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I'(ielineuvoston ensimmälnen 
I'(ieI iviesti 
Tämä numero on ensirnmäinen,jonka Kielineuvostojulkaisee. Uusi organi-
saatio on tätä kirjoitettaessa ollut voimassa yli kaksi kuukautta. Siirtyrnäkausi 
on tietysti aiheuttanut monenlaista hankaluutta, mutta kielenhuoltotoiminta on 

Hannele 	jatkunut ja jatkuu ennallaan. 
Ennab 

Tässä lehdessä käsitellään kahtakin suomea koskevaa tutkimusta. 

Toisessa tarkastellaan tukea, jota oppikirjat ja päivälehdet tarjoavat ruotsin-
suomalaisille koululaisille heidän rakentaessaan identiteettiään. Tutkija joutuu 
valitettavasti tekemään päätelmät, että nimityksiä ruotsinsuomalainen ja 
Ruotsissa kävtettävä suomi käytetään hyvin harvoin ja että ne ovat useimmille 
Ruotsin asukkaille tuntemattomia. 

Oppikirjojen ja lehtien antama kaavamainen kuva suomalaisista ja Suomesta 
ja hyvien esikuvien puuttuminen aiheuttavat pikemminkin suomalaisuuden 
ja ruotsinsuomalaisuuden kieltämistä kuin tukevat nuoria identiteetin etsimi-
sessä. 

Toisen, pienimuotoisen tutkimuksen kohteena on ruotsinsuomalaisten koulu-
laisten kieli. Vuonna 2000 kielilautakunta tutki nuorten puhekielen sanastoa, 
nyt tarkastelun kohteena on kirjoitettu kieli. Kielilautakunta pyysi keväällä 
ruotsinsuomalaisten koulujen oppilaita kirjoittamaan lyhyen aineen suomeksi. 
Tarkoituksena on selvittää, näkyykö ruotsin vaikutus kielen rakenteessa ja jos 
näkyy, mil lä tavoin. 

Tähän mennessä voidaan sanoa, että leimaa-antavimpia piirteitä on puhekieli-
syys ja että ruotsin vaikutuksen määrää on vaikea arvioida, koska puhekielen 
piirteet ovat yleisiä Suomessakin koululaisten kirjoituksissa. 

Koulu ja opetus ovat uusien haasteiden edessä, todetaan myös artikkelissa, 
jossa kerrotaan ruotsinsuomalaisen Liljakoulun 1 0-vuotisesta taipaleesta. 
Monet perheet ovat monikielisiä ja -kulttuurisia, joten tarpeet ja asenteet ovat 
muuttuneet. 

Asenteet, esikuvat ja koulu ovat keskeisiä aiheita myös Suomen uuden 
Tukholman-suurlähettilään haastattelussa. 

Lehdessä esitellään lisäksi tavalliseen tapaan uudissanoja, kysymyksiäja vas-
tauksiaja sanasto. Kirjaesittelyjen aiheena ovat niin kieli, luonto kuin urhei-
lukin. 
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Ko(unini 

Hallituksen toinen raportti 
Euroopan neuvostolle 
pääosin runoilua 

Ruotsin hallitus lähetti heinäkuussa 2006 Euroopan neuvostolle toisen 
virallisen raporttinsa käytännössä toteuttamastaan vähemmistöpoli- 
tiikasta. 

Esko 
Melakari Oikeusministeriössä laaditun tekstin mukaan hallituksen omakuva vii- 

Ruotsinsuoma- me vuosina toteutetusta vähemmistöpolitiikasta on valoisa. Erityisen 
laisten valtuus- paljon omakehua voi lukea syrjintää koskevasta puitesopimuksen osas- 
kunnan sihteeri ta. Lähes puolet tekstimassasta uhrataankin juuri sille. Ja totta on, että 

valtiovalta on edellisen raportin jälkeen panostanut syrjintään liittyviin 
kysyrnyksiin ja saanut aikaan konkreettisiakin parannuksia kansall isten 
vähemmistöjen näkökulmasta, vaikka syrjintä kokonaisuudessaan tus- 
kin on vähentynyt. 

Monet meille ruotsinsuomalaisille keskeiset sitoumukset, jotka koske-
yat mm. koulutusta, kulttuuria ja vaikuttamista, kuitataan raportissa 
kevyesti. Koulutuksen ja vähemmistöpolitiikan implernentoinnin osalta 
hallitus kuitenkin toteaa, ettei se ole saavuttanut tavoitteitaan. Monista 
osa-alueista se toteaa, ettei konkreettisia toimia ole tehty viiden viime 
vuoden aikana, ja viittaa näiltä osin vuonna 2001 Euroopan neuvostolle 
lähettämäänsä ensimmäiseen raporttiin. 

Kokonaisuudessaan hallituksen kirjelmä on pitkälti kauniita sanojaja 
vain joiltakin osin konkretiaa. Meidän ruotsinsuomalaisten kannalta 
raportin sisältö onkin pettymys. Raportin päävaikutelma on, että halli-
tukselta puuttuu vähemmistöpoliittista tahtoa. Selvityksiä kylläkin on 
tehty ja tapaarnisia kansallisten vähemmistöjen kanssa jäljestetty, 
mutta ne eivät riitä korvaamaan konkreettisten toimien puuttumista. 

Ainoa kansallinen vähemmistöryhmä, joka hallituksen ensimmäisen 
raportin jälkeen on pystynyt kohentamaan tilannettaan, ovat saame-
laiset ja ehkä osin romanit. Ruotsinsuomalaiset on vähemmistöpoli-
tiikassa jätetty syrjään. 

Raportin tyly viesti on, että Euroopan neuvostolle annetut sitoumukset 
ovat jääneet toteutumatta ja että hallituksen vähemmistöpolitiikka on 
rempallaan. 

Suorastaan Ioukkaavaa on, etteivät vähemmistöjen edustajat saaneet 
jättää omaa kantaansa asioihin hallituksen raportin yhteydessä, kuten 
aiemmin on ollut käytäntö. 

Nyt Valtuuskunnan näkemys jätetään jälkijunassa. Harmillista tämä on 
senkin vuoksi, että hallitus sai edellisellä kerralla kehuja menettelys-
tään. 
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I<ielikeskustelut elvät yllätä 
uutta suurlähettilästä 

Marja 
Räihä 

Suomen Tukholrnan-suurlähettiläs 
Alec Aalto astui virkaansa kesäkuun 
ensimmäisellä viikolla. Hän sanoo, et-
tel muutto Ruotsiin ollut valtava hyp-
päys uuteen kulttuuriin ja kieliympä-
ristöön, ios sitä vertaa edellisecn muut-
toon suurlähettilään tehtävään Roo-
maan, jossa italian kielen opiskelu vei 
runsaan kolmen vuoden ajasta huomat-
tavan osan. 

Uusi suurlähettiläs seuraa klinnos-
tuneena suomen kielen asernan kehit-
tymistä Ruotsissa. Hän itse on kasvanut 
kaksikielisessä kodissa; suornenruot-
salaiselta äidiltään hän oppi ruotsin kie-
len ja isältään suomen. Kun mecliakes-
kusteluun putkahti kesällä Ruotsin 
osoittarna kiinnostus ruotsin kielen säi-
lymiseenja opetukseen Suomessa, hän 
ci pahemmin yllättynyt. 

- Vastaavanlaisia pyrkimyksiä on 
muuallakin. Esimerkiksi Ranska. Sak-
sa ja Italia tukevat aika huomattavasti 
oman kielensä edistämistä. Ruotsin 
kiinnostus ruotsin kielen vahvista-
miseen Suomessa herätti monenmoisia 
ajatuksia Suomessa, varsinkin sen, 
millä oikeudella toinen maa vol puuttua 
toisen asioihin. Ymmärtääkseni halut-
flin korostaa, että opetustoimi tietenkin 
on Suomen oma asia. 

Alec Aalto muistuttaa, ettei Ruotsin 
osoittamaa kiinnostusta pidä ajatella 
kontrolloinniksi tai edes huomautta-
miseksi - sitähän mikään valtio el voi 
tehdä toisen valtion asioista - vaan 
mieluummin vaikka hyvien ajatusten 
tukemiseksi. Toisaalta ci pidä myös-
kään panna yhtäläisyysmerkkiä maiden 
vähemmistökielten välille. 

- Ruotsi on Suomen toinen virallinen 
kieli, jonka asema on pitkän historian 
tulosta. Ruotsissa taas suomalaiset ovat 
ylivoimaisesti merkittävin vähemmis-
tö, jolla myös on pitkät historialliset 
juurensa, mutta suomi ci ole täällä vi-
rallinen kieli vaan vähemmistökieli. 
Näiden kahden kielen asemassa on yh- 

kia. Iiflh1t 	flI\ ös CIOjL.Jd hin 

ollen keinot niiden edisLimiseksi ovat 
erilaiset. Suomessa ruotsin kielen tur-
vaava lainsäädäntö on maailmanlaa-
juisesti katsottuna erinomaisen hyvä. 
Siitä olisi rnallia rnuuallekin, mutta 
suoraan sitä ci voida kopioida. Ej ole 
realistista ajatella, että Ruotsissa olisi 
useita virallisia kieliä, joilla olisi sama 
asema kuin ruotsilla. 

Omakieliset palvelut 
Alec Aalto myöntää kielikysymysten 
tulleen esille jo monessa yhteydessä. 

- On puhuttu suomen kielen opetuk-
sesta, omakielisestä vanhustenhoidosta 
ja muista palveluista. Kun tietyt asiat 
on annettu kuntien hoiciettaviksi, syn-
tyy pakostakin eriarvoisuutta. Totta kai 
Suomi on kiinnostunut Ruotsissa asu-
vista kansalaisistaan ja siksi eri tasoilla 
käydään keskusteluja järjestelmien 
yksinkertaistamiseksi. Mekanismien 
pitää olla hyvät, sillä ihmiset muuttavat 
nykyään maasta toiseen, jotkut jopa 
monta kertaa. Muttajos on jossain elä-
mänsä vaiheessa valinnut uuden koti-
maan, maksanut sinne veronsa ja saa 
sieltä palvelut, on aika vaikea ajatella, 
että vanha kotirnaa ryhtyisi ikään kuin 
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sivusta tukemaan tai paikkaamaan toi-
sen maan sosiaalipalveluja, esimerkiksi 
omakielistä vanhustenhuoltoa. 

Suurlähettiläs Aalto muistuttaa EU:n 
tuoneen uuden mutkan kahden maan 
välisiin sopimuksiin. Kaikkien järjes-
telmien pitää toimia myös suhteessa 
muihin EU-maihin. 

Muuttunut Suomi-kuva 
Alec Aalto pohtii, miten ruotsalaisten 
kiinnostus Suomea kohtaan pysyisi 
elävänä. Tavallisen ruotsalaisen nor-
maaliin elämään kuuluisi käydä Suo-
messa ja tutustua maahan. Suomen 
taloudellinen nousu ja nykyinen EU-
Suomi ovat muuttaneet Suomi-kuvaa 
vahvasti. 

- Sodanaikaisesta Suomesta ruot-
salaisilla oli tietty kuva, samoin sodan-
jälkeisestä Suomesta, Kekkosen ajasta 
ja Neuvostohiiton vaikutuksesta. Nyt 
Suomi ja Ruotsi ovat ulkoisesti hyvin 
samannäköisiä. Vaarana saattaa olla, 
että tiedotusvälineitten luoma kuva 
normalisoituneesta Suomesta vähentää 
Suomen eksotiikkaaja kiinnostusta sitä 
kohtaan. Ruotsi on kääntynyt enemmän 
kohti Manner-Eurooppaaja länttä nyt, 
kun Suomesta ei ikään kuin tarvitse 
enää olla huohissaan. 

- Me diplomaatit olemme hiukan 
vanhanaikaisia tarjotessamme usein 
perinteisiä valtteja, kuten yleisurheilua, 
Sibeliustaja tyyhikästä muotoilua. Kui-
tenkaan ei pidä ahiarvioida ralliautoi-
lijoitaja maailmalla menestyviä muu-
sikoita. Näiden vaikutus voi olla mcl-
koinen. Pitää vain harkita, mistä ke-
nenkin kanssa puhuu. Kun puhutaan 
kulttuurista, Lordi ei ole ainoajoka ve-
tää. Seurasin Itämeri-musiikkifestj-
vaalin aikana sitä innostusta, millä 
yleisö otti vastaan kapellimestari Esa-
Pekka Salosen. Hänet muistetaan hyvin 
ja häntä arvostetaan. Ruotsissaja muu-
allakin niaailmassa tunnettu on myös 
M.A. Numminen, joka kävi hiljakkoin 
Roomassa. Hänen tangokirjansa on 
ilmestynyt italiaksi. 

Puhuttava suomea 
Suomenkiehisen vähemmistön ensim-
mäiseksija tärkeimmäksi asiaksi Aalto 
arvioi sen, että vanhemmat puhuvat hy- 

vää suomea lastensa kanssa. Kaksikie-
lisessä aviohiitossa on hyväksi puhua 
alusta alkaen kahta kieltä, jolloin väl-
tytään esimerkiksi teini-ikäistä koh-
taavalta pettymykseltä, kun tämä Suo-
messa käydessään huomaa kielen op-
pimisen liian myöhäiseksi. Kodin kes-
keisen roolin hisäksi tarvitaan ainakin 
jonkin tyyppistä kielenopetusta. 

Iso kysymys ovat koulut, joissa voi 
saada suomenkielistä opetusta. Kun 
kiehivähemmistö täällä on niin suuri, on 
ratkaisevaa, miten yhteiskunta tulee 
sitä vastaan. 

Aalto pitää nykyistä mediakeskus-
telua vapaakouluista sekavana. 

- On valitettavaa, että kai kki vapaa-
koulut, niin uskonnollisella pohjalla 
toimivat kuin muutkin, niputetaan sa-
maan keskusteluun. Kielivähemmjs-
töjen selkeä tavoite on saada opetusta 
omalla kielellään. Jos valtiovalta ei pi-
dä esimerkiksi uskonnohlisteri vapaa-
koulujen perustamista suotavana, siinä 
heitetään helposti kaikki lapset pe-
suveden mukana. 

Alec Aalto sanoo, että mahdollisuus 
hakeutua töihin yrityksiin, joissa on 
suomalaista ja ruotsalaista omistusta, 
voisi houkutella pitämään yIlä suornen 
kieltä. 

- En uskalla sanoa, hakevatko suo-
malaiset yhtiöt täältä suomenkiel istö 
työvoimaa, mutta käypä suomen kielen 
taito on varmaan eduksi. Aika paljon 
väkeä siirtyy maasta toiseen. Tänne tul-
laan muutamaksi vuodeksi pääkont-
torun tal sivukonttoriin ja täältä voisi 
mennä joiksikin vuosiksi Suomeen. 
Tahouselänitin lähentyniinen ja suurten 
yritysten yhteistyö ja fuusioituminen 
on liima,joka pitää maat tiiviisti yhdes-
sä. Toisaalta kansainvälistyminen vai-
kuttaa nuorisoon siten, että kansalliset 
siteet ja varsinkin siteet ja kiinnostus 
naapurimaahan heikkenevät. 

Kääntäjät kunniaan 
- Varon panemasta liikaa aikaa suo-
malaisten lehtien lukemiseen ja Suo-
men television katsomiseenja keskityn 
enemmän tähän maahan, Alec Aalto 
toteaa. Hän lukee innokkaasti monella 
kielellä sekä modernia että klassista 
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kaunokirjallisuutta. 
- Nuorempana luin varmaan koko 

Ruotsin klassisen kirjallisuuden Lager-
löfistä Strindbergiin ja Söderbergiin. 
Pidän Eyvind Johnsonia hienona kir-
jailijana. Ruotsalaisen ja suomalaisen 
kirjallisuuden yritän lukea alkukielellä. 
Luin hiljakkoin Bo Carpelanin kirjan 
suomeksi. Se oli erinomainen käännös, 
mutta koko ajan minua vaivasi se, että 
ikään kuin käänsin lukemani mieles- 

säni ruotsiksi. Ajattelin, että tuo on 
ruotsiksi varmaan sanottu näin. Kään-
täjän ammatti on yksi maailman aliar-
vostetuimpia ammatteja, kun aj attelee, 
mikä valtava henkinen panos hyvässä 
käännöksessä on. Harry Potterin suo-
mennokset ovat aivan fantastisia: kään-
täjä on luonut kokonaan uuden suo-
menkiehisen käsitteistön siihen, missä 
muilla kiehillä on tyydytty käyttämään 
alkuperäisiä nimiä. 

Havaintoja ruotsinsuomalais- 
ten nuorten kielestä 

Runa 
Heikkilä 

Tässä esiteltävän tutkimuksen kohtee-
na on ruotsinsuomalaisten koululaisten 
kieli. Kohteeksi valittiin ensisijaisesti 
kirjoitetun kielen rakenne. Hankkeen 
mahdohlisti Ruotsinsuomalaisen kiehi-
lautakunnan keväällä 2006 Suomalais-
ruotsalaiselta kulttuurirahastolta saama 
avustus. Tutkimus suoritetaan vuoden 
2006 aikanaja se valmistuu myöhem-
min syksyhlä. 

Ruotsinsuomalainen kiehilautakunta 
on aiemminkin tutkinut ruotsinsuoma-
laisten nuorten kieltä. Vuonna 2000 
lautakunta ja Tukholman yliopiston 
suomen kielen laitos saivat Pohjoismai-
den kielineuvostolta avustusta ruotsin-
suomalaisten nuorten puhekielen tut-
kimiseen. Tutkimus toteutettiin silloin 
sekä suuhlisesti että kirjalhisesti, ts. op-
pilaita haastateltiin ja haastattelut nau-
hoitettiin, mutta oppilaita pyydettiin 
myäs täyttämään kysymyslomake. 
Vuoden 2000 tutkimuksessa keskityt-
tiin sjis vain sanastoon. 

Materiaalin kerääminen 
Kiehilautakunta otti keväällä 2006 yh-
teyttä kaikkiin Ruotsinsuomalaisiin 
kouluihin. 

Kerroimme suunnittelevamme tut-
kimusta, jossa keskityttäisiin ruotsin- 

suomalaisten nuorten kirjoittarnan kie-
len rakenteeseen. Toivoimme käyt-
töömme tunnin verran aikaa. Tunnin 
aikana nuoret kirjoittaisivat aineen ja 
vastaisivat muutamaan kysymykseen. 
Tarjosimme aiheeksi muutaman otsi-
kon, joista jokainen oppilas sai valita 
yhden ja kirjoittaa siitä esseemuotoisen 
aineen. Koetimme valita eri tyyppisiä 
aiheita, jutta jokaiselle ohisi ainakin 
jokin kiinnostava aihe. Aineiden otsi-
kot olivat: 
- Eläinkokeet 
- Miksi olen kasvissyöjä? tai Miksi en 
ole kasvissyöjä? 
- Kypärä päähän! 
- Suomi ja Ruotsi: paljon yhteistä, 
paljon eroja 
- Lempielokuvani tal Lempikirjani 
- Harrastukseni 

Lisäksi kysyimme, kuinka vanha ai-
neen kirjoittaja on, monennellako huo-
kalla hän on, mikä hänen äidinkielensä 
on ja onko hän hiljakkoin muuttanut 
Suomesta Ruotsiin. Oppilaiden nimiä 
ci kysytty missään vaiheessa. Kaikkien 
koulujen rehtorit ja opettajat suhtau-
tuivat tutkimukseen erittäin myön-
teisesti. 

Tutkirnuksessa keskityttiin perus-
koulun 8. ja 9. luokan oppilaisiin. Tosin 
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muutamassa koulussa oli mukana myös 
seitsemäsluokkalaisia. Näin tehtiin 
joko siksi, että oppilaita olisi muuten 
ollut hyvin vähän, tai että siihen oli käy-
tännön syitä, esimerkiksi koko yläas-
teella oli yhteinen tunti. Kävimme yh-
teensä kuudessa koulussa: Botkyrkan 
ruotsinsuomalainen koulu, Göteborgin 
ruotsinsuomalainen koulu, Eskilstu-
nan ruotsinsuomalainen koulu, Mota-
Ian ruotsinsuomalainen koulu, Tuk-
holman ruotsinsuomalainen koulu ja 
Upplands Väsbyn ruotsinsuomalainen 
koulu. Ruotsissa on pari muutakin suo-
menkielistä koulua, mutta näissä ej 
toistaiseksi ole yläastetta, joten niissä 
emme käyneet. Kouluissa käytiin huh-
tikuun lopussa ja toukokuun alussa. 

Aineita saimme yhteensä 140. Suku-
puohijakauma oli hyvin tasainen, 70 
tyttöäja 70 poikaa. Tosiasiassa aineita 
oli jonkin verran enemmän, koska muu-
tamissa kouluissa myös seitsemäs-
Iuokkalaiset kirjoittivat aineen, mutta 
nyt keskityimme vain kahdeksas- ja 
yhdeksäsluokkalaisten kirjoituksiin. 

Oppilaat suhtautuivat tehtävään yl-
lättävän innokkaasti: muutamaa poik-
keusta lukuun ottamatta kaikki kir-
joittivat aineen ja myös pahauttivat sen. 
Jonkin verran innokkuutta laimensi 
ehkä se, että oppilaat tiesivät, ettei opet-
taja lue kirjoitusta eikä siitä anneta ar-
vosanaa. Osa oppilaista kirjoitti hyvin 
lyhyen tekstin tai kaksi Iyhyttä yhden 
pidemmän sijasta, mutta se ej haittaa 
tässä tapauksessa, sillä lyhyissäkin 
teksteissä saattaa olla esimerkkejä 
ainakin joistakin rakenteista, joita tut-
kimme. Innokkuuteen saattoi vaikuttaa 
myös se, että tämän päivän koululaiset 
eivät välttämättä ole tottuneet kirjoit-
tamaan ainetta valmistautumatta, sihlä 
nykyisin aiheesta kerätään useimmiten 
materiaalia jo ennalta ja varsinainen 
kirjoittaminen tapahtuu vasta myöhem-
min. 

Materiaalin työstäminen 
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvit-
tää, näkyykö ruotsin vaikutus oppilai-
den kielen rakenteessa ja jos näkyy, 
niin millä tavoin: onko kyse vaikutuk-
sesta syntaksin eli lauserakenteen ta- 

sohla vai enemmänkin sanastolhisesta 
vaikutuksesta? 

Analyysiä hankaloittivat muutamat 
tekijät. Hyvin monet, melkeinpä suurin 
osa oppilaista kirjoitti puhekieltä. Suo-
men puhekielessähän on paljon pur-
teitä,joita yleiskielessä tai kirjakielessä 
ej ole. Tyypihlisiä puhekielisyyksiä 
teksteissä on paljon, kuten esimerkiksi 
possessiivisuffiksin eli omistushiitteen 
puuttuminen. On vaikea sanoa, pitivät-
kö oppilaat tilannetta niin epämuodol-
lisena, että oli mahdollista kirjoittaa hy-
vinkin puhekielisesti, vai kirjoittavatko 
he aina näin. Lisäksi monien oppilai-
den aineet ovat erittäin lyhyitä. Joiden-
kin oppilaiden lauseetja virkkeet ovat 
hyvin lyhyitä, mutta puhekielisyys il-
menee toisinaan myös pitkinä vink-
keinä, joista vähimerkit saattavat puut-
tua. 

Kun Ruotsissa kirjoitetaan suomea, 
noudatetaan samoja sääntöjä kuin Suo-
messakin. Oppihailta kysyttiin maten-
aalin keräysvaiheessa, ovatko he muut-
taneet Ruotsiin hiljakkoin. Ajatuksena 
oh, että Suomesta vasta muuttaneiden 
kieli on todennäköisesti erilaista kuin 
Ruotsissa syntyneiden ja kasvaneiden 
oppilaiden. 

Oppihaiden tuottaman kielen haatu, 
kun mittana käytetään kieliopilhista oi-
keelhisuutta, vaihtehi suuresti. Osahla oh 
selviä vaikeuksia tuottaa kirjoitettua 
suomea, osa taas kirjoitti erittäin hyvin 
ja sujuvasti. Teksteissä on kuitenkin 
havaittavissa muutamia piirteitä, jotka 
ovat mahdohhisesti ruotsin vaikutustaja 
jotka ovat melko yleisiä. 

Se muodollisena subjektina 
Suomen kielessä se-sanan käyttöä 
muodollisena subjektina on pidetty ns. 
svetisisminä, hainana nuotsista ja suo-
melhe epätyypihlisenä piirteenä. Muo-
dohhisen subjektin vähttämistä on suo-
siteltu eikä suositusta ole muutettu. 
Puhekielessä se muodollisena subjek-
tina on kuitenkin yleinen, ja kuten 
aiemmin todettiin, oppilaat kirjoittivat 
puhekiehisesti, ja siksi ej ehkä ohekaan 
yhlättävää, että muodohhista subjektia on 
heidän kirjoituksissaan paljon. 
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Suomessa on myös kalliimpaa, mutta 
luulen eltä se on siksi kun sie/lä on eu-
roja. 
Se on tarkoitus syödä eläintä, jumala 
Ioi ne siksi. 
Ej se olis kiva svödä kasviksia koko 
ajan siihen kyllästvv. 
Jos on kasvissvijä niin se on aika 
vaiketa svödä ojkeeta ruokaa, että saa 
just ne protinit. 
Se on hauska olla opettaja. 

Yksi epämääräisenä 
artikkelina 
Suomen yleiskielessä ej ole epämää-
räisiä - eiki myöskään määräisiä - 
artikkeleita. Puhekielessä yksi-sanaa 
käytetään kuitenkin artikkelinomaisesti 
miltei epirnääräisen artikkelin tapaan. 
Dernonstaratiivipronomineja taas käy-
tetään määrtiisen artikkelin tapaan. 
Tämä näkyy myös oppilaiden kirjoi-
tuksissa. Päivi Juvonen on tutkinut 
suomen puhekielen määräistä artik-
kelia väitöskirjassaan Grammaticali-
zing the definite article. A study of 
definite adnoininal deterininers in a 
genre af spoken Finn ish vuodelta 2000. 
Juvonen toteaa, että puhekielessä käy-
tetään artikkeleita, mutta eri tavalla 
kuin esimerkiksi englannissa. 

...kun onyksi pieni lapsi niinpitää olla 
pyörässä neljä ren gasta... 

tämä koira on yksi rotvaileri. 
. . että saisin pelaa yksi ottelu... 
Se on yksi kampsportja sie/lä.. 
Hän oli pienestä asti haaveillut että 
yksi päivä joku sanoo... 

nnnä pelaisin daattaa jos minulla 
olisi yksi inulta minä säästän rahaa 
yhteen tietokoneeseen... 

Minä tkkään että se kypärä laki on 
ihan järjetön, minä... 
Mielestäni myös Suomessa on enem-
män vanhanaikaista se koulunkäynti 
kuin täällä Ruotsissa. 
Se taitaa olla se kovafyysinen osa pe-
listä, josta tykkään. 

Rektio 
Monet sanat edellyttävät, että niihin 
liitettävä sana on tietyssä muodossa, 
esimerkiksi katsoa-verbin objekti (te-
kemisen kohde) vaatii seurakseen par- 

titiivin: katson televisiota, ej katson 
television tms. limiön kielitieteellinen 
nimi on rektio. Rektiovirheitä aineissa 
oli jonkin verran. On kuitenkin syytä 
muistaa, että tietyn tyyppiset rektio-
virheet ovat tavahlisia myös Suomessa, 
kuten esimerkiksi yleiskielessä edel-
leen virheellinen vaikkakin murteissa 
tavallinen alkaa rekeinään -muoto 
(pitää olla alkaa tehdä). 

Aloitin harrastamaan sitä noin viisi 
vuotta sitten. 
Mutta minä olen kuitenkin joskus 
miettinyt ruveta kasvissyöjäks, koska 
minun äiiikin on. 
Mutta minä en varmaan kuitenkaan 
pystyisi olla syömättä hihaa. 
Minä rakastan seistä lavalla ja esittää 
jotain joka ej ole minä. 

Kongruenssi 
Kongruenssi on kieliopilhinen ilmiö, 
jossa sanat taipuvat toistensa mukaan 
kolmessa eri kategoriassa, jotka ovat 
sija, luku ja persoona. On sanottava 
esimerkiksi Minä olen nälkäinen tai Me 
olemme nälkäisiä, on kielenvastaista 
sanoa Mmd olemme nälkäinen jne. 
Pahoja kongruenssivirheitä aineissa ej 
ole, mutta muutamia kuitenkin. 

Hän sai sj/lä tavalla monta vihol-
lisia... 

Kongruenssiin liittyy myös se ylei-
nen puhekielen ilmiö, että verbin moni-
kon 1. persoonasta käytetään pas-
siivimuotoa, ej yleiskielen mukaista 
-mme-päätteistä muotoa, ja tässäkin 
materiaalissa on esimerkkejä siitä: 

Me ollaan taisteltu meidän paikasta 
ruoka-hierarkia,rsa. 

Samoin puhekielessä verbin moni-
kon 3. persoonan pääte on usein sama 
kuin yksikön 3. persoonan pääte, esi-
merkiksi hänisejuoksee ja heine juok-
see. Tällaisia esimerkkejä materiaalis-
sa on melko paljon. 

... ne sanoo... 
Monet ihmiset ej käytä kypärää pyö-
räillessään, koska se ci ole pakolhista. 
Ne kiirsii ihmisen julmasa käsityk- 
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sistä... 
Ne eiymmärrä että ne on eläi,niä... 
Ne aina yrittää antaa läksyjä kun 
katsot toiseen suunlaan. 

Possessiivisuffiksj eli 
omistusliite 
Yleinen puhekielen piirre,joka ej vält-
tämättä ole ruotsin vaikutusta ja joka 
on yleinen myös Suomessa, on posses-
sjivisuffiksin eli omistusijitteen puut-
tummen. Vaikuttaa siltä, että omis-
tusliite muistetaan paremmin, ellei 
persoonapronomininja pääsanan väljs-
sä ole muita määreita: hänen kaverinsa, 
mutta hänen oikea nimi. Joskus omis-
tusliite saatetaan liittäa väärään sanaan: 
hänen oinassaan asunnossa; on minun 
parhaani harrastus. Tämä käytäntö on 
tosin epätavallista tässä materiaalissa. 
Toisinaan taas omistusliitettä käytetään 
jopa liikaa: Ainoani syyni on varmaan 
että rakastan lihaa. 

Salainen poliisi on heidänjäljillä. 
Minun äidin veli... 

Ainejssa käytetään pronorninin gene-
tiivimuotoa joskus silloinkin, kun se 
yleiskielessä jätettäisiin pois: 
Raka stan minun kitaraa. 
Nämä ovat minun harrastukset. 

Ruotsin vaikutusta 
Aineissa on jonkin verran rakenteita, 
jotka näyttävät vierailtaja ruotsin mu-
kaisilta. 

Joskus on kyse rakenteista, jotka 
eivät yksinkertaisesti kuulosta suo-
melta vaan pikemminkin käännöksiltä: 
suomeksi asia ilmaistaislin jollakin 
muulla tavalla. 

Aineista poimittujen esimerkkienjäl-
keen sulkeissa on mainittu ruotsin-
kielinen rakenne, joka on mahdollisesti 
vaikuttanut suomalaiseen rakentee-
seen: 
.mutta siten me tullaan kavereita taas. 

( ... men sen blir vi kompisar igen.) 
kun Bilbo ottaa pälle sormuksenjoka 

tekee hänet näkvmättömäksi. ( ... när 
Bilbo tar på sig ringen som gör honom 
osynlig.) 

siitä on tullut iso osa minun eläinäs-
tä. ( ... det har blivit en stor del av mitt 
liv.) 
Minä rakastan seistä lavallaja esittää 
jotainjoka ej ole minä. (Jag älskar att 
stå på scen och spela någon som inte 
är jag.) 

Postpositiota käytetään toisinaan 
suomelle vieraalla tavalla prepositiona, 
tai se joutuu väärään paikkaan: 
Miiun inielestän i Suonialais illa on 
eneminän vastaan homoja kuin täällä 
Ruotsissa. 

ci mulla ole noita musiikiniyylejä mi-
tään vastaan, en vaan kuuntele sel-
lasta. 

Toisinaan taas sanajärjestys tuntuu 
oudolta: 
Tanssilajissa tanssitaan musiikkityy-
lejen RnB, Soul ja hiphopin mukaan. 
Liha on paremman makuinen minun 
mielestä kun useimmat kasvikset. 
On kaksi joukkuetta ja kaksi maalia. 
On viisi peiajaa ke ntällä ja maalivahti. 
Ennen minä harrastin jalkapalloa 
myös. 

Aineissa on edellä mainittujen seik-
kojen lisäksi muitakin puhekielisyyksiä 
tai rentoon, epämuodolliseen kielen-
käyttöön liittyviä piirteitä, kuten esi-
merkiksi hymiöiden käyttö ja puhekie-
liset tai murteelliset sanat (esimerkiksi 
ruukata- ja tvkätä-verbi). 

Voikin todeta, että oppilaiden ainei-
den leimaa-antavimpia piirteitä on pu-
hekielisyys, ja koska nämä puhekielen 
piirteet ovat yleisiä myös Suomessa, on 
vaikea sanoa, kuinka paljon ruotsi on 
vaikuttanutja vaikuttaa oppilaiden suo-
men taitoihin. 

Kirjoi1taa toi,nii Kielineuvostossa suo,nen 
kielen huoltajana. 
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HuoIi ruotsin kielestä on 
kasva n ut 

Sin ikka 
Sjöstedt 

Tukholmalainen Liljakoulu on tänä 
vuonnajuhlinut lOvuotista taivaltaan. 
Vuosien varrella oppilaiden tausta on 
muuttunut suomalaisesta monikult-
tuuriseksi. Samalla vanhempien huoli 
lasten ruotsin kielen oppimisesta on 
kasvanut. 

Ruotsinsuomalainen Liljakoulu pe-
rustettiin Kistaan kymmenen vuotta sit-
ten. Suunnitelma koulun perustami-
sesta oli alkanut itääjo kolmisen vuotta 
aikaisemmin, kun tuhisieluisten van-
hempien pieni ryhmä taisteli suomen-
kielisen opetuksen säilymisen puolesta. 

Kokoonnuimme Spångan Suomi-
seuran tiloissa Rinkebyssä. Seura tuki 
aktiivisesti kouhunperustamisaloitetta 
puheenjohtaja Lilja Liukan johdolla. 
Keskustelimme ja suunnittelimme. 
Kartoitimme sekä ahueen Iapsimäärän 
että suomenkiehiset perheet. 

Kutsuimme vanhemmat tiedotusti-
laisuuteen, jossa esittelimme kaksikie-
lisen koulun perustamissuunnitelmam-
me. Kaikki vanhemmat eivät suhtau-
tuneet ensimmäisellä kerralla asiaan 
aivan positiivisesti. Hankettamnie vas-
tustivat myös muut koulut, suomalaiset 
luokat ja opettajat, mikä oli ymmär-
rettävää, sillä kysymyshän oli myös 
heidän oppilaistaan ja tulevaisuudes-
taan.  

eehla oli viehä 1 990-luvun alussa muu-
tamia suornalaisia luokkia, mutta nu-
den tulevaisuus oli epävakaa, koska 
alueen oppilaiden määrä väheni. 

Uskoimme, että vanhemmat, joiden 
lapset jo kävivät suomalaista luokkaa, 
vahitsisivat vastaisuudessakin suomen-
kielisen vaihtoehdon. Niin kävikin. 
Kun suomenkiehiset luokat lopetettiin, 
monet lapsista tuhivat ruotsinsuoma-
laiseen kouluun. 

Alkuvuosina keskustelu suomen kie-
len tärkeydestä koulussa ja opetuksessa 
oli itsestään selvää. Silloin taisteltiin 
suomenja omalla äidinkielellä annetta-
van opetuksen puolesta. Tänään suo-
men kielen tärkeys sen sijaan kyseen-
alaistetaan useissa tilanteissa. 

Ruotsin kielen rnäärää pitäisi Iisätä 
ja sen tarpeellisuutta painotetaan. En 
ole viime vuosina tavannut montakaan 
vanhempaa, jotka ovat olheet huohis-
saan hapsensa suomen kielen taijonkin 
toisen kotikielen kehityksestä, mutta 
kylhäkin siitä, miten ruotsin kieli kehit-
tyy. 

Tämä on valitettava kehityksen suun-
ta, silhä juuri hyvä äidinkielentaito 
turvaa lapselhe parhaat mahdollisuudet 
oppia hyvin ruotsia ja muita kiehiä. 

Järjestimme vanhemmille vielä toi-
sen tiedotustilaisuuden, jolloin saimme 
selvän kuvan vanhempien kiinnostuk-
sesta ja mahdollisesta oppilasmääräs-
tå. Lopulta koulun perustaminen on-
nistui, ja Liljakoulu avasi ovensa Kis-
tassa syksyllä 1995. Oppilaita oli sil-
bin kolmetoista. 

Huoli suomesta vaihtui 
huoleksi ruotsista 
Koulun tavoitteena oli ja on edelleen 
turvata suomenkiel isen opetuksen j at-
kuvuus Pohjois-Järvan alueella. Abu- 

Me vanhemmat vaikutamme asen-
teihlamme lapseen ja siten hänen suh-
tautumiseensa muihin kieliin ja kult-
tuureihin. 

Suomalaisuudesta 
monikulttuurisuuteen 
Tarpeet ja asenteet ovat muuttuneet 
ajan myötä. Kymmenen vuotta sitten 
oppilaiden enemmistö tuhi yksikie-
lisistä, suomenkielisistä kodeista. Tuol-
bin oli vain muutama perhe, joissa toi-
nen vanhemmista oli joko ruotsinkie-
linen tai puhui jotakin muuta kieltä 
äidinkielenäänja kotona lasten kanssa. 

Kieliviesti 312006 - 11 



Tänä päivänä on monia lapsia, joilla 
on kaksi äidinkieltä. Perheet ovat moni-
kie1isiija -kulttuurisia, joten myös kie-
likeskustelua käydään ihan eri tasolla. 
Tämä asettaa koulun ja opetuksen uu-
sien haasteiden eteen. 

Ruotsinsuomalaisen Liljakoulun pää-
tavoitteena on edelleenkin laadukkaan 
kaksikielisen opetuksen turvaaminen 
oppilaille sekä tasapainoisen ruotsin-
suomalaisen ja monikulttuurisen iden-
titeetin saavuttaminen. 

On tärkeää arvostaaja tukea kaikkia  

muitakin toiminnassamme esiintyviä 
kieliäja kulttuureja, sillä sitä kautta tu-
emme lasten monikielistä ja kulttuu-
rista identiteettiä. 

Tukholman Kistassa toimivassa Lii-
jakoulussa on luokat 1-6, vapaa-ajan-
koti sekä esikoulu. Syksystä 2006 läh-
tien koululla on myös lupa antaa en-
tyisopetusta. Oppilaita koulussa ja 
esikoulussa on yhteensä reilut 60. 

Ki,joivaja on Liljakoulun rehiori. 

Kistan kaupunginosalautakunnan 
puheenjohtaja Mirja Särkiniemi on-
nitteli juhlapuheessaan 10-vuotiasta 
koulua. 

Liljakoulun oppilaiden kuorojoutui 
esiinlymään välillä sateessa. 
Juhlapäivän juontajana toimi kielten 
opettaja Tuija Into-Kornesjö (oik.). 
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Mihin Pekka katosi? 
Ruotsin oppikirjoista ja päivälehdistä paistaa tietämättömyys 
Suomesta ja suomen kielestä. Erityisesti ruotsinsuomalaiset ovat 
näkymättömiä. Termiä ruotsinsuomalainen ej tunneta sen 
enempää kuin vähemmistöryhmää ja sen käyttämää suomen 
kieltä. 

Antti 
Ylikiiskilä 

Tämä tutkimus on osa tutkimushan-
ketta, jossa pyritään tutkimaan, vaikut-
tavatko ruotsinsuomalaisista koostuvan 
ryhmän opiskeluvalinnat heidän sosi-
aaliseen menestykseensä, kielitaitoi-
hinsa ja identiteettiinsä ja jos vaikut-
tavat, miten siinii tapauksessa. Tässä 
osatutkimuksessa kiinnitän huomiota 
tukeen, jota oppikirjat ja päivälehdet 
tarjoavat ruotsinsuomalaisille koululai-
sille nälden rakentaessa identiteettiään. 

Aineisto 
Hallituksen esityksessä"Nationella 
minorileter i Sverige" ja ruotsin ja his-
torian opintosuunnitelmissa sanotaan, 
että on tärkeää, että kaikki Ruotsissa 
asuvat lapset saavatjo koulussa tietoja 
Ruotsin kansallisten vähemmistöjen 
historiasta ja kulttuurista, kielestä ja 
uskonnosta sekä vähemmistöjen näky-
vyydestä nyky-yhteiskunnassa. 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on il-
mennyt, että oppikirjojen ja yhteis-
kunnan kuva mm. Suomesta, suomalai-
sesta ja ruotsinsuomalaisesta on alen-
tava ja stereotyyppinen. 

Tutki mukseni tarkoituksena oli sel-
vittää, minkälainen kuva eräissä ruotsin 
kielenja historian oppikirjoissaja muu-
tamissa päivälehdissä annetaan Ruot-
sissa käytettävästä suomen kielestä ja 
ruotsinsuomalaisista sekä suomen kie-
lestä yleensä, suomalaisista ja Suo-
mesta. 

Oppikirjat 
Oppikirjatutkimuksen aineisto käsitti 
kaikkiaan 30 oppikirjaa. Kaikki oppi-
kirjat ovat ilmestyneet vuoden 2000 
jälkeen ja niitä käytetään ruotsin ja 
historian opetuksessa peruskoulun 
ylimmillä luokilla ja lukiossa. Tutki- 

mus käsittää yhteensä 8 101 sivua. 
Näistä oppikirjoista olen poiminut tie-
toruudut, tekstit, kuvat ja kuvatekstit, 
jotka käsittelevät Ruotsissa käytettävää 
suomea, suomea, ruotsinsuomalaisia, 
suomalaisia ja Suomea, ja tekstit, joi-
den kirjoittajalla on suomalainen taus-
ta. Sanomalehtitutkimuksen materiaali 
käsitti kaikki Dagens Nyheterin (DN), 
Aftonbladetin (AB) ja Eskilstuna Kuri-
renin (EK) vuoden 2006 tammikuussa 
ilmestyneet numerot, ts. yhden suuren 
päivälehden (DN), yhden suuren ilta-
lehden (AB) ja paikallislehden, johha 
voidaan olettaa olevan suuri suomen-
kielinen lukijakunta (EK). Tutkittu 
lehtiaineisto käsittää yhi 5 000 sivua 
lehtitekstiä. 

Oppikirjatutkimuksen tulokset osoit-
tavat, että aikaisemmin tehtyihin tut-
kimuksiin verrattuna on tapahtunut hy-
vin vähän. Esimerkiksi ruotsin oppikir-
joista kahdeksassa ej mainita mitään 
Ruotsissa käytettävästä suomesta, eikä 
suomen kielestä yleensäkään, ruot-
sinsuomalaisista, suomalaisista eikä 
Suomesta; kaikki olivat toisin sanoen 
näkymättömiä. Muissa oppikirjoissa 
nämä teemat näkyvät muutamihla yk-
sittäisihlä sivuilla. Kirjoissa on sitä pait-
si myös virheitä, esimerkiksi kun puhu-
taan ruotsinsuomalaisen vähemmistön 
oikeuksista silloin kun niitä yli pätitätin 
mainitaan. 

Nämä tekstit välittävät suomen kie-
lestä, suomalaisista ja Suomesta kön-
nostavan kuvan: suomen ääntämys on 
vaikeaa, kielessä on paljon päätteitäja 
vähän kansainvälisiä sanoja. Suoma-
lainen on saanut vain vähän koulutusta, 
hän kuolee väkivaltaisen kuoleman, 
hän käyttää huumeitaja alkohohia, pm-
naa koulusta ja tappelee, mutta on ur-
heilulhinen. Suomi on menetetty Venä- 
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jälle, Suomessa on menestyviä yrityk-
siä, se on kaksikielinen maa ja se on 
sotinut Neuvostoliittoa vastaan. Suo-
men kulttuuri on pääasiallisesti suo-
mensuomalaistaja se on ennen kaikkea 
kaunokirjallisuutta, mutta jossakin 
määrin myös maalaustaidetta (Jär-
nefelt ja Gallen-Kallela) ja elokuvia 
(Kaurismäki). Kulttuuri voi myös olla 
suornenruotsalaista (Jansson ja Tope-
ljus), mutta ilmeisesti ej ruotsinsuo-
malaista. Missä ovat ruotsinsuoma-
laisten kokemukset, ajatukset ja 
mielipiteet? 

Suomen kielestä, suomalaisista ja 
Suomesta annettu kokonaiskuva on 
toisin sarioen edelleen hyvin samankal-
tajnen kuin se kuva, joka on saatu ai-
kaisemmista oppikirjojen Suomen-
kuvaa koskevista tutkimuksista. Myös 
kritjikki on sarnanlaista. Aiemmjn 
tutkittiin vuosina 1965-1985 julkais-
tuja oppikirjoja. Oppikirjojen antamaa 
kuvaa voidaan diplornaattisesti luon-
nehtia perinteiseksi, mutta sitä voitai-
sän myös kuvata stereotyyppiseksi, 
kaavoihin kangistuneeksi ja jopa on-
nettornaksi ja katastrofaaliseksi. 

Historian oppikirjoissa tutkimuksen 
kohteena olevia aihepiirejä käsitellään 
vain muutamalla sivulla, ruotsinsuo-
mea ja ruotsinsuomalajsja ej majnjta 
yhdessäkään tutkituista historiankir-
joista. Yksi asia,jonka voitaisiin sanoa 
koskettelevan tätä ryhmää, on maininta 
Ruotsjjn tojsen maailmansodanjälkeen 
tulleista suomalaisista ja muista siirto-
laisista. Niissä tutkimuksen historian-
kirjoista, jotka pyrkivät kuvaamaan 
Ruotsjn koko historian, Suomi ej näy 
eritylsen paljon ennen 1800-luvun al-
kua. Suomen nimeä ej edes ole merkit-
ty kirjojen karttoihin. Suomen sodasta, 
1808-09, kerrottaessa tekstimäärä 
kasvaa noin kymmeneksi riviksija kir-
joissa mainitaan, että Suomi mene-
tettiin Venäjälle. 

1 800-luvun ja sen jälkeisen historian 
kuvauksessa oppikirjoissa keskitytään 

Suomen osalta viiteen sotaan (Suomen 
sota 1808-09, kansalaissota 1917-18, 
talvisota 1939-40, jatkosota 1941-44 
ja saksalaisten karkottamirien 1944). 
Eniten tilaa saavat ne sodat,joihin osal-
listui ruotsalaisja tai jotka rnuuten kos-
kettjvat heitä, ts. Suomen sota, kansa-
laissota, talvisota ja saksalaisten kar-
kottaminen. Joissakjn oppikirjoissa 
mainitaan myös sotien jälkeisen ajan 
Suomi. 

Kuvat, jotka oppilaat saavat tutki-
tuista ruotsin ja historian oppikirjoista, 
muistuttavat paljon toisiaan, esimer-
kiksi kohdissa, joissa kerrotaan Suo-
men historiasta (sodista ja Suomen 
suhteesta Neuvostoliittoon), Suomen 
kaksikielisyydestä ja suomenruotsa-
laisista sekä kulttuurista (Linna, Kale-
vala, Gallen-Kallela, Järnefelt). Talvi-
sodan yhteydessä suomalaisia kuva-
taan ihailevin sanoin, kun taas kansa-
laissodan yhteydessä esiin astuu "jul-
rna" suomalainen. Ruotsinsuomaisja ej 
oppikirjoissa esiinny ollenkaan. Tämä-
kö on siis ruotsalaisen normaalikuva 
suomalaisista ja Suomesta? 

Päivälehdet 
Tutkimukseen valituista päivälehdistä 
jossakin oli joka päivä ruotsinsuoma-
laisuutta tai suomalaisuutta koskevia 
uutisia, mutta sivujen rnäärää ajatellen 
löytämiäni ruotsinsuomalaisia ja suo-
malaisia uutisia oli vähän. Vain hyvin 
harvoja uutisia voidaan sanoa puhtaasti 
ruotsinsuomalaisiksj tai suomalaisiksj. 
Sellaisia oli kouralhinen Aftonblade-
tissaja Eskilstuna Kurirenissa, hiernan 
useampi Dagens Nyheterissä. 

Yhdessä näistä 368 Iehtiuutisesta oh 
se termi, jota ruotsinsuomalainen vä-
hemmistöryhmä itse haluaa käyttää, 
nimittäin Eskilstuna Kurirenissa 28.1. 
olleessa lehtiuutisessa, jossa kerrottiin 
Suomen presidentinvaaleista ("Få sve-
rigefinnar röstade i finska president-
valet"). Muuten ci ruotsinsuornalajsia 
eikä ruotsinsuomea mainittu. Aftonbla-
detin uutisvahikoimassa oli useita artik-
keleita, jotka ohivat tyyppiä"suoma-
laisjuoppo" ja "suomalainen taas". 
Dagens Nyheterissä eri aihepiirien 
kirjo oli laajinja hisäksi siinä oli eniten 

Oppikirjojen antamaa kuvaa voidaan 
luonnehtia stereotyyppiseksi ja 
kaavoihin kangistuneeksi. 
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pitkiä artikkeleita, joista monissa oh 
analysointia (esimerkiksi ydinvoimas-
ta, kaasun tuonnista, maanpuolustuk-
sestaja myös yleistli tietoa Suomesta). 
Erityisesti DN:ssä ja EK:ssa ruotsin-
suomalaisia näkyi Ruotsin yhteiskun-
nan eri rooleissa ja asemissa, kun taas 
Aftonbladetissa ruotsinsuomalainen oh 
huippu-urheihija tai TV-julkkis. 

Artikkeleissa esitetäänjonkin verran 
kritiikkiä, kun on kyse siitä, miten eriiät 
suomalaiset ja ruotsalais-suomalaiset 
yritykset käsittelevät esimerkiksi ym-
päristö-, työympäristö- ja työturvalhi-
suuskysymyksiä, miten jotkut suo-
malaiset käyttäytyvätja miten Suomen 
työttömyys on laajaa ja miten köyhyys 
ja tuloerot ovat kasvaneet Suomessa. 
Monissa (varsinkin DN:n) artikkeleissa 
voi kuitenkin myös nähdä kateutta tai 
ihailua, esimerkiksi kun on kyse EU:sta 
ja EMU:sta, Suomen koulusta, ener-
giakysymyksistä, taloudelhisesta kas-
vusta ja alhaisesta inflaatiosta, asen-
teesta Nato-kysymykseen, sitovan 
blokkipohitiikan puuttumisesta, piite- 

vien naisjohtajien (ja presidenttien) 
esille saamisesta ja hyväksymiscstä, 
suhtautumisesta kotitalouspalveluihin, 
monien yritysten hyvästä tuotosta ja 
Nokian konsernijohdon monirnuotoi-
suudesta mitä sukupuoleenja ulkoinai-
seen pätevyyteen tulee. 

Teen tutkimuksesta seuraavat pää-
telmät: nimityksiä ruotsinsuomalainen 
ja Ruotsissa käytettävä suomi kilyte-
tään hyvin harvoin ja ne ovat luulta-
vasti useimmil le Ruotsin asukkaihle 
tuntemattomia. Kun kirjoitan termin 
ruolsinsuomalainen, kirjoitusohjelma 
merkitsee sen sanaksi, jota ej ole. Kir-
joitusohjelman tai pikemminkin oi-
keinkirjoitusohjelman mukaan ruot-
sinsuomalaista "el ole", ja se pitääkin 
paikkansa tutkimustulosteni valossa. 

Koulun toimintaa ohjaavissa mää-
räyksissä vähemmistöt mainitaan sivu-
lauseessa ja sekin pitää yhtä tutki-
mustulosten kanssa: vähemmistöt eivät 
ole oppikirjoissakaan muuta kuin sivu- 
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lause, ios sitäkään. Tutkimusaineis-
tossa Eskilstuna Kuriren käytti nimi-
tystä ruotsinsuornalainen yhden (1) 
kerran otsikossa ja yhdessä oppi-
kirjoista oli seitsemän (7) riviä muuten 
Ruotsissa kävtettävästä suoinesta, vä-
hemmistöryhmii ja vähemmistökieli 
ovat näkymättömiä. Tutkimuksen op-
pikirjat eivät siis täytä ruotsin ja histo-
rian kurssisuunnitelmien tavoitetta, 
ionka mukaan oppilaat on tutustutet-
lai'a Ruotsin kansallisiin vähem-
,n,stöjhjn, heidän on saatava tietoja 
niisrä ja ornaksuttava laajat ja syvät 
tiedot niistä ja heidän on tiedostettava 
vähemmistön merkitvs. Ne eivät myäs-
ktiän anna oppilaille tietoja Ruotsin 
kansallisten väheministöjen historias-
ta, näiden kulttuurista, kielestä ja 
uskonnosta tai ni den tärnän hetken 
vhteiskunnallisesta osuudesta, kuten 
hallituksen esityksessä sanotaan. 

Useimmissa niin ruotsin kuin his-
toriankin oppikirjoissa mainitaan, että 
Suomi on kaksikielinen, ja niissä esi-
tellään suomenruotsi, vaikkakin sitä 
eräässä kiijassa kuvataan "varakkaaksi 
yläluokaksi". Hämmästystä herättää 
kuitenkin se, että Ruotsissa vallitseva 
kaksikielisyys ej herätä vastaavaa kim-
nostusta eivätkä sils myöskään Ruotsin 
kansalliset vähemmistöryhmät, mm. 
ruotsinsuomalaiset. Mikil tähän on 
syynä? 

Oppikirjojen ruotsinsuornalaisista, 
suomalaisistaja Suomesta antama kuva 
on tärkeä oppilaille, ja ehkä erityisesti  

juuri ruotsinsuomalaiselle oppilasryh-
mälle, koska niistä voi löytää hyviä 
esikuvia tai kuvia ja esikuvia, jotka 
johtavat siihen, että oppilas hylkää tai 
piilottaa identiteetjstään ruotsinsuo-
malaisen osan. Ruotsin kielen oppi-
kiijojen antama kuva ("suomalainen on 
huonosti koulutettu, kuolee väkival-
taisesti, käyttää huumeita ja alkohol ja, 
pinnaa koulusta ja tappelee, mutta on 
urheilullinen") ej mitenkään anna tu-
kea, vaan aiheuttaa pikemminkin suo-
malaisuudenja ruotsinsuomalaisuuden 
kieltämistä. Historiankirjojen antama 
kuva ei ole yhtä kielteinen, mikäjohtuu 
erityisesti talvisodan yhteydessä esite-
tystä kuvauksesta. Muutamissa Afton-
bladetin artikkeleissa negatiivista ku-
vaa vahvistetaan, mutta sekä urheili-
joista että muiden alojen edustajista 
mainitaan hyviäkin esimerkkejä. En-
tyisesti DN korostaa, että nyky-Suomi 
ansaitsee monella alalla "ihailua". 

Oppikirja yhdessä lehtiartikkelien 
kanssa olisi tammikuussa 2006 ollut 
opetuksessa hyvä ratkaisu ja varmasti 
vähentänyt sitä tietämättömyyttä Suo-
mesta, joka oppilaiden keskuudessa 
vallitsee. Tietämättömyys on sitä paitsi 
varsin tavallista aikuistenkin ruotsa-
laisten —ja siten myös ilmeisesti oppi-
kirjantekijöiden keskuudessa. 

Kirjoittaja 100011 ruotsin kielen leh/orina 
Taalainmaan korkeakoulussa (Ho'•k()1an 
Dalarna). 
Suoinennos: Haniiele Ennab 
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Ki rjat 

Lapsista vol tulla kaksikielisiä 

Marja 
Räihä 

Mälardalenin korkeakoulun Suomen 
kielen ja kulttuurin keskuksen profes-
sorin Jarmo Lainion laatirna opas Lap-
sista voi tulla kaksikielisiä aikuisia - 
Barn kan bli tvspråkiga vuxna antaa 
neuvoja monikielisille perheille. Kirja-
nen tuo uutta, keskitettyä tietoa ja täy-
dentää jo olemassa olevia julkaisuja. 
Kaksikielisenä se on erittäin tervetullut 
keskustelun ja pohdinnan pohjaksi per-
heisiin, jotka ovat epävarmoja lasten 
kielen valinnasta. 

Opas on suunnattu pääasiassa per-
heille, joissa ainakin toinen vanhem-
mista on suomenkielinen, ja siinä ku-
vataan j uuri ruotsinsuomalaisten kak-
sikielisyyltä. Lopussa on luettelo aikai-
semmista kaksi- ja monikielisyysjul-
kaisuista, kirja- ja osoitevihjeitä sekä 
aiheeseen liittyvä sanasto selityksi-
neen. Julkaisun silmää miellyttävä 
taitto, kuvamateriaali sekä takakanteen 
sijoitettu musiikki-CD keventävät fak-
tatietoa mukavasti. 

Oppaassa luodaan pohj aa Ruotsissa 
käytävälle kaksikielisyyskeskustelulle 
perin pohjin. Ensinnäkin määritellään 
käsite kaksikielisvys eri maissa ja yk-
silötasol la, tutustutetaan lukija termei-
hin, joita käytetään kuvaamaan äidin-
kieltä eli ensikieltä, kuten nykyään sa-
notaan. Vanhempien epäilyksiä häl-
vennetään terrnistöllä, johon kuuluu 
esimerkiksi simultaaninen eli saman-
aikainen kaksikielisyvs. Myös huonoa 
omaatuntoa potevat "kielenvaihtaj at" 
saavat raportista lohtua: "Kaksikieli-
syyden kannalta ci picletä oleellisena 
sitä, onko molemmat kielet omaksuttu 
jo lapsena, vaan kaksikieliseksi voi tul-
la myös aikuisena." Tämä ci kuiten-
kaan tarkoita sitä, että molemmat kielet 
olisivat yhtä käyttökelpoisia kaikissa 
tilanteissa, mutta tietoista kielenhar-
joittamista voi jatkaa aikuisiässäkin. 

Samalla kannustetaan olemaan itse-
päisiäja vahvoja ja todetaan, että niitä 
ominaisuuksia vanhemmat tarvitsevat 
lastensa koko lapsuus-ja nuoruusajan. 
Lapset saattavat tietyssä iässä kokea 
vähemmistökielen häpeäksi ja he yrit-
tävät kaihtaa sen puhumista vanhem-
piensa kanssa. Myös ympäristö saattaa 
joissakin tilanteissa pitää oman äidinkie-
len käyttöä sopimattomana. "Lapselle 
on annettava tilaisuus olla myös ympä-
ristössä,jossa 'poikkeavan kielen' käyt-
tö on 'normaalia' tai välttämätöntä ja 
jossa muut lapset puhuvat tätä kieltä." 

Kaksikielisyyttä on kavahdettu jois-
sakin maissa varsinkin tietyissä histo-
rian vaiheissa. Monissa maissa kak-
sikielisyys taas on aivan luonnollista. 
Myös suhtautuminen eri kielten käyt-
tämiseen samassa lauseessa vaihtelee. 
Oppaan mukaan "kielten sekoitta-
mista" tarkasteltaessa pitää ottaa huo-
mioon, kuka sen tekee ja missä tilan-
teessa. Lapsi pystyy erottamaan kielet 
toisistaan vasta rnuutaman vuoden 
ikäisenä, joten silloin ci tarvitse olla 
huolissaan. Vanhempana kaksikieliset 
käyttävät monesti tietoisestikin useita 
kieliä samassa keskustelussa, harras-
tavat koodin%'aihtoa, mikä ej suinkaan 
merkitse, että he eivät hallitsisi kieltä. 

Esitteessö pureudutaan kielenoppi-
misprosessiin: "Kielitaidon harjoittele-
minen on lapselle yhtä tärkeiiä kuin kä-
velemään opettelu, ja ne ovat saman-
tyyppisiä prosesseja. Kaikki lapset 
oppivat samaa kieltä suurin piirtein 
samalla tavoin riippumatta siitä, että 
olosuhteet saattavat olla täysin erilaiset. 
Tämä tukee sitä ajatusta, että kie-
lenkehitys on pitkälti juuri biologisen 
kel lon ohjaamaa." Toteamuksen uskoi-
si kannustavan vanhempia päättämään 
ajoissa, haluavatko he lapsestaan kak-
sikielisen. 

Vanhemmille annetaan ajattelemisen 
aihetta, kerrataan jo moneen kertaan 
kuultuja neuvojajohdonmukaisuudesta 
yksi henkilö - yksi kieli -periaatteella. 

Oppaassa ci jätetä kaikkea vastuuta 
lapsen kaksikielisyydestä vanhempien 
kannettavaksi. Koululla on ratkaiseva 
merkitys kielen kehittymiselle. Se on 
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avainasemassa vaativimpien kielellis-
ten valmiuksien, esim. kirjoittamisen 
ja suullisen kielitaidon kehittämisessä. 
Oppimiseen vaikuttaa myös se, kuinka 
koulu opettaa ja rohkaisee lasta. Ko-
deissa kuitenkin tarvitaan pitkäjäntei-
syyttä ja sisua, siflä oppaassa muistu-
tetaan monien tutkimusten osoittaneen, 
että aineopinnoista selviäminen mo-
lemmilla kielillä vaatii ainakin 5-6 
kouluvuotta. 

Myös suomen kielen tulevaisuus 
Ruotsissa on tarkastelun kohteena. 
Kansainvälisesti katsottuna Ruotsin 
kielipolitiikka sotii yleiseurooppalaista 
linjaa vastaan: "1990-luvulla tehdyn 
periaatepäätöksen mukaan kaikkien 
Euroopan kansalaisten tulisi koulus-
sa oppia ainakin kolme eri kieltä. Jos 
muualla Euroopassa panostetaan tähän, 
Ruotsissa tulee pitemmällä tähtäimellä 
vaikeuksia." Ruotsinsuomalaiset van-
hemmat pystyvät siis jo nyt vaikutta-
maan myönteisesti lastensa tulevaisuu-
teen ja menestymiseen monulla yh-
teiskunnan aloilla. 

Ruotsin valtiopäivien mm. suomen 
kielelle vuonna 2000 myöntämä vä-
hemmistöasema asettaa kunnille pai-
neita äidinkielenopetuksen järjestä-
misessä. Kuuden vuoden kokemukset 
ovat osoittaneet järjestelmän heik-
koudet: äidinkielenopetus on siirretty  

varsinaisen kouluajan ulkopuolelle 
ylimääräiseksi aineeksi, opetusaikaa on 
vähennetty ja, jotta kunta järjestäisi 
äidinkielenopetusta suomenkielisille, 
siellä pitää olla vähintään viisi sitä 
haluavaa lasta. Lisäksi kunta voi evätä 
opetuksen, ios työhön ej löydy pätevää 
opettajaa. Oppaassa kuvataan suomen-
kielisen vähemmistön meneillään ole-
via tavoitteita ja vanhempien tueksi 
annetaan viranomaisten ja järjestöjen 
yhteystietoja. 

Tiivistelmässä todetaan muun muas-
sa: "Vanhemmat, jotka ovat päättäneet 
panostaa lastensa kaksikielisyyteen, 
joutuvat pohtimaan monia perustavia 
kysymyksiä, ja perheen arjesta tulee 
hyvin monimuotoinen." Oppaaseen tu-
tustuminen voisi olla vanhempien en-
simmäinen yhteinen askel päätöksen 
teossa. Julkaisun teksti juoksee run-
nakkain kahdella kielellä aukeamalta 
toiselle ja sopii hyvin esirnerkiksi yh-
teiseen lukutuokioon odotusaikana. 

Suomalais-ruotsalainen kulttuuri-
rahasto on myöntänyt tukea hankkee-
seen, joka on osa laajempaa projektia. 
Siihen kuuluva Ruotsinsuomalaisen 
kielilautakunnan tutkimus Ruotsin vi-
ranomaisten julkaiseman suomenkie-
lisen tiedotuksen inäärä ja laatu 2004 
julkaistiin toukokuussa 2005. 

Jarmo Lainio: Barn kan bli tvåsprkiga vuxna - Lapsisla roi tu/la kaksikie/isiä aikui.via, Mälardalens 
högskola 2006. Ruotsinkiehsten tekstien suornennos: Kai Kangassalo. 
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'Kirjat 

Hyödyllisiäja hauskoja 
kirjoja 

Paula 
Ehrnebo 

Viime syksynä ilrnestyi kaksi kieltä kä-
sittelevää kirjaa, Kielipoliisin kiisikirja 
ja Muuta heinää.joissa on paljon hyö-
dyllistä tietoa mutta jotka sitä paitsi 
ovat varsin hauskaa luettavaa. 

Kielipoliisin käsikirja 

Kielipoliisin käsikirja koostuu viides-
tä luvusta, jotka kuvaavat kielipoliisin 
työn eri vaiheita. 

Johtolankoja-luvussa Simo Hämä-
läinen esittelee kymmenen kielenhuol-
tajatyyppiä, joista useimmat kielen-
käyttäjät löytänevät itsensä, vaikka ci-
vät varsinaisia kielenhuoltajia olekaan. 
Pirkko Muikku-Werner kehottaa kaik-
kia suornenkielisiä ryhtymään taiste-
luun huonoa suomea vastaan. Hän ker-
too kielenhuollon perinteistäja kansan 
asenteista kielenhuoltoa kohtaan, mutta 
esittää myös erittäin havainnollisia esi-
merkkejä epäonnistuneista ratkaisuista, 
joihin on johtanut outo sanajärjestys tai 
lauseenrakenne. Saamme myös nauttia 
kielikukkasista, jotka osoittavat, että 
kaikkien kirjoittajien ajatuksenkuJ-
kukaan ei näytä aina olleen aivan kir-
kas. Erityisen ansiokkaana pidän pro-
nominien käyttöä koskevaa osiota. Sen 
lukernalla moni ruotsinsuomalainenkin 
välttyisi turhilta vi ittausvirheiltä. 

Pilkkujen ja isojen alkukirjainten käy-
tössä on viime aikoina alkanut näkyä 
varsin paljon epävarmuutta, mutta Oh-
jesääntö-Iukuun perehdyttyämme pys-
tymme helposti välttämään ainakin 
kaikkein pahimmat kömmähdykset. 
Riitta Eronen perustelee ansiokkaasti 
pilkun käytön tarpeellisuutta, esittelee 
säännöt ja antaa konkreettisia ja seJ-
keitä esimerkkejä. Saamme pikakat-
sauksen rnyös muiden välirnerkkien 
käyttöön samoin kuin ison ja pienen  

alkukirjaimen eroihin. Lari Kotilainen 
ja Annukka Varteva puolestaan totea-
yat, että suomen kielessä on yhdyssa-
noja, mikä on monelle englannin kielen 
periaatteiden soveltamiseen tottuneel-
le ikävä yllätys. Hekin antavat hyviä 
esirnerkkejä jokapäiväisestä elämästä 
ja kokoavat periaatteet numeroiduiksi 
säännöiksi. 

Luvussa Vuoroin vieraissa käydään 
Hannele Dufva ottaa esille vierassanat, 
etenkin englannista lainatut. Hänellä on 
paljon esimerkkejä nykyhetken kieles-
tä. Hänen asenteensa on suvaitsevainen 
ja hän perustelee mielipiteensä selke-
ästi ja helppotajuisesti, mikä saa var-
masti monet lukijat ajattelemaan. Eng-
lannin käytön lisäämisen puolesta-
puhujien kannattaa pysähtyä mietti-
mään Dufvan kysymystä, miksi suo-
malaiset vapaaehtoisesti Iuopuisivat 
kielestään, oikeudestaan, jonka puo-
lesta monet kansat joutuvat taistele-
maan. Hän jatkaa, että hänen tulee 
surku niitä lapsia, joiden perheessä on 
otettu käyttöön englanti kotikielenä, 
vaikka molemmat vanhemmat ol isivat 
puhtaasti suornenkielisiä. Englannin ci 
pidä antaa syödä äidinkielen asemaa. 
Samassa luvussa Lari KotilainenjaAn-
nukka Varteva antavat meille käännös-
kielipoliisin erikoistumiskoulutusta. 
Saamme konkreettisia esirnerkkejä 
ilmaisilla käännösohjelmilla tuotetuista 
teksteistäja viimeistään tässä vaiheessa 
voi uskoa useinipien ymmärtävän, ettei 
näihin ohjclmiin kannata luottaa vielä 
pitkiin aikoihin. Kääntämisessä ci to-
dellakaan ole kyse siitä, että etsittäisiin 
toisesta kielestä vastineita yksittäisille 
sanoille. Välistä esimerkit ovat niin 
uskomattomia, että niiden voisi luulla 
olevan keksittyjä. 

Virkatehtävien jälkipuintia -luvussa 
Taina West pohtii hämärää ajattelua en 
aspekteista. Puhutussa kielessä saa hä-
nen mukaansa olla härnäryyttä, mutta 
kinjoitetussa kielessä on pyrittävä seJ-
keyteen. Tuomas Nevanlinna pereh- 

Selkeitä esimerkkejä pilkun ja muiden 

L välimerkkien käytöstä 
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dyttää lukijan kielipoliisin filosofiaan 
ja käyttää ajatuksia herättävästi ot-
sikkoa Kielifiliisin polosofiaa. Hän 
lähtee omakohtaisesta kokemuksesta, 
miten hän alkoi ymmärtää, että kun 
kieli saavutetaan, se myös menetetään. 
Hän päätyy toteamaan, "että kielen 
normien ja kielen käyttämisen välillä 
on aina ero tai jännite, ja tämä pitää 
tunnustaa." Kielipoliisikin tarvitsee fi-
losofiaa. 

Koululaiset ja pidemmälle ennät-
täneet opiskelijatkin pitävät usein kie-
lenhuoltoa ikävänä pikkuseikkoihin 
takertumisenaja pilkkusääntöjen pänt-
täämisenä. Mutta uskallan väittää, että 
Kielipoliisin käsikirjan luettuaan moni 
muuttaa mielensä. Todennäköisesti kir-
ja avaa monen silmät huomaamaan, et-
tä tiettyjen sääntöjen noudattaminen on 
viestin perillemenon kannalta hyvin 
tärkeätä. 

Kirjan käyttäjän kannalta on hyvä, 
että mukana on myös kirjallisuusluet-
telo. Pienenä puutteena pidän sitä, ettei 
kirjassa ole hakemistoa. Se auttaisi kie-
lipoliisialokkaitaja muita asianharras-
tajia sääntöjen etsimisessä.  

puolisesti eri kielenkäyttötilanteita ja 
niissä esille tulevia ilmiöitä. Saamme 
seurata Karhun perheen elämäd ja 
tutustua niihin eri tilanteisiin, joissa 
perheenjäsenet käyttävät kieltä. Per-
heen elämää ja kielenkäyttöä kuvataan 
erittäin vakuuttavasti mutta samalla 
hauskasti. Esimerkkitekstejä lukiessa ci 
lainkaan tule mieleen, että kyseessä on 
oppikirjaksi tarkoitettu teos. Varsinai-
sen esirnerkkitekstin jäljessä on lisä-
tietoja esillä olevasta ilmiöstä ja ajan-
kohtaisesta tutkimuksesta. 

Kirjassa on hakemisto, minkä vuoksi 
eri asiat on varsin heippo löytää toi-
senkin kerran. 

Kustantamon mukaan tcos sopii kie-
len ilmiöistä kiinnostuneille äidinkie-
leltään suomalaisille sekä suomea vie-
raana kielenä opiskeleville aikuisille. 
Minusta sitä voi mainiosti suositella 
myös ruotsinsuomalaisille suomcn-
opiskelijoille. Siinä on runsaasti yleistä 
tietoa kielestä ja sen käytöstä, mutta 
samalla lukija oppli varmasti myös 
uusia tämän päivän sanoja ja sanon-
tojaja kirjan lukeminen voi siitä syystä 
olla haaste ruotsinsuomalaiselle. 

Muuta heinää 

Muuta heinää puolestaan on kielitieto-
opas. Siinä käsitellään hyvin moni- 

Pirkko Muikku-Werner (toirn.): Kie/ipoliisin käsikiija. Tammi 2005. 
Tiia Tempakka - Tuula Uusi-HaIlila: Muuta heinää. Havaintoja suornen kielestä. Otava 2005. 

Uusi neuvontanumeromme 

Viime numeroon lipsahti väärä puhelinnumero. 

Oikea numero on 

08-455 42 20. 

Kielineuvonta on auki arkipäivisin kb 9-12. 
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'X}Jmyksiä js  

I<ysymyksiäja vastauksia 

Mitä ovat suomeksi Europadomstolen ja EG-domstolen? 

Strasbourgissa toimiva Europadomstolen, varsinaiselta nimeltään Europa-
domstolen för mänskliga rättigheter, on suomeksi Euroopan ih,nisoikeus-
tuomzoistuln. 

EG-domstolen eli Europeiska gemenskapernas domstol puolestaan on 
suomeksi Euroopan yhteisöjen tuomioistuin eli EY-tuomioistuin. Se sijaitsee 
Luxemburgissa ja ratkaisee jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten välisiä 
kiistoj a ja tulkitsee perustamissopimuksia. 

M. T. 

Mitä tarkoittaaförskrivningsrättför sjuksköterskor ja miten se 
suomennetaan? 

Förskrivningsrätt för sjuksköterskor on suomeksi sairaanhoitajien reseptin-
kirjoitusoikeus. Sillä tarkoitetaan sairaanhoitajien oikeutta määrätä tiettyjä 
reseptilääkkeitä. 	

M. T. 

Mikä on trappklättrare ja mikä on sen suomenkielinen vastine? 

Trappklättrare on suomeksi porraskiipijä. Se on tekninen apuväline, joka 
mahdollistaa pyörätuolia käyttävän henkilön kuljettamisen portaissa. 
Tämäntyyppisten apuvälineiden suomennokset löytää Ruotsinsuomalaisen 
kielilautakunnan tekemästä Ruotsalais-suomalaisesta apuvälinesanastosta. 

M. T. 

Mitäpopulärpress on suomeksi? 

Kielitoimiston sanakirjassa populaarikulttuuri määritellään suosituksi, 
kansantajuiseksi (varsinkin viihdeteollisuuden tuottamaksi) 
ajanvietekirjallisuudeksi, -musiikiksi ym., massakulttuuriksi. Sanakirjassa on 
hakusanoina myös populaarikirjallisuus ja populaarimusiikki. Saman mallin 
mukaan voidaan puhua populaarilehdistä ja populaarilehdistöstä. 

H. E. 
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Kielitoimiston 
uudissanaterveiset 
Seuraavat uudissanat kertovat Suomen tiedotusvälineissä esillä olleista ja 
muuten ajankohtaisista ilmiöistä. 

Koonnut 
Riitta 

Eronen 
Kotirnaisten 
kielten 
tutkimuskeskus 

ainereaali ylioppilaskokeessa vuon-
na 2006 käyttöön otettu reaalikoe, 
jossa eri aineille on ornat kokeensa 

biopolttoaine uusiutuvista luonnon-
varoista (Suornessa esim. rypsistä 
tai hakkuutähteistä) valmistettava 
polttoaine 

hirviöhevi, hirviörock hirviöiksi 
naamioituneen Lordi-yhtyeen esit-
tärnä heavyrock eli raskas rockmu-
siikki, joka tuli lähes koko kansalle 
tutuksi Suomen euroviisuvoiton 
myötä 

kotoistus lokalisaatio, tietotekniikan 
merkintöjen mukauttarninen kan-
sallisten käytäntöjen mukaisiksi 
niin, että esim. Suornessa tietoko-
neissa yrn. laitteissa on omien stan-
dardiemme mukaiset rnerkinnät 
(välimerkit, päiväykset ym.) 

koukuttaa (arkityylin sana) saattaa 

jostakin riippuvaiseksi eli "kouk-
kuun"; käytetään huumeista, mutta 
myös esimerkiksi televisiosarjoista 
puhuttaessa 

pysäkkinäyttö raitiovaunupysäkillä 
oleva sähköinen näyttötaulu, joka 
kertoo seuraavan vaunun tuloajan 

stailata muokata tyylikkääksi; muok-
kaaj ana toimii stylisti (= stailaaja); 
sanoja käytetään sekä ihmisistä että 
tilasta puhuttaessa 

stylisti ks. stailata 
tekstitaidon koe uusirnuotoinen 

(keväällä 2007 käyttöön otettava) 
äidinkielen ylioppilaskoe, jossa 
yhden yhtenäisen esseen kirjoitta-
misen sijasta vastataan tiettyä teks-
tiä koskeviin kysyrnyksiin 

tukikoira esirn. mielenterveyspoti-
laan seuralaiseksi ja tueksi koulu-
tettu koira 

Siisti känä handussa, frillarit korvilla 

Tutustu ruotsinsuornalaisten nuorten puhekieleen! 

Vielä voit tilata Ruotsinsuornalaisen kielilautakunnan julkaisun 

Ruotsinsuomalaisten nuorten puhekielen sanastoa. 

Sanastossa luetellaan ne noin 1 800 puhekielistä vastinetta, jotka 
ruotsinsuornalaiset koululaiset antoivat kielilautakunnan 100 sanaa 

käsittäneessä tutkimuksessa vuonna 2000. 

Hinta: Nyt 80 kruunua (+ postimaksu) 
Tilaukset: 08-455 4220 (kb 9-12) 
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Mitä vikaa vanhuksessa? 

Matti 
Vilppula 

Eräs iäkäs tuttavani - nyt jo vainaa 
sanoi sydämensä pohjasta vihaavansa 
sanaa vanhus. Hän kysyi, eikö sitä saisi 
mitenkään poistettua suonien kielestä. 
Vastasin, ettei sanoja vol nom vain lak-
kauttaa. Jos se olisi mahdollista, var-
maan paljon muutakin vanhuksen h-
säksi vaadittaisiin poistettavien listalle. 

ollut jokseenkin neutraali ilmaus eld-
mää kokeneesta ja kypsäiin ikdän ch-
tineestä. "Elähtäneempi väki" on tar-
koittanut iäkkäämpää väkeä, vanhem-
paa väkeä. Eräsjuvalainen diti oli huo-
lissaan, kun poika toi taloon kovin lap-
senomaisen miniän: "Kyhlä sen ois pitä-
nä olla vähä elähtänneemp ihmine." 

Yritin varovasti tarjota i'anhus-sar,an 
tilalle ilmaisua pirteä vanhus, koska 
ajattelin, että siihen sisältyy hiven posi-
tiivisuutta. Ehdotukseni lisäsi entises-
tään tuttavani iirtymystä. 

Ilmeisesti sanan vanhus vika ci ole 
itse sanassa, vaan kulttuurissa, johon 
sana kuuluu. Maallma, joka ihannoi 
nuoruuttaja nuorelta niiyttärnistä, hei-
jastuu kieleenkin. Jos nuoruus saa ko-
rosteisen aseman ihmisten ajattelussa, 
on selvää, että sen vastakohtaa tarkoit-
tava sana alkaa kerätä ympilrilleen 
kielteisten mielikuvien vyyhteä. 

Aina ci ole ollut näin. Vuonna 1961 
valmistuneessa Nykysuomen sanakir-
jassa on esirnerkki "Sibelius, Suomen 
musiikin suuri vanhus", siis 'grand old 
man'. Siellä on myös sana kunnia-
vanhus 'erityisen kunnioituksen, kun-
nianosoituksen kohteena oleva van-
hus'. Oireellista on, että kolmisen-
kymmentä vuotta myöhemmin val-
mistuneesta Suomen kielen perus-
sanakirjasta kunniavanhus puuttuu. 

Suorastaan herjaavalta kuulostaisi 
nykykielessä sana elähtänyt, eikä sitä 
missään tapauksessa voisi käyttää ikä-
ihmisestä. Aiemmin sana sen sijaan on 

Nykyään vanhat ihmiset ovat ikään-
tvneitä, ikäihrnisiii, senioreita. Vanhus-
sanakaan ej ole kokonaan jäänyt käy-
töstä. Siitä on tullut varsinkin sellaisten 
vanhojen ihmisten nimitys, jotka eivät 
aivan kaikesta selviydy yksin ja jotka 
tarvitsevat apua, huolenpitoa. Tähän 
viittaavat sanat vanhusapu, vanhus-
netn'osto, vanhuspal'eIu, i'anhustvöja 
vanhustenhoito. 

Sana seniori on lainasana. Kotoinen 
vanhus on siis joutunut tekemään tilaa 
vierasta alkuperää olevalle. Turhaan-
ko? Jotain hyvää sen iorissa kuitenkin 
on. Se sopii kieleemme; sund ci ole 
meille vieraita äänteitä. 

Seniorit ovat virkeitä, aktiivisia, omin 
avuin selviytyviä ihmisiä - ainakin tä-
mä miehikuva sanahla halutaan syn-
nyttäd. He nauttivat eläkkeellä olon 
tuomasta vapaudesta. He osallistuvat 
renioriniatkoilleja käyvät seniorikurs-
seilla perehtymässä tietotekniikan kik-
koihin. He virkistäytyvät ja solmivat 
uusia tuttavuuksia senioritanssei.rsa. 
Vanhojentanrsit sen sijaan on tarkoi-
tettu senioreja kuusikymmentä vuotta 
nuoremmille lukiolaisille, juuri lapsen-
kengistä eroon päässeille teineihle. 

Kieli-ikkunat ovat kirjoituksia, jots.a Kotunaisten kielten tutkimuskeskuksen tutkijat käsittelerät 
kielen iI,n,öiiä, inuun inuassa sona/en ja sanontojen alkuperää ja ,nerkitvksiä. J-Ielsin'it sa/sofia! 
julkaisee Kieli-ikkunan loka viikko kulttuurio.va.stos.saan. Tämsi kirjoitus oli Iehdessä 4.4.2006. 
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'Kirjo t 

Linnun nimi 
Kaksi vuotta sitten ilmestyi Kajsa Häkkisen laaja tcos Limiw, nimi, jossa 
käsitellään suomenkielisiä lintujen nirniä esikitjalliselta kaudelta nykypäivään. 

Paula 	Kirjassa on kaksi osaa. Ensimmäinen käsittää yksitoista lukua. Lukija pereh- 
Ehrnebo 	dytetään ensin linnunnimien tarpeellisuuteen ja telitäviin ja sen jälkeen nimis- 

tO esitellään kronologisesti. Toisessa osassa on historiallinen lintusanasto, sen 
lähteet ja hakemisto sekä kirjallisuusluettelo. Lisäksi siinä kerrotaan kiijassa 
olevista kuvista ja niiden taustasta. Kuvituksena on käytetty kaikki Helsingin 
yliopiston kiijastossa olevat Ferdinand, Magnus ja Wilhelm von Wrightin 
lintukuvat ja useita Magnus Körnerin teoksia. 

Lintujen nimet tarjoavat runsaasti mielenkiintoisia esirnerkkejä suomen kielen 
moninaisuudesta. Useimmilla linnuilla on lukuisia nimiä, ja eri puolilla maata 
käytettävät nimet saattavat olla hyvinkin erilaisia. Västäräkin nimityksistä 
voidaan mainita inuun nivassa mun, kallonpotkottaja, riukuhäntä, toukolintu 
ja kvnläjäinen. Tilhi puolestaan on lupsuniska, jouhili ?ruu. vilisteri, kirjopul-
inunen, i'ilkki tai silkkihäntä. 

Linnun ni/ni on upea tcos, joka sopii sekä luettavaksi että katseltavaksi. Luon-
nosta kiinnostuneille ruotsinsuomalaisille sitä voi minusta suositella erityisesti 
kahdesta syystä. Sitä lukemalla muistuvat rnieleen suomenkieliset linnun-
nimet, ja koska mukana on runsaasti eri puolilla Suomea käytettäviä nimiä, 
kirjasta vol löytää myös omalta kotipaikkakunnalta tuttuja nimiä, joita el ole 
tavallisissa lintukirjoissa. Teosta voi suositella rnyös sen kuvituksen vuoksi. 
Kuvat auttavat lintujen tunnistamisessa, mutta vidd merkittävämpi on minusta 
kuvien tuoma taide-elämys. 
Kaisa Häkkiselle myönnettiin teoksesta vuoden 2005 tiedonjulkistamisen 
valtionpalkinto, ja sen hän oli todella ansainnut. 

Kajsa Hikkincn: Linnun nh,ni. Kustannusosakeyhtiö Tcos 2004. 

Ej vain lintuja, vaan myös perhosia, kaloja, sammakoita, nisäkkäitä, 
kasveja... 

Ruotsinsuomalainen kielilautakuntajulkaisi vuonna 1999 lukijoiden toivo-
muksesta luontosanaston 

Ruotsalais-suonialainen kasvien ja eläinten luettelo. Sveuisk-tinsktärteckning 
över växter och djur. 

Se on edelleen ajankohtainen ja oivallinen apuväline suomen —ja nuotsin - 
oppimisessa niin opettajille kuin oppilaille ja näiden vanhemmillekin! 

Noin 3 200 hakusanaa käsittävä moniste maksaa 220 kruunua. Hinta sisältää 
arvonlisäveron, mutta ci postirnaksua. 

Tilaukset numerosta 08-455 42 20 (kb 9-12) tai sähköpostitse osoitteesta 
neuvonta@kielineuvosto.se  tai toistaiseksi vidd myös osoitteesta 
konttori@kielilautakunta.se. 
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Ruotsin maakuntalinnut 

Lappi blåhake Västmanland tofsmes 
sinirinta töyhtöhyyppä 

Norrbotten sångsvan Värmianti smålom 
laulujoutsen kaakkuri 

Västerbotten blå kärrhök Dalsland korp 
sinisuohaukka korppi 

Ångermanland gråspett Länsi-Götanmaa trana 
harmaapäätikka kurki 

Jämtland hökuggla Itä-Götanmaa knölsvan 
hiiripöllö kyhmyjoutsen 

Härjedalen kungsörn Bohuslän strandskata 
maakotka meriharakka 

Hälsingland slaguggla Gotlanti haisbands- 
viirupöllö flugsnappare 

sepelsieppo 
Medelpad korsnäbb 

pikkukäpylintu Småland taitrast 
laulurastas 

Gästrikland storlom 
kuikka Oölanti näktergal 

satakieli 
Taalainmaa herguv 

huuhkaja Halland pilgrimsfalk 
muuttohaukka 

Upplanti havsörn 
merikotka Blekinge nötväcka 

pähkinänakkeli 
Södermanland fiskgjuse 

sääksi, kalasääski Skåne glada 
isohaarahaukka 

Närke guisparv 
keltasirkku 
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Kortfattat om innehållet 
s. 4 Sekreteraren vid Sverigefinländarnas delegation Esko Melakari kommen-
terar regeringens andra officiella rapport till Europarådet om den förda mino-
ritetspolitiken. Enligt Melakari andas rapporten självbelåtenhet och skönmål-
ning, dess innebörd är en besvikelse och det är stötande att representanterna 
för minoriteterna inte fick ge sin syn på sakernas tillstånd, vilket varit bruk-
ligt. Han efterlyser konkret handling i stället för tomma ord. 

s. 5 Redaktör Marja Räihä har intervjuat Finlands nye ambassadör i 
Stockholm Alec Aalto. 

s. 7 Runa Heikkilä redogör för sin undersökning av sverigefinska skolung-
domars språk. Projektet har möjliggjorts genom bidrag från Kulturfonden för 
Sverige och Finland. 1 undersökningen har ungdomar i klass 8 och 9 från 
olika sverigefinska skolor deltagit genom att skriva var sin uppsats. Under-
sökningen koncentrerar sig på det skrivna språkets syntaktiska och morfo-
logiska struktur. 

s. 11 Rektor Sinikka Sjöstedt ger en historik över sverigefinska skolan i Kista 
Liljakoulu, som har firat sin tioårsdag. För tio år sedan var elevernas bakgrund 
enspråkigt finsk, i dag är den flerspråkig och mångkulturell. Skolans mål är en 
balanserad tvåspråkighet och en sverigefinsk och mångkulturell identitet. 

s. 13 Universitetslektor Antti Ylikiiskilä från Högskolan Dalarna redogör för 
en delundersökning i ett forskningsprojekt, vars syfte är att undersöka 
huruvida, och på vilket sätt, sverigefinska elevers studieval påverkar deras 
framgång i det sociala livet, språkkunskaper och identitet. Fokus ligger på den 
roll som läroböcker och dagstidningar spelar för identitetsskapandet hos 
sverigefinska skolelever. 

s. 17 Redaktör Marja Räihä recenserar skriften Barn kan bli tvåspråkiga 
vuxna, som utgivits av Mälardalens högskola, Finskt språk- och kultur-
centrum. 

s. 19 Paula Ehrnebo recenserar Kielipoliisin käsikirja (Språkpolisens hand-
bok) och Muuta heinää. Havaintoja suomen kielestä, som behandlar språkets 
funktioner av olika register. Det är två nya böcker om språk, som enligt Paula 
Ehrnebo är både nyttiga och roliga att läsa. 

s. 211 frågor och svar behandlas denna gång betydelsen och översättningen av 
termerna Europadomstolen och EG-domsto len samt trappkl ätt ra re , förskriv-
ningsrätt för sjuksköterskor och populärpress. 

s. 22 Tio finska nyord med förklaringar presenteras av forskaren Riitta Eronen 
vid Forskningscentralen för de inhemska språken. 

s. 24 Paula Ehrnebo skriver om det prisbelönta praktverket om fåglars namn, 
Linnun niini, av Kajsa Häkkinen. 1 boken behandlas fåglarnas finskspråkiga 
namn från förhistorisk till modern tid. Verket består av två delar. 1 den första 
delen presenteras namnbeståndet kronologiskt. 1 den andra finns en historisk 
fågelordlista, källförteckning och register samt en litteraturlista. Boken är 
illustrerad med bröderna von Wrights fåglar. 

s. 25 Hannele Ennab har sammanställt en svensk-finsk lista över svenska 
landskapsfåglar. 
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Kieli-ja termipulmissa neuvovat myös 
seuraavat kielenhuoltoelimet: 

Suornessa (paikallista aikaa): 
KOTIMAISTEN KIELTEN TUTKIMUSKESKUS 
Sörnäisten rantatie 25, 00500 Helsinki 
www.kotus.fi  

SUOMEN KIELI 
kielineuvonta rna kb 9-11.30, ti—pe 9-14 	+358 9 7014991 
nimistöneuvontakbo 9.30-11.30 	 +3589701 9365 
murrearkisto kb 9-16 	 +358 9 731 5272 
eu-kielineuvonta@kotus.fi  

SAAMEN KJELl 	 +358 16 676 402 

RUOTSIN KJELl 
kielineuvonta kb 9-11 	 +358 9 701 3484 
ti—to myös klo 13-15 
svenska@kotus.fi  

SANASTOKESKUS TSK 
Albertinkatu 23 A 12, 00120 Helsinki 
www.tsk.fi  
termipalvelu (maksullinen) ma—pe kb 9-16 	+358 9 608 876 
faksi 	 +358 9 608 859 
termipalvelu@tsk.fi  

Ruotsissa: 
SPRAKRADET 
Box 20057, 10460 Stockholm 
www. sprakradet. se  
ruotsin kielen neuvonta kb 9-12 
faksi 
info@ spraknamnden.se  

KLARSPRÅK 
kbarsprak@ sprakradet.se  

08-44242 10 
08-44242 15 

08-442 42 00 (vaihde) 

TERMINOLOGICENTRUM TNC 
Västra vägen 7 B, Terrassen, 169 61 Solna 
www.tnc.se  
termipalvebu (maksullinen) 	 08-446 66 00 
faksi 	 08-446 66 29 
tnc@tnc.se  

SAMETINGET - SPRÅKAVDELNING 
etebäsaame: sydsamiska@sarnetinget.se 	063-150 870 

pohjoissaame: nordsamiska@ sametinget.se 	0971-557 80 
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I<ielineuvonnan puhelinnumero on 
1. heinäkuuta 2006 Iähtien 

08-4554220 
Puhelinaika ma—pe 9-12 

Uusi urheilusanakirja 
lim estynyt! 

Kotimaisten kiciten tutkimuskeskuksen ruotsin kielen osasto ja 
RuotsinsuonniIaiiien kielilautakunta ovat laatineet yhteistyössii 
urhei lusanakirjan: 

Svensk-finsk-svensk idrottsordbok. Ruotsalais-.suoinalais-ruotsalainen 
urheilusanakirja 

Sanakirja perustuu kielilautakunnan vuonna 2004 ilmestyneeseen 
Ruotsalais-suomalaiseen urheilusanastoon, jossa on noin 2 000 etupäässii 
olympialaisten kesälajeihin liittyvää hakusanaa. Uuteen sanakii'jaan on 
lisiitty olympialaisten talvilajien sanastoa sekti mm. kuntoilun, 
koululiikunnan, golfin ja moottoriurheilun termejä ja sanontoja. 
Hakusanoja on yli 8 000. Muutamista on mukana myös määritelmä, ja 
Iiitteissä OU lueteltu Ruotsin ja Suomen rekisteröiclyt lajihitot. 

.5tensk-ti sk-.s ren sk ideon So,s/bok. Riiotseslois-,siioniolois-risoisss/oinen urheilis oinok,isi. 

2006. Skrifter utOivna av Svenska folkskolans s iinncr, volym 175. l-Iclsina6rs: 
Forskningcentralen dir de inhemska språken och Sscnska ddkskolaas vii nncr. ISI3N 951 
9057-69-9, ISSN 456-8233. 


