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Sa nastojentekijästä 
kielipollittiseksi vaikuttajaksi 

Kieliviestin juhlanumerossa luomme silmäyksen menneisyyteen ja 
tarkastelemme tulevaisuutta uudesta kiel ipoliittisesta näkökulmasta. 

Birgitta 	Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan toiminnalle on kuluneiden 30 
Romppanen vuoden aikana ollut ominaista monivaiheinen kehitys. 

Kielilautakunnan tehtäväkenttä on laajentunut eri vaiheissa puhtaasta 
kielenhuoltotehtävästä aktiiviseksi vähemmistökielipoliittiseksi 
vaikuttajaksi. Kuten eräs ruotsalainen lehti totesi, suomen kieli on 
siirtynyt siirtolaiskielen asemasta yhdeksi Ruotsin merkittävimmistä 
vähemmistökielistä. Tähän muutokseen on tietysti vaikuttanut hyvä, 
pitkäjänteinen ja toimiva kielenhuolto sekä aktiivinen toiminta suomen 
kielen hyväksi. 

Olemme nyt merkittävän positiivisen haasteen edessä. Ruotsin hallitus 
on antanut esityksen, jonka mukaan sekä ruotsin että suomen kielen 
kielenhuolto siirretään Ruotsissa viranomaisen tehtäväksi. Tämä on 
erittäin merkittävä askel sekä suomen kielelle että suomen kielen huol-
lolle. Taloutemme turvataan ja saamme näin ensimmäisen ruotsinsuo-
malaisen viranomaisen, jonka tehtävänä on huoltaa Ruotsissa käytet-
tävää suomea. Viranomaisen roolissa uusi kielenhuollon organisaatio 
pystyy aivan uudella tavalla vaikuttamaan kielemme statukseen ja 
asemaan suhteessa muihin viranomaisiin ja valtaväestöön. Toimivalla 
ja hyvällä suomen kielellä on tärkeä tehtävä myös Suomenja Ruotsin 
välisessä kanssakäymisessä. 

Kun tarkastelemme suomen kielen asemaa Ruotsissa 30 vuoden aika-
na, on ilmeistä, että meiltä on puuttunut kokoavaja kattava organisaa-
tio, joka olisi nähnyt suomen kielen aseman kokonaisvaltaisesti. 
Itsenäisten yliopistojen suomen kielen laitokset ovat tehneet ansiokasta 
opetustyötä, mutta mikään laitos ei ole voinut toimia katto-organisaa-
tiona. Täten uudella kielenhuollon viranomaisefla on erittäin tärkeä 
tehtävä tulevaisuudessa. 

Iloitsemme uudesta tulevasta roolista suuresti, vaikka edessämme 
onkin erittäin haasteellinen tehtävä luoda uudelle organisaatiolle sellai-
set muodot, että ne palvelevat suomen kielen ja sen huollon tarpeita 
täällä Ruotsissa mahdollisimman hyvin. 
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Ko (uni ni 

Oppimisen ihmeitä 

Muistan yhä selvästi päivän, jolloin opin lukemaan. Järjestelin muovikirjaimia 
riviin lattialle ja kysyin äidiltäni yhä uudestaan: "Mitä tässä nyt lukee?" Aiti 
luki kärsivällisesti ääneen enimmäkseen siansaksaksi laatimani sanat. "Nyt 

Tiina Laitila 	siinä lukee xynkij. Nyt mpöä. Nyt gåujik." 
Kälvemark 

Joskus onnistuin vahingossa muodostamaan kirjaimista oikean suomenkie-
lisen sanan. Ja yhtenä sellaisena hetkenä minulle lopulta selvisi symbolien ja 
äänteiden välinen yhteys. Että kun ämmän ja kaksi aata Iaittoi oikeaan järjes-
tykseen, niistä muodostui sana "maa". Juuri se sana on jäänyt pysyväksi ku-
vaksi verkkokalvolleni, yksi keltainen ja kaksi punaista muovikirjainta 
peräkkäin. MAA. 

Voiko aikuisella iällä oppia mitään yhtä mullistavaa? Voisiko yhtä suuren 
ahaa- elämyksen kokea, kun oppii ajamaan autolla? Tai kun oppii vieraan 
kielen? Ohjastaa ensimmäisen kerran lentokonetta? Löytää ratkaisun vaati 
vaan matemaattiseen ongelmaan? En usko. Kaikki esimerkit kalpenevat 
lukemaan tai kirjoittamaan oppimisen rinnalla. 

Ehkä ensimmäiseen itse lukemaani sanaan liittyi syvempää symboliikkaa, 
silläjuuri maan vaihto on olennaisesti kasvattanut kielen merkitystä 
elämässäni. Oikeastaan voi sanoa, että kieli ja siihen liittyvät haasteet ovat 
leimanrieet Ruotsissa viettämiäni vuosia, vain vähän eri tavoin eri aikoina. 
Ensin keskiössä oli kankean kouluruotsin kehittäminen sujuvaksi työ- ja 
arkikieleksi. Sitten iski huoli äidinkielen säilymisestä, sekä yhteiskunnassa 
että omassa eläniässä. 

Jaksaako suomen kieli elää Ruotsissa? Puhutaanko sitä vielä sadan vuoden 
päästä? Entä minun kieleni: köyhtyykö se? Pysynkö mukana, kun suomi 
muuttuu ja kehittyy? Nämä kysymykset ovat tuttuja ja ikuisesti ajankohtaisia 
ruotsinsuornalaisille, ja varsinkin meille, jotka teemme työtämme kielen 
parissa. 

Nykyään elän henkilökohtaisen kielihistoriani vaiheista sekä kriittisintä että 
kiinnostavinta, kun siirrän äidinkieltäni eteenpäin, seuraavalle sukupolvelle. 
Samalla saan kokea myös oppimisen ihmeet uudestaan. Kaksikielisyys tuo 
prosessiin oman, herkullisen mausteensa. Esimerkki elävästä elämästä: neli-
vuotias jäijestelee muovikirjaimia keittiön lattialla. Hän kysyy: "Aiti mitä 
tässä nyt lukee? Lukeeko tässä tiikeri?" Aiti vastaa: "Ei, siinä lukee hkr". 
Johon nelivuotias replikoi: "Minä kirjoitankin ruotsiksi". Myöhemmin sama 
nelivuotias opettaa kaksivuotiaalle eläinten nimiä kuvakirjasta. "Katso, tämä 
iso eläin on norsu. Sen sukunimi on Elefant." Sitten käännetään sivuaja 
oppitunti jatkuu: "Tässä on possu. Se on suomeksi sika". 

Kirjoittaja on tukholmalainen vapaa toimittaja. 
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Suomen kielen asema edistyy 
pollittisinja käytännön toimin 
Suomen Tukholman-suurlähet-
tiläs Pertti Torstila sanoo, että 
Ruotsissa käytettävä suomen 
kieli on hyvin tärkeä asia Suo-
melle. Myös Ruotsin poliitti-
nen johto on osoittanut tahtoa 
suomen kielen aseman edistä-
miseksi ja yleinen kiinnostus 
on lisääntynyt. 

Pertti Torstila luette lee kolme painavaa 
seikkaa suomen kielen merkityksestä 
Ruotsissa. 

Marja 	- Ruotsinsuomalaisille suomen kieli on 
Räihä 	tärkeä jokapäiväisen arjen keskelki. 

olipa kyse sitten lehdistä, radiosta, tele-
visiosta tai viranomaispalveluista. 

Suomen kielen asema Ruotsissa on tär-
keä myös Suomen viranomaisille. 
- Ne valvovat, kuinka maanmiehemme 
pärjäävät täällä ja kuinka he voivat 
turvautua elämän koko kaarella omaan 
äidinkieleensä. Suomi ej ole unohtanut 
Ruotsiin lähteneitä suomalaisia. 

Suuri osa ruotsinsuomalaisista on 
Ruotsin kansalaisiaja he jäävät tähän 
maahan pysyvästi. 

Kolmas tärkeä asia Pertti Torstilan mil-
kaan on, että Ruotsin yhteiskunta itse 
hyötyy siitä, että suomen kieltä pide-
tään yllä. 
- Yhteiskunta joutuu joka tapauksessa 
kantamaan vastuun ruotsinsuomalai-
sista, kuten kaikista muistakin kansa-
laisistaan. Suuri osa ruotsinsuomalai-
sista on Ruotsin kansalaisiaja hejäävät 
tähän maahan pysyvästi. Kielen merki-
tys korostuu elämän loppuvaiheessa. 
Tiedämme, että iiidinkieli on se kieli, 
joka vanhenevalle ihmiselle jää viimei-
seksi. Elämän kaareen sisältyvät luon-
nollisesti myös lapsuus ja koulutus-
vaihe, vaikka huomiomme juuri tällä 
hetkellä kohdistuu vanhenevaan suo- 

malaisväestöön ja kasvavaan eläkeläis-
joukkoon. Tämä ilmiö juontuu 1960-
luvun lopun ja 1970-luvun alun suu-
resta muuttoaallosta. Kun iäkkäät ruot-
sinsuomalaiset ovat nyt siirtymässä 
vanhainkoteihin, hoitotarve korostuu. 
Suomenkielisiä on helpompi hoitaa 
suomenkielisin voimin, kun heitä on 
joka tapauksessa hoidettava. 

Pertti Torstilan mielestä suomen kielen 
aseman korostamiseen on muitakin 
syitä. 
- Suomen kieli Ruotsissaja ruotsin kie-
li Suomessa ovat riippuvuussuhteessa. 
Mitä paremmin Ruotsin yhteiskunta 
hoitaa suornenkielisen väestönosan ja 
viestittää tätä signaalia Suomeen, sitä 
turvatumpaaja helpompaa on ajaa ruot-
sin kielen asemaa Suomessa. Kun Ruot-
sin hallitukselle selviää, että ruotsin 
kielen asema Suomessa säilyy, oletan 
Ruotsin päättäj in kiinnostuvan suomen 
kielen tarpeesta enemmän. 
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Pertti Torstila sanoo havainneensa kor-
keimmalla poliittisella tasolla lisään-
tyvää ymmärrystä suomen kielen ase-
maa kohtaan. Hän mainitsee Paavo 
Valliuksen j ohdolla tehdyn selvityksen 
ruotsinsuomalaisten kiinnostuksesta 
omakielisiin palveluihin. 
- Se on perinteinen, laajamittainen 
ruotsalainen selvitys, mietintö, jonka 
toteuttaminen on osoitus siitä, että hal-
lituksella on haluaja aitoa kiinnostusta 
löytää suomenkielisiä koskeva ratkai-
su. Mälarinlaakson hallintoalueselvi-
tykselle on valtiovallan tuki. 

Uudesta näkökulmasta kertovat ennen 
kaikkea paikallistasolla toteutetut käy-
tännön ratkaisut, kuten Eskilstunan 
kunnassa suomenkieliset palvelut, jot-
ka on toteutettu yhteistyössä kielivä-
hemmistönja kunnan edustajien kans-
sa. 

Meillä on edessä vastaavanlaiset kes-
kustelut länsirannikolla, tammikuussa 
Boråsissa. Siellä Eskilstunan edustajat 
ovat mukana kertomassa, miten toimi-
taan kunnassa, joka näkee suomalais-
vähemrnistön rakentavanaja kantavana 
osana kunnan toiminnassa ja hyvin-
voinnin lisäärnisessä. 

Kiinnostus Suomea kohtaan 
lisääntynyt 
Pertti Torstilan mukaan yritysmaailma, 
elinkeinoelämän fuusioituminen ja 
suomalais-ruotsalaiset yhteisyritykset 
ovat vaikuttaneet suomen kielen ase-
maan. 
- Tavallisen ruotsalaisen yleinen Suo-
mi-tietous ja kiinnostus Suomea koh-
taan on selvästi lisääntynyt elinkeino-
elämän yhdentymisen myötä. Viimeis-
ten 10-15 vuoden aikana muutos on 
ollut tuntuva. Yhdentymisen aloitti-
yat Assa-Abloy ja Stora Enso. Sitten 
tulivat Cloetta Fazer, Telia-Sonera ja 
monet muut. Nokian maailmanvalloi-
tus on sekin avannut ruotsalaissilmät. 
"Köyhä maalaisserkku idästä" on nous-
sut ruotsalaisten tietoisuuteen uudella 

tavalla. Olen käyttänyt kuvaavana esi-
merkkinä sitö, että 800 000 tukholma-
laista keittää aamukahvinsa suomalai-
sella energialla. Suornalaisen yhteis-
kunnan muitakin saavutuksia seurataan 
uteliaina ja tarkoin. 
- Olen kolmen vuoden aikana nähnyt 
paljon merkkejä uudenlaisesta urna-
piiristä. Valtiot ja hallitukset hakevat 
käytännön ratkaisuja moniin polttaviin 
yhteiskunnallisiin ongelmiin. Suoma-
laisten ornat hankkeet sopuisassa yh-
teistyössä Ruotsin viranomaisten kans-
sa, niin Eskilstunassa kuin muuallakin 
maassa, ovat saaneet hyvää huomiota, 
olivatpa ne sitten yhteisyrityksiä, va-
paakouluja tai Suomi-taloja. 

Pertti Torstila on pannut merkille, että 
suornenkielisen väestönosan kyky hoi-
taa asioitaan itse herättää ruotsalaisissa 
ihailuaja kunnioitusta. Toisaalta on he-
rätty huomaarnaan, että suomalaiset 
elvät enää pystykään hoitamaan van-
huksiaan itse, kuten menneinä vuosina, 
jolloin vanhuksia oli vähemmänja työ-
ikäisiä suomalaisia enemmän. 
- Oma-aloitteisuus toivottavasti lisää 
myös ruotsalaista auttamishalua. Asiat 
eivät edisty itsestään ja on toimittava 
yhteisvoimin. Kun pääministerit Pers-
son ja Vanhanen tapasivat Torniossaja 
Haaparannassa viirne vuonna, panin 
merkille Ruotsin pääministerin selvän 
kiinnostuksen Eskilstunan saavutuk-
sim. Ennakkoluulottomahla yhteistyöl-
lä, aloitteellistenja aktiivisten suoma-
laistenja ruotsalaisten kesken on haettu 
ja myös löydetty ratkaisuja yhteisiin 
ongelmiln. Tärkeätä on se, että avain-
roohin ottavat ruotsalaiset itse. 

Vähemmistöjen puolesta on 
ponnisteltava 
Suurlähettiläs Torstila on työskennellyt 
valtakielirnaissa, mutta myös pienten 
kielten rnaissa. Ranska, Unkari, Itäval-
ta, Kroatiaja Ruotsi löytyvät lähettilään 
asemamaaluettelosta. Hän on nähnyt 
eri puolilla Eurooppaa, kuinka valtiot 
ahlekirjoittavat sopirnuksia vähemmis-
tökielten säilyttämiseksi ja edistärni-
seksi, mutta tuloksia ej aula näy. 
- Allekirjoittarninen ci aula ole varma 
tae silhe, että ryhdytään todehhisiin toi-
mun. Valtaenemmistön paine ja vaati- 

Käytännön esimerkkinä on kielivähem-
mistön ja kunnan edustajien yhteistyö 
Eskilstunassa. 
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mukset määräävät marssitahdin. Pien-
ten kulttuurien ja pienten kielten ase-
maa on vaikea nostaa esille. Esimerk-
kejä on paljon. Ranskan viimeaikaiset 
tapahtumat kertovat tyytyrnättömyy- 

clestä, eivätkä Pohjoismaatkaan ole 
tasa-arvon maailmanmestareita. Val-
taväestöilläja valtakielillä on taipumus 
samaistamiseen. Tarvitaan aitoaja toi-
mivaa vähemmistöpolitiikkaa. 

I<atsaus kielilautakunnan 30- 
vuotiseen toimintaan 

Paula 
Ehrnebo 

Elokuun 25. päivänä tuli kuluneeksi 30 
vuotta siitä, kun Tukholmassa pidettiin 
Ruotsinsuomalaisen kieli lautakunnan 
perustava kokous. 

Paikalla oli kymrnenen henkeä, ja 
olen aivan vakuuttunut siitä, että ku-
kaan heistä ci voinut silloin aavistaa, 
kuinka merkitykselhisen päätöksen he 
tekivätja millaiseksi lautakunnari toi-
minta kehittyisi kolmen vuosikymme-
nen aikana. 

Ruotsinsuomalaista kielilautakun-
taa ej suinkaan perustettu hetken mich-
johteesta, vaan sitii oli valmisteltu aika 
pitkään. Asialla olivat olleet Ruotsista 
mm. Tukholman yhiopiston suomen 
kielen ja kulttuurin professori Osmo 
Hormiaja suomen kielen lehtori Anna-
Lovisa Inkinen, ja hyvin varhaisessa 
vaiheessa valmistelutyöhön tulivat ak-
tjivisesti mukaan myös Auktorisoitujen 
kielenkääntäj ien yhdistyksen puheen-
johtaja Sol frid Söderlind sekä Ruotsin 
kiel ilautakunnan esimies professori 
Bertil Molde. Suomesta keskusteluihin 
ohivat osallistuneet Kielitoimiston esi- 

mies Esko Koivusalo ja Kääntäjäyh-
distyksen edustaja Teijo Havu. 

Sanastokeskusko? 
Ennen perustavaa kokousta keskustel-
tiin varsin vilkkaasti siitä, minkälainen 
din Ruotsiin olisi perustettava suomen-
kielisten tueksi. Arkistossa olevien 
pöytäkirjojen tarkastelu on vahvista-
nut, että alunperin suunniteltiin termi-
nologiael intä, jonkinlaista sanastokes-
kusta. Kuriositeettina voi mainita, että 
Suomalais-ruotsalaisessa kääntäjäse-
minaarissa, jonka Suomen kääntäjäyh-
distys ja Ruotsissa toimiva Auktorisoi-
tujen kielenkääntäj ien yhdistys järjes-
tivät syksyllä 1974, valittlin jopa en-
tyinen työryhmä. Se sai tehtäväkseen 
suunnitella sellaisen terminologisen 
kattojärjestön, jolla olisi osasto sekä 
Suomessa että Ruotsissa. Tehtäviin 
kuului myös rahoituksen hankkimi-
nen tulevaa toimintaa varten. Ryhmän 
tuhi myös selvittää tietotekniikan käyt-
tömahdolhisuudet terminologiatyössä. 
Kukaan työryhmän jäsenistä ej kuiten-
kaan ollut alan asiantunti ja ja näinjäl-
keenpäin on helppo todeta, että kehitys 
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on ollut äärettömän paljon nopeampaa 
kuin kukaan silloin pystyi aavistamaan. 
Valitettavasti lautakunnan arkistosta ej 
ilmene, olivatko Suomen kääntäjäyh-
distys ja Auktorisoitujen kielenkään-
täjien yhdistys virallisesti suunnitelman 
takana. 

Toiminnassa eri vaiheita 
Jos tarkastelee perustamiseen liittyviä 
seikkoja tämän päivän näkökulmastaja 
ruotsinsuomalajsten kannalta, voi tode-
ta, että onneksi terminologisen kattojär-
jestön perustamisesta ej tullut mitään. 
Nijn tärkeä asia kuin terminologia on-
km ja niin keskeinen kuin se on mej-
dänkin lautakuntamme toiminnassa, 
kielen huoltaminenja kehittäminen on 
paljon muuta. 

Lautakunnan tähänastista toimintaa 
voidaan tarkastella monesta näkökul-
masta. Vojdaan esimerkiksi nähdä kar-
keasti Jaettuna kolme vaihetta, joiden 
aikana toiminta on muuttunutja moni-
puolistunut. Vaihejden rajat ejvät kui-
tenkaan ole selvät eikä ole mahdollista 
esittää tarkkoja vuosilukuja. Joidenkin 
seikkojen osalta vaiheet ovat myös 
päällekkäisiä. 

Laajat sanastot 
Ensimmäiseen vaiheeseen lasken suun-
nilleen vjisitoista ensimmäjstä toimin-
tavuotta. Tällöin lähes koko toiminta 
keskittyi sanaston kehittämiseen. EsiIlä 
olivat yhteiskunnan kolme keskeistä 
alaa, koulu, työmarkkinat ja sosiaali-
vakuutukset. Näiden alojen sanastoista 
oli suunnaton pula, koska Ruotsin yh-
teiskuntaa kuvaavaa ainejstoa kään-
nettiin erittäin runsaasti; sitä kään-
nättivät julkishallinto, valtion ja kun-
tien virastotja muut elimet, mutta myös 
suuret yritykset, joiden palveluksessa 
oli paljon suomalaisia. Tarvittiin yhte-
näistä ruotsinsuomalaista sanastoa, 
koska kaikille ilmiöille ej ollut nimitys-
tä Suomessa. 

Keskeisten alojen sanastoja laadittiin 
lautakunnassa systemaattisesti. Työ oh 
aikaa viepää, koska suuri osa siitä 
tehtiin käsin, mitä tänä päivänä on enää 
vajkea käsittää edes meidän, jotka 
teimme tätä työtä. Työ oli kuitenkin  

myös palkitsevaa, kääntäjät, tulkit ja 
toimittaj at olivat tyytyväisiä saades-
saan suosituksia. 

Pienten kielenkäyttäjäryh-
mien toiveet 
Toinen vaihe alkaa siitä, kun keskeisten 
alojen sanasto oli kerätty ja suositukset 
annettu. Silloin oli aika perehtyä en 
kielenkäyttäjäryhmien esittämiin en-
tyistoiveisiin. Nämäkin koskivat pää-
asiassa sanastoja. Opettajat olivat pit-
kään toivoneet kasvien, lintujenja ka-
lojen Iuetteloa sekä ruotsiksi että suo-
meksi. Sellaiset laadittiin ja myöhem-
min ne yhdistettiin, jolhoin saatiin yli 
3 000 nimikettä käsittävä sanasto. Mui-
ta ruotsinsuomahaisten käyttäjäryhmi-
en toiveiden pohjalta syntyneitä sanas-
toja ovat Pankkisanasto, Kirkohhisen 
elämän sanasto, Apuvähinesanasto ja 
Urheilusanasto. Urheilusanaston alku-
peräistä versiota täydennetään parhail-
laan yhteistyössä Kotimaisten kielten 
tutkimuskeskuksen Ruotsin osaston 
kanssa. 

Nämäkin sanastot ovat perinteisiä 
ruotsalais-suomalaisia sanastoja sa-
moin kuin lautakunnan ruotsalaissuo-
malainen lääketieteen sanasto, joka 
sekin on syntynyt ruotsinsuomalaisten 
kielenkäyttäjien tarpeeseen, vaikka ala 
ej varsinaisesti kuulu lautakunnan kes-
keisiin tehtäväalueisiin. 

Kiehilautakunnalla on myös yksi ai-
van toisentyyppinenjulkaisu, Ruotsin-
suomalaisten nuorten puhekielen sa-
nastoa, jota varten kysyimme noin 160 
ruotsinsuomalaiselta koululaiselta, 
mitä puhekielen sanoja he käyttävät 
muutamista keskeisistä sanoista, kuten 
äiti, hiukset, tapella jne. Saimme sa-
dahle sanahle 1 800 vastinetta, mikä an-
taa kuvan nuorten kiehitaidostaja luo-
vuudesta. Tämä toimintavaihe jatkuu 
edelleen. 

Vähemmistökielen huolto 
Kolmas toimintavaihe alkoj suunnil-
leen kymmenen vuotta sitten. Ruotsin-
suomalaiset alkoivat kiinnittää enem-
män ja kokonaisvaltaisemmin huo-
miota kielenkäyttöönsä, he pohtivat 
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tyyliä, lauseenrakennettajne. Tämä nä-
kyy lautakuntaan tulleissa kysymyk-
sissä. Muiden kuin sanastoa koskevien 
kysymysten osuus lisääntyi selvästi, 
mikä on erittäin ilahduttavaa. Vaikka 
sanastoa koskevien kysymysten osuus 
edelleen on arviolta 80 prosenttia, ke-
hitys osoittaa, että ruotsinsuomalaisten 
tietoisuus kielensä laadun merkityk-
sestä on Iisääntynyt. 

Vasta tämän kolmannen vaiheen ai-
kana, noin kymmenen vuotta sitten, 
alettiin julkisesti keskustella siitä, onko 
suomen kieltä Ruotsissa huollettava ja 
missä määrin siinä tapauksessa. Kes-
kustelua käytiin mm. lautakunnan leh-
den Kielii'iestin palstoilla mutta myös 
ruotsinsuomalaisessa kulttuurilehdessä 
Liekissäja muissa ruotsinsuomalaisissa 
lehdissä. 

Keskustelussa esille tulleet mielipi-
teet voidaan jakaa kolmeen ryhmään: 
1) niihin, joiden mielestä kielenhuoltoa 
ej pidä olla lainkaan, 2) niihin, jotka 
kannattavat maltillista kielenhuoltoa, ja 

OOOFri p40.19~ 
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3) njjhin, jotka kannattavat ehdotonta 
puri srn ja. 

Koska keskustelua käytiin vaiheit-
tajn ja eri julkaisuissa, vastineet eivät 
aina ilmestyneet sopivasti mielipiteen 
jälkeen, joten keskustelusta oli vaikea 
saada kokonaiskuvaa. Se ci myöskään 
johtanut mihjnkään yhteiseen käsityk-
seen tai toivomukseen. Minun nähdäk-
senj heikoin seikka keskustelussa oh 
se, että siihen osalhistuneet eivät mil-
loinkaan rnääritelleet, mitä he tarkoit-
tivat ruotsinsuomehla. HeiIlä oli aivan 
ilmeisesti eri näkemyksiä siitä. Lau-
takunnan kantahan on ajna ollut, että 
ruotsinsuomj on Ruotsissa käytettävää 
suomea, se kattaa kajkkj varieteetit, 
puhekielen ja kirjakielen. Se voi olla 
identtistä suomensuomen kanssa, mut-
ta siinä voi myös olla ruotsin sanojaja 
muuta ruotsin vaikutusta. Joidenkin 
keskusteluun osallistuneiden mielestä 
ruotsinsuomeksi on luettava sehlainen 
Ruotsissa käytettävä suomen kielen 
varieteetti, jossa on paljon ruotsin sa-
noja, siis Iähinnä puhekielinen varje-
teetti. 

5 T//~ri VA/ 
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Vaikka keskustelu ej varsinaises-
ti johtanut mihinkään tulokseen, sen 
syntyminen oli myönteistä, sillä se 
osoitti ruotsinsuomalaisten olevan kim-
nostuneita kielestään ja sen säilymi-
sestä. 

Kielipolitiikka 
Keskustelua merkittävämpää on kui-
tenkin kielipolitiikan mukaantulo toi-
mintaan. Runsaan viiden viime vuoden 
aikana, siis siitä lähtien kun Ruotsi 
tunnusti suomen kielen yhdeksi Ruot-
sin vähemmistökielistä, Ruotsinsuo-
malainen kielilautakunta on alkanut 
puhua kielipolitiikasta, toisin sanoen 
kielen aseman vahvistamisesta. Sama 
suuntaus on tällä hetkehlä havaittavissa 
kaikkien pohjoismaisten kielilauta-
kuntien toiminnassa. 

Tänä päivänä kielipolitiikka on keskeinen 
osa toimintaamme. 

Ennen kuin tämä vaihe pääsi kunnolla 
alkuun käytiin lautakunnassa useita 
keskusteluja siitä, voiko lautakunta 
osallistua kielipolitiikkaan. Monet jä-
senet ja heidän taustaj ärjestönsä olivat 
hyvin epäileviä. Kielipolitiikkaa pidet~ 
tiin arkaluontoisena asiana. Ehkä vie-
roksuttiin sanaa politiikka. Tänä päi-
vänä kielipolitiikka on kuitenkin kes-
keinen osa toirnintaamme, laaditaan-
han lautakunnassa parhaillaan kjell-
pohiittista toirnintaohjelmaa suomen 
kielen säilyttärniseksija kehittämiseksi 
Ruotsissa. Kielenhuoltoa ci oikeastaan 
voi olla ilman kielipolitiikkaa. Suomen 
kieli on Ruotsissa kiehi,jota voi käyttää 
kaikesta rnahdollisesta toiminnasta pu-
huttaessa. Se on siis sivistyskieli. Kaik-
kia maailman sivistyskieliä huolletaan. 
Siksi me rnyös huollamme omaa kiel-
tämme. 

Yhteistyö 
Kaikkien kolmen kehitysvaiheen ai-
kana olemme tehneet yhteistyötä usei-
den eri laitosten kanssa. Kahden ensim-
mäisen vaiheen aikana yhteistyössä on 
ollut lähinnä kyse sanakirjoista. 

Viime vuosina yhteistyörnme mui-
den laitosten karissa on monipuolis- 

tunut. Yhtenä näkyvänä esimerkkinä 
voin mainita Kouluviraston aloitteesta 
avatun, Internetissä toimivan sivuston 
Tema modersmål, jota muutamat äidin-
kielenopettajat hoitavat ja jossa lauta-
kunta vastaa suomenkielisten koulu-
laisten ja heidän opettajiensa kieliky-
symyksiin. 

Toinen, edellistä uudempi yhteis-
työmuoto on osallistuminen terminolo-
gian opetukseen Mälardalenin korkea-
koulun Suomen kielen ja kulttuurin 
keskuksen erityiskursseilla. Siell ä jär-
jestettiin viime keväänä ensimmäistä 
kertaa kurssi suomea suomenkieliselle 
sairaanhoitohenkilökunnalle ja se 
onnistui erinomaisesti. Tämäntapaisen 
yhteistyön merkitys lisääntyy vähitel-
len, varsinkin jos suomen kielen hallin-
toaluetta laajennetaan niin, että se käsit-
tää myös Tukholman, Uppsalan. Väst-
manlandin ja Södermanlandin läänit, 
kuten hallintoalueesta tehty selvitys 
ehdottaa. 

Suomen kielen asemasta keskustel-
taessa on usein otettu esihle viranomais-
ten käyttämä kieli. Ruotsa/aissuoma-
lainen kulttuurirahasto päätti kaksi 
vuotta sitten jatkaa aikaisempaa suo-
men kielen lujittamista koskevaa toi-
mintaansaja rahoitti kartoituksen, jossa 
tutkittiin Ruotsin vahtion viranomais-
ten kotisivujen suomen kieltä. Kartoi-
tuksen tekemisestä huolehti kiel i lau-
takunta. Siinä selvitettiin, missä määrin 
viranomaisten kotisivuilla on suomea 
ja minkälaista se on laaduhtaan. Tulok-
seen voi tutustua esim. hautakunnan ko-
tisivulta, raportti on siehhä sekä suomen-
että ruotsinkielisenä. 

Vähemmällä kuin kymmenellä pro-
sentilla viranomaisista ja kunnista on 
kotisivullaan suomen kieltä. Mutta 
ikävää on se, että mahdollista tietoa on 
erittäin vaikea löytää, koska etusivulla 
on harvoin minkäänhaista vihjettä asias-
ta. Kielen taso on kuitenkin parempi 
kuin oli odotettu, varsinkin kun suomen 
kielen laadun heikkoudesta muistute-
taan hyvin usein. 

Talous huolena 
Kuluneet 30 vuotta eivät ohe aula olleet 
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helppoja. Taloudellinen tila on kroo-
nisesti ollut huolestuttava. Jopa lauta-
kunnan koko olemassaolo on joskus 
ollut vaarassa. Kun määrärahat eivät 
ole riittäneet, ej ole auttanut pitkälle, 
että lautakunnan merkitys on todettu 
suureksi. Kun on ollut haettava tilapäi-
siä avustuksia eri rahastoista, meidän 
toimintamme ej ole koskaan sopinut 
mjnkään rahaston sääntöihin. Tämä on 
johtanut siihen, että ylimääräisten avus-
tusten saaminen on ollut mahdotonta 
ja näin ollen toimintaa ej ole voitu ke-
hittää nykyajan edellytysten mukai-
sesti. Jopa vähemmistöille tarkoitet-
tujen valtionavustusten saaminen on 
osoittautunut mahdottomaksi. Sen 
saimme kokea, kun haimme avustusta 
kielipoliittisen ohjelmamme laatimi-
seen. Pitkän aikavälin suunnitelmia ej 
ole voitu tehdä. 

Myös ruotsinsuomalaisten oma kim-
nostus kieltään ja sen toimivuutta ja 
kehittämistä kohtaan olisi voinut olla 
ja voisi edelleen olla paljon suurempi. 
Suomen kieltä työssään käyttävät am-
mattiryhmät tuntevat lautakunnan toi-
minnan, mutta ej valtaosa ns. tavalli-
sista kielenkäyttäjistä. Tosin nykypäi-
vänä kansalaiset joutuvat tekemisiin 
niin valtavien tietomäärien kanssa, että 
tarvitaan jotakin erityistä ennen kuin 
pienet asiat huomataan. Tiedon levit-
tämisen kannalta valitettavaa on myös 
se, että ruotsinsuomalaisilla ej ole päi-
välehteä. 

On heippo todeta, että kuluneisijn 30 
vuoteen on mahtunut paljon. Liioit-
telematta voi sanoa, että lautakunta on 
menestyksekkäästi toteuttanut sään-
töjen mukaista tehtäväänsä huoltaa ja  

kehittää suomen kieltä Ruotsissa. Lau-
takunta on myös usein mielletty eli-
meksj, joka jollakin tavalla koordinoi 
kaikkea Suomeen ja suomen kieleen 
liittyvää. Kielilautakuntaan on aina ol-
lut helppo ottaa yhteys. Se puolestaan 
on sekä tunnustus että haaste. Se on 
tunnustus tehdystä työstäja työn arvos-
tamisesta. Ja se on haaste, joka velvoit-
taa aina vain parempaan palveluun. 

Tulevaisuus 
Tänä päivänä lautakunta on suuren uu-
distuksen edessä. Hallitus on syyskuun 
lopussa jättämässään esityksessä eh-
dottanut, että Ruotsinsuomalainen kie-
lilautakunta liitetään mm. Ruotsin kie-
lilautakunnan kanssa Kielen ja kan-
sanperinteen tutkitnuslaitokseen. Ruot-
sinsuomalaiselle kielilautakunnalle ch-
dotus merkitsee mm. sitä, että kielilau-
takunta lakkautetaan nykyisessä muo-
dossaan. Emme sims voi kymmenen vuo-
den kuluttua viettää nykyisen kieli-
lautakunnan neljäkymrnenvuotisj uh-
laa. Mutta vaikka lautakunta nykyi-
ses.sä muodossaan lakkautetaan, suo-
men kielen huoltamista ej lopeteta 
Ruotsissa. Voimme siis kymnienen vuo-
den kuluttua viettää ruotsinsuomalai-
sen kielenhuollon neljäkymmenvuo-
tisjuhlaa. 

Ehdotettu uudistus merkitsee kui-
tenkin paljon enemmän. Se merkitsee, 
että lautakunnasta tulee osa valtion 
virastoa. Kyseessä on ensimmäinen 
Ruotsin valtion virasto, jossa suomen 
kielellä on selkeä asema. Se merkitsee 
suomen kielen aseman vahvistamistaja 
kohoamista. Ehdotus on hyvä 30-vuo-
tislahja. Se merkitseejälleen sekä uusia 
mahdollisuuksia että uusia haasteita. 
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Äidinl<ieli suomi, kotimaa 
Ruotsi 
Ruotsinsuomalainen kielilautakunta 
näki päivänvalon vuonna 1975, aikana, 
jona Suomen ja muiden Pohjoismaiden 

Mikael 	kielenhuollossa tapahtui paljon. Suo- 
Reuter 	messa oli vuotta aikaisemmin, 1974, 

perustettu Tekniikan sanastokeskus ja 
vuonria 1976 perustettiin Kotimaisten 
kielten tutkimuskeskus. Muutamaa 
vuotta myöhemuiin Pohjoismaiden mi-
nisterineuvoston alaisuuteen perustet-
tiin virallinen elin Pohjoismaiden kieli-
sihteeristö 

suhteessa uuden Ruotsinsuomalaisen 
kielilautakunnan mallina, ja muutaman 
vuoden kuluttua Ruotsinsuomalainen 
kielilautakunta sai muuttaa Ruotsin 
kielilautakunnan uusiin tiloihin. Olen 
ehdottomasti sitä mieltä, että voimme 
suuressa määrin kiittää juuri Bertil 
Moldea siitä, että Ruotsinsuomalai-
sesta kielilautakunnasta tulee yhdessä 
Ruotsin kielilautakunnan kanssa osa 
uutta kielenhuoltovirastoa. 

Perustava kokous pidettiin 25. elo- 
1970-luvun alussa pidettiin myös 

ensimmäiset ruotsalais-suomal.tkei 
kääntäjäseminaarit, joista sittenim in 
tuli kiinteä instituutio. Nu-
den merkitys oli varmasti 
melko ratkaiseva sen ver-
koston syntymisessä, joka 
sitten johti Ruotsinsuoma-
laisen kielilautakunnan pe-
rustamiseen. ViraIlketi aloi-
te tehtiin ruotsin'uonialai - 
sessa kielerihuoltoseminaa-
rissa, jonka Suornalais-ruot-
salainen kulttuurirahasto 
järjesti 21-23. huhtikuuta 
1975 Hanasaaressa Espoos-
sa. Tuolloin perustetun työ-
ryhmän koostumus paljas- 
taa, minkälaisia instansseja 	- 
aloitteen takana oh: Teijo 
Havu, Suornen kääntäjäyh- 
distys,Osmo Hormia, Tuk- / °'° / / 
holman yliopiston suomen 
kielen professori, Sulo Huovinen, Suo-
malais-ruotsalainen kulttuurirahasto, 
Anna-Loviisa Inkinen, fil. maist. ja 
opettaja, Esko Koivusaho, Nykysuo-
men laitoksen päällikkö, Ari Laitinen, 
Valtion maahanmuuttoviraston kiehi-
jaosto, Bertil Molde, Ruotsin kielilau-
takunnan sihteeristön esimies, ja Sol-
frid Söderlind, Auktorisoitujen kielen-
kääntiijien yhdistys. 

kuuta 1975 Ruotsin kielilautakunnan ii-
1 oj ssa. K k ou s valitsi pi o !esori Os mo 
1 Ioriiiiaii ktuiuLtiniian puheenjohiajak- 

luC 	lluIa / kL fl/el h roi 0/ jiihlii- 
i.sa 11icIilauialuunun i Lulu isla. 

si. Kutsusta näen, että minutkin oh kut-
suttu, mutta olin ilmeisesti estynyt, ja 
tilalleni tuhi rehtori Harri Edgren, joka 
edusti Suomen ruotsin kielen lautakun-
taa. Paikalla oli myös Valtion maa-
hanmuuttoviraston nuori edustaja, Pau-
la Ehrnebo. Perustavan kokouksenjäh-
keen en ole ohlut poissa monestakaan 
hautakunnan kokouksesta,jos nyt näin, 
iäkkäiden herrojen tapaan, saan pai-
nottaa omaa osuuttani. 

Puhetta työryhmän kokouksessajoh-
ti Bertil Molde, eikä härien osuuttaan 
tässä yhteydessä voida korostaa liikaa. 
Ruotsin kielilautakunta oli monessa 

Ensimrnäinen toirninnanjohtaja oh 
Ari Laitinen. Häntä seurasi Paula Moi-
sander. Osa-aikaiseksi assistentiksi pal- 
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kattiin Hannele Ennab. 
Vuonna 1980 lautakunta alkoi jul-

kaista omaa lehteä. Nimensä Kieliviesti 
sai kilpailussa, johon tuli 150 nimieh-
dotusta. 

Kun ajattelen lautakunnan alkuai-
koja, mieleeni tulee kaksi yleistä, osit-
tain vastakkaista vaikutelmaa. Ensiksi 
se, että suomen kieli oli tuohon aikaan 
näkyvämpi Ruotsin hallinnossa. Uusia 
suomalaisia siirtolaisia oli paljon ja he 
tarvitsivat ehdottomasti omakielistä 
tiedotusta. Suomalais-ruotsalaisissa 
kääntäjäseminaareissa Ruotsissa toi-
mivat suomentajat näkyivät aivan toi-
sella tavalla kuin tätä nykyä. Toiseksi 
se, että kielilautakunnan omassa toi-
minnassa käytettiin huomattavasti 
paljon enemmän ruotsia kuin nyt. Lau-
takunnan kokoukset (paitsi jotkut puh-
taasti kieltä koskevat keskustelut) käy-
tiin ruotsiksi, varsinkin Bertil Molden 
takia, joka oli ensin varapuheenjohtaja 
ja vuodesta 1983 vuoteen 1987 pu-
heenjohtaja. Hänen jälkeensä puheen-
johtajana toimi Solfrid Söderlind. 

Lautakunnan ensimmäisinä vuosina 
suomea pidettiin Iähinnä siirtolaiskie-
lenä, mutta sillä oli sellaisena vahva 
asema. Nyt suomi nähdään Ruotsissa 
kotimaisena vähemmistökielenä, ja se 
on saanut virallisen vähemmistökieli-
aseman. Ruotsinsuomalaiset eivät peri-
aatteessa enää ole suomalaisia, jotka  

asuvat Ruotsissa enemmän tai vähem-
män väliaikaisesti, vaan "ruotsinmaa-
laisia", joiden äidinkieli on suomi. Tär-
keä kysymys on kuitenkin se, miten ny-
kyiset ruotsinsuomalaiset kokevat itse 
itsensä. 

En voi olla vertaamatta tilannetta 
suomenruotsalaisiin. Onko aika kypsä 
siihen, että ruotsinsuomalai set voivat 
pitää itseään samalla tavoin vähem-
mistönä: äidinkielemme on suomi, ja 
siitä haluamme pitää kiinni, mutta ko-
timaamme on Ruotsi ja lojaliteettimme 
on siellä? 011aanko valmiita huuta-
maan "Voi perkele!", kun Suomi tekee 
maalinjääkiekko-ottelussa, ja "Hakkaa 
päälle!", kun Ruotsi hyökkää? Koska 
tulee päivä, jona ruotsinsuomalaisten 
kansallislaulu on Du gamla, du fria 
suomennettuna? 

Ruotsinsuomalainen kielilautakunta 
on monen haasteen edessä, ja toivon, 
että sitä tarvitaan vastaisuudessa vielä 
paljon kauemmin kuin kolmekymmen-
tä vuotta, vaikkakin toisessa muodossa 
kuin nyt. Onnea tulevaan toimintaan, 
jajatkakaa taisteluanne suomen kielen 
hyväksi Ruotsissa. 

Kirjoit tala on Koti,naisten kielt en tutki,nuskes-
kuksen ruotsin kielen osaston johtaja. Hän on 
ollut Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan jä-
sen vuodesta 1975. Suo,nennos: Hannele Ennab. 

Kielilautakunnan puheenjohtajatja henkilöstö 
1975 - 2005 

Puheenjohtajat 
Osmo Hormia 1975-1983 
Bertil Molde 1983-1988 
Soifrid Söderlind 1988-1990 
Erling Wande 1990-2002 
Birgitta Romppanen 2003— 

Toiminnanjohtajat 
Ari Laitinen 1976-1978 
Paula Kaikkonen 1978-1988 
Paula Ehrnebo 1988— 

Tjtkimusassistentit 
Hannele Ennab 1977-1990, 1998— 
Margaretha Terner 1980— 
Marjo Kalhio 1990-1998 
Runa Heikkilä 2003— 
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Ruosinsuoma(ainenkieCi(autauntaovuotta 

Juhlaseminaari 14. Iokakuuta 2005 
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Suomen instituutin juhlasaliin kokoontunut yleisö sai kuulla monta mielenkiintoista puheen uoroa. 
Lähetystön terveiset toi suurlähettiläs Pertti Torstila. 

esityksillään ooppera-
Seminaaria juhlistivat 

laulaja Esa Aapro ja 
kirkkomuusikko Mer-
ja Aapro. 

fih L. 
Suomen opetusministeriön ter-
vehdyksen juhlivalle kielilau-
takunnalle toi neuvotteleva vir-
kamies Jaana Palojärvi. Ter-
veiset Suomesta olivat ilahdut-
tavia. Ruotsinsuomalainen ide-
lilautakunta voisi edelleenkin 
hakea Suomesta taloudellista 
tukea hankkeisiinsa huolimat- 

Tutkija Leena Huss Uppsalan ta siitä, että kielilautakunnasta 

liopistosta käsitteli puhees- tulee osa valtion virastoa. 
aan ruotsinsuomen edistämis-

kysymyksiä. Ehdotetun viralli- 
en kielipolitiikan keskeisiä pe-

riaatteita on "kaikkien oikeus 
omaan kieleen". 
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IKiellIaLltakunnan jisenet kokountuEvat sy ylokoukcct 'a cnnen juhlaseminaaria. 
Vasemmalta: Pirkko-Liisa Sverker, Ruotsin kirkon seurakuntatyön toimikunta, Margaretha Terner, 
kielilautakunnan toimisto, Jarmo Lainio, Ruotsinsuo,nalaisten valtuuskunta, Pirjo Hiidenmaa, 
Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen Kie/itoimisto, Birgitta Romppanen, Ruotsin kielilautakunta, 
Riitta Järvisalo, Ruotsin suomalainen opettajaliitto, Heli Henriksson Vasara, Ruotsa/ais-suornalainen 
kulttuurirahasto, Paula Ehrnebo, kielilautakunnan toimisto, Satu Gröndahi, Ruotsinsuoina/aisten 
kirjoittajien yhdislys, Raija Kangassalo, Mälardalenin korkeakoulu, Tuija Määttä, Uuma jan yliopiston 
uusien kielten laitos/suomen kieli, Leena Huss, Uppsalan yliopiston uusien kielten laitos/suomalais-
ugrilaiset kielet, Mikael Reuter, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen ruotsin kielen osasto, Arja 
Meski, Auktorisoitujen kääntäjien yhdistys, Hannele Ennab, kielilautakunnan toimisto, Helena 
Kivisaari, Ruotsinsuomalaisten keskusliitto, Tiina Laitila Kälvemark, Ruotsin suomalainen toi-
mittajayhdistys, Runa Heikkilä, kielilautakunnan toimisto. 
Kuvasta puuttuu Tukholman yliopiston suomen kielen ovaston edustaja Per-Erik Cederholm. 

1' 	 'J 

Pirjo Hiidenmaa (sas.) esitti Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen Kielitoimiston onnittelut juhli-
'aIle kielilautakunnalle. Onnitteluja ja kukkia ottivat vastaan Birgitta Romppanen, Paula Ehrnebo, 
Runa 1 leikkilä ja Hannele Ennab. 

Kieliviesti 412005 - 15 



Lämpimät kiitokset 
Iahjoituksista! 

Kielilautakunta perusti 25-vuotispäivän yhteydessä juharahas- 
ton, johon kertyneet varat käytettiin lautakunnan kirjaston uudis- 

tamiseen ja kartuttamiseen. 
Nyt 30-vuotisjuhlan kunniaksi lahjoituksia on tullut seuraavilta 

henkilöiltä, laitoksilta ja järjestöiltä: 

Eila Bromme 
Ari Finn 

Heli Henriksson Vasa ra 
Matti Järnare 

Railija Matti J. Korhonen 
Mula Kujala 

Riitta Larsson 
Erkki Peltomaa, Fieldiand Productions 

Tarja Salo Saarvanto 
Sirkka Seppänen, Språkfabriken 

Paula Vartiainen 

Eurojat AB 
Finn-Kirja 

Ruotsinsuomalainen kansankorkeakoulu, Haaparanta 
Ruotsinsuomalaisten keskusliitto 

Ruotsinsuomalaisten kirjoittajien yhdistys 
Suomen kielen ja kulttuurin keskus, Mälardalenin korkeakoulu 

Suomen kielen osasto, Tukholman yliopisto 
Suomen kielen osasto, Uuinajan yliopisto 

Tukholman hiippakunta 
Tukholman Suomalainen seurakunta 

Lämpimät kiitokset myös Ruotsalais-suomalaiselle kuittu uri- 
rahastolle, joka myönsi avustusta 30-vuotisseminaarin järjes- 
tämiseen, ja Suomen Tukholman instituutille, jonka juhlasa- 

lissa seminaari saatiin pitää. 

16 - Kieliviesti 412005 



Pufie juh(cise minaarissa 

Imao, asemaja asenne 
kielenhuollossa 
Vieraillessani muutama vuosi sitten 
Kanadassa kävin tutustumassa Quebe-
ein ranskankielisiin kouluihin ja kieli-
kvlpyihin. 

nykyajassa. Jokainen kieli avaa oven 
maailmaan, mutta hiernan eri kohdasta. 
Siksi kielen tärkeyttä ci mitata puhuja-
määrällä tai kansainvälisellä merki-
tyksellä. 

Pirjo 
Huden man 

Kaikissa keskusteluissa tuli yhtenään 
csiin huoli siitä, että pieni ranskankie-
men kulttuuri on vähemmistönäja on 
\am ajan kysymys, milloin ranskan 
kieli häviää koko mantereelta. Ranskan 
kieli on kaukana, meren erottamana 
emokulttuuristaan,ja sen yhteys Rans-
kaanja ranskankieliseen kulttuuriin on 
heikko. 

Ranskalaisia on Kanadassa 7,5 mil-
joonaa. Ranskassa ranskan kielen pu-
hujia on yli 5() miljoonaa. Lisäksi rans-
kaa puhutaan virallisena kielenä mo-
nessa muussa rnaassa sekä Euroopassa 
että Afrikassa. 

Ruotsissa puhutaan suomea, ja men 
erottaa puhujat emoyhteisöstään. Li-
säksi suomi - samoin kuin ruotsi - on 
monin tavoin englannin kielen paineen 
alla: tiede, kauppaja viihde vahvistavat 
englannin kielen käyttöäja useinjopa 
kyseenalaistavat suomen kielen käy-
tön. 

Kansainvälisyys ja 
kielenhuolto 
Kielenhuoltoon on tullut uutena ulot-
tuvuutena kielen imagotyö: on tärkeää, 
miten puhumme kielestä, miten luoni-
me innostusta kielen tarkasteluun ja 
millaiseksi kieli esitetään. Yksittäinen 
kieli on kiinnostava yksilön kannalta, 
hänen identiteettinsä ja maailman-
kuvansa kannalta. Kielet ylipäätään ja 
kielten erilaisuus ja moninaisuus ovat 
merkittävä rikkaus ihmiskunnalle. Kie-
len oppiminen ej lopu koskaan. 

KIelenhuolto on aina tasapainoillut 
oman ja vieraan rajamailla. Tämä nä-
kyy esimerkiksi siinä, että kielenhuol-
tajat kehittävät kaikkialla jatkuvasti 
uutta sanastoa vastineiksi ennen muuta 
englanninkielisille sanoille. Ruotsin-
suomen huolto on alkuvuosista alkaen 
tehnyt tätä työtä. Suomessa mietitään 
parhaillaan, mitä uhiikki ja hiogi ovat 
suomeksi. 

Suomi näyttää ranskan kielen rinnal-
la pieneltä kieleltä, ruotsinsuomi vielä 
pienemmältä. Kyse ei kuitenkaan ole 
vain puhujarnääristä. Nilstäkin voi täs-
sä sanoa sen, että maailman mittakaa-
vassa suomi kuuluu samaan sarjaan 
kuin ranska: vain viidellä prosentilla 
maailman kielistä on yli miljoona pu-
hujaa. 

Kyse on innostuksesta, halusta, siitä, 
nähdäänkö kieli tärkeäksi. Usein pu-
humme niurteistaja erilaisista vähem-
mistökielistä nostalgisesti: ne ovat tär-
keitä, koska ne sisältävät paljon histo-
riaa, tietoa edellisten sukupolvien tari-
noista ja maailmankäsityksistä. 

Vaikka kielet kuljettavat juuriaan ja 
entistä elämää, ne ovat tärkeitä myös 

Oman ja vieraan rajasta on kyse sil-
loinkin, kun kielenhuolto kehittää ni-
menomaan omakielisiä ilmauksia, suo-
sji omia taivutusmuotoja, johtimia ja 
rakenteita. Vuosikymmenten ajan kie-
lenhuolto on nojannut näihin kahteen 
linjaan: 

seuraa muita, mukaudu siihen, ke-
hitä ornaa 

tunnista ornat voimavarasi, analysoi 
niitä, etsi oman kielesi piirteitä. 

Ennen ja nyt 
Ruotsinsuomalainen kielilautakunta 
täyttää 30 vuotta. Suornen kielen lau-
takunta ja Kielitoimisto täyttivät tänä 
vuonna 60 vuotta. Suomen kielen-
huolto on aikuisiässä pikkusisareensa 
verrattuna. 
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Vuosikymmenten aikana kieli on 
muuttunut. Vielä enemmän on muut-
tunut käsitys kielestä ja se toimin-
taympäristö, jossa kieltä tarkastellaan. 
Helpointa on havaita kansainvälisty-
minen ja lainasanojen suuri määrä. 

Koulutus on lisääntynyt. Nykyisin 
kaikki oppivat kirjakielen, käyvät kou-
Iua kirjoja lukien ja oppivat moninai-
sim kielen rekistereihin mediaa seura-
tessaan. Ani harva suomenpuhuja elää 
yhdessä rekisterissä koko ikäänsä, vaan 
hän kirjoittaa, lukee, kysyy, vastaa mo-
nin tavoin suullisesti, kirjallisesti kai-
kula välineillä. Ihmiset liikkuvat myös 
eri kielissä, vaikka eivät matkustai-
sikaan. 

Ammattikielet ovat lisääntyneet. 
Koulutettu kieli tuo termit kaikkien 
ulottuville. Ammattikielten alalla ta-
pahtuu. Kysymys ej ole aina vain siitä, 
puhutaanko omaa vai vierasta kieltä, 
vaan myös siitä, puhutaanko ammat-
tikieltä vai ns. maallikoille tarkoitettua 
asiakaspalvelun kieltä. 

Media muuttaa käsitystämme ns. 
yleiskielen tai kirjakielen alasta. Puhe-
kielen käyttöala on lisääntynyt, ja jul-
kisessa keskustelussa kuulemme mur-
teita, puhekieltä, arkista keskustelua. 
Tämä tuo esiin kielen moninaisuuden 
entistä selvemmin. Se myös mutkistaa 
käsitystä siitä, mikä on korrektia kieltä 
ja missä sitä pitäisi käyttää. 

Nykyihmiselle kieli on tietoinen 
oman julkisivun rakennusaines: sanan-
muotoja valitsemalla voin määritellä 
itseni koulutetuksi tai kansanihmiseksi,  

viralliseksi tai tuttavalliseksi. Murteet 
tarjoavat kiinnostavan mahdollisuuden 
korostaa omaa erityispiirrettään, sa-
moin ammattikieli tai oman viiteryh-
män puheentavat. 

Nykypäivän kielenhuoltohaasteet 
voi tiivistää siihen, että vaatimukset 
kielen hallinnasta ovat entisestään 
kasvaneet. Nyt emme tarkastele kielen 
hyvyyttä vain siitä näkökulmasta, kuin-
ka hyvin kirjoittaja hallitsee kirjakielen 
normit. Näiden lisäksi puhumme yhä 
enemmän ymmärrettävyydestä, tarkoi-
tuksenmukaisuudestaja siitä, syntyykö 
tekstinja lukijoiden välille sopiva suh-
de, onko virallinen teksti ystävällinen 
ja kohtelias vai tyly. Kielen sävyjä on 
osattava eritellä pienintä piirtoa myö-
ten. 

Kielen variaatioja moninaisuus ovat 
hyvä vastavoima sille, että toisaalla 
kulkee kehitys kohti yhtenäisyyttä ja 
samankaltaistumista. On hyvä katsoa 
omaa kieltään ja nähdä sen runsaus, 
tuhlaileva synonymia ja moninaiset 
tavat hoitaa asioita. Kieliä kunnioitta-
mallaja huoltamalla voimme kunnioit-
taa elämän monimuotoisuutta. 

Me suomen kielen huoltajat toivo-
tamme lämpimästi onnea ja parhainta 
menestystö tärkeässä työssänne Ruot-
sissa puhutun suomen kielen huollossa! 

Kirjoittaja on Koti,naisten kielten tutkimuskes-
kuksen Kielitoimiston päällikkö. Artikkeli pe-
rustuu puheeseen, jonka hän pilijuhlasemi-
naarissa. 

Kiel itoimisto onnittelee lämpimästi 
30-vuotiasta Ruotsinsuomalaista 
kielilautakuntaa ja 25-vuotiasta 

Kieliviestiä. 
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Puhe juhlTaseminaarissa 

Nuorten asenne suomalai- 
suuteen on postitilvinen 

Au uua 
Jakobsson 

Nuorissa on tulevaisuus, sanotaan hy-
vin usein. Mutta onko ruotsinsuoma-
laisissa nuorissa ruotsinsuomalaisuu-
den tulevaisuus? Entä onko näiden 
nuorten harteilla myös suomen kielen 
tulevaisuus Ruotsissa? Kauhuskenaari-
oita on monia: suomea opiskelevien 
niäärä laskee, äidinkielenopetus vähe-
nee, sen myötä kielitaito heikkenee ja 
Liinnostus koko ruotsinsuomalaisuutta 
kohtaan hiipuu. Mutta ovatko asiat 
todellakin näin kehnosti? 

Ruotsinsuomalaisten Nuorten Liitto 
järjesti lokakuussa Trollhättanissa ruot-
sinsuomalaisten nuorten ornan sali-
bandyturnauksen, Suuren Sähläyksen. 
Eräs joukkueenjohtaja totesi, että tur-
nauksessahan kilpaillaan ruotsinsuo-
malaisten salibandymestaruudesta. 
Totta tosiaankin. En voinut kuin yhtyä 
hänen toteamukseensa. Tänä vuonna 
ruotsinsuomalaisten salibandymesta-
ruudesta karnppaili 12 joukkuetta ja 
lähes 80 ruotsinsuomalaista lasta ja 
nuorta.  

uskoa tulevaisuuteen. Uskallan väit-
tää, että näille nuorille suomalaisuusja 
ruotsinsuomalaisuus merkitsevät pal-
jon. 

Ruotsinsuomalaisilla nuorilla on 
mielestäni paljon voimavaroja ja mah-
dollisuuksia monikulttuurisen taustan-
sa ansiosta. He toimivat yhtä sujuvasti 
niin suomalaisessa kuin ruotsalaisessa 
kulttuurissa. Ja lisäksi he hallitsevat 
kaksi kieltä. Siksi uskallan väittää, että 
ruotsinsuomalainen tausta saattaa taata 
näille nuorille huomattavaa etua esi-
merkiksi työrnarkkinoilla yhteispoh-
joismaisten liikeyritysten rnäärän kas-
vaessa vuosi vuodelta. Näin myös ruot-
sinsuomalaisten nuorten itsensä kan-
nalta on tärkeää osata suomea, opis-
kella suomeaja todella käyttää suomea. 
Kjell ja kulttuuri kulkevat usein käsi 
kädessä. Tällä vuosikymmenellä ruot-
sinsuomalaisista tehdyt tutkimukset 
osoittavat, että suomen kieli kuuluu 
olennaisena osana suomalaiseen iden-
titeettiin. Täten kielen säi lyttäminen 
onkin vähemmistölle erityisen tärkeää. 

Turnauksen avajaisissa neljä van-
hempaa herraa esitti sekä Ruotsin että 
Suomen kansallislaulun. Pelaajat odot-
tivat innolla kisan alkua ja keskitty-
minen rnoisiinjuhlallisuuksiin oli vai-
keaa. Ja kun niiehet aloittivat haula-
mahla Ruotsin kansalhislaulun, pehaajat 
tuskin noteerasivat haulua; pojatja tytöt 
nojasivat mailoihinsa, osa istui hattiahla, 
osajatkoi puhehua, toisihla oli pää pai-
nuksissa. Mutta kun Maamme-lauhu 
lähti raikaamaan, Ruotsin kansahhis-
laulun aikana istuneet pehaajat nousivat 
seisomaan, kaikkien osahlistujien ryhti 
parani, katseet kohdistuivat eteenpäin 
ja pulinat hiljenivät. Tämä sai meidän 
järjestäjien silmät hämmästyksestä 
pyöreiksi 

Vaikka kyseessä olikin vain pieni ja 
epäviralhinen urheilutapahtuma, nuor-
ten käyttäytyminen kansahlislaulujen 
aikana kertoo kuitenkin paljon. Ja 
nuorten suhtautuminen, jos jokin, huo 

Tutkimuksissa näkyy myös merkkejä 
siitä, että toisen polven ruotsinsuoma-
haisilha, ts. niilhä, jotka ovat syntyneet 
suomalaiseen perheeseen Ruotsissa, on 
paljon positiivisempi käsitys suoma-
haisuudesta kum heidän vanhemmil-
laan. Tämä on varmasti osaksi sukupoh-
vikysymys: tänä päivänä Ruotsissa ta-
voitellaan sekä monikulttuurisuutta että 
monikiehisyyttä, mistä saattoi vain unek-
sia 1960-ja 1 970-luvuihla, kun Ruotsiin 
saapui todelha paljon maahamuuttajia. 
Enemmistön alentuvalla asenteehla maa-
hanrnuuttajia ja muita vähemmistö-
ryhmiä kohtaan oli varmasti ratkaiseva 
vaikutus ruotsinsuomalaisten käsityk-
seen itsestään. 

Suomessa tapahtui jotakin kummal-
lista 1990-luvun puohivähissä. Kun la-
ma oli ohi ja Suomi oli liittynyt Euroo-
pan unioniin, pikkuvehi ahkoi yhtäkkiä 
kasvaa isoveljen ohi mm. taloudehhi- 
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sesti. Myös formula 1 teki Suomea tun-
netuksi maailmalla ja kerrankin suo-
malaiset pujottelij at olivat ruotsalaisia 
nopeampia. Olisi kiinnostavaa tietää, 
ovatko nämä Suomen talouden, poli-
tiikan ja kulttuurin alalla tapahtuneet 
nousut vaikuttaneet ruotsalaisten käsi-
tykseen Suomesta ja ruotsinsuoma-
laisistaja ovatko ne vaikuttaneet ruot-
sinsuomalaisten käsitykseen omasta 
suomalaisuudestaan. Voin vain toivoa, 
että viime vuosien nousukausi Suomes-
sa on vahvistanut myös ruotsinsuoma-
laisten identiteettiä ja nostanut koko 
vähemmistöryhmän statusta. 

Ej pidä unohtaa myöskään sitä tosi-
asiaa, että Ruotsiin nykyisin muuttavat 
suomalaiset ovat usejn hyvin koulu-
tettuja, toisin kuin useimmat Ruotsiin 
toisen maailmansodan jälkeen ja sitä 
seuraavina vuosikymmeninä tulleet 
maahanmuuttajat. Lisäksi on hyvin 
yleistä, että suomalaiset nuoret tulevat 
tänne opiskelemaan yliopistossa taj 
korkeakoulussa. Siten ruotsinsuoma-
lainen kulttuuri ja identiteetti siis muut-
tuvatja muovautuvat koko ajan. 

Ruotsinsuomen tulevaisuutta ja tä-
män päivän ruotsinsuomalaisuutta 
koskeva todellisuus on kuitenkin moni-
naisempi kuin se, mitä salibandyn-
pelaajien suhtautuminen kansallis-
lauluihin osoittaa. 

Aitiopaikaltani Ruotsinsuomalais-
ten Nuorten Liitosta saan nähdä todel-
lisuuden molemmat puolet. Viime ke-
sänä Nuorten Liitto ja Ruotsinsuo-
malaisten Keskusliitto järjestivät ke-
säleirin. Ja siellä ios jossain suomen 
kielen taitajien kirjo oli suuri. Harmik-
semniejouduimme usejn turvautumaan 
ruotsiin, koska joidenkin leiriläisten 
suomen kielen taito oli hyvin heikko. 
Mutta toki saimme myös monta rna-
keaa naurua, kun sanat eivät oikein 
osuneet kohdalleen. Kerron tässä muu-
taman leiriläisen kielikömmähdyksistä: 

Yksi ensimmäisistä leirille saapu-
neista oh 7-vuotias poika. Kerroimme 
hänehle huonejaosta, ja siinä samassa 
poika kysäisi heikohkolla suomella, 
että koska saa mennä valittamaan. 

Ohjaaja oli hetken ihmeissään ja mietti, 
että joko on jotain mistä pitää vahittaa, 
kunnes hän tajusi, että poikahan tar-
koitti kysyrnyksellään, koska hän saa 
mennä valitsemaan oman huoneensa. 

Mutta sanat saattoivat olha sekaisin 
muillakin kuin leirin nuorimmihla osan-
ottajilla: Eräässä leikissä sai mennä 
naimisiin. Teini-ikäinen poika tuli oh-
jaajan luo selvittääkseen rnissä häät 
ovat, mutta poika kysyikin, että missä 
ne naimiset järjestetään. 

Juuri mainitut anekdootit osoittavat 
kaksi asiaa. 

Ensinnäkin on ilo huomata, että nuo-
rihle on kehittynytjonkinlainen suomen 
kielen kiehioppi, jota soveltamalla he 
muodostavat ja taivuttavat sanoja. Jos 
sanan perusmuoto on valita, siitä tulee 
loogisesti muoto valittamaan. Samoin 
ymmärtää, että ios mennään naimisiin 
ja mennään häihin, niin samahla tavoin 
on olernassa niin häät kuin naimisetkin. 

Toiseksi nämä tarinat osoittavat, että 
paljon on viehli tehtävä suornen kielen 
eteen, jotta se myös tulevaisuudessa 
säilyisi Ruotsissa elävänä ja huollet-
tuna kielenä. Tässä tehtävässä eritoten 
lasten ja nuorten vanhemmihha on suuri 
vastuu. Jokainen tietää myös, että teh-
tävä ej ole heippo. Varihempien suhtau-
tummen suomen kieleen on esimerk-
kinä lapsille ja nuorille. Jos vanhem-
mat seisovat tukevasti suomalaisissa 
saappaissaan, on todennäköi sempää, 
että myös lapset hyväksyvät kielellisen 
ja kulttuuri sen taustansa paremmin. 

Ruotsinsuomalaisjssa nuorissa on 
ehdottornasti ruotsinsuornalaisuuden 
tulevaisuus, mutta älkää hämmästykö, 
ios ruotsinsuomalaisuus näyttää jo 
muutarnan vuoden kuluttua toiselta 
kuin tänään. Toivon myös, että suomen 
kieli Ruotsissa on tulevaisuudessa en-
tistä ehompi ja elinvoimaisernpi,ja vie-
läkin rikkaampi —ja rakkaampi - kuin 
nyt. 

Kirjoiftaja on Ruotsinsuo,nalaisten Nuorten 
Liiton pääsihteeri. Artikkeli on puhe, jonka hän 
iti kielilautakunnan juhlaseininaarissa. 
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Puhe]uh(aseminacirissa 

I<ielenhuollon uudet haasteet 

Birgilla 
Lindgren 

Ruotsinsuomalainen kielilautakunta 
viettää tänä vuonna 30-vuotisjuhlaan-
sa. Minä puolestani olen työskennel-
lyt Ruotsin kielilautakunnassa 31 vuot-
ta. Näin jälkeenpäin ajatellen käsitän 
Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan 
ja suomenkielisten kollegojeni vaikut-
taneen merkittävästi siihen, että olen 
havahtunut huomaamaan, ettei Ruotsia 
enää voi pitää yksikielisenä maana. Ha-
luan kiittää siitä, kuten myös hyvästä 
yhteistyöstä ja toveruudesta kaikkina 
näinä vuosina. Tiedän, että meillä on 
ollut molemminpuolista iloa ja hyötyä 
toisistamme. 

Kielipoliittinen esitys 

huoltaa henkilön- ja paikannimiä. Uu-
den viraston perustoiminta koostuu sa-
moista tehtävistä, joita nyt hoitavat 
SOFI, Ruotsin kielilautakunta ja Ruot-
sinsuomalainen kielilautakunta sekä 
viranomaisten kielenhuoltotoimi ntaa 
edistävä Klarspråksgruppen. Mutta 
lisäksi uudella virastolla tulee olla re-
sursseja viittomakielen ja kansallisten 
vähemmistökielten kielenhuoltoon, 
sillä tulee olla resursseja laatia yleis-
katsaus kaikista Ruotsissa käytettävistä 
kielistäja sillä tulee olla resursseja ter-
minologisia ja kieliteknologisia, kuten 
myös yleisluontoisempia, kielikysy-
myksiä varten. 

Hallituksen äskettäin jättämässä kieli-
poliittisessa esityksessä todetaan, että 
Ruotsin kielitilanne on muuttunut. Sitä 
kuvataan näin: 

Viisi kieltä on saanut kansallisen vä-
hemmistökielen aseman. Ruotsissa on 
pitkälti yli miljoona ulkomaalaistaus-
taista asukastaja monelle heistä ruotsi 
on toinen kieli. Lisäksi englantia käyte-
tään Ruotsissa yhä enemmän ja yhä 
useammilla alueilla. 

Kielipolitiikalle ehdotetaan neljää 
tavoitetta: 

Ruotsin kielen tulee olla Ruotsin 
pääkieli. 

Ruotsin kielen tulee olla kattava, 
yhteiskuntaa kannattava kieli. 

Julkisen ruotsin kielen tulee olla 
huollettua, yksinkertaista ja ymmär-
rettävää. 

Kaikilla tulee olla oikeus kieliin: 
oppia ruotsiaja kehittää taitoaan, käyt-
tää ja kehittää omaa äidinkieltään ja 
vähemmistökieltä ja saada mahdolli-
suus oppia vieraita kieliä. 

Esityksessä todetaan, että tarvitaan 
vahvempi, järjestelmällinen kielenhuol-
to-organisaatio, jolla on viranomaisen 
asema. Kielenhuoltotoiminta liitetään 
Kielenja kansanperinteen tutkimuslai-
tokseen (SOFI), joka on virasto. SOFIn 
tehtävänä on lisätä tietoa murteista, 
kansanperinteestä, kansanmusiikista, 
paikannimistä ja henkilönimistä sekä 

Nimi 
Uuden viraston nimi ci voi olla Ruotsin 
kielilautakunta tai Ruotsinsuomalai-
nen kielilautakunta eikä varmaankaan 
SOFI. Tuskin myöskään uuden kielen-
huoltoviraston työnimi Ruotsin kieli-
neuvosto. Me kaikki kyseisissä organi-
saatioissa työskentelevät olemme var-
masti sitä mieltä, että nimemme ovat 
vakiintuneita tavaramerkkejä, joita ej 
ole niin heippo heittää pois. Nähtäväksi 
jää, pysyvätkö nimet hengissä erillisten 
osastojen niminä. 

Yhdistäminen 
Yhdistäminen ej vaikuta toimintojen si-
jaintiin. SOFI voi jäädä Uppsalaan ja 
me voimme jäädä Tukholmaan. Mej-
dän ej myöskään tarvitse pelätä menet-
tävämme työpaikkojamme. 

Suuri haaste on se, kuinka luomme 
erilaisista organisaatioista kokonai-
suuden. Eri kulttuurit kohtaavat. Yh-
täällä SOFI, jolla on yhteyksiä yliopis-
tomaailmaan ja joka on suuntautunut 
arkistointiin ja tutkimustyöhön. Toi-
saalla taas kaksi kielilautakuntaa,jotka 
ovat suuntautuneet tiedottamiseen. 
Myös toisenlaisia kahtiajakoja on to-
dettavissa: yhtäällä SOFI ja Ruotsin 
kiel ilautakunta, jotka edustavat maam-
me pääkieltä, toisaalla Ruotsinsuoma-
lainen kielilautakunta, joka edustaa 
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vähemmistökieltä. Ej ole vaikea arvata, 
että saattaa ilmetä kireyttä ja kiistoja, 
jotka on ratkaistava. 

Viranomaisasema 
Olemme kauan halunneet saada viran-
omaisaseman, koska uskomme sen an-
tavan lisää painoa kunkin organisaation 
toiminnalle. Mutta asema tuo muka-
naan myös velvoitteita, vaikka vielä 
emme varsinaisesti tiedä minkälaisia. 
SOFI on jo aiemmin saanut viran-
omaisasemanja sen kokemuksia onkin 
mahdollista hyödyntää. 

Kritiikkinä on esitetty, että valtioval-
Ian olisi mahdollista puuttua kielineu-
vontaan. Teoreettisesti vaara onkin ole-
massa, mutta tähän mennessä mikään 
ej viittaa sijhen, että se olisi todellinen. 

Toimjntaamme voidaan toki hal lita 
"ylhäältä" niin, että meidät määrätään 
käsittelemään tiettyä kysymystä. Se!-
laisena voi pitää esityksessä mainittua 
tehtävää "vastustaa kielenkäyttöä,joka 
ylläpitää totuttuja sukupuolirooleja ja 
tekee naiset näkymättörniksi". Tässä 
neuvontamme tosin on jo samoilla lm-
joilla. On kuitenkin todettava, että täl-
laiset tehtävät saattavat heikentää it-
senäisyyttämnle. Haasteena on löytää 
sopiva tasapaino. 

Uudet tehtävät 
Toistaiseksi on vielä epäselvää, kuinka 
esityksessä mainitut tehtävät käytän-
nössä toteutetaan. 

Kysymys viittomakielen asemasta on 
parhail laan selvjtettävänä. On keskus-
teltu viittomakjelen lautakunnan perus-
tamisesta,ja sen pitäisi tietenkin kuulua 
uuteen virastoon. 

Kansallisista vähemmistökielistä vain 
suomellaja saamella on toimiva kielen-
huolto. Vastuu saamen kielenhuollosta 
on myös vastaisuudessa Saamelaiskä-
räjillä. Uuden kiel iviraston tehtävänä 
on todennäköisesti vain valvoa, ettäjo-
ku vastaa saamen kielenhuollosta. Mui-
den vähemmistökielten kielenhuolto on 
organisoitava jollakin tavoin. Tässä 
Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan 
kokemus on erittäin tärkeä. 

Terminologinen työ ej ole Ruotsin-
suomalaiselle kielilautakunnalle uut-
ta, sillä se on alna ollut hyvin tärkeä 
osa lautakunnan työtä. Ruotsin kieli-
lautakunnan työssä se taas ci ole ollut 
olennaista, koska Terminologicentrum 
TNC on huolehtinut terminologisesta 
työstä Ruotsissa. Tilanne jatkuu saman-
laisena, sillä TNC ej halunnut liittyä 
uuteen virastoon. Koska TNC:hen on 
koottu alan asiantuntijat, se huolehtii 
terminologisesta työstä myös vastai-
suudessa. Hallituksen esityksessä sano-
taan kuitenkin, että uudessa virastossa 
tulee olla terminologista asiantunte-
musta. Uuden viraston ja TNC:n väli-
nen vastuujako ej vielä näytä täysin 
selvältä. Se on vielä selvitettävä. 

Kieliteknologian osuus on jo alulla. 
Ala on kuitenkin laajeneva ja vaatij 
resurssej a, joten yhteiskunnan asetta-
mien odotusten kohtaaniinen tällä 
alalla on uudelle virastolle todellinen 
haaste. 

Klarspråksgruppen on tähän asti 
puuttunut vain ruotsinkieliseen virasto-
kieleen, mutta mikä estäisi sitä käsit-
telemästä myös suomea? Kaikki viras-
tojen tuottamat suomenkieliset tekstit 
eivät kai ole käännöksiä? Pidän tätä 
haasteena, johon meidän pitää tarttua 
yhdessä. 

Myös nykyistä toimintaa on jatket-
tava: kielineuvontaa, kirjojenja lehtis-
ten julkaisua, pohjoismaistaja kansain-
välistä kieliyhteistyötä ym. 

Loppusanat 
Uusi kieliesitys osoittaa, että kieli-

politiikka on poliittisesti ajankohtaista. 
Meillä kaikilla asianosaisilla on suuret 
mahdollisuudet vaikuttaa siihen, mihin 
esitys lopulta johtaa. On syytä tuntea 
!uottamusta tulevaisuuteen. Olen iloi-
nen, että saan kohdata uudet haasteet 
yhdessä Ruotsinsuomalaisen kielilau-
takunnan kanssa. 

Kj,jojttaja tOl/Ilil kie/en/uoItaiana Ruoa tfl kie-
/ilaultflkUhili-iiSSil. At-tikkeli (IO tiiiistelniä häiien 
juh/a.reminaaripuheestaan. Su(,meflnos: Runa 
Heikki/ii. 
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Juhlatuulella 
Juhlatjajuhliminen ovat tärkeä osa kulttuuria. Tänä vuonna on 
erityinen syy ollajuhlatunnelmissa, kun Ruotsinsuomalainen 
kielilautakunta täyttää 30 vuotta. 

Leija 
Arvassalo 

Juhlirnisella on iso merkitys yhteisössä, 
samoinjuhlaan liittyvillä sanoilla. Suo-
men kielen sanajuhla on germaanista 
lainaa. Samasta kantasanasta tulee 
myös uudempi skandinaavinen sana 
joulu. Juhlan merkitys on muisto paka-
nuuden ajoilta. Tuolloin sana tarkoitti 
keskitalven juhlaa. Kirkko antoi sille 
sittemmin uuden sisällön. Samallajuh-
la siirtyi merkitsemään yleisesti 'jon-
kun tai jonkin kunniaksi tai muistoksi 
vietettävää päivää tai piternpää aikaa'. 
Juhla-sanasta on johdettu verbi juhlia 
'viettää juhlaa'. 

Juhlirnisen aiheita ovat esimerkiksi 
syntymäpäivä ja hääpäivä. Yleisempi 
nimitys näille on inerkkipäivä, jollaisia 
voivat olla muutkin merkittävät päivät, 
esimerkiksi äitienpäivä ja ystävänpäi-
vä. Useille suomalaisille tärkeä tapa on 
myös nimipäivän vietto. Suomessa 
juhlapälvät kirjoitetaan pienellä alku-
kirjairnella. 

Syntymäpäivä- tai muuta sankaria 
muistetaan lahjoin. Useimmissa lähisu-
kukielissä lahja on tarkoittanut erityi-
sesti häälahjaa. Sanaa on pidetty yhteis-
skandinaavisena. Lahja-sanasta on 
johdettu sekä nomineja (lahjakas, lah-
jakkuus, lahjaton) että verbejä (lahjoa, 
lahjoittaa).  

miseen liittyvässä merkityksessä 'juo-
da, kohottaa malja'. Sama sana on käy-
tössä suomen lähisukukielissäja venä-
jässä,jossa sen merkitys on paitsi 'vati' 
myös 'päälaki'. Tämä tuntuu järkeen-
käyvältä: ihmisen päähän on alassuin 
olevan maljan tai vadin muotoinen. Mal-
ja palautuu ilmeisesti kantaskandi-
naaviin, jossa sana on tarkoittanut tila-
vuusmittaa. 

Malj an kohottarniseen tarvitaan myös 
juomaa. Se voi olla samppanjaa eli Rans-
kan Champagnen alueella valmistettua 
kuohuviiniä. Samppanja on erikoislai-
na,jossa alkukielen ch on korvattu suo-
men s:llä. Sana on mukautunut suomen 
ääntämiseen pp-kaksoiskonsonantin 
avulla. 

Juhlan kunniaksi tarjotaan monesti 
kakkua. Sana kakku (tai kakko) on ollut 
yleisesti käytössä jo Agricolan ajoista. 
Suornen länsimurteissa sen merkitys on 
ollut paitsi 'leivonnainen' myös 'limp-
pu'. Savossa sana taas on tarkoittanut 
voileipää. Nykyään kakku rnerkitsee 
tavallisesti makeaa leivonnaista; juh-
lissa voidaan tosin tarjota myös voi-
leipäkakkua. Yhdyssanan alkuosa siis 
kertoo, että kysymys on suolaisesta syö-
tävästä. 

Riehakasta biletystä 
Rentoa kielenkäyttöä suosivat viet-

tävät svnttäreitä ja nimppareita. Syn!-
tärit-tyyppi muodostuu -ri-johtimella, 
jonka avulla syntyy yleensä arkisia tai 
leikil 1 isiä sanoja. Toisaalta tämänmuo-
toisia johdoksia on nykyään niin pal-
jon, että monien mielestä niiden arki-
suus on katoamassa: onpa lehdistössä-
kin kirjoitettu poli itikon synträreistä. 

Kuplivaa ja kakkua 
Juhlaan kuuluu maljan nostaminen. Sa-
naa malja on käytetty suomessa jo 
Agricolasta lähtien nimenomaanjuhli- 

Jos juhliminen yltyy kovin raisuksi, 
siitä saattaa tulla rieha 'hilpeä juhla, 
ilonpito'. Rieha on niin sanottu takape-
roisjohdos verbistä riehua. Verbiä käy-
tetään suomen murteissa merkityksessä 
'telmiä, leikkiä, olla valloillaan'. Rie-
ha-substantiivista on johdettu edelleen 
esimerkiksi verhi riehaantua ja ad-
jektiivi riehakas. 

Uudentyyppistäjuhlimista edustavat 
verbit hailata ja hilettää. Ne ovat syn-
tyneet niin, että slangi-ilmauksiin (haj-
lut, bileet) on liitetty verbinjohdin. 
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Juhlistetaanko Ruotsinsuo- 
malaisen kielilautakunnan 
30-VuOtispäivää? 

Aino 
Piehi 

Yhä useammin voi Suomen lehdissä 
nähdä esimerkkejä siitä, että sanaajuh-
Iistaa käytetään silloin, kun aikaisem-
min on puhuttu juhlimisesta. "Vantaa-
lainen 17-vuotias lukiolainen kävi 15-
vuotiaan koululaisen kimppuun, kun 
nuoriso juhlisti koulun päättäjäisiä." 
Kielitoimiston sanakirja kertoo, että 
,juhlistaa on merkitykseltään 'tehdä 
juhlallise(mma)ksi', mutta tämä mer-
kitys ej sovi koulun päättymisestä ker-
tovaan esimerkkiin. Vaikeaa on löytää 
juhlalliseksi tekemisen aj atusta seuraa-
vistakaan: "Illan dokumenttielokuva 
juhlistaa 70-vuotiasta Dalai Lamaa." 
"Paroc juhlistaa 50-vuotiasta Vuori-
villaa." 

Tämä merkityksen siirtyminen on 
varsin helppo ymmärtää. Joskus juh-
listaminen on varsin lähelläjuhlimisen 
merkitystä. Kun kerrotaan, että Tans-
kan prinssivauvan syntyrnää juhlis- 

tettiin kunnialaukauksin, voi hyvin ku-
vitella, että tykinjyske on vahvistanut 
juhlatunnelmaa. Tai kun Helsingin yli-
opiston 365-vuotista taivalta kerrotaan 
juhlistettavan yliopiston perinteisten 
juhlien yhteydessä, kuten Floran päi-
vän juhlassa ja lukuvuoden avajaisis-
sa, ei ole paljon eroa siinä, juhlitaanko 
merkkivuotta vai annetaanko sille näis-
sä tapahtumissa erityistäj uhlan tuntua. 
Vanhaan merkitykseen tottunut voi silti 
ihmetellä, miksi syntymää tai taivalta 
tehdään juhlallisemmaksi sen sijaan, 
että sitäj uhlittaisiin. Toki sanakirjankin 
kuvaamaa käyttöä on edelleen runsaas-
ti: "Miten juhlistaa yksivuotishääpäi-
vää?" "Uusi marssijuhlisti Sinibaretti-
liiton vuosikokousta." 

Kirjoittajat tojmjvat Koti,naisten kielten tutki-
inskeskuksen Kielitoi,nistossa, Leija Ari'assalo 
is. f utkijana ja A mo Pmehl EU-kielen/muoltajana. 

I<ieI 1 kl rja II isu utta 
Viime vuosina on julkaistu monia kieltä käsitteleviä kirjoja. 
Tähän artikkeliin on koottu muutamia tällä vuosisadafla ilmes-
tyneitä, suomen kieleen ja kielenhuoltoon Iiittyviä kirjoja. 
Mukana on myös luovan kirjoittamisen oppaitaja sanakirjoja. 

Kielenhuoltoa ja kielioppeja 
Kirjoitaja puhu sujuvasti suomeksi 

Runa 	 Timo Sorjanen. Gummerus, 2004 
Heikkilä 

Yleinen kielitiede. Fred Karlsson. 
Yliopistopaino, 2004 

Kielenhuollon käsikirja. Katariina 
lisa, Hannu Oittinen ja Aino Piehi. 
Yrityskirjat Oy, 2003 

Suomen kielen äänne-ja muoto- 
oppi. Kaino Laakkonen ja Anneli 
Lieko. Oy Finn Lectura Ab, 2003 

Suomen kieli. Who cares? Pirjo 
Hiidenmaa. Otava, 2003 

Kirjoita hyvin. Marketta Rentola. 
Tammi, 2002 
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Suomen kielioppi. Pirkko Leino. Suomen kielen historia. Suomen 
Otava, 2002 kielen äänne- ja muotorakenteen 

Suomen syntaksin oppikirja. historia/lista taustaa. Kajsa 

Suomen ja ruotsin lauserakenteiden Häkkinen. Turun yliopisto, 2002 

vertailua. Åbo Akademi, 2002 Suomen sanojen alkuperä. 1-3. 

Uusi kieliopas. Terho Itkonen. SKS, 2000 

Tammi, 2002 

Suomen lauseopin perusteet. Maria Sanakirjoja 
Vilkuna. Edita, 2000 ii la mode. Muodin ja pukeutumisen 

sanakirja. Vuokko Lindfors. Otava, 

Oppaita kirjoittajille 2004 

Tammen ohjeet kirjoittajille, Atk-sanakirja. Tietotekniikan Iiitto 

suomentajilleja oikolukijoille. ry:n sanastotoimikunta. Talentum, 

Vappu Orlov. Tammi, 2005 2004 

Tekstiä tekemään! Kirjoittajan opas. Keittiöslangin käsikirja. Aperoa 

Marsa Luukkonen. WSOY, 2004 blenderiin. Mikael Tissari. 
Gummerus, 2004 

Taitava kirjoittaja. Opiskeli jan opas. 
Kielitoimiston sanakirja. CD -ROM- Irma Lonka et. al. Helsingin yliopis- 
versio/Internet-versio. Kotimaisten to, Lahden tutkimus- ja koulutuskes- 
kielten tutkimuskeskus ja Kielikone kus, 2002 
Oy, 2004 

Parempi lause. Virikkeitä luovaan 
Aamenesta öylättiin. Kirkon ja uskon kirjoittainiseen. Asko Martinheimo. 
sanakirja. Jarmo Jussila. Kirjapaja, WSOY, 2000 
2004 

Kääntäminen Kivun sanasto. Matti A. K. Mattila. 
Recallmed, 2004 

Baabelin perilliset. Kääntäjien ja 
kääntäm isen historiaa. Silja Saksa. Nykysuoinen keskeinen sanasto. 

Atena Kustannus, 2004 Tirno Nurmi. Gummerus, 2004. 
(Edellinen painos: Suomen kielen 

Alussa oh käännös. Riitta Oittinen ja sanakirja ulkomaalaisille). 
Pirjo Mäkinen. Tiedekirjakauppa 
Taju, 2002 Oikeuselämän lyhennesanakirja. 

Heikki E. S. Mattila. Talenturn, 2004 
Kopiointia vai kommunikointia. 
Johdatus käännösteoriaan. Inkeri PC-sanakirja. Hannu Jaakohuhta. IT 

Vehmas-Lehto. Oy Finn Lectura Ab, Press, 2004 

2002 Ravintolaihlan perussanasto. Juhana 

Suomen kieli vieraan silmin. Rune Salakari. Like, 2004 

Ingo. Vaasan yliopisto, 2000 Ruotsalais-suomalais-ruotsalainen 
sanasto hammashoitohenkilökun- 

Etymologia ja kielihistoria nalle. Maija Leena Matikainen. 
Jyväskylän yliopistopaino, 2004 

Nykysuomen etymologinen 
sanakirja. Kaisa Häkkinen. WSOY, Suomi-ruotsi-suomi sotilassana- 
2004 kirja. (Cd-rom). WSOY, 2004 

Suomalaisten juuret. Kalevi Wi ik. Suomi-ruotsi-suursanakirja. WSOY, 
Atena kustannus Oy, 2004 2004 
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Suuri lyhennesanakirja. Timo 
Nurmi. Gummerus, 2004 

Uusi suomen kielen sivistyssana-
kirja. Timo Nurmi et al. Gummerus, 
2004 

Sivistyssanat. Kaarina Turtia. Otava, 
2001 

Suuri sivistyssanakirja. Veli Valpola. 
WSOY, 2000 

Sananparsia ja sitaatteja 
Poskettomia huulia. Kielikaskuista 
sanaleikkeihin. Matti Punttila. 
WSOY, 2004 

Sammon sanat. Kalevalan sitaatreja. 
Kirsti Mäkinen. Otava, 2004 

I<ortfattat om innehållet 

s. 4 Frilansjournalisten Tiina Laitila Kälvemark minns fortfarande hur enorm 
upplevelsen var när hon lärde sig läsa genom att flytta på och ordna små plast-
bokstäver. Hon genomlever just nu kanske den mest kritiska och intressanta 
fasen i sin egen språkhistoria när hon här i Sverige för vidare sitt modersmål till 
nästa generation och lär sitt barn läsa finska ord med samma inlärningsteknik 
och noterar att barnet redan blottar en början till aktiv tvåspråkighet. 

s. 5 Redaktör Marja Räihä har intervjuat Finlands ambassadör i Stockholm Pertti 
Torstila. Språket är viktigt för sverigefinnarna i alla aspekter av livet, må det se-
dan gälla press, radio, TV eller samhällsservice, säger ambassadören. Han säger 
också att finska språkets ställning i Sverige är viktig för myndigheterna i Fin-
land, som bevakar hur sverigefinnarna klarar sig i Sverige med sitt modersmål. 
Det svenska samhället och den svenska regeringen har nytta av att det finska 
språket upprätthålls. Ju bättre Sverige tar hand om sin finskspråkiga befolkning 
och sänder signaler om detta till Finland, desto lättare blir det att kämpa för det 
svenska språkets fortievnad i Finland. Under det senaste decenniet har det skett 
flera fusioner i de finsk-svenska handelsrelationerna, t.ex. Stora Enso, Telia 
Sonera, Assa Abloy, Cloetta Fazer. Ambassadören nämner också det fina samar-
betet mellan initiativrika och aktiva sverigefinnar och kloka svenska beslutsfat-
tare i Eskilstuna kommun. Man måste kämpa för minoriteterna, säger ambassa-
dören och riktar också denna uppmaning till Finland. 

s. 7 Paula Ehrnebo ger en utförlig historik över Sverigefinska språknämndens 
tillblivelse och dess 30-åriga verksamhet, som hon indelar i tre olika faser. Hon 
tangerar även framtiden med den kommande stora omorganisationen. Förslaget 
att Sverigefinska språknämnden skall införlivas med myndigheten Språk- och 
folkminnesinstitutet är enligt Paula Ehrnebo en fin 30-årspresent. 
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s. 12 Bertil Moldes roll i grundandet av Sverigefinska språknämnden kan inte 
nog understrykas, hävdar Mikael Reuter i sin exposé av sverigefinskans utveck-
ling från invandrarspråk till ett inhemskt minoritetsspråk. Han skriver också 
bl.a. om sverigefinnarnas identitet och jämför det med finlandssvenskarnas. "Ar 
tiden mogen för sverigefinnarna att uppfatta sig som en minoritet på samma 
sätt: vårt modersmål är finska, och det vill vi hålla fast vid, men vårt hemland är 
Sverige och det är där vi har vår lojalitet. Ar man beredd att ropa voi perkele när 
Finland gör mål i ishockeylandskampen och hakkaa päälle när Sverige anfaller? 
När kommer den dag då sverigefinnarnas nationalsång är Du gamla, du fria med 
finska ord?", frågar Mikael Reuter. Mikael Reuter är föreståndare för svenska 
avdelningen inom Forskningscentralen för de inhemska språken och har varit 
medlem av Sverigefinska språknämnden sedan 1975. 

s. 17 Om språkvårdens image, ställning och attityder skriver docent Pirjo 
Hiidenmaa, avdelningsdirektör vid Forskningscentralen för de inhemska språ-
ken. 

s. 19 Anna Jacobsson från Sverigefinska ungdomsförbundet hävdar bestämt att 
sverigefinskhetens framtid ligger hos den sverigefinska ungdomen och att ett 
stort ansvar för denna uppgift ligger hos föräldrarna som förebilder. Hon önskar 
att sverigefinskan i framtiden blir mera helgjuten, livsdugligare, rikare och kä-
rare. 

s. 21 Språkvårdens nya utmaningar heter Birgitta Lindgrens artikel på svenska. 
Hon berättar om regeringens språkpolitiska proposition, om att språknämnderna 
skall införlivas med myndigheten Språk- och folkminnesinstitutet (SOFI) och 
om vad det innebär att språknämnderna får myndighetsstatus samt något om 
språknämndens framtida arbetsuppgifter. Birgitta Lindgren är forskningsassis-
tent vid Svenska språknämnden. 

s. 23 Vikarierande forskaren vid Forskningscentralen för de inhemska språken 
Leija Arvassalo skriver om etymologin för och innebörden av olika finska fest-
relaterade ord, såsom - i svensk översättning - fest, festa, födelsedag, bröllops-
dag, namnsdag, gåva, skål, champagne och tårta. 

s. 24 Aino Piehl, EU-språkvårdare vid Forskningscentralen för de inhemska språ-
ken, skriver om ordet juhlistaa 'sätta guidkant på ngt; göra ngt festligare' och 
ordet juhlia 'fira'. Hon har noterat att det har skett en oönskad betydelseför-
skjutning i fråga om ordet juhlistaa, som i dag ofta används i stället för ordet 
juhlia. 

s. 24 Runa Heikkilä har gjort en lista över böcker som har publicerats de senaste 
åren och som behandlar finska språkets olika aspekter. Med finns bl.a. gram-
matikor, böcker om språkvård, etymologi och språkhistoria, handböcker för skri-
benter och översättare, ordspråk och citat samt ordböcker. 
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Ruotsinsuomalainen kielilautakunta kiittää 
hyvästä yhteistyöstä kai kkia teitä, jotka 

olette menneiden 30 vuoden aikana 
tukeneet lautakunnan tyätäja 

klinnostuksellanne, kysymyksillänneja 
ehdotuksillanne osallistuneet suomen 
kielen sällymiseen elävänä Ruotsissa! 


