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I'(ielen ja itsenäisyyden juhla- 
vu05i päättymässä 

Pian päättyvän vuoden voidaan sanoa olleen myös suomen kielen juhlavuosi, 
onhan vietetty suomen kirjakielen kehittäjän Mikael Agricolan juhlavuotta 
Oma kieli, oina mich. Vuodcn ensimmäisessä Kieliviestin numerossa on 

Hannele 	artikkeli, jossa kerrotaan Agricolan elämiintyöstä. Tänä vuonna juhlitaan 
Ennab 	myös Suomen 90. itsenäisyyspäivää. Sen kunniaksi tämän, vuoden viimeisen 

numeron pääartikkelin aiheena on, miten suomen kieltä kehitettiin yhteisen 
kansakunnan kieleksi jo ennen itsenäistymistä ja millainen kielitilanne oh 
itsenäistymisen aikaan. 

Kieli ej tietenkään kehity sykäyksittäin vain joinakin ajanjaksoina, vaan 
se kehittyy ja muuttuu jatkuvasti. Näkyvimmin muutokset huomataan 
sanastossa, esimerkiksi niin. että kieleen syntyy uusia sanoja. Kieliviestiin 
olemme jo monen vuoden ajan saaneet lukijoiden suosion saavuttaneita 
uudissanaluetteloita Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tutkijoilta. TäIlä 
kertaa uudissana-artikkelissa on mm. luettelo, jossa on vuosilta 1982-2007 
yksi yhteiskunnan teknistymisestä kertova uudissana kutakin vuotta kohti. 

Muutamat näistä uudissanoista ovat todennäköisesti mukana uudessa Ruot-
si—suomi-suursanakirjassa, tänä vuonna ilmestyneessä modernissa yleis-
sanakirjassa. Sanakirjan tavoitteita ovat ol leet helppokäyttöisyys ja tietenkin 
sisällön monipuolisuus. Niinpä hakusanoja on monelta erikoisalalta ja Ruot-
sin yhteiskuntaa koskevia termejä runsaasti. Ruotsin yhteiskuntakäsitteiden 
suomenkieliset vastineet on tarkistettu Kielineuvostossa. 

Miten kieltä sitten opitaan? Kielenoppimista koskevassa artikkelissa tarkas-
tellaan iän merkitystä. Kirjoittaja on tutkinut ja verrannut viisivuotiaina 
kielikylvyn aloittaneiden ruotsinkielisten oppilaiden suomen kielen taitoa 
toisaalta heitä nuorempina kielenoppimisen aloittaneiden kotikaksikielisten, 
toisaalta toisen kielen oppimisen heitä vanhempina aloittaneiden ruotsinkie-
listen oppilaiden suomen kielen taitoon. 

Luetteloita tässä numerossa on peräti kolme: Ruotsalais-suomalaisen sanaston 
aiheena ovat huoltose!vitykset ja toisessa kaksikielisessä luettelossa taas 
esitehlään Ruotsin rnaakuntakalat. Kolmannessa luetellaan viime aikoina il-
mestyneitä suomen kieltä käsitteleviä kirjoja. 

Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitoksessa huolletaan ja tutkitaan muitakin 
Ruotsin vähemmistökieliä kuin suomea. Lehdessä haastatellaan meänkielen 
tutkijaa, joka aloitti virassaan tänä syksynä. 

Muita aiheita ovat aina ajankohtai set talousuutiskielen kiemurat ja juuri nyt 
ajankohtaiset joululaulujen sanat. 

Kieliviestin toimituskunta toivottaa kaikille lukijoilleen rauhallista joulua 
ja hyvää uutta vuotta! 
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Ko(nynni 

Fuusio söl marginaalit 

Vä!iI!ä tuntuu, että suomalaisen talouslehden Tukholman kirjeenvaihtajana 
joutuu pelaamaan peräti neljän kielen kanssa. Suomen, ruotsinja eng 

Lotta 	

lannin 
lisäksi mukana on rnyös ta!ouskieli,joka usein kaipaa kääntämistä suomeen. 

Nuotio 	
Luenjoskus kateellisena ruotsalaiskollegojen tekstejä. Ruotsin seassa kun 
monet alunperin englanninkieliset taloussanat menevät melkein sinä!lään. 
Ne eivät tunnu rikkovan ruotsinkielistä tekstiä läheskään niin pahasti kuin 
suomenkielistä. 
Talouskielen ilmaisujen vääntäminen oikeaksi suomeksi vaatii toisinaan pitkiä 
kiertoilmaisuja. Myös ammattislangin tartuttarnien elinkeinoelärnän suomen-
kielisten johtaj ien sanomiset saavat jopa talouslehden toimituksen oikoluku-
järjestelmän kirkumaan punaista. 

Suoraa lainausta on oikeastaan mahdotonta käyttää, kun talousjohtaja kertoo, 
että Q2.11afiiusio söi niarginaalit nnitta alan konsolidoituminen rauhoittaa 
markkinaa. Teksti on melkoisesti pidempi suomennettuna: Toisella vuosinel-
jänneksellä vritysten yhdeniyminen heikensi kävtiökatetta (tai jopa heikensi 
vritvksen kannaitavuuita), mutia toi,nialan muicien vritvsten i'hteenliiitviniset 
rauhoiitavat tilanneita markkinoilla. 

Suora, alkuperäinen lainaus olisi varmasti se!vä alaa seuraaville amrnattilai-
sille, mutta riittääkö se laajaa lukijakuntaa tavoittelevalle lehdelle? Entä vies-
tin täsrnällisyys? Pysyykö viesti suomennettuna samana kuin alkuperäisellä 
talouskie!e!lä? Myös talousuutistekstin pitäisi olla ytimekästä, selkeää, lyhyttä 
ja syntyä nopeasti. Vaatimukset tuntuvat välillä soveltuvan huonosti talousalan 
art ikke leih in 

Taloustoimittajan kieliarkea hankaloittavat myös kansainvälisten yritysten 
(aina englanninkieliset) liiketoiminta-alueiden nimet. Tittelinä Ericssonin 
Global Services -johtja ci vain tunnu välittävän sarnaa viestiä kuin Ericsson in 
kansainväliset palvelut -liiketoiminta-alueen johtaja. 

Kun tarkoitus on kuitenkin kirjoittaa suomeksi, olen tilaisuuden tullen 
kysellyt yritysten omia suomennoksia. Esirnerkiksi Nokia Siemens Networks 
-verkkoyhtiöl!ä on North East -niminen liiketoiminta-alue. Utelin taannoin 
firman suomenkieliseltä tiedottajalta, onko se suomeksi mieluummin 
Koillisen- tai mahdollisesti vaikkapa Pohjoisen ja id/in -liiketoiminta-a!ue. 
Tiedottaja pohti ja selvitti asiaa hetken. Vastaus kuului: älä käännä ollenkaan. 
Jos fuusio SyÖ marginaalit, suomen kieli menee samalla aterialla. 

Kirjoittaja lo im!! Taloussanomien ja TV Nelosen kir/eeni'aihtajana Tukholmassa. 
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Onko kielenoppimisen aloitus- 
iällä merkitystä? 

Lähes syntyperäisen tasoinen kielen muoto-ja lauseopin hallinta 
saavutetaan vain, kun oppiminen alkaa kyllin varhaisessa iässä. 
Tavallisten sanojen oppimiseen aloitusikä ej vaikuta merkitsevästi. 

Maija 
Grön hol,n 

Olen muutaman vuoden ajan seuran-
nut ruotsinkielisten lasten suomen 
oppimista täydell isessä varhaisessa 
kielikylvyssä. Lapset aloittavat kieli-
kylvyn jo viisivuotiaina päiväkodissa, 
ja heidän sana- ja ilmaisuvaraston-
sa karttuu nopeasti jo ennen koulun 
aloittamista. Seurattuani kielikylpy-
oppilaiden suomen oppimista koko 
peruskoulun ajan ryhdyin tutkimaan 
heidän kielitaitoaan peruskoulun päät-
tyessä. Erityisen kiinnostavaa oli ver-
rata heidän taitoaan toisaalta nuorem-
pina kielenoppirn isen aloittaneiden 
koti kaksikiel i sten suomen kielen tai-
toon, toisaalta toisen kielen oppimi-
sen hcitä vanhempina aloittaneisiin 
ruotsinkielisiin oppilaisiin. 

Tutkimusryhmät 
Tutkimuksessani oli tarkastelun koh-
teena kolme aloitusikäiyhmää: 1) ruot-
sinkiehiset kiehikylpyoppilaat, jotka 
ohivat olleet varhaisessa täydehlisessä 
suomen kielen kielikylvyssä 5-vuoti-
aista alkaen, 2) 0-3-vuotiaina suomen 
oppimisen alkaneet kotikaksikieliset 
ja 3) perinteistä suomen opetusta saa-
fleet ruotsinkiehiset oppilaat, joiden 
suonien oppiminen toisena kielenä oh 
alkanut rnuodolhisena luokkahuone-
opetuksena 3. luokalla vasta 9-vuoti-
aana. Suomen kielen oppimisen aloit-
tamisikä sehvitettiin oppilaille tehdyn 
kyselyn avulla. Ruotsalaisten tutkijoi-
den ryhmittelyn mukaan kaksikiehis-
ten ryhmä edusti lähes syntyperäislen 
puhujien tasoa (nästan infödd), kie-
hikylpyryhmä varhaista Iapsuusta-
soa (tidig barndom) ja (perinteinen) 
ruotsinkiehisten ryhmä myöhäistä 
lapsuustasoa (sen barndom). Kai kki 
tässä tarkasteltavat ryhmät oli vahit-
tu samasta kaksikiehisestä, hieman 
ruotsinenemmistöisestä miljööstä, jotta 

kiehisuhteiltaan vaihtehevat ympäristöt 
eivät vaikuttaisi tuhoksiin. 

Aloituslän merkitys 
Aikaisemmissa tutkimuksissa on saatu 
näyttöä siitä, että oppimisen ahoitus-
ikä vaikuttaa taitotasoon viehä moni-
vuotisten opintojen jälkeenkin. Uudet 
neurologiset tutkimukset ovat osoitta-
neet lapsen aivojen saavuttavan lähes 
aikuisen aivojen kypsyystason jo 6-
vuotiaana, minkä vuoksi tätä varhaista 
ajankohtaa on pidetty kiehenoppimi-
sessa tärkeänä. Joidenkin tutkimusten 
mukaan morfosyntaksin (muoto-opin 
ja lauseopin) lähes syntyperäisen ta-
soinen hahhinta on saavutettavissa, kun 
oppiminen ahkaa viimeistään 6-7 vuo-
den iässä. Sanaston testauksissa ohen 
kuitenkin pystynyt muiden tutkijoiden 
tapaan osoittamaan, että aloitusikä ej 
ole merkittävä taustatekijä tavalhisten 
sanojen oppimisessa, mutta kiinteiden 
ihmausten, mm. idiomien, oppiminen 
käy hyvin vaikeaksi, kun kielenoppi-
minen ahkaa myöhäisessä iässä. Li-
säksi tunne- ja asennetekijät voivat 
vaikuttaa negatiivisesti myöhemmäs-
sä iässä ahoittaneiden kiehenoppimi-
seen, koska ne kehittyvät ajan mittaan 
monien muiden sosiaahisten ja psy-
kohogisten tekijöiden vaikutuksesta 
ja hiittyvät kielenoppijan oman (po-
sitiivisen tai negatiivisen) kieliminän 
muodostumiseen. 

Virheiden esiintyvyys en 
aloitusikäryhmissä 
Tarkoitukseni on tutkimukseni poh-
jahta esitehhä ahoitusiän merkitystä vir-
hemäärien ja erihaisten virhetyyppien 
keskinäisiin suhteisiin. Oppilaiden 
kirjahhisissa tuotoksissa ihmenevistä 
virhemääristä ja -tyypeistä on pää- 
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teltävissä, rnitkä osa-alueet suomen 
kielessä ovat sellaisia, jotka vaativat 
varhaisen aloitusiän ja pitkän oppi-
misajan. Tarkasteltavia virhetyyppejä 
olivat tutkimuksessani mm. taivutus-
virheet, sananvalinnan virheet, kir-
joitusvirheet ja siirtovaikutus ruotsin 
kielestä. Keskityn tässä kuvaamaan 
virheiden kokonaismäärien ohella 
vain taivutus- ja kirjoitusvirheiden 
taajuuksiaja tyyppejä. 

Eri 	aloitusikäryhmien v irhekoko- 
naismäärät osoittivat selkeitä eroja. 
Varhaista lapsuutta edustavien kieli-
kylpyoppilaiden kirjoitelmissa virhei-
tä oli tuotettuun sanarnäärään nähden 
15 %. Lähes svntvperäisillä kotikak-
sikielisillä oh selvästi vähemmän vir-
heitä (10 %). Myöhäistä lapsuutta 
edustavilla ruotsinkiehisillä oppilail-
la virheitä taas oli eniten (nom 19 % 
saneista) eli melkein kaksinkertainen 
määrä saman miljöön kaksikielisiin 
verrattuna. 

Suomen kielen nominitaivutuksen 
kompleksisuus ja monimuotoisuus 
aiheutti eniten virheitä. 

Kaikkein selvimmin eri aloitusikä-
ryhmät erottuivat suomen taivutus-
morfologian omaksumisessa. Nomi-
nintaivutusvirheiden määrä sanoista oh 
suurin perinteisessä opetuksessa olevien 
ruotsinkielisten ryhmässä (6 %) ja 
pienin kaksikielisten ryhmässä (nom 
1 %). Kielikylpyryhmä asettui odotuk-
senmukaisesti näiden ryhmien välille 
(virheitä nom 4 % sanoista). Verbin-
taivutusvirheissä ryhmien väliset erot 
olivat aivan samansuuntaisia, vaikka 
virheiden määrät sanoista laskettuina 
olivat hyvin pieniä. 

Nominintaivutusvirheiden yleisyys 
muihin virhetyyppeihin verrattuna joh-
tui osaksi suomen kielen nominitaivu-
tuksen kompleksisuudesta, monimuo-
toisuudesta, osaksi siitä, että nominien 
suhteelliset osuudet olivat kaikissa 
kirjoitelmissa noin 40 %, kun ver-
bien osuudet olivat vain noin 26 %. 
Tarkempaan tulokseen päästäkseni 
suhteutin nominintaivutusvirheiden 

määrät kaikkiin kirjoitettuihin nomi-
neihin ja verbintaivutusvirheet ver-
beihin. Tählöin verbivirheiden määrä 
jäi vain 5 prosenttiin eli vajaaseen 
puoleen nominivirheiden määrästä 
(12 %). Verbintaivutuksen vähäiset 
virhe-esiintymät eivät ole toisen kie-
len oppimisessa yleispäteviä. Esimer-
kiksi tutkimuksissa, joissa kielikylvyn 
opittavana kohdekielenä oh ranska, 
todettiin verbien olevan kielenoppi-
misen kaikkein vaikein osa-alue. Suo-
men verbintaivutuksessa mm. tempus-
ten (aikaluokkien) ja modusten (tapa-
luokkien) merkitystehtävät ovat lähes 
identtisiä, mikä edistää oppimista. 

Virheiden jakauma ja tyypil-
lisiä virheitä 
Kaikki kolme aloitusikäryhmää erot-
tuivat selvästi toisistaan myös eri vir-
hetyyppien sisäisessä jakautumisessa 
eli siinä, mikä taivutus- tai kirjoitus-
virheiden osuus oli kaikista tehdyistä 
virheistä. 

Lähes svntyperäisten puhujien ta-
soiset kaksikieliset tekivät kaiken 
kaikkiaankin hyvin vähän virheitä 
ja peräti kolmannes niistä (31 %) oh 
kirjoitusvirheitä. Nominin- ja verbin-
taivutusvirheitä taas oli yhteensä vain 
13. Näin ilmeni, että kaksikiehiset hal-
litsivat jo varsin hyvin suomen kiehi-
opin, mutta kouhuopetukseen perus-
tuva suomen oikeinkirjoitus ei ollut 
viehä vakiintunut. 

Kirjoitelmat olivat jo hyvin häheh-
lä suomen yleiskieltä, vaikkakin ne 
olivat puhekiehisempiä kuin saman-
ikäisten suomenkiehisten nuorten (vs'in 
jälkeen, mulla, sitte, mutsi, haluisin, se 
viimenen paikka mihin mää meen). 
Varsinkin yhdyssanojen oikeinkirjoi-
tus tuotti ongelmia (helsingin aluella 
on pula putki miehistä) ja joissakin 
yksittäistapauksissa virheitä oli suo-
men diftongien merkinnässä (kuolu-
tuskin). Muoto-opin virheitä sen sijaan 
esi intyi erittäin niukasti (unelmoista, 
isälläni... oh. ..sitä vastaan). 

Varhaista lapsuutta edustavien kiehi-
kyhpyoppihaiden virheistä suurin osa 
oli taivutusvirheitä (30 % nominivir- 
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heitä ja 8 % verbivirheitä) ja vastaa-
vasti pienempi osa kirjoitusvirheitä 
(23 %). Suomen kvantiteetti (äänteen 
kesto), diftorigit ja yhdyssanat tuotti-
yat t.ssäkin ryhmässä ongelmia (töy-
tä, vii opisloon). Muotojen hallinta oh 
melko tyydyttävää, mutta erityisesti 
oikean sijan valinta tuotti ongelmia 
(Sitö minva kaos kiinnostaa... / ason 
pippuisessa kämpässä eläkeen asti). 
Verbien persoonapäätteet ja tem-
pukset osattiin jo hyvin, mutta kiel-
tomuodoissa yleistettiin vielä myön-
tömuotoista pääverbiä (en ... tiedän, 
en ... haluan), ja (pakkoa ilmaisevia) 
nesessi iviverbejä taivutettiin persoo-
namuodoissa (pitämme sen tietää). 

Myöhäistä Iapsuutta edustavien 
ruotsinkiehisten oppilaiden ryhmässä 
oli runsaimmin sekä nominin- että 
verbintaivutusvirheitä. Yhteensä tai-
vutusvirheitä oli peräti 44 % eli lähes 
puolet kaikista virheistä, kun kirjoi-
tusvirheiden osuus oli vain neljännes 
kaikista virheistä. Tulos viittasi siihen, 
että suomen taivutusmorfologian op-
piminen oli vaikeampaa kielenoppimi-
sen vasta 9-vuotiaina aloittaneihle kuin 
heitä varhemmin aloittaneille. Erityi-
sen runsaasti oli kohdekielen nomini-ja 
verbimuotojen yksinkertaistamista ja 
sijamuotojen sekaannuksia (Kun tu-
let ulos ammattikola .. .tai voi mennä 
Ruotsin/a tehdä työstä). Myös myön-
tömuotoisen pääverbin yleistämistä 
kieltornuotoon esiintyi enemmän kuin 
muissa ryhmissä (Lukio on ci) ja jopa  

verbien persoonapäätteiden valinta oh 
hanka!aa (Kampala 0/en..., po. on). 
Heihhä oli rnyös muita runsaammin 
sanastoflisia puutteita (sinulla on YKS 
paperisa lakki '?yhioppilastodistus'), 
joita paikattiin paitsi itse keksityihlä 
sanoihla myös ruotsin sanoihla, kuten 
tvkkään vara med väki ja puhun. Kir-
joituksessa oli vielä paljon äänteiden 
kestovirheitä (inenä, amatti) ja siirto-
vaikutusta ruotsin oikeinkirj oituksesta 
(pärus'koulun, venälinj' venehinja'). 

Tulokset viittaavat siihen, että kie-
lenoppinlisen ahoittaminen varhaises-
sa iässä ja oppirnisen pitkäaikaisuus 
edistävät erityisesti suomen taivutus-
morfologian oppirnista. Tulos vahvis-
taa sitä yleistä käsitystä, että muotojen 
oppiminen vaikeutuu 6-7-ikävuoden 
jälkeen, kun ns. luonnolhinen omak-
suminen päättyy. Tosin tulokset osoit-
tavat myös, että 5-vuotiaina alkaneihla 
kiehikylpyoppilaihlakin on peruskou-
lun päättyessä varsin paljon ongelmia 
suomen kielen oikeiden muotojen 
tuottamisessa. Sen sijaan 0-3 -vuoti-
aina ahoittaneilha kaksikielisilhä suo-
men kiel ioppi on jo halhussa. Sanas-
ton ja oikeinkirjoituksen oppiminen 
taas näyttää edistyvän varsin nopeasti 
myös rnyöhemmählä ahoitusiällä. 

Kirjoitt ala tojmji suomen kielen ja didaktii-
kan pro/essorina Aba Akademin kasvatustie-
teellisessil tiedekunnassa Vaasassa. 

Grönholm, M. 2007. Betydelsen av startåldern vid inlärning av finska som L2 
—feifrekvenserna i skriftlig produktion. 
XXVII VAKKI-symposium "Ålder och språk", Fackspråk, översättning och 
flerspråkighet 9.-10. 2. 2007. Vasa universitet. Painossa. 
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Meänkieli vahvistaa 
asemaansa 

Marja 
Räihä 

Ensimmäinen meänkielen tutkijan ko-
kopäivätoiminen virka Kielen ja kansan-
perinteen tutkirnuslaitoksen Uumajan 
murre-, paikann i mi- ja kansanperin-
nearkistossa (DAUM) nostaa kielen 
statusta. Virkaan nimitetyn Harriet 
Kuopan ensimmäisenä tehtävänä on 
laatia selvitys meänkielestä ja esit-
tää sen pohjalta, kuinka meänkieltä 
voidaan säilyttää ja kehittää. Lisäksi 
hänen on määrä esittää kielenhuollon 
tavoitteita. Sen jälkeen on arvioitava 
esimerkiksi kielenhuollon vaatimat 
resurssit ja mahdollisten toimenpitei-
den rahoitus. 

Tehtävän taustalla on vähemmistö-
kielilaki, jossa säädetään meänkielen 
asema viidessä pohjoisen kunnassa. 
Ehdotusten on kuitenkin määrä kos-
kea koko maata. Viran perustaminen 
on Euroopan neuvoston säännösten 
mukaista, ja valmisteilla oleva selvi-
tys on pohjana raportille, jonka Ruot-
si joutuu antamaan ensi syksynä mm. 
meänkielen standardisoimisesta ja 
opetuksesta. 

Käytännössä meänkielen huoltajan 
työhön kuuluu monta tehtävää. Yksi 
niistä on kielen dokumentoiminen. Teh-
tävänkuvaus on vielä melko avoin, ja 
Harriet Kuoppa korostaakin mahdol-
lisuuttaan vaikuttaa itse toimenku-
vansa rnäärittelyyn. Viraston arkis-
toon on tallennettu lähinnä puhuttua 
meänkieltä, vaikka sitä on myös kir-
joitettu aktilvisesti 1 980-luvulta läh-
tien. 
- Haluaisin dokumentoida myös kir-
joitettua kieltä, koska se liittyy kielen 
standardisoimisprosessiin, ja kielen 
dokumentointi voisi myöhemmin 
myös toimia mahdollisen kielineu-
vonnan apuvälineenä. Dokumentointi 
ej olisi rnahdollista, ellei jo olisi kir-
jailijoitaja kirjoitettua kieltä. Itse asi-
assa esimerkiksi Kaarnos Kustanta-
moja rnuutjulkaisijat ovatjo osaltaan 
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normittaneet kieltä. 

Svenska Tornedalingars Riksförbund 
- Tornionlaaksolaiset (STR-T) ja Meän 
akateemi -säätiö ovat jo käynnistä-
neet hankkeen koko Pohjoiskalotin 
meänkielen suursanakirjan laatimi-
seksi. Sanakirjaan tulee mahdolli-
sesti mukaan myös Norjassa käytetty 
kveenin kjell. 

Meänkielen tutkijan tehtäväkent-
tään kuuluvat aineiston keräämisen 
ja arkistoimisen lisäksi tiedottaminen 
niin alneistosta, kielestä kuin kult-
tuuristakin. Harriet Kuopan mukaan 
viran tueksi on syytä perustaa asian-
tuntijaryhmä, vaikka ei välttämättä 
aivan samanlaista kuin suomen kie-
len viiteryhrnä. 
- STR-T:n perustamalla kielilautakun-
nalla oU aiemmin toimintaa, mutta 
nyt odotellaan, mitä virasto ja valtio 
lähiaikoina tarjoavat. 

Virassaan Harriet Kuoppa pitää tär-
keänä mahdollisuutta Iiikkua kentäl-
lä, kertoa kouluissaja opettajakorkea-
kouluissa kielen mahdollisuuksista 
ja siten lisätä kiinnostusta meänkie-
leen. 
- llmapiiri tuntuu olevan meänkielel-
le myönteinen. Tähänastinen työ on 
ollut vapaaehtoisten varassa, mutta 
nyt esimerkiksi pohjoisen kuntien 
työpaikkailmoituksissa lukee, että 
meänkielen taito on meriittj. 

Harriet Kuopan tavoitteena on saa-
da meänkielen tutkimukselle saman-
laiset mahdollisuudet kuin suomen 
kielellä on Ruotsissa. Hän mainitsee 
lingvistisestä tutkimuksesta esimer-
kiksi adjektiivien käytön. Uudessa 
virassaan hän tuntee itsensä vielä 
aika yksinäiseksi, vaikka Kielen- ja 
kansanperinteen tutkimuslaitoksen 
Kielineuvostossa hänellä onkin usei-
ta kielenhuoltajakollegoja. 



Ruotsi—suomi-suursanaki rja 
on ilmestynyt 

lise 
Can tell 

Kesän alussa ilmestyi WSOY:n 1 295-
si vuinen Ruotsi—suomi-suursanaki rja, 
joka sisältää noin 120 000 hakusanaa 
ja sanontaa. Samoin kuin "sisarensa" 
Suonu—ruotsi-suursanakiria ( jonka 
ensimmäisen laitoksen nirni on Suuri 
suomi—ruotsi-sanakirja) tämä sanakir-
ja on moderni yleissanakitja. Siitä löy-
tää ajantasaisen perussanaston lisäksi 
erikoisalojen termistöä ja puhekielen 
sanoja sekä runsaasti käyttöesirnerk-
kejä. Laadun takeena ovat tekijöiden 
1 isäksi asiantuntevat tarkastajat, jotka 
ovat lukeneet koko sanakirjan tekstin. 
Suursanakirja täyttää näin myös am-
mattilaisen sanakirjalleen asettarnat 
vaatimukset. 

Jokainen aika tarvitsee oman 
sanakirjansa 
Aikaisemmin kielen ammattilaisil-
la on ollut käytettävissään painettu 
WSOY:n julkaisema Lea Lampénin 
Ruotsi—suorni-suursanakirja ja SKS:n 
julkaisema Göran Karlssonin Iso ruot-
salais-suomalainen sanakirja. Näistä 
Lea Lampénin sanakirja on auttamat-
toman vanhentunut sekä sisällöltään 
että leksikografiselta esitystavaltaan. 
Sen ensimmäinen painos ilmestyi 
vuonna 1972 ja 11., rnuuttamaton pai-
flos vuonna 2003. Karlssonin vuosi-
na 1982-1987 ilmestynyt sanakirja 
on huomattavan laaja, laajempi kuin 
nyt ilmestynyt sanakirja. Sen ansioita 
enempää kuin sen käyttökelpoisuut-
takaan ej pidä vähätellä. Aika rientää 
kuitenkin, ja 20 vuotta on pitkä aika. 
Kieli on elänyt koko sen ajan täysillä! 
Monet uudet asiat ovat tunkeutuneet 
jokamiehen sanastoon. Tarvitsee vain 
ajatella esim. sanoja intrmationssam-
hälle 'tietoyhteiskunta', globalirering 
'globalisaatio. globalisoituminen' ,fler-
kulturell 'monikulttuurinen'ja miljöliot 
'ympäristöuhka', niin oivaltaa, että uu-
den sanakirjan käyttäjäkunta elää en-
laisessa maailniassa kuin Lampénin ja 
Karlssonin sanakirjojen käyttäjät. 

Suonu—ruotsi-ruursanakirjanja Ruot-
si—suoini-suursanakirjan syntyaikojen 
väliä on noin lO vuotta. Koska tieto-
tekniikan kehitys on ollut huimaa tänä 
aikana, sanakirjoja on laadittu varsin 
erilaisissa oloissa. Ennen kaikkea in-
ternetin käyttö on vaikuttanut siihen, 
että käytettävissä on ollut ilmainen 
"korpus", jollaisesta aikaisemmin ej 
voinut uneksiakaan. Internetissä jul-
kaistuja tekstejä ej tietenkään voi lai-
nata sellaisenaan kritiikittömästi eikä 
tekijänoikeuksia loukaten. Internetin 
"korpus" on referenssiaineisto, jonka 
avu 1 la Ruotsi—suorni-suursanakirjan 
hakusanoille parhaimmillaan löytyi 
aivan uusia käyttöyhteyksiä, jollaisia 
ej aikaisemmin ole dokumentoitu mi-
hinkään sanakitjaan. Tällainen sana 
on esim. typ, jonka puhekielistä käyt-
töä merkityksessä ' vaikkapa; esimer-
kiksi; suunnilleen' ej ole dokumentoi-
tu edes vuonna 2003 ilmestyneeseen 
Svenskt språkbruk -kirjaan. Huonoim-
millaan internetin tekstit ovat vain 
huol imatonta kielenkäyttöä, ja inter-
netin esiintymien lukuisuus saattaa 
joskus antaa väärän kuvan jonkin sa-
nan yleisyydestä. Ruotsi ja suomi ovat 
kuitenkin kielinä sen verran pieniä, 
että internetin "korpuksen" massaan 
ej huku niin helposti kuin ehkä eng-
lannin kielessä. Siksi näiden kielten 
sanojen esiintyrnät internetissä ovat 
useimmiten hyvinkin käyttökelpoincn 
referenssiaine i sto. 

Ruotsinsuomen mukanaolo 
historiallista 
Myös kielisosiologiset olot ovat muut-
tuneet Suomi—ruotsi-suursanakirjan 
ilmestymisen jälkeen. Tällä välillä 
suomen kielestä on tullut yksi Ruotsin 
virallisista vähemmistökielistä. Uusi 
sanakirja kattaa neljä virallista kieli-
varianttia: Ruotsin pääkielen ruotsin, 
joka on myös Suomen kansalliskieli, 
toinen kotimainen, ja Suomen kansal-
liskielen suomen, joka on myös yksi 
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Ruotsin virallisista vähemmistökielis-
ta. 

Suomi—ruotsi-suursanakirjan laati-
misen aikoihin aloitettu yhteistyö 
silloisen Ruotsinsuomalajsen kieli-
lautakunnan kanssa on jatkunut myös 
uutta, toisensuuntaista Ruotsi—suomi-
siwrsaiiakirjaa laadittaessa. Kielineu-
voston kielenhuoltajat ovat Kielen ja 
kansanperinteen tutkimuslaitoksessa 
tarkistaneet Ruotsissa käytettävien vi-
rallisten suomen kielen terniien oj-
keellisuuden. Tarkistustyön aikana 
Kielineuvosto joutui tekemään myös 
terminologista työtä, esimerkiksi kun 
Ruotsissa syksyllä 2006 pidettyjen 
vaalien jälkeisen hallituksen uudet 
ministeriöt ja ministerit saivat suo-
menkielisen nimisuosituksen, esim. 
inte graatio- ja tasa-arvoni inisteriö ja 
vanhustenhuolto- ja kansantervevsmi-
nisteri. 

Kielineuvostossa tarkistettuja Ruot-
sin viralliseen kielenkäyttöön tai ruot-
sinruotsin yleiskieleen kuuluvia sano-
ja on sanakirjassa noin 1 100. 

Hakusanoina on myös runsaasti 
Suomessa puhuttavan tai kirjoitetta-
van virallisen ruotsin kielen termejä, 
joista useimmat ovat Valtioneuvoston 
ruotsin kielen lautakunnan suosituk-
sia. Näiden termien tarkistustyön teki 
Eva Orava. Virallisten suomenruot-
sin termien joukossa on esim. valtion 
laitosten nimiä ja ruotsinkielisten la-
kitekstien termejä. Useimmissa tapa-
uksissa sanakirjassa viitataan ristiin 
samaan käsitteeseen liittyvi in ruotsin-
ruotsin ja suomenruotsin termeihin: 
Arbetsnarknadsdepartementet (Ruots) 
Tvöniarkkinarn inisteriö; ks. myös ar-
betsministerium 

arbetsministeri/uni -et -er (erisn määr) 
(Suom) tvöministeriö; ks. myös Ar-
betsmarknadsdepartementet 

Mutta ennen kaikkea sanakirja on 
modernin yleisruotsin ja yleissuomen 
esitys, jossa ruotsin ja suomen kieltä 
kuvataan korostamatta liiaksi kahdes-
sa maassa käytetävien varianttien ero-
ja. Sanakirjan kjell on pääosin käypää 
yleiskieltä niin Ruotsissa kuin Suo- 

messakin. 

Moderni ja selkeä sanakirja 
Ruotsi—suonii-suursanakirjaa laadit-
taessa tavoitteena on ollut helppokäyt-
tölnen sanakirja. Helppokäyttöisyys 
ej tarkoita, että olisi tingitty korkeista 
laatutavoitteista. Sekä taval 1 isen käyt-
täjän että ammattilaisen on löydettävä 
sanakirjasta tarvitsemansa tieto se!-
laisessa muodossa että hän ymmärtää 
lukemansa. Vaikeaselkoisuus ej tee 
sanakirjasta tieteelli stä, eikä sanakirja 
saa olla sellainen, että käyttäjä tuntee 
olevansa tyhmä, kun ej ymmärrä en-
laisten lyhentämis- ja tiivistiimistapo-
jen hämärryttämää tekstiä tai artikke-
lien monirnutkajsta ja monipolvista 
rakennetta. Sanakirjan esityksen taus-
talla on oltava kristallinkirkas analyy-
si kielen sanoista, niiden merkityksis-
tä, taivutuksestaja käytöstä erilaisissa 
lause- ja tekstiyhteyksissä. 

Tällaiset ajatukset olivat johtotähtenä 
Ro otsi—suoini-suursanakirjan raken-
netta suunniteltaessa. Tuloksena on 
sanakirja, jossa mm. jokainen hakusa-
na aloittaa oman kappaleensa: 

militär 
militära/lions 
militärattaché 
jne. 

Yhdyssanat ja johdokset eivät esiinny 
pitkien sana-artikkelien sisällä aliha-
kusanoina. 

Hakusanojen katkaisua pystyviivalla 
on käytetty vain erottamaan hakusa-
nan se osa, johon taivutuspääte liite-
tään: 

ög/a -at -on 

Esimerkeissä ej tätä merkintätapaa 
enää noudateta, vaan hakusanan tai-
punut muoto esitetään kokonaisuu-
dessaan: 

öppna ögonen 
ej siis: 
öppna -onen 

He!ppokäyttöisyyttä lisää myös se, että 

70 - Kieliviesti 412007 



refleksiiviverbejä tai partikkeliverbejä 
ej ole piilotettu pitkiin artikkeleihin 
alihakusanoiksi. Ne esitetään ornina 
sana-artikkeleinaan. Näin sanakirjasta 
on tullut ns. makrorakennepai nottei-
nen. Siinä on siis suhteellisen paljon 
hakusanoja ja vastaavasti sana-artik-
kelit ovat Iyhyempiä ja napakampia. 
Tärnä varmaankin pal velee käyttä-
jää. Tilaa tuhlaantui yllättävän vähän 
tu viimpään esitystapaan verrattuna. 
Omina lihavoituina hakusanoinaan 
ovat nyt esim. verbit söka, söka in, 
söka sig, söka sig bort, söka sig fram, 
söka sig in, söka sig om, söka upp ja 
söka ut. 

Yksittäisten artikkelien rakenne, ns. 
mikrorakenne, on Ruotsi—suonzi-suur-
sanakirjassa yksinkertainen. Merki-
tysten erottelussa käytetty numerointi 
on yksitasoinen, ja numerot ovat kai-
kille käyttäjille tuttuja arabialaisia. 

Jos tarkastelemme Ruotsi-suomi-suur-
.ranakirjan artikkelia ligga, huo-
maamme että siinä on verraten tiheä 
jako numerokohtiin. Alla on esitetty 
tiivistelmänä Ruotsi—suomi-suursa-
nakirjan artikkelin ligga rakenne: 

ligga 
1 maata; loikoa; olla (makuulla) 
2 (olla vaakatasossa) 1 
3 nukkua; maata 
4 sijaita; olla (jssak) 
5 (ollajssak tilassa) 
6 (olla tekemässä jtak) 
7 oleskella; olla (jssakpaikassa tielys- 

sä farkoituksessa) 
8 (ominaisuuksist(i, vhtevdestä tnzs.) 
9 snön konmier inte att ligga2 
10 hautoa 
11 bilen ligger bra på vägen 

Ruotsi-suomi-suursanakirjan tiheäl-
lä numeroinnilla on haluttu helpottaa 
sana-artikkel ien rakenteen hahmotta-
mista ja informaation löytämistä ar-
tikkeleista. 

Tietoyhteiskunnan sana-
kirjassa paljon termejä 
Tämän päivän Ruotsi ja Suomi ovat 
mitä suurimmassa määrin tietoyh-
teiskuntia. Koulutustaso on korkea ja 
ihmiset lukevat ja keskustelevat mo-
nenlaisista asioista. Yhä useammat 
kansalaiset joutuvat jokapäiväisessä 
elämässään tekemisiin monen en-
koisalan termien kanssa. Tämä kävi 
selväksi jo kymmenen vuotta aikai-
sernmin Suoini-ruotsi-suursanakirjaa 
laadittaessa. Ruotsi—suonn-suursana-
kirjaa laadittaessa kehittyi ajatus uu-
den erikoisalalyhenteen mukaan otta-
misesta WSOY:n sanakirjojen lyhen-
neluetteloon. Tämä lyhenne on vmp 
(ympäristönhuolto; ympäristötiede). 
Sanakirjassa on 200 ympänistötermik-
si luokiteltua hakusanaa. Uuden en-
koisalalyhenteen myötä uusi sanakirja 
heijastelee 2000-luvun maai lmaa. 

I<i ,:/oitta/a  on Ruof. i-suoni i -situivanakirjan 
päätoinittaja 

lise Cantell—Anu Hietala—Jenni Hurri—Johanna Månsus—Anja Sarantola: 
Ruotsi—suoini-suursanakirja. Helsinki 2007 :WSOY 
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kuotsissa väiteltyä 
Suornen kielen tutkirnuksessa Ruotsissa on tapahtunut paljon vuonna 2007: 
vuoden aikana tarkastettiin kolme väitöskirjaa, mikä on epätavallisen suuri 
määrä. 

Merlijn de Smit väitteli 19. tamrnikuuta Tukholman yliopistossa. 
Vastaväittäjänä toimi professori Rairno Anttila UCLAn Yleisen kielitieteen 
laitokselta Yhdysvalloista. 
De Smitin väitöskirjan nimi on Language contact and structural change: 
An old Finn/sh case studv. Väitöskirjassaan de Smit tutkii ruotsin kielen 
vaikutusta suorneen sekä vaikutusmekanismeja. Tutkimusmateriaali koostuu 
kuudesta lakitekstiri käännöksestä vuosilta 1580-1759. 

Paula Ehrnebo puolusti väitöskirjaansa Heter Vägverket Tielaitos eller 
Tievirasto på finska?: Benämningar på svenska samhälls,fånomen / 
sver/gefinska tidningar 27. huhtikuuta Tukholman yliopistossa. Väitöskirja 
esiteltiin Kieliviestin numerossa 3/2007. 

Riitta-Liisa Valijärvi puolusti väitöskirjaansa Uppsalan yliopistossa 6. 
lokakuuta. Vastaväittäjänä toirni professori Fred Karlsson Helsingin yliopiston 
Suornenja yleisen kielitieteen laitokselta. 
Valijärven väitöskirjan nimi on A Corpus-Based Stud.v,  on the Degrees of 
Lexicalization and Grammaticalization of Finn/sh Con verhs. Valijärvi 
tutkii väitäskirjassaan suornen konverbien (esirn. yllättäen, juurta jaksain, 
huolimatta) leksikalisoitumista ja kieliopillistumista. Tutkirnusmateriaal i on 
koottu 1990-luvun suomalaisista sanomalehdistä. 

R. H. 

I<ieIikirjaI Iisuutta 
Eronen, Riitta: Uudissanat 	 Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas. 
rötösherrasta salarakkaaseen. Otava 	Kotimaisten kielten 
2007. 255 s. 	 tutkirnuskeskuksenjulkaisuja 147. 

Kotirnaisten kielten tutkimuskeskus 
Heikkinen, Vesa: Kielen vo/rna. 	2007. Nid., 262 s. 
Gaudearnus 2007. 184 s. 

internetpuhelusanasto. TSK 37. 
Sanastokeskus TSK ry. 2007. 37 s 

Iso sivistv'ssanakirja. WSOY 2005 
535 5. 

Jarva,Vesa & Nurmi, Timo: Oikeeta 
suornee. Suornen puhekielen 
sanakirja. Gummerus 2006. 511 s. 

Monikielinen Euro oppa. 
Kielipolitiikkaaja käytäntöä. Toim. 
Marj ut Johansson ja Riitta Pyykkö. 
Gaudeamus 2005. 374 s. 
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Kiviniemi, Eero: Suomalaisten 
etuniinet. Suornalaisen kirjallisuuden 
seuran toimituksia 1103, 2006. 431 s. 

Kuukernuppi. Vanhojaja uusia 
lastenloruja. Toirn. Ulla Lipponen. 
Suomalaisen kirjallisuuden seura 
2007. 130s. 

Leino, Pirkko: Pilkulleen! Opas 
välimerkkien käyttöön. Otava 2006. 
192s. 

Luukkonen, Marsa: Hauskaa 
kielenhuoltoa! Kielenhuollon opas. 
WSOY 2006. 430 s. 



Lyyra. Toivo: Toikku : karjalaista 
murresanasloa, Ylä- Vuoksen alueella 
puhutlua. Karjala 2006. 70 s. 

Pako- fa pe/astussaflasto. Brand-
och räddningsordlista. TSK 33. 
Termiriologicentralen TSK 2006. 
350s.  

Penttonen, M atti: Kar/aI-suomi-kar-
jal sanakniigu. Karjalan Kielen 
Seura 2006. 402 s. 

Tammi, Jan: Suuri kirosanakirja. 
WSOY 2007. 616s. 

Työsuojelusanasfo 
Arhetarskyddsordlista TSK 35. 
Sanastokeskus TSK 2006. 306 s. 

Vuosikvmnien E(]-suoinea. 
Toim. Aino Piehi ja lnkaliisa 
Vihonen. Kotimaisten kielten 
tutkimuskeskuksenjulkaisuja 142. 
2006. 88 s. 

Sillä tava/la! Toim. Pirkko Muikku-
Werner. Kustannusosakeyhtiö Tarnrni 
2006.234s. 

Itsenäistyvän Suomen 
itsenäistyvä kieli 

Mitä Suomen itsenäistyminen 90 
vuotta sitten merkitsi suomen kielel-
le? Vastausta etsittäessä on katsottava 

Taru 	kahteen suuntaan: ej vain vuodesta 
Koleh,naineiz 1917 eteenpäin vaan myös siitä taak-

sepäin. Tarkastelen siis, millaisin toi-
min suomen kieltä kehitettiin yhteisen 
kansakunnan kieleksi jo ennen itse-
näistymistä ja millainen kielitilanne 
oh, kun Suomi sitten itsenäistyi. 

Kohti yhteistä kieltä 
Kun 	yhteydet Ruotsi in katkesivat 
1809 ja Suomi liitettiin Venäjään, 
"Suomen Suurruhtinaskunta" oli kie-
Ieltään jakautunut kahtia: etelä- ja län-
sirannikohla puhuttiin ruotsia, muuahla 
suomea. Suomen kieli taas oli jakau-
tunut moniin murteisiin. Virkakieli 
ja koulutuksen kieli oli ruotsi (myös 
latina), joten hahhinnon virkamiehetja 
muu sivistyneistö ohivat enimmäkseen 

ruotsinkiehisiä eivätkä edes osanneet 
suornea, joka taas oli tahonpoikaisen 
enemmistön kieli. 

On 	tietenkin muistettava M ikael 
Agricolan suuriarvoinen työ suomen 
kirjakielen luomisessa 1500-huvuhha, 
samoin hänen seuraajiensa työ Raa-
matun, virsikirjan ja muiden kirkohhis-
ten kirjojen tuottamisessa. Lakiteks-
tejäkin suomennettiin jo 1500-1600-
luvun vaihteessa, vaikkakin ensim-
mäinen painettu lakikirja saatiin vasta 
1759. 

Monisatavuotinen yhteys Ruotsiin 
ja sinne keskittynyt hahhinto oli vai-
kuttanut siihen, ettei suomi ohlut pääs-
syt kehittymään hahhinnon kieleksi. 
Valtiohhisen yhteyden katkettua oltiin 
kielehhisesti uudessa tihanteessa. Nyt 
oli mahdohhista ryhtyä huomaan kieltä 
(kirjakiehi), joka vähitehlen syrjäyttäisi 
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ruotsin virkakielenä ja jolla voitaisiin 
hoitaa kaikki yhteiskunnan asiat. Näin 
Suomi löytäisi vähitellen kansallisen 
ja kulttuurisen identiteettinsä. Suo-
men autonominen asema omine hal-
lintorakenteineen antoi tähän hyvät 
mahdollisuudet. 

Kirjakielen luominen 1800-
luvulla 
Jo 1800-luvun puolella ponnisteltiin 
määrätietoisesti sen puolesta, että 
Suomeen saatai sim "korkei mpaankin 
hengenviljelyyn taipuva" kieli. Yhtei-
sen kielen edellytys oli sellaisen kieli-
muodon luominen, joka yhdistäisi en 
murteet. 1 800-luvun alussa oli alkanut 
yhä enemmän kuulua ääniä, että van-
ha kirjakieli, ns. pipliasuomi, perustui 
liian yksipuolisesti länsimurteisiin ja 
sitä tuhisi rikastuttaa muidenkin mur-
teiden aineksilla. Piti pyrkiä kielimuo-
toon, joka tyydyttäisi niin hänsi- kuin 
itämurteidenkin edustajia. Tehtävä 
ci ollut heippo, ja siksi tätä kielen 
kehittämisen vaihetta kutsutaankin 
"murteiden taisteluksi". Yhtenäinen 
suomen kirjakieli alkoi kuitenkin hah-
mottua 1 840-luvuhle tultaessa. Tosin 
murrekiistoja käytiin vie!ä pitkään. 

Yleisesti ymrnärrettävän kielen ke-
hittämiseen 1800-luvulla hiittyi myös 
suomenkielisen oppisanaston luomi-
nen. Mainittakoon esimerkiksi VÖP 
mari Kilpisen monet hyvät sepitteet, 
kuten geometrian käsitteet suure, pis-
te, kuvio, ympvrä, tai tärkeät sanat tie-
de, taide, väite, mielle, tunnejavksilö. 
Ahkerin sanansepittäjä oli kuitenkin 
Elias Lönnrot, jonka nimissä ovat 
mm. monet valtio- ja yhteiskuntaelä-
män sanat, kuten itsenäinen, kunta, 
ruhtinaskunta, tasavalta, hallin to, ja 
lakisanat irtaimisto, jäärnistö, jäljen-
nös, siyte, syvtfqfä. Unohtaa ci sovi 
myöskään hänen perustavanlaatuista 
panostaan lääketieteen (kuume, las-
kimo, valtimo) tai vaikkapa kasvisa-
naston alalla: hede, emi, teriö, verhiö,  

helve, noekko, palho, mykerö, kärhi 
jne. Vierasperäisiä termej ä suomenta-
mahla edistettiin sivistyksen !eviämis-
tä vieraita kieliä osaarnattomienkin 
keskuuteen, yhteiseksi omaisuudeksi. 
Lönnrotin 1 870-luvuhla julkaisema 
laaja suomalais-ruotsalainen sanakir-
ja edisti myös merkittävästi tätä pyr-
kimystä. 

Kolmas tärkeä kirjakielen kehit-
tämisen ja vakiinnuttamisen alue oh 
"käytännöhhinen kielenviljely" eli pyrki-
mys yhteisiin kielen normeihin. Nekin 
ohivat alkuun paljolti kompromisseja en 
murre-edustusten vähih!ä, kuten t:n hei-
kon asteen merkintä d:hlä (padan), 
josta kiisteltiin pitkään, sekä k:n aste-
vaihtelu eräissä äänneasernissa (härän 
vai häijän, pelon vai pelvon). Paljon 
vaivannäköä aiheutti vierasperäisten 
sanojen ja vieraiden nimien kirjoitus-
asun vakiinnuttaminen työjatkui pit-
kähle 1 900-luvuhle. Monia lauseopilhi-
sia ongelmia oli myös ratkottava. 

Venäjän asenne suomen kie-
len kehittämiseen 
Venäjä suhtautui aluksi hyvin suo-
peasti siihen, että Suomi pyrki myös 
kiehehhisesti eroon Ruotsista; edistihän 
se sopeutumista uuden vahhanpitäjän 
ahai suuteen. Valtaosa Suomen ruotsin-
kiehisestä sivistyneistöstä sen sijaan 
vastusti suomalaistam ispyrkimyksiä. 
Puhkesi suoranaisia kiehiriitoja, ja 
keisari Nikohai 1:n korviin saakka he-
vitettiin huhua, että suomahaisuushiike 
intomiehisyydessään on suorastaan 
yhteiskunnahhe vaarahhinen. Niinpä 
hahhitsija saatiin vuonna 1850 anta-
maan kiehto, jonka mukaan suomen 
kiehehhä ci saanutjuhkaista muuta kuin 
uskonnohhista ja taloudehhista kirjahhi-
suutta. 

Uusi keisani, 1855 vahtaan tuhhutAhek-
santeri II, edisti suomen kielen ase-
man vahvistamista antamahha vuonna 
1863 kiehiasetuksen, joka virahhistaisi 
suomen kielen aseman ruotsin ninnahha 
vuoteen 1883 mennessä (vahvistettiin 
vasta 1902). Asetus merkitsi, että suo-
rnahaiset saattoivat vähitehhen hoitaa 
asioitaan omalha kiehehhään. Asiakinjat 
ja myös kirkonkirjat suomenkielistyi- 

Vierasperäisiä termejä suomentamalla 
edistettiin sivistyksen leviämistä kan-
san keskuuteen. 
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vät, ja mm. suomalaisten etunimistä 
alettiln käyttää kansankiel isiä muoto-
ja (esim. Per, Peter> Pekka). 

Kieliasetuksen seurauksena myös 
suomenkielinen koululaitos alkoi ri-
peästi kehittyä; suomen kie!ellä voitiin 
plan opiskella kansakoulusta yl iopis-
toon saakka. Syntyi suomenkielinen 
sivistyneistö ja luoti in suomenkieli-
nen kulttuurielämä, mm. alkoi ilmes-
tyä lisää suomenkielisiä sanomaleh-
tiä (Uusi Suometar 1869, Päivälehti 
1889), kirjapaino Otava perustettiin 
1890, ja suomalainen teatteri aloitti 
1871. 

Samaan alkaan ruotsin kielen val-
ta-aseman heikkenemisen kanssa al-
koi 1 800-luvun loppupuolella tulla 
yhä tiukempia venäläistämisen merk-
kejä. Vuonna 1891 määrättiin, että 
siviilivirkoihin nimitettäviltä tullaan 
vaatirnaan vähitellen venäjän kielen 
taitoa. Vuonna 1 899 keisari antoi ns. 
helmikuun manifestin, jolla tähdättiin 
mm. hallintokielen venäläistämiseen. 
Asetuskokoelmassa tull venäjän kieli  

alkutekstiksi, suomi ja ruotsi kään-
nöksiksi. Valtion kouluissa lisättiin 
tuntuvasti venäjän kielen opetusta. 

Manifestista lasketaan alkaneeksi ns. 
ensimmäinen sortokausi, joka päättyi 
suurlakkoon 1905. Olojen hetkeksi va-
pautuessa Suomessa toteutettiin val-
tiopäiväjärjestyksen uudistus vuonna 
1906: säätyvaltiopäivistä siirryttiin 
yksikamariseen eduskuntaan ja toteu-
tettiin yleinen ja yhtäläinen äänioike-
us. Se merkitsi myös puoluepolitiikan 
alkua. 

Toinen venäläistämisaalto alkoi 
1908 ja kesti vallankurnoukseen asti 
(ns. toinen sortokausi). Sen toimia oh 
mm. yhdenvertaisuuslaki 1912, jos-
sa säädettiin venäläisten oikeuksista 
virkoihin Suomessa. Venäjän kielen 
tuntimäärää lisättiin tuntuvasti jo al-
keisopetuksessa, rnikä edellytti tieten-
kin myös sitä, että venäjä määrättiin 
pakohhiseksi oppiaineeksi seminaarei-
hin. 

Sortokausien venäläistämistoimet 
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vaikeuttivat suornen kielen asemaa 
ja masensivat mieliä niissä seurois-
sa, joissa oli tehty työtä kielenkäytön 
edistämiseksi. Epätoivon mutta myös 
uuden toivon mielialat heijastuvat mo-
nista senaikaisista kitjoituksista, kuten 
Kotikielen Seuran (per. 1876) vuosi-
kertomuksesta 1904-1905: "Osanotto 
kokouksiimme on rnelkoisesti vilkas-
tunut. Johtuuko se siitä, että nuori-
son mieliin on virinnyt uusia toiveita 
maallemme ja äidinkielellemme koit-
tavasta valoisammasta ajasta - on 
vaikea sanoa". Seuran 40-vuotisjuhla-
katsauksessa 1916 kirjoitetaan: "Seura 
on askarrellut pienissä tehtävissä tietä-
en, että näistäkin on hyötyä synnyin-
maalle ja kansallemme. Se on luotta-
nut vakaasti siihen, että oman kansan 
kielen ja kansan muistojen tutkiminen 
on niitä henkisten pyrintöjen aloja, 
joihla vähäinenkin kansa parhaiten voi 
todistaa olemassaolo-oikeutensa." 

Itsehallinnon turvin Suomi saattoi 
toteuttaa monia, mm. kielipolitiikkaan 
hiittyviä uudistuksia. 

Kaikkiaan Suomen autonominen 
asema 1 800-luvuhla mahdohlisti ke-
hittymisen kohti itsenäistä valtiota: 
Suomehla oli oma keskushallinto ja 
virkamiehistö. Itsehahhinnon turvin se 
saattoi varsin vapaasti toteuttaa monia 
yhteiskuntaelämään, talouteen, sivis-
tyselärnään ja myös kielipolitiikkaan 
liittyviä uudistuksia. 

ten presideniti, kansler/ja min isteri. 

Ensirnmäisiä asioita Venäjän valhas-
ta päästyä oli venäläistämismääräysten 
purkaminen. Näkyvä muutos tuhi pian 
katukihpiin, kun niistä poistettiin ve-
näjän kiehi. Myös Venäjän yhteydestä 
muistuttavia katujen nimiä poistettiin: 
Hehsingissii muutettiin mm. Nikolain-
katu Snellmaninkaduksi, Viadimirin-
katu Kalevankaduksi ja Konstanti-
ninkatu Meritullinkaduksi. Sen sijaan 
"Suurkaduksi" ehdotettu Aleksante-
rinkatu jäi hopulta ennahleen muis-
tuttamaan menneestä, samoin jäi Se-
naatintorin nimi ehdotetun Suurtorin 
rinnahle; sen varrehla sijaitsevan IV/ko-
lainkirkon nimi tosin muuttui Suurkir-
koksi (nykyisi n myös Tuomiokirkko). 
Venähäisvaikutusten 	häivyttäm i nen 
näkyi muutenkin paikannimissä: mm. 
Nikolainkaupungin nimi muutettiin 
takaisin Vaasaksi. Myös venäläisten 
sukunimien hahtijat, etenkin off
hoppuisten, hahusivat nimistään ylei-
sesti eroon. - Itsenäisyyden huumassa 
nimettiin moneen kaupunkiin Itsenäi-
syydenkatu ja Vapaudenkatu. 

Sanastosta voi edelleen poimia 
uudehkoja venähäisiä lainoja, kuten 
pomo, rokuli, rosvo, sissi, toveri, ka-
pakka, putka, rukkanen, patukka, p0-
rukka, rospuutto ja tarina. Muuten 
näyttää sihtä, että venäläiskausi jätti 
kieleemme varsin vähän jälkiä; ai-
nakaan senaikaisissa suomen kielen 
käyttöä koskevissa kirj oituksissa ei 
j uuri käsitehty venäjän vaikutusta. 

Itsenäistymisen vaikutus 
kieleen 
Kuten todettu, Suomi oli itsenäisty-
essään valtiorakenteeltaan jo varsin 
kehittynyt. Kun raastavasta sisäl hisso-
dasta oli selvitty ja kuningashaaveet 
haudattu, Suomi siirtyi uuteen valtiol-
liseen olotilaansa melko Iuontevasti. 
Myös uuden, tasavahlalle rakentuvan 
hal hitusrnuodon huomisessa tarvittava 
sanasto olijo enimmäkseen olemassa, 
kuten tasavalta (Lönnrotihla), hallitus 
(1544), eciuskunta (1853) ja valtioneu-
vosto (1865). Käyttöön tulivat myös 
monet kansainvähiset lainasanat, jotka 
oli jo aiemmin saatu ruotsin kautta, ku- 
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Suomalaisuuden korostus 

Juuri itsenäistynyt Suomi oli taas kes-
kehlä kiehitaistehua. Vuonna 1919 hy-
väksytyssä halhitusmuodossa suomen 
ja ruotsin kieli saivat kansalliskielen 
aseman, mutta sen tulkinnasta ja so-
veltamisesta kiistehtiin. Eduskunnan 
ensimmäisiä tehtäviä olikin saada 
asia järjestykseen lailha (1919). Sen 
mukaan virkakieli määräytyi virka-
alueehla asuvan enemmistön mukaan, 
minkä johdosta keskusvirastojen vir-
kakieheksi tuhi suomi. Ruotsinkiehiset 
vastustivat hakia jyrkästi, ja vuoden 
1922 kiehilaissa onkin monia hieven-
nyksiä ja täsmennyksiä ruotsinkiehi- 



sen vähemmistän oikeuksien turvaa-
miseksi. 

Suomen kielen kehittämiseksi jat-
kettiin rnonia 1800-luvulla alkaneita 
toimia. Suomalaisuus oli tärkeä arvo, 
ja käytännössä se merkitsi muiden 
kielten vaikutuksen, etenkin ruotsin, 
vastustamista. Se näkyi muun muassa 
sukunimien innokkaana suomalaista-
misena, jota oli esiintynyt aaltoina jo 
1 800-luvun loppupuohella, voirnak-
kaana sortokausien vähissä 1906-07 
ja vielä 1930-luvun puolivälissä. Tyy-
pillisiä nimisuomennoksia vuosisa-
dan alkupuolehla ohivat mm. Sinisalo, 
Hurmerinta, Sinervo ja Salokannel. 
1930-luvuhla alkoi ohla myös "epäkie-
lisiä" nimiä, kuten Nurmio ja Erti. 

Suomalaistamisen kohteena ohivat 
tietenkin myös lainasanat. Erityisesti 
1927 pohdittiin yleisten vierasperäis-
ten uudissanojen korvaamista kotoi-
sihla. Perustettiin toimikunta, jonka 
työn tuloksena monissa lehdissä jul-
kaistiin omakiehisten uudissanojen 
käyttöä suosittava kirjoitus "Tulem-
meko omihlamme toimeen'?" Siinä 
myös vedottiin lukijoiden apuun vie-
rasperäisten sanojen korvaamiseksi 
kotoperäisihlä vastineilla. Suonialais-
tamisen ohehla aherrettiin kieleen jo 
vakiintuneiden vierassanojen kirjoi-
tussääntöjen laatimiseksi (agronoomi 
> agronomi; senati > senaatti; suhu-
ässän merkintä jne.). Luettelon "Vie-
rasperäiset sanat" ilmestyminen 1920 
vakiinnutti sääntöjä. 

Huonoa ja hyvää suomea 
"Puhtaan" suomen ihannointi näkyi 
myös kielenkäytön oppaissa, joita al-
koi vähitehlen ilmestyä. Niissä keskei-
senä periaatteena oli taistelu kieleen 
"pesiytyneitä" ruotsalaisuuksia vas-
taan. Ennen muuta on mainittava E. 
A. Saarimaan opas "Huonoaja hyvää 
suomea" (1930). Siinä kiinnitettiin 
runsaasti huorniota "ruotsinvoittoi-
suuksiin" eli svetisismeihin, joiden 

torjunta on sitten periytynyt oppaasta 
toiseen ja leimannut vahvasti koko 
kiehenhuoltoa. Muiden mainintojen 
hisäksi oppaan lopussa on erikseen 
luku "Muukalaisuutta sanojen merki-
tyksessä". 

Tässä muutarnia ruotsalaismainin-
toja Saarirnaan oppaasta: "Tärnä lau-
setapa hienee ruotsin kielestä saatu" 
(hinta Suomen rahassa > rahana); 
"Toisissa tapauksissa on suomen kie-
lessä käytettävä tulosij aa ruotsinvoit-
toisen olosijan asemesta" (Snehlma-
nin patsas pystytettiin Helsingissö > 
Helsinkiin); "Virheen sitkeähenkisyys 
johtuu kai siitä, että vastaava lauseta-
pa on ruotsissa aivan yleinen" (emme 
ohleet tilaisuudessa kuulernaan); "Hy-
vin epäsuornalaiselta kuuluu:" (ei 
varmuudella > varmasli tunneta); 
"Adjektiivien käytössä on eräs hyvin 
tavahlinen ruotsinvoittoisuus" (kado-
tettu pienempi > pienehkö rahasum-
rna); "Suornalainen ei kaiketi ilman 
ruotsin kielen vaikutusta ohisi ruven-
nut sanomaan matkustavansa laivalla, 
junalla" (> laivassa, junassa). To-
dettakoon, että svetisismit eivät enää 
ole keskeisiä kielenhuollon ohjeiden 
perustelussa; joitakin tällaisia ohjeita 
on päinvastoin ryhdytty purkarnaan. 

ltsenäisessä Suornessa virisi vähi-
tellen, talouden elvyttyä, monipuo-
hinen kuhttuuriehämä: opetus ja tiede 
kehittyivät, uusia hehtiä alkoi ilmestyä 
ja kirjalhisuus kukoistaa. Kielen run-
sas käyttö kehitti kieltä edelleen. Tär-
keä apuneuvo kielen rnonipuohiseen 
käyttöön oli ensimmäinen haaja oma-
kielinen sanakirja, Nykysuomen sana-
kiija, jota ahettiin koota jo 1 920-luvun 
lopuhla ja joka ilrnestyi kuusiosaisena 
1950-huvulla. Se osaltaan edisti sitä, 
että suomen kielestä tuhi itsenäisen 
Suomen yhteinen kiehi. 

Kirjoittaja toirnii tutkijana Kotimaisten kiel-
len tutkiniuskeskuksessa. 
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Xjjsyrnysiä 

Burma vai Myanmnar? 

Viestimet ovat viime aikoina raportoineet Aasian väkivaltaisuuksista. 
Muun muassa munkit ovat osoittaneet mieltään Burniassa. Miksi 
jotkut viestimet raportoivat, että samat Ievottomuudet ovatkin olleet 
Myanmnarissa? 

Kalle 

Burman viralljnen nimi on vuodesta 1989 lähtien ollut Mvan;narin liitto 
(ruots. Unionen Myanmar), lyhyemmin Myanmar. Tuolloin myös sen entinen 
pääkaupunki Rangoon sai uuden nimensä Yangon. Nimenmuutoksista päätti 
hallitseva sotilasjuntta. Oppositiolle maa sen sijaan on edelleen Burma. 

Muun muassa YK ja suuret kansainväliset uutistoimistot ovat omaksuneet 
/Vlvanmar-n i men. EU taas on päätynyt kompromissi muotoon Burma/Mvanmar. 
Suomen viranomaiset ja päivälehdet käyttävät nimitystä Mvanmar, vaikka 
puhekielessä Burma-nimi on edelleen yleinen. Sen sijaan esimerkiksi Ruotsin 
ja Ison-Britannian viestirnissä puhutaan johdonmukaisesti Bur,nasta. 

Myanmarin kansalaisen virallinen suomenkielinen nimitys on myanmarilainen 
(ruots. burmes/myanmares). Kansanryhmiä maassa on toista sataaja suurin 
niistä ovat hurmalaiset (burmaner). Virallinen kieli on edelleen nimeltään 
burman kieli eli burma (burmesiska). 

H. E. 

Haastatteluun ase heiluen? 

Onko ruotsinkieliselle käsitteelle skf utjärnsreporter hyvää suomenkielistä 
vastinetta? 

Aseeton 

Ruotsin arkikielinen sana skjutjärn on suomeksi lähinnä paukku- tai reikärau-
ta. Kielitoimiston sanakirjassa on käsite revolverihaastattelu ja se määritellään 
haastatteluksi jossa esitetään nopeita suoria kysymyksiä (us. hyökkäävään 
sävyyn). Tämän mallin mukaan voidaan hyvin puhua myös revolverihaastatte-
lijasta ja miksei siis myös tarpeen mukaan revo/verireportterista, revolveritoi-
mittajasta tai revolverijournalistista. 

H. E. 

Tervetuloa pernteiseen 
kielenhuoftoseminaarjjn! 

Aika: perjantai 18. huhtikuuta 2008 kb 9-16.30 

Paikka: Suomen instituutti, Snickarbacken 4, Tukholma 

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

on vahvistettu. 
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Joululaulujen alheet melko 
muuttumattomia 

Marja 
Räi/iä 

Joululaulut ovat aika vakiintuneita 
eikä niiden tarjonnassa eikä suosios-
sa tapahdu paljonkaan uudistumista. 
Joitakin sanoituksia on tosin muokat-
tu nykyaikaisemrniksi. Uudistukset 
liittyvät yleensä virsikirjojen uusi-
misiin. Virsi 21 Suomen virsikitjassa 
alkaa edelleenkin Enkeli taivawi lau-
sin näin, kun se taas Ruotsin kirkon 
suornenkielisessä virsikirjassa alkaa 
sanoin Tuon teille ilosanonian. 

Suomessa ja ruotsinsuornalaisten pa-
rissa lauletaan adventtiai kaa värittä-
vissä Kauneimmat joululaulut -tilai-
suuksissa enimrnäkseeen perinteisiä 
lau luja vuosittai n koottavasta Suornen 
lähetysseuran lauluvihkosta. 

Näihin kuuluu esimerkiksi tanska-
laisen kirkkoherran, Ferdinand Fen-
gerin 1850-luvulla löytämä sleesialai-
nen lähetyslaulu, sävelmältään vanha 
pyhiinvaeltajien hymni 1200-luvulta. 
Toivioretkellä-laulun suornalaisen kie-
liasun loi Hilja Haahti. Laulu alkaa 
sanoilla IVIaa on niin kaunis. 

Hyvin vanha laulu on myös Heinil-
lä härkien kaukalon, joka on peräisin 
1600-luvun Ranskasta. Sen viirnei-
sessä säkeistössä onkin selkeä kris-
tillinen kielikuva: -- ristillä rinnalla 
ryövärin / nukkuu uhri puhtahin. 

Suomalaiseen jouluun on juurtunut 
Veikko (Vexi) Salmen sanoittama Sy-
dämeeni joulun teen. On jouluvö, sen 
svvä rauha leijuu sisimpään / kuin oj-
sin osa suurta kaikkeutta --, -- mie-
leen hi/jaiseen / raas Jeesus-lapsi 
synrvy uudelleen. Laulun sanoma si-
joittuu jonnekin eksistenssifilosofian 
ja elämän teologian välimaastoon. 

Viktor Rydbergin Tonttu 1800-lu-
vulta on vak iinriuttanut paikkarisa jou-
lulauluna, vaikka se onkin kuvaus 
maaseutuidyllistä ja kansan haltijaus-
komukseen kuuluvasta talon tontusta,  

joka töittensä lisäksi sekin pohtii ole-
rnassaolon arvoituksia: Tonttu luinois-
sa kuutamon / kuulevinaan ajan vir-
taa on, / miettii minne se vienee, / ,nissä 
sen lälide lie,iee (suom. Yrjö Jylhä). 

Rauhan asialla 
Joululaulujen sanoituksissa yhä vallit-
sevia elementtejä ovat rauhan, kiireet-
tömyyden ja hiljaisuuden kaipuu. Pe-
rinteisen, vuonna 1909 suomennetun 
En etsi valtaa, loistoa ensi rnmäisessä 
säkeistössä pyydetään -- ja rauhaa 
päälle maan --,ja vielä säkeistön päät-
teeksi -- vaan rauhaa päälle maan. 
Uudemmassa, Niilo Rauhalan suo-
mennoksessa: Ej valtaa, kultaa, lois-
roa, -- vaan Luojan olkoon kunnia ja 
rauha päällä maan ollaan lähempänä 
Topeliuksen alkuperäistekstiä kuin al-
kaisemmassa suomennoksessa, jonka 
rauhanjulistukseen 1 ienevät vaikutta-
neet epävakaiset olot ja Venäjän uhka. 
Topeliuksen ruotsinkielisen tekstin 
Giv mig Guds ära, änglavakt och över 
jorden frid-- viimeisessä säkeistössä 
pyydetään -- kom helga julefrid. 

Katri Helena Kalajoen Joulumaa-
laulussa (1989) toivotaan: Voi, jos jos-
tain saada voisin ,suuren puurokau-
han, sillä antaa tahtoisin inä ,naa-
ilmalle rauhan! Laulussa todetaan 
myös -- joulumaa on muntakin kuin 
tunturitja lunta, Joulumaa on ihrnis-
mielen rauhan valtakunta. Eikä sinne 
matka silloin kovin kauan kestä, Jou-
lunaa jos jokaiselta lövtvv svdämes-
tä! 

Tuntuu kuin edellinen laulu olisi syn-
tynyt vastaiskuksi 1970-luvulla riehu-
neelle kaupalliselle joulumaa-idealle. 
Perinteinen Korvatunturi sai väistyä 
Kari Tuomisaaren tekstissä: Kun tulet 
vain tuntureiden taa, totta toki täältä 
löytyy Joulupukin maa. -- Kun pukki 
klas lahjat lahjoittaa, niissä lukee 
aina Made in Joulupukininaa. 
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Mauno Isolan kirjoittarnassa Me kävm-
me joulun viettohon varoitetaan kai-
ken turhan ajattelemisesta ja muistu-
tetaan joulun sanomasta: -- suun ruo-
ka, juoma, meno muu - / laps hankeen 
hukkuu, iin/ioittuu. 

Sama teema uusin sanoin toistuu 
Jukka Salmisen laulussa Joulu saapuu 
jokaiselle (1995): Tähti ja kuusi, Rh-
tvkin uusi, siinäkö joulu on? Lapsen-
ko juhlaa paljon kun tuhlaa, siinäkö 
joulu on? Kertosäkeessä tulee esille 
joulun ydin: Joulu saapuu jokaiselle, 
lapselle ja aikuiselle. Svdäiniimine 
joulun lahja sejinen luona annetaan. 

Lahjan tuojat ja saajat 
Varsink in Pohjois-Amerikasta tu! !eet 
kevyen musiikin genreen kuuluvat 
Santa C!aus -ku!ttia edustavat jou!uis-
ke!mät kertovat lentävistä poroista ja 
punapukuisista tontuista vahtiparaa-
teineen ja armeijan kuria muistutta-
vine käskynjakotilaisuuksineen: Tont-
tujoukko huom jo ja katse oikeaan. 
Tonttuarmeija on tok 1 suomalaisilla-
kin omasta takaa. Martti Helan van-
hassa laulussa tonttuarmeija on -- ur-
hokas suuri / vahva kuin muuri --, ja 
sillä on johtajanaan -- joulunpa pukki 
/kapteeniukki - -. 

Korvatunturista ja poro!la liikku-
vasta pukista ej ollut tietoakaan suo-
malaisen kansanlaulun Pukki ove/la 
kolkuttaa syntyaikoihin: Poispäin puk-
kl taas ,natkoaa, / muualla lapset ne 
odottaa. / Hänen on kävtävä vmpärl 
maan / pitkissä peninkulinasaap-
paissaan. 

Vielä 1 950-luvun a!kupuolella jou-
lulahjojen valmistuspaikaksi Sofie 
Litheniuksen laulussa esiteltiin Sini-
vuoret, missä tontut takoivat pajassaan 
ilman työnjohtajaa: -- somat lahjaset / 
kukin tonttu tuo / hyvän lapsen 11(0. 

Kiltteyden myytti elää sitkeässä ja 
lahjojen saanti on yhtä tiukassa kuln 
ennenkin. Korvatunturin ilmeisesti 
pätkätöitä tekevä tonttu onkin työsuh-
teessa Jou!upukkiin eikä pukinmuo-
rin hellässä hoivassa, kuten pan su-
kupolvea sitten vielä uskoteltiin. Työ- 

markkinasanastokjn kelpaa riimiksi 
Vexi Salmen sanoitukseen: Tonttu 
Torvinen on sala iucn / ja joulupukin 
tärkein alainen / hän urkkii kurk-
kli vakoilee ja säten raportol / kelle 
pukki tänä vuonna lahjat antaa voi. 
Verkkosivu!ta Kamalimmat jou!ulau-
lut löytyi seuraava mielipide: "Tästä 
ej ralli enää paljon rasittavammaksi 
muutu. Todella ärsyttävä kyylä tuo 
Tonttu Torvinen." 

Syömäjuhla 
Sekä vanhat että uudet joululaulut ker-
tovat myös syömisestä, kuten kansan-
laulussa Joulu on taas, joulu on taas, 
kattilat täynnä puuroo. 

Sauvo Puhti!an suomer,tamassa, 1950-
luvun Nisse-polkassa elälmet viettä-
vätjoulua utopiayhteisössä, niin pedot 
kuin joulupöytään yleensä ruokana 
kuuluva sikakin: -- on Nallekin nous-
rut inaistainaan nyt puuroa tonttujen. 
Nvt läävästä saapuvat Nisset ja Nas-
sut apilan Iehti suus 

Tälle laululle Juice Leskisen Sika 
muutarnan vuosikymmenen takaa 
sopli inhorealistiseksi vastakohdak-
si. Juice lainaa Alpo Noposen säettä 
laulusta Kun joulu on: On älti laitta-
nut kystä ky/lä --, ja jatkaa -- sinap-
pihuntu on sia/la vllä. Hyvän tahdon 
ja rakkauden jou lupöydästä palataan 
vielä teurastustilanteeseen: -- sen setä 
teura,rtaa. Sika - ja setä verta juo 
Myös itse syömisaktia parodioidaan 
ja vedetään johtopäätös: -- ihminen on 
511ä 17!itä hän syö. 

Antti Hammarbergin (Irvin Good-
man) Al ai al ja vol vol vol jatkaa sa-
maa teemaa, vaikka hieman kiltim-
min: -- älti huokaa liikaa ruokaa 
joulunaikaan tarjotaan --, ja -- /iikaa 
rasvaa vatsa kasvaa--. 

Lauluja kaikille 
Suomen siviilijärjestöjen Pro-Sere-
moniat -sivuilta vol käydä katsomassa 
!uetteloa "uskonnottomista joululau-
luista. Emmy Kohlerin Reippahasti 
kävpi askeleet on yksi lauluista, joissa 
el malnita krlstillisen joulun tunnus-
merkkejä. Laulun lopussa kerrotaan 
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kuinka joulukuusi viedään pois: --
mutta ensi Vuonna hän / saapuu lai/la 
vstävän / ej voi toivo pettää. Sanojen 
perusteella ci voi tietää kuka on hän: 
joulukuusi, joulupukki val joulu. 

Verkkosivulta olen poiminut toi-
senkin mielipiteen. "Ainoa oikea jou-
lulaulu on Hej knttu-ukot hvppikää: 
Hetken kestää elä,nää, sekin svnkkäii 
ja ikävää." Joulun viestiksi riittää: on 
iloittava silloin kun vol. 

Suomalaisia kaikissa maailrnan 
kolkissa yhdistävä joululaulu on To-
pel iuksen Sv/vian joululau/u. Val kka 
laulun on tulkittu kuvaavan Suomen 
itsenäistyrnisaatetta Venäjän vallasta 
(-- häkki mi sulkee mun sirkuttajain --), 
nykyihrniselle se kertoo kahtia raas-
tavasta kaipauksesta, toisaalta vapau-
teen ja maailmalle (-- alt, tää kaikki 
hurinaa ja huumaa mun pään --), 
toisaalta turvalliseen kotiin (-- sinne 
Suomeeni kaukaisehen --). 

Uudissanoja yksissä kansissa 

Riitta 
Eronen 

Kieliviesti julkaisee melko säännölli-
sesti palstaa, jossa kerrotaan suomen 
uudissanoista. Ne kiinnostavat luki-
joita jatkuvasti - muuallakin. Niille, 
jotka halualsivat tutustua suomen 
kielen uudissanoihin laajemmin, on 
kuitenkin jouduttu pitkään rnyymään 
ei-oota: Suornessa on ilmestynyt vain 
yksi erillinen uudissanakirja, Uudis-
sanasto 80 (WSOY 1979). Se kuvaa 
1960- ja 70-luvun sanastoa. Ajan 
hengen mukaan kirjassa on paljon 
sanoja, joissa on osana esimerkiksi 
demokratia ja yhteiskunta. 

Uusissa suornen kielen sanakirjois-
sa eli Suomen kielen perussanakir-
jassa (1990-1994) ja CD-Perussa-
nakirjassa (1997) sekä Kielitoimiston 
sanakirjassa (sähköinen versio 2004, 
painettu 2006) on runsaasti uudissa-
noja, mutta ne esitetään vanhojen sa-
nojen joukossa eikä niistä ole julkais-
tu erillistä luetteloa tal kirjaa. Uusia 
sanojaja terrnejä vol muiden sanojen 
seasta etsiä rnyös tuoreimmista vie- 

rassana- ja slangisanakirjoista sekä 
erikoisalojen sanastoista. Myös ln-
ternetistä, Sanastokeskus TSK:n si-
vuilta (www.tsk.fi) löytyy suosituksia 
varsinkin tietotekniikan alan sanoista, 
jotka ovatkin hyvä esirnerkki tämän 
hetken uudissanaston aihepiiristä. Si-
vuilta selviiiä, että esimerkiksi wiki el 
viittaa vain lnternetin tietosanakirjaan 
vaan laajemmin verkon toimintatapoi-
hin. Wikisivusto = ' verkkoyhteistyönä 
tuotettu WWW-sivusto, jota käyttäjät 
voivat täydentää ja muokata suoraan 
selaimella'. Sana wiki tulee alun perin 
havaijin kielestä, jossa se tarkoittaa 
'nopeaa'. 

Suomen yleiskielen uudissanoista 
on kuitenkin vuosittain voinut saada 
lukea säännöllisesti otoksen kustan-
nusosakeyhtiö Otavan julkaisemista 
Mitä, Missä, Milloin -vuosikirjoista 
(MMM), sillä niissä on vuodesta 1982 
alkaen julkaistu kokoelma uusia tal 
rnuuten ajankohtaisia "vuoden sano-
ja". Pikkuhiljaa niistä onkin muodos- 
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tunut kiinnostava kokonaisuus paitsi 
suomen kielen uudissanatyypeistä 
myös Suomen lähihistorian puheen-
aiheista. Heijastuvathan niin maa-
ilmantapahtumat kuin koti-Suomen 
elämäkin muoti-ilmiöineen ja mm. 
politiikkaan liittyvine vitsailuineen 
juuri sanoihin. MMM- vuosikirjojen 
uudissanaluettelojen idean esitti ai-
koinaan Aarre Huhtala, joka toimit-
ti sanakokoelmia 17 vuotta, minkä 
jälkeen työtä jatkoi Kaarina Turtia. 
Vilme vuosina olen itse koonnut näi-
tä sanaluetteloja - taustana se, että 
työskentelen Kotimaisten kielten tut-
kimuskeskuksessa, jossa sanastus eli 
uudissanojen poiminta on ollut osa 
toimenkuvaani pian 25 vuotta. Olen 
myös usein puhunut uudissanoista 
ja kirjoittanut niistä vuosien varrella 

suuren määrän kirjoituksia eri leh-
tim. Niinpä otin haasteen vastaan, 
kun minulle tarjottiin tilaisuus koota 
uudissanoista laajemminkin kertova 
kirja. Kerron siinä, mistä uudissanoja 
tulee, kuka niitä keksii ja millaisia ne 
ovat. Lisäksi kirjaan sisältyvät kaikki 
MMM-kirjoissa julkaistut vuosikerta-
sanat. Seuraavassa pieni näyte vuosi-
en sanoista, jotka kaikki Iiittyvät tie-
totekniikan kehitykseen. Seuraavan, 
syksyl lä ilmestyvän vuosikirj an uu-
dissanaluettelossa on muuten mukana 
myös edellä esitelty wiki. 

Sanoihin tiivistyy paljon ajan henges-
tä. Seuraavaan luetteloon on poimittu 
yhteiskunnan teknistymisestä kerto-
via sanoja. 

Uudissanasatoa vuosikirjoista 

Huom.! Sanojen ikää ej voi suoraan lukea vuosiluvuista, sillä vuosikirjoi- 
hin kirjatut sanat ovat aina edellisen vuoden satoa, varsinkin tuon vuoden 
a!kupuolella mutta jo sitäkin edellisen vuoden syksyllä yleiseen käyttöön 
tulleita tai muuten runsaasti esillä olleita sanoja. Vuosikirja ilmestyy aina 
syksy!lä otsikkonaan jo seuraavan vuoden vuosiluku. Niinpä vuosikirjan 
2007 sanalista on vuodelta 2006 jne. 

1982 korvalappustereot 1995 romppu 
1983 CD-levy 1996 pin-luku 
1984 videopeli 1997 kotisivu 
1985 paikallisradio 1998 verkkokauppa 
1986 tietotekniikka 1999 selain 
1987 matkapuhelin 2000 meilata 
1988 hakkeri 2001 	IT-yritys 
1989 tietokonevirus 2002 nettikahvila 
1990 GSM 2003 e-lippu 
1991 	älykortti 2004 teletunnistetieto 
1992 kännykkä 2005 verkkopäiväkirja 
1993 käyttöliittymä 2006 muistitikku 
1994 interaktiivinen 2007 MP3-soitin 

Lisää aiheesta: 
Rh/la Eronen: (]udissanat rötösherrasta salarakkaaseen. Olava 2007 
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Ruotsin maakuntakalat 

Lappi röding Västmanland gös 
nieriä kuha 

Koonnut 
Hannele 	Norrbotten siklöja Värmlanti nors 

Ennab muikku kuore 

Västerbotten flodnejonöga Dalsland horn simpa 
nahkiainen härkäsimppu 

Ångermanland sik Länsi-Götanmaa lake 
siika made 

Jämtland öring Itä-Götanmaa gädda 
tairnen hauki 

Härjedalen harr Bohuslän makrill 
harjus makrilli 

Hälsingland id Gotlanti piggvar 
säyne piikkikampela 

Medelpad abborre Småland rnal 
ahven monni 

Gästrikland strörnrning Öölanti skrubbskädda 
silakka kampela 

Taalainmaa elritsa Halland lax 
mutu lohi 

Upplanti asp Blekinge torsk 
toutain turska 

Södermanland braxen Skåne ål 
lahna ankerias 

Närke benlöja 
salakka 
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H uoltoselvityssanasto 

Koonnut 
Margaretha 

Terner 

barnets bästa lapsen etu 
begränsat umgänge rajoitettu tapaa- 

minen, rajoitettu tapaarnisoikeus 
belastningsregister rasiterekisteri 
besöksförbud lähestymiskielto 
besöksförbudslag tapaamiskielto- 

laki 
betänketid harkinta-aika 
bevakat umgänge valvottu tapaa-

minen 
boende asuminen, asumisrnuoto, 

asukas 
boendeutredning asumista koskeva 

selvitys 
boförälder lähivanhempi 
dagtidsumgänge päiväsaikainen 

tapaam i nen 
ensamförälder yksinhuoltaja 
ensamstående förälder yksinhuol-

taja 
ensamstående med barn yksinhuol-

taja 
ensam vårdnad yksinhuoltajuus, 

yksinhuolto 
ensam vårdnadshavare yksinhuol-

taja 
enskild vårdnad yksinhuoltajuus, 

yksinhuolto 
faderskapsbekräftelse isyyden vah- 

vistaminen 
faderskapsbestämning isyyden 

määrittäm i nen 
faderskapserkännande isyyden 

tunnustaminen 
faderskapsfastställelse isyyden 

vahv i starni nen 
faderskapsmål isyysjuttu 
faderskapspresumtion isyysoletta-

rna 
faderskapstalan isyyskanne 
faderskapsuteslutning isyyden 

poi ssu ljenta 
faderskapsutredning isyysselvitys, 

isyyden selvittärninen 
faktisk vårdnad tosiasiallinen huol- 

tajuus, tosiasiallinen huolto 
familjerådgivare perheneuvoja 
familjerådgivning perheneuvonta 
familjerättsbyrå perheoikeustoi- 

misto 
familjerättssekreterare perheoi-

keussihteeri 

familjevåld perheväkivalta 
fastställande av faderskap isyyden 

vahvistam men 
fastställande av föräldraskap 

vanhemmuuden vahvistaminen 
frånvarande förälder etävanhempi 
förmyndare holhooja 
förmynderskap holhous 
förvaltare edunvalvoja 
förvaltarskap edunvalvonta 
förälder vanhempi 
föräldraansvar vanhempien vastuu 
föräldrabalken, FB vanhempain-

kaari 
föräldraskap vanhemmuus 
gemensamt vårdnadsansvar 

yhtei nen huoltovastuu 
gemensam vårdnad yhteishuolta-

juus, yhteishuolto 
god man uskottu mies 
godmanskap uskotun miehen toimi 
Haagkonventionen Haagin sopirnus 
hedersrelaterat våld kunniaan lut-

tyvä väkivaha 
hedersvåld kunniaväkivalta 
hävande av faderskap isyyden 

kumoaminen 
interimistiskt beslut väliaikais-

päätäs 
interimistiskt förordnande väliai-

kaismääräys 
juridiskt ombud juridinen avustaja 
kontaktperson yhteyshenkilö 
kvarsittanderätt oikeus jäädä asun-

toon asumaan 
kvinnohus naistentalo, turvakoti 
kvinnojour naispäivystys 
kvinnomisshandel naisten pahoin-
pitely 
lag om besöksförbud laki tapaamis-

kiellosta, tapaarniskieltolaki 
medlare sovittelija 
muntlig förberedelse suullinen 

esikäsittely 
obevakat umgänge valvomaton 

tapaaminen, valvomaton tapaa-
misoikeus 

offentligt biträde julkinen avustaja 
olovligt bortförande av barn lapsen 

luvaton poisvieminen, lapsikaap- 
paus 

olovligt kvarhållande av barn 
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lapsen luvaton palauttamatta 
jättäminen 

ombud asiamies, edustaja 
omhändertagande av barn lapsen 

huostaanotto 
omsorg huolenpito 
omvårdnad huolenpito, hoito 
parförhållande parisuhde 
parrelationsvåld parisuhdeväki- 

valta 
potentiell far potentiaalinen isä, 

mahdollinen isä 
presumtiv far todennäköinen isä 
registrering av gemensam vårdnad 

yhteishuoltajuuden rek isteräinti 
relationsvåld lähisuhdeväkivalta 
rättsbiträde oikeusavustaja 
rättshjälp oikeusapu 
rättshjälpsavgift oikeusapumaksu 
rättshjälpsbiträde oikeusapuavus- 

taja 
rättshjälpskostnad oikeusapukus-

tannus 
rättshjälpslag, RHL oikeusapulaki 
Rättshjälpsmyndigheten Oikeus-

apuvirasto 
Rättshjälpsnämnden Oikeusapu-

lautakunta 
rättslig förälder juridinen vanhempi 
rättslig vårdnad juridinen huolta-

juus 
rättsskydd oikeussuoja, oikeusturva 
samarbetssamtal yhteistyökeskus-

telu 
sambo avopuoliso; avomies; avo-

vaimo 
samboförhållande avol 1 itto 
samförstånd mellan föräldrarna 

vanhempien yksimielisyys 
samförståndslösning sopuratkaisu, 

sovintoratkaisu 
samlevnadskonflikt yhteiselämän 

konflikti 
sammanboende föräldrar yhdessä 

asuvat vanhemmat 
sekretesslag, SekrL salassapitolaki 
separation ero, eroaminen, erillään 

asuminen 
separera muuttaa erilleen, erota 
sexuellt övergrepp seksuaalinen 

väkivalta 
skilsmässa ero, avioero 
skyddat boende turva-asuminen; 

turva-asunto 
socialnämndens prövning sosiaali-

lautakunnan harkinta 
socialtjänst sosiaalipa!ve!u; sosiaa- 

lipalveluviranomainen 
socialtjänstlag, SoL sosiaalipalve-

lulaki 
särboende föräldrar en llään asuvat 

vanhemmat 
särkullsbarn puol ison lapsi, partne- 

rin lapsi, toisen vanhemman lapsi 
särlevnadsintyg todistus erillään 

asumisesta 
särskilt förordnad vårdnadshavare 

erityisesti nläärätty huoltaja 
talan om boende asumista koskeva 

kanne 
talan om umgängesrätt tapaamisoi-

keutta koskeva kanne 
talan om vårdnad huoltajuutta 

koskeva kanne 
trakasseri kiusaaminen, häirintä 
umgänge tapaaminen, tapaamis-

oikeus 
umgängesavtal tapaamissopimus 
umgängesberättigad förälder 

tapaamiseen oikeutettu vanhempi 
umgängesförälder etävanhempi 
umgängesplats tapaamispaikka 
umgängesprocess tapaamisoikeutta 

koskeva oikeudenkäynti 
umgängesrätt tapaamisoikeus 
umgängessabotage tapaamisen 

sabotoi minen 
umgängestillfälle tapaamiskerta 
umgängesutredning tapaamis- 

oikeutta koskeva selvitys 
umgängesöverenskommelse tapaa- 

misoikeutta koskeva sopimus 
underhåll elatus 
underhållsbidrag elatusapu 
underhållsskyldig elatusvelvollinen 
underhållsskyldighet elatusvelvol-

lisuus 
underhållsstöd elatustuki 
upplösning av gemensam vårdnad 

yhteishuollon purkaminen 
upplösning av samboförhållande 

avoparisuhteen purkaminen 
utfyllnadsbidrag täydennysavustus 
utpekad fader isäksi väitetty 
utvidgat besöksförbud laajennettu 

lähestymiskielto 
utökat umgänge laajennettu tapaa-

misoikeus 
utövande av gemensam vårdnad 

yhteishuollon toteuttaminen 
vitesföreläggande uhkasakko- 

määräys 
vård av barn lapsen hoito, huolen-

pito lapsesta 
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vårdnad huolto, huoltajuus 
vårdnad om barn lapsen huolto 
vårdnadsansvar huoltovastuu 
vårdnadsavgörande huoltopäätös 
vårdnadsavtal huoltosopimus, huol- 

tajuussopimus 
vårdnadshavare huoltaja 
vårdnadskonflikt huoltokiista, 

huoltori ita 
vårdnadslagstiftning huoltoa kos- 

keva lainsäädäntö 
vårdnadsprocess huo!to-oikeuden-
käynti 
vårdnadstvist huoltoriita, huolto-

kiista 
vårdnadsutredare huoltoselvityksen 

tekijä 
vårdnadsutredning huoltoselvitys 
vårdnadsärende huoltoasia 

vårdnadsöverenskommelse huoltoa 
koskeva sopimus 

vårdnadsöverflyttning huoltajuuden 
siirtäminen, huollon siirtäminen 

växelvist boende vuoroasuminen 
äktenskapsbalken, AktB avioliitto- 

kaari 
äktenskapsförord avioehto, avioeh-

tosopimus 
äktenskapsskillnad avioero 
överflyttning av vårdnad 

huoltajuuden siirtäminen, huollon 
siirtäminen 

överförmyndare yliholhooja 
överförmyndarnämnd yliholhous-

lautakunta 
övergrepp mot barn lapseen koh-

distuva väkivalta 
överträdelse av besöksförbud 

lähestymiskiellon rikkominen 
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I<ortfattat om innehållet 
s. 4 Redaktör Lotta Nuotio skriveri sin kolumn om de terminologiska 
svårigheter som en finsk ekonomisk reporter ställs inför när det gäller att 
på finska referera svenska ekonomiska nyheter, vilka ofta är skrivna på en 
engelskbaserad yrkesjargong. 

s. 5 Professor Maija Grönholm har under flera år studerat en grupp 
svenskspråkiga barn, som vid 5-års ålder började i finskt språkbad på 
daghem. Hon har följt upp deras språkkunskaper i finska under hela 
grundskolan och sedan undersökt vilken betydelse startåldern har vid 
inlärning av finska. 

s. 8 Redaktör Marja Räihä har intervjuat Harriet Kuoppa, som är den första 
heltidsanställda forskningsarkivarien med inriktning på meänkieli och 
tornedaisk kultur vid Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå 
(DAU M). 

s. 9 Fil. lic. Ilse Cantell, huvudredaktör för Stora svensk-finska ordboken, 
redogör för arbetet med denna moderna storordbok, som täcker fyra officiella 
varianter av två språk i två länder: svenskan i Sverige och i Finland, samt 
finskan i Finland och i Sverige. Ordboken innehåller bl.a. en hel del nya ord 
från 2000-talets informationssamhälle. 

s. 12 Vid Stockholms universitet försvarade Merlijn de Smit den 19 
januari sin avhandling Language contact and structural change: An old 
Finnish case study och Paula Ehrnebo den 27 april sin avhandling Heter 
Vägverket Tielaitos eller Tievirasto på finska?: Benämningar på svenska 
samhällsfenomen i sverigefinska tidningar. Vid Uppsala universitet 
försvarade Riitta-Liisa Valijärvi den 6 oktober sin avhandling A Corpus-
Based Study on the Degrees of Lexicalization and Grammaticalization of 
Finnish Converb,s. 

s. 13 Taru Kolehmainen, forskare vid Forskningscentralen för de inhemska 
språken, ger en historisk översikt över finskans ställning och utveckling 
under den svenska och ryska tiden i Finland och under tiden efter Finlands 
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