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Oppia ikä kaikki
Tässä numerossa saamme eri-ikäisten näkökulman suomen oppimiseen
ja opiskeluun.
Hannele
Ennab

Lasten kieli kehittyy myös heidän katsellessaan kuviaja heidän !uodessaan kuvia itse. Esikoululaisetja koululaiset saivat oivan tilaisuuden
kielitaitonsa vahvistamiseen Tukhoirnan suurlähetystön järjestärnässä
tapahtumassa.
Matematiikan oppiminen tuottaa monelle siirtolaistaustaiselle lapselle
vaikeuksia, koska he eivät ymmärrä ruotsinkielisiä laskutehtäviä.
Uppsalan Gottsundassa sijaitsevan koulun keskiasteen opettajat käynnistivät hankkeen, jossa oppilaiden ruotsin kielen taitoa ja ongelmanasettelun ymmärtämistä vahvistettiin äidinkielen avulla ja jonka tulok
set olivat erittäin myönteisiä.
Ruotsinsuomalainen lukiolainen kertoo, millaista varttuminen kaksikielisessä ympäristössä oll ja kuinka iloinen hän lopulta on kahdesta
kielestään ja osahlisuudestaan kahteen kulttuuriin.
Vasta aikuisiässä äitinsä kieltä opiskelemaan alkanut kiijoittaja kertoo,
että vaikka ryhtyy opiskelemaan myöhään ja vaikka edistyminen vaatii
ponnisteluja, se kannattaa. Paikkiokseen hän saa mm. mahdollisuuden
oppia tuntemaan suomenkieliset sukulaisensa paremmin ja päästä
osahliseksi toisesta kulttuurista syvällisemmin kuin ilman kielitaitoa.
Kielitaidon myötä pääsee siis tutustumaan toiseen kulttuuriin ja nauttimaan sen suomista elämyksistä, mutta on syytä tuntea myös kulttuurien väliset erot. Mälardalenin korkeakoulussa järjestettiin ensimmäistä
kertaa suomalais-ruotsalaista kulttuurienvälistä viestintää koskeva
kurssi, jossa tarkasteltiin mm. identiteettiä, kansahlisia omakuvia,
stereotypioita ja ennakkoluuloj a.
Kanssakäyminen edellyttää sanoja ja ilmauksia, niin vanhoja kuin
uusia. Niinpä lehdessä on uudissanaluettelo, mutta myös kaksi muuta
hyvin ajankohtaista sanastoa. Tänä vuonna Ruotsissajärjestetään
yleiset vaalit, joten olemme laatineet ruotsalais-suomalaisen sanaston,
jossa on vaali- ja äänestysmenettelyyn liittyviä sanoja ja termejä sekä
puolueiden nimiä. Toinen päivänpolttava aihe on Tukholman ruuhkaverokokeilu, minkä vuoksi olemme laatineet siihen liittyvän ruotsalaissuomalaisen sanaston. Molempiin sanastoihin saimme aloitteen ruotsinsuomalaisilta toimittaj ilta. Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia
muiltakin.
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'Ko(umni

Viisastako?
Johanna
Pouttainen

Kieli on kuin vaikea sudoku tai hauska ristikko. Kieli niuodostaa myös
suljettuja yhteisöjä, kun vain tietyt ihmiset osaavat säännöt. Puhun Ruotsissa
käytettävästä suomesta.
Ruotsinsuornalaiset nuoret eivät kokemukseni mukaan enää lukeudu ruotsinsuomalaiseen yhteisöön. Ainoa ruotsinsuomalaisia yhdistävä asia - kieli muuttui vuosien kuluessa salakieleksi. Niln vähernmistöpolitiikka kuin
seuratoiminnan taloudelliset koukerot ovat varmasti vaikuttaneet nuorten
unohtamiseen, mutta lopputulosta ej voi jälkikäteen muuksi muuttaa. Pitääkin
miettiä, mitä asialle voisi tehdä nyt, kun ruotsinsuomalaisten teini-ikäisistä
lapsista vain kourallinen osaa suomea niin hyvin, että pystyy sitä auttavasti
kirjoittamaan. Kuitenkin luulen, että nuoret ovat kiinnostuneita suornesta.
Useimmat tapaamistani nuorista ovat ilmaisseet halunsa kehittää kieltään.
HeiIlä on usein motivaatio, johon tarvitsisi vain yhdistää sopiva opetus kotona
tai koulussa.
Kummastakaan ej kuitenkaan vaikuta olevan tarpeeksi apua. Vanhemmat
ehkä häpeävät omaa puolikielisyyttään ja lipsuvat ruotsiin. Pahimmassa
tapauksessa vanhemmat siirtävät vastuun jälkikasvulleen tylsäntutulla
esitelmällä siitä, miten tärkeää on, että lapsella on edes yksi vahva kieli.
Mikäli vanhemmat eivät ole parhaita opettajia, kielen kehitystä pitäisi pystyä
ruokkimaan muuten. Koulujen äidinkielenopetuksella onkin suuri merkitys,
mutta opettajissa on eroa. Oma äidenkielenopettajani oli tylsäja puhui todella
huonoa suomea. En oppinut tunneilla yhtään mitään uutta.
Porkkanaksi kielen opiskeluun tarvitaan kielen mahdolhisuuksien monipuolinen esittely. Nuoren pitää nähdä se välitön hyöty, joka oppimisesta seuraa.
Minä opin paljon enemmän englannin tunneilla kuin äidinkielenopetuksessa.
Opettaja luetutti meihlä hauskoja artikkeleita, ja katsoimme mielenkiintoisia
videoita ilman tekstitystä. Yhtäkkiä ymmärsin myös lempikappaleitteni sanat.
Aitini kannusti innostustani tilaamalla meille kotiin englanninkiehisen, tytöille
suunnatun lehden. Kieli kasvaa siis sillä, että sen käyttö on hauskaaja
palkitsevaa.
Vasta sitten on tavoite saavutettu, kun ruotsinsuornalaisten sekakielen hauskat
vitsit naurattavat uutta osaajaa. Hän keksii itse uusia, kun hänehlä on kaksi
vahvaa kieltä. Tämän tason jokainen suomea jotenkuten jo ymrnärtävä nuori
voi saavuttaa varsin helposti. Salakieltä puhuvien henkilöiden on vain ojennettava kätensä nuorihle ja autettava heidät alkuun. Ja viesti on muotoiltava
vastaanottajalle sopivaksi, jotta se menee perille. Tärnä ci kuitenkaan tarkoita
sitä, että kieli olisi yksinkertaistettava aapiskirjatasohle. Pitää antaa opiskelijan
itse selvittää, miksi esimerkiksi långt ifrån klok kuulostaa niin hauskalta.
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Kulttuurienvälistä viestintää
A nnaliina

Leppänen

Syyslukukaudella 2005 Mälardalenin
korkeakoulun Suomen kielen ja kulttuurin keskus järjesti ensimmäistä kertaa suomalais-ruotsalaista kulttuurienvälistä viestintäd käsittelevän kurssin
(ruots. Interkulturell kommunikation).
Tämän viiden opintopisteen laajuisen
kurssin opiskelijoilla oli jonkinlainen
kytkös Suomeenja suomalaiseen kulttuuriin joko Iapsuudesta tai aikuisiältä.
Kurssin päätavoitteena oli antaa opiskelijoille kuva niistä eroista ja yhtäläisyyksistä, joita suomalaisten ja ruotsalaisten viestintätavoissa voidaan nähdä.
Useimmilla meistä Kieliviestin lukijoistakin on omakohtaisia kokemuksia
näistä eroista ja yhtäläisyyksistä. Jotta
empiirisiä kokemuksia voisi ymmärtää
syvemmin ja jotta niitä voisi selittää,
on kuitenkin usein tarpeellista paneutua
asiaan teoreettiseltakin kannalta. Niinpä kurssin tavoitteena oli erilaisia tutkimustuloksia tarkastelemalla yrittää
selvittää myös, missä määrin kyse on
etnisistä tai kansallisista viestinnän
eroista eikä esimerkiksi sukupolvi- tai
sukupuolisidonnaisista tai sosiaalisista
eroista. Yksi kurssin erityisistä aihepiireistä käsittehi viestinnän merkitystä
fuusioituneissa pohjoisrnaisissa yrityksissä.

Kulttuurienvälisen viestinnän
tarkastelussa on unohdettava ornat
kulttuuri set arvot ja käsitykset.
Kurssin kannalta olennaisia tarkastelun kohteita ohivat mm. identiteettiin
ja itsetuntemukseen liittyvät asiat, kulttuurin eri tasot, kansahliset omakuvat,
stereotypiat ja ennakkoluuhot, etnisyys
ja kansahhisuus. Opettajana tavoitteenani oli saada opiskelijat näkemään
omien kulttuuristen "silmälasien.sa"
ulkopuolehle, niin ulos- kuin sisäänpäin, unohtamatta kulttuurin käsitteeseen sisältyvää monimuotoisuutta.
Vaikka kurssi keskittyikin pääasiassa
kahteen kansal hiseen kulttuuriin, suomalaiseen ja ruotsalaiseen, otimme esil-

le myös muunlaisten kulttuurien ilnienemismuotoja.

Tarvitaan osaamista
Kurssilaisten katsantokantojen avartamiseksi yritin vähittää opiskehijoihhe
tietoaja käsityksiä mm. siitä, millaista
osaamista kulttuurienvälisen viestinnän
ymmärtämiseen tarvitaan. Perinteisesti
nämä kompetenssit on jaettu kolmeen
luokkaan: sisältökompetenssiin, prosessikompetenssiin sekä diskursiiviseen kompetenssiin.
Sisältökompetenssi tarkoittaa muun
muassa tietoa oman kulttuurin ja vieraiden kulttuurien erityispi irteistä. Useimmissa yhteyksissä on kyse karkeahkoista yleistyksistä, joista tunnetuimpia
esimerkkejä ovat käsikirjamaiset oppaat, joissa kulttuurien moninaisuus
usein tiivistetään kaavamaisiksi ohjeiksi siitä, kuinka muualta tulleiden tuhisi
kussakin maassa käyttäytyä. Sitä kautta
stereotypiat usein alkavat toteuttaa itseään ja sokeuttavat ja vaikeuttavat
vuorostaan monimuotoisuuden havaitsemista.
Astetta pidemmähle kulttuurien vähisen viestinnän sarahla on päästy, jos
viestijä kykenee työstämään kokemaansa ja näkemäänsä kulttuurista
monimuotoisuutta niin rationaahisesti
kuin emotionaahisestikin. Kyky vaihtaa
perspektiiviäja asettua toisen asemaan,
itsereflektointija kulttuurinen herkkyys
yhdistyneenä omien tunnereaktioiden
ymmärtämiseen hehpottavat toista kuhttuuria edustavien ihmisten toimintatapojen syvempää ymmärtämistä. Jos
halhitsee prosessikompetenssin, oppii
lisäksi paremmin käsittelemään turhautumista, jota usein tuntee erihaisten
kulttuurien kohdatessa.
Kulttuureita tarkastehevaja erityisesti
niitä tutkiva tarvitsee työkalupakkiinsa myös aimo annoksen diskursiivista
osaamista. Sitä on muun muassa se, että
osaa välttää erihaisia tulkinnan ansoja.
Tyypihhistä kulttuurien sehittämisessä

Kieliviesti 112006 - 5

on, että yhtäläisyydet oman ja vieraan
kulttuurin sisällä korostuvat, niin kuin
myös oman ja vieraan kulttuurin väliset erot. Jonkinlaisena normina ajatellaan esimerkiksi, että "suomalaiset ovat
hiljaisia ja rehellisiä" tai "ruotsalaiset
ovat varakkaita ja pinnallisia." Tämän
kaltaiset yleistykset sulkevat pois variaatioiden mahdollisuuden niin karisallisten kulttuurien sisällä kuin niiden välilläkin.
Kulttuurienvälisen viestinnän tarkastelijan toinen tavallinen ansa on
ongelmointi. Kaavamainen oletus, että
kulttuurien kohtaamiset merkitsevät
automaattisesti ongelmia, on kovin
yleinen. Todel Iisuudessa useimmat tällaiset kohtaamiset ovat onnistuneita,
eivätkä aiheuta suuriakaan ongelmia.
Vaikeuksiakin Iuonnollisesti on, mutta
niiden määrää ja vaikutusta yliarvioidaan helposti. ios ongelmia olisi niin
paljon kuin monissa yhteyksissä usein
annetaan ymmärtää, kommunikaatiota kulttuurirajojen yli olisi tuskin lainkaan.
Kolmanteen kulttuurienvälisen viestijän virheeseen on heippo sortua erityisesti aihetta tutkiessa ja opettaessa.
Kulttuurinen kuuluvuus nähdään selityksenä lähes kaikkeen mahdolliseen
ja mahdottomaan, erityisesti ongelmun. Tästä esimerkkinä on vaikkapa
rikollisuuteen liittyvä uutisointi. Kun
syntyperältään ruotsalainen tekee rikoksen, selittävää tekijää etsitään olosuhteista, kasvuvuosista ja persoonalIisuudesta. Mutta kun rikoksen tekijänä
on maahanmuuttaja, on selittävänä tekijänä usein se, että rikollisen kulttuuri
poikkeaa ruotsalaisesta.
Edellä mainitut esimerkit ovat varmasti tuttuja monelle lukijoista, asiayhteydet vain saattavat vaihdella ko-
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kemusten mukaan. Sudenkuoppien
välttämiseksi on itse kullekin varmasti
tarpeen tarkastella oniia asenteitaan, arvojaanja tietojaan. Kyseenalaistamisen
taito siis kunniaan! Uusien käsitysten
mukaan kyvykäs kulttuurienvälinen
viestijä onkin henkilö, joka haluaa oppia tuntemaan lähimmäisensäja tämän
edustaman kulttuurin erityispiirteitäja
pystyy arvostamaan niitä ja joka samanaikaisesti on vähättelemättä omaa
kulttuuriaan ja kulttuurisia tietojaan ja
taitoj aan.
Kurssillamme opiskelijoiden tehtävänä oli tarkastella itse valitsemaansa
aihepiiriäjuuri kulttuurienvälisen viestinnän näkökulmasta. Aineita ja esitelmiä syntyi mm. suomenruotsalaisuudesta verrattuna ruotsinsuomalaisuuteen, meänkielestä Tornionlaaksossa,
kahden kulttuurin välimaastossa, sekä
niinkin arkisesta aiheesta kuin almanakan käyttötavoista suomalaisessa ja
ruotsalaisessa kulttuurissa.
Kulttuurienvälinen viestintä on niin
Mälardalenin korkeakoulussa kuin
Ruotsin muissakin suomea opettavissa
laitoksissa uusi kurssi. Korkeakoulussamme aineessa on aiemmin järjestetty
yksivuotinen maisterinkoulutus ja kuluneena Iukuvuonna juuri artikkelin
esittelemä kurssi. Olisi toivottavaa, että
jokainen kulttuuriryhmä, esimerkiksi
saksalais-ruotsalainen tai englantilaisruotsalainen, saisi oman kurssinsa. Seuraava suomalais-ruotsalaisen kulttuurienvälisen viestinnän kurssi järjestetään Mälardalenin korkeakoulussa
kevätlukukaudehla 2007.

Kirjoittaja toimii Mälardalenin korkeakoulun Suomen kielen ja kulttuurin keskuksessa laitossihteerinä, tutkimusassistenttina
ja tuntiopettajana.

Suomen opiskelua aikuisiällä
Christine
Lalander

Suomella on aina ollut erityinen paikka
sydämessäni. Aitini syntyi Helsingissä,
muutti Ruotsiin vuonna 1945 ja asui
täällä koko aikuisikänsä. Koska äitini
oli suonialainen, kävin lapsena usein
Suomessa, ja käynnit ovat jatkuneet
kaikkina vuosina. Suomen-vierailuillani "puhuin" suomea serkkujeni kanssaja opinjo varhain noukkimaan keskusteluista ajatusyhteyden. Totuin myös
puhenuottiin ja ääntämistapaan.
Muutama vuosi sitten päätin ryhtyä
opiskelemaan suomea tosissani. Ahoitin
ostamalla vasta-alkajan kirjan. Tarkoituksenani oh opiskehla omin päin, mutta oivalsin jo ensimmäisen luvun jälkeen, että kielioppi oli hankalaa - kieltenopettajana olen tottunut romaanisten kielten rakenteeseen. Suomen kieliopin logiikka oli vaikeasti ymmärrettävissä. Koska kärsivählisyys ej kuulu parhairnpiin ominaisuuksiini, ymmärsin, että minun on mentävä jonkinlaisehle kurssille.

Vajaan kolmen viikon jälkeen tunsin
osaavani hieman suomea.
Intensiivikurssi Suomessa tuntui hyvältä ajatukselta - kieltenopettajana
suosittelin aula, että oppilaani menisivät maahan, jossa kyseistä kieltä puhutaan. Uskon, että kielikylpy on paras oppirnestari. Sanottuja tehty - onnistuin pääsemään Vaasan yliopiston
järjestämähle kesäkurssille. Lähes kolmen viikon intensiivikurssin ansiosta
ystävystyin suomen kieliopin perusteiden kanssa (no, opin ainakin hyväksymään ne). Vihdoin pystyin hakemaan
sanan sanakirjasta, mikä alemmin tuotti
minulle selviä ongelmia, koska en ollut
osannut jäsentää sanan kaikkia osia.
Vajaa kolme viikkoa riitti myös antamaan minulle pienen sanavaraston,
jonka ansiosta tunsin yhtäkkiä osaavani
hieman suomea!
Edistyminen nolhasta sataan tuntuu
mahtavalta, matka sadasta 125:een (tai
pidemmähle) onkin sitten tunnetusti

huomattavasti työhäämpää. Sitenhän
niln sanottu oppimisporras toimii.
Yhiopistotasoinen suomen kielen
opiskelu puolta vauhtia kokoaikatyön
ohehla ej sujunut yhtä hyvin. Niin kauan
kun kyse oh kertauksesta, kaikki meni
hyvin, mutta uutta en ehtinyt koskaan
oppia. Eikä tarvitse kuvitellakaan, että
pelkkä luennoihla käyminen antaisijotakin. Luulen, että kieltenopettajataustani vaikutti minuun, tiedänhän, kuinka
hyvin itse halusin omien oppilaitteni
valmistautuvan tunneille. Niinpä en halunnut ohla yhtään huonompi, vaan tehdä kaikki läksyt ja päntätä. Kun se ej
käynytkään, päätin jättää kurssin kesken.
Olen myös kokeillut opintopiirien
kursseja. Vahitettavasti ryhmämme oh
sihloin hyvin heterogeeninen enkä kuulunut parhaimpiin. Roikuin mukana,
mutta tunsin sielhäkin, että minun oh
pakko käyttää vahmisteluihin vähintään
yhtä paljon aikaa kuin kurssihla käymiseen eikä minuhla valitettavasti ollut
sitä. Luuhen, että taustani vaikutti tässäkin päätökseeni lopettaa kurssi, sillä
halusin ohla valmistautuneempi kuin
mihin aikani riitti.
Myönteisiä puohia on, että sain suomen kielen ansiosta äitini kanssa uuden
yhteisen harrastuksen. Hän auttoi minua häksyissäni usein ja mielellään ja
keskustehimme kielen vaikeuksista ja
ongel mista.
Nykyisessä elämäntihanteessani minulle sopii parhaiten intensiivinen kesäkurssilaisuus. Silloin saan nimittäin
suomen, kiehiharjoittelun yms. hisäksi
myös mahdohlisuuden kulttuurikokemuksiin itse paikalha. Olen ollut kiehikurssihla Kuopion seudulhajaVaasassa,
ja ensi kesäksi suunnittelen Jyväskyhään lähtemistä. On hauska käydä
teatterissaja mennä kuuntehemaan musiikkia, syödä suomahaista ruokaa, käydä Suomen museoissa jne. Suomen
oppiminen merkitsee minulle paljon
enemmän kuin suomenkiehisten tekstien lukemista ja ymmärtämistä. Ta-
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voitteenani on ymmärtää paremmin
suomalaisten mentaliteettia ja elämäntapaa, Suomen historiaa ja kulttuuria.
Minusta on uskomattoman hienoa,
että kieltä voi oppia niin monella tavalla. Eri yksilöt tarkoittavat kuitenkin
kielenoppimisella eri asioita. Minulle
kaikkein paras keino on siis, että matkustan Suomeen ja yritän siellä intensiivisesti pelkästään kohentaa kielitaitoani ja tietämystäni kaikesta muusta
sellaisesta, mikä on tyypillistä suomalaista.
Kun kyse on kielen oppimisesta aikuisiässä, mukana on monta muuttujaa,
joita ej ole opiskellessamme kieltä koululaisina. Monilla aikuisilla on estoja
eikä heidän ole helppo matkia (mikä
on tärkeätä, kun opettelee uutta ääntämystäja äänteitä). Koska olin kuullut
suomea koko elämäni, se ej ollut suurin
ongelmani. Muita ongelmia, joita aikuisilla saattaa olla inuttajoita nuorilla
ej ole samassa määrin, ovat suoritusesteet; on vaikeampi riäyttää, ettei onnistu tai ettei ymmärrä sellaista, minkä
uskoo kaikkien muiden ymmärtävän.
Kysyminen ej ole yhtä helppoa. Lisähankaluuksia tuottaa se, että ajkujset
ejvät hyväksy toteamusta "näin vajn
on" yhtä helposti kuin nuoret, vaan
haluavat selityksiä, joita ej ehkä aina
ole saatavjssa ja joita kieliopinnoissa

ej ennen kajkkea edes aina tarvjta.
On sanottu, että mitä useamman kielen taitaa sitä helpompi on oppia vielä
yksi. Olipa niin taj näin, ajattelen sitä
kuitenkin joskus silloin, kun minusta
tuntuu, että olen juuttunut paikalleni
oppimisportailla. Harjoitus tekee tunnetusti mestarin, ja uskon että kielen
oppiminen ajkuisena vie enemmän ajkaa kujn lapsena (joudun tarkistamaan
jokaisen uuden sanan sanakirjasta huomattavasti useamman kerran kuin silbin, kun olin nuori ja opiskelin uusja
kieliä). Aikuisena sen sijaan ehkä ornaksuu helpommin eri ilmaisujaja pystyy
tukeutumaan kokemuksiinsa, mikä
helpottaa muistamista ja oppirnista.
Äitini ej valitettavasti enää elä, mutta
minusta tuntuu, että ymmärrän häntä
paremmin nyt, kun olen itse paneutunut
hänen jsänmaahansa ja kieleensä. Suomalaiset sukulajseni kannustavat mjnuajatkarnaan opintojani,ja saatan chkä päästä tavojtteeseeni, sijs pystyä lukemaan yksinkertaisia tekstejä (esjmerkjksi kirjeitä ja sukupapereita) ja käymään yksinkertaisia keskusteluja. En
toki luovuta jhan helposti - nijnullahan on suomalajsta sjsua!

Kirjoittaja toimii opintorehtorina Tukholman vliojnston Tuikki- ja kääniäjäinstituutissa. Suon,ennos: 1-lannele Eniuib

Matematiikkaa äidinkielellä
Leena
MannonenRudka

Koulumme sijaitsee Uppsalassa Gottsundan kaupunginosassa, joka on koko
35-vuotisen olemassaobonsa ajan ollut
tyypillinen sijrtolajsalue. Koulussamme kukoistavat monet kieletja eri kulttuurit. Oppilaista noin 70 prosenttia
puhuu äjdjnkjelenään muuta kujn ruotsia. Myös monet henkilökunnasta ovat
maahanmuuttajia. Koulun pihalla ja
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opettajanhuoneessa voi hyvinkin kuulla tusinan verran eri kieliä.
Noin viisi vuotta sitten me keskiasteen opettajat aloimme huolestua yhä
enemmän siitä. että siirtolaisoppilaamme eivät selvinneet valtakunnallisista
matematiikan kokeista. Kompastuskivenä olivat jatkuvasti myös BOKUP-

kielitestissä matemaattista ajattelua
vaativat tehtävät.
Koska oppilaittemme ruotsin kielen
taso oli yleisesti ottaen alhainen, tiesimme, että monet heistil eivät ymmärtäneet matematlikan opetuksessa
käytettäviä sanoja ja käsitteitä, jotka
eivät suinkaan ole arkikieltä. Yksi
tärkeimmistä syistä siihen oh, että koulussamme opetus aineessa ruotsi toisena kielenä (ruotsi 2) oli vuosien mittaan karsittu minimiin. Päätimrne tehdä
asialle jotakin; päätimmc satsata oppilaiden äidinkieleen. Aloitimme vaatimattomasti, ilman mitään lisäresurssej a.

Oppilas ej ehkä ymmärrä sanojen
merkitystä opetuskielellä eikä omalla
äidinkielellään.
Kahdesti viikossa jaoimme oppilaat
omakielisiin ryhmiin. Ryhmä sai sanalhisen tehtävän, joka luettiin ensin öäneen ruotsiksi. Sitten siitä keskusteltiin
omalla kielelläja eri ratkaisumalleja etsittiin. Muutaman viikon päästä oppilaat alkoivat vahittaa: "Det här är för
svirt." Kävi ilmi, että he olivatjo oivaltaneet ongelman perussyyn: he eivät
ymmärtäneet tekstin sisältöä. Kun tehtävän kuusi avainsanaa ovat apelsinjuice, späda, hälla, tilibringare, gå åt
ja avrunda mutta oppilaat ymmärtävät
ainoastaan appelsiinzjuissin, on sehvää,
että ratkaisua ci löydy - el ruotsiksi ejkä äidinkielellä.
Aloimme sitten ruotsi 2 -tunneilla
ihan suurennuslasin avuhla etsiä vaikeita sanoja. Juttelemahla omin sanoin
ja piirtelemällä yritimme iöytää sanoille sehityksen. Hankalat sanat kirjoitettiin lapuille, jotka vietiin äidinkielenopettajille. Kun omakielinen selitys oh
saatu, lappuset liimattiin "matikkaseinähle" muistin tueksi.
Koska koulumme oh osahhistunutVanadis-nimiseen EU-projektiin, meihle
taljoutui seuraavana lukuvuonna mah-

dollisuus jatkaa ja kehittää matematiikan opetustamme. Aloitimme yhteistyön siirtolaisoppilaiden äidinkielenopetustajäljestävän viraston kanssaja
saimme mukaamme arabian- ja soraninopettajat. Jotta ohisimme saaneet
enemmän yhteistä tietopohjaa, osalhistuimme mm. Uppsalan yliopistossa
järjestetyhle kurssihle, jonka aiheena oh
monikielisyys ja matemaattinen kyky.
Aloimme työskennehlä" neliön joka
nurkassa": kotiluokassa, ruotsi 2 -tunneilla, äidinkielen tunneihlaja kotona.
Kotiluokassa pidimme kerran viikossa laboratiivisen kaksoistunnin. Siinä ohivat mukana sekä luokanopettaja
että ruotsi 2 -opettaja. Kaikki tehtävät
luettiin ääneen, niistä keskusteltiin, taulukot ja diagrammit "sovitettiin" tekstim. Jokainen oppilas sai tehtäväkseen
suunnitellaja sisustaa oman huoneensa
konkreettisen materiaahin avulla. Mittakaavat, pituudet, korkeudet, piirit ja
pinta-alat muokattiin kaikki sormien
avuhla ymmärrettävään asuun. Kukin
kirjoitti omaan raporttivihkoonsa, mitä
oli tunnin aikana tehnyt.
Ruotsi 2 -tunneilha ahoimme laatia
sanahistoja, joihin keräsimme tärkeitä
sanoja ja käsitteitä matematiikan kirjoista. Sanoista kirjoitettiin esimerkkejä,jotka ainajohlakin tavoin hiittyivät
oppilaiden omaan kokemusmaailmaan.
Sanahistat vietiin sitten äidinkiehen
tunneihle. Ruotsinkiehiset sehitykset ja
esimerkit käytiin läpi omalla kielelläja
ne kirjoitettiin oniihha aakkosilha, minkä
jähkeen ne ohivatkin vahmiita kotiin
vietäviksi. Ne oppi haat, joiden kotikiehi
ci ohlut arabia tai sorani, täyttivät omakieliset sarakkeet vanhempiensa tai
sisarustensa avuhha.
Oh todelha yh lättävää ja ilahduttavaa,
miten innokkaasti kodit osalhistuivat
yhteistyöprojektiimme. Yksi positiivisimmista palautteista ohi, kun erään
Ruotsissa syntyneen hibanonihaisen oppihaan äiti totesi, että hänen tyttärensä
oli vihdoinkin alkanut ymmärtää matematiikkaa.
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Uudissanoja laidasta laitaan
Uudissanaterveisissä on tällä kertaa sanoja eri aloilta. Myös
sanoj en tyyli sävy vaihtelee slangista virkakieleen. Yhteistä
sanoille on vain, että ne on poimittu Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kokoelmiin vuoden 2005 aikana, eivätkä ne siis
vielä ole mukana Kielitoimiston sanakirjassa, joka esiteltiin
Kieliviestin numerossa 2/2005.
energiamerkintä uuden tai peruskor
Koonnut

Riitta
Eronen
Kotimaisten
kielten
tutkimuskeskus

jatun rakennuksen energiankäytön
taloudellisuutta osoittava tieto,
jonka EU vaatii ilmoitettavaksi

Jähisuhdeväkivalta perheväkivalta,
esim. puolison pahoinpitely

mesettäa, olla mesessä sig. keskustella Internetissä tietokoneen
Messenger-ohjelman avulla

muistitikku atk tietokoneen levykettä, CD-!evyä tai muistikorttia
vastaava pieni esine

nude värin nimenä: beesi, vaalean

taulutelevisio litteäruutuinen
televisio

tuunata (engi. tuning = ' virittää')
muokata valmis esine persoonallisemmaksi esim. maalaamalla tai
koristelernalla se

vertaisverkko tietokoneverkko, jossa
koneet toimivat sekä palvelimina
että asiakkainajajoiden avulla
voidaan muun muassa levittää
musiikkia tai elokuvia

vuoroasuminen lapsen asuminen
vuorotellen kummankin vanhemman Iuona avioeron jälkeen

ihon värmen; muotiväri mm.
meikissä.

numeroristikko ristisanatehtävän
tapainen numerotehtävä (varsinkin
japanista saadun lainasanan sudoku
vastineena)

Toimituksen lisäys
Ruotsissa vuoroasumista vastaava termi on växelvist boende. Tässä yhteydessä
mainittakoon myös käsitteet lähivanhempi (boförälder) ja etävanhempi (frånlevande förälder). Lähivanhempi on eronneista vanhemmista se, jonka kanssa
lapsi asuu, etävanhempi taas se vanhemmista, joka asu erillään lapsesta.
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Opetuskieli tilanteen mukaan
Kaksikielisten lasten opettamisessa on johdonmukaisia periaatteita. Kuitenkin opettajalta vaaditaan harkintakykyä, kun hän
ratkaisee, missä tilanteessa toinen kieli on otettava avuksi.

Tuija Into
Korn esjö

"Kynnys on rajana: sen toisella puolella oppilaat puhuvat ruotsia ja toisella
suomea", oli vanhan konkarin neuvo
ensimrnäistä opettajantointani aloittaessani. Tehtväni oli opettaa ruotsia
suomenkielisellä ala-asteella. Kollegojen kanssa puhuimme luonnollisesti
suomea, mutta oppilaiden kanssa pyrin
aina käyttämään ruotsia myös oppituntien välisellä ajalla, olihan minuun iskostettu opiskeluaikanani - sekä opettajankoulutuslaitoksen pedagogiikanja
metodi ikan tunneilla että yliopiston
kaksikielisyyttä käsittelevillä opintojaksoilla - opettajan kielenkäytönjohdonmukaisuuden tärkeyttä: yksi aikuinen, yksi kieli. Tämä periaate tuntuijarkevältä ja selkeältä. Mutta oppilaat,
jotka - monesti helpotuksekseen - huomasivat minun puhuvan myös suomea,
halusivat usein puhua kanssani sitä, jolbin vastasin velvollisuudentuntoisesti
ruotsiksi. Jotta olisin tässä tilanteessa
pystynyt pitämään säntillisesti kiinni
säännöistä, oli tuo vanhan kokeneen
"kynnysneuvo" tarpeen. Oppilaat vaihtoivat suomen ruotsiksi luokkaan astuttuaan.

Ruotsin puhuminen suomenkieliselle
oppilaalle ej aina tunnu Iuontevalta.
Kuinka käyttökelpoisia nämä oppimani periaatteet - kynnys rajanaja yksi
aikuinen, yksi kieli - ovat nyt, 15 vuotta ja kuusi koulua myöhemmin? Mielestäni periaatteet ovat yhä ajankohtaisia, mutta eivät ehdottomia. Niiden
käytäntöön sovellutus riippuu tilanteesta ja oppilaasta.
Ensinnäkään ruotsin puhuminen
suomenkieliselle oppilaalle ej aina
tunnu luontevalta. Kyseessä on usein
tunnepitoinen tilanne: oppilas kertoo
suomeksi jostain hänelle tärkeästä
asiasta, johon minun opettajana on

reagoitava tunnepitoisesti. Silloin eivät
ruotsin sanat aina tunnu aidoilta. Oppilaiden välisissä konfliktitilanteissa on
myös ruotsin kielen käyttöä tärkeämpää saada viesti aidosti perille. Myös
keskustelu vakavista, tunnekuohuisista asioista, tuoreimpina esimerkkeinä
Anna Lindhin murha ja hyökyaaltoonnettomuus, on monesti Iuontevarnpaa suomeksi. Oppilaat vaistoavat tunneilmaisun aitouden. Kurinpalautukset
pidän myös nykyään suomeksi, mikä
on suunnaton helpotus, koska suomen
kielen sanat soljuvat sopivan voimakkaina. Kun oppitunti alkaa, vaihdan
kiehtä, mikä on samalla selvä merkki
oppilaille siitä, että edellinen suomeksi
selvitelty asia on tältä erää käsitelty.
Toisekseen ruotsinsuomalaisten oppilaiden suomen kielen taito on mielestäni heikentynyt huolestuttavasti urani
alkuajoista. Siksi olenkin vakuuttunut
siitä, että oppilaille tuhisi tarjota mahdohhisimman monta tilaisuutta käyttää
suomen kieltä päivittäin. Siksi vastaankin nykyään oppilaalle suomeksi,
mikäli tämä silhä kielellä minua puhuttelee tuntien vähisehlä ajalla. Minulha on
myös ollut oppilaita, joiden suomen
kielen taito on olhut lähes olematon
kouhuun tulhessaan. Kun tälhainen oppihas puhuu minulle spontaanisti suomeksi, en takuulla edistäisi oppilasta
saavuttamaan koulun tavoitteiden edellyttämää aktiivista kaksikiehisyyttä, jos
vastaisin ruotsiksi.
Entä kynnyssääntö? Nykyisessä työpaikassani minun ej ole tarvinnut entyisesti mainita koko sääntöä. Kun tunti
alkaa, puhumme ruotsia. Ruotsin opettajana on kannustavaa nähdä, että hejkoimmatkin ruotsinosaajat yrittävät
saada itseään ymmärretyksi ruotsiksi,
vaikka hyvin tietävät, että voisivat sanoa saman nopeammin ja helpommin
suomeksi. Toisaalta haikeudekseni
näen päivittäin, miten ilmid nimeltä
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kielellinen integroituminen toimii käytännössä: kun ympäristö käyttää ruotsia, sinäkin alat käyttää sitä. Suomen
kielen osaamisen tasosta huolestuneena
olenkin - silläkin uhalla, että saan ruotsin kielen oppirnisen tärkeyden puolestapuhujat takajaloilleen - alkanut oppilaan törmättyä hänelle tuntemattomaan
sanaan, sanontaan tai ilmiöön kääntää
sen suomeksi sen sijaan, että selittäisin
monisanaisesti ruotsiksi. Useimmiten
onnistunkin. Mutta silloin tällöin oppilaiden niukka sanavarasto molemmula kielillä nujertaa, esimerkiksi kun
kolmasluokkalainen ej ymmärrä sanaa
flittig ejka Ijioin sanaa ahkera. Silloin
ej auta rnuu kujn selittää ja kuvajila,
sijnä toivossa, että oppilas oppisi edes
yhden uuden sanan koulupäivän aikana.

Entä oppilaat? Sekoavatko heidän
päänsä opettajan vajhtaessa kielestä
tojseen? Kokemukseni mukaan ei. Ylipäätään oppilaat tuntuvat niin tottuneilta kielten vaihtojhin - onhan joukossa kolmjkjeljsjäkin oppilaita - ettei
heitä härjtse ruotsin opettajan kielenvaihto suomen ja ruotsin välillä.
Periaatteita unohtamatta kokemukseni mukaan on kielen val jnnassa opettajan kuitenkin luotettava omaan harkintakykyynsäja käytettävä sitä kieltä,
mikä ennen kaikkea oppjlaalle mutta
myös opettajalle itselleen tuntuu luontevimmalta kussakjn tilanteessa.
Ki,joitt ala toipnij ruotsin ja eng/ann in
opettajana Kistan ruotsinsuo,nalaisessa
koulussa.

Kaksi kieltä ja identiteettiä?
Mitä kaksikielisyys merkitsee? Merkitseekö se kahteen en
kulttuuriin kuulumista? Pitääkö niistä kahdesta valita se, johon
mieluummin haluaa kuulua, vai voiko kuulua yhtä paljon
kumpaankin?

Aino
Gröndahi

Kun aloitin lukion, kaikki oli uutta ja
vähän pelottavaa. Uusi luokka, uudet
jhmiset, opettajat ja uusi tapa oppia.
Olin njmjttäjn aiernmat yhdeksän vuotta käynyt vapaakoulua, jonka opetus oh
monella tavalla erilaista kujn kunnallisen koulun opetus. Kokeita ej esimerkiksi ollut.
Koulutjianne ci ollut ainoa tekijä, joka muuttuj elämässäni. Suhtautumisenj
kaksikielisyyteen muuttui täysin. Lukion alku olj jtsetutkiskelun aikaa, täynnä
kysymyksiä, joihin ej vieläkään ole lopullisja vastauksia. Seitsemänvuotiaana oljn liian nuori tuntemaan sellaisja

sanoja kujn mon ikulttuurinen, monikielinen ja syntvperä. Minä yksinkertaisestj oljn Ajno luokassa, jossa kajkkj
puhuivat samaa kieltä: ruotsja. Ja mjtä
kyseenalaistamista sejtsemänvuotiaalla
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olisi voinut olla? Kaikki tuntui kovin
luonnolhiselta.
Rupesin miettimään tuota tilannetta
vasta vuosia rnyöhemmin, kun äitini
kerran kysyi, nolottiko minua hänen
aksenttjnsa "muiden" kuuhlessa hänen
puhuvan ruotsia. En ollut varma mitä
sana aksentri merkitsi, eikä päähäni ollut aiemmin pälkähtänyt ajatella
"meitä" ja "muita". Tietoisuus "meistä"
ja "muista" tuli minulle joka tapauksessa kohta hyvin selväksi. Aika kului
ja pian olin erittäin tietoinen äitinj aksentista. Minulle oli kohta selvää, että
hänellä oli sehlainen, selvää, että muilta
vanhemmilta se puuttui, ja ymmärsin
vähitehlen, kuinka paljon itse asiassa
pohdin näitä asioita. Mistä tunne enlaisuudesta tuhi? Juuri erilaisuuden tun-

ne seurasi minua yläasteelle saakka.
Miksi minun, ci kenenkään muun, äidin puhe erottui joukosta? Ajattelivatko
opettajat, rnuut oppilaat ja vanhemmat
titä? Kai he sentään huomasivat eron?

Muumi, suomi tai perkele
Ala-asteella kl jnnitettiin huomiota siihen, että minulla oli suomalainen tausta. Usein sam kuulha muumi, suomi tai
perkele. En tänäkään päivänä osaa
sanoa, mitä vartenjuuri minun taustani
huomioitiin. Luokalla oli tyttö, jonka
vanhemmat olivat Virosta. Sitä kukaan
tuskin tiesi, puhurnattakaan virolaisen
taustan huomioimisesta. Johtuiko tämä
siitä, että tytön vanhemmat puhuivat
riikinruotsia? Etta••"eri1aisiutta' ej huomannut samalla tavalla kujn äitini puheessa? En tiedä vastauksia näihin kysyrnyksiin. Tiedän vajn, etteivät ne helpottaneet kasvavaa tunnetta siitä, että
olisi helpompi, ios osaisjn ja puhuisin
vajn yhtä kieltä: ruotsia.
Olisi helpompaajos puhuisin ruotsia,
jos sukulaiseni asuisivat täällä eivätkä
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Suomessa, iotta joka tapaarninen ej
vaatisi pitkäaikaista suunnittelua. Ohsi helpornpaa, ios perheeni olisi tavahhinen ruotsalainen perhe. Perhe, jonka
ej tarvitsisi huomata ympäristön tuijottavan hämilhään äidjn keskustehlessa
tyttärensä kanssa. Ruotsalaisuudesta
poikkeaminen oli selvästi ongelma.
Identiteetti, johon kuului muutakin
kuin tavalljnen ruotsalaisuLlsja ruotsjn
kielj, olj este pikemminkin kuin mjtään
muuta.
Lopulta lukio kujtenkjn alkoi. Yhtäkkiä oljn koulussa, iossa olj 3 000 oppilasta, eikä 150, mjhjn oljn tottunut entisessä, pienernmässä koulussani. Hetj
ensimmäisinä päivinä tapahtui pieni
jhme, joka saj minut avaamaan silmäni. Koulun käytävillä kulki oppilaita,
joiden puhetta en ymmärtänyt. He puhujvat venäjää, saksaa, arabiaa, ranskaa
tai englantia. Koulun käytävihlä el ollut
poikkeavaa puhua muuta kieltä kujn
ruotsia. Seohijopaluonnolhista. Oh luonnol lista poiketa normjsta, ruotsalaisuudesta.
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Oli kuin nuoruudessani olisi alkanut
uusi jakso. Mitä enemmän kieliä kuulin
käytävillä, sitä enemmän rupesin miettirnään omaani. Näiden kielten puhujathari olivat luultavasti oppineet puhumaan kotonajotakin muuta kieltä kuin
ruotsia, ehkä heillä oli perhe tai sukulaisia, jotka olivat joskus rnuuttaneet
muualta maailmasta Uppsalaan. Aivan
kuten minun äitini. He olivat kuin minä,ja minä olinkuinhe. "Me"ja"muut"
olivat yhtäkkiä sanoja ilman merkitystä.

Suomalaiseen huoneeseen
Aloin rakentaaja kehittää itsessäni sitä
puolta, jota olin tähän mennessä yrittänyt painaa unohduksiin. Vertaan identiteettejä huoneisiin, kun kerron, että
ohin aiemmin tuntenut seisovani ruotsalaisessa huoneessa, pää kääntyneenä
pois suornalaisesta huoneesta. Edes
suomea puhuessani en halunnut nähdä
suomalaisen huoneen ovea. Nyt käänsin katseeni kohti tuota suljettua ovea,
jonka takana odotti tutkimaton maailrna. Maailrna, joka kuului minulle.
Raotin ovea, ja huomasin sen takana
mahdollisuuksia, jotka olivat aina olleet siellä odottarnassa minua. Avautui
maailma, joka oli uusi, jännittävä ja
vähintään yhtä suuri kuin ruotsalainen
maailmani. Kysyin isoisältäni Suomen
historiasta ja hän vastasi kertomahla
ohleensa mukana vaikuttamassa siihen
sodissa 1900-luvuhla. Kysyin äidiltä
suomen kielestä, ja sain asiantuntevia
vastauksia hänen vastatessaan kysymyksiini suomenopettaj ana. Kaivoin
esihle vanhat rakkaat Värttinä-kasettini,
jotka olivat ohleet kuin piilossa laatikon
pohjahla. Lukion toisella luokalla kirjoitin aineen, jonka aiheeksi valitsin
talvi- ja jatkosodan. Aineen vähimmäispituus, jota useimmat luokkalaisistani eivät yhittäneet, oli viisi sivua. Kirjoitin 22-sivuisen aineen.
Hain itsessäni puolta, joka ej ennen
ollut nähtävissä. Löysin sen, ja olen
siitä kiitolhinen. Toinen identiteettini on
rikkaus,ja olen saanut sen aivan ilmaiseksi. Usealla ej sellaista ole, he eivät
ole kaksikiehisiä, eikä heillä ole rnahdollisuutta käydä toisessa maassa tu-
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tustumassa toiseen kulttuuriin vieraillessaan sukulaisten luona. Minulla on
mahdolhisuus oppia ja nähdä asioita
kahdesta näkökulmasta sen ansiosta,
että minuhla on kaksi taustaa, joihin
voin kokemuksiani verrata. Luen espanjaa ja osaan Iausua r-kirjaimen sanassa perro, koska kirjain lausutaan
suomeksi samalla tavoin. Suomentaitoni ansiosta minun ej myöskään ole
vaikea muistaa, että espanjan u:ta ei
lausuta ruotsalaisittain lähes y:n kaitaisesti. Luen saksaa, ja kuinka olisinkaan voinut oppia sen sanavarastoa,jos
en olisi pystynyt vertaamaan sitä ruotsin sanastoon? Voin suhteuttaa kaiken,
mitä teen, näen ja Iucn kahteen eri kieleen ja kulttuuriin.
Ala-asteella minulla oli lyhyen aikaa
iuokkatoveri, jonka isä oli suomalainen. Muistan, kuinka minä ja ystäväni
puhuimme joskus suomea keskenämme iltapäiväkodissa. Puheemme keskeytti henkilökunta, joka nuhtehi meitä
sanomahla, ettei "sovi puhua muuta
kuin ruotsia, nhin kuin kaikki muutkin
täällä. Muutenhan joku voi tuntea itsensä ulkopuohiseksi !"

Seiniä ej enää ole
Muistan rnyös, että ensimmäisessä koulussani oli vähintään neljä lasta, joiden
vanhemmista toinen on Suomesta. Kun
lapsistajoku huomautti taustastani kutsumalla rninua esimerkiksi "muurniksi", saatoin sanoa heihle: Mn minä ole
enemmän 'muumi' kuin sinä. Ainoa ero
meissä on, että minä osaan suomea."
Heidän vanhempansa eivät ohleet opettaneet lapsiliensa suomea, kuten oma
äitini. Se on harmi, lapsihle etenkin. Heillä ej tänä päivänä ole samaa mahdollisuutta kuin minuhla mennä suomenkiehiseen yliopistoon, ohla osahhisia suomalaisessa kulttuurissa ja puhua sukulaistensa kanssa ilman tulkkia.
Nykyään kiehihuoneideni ovet ovat
auki. En oikeastaan seiso kummassakaan huoneessa, vaan uudessa huoneessa, johon mahtuu sekä suornalaisuus että ruotsalaisuus. Seiniä huoneiden ja identiteettien välillä ci enää
ole. Minuhla on kaksi identiteettiä, jotka
ovat osa sitä kokonaisuutta, mikä olen.

En tiedä, johtuiko aikainen tunne
ulkopuolisuudesta ainoastaan koulusta
ja heterogeenisestä Iuokastani. En tiedä, olisiko ulkopuolisuuden tunne ollut
pahempi, jos olisin itse murtanut suomeksi tai jos taustani olisi ollut esimerkiksi Lähi-idissä. Tiedän, ettei minua auttanut, ettäjo tarhassa niuut lapset kohottivat kul makarvojaan vaatien
selitystä, kun kerroin heille nimeni -

Aino. Tiedän, että jos en olisi jossain
vaiheessa huomannut, miltä todellisuus
näyttää monine kulttuureineen ja idelineen, en osaisi arvostaa omaa monikulttuurisuuttani sinä lahj ana mikä se
on.
Kirjoittaja on uppsalalainen lukiolainen.
1-län käv Katedralsko/anjssa vhteiskuntat,eteellisen ohjel'nan vii,neistä luokkaa.

Lcistenku (ttu un'a

Suomen suurlähetystön banketttisalissa vietettiin viime elokuussa lastentapahtumaa Pienlähelystöt suurlähetystössä. Lähetystössä kävi
silloin noin 200 ruotsinsuomalaista lasta. Ruotsinsuomalainen kielilautakunta osallistui tapahtunian suunnitteluun ja toteuttamiseen, ja
toiminnanjohtaja Paula Ehrnebo kirjoitti Kieliviestiin 3/2005 oman
kokemuksensa tapahtumasta. Tässä tapahtuman onnistumisesta kertovat
työryhmän muut jäsenet.

Lapsissa ruotsinsuomalaisuuden tulevaisuus
Anne
Eriksson

Suomen Tukholman suurlähetystö näkee merkittäväksi tehtäväkseen ruotsinsuomalaisuuden ja suomen kielen
aseman edistämisen Ruotsissa. Ruotsinsuomalaiset lapset ovat tässä työssä
tärkeä kohderyhmä.
Suurlähetystöt mielletään aikuisten
maailniana. Suljettujen porttien ja ovien takana liikkuu usein tummapukuisia miehiä. Lasten äänien kaikuminen
suurlähetystön seinien sisäpuolella on
harvinaista herkkua.
Idea ovien avaamisesta lapsille ej
syntynyt yhdessä yössä, vaan se oli pikemminkin pitkän prosessin tulos. Osallistun säännöllisen epäsäännölhisesti ns.

suomenkielisen esikouluverkoston kokouksiin. Näissä kokouksissa tapaan
suomenkiehistä esikouluhenkilöstöä.
Kokouksia pidetään myös esikoulujen
tiloissa, jolloin olen päässyt kurkistamaan ruotsinsuomalaisten lasten arkeen.
Pitkään oli hiljaisena kysymyksenä
mielessä, mikä olisi suurlähetystön keino kohdata näitä ihmisiä. Jotakin liikahti mielessä, kun tapasin taitehija
Markku Huovilan. Kuuliri hänen työtavoistaan lasten parissa ja näin hänen
värikkäitä, miehikuvitusta kiihottavia,
sadunomaisia maalauksiaan. Luulen,
että jo ensitapaamisehla heitin ilmaan
kysymyksen, ohisiko hänellä kiinnos-
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tusta yhteistyöhön.
Tarvittiin vielä muutama kuukausi,
ennen kuin ideaa päästiin kehittämään
toiminnaksi. Ajatusta ryhdyttiin jalostamaan tiimissä, johon lisäkseni kuuluivat taiteilija Markku Huovila, toiminnanjohtaja Paula Ehrnebo ja esikoulunopettaja Varpu Furu.
Tapahtuma sai kaksi tavoitetta: tarjota positiivisia Suomi-elämyksiä Ruotsissa kasvaville, uusille ruotsinsuomalaisille sukupolville ja tutustuttaa heidät
Suomen suurlähetystöön.
Kohderyhmäksi määriteltiin esikoulujen ruotsinsuomalaiset lapsiryhmätja
ruotsinsuomalaiset koululaiset sekä
seurakuntien ruotsinsuomalainen lapsityö.

Mitä suurlähetystössä
tapahtui?
Markku Huovila täytti tilan kuvillaan:
tauluilla ja satuhahmoilla. Lapset saapuivat suurlähetystöön pääsylippunaan
piirustus suurlähetystöstä. Kaikki piirustukset asetettiin näytteille.
Tilaisuuden emäntänä sain aivan ensimmäisten joukossa saapuvalta lap-

siryhmältä kysymyksen: "Otetaanko
me kengät pois?" Spontaani vastaus
011: "Kun eivät aikuisetkaan ota kenkiä
pois taidenäyttelyssä, niin lapsetkin
saavat pitää kengät jalassaan."
Useimmiten lapset aloittivat tutustumalla Markku Huovilan esillä oleviin
töihin. Niiden virittämänä oli taiteilijan
opastamana helppo siirtyä taiteilijaksi
itse. Tavoitteena oli tapahtumaan osallistuneiden lastenja taiteilijan yhteinen
taideteos. Markku Huovila aloitti purtämällä lasten toivomia eläinhahrnoja
ja lasten tehtävä oli niiden piilottaminen. Paikalla oli aina Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan edustaja jututtamassa lapsia ja kuulemassa, miltä
ruotsinsuomalaisten lasten suomi kuulostaa.
Tapahtuman päätteeksi ovet avattiin
aikuisille. Ideaa kiiteltiin ja sille toivottiinjatkoa. Tätä tapahtumaa ej sinällään
voi toistaa. Se oli tarkoitettu kertaluonteiseksi, mutta positiivinen vastaanotto
velvoittaa miettimään, miten jatkamme.
Kirjoittaja on Suoinen sl(urlähetvst(in sosiaaliai'ustaja.

Myönteinen Suomi-elämys
Varpu Furu

Lähetystön jäijestämä tapahtuma antoi lapsille ikimuistoisen, myönteisen
Suomi-elämyksen, jossa he saivat itse
olla mukana aktiivisesti.
Kutsukirje oli lähetetty esikouluihle,
kouluilleja myös vanhemmille. Opettajat saivat arvioida, minkä ikäisille
lapsille ohjelrna on sopiva. Meidän esikoulustamme saivat yli kolmevuotiaat
lapset ja kaikki opettajat lähteä tutustumaan suurlähetystöön pienissä
kahden opettajan ja kuuden lapsen
ryhmissä.
Ennen tutustumiskäyntiä lapset saivat katsella kutsukortissa ohlutta kuvaa.
Kerroimme myös, että "taiteihijasetä"
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Markku on maalannut monta kiehtovaa
taulua, joihin saamme tutustua täählä
Tukholmassa sijaitsevassa isossa suomalaisessa talossa. Kerroimme siis, että
menemme tutustumaan sekä taidenäyttelyyn että lähetystöön.
Lapsihle annettu etukäteistehtävä,
suurlähetystön piirtäminen oman miehikuvan pohjalta, synnytti monenlaisia
kuvia, esimerkiksi tyttöjä, autoja, lohikäärmeitä ja lehmän (onhan se suuri
eläin!). Emme kertoneet lapsille, mitä
suurlähetystöllä tarkoitetaan, koska
olimme utehiaita näkemään mihlaisia
miehikuvia sana heissä herätti. Lasten
reaktioista muistan, kuinka heihle oh

tärkeää, miten sinne lähetystöön matkustetaan ja että heidän piirustuksensa
ovat varmasti mukana.
Lapset katsoivat tarkkaan, kun piirustukset ripustettiin suurlähetystön
seinälle. Tutustumiskäynnin aikana he
kävivät useaan otteeseen tarkistamassa,
että piirustus oli jäljellä. "Tuo tuossa
on minun", he esittelivät ylpeinä.
Lapset jaksoivat katsehla Markun
tauluja yllättävän pitkään. Urvädersgrändin esikoulusta tullut ensimmäinen
ryhmä sai olla mukana, kun Markku
Huovila leikkasi näyttelyyn viimeistä
isoa pupua. Lapset saivat värittää jäljellejääneet ylimääräiset palat ja ottaa
ne mukaansa. Niitä käytettiin koko
kotimatkan ajan mielikuvituksen milkaan, esimerkiksi sahana!
Yhteisen väritystyön lisäksi lapsivieraille oli järjestetty myös syötävää
ja juotavaa. Tarjoilu on jäänyt esimerkiksi esikoulumme viisivuotiaan Emman mieleen: "Me saatiin mehua ja
pullaa."

Sllurliihct vSI( Viii liih(/eiii

Il J/lI(LiOi

Kiitokseksi ja muistoksi osalhistumisestaanja piirustuksistaan lapset saivat
valita mieleisensä Markku Huovihan
tauluja esittelevistä korteista. Korttien
avulla lasten oli helpompi kertoa vanhemmilleen, missä he ohivat ohleet ja
mitä tehneet, kun nämä tuhivat hakemaan heitä esikoulusta: "Me syötiin
pullaa, katottin kuvia, siehlä oli kaneja.
Ja sit sai piirtää pöytään ja paperi oh
kiinni siinä. Se oli hassua!"
Olen vakuuttunut, että lasten aikaisempi mielikuva suurlähetystöstä on
saanut uuden sisählön! Suurlähetystö on
nyt tuttu paikka sekä lapsille että meille
opettajihle, sinne on jatkossa heippo
mennä! Mieleeni on jäänyt yhtenä
positiivisena seikkana, että lapset saivat
osahhistua aktiivisesti ja tehdä taidetta
itse. Myös mukaan saaduissa korteissa
olevat eläinhahmot kiehtoivat: "Minä
vahitsin tämän, siinä on susi!"

Kirjoittaja toi,nii esikoulunopettajana
Urvädersgrändin suomalaisessa esikoulussa Tukholniassa.

,nuka,ui.
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Tunnelmia kuvapellossa
Markku
Huovila

Tunne. Lapsen eläniää ohjailee tunne.
Lapsi syntyy aina äitien ja isien maasta,
vaikkei syntyisikään siinä maassa. Lasta seuraa tunne äitien ja isien maasta,
vaikkei lapsi aina tunne sitä maata. Sen
tunteen välittää kieli, ilman kieltä lapsi
ej jaksa välittää siitä tunteesta, se voi
hajota takaisin maahan kuin auringossa
seisova kumisaapas. Kieli luo lapselle
kuvaa äitien ja isien maasta. Se kuva
on pelto, jossa lapsi kasvattaa omaa kuvaansa. Ja niitä peltoja voi olla monta,
voi olla monta kieltä, joista lapsen kuva
versoaa.
Suurlähetystö tekee lähetystyötä, ej
taivaallista vaan maallista, kaksmaallista. Sekin luo kuvaa, toisesta maasta
toiselle maalle. Se ottaa myös muita
lähetystöjä vastaan, suuria ja pieniä.
Kun sain todistaa, miten suurilukuisia
pienlähetystöjä - suomenkielisiä esikoululaisia ja koululaisia - tulvi Suomen Tukholman suurlähetystön veräjästä sisään, tunsin joutuneeni kasvavaan peltoon. Pelto ej kasva itsestään,
sitä pitää viljellä. Viljely on kulttuuria.
Sain olla mukana kultivoimassa näitä
äitien ja isien kultia, itsekin kultivoituen.
Tilanne oli se, että olin saanut kuvantekijän ominaisuudessa ripustaa bankettisaliin joukon teoksiani, joiden teh-

tävänä oli laukaista lasten mielet luovan fantasian pyörteisimn, houkuttaa ne
sananja kuvan ilmaisuun. Olin kiinnittänyt matalalle alustalle yhteensä kolmisentoista metriä hyvälaatuista piirustuspaperia. Se täyttyi pikavauhtia
elävän kirjavaksi kuin keväisen kukkapellon sarka.
Kun kaksikymmentäviisi paksua öljyliitua iskeytyy samanaikaisesti yhteisen paperin akustiseen pintaan ja alkaa
maalata sitä kahdellakymmenelläviidellä eri tekniikalla, syntyy korvia
hivelevää musiikkia. Ja musiikin bppuessajäljellejää silmiä hivelevä pastellimatto. Minulle se oli viime vuoden
ylevin poikkitaiteellinen musiikkielämys, ja kävin sentään kuulemassa tubettiläisten munkkien kurkkulauluakin
joulun alla Tukholman konserttitalossa.
Kun lapset olivat päästäneet liidut
sormistaan, mitä heihle jäi käteen? Tunne siitä, että he ovat ohleet viljelemässä
äitiensä maata, kutomassa isiensä mattoa. Se tunne ej koskaan kaada heitä
maahan, se ej koskaan selätä heitä mattoon. Entä mitä heidän kieleensä jäi?
Kukkasten siemeniä.
Kirjoittaja on kuvataiteilija. Kieliviestissä
hänen piirroksiaan on ollut vuodesta 2001.

Ensi,nmäiset pienet
taiteilijat saavat
öljyliitunsa ja
tuotapikaa alkaa
valmistua
kolmetoista metriä
pitkä taideteos.
Kuva: Varpu Furu
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Saarten nimien taivutuksesta
Runa
Heikkilä

Monet viettivät tähän aikaan vuodesta
talvilomaansaja matkustavat vaikkapa
Kyprokselle, Rodokselle tai Madeira/le.
Vai matkustavatko he sittenkin Kvprokseen, Rodokseen tai Madeiraan? Saarten nimien taivutusmuodot eivät aina
ole aivan itsestään selviä, joten niistä
onkin annettu suosituksia, joita on vuosien varrella tarkistettu.
Suomal aisia saarten nimiä taivutetaan yleensä sisäpaikallissijoissa, kuten
esimerkiksi Seurasaari - Seurasaaressa - Seurasaareen ja Olkiluoto Olkiluodorsa - Olkiluotoon. Poikkeuksena ovat maa-loppuiset saarennimet,
joita taivutetaan ulkopaikallissijoissa:
Ah%'enannlaa —Ahvena,unaalla - Abe-

nanmaalle.
Vuonna 1958 Suomen Akatemian
kielitoimisto suositti sisäpaikallissijoja
myös ulkomaisiin saarennimiin, esimerkiksi Madeira - Madeirassa - Madeiraan. Jo tällöin monikolliset saarennimet poikkesivat suosituksesta, sillä
monikollisiin nimiin oli vakiintunut ulkopaikalhissijan käyttö: Färraaret Färsaarilla - Färsaarille.
Suomen kielen lautakunta tarkisti
suositusta vuonna 1978 ja totesi, että
eräiden saarten nimissä käytettiin yleisesti ulkopaikalhissijoja (luultavasti
matkailun myötä), eikä sitä voinut pitää
virheenä. Siis taivutusmuodot Capri
Capri/la Capri/le ja Rodos Rodokse/la - Rodokselle olivat hyväksyttäviä.
Vuonna 1978 pidettiin kuitenkin vielä
suositeltavana, että saarivaltioiden nimiä taivutettaisiin sisäpaikallissijoissa,
esimerkiksi Kuuba - Kuubassa - Kuubaan.
Vuonna 2000 suomen kielen lautakunta tarkisti jähleen suositusta. Todettiin, että kun saaren nimi on myös
maan tai hallinnollisen alueen nimi,
käytetään usein ulkopaikallissijaa. Päätettiinkin, että on mahdolhista käyttää
joko sisä- tai ulkopaikalhissijaa: Malta
- Maltassa/Ma/talla - Maltaan/Maltalle ja Gibraltar - Gibraltarissa/Gihraltarilla - Gibraltariin/Gibra/tari/le.

Monikkomuotoisia maan- ja saarennirniä taivutetaan kuitenkin pelkästään
ulkopaikallissijoissa, kuten esimerkiksi
J-Iuippuvuorei - 11uippuvuorilla Huippuvuorille.
Meitä ruotsinsuornalaisia kiinnostavat myös ruotsalaiset saarennimet.
Sisäpaikallissijan käyttö Iienee tavallisinta, kun on kyse suhteellisen pienistä saarista: Tjörn - Tjörnissä - Tjörniin
ja Urö - Utössä - Utöbiön. Toisaalta nykyinen käytäntö on, että nimien taivutuksessa noudatetaan paikahhista tapaa,
eli jos perinteisesti onkin käytetty ulkopaikalhissijaa, samaa käytäntöä voi
hyvin jatkaa. Myös isompien saarten
nimiä taivutetaan sisäpaikallissijoissa:
Gotlanti - Got/annissa - Gotlantiin. Ja
vaikka Malmö ei olekaan saari, tässä
yhteydessä voi rnuistuttaa, että kaupungin nimi taipuu Malmö - Ma/mössä Malmnöhön.
Osa Tukholman kaupungissa sijaitsevista kaupunginosista on myös saaria. Näiden nimien taivuttaminen on
toisinaan ongelmallista. Kuinka taipuyat nimet Djurgården, Kungsholmen,
Norrmalrn, Södermalm (Söder), Vasastan ja Ostermalm? Tuntuu luonnol hiselta sanoa Kungsholmenissa, Söderissä ja Vasastanissa, vaikka toisaalta
yleensä sanotaankin Norrmalmilla,
Söderma/milla ja Ostermalmilla. Koska Suomessa on muutamia malmi-päätteisiä paikannirniä, kuten esimerkiksi
Ma/mija Juvanmalmi, joita taivutetaan
ulkopaikallissijoissa Malmi - Malmilla
- Malmille ja Juvanmalmi - Juvanma/mi/la - Juvanmalmi/le, voi arvella,
ettäjuuri suomen mahlin mukaan taivutetaan Södermalmilla eikä Södermalmissa.
Gamla stan on poikkeuksellinen
siinä mielessä, että nimestä onjo kauan
käytetty suomennosta Vanhakaupunki.
Kyseessä on sovinnaisnimi, eksonyymi,joka taipuu seuraavasti: Vanhakaupunki - Vanhassakaupun gissa - Vanhaankaupunkiin. Djurgården on viehä
hankalampi tapaus, sillä sekä sisä- että
ulkopaikalhissijat tuntuvat suuhun soKieliviesti 112006 - 19

pivilta ja molempia taivutusmuotoja
myös käytetään. Yleisesti voiclaan todeta, ettli ulkopaikallissijojen käyttö
saarten nimiä taivutettaessa on yleistynyt, mutta koska nykykäytännön
mukaan ni miä suositetaan taivutettavan
paikallisen käytännön mukaan ja koska
varsinaista ohjeistusta ej ole olemassa.

voiclaan sekä sisä- että ulkopaikallissijojen käyttöä pitää hyväksyttävänä.
Eli talvilomalle voi lähteä joko Madeiraan tai Madeira/le ja kävelyllä voi
käydä joko Djurgårdenilla tai Djurgården issa!

Kys1ijrn1yks iå

Rättspsykiatrisk vård on suomeksi oikeuspsykiatrinen hoito ja utskrivning on
kotiuttaininen, mutta mitä tarkoittaa ja miten suomennetaan käsite rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning?
Tulkki
Jos henkilö syyllistyy rikokseen vakavan rnielenterveydenhäiriön (allvarlig
psykisk störning) alaisessa tilassa, häntä ej voi tuomita vankilaan. Mikäli
oikeuspsvkiatrisessa tutkimukressa (rättspsykiatrisk undersökning, RPU)
todetaan vakava mielenterveydenhäiriö, tuomioistuin voi kuitenkin tuomita
oikeuspsvkiatrisesta hoidosta annetun lain (lag om rättspsykiatrisk vård,
LRV) nojalla vapaudenmnenetvsseuraamukseen (frihetsberövande påföljd)
oikeuspsvkiatrisen hoidon (rättspsykiatrisk vård) muodossa. Kun tuomio on
suljettu laitoshoito eli suljettu psvkiatrinen hoito (sluten psykiatrisk vård),
siihen voidaan lisäseuraamuksena liittää eritvinen koliuttamnisharkinta (särskild utskrivningsprövning, SUP), mikäli rikoksen uusimisen riski (risk för
återfall i brottslighet) arvioidaan suureksi. Tämä tarkoittaa sitä, ettö tuornitun
oleskelusta lukitulla osastolla (låst avdelning), vapaanaliikkumisoikeuderta
(frigång), valvotuista ja ej-valvotuista lomista (bevakad permission, obevakad
permission) ja sairaalasta kotiuttamisesta (utskrivning) päättää
hallintotuonmioistuin (förvaltningsdomstol), ts. lääninoikeus (länsrätt),
kamarioikeus (kammarrätt) tai, poikkeustapauksissa, hallitusoikeus (regeringsrätt). Näistä ci siis päätä psykiatrisen sairaalan johtaL'a vlilääkäri (chefsöverläkare). Ruotsissa erityinen kotiuttamisharkinta on määrätty noin 80
prosentille niistä, jotka on tuomittu oikeuspsykiatrisesta hoidosta annetun lain
noj alla.
Käännösvastineeksi suositamme ilmaisua oikeuspsykiatrinen hoito ja vii/men
liitetty erityinen kotiuttamisharkinta.

allvarlig psykisk störning vakava
mielenterveydenhäiriö
chefsöverläkare johtava ylilääkäri
frigång vapaanaliikkumisoikeus
frihetsberövande påföljd vapaudenmenetysseuraamus
förvaltningsdomstol hallintotuomioistuin
kammarrätt kamarioikeus

lag om rättspsykiatrisk vård, LRV
oikeuspsykiatrisesta hoidosta
annettu laki, laki oikeuspsykiatrisesta hoidosta
låst avdelning lukittu osasto
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länsrätt lääninoikeus
permission loma
- bevakad permission valvottu
loma
- obevakad permission ei-valvottu
loma

regeringsrätt hallitusoikeus
risk för återfall i brottslighet
rikoksen uusimisen riski

rättspsykiatrisk undersökning, RPU
oikeuspsykiatrinen tutkimus

rättspsykiatrisk vård oikeuspsykiatrinen hoito

rättspsykiatrisk vård med

särskild utskrivningsprövning
oikeuspsykiatrinen hoito ja
siihen liitetty erityinen kotiuttamisharkinta
sluten psykiatrisk vård laitoshoito,
suljettu psykiatrinen hoito

särskild utskrivningsprövning, SUP
erityinen kotiuttarnisharkinta

utskrivning
kotiuttaminen, kotiutus

M.T.

Uutisissa puhuttiin positiivisesta tulosvaroituksesta. Mitä ihmettä tuo
kummallinen ilmaisu tarkoittaa? Kuinka varoitus voi olla positiivinen?
Missä johdonmukaisuus?
Tulosvaroitus on termi, joka liittyy arvopaperimarkkinoihin. Sillä tarkoitetaan
tiedotetta,jolla pörssiyhtiö varoittaa sijoittajia ennakoitua huonornmasta
tuloksesta. Positiivinen tulosvaroitus taas "varoittaa" sijoittajia ennakoitua
paremmasta tuloksesta. Kysyjän hämmilstely on täysin oikeutettua, sillä
yleensähän varoitus annetaan jostakin ikävästä, vaarallisesta tai ei-toivotusta:
hallavaroitus (frostvarning), lakkovaroitus (strejkvarning), lumivyöryvaroitus
(lavinvarning), rnvrskvvaroiius (stormvarning), nielsäpalovaroitus (varning för
skogsbränder), säteilyvaroitus (strålningsvarning) jne.
Tulosvaroitus kuuluu j ulkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin
liikkeellelaskijan tiedonantovelvollisuuteen ja edistää sijoittajien tiedonsaantia
ja markkinoiden luotettavuutta.
Tulosvaroitukserta käytetään Ruotsissa termiä vinstvarning. Negativ
vinstvarning, tai pelkkä vinsivarning, kertoo siis osake- ja lainamarkkinoille,
että kyseessä olevan yrityksen tulos on selvilsti ennakoitua tappiollisempi, ja
positiv vinstvarning taas kertoo, että tulos on ennakoitua parempi.
Resullatvarning (vrt. suomen tulosvaroitus) olisi parempi termi kuin
vinstvarning. Mainittakoon, että Ruotsin kielilautakunta ej suosittele sanaa
vins/i'arning, koska se on harhaanjohtava.

Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan
juhlarahasto
on viime numeron ilmestymisenjälkeen saanut lahjoituksen
Liisa Anjumilta ja Tukholman ruotsinsuomalaiselta koululta. Kiitos!
30-vuotisjuh!an yhteydessä kertyneillä lahjoituksilla on tähän
mennessä hankittu mm.
ATK-sanakirja. Tietotekniikan Iiitto. Talentum, 2004
Nykysuomen ety;nologiizen sanakirja. Kaisa Iiäkkinen. WSOY, 2004
Sukunimet. Pirjo Mikkonen ja Sirkka Paikkala. Otava, 2000
Suuri etuniinikirja. Pentti Lernpiäinen. WSOY, 2004
TNC-term, en tern1hank från TNC. (Cd-rom). 2005.
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Vaalisanojaja puolueita
Ruotsissa pidetäiin tänä syksynä yleiset vaalit. Tässä ruotsalaissuomalaisessa sanastossa on vaali- ja äänestysmenettelyyn liittyviä
sanoja ja niiden puolueiden puoluetunnukset, jotka olivat luetteloa
laadittaessa rekisteröityinä vuoden 2006 vaaleihin koko maassa.

Koonnut

Hann ele
Ennab

Allianspartiet Allianssipuolue
allmänt val yleiset vaalit
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna Työväenpuolue - sosiaalidemokraatit

blank valsedel tyhjä vaalilippu
brevröst kirjeääni
brevröstning kirjeäänestys
brevröstningsmaterial kirjeäänes-

kandidat ehdokas
kommunfullmäktige kunnanvaltuusto

kommunfullmäktigval kunnanvaltuustovaalit

Kommunistiska Partiet Kommunistinen puolue

Kristdemokraterna Kristillisdernokraatit

tysmateriaali
budröstning äänestys valtuutetun
välityksellä
Centern Keskusta
Centerpartiet Keskustapuolue
central valmyndighet keskusvaaliviranomainen
Det nya partiet (d) Uusi puolue
Direktdemokraterna Suorademokraatit
Enhet Yhtenäisyys
ersättare sijainen
Europaparlamentsval Euroopan
parlarnentinvaalit, europarlamenttivaalit, eurovaalit

kyrkoval kirkollisvaalit
landstingsfullmäktige maakäräjä-

Europeiska Arbetarpartiet-EAP

Moderaterna Maltilliset, (ark.)

Euroopan työväenpuolue - EAP

extraval ylimääräiset vaalit
folkbokföring väestökirjanpito
Folkdemokraterna Kansandemokraatit

folkomröstning kansanäänestys
folkomröstningslag kansanäänestyslaki

Folkpartiet liberalerna Kansanpuolue liberaalit

fyraprocentsspärr neljän prosentin
kynnys

förhandsröstning ennakkoäänestys
förstagngsväljare ensikertainen
äänestäjä

förtidsröstning ennakkoäänestys
heltalsmetod kokonaislukumenetelmä
Högerpartiet de konservativa
Oikeistopuolue konservatiivit

Junilistan Kesäkuun lista
jämförelsetal vertausluku
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valtuusto

landstingsfullmäktigval rnaakäräjävaltuustovaalit

landstingsval maakäräjävaalit
lantbrevbärare maalaiskirjeenkantaja

mandat edustajanpaikka; toimikausi
mandatfördelning paikkajako
mandatperiod toimikausi
Miljöpartiet de gröna Ympäristöpuolue vihreät

Moderata Samlingspartiet
Maltillinen kokoomuspuolue
Moderaatit

namnvalsedel nirnivaalilippu
Nationaldemokraterna Kansallisdem okraatit

nominera nimetä
Norrbottenspartiet Norrbotteninpuolue

NyDemokrati Uusdemokratia
Ny Framtid Uusi tulevaisuus
ogiltig mitätön, hylätty
omval uusintavaalit
partibeteckning puoluetunnus
Partiet för naturens lag Luonnon
lain puolue

partiexpedition puoluetoimisto
partimarkerad valsedel puoluevaalilippu

partivalsedel puoluevaalilippu
personröst henkilöääni
personröstning henkilöäänestys
poströst postiääni

poströstning postiiiänestys
preliminär mandaträkning alustava
paikkojen laskenta

preliminär rösträkning alustava
ääntenlaskenta

proportionellt valsätt suhteellinen
vaalitapa

regional valmyndighet alueellinen
vaal iv iranonlal nen

riksdagsval valtiopäivävaalit
Rikshushållarna Valtakunnan
ta1oudenpitIj at

Riksskatteverket Valtion verovirasto
Rättvisepartiet Socialisterna Oikeudenrnukaisuuspuolue sosialistit

rösta blankt äänestää tyhjää
röstberättigad äänioikeutettu
röstkort äänestyskortti
röstlängd vaaliluettelo
röstmottagare äänten vastaanottaja
röstmottagningsställe äänten
v astaanottopaikka

röstningslokal äänestyshuoneisto,
vaal ihuonei sto

rösträkning ääntenlaskenta
rösträtt äänioikeus
röstsammanräkning ääntenlaskenta
Sjukvårdspartiet Sairaanhoitopuolue

Sjöbopartiet Sjöhon-puolue
Skattereformisterna
Veron uudi staj at

Skånepartiet Skånen-puolue
skärm äänestyskoppi, äänestyssuoja
slutlig rösträkning lopullinen
ääntenlaskenta

slutlig sammanräkning lopullinen
yhteenlasku

Socialdemokraterna Sosiaalidemokraatit

Socialistiska Partiet Sosialistinen
puolue

SPI - Sveriges Pensionärers
Intresseparti SPI - Ruotsin
eläkeläisten etupuolue

spärr kynnys
Strandskyddspartiet Rantojen-

alueellinen vaaliviranomainen
regional valmyndighet

alustava paikkojen laskenta
preliminär mandaträkning

suoj el upuol ue

Sverigedemokraterna Ruotsindemokraatit

Sveriges GrannskapsParti - Svenska
Folkets Vilja Ruotsin naapurustopuolue - Ruotsin kansan tahto

Sveriges Socialdemokratiska
Arbetareparti Ruotsin sosiaal 1demokraattinen työväenpuolue

särskild röstmottagning erityinen
aantenvastaanotto

särskilt röstmottagningsställe
erityinen ääntenvastaanottopaikka

underkänd röst hylätty ääni
utjämningsmandat tasoituspaikka
utlandsmyndighet ulkomaanviranornainen

valarbetare vaalityöntekijä
valbar vaalikelpoinen
valdag vaalipäivä, äänestyspäivä
valdebatt vaalikeskustelu
valdeltagande äänestysprosentti
valdistrikt vaalipiiri
valfunktionär vaalitoimitsija
valförordning vaaliasetus
valförrättare vaalintoimittaja
valhemlighet vaalisalaisuus
valkampanj vaalikampanja
valkrets vaalipiiri
valkuvert vaalikuori
vallag vaalilaki
vallokal vaalihuoneisto
vallokalsundersökning ovensuukysely

valmyndighet vaaliviranomainen
valnämnd vaalilautakunta
valprognos vaaliennuste
valprövningsnämnd vaalitarkastuslautakunta

valrörelse vaalikampanja
valsedel vaalilippu
valskärm äänestyssuoja
valstuga vaalimökki
valurna vaaliuurna
väljare valitsija, äänestäjä
Vänsterpartiet Vasemmistopuolue

alustava ääntenlaskenta preliminär
rösträkning

edustajanpaikka mandat
ehdokas kandidat
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ennakkoäänestys förhandsröstning,
fört id s rö stn ing
ensikertainen äänestäjä
förstagångsväljare
erityinen ääntenvastaanotto
särskild röstmottagning
erityinen ääntenvastaanottopaikka
särskilt röstmottagningsställe
Euroopan parlamentin vaalit
Europaparlamentsval
Europarlamenttivaalit
Europaparlamentsval
eurovaalit Europaparlamentsval
henkilöäänestys personröstning
henkilöääni personröst
hylätty vaalilippu ogiltig valsedel
hylätty ääni underkänd röst
jäsen ledamot
kansanäänestys folkomröstning
kansanäänestyslaki
folkomröstningslag
keskusvaaliviranomainen central
valmyndighet
kirjeäänestysmateriaali
brevröstningsmaterial
kirjeääni brevröst
kirkollisvaalit kyrkoval
kokonaislukumenetelmä
heltalsmetod
kunnanvaltuusto kommunfullmäktige
kunnanvaltuustovaalit
kommunfullmäktigval
kynnys spärr
lopullinen yhteenlasku slutlig
sammanräkning
lopullinen ääntenlaskenta slutlig
rösträkning
maakäräjävaalit landstingsval
maakäräjävaltuusto
landstingsfullmäktige
maakäräjävaltuustovaalit
landstingsfullmäktigval
maalaiskirjeenkantaja
lantbrevbärare
mitätön vaalilippu ogiltig valsedel
nimetä nominera
nimivaalilippu namnvalsedel
ovensuukysely vallokalsundersökning
paikkajako mandatfördelning
postiäänestys poströstning
postiääni poströst
puoluetoimisto partiexpedition
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puoluetunnus partibeteckning
puoluevaalilippu partimarkerad
valsedel, partivalsedel
sijainen ersättare
suhteellinen vaalitapa proportionellt
valsätt
tasoituspaikka utjämningsmandat
toimikausi mandatperiod
tyhjä vaalilippu blank valsedel
ulkomaanviranomainen
utlandsmyndighet
uusintavaalit omval
vaali(t) val
vaaliasetus valförordning
vaaliennuste valprognos
vaalihuoneisto vallokal
vaalikampanja valkampanj,
valrörelse
vaalikelpoinen valbar
vaalikeskustelu valdebatt
vaalikuori valkuvert
vaalilaki vallag
vaalilautakunta valnämnd
vaalilippu valsedel
vaaliluettelo röstlängd
vaalimökki valstuga
vaalintoimittaja valförrättare
vaalipiiri valdistrikt, valkrets
vaalipäivä valdag
vaalisalaisuus valhemlighet
vaalitarkastuslautakunta
valprövningsnämnd
vaalitoimitsija valfunktionär
vaalityöntekijä valarbetare
vaaliuurna valurna
vaaliviranomainen valmyndighet
valitsija väljare
Valtion verovirasto Riksskatteverket
valtiopäivävaalit riksdagsval
vertausluku jämförelsetal
väestökirjanpito folkbokföring
yleiset vaalit allmänt val
ylimääräiset vaalit extraval
äänestyshuoneisto röstningslokal
äänestyskoppi skärm
äänestyskortti röstkort
äänestysprosentti valdeltagande
äänestyspäivä valdag
äänestyssuoja (val)skärm
äänestys valtuutetun välityksellä
budröstning
äänestäjä väljare

äänestää tyhjää rösta blankt
äänioikeus rösträtt
äänioikeutettu röstberättigad
ääntenlaskenta
röst(samman)räkning

äänten vastaanottaja röstmottagare
äänten vastaanottopaikka
röstmottagningsstäl le

Ruu hkaverosanasto
Koonnut
Margaretha
Terner

autogiro suoraveloitus
avfart erkanemistie
avfartsväg erkanemistie
avgiftsbelagd tid maksullinen aika
avgiftsbelagd zon maksullinen
vyöhyke
avgiftsbelagt område maksullinen
alue
avgiftsportal maksuportaali
avgiftsskyldighet maksuvelvollisuus
avgiftssnittet maksuraja
Banverket Ratavirasto
beskattningsbeslut verotuspäätös
beskattningsmyndighet
verotusviranomainen
betalningsanmaning maksukehotus
betaisnittet maksuraja
betalstation maksuasema
betalväg maksullinen tie
bilkö autojono
boendeparkering asukaspysäköinti
buss i linjetrafik Iinjaliikennehussi
diplomatregistrerad bil
diplornaattiauto,
diplornaattikilpinen auto
direktbusstrafik suorabussiliikenne
dosa ras la
expeditionsavgift toimitusmaksu
folkomröstning kansanäänestys
fordon med handikapptillstånd
liikuntavamrnaisen pysäköintiluvan saanut ajoneuvo
fordonsdosa ajoneuvon tiedonsiirtorasia, transponderi
fordonsskattelagen ajoneuvoverol ak i
fordonsägare ajoneuvon ornistaja

framkomlighet liikennöitävyys
framkomlighetsavgift liikennöitävyysrnaksu
färdtjänstfordon kuljetuspalveluaj oneu vo
förhöjd trängselavgift korotettu
ruuh kamaksu
handikapptillstånd liikuntavammaisen pysäköintilupa
hybridbil hybridiauto
indrivningsförordningen perintäasetus
infart tulo; tulotie
infartsled tuloväylä
infartsparkering liityntäpysäköinti
inkomstskattelagen tuloverolaki
innerstadszon kantakaupunkivyöhyke
kameraövervakning kameravalvonta
kollektivt färdmedel joukko! iikenneväline, julkinen kulkuneuvo
kollektivtrafik joukkoliikenne, j ulkinen lilkenne
korthållskommunikation lyhyen
kantaman tiedonsiirto
kranskommun ympäristökunta
kringfartsled kehäväylä
lag om allmän kameraövervakning
laki yleisestä kameravalvonnasta,
kameravalvontalaki
lag om immunitet och privilegier i
vissa fall laki immuniteetista ja
etuoikeuksista määrätapauksissa
lag om indrivning av statliga
fordringar m.m. laki valtion
saatavien yrn. perimisestä
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lag om trängselskatt ruuhkaverolaki
lag om vägtrafikdefinitioner laki
tieliikennettä koskevista määritelniistä
lågtrafik hiljainen liikenne
manuell betalning manuaalinen
maksu
militärfordon sotilasajoneuvo
miljöavgift ympäristömaksu
Miljöavgiftskansliet Ympäristömaksukanslia
milj öbil ekoauto
nummerskyltsregistrering rekisterikilven rekisteröinti
nyttotrafik hyötyliikenne
områdesavgift aluemaksu
parkeringstillstånd för rörelsehindrad liikuntavammaisen pysäköintilupa
passage läpiajo
passageavgift läpiajomaksu
passagedatum läpiajopäivä
personuppgiftslagen, PUL henkilötietolaki
registreringsnummer rekisterinumero
registreringsskylt rekisterikilpi
ronderingsbevakning kiertovartiointi
rusningstrafik ruuhkaliikenne
saluvagnslicens myyntivaunulupa
skattebeslut veropäätös
skolskjutsfordon koululaiskuljetusaj oneuvo
Stockholmsberedningen Tukholman
neuvottelukunta
Stockhofmsförsöket Tukholman
ruuhkaverokokeilu
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svenskregistrerat fordon Ruotsissa
rekisteröity ajoneuvo
taxibil taksiauto
tilläggsavgift lisämaksu
trafikled liikenneväylä
trafikstockning liikennetukos
transponder ajoneuvon tiedonsiirtorasia, transponderi
transponderbaserad betalning
tiedonsiirtoon perustuva maksu,
transponderiin perustuva maksu
trängsel ruuhka; tungos
trängselavgift ruuhkamaksu
trängselskatt ruuhkavero
uppbördsmyndighet veronkantoviranomainen
upplysningsmärke ohjemerkki,
opastusmerkki
utfart poistumistie; poistuminen
utlandsregistrerat fordon ulkornailla rekisteröity ajoneuvo
utryckningsfordon hälytysajoneuvo
utryckningstrafik hälytysajoneuvoliikenne
videobaserad betalning videorekisteröintiin perustuva maksu
videoregistrering videorekisteröinti
väghållning tienpito
väghållningsfordon tienpitoajoneuvo
väghållningsmyndighet tienpitoviranomainen
vägtrafikregistret tieliikennerekisteri
vägtull tietulli
Vägverket Tievirasto
zonavgift vyöhykemaksu
zongräns vyöhykeraja
övervakningskamera valvontakamera

Kortfattat om innehållet
s. 5 Annaliina Leppiinen, institutionssekreterare vid Finskt språk- och kulturcentrum vid Mälardalens högskola, redogör för kursen Interkulturell kommunikation, som anordnades av Finskt språk och kulturcentrum. Huvudmålet för
kursen var att förmedla en bild av de skillnader och likheter som finns i det
finska och det svenska sättet att kommunicera.

s. 7 Studierektorn vid Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet
Christine Lalander bötjade först i vuxen ålder studera finska, som var hennes
mors modersmål. Efter att ha försökt med studier såväl i studiecirklar som på
högskola fann hon att ett språkbad på sommarkurser i Finland var den studieform som passade henne.
s. 8 Läraren Leena Mannonen-Rudka redogör för ett projekt i en skola i Uppsala, där cirka 70 procent av eleverna har annat modersmål än svenska. Eleverna hade haft stora svårigheter i att förstå matematiska uppgifter på grund av
otillräckliga kunskaper i svenska, vilket bl.a. var en följd av att undervisningen
i svenska som främmande språk av besparingsskäl hade nedhantats rejält.
Projektet gick ut på att systematiskt och målmedvetet förstärka elevernas
svenskkunskaper med hjälp av modersmålet. Resultatet var mycket positivt.
s. 10 Tio finska nyord med förklaringar presenteras av forskaren Riitta Eronen
vid Forskningscentralen för de inhemska språken.
s. il Tuija Into Kornesjö, svensk- och engelsklärare i sverigefinska skolan i
Kista, skriver om varför och i vilka situationer hon som svensklärare väljer att
tala finska med sina finska elever. Den gamla pedagogiska principen en ruxen
- etl språk gäller visserligen fortfarande, men läraren bör ej följa den strikt.
s. 12 Aino Gröndahl, sverigefinsk gymnasist, berättar om hur det har varit att
växa upp i en tvåspråkig miljö, och hur det är att kunna två språk och vara
delaktig i två kulturer.
s. 15 Enligt Anne Eriksson, socialattaché vid Finlands ambassad, var målet
med det konstevenemang för sverigefinska småttingar som på hösten ägde rum
på Finlands ambassad i Stockholm dels att ge positiva Finlandsupplevelser för
nya sverigefinska generationer, dels att göra dem bekanta med Finlands
ambassad. - Förskolläraren Varpu Furu var med i den arbetsgrupp som
organiserade konstevenemanget. Hon redogör för programplaneringen och
berättar om sina iakttagelser av barnens upplevelser. - Konstnären Markku
Huovilas personliga och måleriska beskrivning av hur han upplevde barnen vid
konstevenemanget.
s. 19 Runa Heikkilä ger en översikt över reglerna för inre och yttre lokalkasus
vid namn på öar.
s. 20 Frågor och svar.
s. 22 Hannele Ennab har sammanställt en svensk-finsk lista över valterniinologi. 1 listan ingår även namn på politiska partier.
s. 25 Margaretha Terner har sammanställt en svensk-finsk ordlista över termer
som hänför sig till trängselskatten.
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Tervetuloa kielenhuoltoseminaariin!
Aika: 24. maaliskuuta 2006 kb 9-6.30
Paikka: Suomen instituutti, Snickarbacken 4, Tukholma
Ohjelmassa:
- Kielenhuollon ja kieliopin rajamaasto: miten kielen
variaatioihin (puhekieli, kirjoitettu kieli, yleiskieli jne.) vol
suhtautua?
- Suomen viranomaisten kielen muuttuminen
- Uudissanoja
- Ajankohtaista kielilautakunnasta.
Esitelmien jälkeen on aikaa kysymyksiin ja keskusteluun.
Osallisturnismaksu, 800 kruunua, sisältää lounaan sekä aamuja iltapäiväkahvin.
Osallistumismaksu on maksettava viimeistään 17.3.2006
kielilautakunnan postisiirtotilille 56 86 64-7.
Tu illepariokorttiin merkintä "Serninaari 2006".
Kirjallinen ilmoittautuminen viimeistään 13. maaliskuuta
2006. Ilmoittautuminen on sitova, ellei sitii ole peruutettu
viimeistään 17.3.2005.
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