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Uuteen vuoteen uusin 
haastel n 

Tämä lehti on toinen Kielineuvoston julkaisema numero ja tämän 
vuoden viimeinen. Vuonna 2007 Kieliviesti ilmestyy tavalliseen 
tapaan neljä kertaa vuodessa. Toimituskunta toivoo lukijoiden 

Hannele 	osoittavan tulevana vuonna, että lehteä tarvitaan oman kielen 
Ennab 	säilyttämisessä, että se on tärkeä ja kiinnostava ja että sillä siten 

on olemisen oikeutus. Sen voi parhaiten tehdä tilaamalla vuoden 
2007 vuosikerran ja kertomalla muillekin, että tällainen lehti 
on olemassa, ja hankkimalla uusia tilaajia. Pitkällä aikavälillä 
tilaajamäärällä voi olla ratkaiseva merkitys lehden tulevaisuu-
delle. Jos lukijakunta on harvalukuinen, emme nykyisissä 
säästöpyrkimyksissä pysty motivoimaan, miksi Ruotsissa tarvi-
taan kielenhuoltolehteä. Näin on vaara, että Kieliviesti ainakin 
painettuna versiona lakkautetaan. 

Ruotsissa julkaistavan suomenkielisen tiedotuksen asemaa ja 
vaikeuksia käsitellään kahdessa artikkelissa. Toisessa puheena 
on Ankkurin lakkauttaminen ja toisessa todetaan mm., etteivät 
suomenkieliset lehdet, eikä muukaan suomenkielinen tiedotus, 
saa olla itsetarkoitus. Jos emme pidä niitä vaalimisen arvoisena, 
kuolkoot pois. 

Lehdessä esitellään Ruotsinsuomalaisten arkisto, joka säilyttää 
ruotsinsuomalaisia koskevaa aineistoa. Arkistolla on aina ollut 
suuria taloudellisia vaikeuksia eikä sillä ole myöskään ollut 
asianmukaisia arkistotiloja. Nyt se on saanut uusia yhteistyö-
kumppaneita ja tulevaisuuden näkymät ovat valoisat. 

Julkista tiedotuksen kieltä käsitellään kolmessa artikkelissa. 
Aiheita ovat tällä kertaa viranomaisten tiedotuskieli, Ruotsin 
puolueiden suomenkielinen tiedotus ja EU-kieli. 

Kevyempää kieliasiaa on uudissana-artikkelissa ja pienessä 
joulusanastossa. 

Toimituskunta toivottaa lukijoille hyvää joulua ja onnellista uutta 
vuotta! 
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Xo(umni 

Kannustan kahta maata 
Kun Suomen Leijonat hävisivät jääkiekossa olympialaisten kultamita-
lin Ruotsille, ruotsalaiset ystäväni odottivat minun ottavan "tappioni" 
raskaasti. Itse en reagoinut pelin lopputulokseen sairastumalla surusta. 

Aino 	 En ollut varsin iloinenkaan, vaan tunsin jollain tavalla olevani neutraa- 
Gröndahi 	ii, kannustin pikemminkin tiettyjä pelaajia kuin tiettyä maajoukkuetta. 

Joidenkin mielestä on utopistista sanoa, että olisin ollut iloinen kum-
man tahansa joukkueen voitosta. On varmasti helpompi uskoa, että 
todellisuudessa olin suomalaisten puolella, mutta kun he hävisivät, 
minun oll pakko sanoa, ettei sillä ollut väliä, koska kannustin yhtä 
paljon Ruotsin maajoukkuetta. 

Jääkiekko-ottelu on pelattu jo ajat sitten, ja Ruotsi todettiin voittajaksi. 
Silti keskustelu ystävieni kanssa on jäänyt vaivaamaan minua. Tuntuu 
siltä, että ruotsalaiset ystäväni eivät halunneet ymmärtää, etten tosis-
sani ollut ottanut kantaa suomalaisten puolesta sen enempää kuin 
ruotsalaistenkaan. Mielessäni heräsi kysymys: miksi ympäristöllä on 
tarve nähdä minut kokonaan suomalaisena? Miksi en voi olla yhtä 
paljon ruotsalainen kuin suomalainen? Tämä ej ollut ensimmäinen eikä 
varmaan viimeinenkään kerta, kun tunnen ympäristön vaatimukset, 
joiden mukaan minun täytyisi ottaa kantaa: joko olla kokonaan ruot-
salainen, puhumatta muuta kieltä kuin ruotsia, tai olla kokonaan 
suomalainen, joka asuu Ruotsissa. Vaatimusten mukaan en voi olla 
täysin ruotsalainen ja samalla ylläpitää juuria toiseen kulttuuriin ja sen 
kieleen. 

Joskus kun puhun suomea Ruotsissa, lähellä olevat suomea taitamatto-
mat ihmiset saattavat ärsyyntyä. En usko heidän reagoivan samalla 
tavalla, jos puhuisin suomen sijasta norjaa. Tämä johtuu luultavasti 
siitä, että vain ruotsia puhuvan on helpompi ymmärtää läntisen 
naapurimaan kieltä kuin itäisen naapurimaan, Suomen, kieltä. Minut 
voi kokea uhkaavammaksi, kun puhun kieltä, jota ej ymmärretä. 
Muutun jollain tavalla muukalaiseksi. Helpoin tapa tehdä uhka mitättö 
mäksi on joko suhtautua siihen ikään kuin se olisi näkymätön tai tehdä 
siitä naurunalainen. 

Koen olevani suomalainen. Puhun suomea, kaikki sukulaiseni asuvat 
Suomessa ja vietän siellä paljon aikaa. Suomalaisuuteni ei kuitenkaan 
omasta mielestäni tee minusta vähemmän ruotsalaista kuin täällä 
asuvat ystäväni, jotka eivät puhu muuta kieltä kuin ruotsia ja joilla ei 
ole sukulaisia toisessa maassa. Ymmärrän, että ystäväni kannattavat 
ruotsalaista maajoukkuetta, koska Ruotsi on heidän ainoa kotimaansa. 

Kirjoittaja on ruotsinsuomalainen opiskelja. 
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Ruotsinsuomalaisten arkisto 
kaikkien ulottuville 

Erkki 
Vuonokari 

Ruotsinsuomalaisten arkisto on aatteel-
linen yhdistys,jossa lähes kaikki ruot-
sinsuornalaiset järjestöt ja laitokset 
ovat jäseninä. Järjestöjen lisäksi toi-
mintaa tukee vastikään peru stettu kult-
tuuriverkosto Gottlund. Siinä voivat ol-
la mukana kaikki arkiston päämäärien 
edistärnisestä kiinnostuneet. Tämä 
mahdollistaa niin yksityishenkilöiden 
kuin ruotsalaisten ja suomalaisten yh-
distysten mukanaolon. 

Multimedia ja digitalisointi 
Ruotsinsuornalaisten arkisto nostaa nyt 
profiuliaan kehittämällä multimedia-
arkistoa. Ideana on saada ruotsinsuo-
malaisia koskeva aineisto - tekstit, ku-
yat, äänitteet, videotja ohjelmat - kaik-
kien ulottuville luomalla tietokantoja 
ja kehittämällä Internetissä toimivaa 
hakuyrnpäristöä. Virtuaalinen ympä-
ristö mahdollistaa aineiston tutkimisen 
aikaan ja paikkaan katsomatta. 

ohjelmien saatavuuden. Arkisto onkin 
jo nyt saanutjonkin verran toimittajien 
arkistolle keräärnää ja muokkaamaa 
aineistoa. 

Käyttökorvaus 
Arkisto valvoo myös materiaalin luo-
vuttaj ien taloudell isia etuja. Esimerk-
kinä voi mainita valokuvaajien luovut-
taman aineiston. Luovuttajien kanssa 
tehdyt sopimukset ja riittävä tietotur-
va ovat edellytyksiä arkistojen tabu-
delliselle hyödyntämiselle. Olennaista 
on, että valokuvaajat ovat selvillä siitä, 
mitä korvauksia heible annetaan, kun 
heidän kuviaan käytetään. Käyttäjät 
puolestaan tictävät, millä ehdoilla rna-
teriaalia voi hyödyntää ja mitä kor-
vauksia valokuvaajille ja arkistolle on 
maksettava. Tässä suhteessa arkisto 
noudattaa EU-direktiivejä ja Pohjois-
maisen museon kehittämiä malleja ja 
suosituksia. 

Uutta tilaa Eskilstunasta 
Kirjattujen faktatietojen lisäksi 
voimme kuulla kuvaajan oman äänen. 

L __ 
Tämän vuoden aikana olemme ke-

hittäneet valokuva- ja dokumentti-
aineistoa koskevan digitaalisen tieto-
kannan. Ruotsinsuomalaiset valoku-
vaajat ovat myös luovuttaneet arkis-
tolle tuhansia digitaalikuvia. Kuvien 
tunnistaminen ja tietojen kirjaaminen 
järjestelmään on jo aloitettu. Tarkoi-
tuksena on myöhemmin digitalisoida 
myös vanhoja valokuvia. Uutta ovat ns. 
kuvakertomukset, joissa yhdistetään 
kuva ja kuvaajan kuvastaan kertoma ta-
runa. Kuvista tulee erityisen kiinnos-
tavia, kun kirjattujen faktatietojen ii-
säksi voimme kuulla kuvaajan ornat 
äänenpainot, näkökulmat ja kielen-
käytön. 

Seuraavaksi rakennetaan digitaali-
nen äänitearkisto. Se takaa äänitteiden 
ja toivottavasti myös vanhojen radio- 

Ruotsinsuomalaisten arkiston moder-
nisointi ja ulkopuoliset yhteistyökurnp-
panit avaavat arkistolle uusia näkymiä. 
Arkisto solmi 1 980-luvun alussa Ruot-
sin valtionarkiston kanssa tallennus-
sopimuksen. Tämän pohjalta olemme 
Iuovuttaneet valtionarkistolle 110 hyl-
lymetriä ruotsinsuomalaisten järjestö-
ebämään, kubttuuritoimintaan ja tut-
kimukseen liittyvää aineistoa. Muka-
na on ruotsinsuomalaisia lehtiä, lehti-
leikkeitä ja yksityisten arkistolle luo-
vuttamaa aincistoa. Materiaali on tut-
kittavissa valtionarkiston Arningen 
yksikössä. 

Erittäin tärkeää aineistoa on ns. muis-
titietoaineisto, jota hankimme 1980-
luvun bopullaja 1990-luvun alussa pe-
rinnekilpailujen avulla. Perinneaineis-
toa saatiin mctal!ityöväeltä, sairaala-
työntekijöiltä, opettajilta, oppilailta, 
vanhemmilta, tutki joi Ita, kirkon piirissä 
työskenteleviltä, rnusiikin tuottajiltaja 
kuuntelijoilta. Tästä aineistosta on teh- 
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ty muutama Ruotsin suomalaisten his-
toriaan liittyvää teos. 

Ruotsinsuomalaisten arkiston vanhin 
asiakirja on Tukholman suomalaisen 
seuran pöytäkirja vuodelta 1894. Suo-
malaisseurojen materiaali onkin perin-
teisesti kuulunut arkiston keräysoh-
jelmaan. Valitettavasti vain pieni osa 
aineistosta on tähän mennessä saatu 
talteen. Asian korjaamiseksi Ruotsin-
suomalaisten arkisto on tänä syksynä 
lähettänyt suomalaisseuroille tiedus-
telun siitä, kuinka paljon aineistoa on 
vielä tallella ja ovatko yhdistykset ha-
lukkaita luovuttamaan aineistoa Eskils-
tunan kaupunginarkiston tiloihin. 

Ruotsinsuomalaisten arkisto on 
myös vedonnut seuroihin, että ne lähet-
täisivät arkistolle yhdistystoimintaa 
koskevia kertomuksia ja kuvakerto-
muksia. Materiaalia tarvitaan mm. 
Ruotsinsuomalaisten Keskusliiton 50-
vuotishistoriikkiin, joka julkaistaan 
juhlavuoden 2007 kunniaksi. Suoma-
laisseuroj a koskevaa materiaalia on 
tarkoitus julkaista arkiston verkko-
portaalin ja näyttelyjen välityksellä. 
Tämä hyödyntää myös ruotsinsuoma-
laista tutkimusta ja mediaa. 

Ruotsin valtionarkiston kanssa tehty 
sopimus on pelastanut aineiston, joka 
muuten olisi kadonnut, mutta sopimus 
ej ole taannut arkistolle laitoksena 
riittäviä mahdollisuuksia tutkijoiden 
vastaanottamiseen. Arkistolla ej esi-
merkiksi ole ollut omia arkistotiloja. 
Nyt tähän epäkohtaan on tu lossa muu-
tos. 

Vuoden 2006 alussa Ruotsinsuoma-
laisten arkisto teki tallennussopimuk-
sen Eskilstunan kunnan kanssa. Sopi-
muksen pohjalta arkisto on jo nyt luo-
vuttanut aineistoa Eskilstunan kau-
punginarkistoon, jonne on varattu run-
saasti hyllytilaa. Meidät on lisäksi 
hyväksytty Eskilstunan kunnan ABM-
ohjelmaan (Arkiv-Bibliotek-Museum). 
Vuoden 2008 loppuun mennessä Eskils-
tuna rakentaa entisen palokunnantalon  

arkistotaloksi ja yhdistää sen sillalla 
kaupunginkirjastoon, mikä nopeuttaa 
tiedonhankintaa. Näin Ruotsinsuoma-
laisten arkisto saa omat tilat suurem-
masta kokonaisuudesta. Arkisto jär-
jestää Eskilstunassa myös kaksi arkis-
ton omaan toimintaan ja ruotsinsuoma-
laisuuteen liittyvää näyttelyä: yhden 
vuoden 2006 arkistopäiville ja toisen 
kesällä 2007 ulkosuomalaisten suur-
tapahtumaan FinnForumiin. 

Suomalaisseuroille uusia 
mahdollisuuksia 
Ruotsinsuomalaiset järjestöt ja yk-
sittäiset ruotsinsuomalaiset voivat ottaa 
yhteyden Ruotsinsuomalaisten arkis-
toon,jos he haluavat tallentaa aineistoa 
Eskilstunan kaupunginarkiston tiloihin. 
Aineiston omistusoikeus säilyy arkis-
tolla ja sen jäsenjärjestöillä. Esimer-
kiksi Eskilstunan Suomi-Seura on jo 
siirtänyt aineistonsa Ruotsinsuoma-
laisten arkiston kokoelmiin. Mälarin-
laakson korkeakoulun Suomen kielen 
ja kulttuurin keskus on lähellä, ja arkis-
tomateriaal i saadaan siten vaivatto-
masti myös opiskelijoiden ja tutkijoi-
den käyttöön. 

Oma aktiivisuus tärkeää 
Ruotsinsuomalaisen vähemmistön his-
toriajää talteen vain siinä tapauksessa, 
että työskentelemme sen hyväksi itse. 
Kysymys on myös tiedon välittämi-
sestä. Tässä tapauksessa tiedot ovat 
omakohtaisia kokemuksia ja tarinoita. 
Vähemmistöarkiston on tärkeätä levit-
tää tietoa itsestään, hakea tiedon käyt-
täjiä, avustaa tutkijoita, tarjota palve-
luja ja vaikuttaa yhteiskunnan eri el-
imissä. Siten markkinointi, www-si-
vustojen ylläpito ja kehittäminen sekä 
vuoropuhelun aikaansaaminen ovat 
tärkeä osa Ruotsinsuomalaisten arkis-
ton toimintaa. 

Ruotsinsuomalaisten arkiston tekeil-
lä olevan www-sivuston tarkoitukse-
na on välittää aikaisempaa tehokkaam-
min tietoa siitä, miksi suomalaiset ovat 
muuttaneet vuosisatojen saatossa Ruot-
sim, minne he ovat muuttaneet ja mil-
laiseksi he ovat muuttonsa kokeneet. 
Myös toisen jakolmannen polven iden-
titeetti ja kokemukset ovat erilaisia 

Arkisto vetoaa seuroihin saadakseen 
yhdistystoimintaa koskevaa materiaalia. 
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kuin ensimmäisen polven. Arkiston 
päämääränä on tallentaa moni-
kerroksista aineistoa, joka kertoo usei-
den ruotsinsuomalaisten sukupolvien 
maailmoista. Arkiston käyttäjät voivat 
myös olla aktiivisesti mukana toimin-
nassa, esimerkiksi julkaisemalla ta-
rinansa, kokemuksensa ja kuvansa 
arkiston www-sivuston välityksellä. 

Ruotsilta puuttuu vielä 
tahtoa 
Vuonna 2007 Ruotsinsuomalaisten 
arkisto täyttää 30 vuotta. Nämä vuodet 
eivät ole vielä taanneet arkistolle Ruot-
sin valtion tunnustusta. Arkiston kai-
paamia korvamerkittyjä rahoja ei ole 
saatu, mikä taas olennaisesti vaikeuttaa 
pitkän aikavälin suunnittelua. Ruotsin-
suomalaisten arkistoa ej ole haluttu las-
kea vähemmistöpoliittisiin kysymyk-
siin eikä siten tunnustaa sitä vähemmis-
töarkistoksi. Euroopan neuvoston vä-
hemmistöjen oikeuksien seurantaa tut-
kiva komitea on uusimmassa rapor-
tissaan kehottanut Ruotsia tekemään 
radikaaleja uudistuksia. 

Välillisesti arkisto on saanut tunnus- 

tusta Ruotsin valtionarkiston johtajal-
ta Tomas Lidmanilta ja Eskilstunan 
kunnanneuvokselta Kristina Eriks-
sonilta. He pyrkivät keväällä 2006 
vaikuttamaan siihen, että Ruotsin val-
tio muuttaisi suhtautumistaan Ruot-
sinsuomalaisten arkistoon. Eskilstu-
nasta me olemme löytäneet tukikoh-
dan. Toivottavasti myös ruotsinsuoma-
laiset näkevät Eskilstunan edut Ruot-
sinsuomalaisten aineiston sijoituspaik-
kana. Tarpeen vaatiessa aineistoa voi-
daan tallentaa muihinkin paikallisiin 
arkistoihin ja luoda suhteita kuntiin, 
joilla on valmiuksia ja halu vastaan-
ottaa ruotsinsuomalaisia koskevaa 
arkistoaineistoa. 

Ruotsinsuomalaisten arkisto on kan-
sallinen vähemmistöarkisto, jonka 
toimintakenttänä on koko Ruotsi. Ar-
kisto pyrkii tehostamaan toimintaansa 
myös Suomen suuntaan, vaikka kyse 
onkin Ruotsin historian kokoamisesta 
ja tallentamisesta. 

Kirjoittaja on Ruotsinsuomalaisten arkiston 
arkistonhoitaja. 

Nimien huoltoaja 
tutki musta 

Ulla 
Swedell 

Kielen ja kansanperinteen tutkimuslai-
toksen toimintakenttään kuuluu kie-
lenhuollon lisäksi murteiden, nimistön 
ja kansanperinteen tutkimus. Eräs kie-
lenhuollon osa-alue on henkilön- ja 
paikannimien huolto. Nimistönhuolto 
onkin yksi laitoksen nimiosaston pää-
tehtävistä. Osaston muihin tehtäviin 
kuuluu nimien keruu, joka on tosin ko-
vin vähäistä nykyään, kokoelmien 
digitointi, yleisöpalvelu ja julkaisutoi-
minta. 

Nimiosaston toiminnan perustana 
ovat 1900-luvulla kerätyt laajat hen-
kilön- ja paikannimikokoelmat. Koko-
elmiin on kerätty asiakirjapoimintoja, 
viittauksia karttoihin ja kirjallisuuteen  

sekä merkintä jokaisen paikannimen 
ääntämisestä. Koko maan kattava pai-
kannimikokoelma sisältää myös suo-
malaisia nimiä. Suuri osa paikannimi-
kokoelmasta on sähköisessä muodossa. 
Rekisteriin (Ortnamnsregistret) voi 
tutustua Uppsalan arkistossa tai tutki-
muslaitoksen www-sivustolla. 

Arkistokokoelmat ovat modernin 
paikannimihuollon edellytys. Kielen 
ja kansanperinteen tutkimuslaitos on 
nimiosaston kautta edustettuna Pai-
kannimineuvostossa (Ortnamnsrådet), 
joka on maan ylin (neuvoa-antava) pai-
kannimien huoltoel in. Laitos osallistuu 
myös YK:n kansainväliseen paikan-
nimityöhön. Nimiosasto tarkistaa pai- 
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kannimiä ja antaa niistä lausuntoja 
Maanmittausvirastolle, joka vastaa vi-
rallisten karttojen toimituksesta. Vä-
hemmistökielisten, etenkin meänkie-
listenja saamelaisten, nimien kieliasun 
tarkistus on ajankohtainen ja tärkeä 
tehtävä, jossa riittänee tekemistä vielä 
moneksi vuodeksi. 

Keski-Ruotsin entisten suomalais-
alueiden nimistö on alkanut ruotsalais-
tua ja nimet kirjoitetaankin nykyään 
ruotsin ääntämyksen ja ortografian mu-
kaan. 

Paikannimien tutkimuksessa selvi-
tetään nimistön syntyäja kehitystä sekä 
nimien sisältöä. Tutkimustuloksia jul-
kaistaan mm. sarjassa Sveriges ort-
namn. Tekeillä olevista selvityksistä 
voi mainita Oölannin, Hudiksvallin ja 
Jällivaaran asutusnimistön. Viimeksi 
mainitussa on runsaasti vähemmis-
tökielisiä nimiä. Myös vuonna 2003 
julkaistu hakuteos Svenskt ortnamns-
lexikon on pääosaltaan nimiosaston 
tutkijoiden kirjoittama. 

Kokoelmiin pohjautuu myös osas-
ton toinen pitkäjännitteinen perustut-
kimusprojekti, jossa selvitetään Ruot-
sin keskiaikaista henkilönnimistöä. 
Joukossa on nimiä Suomestakin. Hen-
kilönnimien vanhempi kerrostuma, 
riimukivinimistö, on julkaistu laitoksen 
www-sivuilla (tietokannat Lexikon 
över urnordiska personnamn ja Nor-
diskt runnamnslexikon). Meneillä on 
myös muita hankkeita, joista voi 
mainita esimerkiksi urheilijoiden liika-
nimet. 

Henkilönnimien huolto tähtää kie-
lenvastaisten nimien välttämiseen. Ni-
miosasto antaa neuvoja ja lausuntoja 
uusista sukunimistä, mikä edellyttää 
yhteistyötä Patentti- ja rekisteriviras-
ton kanssa, sekä etunimineuvontaa. 
Tutkimuslaitos osallistuu myös alma-
nakan nimiluetteloa huoltavan komi-
tean työhön. 

Kirjoittaja on Kielen ja kansanperinteen tutki-
muslaitoksen nimiosaston tutkija. 

Nimistä suositukset 
Ruotsin paikannimien suomenkieliset vastineet tuottavat silloin tällöin ongelmia 
ruotsinsuomalaisille. Kielineuvostoon on viime aikoina tullut useita kysymyksiä, 
jotka koskevat Ruotsin paikannimien, kuten maakuntien ja kaupunkien, 
suomenkielisiä vastineita ja ruotsinkielisten paikannimien taivuttamista 
suomenkielisessä tekstissä. 

Maakuntien ja läänien nimistä on annettu suosituksia aikaisemmin ja niitä on 
julkaistu Kieliviestissäkin. Myös joidenkin kaupunkien nimet mietityttävät. 
Näitä ovat esimerkiksi suomenkieliset sovinnaisnimet. Onko kirjoitettava Upp-
sala vai Upsala? Onko kirjoitettava Uumaja ja Luulaja vai voiko suomessa käyttää 
myös muotoja Umeå tai Luleå? 

Entä muut maantieteelliset nimet? Mitä Mälardalen ja Mälaren ovat suomeksi? 
Entä Klarälven ja Dalälven? Riittääkö Storsjön vai onko kirjoitettava Storsjön-
järvi vai jopa Stor-järvi? 

Koska kysymyksiä on paljon ja puhujat ja kirjoittajat tuntevat epävarmuutta, 
Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitoksen Kielineuvosto on yhdessä 
nimiosaston kanssa käynnistänyt nimistöhankkeen. Tarkoituksena on laatia 
luettelo, jossa annetaan tutkimuslaitoksen suositukset yleisimmin esiintyvien 
Ruotsin paikannimien ja muiden maantieteellisten nimien suomenkielisistä 
vastineista ja ohjeita nimien käytöstä ja taivuttamisesta. 

Hankkeen on määrä valmistua vuoden 2007 syksyllä. Otamme mielellämme 
vastaan ehdotuksia, ideoita ja kysymyksiä. 

H. E. 
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Vaaliaineistoa suomeksi 

Paula 
Ehrnebo 

Kaksi vuotta sitten Ruotsinsuomalai-
sen kielilautakunnan aloitteesta kar-
toitettiin Ruotsin viranomaisten www-
sivustojen suomenkielisten tekstien 
määrä ja laatu. Sen vuoksi tuntuikin 
luonnolliselta tämän vuoden vaalien 
yhteydessä tarkastella hieman, min-
kälaista aineistoa poliittiset puolueet 
tarjoavat suomenkielisillc. Nyt ci ollut 
tarkoituksena tutkia tekstejä kovin 
perusteellisesti, vaan hankkia lähinnä 
yleiskuva suomenkielisen tiedotuksen 
laadusta. 

Kommentoin seuraavassa muutamia 
teksteissä ilmenneitä seikkoja. Minus-
ta ruotsinsuomalaisiin äänestäjiin on 
suhtauduttava vakavasti ja heille tar-
koitetun tiedotuksen kielen pitäisi olla 
esimcrkillistä.  

toa on kristihlisdemokraateilla ja kes-
kustapuolueella, mutta aika vähän sitä 
on myös kansanpuolueella. 

Puolueiden nimet 
Ruotsinsuomalainen kielilautakunta 
on jo kolmenkymmenen vuoden ajan 
antanut suosituksia mm. poliittisten 
puolueiden suomenkiehisiksi nimiksija 
näitä on myös käytetty yleisesti. Siksi 
onkin erittäin hämmästyttävää, että 
maltillinen kokoomus, keskustapuo-
luc ja kansanpuolue käyttävät suomen-
kiehisessä aineistossaan pelkästään 
puolueensa ruotsinkiehistä nimeä. En 
näe tähän mitään syytä. Ruotsinkie-
hinen nimi on minusta paikallaan vain 
yhteystiedoissa. 

Kaikilla valtiopäiväpuolueil-
la suomenkielistä aineistoa 
Monet ruotsinsuomalaiset ovat ker-
toneet, että juuri missään poliittisten 
puolueiden vaalituvassa ej ollut suo-
menkielistä aineistoa. Vielä vakavam-
paa on kuitenkin, ettäjuuri missään ej 
tiedetty, että ruotsinsuomalaiset ovat 
yksi Ruotsin kansallisista vähemmis-
töistä tai että Ruotsissa ylipäätään on 
kansallisia vähemmistöjä. Saamiemme 
tietojen mukaan kaikki va!tiopäiväpuo-
lueet olivat kuitenkin saaneet rahaa vä-
hemmistökielisten vaalitiedotteiden 
julkaisemiseen ja kaikilla puolueilla 
olikin suomenkielistä aineistoa. Aineis-
ton määrä tosin vaihteli hyvin suuresti. 
Ennen vaaleja eräillä puolueilla oh 
runsaasti painettua tiedotusaineistoa, 
toisihla taas ci lainkaan, jolloin tietoa 
sai hakea puolueiden kotisivuilta. 

Kysyimme nyt vaalien jälkeen kai-
kilta valtiopäiväpuolueilta, mistä me 
löydämme niidcn suomenkiehiset vaali-
tiedotteet. Niiden ilmoitettiin olevan 
puolueiden kotisivuilla. 

Suomenkiel isen aineiston tulostet-
tuamme oli heippo todeta, että määrä 
vaihtelee hyvin suuresti eri puolueiden 
kesken. Vähiten suomenkielistä aineis- 

Jokainen suomen kieltä käyttävä tie-
tää, että suomenkielisessä tekstissä sa-
noja on taivutettava lauseyhteyden mu-
kaan ja että tämä koskee myös nimiä. 
Jos suomenkielisestä tekstistä halutaan 
sujuvaa ja jos siinä käytetään ruotsin-
kiehisiä nimiä, nimiäjoudutaan toden-
näköisesti taivuttamaan. Kun ruotsin-
kiehinen nimi sitten toistuu lähes joka 
kappaleessa, teksti antaa suomenkie-
liselle lukijalle amatöörimäisemmän 
kuvan kuin olisi aiheellista. Kyhhä kan-
salhiselle vähemmistölhe tarkoitetussa 
aineistossa olisi ehdottomasti käytet-
tävä vähemmistökielistä nimeä. Mutta 
jos kirjoittaja kaikesta huolimatta ha-
luaa vahita ruotsinkielisen nimen, sitä 
pitäisi tietysti pystyä taivuttamaan suo-
men kielen sääntöjen rnukaan. 

Suomenkielinen nimi olisikin sopi-
nut seuraaviin esimerkkeihin paljon pa-
remmin kuin ruotsinkielinen. (Kursi-
voinnit minun.) 

Folkpartietin politiikan tavoitteena 
on taata jokaiselle ihmiselle vapaus ja 
keinot Ioteuttaa unelmansa. 

Ruotri on muuttunutja inoderaterna 
on kehittvnvt tavoitteenaan nykyajan 
ongelmien ratkaiserninen. 

Kaikkien ihmis ten sarnanarvoisuus 
on Centerpartiet:in politiikan pohjana. 
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Sanasanaista kääntämistä 
Ruotsissa suomennetuille teksteille on 
usein ominaista, että niissä noudatetaan 
sanasanaisesti ruotsinkielistä tekstiä. 
Hieman Iiioitellen voi sanoa, että kään-
täjä kääntää sanoja eikä mieti, miten 
suomalainen asian ilmaisisi. Varsinai-
sista virheistä ej seuraavissa virkkeissä 
ehkä voida puhua, mutta kyllä ne hie-
man ruotsinkielisiltä kuulostavat. 

Istua va/tu ustossa ja lautakunnissa 

Kun astut sisälle vaalihuoneistoon, 
saat vaalikuoren kutakin vaalia varten, 
joissa sinulla on oikeus äänestää. 

Tänään luodaan uusia työpaikkoja, 
mutta se tapahtuu liian hitaasti. 

Muiden puolueiden politiikka on ai-
van liian lyhytnäköistä ja huomioi 
vain täällä tänään elävät. 

Kaksi ensimmäistä esimerkkiä eivät 
kaivanne kommentointia. Tänään-s ana 
on todennäköisesti suomennettu ruot-
sin idag-ilmaisusta, jolla tämäntyyp-
pisissä yhteyksissä useimmiten tarkoi-
tetaan hieman pidempää aikaa, taval-
lisesti se voidaan korvata sanalla nyky-
ään. Täällä viittaa ilmeisesti Ruotsiin 
ja suomenkielisessä tekstissä olisikin 
parempi käyttää Ruotsi-sanaa. 

Suomen passiivi ilmaisee epämää-
räistä tekijää ja sen vuoksi seuraavan 
virkkeen suljetaan-verbi on hyvin konk-
reettinen: joku sulkee monet ihmiset 
työpaikkojen ulkopuolelle. Ruotsin 
passiivia käytetään huomattavasti laa-
jemmassa merkityksessä, mikä kään-
täjän on luonnollisesti otettava huo-
mioon. 

Monet Ruotsissa asuvat ihmiset sul-
jetaan iyöpaikkojen, yhdessäolon ja 
yhteiskunnan ulkopuolelle siksi että 
hej/lä on erilainen etninen tausta. 

Sanat ihminen ja henkilö toistuvat 
usein sanasanaisissa suomennoksissa. 
Esimerkiksi seuraavassa virkkeessä ih-
minen-sanaa käytetään aivan turhaan: 

- - uutta opiskelupaikkaa, jotta useam- 

mat ihmiset saisivat mahdollisuuden 
opiske/la korkeakouluissa. 

Sanavalinnat 
Synonyymien ansiosta tekstistä tulee 
vivahteikasta ja elävää, mutta yhteis-
kuntaa kuvaavien termien suomennok-
sissa synonyymejä pitäisi käyttää sääs-
teliäästi. Aänestäjä joutuu ymmälle, 
kun hän Iukee eri puolueiden vaalitie-
dotteitaja toteaa, että ruotsin äldreom-
sorg suomennetaan välillä sanalla van-
hustenhoito, välillä vanhustenhuolto. 
Käsitteiden hoito ja huolto merkityk-
sessä on kuitenkin aika suuri ero ja asiat 
ovat äänestäjille tärkeitä. 

Verbiä laittaa puolestaan suositaan 
ylenpaittisesti. Sen voisi joskus korvata 
vaikkapa sanoillapanna tai merkitä: 

Laita rasti ainoastaan yhden ehdok-
kaan kohdalle. 

Jos laitat useampia rasteja, katso-
taan se niin, ettet ole laittanut yhtään 
rast ja, vaan äänesi saa puo/ue, jonka 
nimi on vaalilipussa. 

Jälkimmäisen esimerkkivirkkeen ra-
kenteessakin on parantamisen varaa. 
Tässä muodossa se vaikuttaa kovin pu-
hekieliseltä. 

Toinen ahkerasti käytetty sana on 
löyiyä. Senkin asemesta voisi välillä 
käyttää muita sanoja. 

Sanan määkärcijät olettaisi myös ole-
van tuttu jokaiselle Ruotsissa suomea 
kirjoittavalle, mutta silti eräässä teks-
tissä sanotaan: 

Kansalaisten on voitava te/idä omia 
aloitteita kaikissa kunnissa ja maa-
päivillä. 

Muutamissa virkkeissä pyritään to-
dennäköisesti elävään ja vivahteikkaa-
seen kieleeen, mutta sanojen valin-
nassa ej aina ole päädytty tyylillisesti 
aivan onnistuneisiin ratkaisuihin. 

- - haluavat siksi vapauttaa puu-
hakkaat urakoitsijat sääntöjen seka-
sotkusta ja lomakepinoista - 
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- - käy vaalitaistoon 

Jotta erottelua voitaisiin hävittää, on 
tärkeää, että - - 

Syrjintää on vaikea taittaa. 

- - asumisen saralla on paljon teke-
mistä. 

- - toteutamme koko väestöä käsittä-
vän parannellun hammashoitouu-
distuksen. 

Myös usein toistuvatjatkossa ja puit-
teissa olisi joskus voitu korvata muilla 
ilmaisuilla. 

Seuraavat virkkeet antavat hieman 
naiivin kuvan. 

Ketään tyttÖä taipoikaa ej saajättää 
jälkeen koululyössä. 

- - em,nekä silloinkaan, kun nuoret 
aikuisetjoutuvat asumaan kotona, äi-
din ja isän luona. 

Sanajärjestys ja virkkeen 
rakenne 
Suomen kielen sanajärjestys on suh-
teellisen vapaa, koska sanojen keski-
näinen suhde saadaan hyvin esille sa-
noja taivuttamalla. Sujuvan tekstin ja 
huolitellun tyylin aikaansaamiseksi sa-
najärjestykseen kannattaa kuitenkin 
kiinnittää huomiota, vaikka sanajärjes-
tysjoskus onkin makuasia. Virkkeiden 
tulisi olla rakenteeltaan sellaisia, että 
lukija ymmärtää asian ensi lukemalta 
eikä joudu palaamaan tekstissä taak-
sepäin. 

Jos seuraavien virkkeiden sanajärjes-
tystä muutettaisiin, virkkeet eivät vai-
kuttaisi niin kömpelöiltä. 

Nekään eivät huonot ole sillä ne ta-
kaavat äänioikeuden kunnallis- ja 
maakäräjävaaleissa. 

Miehiäja naisia kohdellaan nykyisin 
eri ta voin terveydenhuollossa. 

Meillä Ruotsissa tärkeä tavoite on, 
että oleskeluluvan saavat henkilöt op-
pisivat ruotsia nopeasti ja pääsisivät 
töihin pian. 

Ellei työturvallisuuskysymyksiä sel-
vitetä muuten, olisi ne turvattava lain 
voimalla, hän toteaa. 

Monien siirtolais-ja vähemmistöryh-
mien terveys on huonompi kuin enem-
mistöväestön, sekäfyysinen että henki-
nen terveys. 

Ej ole sinänsä ihme, että kun viisi tun-
tia kuuntelee kunnanvaltuuston kokous-
ta, kiinnostus katoaa. 

Luettelo ongelmista, joiden oikein tai 
väärin perustein väitetään liittyvän 
siirtolaisuuteen ja avoimuuteen, on 
myös pitkä. työttömyys, ulkopuolisuus, 
kielivajkeudet, riippuvaisuus avustuk-
sista, rikollisuus ja kunniamurhat ovat 
vajn muutamia näistä. 

Sijamuodot 
Ruotsin kieli on aivan selvästi vaikut-
tanut seuraavien virkkeiden sijamuo-
toihin. 

- - useammat työrajoitteiset vojvat 
saada paikka-avustusperusteista työtä 
korotetulla a vustuksella. 

Virkkeen rakennetta on muutettava, 
koska työtä ej voi saada korotetulia 
avustuksella. Työstä voidaan sen sijaan 
maksaa entistä suurempaa avustusta. 

- - joka neljäs oppilaista suorittaa pe-
ruskoulun todistuksin, jotka eivät vas-
taa asetettuja tavoitteita - - 

Koulua ej voj suorittaa todistuksin, 
vaan oppilaat saavat peruskoulun päät-
täessään arvosano ja, jotka eivät vastaa 
tavoitteita. Virkkeessä olisi pitänyt siis 
käyttää betyg-sanasta toista suomen-
kielistä vastinetta. 

Seuraavassa esimerkissä sekä työoi-
keus että työehtosopimusta kuuluvat 
lauseeseen "- - tarvitaan myös - - ", ne 
ovat toisin sanoen rinnasteisia. Siksi 
nijden pitäisi olla samassa sijamuo-
dossa, mielellään nominatiivissa työ-
oikeus ja työehtosopinius. 

Lisäksi tarvitaan myös vahva työoi- 
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keus, joka estää mielivaltaa ja syrjin-
tää, sekä lyöehtosopimusta,joka takaa 
kohtuulliset palkat. 

Kun puhutaan kaikille yhtäläisistä 
oikeuksista, tarkoitetaan tietenkin kaik-
kien yhtäläisiä oikeuksia. 

- - elää sellaisessa Ruotsissa, jossa 
vallitsee sukupuolten välinen tasa-arvo 
ja jossa kaikille yhtäläiset oikeudet 
ovat itsestäänselvyys. 

Seuraavassa virkkeessä viittä vuotta 
antaa lukijalle virheellistä tietoa. Tar-
koituksena on varmaankin ilmoittaa, 
että vielä edes viiden vuoden kuluttua 
pakolainen ej pysty itse ansaitsemaan 
toimeentuloaan. 

- - harvalla pakolaisella on oma toi-
meentulo edes viittä vuotta sen jälkeen 
kun heidät on otettu vastaan kunnassa. 

Nimen edessä yksinään oleva titteli 
ej taivu, muttajos sillä itsellään on mää-
rite, sitä on taivutettava. Koska seuraa-
van virkkeenpuheenjohtaja-sanalla on 
määritteenään sana puolueen, puheen-
johtaja-sanan tulee olla genetiivissä, 
siis puolueen puheenjohtajan. 

- - vaalilehti sisältää mm. puolueen 
puheenjohtaja Lars Ohlyn avoimen 
kirjeen - - 

Päivämäärät ja rajakohdat 
Koska ruotsissa ej suomen tavoin käy-
tetä pistettä järjestysluvun merkkinä, 
ruotsinsuomalaiset jättävät pisteen 
usein pois suomenkjelisestäkin teks-
tistä. Kirjoitetaan esimerkiksi: 

- - on oikeus äänestää syyskuun 17 
päivänä pidettävissä vaaleissa. 

Tässä pitäisi ehdottomasti kirjoittaa 
- - syyskuun 17. päivänä - - 

Rajakohtaa merkitään päivämäärien 
yhteydessä usein ajatusviivalla: 

- - voi äänestää 30. elokuuta-17. 
syyskuuta. 

Ajatusviivaa käytettäessä ej kuiten-
kaan pidä ljsätä ilmaisua välisenä aika-
na, koska ajatusviiva ilmaisee juun tätä. 

Pilkut tärkeitä 
Ruotsin ja suomen pilkkusäännöt ej-
vät ole samanlaiset, mutta tätä eivät 
kaikki ruotsinsuomalajset ajattele vaan 
soveltavat suomenkjeljseen tekstiin 
ruotsin sääntöjä. Pilkuilla on tärkeä 
tehtävä, koska ne helpottavat virkkeen 
jäsentämistä ja ymmärtämistä. Vaikka 
sääntöjen soveltamisessa voi jonkin 
verranjoustaa, pää-ja sivulause pitäisi 
edelleen erottaa toisistaan pilkulla. Ta-
vallisia sivulauseen aloittavia konjunk-
tiota ovat mm. että ja kun ja siksi näi-
den sanojen eteen pitäisi esimerkeissä 
lisätä pilkku. 

Meidän ideologiamme, liberal ismi, 
perustuu siihen että jokaisella ihmi-
sellä on loukkaamaton arvo. 

Aänemme ej saa olla vaiti kun oike-
uksia loukataan. 

Politiikka on hidasta, mutta luotan 
siihen että voin vaikuttaa kun teen par-
haani mukaan. 

Tarkistaminen kannattaisi 
Kaikille tarkastelluille teksteille on yh-
teistä, että ne antavat viimeistelemät-
tömän vaikutelman. Tekstistä saattaa 
puuttua sanoja tai sanan osia ja silloin 
tällöin sama sana on tekstissä kaksj 
kertaa peräkkäin. Myös painovirheiksi 
luokiteltavia virheitä, esimerkiksi tavu-
tusvirheitä, on hämmästyttävän paljon. 

Monet tarkastelemjstani teksteistä 
ovat puutteista huolimatta melko heip-
polukuisia. Muutamat ovat haastat-
teluja, ja tällöin kieli on luonnollisesti 
puhekielenomaista. 

Monissa tapauksissa suomenkielinen 
teksti on todennäköisesti käännetty 
ruotsinkielisestä ja ruotsin vaikutus 
näkyy hyvin selvästi, kuten edellä esi-
tellyistä esimerkeistä käy ilmi. 

Julkaistavaksi tarkoitetut tekstit kan-
nattaisi kuitenkin aina luetuttaa mah-
dollisimman monella. Tekstin kirjoit-
taja itse tulee tavallaan sokeaksi omalle 
tekstilleen. Ulkopuolinen lukija sen 
si-jaan tarkastelee tekstiä omista lähtö-
kohdistaanja huomaa helpommin mah-
doll iset puutteet. 
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Viranomaisten tiedotuskieli 
muuttuu 
- esimerkkinä Helsingin rakennusviraston 
Iehd istötiedotteet 

Salu 
Kankaanpää 

Hallinnon kielen selkeyttäminen on 
Suomessa ollut kielenhuollon tärkeä 
alue 1970-luvulta lähtien. Tavoitteena 
on, että kansalaiset pystyvät ymmär-
tämään viranomaisten kieltä valvoak-
seen näiden toimintaa. Nykyisin Suo-
men hallintolaissa säädetään, että viran-
omaisten on käytettävä selkeää, ym-
märrettävää ja asiallista kieltä. 

Hallinnossa kirjoitetaan monenlaisia 
tekstejä: suunnitelmia, selvityksiä, esi-
tyksiä, päätöksiä, lausuntoja, ohjeita, 
tiedotteita ja niin edelleen. Eri tarkoi-
tuksiin kirjoitetuilla teksteillä on sel-
keyden 1 isäksi ornat vaatimuksensa, 
joita asettavat kirjoitustilanne, viraston 
vakiintuneet kirjoituskäytännötjajopa 
yhteiskunnan arvot ja ideologiat. Tapa 
kirjoittaa voi myös muuttua ajan mit-
taan, kun viranomaisten toimirinan eh-
dot ja tavoitteet muuttuvat. 

Työn jälki tiedotteissa 
Rakennusviraston työ on pitkälti 

konkreettista katujen rakentamista ja 
metsänhoitoa. Työn konkreettisuus nä-
kyy sekä uusien että vanhojen lehdistö-
tiedotteiden kielessä, joka on konk-
reettista ja yksityiskohtaista. Tiedot-
teissa viitataan paikkoihin erisnimillä, 
ja jokaisessa tiedotteessa on vähintään 
yksi paikannimi. Samassa lauseessa 
voidaan luetella monta paikkaa: 

Näiden lisäksi Helsingin kaupungilla 
on kahdeksan lumen vastaanottopaik-
kaa, jotka sijaitsevat Hernesaaressa, 
Tammasaaressa (Kaapelitehtaan pää-
ty), Kyläsaaressa, Viikissä, Oulunky-
lässä (Patola), Herttoniemessä, Vuo-
saaressa ja Maununnevalla. 

Paikat esitetään tarkasti myös käyt-
tämällä määritteitä: 

Kaikista hallinnon teksteistä tarkas-
telen tässä kirjoituksessa tiedotteita, 
tarkemmin sanottuna hallinnon leh-
distötiedotteita. Ne ovat viranomaisten 
tiedottavia tekstejä, jotka on tarkoitettu 
julkaistaviksi lehdissä tai muissa tiedo-
tusvälineissä toimituksellisena aineis-
tona. Keskityn Helsingin kaupungin 
rakennusviraston lehdistötiedotteisiin, 
joita olen tutkinut myös väitöskirjas-
sani Hal/innon lehdistötiedotteiden 
kieli (Suomalaisen Kirjallisuuden Seu-
ra, Helsinki 2006). 

Helsinkiläislehtien uutiset esimer-
kiksi katu- ja puistotöistä perustuvat 
usein kaupungin rakennusviraston leh-
distötiedotteeseen. Muita rakennusvi-
raston toistuvia tiedotusaiheita ovat 
katujen puhtaana- ja kunnossapito sekä 
viraston järjestämät yleisötapahtumat. 
Vaikka tiedotusaiheet ovat pitkälti 
pysyneet samoina, niistä puhumisen 
tapa on muuttunut. 

Kehä I:n länteen inenevälle ajora-
dalle rakennetaan lisäkaista Kkzneetti-
polun ja Vihdintien välille. 

Yksityiskohtaisesti esitetään myös 
viraston organisaatio. Seuraavassa or-
ganisaatio esitetään osaston tarkkuu-
della. 

Kosken kunnostustyön rakennuttaja-
na on ollut Helsingin kaupungin ra-
kennusviraston viherosasto. 

Konkreettinen ja yksityiskohtainen 
esitystapa auttaa kaupunkilaisia löytä-
mään oikean paikan tai välttämään sitä. 
Tällainen ilmaisu sopii myös tiedotus-
välineille,ja ne saattavatesittääpaikan 
jopa yksityiskohtaiseinmin kuin viras-
to on tiedotteessa tehnyt. Organisaa-
tiota tiedotusvälineet eivät yleensä kui-
tenkaan esitä yhtä yksityiskohtaisesti 
kuin virasto itse, vaan tyytyvät puhu- 
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maan rakennusvirastosta tai kaupun-
gista. 

Erikoisalojen sanastoa 
Lehdistötiedotteet laaditaan raken-
nusvirastossa yhteistyönä, johon osal-
listuvat niin eri alojen ammattilaiset 
kuin viraston tiedottajat. Viraston en-
koisalojen ammattilaisten työ näkyy 
siinä, että tiedotteissa käytetään ra-
kentamisen, arkkitehtuurin, kunnos-
sapidon sekä metsän- ja puutarhan-
hoidon sanastoa. (taulukko) 

mikkoryhmäkasveista, tiedottaja tyy-
tyy käyttämään yleiskielisempää il-
mausta nimikkokasvit, jolla kasveja ej 
Iuokitella yhtä tarkasti kuin puutarhan-
hoidon erikoisalalla. 

Arkisia sanoja ja kevytkieltä 
Uusissa tiedotteissa ci tyydytä vain ter-
meihin ja yleiskieleen, vaan sanaston 
kirjo on laajempi ja ulottuu arkityy-
lisiin sanoihin ja sanontoihin. Ihmisiin 
viitataan esimerkiksi sanoilla duunari 

Rakennusviraston Iehdistötiedotteissa esiintyvää erikoiskielten sanastoa. 

Ala 1979-1980 1998-1999 

Rakentaminen päällyste, eristys-, suojabetoni-ja koolinkirunko, lasikatteet, asbestinpurku- 
päällystyskerrokset, talonraken- kohde. LVIS-järjestelmät, perusparannus- 
nuskohde, paikalla valettava pi- työt, jälleenrakentaa, hiekkapuhaltaa 
larilaattajärjestelma, lämpöeris- 
tetyt betonielernentit 

Arkkitehtuuri kokonaiskerrosala, pääpiirustuk- itäsiipi, kaupunkikuva, rakennusmassat, 
set, uudisrakennus, keskiakselin urbaani kaupunkipuisto, lähivirkistysalue 
jatke 

Kunnossapito liukkauden torjunta, talvipuhtaa- talvikunnossapito, liukkaudentorjunta, 
napito, talvihoito, lumenpoisto lumenpoistotyö, talvikunnossapitokalusto 

Puutarhan- ja aurinkokaktus, viheralue, orkidea- kääpiösamettikukat, maisernakasvit, 
metsänhoito teline, istutusalue, tuhohyönteiset, istutusastiat, pergola, puunkaatotyöt 

verhopuusto 

Tiedotteissa on myös virkatyölle tyy-
pillistä hallinnon ja lainsäädännön sa-
nastoa. Niissä puhutaan esimerkiksi 
kunnossapitolaista, rakennusjärjes-
Iyksestä ja katurasituksesta. Uusissa 
tiedotteissa mainitaan myös 1990-lu-
vulle tyypilliset hallinnon käytännöt, 
kuten avoin vuorovaikutteinen suunnit-
teluprosessi ja asukasyhteistyö. 

Myös talouden sanastoa on sekä uu-
sissa että vanhoissa tiedotteissa (varal-
lisuusverotus, maksuluokka, arvon-
lisävero, kokonaiskustannukset). 

Uusissa tiedotteissa käytetään lisäksi 
muotoilun, kasvatuksen ja markki-
noinnin sanastoa. Nijssä puhutaan pe-
ruskalusteista ja erilyiskalusteista, elä-
myksellisestä ympäristökasvatuksesta 
ja opettajakontaktista sekä asiakkaista, 
imagosta ja sesonkikaudesta. 

Tiedottajat vähentävät erikoissanas-
toaja muuttavat sitä yleiskielisemmäk-
si. Esimerkiksi kun puutarhuni puhuu 
tiedoteluonnoksessaan Helsingin ni- 

ja larppaaja (eli roolipelien harras-
taja), rakennuksiin sanoilla pytinki ja 
vessa. 

Eläimistä puhuttaessa käytetään las-
tenkielen sanoja pupu ja tipu. 

Tiedotteissa puhutaan myös mm. kak-
katietoudesta ja saunajiiliksistä. 

Arkityylisiä adjektiiveja ovat esimer-
kiksi pähkähullu ja pitkäpiimäinen. 
Tekemistä ilmaistaan arkityylisillä ver-
beillä haalia, kähveltää ja hamstrata 
sekä sanonnoilla rornahtaa jonkun nis-
kaan ja tuoda näytille. Kaikille helsin-
kiläisille tutuista paikoista käytetään 
myös epävirallisia erisnimiä Espa ja 
Kaivari. 

Tiedotteissa arkityylisiä sanoja käy-
tetään ninnan hallinnon ja enikoisalojen 
sanojen kanssa: 

Katon romahtaminen saunojien 
niskaan estetään koolinkirungolla. 
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- - Rakennustarkastaja käy saunan 
valmistuttua toteamassa pytingin kes-
tävyyden. 

Vaikka tiedotteissa käytetään myös 
erikoiskielten sanoja, pyrkimys selväs-
tikin on kirjoittaa yleiskielisesti, jopa 
arkisen tuttavallisesti, sillä tällainen 
tyyli sopii sekä tiedotusvälineille että 
niitä lukeville tavallisille kaupunki-
laisille. 

Tyyliltään arkisia sanoja ja epävi-
rallisia nimiä käyttämällä kevennetään 
erikoiskielistä vaikutelmaa ja lähen-
netään tiedotteita tavallisiin lukijoihin. 
Samalla kun lehdistötiedotteiden tyyli 
arkipäiväistyy, muuttuu viraston ja 
kaupunkilaisten suhde läheisemmäksi 
ja jokapäiväisemmäksi. 

Toisaalta kun tyyliltään arkisia sano-
ja käytetään viranomaistiedotteissa, 
sanojen tyyli vähitellen muuttuu niin, 
että ennen arkisina pidetyistä sanoista 
tulee neutraalia tiedotustyyliä. Esimer-
kiksi sanaa vessa voi nykyisin käyttää 
tiedotteissa tai uutisissa siinä missä sa-
naa käy.'nälä tai lyhennettä WC. 

Virasto runoilij ana ja kielellä 
leikittelijänä 
Rakennusviraston uusissa lehdistötie-
dotteissa käytetään myös runollisia il-
mauksia. Tavallisimpia tiedotteiden 
tyylikeinoista ovat alkusointu ja kieli-
kuvat. Niillä kiinnitetään lukijan huo-
mio etenkin otsikoissa. 

Esimerkiksi tiedotteen pääotsikossa 
Vappunakin voi helliä Helsinkiä alku-
sointu v—v yhdistää sanoja Vappunakin 
voi ja alkusointu hel—hel sanoja helliä 
Helsinkiä. Lisäksi tässä otsikossa on 
kielikuva helliä Helsinkiä, jossa Hel-
sinki esitetään hellimisen kohteena ja 
siten rakkaana elävänä olentona. 

Alkusointu on vanhojen suomalais-
ten kansanrunojen tyylikeino, mutta 
yhtä lailla se herättää huomion ja auttaa 
mieleen painamista mainoksissa ja is-
kulauseissa. Myös rakennusviraston 
lehdistötiedotteissa esiintyy iskulau-
semaisia nimiä, joissa on käytetty hy-
väksi kielen runollisia mahdollisuuk-
sia. 

Kieliviesti 412006 - 15 



Tällaisia ovat projektin nimet Helli 	Pakotta van tarpeen voi ohjata katu- 
Helsinkiäja Kakaton kaupunki. Nimet jenja porttikäytävien sijasta 101 käy- 
ovatkin mainostoimiston laatimia. 	mäläänja 49pisuaariin. 

Kielen monimerkityksisyydellä myös 
leikitellään. Tiedotteen otsikossa Kaka-
ton kaupunki sai iloiset haukut on kyse 
tempauksesta, jonka viraston kampan-
ja on järjestänyt koirien jätösten kerää-
rniseksi. Iloiset haukut tuo mieleen iloi-
sesti haukkuvat koirat, saada haukut 
puolestaan moitteiden saamisen. Tässä 
yhteydessä nämä mielikuvat yhdisty-
vät: tiedotteen teksti paljastaa, että kyse 
on kiitoksista, joita tempaus on saanut 
koiranomistajilta. 

Runollisilla ja leikillisillä ilmauksilla 
herätetään toimittajan huomio. Niillä 
on myös hyvät mahdollisuudet päästä 
lehteen, sillä lehdissä siteerataan mie-
lellään sattuvia sanontoja. 

Ohjailusta suostutteluun 
Hallinnon tiedottamisen yhtenä tavoit-
teena on ohjata kansalaisia käyttämään 
oikeuksiaan ja täyttämään velvolli-
suuksiaan. Helsingin kaupungin ra-
kennusviraston lehdistötiedotteissa 
kaupunkilaisia ohjaillaan esimerkiksi 
huolehtimaan Iumitöistä, poimimaan 
kukkia viraston hallinnoimalta tilalta 
ja ilmoittamaan joulukuusivarkaista. 

Vaikka sekä vanhoissa että uusissa 
tiedotteissa ohjaillaan, ohjailun tapa on 
vuosien mittaan muuttunut. Vanhoissa 
tiedotteissa korostuvat kiellot ja mää-
räykset, joita peru stellaan haitoilla: 

Ej lumikasoja pensasistutusten pääl-
le. 

Tällainen on kiellettyä. 

Turha lumenpoisajo viheralueilta on 
haitallista - -. 

- - työkoneet saattavat vahingoittaa 
kasvullisuutta. 

Uusissakin tiedotteissa esiintyy kiel-
tojaja määräyksiä, mutta lisäksi niissä 
esitetään suosituksia: 

Erityistä huomiota kannattaa kim- 
nittää rakennusten ovien edustoihin - -. 

Uusissa tiedotteissa painotetaan vi-
raston ja kaupunkilaisten yhteistyötä: 

Rakennusvirasto on siivonnutja kun-
nostanut kaupunkia - pitäkäämme 
Helsinki siistinä yhdessä 

Perusteluna uusissa tiedotteissa on 
ennen kaikkea ohjailtavan etu, kuten 
mahdollisuus ilonpitoon: 

Parhaan mahdollisen ilonpidon tae 
on puhdas puistoluonto ja roskattomat 
kadut. 

Viraston suositusten mukaan toimi-
ville luvataan jopa aineeilisia palkin-
toja: 

Ne, jotka palauttavat roskapussinsa 
- - saavat kiitokseksi Hellin Helsinkiä 
-ilmapallon. 

Jos lehdistötiedote julkaistaan, se jul-
kaistaan Iehden uutisena eikä viraston 
omana tekstinä. Siksi ohjailu täytyy 
muotoilla niin, että tiedotteen voi jul-
kaista sellaisenaan ilman, että tulee 
väärinkäsityksiä siitä, ketä ohjaillaan ja 
kuka ohjailee. Tavallisemmin ohjailuun 
käytetäänkin ilmauksia, joissa ohjailija 
jätetään tarkentamatta. Esimerkiksi 
seuraavissa lauseissa ej suoraan ker-
rota, kuka antaa luvan tai esittää pyyn-
nön: 

Haltialan tilalta saa käydä poimi-
massa kukkia ilmaiseksi omaan käyt-
töönsä. 

Autoilijoita pyydetään siirtämään 
autonsa pois kunnossapitotöiden tieltä. 

Uusissa tiedotteissa kuitenkin myös 
käännytään suoraan ohjailtavan puo-
leen käyttämällä imperatiivilausetta ja 
puhuttelemalla ohjailtavaa: 

Älä hae joulupuuta kaupungin met-
sästä 

Kiinteistönhoitajat nyt huolellisuut-
ta - jalankulkijat maittia ja varo-
vaisuutta! 
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Tällaisia suoraan lukijalle suunnat-
tuja ohjailevia ilmauksia on vain otsi-
koissa, joissa ne voi tulkita tiedotteessa 
esitetyn ohjailun tiivistykseksi. 

aktiivisesti. Tiedottamisen merkitystä 
korostettiin myös vuoden 1995 kunta-
laissa. Lehdistötiedotteiden avulla tieto 
kuntalaisia kiinnostavista asioista on 
mahdollista saada tiedotusvälineiden 
yleisön ulottuville. Kirjeestä uutiseksi 

Vielä 1 970-luvun lopussa tiedotusvä-
lineet saivat rakennusvirastolta kirjeitä, 
joissa toimittajaa puhuteltiin arvoisaksi 
toimittajaksi ja jotka päättyivät tiedo-
tussihteerin allekirjoitukseen. Tällai-
sissa tiedotteissa ej ollut otsikkoa, vaan 
puhuttelun jälkeen mentiin suoraan 
asiaan. 

1990-luvun lopussa rakennusvirasto 
ej enää lähettänyt tiedotusvälineille 
kirjeitä vaan tarjosi valmiita uutisia. 
Puhutteluista ja allekirjoituksista oh 
Iuovuttu, ja kaikki lehdistötiedotteet oh 
otsikoitu. Useimmat otsikot olivat tie-
dotteen pääsisällön tiivistäviä lauseot-
sikoita, jollaiset ovat tyypillisiä myös 
sanomalehtiuutisihle. 

Länsiväylän katutyöt alkavat Ruo-
holahdessa 

Vesiputkia rakennetaan Itäväylän 
alitse Puotilassa 

J0 1 970-luvun lopulla osa tiedotteista 
oli otsikoitu. Tyypillinen tuon ajan 
otsikko kuitenkin vain nimesi aiheen: 

Jakomäen eritasoliittymän rakenta-
minen 

Uutismaisesta otsikosta on se hyöty, 
että siitä näkee heti tiedotteen pääasian. 
Tämä nopeuttaa toimittajan työtä, kun 
hän selaa lehteensä tulleita tiedotteita. 
Uutismainen otsikko saattaa myös 
kelvata sellaisenaan julkaistavaksi. 

Sekä vanhoissa että uusissa tiedot-
teissa toimittajaa siis lähestytään koh-
teliaasti: vanhoissa häntä arvostavasti 
puhuttelemalla, uusissa helpottamalla 
hänen työtään. Lisäksi uutismaisen 
otsikon käyttö osaltaan madaltaa tie-
dotteen julkaisukynnystä. 

Tiedotusympäristön vaikutus 
Jo vuoden 1976 kunnallislaissa Suo-
men kunnat velvoitettiin tiedottamaan 

Lehdistötiedotteiden julkaisemisesta 
päättää kuitenkin tiedotusväline, joka 
myös päättää, miten se tiedotetta käyt-
tää. Tiedote voidaan jättää kokonaan 
julkaisematta tai julkaista sehlaisenaan 
uutisena. Sitä voidaan myös lyhentää, 
sen sanamuotoa voidaan muuttaa, tai 
sitä voidaan käyttää vain aineistona 
lehden itse kirjoittamassa uutisessa tai 
artikkelissa. Jotta lehdistötiedote ylit-
täisi julkaisukynnyksen, se pyritään 
kirjoittamaan tiedotusvälineille sopi-
vaksi. 

Tiedotteen teksti on suunnattu tie-
dotusvälineiden yleisölle, joka myös 
otetaan kirjoittamisessa huomioon. Vi-
ranomaisten tehtävää kansalaisten pal-
velijana on painotettu Suomen lain-
säädännössä 1 980-luvulta alkaen. Pal-
veluperiaate näkyy rakennusviraston 
lehdistötiedotteissa esimerkiksi siinä, 
että ohjeita ja määräyksiä perustellaan 
kansalaisten hyödyllä. 

1990-luvulla kuntien toimintaym-
päristö alkoi muuttua Suomessa mark-
kinaorientoituneeksi. Kuntien keskus-
järjestö on 1990-luvun puolivähistä 
alkaen hiittänyt kunnille antamiinsa tie-
dotussuosituksiin ohjeita myös kun-
tamarkkinoinnista. Kunnat ovatkin al-
kaneet huolehtia julkisuuskuvastaan. 
Myös rakennusviraston lehdistötie-
dotteissa näkyy pyrkimys kertoa raken-
nusvirastostaja sen toiminnasta myön-
teisessä, yhteistyötä korostavassa hen-
gessä. 

Tiedotusympäristö siis vaikuttaa sii-
hen, millaisiksi hahlinnon Iehdistötie-
dotteet kieleltään muuttuvat. Toisaalta 
tiedotetekstit itse vaikuttavat siihen, 
millaiseksi halhinnon tiedottaminen 
ymmärretään: ohjailuksi, markkinoin-
niksi vai joksikin muuksi. 

Kirjoittaja on Kotimaisten kielten tutkimuskes-
kuksen Kielitoiniis ton vt. esimies. 
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Järvihölkkäja I<averikoira 
- Kielitoimiston sanakirjasta 

Riitta 
Eronen 

Kotimaisten 
kielten 
tutkimuskeskus 

Nyt on ilo kertoa, että Kielitoimiston 
sanakirja on ilmestynyt painettuna 
versiona, siis ihan vanhan ajan kirjana. 
1990-luvun alussa ilmestyneen Suo-
men kielen perussanakirjan jälkeen on 
julkaistu kaksi sähköistä suomen sa-
nakirjaa, CD-Perussanakirja (1997) ja 
Kielitoimiston sanakirja (2004). Nyt 
ilmestynyt kolmiosainen teos on vii-
meksi mainitun kaivattu paperiversio. 
Jo sähköisessä Kielitoimiston sana-
kirjassa oli tuhansia uusia sanoja ver-
rattuna edeltäjiinsä, mutta uusimpaan-
km on hisätty yli kolmesataa sanaa. Mil-
laisia ne ovat? 

koneessa voi käyttää kaikkia oman 
kielen kirjaimia ja välimerkkejä sekä 
esimerkiksi paikahlisen standardin 
mukaisia kellonaikoja ja päiväyksiä. 
(Huom.! Kotoistamista ej pidä se-
koittaa kotouttamiseen, jolla taas tar-
koitetaan maahanmuuttajien inte groi-
mista suomalaiseen yhteiskuntaan.) 

Harrastuksista erityisen suomalai-
selta kuulostaa järvihölkkä eli vesi-
juoksu luonnonvesissä. Vesijuoksu on 
kuntourheilun muoto,jossa ikään kuin 
juostaan vedessä (pohjaa kosketta-
matta) erityisen vesivyön varassa. 

Kuten sanat aina, uudissanat kertovat 
ajastaja sen ilmiöistä. Sanoissa näkyy 
yhteiskunnan sekä tieteen ja tekniikan 
kehitys, mutta myös jokapäiväinen 
puuhastelu ja kielellä leikkiminenkin. 

Hallinnon termejä uusista uusimrnis-
sa sanoissa on mm. EU:sta tuttu demo-
kratiavaje eli demokratian vähyys tai 
sen puuttuminen kokonaan. Hoitotakuu 
on lain turvaama oikeus saada mää-
räajassa terveyspalveluja kiireettömis-
säkin tapauksissa. Uusi viranomainen 
lapsiasiavaltuutettu on sosiaali- ja 
terveysministeriön alainen virkamies, 
jonka tehtävänä on edistää ja valvoa 
lasten edun ja oikeuksien toteutumista 
yhteiskunnassa. 

Tekniikkaaja samalla kansainvälistä 
standardointityötä edustaa sana kotois-
taa. Kotoistus on lainasanan lokali-
sointi suomenkielinen vastine sellai-
sissa tietoteknisissä yhteyksissä,joissa 
laitteidenja käyttöliittymien termistöä 
ja ilmaisuja mukautetaan kunkin maan 
kieli- ja kulttuuriympäristöön. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa sitä, että tieto- 

Kaikenlainen stailaus, ihmisten ja 
tilojen, on paitsi ammattimaisten sly-
listien myös monien tavallisten ihmis-
ten harrastus. Nuoret pukeutuvat en 
tyylien mukaan ja tuunaavat eli muok-
kaavat yksilöhlisen näköisiksi niin vaat-
teita kuin tavaroitakin. 

Arkisemmista ilmauksista sanakir-
jaan on päässyt kuvaileva sana nysverö, 
jolla tarkoitetaan saamatonta henkilöä, 
nynnyä. Täpinässä tai täpinöissään on 
ihminen, joka on innoissaan tai toh-
keissaan. Tällöin hänestä voidaan sa-
noa esimerkiksi "01i ihan täpinässä 
saatuaan kokeesta kympin." 

Myös koira on taas saanut uusia teh-
täviä ihmisen rinnalla, mikä näkyy sa-
nakirjassakin. Avustajakoira on var-
sinkin hiikuntavammaisen avuksi kou-
lutettu koira, joka osaa esimerkiksi 
nostaa ja siirtää tavaroita. Kaverikoira 
taas on ystävällinen koira, jota käy-
tetään säännöllisesti vierailulla lai-
toksissa esimerkiksi lasten ja vanhusten 
virkistämiseksi. 

Lisää tietoa työtä tekevistä koirista (ja muitakin Kielitoimiston sanakirjan toimituksen kirjoituksia 
uudissanoista) löytyy Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkosivuilta (www.kotus.fi ) 
kohdasta Kielitoimiston sanakirja, Sana sanasta -palsta. 
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I<irkko uudistaa 
suomenl<ielistä tiedotustaan 
Ruotsin kirkon suomenkieliseen tiedotukseen on tulossa merkit-
täviä muutoksia. Painetun suomenkielisen lehden, Ankkurin, 
viimeinen numero ilmestyi lokakuussa ja tilalle on käynnistetty 
artikkelipalvelu, jonka tueksi kirkon kotisivulle tulee vähitellen 
suomenkieliset www-sivut. 

Marja 
Räihä 

Vähemmistökielisen työn koordinoija 
Martti Lehtinen tähdentää, että uudis-
tukset tehostavat tiedotusta ja vie stin-
tää. 

- Valtakunnallinen tiedotus- ja vies-
tintäselvitys paijasti mm., että Ank-
kuriin panostaminen oli jättänyt muut 
alueet huonolle tolalle. Lehden levikki 
oli lisäksi pieni. Todettiin myös, että 
kirkolia on varaa kehittää suornen-
kielinen työ näkyvämmäksi. Tärkeänä 
pidettiin myös sitä, että suomenkie-
lisille kohdistetusta kirkon työstä ja 
toiminnasta ievitetään tietoa hiukan 
laajemmin kuin vain aikaisemmille 
Ankkurin tilaajille. 

Proflulin nostoa 
Lehtisen mukaan uusilla toiminnoilia 
yritetään parantaa tiedottamista Ruot-
sin kirkon kielivähemmistöistä. Siihen 
tarkoitukseen rakennetaan artikkeli-
palvelu, joka käynnistyi syyskuun lo-
puilaTukholmassa pidettyjen Ruotsin-
suomaiaisten kirkkopäivien aikaan ja 
jota yhiäpitää kirkon keskushallinnon 
tiedotusosasto. 

- Voisi sanoa, että artikkelipalvelu on 
uusi tapa ankkuroida suomenkieiinen 
vähemmistö kirkkoon, uusi ankkuri. 

Lehtinen ej usko, että "sielujen" me-
nettämisen vaara on suuri, vaikka pai-
nettu oma lehti on lakkautettu ennen 
kuin artikkelipalvelu toimii täydessä 
laajuudessaan. 

- Käynnistäminen vaati, että siihen 
tarvittavat varat piti irrottaa muualta, 
ja käytettävissä oli vain Ankkuriin si-
dottuna olleet taloudelliset resurssit.  

kon www-sivuston kokonaisuudistusta, 
jonka jälkeen muutkin kirkon kieli-
vähemmistöt pääsevät selkeästi esille 
Ruotsin kirkon portaalissa. Lisäksi jul-
kaistaan painettua jouiulehteä. Se on 
tänä vuonna, ja ehkä ensi vuonnakin, 
maksuton seurakunnille, jotka ovat ti-
ianneet sitä jaettavaksi esimerkiksi 
Kauneimmat joululaulut -tiiaisuuksis-
sa. 

Kynnyksiä ylittämään 
Artikkelipalvelu toimii tarkoitukselli-
sesti sekä suomeksi että ruotsiksi. 

- Perusajatuksena on vaikuttaa ruot-
sinkieiiseen enemmistöön vähemmis-
töä koskevissa asioissa. Lehtiä pom-
mitetaan artikkeleilia määräajan, ej siis 
tyydytä tekemään vain yhtä artikkeiia 
silloin, toista tällöin. Suomenkieliselle 
väestölle tarjotaan ideoita ja kysy-
myksiä herättäviä artikkeleita. Lisäksi 
on löydettävä uomat sen tyyppiselle 
materiaal ilie, jota Ankkuri on tarjonnut 
lukijoilleen, kuten hartauskirjoituksille. 

Valtamedioitten kynnysten ylittä-
miseen tarvitaan voimavaroja. Siinä 
onnistuttiin Tukholman kirkkopäivien 
edehlä, kun Svenska Dagbladet julkaisi 
kahden piispan kirjoitukset kiel ivähem-
mistöjen puolesta. Keskeinen julkaisu-
kanava vastaisuudessa on myös Kyr-
kans Tidning. 

- Myös siihen pitää tuottaa maten-
aalia. Osa artikkeheista on ja pitää tie-
tysti ollakin iehden itsensä tekemiä; 
täytyyhän sen vaivoa myös kirkkonsa 
kielivähemmistöjen etua. 

Uudistuksen toinen osio, suomenkie-
lisen työn www-sivuston rakentami-
nen vie vieiä pitkän ajan. Se on osa kir- 

Artikkeiipaivehu pyrkii peilaamaan 
Ruotsin kirkkoa, ruotsinsuomaiaisten 
elämää sekä vähemmistön toiveita ja 
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haasteita monipuolisesti. Rakenteilla 
olevan verkoston perusideana on saada 
esiin käsityksiä eri näkökulmista ja en 
alueilta. Yksilön ääni pitää saada kuu-
lumaan laajamittaisesti kirkon omien 
resurssien avulla. 

- Kun koko organisaatio pakotetaan 
paneutumaan vähemmistötiedottami-
seen, joudutaan arvioimaan tiedotuk-
sen kehittämistä. Kirkkojoutuu entistä 
enemmän ennen kaikkea sen tosiasian 
eteen, että sillä on elämää suomen kie-
Iellä. Kommunikaation kehittämisellä 
vaikutetaan seurakuntien päättäviin eli-
mun. Jos kaikki resurssit olisivat edel-
leen kiinni Ankkurissa, vähemmistö-
kysymykset eivät tulisi yhtä voimak-
kaasti seurakuntien ruotsalaisten luot-
tamushenkilöiden ja päättäjien pöy-
dälle. 

Viestikapula tasolta toiselle 
Seurakuntien tiedotusasiat eivät kuulu 
valtakunnalliselle tasolle, mutta Leh-
tinen arvioi, että artikkelipalveluri esiin 
nostattamilla kysymyksillä voidaan 
helpottaa kielivähemniistöjen tilannetta 
seurakunnissa. 

- Asia ej ole ihan yksipiippuinen. 
Seurakuntien lehtien tyyli jataso vaih-
televat suuresti. Myönteistä seurakun-
tien Iehtiin vaikuttamisessa on, että saa-
daan käyttöön Ruotsin kirkon normaa-
lit tiedotuskanavat. 

Lehtisen mukaan kielivähemmistö-
kysymysten saaminen Ruotsin kirkon 
nyt toimivaan normaaliin tiedotus- ja 
kommunikaatiotyöhön on ollut tak-
tinen veto. 

- Koska keskushallinnon tiedotus-
osasto on voimakkaasti nostanut esiin 
kielivähemmistöjä koskevan tiedot-
tamisen, asia on jatkuvasti mukana 
huippakuntien tiedotustoiminnassa. 
Näin hiippakuntien kootessa seura-
kuntiensa tiedottajat viestikapula suo-
menkielisestä työstä menee eteenpäin. 
Uudistusta tukee kirkolliskokouksen 
velvoite: kirkon keskushallinnon tiedo-
tusosaston on laadittava tiedotusstra-
tegia vähemmistökieliä varten. 

- Resurssit laajenevat nyt huomat-
tavasti. Esimerkiksi www-sivuston 
luominen kustannetaan varoilla, jotka 
eivät ole korvamerkittyjä vähemmis-
tötyöhön. Lisäksi osa keskushallinnon  

tiedottajista saa tehtäväkseen valvoa 
erityisesti myös vähemmistökysymyk-
sia. 

Palautetta kaivataan 
Lehtinen korostaa, että Ankkuri-lehden 
julkaisemista ei olisi jatkettu, vaikka 
siihen olisi ollutkin varoja. 

- Nyt tehty uudistus ej kuitenkaan 
merkitse, etteikö jälleen voitaisi pohtia 
vaikka jonkin yhteisen kirkoilisen ich-
den julkaisemista, jos vain löydetään 
sopivat yhteistyökumppanit. Kirkon 
talo ci ole lehtitalo eikä kustannustoi-
minta edes kuulu sen tehtäviin. Tuskin 
Ankkuria koskaan olisi ollutkaan tiedo-
tusvälineenä, jos se ej olisi tullut kirk-
koon suomalaisen järjestöelämän kaut-
ta. 

Ankkuria edeltänyttä Siirtolainenja 
kirkko -lehteä tehtiin Lehtisen mukaan 
toisenlaiseen tarpeeseen. Sen julkai-
seminen liittyi suomenkielisten käyn-
nistämään järjestötoimintaan ja lehden 
tekemisestä vastasivat seurakunnissa 
toimineet eri yhdistykset. 

- Järjestöeväillä ej enää pystytä vas-
taamaan kirkon suomenkielisen vä-
hemmistön haasteisiin. Kirkon itsensä 
pitää ottaa täysi vastuu suomenkieli-
sestä ja muustakin vähemmistökieli-
sestä tiedottamisesta ja kommunikaa-
tiosta. Mutta me suomalaiset voisimme 
silloin tällöin antaa palautetta. Kirkko, 
jota toiminnallisesti voi verrata kansa-
laisjärjestöön, tarvitsee reaktioita jäse-
niltään. 

Viittomakieliseen ja saamenkieliseen 
tiedotustoimintaan on jo nimetty kirkon 
keskushallinnon tiedotusosastolta yh-
teyshenkilöt, kuten suomenkielisiäkin 
varten. Romanikiehsiile suunnattu in-
formaatio vaatii vielä keskusteiva. 

Kirkolliskokouksen toissa vuonna 
päättämässä tavoite- ja puitebudjetis-
sa kieiivähemmistöjä koskevat tiedo-
tusvelvoitteet tehtiin kolmivuotiskau-
deksi. Martti Lehtinen vakuuttaa, että 
tiedotus- ja viestintäuudistus toteute-
taan täydessä laajuudessaan ensi vuo-
den aikana. Hän uskoo artikkelipal-
velun elvyttävän ja edistävän suomen 
kieitä, sillä artikkeleiden ostaminen 
tarjoaa töitä suomenkielisille kirjoit-
taj ilie. 
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Vuosikymmen EU-suomea 

Margaretha 
Terner 

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 
järjesti syyskuun lopulla seminaarin 
aiheesta Vuosikymmen EU-suomea. 
Ti Iaisuuden avauspuheessa professori 
Pirkko Nuolijärvi totesi, että koska 
Euroopan unionissa avoimuus ja kan-
salaisen rooli ovat tärkeitä asioita, p0-
liittiset ratkaisut on esiteltävä kansa-
laisille ymmärrettävällä kielellä. Hän 
kertoi, että on aloitettu työ, jossa omaa 
kie!tä nostetaan unionissa poliittiselle 
tasolle. Suomi voi myös vaikuttaa EU-
suomeen, se ej toisin sanoen ole vain 
vastaanottava puoli. Elleivät kansalai-
set saa vaikuttaa asioihin omalla kielel-
Iään, monikielisyys ej toteudu, Pirkko 
Nuolijärvi totesi. 

Tohtori Teija Tiilikainen Eurooppa-
tutkimuksen verkostosta keskittyi pu-
heenvuorossaan EU:n ja kansalaisen 
välisen suhteen haasteisiin. Monesta 
Bryssel on kovin etäinen, vaikka maam-
me jäsenyys koskee jokaista, hän sa-
noi. Integraatio siis etenee, mutta kan-
salaiset etääntyvät. EU:lle tyypillinen 
kielenkäyttö kertoo unionin kummal-
lisesta luonteesta liittovaltion ja kan-
sainvälisen järjestön välimuotona. Pu-
hutaan direktiiveistä eikä Iaeista, ko-
inissiosta eikä hallituksesta, ulottu-
vuudesta eikä politiikasta. Suomalai-
sista 30 % suhtautuu EU-jäsenyyteen 
myönteisesti, 30 % on kielteisiä ja 30 
% ej osaa sanoa, onko jäsenyys hyvä 
vai huono asia. On pohdittava, mikä 
EU on ja mikä on oma suhteeni siihen. 
Voidaanko EU-kansalaisuus luoda yl-
häältäpäin ja voidaanko EU-kansa-
laisuuteen kasvattaa? Voiko EU-kan-
salainen löytää oman roolinsa? Tässä 
haasteita demokraattiselle järjestel-
mälle, jossa kieli on vahva instru-
mentti. Oman äidinkielen hallinta on 
monikielisyyden perusta, Teija Tu-
likainen totesi. 

Komission käännöstoimen pääosas-
ton pääjohtaja Juhani Lönnroth on  

havainnut suomen kielen aseman vah-
vistuneen ja sen näkyvyyden paran-
tuneen EU-jäsenyyden myötä. Suomen 
kielen alkuaikojen eksotiikka on haa-
listunutja kielemme on tullut kansain-
välisesti tunnetuksi. Juhani Lönnroth 
painotti esityksessään mm. seuraavia 
seikkoja: on tärkeätä saada resursseja 
viranomaisten kielenhuoltoon, kou-
luissa ja yliopistoissa äidinkielen hal-
linta on nostettava keskeiseen asemaan, 
termipankkien on oltava kaikille avoi-
mia yhteiskunnallisia palveluja, kään-
täjien asemaa ja työmarkkinoita on ke-
hitettävä ja nuorten ja aikuisten moni-
kielisyyttä on tuettava. Myös Juhani 
Lönnroth korosti sitä tosiseikkaa, että 
oman kielen hal linta on monikielisyy-
den perusta. Monikielisyys näkyy yh-
täältä kansalaisten keskinäisessä vuo-
rovaikutuksessa, toisaalta kansalaisten 
ja EU-elinten vuorovaikutuksessa unio-
nin 20 virallisella kielellä. Monikie-
lisyys heijastuu lisäksi EU:n toimielin-
ten sisäisessä toiminnassa, jossa te-
hokkuus kuitenkin edellyttää sup-
peampaa kiel ivalikoimaa. 

Tohtori Kaisa Koskinen Tampereen 
yliopistosta keskittyi esityksessään 
kääntäjien merkitykseen ja asemaan 
EU-viestinnän osana. Vaikka kääntäjä 
on EU:n ja kansalaisen välissä, kääntä-
jä on unohtunut EU:n viestintäpolitii-
kassa, hän totesi. EU:n viestintävajeen, 
tekstien luettavuusvajeen ja kääntäjän 
toimivallan vajeen vuoksi kääntäjä on 
irrallaan prosessista, jonka keskiössä 
on instituutio, eivät lukijat. 

Ylitarkastaja Kari Rouvinen sisä-
asiainministeriöstä esitti muutamia 
käytännön esimerkkejä EU-kielen Suo-
messa aiheuttamista ongelmista. En-
laiset kulttuuriperinteet ja ajattelutavat 
samoin kuin kielten eri ilmaisutavat 
lisäävät väärintulkintojen mahdolli-
suutta ja tulevat selvästi esille, kun 
teksti käännetään toiselle kielelle. Ase-
tusten ja säännösten tulkintavaikeuk-
sia lisää myös se, että EU:n asetuksista 
puuttuu perusteluosa. Säädöksiä kir-
joittavat myös usein erityisalojen asian- 

EU:lle tyypillinen kielenkäyttö kertoo 
unionin kummallisesta luonteesta 
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tuntijat, jotka eivät ole juristeja. Ym-
märtämistä vaikeuttaa myös se, että 
kaikkea työtä tehdään useilla kielilläja 
eri kieliversiot poikkeavat toisistaan. 

Erikoistutkija Aino Piehi Kotimais-
ten kielten tutkimuskeskuksesta on tar-
kastellut 2000-luvun lakeja ja di-
rektiivejäja verrannut tuloksiaan 1960-
luvun ja 1980-luvun suomalaisista 
säädöksistä tehtyihin tutkimuksiin. 
Tutkimuksen kohteena olivat muun 
muassa tekstien ymmärrettävyyteen 
vaikuttavat ominaisuudet, kuten virk-
keen pituus sanoina ja lauseina ja en-
laiset sivulausetta vastaavat rakenteet. 
Tutkimus osoitti, että suomalaisen la-
kitekstin virkkeiden pituus ei ole kas-
vanut, mutta joka-lauseiden osuus on 
entistä suurempi ja partisiippimää-
ritteiden määrä on lisääntynyt räjäh-
dysmäisesti. Tämä tutkimus ej kui-
tenkaan osoittanut selvästi, että suo-
malainen säädöskieli olisi muuttunut 
ominaisuuksiltaan EU-säädösten vai-
kutuksesta. Tarvitaan lisää tutkimusta, 

Aino Piehi totesi. 
Tutkija Inkaliisa Vihonen Kotimais-

ten kielten tutkimuskeskuksesta kertoi 
Oman kielen vuosikymmen -hankkees-
ta, jonka tavoitteena on ymmärrettävän 
kielen ja monikielisyyden korostami-
nen eri EU-yhteyksissä. Hän kertoi 
myös muun muassa kielen ja moni-
kielisyyden merkityksen laajentuneen 
uusien jäsenmaiden ansiosta ja että 
kääntäjien ja tuikkien näkyvyys on 
kasvanut. Uusi monikielinen termi-
pankki IATE on kohta kansalaisten 
käytössä. Siihen yhdistetään parla-
mentin ja ministerineuvoston sisäises-
sä käytössä olevat termipankit ja ko-
mission termipankki Eurodicautom. 
Termien luominen yhdessä asiantun-
tijoiden kanssa onkin yksi suomalaisen 
virkakielen huollon tärkeistä tehtävistä. 
Asenteet ja osaaminen ovat monikie-
lisyyteen vaikuttavia tekijöitä, Inkaliisa 
Vihonen totesi. 

Kirjoittaja on Kielineuvoston kielenhuoltaja. 

Lisää EU-suomesta: 
Aino Piehi ja Inkaliisa Vihonen (toim.): Vuosik mmen EU-suomea. 2006. Kotimaisten 
kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 142. Helsinki: Kotimaisten kielten 
tutkimuskeskus. 88 sivua. ISBN 952-5446-24-7, ISSN 0355-5473 

Tervetuloa perinteiseen 

kielenhuoltoseminaariin! 

Aika: perjantai 23. maaliskuuta 2007 kb 9-16 

Paikka: Suomen instituutti, Snickarbacken 4, Tukholma 

Lisätietoja: seuraavassa numerossa (ilmestyy 
maaliskuun alussa) ja www-sivustolla heti, kun ohjelma 

on vahvistettu. 

Oi ka is u 

Toimitus on hyvillään siitä, että lehdellä on tankkasilmäisiä lukijoita ja että 
heiltä tulee palautetta, ja pahoillaan siitä, että numeroon 3/2006 pääsi harmit-
tava virhe. Sivulla 25 julkaistussa maakuntalintuluettelossa on Västmanlandin 
linriun suomenkieliseksi nimeksi merkitty töyhtöhyyppä. Tofsmes on tietysti 
tövhtötiainen. 

22 - Kieliviesti 412006 



Joululahjavihje: 
Kieliviestin vuosikerta 

Mirja 
Huusko 

Neljäkymmentä vuotta Ruotsissa al-
kaa tulla täyteen. Toimittajana on tullut 
työskenneltyä lähes kaikissa ruotsin-
suomalaisissa lehdissä. Muutamaa olen 
jopa ollut perustamassakin. Joskus tun-
tuu siltä kuin olisin ollut niitä lakkautta-
massakin, koska suurin osa tosiaan on 
lakkautettu. 

Monet toisen polven ruotsinsuoma-
laisista tuskin ovat kuulleetkaan LO:n 
ja sosiaalidemokraattien yhteisesti 
julkaisemasta Demokraatista, jonka 
levikki oli parhaimmillaan noin 70000. 
Täysin tuntematon monille nuorille lie-
nee myös ensimmäinen urhea yritys 
julkaista ruotsinsuomalaista päiväleh-
teä, FinnSanomia,joka ilmestyi Göte-
borgissa. Valtiollisen säätiön jul-
kaisema Viikkoviesti siirtyi ensin yksi-
tyisomistukseen ja vähän myöhemmin 
siitä tuli Ruotsin Sanomat, toinen ruot-
sinsuomalainen päivälehtiyritys. Mutta 
sekin luovutti puolitoista vuotta sitten. 

Aikoinaan ruotsalaisissa Iehdissä 
julkaistuista suomalaisista palstoista 
nuorempi polvi tietänee senkään ver-
taa. Myös Dagens Nyheterissä, tarkem-
min sanottuna yhdessä sen viikkoliit-
teistä, julkaistiin 1970-luvulla suoma-
laista palstaa. KokoNaista julkaistiin 
1 990-luvun alussa kolme vuotta, sitten 
kyllästyttiin. Viking Line julkaisi nel-
jästi vuodessa klubilehteä myös suo-
meksi. Senkin lakkauttamisesta on 
kohta kymmenen vuotta. Liekki vielä 
lepattaa, mutta melkoisella säästölie-
killä. Myös Kieliviesti ilmestyy edel-
leen, mutta tilaajamäärä on vähentynyt 
vuosi vuodelta.  

kuitenkaan olleet hääppöisiä ja runsaat 
parikymmentä vuotta sitten lehdestä 
luovuttiin kannattamattomana. Kes-
kusliitto menetti näin tärkeän äänitor-
vensa. 

Mitä tämä lehdistön listaaminen ker-
too? Sitä ainakin, että ruotsinsuoma-
lainen lehdistö on enimmältään histo-
riaa. On yksityistä, kaupalhista ja yh-
teiskunnallista yrittämistä, joka ennem-
min tai myöhemmin lopahtaa. 

Lehdistötuen ruotsinsuomalaisille 
taisteli aikanaan FinnSanomat. Peri-
aatteessa tuntuisi siltä, että viikkoleh-
delle myönnettävään tukeen tarvittavat 
1 500 tilaajaa pitäisi löytyä useam-
mallekin kuin yhdelle lehdelle. Ehkä 
tarvittaisiin myös uusia ajatuksia siitä, 
miten tiedottamista voidaan järjestää 
vähemmistöille tehokkaasti. Tai ehkä 
niitä onkin, mutta taloudelliset edel-
lytykset puuttuvat. Ruotsinsuomalais-
ten vähemmistöasema ej ainakaan ole 
asiaa auttanut näiltä osin: lehtien jul-
kaisemiseen myönnettävä yhteiskun-
nan tuki on sama kuin ennenkin. Val-
tion kulttuurineuvosto myöntää kyllä 
varoja vähemmistökulttuuriin, mutta 
niistä varoista ej tipu mitään medialle. 

Pelkästään markkinavoimin lehdis-
tön on toisaalta vaikeaa, ellei mahdo-
tonta, pysyä hengissä. Ruotsinsuoma-
laisille suunnattu ilmoittelu ej tunnu 
enää olevan niin kiinnostavaa kuin pa-
ri—kolmekymmentä vuotta sitten; suu-
rin osa ruotsinsuomalaisistakin yrittä-
jistä hakee asiakkaansa ruotsalaisesta 
yleisöstä. Vähemmistöaseman olisi 
luullut vaikuttavan niin, että viranomai-
set ja muut yhteiskunnan laitokset tun-
tisivat jonkinlaista vastuuta tiedottaa 
suomeksi ja että ne ostaisivat lehdistä 
ilmoitustilaa, mutta näin ej ole. 

Ruotsinsuomalainen lehdistö on 
enimmältään historiaa. 

Monilla suomiseuroilla ja RSKL:n 
piireillä on ollut kukoistavia lehtiä. 
Ruotsin Suomalainen oh alun perin 
RSKL:n omistama lehti, tosin ej jäsen-
lehti, vaan tilattava. Tilausluvut eivät 

Tuohduin tosissani muutama aika 
sitten kuullessani erään henkilön to-
kaisevan valittaen, että eiväthän mot-
sinsuomalaiset enää minkään asian 
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vuoksi taistele, suomalaiset televisio-
ohjelmat häviävät, kirjasto on uhattuna, 
luokkia lakkautetaan ja mitä se val-
tuuskuntakaan - tai mikä se nyt on - 
tekee. Ej mitään. RSKL, mikä se on ja 
missä se vaikuttaa? Kukaan ei tee mi-
tään, suomenkielinen kulttuuritarjonta 
on olematonta, Uusi Teatterikaan ei toi-
mi ja sitä paitsi jopa vähemmistö-sana 
on niin ankea ja kielteinen. Eikä mis-
tään saa mitään tietoa. Näin kyseinen 
henkilö valitti. 

Ehkäpä onkin niin, että ruotsinsuo-
malaiset eivät enää tarvitse suomen-
kielistä tiedottamista, koska he eivät 
lehtiäkään tilaaja pidä hengissä. Ehkä 
he saavat tiedonnälkänsä tyydytettyä 
ruotsalaisesta mediatarjonnasta. Me, 
jotka tulimme tänne aikuisina, emme 
ole pitäneet lehtien tilaamista niin tar-
peellisenaja tärkeänä, että pystyisimme 
pitämään ne hengissä, vaikka olisim-
mekin jonkin verran kiinnostuneita 
ruotsinsuomalaisen kentän tapahtu-
mista. 

Eikä suomenkielisen med iatarjonnan 
ongelmana ole pelkästään "vanhempi 
polvi". Tilanne on vielä kehnompi las-
ten ja nuorten osalta. Radiolla ja tele-
visiolla on jonkin verran ohjelma-
tarjontaa tälle kohderyhmälle, mutta 
mitä ruotsinsuomalaisella lehdistöllä 
on annettavanaan heille? Ja jos jotain 
olisikin, miten nämä nuoret tavoite-
taan? Ruotsinsuomalaiset koulut ovat  

kai yksi mahdollisuus, ja kenties suo-
menkielinen seuratoiminta. Mutta 
niiden kautta tavoitetaan vain murto-
osa nuorista. Tarvittaisiinko vaikka 
ruotsinsuomalainen koululaislehti? 

Suomenkielinen tiedottaminen Ruot-
sissa ei tietenkään saa olla itsetarkoi-
tus. Jos emme pidä sitä vaalimisen ar-
voisena, niin kuolkoon pois. Mutta jos 
haluamme, että suomen kieli elää ja 
kukoistaa Ruotsissa, tarvitsemme suo-
menkielisiä lehtiä, radiota, televisiota, 
kirjallisuutta, kouluja, teatteria, musiik-
kia, omia laitoksia ja kaikenlaista muu-
ta elämiseen liittyvää toimintaa. Leh-
distötuki ontuu samalla tavalla kuin 
moni muu yhteiskunnan tukijärjestel-
mä, kun sitä yritetään sovittaa vähem-
mistön elinehtoihin. 

Mutta kyllä me itsekin voimme tehdä 
jotakin. Voisimme ainakin lukea niitä 
lehtiä ja sitä kirjallisuutta, jota täällä 
tuotetaan. Niinpä annankin näinjoulun 
alla joululahjavihjeen: tilaa Kieliviesri 
tai jokin muu ruotsinsuomalainen lehti 
lapsellesi, lapsesi luokanopettajalle, 
lapsenlapsellesi, veljellesi, siskollesi, 
ystävällesi tai vaikkapa itsellesi. Toi-
sena hyvänä lahjavihjeenä ehdotan 
vielä jonkin ruotsinsuomalaisen kir-
jailijan teosta - niitä on valikoimassa 
yhä enemmän. 

Kirjoittaja on tukholma.net- ja ruotsi se-verk-
kolelitien toiinittaja. 

Pieni joulusanasto 
adventskalender adventtikalenteri, 
joulukalenteri 
adventsstake adventtikynttelikkö 
adventsstjärna adventtitähti, 
joulutähti 
annandag jul tapaninpäivä, toinen 
joulupäivä 
dopparedagen pataankastopäivä 
dopp i grytan pataankasto 
dörrkrans ovikranssi 
elektriska julgransljus joulukuusen 
sähkökynttilät 

elijusstake sähkökynttelikkö 
flaggband lippunauha 
glitterband hopeanauha 
glögg glögi 
julafton jouluaatto 
julbelysning jouluvalaistus; 
jouluvalot 
julbock 1. olkipukki 2. (Suomessa:) 
joulupukki 
julbord joulupöytä 
juldag joulupäivä 
juldekoration joulukoriste 
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julduk joululiina 
juifrid joulurauha 
julgodis joulumakeiset 
julgransduk kuusenalusliina 
julgransfiagga kuusen (koriste)lippu 
juigransfot kuusenjalka 
julgransglitter kuusenvälke 
juigranskaramell kuusenkaramelli 
juigranskula kuusenpallo 
juigransijus kuusenkynttilä 
juigransmatta kuusenalusmatto 
juigranspiundring kuusenri isujaiset, 
kuusenryöstäjäiset 
julgransprydnad kuusenkoriste 
julgranspynt kuusenkoristeet 
julheig joulunpyhä 
julkalender joulukalenteri, 
advcnttikalcntcri 
julklapp joululahja 
julklappsrim joululahjaruno 
julklappssäck joulupukin kontti 
juikrans joulukranssi 
juikrubba jouluseimi 
julkärve joululyhde 
julijus; juleljus joulukynttilä 
jullöpare joulukaital lina 
julmarknad joulumarkkinat 

julmärke joulumerkki 
julotta joulukirkko 
julpaket joulupaketti 
julprydnad joulukoriste 
julpynt joulukoristeet 
julpyntning joulukoristelu 
julspel joulunäytelmä 
julstjärna joulutähti, adventtitähti 
julstök jouluvalmistelut 
jultid joulunaika 
jultomte joulupukki, joulu-ukko 
klenät klenetti 
luciadagen lucianpäivä 
lussebulle luciapulla 
lussekatt luciapulla 
lutfisk lipeäkala 
midnattsmässa jouluyön messu 
smällkaramell paukkukaramelli 
staffansritt tapaninajelu 
tomtebloss tähtisadetikku 
tomte(gubbe) joulupukki 
tomtemask joulupukin naamari 
tomtenisse joulutonttu 
toppspira latvakoriste 
toppstjärna latvatähti 
trettondag loppiainen 
trettondagsafton loppiaisaatto 

jspnys 

Vietämme tänä vuonna joulua yhdessä ruotsalaisen perheen kanssa. 
Tarkoitukseni on kattaa suomalainen joulupöytä. Ongelmani on, etten 
tiedä kaikkien ruokalajien nimiä ruotsiksi. Miten käännetään ruotsiksi 
perinteisen suomalaisen joulupöydän herkkujen nimet, kuten iinelletly 
perunalaatikko, lanttulaatikko, nzaksalaatikko, porkkanalaatikko, rosolli ja 
joulutorttu. Entä mikä on joutupöytämme yllä riippuvan hi,nmelin ruot-
sinkielinen vastine? 

Koska tällaiset joulupöydän herkut ja himmeli eivät kuulu ruotsalaiseen joulu-
perinteeseen, niillä ej myöskään ole ruotsinruotsalaisia vastineita. Niillä on 
kuitenkin suomenruotsalaiset nimitykset, joita voi tietenkin mainiosti käyttää 
myös täällä Ruotsissa. 

laatikkoruoka lådrätt 
imelletty perunalaatikko söt potatislåda 
lanttulaatikko kålrotslåda 
maksalaatikko leverlåda 
porkkanalaatikko morotslåda 
rosolli rosoll 
joulutorttu jultårta 
himmeli haimmobil, takkrona av halm, halmkrona 
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Kortfattat om innehållet 
s.4 Kolumn av Aino Gröndahi. 

s. 5 Erkki Vuonokari, chef för Sverigefinländamas arkiv, skriver att arkivet 
proflierar sig genom att utveckla ett digitalt multimediearkiv, som kommer att 
vara tillgängligt för alla. Arbetet med det digitala bildarkivet är i full gång och 
nästa projekt blir ett fonogramarkiv, som även skall innehålla gamla radio-
program. Sverigefinländarnas arkiv är ett nationellt minoritetsarkiv med hela 
Sverige som verksamhetsfält. Ar 2007 fyller arkivet 30 år. 

s. 7 Forskningsarkivarien Ulla Swedell berättar om det omfattande arbetet på 
Namnavdelningen vid Institutet för språk och folkminnen. 

s. 9 Paula Ehmebo redogör för sin undersökning av riksdagspartiernas 
finskspråkiga valinformation. Under valrörelsen lär det ha varit svårt att få 
tag på tryckt information på finska i valstugorna. Minst lika allvarligt är det 
att valarbetare inte heller visste att finskan är ett av Sveriges minoritetsspråk 
och inte vad ett minoritetsspråk är för något. Samtliga riksdagspartier hade 
dock flnskspråkig valinformation i varierande omfattning på sina hemsidor. 
Språkets kvalitet i de finska texterna granskades. Trots att partiernas namn har 
vedertagna finskspråkiga motsvarigheter, har de inte använts. Brister i ordval, 
kasusböjning, ordföljd, syntax, kommatering och datumangivelser illustreras 
med exempel. Samtliga granskade texter gav ett intryck av att de saknade fln-
slipning. Trots bristerna var många av texterna dock tämligen lättlästa, enligt 
Paula Ehrnebo. 

s. 13 Fil.dr Salli Kankaanpää har forskat i språket i äldre och nyare pressmed-
delanden från stadsförvaltningen. Hennes artikel handlar bl.a. om ordförrådet, 
de olika stilistiska medlen och ändringarna i ton och tilltal i meddelanden från 
Byggnadskontoret i Helsingfors stad. 

s. 18 Specialforskaren Riitta Eronen presenterar Kielitoimiston sanakirja, en 
ordbok i tre delar utgiven av Finska språkbyrån vid Forskningscentralen för de 
inhemska språken. Hon nämner och förklarar ett antal nyord som upptagits i 
ordboken. 

s. 19 Redaktör Marja Räihä skriver om de stora förändringarna i Svenska 
kyrkans finskspråkiga informationsverksamhet efter att tidningen Ankkuri har 
lagts ner. 

s. 21 Margaretha Terner rapporterar om seminariet Ett årtionde av EU-finska 
som anordnades i september av Forskningscentralen för de inhemska språken. 

s. 23 Redaktör Mirja Huusko skriver i sin artikel, som på svenska heter 
.Julklappstips: En årgång av Kieliviesti, om den brydsamma situation som de 
sverigefinska medierna befinner sig i. Finska tidningar har under årens lopp 
uppstått för att sedan, efter två—tre år, läggas ner på grund av att det för en mi-
noritetstidning är omöjligt att få ekonomin att gå ihop. Orsaken till detta ligger 
enligt Mirja Huusko dels hos statsmakterna, dels hos sverigefinnarna själva. 

s. 24 En liten svensk-finsk julordlista. 

s. 25 1 frågor och svar behandlas översättningar av namnen på traditionella 
finska julrätter. 
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I<ieIi-ja termipulmissa neuvovat 
myös seuraavat kielenhuoltoelimet: 
Suomessa: (paikallista aikaa): 
I<OTIMAISTEN I<IELTEN TUTKIMUSI<ESKUS 
Sörnäisten rantatie 25, 0000 Helsinki 
www. kot u s . fl 

SUOMEN I<IELI 
kielineuvonta kb 9--11.30, ti—pe 9-14 	+358 9 701 4991 
nimistöneuvonta do 9.30-11.30 	 +358 9 701 9365 
murrearkisto do 9-16 	 +358 9 731 52.72 
eu-l<ielineuvontakotus.fl 

SAAMEN I<bELb 	 +358 16 676 402 

RUOTSIN KIELI 
kielineuvonta do 9-11 	 +358 9 701 3484 
ti—to myös k1 0 13-15 
svensI<ackotus.fl 

SANASTOKESKUS TSK 
Albertinkatu 23 A 12, 00120 Helsinki 
www.tsk.fl 
termipalvelu (maksullinen) <lo 9-16 	+358 9  6o8 876 
faksi 	 +358 9  608 859 
term ipa lvelu@tsk.fi  

Ruotsissa: 
SPRÅKRÅDET 
Box 20057, 104 6o Stockholm 
www. s p ra <ra det. se  
ruotsin kielen neuvonta I<bo 9-12 	 08-442 4210 
faksi 	 08-4424215 
in fo@ s p ra 1< n a m n den .s e 

l<LARSPRÅI< 	 08-4424212 

klarspraksprakradet.se  

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

SAMETINGET- SPRÅI<AVDELNING 
eteläsaame: sydsamiskasametinget 	063-1 50 870 

pohjoissaame: nordsamiskasametinget.se  0971-557 80 
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Uusi suomen kielen sanakirja 
J<ieIitoinito;i S(1J/l/ir/U On Fln-

sin ja ajantasaisin nyLysuomen 
yleiskielen kuvaus Se antaa 
tietoa sanojen merkity ksistii. 

ktiyttötavoista, tyvlIsiv\ isla ja 
oikeinkirjoituksesla. K rjaan 

ss i1ty it klclLnhluollon uusnTl 
nYtt SUOSitLlksLl ii  2000 lus un 

uuclissanat. Sanakirjassa on 
liihes 100 000 hakLlsanaa ja 

runsaasti esimerkke;3 sanojen 
k3ytiista. 

Sr ksyl 13 2006 il mesty nr t kol-
miosainen palnettu Kiel 101 nI is-
ton sanakirja pohjauluu vuonna 

2004 ilmestyneeseen LihL3i: 
SCCfl Kiel itoirniton sanakirjaan. 
Painettu Versio poikkcaa jonkin 
verran s3hkäiscsl3. 1-simerkiksi 

paikannirnist3 tietoa antava 
Asutusniinihakcinisto sisaltyv 
vail sähköiscen vcrsiooii. I'ai-
nettuun lai tok seen 011 101 sa l Itu 

tehty jonkin venan lisiiyksii 
ja muutoksia: kokonaiii uusia 

sana-artik ke le i ta on run saat 300 
ja vanhoi sta art i kkele isla on 

muokattu noin 2 500. 
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