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Muutoksen edellä kohti kesää 

Tämä Kieliviestin numero on viimeinen, jonka Ruotsinsuomalainen 
kielilautakunta j ulkaisee. Organisaatiomuutoksen myötä kielilauta-
kunta lakkautetaan ja toiminta yhdistetään Kielen- ja kansanperinteen 

Hannele 	tutkimuslaitokseen (SOFI). SieIlä ruotsinsuomen huolto yhdessä 
Ennab 	ruotsin kielen, ruotsin viittomakielen ja muiden vähemmistökielten 

huollon kanssa muodostaa Kielineuvoston. Kielineuvostojulkaisee 
Kieliviestiä samanlaisena kuin nyt ainakin tamän vuoden loppuun. 
Aika näyttää, millainen lehden tulevaisuus on. 

Organisaatiomuutoksesta kerrotaan lisää sivulla viisi ja sivulta seitse-
män alkaa artikkeli, jossa esitellään Kotimaisten kielten tutkimus-
keskus. Tutkimuskeskus täytti tänä keväänä 30 vuottaja sen organisaa-
tio ja toiminta ovat varmasti olleet mallina Ruotsissa uutta kieliviran-
omaista suunniteltaessa. 

Verkko-opetusja -oppiminen ovat lisääntyneetja yleistyneet. Tässä 
lehdessä kerrotaan, miten esimerkiksi kielioppia voi opiskella verkos-
sa. Verkko-opetus on oivallinen Iisä perinteiseen kielten opettamiseen. 
Siitä esimerkkinä ovat tässä Haaparannan kansankorkeakoulun alkeis-
kurssit ja kurssipaketit, joissa kieltenopetus tähtää eri ammateissa tar-
vittavien taitojen saavuttamiseen. 

Lehdessä on myös tulkintatilanteita koskevan tutkimuksen esittely ja 
artikkeli tutkimuksesta, jonka tarkoituksena ofi saada selville, min-
kälaisia sisäisiä kuvia ruotsinkiehiset ja suomenkieliset saavat saman 
ilmaisun kuuhlessaan ja miten kuvat eroavat toisistaan. 

Sanojaja termejä on tavahliseen tapaan tarjohla uudissana-artikkelissa, 
kysymyspalstalla ja ruotsalais-suomalaisessa sanastossa, jonka aiheena 
tällä kertaa on talousrikollisuus. 

Kielenhuohtotoiminta ja Kiehiviesti säilyvät ennahlaan 1. heinäkuuta. 
Sen sijaan yhteystiedot muuttuvat. Niihin palaamme Kiehiviestin 
seuraavassa numerossa. Kesälläkin meihin toki saa yhteyden; nykyiset 
sähköpostiosoitteetja nykyinen www-sivusto toimivat siirtymäkauden 
ajan. Uusi puhelinnumero on tämän lehden takakannessa. 

Kieliviestin toimituskunta toivotta kaikille 
lukijoille hyvää kesää! 
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I<aksi kieltä keskellä suuta 
Muistan elävästi yliopiston ranskan kielen peruskurssilla opettaj an kanssa 
käydyn väittelyn kaksikielisyyden olemassaolosta ja olemattomuudesta. 
Opettajani väitti, ettei todellista kaksikielisyyttä ole, sillä jompikumpi kieli on 

Niki 	 aina vahvempi. Uskalsin olla eri mieltä. 
Bergman 

Toki huomaan, että vaikka minulla on kaksi kotikieltä, eivät sanat silti aina 
löydy oikealla kielellä oikeaan aikaan, vaan tulevat helpommin toisella. 
Sanastoon vaikuttaa ainakin omassa tapauksessani se, mitä olen kenenkin 
kanssa tehnyt. Karjalaisten perinneruokien laitto ja mökin puusepäntyöt 
luonnistuvat suomeksi, kun taas ompeleminen ja musiikkiteoria selittyvät 
paremmin ruotsiksi, ihan sen mukaan, onko kyseisiä puuhia harrastettu 
mummon, isän tai äidin kanssa vai koulussa. Aidinkieli ej takaa täydellistä 
sanastoa. Kesällä totesin esimerkiksi, etten osaa purjehdussanastoa millään 
kielellä, joten voin oppia sen ihan yhtä hyvin sloveniaksi, jos kaikki muut sen 
niin osaavat. En silti epäile, etteikö minulla olisi kaksi äidinkieltä. 

Kirjailija Lars Huldén sanoo, että hänelläkin on kaksi äidinkieltä, "Munsala-
mål och högsvenska", eli siis Munsalan murre ja yleissuomenruotsi. Aivan 
kuten kaksi kieltä voi kantaa kahta eri kulttuuria, niin voi nlyös kaksi mur-
retta. Mitä sitten tapahtuu, kun kaksikielinen suomalainen muuttaa Ruotsiin ja 
kun enemmistökulttuurista tulee vähemmistökulttuuri ja päinvastoin? Kaksi 
murretta kahdella kielellä, siinä on jo neljä kielikulttuuriryhmää. 

Hämmennystä ja selittämistähän siitä seuraa. Kaikki klassiset suomenruotsa-
laiset kielimokat tein itsejo ensimmäisinä vuosinani Ruotsissa: semla, roskis, 
gummi. Yritetty on. Suomeksi taas olen kuvaillut ruotsinsuomalaisille 
ystäville Helsingin yöelämää huonolla menestyksellä: spudarit, boketja 
ördäämiset aukenivat vasta selityksen kautta. 

Oma kaksikielisyyteni on Ruotsissa vietettyjen vuosien aikana tavallaan 
muuttunut juuri kaksimurteisuudeksi kahdella eri kielellä. Matkustaessani 
lahden yli sanavarasto nimittäin muuttuu hieman jossakin Ahvenanrneren 
kohdalla. Olen todennut, että mitä enemmän matkoja kertyy, sitä enemmän 
kielenkäyttöni lähenee kirjakieltä molemmilla kielillä. Se vain on monella 
tavalla helpompaa. 

Kirjoittaja on suornalainen ruotsalainen suomenruotsalainen ruotsinsuo,nalainen radiotoimittaja 
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Kielenhuolto valtion 
vi rastoon 

Paula 
Ehrnebo 

Viime vuoden viimeisessä Kiel iviestin 
nurnerossa kerrottiin, että ruotsin kie-
lenja vähemmistökielten huolto siirtyy 
1. heinäkuuta 2006 lähtien valtion vi-
rastoon. Hallituksen piti toukokuun lo-
pussa tehdä päätös viraston tehtävistä, 
organisaatiosta ja nimestä, mutta saa-
miemme tietojen mukaan päätös teh-
dään vasta kesäkuussa. Siksi emme 
valitettavasti voi vielä ilmoittaa, mikä 
suomea ym. vähemmistökieliäja ruot-
sia huoltavan viraston nimeksi tulee. 

Valtion tehtävä 
Ruotsinsuornalainen kielilautakunta on 
yhteyksissään Kulttuurirninisteriöönja 
Koulutus- ja kulttuurirninisteriöön ko-
rostanut, että suomen kielen huollon 
tulee Ruotsissa olla valtion tehtävä. Sa-
rna koskee tietenkin myös ruotsin kie-
len huoltoa. Sekä Ruotsinsuomalainen 
kielilautakunta että Ruotsin kieli-
lautakunta ovat aatteellisia yhdistyksiä, 
vaikka suuren osan toiminnasta onkin 
rahoittanut Ruotsin valtio. 

Ruotsin kielen asemaa selvittänyt ko-
mitea ehdotti rnietinnössään Sanat 
suuhun vuonna 2002, että Ruotsiin pe-
rustettaisiin erityinen kielenhuolto-
virasto. Näin ej kuitenkaan käynyt, 
vaan hallitus antoi syksyllä 2005 Kie-
len ja kansanperinteen tutkimuslaitok-
sen johtajan tehtäväksi koordinoida 
laitos, Ruotsinsuornalainen kielilauta-
kunta ja Ruotsin kielilautakunta yh-
cleksi virastoksi. Lisäksi viraston tehtä-
viin kuuluu mm. muiden vähemrnistö-
kieltenja viranornaiskielen huolto sekä 
toimet viittomakielen hyväksi. 

Toimintojen yhdistärnisen suunnit-
teluun on osallistunut useita työryhmiä, 
koska yhdistärninen vaikuttaa jollakin 
tavalla kaikkiin tehtäviimme. On pää-
tettävä toiminnan kokonaisvaltaisesta 
organisaatiosta, hallinnon rutjineista, 
www-sivustostajne. Suunnjttelussa on 
pidetty tärkeänä, että organisaation 
muutos ej vaikuttaisi kiel ilautakuntien  

palveluihin, että muutos olisi neuvoa 
kysyvien kielenkäyttäjien kannalta 
mahdollisirnrnan vähäinen. Hyvin var-
haisessa vaiheessa päätettiin esimer-
kiksi, että kielenhuolto jää nykyisiin 
toirnitiloihin Tukholmaan. 

Mitä uusi organisaatio 
merkitsee ruotsinsuomelle 
Organisaatiota selvittänyt työryhrnä 
päätyi ehdottamaan, että kaikki kie-
lenhuolto kootaan yhdeksi osastoksi. 
Oman osaston perustaminen kutakin 
vähernmistökieltä varten oli epärea-
listista, sillä parin työntekijän osastot 
ovat liian pieniä. Kovin pienten osas-
tojen hallinto veisi myös paljon aikaa 
ja resursseja varsinaiselta kielenhuol-
totyöltä. Vähemmistökielten statuksen 
kannaltakin on varmaan parempi, että 
kaikki kielet kuuluvat sarnaan osas-
toon. 

Ruotsinsuomalaiselle kielilautakun-
nalle uudistus merkitsee, että kielilau-
takunnan kielenhuoltotoim inta siirtyy 
viraston tehtäväksi ja lautakunta lak-
kautetaan näillä näkyrnin helmikuussa 
2007. Yksi vaihe ruotsinsuomen histo-
riassa päättyy. 

Ruotsinsuomen huolto jatkuu kui-
tenkin entiseen tapaan. Vastaamme kie-
ii- ja termikysymyksiin ja laadimme 
ruotsalais-suomalaisia sanastoja. Ai-
omme myös järjestää kielenhuolto-
serninaareja ja osallistua ruotsinsuo-
mesta käytävään keskusteluun. 

Entä Kieliviesti? Ruotsinsuomalai-
nen kielilautakunta pitää tärkeänä, että 
Kieliviesti ilmestyy myös vastaisuu-
dessa, mutta lautakunta ei voi vaikuttaa 
asiaan. Viime vuodet lehteä on voitu 
julkaista Ruotsin akatemian myön-
tämän avustuksen turvin, mutta nyt 
Akatemia on ilmoittanut, ettei se enää 
myönnä avustusta Kieliviestin julkai-
semiseen. 
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Tänä vuonna lehti ilmestyy suunni-
telmien mukaan, siis tämänjälkeen vie-
lä kaksi numeroa, mutta tulevaisuus on 
toistaiseksi hieman epävarma - ratkai-
seva tekijä on taaskin raha. On mahdol-
lista, että Kieliviestiäjoudutaan tabu-
dellisista syistä muuttamaan jollakin 
tavalla, sillä ti1aajamäirä on vähentynyt 
vuosi vuodelta ja julkaisukulut ovat 
niin suuret, ettäjulkaisemista on vaikea 
perustella. Emme ole yrityksistä huoli-
matta onnistuneet saamaan ruotsinsuo-
malaisia niin kiinnostuneiksi kieles-
tään, että pari tuhatta heistä olisi valmiit 
maksamaan runsaat sata kruunua vuo-
dessa lehdestä, joka ilmestyy neljä 
kertaa vuodessa jajosta voi lukea ajan-
kohtaisista suomen kieltä koskevista 
asioista. 

Ej kai voi olla niin, että kiel ilauta-
kunnan jäsenet yliarvioivat Kielivies- 

tin merkitystä? Ehkä Iehti onkjn jo 
tehnyt tehtävänsä ja se voidaan tak-
kauttaa. 

Me Kieliviestin toimittajat emme 
vielä oikein usko, ettei lehteä tarvittaisi. 
Päinvastojn. Nyt tarvitaan kuitenkjn 
nopeasti paljon uusia tilaajia, mutta 
myös hyviä neuvoja. Otamme mielel-
lämme vastaan rakentavia ehdotuksia, 
jotka auttavat turvaamaan Kieliviestin 
julkaisemisen. 

Ensi numeron ilmestymiseen men-
nessä olemme varmaan saaneet hal-
lituksen päätöksen viranomaisen or-
gani saatiosta ja nimestä. Vaikka nämä 
kysymykset toistaiseksi kaipaavat vas-
tausta, uskon, että pystymme heinä-
kuun 1. päivänjälkeenkin palvelemaan 
ruotsinsuomalaisia kieliasloissa yhtä 
hyvin kujn tähän asti. 

Kielineuvonnan puhelinnumero on 

1. heinäkuuta 2006 lähtien 

08-4424220 

Puhelinaika ma-pe 9-12 
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Kotimaisten kielten 
tutkimuskeskus 30 vuotta 

Matti 
Räsänen 

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 
(Kotus) on Helsingissä sijaitseva val-
tion kielitieteellinen tutkimuslaitos, 
jossa työskentelee vakituisesti sata-
kunta tutkijaa. Kotus on ehtinytjo var-
haiseen keski-ikään, sillä tutkimuskes-
kus täytti keväällä 30 vuotta. Toimin-
taan kuuluu kielenhuoltoa, sanakirja-
työtä ja tutkimushankkeita. 

Kielitoimisto 
Kielitoimisto on monelle tutuin ja nä-
kyvin osa Kotusta; se vastaa suomen kie-
len huollosta. Kielitoimisto on perus-
tettu jo vuonna 1945. Vuosina 1945-
1948 Kielitoimisto toimi Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seuran yhteydessä yksi-
tyisen rahoituksen turvin, mutta siirtyi 
valtion rahoitukseen Suomen Akate-
mian yhteyteen 1949. Vuonna 1970 
Kielitoimiston asema muuttui jälleen. 
Se kuului edelleen Suomen Akatemi-
aan, mutta siirtyi sen humanistisen toi-
mikunnan alaisuuteen. Nimeksi tuli 
tuolloin Nykysuornen laitos. Laitoksen 
osana oli yleisön palvelua varten edel-
leen yksikkö nimeltä Kielitoimisto. Se 
liitettiin Kotimaisten kielten tutkimus-
keskukseen heti perustamisvaiheessa. 

Kielenhuollon tiedotuslehti Kielikello 
on perinteisin ja tunnetuin viestinvie-
jä, jos kohta ohjeitaja neuvoja annetaan 
myös sähköisesti muun muassa Kotuk-
sen verkkosivuilla. 

Kielitoimisto on neuvonut kansalai-
sia puhehimitse koko olemassaolonsa 
ajan. Puhelinneuvonnan kysymykset 
koskevat tyypillisesti kielen rakentei-
den huoltoa. Neuvontapuhelimeen soi-
tetaan keskimäärin 50 puhelua päi-
vässä. 

Sanasto on kiinnostavaa myös kie-
lenhuohlon näkökulmasta, ja termino-
logia-ja sanastotyö kuuluu olennaisena 
osana kielen rakenteiden huoltoon. 
Kielenhuollon keskeisenä tavoitteena 
on, että erikoisaloihla on käytettävissä 
suomenkiehisiä termejä. Osaston tutki-
jat istuvat asiantuntijajäseninä monis-
sa sanastotyöryhmissä ja antavat lau-
suntoja ammattikielten sanastoista. 
Kiehitoimistolla on tiiviit yhteydet muun 
muassa lääketieteen sanastolautakun-
taan ja Sanastokeskus TSK:hon, joka 
laatii ennen muuta teknisen alan sanas-
toja. 

Kielitoimisto harjoittaa tutkimuk-
seen perustuvaa kielenhuoltoaja hank-
kii osaston toiminnassa tarvittavia ai-
neistoja. Institutionaal men kielenhuol-
to keskittyy ennen muuta yleiskielen 
eli asiaproosan kielenhuoltokysymyk-
sim. Erikoisaloja ovat nimistönhuolto, 
virkakielenhuolto ja EU-kielenhuolto. 
Kielenhuollon tehtävät voidaan jakaa 
kolmia. 

Ensinnäkin Kielitoimiston tehtäviin 
kuuluu rakenteiden huolto. Kielen-
huolto pyrkii kuvaamaan normikieltä 
ja valistamaan yleiskielen rakenteiden 
ja sanaston käytössä. Oikeinkirjoitus ja 
muut vastaavat kirjoitetun asiaproo-
san ydinkysymykset ovat rakenteiden 
huollon ydintä. Keinoina ovat ohjai-
levat artikkelit, oppaat ja sanakirjat. 

Toisekseen Kielitoimisto huoltaa 
tekstejä. Tekstinhuollossa tarkastellaan 
luonteenomaisesti yksittäisten tilan-
teiden kielenkäyttöä ja pyritään pa-
rantamaan tekstejä niin, että ne ohisi-
yat mahdollisimman hyviä omissa yh-
teyksissään. Kielitoimiston koulutus-
jaoksen harjoittamia tekstinhuollon 
työmuotoja ovat koulutus, kiehikon-
sultointi ja tekstintarkistus. 

Kolmas ja nykyäLin yhä merkityk-
sehlisempi kielenhuohlon alue on kie-
lipohitiikka. Siinä tarkastellaan kielen 
käyttöalaa ja sen tehtäviä yhteiskun-
nassa. Kielenhuolto pyrkii kiinnittä-
mään huomiota päätöksentekoon ja 
organisaatioiden toimintaan siten, että 
nämä ottaisivat kielen ja sen käyttö-
mahdollisuudet monipuolisesti huo-
mioon. Suomen kielen puhujien kie- 
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liasenteiden seuraaminen on kiinnos-
tavaja hyvin merkittävä kielipoliittinen 
tutkimusalue. 

Sanakirjat 
Sanakirjaosasto on Kotuksen laajin ja 
tuotokseltaan suurin yksikkö. SieIlä 
laaditaan toimialansa kieliä kuvaavia 
yksi-ja kaksikielisiä sanakirjoja. Sana-
kirjoista luetuin lienee viime vuonna 
julkaistu, sähköinen Kieliroimiston sa-
nakirja, josta on juhlavuonna tiedos-
sa myös kirjamuotoinen versio. Ko-
tuksessa toimitetaan nykysuomen sa-
nakirjojen lisäksi muun muassa Suo-
men murteiden sanakirjaa, Vanhan 
kirjasuomen sanakirjaa, Suomen ruot-
salaismurteiden sanakirjaa Finlands 
svenskafolkmdliaja eräitä sukukielten 
sanakirjoja. 

Kulttuurihistoriallisesti merkittävä 
Karjalan kielen sanakirja valmistui 
vuonna 2005. Sen ja monen muun sa-
nakirjanjulkaisemisen elinehto onjuuri 
Kotus. Tutkimuskeskus näet julkaisee 
sanakirjoja, joihin kaupallisten kustan-
tajien into ej riitä. 

Tutkimus 
Kielestä ej voi puhua ilman tutkimusta 
ja perusteltua tietoa. Kotuksessa tut-
kitaan suomea, ruotsia, saamen kieliä, 
eräitä muita suomen sukukieliä, roma-
nikieltä sekä suomalaista viittomakieltä 
monesta näkökulmasta. Nimistöntut-
kimus on ollut perinteisesti vireä tut-
kimusala. Paraikaa on tekeillä muun 
muassa Paikannimisanakirja, jollaista 
sekä tiedeyhteisö että suuri yleisö on 
toivonut pitkään. Teos valmistuu vuon-
na 2007. 

Tekstintutkimus ja puhutun kielen 
tutkimus ovat uudempia tulokkaita. 
Tekstintutkimus on keskittynyt viran-
omaistekstien piirteiden selvittelyyn. 
Puhutun kielen tutkimuksesta mainit-
takoon vaikkapa asiointikeskustelujen 
tutkimus Kansaneläkelaitoksessa ja 
R-kioskin luukulla sekä murteiden 
muutoksen tutkimus. 

Kaksi kielioppihanketta on mainit-
tava erikseen. Kotus toteutti valtavan, 
1700-sivuisen Ison suomen kieliopin  

yhdessä Helsingin yliopiston suomen 
kielen laitoksen kanssa. Kirja julkais-
tiin syksyllä 2004. Tekeillä on Suomen 
romanin kielioppi,joka on puhutun ny-
kyromanin kattava kuvaus. Se tarkas-
telee myös niitä muutoksia, joita Suo-
men romanikielessä on tapahtunut yli 
200 vuoden aikana. Teos pyrkii osal-
taan suhteuttamaan Suomen romanin 
etenkin lähimurteisiinsa,joita puhutaan 
muun muassa Englannissa, Puolassa, 
Pohjois-Venäjällä ja Baltiassa. 

Kielentutkimus tarvitsee materiak-
seen aineistoja. Kotus tarjoaa tutkijoille 
erilaisia kielitieteellisiä tutkimusarkis-
toja, aineistojaja laajan kielitieteellisen 
kirjaston. Jokunen tunnusluku kolmes-
ta suuresta arkistosta: suomen murtei-
den sana-arkisto käsittää 9,5 miljoonaa 
sanalippua, nimiarkisto 6,5 miljoonaa 
sanalippua ja nykysuomen arkisto 5,5 
miljoonaa sanalippua. Kotuksen kirjas-
to sisältää maailman laajimman ura-
listiikan teoskokoelman. 

Vähemmistökielten osasto 
Kotuksessa on toiminut vuoden 2006 
alusta lähtien vähemmistökielten osas-
to,johon on sijoitettu Suomen romani-
kieltä, saamelaiskieliä ja suomalaista 
viittomakieltä koskeva kielenhuolto, 
tutkimus- ja sanakirjahankkeet, aineis-
totyö sekä näiden kielten huollon asian-
tuntijaelimenä toimivien lautakuntien 
hallinnointi. 

Uusi osasto luotiin vahvistamaan vö-
hemmistökielten asemaa Kotuksen si-
sällä. Vähemmistökielten tutkijoilla on 
työssään runsaasti yhteisiä kysymyk-
siä, mutta toisaalta on tähdellistä pohtia 
sitä, miten eri kielten nykytilanteet ja 
tutkimuksen toimintaympäristöt eroa-
yat toisistaan. Oma osasto parantaa 
vähemniistökieliä koskevan työn näky-
vyyttä myös Kotuksen ulkopuolella. 

Ruotsin kielen osasto 
Ruotsi on toinen Suomen kansalliskie-
Iistä. Ruotsin kieleen liittyvät tehtävät 
on keskitetty Kotuksessa ruotsin kielen 
osastoon. Siellä työskentelee 16 tut-
kijaa kielenhuoltajina, murre- ja sana-
kirjatyössä sekä tutkimustyössä. Ruot-
sin kielen huollosta vastaa Svenska 
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språkbyrån, joka antaa sekä puheli-
mitse että sähköpostitse maksutonta 
neuvontaa. Toimiston nimistöasiantun-
tija neuvoo nimistöön liittyvissä kysy-
myksissä ja antaa lausuntoja paikan- ja 
henkilönnimistä. 

Kotuksen huominen 
Kotus on iso, energinen tutkimuslaitos. 
Se pyrkii lisäämään tietoa kotimaisista 
kielistäja niiden asemasta kulttuurissa 
ja yhteiskunnassa sekä luomaan edel-
lytyksiä kielelliselle tasa-arvolle Suo-
messa. Tutkimuskeskus toimii pitkä- 

jänteisesti ja vastuullisesti, ja siksi sen 
tuottamaan tietoon luotetaan. 

Tulevaisuus näyttää valoisalta. Tutki-
muskeskus kuuluu opetusministeriön 
alaisuuteen, ja sen toiminnasta sää-
detään Kotimaisten kielten tutkimus-
keskusta koskevassa laissa. Suomi voi 
ylpeillä, sillä tällaista statusta on har-
van maan kielentutkijoilla. 

Kirjoittaja on Kotimaisten kielten tutkimuskes-
kuksen Kielitoi,niston tutkija. 

Tuikkausta kolmella 
pätevyystasolla 

Gun- Viol 
Vik- Tuovinen 

Vaasan yliopistossa tarkastettiin vuo-
den alussa väitöstutkimukseni Tolkning 
på olika nivåer avprofessionalitet. Tut-
kimuksen lähtökohtana on, että tuik-
kaustehtävässä alan koulutus ja tuik-
kauskokernus vaikuttavat tulkkauspro-
sessiin ja tulkin toimintaan. Tutkimuk-
sen teoreettiseksi perustaksi luon kat-
sauksen tulkkausstrategioihin vaikut-
taviin tekijöihin ja tulkkausprosessiin 
sekä professionaalisuuden kehittymi-
seen. Väitöskirjan empiirisen osion 
perusaineistona on suomenkielinen 
puhe, jonka tutkimuksen informantit 
tulkkaavat simultaanisesti ruotsin kie-
lelle. 

Tutkimuksessa tulkkausprosessia 
lähestytään tulkin käyttämien strategi-
oiden avulla. Tulkkausstrategioita tar-
kastellaan kolmella eri professionaali-
suuden tasolla, joita edustaa kolme in-
formanttiryhmää. Aloittelijoita edus-
tavat ensimmäiselle tuikkauskurssil-
lensa osallistuvat yliopisto-opiskelijat, 
keskitasoa edustavat opiskelijat, joilla  

tuikkaus on maisterin tutkinnon sivu-
aineena, ja ylintä professionaalisuuden 
tasoa edustavat ammattitulkit. Tutki-
mukseen osallistui yhteensä 21 henkeä. 

Tietoa tulkkausprosessista saadaan 
informanttien kuvaamista tulkkaus-
strategioista. Tulkkausstrategioilla tar-
koitetaan toimintatapoja, joita tulkki 
soveltaa tulkkaustehtävän suorittami-
sessa ja ongelmien ehkäisemisessä ja 
ratkaisemisessa. Strategioihin vaikut-
tavat erityisesti tulkin ominaisuudet ja 
taidot, tuikkauksen sekä tuikkauskiel-
ten normit sekä tulkkaustilanteeseen 
liittyvät tekijät, kuten esimerkiksi mis-
sä, mitö ja kenelle tulkataan. Tämä 
merkitsee, että tulkkistrategioita sovel-
taessaan ottaa huomioon myös muiden 
viestinnän osapuoltenja tulkkausyhtei-
sön käsityksiä hyvästä tai hyväksyt-
tävästä tulkkauksesta. 

Tutkimusaineiston keruussa on käy-
tetty pääasiassa retrospektiivisia mene-
telmiä. Tutkimukseen osallistuvat in- 
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formantit tuikkaavat simultaanisesti 
puheen, minkä jälkeen he kommen-
toivat tulkkaustehtävää ja omaa tuik-
kaustaan tutkimuksen tekijälle sekä 
kirjallisesti kyselylomakkeiden avul-
la että suullisesti. Informantit kertovat 
tulkkaustehtävän haasteiden ja ongel-
mien selvittämisessä käyttämistään 
strategioista, ja he saavat myös jälkeen-
päin ehdottaa muita omasta mielestään 
sopivia strategioita. 

Suurin ero aloittelijoiden ja kahden 
muun ryhmän välillä on, että aloittelijat 
keskittyvät lähinnä yksittäisten sanojen 
ja ilmausten tuikkaamiseen sekä itse 
tulkkaussuoritukseen. Edistyneemmät 
sivuaineopiskelijat tähdentävät sisällön 
välittämistä sekä ammattitermien tuik-
kaamisen vaativuutta. Molemmat in-
formanttiryhmät kiinnittävät myös suh-
teellisen paljon huomiota siihen, miten 
he ovat valmistautuneet tehtäväänsä. 

Sivuaineopiskelijat ja ammattitulkit 
kertovat, että suuri asiapitoisuus ja kie-
len kompleksinen rakenne vaativat en-
tyistä keskittymistä ja prosessointia. 
Muista ryhmistä poiketen ammattitul-
Ut korostavat, että tulkkaus on asiakas-
palvelua, ja he pyrkivät välittämään 
puhujan viestin vivahteineen kuulij alle 
selkeästi ja tarkasti. 

Käytetyt ja ehdotetut strategiat ovat 
pääosin käytännön tulkkauksesta tut-
tujaja tulkkauskirjallisuudessa mainit-
tuja. Strategioina mainitaan esimerkik-
si viiveen pidentäminen tai lyhentämi-
nen, tarkka keskittyminen, valmistautu-
minen opettelemalla sanoja tai terrnejä 
sekä tekemällä omia sanaluetteloita, 
tekstin muokkaaminen, tekstin ele- 

menttien j ärjestyksen muuttaminen se-
kä tuikkikollegan apu. 

Tutkimuksen perusteella voidaan 
todeta, että aloitteleva tulkki kehittyy 
koulutuksen ja kokemuksen kautta 
ammattilaiseksi, joka kantaa vastuuta 
viestinnän onnistumisesta. Eräs am-
mattitulkki kertoi tulkin vastuusta seu-
raavasti: 

[.1 nyt mä itse tajuan sen, että miten selvästi 
mä puhun niille ihmisille, jotka istuvat tuolla 
kuulokkeet korvilla, että mä en tee tätä sillei 
omaksi huvikseni, vaan mä puhun niille ja mun 
tehtävä on saada ne ymmärtämään mitä tää pu-
huja on sanonut ja tehdä se mahdollisimman 
hyvin [ ... 1 

Tutkimus osoittaa, että sivuaineopis-
kelijat kehittyvät koulutuksessa yksi-
tyiskohtiin keskittyvistä aloittelijoista 
lähes ammattituikkien kaltaisiksi, ja he 
kommentoivat tulkkaustehtäväänsä 
monipuolisesti. Heillä on tiedossaan 
käyttökelpoisia strategioita, mutta he 
eivät kuitenkaan aina ehdi soveltaa 
niitä. Ammattitulkeilla näyttää olevan 
käytettävissään valmiit tulkkausstrate-
giat moneen tilanteeseen, minkä takia 
jotkut strategiset ratkaisut ovat auto-
maattisia. Lisäksi he pystyvät niuita 
paremmin jakamaan käytettävissään 
olevan valmiutensa siten, että myös 
tuikkauksen viimeistely, oman tuik-
keen tuottaminen, saa huomioita. Tulk-
kaustehtävä sisältää kuitenkin myös 
ammattitulkeille haasteita, jotka vaati-
yat strategisia toimenpiteitä — aivan 
kuten todellisetkin toimeksiannot. 

Kirjoittaja toimii Vaasan vlioptston Pohjoisrnais-
ten kielten laitoksella tuikkauksen lehtorina. 

Kirjallisuutta 

Gun-Viol Vik-Tuovinen (2006). Tolkning på olika nivåer av professionalitet. Acta Wasaensia 
No. 153. 338 sivua. 
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Vähemmistöillä olkeus oppia 
omaa kieltään 
Suomen kielen hallintoalueen laaj entamista selvittäneen 
komitean loppumietinnössä korostetaan koulun ja esikoulun 
merkitystä vähemmi stökielten säilyttämisessä. 

Marja 
Räihä 

Selvitysmies Paavo Valliuksen komi-
tean mietintö Att återta mitt språk 
Åtgärder för att stärka det samiska 
språket valmistui helmikuussa 2006. 
Mietinnön koulukysymyksiä käsitte-
levässä osassa todetaan, että kansalli-
sia vähemmistöjä koskevaa kielipo-
liittista tavoitetta tulisi muuttaa, koska 
se ej ole vähemmistösopimusten mil-
kainen. Kansallisilla vähemmistöillä 
on oikeus oppia omaa kieltään, ci vain 
käyttää sitä, niin kuin hallituksen ta-
voitteessa sanotaan. 

Esitys uudeksi laiksi 
Selvityksen loppumietinnössä esite-
tään suomen ja saamen kielen hallin-
toalueen laajentamista, vähemmistö-
jä ja vähemmistökieliä koskevaa lain-
säädäntöä ja valtiovaltaa velvoittavaa, 
selkeämpää vastuuta sopimuksen edel-
lyttämien toimien toteuttamiseksi. 
Kansallisten vähemmistöjen ja nijden 
kielten ja kulttuurien suoj aamisesta 
esitetään säädettäväksi perustuslaissa. 

Selvityskomitean sihteerj Kajsa Syr-
jänen Schaal kertoo, kuinka suomen-
kielisten aseman ja erityistarpeiden 
selvittämisen aikana huomattiin, että 
saamen kielen hyväksi ej ole tehty rut-
tävästi ja että eteläsaame on jäänyt 
täysin varjoon. 

- Olemme tehneet esityksen myös 
saamen kielen hallintoalueen laajen-
tamisesta sekä puuttuneet muun muas-
sa saamenkielisten lasten oikeuteen 
oppia äidjnkieltään. 

Äidinkielen opetus 
Ruotsin ratifioiman alueellisia kieliä 
ja vähemmistökieliä koskevan euroop-
palaisen peruskirj an mukaan koulun 
pitää turvata, että oppilaat pystyvät op-
pimaan oman vähemmistönsä kieltä. 

- Tänä päivänä periaatteen toteutu- 

minen on hyvin kyseenalaista,ja tuskin 
voi väittää, että Ruotsin vähemmis-
tötoimet ovat sen sitoumuksien mukai-
sia. Kouluasia onkin Euroopan neu-
voston raportissa saanut kaikkein an-
karinta kritiikkiä. 

Selvityksen mukaan hyvin harva ruot-
sinsuomalainen lapsi saa äidinkielen 
opetusta. Suomen kielen osalta on edel-
leen voimassa sääntö, jonka mukaan 
suomenkielisissä ryhmissä pitää olla 
vähintään viisi oppilasta. 

- Jostakin syystä lapsille ej anneta 
äidinkjelen opetusta, tai sitten sitä ci 
ollut osattu hakea. Jos Ruotsissa halu-
taan tukea suomen kieltä, viiden oppi-
laan sääntö pitää poistaa. 

Loppumietinnössä esitetään vähem-
mistökielisiä esikouluja koko maahan. 
Näin vahvistettaisiin lasten mahdol-
lisuutta kielen oppimiseen, mikä puo-
lestaan nopeasti elvyttäisi kieltä. Myös 
vähemmistökielisen kirjallisuuden 
merkitystä on korostettu lasten ja fluor-
ten kielen oppimisessa, joten vähem-
mistökielistä kirjastotoimintaa esite-
tään tuettavaksi. 

Kielivalmiudet ja etäopetus 
Toinen vähemmistöille epäedullinen 
sääntö koskee lapsen kielivalmiuksia. 
Ruotsin sääntöjen mukaan äidinkie-
len opetuksen saamisen edellytyksenä 
on, että lapsella on perusvalmiudet ide-
lessä. 

- Siitä syntyy selvä ongelma esimer-
kiksi saamelaisille lapsille, koska mo-
nissa kodeissa ej enää puhuta saamea. 
Vanhemmat eivät ole koskaan saaneet 
oppia saamen kieltä tai kieli on riistetty 
heiltä lapsena. 

Komitean ensimmäisessä mietin-
nössä ehdotettiin kielen perusvalmiuk-
sia vaativan säännön poistamista, kos- 
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ka se on vähemmistösopimuksen vas-
tainen. 

- Tätä käsiteltiin joissakin lausun-
noissaja kouluviraston uudessa rapor-
tissa. 

Loppumietinnössä äidinkielen ope-
tusta koskeva sääntö on otettu esille 
vielä kerran. 

- Ruotsin säännön mukaan äidin-
kielen opetusta ej tarvitsejärjestää,jos 
kunta ej löydä opettajaa. Sääntö ej ehkä 
niinkään ole ongelma suomerikielisille, 
mutta kylläkin saamelaisille. 

Yksj ratkajsu kuntakohtajseen opet-
tajapulaan voisi olla etäopetus. Kou-
lunkehittämisvirastossa on menej llään 
opetusmahdollisuuksien kehittämi-
seen tähtäävä projekti. Sen turvjn esi-
merkiksi Tukholmassa asuville etelä-
saamelajsille lapsille annetaan etä-
opetusta pohjoisessa asuvan opettajan 
johdolla. 

- Loppurnietinnössä on ehdotus siitä, 
että kunnat velvoitettaisjin järjestä-
mään etäopetusta siihen saakka, kunnes 
kuntaan saadaan äidinkielenopettaja. 

Kaksikielinen opetus 
Ensjmmäisessä raportissa tarkasteltiin, 
mitä kaksikielisille luokille on tapah-
tunut. Vjelä 1980-luvulla niitä oli pal-
jon, mutta suurin osa on nykyään lak-
kautettu. Syrjänen Schaal muistuttaa, 
miten Ruotsin halhitus toimi ensim-
mäistä mietintöä koskevan kritjikin 
jälkeen. Se tilasi kouluvirastolta ra-
portin, joka valmistui syksyllä 2005. 
Selvityskomitean loppumietinnössä 
kuvataan j uuri kouluviraston vastausta, 
yritystä näyttää, että jotakin tehdään. 

- Kouluvirasto selvittj vähemmistö-
kiel jsten lasten tilannetta, mutta raportti 
koskee enjmmäkseen äidinkielen ope-
tusta eikä ota huomioon äidinkjelellä 
annettavaa opetusta. Raportissa sano-
taan hyvin vähän kaksikielisyydestä, 
joten kouluviraston raportin antama 
kuva vahvjstaa sen, mihin Euroopan 
neuvosto on puuttunut toteamalla, että 
asiat eivät ole oikein hyvin. 

Kajsa Syrjänen Schaal kertoo koulu-
asiojsta syntyneestä tiukasta keskus-
telusta: 

Ongelmana on Ruotsin sopimus 

Euroopan neuvoston kanssa. Sen mu-
kaan Ruotsj on sitoutunutjärjestämään 
joko äidinkielen opetusta tai kaksikie-
Iistä opetusta. Koska sopimus on täl-
lainen, Ruotsilla ej ole velvollisuutta 
järjestää kaksikielistä opetusta, vaan se 
voi tehdä sen halutessaan. Varsinkin 
ruotsinsuomalaiset ovat pyrkineet saa-
maan siihen muutosta. Mitään ej ole 
tehtävissä njjn kauan kuin kaksjkje-
ljseen opetukseen ej ole lakisäätejstä 
oikeutta. Yksittäiset perheet ejvät pysty 
ajamaan asjaansa tarpeeksi voimak-
kaastj, sillä kuntia ej vojda pakottaa 
ilman lain velvoitetta. 

- Kunnjssa vedotaan usein sijhen, 
ettei opetukselle ole kysyntää, vaikka 
vähemmistö itse on toista mieltä. On-
gelmana on osittain tiedottaminen. 
Haningen kunnassa viime vuonnajär-
jestetyn koululakon yhteydessä tuli 
esille, että kunta ej ollut tiedottanut 
kaksikiel isen opetuksen mahdollisuu-
desta riittävästi. Siitä ej kerrottu esi-
merkiksi kunnan kotisivulla, vaikka 
Haningessa on suomenkjelisiä luokkia. 

Syrjänen Schaal arvioi, että toden-
näköisesti kyseessä ci ole pelkästään 
tiedottamisongelma, vaan kunnat ko-
kevat opetuksen järjestämisen aiheut-
tavan lisäkustannuksia. 

Selvityksen ulkopuolelta 
Kajsa Syrjänen Schaal korostaa, että 
selvitysryhmä on puuttunut asioihin, 
jotka eivät ole kuuluneet sen toimeksi-
antoon. Se on esimerkiksi esittänyt, että 
Iakisääteinen oikeus kaksikiehiseen 
opetukseen tulee selvittää. 

- Olemme osoittaneet, että ongelman 
syynä on Ruotsin riittärnätön sitoumus. 
Emme voineet esittää lakisääteistä oi-
keutta kaksikieliseen opetukseen, kos-
ka samalla olisi pitänyt tehclä esitys 
opetuksen rahoitukseksi. Lakisääteisen 
opetuksen kustannuksia oh hyvin vai-
kea arvioida, koska kuntatason kes-
kustelu ci mahtunut selvitystyön aika-
rajoihin. Olemme kuitenkin ehdotta-
fleet mietinnössä halhituksen ensim-
mäiseksi toimenpiteeksi rahoituskes-
kustelua kuiitien kanssa. Samalla esi-
timme, että hallitus voisi jo tässä vai-
heessa myöntää hisärahoitusta, erään-
laista kannustusavustusta, niihin kun- 
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tim, joissajo on kiinnostusta kaksikie-
lisen opetuksen järjestämiseen. 

Ej sulauttamista 
Kaksikieliseen opetukseen Iiittyy Syr-
jänen Schaalin mukaan toinenkin seu-
raamista vaativa kysymys: nykyään 
annettu kaksikielinen opetus ci lähde 
vähemmistön näkökulmasta. 

- Kaksikielistä opetusta annetaan, 
kunnes lapset ovat oppineet ruotsia 
niin hyvin, että he pystyvät opiske- 

lemaan matematiikkaa ja muita kes-
keisiä aineita ruotsiksi. Vähemmistöjen 
tavoitteena on aktiivinen kaksikieli-
syys, kun taas yhteiskunnan toimissa 
on nähtävissä, että vähemmistölapsen 
äidinkieli koetaan jonkinlaiseksi apu-
kieleksi. Jos tavoitteena tosiaan on 
assimilaatio, pyrkimys on vastoin pui-
teyleissopimusta, jossa lukee selkeästi, 
että vähemmistöryhmiä ci saa assi-
miloida,jos nämä itse eivät sitä halua. 

Mietintö Att återta mitt språk - Åtgärder för att stärka det sainiska språket, SOU 2006:19 on vielä 
elokuun 2006 5jan lnternetissii osoitteessa www.sou.gov.se/finskaspraket  
Miefintöå myy Fritzcs AB, Kundtjänst, puh. 08-690 91 90, www.fritzes.se  

Suomen kielioppia verkossa 

Johanna 
Ketola 

Nykysuomen opintoihin Vaasan ylio-
piston nykysuomen ja kääntämisen 
laitoksella kuuluu Kielen rakenne 
-kurssi, joka järjestetään verkko-ope-
tuksena. Aiemmin se oli perinteisesti 
luentokurssi. Kerron tässä artikkelissa 
kurssin toteutuksesta verkko-opetuk-
sena, kurssin harjoitusmuodoista, opis-
kelijapalautteesta ja kokemuksistani 
kurssin suunnittelijana ja vetäjänä. 

niteltu siten, että opiskelijat harjoit-
televat runsaasti eri kielioppiseikkoja. 
Viikoittain opiskelijat lukevat joko 
tenttikirjallisuudesta tietyn aihealueen 
tai verkossa olevan lyhennelmän aihe-
alueesta. Tämän jälkeen opiskelijat 
tekevät oppimisympäristössä aiheeseen 
hiittyviä harjoituksia (13 harjoitustal 
viikko, yhteensä 15 harjoitustalkurssi). 

Kurssi on suomenkielisille opiske-
lijoihle tarkoitettu kiehioppikurssi, joka 
suoritetaan yleensä ensirnrnäisen opis-
keluvuoden syksyllä. Suurin osa osal-
listujista opiskelce nykysuomea joko 
pää- tai siv uaineena, mutta yhä enene-
vässä rnäärin kurssille on osalhistunut 
muitakin kieliopista kiinnostuneita. 
Kurssin tavoitteena on perehdyttää 
opiskelija suomen kielen kieliopin 
peruskäsitteisiin,ja kurssilla käydään-
kin läpi kieliopin osa-alueista fono-
logia, morfologia ja syntaksi. Laajuu-
deltaan kurssi on viisi opintopistettä 
(vastaa noin 135 työtuntia). 

Koska kielioppia oppii parhaiten har-
joittelemalla, Kielen rakenne on suun- 

Kielen rakenne alkaa johdantoluen-
nohla,jossa esitellään kurssin toiminta-
tapoja ja oppirnisympäristöä. Tämän 
jälkeen opiskelijat työskentelevät ver-
kossa kymmenen viikon ajan. Kurssin 
lopuksi järjcstetään tentti, jonka perus-
teella kurssin arvosana annetaan. Kurs-
si on toteutettu Moodlc-oppimisympä-
ristössä, joka tarjoaa helppotajuiscn 
mutta myös monipuohisen mahdolli-
suuden erilaisiin harjoituksiin. 

Kurssin harjoitusmuodot 
Kielen rakenteessa on ollut kolmenlai-
sia harjoitusmuotoja: oppitunteja, kes-
kustelualucitaja tehtäviä. Yksi Mood-
len tehokkaimmista harjoittelumuo-
doista on oppitunnit. Oppitunnit ovat 
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automatisoituja siten, että niiden har-
joituksiin on sisällytetty palaute. Niin 
opiskelija saa jokaisen vastauksen jäl-
keen tietää, mikä oikea vastaus on, 
perustelut oikealle vastaukselle ja tar-
vittaessa selityksen, miksi vastaus on 
väärä. Lisäksi Moodle arvostelee oppi-
tunnit automaattisesti. Jokaisessa oppi-
tunnissa on 15-20 esimerkkiä/har-
joitus. Suurin osa (kahdeksan) kurssin 
harjoituksista, on oppitunteja. 

Oppitunnit voivat olla erilaisia, kuten 
lyhyitä vastauksia, monivalintoja tai 
oikein—väärin-väittämiä. Lyhyisiin vas-
tauksiin kuuluu esimerkiksi loppukah-
dennusharjoitus, jossa annetaan oh-
jeeksi merkitä loppukahdennus esi-
rnerkkilauseeseen syötä pallo minulle. 
Tämän jälkeen opiskelijan tulee osata 
kirjoittaa annettuun tilaan oikea muoto 
svötäp pallo minulle. Monivalintoihin 
kuuluvat puolestaan verbien taivutus-
harjoitukset, joissa opiskelijan tulee 
osata valita neljästä eri taivutusvaihto-
ehdosta verbin älköön torjuttako oi-
kea taivutusmuoto (pass. imperat. prees. 
kieltomuoto). Oikein—väärin-väittä-
mun lukeutuu esimerkiksi subjektin 
ja predikaatin kongruenssiharjoitus. 
Opiskelija näkee esimerkkilauseen ja 
hänen tulee tietää, onko alleviivattu sa-
na taivutettu oikein, kuten vaasalainen 
futsaljoukkue Ruutupaidat voitti SM-
hopeaa viime kaudella. Esimerkkilau-
seen alla olevista oikein- vai väärin-
vaihtoehdoista opiskelijan tulee valita 
oikea. 

Toinen harjoitusmuoto Kielen raken-
teessa ovat keskustelualueet. Keskus-
telualueisiin kuuluu esimerkiksi kes-
kusteluharjoitus johto-opista. Kurssin 
tenttikirjallisuudessa johto-oppi on 
noin 25 sivun pituinen sanaluokittainen 
johtimienjajohdosten luetelma. Koska 
pitkän luetelman lukeminen tenttiin voi 
olla puuduttavaa, johto-oppia opetel-
laan siten, että opiskelijat lukevat muu-
taman johto-oppia käsittelevän artik- 

kelin ja keskustelevat pienryhmissä 
(noin 5 henkeälryhmä) johto-opin mää-
rittelystä, ongelmistaja tavallisimmista 
johtimista ja johdoksista. Lisäksi kes-
kusteluharjoituksiin sisältyy verbien 
infinitiivimuotojen taivutusta. Pienryh-
missä opiskelijat poimivat artikkelista 
kaikki verbien infinitiivimuodot ja tai-
vuttavat verbejä yhdessä. Tämän har-
joituksen tukena oli Wiki. Wiki on yksi 
Moodlen harjoitusmuodoista, jonka 
avulla opiskelijat kirjoittavat yhdessä 
dokumentteja. Jokaisella ryhmäläisellä 
on mahdollisuus täyttää, lisätä, Iaa-
jentaaja muuttaa ryhmän yhteistä Wi-
kiä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 
että kun yksi ryhmäläinen kirjoittaa 
Wikiin, että verbi tak/wo on 1 infini-
tiivi, toinen voi täydentää vastausta: 1 
infinitiivin lyhyempi rnuoto. Keskus-
telualueita kurssilla on kolme. 

Kielen rakenteen kolmas harjoitus-
muoto on tehtävät. Tehtävät ovat es-
seitä ja pohdintoja jostain kieliopilli-
sesta seikasta, kuten astevaihtelusta. 
Tehtäviä kurssilla on ollut neljä. Sekä 
keskustelualueiden tuotokset että teh-
tävät olen kurssin vetäjänä lukenut, 
kommentoinut ja arvostellut. 

Varsinaisten harjoitusten lisäksi Kie-
len rakenteessa on monia muita toimin-
toja. Linkkivinkkeihin on linkitetty ln-
ternetissä olevia kielioppisivuja, joilta 
saa apua harjoitusten tekemiseen. Leik-
kimieliset ja vapaaehtoiset gallupit 
kartoittavat opiskelijoiden mielipiteitä 
kurssikirjallisuudesta, tenttiin kertaa-
misen aloittamisajankohdasta ja kurs-
sin parhaasta harjoitusmuodosta. Mood-
le tarjoaa myös mahdollisuuden sanas-
ton laadintaan. Kielen rakenteen sanas-
toon opiskelijat lisäävät kurssin aikana 
uusia termejä ja niiden määritelmiä. 
Lopuksi koossa on laaja kiehioppisa-
nasto,josta on apua muun muassa tent-
tiin kerrattaessa. 

Opiskelijapalaute 
Opiskelijapalaute Kielen rakenteesta 
on ollut erittäin positiivista. Tavalli-
simmat adjektiivit opiskelijapalaut-
teessa ovat antoisa, mielenkiintoinen ja 
erilainen kurssi. Erityisesti kurssi saa 
kiitosta harjoitusten monipuolisuu- 

Oppitunnit voivat olla erilaisia, kuten 
lyhyitä vastauksia, monivalintoja tai 
oikein—väärin-väittämiä. 
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desta. Opiskelijoista varsinkin oppitun-
nit olivat hyviäja opettavaisia harjoi-
tuksia. Lisäksi palautteessa kiitellään 
kurssin toteutuksesta. Opiskelijat ko-
kivat oppivansa harjoittelemallaja asiat 
valkenivat heille paremmin, koska tent-
tikirjallisuutta Iuettiin osissa. Näin ej 
tenttiin kertaarninen eniä tuntunut yli-
voirnal sel ta. 

Negatiivista palautetta Kielen raken-
ne saj siitä, että tehtävät ja keskus-
telualueet veivät paljon aikaa. Lisäk-
si joissain pienryhrnissä ryhrnädyna-
miikka epäonnistui; osa opiskelijoista 
koki rnielestään vääryyttä, kun osa 
opiskelijoista oli vähemmän aktiivisia  

keskustelijoita. Joistakuista töitä tehtiin 
hirveästi verrattuna aiempiin vuosiin, 
kun kurssi toteutettiin siten, että opet-
taja luennoi kiehioppia ja opiskelijat 
tekivät vapaaehtoisia harjoituksia. 

Myös ornat kokernukseni Kielen 
rakenteen suunnittehijana ja vetäjänä 
ovat myönteisiä. Parasta on ollut se, 
että kurssin opiskelijat ovat olleet us-
kornattoman aktiivisia. Opiskelijat ci-
vät suhtautuneet innokkaasti vain pa-
kollisiin harjoituksiin, vaan olivat Ii-
säksi aktiivisesti mukana ylimääräi-
sissä kiehioppikeskusteluissa, sanaston 
laatirnisessa ja ihan vaan vapaassa 
keskustelussa. Tässä näkyy selkeästi 
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ero luentokurssiin, sillä verkossa kes-
kustelua on herännyt vapaammin ja 
useammin, ja lisäksi näyttää siltä, että 
sillä on yhteys myös oppimistuloksiin. 
Verkko-opetuksena toteutetun kurssin 
jälkeen näyttäisi nimittäin siltä, että 
opiskelijat ovat olleet parempia kielio-
pissa. Tentissä hylättyjen määrä on 
laskenutja arvosanat ovatjonkin verran 
parantuneet - ilmeisesti verkon mah-
dollistaman tehokkaan ja pakollisen 
harjoittelun ansiosta! 

Miinusta Kielen rakenne, tai oikeas-
taan sen toteutus, saa ainoastaan siitä, 
että kurssiin osallistui ennätysmäärä 
opiskelijoita, noin 80. Tämä teetti pal-
jon työtä varsinkin keskusteluharjoi-
tuksissa ja tehtävissä, joissa vetäjänä 
luin ja arvostelin vastauksia. Koska 
kurssi toteutettiin kokonaan verkko-
opetuksena opiskelijoiden ensimmäi-
senä syksynä, heidän integroitumisensa 
laitokseen jäi hataraksi. 

Kielen rakenne jatkuu ensi luku-
vuonna verkko-opetuksena. Käytän-
nössä kurssia kehitetään siten, että har-
joitukset ovat edelleen verkossa mutta 
lisäksi kontaktiopetuksen määrä lisään-
tyy. Sisällöllisesti kurssi kehittyy aina- 

km siten, että laadin verkkoon erita-
soisia harjoituksia: perustietoharjoituk-
sia ja syventäviä harjoituksia samasta 
aiheesta. Lisäksi kurssin arvostelussa 
verkkoharjoitukset saavat enemmän 
painoarvoa. Harjoitusmuotoihin lisään 
simulaatioita, eli kurssi painottaa vas-
taisuudessa tietojen lisäksi taitojen 
osaamista. Simulaatioissa harjoitellaan 
esimerkiksi, millaista on opettaa kieli-
oppia tai miten suomen kielen tutkija 
tarvitsee tekstianalyysissaan kielioppia. 

Suomen kielioppia verkossa toimii 
sekä opiskelijoiden että kurssin vetä-
jien mielestä. Kieliopista innostuneena 
ja verkkokurssin vetäjänä seuraavan 
kaltaiset opiskelijapalautteet innosta-
yat: "Alkusyksystä olin varma, ettei 
minusta koskaan tule äidinkielen opet-
tajaa, mutta nyt kurssin Ioputtua se ej 
tunnu enää ollenkaan niin koomiselta. 
KyIlä minä kieliopista tykkään, mutta 
nyt tuntuu jopa siltä, että saattaisin 
tykätä myös sen opettamisesta." 

Kiijoittaja tojrnjj suo,nen kielen lehiorina 
Vasan vhopiston nvkvsuoinen ja kääntä,nisen 
Iaiioksella. 

verkko-oppiminen 

Verkko-oppiminen tarkoittaa tietoverkkojen välityksellä tapahtuvaa aikaan ja paikkaan 
sitoutumatonta oppimista. 

Verkko-oppimisesta on käytetty myös termiä e-oppirninen. lnternetiinja muihin sähköisiin 
tiedotusvähneisiin viittaavan e-etuliitteen käyttö ej ole suositeltavaa ja ymmi'lTettävämpiä 
termejä syntyy, kun käytetään kokonaisia sanoja. 

Joskus verkko-oppimiseen viitataan myös term illä m-oppiminen, jos halutaan painottaa 
erityisesti matkaviestinnän käyttöä opi skelussa. 
Verkko-oppimiseen viitataan toisinaan myös termeillä Internet-perustainen oppiminen, 
verkkopohjainen opp iminen ja virtuaalioppiminen. 

verkko-opetus 

Verkko-opetuksen piiriin voidaan lukea kaikki ne toimenpiteet, joilla helpotetaan ja tuetaan 
opiskelijan opiskelua ja oppimista tieto- ja viestintätekniikan avulla. 

Verkko-opetuksen synonyymeina on käytetty myös termejä e-opetus ja virtuaaliopetus, 
vastaavasti kuten verkko-oppimisen yhteydessä. Tämä on tietysti !uontevaa - onhan 
kyseessä saman ilmiön kaksi eri puolta eri näkökulmista tarkasteltuna. 

Lähde: Terminfo 1/2006 
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Verkko-opetu ksesta 
vastapainoa perinteiselle 
opetukselle 

Emmi 
Nuppula 

Suoritan tällä hetkellä Tukholman yli-
opistossa kääntäjäkoulutusta ja opis-
kelen kieliä myös Turun yliopistossa. 
Olen huomannut, että opiskelu suoma-
laisessa ja ruotsalaisessa yliopistossa 
on yllättävän erilaista. Mielestäni yksi 
suurimpia eroja on kurssien ja opetuk-
sen muoto. Suomalaisessa yliopistossa 
tyypillisimpiä opetuksen muotoja ovat 
perinteiset luennot, ns. massaluennot, 
joissa opettaja luennoi ja oppilaat kir-
joittavat muistiinpanoja. Tenttikirjoja 
tai kurssikitjallisuutta ej välttämättä 
ole, vaan tentti kirjoitetaan luentomuis-
tiinpanojen pohjalta. Ruotsissa puo-
lestaan pienryhmäopetus ja ryhrnätyöt 
tuntuvat olevan tavallisempia kuin suo-
malaisessa yliopistossa. Oppilaan ja 
opettajan välinen yhteistyö on selvästi 
tiiviimpäiija opetus yleensä tyyliltään 
"nykyaikaisteturnpaa" kuin Suomessa. 
Etenkin etäopiskelu verkossa on vielä 
varsin harvinaista suomalaisessa yli-
opistossa. Närnä ovat tietenkin vain 
omia huomioitani, ja tavat saattavat 
vaihdella hyvin paljon rnyös yliopiston 
sisällä: ornat opintonihan ovat hyvin 
kielipainotteisia. 

Käännöskurssirnme Tukholman yli-
opistossa on vuoden mittainen ja 40 
opintopisteen arvoinen kokonaisuus. 
Kevätlukukausi on jaettu neljään osa-
kurssiin ja yksi näistä viiclen pisteen 
kursseistamme on ollut terminologia-
kurssi "Fackspråk och terminologi". Se 
käytiin lähes kokonaan verkossa, First-
Class-ohjelman avulla. Varsinaisia tun-
teja ja luentoja oh vain vähän. Kurs-
sin alussa oli johdantoluentoja, joihla 
opimme terminologian perusteita ja 
pääperiaatteita, ja hoppupuohella pi-
dettiin seminaareja, joissa kurssin ai- 

kana kirjoittamamme ryhmätyöt op-
ponoitiin. Muuten kurssia käytiin etä-
opiskeluna verkon kautta, sillä opettaji-
namme oli terminologian asiantunti-
joita Vaasan yliopistosta. 

Kurssin tarkoituksena oh, että me op-
pilaat oppisimme tuntemaan pienim-
mätkin erot yleistekstin ja ammatti-
tekstin välillä ja että osaisimme tarkas-
tehla ammattitekstien eri tyyppejä ja 
tunnistaa tekstin kohdeyleisön. Myös 
terminologialla oh kurssillamme kes-
keinen sija. Opetus oh suunniteltu niin, 
että työtä tehtiin paljon ryhmissä ja että 
oppi laiden väl i hlä oli tiivistä vuorovai-
kutusta. Opettajamme nimittäin pai-
nottivat sitä, kuinka tärkeää oppimisen 
kannahta on, että oppilas osaa hyö-
dyntää jo aiemmin omaksumiaan tie-
toja ja taitoja uusia asioita käsiteh-
hessään. 

Useimmat rneistä käyttivät First-
Chass-ohjelmaa ensimrnäistä kertaa, 
joten kenehläkään ci kurssin ahkaessa 
ollut suuria ennakko-odotuksia. Ohjeh-
maan voi kirjautua suoraan verkossa 
käyttäjätunnukselha ja salasanahla, ej-
vätkä sinne siis pääse muut kuin rekis-
teröidyt käyttäjät. FirstClassin periaate 
on mielestäni hyvä, sihhä se on moni-
puohinen ohjehma,johon voidaan huoda 
monia ns. konferensseja kurssin eri vai-
heitaja töitä varten. Se siis sopii hyvin 
etäopiskeluun, mutta käytännössä oh-
jelman kanssa tuhi välillä ongehrnia. 
Niistä kuitenkin selvittiin, sihlä onneksi 
voimme tarvittaessa turvautua tavah-
liseen sähköpostiin. On toki olemassa 
muitakin verkko-opetukseen sopi via 
ohjelmia, ja tärkeintä kurssin onnis-
tumisen kannalta on tietenkin se, että 
tekniikka ej petä. 

Verkko-opetuksen hyvä puohi on, että 
opiskehu on tietyhlä tavalha vapaataja 
itsenäistä. Se ci sido opiskehijaa istu-
maan luennoihha ja tulemaan yhiopis- 

Tukholman yliopiston käännös-
kurssilla oll vain vähän varsinaisia 
tunteja ja luentoja. 
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tolle tiettyinä aikoina, mutta vaatii pal-
jon aktiivisuutta. Vaikka me teimme 
omalla kurssillamme paljon yhteistyötä 
ryhmissä, suurin osa pienemmistä teh-
tävistä tehtiin kuitenkin itsenälsesti. 
Kirjoitimme esseitäja muita kirjallisia 
tehtäviä, j otka lähetettiin opettajille 
FirstClassiin. Lisäksi yksi tehtävistä oh 
puhtaasti keskustelutehtävä. Itse pidän 

keskusteluaja mielipiteiden vaihtoa te-
hokkaana tapana oppia uutta, ja hiljai-
simmatkin oppilaat uskalsivat kertoa 
mielipiteensä, kun keskustelua käytiin 
verkossa kirj allisesti. Verkko-opetus 
voi siis olla varteenotettava vaihtoehto 
tulevaisuudessakin, sillä se antaa paljon 
vastapainoa perinteiselle opetukselle. 

KysymyIsiä 

Ruotsissa laskuissa mainitaan aina organisationsnummer. Mitä se 
tarkoittaa ja onko vastaavaa numeroa Suomessa? 

Ruotsin termi organisationsnummer (organisaationumero) on juridisen hen-
kilön, kuten kunnan, osakeyhtiön tai muun yhtiön, aatteellisen yhdistyksen, 
säätiön tai uskontokunnan tunniste, joka vastaa fyysisen henkilön henkilö-
numeroa (personnummer). Kymmennumeroista organisaationumeroa käyte-
tään lähinnä Veroviraston (Skatteverket), Yhtiöviraston (Bolagsverket) ja mui-
den virastojen kanssa asioitaessa. Ruotsin verovirasto pitää rekisteriä kaikista 
organisaatlonumerolsta. 

Ruotsin organisaationumeroa vastaa Suomessa yrilys-ja yhteisötunnus eli Y-
tunnus (aikaisemmin liike-ja yhteisötunnus eli LY-tunnus). Tämän yritystäja 
yhteisöä yksilöivän numeron suomenruotsalainen nimi on företags- och 
organisationsnummer eli FO-nummer (aikaisemmin affärs- och samfunds-
signum eli as-signum). 

M. T. 

Mitkä ovat ruotsalaisten termien momsnummer ja VAT-nummer 
suomenkieliset vastineet? 

Momregistreringsnummer eli momsnummer on suomeksi arvonlisäveronu-
mero eli arvonlisäverotunniste. Arvonhisäveron lyhenteestä muodostetut, 
ruotsin momsnummeria vastaavat muodot ovat ALV-numero, ALV-tunniste ja 
ALV-tunnus. 

Ruotsissa arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitynyt (momsregistrerad) saa 
verovirastolta ALV-tunnisteen. Se muodostuu maakoodista eli maatunnuk-
sesta (landskod) SE ja numerosarjasta, joka koostuu organisaationumerosta ja 
sen perään hiitetystä numeroparista 01. Moms-numerossa ei ole yhdysviivaa 
eikä vähilyöntiä. 

Suomessa ALV-numero muodostuu maatunnuksesta Fl ja numerosarjasta, joka 
on Y-tunnus ilman kahden viimeisen numeron välissä olevaa vähiviivaa. 

VAT-numero (VAT-nummer) on arvonlisäverotunnisteen nimitys, jota käytetään 
yhteisökaupankäynnissä (gemenskapsintern handel). EU-maiden VAT-nume-
rot koostuvat kaksikirjaimisesta maatunnuksesta ja loppuosasta, jonka rakenne 
vaihtelee maittain. Lyhenne VAT tulee englannin sanoista Value Added Tax. 
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Alkaako se tästä vai tässä? 

Suomessa kiinnitetään toisin sanoen 
päähuomio tapahtuman seurauksiin, 
kun taas ruotsissa keskitytään itse ta-
pahtumaan, tässä tapauksessa etsimi-
seen. Suomi ja ruotsi (ja muut indoeu-
rooppalaiset kielet, kuten englanti ja 
ranska) ilmaisevat asian myös raken-
teellisesti eri tavoin: suomi käyttää 
usein sijapäätteitäja postpositioita, kun 
taas ruotsi ilmaisee vastaavat asiat pre-
positioilla. Mutta onko kyseessä satun-
nainen, kielellinen ero vai voiko olla 
niin, että suomenkieliset ja ruotsin-
kieliset mieltävät maailman näissä en-
tyisissä tapauksissa eri tavoin? 

Vaikuttaako kieli ajatukseen 
vai ajatus kieleen? 
Muun muassa amenikkalaiset kielen-
tutkijat Sapir ja Whorf kehittivät tco-
rian, jonka mukaan kieli rajoittaa ja 
myös muovaa ratkaisevalla tavalla ajat-
telua ja todellisuuskokemusta. Sapir-
Whorf-hypoteesin eli kielellisen relatii-
visuuden hypoteesin ahtaamman tul-
kinnan mukaan kieli määrää ihmisen 
ajattelua ja todellisuuskäsitystä, kun 
taas maltillisemman tulkinnan mukaan 
kieli vaikuttaa ihmisen ajatukseen ja 
todellisuuskäsitykseen ja osittain oh-
jaa niitä. Maltillisempaa tulkintaa on 
yleensä pidetty kohtuullisena. 

Kielen mutkikkaan kieliopillisen ra-
kenteen suhdetta semanttisiin ja kog-
nitiivisiin kategorioihin ej ole heippo 
osoittaa. Siksi on ollut helpompaa läh-
teä leksikosta kun on yritetty selvittää, 
vaikuttaako kieli todellisuuskokemuk-
seemmeja miten siinä tapauksessa. On 
yksinkertaisesti tarkasteltu eri kielten 
tapaa j äsentää sama semanttinen kenttä, 
esim. spektni tai sukulaisuus. Väriter-
mistö vaihtelee kielittäin, esim. danin 
kieli Uudessa Guineassa tekee eron ai-
noastaan mustan ja valkoisen välillä, 
kun taas englanti sisältää kaikki yksi-
toista perusväritermiä. On kuitenkin 
todettu, että eri kielten puhujat näkevät 
vänt suurin piirtein samalla tavoin. Vä-
rithän riippuvat ihmisen väriaistista. 
Myös sukulaissuhteiden nimitykset 
vaihtelevat kielittäin, esim. venäjässä 
on seitsemän eri sanaa, jotka vastaavat 
ruotsin sanoja svåger 'lanko'ja sväger-
ska 'käly'. Sukulaisuus on yhteydessä 
biologiaan ja kulttuuriin eli kulttuuri 
pikemminkin ohjaa kielellistä ilmaisua 
kuin päinvastoin. 

Nämä esimerkkitapaukset ovat aika 
konkreettisia ja ne lähtevät siitä, että 
kielet nimittävät todellisia ilmiöitä en 
tavoin. Mutta ehkä kyseessä on useim-
miten se, että itse ilmiöt eroavat toi-
sistaan tai että kulttuunit, jotka tul-
kitsevat ilmiöitä, eroavat toisistaan. 
Ehkä vasta silloin, kun lähdetään itse 
kielen rakenteellisista - kieliopillisista 
- eroista, voidaan tutkia, miten kieli 
vaikuttaa ajatukseen käsitteellisem-
mällä tavalla, mitä ei voida suoraan 
lukea ympäristön tai kulttuunin eroihin. 

Suomen ja ruotsin erot ovat 
syvärakenteellisia 
Norjalainen kokeellisen psykologian 
tutkija Strømnes esitti 1970-luvulla 
kiistanalaisen teoriansa suomen ja ruot-
sin kielellisistä eroista. Suomessa olles-
saan hän oli alkanut pohtia, mistä hänen 
vaikeutensa suomen kielen oppimi-
sessajohtuivat. Hän vertaili suomeaja 
ruotsia kokeissa ja tutkimuksissa. Hän 
tutki mm. millaisia sisäisiä kuvia sijail- 

Etsitäänkö esineitä kaapista vai kaa-
pissa? Suomenkieliselle on itsestään 
selvää, että etsitään kaapista. Eri kielis- 

Virpi 	 sä asiat ilmaistaan kuitenkin eri tavoin, 
Ala-Poikela eli tässä tapauksessa ruotsinkielinen 

etsisi kaapissa (i skåpet). Suomenkie-
lisen mielestä jokin alkaa tästä, kun 
taas ruotsinkielisen mielestä se alkaa 
tässä eli här. Voidaan siis todeta, että 
suomi ilmaisee suuntaa joissakin ta-
pauksissa (etsitään kaapista), joissa 
ruotsi ilmaisee olotilaa (etsitään kaa-
pissa). 

Ovatko kielten rakenteelliset erot 
satunnaisia vai mielletäänkö maailma 
en kielissä ert tavoin? 

Kieliviesti 212006 - 19 



maisut herättivät suomenkielisissä ja 
prepositioilmaisut ruotsinkielisissä. 
Strømnes tuli siihen tulokseen, että 
suomen sisäinen visuaalinen tila koos-
tuu kolmiulotteisesta järjestelmästä, 
jossa on kaksi spatiaalista akselia ja 
yksi ajan akseli jajossa sijat ilmoittavat 
ajan keston. Ruotsin prepositiot sen 
sijaan eivät erittele ajan kestoa vaan 
liikettä kolmiulotteisessa järjestel-
mässä, jossa kaikki akselit ovat spa-
tiaalisia. Hän päätyi whorfilaiseen 
johtopäätökseen, jonka mukaan suo-
men ja ruotsin väliset erot ovat syvä-
rakenteelliset, eivät ainoastaan pinta-
rakenteelliset. Tämä herätti kohua, 
koska teoria esitettiin aikana, jolloin 
tällaisia eroavuuksia pidettiin pintara-
kenteellisina. Tuolloin Ruotsissa kes-
kusteltiin vilkkaasti siirtolaisten kieli-
ongelmista. Strømnesin teoria herätti 
siten kiinnostusta, koska siitä toivottiin 
löytyvän selitys kielenoppimisvaike-
uksiin. 

Slobinin johtama suuri kansainvä-
linen tutkimusprojekti on esimerkki 
uudemmasta, kielellistä relatiivisuuden 
hypoteesia koskevasta tutkimuksesta. 
Kun paristakymmenestä eri maasta 
olevat koehenkilöt saivat kuvata, mitä 
kuvasarjassa tapahtui, kävi ilmi, että he 
keskittyivät eri asioihin äidinkielen 
mukaan. Jotkut mainitsivat usein sur-
tymisen lähteen (romaaniset ja seemi-
läiset kielet), jotkut osoittivat mielel-
lään tietä (germaaniset) ja toiset nime-
sivät päämäärän (slaavilaiskielet). Näin 
ollen kertomuksen sisältö vaihteli kie-
len mukaan. Tämä siis osoittaisi, että 
kielittäin eroava kielen ja ajattelun 
yhteisvaikutus on olemassa. 

Suomenkieliset keskittyvät 
tulokseen, ruotsinkieliset 
toimintaan 
Minua on kauan kiehtonut kysymys, 
ajaako suomen kieli ajattelemaan suo-
malaisesti ja ruotsin kieli vuorostaan 
ruotsalaisesti. Eroavatko suomenkielis-
ten ja ruotsinkielisten sisäiset kuvat, 

kun he kuulevat esim. etsiä kaapista 
tai vastaavasti leta i skåpet? 

Ruotsalaiset näkivät yleensä toirnin-
nan. Tässä hahmo todella etsii kaa-
pissa. 

Tähän perustuvassa tutkielmassani läh-
tökohtana oli StrØmnesin teesi. Tavoit-
teenani oli tutkia, onko suomen ja ruot-
sin välillä syvärakenteellisia eroja. Ver-
tasin sisäistä kuvaa, jonka suomenkie-
liset ja ruotsinkiehiset näkivät, kun he 
kuulivat saman ilmaisun, jonka suo-
menkielinen versio sisälsi suuntail-
maisunja ruotsinkielinen olotilailmai-
sun. Koehenkilöni saivat sekä piirtää 
sisäisen kuvansa että kertoa siitä. Halu-
sin selvittää, oliko näiden koettujen ku-
vien vähillä erojajajos oh, millaisia. 

Tutkielmani tulos osoittaa, että koe-
henkilöiden vähiset yksilölliset erot vai-
kuttivat suuremmilta kuin kiehiryhmien 
vähiset erot. Suomenkielistenja ruotsin-
kielisten sisäiset kuvat eivät eronneet 
dramaattisesti toisistaan, joissakin ta-
pauksissa erot ohivat lähes olematto-
mia. Esimerkiksi ilmaus, jonka suo-
menkielisessä versiossa oli suuntaa il-
maiseva sisäpaikahlissija (illatiivi), lii-
maan postimerkin kirjeeseen 'jag Mist-
rar fast ett frimärke på brevet', ej näyt-
tänyt mitään varsinaisia kiehiryhmien 
vähisiä eroavuuksia, paitsi että hiukan 
useamman suomenkielisen voisi tulkita 
keskittyneen tulokseen. Sekä suulliset 
kuvaukset että piirrokset ohivat keskit-
tyneet toimintaan molemmassa kiehi-
ryhmässä: niissä joko nuoltiin posti-
merkidä tai Iiimattiin sitä kuoreen tai 
tehtiin molempia. 

Kieliryhmienkin välisiä eroja kui-
tenkin oh. Pääasiassa erona saattoi olla, 

On olernassa kielittäin eroava kie1en 

L ja atte1n yhteisvaikutus. 
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että suomenkielisten sisäiset kuvat 
osoittivat enemmän tuloskeskeisyyttä, 
kun taas ruotsinkielisten kuvissa kes-
keisintä oli toiminta. Tämä näkyy sel-
vimmin lauseissa,jotka sisältävät suun-
taa ilmaisevia ulkopaikallissijoja (abla-
tiivi ja allatiivi). Nämä lauseet osoit-
tivat enemmän tai vähemmän selviä 
kieliryhmien välisiä eroavuuksia. Al-
latiivi esim. lauseessa kaadoin va-
hin gossa kahvia aamulehdelle aiheutti, 
että suomenkielisten sisäisissä kuvissa 
kohdistuttiin enemmän tulokseen (kah-
vitahra lehdessä tai kaatamisen jäl-
keinen toiminta: kiroukset, rievun ha-
keminen, pyyhkiminen), kun taas på-
prepositio lauseessa jag råkade spi/la 
kaffe på morgontidningen aiheutti, että 
ruotsinkielisten sisäisissä kuvissa koh-
distuttiin enemmän toimintaan: he nä-
kivät yleensä itse kaatamisen. 

/ 

/ 

E1 
Suomalaiset näkivät yleensä tapahtu-
man seurauksen. Tässä paperi on se/-
va••sti merkitly. "Kun mä äkkään sen 
paperin sieltä niin minä kävelen sitä 
kohti." 

Entä miten oli kaapista etsimisen lai-
ta? Oliko tapahtuman tulos eli kirje-
paperi suomenkielisten kiinnostuksen 
kohteena lauseessa Etsin kirjepaperia 
kaapista ja keskittyivätkö ruotsinkie-
liset itse toimintaan eli etsimiseen lau-
seessa Jag letar efter hrevpapper i skå-
pet? Koehenkilöiden sisäisissä kuvissa 

löytyi kyllä eroavuuksia, mutta eroa-
vuudet olivat sekä ryhmänsisäisiä että 
ryhmien välisiä: jotkut etsivät ja myös 
löysivät etsimänsä, kun taas toiset 
etsivät löytämättä sitä. Hieman useam-
pi suomenkiehinen oh keskittynyt tu-
lokseen, mutta ei ollut kyse suurista 
kieliryhmien vähisistä eroista. Ruot-
sinkielisten piirrokset esittivät kui-
tenkin enemmän toimintaa kuin suo-
menkielisten piirrokset. Selvä kieli-
ryhmien välinen ero koski liikettä: 
suomenkieliset eivät kertaakaan mai-
ninneet käsiä kuvatessaan liikettä tai 
toiniintaa, kun taas ruotsinkieliset te-
kivät sen sekä tuloskeskeisissä että 
toimintakeskeisissä sisäisissä kuvissa. 

Ehkä kieliryhmien väliset eroa-
vuudet ja yhtäläisyydet ohisivat näh-
tävissä selvemmin, jos koehenkilöitä 
olisi ollut useampi ja useampi testilause 
olisi ollut käyttökelpoinen. hlmeni ni-
mittäin, etteivät kaikki lauseet sopineet 
tämäntapaiseen testiin. Tutkielmani 
mukaan vaikuttaa kuitenkin siltä, ettei 
suomenkielisten ja ruotsinkielisten 
sisäisissä kuvissa useimmiten ollut var-
sinaisia eroavuuksia mutta että eräät 
rakenteet, kuten allatiivi-ilmaisu suo-
men kielessä ja på-prepositio ruotsin 
kielessä, aiheuttivat kieliryhmien vä-
lisiä eroja sisäisissä kuvissa. Tämä voi-
si siis olla esimerkki siitä, että eroa-
vuudet eivät vähttämättä ole ainoastaan 
kielelliset vaan saattavat heijastaa myös 
kognitiivisia eroja, eli että suomi ja 
ruotsi luokittavat eräät kognitiiviset 
kategoriat eri tavoin, ja tämä siis vai-
kuttaisi tapaamme hahmottaa maail-
maa ja sen ilmiöitä. 

Kirjoit tala on kaksikielisyyttä tutkinut filoso-
fian maisteri. Hän toimii tällä hetkellä Poh-
joiskalottisuomen sanakirjahankkee.ssa. 
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Suomen kieli Haaparannalla 

Raija 
Hiivala 

Keskiviikkona 8. kesäkuuta 2005 kai-
kuivat hurraa-huudot ja taputukset 
Ruotsinsuomalaisten kansankorkea-
koulun (Svefi) avoirnista ikkunoista. 
Syynä tählin ilonpitoon oli keskellä 
toria olevaan lipputankoon kohoava 
IKEAn lippu; päätös IKEAn tule-
misesta Haaparannalle oli virallistet-
tu. IKEAn tulon myötä useat tunnetut 
kauppaliikkeet ovat päättäneet perus-
taa hiikkeen Haaparannan/Tornion 
rajakaupunkiin. Tämä merkitsee myös 
uusia työpaikkoja ja uusia työhönot-
tovaatimuksia. Haaparannalla onkin 
haussa melkoisen paljon paikkoja ja 
kun netistä tutkii työpaikkailmoituk-
sia, voi todeta, että monessa niistä, var-
sinkin kaupan aIalla, mainitaan suomen 
kielen taito ansioksi,joissakin suomen 
kielen osaaminen on jopa vaatimuk-
sena työpaikan saamiseksi. 

Kiinnostus suomen kieleen on lisään-
tynyt työmarkkinoilla. Läänin työlauta-
kunta on kilpailuttanut ns. yrkesfinska-
kurssipaketin, joka toteutettiin Ruot-
sinsuomalaisten kansankorkeakoulussa 
syksyllä 2005 ja nyt tämän kevään 
aikana.  

kolme oli harjoitteluviikkoja. Silloin 
tarkoituksena oli harjoituttaa opittua. 
Harjoittelupaikkoja ej ollut vaikea löy-
tää, koska suomea puhutaan rajan mo-
lemmin puolin. Toinen samanlainen 
kurssi toteutettiin tänä keväänä, myös 
15 viikkoaja 15 osalhistujaa. Kummal-
lakin kurssilla oli vasta-alkajia mutta 
myös sellaisia,joillajo on suomen kie-
len alkeet mutta jotka tarvitsevat lisä-
oppia. 

Huhtikuun lopulla läänin työlauta-
kunta avasi uuden, kurssinjärjestämis-
tä koskevan tarjouskierroksen, koska 
tuhijoita jo järjestetyilhe kursseille oh 
ohlut enemmän kuin oli voitu ottaa vas-
taan. Uusi kurssi pidetään Haaparan-
nalla ensi syksynä, seuraava keväällä 
2007, mahdohhisesti vielä yksi syksyllä 
2007. IKEAn ja muiden kauppaliik-
keitten tulo on siis selvästi lisännyt 
suomen kielen tarvetta ja kiinnostusta 
sitä kohtaan. 

Toinen läänin työlautakunnan Haa-
parannalla toteuttama kurssi, jossa suo-
men kiehi on osa koulutusta, on kauppa-
alan kurssi. 

Ens immäinen 12 viikon suomen kie-
len kurssi vasta-alkajille toteutettiin 
koulussamme vuonna 1997. Tuolloin-
idn tilaajana oli läänin työlautakunta, 
mutta kesti lähes kymmenen vuotta, 
ennen kuin oli tarvettajärjestää vastaa-
vanlainen kurssi - tai ennen kuin oh 
tuhijoita. 

Syksyhhä Yrkesfinska-kurssiin osal-
Iistui 15 henkeä ja ammattisuuntauk-
sena oli kauppa-, palvehu-, matkailu-ja 
hoitoaha. Kurssi kesti 15 viikkoa, joista 

Suomen kieltä on toki aina opiskeltu 
koulussamme, myös nyt on voitu aloit-
taa vasta-alkajien kurssit. Suomea lu-
kevien määrä on noussut, mukana on 
sekä vasta-alkajia että niitä, joihla on 
suomen kielen alkeet, jotka ovat ko-
toisin Tomionhaaksosta, puhuvat meän-
kieltä ja haluavat oppia "kunnon suo-
mea", kuten he itse asian esittävät. 
Koululhemmehan tulee aikuisia työn-
vähityksen kautta ja he hahuavat ko-
hentaa suomen taitoaan. hon aiheena 
ovat nuoret, jotka nyt vähän vanhe- 
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tessaan ovat ymmärtäneet, että mum-
mun ja papan kieltä onkin oikeastaan 
kiva opiskella - heidän päätökseensä 
ej kuitenkaan IKEA ole vaikuttanut 
mainittavasti. Näitä toisen tai kolman-
nen polven ruotsinsuomalaisia osal-
listuu myös etäkurssinajärjestettävään 
suomen kielen kurssiin. Etäkurssille 
osallistuu myös sellaisia, jotka työnsä 
takia haluavat oppia suomea. 

Bertil Segerl und Haaparannan luki-
osta kertoo, että lukiossa on aina ollut 
oppilaita, jotka ovat valinneet suomen 
kielen yhdeksi aineekseen. Nämä eivät 
ole vasta-alkajia vaan niitä, jotka jo 
osaavat suomea. Suomea vieraana  

kielenä lukevia on vähän. IKEAn tulo 
Haaparannalle ej vjelä ole vaikuttanut 
suomen kielen lukijoiden, ej varsinkaan 
vasta-alkaj ien, määrään. Bertil Seger-
lund uskoo kuitenkin, että suomi on 
tällä seudulla tulevaisuuden kieli ja että 
vasta-alkajien määrä Iisääntyy kenties 
jo ensi syksynä, kun oppilaat tekevät 
valintansa. Hän arvelee lisäksi, että 
suomea vasta-alkajana opiskelevien 
määrä Iisääntyy tulevaisuudessa myös 
peruskoulussa. 

Kirjoittaja Ioinlii kieltenopettajana 
Ruotsinsuo,nalaisten kansankorkeakoulussa 
lJaaparannalla. 

Säaskiä kerrakseen 

Kirsti 
Aapala 

On taas palattu normaaliin kesiin: Poh-
jois-Suornessa on sääskiä aivan kuin 
ennen. Muutamana peräkkäisenä vähä-
sääskisenä kesänä ehdittiin jo hätäillä, 
onko jotain peruuttamattomasti muut-
tunut. Meitä sääskettömyydestä naut-
tijoitakin toki oh. 

Esi-isämme ovat tunteneet sääsken 
jo iät ja ajat. Sanalle on vastine pait-
si läheisissä karjalan ja viron kiehissä 
myös saamen ja mordvan kiehissä. 
Kaakkois-Hämeessä ja Keski-Suo-
messa on puhuttu sääksestä. Muualta 
tulleen tai muualla olleen tuntee poh-
joisessa taas siitä, että tätä kiusaavat 
hyttyset. 

Pienellä kiusanhengellä on niin ikään 
Ientävä kaima, jonka nimeksi on kir-
jakieleen vakiintunut sääksi tai kala-
sääski. Lintu tuli tutuksi kevään mit-
taan, kun Helsingin Sanomissa seu-
rattlin Miija-sääksen muuttomatkaa 
Suomeen. Hyönteisen ja hinnun nimi-
tysten samannäköisyys on sattumaa: 
hinnun nimi sääksi on vanhempaa 
perua. 

Palatakseni pienempiin siivekkäisijn 
sääsket eivät suinkaan ole Lapin kesän  

ainoita tai pahimpia Ientäviä ahdiste-
lijoita. Mäkärät tai ,näkäräiset iskevät 
heti kesäsydämenäja puraisevat palan 
rnennessään. Tälhiikin lentiäisehlä on 
lintukaimansa: Pohjois-Suomessa tai-
vaanvuohta on nimitetty taivaanmä-
käräksi. Nimitys on toista lähtöä kuin 
hyönteisellä ja viittaa mäkättävään ää-
neen, joka syntyy linnun pyrstösulissa 
sen syöksyessä alaspäin. 

Pisimpään, alkusyksyyn asti, ulkona 
liikkujia kiusaavat pikkuruiset sääski-
enja mäkäröiden sukulaiset polttiaiset. 
Niihin eivät kaupalliset karkotteet te-
hoa. Polttiaisen nimi on johdettu ver-
bistä polttaa. Polttiaisia voi tavata 
myös kasvikunnasta: kansa on nimit-
täin kutsunut nokkosta polttiaiseksi, 
poittajaiseksi, poltikkaiseksi tai polt-
taraiseksi. 

Keskikesällä, mahdolhisten paah-
depäivien aikaan, kun muut siivelliset 
saattavat antaa hetken rauhan, hyök-
käävät paarmat. Ne ovat jo siksi iso-
kokoisia, että silmin on voinut havaita 
eroja eri lajien välillä. Niinpä esimer-
kiksi Sallassa tiedettiin, että pieni har-
maa tuppipaarna on erityisen kova 
puremaan. 
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Sääsket, mäkärät, polttiaisetja paar-
mat ovat niin olennainen osa pohjoisen 
kesää, että ne ovat saaneet yhteisen 
nimityksen. Niitä sanotaan räkäksi. 
Räkkä on myös se aika, jolloin näitä 
hyönteisiä on eläinten ja ihmisten rie-
sana. Räkän ajamina porot hakeutuvat 
tuulisemmille ja avarammille tuntu-
reille tai metsistä avoimemmille maan-
teille. 

Kesäisiä ulkoilman verenimijöitä on 
pohjoisessa kutsuttu myös syöpäläi- 

siksi. Syöväthän nekin eläviä niin kuin 
yleiskielessä syöpäläisinä tunnetut 
kirput, luteet, täit ja muut loishyön-
teiset. 

Itikaksi taas voidaan sanoa melkein 
mitä tahansa kärpästä pienempää len-
tävää. Eteläpohjalaisten kanssa puhei-
siin osuessaan on tosin syytä valita sa-
nansa, sillä heidän itikkansa on toista 
kokoa. Naudat tunnetaan lakeuksilla 
itikoina. 

Kieli-ikkunat ovat kirjoituksia. joissa Kotimaisten kielten tutkirnuskeskuksen tutkijat käsittelevät 
kielen ilmiöitä, muun muassa sanojen ja sanontojen a1kuperai ja merkityksiä. Helsingin Sanomat 
julkaisee Kieli-ikkunan joka viikko kulttuuriosastossaan. Tama kirjoitus oli lehdessä 2.8.2005. 

'Uuc(issnoja 

U udissanoja 
Seuraavassa muutamia kirjavia uudissanoja kesäterveisinä 
Kielitoimistosta. 

kynähame kynämäisen kapea hame 
kynähousut kynämäisen kapeat 

Koonnut housut 
Riitta lime 	limenvihreä kirkas vaalean- 

Eronen vihreä (Huom.: Oikeastaan pitäisi 
Kotimaisten käyttää sanoja limetti, limetinvih- 
kielten reä, sillä värinnimi viittaa sitrus- 
tutkimuskeskus hedehiiiiän, jonka nimi on suomes- 

sa limetti) 
lintuhysteria lintuinfluenssan aiheut- 

tamat äärimmäiset varotoimet 
lintutauti lintuinfluenssa 
navy - navynsininen - navysininen 

laivastonsininen = laivaston uni- 
vormun sininen, tummansininen 
(Huom.: navy-sanaa on hankala 
ääntääja taivuttaa, minkä vuoksi 
laivastonsininen on edelleen suosi- 
teltavampi) 

pahvikahvi kannellisessa pahvimu-
kissa myyntipisteestä mukaan 
ostettava kahvi 

terveysneuvola kaikille ikäluokille 
tarkoitettu neuvola, jollaista on 
ehdotettu Suomeen 

VAVI vavi lyhenne, joka tarkoittaa 
va/tavirtaistamista 

valtavirtaistaa hallintoterminä: 
edistää jotain yhteiskunnallista 
asiaa niin, että se otetaan huo-
mioon kaikessa julkishallinnon 
päätöksenteossa, engl. mainstrea-
ming = valtavirtaistaminen 

äijäkulttuuri perinteisiä miehekkäitä 
arvoja puolustava miesten kulttuuri 
(sanaa käytetään osittain leikilli-
sesti mm. makkaransyönnistäja 
oluenj uonnista) 

Lisää uudissanoista voi lukea Kotimaisten kielten tutkirnuskeskuksen verkkosivuilta (www.kotus.fi), 
palstalta, jonka nimi on Sana sanasta. Viime vuonna perustettua palstaa ylläpitää Kielitoimiston 
sanakirjan toimitus. 
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Talousrikossanasto 

Koonnut 
Margaretha 

Terner 

aktiesvindleri osakehuijaus 
bedrägeri petos 
bidragsbedrägeri avustuspetos 
bidragsfusk avustusvilppi 
bluffaktura huij auslasku, valelasku 
bokföringsbrott kirjanpitorikos 
bokföringslag kirjanpitolaki 
bolagsplundring yhtiön tyhjentä- 

minen 
bolagsriggning yhtiön tuloksen 

kaunistelu 
borgenärsbrott velkojaan kohdis-

tuva rikos 
brott mot handelsförbud kaupan-

käyntikiellon rikkorninen 
brott på aktiemarknaden osake-

markkinarikos 
bulvan bulvaani 
bulvanföretag bulvaaniyritys 
ekobrott talousrikos 
ekobrottsbekämpning talousrikos- 

tolj unta 
ekobrottslighet talousrikol lisuus 
ekobrottsling talousrikollinen 
Ekobrottsmyndigheten, EBM 

Talousrikosvirasto 
ekonomisk brottslighet talousrikol-

Iisuus 
ekonomisk brottsling talousrikol-

linen 
ekonomisk kriminalitet talousrikol-

lisuus 
Ekorådet Talousrikosneuvosto 
emissionssvindel emissiohuijaus 
EU-bedrägerirådet EU-petosneu- 

vosto 
fakturaskojeri laskutushuijaus 
fiffel vilppi 
Finansinspektionen, Fl Finanssi-

tarkastuslaitos 
Finanspolisen, FIPO Finanssipoliisi 
företagsbot yrityssakko 
förfalskning av betalningsmedel 

maksuvälineen väärentäminen 
förmögenhetsbrott varallisuusrikos, 

omaisuusrikos 
förskingring kavallus 
förskingringsbrott kavallusrikos 
försvårande av skattekontroll vero-

tarkastuksen vaikeuttaminen 
försäkringsbedrägeri vakuutuspetos 
försök till insiderbrott sisäpiiriri- 

koksen yritys 
förvaltarsvindel sijoitushuijaus 
förverkandepåföljd menettämis-

seuraamus 
grov oaktsamhet törkeä huolimat-

tomuus 
grå arbetskraft harmaa työvoima 
grå ekonomi harmaa talous 
handelsförbud kaupankäyntikielto 
häleri kätkemisrikos 
illegal införsel laiton maahantuonti 
illegal utförsel laiton maastavienti 
informell ekonomi epävirallinen 

talous 
insider sisäpiiriläinen 
insideraffär sisäpiirikauppa 
insiderbrott sisäpliririkos 
insiderförseelse sisäpiiririkkomus 
insiderinformation sisäpiiritieto 
insiderstraffiag sisäpiiririkoslaki 
insynshandel sisäpiirikauppa 
insynsperson sisäpiiriläinen 
insynsregister sisäpiirirekisteri 
insynsställning sisäpiiriläisasema 
kartellbrott kartellirikos 
karusellbedrägeri karusellipetos 
karusellhandel karusellikauppa 
konkursbrott konkurssirikos 
konkursrelaterat ekobrott konkurs- 

sån liittyvä talousrikos 
korruption korruptio 
Kriminalunderrättelsetjänsten, 
KUT Rikostiedustelupalvelu 
kryphål porsaanreikä (ark.) 
kursmanipulation kurssin vääris-

täminen, kurssimanipulaatio 
lagerbolag varastoyhtiö 
lag om anmälningsskyldighet ilmoi-

tusvelvollisuuslaki 
lag om anmälningsskyldighet för 
vissa innehav av finansiella instru-
ment laki tiettyjen rahoitusinstru- 

menttien omistusta koskevasta 
ilmoitusvelvollisuudesta 

lag om näringsförbud laki liiketoi- 
mintakiellosta 

lag om straff för marknads-
missbruk vid handel med finan-
siella instrument laki rangaistuk- 

sesta rahoitusinstrumenttikaupan 
yhteydessä tapahtuvasta markki- 
noiden väärinkäytöstä 
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lag om åtgärder mot penningtvätt, 
PTL laki toimenpiteistä rahanpesun 

estämiseksi 
loggbok sisäpilriluettelo 
luftfaktura näennäislasku, tekaistu 

lasku 
marknadsmissbruksdirektiv mark- 

kinoiden väärinkäyttödirektiivi 
mervärdesskattebedrägeri arvon- 

lisäveropetos 
missbruk av insiderinformation 

sisäpiiritiedon väärinkäyttö 
momsbedrägeri arvonlisäveropetos, 

alv-petos 
momsfiffel arvonlisäverovilppi, alv-

vilppi 
mutbrott lahjontarikos 
målvakt bulvaani 
näringsförbud liiketoimintakielto 
nätsvindel verkkohuijaus 
nätsvindlare verkkohuijari 
obehörigt röjande av insiderinfor-
mation asiaton sisäpiiritiedon paljas- 

taminen 
ocker kiskonta, koronkiskonta 
oekerpantning kiskontapanttaus 
oegentlighet väärinkäytös 
olovlig införsel luvaton maahantuonti 
oredlighet mot borgenär epärehelli- 

syys velkojaa kohtaan 
oredlighetsbrott epärehellisyysrikos 
organiserad brottslighet järjestäyty- 

nyt rikollisuus 
otillbörlig kurspåverkan sopimaton 

arvopaperikurssiin vaikuttaminen 
otillbörlig marknadspåverkan 

sopimaton markkinoinnin 
manipulointi 

otillbörligt gynnande av borgenär 
velkojan sopimaton suosiminen 

penningförfalskning rahanväären- 
nys 

penninghäleri laittomien rahansiirto-
jen salailu 

penningtvätt rahanpesu 
penningtvättslag rahanpesulaki 
regleringsbrott säännöstelyrikos 
skalbolag taseyhtiö 
skalbolagsaffär taseyhtiökauppa 

skatteavdragsbrott veronpidätys-
rikos 

skattebedrägeri veropetos 
skattebrott verorikos 
skattebrottslag verorikoslaki 
skatteflykt veropako 
skattefusk verovilppi 
skatteförseelse verorike, verorikko-

mus 
skatteparadis verokeidas, veropara-

tiisi 
skatteredovisningsbrott verontili-

tysrikos 
skattesmitare veronkiertäjä, vero-

pinnari 
skattesmitning veronkierto 
skatteundandragande veronpimitys 
skenbolag peiteyhtiö 
skuggekonomi varjotalous 
smuggling salakuljetus 
smugglingsbrott salakuljetusrikos 
strafföreläggande rangaistus-

määräys 
svart arbetskraft pimeä työvoima 
svart arbetsmarknad pimeät työ-

markkinat 
svart ekonomi pimeä talous 
svartjobb pimeä työ 
svart lön pimeä palkka 
svindel huijaus, petos 
svindleri huijaus, petos 
trolöshet mot huvudman päämiehen 

luottamuksen pettäminen 
uppsåtlig missbruk av insiderinfor-
mation tahallinen sisäpiiritiedon 

väärinkäyttö 
vårdslös deklaration huolimatto- 

masti tehty veroilmoitus 
vårdslöshet mot borgenär huolimat- 

tomuus velkojaa kohtaan 
vårdslös skatteredovisning huoli-

maton verontilitys 
vårdslös skatteuppgift huolimaton 

verotieto 
vårdslöst insiderförfarande huoli- 

maton sisäpiiriläisen toiminta 
yrkesmässig smuggling ammatti- 

mainen salakuljetus 
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I<ortfattat om innehållet 

s. 4 Redaktör Niki Bergman skriver i sin kolumn att hon alltid har hållit två 
tungor rätt i mun. Efter att ha Ilyttat till Sverige har hon utöver sina två moders-
mål, finskan och finlandssvenskan, även la••rt sig rikssvenska och sverigefinska. 

s. 5 Paula Ehrnebo redogör för Sverigefinska språknämndens situation inför 
förändringen från språknämnd till en statlig språkmyndighet. 

s. 7 Mani Räsänen, forskare vid Forskningscentralen för de inhemska språken, 
ger en kortfattad historik över Forskningscentralen och redogör för dess omfat-
tande verksamhet. För Forskningscentralen, som nu är 30 år gammal, är frarnti-
den ljus och den åtnjuter hög status enligt Matti Räsänen. 

s. 9 Lektor Gun-Viol Vik-Tuovinens artikel handlar om tolkning på tre kompetens-
nivåer och den baserar sig på hennes avhandling Tolkning på olika nivåer av 
proft'ssionalitet, som nyligen granskades vid Vasa universitet. 

s. 11 Redaktör Marja Räihä har intervjuat Kajsa Syrjänen Schaal, huvud-
sekreteraren i utredningen om utvidgande av förvaltningsområdet för finska och 
sydsamiska. Utredningens sluthetänkande Att återta mitt språk - ålgärder Jår 
att stärka det sainiska språket SOU 2006:19 överlämnades i början av året till 
justitiedepartementet. 

s. 13 Fil. lic. Johanna Ketola från Vasa universitet, Institutionen för modern 
finska och översättning, redogör för kursen Kielen rakenne (Språkets struktur), 
som anordnades i form av nätundervisning. 

s. 17 Studeranden Emmi Nuppula bedriver traditionella språkstudier vid Åbo 
universitet parallellt med tolkstudier i form av Internetstödd distansundervis-
ning vid Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet. Hon anser att 
nätverksundervisningen i framtiden kommer att vara ett beaktansvärt alternativ 
och en slags motvikt till den traditionella undervisningen. 

s. 18 1 frågor och svar behandlas denna gång betydelsen och översättningen av 
termerna organisationsnumme momsnumrner och yat -nummer. 

s. 19 För finskspråkiga är det naturligt att leta efter något från skåpet, liksom att 
något börjar härifrån. För svenskspråkiga är det lika självklart att leta efter 
något i skåpet och att något börjar hö,: Skiljer sig de finskspråkigas och svensk-
språkigas inre bilder när de hör dessa uttryck? Det är detta som fil. mag. Virpi 
Ala-Poikela försöker utröna i sin forskning. 

s. 22 Raija Hiivala, språklärare vid Sverigefinska folkhögskolan i Haparanda, 
skriver om det tilltagande intresset för finskstudier i Haparanda-regionen. Tack 
vare IKEA, vars nya varuhus kommer att ligga på gränsen mellan Sverige och 
Finland, och alla de andra affärskedjor som följer IKEA:s exempel, kommer 
efterfrågan av finskkunnig personal att öka. 

s. 24 Elva finska nyord med förklaringar presenteras av forskaren Riitta Eronen 
vid Forskningscentralen för de inhemska språken. 

s. 25 Margaretha Terner har sammanställt en svensk-finsk ordlista över termer 
som hänför sig till ekonomisk brottslighet. 
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I<ielineuvonnan puhelinnumero on 
1. heinäkuuta 2006 Iähtien 

08-4424220 
Puhelinaika ma—pe 9-12. 

Kesolld sydvut hyttyset, talvellu palelevat 
hyppyset. 
Isojoki 

Ku tulis kesa ja kdrvassi, ni sais köyhdki 
ystdvi. (kär\Lissi = kärpLisiä 

Turku 

Kesa kauneimmcllas, pciarmat lihovimmallas. 
Karjalohja 

L3hcIe: Sananlivkiii .5uomalaisei, Kir/ i/I/iiiiJeii veiiiaii toinhilji/sia 
346. Vatisa 1984. 


