein nykypuhekielessä tarkoi-
tettaessa auton roiskesuojaa. Myös 
1 980-luvulta on kaksi uutta slangini-
mitystä, minari ja minkka. 

Hameita on ollut ja on edelleenkin 
sehlaisia, joiden kangas on ommeltu 
laskoksille. Tällaista hametta kutsuttiin 
1970-luvun slangissa vekkariksi 'vek-
kihame' (vekki 'laskos'). Hamesanas-
tossani on lisäksi nimitykset kretonki, 
jota on käytetty kesämekosta (voi myös 
rnerkitä vaatteet-sanaa), kretonkiklensa 
kretonkileninki'ja kevätkretonki , jon-

ka merkityksiä ovat 'kevätasu, -puku 
tai -mekko'. Nimityksissä esiintyvä 
kretonki on kangaslaadun nimitys. Ky-
seessä on puuvillakangas,joka on ohut-
taja painettua. 

Ennen aikaan naiset käyttivät koto-
na touhutessaan esiliinaa suojaamaan 
muuta vaatetusta. 1 890-luvulta slangiin 
tuli esiliinan nimitysförkkeli, joka on  

muokattu ruotsin esiliinaa merkitse-
västä sanasta förkläde. Förkkelistä 
slangisanakirja kertoo, että sitä on 
käytetty, kun on tarkoitettu "uunisepän 
englanninnahkaista' esiliinaa". Eng-

lanninnahka on molskikangasta, joka 
on paksua ja tiivistä sileäpintaista puu-
villakangasta. Ihan tavahlisesta esilii-
nasta on sitten 191 0-luvulta nimitykset 
essuja ersu. 

Käsine 
Käsineiden slanginimityksiä on aineis-
tossani vähänja ne kaikki ovat sellaisia, 
joita käytämme edelleen. Itse käsine-
sanallakin on slanginimitys, käskät, ja 
se on ilmestynyt slangiin 1970-luvulla. 
Lapasia tarkoittava nimitys tumpit on 
ollut slangissa jo 1 800-luvun lopussa 
ja 1970-ja 1980-luvulla se tuli uudel-
leen käyttöön. Myös tumput on lapas-
ten puhekiehinen nimitys. Vuodelta 
1900 ovat peräisin kintaita, lapasia ja 
tumppuja merkitsevät vantut tai vant-
tuut. Hansikasmalliset käsineet ovat 
saaneet 1910-luvulla kaksi slangini-
mitystä, handskat, jotka ovat nahkaiset 
sormikkaat, ja hanska, joka merkitsee 
hansikkaita tai käsineitä. Sormikkaita 
merkitsevät slanginimitykset sormarit 
ja sormikset ovat 1950-luvulla synty-
neitä nimityksiä. Torisanastoon kuuluu 
sen sijaan sormikkaiden nimitys rvs-
lykkäät. Nämä ovat sehlaiset,joista sor-
menpäät on leikattu pois juuri sormen 
rystysten alapuolelta. 

Vyö ja olkaimet 
Housunkannattimista käytetään puhe-
kielessä ihan yleisesti nimitystä henk-
selit. Shangissa 191 0-luvulha samainen 
nimitys oli muodossa henkslarit ja 
1920-luvulla muodossa henskalbt. Oh-
kaimista käytetyt slanginimitykset ovat 
myöhempää perua. 1960-luvulla ol-
kaimet saivat nimityksekseen mäkivyöt 
ja 1970-luvulla ne olivat olkarit. 

Vyön puhekielinen nimitys on usein 
remmi. Tällä nimityksellä voidaan 
myös tarkoittaa nahkahihnaa. 1910-
luku näyttää olevan erihaisten vyön 
slanginimitysten syntyaikaa. Silhoin 
vyö saattoi ohla remuli ja remalb,joihla 
molemmilla on voitu tarkoittaa nah-
kaista hihnaa tai vyötä tai remmiä. Vuo- 

Nimitystä kretonki on käytetty kesäme-
kosta tai asusta, kretonkiklensa 'kreton-
kileninki' ja kevätkretonki 'kevätasu'. 
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sikymmentä ennen, siis 1900, nirnitys 
on esiintynyt muodossa remeli. Myös 
skjörde ja peitti, joka on usein kan-
kaasta (vrt. ruotsin bälte 'vyö'), kuu-
luvat 191 0-luvulle. Tämän ajan jälkeen 
kestää pitkään, ennen kuin seuraava 
vyön nimitys ilmestyy slangiin. Vasta 
1980-luvulta on nimitysfleha. 

Lopuksi 
Tämä artikkeli päättää kirjoittamani 
artikkelisarjan, jossa olen esitel lyt vaat-
teiden ja kenkien slanginirnityksiä yli 
sadan vuoden ajalta. Ne lukijat, jotka 
ovat tutustuneet aiempiin artikkelei-
hini, ovat ehkä miettineet mielessiiän, 
että miltähän nuo 1800-luvun lopunja 
1900-luvun ihmiset ovat oikein näyt-
täneetkään. 

On muistettava, että slanginpuhujat 
kuuluivat useimmiten ,rakeihin, he oli-
vat sakilai.via, joiden puhe-, käyttäy-
tyrnis- ja pukeuturnistavat erottivat 
heidät muista nuorista. Pukeutuminen 
oli siis yksi tärkeä yhteenkuuluvuuden 
merkki. 

Sakilaista tyttöä on kuvattu slangi-
sanakirjassa seuraavasti: "Flammat 
[heila, tyttöystävä, morsian] veti päähle 
vekatun harneenja tiukan villapusakan. 
Tai pumpulisen. Piikkaritja silkkisukat 
oli vedetty klappiin [jalka]. Niillä oh 
polkkatukka." Toinen kuvaus, joka on 
peräisin Koskelan artikkehista, kertoo: 
"Tytöt pitivät sinisestä sametista teh- 

tyjä vekkihameitaja pitkiä polvisukkia. 
Puserossa on ns. merimieskaulus. Kau-
luksen etupuolella oli rusetti. Puseron 
alla vilkkui vaakaraitainen paita. Hiuk- 
set oli aseteltu ylös otsahle. 	tytöt 
kantoivat mukanaan tikareita." 

Sakilainen poika puolestaan saattoi 
näyttää slangisanakiijan mukaan täl-
laiselta: "Kaiffareilla [poika, mies] oh 
dongarit Ihousut], ne oli leveelahkeiset, 
niin et lahkeen reuna ulottu pläägän 
[kenkä] kärkeen. Rotsi [takkil oli tiuk-
kaja rnyötäihi kroppaa [vartalo]. Knub-
bissa [pää] oli knahli. Kaikki kledjut 
Ivaatteeti ja tsengat [kenkä] oli mustia 
paitsi sussujen [tyttöl sukat. Jannuihla 
[poika] oli poikkiraitaiset skönernannin 
Imerimies] paidat. Sitnepiti useinkeg-
lua [puukko, veitsi] ilman tuppee pova-
rissa [povitaskul tai hihassa, korkki 
terän päässä. Blaijat [tyttö] piti toisi-
naan punasta huivia knubussa [pää], 
tsahit [poika] kaulassa." 

Koskelan antarna poikakuvaus myö-
täthee edehlistä: "Miehet pukeutuivat 
hyvin leveälahkeisiin samettihousui-
hin. Polvista dongarit olivat kireät, ja 
pikkutakki rnyötäili uumaa. Kaulaan 
kietaistiin räikeä huivi. Sihmiin varjon 
heitti leveä lätsä tal leveälierinen musta 
knahli. Hiukset olivat edestä pitkät ja 
takaa lyhyeksi leikatut. Sakinpoikain 
puukko oli piilossa ranteen alla." 

Kirjoittaja toi,nii suo,nen kielen opintorehto-
rina Uu,najai \'/iOpiStOSSa. 

Lahteitä: 

Koskela, Kan, 2003. Vöki va/Ian rongO. Hiidenkivi 5/2003, s. 16-19. 
Miiiiuä, Tuija, 2002. Pliiägät, buutsit ja isen gat. Kenkien nimitvksi/i slan gissa. 

1: Heidi Hansson, Raija Kangassalo & Daniel Lindmark (red.), Nlir språk och 
kulturer möts. Festskrift till Tuuli Forsgren 2 november 2002. Skrifter utgivna 
av Johan Nordlander -siillskapet 24. Kulturens frontlinjer. Skrifter från 
forskningsprogrammet KULTURGRANS NORR 44. Uumaja. s. 35-43. 

Miiiittii, Tuija, 2003. Pikkarit, sukkarit ja heehooi. Kieliviesti 3/2003, s. 8-1 1. 
Ruotsinsuornalainen kielilautakunta. Tukholma. 

Miiiiuii, Tuija, 2003. Rotat ja bra/lat. Takkien ja liousajen ni,nitvksiä s/angis.ss. 
1: Michaela Pörn - Anita Astrand (toim.), Kieli tienhaarassa. Juhlakirja Maija 
Grönholmin 60-päivän kunniaksi 23.9.2003. Turku, s.91-103. 

Mäiiltä, Tuija, 2004. Stor,ni, tÖtsä ja kajsa. Kieliviesti 3/2004, s. 13-17. 
Ruotsinsuomalainen kiel ilautakunta. Tukholma. 

Paunonen, Heikki & Marjatta, 2000. Tsennaaks Siw/ii, bonjaaks slangii. Stadin 
slangin suursanakirja. Helsinki. 
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sj Kielilautakunta3ovuotta 

Juhlarahasto 

Ruotsinsuomalainen kielilautakunta täyttää syksyllä 30 vuotta. 
Tapahtumaa juhlistetaan silloin seminaarilla ja Kieliviestin 

juhlanumerolla. 

Lisäksi lautakunta on päättänyt perustaa juhlarahaston, johon 
karttuneet varat käytetään toimiston kirjaston päivittämiseen ja 

kartuttamiseen. 

Kukat ovat kieltämättä kaunis ja ilahduttava tapa muistaa 
päivänsankaria, mutta ne kestävät vain jonkin aikaa. Kirjastoon 

tullut avustus sen sijaan vol vaikuttaajopa suoraan 
kielineuvonnan toiminnan !aatuun. 

Jos siis haluat muistaa kielilautakuntaa sen merkkipäivän 
johdostaja kannustaaja tukea sen toimintaa, teet sen 

parhaiten lahjoittamalla vapaavalintaisen summan 
kielilautakunnan 30-vuotisjuhlarahastoon! 

Julkaisemme lahjoittajien nimet Kieliviestissä. Jos ej halua 
nimeään mainittavan, pyydämme ilmoittamaan siitä toimistoon. 

Lahj oitukset pyydetään maksamaan kielilautakunnan 
postisiirtotilille 56 86 64-7. 

Nimen lisäksi maksuun tulee merkitä "Juhlarahasto". Jos haluaa 
olla mukana Kieliviestin juhlanumerossa j ulkaistavassa 

Iahjoittajaluettelossa, maksun on oltava perillä viimeistään 
1. syyskuuta. Myöhemminkin tulleet lahjoitukset toki 

huomioidaan. 

Juhlaseminaari 
Suomen instituutissa 

perjantaina 14.10.2005 
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Kielikulinarismia 

Johaiina 
Poutiainen 

Kotikielenopettajani osasi huonomrnin 
suomea kuin minä. Petyin kovasti ja 
raahauduin tunneille tympääntyneenä 
reppu maata laahaten. Kielikorvani ke-
hittyi, ja hetken päästä vanhempieni 
ruotsi kävi korvaani - miten rosoiselta 
se kuulostikaan! Ala-asteella kumpi-
kaan kieli el oikein tuntunut omalta. 
Elin kahden kielen välissil, ja minusta 
se oli kerta kaikkiaan rasittavaa. Suomi 
jäi lopulta kotikieleksi, ja keskityin 
ruotsun. 

nut suomenruotsia ruotsikseni. Pysyin 
sinnikkäästi riikinruotsissa, vaikka pu-
hettani matkittlin jatkuvasti kouhun 
käytävillä. 

Työskenneltyäni Ranskassa ja Isossa-
Britanniassaja opiskeltuani pari vuotta 
Helsingin yliopistossa lähdin takaisin 
synnyinmaahani. Yhtäkkiä ymmärsin, 
että tätä minun ruotsiani puhuu hähes 
yhdeksän miljoonaa ihmistä. Nautin 
ruotsin eri murteista,ja kiehikorvani hy-
risi tyytyväisyyttään. 

Suomen kieli ci kuitenkaan unohtunut 
täysin, silhLi kun muutimmeYlihärmään 
vuonna 1989, minua luultiin tainpe-
relaiseksi! En ymrnärrä, mistä uudet 
luokkakaverini saivat päähänsä, että 
puhuin Tampereen murretta. En ohlut 
koskaan edes käynyt sielhLi! Pohjan-
maan murre tarttui kuitenkin nopeasti 
ja tärnä outo Tampereen murre jäi un-
holaan. 

Vuosien varrella kielikorvani on 
oppinut erottamaan eri sävyjä niin 
suomesta kuin ruotsista. 

Ruotsille oli Suomessa asuessani käydä 
kuten suomelle kävi Ruotsissa, ruotsi 
oli minulta unohtua. Maan virallisesta 
kaksikiehisyydestä ci ohlut apua. Suo-
menkielisel lä Pohjanmaalla ci löytynyt 
yhtään ruotsia osaavaa uutta kaveria. 
Suomenruotsi tuntui värittömältä ja 
monotoniselta riikinruotsi in verrattu-
na. Unohdin mieluummin kielen kuin 
kuuntelin korvikeruotsia televisiosta tai 
radiosta. 

Vaikka suomesta tuli ykköskieleni, 
ruotsini ci kuitenkaan täysin hautau-
tunut suomen alle. Kuin pieni pippuri 
se pysyi taskun pohjalla odottamassa 
uutta tulemista. Ja miten helppoa se 
sitten olikaan! Kun muutin Vaasaan 
käymään englanninkielistä hinjaa ruot-
sinkiehisessä lukiossa, puhuin suomen-
ruotsalaisten luokkakaverieni kanssa 
taas ruotsia. En silti vieläkään omaksu- 

Vaikka ruotsi nyt kuulostikin siltä miltä 
piti, suomesta tuli jälleen ongelma. 
Ruotsinsuomen tempo oli minuhle uusi. 
Pehrneät a-kirjaimet ja suhisevat ässät 
seurasivat toisiaan. Jotkut ruotsinsuo-
malaiset kertoivat kuulumisensa van-
hemmilta penityhlä vinhalla murteehla 
maustettuna. Kuuntehin utehiaana ja 
opin uusia sanoja. Suomeni rnuuntui 
uuteen kuosiin, ja pelkäsin hetken 
unohtavani sen aldonja oikean. 

Vuosien varrehla kiehikorvani on oppi-
nut erottamaan eri sävyjä niin suomesta 
kuin ruotsista. Erotan nyt isäni ruotsin 
eskilstunaksi, siskoni uppsalaksi. Sie-
dänjopa suomenruotsia pieninä annok-
sina, kun se ci ole enää ainut vaihto-
ehto. Suomenruotsista tuli ikään kuin 
yksi murre lisää mitä maistehha. Oma 
kieheni muuttuu nykyään niin hehposti 
keskustelukumppanin puhetyyhiä mu-
kaihevaksi, että eräs tuttuni väittää mi-
nun puhuvan eri ruotsiajoka kerta, kun 
hänet tapaan. Suomeni ehää myös: ruot-
sinsuomesta stadin slangiksi ja kirja-
kieleksi. 

Nyt toimittajana, kun kieli on tärkein 
työkaluni, saatan joskus jäädä pures-
kelemaan yksittäisiä sanoja, sanontoja, 
lauserakenteita. Keski-Suomeen palan-
neen tuttavaperheemme hapset pitivät 
riikinruotsin, suomen ja suomenruotsin 
tiukasti erihlään. Minäkin pynin nyt pi-
tämään ehossa niin suomen, riikinruot-
sin kuin ruotsinsuomen niin, että voin 
tahtoessani vaihtaa kieltä sataprosent- 
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tisesti. Silti huomaan Pohjanmaan mur-
teen katoavan. Se murenee muuhun 
suomeen täällä Ruotsissa. 

Kieli ej ole vain sanoja ja sanontoja, 
vaan siihen liittyy kulttuuri, tapa kertoa 
tunteistaanja ajatuksistaan muille. Ym-
märrän nyt, että kielen vaihdon myötä 
rnuuttuu myös ilmaisuni. Tapaan sanoa, 
että ruotsia puhuessani olen satapro-
senttisen ruotsalainen. Suomea puhues-
safi täysin suornalainen. Ruotsalaisena 
olen kohteliaampi, suomalaisena suo-
rempi. Tämä kuuluu ja näkyy. Kaksi-
kielisen lyömätön vahvuus on näiden 
kulttuurien sekoittaminen puheessa. 
Jos on vihainen suomeksi, mutta ilmai-
see asiansa ruotsiksi, ruotsalainen va-
pisee. Kun pottuilee ruotsalaisittain 
suomeksi, vain harvat ymmärtävät ot-
taa nokkiinsa. Tärnä on kai myös sitä 
ruotsinsuomalaisuutta. Se on keitos, 
jonka aineksina ej ole vain kaksi en 
kieltä, vaan myös kahden eri kulttuurin 
tapoj a. 

Minusta ej ole enää kovin hälyttävää 
kuulla niin sanotuista puolikielisistä 
nuorista. Nyt olen ymmärtänyt, että 
puolikielisyys on parempi asia kuin 

kielen puuttuminen kokonaan. Huo-
nosti suomea osaavilla nuorilla— ja to-
ki myös aikuisilla - on aina mahdolli-
suus herätellä suomi muistin uumenis-
ta. Heillä on suomen resepti taskussaan, 
ja halutessaan he voivat hankkia ainek-
set ja sulattaa kielen kauniiksi keitoksi. 
Yhtä lailla ruotsia Suomessa opiskel-
leet voivat helposti sukeltaa kielikyl-
pyynja oppia naapurimaan kielen vai-
vattoniasti. 

Kieli ci ole kuitenkaan mitään mikro-
ruokaa, vaan kielitaidon hankkiminen 
ja säilyttäminen vaatii vaivaaja kärsi-
vällisyyttä. Mutta kaikilla kaksikieli-
syyttä mukanaan kantavilla on avain 
kahden kielen taitamiseen. Uskon, että 
kuka tahansa pystyy sukkuloimaan 
kielten välillä niin halutessaan. 

Ja kun yksi ovi on auennut, kielenval-
mistustaito on hallussa. Kielikulinaris-
tia on sen jälkeen odottamassa tuhan-
sittain uusia kieliäja kulttuureita. Kult-
tuurien kirjo muodostaa mita mielen-
kiintoisimman keittokirjan, josta riittää 
iloa koko elämän ajaksi. 
Kirjoittaja on l?uotsissa asuva vapaa 

toonittaja 

Kjsyniy k5 ic 

Nimien taivutuksesta 
Taipuuko nimi Riika Riian vai Riikan? Miten sitten taivutetaan nimeä 
Riikka? 

Ystäväni pyysi minua poikansa kummiksi, mihin suostuin tietysti mielel-
läni. Pojasta tuli Elias, ja vanhemmat esittelivät minut Eliaksen kummik-
si. Jotenkin se särähti korvissani. Itse olisin sanonut olevani Eliaan kum-
mi. Kumpi siis olen vai olenko peräti molempia? 

Tämänkaltaisia kysymyksiä nimien taivutuksesta tulee silloin tällöin kielilau-
takunnan neuvontaan. Seuraavassa muistin virkistämiseksi joitakin yleisiä 
seikkoja. 
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K:n, p:n ja t:n astevaihtelu 

Suomalaiset etunimet, jotka sisältävät kaksoiskonsonantin eli gerninaatan kk, 
pp tai tt, taipuvat astevaihtelun mukaan: Jukka - Jukan, Teppo - Tepon ja 
Riitta - Rutan. Jos k, p tai t esiintyy yksinään, kahden vokaalin välissä, tai 
toisen konsonantin kanssa, ei nimessä ole astevaihtelua. Siispä Riika - Riikan 
(huomaa kuitenkin, että Latvian pääkaupunki Riika taipuu genetiivissä Riian!), 
Lempi - Leinpin ja Arto - Arton. 

E-loppuiset 

E-loppuiset nimet taipuvat yleensä lyhytvokaalisina, kuten esimerkiksi Aarne 
- Aarnen ja Virve - Virven. Säde taipuu kuitenkin poikkeuksellisesti vastaavan 
appellatiivin tapaan: Säteen. 

Konsonanttiloppuiset 

Konsonanttiin päättyviä nimiä taivutetaan liittämällä nimeen sidevokaali: 
Oskar - Oskarin, Knut - Knutin. Marjut- ja Päivvt-nirnien genetiivimuoto on 
nykyään rniltei aina Marjutin ja Päivytin, mutta aiemmin suositellut muodot 
Marjuen ja Päivyen ovat myös mahdollisia. 

S-ioppuiset 

Osaan s:ään päättyvistä nimistä lisätään taivutettaessa -ks-, esim. Au/is - 
Auliksen, Johannes Johanneksen ja uris - liriksen. Toisaalta nimen haltijan 
omaa toivetta on syytä noudattaa, ja niinpä toisinaan kuulee taivutusmuodon 
Maj/is - Mailiksen lisäksi myös muotoja Mai/isin tai jopa Mai/ii,i! 

Osaa s-loppuisista nimistä taas on perinteisesti taivutettu ilman ks:ää: Aleksis 
- Aleksin, Elias - E/iaan, Joonas - Joonaan ja Tuomas - Tuomaan. Nykyään 
nämä nimet taivutetaan kuitenkin useimmiten muodoissa Eliaksen, Joonaksen 
ja Tuomaksen. 

A/eksin on sekä Aleksi- että Aleksis-nimien genetiivimuoto, joten ios halutaan 
varmistaa, että lukija varmasti ymmärtää kyseessä olevan Aleksis-niminen 
henkilö, voi genetiivimuoto olla myös A/eksiksen, vaikka se kuulostaakin kan-
keahkolta. 

K/aus-nimen taivutusmuodoksi suositeltiin aiemmin muotoa Klaun, mutta ny-
kyään K/ausin on yleisin taivutusmuoto. 

Erisnimi ci taivu kuten yleisnimi 

Suomen kielessä on joukko erisnimiä (propreja), jotka esiintyvät myös yleis-
niminä (appellatiiveina): Kirsi, Men, Tuu/i, Aarre jne. Näiden nimien taivutus 
poikkeaa vastaavien yleisnimien taivutuksesta: Kirsin, Menin, Tuulin, Aarren. 

Ahti ja Satu taipuvat kuitenkin Ahdin ja Sadun, mutta myös muotoja Ahtin ja 
Satun käytetään nimen haltijan toiveen mukaan. 

Ensimmäiselle kysyjälle vastaamme siis, että tytönnimi Riika taipuu genetii-
vissä Riikan ja nirni Riikka sarnalla lailla, toiselle kysyjälle taas, että molem-
mat taivutusmuodot ovat siis rnahdollisia mutta että muoto E/iaksen on nyky-
ään tavallisempi. 

RH 
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Lyhyesti neljästä välimerkistä 

Tämä artikkeli päättää viidessä Kieliviestin numerossa julkais-
tun välimerkkisarjan. Aikaisemmat artikkelit ovat numeroissa 
1/2004 (piste), 3/2004 (pilkku), 4/2004 (kysymys-, huuto-ja 
lainausmerkki, kaksois-ja puolipiste)ja 1/2005 (yhdysmerkki ja 
ajatusviiva). 

Sulkeet 

Sulkeista yleisimmässä käytössä ovat kaarisulkeet. Muita sulkeita ovat haka- 
Hannele 	sulkeet, aaltosulkeet ja kulmasulkeet. 

Ennab 
Kaarisulkeisiin 	( ) 

kirjoitetaan 
- täsmennykset, lisähuomautukset tms. 

Seininaari inaksaa 800 kruunua (sjs. lounaan ja kaksi kahia) 
- vaihtoehdot 

näkövcunmais(t)en tulkki, 
- lähdeviitteet 

Kieliviestissä (3/2004) kerrotaan pilkun kävtöstä. 
- asiakirjoissa kokonaissivumäärät 

7(25) 

Hakasulkeisiin 	[ ] 

kiijoitetaan 
- sellainen kaarisulkeiden sisällä oleva jakso tai ilmaus, joka täytyy panna 
sulkeisiin 

Tutkijoit(i kijnnostj erityisesti huhu ,nahdollisesta ufo,rta (Unidentified 
Flying Object /tunnistanlak)n lentävä esinej) pudonneesra ,nöhkii-
Ieestä. 

- sanan ääntämisasu 
guacamole [guakamoo 'le] 

- kirjoittajan lainaamaansa tekstiin Iisäämä kornrnentti tai selitys 
"Kiel itoirnistoon on kesän kynnykselle tultaessa taas kerätty runsain 
rnjtojn uusia sanoja [uusia siinä merkitvksessä, että niitä ej esirnerkiksi 
vielä ole otettu sanakirjoihinj. 

Aaltosulkeita 	{ } 

käytetään ennen kaikkea matematiikassa, tietokonetekniikassa ja kemian 
kaavoissa. Lisäksi niitä käytetään osoittamaan, että esimerkiksi luettelon osat 
kuuluvat tiiviisti yhteen. 

Polija: 
120 g %'ojta 
2 dl cehnäjauhoja ) 
1 tI leivinjauhetta 	sekoita keskenään 
suolaa 
150 g keitettvä perunaa 
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Kulinasulkeita 	< > 

kutsutaan tavallisessa tekstinkäsittelyssä pienempi kuin -merkiksi eli pienem-
myvsnierkiksi (<) ja suureinpi kuin -inerkiksi eli suureniniuusmerkiksi (>). 
Kielitieteessä ne osoittavat sanan lainautumista, merkityksen kehitystä tms. 

x<y 
tuoli < ruots stol 

Heittomerkki 

Heittomerkkiä käytetiiän 
- osoittamaan tavurajaa kahden saman vokaalin välillä 

vaaka 	van 'an 
koko 	k&oissa 

Kun tällainen sanajaetaan kahdelle riville, tavuviiva korvaa heittornerkin 
rei'itvs 	rei- 

itys 

- erälden vierasperäisten sanojen taivutuksissa 
show 'hun, Bardot 'n [bardooni, Montreaux 'ssa [montroossa 1 

Huomaa. Aiemmin heittomerkkiä käytettiin osoittarnaan yhdyssanan alkuosan 
puuttuvaa vokaalia ("yht'äkkiä", "vast'edes"). Nykyisin heittomerkkiä ej 
tarvita, vaan sanat kiijoitetaan vhtäkkiä ja i'astedes. 

Vinoviiva 	/ 

Vinoviivaa (epävirallisesti kauttaviiva) käytetään 
- ilmaisemaan vaihtoehtoja etenkin lomaketeksteissä. 

Avioliitossa/a volitossa/naimaton/eronnut/lesk, 
Suotnen kansalaisuus / inuun pohjoisrnaan kansalaisuus / rnuu kansa- 
laisuus 

Ensimmäisessä esimerkissä vinoviivan ja sanan välissä ej ole välilyöntiä. 
Toisessa vaihtoehtojen ja vinoviivan väliin on merkittävä välilyönti. Syynä on, 
että kyseisen esimerkin vaihtoehdot koostuvat sanaliltoista. 

Nykyisin vinoviivaa näkyy usein myös ns. juoksevassa tekstissä, vaikka sitä ei 
sellaiseen käyttöön suositella. Sen sijasta vol käyttää sanaaja tai tai. Ja/tai-
ilmaisua ej rnyöskään tarvita, koska pelkkä tai ej sulje pois kumpaakaan 
mahdollisuutta. 

"kahvi-/teetarjoilu" > kahvi- ja teetarjoilu 

Vaihtoehtoilmauksen perään voi selvyyden vaatiessa kirjoittaa lisäyksen tai 
molemmat. 

pinta-alan alarajalyläraja> alarajajaltai yläraja> alaraja, yläraja tai 
molemmat 

- murtoluvuissa, jakolaskussa, suhteen ilmaisussa 
40/5 (lue: neljäkymmentä per viisi, neljäkymmentä jaettuna viidellä) 
Suurin sallittu nopeus on 120 km/t (lue: kilometriä tunnissa) 

- numeroyhdistelmissä 
Kieliviesti 2/2005 

- tietotekniikassa esimerkiksi www-osoitteessa 
http://www. korus.fi/kielitoimisto/  
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- erottamaan runon säkeitä, kun ne eivät ole kukin omalla rivillään 
Hän oli maata monta nähnt, / oli itääja etelää; 

Kenoviiva 	\ 

Kenoviivaa, vasemmalle kallistuvaa vinoviivaa, käytetään tietotekniikassa 
polkumerkinnöissä hakemistojen ja tiedostojen nimien välillä. 

A: \\ kiehiviesti\artikkelit\vähi,nerkit.doc  

Näillä sivuilla våffinerkkeja on käsitelty vain pääpiirteittain. Seikkaperäisempiä tietoja niistä saa 
mm. seuraavista lähtcistä: 
Kielikello 3/1995 Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Edita Oy 
lisa & Oittincn & Pichl: Kielenhuollon käsiki,ja. Yrityskirjat Oy 1994 
Ikola: Nvkvsiw,nen kiisikirjo. Weilin+Göös 1986 
Itkonen: Uusi kieliopas. Tammi 2000 
Sorjanen: Suomen kieli - kävttajän käsikirja. Gummerus Kirjapaino Oy 1998 

Väli merkkisanasto 

ajatusviiva tankstreck 
heittomerkki apostrof 
huutomerkki utropstecken 
kaksoispiste kolon 
kenoviiva omvänt snedstreck 
kysymysmerkki frågetecken 
lainausmerkki citattecken 
- puolilainausmerkki - enkelt 

citattecken 
pilkku komma(tecken) 

piste punkt 
puolipiste semikolon 
sulje parentes 
- aaltosulje - klammerparentes 
- hakasulje - hakparentes 
- kaarisulje - bågparentes 
- kulmasulje - vinkelparentes 
vinoviiva snedstreck 
välimerkki skiljetecken 
yhdysmerkki bindestreck 

Hakemisto 

apostrof heittomerkki 
bindestreck yhdysmerkki 
citattecken lainausmerkki 
- enkelt citattecken - puolilainaus- 

merkki 
frågetecken kysymysmerkki 
kolon kaksoispiste 
komma(tecken) pilkku 
omvänt snedstreck kenoviiva 
parentes sulje 

- bågparentes - kaarisulje 
- hakparentes - hakasulje 
- klammerparentes - aaltosulje 
- vinkelparentes - kulmasulje 
punkt piste 
semikolon puolipiste 
skiljetecken välimerkki 
snedstreck vinoviiva 
tankstreck ajatusviiva 
utropstecken huutomerkki 

Kynä käteenja korjaamaan! 

Numerossa /2005 julkaistuun toimistotarvikesanastoon (s. 23) pääsi harmil-
linen lipsahdus. 
Hakusanan hålsiag yhtenä vastineena on arkikielinen naittaja. Se kuuluu tie-
tysti seuraavalle riville eli niturin seuraksi. 
Hakemistossa (s. 25) korjauskynää tarvitaan naittajan kohdalla, siis: naittaja 
(ark.) häftapparat. 
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Kortfattat om innehållet 

s. 4 Anita Rundgren, tidigare uthildningssekreterare vid Finlandsinstitutet och 
sedan 1 april 2005 språkkonsult i Helsingfors, utnyttjar homonymin i det finska 
ordet kieli (1 . språk, 2. tunga) i sin kolumn Kieli ja kieli (Språk och tunga). 

s. 5 Några läsare har hörsammat redaktioncns efterlysning av synpunkter, öns-
kemål, förslag och idéer om innehåll, utveckling mm. i fråga om Kieliviesti. 

s. 7 Paula Ehrnebo berättar om Sverigefinska språknämndens samarbete med 
projektet Tema inoclecsmål, som är modersmålets wehbplats på skoldatanätet 
vid Myndigheten för skolutveckling. Hon redogör för vilka typer av frågor som 
har besvarats i elevernas frågespalt och konstaterar hl.a. att aktiviteten kunde ha 
varit större. 

s. 9 Eija Riitta Grönros, speciall'orskare vid Finska språkbyrån vid Forsknings-
centralen för de inhemska språken presenterar Språkbyråns nya elektroniska 
ordbok Kielitojiniston sanakirja. Hon var huvudredaktören för denna ordbok. 

s. 14 Redaktör Marja Räihä sammanfattar diskussionen om finska språket och 
integrationen vid ett riksomfattande möte som anordnades av Svenska kyrkans 
finskspråkiga församlingsarbete. Det konstaterades hl.a. att man i stället för or-
det integration borde använda ordet inklusion, eftersom det sverigefinska 
församlingslivet sedan länge utgör en del av församlingslivet i Svenska kyrkan. 

s. 15 Tuija Mäiittä, studierektor för finska vid Umeå universitet, som tidigare i 
Kielii'iesti har skrivit om slanguttryck för underkläder och huvudbonader. skri-
ver i detta nummer om slanguttryck för bl.a. krage och slips, scarf och näsduk, 
kjol, bälte och hängslen. 

s. 21 Redaktör Johanna Poutialnen berättar i sin artikel Kielikulinarismia (Om 
språkkulinarism) om sin relation under olika perioder till finlandsfinskan, sverige-
finskan, finlandssvenskan och svenskan i Sverige. 

s. 22 1 Frågor och scar behandlas denna gång frågor om böjning av finska 
förnamn. 

s. 24 Hannele Ennab avslutar serien över skiljetecken med en kortfattad presen-
tation av reglerna för användningen av parenteser, apostrof, snedstreck och om-
vänt snedstreck. Artikeln avslutas med en svensk-finsk ordlista över skiljetecken. 
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