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Väittelystä Iukunurkkaan 

Ruotsinsuomalainen kielilautakunta toimi 31 vuotta. Sen tehtävät 
siirrettiin vuonna 2006 Kielineuvostoon, jossa kielenhuoltotoiminta 
jatkuu nyt samaan tapaan. Onko kielenhuolto sitten saavuttanut 

Hannele 	ruotsinsuomalaiset ja vaikuttanut heidän kieleensä? Tutkimusta ej juuri 
Ennab 	ole, mutta viime keväänä ilmestyi ensimrnäinen aihetta käsittelevä 

väitöskirja: Heter Vägverket Tielaitos eller Tievirasto på finska? Kieli-
lautakunnan pitkäaikainen esimies Paula Ehrnebo kirjoittaa tässä 
numerossa tutkimuksestaan, jonka aihe on, miten Ruotsin yhteiskuntaa 
kuvaavat käsitteet ilmaistaan ruotsinsuomalaisissa sanomalehdissä. 

Sanomalehdet ovat esillä toisessakin artikkelissa. Kotimaisten kielten 
tutkimuskeskuksen tutkij a Elina Heikkilä kirj oittaa tutkimuksestaan 
ja väitöskirjastaan Kuvan ja tekstin välissä. Kuvateksti uutiskuvanja 
lehtUutun elementtinä. 

Kirosanat ovat aiheena tekeillä olevassa väitöskirj assa. Artikkel issaan 
tutkijaopiskelija Minna Hjort keskittyy yhteen, voimakkaaseen mutta 
yllättäviinkin yhteyksiin sopivaan ki rosanaan. 

Ruotsin kansallisia vähemmistökieliä puhuvien lasten äidinkielenope-
tusta on vaikeajärjestää mm. pienillä paikkakunnilla, sillä samaa kieltä 
puhuvia lapsia on vain muutamaja opettajien saanti hankalaa. Nyt 
tilanteen helpottamiseksi on laadittu etäopetuspaketti, josta toinen sen 
tekijöistä kertoo tässä numerossa. 

Tavalliseen tapaan lehdessä on tietysti myös uudissanoja, vastauksia 
kielikysymyksiin ja muuta kieltä koskevaa pohdintaa. Lisäksi sopivia 
aiheita näin syksyn tullen ovat sienetja kirjaesittelyt. Mikä voisikaan 
olla syysiltana mukavampaa kuin käpertyä sieniretken jälkeen mieli-
paikalleen lukemaan antoisaa kielikirjaa tai -lehteä! 
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Xo(uni 

LOMASAN OJA 
Kiertoliittymä, peflettija haamuvibraatiosyndrooma. Nämä sanat otin 
mukaani lomamatkalta Suomesta. Kaikista kertyi jossakin määrin 
omakohtaisia kokemuksia lomamatkan aikana. Uusia kiertoliitymiä, 

Merja 	jotka olen aiemmin tuntenut liikenneympyröinä, oli taas tullut ajo- 
Laitinen 	teiden risteyksiin liikennettä kierrättämään ja toivottavasti myös on- 

nettomuuksia ehkäisemään. Epävarmaksi jäi, onko kiertoliittymä 
täsmälleen sama kuin Iiikenneympyrä vai sisältyykö siihen kenties 
joitakin Iiikenneteknisiä sävyeroja, jotka eivät maanteitä kuluttavalle 
maallikolle välittömästi aukene. Mutta pidän niitä synonyymeinä 
kunnes toisin todistetaan. 

Pefletille ej oikeastaan löydy yhden sanan mittaista korvaavaa ilmaisua 
eikä se ehkä edes ole sanakirjoihin kulkeutuva käsite, mutta yhtäkaik-
ki pefletin puuttuminen erotti minut ja bonuslapsenlapseni selkeästi 
muista Jyväskylän uimahalhin Aalto Alvarin saunojista. Aallon suun-
nitteleman erinomaisen uimahalhin naistensaunassa kaikihla muksusta 
mummoon oli mukanaan oma yksinistuttava, pieni Iaudehiina pefletti. 
Mutta ohiko Ruotsissa uimahall ien saunoissa tavallisesti froteepyyh-
keen päällä istuva muovimummo ymmärtänyt ottaa mukaansa 
sellaisen? Käynti tavaratalossa osoitti, että peflettejä olisi ollut tarjolla 
laadukkaista pellavaisista aina kertakäyttöisiin paperisellaisiin. 

Saunassa haamuvibraatiosyncirooma tai vibra-ahdistus tuskin ketään 
tavoittaa - ainakin vilpittömästi toivoisin, että ej - eikä lomalla 
ylipäätään. Itsekään en oikeastaan yhtään kertaa kuvitellut, että kännyk-
kääni on tullut tärkeä tekstiviesti tai puhelu, jos kutinaa tuntui jossain 
taskun tienoilla. Haamuvibraatiosyndrooman uhri olisi heti ryhtynyt 
kaivamaan kännykkäänsä esille, vaikkei mokoma olisi edes ollut mu-
kana. Tosin on myönnettävä, että hieman harmitti kun en - tarvittavan 
koodin puuttuessa pystynyt kuuntelemaan vastaajaani tuhleita viestejä 
vähän yhi viikkoon. 

Viimeistään lomamatkan edettyä j uurihleni Ylä-Karj alaan ahituinen 
tavoitettavissa oltavuuden tarve toki löysäsi otettaan. Avarassa vaara-
maisemassa, läpi yönkin kuultavassa valkeassa valossa ja etenkin 
maiseman korvia huumaavassa hilj aisuudessa kännykkäorjuus olisi 
tuntunut häväistykseltä. Tässä vaiheessa lornan perimmäinen tarkoitus 
toteutuikin, jätin hyvästit haamuvibraatiosyndroomalle ja toivotin 
sielunrauhan tervetuhleeksi. 

Sunankuluftaja, ,nuovirnu,n,noja radiotoinzittaja 
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Vähemmistökielten äldin- 
kielenopetusta 

Uun ituore etäopetuspaketti odottaa käyttäjiä 

Taina 
Sampakoski 

Syksystä lähtien kunnilla on mahdol-
lisuus järjestää vähemmistökielistä 
äidi nkielenopetusta, vaikka pätevää 
opettajaa ej olekaan tarjolla. Oppilas 
vol nyt opiskella äidinkieltään tieto-
koneen ja internetin välityksellä kat-
somatta siihen, missä päin Ruotsia tai 
maailmaa hän sattuu asumaan. Oppi-
materlaalin on tuottanut Tukholmassa 
sijaitseva etäopetusta antava koulu 
Sofia Distans, ja se on suunnattu en-
sisijaisesti keski- ja yläasteen oppi-
laille. 

Ruotsi ratifioi Euroopan neuvos-
ton vähemmistökieiiä koskevan so-
pimuksen vuonna 2000. Sen mukaan 
vähemmistökieliä pyritään suojele-
maan ja pitänlään elossa myös tule-
vaisuudessa. Parin vuoden takaises-
sa raportissaan Euroopan neuvosto 
kiinnitti huomiota vähemmistökieiiilä 
annettavan opetuksen kehittämisen 
tarpeeseen Ruotsissa. Kevään 2007 
seurantakokouksessa Kouiunkehittä-
misviranomainen saattoi esitellä nyt 
vaimistumassa olevat oppikokonai-
suudet. 

Projektissa Koulunkehittämisviran-
omaisen edustajana toimineen Mats 
Wennerhoimin mukaan Sofia Distans 
tuntui parhaalta yhteistyökumppani Ita 
useistakin eri syistä. Koululia on pit-
kä kokemus sekä etäkurssien suunnit-
telijana että toteuttajana, siiiä se on 
kehittänyt etäkursseja eri oppiaineis-
sa vuodesta 1994. Muualiakin Ruot-
sissa on oliut käynnissä erityyppisiä 
etäopetuskokei luja, ja ni istä saadut 
kokemukset puolsivat Sofia Distan-
sin käyttämää mali ja. - Se malli on 
rakenteeltaan erittäin selkeä ja toimii 
siinäkin tapauksessa, että kurssin ai-
kana ilmaantuisi teknisiä ongelmia, 
Mats Wennerholm toteaa. 

Elokuussa 2006 vähemmistökieliset  

opettajat alkoivat työstää opetuspaket-
teja omilie kielilleen. Mahdollisuutta 
tarjottiin kaikille vähemmistökiel ilie, 
ja mukana projektissa olivat suomi, 
meänkieli, jiddi ja koime romaniktel-
tä. Projektiin osailistui yhteensä yh-
deksän vähemmistökiehstä opettajaa. 

Aidinkieltä 105 viikkoa 
Kaikissa kiehssä kurssipakettiin kuu-
luu CD ja opiskeluvihko. Tehtävät pa-
lautetaan Sofia Distansin opettajaiie 
sähköpostitse. Suomen oppimaterlaah 
on tarkoitettu ensisijaisesti vuosiluok-
kien 6-9 oppilailie ja se sisältää kol-
me vuoden mittaista kokonaisuutta. 
Kusskin paketissa on valmis 35 viik-
koa käsittävä vuosisuunnitelma. Yh-
tecnsä kurssi käsittää siis 105 opinto-
viikkoa. Oppilas voi suorittaa kurssin 
kotona tal koulussa. Opiskelupaikassa 
yksi aikuinen nimetään oppilaan oh-
jaajaksi, jonka tehtävä on ensisijaises-
ti auttaa oppiiasta pääsemään alkuun 
ja pysymään aikatauiussa ja jonka ta-
voittaa sähköpostitse. 

Materiaah on jaettu keskimäärin 
2-3 viikon mittaisiin oppijaksoihin. 
Jokaisen jakson aikuun on listattu ta-
voitteet, sekä myös se, mistä tehtävistä 
oppilaan täytyy suoriutua päästäkseen 
tavoitteisiin. Parin viikon väiein oppi-
las iähettää tehtävät joko tekstidoku-
menttina tal ääniviestinä opettajalle 
arvioitavaksi. Tämä antaa palautetta 
ja oppilas voi saada suoritetusta kurs-
sista arvosanan todistukseen. Koulu-
vuoden aikana oppilas joutuu myös 
itse arvioimaan omaa työtään ja edis-
tymistään säännöliisin välein. 

Suomi-tietoutta ja suomen 
kieltä 
Suomi 1 ja Suomi 2 -oppimateriaaiit 
rakentuvat WSOY:n kustantamaan 
oppikirjaan Suomi-opas. Oppikirjan 
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aihepiirejä on kuitenkin reilusti laa-
jennettu kielelliseen suuntaan. Kun ai-
hepiirinä on esimerkiksi Jean Sibelius, 
oppilas saa vierailla mm. virtuaalises-
sa Ainolassa. Kerratessaan ja aktivoi-
dessaan asumiseen liittyvää sanastoa, 
hän oppii myös käyttämään paikallis-
sijoja kulkiessaan huoneesta toiseen. 

Suomi 3 -oppimateriaali on astetta 
vaativampi. Sen aikana tutustutaan 
mm. Suomen historiaan Klaus Härön 
ohjaaman elokuvan Aideistä parhain 
pohjalta. Suomen matkailua käsitte-
levässä jaksossa luetaan muokattuja 
sanomalehtiartikkeleita, vieraillaan 
internetin välityksellä Kemin lumilin-
nassa ja käydään jäänmurtajaristeilyl-
lä. 

Suuri osa sanasto- ja kielioppi-
harjoituksista on tehty interaktiivisella 
Hot potatoes -ohjelmalla, jonka avulla 
oppilas voi vaikkapa ristikkoa teke-
mällä kerrata suomenkieliset kuukau-
dennimet tai opetella verbin taivutus-
ta. Ohjelmalla voi ristikoiden lisäksi 
tehdä saneluja, aukkotehtäviä tai mo-
nivalintatehtäviä. Tehtävätyyppi on 
tuttu mm. äidinkielen kotisivuilta,joi-
ta toinen oppimateriaalin tekijöistä, 
Timo Oldén, on toimittanut vuodesta 
2001 lähtien. Kiinnostavaa tässä pro-
jektissa on hänestä juuri uusi opetus-
muoto. Tarkoitushan on, että oppilas 
voi työskennellä materiaalin parissa 
itsenäisesti ilman opettajan fyysistä 
läsnäoloa. Haastavinta oli sovittaa rna-
teriaali sellaiseksi, että se palvelee 
mahdollisimman laajaa käyttäjäkun-
taa. 

Tavoitteena selkeys ja jousta-
vuus 
Oppimateriaali on suunniteltu vas-
taamaan opetussuunnitelman melko 
korkeita tavoitteita, mutta samalla on 
otettu huomioon potentiaalisten oppi-
laiden hyvinkin vaihteheva lähtötaso. 
Jotkut äidinkielen oppilaista puhuvat 
suomea vain yhden ihmisen kanssa, 
eivätkä ehkä edes joka päivä, mistä 
syystä heidän aktiivinen kiehitaiton-
sa vaatii myös perussanaston ja kie-
len perusrakenteiden harjoittelemista. 
Toiset puhuvat suomea päivittäin ken- 

ties monen eri ihmisen kanssa ja heillä 
on tiiviit yhteydet Suomeen ja suomen 
kieleen. 

Yksi materiaalin tavoitteista on te-
kijöiden mielestä ollut nimenomaan 
joustavuus. Materiaali on kokonai-
suudessaan opiskeluvihkon lisäksi 
CD:Ilä sekä kirjahlisena että suurelta 
osin myös luettuna. Oppilas voi ha-
lutessaan tekstin kohdalla näpäyttää 
hiirellä korvan kuvaa, jolloin tekstin 
voi kuunnella samalla kun itse lukee. 
Tekstin jälkeen sanastoa ja kielioppia 
työstetään interaktiivisten harjoitus-
ten avulla. CD:llä on myös muutarna 
lyhyt opetusvideo. Oppilas voi hiiren 
painalluksella saada opettajan kuva-
ruudulle opettamaan vaikkapa sadun 
rakennetta tai astevaihtelua. Edisty-
neemmät oppilaat voivat Iaajentaa ku-
takin aihepiiriä hankkimalla lisätietoa 
mm. internetistä. Vaikka opiskelu on 
omatoimista, sähköpostin päässä ole-
va opettaja seuraa oppilaan edistymis-
tä ja voi tarvittaessa muokata tehtäviä 
oppilaan tasoon sopiviksi. 

Erilaisia haasteita 
Työryhmien yhteisissä palavereissa 
nousivat esiin eri kielten erityispiirteet 
ja haasteet. Siinä missä suomen kielen 
opettajat saattoivat kääntyä kielen-
huoltokysyrnyksissä kielilautakunnan 
puoleen, esimerkiksi meänkielisen 
opettajan on täytynyt ratkaista kielen 
normeihin liittyvät kysymykset pit-
kälti itse. 

- Luonnollisesti olen keskustellut en 
ratkaisumahdollisuuksista kollegojen ja 
tuttavien kanssa, mutta meänkielessä 
on useita variaatioita, oppimateriaa-
lista vastaava Gerd Persson sanoo. 

- Olen lähtenyt siitä, että materiaa-
lin ratkaisut ovat minun näkemyksiä-
ni meänkielestä. Ei ole kielitoimistoa, 
josta voisi kysyä suosituksia. Uudis-
sanastoa on pitänyt luoda itse. Tie-
tokone on oppimateriaalin tekstissä 
daattori. Sähköposti on sähköbreivi. 

Myös romanikielten opettajat pai-
niskelivat vastaavien haasteiden kans-
sa. Kun kielen normisto ej ole yhte- 
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näinen, esimerkiksi kirjoitusasuun 
liittyvät ratkaisut on täytynyt tehdä 
itse. Jiddiin opettajat taas taistelivat 
pitkään saadakseen heprealaisten ja 
latinalaisten kirjainten näppäimistöt 
toimimaan yhdessä 

Eri puolella Ruotsia on käynnissä 
monia erilaisia etäopetuskokeiluja, 
mutta Sofia Distans on ensimmäinen, 
joka tarjoaa valmiit kolmen vuoden 
opiskelupaketit vähemmistökielisille 
oppilaille. Ruotsinsuomalaisten ensim- 

mäinen etäopetuspaketti on tietysti 
myönteinen ja hieno asia. Tulevaisuu-
teen vaikuttavat sitten markkinointi, 
tiedottaminen ja se, löytyykö maksa-
jia. Kurssin hinta on valitun laajuuden 
mukaan 6 800-9 600 kruunua luku-
vuodelta. 

Kirjoittaja on foinen suo,nen appinateriaaiin 
tekijöistäja toinii äjdinkielen opettajana 
Kai/vissa. 

Äidinkieltä voi opiskella mm. seuraavissa tuntikehyksissä: 

Äidinkieli valinnaisena kielenä. luokat 6-9 (Moderna språk steg 2) 
Aidinkieli oppilaan valintana, luokat 8-9 (Moderna språk steg 1) 
Aidinkieli koulun valintana, luokat 1-9 
Aidinkieli tuntikehyksen ulkopuolella 

Asiantuntijaryhmä valittu 
Kun kiel i lautakuntien toiminta si i rretti in Kielen ja kansanperinteen tutki-
muslaitoksen kielenhuolto-osastoon, Kielineuvostoon, päätettiin, että kielen-
huollon tueksi valitaan asiantuntijaryhmiä,joidenjäsenillä on hyvätyhteydet 
kielenkäyttäjiin. Suomen kielen asiantuntijaryhmä valittiin keväälläja siihen 
kuuluvat: 

Lehtori RaUa  Kangassalo 
Toimitsija Helena Kivisaari 
Professori Jarmo Lainio 
Lehtori Tuija Määttä 
Professori Birgitta Romppanen. 
Kielineuvostosta ryhmään kuuluu Paula Ehrnebo, joka on ryhmän 
puheenjohtaja. 

Kaikki ryhmän jäsenet ovat entisiä Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan 
jäseniä,joten he ovat hyvin perillä ruotsinsuomen huoltoon liittyvistä sei-
koista. 1-leidät on valittu asiantuntemuksensaja laajan yhteysverkkonsa 
pohjalta eivätkä he, puheenjohtajaa lukuun ottamatta, edusta mitään tausta-
yhteisöä. Toimikausi on kolme vuotta. Ryhmä kokoontuu noin neljä kertaa 
vuodessa keskustelemaan ajankohtaisista kielenhuoltokysymyksistä. Ryhmä 
on neuvoa-antava, joten se ei päätä Kielineuvoston työhön Iiittyvistä asloista. 
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'Uuc(issonoja 

Uudissanat kertovat yhteis- 
ku nnasta 
Seuraavat uudissanat kertovat, että Suomessa on tänä vuonna pu-
huttu ja kirjoitettu niin omaa yhteiskuntaa kuin koko rnaålmaa-
kin koskevista asioista. Osa sanoista liittyy maaliskuun eduskun-
tavaal ien jäl keiseen hal ii ntoon, osa globaaliin huoleen ilmaston 
muuttumisesta. Mutta mikä sana ej kuulu joukkoon?* 

Koonnut 
Riitta 

Eronen 

energiansäästölamppu 
energiaa säästävä erikoislamppu, 
joiden laajan käyttöönoton usko-
taan hidastavan ilmastonmuutosta 

(= Waik through Virtual Environ-
ment) -tekniikalla luotu seinämäi-
nen "skriini" tai "valkokangas", 
joka oli käytössä mm. Eurovision 
laulukilpailuissa Helsingissä 

ilmastoheratys 
ilmastonmuutoksen uhan ymmär-
täminenja pyrkimys hidastaaja 
ehkäistä sitä 

ilmastonmuutos 
maapallon ilmaston huolestuttava 
lämpeneminen ja äärevöityminen 

ilmastoystävällinen 
ilmastonmuutosta edistämätön 

jakovara 
valtion varoista mahdollisesti löy-
tyvä ylimääräinen jaettava 

maahanmuutto- ja 
eurooppaministeri 

maahanmuuttoaja Euroopan unio-
niin hiittyviä asioita hoitava minhs-
ten; eurooppaministerin kirjoit-
taminen pienellä alkukirjaimella 
ja yhteen ilman viivaa on Kielitoi-
miston suosituksen mukaista 

maahanmuuttovirasto 
ulkornaalaisviraston tilal le perus-
tettava uusi virasto 

retroministeri 
leikillisesti: vuosien jälkeen taas 
ministeriksi valittu henkilö 

sumuseinä 
suomalaisten keksimällä Wave  

superministeriö 
= työ- ja elinkeinoministeriö 

suurkunta 
kuntia yhdistettäessä syntyvä 
uusi, suuri kunta 

tasa-arvotupo 
tasa-arvoista palkkausta edistävä 
tulosopimus, jollainen kevään 
2007 eduskuntavaalien alla luvat-
tiin kuntien pienipaikkaisille 
hyvin koulutetuille työntekijöille, 
varsinkin sairaanhoitajille 

työ- ja elinkeinoministeriö 
kauppa- ja teol lisuusministeriön 
tilalle vuoden 2008 alusta perus-
tettava ministeriö, johon liitetään 
myös lakkautettavan työminis-
teriön tehtäviä, "superministeriö" 

aareva 
ääripäiltään laajalle yltävä; sana 
esiintyy usein ilmastonmuutok-
sesta puhuttaessa: ilmasto paitsi 
lämpenee myös äärevöityy, eli 
kesät ovat entistä kuumempiaja 
kuivempia, sateet ja tulvat entistä 
rajumpia jne. 

*Sumuseinä (Ympäristöalan ter-
meissä on kyllä paljonkin sumu-
sanoja, mm. savusumu eli smog.) 
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KUVATEKSTI NAPPAA LUKI- 
JAN HUOMION 

Kiireisenäkin aamuna tekee mieli vilkaista pälvän sanomalehteä: 
silmäillä otsikot, kuvatja kuvatekstit ennen töihinlähtöä. ios jo-
kin otsikko tai kuva kuvateksteineen herättää mielenkiinnon, on 
ihan pakko lukaista koko juttu, vaikka sitten ehtisikin vasta seu-
raavaan bussiin. 

Elina 
Heikkilä 

Olemme tottuneet siihen, että lehtiku-
van yhteydessä on pieni teksti, joka 
selostaa kuvan sisältöä ja kytkee ku-
van juttutekstiin. Toimitustyön oppi-
kirjat painottavat kuvatekstin tärkeyt-
tä, koska silmäilevänkin lukijan katse 
tarttuu ainakin kuvateksteihin. Silti 
kuvatekstit tehdään usein kiireessä 
hutaisemalla. "Kuvateksti - sanoma-
Iehtibisneksen lapsipuoli - on kaik-
kein luetuin mutta huol imattomim-
min kirjoitettu teksti koko lehdessä", 
kiteyttää kuvajournalismin tutkija 
Kenneth Kobré. 

Sain tilaisuuden syventyä kuva-
teksteihin päivittäistä silmäilyä tar-
kemmin, kun ryhdyin tekemään väitös-
kirjaa. Analysoin kuvatekstejä kolmesta 
näkökulmasta: millainen on kuvateks-
tin suhde lehtikuvaan, miten kuva-
teksti toimii lehtijutun osana ja mitä 
kielellisiä ominaispiirteitä kuvateks-
tillä on.  

sista elementeistä rakennetaan omassa 
käyttöyhteydessään koossa pysyvä ja 
jäsentynyt kokonaisuus, toimiva teks-
ti, joka eroaa satunnaisesta lausumien 
ketjusta tai kuvakollaasista. 

Tutkimukseni edustaa kriittistä 
tekstianalyysia, jonka keskeisiin ole-
tuksiin kuuluu ajatus kielellisten 
ilmausten valikoivasta Iuonteesta ja 
luokittelevasta tehtävästä. Jokainen 
ilmaus on - tietoisesti tai tiedostamat-
ta - valittu joidenkin vaihtoehtojen 
joukosta. Kuvatekstin laatijan ratkais-
tavissa on muun muassa se, mitä pro-
sesseja esitetään lauseen muodossa, 
mitä partisiippimääritteisiin pakattuna 
(esim. kuvaajille vilkuttanut Jasser 
Araft.it). Tekstin rakennetta koskevat 
valinnat ulottuvat myös vuorovaiku-
tuksen ja todellisuuden jäsentämisen 
alueelle: tietyt asiat on nostettu esille 
päälauseeseen, toiset taas häivytetty 
partisiippimääritteeseen. 

Kuvatekstin valitut merki-
tykset 
Yhdistän tutkimuksessani aineksia 
kahdesta teoriasta, joiden mukaan 
sekä kielellisellä että kuvallisella il-
maisulla on kolme perustehtävää. 

Ensinnäkin kielen ja kuvan avulla 
hahmotetaan ja jäsennetään todelli-
suutta, kerrotaan erilaisista proses-
seistaja ilmaistaan niihin osallistuvien 
välisiä suhteita. Toiseksi kieli ja kuva 
ovat viestintätilanteen osallistujien 
välistä vuorovaikutusta. Niiden avulla 
viestijät asemoivat itsensä ja toisensa 
vuorovaikutusrooleihin sekä ilmai-
sevat tunteita, asenteita ja arvioita. 
Kolmanneksi kie!ellisistä ja visuaali- 

Väitöskirjassani vertaan tekstivari-
antteja, joita eri lehdissä on liitetty sa-
moihin kuviin. Aineistoni on kerätty 
21 suomalaisesta sanomalehdestä, ja 
se Iiittyy kahteen syksyn 2000 uutisai-
heeseen: Sydneyn olympialaisiin ja 
palestiinalaisten toisen kansannousun 
alkuun. Aineistoon kuuluu 441 kuvaa, 
jotka on julkaistu vähintään kahdes-
sa eri Iehdessä. Näihin kuviin Iehdet 
liittivät noin puolentoista kuukauden 
aineistonkeruujakson aikana runsaat 
1 800 erilaista kuvatekstiä. 

Kuvateksti kehystää kuvan 
näkymän 
On kiintoisaa verrata, miten kaksi en-
laista merkityksiä viestivää järjestel- 
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mää. visuaalinen ja kielellinen, esit-
tävät saman uutistapahtuman. Voisiko 
kuvateksteillä suorastaan ohjailla sitä, 
miten lehdenlukija tulkitsee edessään 
olevat uutiskuvat? 

Urheilu- ja ulkomaanaineistossa ku-
van osallistujia nimetään selvästi en 
tavoin. Lähes kaikissa Sydneyn-ai-
neiston kuvateksteissä kuvan henkilö 
on nimetty etu- ja sukunimellä. Nel-
jäsosaan Sydneyn-aineiston nimimai-
ninnoista liittyy jokin määrite, joka 
ilmaisee useimmin urheilulajin, kan-
sallisuuden tai kilpailumenestyksen. 

Palestiinan-aineiston kuvateksteissä 
nimellään esiintyvät vain poliittinen 
eliitti ja vainajat. Hautajaiskuvien 
teksteissä nimen käyttö esittää vai-
najan yksilönä ja tuo näin tilanteen 
lähemmäs lukijaa. Muuten kuvateks-
tien kertoman voi kiteyttää siihen, 
että kuvissa ovat vastakkain "palestii-
nalaismiehet" ja "israelilaissotilaat". 
Palestiinan-aineistossa partisiippmää-
ritteen käyttö kuvan henkilöitä ni-
meävien ilmausten yhteydessä (esim. 
israelilaissotilaiden tulituksessa haa-
voittunut niies) on kolme kertaa niin 
yleistä kuin Sydneyn-airieistossa. 

Myös kuvan prosessin nimeäminen 
tarjoaa mahdollisuuksia kuvan tulkin-
nan ohjailuun. Kun kuvassa näkyy  

kaksi poliitikkoa kurkottamassa yli 
neuvottelupöydän toisiaan kohti, yksi 
tekstivariantti kertoo heidän "paiskaa-
van kättä", toinen taas "kurkottelevan 
viestiä toisilleen". Pääosin kuvassa 
näkyvä tilanne kuitenkin kielennetään 
aineistossani melko yhdenmukaises-
ti. Niinpä kuvatekstin ohjausvaikutus 
kuvan tulkintaan näyttääkin ilmene-
vän voimakkaimpana siinä, millaisiin 
kehyksiin kuvan näkymä asetetaan. 

Kuvatekstit voivat tarkastella kuvan 
näkymää eri etäisyyksiltä. Yksilöta-
solla liikkuva kuvateksti kertoo vain 
kuvan nuorukaisen heittäneen kiven; 
toisen lehden tekstivariantti avaa fl-
lanteeseen laajemman näkymän ker-
tomalla, että kiviä heiteltiin joukolla; 
kolmas lehti vie tilanteen tarkastelun 
abstraktimmalle tasolle ja puhuu "pa-
lestiinalaisalueilla jo toista viikkoa 
jatkuneista levottomuuksista". 

Useimmissa Palestiinan tilanneku-
vissa näkyy vain joko palestiinalai-
sia tai israelilaisia, mutta tavallisesti 
kuvatekstistä ilmenee toinenkin osa-
puoli - katseen tai ammuksen koh-
de. Kuvan näkymä voidaan kehystää 
myös tiedolla siitä, mikä johti kuvan 
tilanteeseen tai mitä siitä seurasi. Sekä 
Sydneyn- että Palesti inan-aineistossa 
henkilökuvan ja kuvatekstin kosketus-
pinnaksi riittää usein henkilön nimi. 

Kuvatekstin kielioppia 

Kuvatekstiin itseensä voi sisältyä kolme elementtiä: kuvatekstiotsikko, kuva-
seloste ja kehysjakso: 

kuvatekstiotsikko 	 kuvaseloste 

Kiviä ja kumiluoteja. Nuori palestiinalainen valmistautuu 
heittämään kivellä israelilaissotilaita. Nämä vastasivat kivi-
tykseen kumiluodeilla ja kyynelkaasulla. 
(Kouvolan Sanomat 10.10.2000) 

kehysjakso 

Kuvaseloste ja kehysjakso voivat 
vaihdella yhdestä sanasta usean Iau-
seen mittaiseen tekstijaksoon. Tut-
kimuksessani keskityin lausemaisiin 
kuvaselosteisiin ja kehysjaksoihin 
sekä fragmenttimaisiin finiittiverbit-
tömiin kuvaselosteisiin (esim. Arsi 
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Har ju korkeimmalla korokkeella), jol-
lainen sisältyy kahdeksaan prosenttiin 
aineistoni kuvateksteistä. 

Palestiinan-aineiston kuvateksteis-
tä lähes kolme neljännestä sisältää 
lausemaisen tai flniittiverbittömän 



kuvaselosteen, Sydneyn-aineiston ku-
vateksteistä vain runsas kolmasosa. 
Molemmissa osa-aineistoissa nime-
tään kuvan osallistujia, mutta siinä 
missä Palestiinan-aineiston kuvateks-
tit myös kielentävät kuvan esittämiä 
prosesseja, Sydneyn-aineiston kuva-
tekstit ennen kaikkea kehystävät ku-
van näkymää lisätiedolla. 

Kuvaselosteen omiin käytänteisiin 
kuuluu preesens (esim. Jani Sievinen 
perhostelee ui,nalasit nenän alla). 
Kansainvälisten kuvatoimistojen eng-
Ianninkielisissä kuvatiedoissa en-
simmäinen lause - kuvaseloste - on 
lähes poikkeuksetta preesensissä ja 
seuraavat kehystävät kuvan näkymää 
imperfektissä. Ulkomaanuutisten ku-
vaselosteissa preesensin käyttöä saat-
taakin ylläpitää se, että kuvatekstit 
suomennetaan !ehtien toimituksissa 
suoraan englanninkielisistä kuvatie-
doista. Muuten preesens on 1900-lu-
vun mittaan väistynyt suomalaisista 
kuvateksteistä imperfektin tieltä, niin 
että vuoden 2000 kuvatekstiaineistos-
sa vain runsas viidennes kuvan sisäl-
töä kie!entävistä lauseista oh preesen-
sissä. 

Kuvatekstit ovat hyvin päälause-
voittoisia, sillä vain kymmenisen 
prosenttia aineistoni lauseista on sivu-
lauseita. Sivulauseita, partisiippimää-
ritteitä ja lauseenvastikkeita käytetään 
pääosin kehysjaksoissa, kuvaseloste 
puolestaan on tyypillisesti päälause. 
Rakenteeltaan tyypillisin kuvateksti 
sekä Palestiinan- että Sydneyn-aineis-
tossa on yksinäinen imperfektimuotoi-
nen päälause, johon ej Iiity kuvateks-
tiotsikkoa, partisi ippimääritettä eikä 
lauseenvastiketta. Ainut ero on siinä, 
että Palestiinan-aineiston prototyyppi 
on kuvaseloste, kuten Palestiinalaiset 
polttivat Israelin lippna sunnuntaina 
Gazan alueella. Sydneyn-aineistossa 
taas yleisempiä ovat kehyslauseet, ku-
ten Sari Multalan viimeisten päivien 
hyvät Iähdöt riittivät E-jollissa lopulta  

viidenteen sijaan, jonka voisi yhdistää 
kuvaan kuin kuvaan Multalasta. 

Kuvatekstiotsikko antaa lukuohjeen 
sekä kuvaa että kuvatekstin jatkoa 
varten. Suhteessa kuvaan kuvateks-
tiotsikko voi toimia kuvaselosteena 
tai kehyksenä. Vaikka uutissivuilla 
muuten pyritään neutraali in kielen-
käyttöön, kuvatekstiotsikosta saattaa 
Iöytyä kantaa ottava kornmentti: pans-
sarivaunun ja rehukuormaa kuljetta-
van nai sen kohtaaminen, joka yhdessä 
lehdessä tulkitaan "kireäksi tilanteek-
si", osoittaa toisen lehden mukaan 
"rinnakkaiselon" mahdollisuuden. Ai-
neiston 21 Iehdestä vain kuusi käytti 
vuonna 2000 säännöllisesti kuvateks-
tiotsikkoa, mutta sittemmin kuvateks-
tiotsikoiden käyttö näyttää Suomessa 
yleistyneen. - Syntaksiltaan kuvateks-
tiotsikot ovat hyvin rnonimuotoisia, 
mutta useimmin ne käsittävät vain sa-
nan tai pari ja ovat finiittiverbittömiä. 

Vaikka kuvateksti voi sisältää sekä 
otsikon, kuvaselosteen että kehysjak-
son. yksikään näistä elementeistä ci 
esiinny aineiston kaikissa kuvateks-
teissä. Kuvateksteissä on kuitenkin 
joko kuvaseloste tai kehysjakso, usein 
kumoikin. 

kuvasta jutun tekstiin 

Kuvatekstin suhde jutun otsikkoon ja 
leipätekstiin näyttää yllättävän saman-
laiselta, lähestyypä sitä toimittajanop-
paiden tai tekstintutkimuksen teorian 
pohjalta. Toimitustyön oppikirjoissa 
kuvatekstjä luonnehditaan sillaksi, 
jota myöten lukija tulee houkutella 
otsikosta ja kuvasta leipätekstiin asti 
ja mie!ellään lukemaan koko jutun. 
Tekstintutkija taas määrittelee kuva-
tekstin - kirjallisuudentutkija Gérard 
Genetteä mukaillen - lehtijutun puo-
li-itsenäiseksi paratekstiksi eli ohei s-
tekstiksi. Lehtijutun muita typogra-
fisesti korostettuja paratekstejä ovat 
mm. otsikko, ingressi ja väliotsikot. 
Ne kaikki ohjaavat lukijaa kohti Ich-
tijutun leipätekstiä. 

Suurin osa aineistoni kuvatekstin ja 
otsikon yhdistelmistä löysi paikkansa 
nelijaosta yksilöinti, parafraasi, täs - 

Kuvateksteissä ej suosita sivulauseita, 
partisi ippi määritteitä eikä lauseen-
vastikkeita. 
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inennys ja lisävs. Yksilöinnissä joko 
havainnollistetaan abstraktia otsikkoa 
kuvalla ja konkreettisella kuvatekstil-
lä tai puhutaan otsikossa ryhmästä ja 
kuvatekstissä yksilöstä. Parafraasi-
mainen kuvateksti ilmaisce likimain 
saman väitteen kuin otsikko, mutta toi-
sin sanoin tai erilaisen lauserakenteen 
avulla. Kuvateksti voi täsmentää ot-
sikkoa esimerkiksi tuomalla ilmi otsi-
kossa mainitsematta jäävän tekijän tai 
teon syyn. Lisäyksestä on kyse silloin, 
kun kuvatekstin ja otsikon ainut yhty-
mäkohta on kuvassa näkyvän henkilön 
nimi tai yhteinen aihepiiri, jota ej ehkä 
edes suoraan mainita kummassakaan 
paratekstissä. - Kuvatekstit ovat sil-
ti harvoin puhtaaksiviljeltyjä otsikon 
yksilöintejä, parafraaseja, lisäyksiä 
tai täsmennyksiä. Useimmiten nämä 
merkityssuhteet yhdistyvät. 

Kuvatekstin suhde leipätekstiin on 
jaettavissa kolmia: kuvateksti voi täy-
dentää, tiivistää tai toistaa leipätekstiä. 
Kuten odottaa sopiikin, valtaosa lei-
pätekstiä täydentävistä kuvateksteis-
tä kielentää kuvan sisältöä. Toisaalta 
kuvateksti monesti pohjautuu leipä-
tekstiin ja voi toistaa sitä jopa sanasta 
sanaan, usein kuitenkin hiukan muun-
neuen. Leipätekstin tiivistämiseen 
kuvatekstissä on tullut uutta tarvetta 
viime vuosina, kun ingressien käyttö 
on vähentynyt. 

Paikka omalle painotukselle 
Olen venannut julkaistuja kuvatekste-
jä toisaalta kuvatietoihin eli kuvatoi-
miston tunnistetekstiin, toisaalta jut-
tujen leipätekstiin. Tällöin huomasin, 

että monet ulkomaan- ja urheiluai-
neiston eroista pohjautuvat työproses-
sin eroihin. Palestiinan-kuvien tekstit 
on usein suomennettu melko suoraan 
englanninkielisistä kuvatiedoista, joi-
den mutkikkaat muotoilut heijastuvat 
suomalaislehtiin muun muassa par-
tisiippimääritteiden runsautena. Syd-
neyn-kuvien alkuaankin suomenkieli-
set kuvatiedot taas ovat niin niukkoja, 
että ne on toimituksissa usein sivuu-
tettu kokonaan ja kuvateksti onkin 
laadittu leipätekstin aineksista. 

Toimituksissajoudutaan miettimään 
tarkkaan, milloinjulkaista kuvatoimis-
tojen kuvia ja uutistoimistojen juttuja, 
milloin tehdä yhteistyötä esimerkiksi 
saman konsernin muiden lehtien 
kanssa ja milloin laatia omia juttuja. 
Etenkin silloin, kun lehdetjulkaisevat 
yhteistä materiaalia. kuvateksti ra-
kennetaan usein kuvatietojen ja jutun 
leipätekstin tarjoanilsta aineksista. 
Silti juuri kuvateksti on otsikon ohella 
se juttuelementti, jossa lehti voi tuoda 
esiin omia painotuksiaan ja näkökul-
miaan. 

Tämä mahdollisuus kannattaa käyt-
tää hyödyksi. Lehti osoittaa arvos-
tavansa lukijoitaan, jollei kuvatekstiä 
pätkäistä sellaisenaan leipätekstistä 
vaan vaivaudutaan muokkaamaan sen 
verran, ettei se maistu suoranaiselta 
leipätekstin toistolta. 

Kirjoittaja toimii tutkijana Kotimaisten 
kielten tutki,nuskeskuksessa. 

Heikkilä Elina 2006: Kuvan ja tekstin välissä. Kuvateksti uutiskuvan ja Iehtjutun elementtinä. 
Suomalaisen Kirjallisuuclen Seuran toitnituksia 1065. Helsinki: Suonialaisen Kirjallisuuden 
Seu,'a. 
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I<ielenhuolto ja 
ruotsinsuomalaiset Iehdet 

Kielenhuollon vaikutusta ruotsinsuomalaisten kieleen on nyt alet-
tu tutkia. Artikkelissa kerrotaan ensimmäisestä tätä aihetta käsit-
televästä väitöskirjasta. 

Paula 
Ehrnebo 

Taustaa 
Olen työskennellyt pitkään ruotsin-
suomalaisen terminologian parissa ja 
ollut luomassa suuren määrän suo-
menkielisiä nimityksiä Ruotsin yh-
teiskuntaa kuvaaville ilmiöille. Koska 
kielenhuoltaj ien antamat nimitykset 
ovat suosituksia, joita jokainen voi 
käyttää tai olla käyttämättä, syntyy 
väistämättä kysymys, kannattaako 
suositusten antaminen, missä määrin 
suositukset ovat toisin sanoen vakiin-
tuneet käyttöön. 

Aihe kiinnosti minua siinä mää-
rin, että päätin tutkia sitä lähemmin. 
Puoliaikainen tutkijaopi skelijan virka 
Tukholnian yliopistossa mahdollis-
ti väitöskirjan kirjoittamisen. Päätin 
tutkia, miten Ruotsin yhteiskuntaa 
kuvaavat käsitteet ilmaistaan ruotsin-
suomalaisissa sanomalehdissä. Kir-
joitettu aineisto tuntui Iuonnolliselta, 
koska kielenhuollon suositukset on 
ensisijaisesti tarkoitettu julkiseen kie-
lenkäyttöön. 

Työn rakenteesta 
Työni koostuu kahdeksasta luvusta ja 
laajin näistä on aineistoa käsittelevä. 
Taustan valottamiseksi selostan myös 
suomen kielen aseman kehittymis-
tä Ruotsissa ja ruotsinsuomalaisten 
osuutta tässä kehityksessä. Suomi 
on vuodesta 2000 lähtien ollut yksi 
Ruotsin viidestä virallisesta vähem-
mistökielestä, joten asema on kohon-
nut, sillä vielä 20 vuotta sitten suomea 
pidettiin siirto!aiskielenä. Ruotsinsuo-
malaisten järjestöjen työ on ollut tässä 
kehityksessä erittäin merkittävää. 

Esitän myös lyhyen katsauksen kie-
lenhuollon sisältöön ja tehtäviin, jotta 
ruotsinsuomalainen kielenhuolto si- 

joittuisi laajempaan kokonaisuuteen. 
Ruotsinsuomalainen kielilautakunta, 
joka perustettiin 1975, huolsi ja kehit-
ti suomen kieltä Ruotsissa yli kolmen 
vuosikymmenen ajan, kunnes toimin-
ta 1. heinäkuuta 2006 siirrettiin Kielen 
ja kansanperinteen tutkiinuslaitoksen 
osastoon, Kielineuvostoon. Ruotsin-
suomalaisella kielenhuollolla on siten 
ollut erittäin keskeinen asema ruotsin-
suomea koskevassa toiminnassa. Täs-
tä syystä olen pitänyt tärkeänä kertoa 
Kielilautakunnan perustamisesta ja 
sen toiminnasta sekä niistä periaat-
teista, joita se on soveltanut työssään. 
Etenkin kahden ensimmäisen vuosi-
kymmenen aikana Kielilautakunnan 
keskeisimpänä tehtävänä oli antaa 
suosituksia Ruotsin yhteiskuntaa ku-
vaavien käsitteiden suomenkielisiksi 
nimityksiksi. 

Koska katson suositusten laatimisen 
kuuluvan sekä sananmuodostukseen 
että terminologiaan, esittelen lyhyesti 
myös suomen kielen sanastoa ja sa-
nanmuodostusta samoin kuin termino-
logian perusteita ja ammattikieltä. 

Aineisto 
Aineistonani on ollut Viikkoviesti-Ieh-
den vuosikerrat 1983, 1990 ja 1997 
ja Ruotsin Sanornat -lehden numerot 
6-50/2003. Olen poiminut lehdistä 
Ruotsin yhteiskuntaa kuvaavat nimi-
tykset. Aineisto käsittää 591 ruotsin-
kielisen ilmiön nimitykset, joista käy-
tän yksinkertaisuuden vuoksi sanaa 
termi. Termit ilmaistaan aineistossa 
1 277 nimityksellä, joista 1 209 on 
suomenkielisiä. 

Olen jakanut term it seitsemään ryh-
mään, koska halusin selvittää, onko 
erityyppisten nimitysten välillä eroja. 
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Ryhmät ovat: Valtion virastot ja lai-
tokset, Yksitvisoikeudelliset järjestöt, 
Tuomioistuimet vin., Virkanimikkeet, 
Sosiaalialan termit, Tvömarkkinater-
mi! ja Koulutustermit. 

Tutkitut seikat 
Analyysijaksoissa esittelen joka ryh-
män osalta, mitkä termit esiintyvät 
yhden, kahden, kolmen ja neljän vuo-
den aikana. Näiden tietojen avulla saa 
käsityksen siitä, mitkä kysymykset ja 
asiat olivat ajankohtaisia eri vuosina 
ja kuinka tavallisia termit olivat. Olen 
tutkinut, ovatko lehdissä käytettävät 
nimitykset suomen- vai ruotsinkieli-
siä, käytetäänkö nimityksenä pelkkää 
ruotsinkielistä lyhennettä, ilmoite-
taanko ilmiön ruotsinkielinen nimitys 
suomenkielisen vastineen ohessa ja 
mainitaanko suomen- tai ruotsinkieli-
sen nimityksen ohessa ruotsinkielinen 
lyhenne. Edelleen olen tutkinut, ovat-
ko käytetyt suomenkieliset nimitykset 
Ruotsinsuomalaisen kiel ilautakunnan 
suositusten mukaisia, miten suositetut 
suomenkieliset nimitykset on muo-
dostettu ja minkä tyyppiset suosituk-
set ovat vakiintuneet käyttöön Ruot-
sissa. 

Käsittelen myös suosituksista poik-
keavia nimityksiä, mutta tarkoitukse-
na ci ole etsiä virheellisyyksiä, vaan 
analysoida poikkeamia ja siten mah-
dollisesti selittää niiden käyttöä. 

Miten termit ilmaistaan 
Tutkimukseni tulokset osoittavat, että 
suomenkielistä nimitystä käytetään 
erittäin runsaasti, keskimäärin 95 % 
termeistä ilmaistaan suomeksi. Kah-
dessa ryhmässä, Tuomioistuimet ym. 
ja Virkanimikkeet, kaikki nimitykset 
ilmaistaan suomeksi. Ryhmässä Yk-
sityisoikeudelliset järjestöt suomen-
kielisten nimitysten osuus on hieman 
alhaisempi, 86 %. Muissa ryhmissä 
niiden osuus on 96-99 %. 

Pelkän ruotsinkielisen nimityksen 
käyttö on siis hyvin vähäistä, niitä on 
keskimäärin kaksi prosenttia. Eniten 
ruotsinkielisiä nimityksiä on ryhmäs-
sä Yksitvisoikeudelliset järjestöt, jos-
sa niiden osuus on kuusi prosenttia, ja  

ryhmässä Valtion virastotja laitokset, 
jossa osuus on kaksi prosenttia. Vai-
kuttaa loogiselta, että pelkän ruotsin-
kielisen nimityksen käyttäminen on 
tavallisinta näissä ryhmissä, koska 
aineiston sekä viranomaiset että jär-
jestöt ovat Ruotsille tyypillisiä ilmi-
öitä, joilla useinkaan ci ole vastineita 
suomensuomessa. 

Pelkästään ruotsinkielisiä nimityk-
siä käytetään kaikkina tutkiminani 
vuosina, mutta eniten niitä käytetään 
vuonna 2003. Aineistoni pohjalta ej 
ole mahdollista esittää syytä tähän. 
Yksi selitys voisi olla se, että Ruotsin 
Sanomat -lehdellä oli enemmän free-
lancetoimittajia kuin Viikkoviestillä 
ja että nämä eivät ole aina tunteneet 
Ruotsinsuomalaisen kiel ilautakunnan 
olemassaoloa ja toimintaa tai että he 
eivät muusta syystä ole voineet tarkis-
taa mahdollisia suosituksia. 

Pelkkää lyhennettä nimityksenä 
käytetään ai neistossani keskimäärin 
kolmessa prosentissa termien esiin-
tymistä. Samoin kuin pelkkää ruot-
sinkiehistä nimitystä myös pelkkää 
lyhennettä käytetään eniten ryhmässä 
Yksityisoikeudelliset järjestöt, jossa 
lyhenteiden osuus on kahdeksan pro-
senttia. Tämä voidaan nähdäkseni 
osittain selittää sihlä, että järjestöjen 
ryhmään kuuluu suuri määrä työ-
markkinajärjestöjä, joista Ruotsissa 
yleisesti käytetään Iyhenteitä. esim. 
LO nimestä Landsorganisarionen i 
Sverige 'Ruotsin ammattijärjestö' ja 
SAF nimestä Svenska arbetsgivarefö-
reningen 'Ruotsin työnantajayhdistys'. 
Tämäntyyppiset lyhenteet ovat ruot-
sinsuomalaisille yhtä tuttuja kuin jär-
jestöjen täydelliset nimet, ja siksi tun-
tuu luonnolliselta, että niitä käytetään 
lehdissä. Myös Ruotsinsuomalainen 
kielilautakunta katsoo, että vakiin-
tuneita ruotsinkielisiä lyhenteitä voi 
käyttää suomenkielisessä tekstissä, 
kun lukijan voi olettaa ymmärtävän 
ne. 

Ruotsinkielinen nimitys mainitaan 
keskimäärin joka neljännen suomen-
kielisen nimityksen ohessa. Ryhmien 
välillä on melko suuria eroja. Ryh-
mässä Virkanimikkeet ruotsinkielinen 
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nimitys mainitaan lähes viidessä pro-
sentissa ja ryhmässä Yksitvisoikeudel-
lisetjärjestöt osuus on 16 %. 

Ruotsi n kiel men lyhen ne suomen-
tai ruotsinkielisen nimityksen ohessa 
annetaan keskimäärin 14 prosentille 
esiintymistä. Tässäkin voidaan tode-
ta, että käyttö on tavallisinta ryhmissä 
Valtion virastot la  laitokset. Yksitvis-
oikeudelliset järjestöt ja Tvömarkki-
natermit, koska lyhenteet ovat näissä 
ryhmissä yleisiä. 

Suositukset ja käytäntö 
Analyysini osoittavat, että keskimää-
rin 70 prosenttia tutkituista termeistä 
ilmaistaan aina Ruotsinsuomalaisen 
kielilautakunnan suosituksen mukai-
sella nimityksellä, mutta osuus on en 
ryhmissä 48 %-88 %, ts. vaihtelua 
on melko paljon. Prosentuaalisesti 
eniten Kielilautakunnan suosituksen 
mukaisia nirnityksiä on ryhmässä 

Tuomioistuimet viii., mutta osuus on 
suuri myös ryhrnissä Virkanimikkeet 
ja Sosiaalialan ter/nit. Tässä on syytä 
huomauttaa, että ryhmät Tuomioistui-
inet vm. ja Virkanimikkeet ovat pieniä, 
minkä vuoksi näissä ryhmissä kunkin 
termin suhteellinen osuus on suurem-
pi kuin muissa ryhmissä. 

Varsin monista termeistä käyte-
tään Kielilautakunnan suosituksen 
mukaista nirnitystä jossakin esiinty-
mässä. Noin joka kolniannesta yksi-
tyisoikeudellisesta järjestöstä ja lähes 
joka viidennestä työmarkkinatermistä 
käytetään jossakin esiintymässä suo-
situksen mukaista nimitystä. 

Keskirnäärin 78 % aineistossa käy-
tettävistä suomenkielisistä nimityk-
sistä noudattaa Ruotsinsuomalaisen 
kielilautakunnan suositusta, mutta 
ryhmien väliflä on vaihtelua, osuus 
on eri ryhmissä 65 %-94 %. Eniten 
Kielilautakunnan suositusten mukai- 
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sia nimityksiä käytetään ryhmässä 
Tuomioistuimet vm., vähiten niitä on 
ryhmissä Tvöniarkkinaterrnit (65 %) 
ja Yksitvisoikeudelliset järjestöt (66 
%), mutta koska yksityisoikeudellisten 
järjestöjen määrä on yli kaksi kertaa 
niin suuri kuin työmarkkinatermien, 
prosenttimäärät eivät ole vertai lukel-
poisia. Kyseisten kahden ryhmän suh-
teellisen pieneen osuuteen vaikuttaa 
nähdäkseni kaksi tekijää. Ensinnäkin 
monia yksityisoikeudellisten järjestö-
jen ryhmään kuuluvia ilmiöitä el ole 
Suomessa eikä ruotsinsuomalaiselle 
nimitykselle ole siten selvää esikuvaa 
suomensuomessa. Toiseksi ryhmään 
Tvörnarkkinatermit kuuluu monia ter-
mejä, joita käytetään myös yleiskie-
Iessä ja jotka kielenkäyttäjät helposti 
mieltävät yleiskielisiksi, vaikka Kie-
lilautakunta on lukenut ne T\'ömark-
kinatermeihin. Esimerkiksi voidaan 
mainita tvöttönzvvskassa. Yleiskieles-
sä kehotetaan usein käyttämään syno-
nyymejä, mikä on saattanut vaikuttaa 
poikkeamien määrään. 

Ruotsinkielisten nimitysten käyttä-
mistä suomenkielisen ohessa suosi-
teltiin 1970- ja 1980-luvulla Ruotsin 
yhteiskuntaa käsitteleviin suomen-
noksiin. Tarkoituksena oli opettaa 
ruotsinsuomalaisil le sekä suomen-
että ruotsinkielinen nimitys ja siten 
helpottaa yhteyksiä viranoniaisiin. 
Tämän vuoksi vaikuttaakin loogisel-
ta, että noin neljännes yhteiskunnan 
keskeisten ilmiöiden suomenkielisistä 
nimityksistä saa rinnalleen ruotsinkie-
lisen nirnityksen. Tämän tutkimuksen 
avulla ei ole mahdollista ratkaista, 
missä määrin tämä on edistänyt Ruot-
sinsuomalaisen kielilautakunnan suo-
situsten vakiintumista. Pidän kuiten-
kin todennäköisenä, että vaikutus on 
ollut myönteinen. 

Analyyseistä ilmenee, että 68 % 
niiden termien suomenkielisistä nirni-
tyksistä, joille joissakin tapauksissa  

annetaan ruotsinkielinen vastine, nou-
dattaa kaikissa esiintymissä Kielilau-
takunnan suositusta. 

Aineistoni analyysi osoittaa myös, 
minkä termien suomenkieliset nimi-
tykset eivät ole vakiintuneet. Koska 
aineistoni koostuu suurelta osin ajan-
kohtaisesta yhteiskuntaa koskevasta 
informaatiosta, ajankohtaisuus rat-
kaisee, mitkä termit esiintyvät lehdis-
sä. Siksi en ole pitänyt aiheellisena 
tutkia, missä määrin nimisuosituksia 
käytetään eri vuosina, vaikka analyy-
seissäni selvitänkin, minä vuosina en 
termejä käytetään. 

Miten nimitykset on muodos-
tettu 
Tutkimukseni osoittaa, että useimmat 
Ruotsissa vakiintuneet suomenkieli-
set nimitykset ovat käännöslainoja, 
samoja kuin suomensuomessa tal suo-
mensuomalaisen esikuvan mukaan 
muodostettuja. Käännöslainat ovat 
joko sanasanaisia käännöksiä (kätei-
nen tvö,narkkinatuki < kontant ar-
betsmarknadsstöd) tai sananmukaisia 
eli kirj airnellisia käännöksiä (jälkeen 
elävän eläke < efterlevandepension). 
Välistä on vaikea ratkaista, onko ni-
mitys suornensuornalainen val onko se 
käännöslaina, koska molemmat vaih-
toehdot ovat yhtä mahdollisia (poti-
lasvakuutus < patientförsäkring). 

Muutarnissa aineistoni esirnerkeissä 
ruotsinsuomalainen nimitys on kään-
nöslainan ja sehityksen yhdistelrnä. 
Välistä on tehty selventävä lisäys, 
jotta sisältö ohisi helpompi ymrnärtää 
(läheishoitoraha < närståendepen-
ning). Yhdyssanojen ensinimäisenä 
osana käytetään joskus vakii ntuneita 
ruotsinkielisiä lyhenteitä. Tämä kos-
kee varsinkin työrnarkkina- ja koulu-
tustermejä. 

Poikkeamat 
Koko materiaahissani on vain muuta-
rna esimerkki, jotka katson virheel-
lisiksi. Virheellisiä ei ole lainkaan 
ryhmissä Tuo,nioistuimet ym., So-
siaalialan termit ja Koulutustermit. 
Useimmissa poikkeamissa on kyse 
sananvalinnoista, jotka eivät ole täy- 

Ruotsinkielisten nimitysten käyttäminen 
suomenkielisen ohessa on edistänyt kiel i-
lautakun nan suositusten vakiintumista. 
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sin onnistuneita ja jotka voivat joh-
taa vivahde-eroihin; useinkaan näillä 
poikkeaniilla el ole ratkaisevaa mer-
kitystä, koska termejä käytetään kon-
tekstissä. Poikkeamiin olen laskenut 
rnyös ne nimitykset, joissa käytetään 
Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan 
suosituksesta poikkeavia taivutus-
muotoja, vaikka muodot kieliopil-
lisesti ovat täysin korrekteja, koska 
kyseisiä sanoja voidaan taivuttaa en 
tavoin. Suosituksesta poikkeavasti 
yhteen tai erikseen kirjoitetut nimi-
tykset luetaan poikkeamiksi, vaikka 
säännät ja käytäntö eivät ole täysin 
johdonmukaisia. 

Johtopäätökset 
Tutkimuksen tulokset osoittavat, että 
kielenhuolto kannattaa. Tutkitut ruot-
sinsuomalaiset lehdet ovat erittäin 
yleisesti hyväksyneet Ruotsinsuoma-
laisen kielilautakunnan suositukset 
ja käyttäneet nhitä. Vaikka lähes kol- 

masosa termeistä esiintyy vain yhden 
vuoden alkana, katson suositusten va-
kiintuneen hyvin. 

Tutkimukseni tuloksista voi tehdä 
johtopäätöksen. että Ruotsinsuornalai-
nen kielilautakunta on kehittänyt joh-
donmukaiset ja realistiset periaatteet, 
jotka ovat hyvin käyttökelpoisia. Kun 
ruotsinsuomalainen nimitys muodos-
tetaan Kielilautakunnan periaattciden 
mukaan, on usein helppo ymnlärtää, 
mitä ruotsinkielistä nimitystä tarkoi-
tetaan, ja siksi on todennäköistä, että 
tavallisen kielenkäyttäjän on helppo 
hyväksyä suositus. On myös realistis-
ta olettaa, että tavallinen kielenkäyt-
täjä päätyisi itse samaan ratkaisuun, 
vaikka hän el tunne suositusta. Eräät 
aineiston esimerkit osoittavat myäs, 
että jos suositus ci ole vakiintuneiden 
periaatteiden mukainen vaan se täytyy 
oppia ulkoa, sitä on vaikeampi saada 
vakiintumaan. 

Ehrnebo. Paula 2007. Heter Vägverket Tielaitos eller Tievirasto på finska? Benämningar på 
svenska samhällsfenomen i sverige/inska tidningar. Stockholm: Acta Universitatis Stockhol-
m ensis. 

Pohdintaa suomen 
m uuttum isesta 

Kaarlo 
Voionmaa 

Kaikissa kielissä 011 vaihtelua, ja niin-
pä toisessa yhteydessä saatamme sa-
noa nie ,nennään katsoon futisinatsia 
ja toisessa meneinme katsomaan jal-
kapallo-ottelua, mutta tuollaisen vaih-
telun ohella kielissä on myös pysyviä 
piirteitä, kuten sääntöjä, joita synty-
peräinen kielenpuhuja ej juurikaan 
riko. Yksi erittäin keskeinen suomen 
kielen sääntö on, että kielteisen tran-
sitiivilauseen objekti on partitiivissa. 
Sanomme en y,nmärrä sitä emme-
kä en vnunärrä se / sen, sanomme en 

kirjoita artikkelia ernrnekä en kirjoita 
artikkeli / artikke/in. Voimme kutsua 
tällaisia kielen syntyperäisten käyttä-
jien keskeisinä pitämiä sääntöjä ydin-
säännöiksi. Tutkimuksen puuttuessa 
emme pysty sanomaan, mitkä säännöt 
niihin tarkkaan ottaen kuuluvat, cm-
mekä sitäkään, kuinka selkcärajaisen 
ryhmän 11C muodostavat. Tuollaisten 
ydinsääntöjen olemassaolo on kuiten-
kin riidaton tosiasia, ja niitä on ehkä 
melko paljonkin. Syntyperäiset pu-
hujat hallitsevat ne, vaikka he eivät 
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useinkaan osaa ilmaista niitä kieli-
opillisin termein. He tulevat tietoisiksi 
säännöistä mm. silloin, kun esimer-
kiksi lapsi tal kieltä oppiva ulkomaa-
lainen rikkoo niitä. 

Sain herätteen tähän kirjoitukseen 
Kieliviestin numerossa 2/2007 jul-
kaistusta Raija Kangassalon artik-
kelista Ruotsinsuo,nen subjekteja. 
Artikkelin esimerkit panivat minut 
pohtimaan, miksi muutamat hänen 
kielenoppaistaan rikkovat niitä suo-
men kielen sääntöjä, joita edellä kut-
sun ydinsäännöiksi. Yksi esimerkki 
koskee mainittua objektisääntöä; 
muuan puhuja sanoo: "... rnirkä inä 
en vminärrä ... ". Siinä objektin sija-
muoto on suomen objektisääntöjen 
vastaisesti nominatiivissa. Käyttää-
kö puhuja norninatiivia, koska hän el 
puhu yleissuomea, vaan jotakin toista 
varieteettia. jota Kangassalon tavoin 
voimme nirnittää ruotsinsuomeksi? 
Poikkeavatko tämän kielimuodon ob-
jektisäännöt suomen vastaavista sään-
nöistä? 

Jätän vastaamatta noihin kysymyk-
siiii ja vaihdan tarkastelukulmaa. 
Edellä esitettyyn nojautuen totean, 
että on olemassa suomen ydinkieliop-
pi. Oletan, että useimmat kielen syn-
typeräiset käyttäjät huomaavat, kun 
joku rikkoo ydinkieliopin sääntöjä, 
mm. edellä mainittua objektisääntöä. 

Jos tarkastelemme ruotsinsuoma-
laisten suomen käyttöä tältä kannalta, 
voimme aluksi erottaa kaksi pääryh-
mää: toiset meistä ovat oppineet suo-
men ensikielenään, yleensä jo Suo-
messa, toiset taas Ruotsissa, ja silloin 
lähes aina samaan aikaan, kun he ovat 
oppineet ruotsin kieltä. 

Ne puutteet ja poikkeamat, joita 
Ruotsissa puhutussa suomessa esiin-
tyy, johtuvat vastaavasti kahdesta 
pääsyystä: joko kielitaidon heik-
kenemisestä tai kielen vajavaisesta 
oppimisesta. Suomea ensikielenään 
oppineiden suomen taito heikkenee 
ajanoloon melkein vääjäämättä, eten-
kin ios suomi ej ole heidän päivittäi-
nen pääkielensä. Vanhetessamme me 
ruotsinsuomalaiset unohdamme suo- 

men sanoja, ja rnyös sen kieliopilli-
suus alkaa rakoilla. Ne taas.jotka ovat 
omaksuneet suomen vanhemmiltaan 
Ruotsissa, eivät aina tavoita kiel 1tal-
toa, joka yltää syntyperälsen tasolle. 
Suomesta ej tule heille ruotsin kans-
sa tasaveroinen kjell, jota vol käyttää 
millä tahansa alalla. 

Sekä kielen unohtajina että sitä vall-
linaisesti oppineina olemme aina en 
tasoilla: toiset unohtavat tal oppivat 
kieltä nopeammin kuin toiset. Kan-
gassalon artikkelin esimerkit jo osoit-
tavat, että suomen unohtaminen ja sen 
vajavainen oppiminen ovat antoisia 
tutkimuskohteita. Vain yksi esimerk-
ki: on ehkä niin, että kuta paremmin 
osaainme ruotsia ja kuta heikommin 
suomea, sitä enemmän siirrämme 
ruotsin rakenteita suorneen. Jotkut 
Kangassalon kielenoppaista eivät riko 
vain objektisääntöjä, vaan he saattavat 
sanoa ruotsin mukaisesti myös esimer-
kiksi "tvkkään että puhiia suornea". 

On ilmeistä, että kielen oppijoidenja 
sen unohtaj len suomi koostuu monista 
kielimuodoista, joiden suomenmukai-
suus vaihtelee. Ruotsinsuomalaisten 
suomesta saadut esimerkit voisikin 
ynittää järjestää sen mukaan, miten 
lähellä ne ovat suomen tal vastaavasti 
ruotsin vastaavaa ilmaisua. Tällä sa-
ralla on esimerkiksi Lotta Ilmasti jo 
tehnyt työtä. 

Olen edellä esittänyt, että ruotsin-
suomalaisten käyttämää suomea vol 
tarkastella kielen unohtamisen ja sen 
oppimisen kannalta. Vanheneva nuot-
sinsuomalainen rikkoo tiettyä ydin-
sääntöä ehkä sen vuoksi, että hänen 
suomensa on siltä osin rapistunut. 
Nuoren nuotsinsuomalaisen sään-
töpoikkeamat saattavat puolestaan 
johtua siitä, että hän el koskaan ole 
oppinut sääntöjä kunnolla. Suomen 
kielen unohtamisen ja sen vajavaisen 
oppimisen tutkiminen on kaiken kalk-
klaan alhe, jonka uskon klinnostavan 
sekä suomen- että ruotsinsuomalaisia 
tutkijoita. 

Kirjoittaja on götebo,'ilainen kielentutkija 
ja opettaia. 
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'Kirjat 

Mummonsuomi 

Paula 
Ehrnebo 

Kielipoliisin käsikirjan (kirjasta ker-
rottiin Kieliviestissä 3/2006) tekijät 
ovat julkaisseet uuden teoksen, jossa 
kerrotaan suomen kielessä, etenkin 
sen sanastossa, viime vuosina tapah-
tuneista muutoksista. 

suomen ja millaista on maahanmuut-
tajataustaisten suomi. Kirjan esimerkit 
uusien kieliopillisten piirteiden leviä-
misestä ovat hyvää kertausta meille 
kaikille. 

Kirjan nimen, Mun7monsuorni laa-
jakaistalla, kuullessaan saattaisi luul-
la, että mumrnonsuomella ej laaja-
kaistan aikaan pärjää, mutta mistään 
sellaisesta ej ole kyse. Tekijät suhtau-
tuvat mummoon ja hänen kieleensä 
hyvin myönteisesti. Kirjan mummo 
on elinikäinen suomen oppija eikä hä-
nellä ole kiel ivaikeuks ja. 

Useimmat kirjan kahdeksasta lu-
vusta käsittelevät eri alojen sanastoa. 
Esimerkkisanat on valittu niin, että ne 
ovat havainnollisia, mutta kaikessa 
epämääräisyydessään myös hauskoja. 
Uskon, että kirjan herkulliset esimer-
kit pystyvät pysäyttämään uutterankin 
tekstinkirjoittajan, niin että hän jää 
hetkeksi miettimään sanavalintojaan. 

Kirjassa otetaan esille myös kielen 
rakenteen muuttuminen. Siinä pohdi-
taan, miten vieraat mallit vaikuttavat 
kieleen, uhkaako englanti turmella 

Ruotsinsuomalaiselle kirja on todel-
linen kielikylpy. Sitä lukiessa muis-
tuu mieleen monia vanhoja sanoja ja 
sanontoja ja oppii paljon uusia. Itse 
totesin, että useat tämän hetken va-
kiintuneilta tuntuvat sanat ovat itse 
asiassa äskettäin kieleen tulleita. Kirja 
antaa aihetta optimismiin. Kirjoittajat 
uskovat, että viranomaiset ja yritykset 
joutuvat vastajsuudessa pohtimaan, 
millaista kieltä ne käyttävät; ne huo-
maavat selkeän suomen olevan tavoit-
telemisen arvoista. Tämä on alkanutjo 
pikkuhiljaa näkyä yritysten nimissä; 
nyt ravintoloille ja kaupoille annetaan 
taas suomenkielisiä njmiä. 

Kirjan tekijät kirjoittavat, että mo-
niin herkullisiin sanoihin törmättyään 
heille tuli halu ottaa selvää, rnitä oj-
kein on meneillään. Kunpa monille 
ruotsinsuomalaisille tulisi halu tutus-
tua tähän kirjaan! Se saa lukijansa 
kiinnostumaan ja innostumaan kieles-
tä. 

Kotilainen. Lari & Varteva Annukka 2006. Murnrnonsuorni laajakaistalla. WSOY. 

Pääskynhattu, pälvänkämmen 

Paula 
Ehrnebo 

Näin Linnén juhlavuoden kuriniaksi 
on hauska esitellä Suomessa talvella 
ilmestynyt kasvikertomuskirja Pääs - 
kynhattu, päivänkärnmen. Minusta ni-
mi on niin runollinen, että kirja oh 
yksinkertaisesti pakko avata. Ja kun 
sen kerran oli avannut, se oli luettava 
kokonaan, heti. 

Kirja on kasveista kiinnostuneelle 
todellinen aarreaitta. Siinä esitellään 
noin 70 kasvia, jotka osoittautuvat oh- 

leen monella tavalla mcrkittäviä Poh-
johan asukkaille. Kirsti Aapala kertoo 
perusteehlisesti kasvien nimistä ja 
nimien etymologiasta, mutta samalla 
hän tekee sen henkilökohtaisesti, lu-
kija oppii tavallaan tuntemaan hänet-
km. 

Nimistön esittehyn hisäksi kirjassa on 
runsaasti monenhaista tietoa kasvien 
käytöstä. Kaikki esitellyt kasvit ohivat 
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jollakin tavoin hyödyksi. Toisia käy-
tettiin ravinnoksi tai lääkkeeksi, toisia 
lankojen ja kankaiden värjäämiseen 
tai syöpäläisten karkottamiseen. Esi-
isillämme oli erittäin paljon sellaista 
tietoa, jota nykyihmisellä ej ole. 

Siankärsämö on hyvä esimerkki 
kasvista, jolla on lukuisia kansan-
omaisia nimiä ja jota on käytetty mo-
neen tarkoitukseen. 

Jo Troijan sodan sankari Akihles, 
jonka heikko kohta oli kantapää, 
lääkitsi sotilaidensa haavoja siankär-
sämöllä. Kasvin tieteelhisen nimen 
Achillea arvellaankin pohjaavan ky-
seisestä sankarista kertovaan taruun. 
Haavojen lisäksi kasvilla on hoidettu 
esimerkiksi tulehduksia, hammassär-
kyä, kuukautiskipuja ja ummetusta. 
Mitä vanhempi kasvi oh, sitä tehok-
kaammaksi se katsottiin. Tähän viit-
taava kansanomainen nimi on pellon-
van ha. 

Siankärsämöä on käytetty myös 
oluen panemiseen ja siihen perustuvia 
nimiä ovat kaljanen, kaljakukkanen, 
ketohumala ja peltohurnala. Sitä on 
käytetty myös tupakan korvikkeenaja 
siitä ovat peräisin nimet akantupakki 
ja tupakkakukka. 

Muista nimistä voidaan mainita 
ojapöllö, pienrareheinä, mäntäpää ja 
pietarinkukka. Mistä nimi siankär-
särnö sitten on peräisin? Sian kär-
sään kasvin kukinnon yhdisti Daniel 
Juslenius 1745 ilmestyneessä suoma-
lais-latinalais-ruotsalaisessa sanakir-
jassaan, jossa hän käyttää nimitystä 
siankärsäruoho. Elias Lönnrot käytti 
runsaat sata vuotta myöhemmin ni- 

meä pvörtänekärsämö ja 1 800-luvun 
lopussa kasvikirjat tunsivat siankär-
säheinän. Siankärsä,nöksi nimi va-
kiintui vasta 1930-luvuhla. 

Asiaan perehtymätön ajattelee hel-
posti, että kasvien suomenkiehiset 
nimet ovat enimmäkseen omaperäi-
siä, mutta Kirsti Aapala osoittaa, että 
nimet ovat saaneet paljon vaikutteita 
muista Euroopan kiehistä. Hämmäs-
tyttävän monien kasvien nimet ovat 
siirtyneet käännöslainoina kielestä 
toiseen. 

Tunn istin kirjasta hyvin paljon en 
kasvien kansanomaisista nimistä 
- esimerkiksi kirsikukan, mäntäpään, 
rautalehden - vaikka kaikkia en enää 
olisi osannut käyttää. 

Mikä kasvi sitten on pääskynhattu? 
Sitä en tuntenut. Nyt olen oppinut, 
että nimeä on käytetty eri puolihla 
Suomea eri kasveista, nimittäin hara-
kankellosta, ketoneilikasta ja metsä-
kurjenpolvesta. Nimen pääskvnhattu 
kasvit ovat saaneet kukan muodosta. 
Päivänkärnmen voi puolestaan olla 
metsätähti, päivänkakkara tai ruis-
kaunokki. 

Kirjan on kuvittanut taiteilija Marja 
Aapala. Kuvat ovat kauniita ja herk-
kiä, ne ovat niin aidon tuntuisia, että 
niiden voisi kuvitella kasvaneen kir-
jan Iehdihle suoraan Iuonnosta. 

Pääskynhattu, päivänkämmen on 
kirja, josta ei voi ohla pitämättä. Se 
sopii lahjaksi kaikenikäisihle kasveis-
ta kiinnostuneille, mutta se kannattaa 
hankkia ihan itsekin. 

Aapala, Kirsti 2007. Pääskynhattu. päivänkämnien. Kasvikertornuksia. Kuvittanut Marja 
Aapala. Otava. 
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Savusienestä älytkääpään 

Marja 
Räihä 

Sienimetsä on minulle ajatusten kas-
vupaikkaja siellä minulla on aina mu-
kanani sekä suomalainen että ruotsa-
lainen sienikirja. Osa sienten nimistä 
on syöpynyt muistiini jo lapsuudesta, 
vaikka siihen maailman aikaan ej juu-
ri kantarellin ja korvasienen lisäksi 
arvostettu muita kuin suolasjeniksi 
kelpaavia, pääasiassa rouskuja. Ha-
perot mustuivat keittovedessä ja tatit 
sitkistyivät suolassa. 

Aikuisiällä hankkirnani sieniharras-
tus toi lisää sienisukujen nimiä: orak-
kaat, valmuskat, malikat, mustatorvi-
sienen, suppi lovahveron, vahakkaat ja 
herkkusienet. Opin myös tietämään, 
että savusieneksi kutsumamme ruskea, 
pyöreä sieni, joka reilulla polkaisulla 
pölläytti sisältään ruskeata savua, on 
nimeltään känsätuhkelo (ruots. vårtig 
röksvamp), ja että savu on sienen itiö-
pölyä.  

suudesta ihmisravinnoksi. Muistini 
mukaan lapsuudessani ej juuri kerät-
ty tatteja, ej varsinkaan lehmäntattia, 
jonka uskottiin sopivan vain lehmän 
ruoaksi. Tatit ovat olleet suolasienien 
ja kantarellien syöjien keskuudessa 
halveksituimpia sieniä, siitä kertoo jo 
tatti-sanan alkumerkitys, lima. Kei-
tettynä ja suolattuna tatti rnuuttuukin 
1 imaiseksi. Esimerkiksi Venäjällä, 
Karjalassa, Virossa ja Puolassa lima ej 
ole ollut herkuttelun esteenä, päinvas-
toin se kuuluu asiaan. Suomalaisten 
keskuudessa tattien arvo on kohonnut 
vasta, kun he ovat oppineet paista-
maan tai kuivaamaan nhitä. Limaisuus 
on erityisen tyypillistä voitatissa, jon-
ka jalka on keltainen kuin voi (ruots. 
sinörsopp). Oikea limasieni sitä vas-
toin on helttasieniin kuuluva limanul-
jaska, nyljettynä todellinen herkkupa-
la. 

Yleistä käsitystä tattien kelvotto-
muudesta kuvaa niiden ruotsikielinen-
kin nimi sopp. Se on joissakin mur-
teissa yleisesti merkinnyt vanhuuttaan 
levinnyttä ja siten syötäväksi kelpaa-
matonta sientä. Ruotsalaiset oppivat 
vähin erin arvostamaan kivitattia eli 
herkkutattia, olihan se 1 800-luvulla 
hallinneen kuningas Karl XIV Joha-
fin herkkua. Hänen mukaansa tatti on 
saanut nimekseen karljohanssvamp, 
kansan suussa vain karijohan. 

Isäntäkasvin kanssa ns. sienijuu-
ren muodostavia sieniä ovat esim. koi-
von-, männyn-, haavan- ja tammenpu-
nikkitatti, lehtikuusentatti, koivuhape-
ro, niännynleppärousku, kuusenleppä-
rousku sekä haaparousku. Sieniretkeä 
suunnittelevalle on eduksi selailla 
sienikirjaa, sillä jotkut nimet paljas-
tavat metsätyypin. Kangasmetsissä 
kasvavat kan gastatti, kan gasrousku ja 
kan gashapero. 

Haperoiden käsittely ja pilkkominen 
antaa heti mielikuvan sienen ominai-
suuksista. Malto on haurasta, haprak-
kaa, haperaa, haperoa. Liian rajusta 
käsittelystä sieni hapertuu käsiin. Itäi- 

Nimestä ilmenee usein sienen ulkonäkö, 
kasvupaikka tai muut ominaisuudet. 

Useimpien sienten nimet kuvaavat 
niiden ulkonäköä tai muita ominai-
suuksia. Nimestä saattaa ilmetä myös 
metsätyyppi tai isäntäpuu, jonka seu-
ralaisena sieni kasvaa, joten sienen 
nimi auttaa osaltaan tunnistamaan 
sienisukuja ja niihin kuuluvia lajeja. 
Nimestä tunnistaa heti esimerkik-
si orakkaat. Niiden lakin alapintaa 
peittävät piikit eli orat. Yhtä osuva 
on ruotsinkielinen nimi taggsvamp. 
Kehnäsienen lakin pinnassa kiiltelee 
helmenhohtoista kehnää, hilsettä. 

Seitikkien suku on saanut nimensä 
seitistä, joka peittää nuoren sienen 
heittoja ja jää sienen kasvaessa jalkaan 
selkeiksi tai epämääräisiksi seittivöik-
si. Sukuun kuuluu eräitä tappavan 
myrkyllisiä lajeja, joten jätän kaikki 
seitikit armotta metsään. 

Kansan keskuudessa on ollut mo-
nenlaisia käsityksiä sienten kelvolli- 
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sellä murrealueella sanottiin esimer-
kiksi jostakin vanhasta vaatteesta: Ej 
sjjtä ole enää käyttöön, kangas on jo 
ihan haperoa. 

Haperon malto on valkoista, jalka 
yleensä vanhetessaan harmaantuva, 
lyijynharmaa. Hapero on ruotsjksj 
kreinla, mutta tuskin se vjjttaa krein-
lim, vanhojen venäläisten kaupunkien 
suljettuun kaupunginosaan. Pikern-
minkin mieleen tulee itävaltalainen 
Kreinsin kaupunki, josta löydettiin 
laajalti levinneen Iyijyvalkoisen eli 
kreinsinvalkoisen valnilstamiseen käy-
tettävää raskassälpää. Väriä käytettiin 
sisätilojen maalauksissa ja kauneu-
denhoitotuotteissa ja se tappoi kansaa 
vuosisatojen aikana enemmän kuin 
sienimyrkytykset. 

Rouskujen suvun nimen aikuperästä 
en ole päässyt selville. Jos rousku ku-
vaa sienen ornjnaisuutta, se voisi vii-
tata sienen maltoon, joka on helposti 
ieikattavaa, vaikkakin joissakin lajeis-
sa haurasta. Varsinkin tanakkajalkai-
sen haaparouskun ja kultarouskun jal-
kaa voj leikata kuin tuoretta perunaa, 
niin että rouskahtaa. Vai voisiko kuvi-
tella kansan syödä rouskutelleen suo-
lasieniä pitkin talvea. Sarnantyyppisen 
ajatuksenrientokuvion teen rouskun  

ruotsinkielisestä nimestä riska. Ku-
vanneeko se sienen syömiseen liitty-
vää riskiä? Osa rouskuista on lievästi 
rnyrkyllisiä ja osasta rnyrkky ej lähde 
edes keittärnäliä. 

Sieniä on käytetty rnuuhunkin tar-
koitukseen kuin ravinnoksj. Puiden 
rungoissa kasvavaa kääpää (ruots. 
ticka) kerättiin vanhaan aikaan tuluk-
sia varten. Tulusraudalla jskettiin tul-
ta käävästä tehtyyn taulaan. Maassa, 
varsinkin nurmikkomailla, viihtyvä 
lampaankääpä (ruots. fårticka) ljenee 
ollut lampaiden herkkua. 

Mielestäni kaunejn sienen nimi on 
kupusieniin kuuluva kuukusenmuna. 
En ole sieniretkilläni vielä tavannut 
tupashapralakkia tai nurmitupas-
kvnsikästä. Molemmat ovat hurjas-
ta nimestään huolimatta syötäviä. 
Hauskoihin nimiin lasken vielä kaksi 
kuulernaani sienten yieisnirnitystä: 
Hämeessä käytetty maronlakki, ts. 
madonlakki, ja pohjanrnaalainen pil-
peroinen. 

Sienimetsää karttaville on rnyös 
ornat leikkisät sienensä: kapakassa 
viihtyj ilie rvypätkääpä, kuntoilijoilie 
hvpätkääpä ja tietokoneen ääressä is-
tujiile älytkääpä. 
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Perkele - eräästä ärräpäästä 
Perkele on enemmän kuin pelkkä kirosana. Perkele huokuu mer-
kityksiä ja sivumerkityksiä. Sitä käytetään kuvaamaan jopa suo-
malaistajohtamistapaaja kansanluonnetta. Se on voimakas kiro-
sana, mutta sopii yl!ättäviinkin yhteyksiin. 

Minna 
Hjort 

Perkele 011 vanha sana, joka kirjai-
mellisesti merkitsee sielunvihollista. 
Uskonno! liseen kielenkäyttöön se on 
kuitenkin napattu jo esikristillisiltä 
ajoilta. Perkeleen juuret ovat Baltias-
sa, helvettiä, pahaa henkeä ja ukkosta 
merkitsevissä sanoissa. Kirjoitetussa 
suomessa sitä käytti ensimmäisenä 
Mikael Agricola vuonna 1544. Nyky-
ään sanaa käytetään lähinnä voimasa-
nana. 

kielen asemaa tieteen kielenä 1800-
luvulla. Otsikko on peräisin senaatin 
talousosaston varapuheenjohtajalta 
L. G. von Haartmanilta. Eräässä rans-
kankielisessä kirjeessään vuodelta 
1856 hän ilmaisi pelkonsa siitä, että 
suomesta tulisi Suomen ainoa kieli. 
Haartman käytti suomen kielestä siinä 
halveksuvaa mutta kekseliästä nimi-
tysta•"la langue du Perkelä". Perke-
leen kuvaannollisen käytön juuret 
ulottuvat siis kauas historiaan. 

Voimasanat kuuluvat yleensä pu-
hekieleen, mutta perkelettä käytetään 
poikkeuksellisen usein myös kirjoi-
tetussa yleiskielessä. Taustalla lienee 
se, että sanalla on monia sellaisia mer-
kityksiä ja käyttötapoja, joita muilla 
kotimaisilla kirosanoilla ej ole. 

Uskaliaasta käytöstä ja eri merki-
tyksistä kertovat esimerkiksi monet 
teokset, joiden nimissä sana esiintyy. 
Esimerkiksi Helsingin kaupungin 
kirjaston tietokanta tuottaa useita esi-
merkkejä: Mikael Saarisen ja Pauli 
Aalto-Setälän oppikirja on nimeltään 
Perkele! Tunnejohtainisen oppikirja 
miehille. Nimi viittaa ilmaukseen rna-
nagement by perkele, joka Wikipedia-
lähteiden mukaan on alun alkaen ruot-
salaista alkuperää. Sillä tarkoitetaan 
armeijamaiseksi väitettyä suomalaista 
johtamistapaa, joka poikkeaa kes-
kustelevammasta ruotsalaistyylistä. 
Seitsemänkymmentäluvulla taas Jörn 
Donner, Jaakko Talaskivi ja Erkki Se-
iro ohjasivat elokuvan Perkele! Kuvia 
Suornesta, jonka musiikki julkaistiin 
nimellä Perkele! Lauluja Suomesta. 

Väitöskirjan nimeenkin perkele 
on päässyt. "Perkeleen kieli" - suo-
men kieli ja poliittisesti korrekti tiede 
1800-luvulla on Katja Huumon vuon-
na 2005 tarkastetun väitöskirjan ot-
sikko. Tutkimus käsittelee suomen 

Perkele on suomalaisen kirosanan 
arkkityyppimuissakin Pohjoismaissa. 
"Pärkele" on tuttu ainakin Ruotsissaja 
Norjassa. Tämä ilmenee esimerkiksi 
vastikään pohjoismaisessa lehdistössä 
uutisoidusta jutusta Norjassa asuvasta 
suomalaismiehestä, joka oli tuomittu 
vankilaan jätettyään maksamatta sa-
dat muun muassa itsepaljastuksesta 
saamansa sakot. Juttua kuvittaneessa 
pilapiirroksessa pelkkään avonaiseen 
takkiin pukeutunut mies manailee 
"satana, pärkela ". Suornen sanojen 
alkuperän mukaan pohjoismaisissa-
kin kielissä on manailtu samaan ta-
paan; ruotsalaiset tuntevat kirosanat 
pärkel ja pärkkel(e) ja tanskassa on 
aikoinaan ollut käytössä perkild. 

Pilke silmäkulmassa voisi ehkä sa-
noa, että perkeleessä kiteytyy stereo-
tyyppinen kuva suomalaisesta, joka 
hehkeän suomineidon sijaan on hier-
arkioita ja tunteitaan sadattelemalla 
ilmaiseva hieman jörö äijä. 

Suomalaisen kirjallisuuden perus-
äijäkin - Seitsemän ve/jeksen Juhani 
- sadattelee jonkun kerran perkelet-
tä käyttäen. Tarinassa kuvataan esi-
merkiksi, kuinka vihastunut Juhani 
purkaa pahaa mieltään perkelettä la-
dellen: Sänd, korkeuden pauha-
tessa, hän seisoi ja kiroili, paukutteli 
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oikeaa nyrkkiänsä vasten vasem man 
kätensä käminentä. Vimmatusti hän 
sadatteli, kykisti vaaksan alas, aina 
koska sana »perkele» tärähti hänen 
kirisevästä hammastarhastansa ulos. 
Voimasanana perkele esiintyy siis jo 
ensimmäisessä suomenkielisessä ro-
maanissa, vaikka se siinä useammin 
vielä viittaakin sielunviholliseen. 
Sittemmin kyseinen manaus on sään-
nöllisesti seikkaillut kotimaisen kir-
jallisuuden sivuilla. Monet kääntäjät 
kuitenkin kertovat välttelevänsä per-
keleen käyttöä, koska pitävät sitä juan 
perisuomalaisena vieraan kulttuurin 
käännöksiin. 

Vaikka kirosanojen voimakkuus ej 
perustu niiden ulkomuotoon vaan ta-
buihin, joihin ne viittaavat, perkelettä 
pidetään erityisen tehokkaana myös 
kovien äänteidensä ansiosta. Tehok-
kuutta lisää, kun kolmitavuisen sanan 
!ausuu hitaasti kunkin tavun erikseen 
ääntäen, PER-KE-LE. R-äännettä voi  

vielä erikseen venyttää lisätehon tuot-
tamiseksi. Simo Hämäläinen onkin 
hauskasti epäillyt, että perkeleen 
r-äänne olisi rnaailman pisin kon-
sonantti. Perkeleen ärrään viitannee 
kirosanan leikillinen synonyymi ärrä-
pääkin. 

Perkelettä pidetään edelleen voi-
makkaana ja tehokkaana kirosanana. 
Muiden kirosanojen tapaan sillä voi 
välittää valtavan joukon erilaisia vies-
tejä, usein hyvin kustannustehokkaas-
ti. Esimerkkinä olkoon jo klassikoksi 
muodostunut hiihtäjä Marjo Matikai-
sen karjaisu "Havuja, perkele!". Huu-
dahdus ilmaisi tilanteen todellisen va-
kavuuden varsin tiiviisti. 

Kirjoitta ja on kääntäjä ja tutkUaopiskelija. 
Hän tekre väitöskirjaa kirosanoista Helsingin 
yliopiston käännöstieteen laitoksessa. 

Oikaisu 
Kieliviestin 2/2007 sivulla 27 julkaistussa luettelossa Hoitoalan ammat-
teja on virhe: 

medicintekniker,jonka työtehtävät kuuluvat lääkintä!aitehuollon piiriin, 
on suomeksi lääkintälaiteteknikko eikä lääketeknikko. 

Suomessa lääketeknikko on Iääkealan perustehtävissä toimiva Iääkea!an 
ammattilainen, joka työskentelee apteekeissa, sairaala-apteekeissa ja 
lääkekeskuksissa, lääketeollisuudessa ja Iääketukkukaupoissa. Suomen-
suomen apteekkialan ammattinimikkeen lääketeknikko suomenruotsalai-
nen vastine on läkemedelstekniker. 

Luetteloon voi myös lisätä ammattinimikkeen sjukhusingenjör, jonka 
suomenkielinen vastine on sairaalainsinööri. Sairaalainsinöörillä on 
sairaalassa kokonaisvaltainen lääkintätekninen vastuu. Koulutukseltaan 
sairaalainsinööri on yleensä siviili-insinööri, ruotsiksi civilingenjör. 
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symy/siä 

Miten sanapeti taipuu ja mitä tehdään, kun siihen laitetaan lakanoita, 
pedataanko vai petataanko? 

Nimjmerkkj Niin rnakaa kuin petaa 

Peti-sanaa voidaan taivuttaajokopetin tai pedin, toisin sanoen siinä voi 
olla astevaihtelu tai se voi olla vaihte!ematon. Vuonna 2006 ilmestynyt 
Kielitoimiston sanakirja i lmoittaa muodot rinnakkaisiksi. Verbiä taivutetaan 
saman mallin mukaan,joten kysyjä voi oman mieltymyksensä mukaanjoko 
pedata tai petata, kun hän sijaa petiään. 

Sanaa peti käytetään paitsi perinteisessä vuoteen merkityksessä rnyös ruoka-
annoksista puhuttaessa. Voidaan sanoa esimerkiksi kalaa riisipedillä tai kalaa 
riisipetil/ä. 

Oman kokemukseni mukaan muotojen käyttö vaihtelee eri osissa Suomea. 

Elämääjuoksuhaudoissa -laulussa lauletaan: "- - tull levoksipien' 
tuokio." Vanhassa sananparressa puolestaan todetaan, että ios el sauna, 
terva ja villa auta, niin tauti on kuolemaksi. Surukseni minun täytyy 
paljastaa, etten tiedä ovatko nämä ilmaisut käyttökelpoisia nykykielessä. 
Oliko äskettäin päättynyt kesäloma minulle levoksi vai lepoa? 

Lomalta palannut 

Kysyjän esimerkissä on ns. translatiivilauseke,josta muina esimerkkeinä 
voidaan mainita olla hyväksi, olla haitaksi, olla opiksi. Mielestäni 
kysymyksen esimerkkiä Loma oli levoksi voidaan verrata nälhin. 

Kun kysyjä loman jälkeen toteaa, että loma oli Iepoa, hän tavallaan ilmoittaa 
levänneensä. Jos hän sen sijaan sanoo, että boma oli hänehle levoksi, hän 
tuntee todella saaneensa uusia voimia, mutta ej sen sijaan sano, onko hän 
varsinaisesti levännyt. 

Pidän ilmaisua nykykielessä edelleen käyttökelpoisena, mutta kieltämättä se 
vaikuttaa hieman epätavalliselta tai ylätyyliseltä. 

P. E. 
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Ruotsin maakuntasienet 

Koonnut 
Han nele 

Ennab 

Lappi tegelsopp 
(koivun)punikkitatti 

Norrbotten stenmurkla 
korvasieni 

Västerbotten rynkad tofsskivling 
kehnäsieni 

Ångermanland silikremla 
sillihapero 

Jämtland blodriska 
(kuusen)leppärousku 

Härjedalen guikremla 
keltahapero 

Hälsingland blek taggsvamp 
vaaleaorakas 

Medelpad fårticka 
lampaankääpä 

Gästrikland fjällig taggsvamp 
suomuorakas 

Taalainmaa sandsopp 
kangastatti 

Upplanti karljohan 
herkkutatti 

Södermanland svart trumpetsvamp 
mustatorvisieni 

Närke stolt fjällskivling 
ukonsieni 

Västmanland 	trattkantarell 
suppilovahvero 

Värmlanti sotvaxskivling 
mustavahakas 

Dalsland smörsopp 
voitatti 

Länsi-Götanmaa scharlakansröd 
vaxskivling 
punikkivahakas 

Itä-Götanmaa kantkremla 
palterohapero 

Bohuslän ängsvaxskivling 
niittyvahakas 

Gotlanti jordstjärna 
maatähti 

Småland koralltaggsvamp 
koralliorakas 

Öölanti vårmusseron 
kevätkaunolakki 

Halland blodsopp 
veritatti 

Blekinge jätteticka 
isokääpä 

Skåne ängschampinjon 
nurmiherkkusieni 
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Kortfattat om innehållet 
s. 4 Merja Laitinen skriver i sin kolumn om några nya ord, kiertoliittymä, 
pefletti och haamuvibraatiosyndrooma som hon stötte på under sin semester i 
Finland. 

s. 5 Modersmålsläraren Taina Sampakoski redogör för projektet med 
distansundervisning i modersmål på nationella minoritetsspråk för mellan-
och högstadieelever som Myndigheten för skolutveckling och Sofia Distans, 
en skola som meddelar distansundervisning, har utvecklat. Material för 
distansundervisningen i finska, meänkieli, jiddisch och tre romanivarieteter 
ingår i projektet. Med denna metod, kan elever få modersmålsundervisning på 
orter där sådan undervisning inte kan ordnas. 

s. 8 Femton finska nyord med förklaringar presenteras av specialforskaren 
Riitta Eronen vid Forskningscentralen för de inhemska språken. 

s. 9 Fil. dr Elina Heikkiläs artikel är en synopsis på hennes avhandling om 
tidningarnas bildtexter. Hon har analyserat bildtexter från tre olika synvinklar: 
hur är bildtextens relation till tidningsbilden, hur fungerar bildtexten som 
en del av tidningsartikeln och vilka är bildtextens språkliga särdrag. Elina 
Heikkilä är forskare vid Forskningscentralen för de inhemska språken. 

s. 13 Paula Ehrnebo berättar om sin avhandling Heter Vägverket Tielaitos 
eller Tievirasto på finska? Hur och i vilken mån använder den sverigefinska 
pressen sverigefinska språkvårdens termrekommendationer? Resultatet av 
hennes forskning visar att tidningarna nästan enbart använder finskspråkiga 
benämningar på begrepp som beskriver det svenska samhället och att de i 
mycket hög grad följer Sverigefinska språknämndens rekommendationer. 

s. 17 Kaarlo Voionmaa, språkforskare från Göteborg, skriver om sina 
reflexioner över förändringar i finskan. 

s. 19 Paula Ehmebo skriver om boken Mummonsuomi laajakaistalla, i svensk 
översättning Mormorsfinska på bredband, av Lari Kotilainen och Annukka 
Varteva. Boken handlar om ett levande språk i ständig förändring: de senaste 
förändringarna i det finska språkets ordförråd och struktur. Hotar engelskan 
finskan, hur är finskan hos personer med invandrarbakgrund är också ämnen 
som behandlas i boken. Boken är både nyttig och rolig att läsa och Paula 
Ehrnebo rekommenderar varmt boken för sverigefinnarna, den är som ett 
språkbad för oss. 

s. 19 Paula Ehrnebo recenserar Kirsti Aapalas bok Pääskynhattu, 
päivänkärnmen, en sann skattkammare för alla som är intresserade av växter. 1 
boken ger författaren en grundlig och personlig presentation av cirka 70 olika 
växter och deras folkliga namn. 

s. 21 Redaktör Marja Räihä skriver om svampnamn, deras etymologi och om 
historier kring namnen. 

s. 23 Minna Hjorts artikel handlar om den kända finska svordomen perkele. 
Minna Hjort är översättare och doktorand och hon arbetar på en avhandling 
om svordomar vid Institutionen för översättningsvetenskap vid Helsingfors 
universitet. 
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.. Tutustu sahkoiseen 
vastauspankklimme! 

Kielineuvoston www-sivustossa avattiin keväällä 
Vastauspankki. 

Mikä vastauspankki on 
Vastauspankki on tietokanta, jossa julkaistaan 
mm. kielineuvonnassa esitettyj ä, yleisesti ki in-
nostavia termi-ja kielikysymyksiä ja Kieliviestis-
sä julkaistujen sanalistojen termejä vastineineen. 
Pääpaino on Ruotsin yhteiskuntaa kuvaavilla ter-
meillä ja niiden ruotsinsuomalaisilla vastineilla. 
Vastauspankissa on titä nykyä yli 300 kysymystä 
ja sitä täydennetään koko ajan. Vastauspankista 
löytää vastineen noln 1 000 hakusanalle. Hakuja 
vol tehdä sekä suomeksi että ruotsiksi. Vastaus-
pankin käyttö on maksutonta. 

Mikä vastauspankki ej ole 
Vastauspankki ej ole yleissanakirja. Sieltä on siis 
turha hakea tavallisia yleiskielen sanoja, kuten 
kieli, lehti tai ihminen. 

Missä vastauspankki on? 
Vastauspankin löytää Kielineuvoston www-
sivustosta, jonka osoite on www.kielineuvosto.se  


