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Kevätkauden päättyessä 

Jokavuotiseen kielenhuoltoseminaari in - kielenhuollon vuoden koho-
kohtaan kokoontul huhtikuussa kuutisenkyrnmentä tiedonjanoista 
osall istujaa. Seminaarin pääaiheena oli englannin vaikutus suornen 

Hannele 	kieleen. Muita aiheita olivat mm. uudissanat, joita koskevat esitelmät 
Ennab 	ovat hauskuttaneet ja hämmästyttäneetkin rneitä ruotsinsuomalaisia 

joka vuosi. Niin tänäkin vuonna. Syksyn nurnerossajulkaisemme 
seminaariluennoitsij oiden artikkeleita. 

Maaliskuun 18. päivänä kiehilakikomitea luovutti kulttuuriministerihle 
kielilakia koskevan mietinnön Värna språken —fårslag till språklag. 
Siinä ehdotetaan kiehilakia,jossa säädetään, että Ruotsin pääkiehi on 
ruotsi. Lakiehdotuksessa mainitaan rnyös kaikki Ruotsin virahliset 
vähernrnistökieletja ruotsalainen viittomakiehi. Tässä numerossa on 
artikkehi, jossa kerrotaan Iakiehdotuksen taustasta ja sisällöstä ja poh-
ditaan sen rnerkitystä Ruotsin kielten tilanteelle. 

Kiehipohitiikka on teernana rnyös Suomen suurlähetystössä toiminta-
kauttaan päättämässä olevan kulttuurineuvoksen artikkelissa, jossa hän 
punnitsee työssä kohtaamiaan ilon ja huolen aiheita. 

Pääartikkehissamme tarkastehlaan, miten Suomen kaksikiehisyys toi-
mii puo!ustusvoimien toiminnassa. Kirjoittaja esittelee Iainsäädäntöä 
ja selostaa säädösten toteutumista sotilaskoulutuksen kielenkäytössä. 
Lukija saa vastauksen esimerkiksi kysymykseen, miten ruotsinkiehiset 
varusmiehet suhtautuvat siihen, että komentokiehi on suomi. 
Artikkehissa on runsaasti esimerkkejä komentokielestäja rnuutama hu-
vittava autenttinen esimerkki kielten aiheuttamista väärinkäsityksistä. 

Lisäksi tässä numerossa esitehlään tärnän vuoden alussa voimaan tuhlut 
Suomen uudistettu kääntäj ien auktorisointikoe, uudi ssanoja, vastauk-
sia yleisökysyrnyksiin ja Ruotsin maakuntahyönteiset. Ruotsalais-
suomalaisen sanaston aiheena ovat tählä kertaa oikeuslääketieteen 
termit. 

Toivotan lukijoihle hyvää, rentouttavaa kesää - vaikkapa pulmallisten 
sanaristikoiden parissa (vihjeitäja ratkaisuehdotuksia on sivuihla 1 9-20). 
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Ko (umni 

Yritys hyvä - tulos arvailtavissa 

Äidinkielenopetusta koskevat säännöt muuttuvat heinäkuun alusta. Ruotsin-
suomalaiset lapset saavat saman oikeuden opetukseen kuin muut vähemmistö-
kieliset lapset: opetusta annetaan, vaikka kunnassa olisi vain vksi lapsi, jolle 

Marja 	sitä halutaan, ja vaikka suomi ej olisikaan päivittäinen seurustelukieli kotona. 
Räihä 

Päätös on tervetullut ja sitä voidaan pitää askeleena kohti vahvempaa vähem-
mistöasemaa. Vanhempia on yleisesti kehotettu ilmoittamaan lapsensa suomen 
kielen tunneille. Toiveet saattavat olla korkealla; ehkä lapsi oppii kielen, joka 
vanhemmilta on jäänyt puutteelliseksi tai 011 kadonnut kokonaan. Tavoite 
ej kuitenkaan toteudu ilman tuntimäärän lisäämistä, ilman Ruotsjn oloihin 
sopivaa oppimateriaalia ja opettajien koulutusta. 

Äidinkielen opetukseen on päättyneenä lukukautena käytetty yksi tunti 
viikossa. Yksikään kaksikielisen kodjn tai keskenään ruotsia puhuvan perheen 
lapsi ej puhu suomea kuten äidinkieltä puhutaan. Suomea saatetaan käyttää 
ainoastaan i sovanhempien kanssa tai paremminki n kuunnel la heitä ja vastata 
ruotsiksi. Yhden viikkotunnin avulla ej saavuteta sen tasoista kielitaitoa, 
jonka koulun tavoitteet asettavat äidinkiele!le. Esimerkiksi ekaluokkalais ilie 
tavoitteena on oppia käyttämään kieltä aktiivisesti ja tottua puhumaan suomea 
kavereille, opettajalle ja vanhemmille. Jos kodissa ci puhuta suomea, sitä 
ei kavereitten kanssa tehdä missään tapauksessa - monen paras kaveri on 
ruotsinkielinen. Tukevaksi toiminnaksi voidaan kuvitella suomalaisseurojen 
tai kirkon lapsi-toimintaan osallistumista; tosiasia on, että niissäkin ruotsi on 
vallannut vahvemman kielen aseman. 

Kielellisiltä valmiuksiltaan eritasoiset ja eri-ikäiset lapset - ala-asteen tunneilla 
vielä esikoulua käyvistä kolmasluokkalaisiin - vaativat lähes jokainen henkilö-
kohtaista ohjausta ja henkilökohtaiseksi laaditun oppimateriaalin. Oman koke-
mukseni perusteella voin todeta, että suomea opetetaan jo nyt vieraana kielenä. 
Sille on varattu vähemmän aikaa kuin muille vieraille kielille ja se aloitetaan 
vaiheessa, jolloin lapsi ej vieiä pysty hahmottarnaan kielten rakennetta. 

Käytännössä juuri koulunsa aloittanut lapsi opettelee vierasta kieltä, suomea, 
ja samanaikaisesti lukemaan ja kirjoittamaan ruotsin kieltä. Tästä aiheutuu 
sekavuutta, kun juuri opitut aakkoset eivät sovellukaan suomen kieleen. 
Ylipääsernättömiä esteitä ovat suomen pitkät vokaalit ja kaksoiskonsonantit 
puhumattakaan diftongeista ja vokaaliharmoniasta. Miten saada innokas, 
sanojen kirjoittarnista tapaileva lapsi vakuuttuneeksi siitä, että esimerkiksi 
-o. -u. -v. -ä ja -e vastaavat suomessa en ääntiötä kuin ruotsissa ja että -å 
esiintyy vain ruotsin kielen kirjoituksessa? 

Suuri ongelma on myös oppimateriaali. Suomen kouluissa käytössä oievat 
oppikirjat civilt sovellu tänne. Tosin saatavilla on suomenruotsalaisiHe tarkoi-
tettuja kirjoja, mutta lasten on hankalaa identifioitua vieraaseen todellisuuteen 
ja näin ollen kiinnostua kielestä. 

Kuntien on ollut vaikea löytää suomen opetukseen päteviä opettajia, kun 
opettajaa ci jo ennestään ole. Koska oikeus äidinkie!enopetukseen iaajenee, 
tarvitaan pikaisesti Iisää opettajia ja heidän kouluttarnistaan. Mutta mistäiöydetään 
halukkaita ja kuinka moni suostuu sitouturnaan ehkä yhteen viikkotuntiin 
kokonaiseksi lukuvuodeksi? 
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Iloaja vähän huolenaiheitakin 
- hava intoja Ruotsin 

kiel ikysymyksistä 

Vi iden vuoden mittaiseksi venähtänyt 
kauteni kulttuurineuvoksena Suomen 
Tukholman suurlähetystössä on lopuil- 

Anna-Maija 	laan. Paljon on tapahtunut, ja rnonessa 
Marttinen olen saanut olla mukana. 

Kokemuksien rnyönteisiä ja kieltei-
siä puolia punnitseva vaaka kallistuu 
vahvasti positiivisen puolelle. Suur-
lähetystö on tarjonnut näköalapaikan 
Suomen ja Ruotsin välisiin ainutlaa-
tuisen läheisiin suhteisiin ja tiiviiseen 
yhteistyöhön. Ruotsin kieli- ja vähem-
mistöpolitiikan seuraaminen on ollut 
yksi tehtävistäni. Sillä alueella on to-
den totta tapahtunut paljon. Ruotsissa 
asuvien suomalaisten ja suomalais-
taustaisten henkilöiden suuri määrä 
korostaa osaltaan tämän osa-alueen 
merkitystä ja mielenkiintoa. 

Missä kulkee kielikysymysten ja 
muiden yhteiskunnallisten kysy-
mysten välinen raja? 

Kieliviestin toimituskunnan jäsen 
Paula Ehrnebo pyysi minua kirjoit-
tamaan kaudestani havai ntoja, jotka 
tavaila tai toisella sivuavat kielikysy-
myksiä. Rajaamisen ongelma nousee 
asiaa tarkemmin pohtiessani nopeasti 
esiin. Missä kulkee esirnerkiksi kieli-
ja kielipoliittisten kysymystenjayleis-
ten koulutus-ja sivistyspoliittisten ky-
symysten välinen raja? Entä kieli- ja 
kulttuuripolitiikan välinen raja? Voiko 
tasa-arvon toteutumista yhtei skunnas-
sa arvioida ilman, että ottaa huomioon 
kielikysymyksiä? 

Kun Tulin Tukholmaan kesällä 2003. 
Suomen kielen ja kulttuurin keskus 
Mälarinlaakson korkeakoulussa oli hit-
jattain aloittanut toimintansa. Keskus 
perustettiin poikkeuksel lisehla visiolla 
ja vauhdilla. Tahtotila valtakunnahlisel- 

la, alueeltisehla ja paikallisella tasolla 
oli vahva. Rahoituskin järjestyi ihaih-
tavassa yhtcisymmärryksessä valtion, 
kolmen läänin ja Eskilstunan kunnan 
kesken. Professori Jarmo Lainion joh-
dolla keskus ryhtyi oitis rakentamaan 
uusia opetussisältöjä, jotka akatec-
misten tavoitteiden ohel la parhaimmal-
ha mahdollisella tavalla huomioisivat 
ympäröivän yhteiskunnan tulevia kieli-
palvelujen tarpeita. Riittävän opiske-
1 ijapohjan saavuttarninen osoittautui 
kovaksi haasteeksi. Uudet mallit ja si-
sällöt eivät välttämättä avaudu opinto-
suuntauksia pohdiskelevihle itsestään-
selvyyksinä, vaan sisäänajo vaatii alna 
oman aikansa. Nyt viisi vuotta myö-
hemmin Mälarinlaakson korkeakoulu 
on samassa tilanteessa kuin lähes kaik-
ki muutkin yliopistot ja korkeakoulut: 
tiukan talouden sanelemilla ehdoilla 
pyritään kohti entistä suurempia yksi-
köitä. Korkeakoulu on hiljattain perus-
tanut laajan Koulutuksen, kulttuurin ja 
viestinnän akatemian, jossa Suomen 
kielen ja kulttuurin keskus on saanut 
säilyttää ornan nimensä ja voinee pi-
tää omaa olcmassaoloaan turvattuna 
ainakin lähitu!evaisuudessa. 

Suomen kielen opetuksen tarjonta 
Ruotsin yhiopistoissa ja korkeakou-
huissa on viinie vuosina yleisesti otta-
en heikentynyt. Syyt ovatjuuri maini-
tut säästö- ja tehokkuuspyrkimykset. 
Vielä kymmenen vuotta sitten yhi-
opistotasoista suomen kielen opetus-
ta tarjosivat Lundin yhipisto etelässä, 
Göteborgin yliopisto länsirannikohla 
ja Uumajan yhiopisto pohjoisessa. 
Luulajan Teknihhisessä Yhiopistossa 
oli saatavilla suomenkielisten opetta-
jien koulutusta. Nyt Göteborgin suo-
men opetus on lakkautettu, ja Lun-
din opiskelijat matkaavat toistaiseksi 
Kööpenhaminan yhiopistoon Lundin 
tarjoamien ilmaisten junahippujen tur- 
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vin. Uumajassa on edelleen täyttä-
mättä professorin virka edellisen vi-
ranhoitajan siirryttyä eläkkeelle pan 
vuotta sitten, mutta suornen kielen 
opetusta edelleen on tarjolla. Luulajan 
suomenkielisten opettajien koulutus 
on käytännössä lakkaamassa. Upp-
salan yliopistossa suomen kieli on 
esillä lähinnä Monietnisyyden tutki-
muskeskuksen kautta. Tukholmassa. 
Uurnajassa, Uppsalassa ja Eskilstu-
nassa pohditaankin nyt todella isoja 
kysymyksiä: Miten turvataan suomen 
kielen opetuksen ja tutkirnuksen tule-
vaisuus Ruotsin akateemisissa opinah-
joissa? Miten saadaan riittävä määrä 
opiskelijoita, jotka myös haluavat jat-
kaa opintojaan ensimrnäisen alkuin-
nostuksen jälkeen? Onko maassa tar-
jolla riittävästi työtilaisuuksia niille, 
jotka osaavat Ruotsin selvästi suurinta 
kansallista vähemrnistökieltä, suo-
mea? Vastauksia näihin kysymyksiin 
tulee kuitenkin hakea opinahjoja pal-
jon laajemmalla pohjalla, onhan kyse 
Ruotsin yhteiskunnan tulevista val-
miuksista tarjota asukkaille riittäviä 
kielellisiä palveluja sekä pitää huolta 
oman kansallisen vähemmistökielen 
ja -kulttuurin säilymisestä elävänä ja 
monipuolisena. 

Pe!kkä laki ej vielä riitä takaamaan 
myönteistä kehitystä. 

Suomalaisittain on ollut erityisen 
mielenkiintoista seurata, miten suu-
rilla harppauksilla Ruotsin kielilain-
säädäntö on edistynyt. Vuonna 2000 
astui voimaan laki, jonka turvin suo-
mi, meänkieli, saame, romani chib ja 
jiddis saivat aseman kansallisina vä-
hemmistökielinä. Suomen osalta lakia 
on toteutettu erityisen suomenkielisen 
hallintoalueen avulla viidessä pohjoi-
sen kunnassa. Selvitystyö suomenkie-
1 isten palvelujen saannin turvaamisek-
si nykyistä hallintoaluetta laajemmalla 
alueella on ollut meneillään jo usean 
vuoden ajan. Integraatio- ja tasa-arvo-
ministeri Nvarnko Sabuni lupaa, että 
tätä koskeva lakialoite tulee vuoden 
2009 valtiopäivien käsittelyyn. Pelkkä 
laki ci tietenkään vielä riitä takaamaan 
myönteistä kehitystä. Pelkästään jo 
laista ja sen sisältärnistä velvoitteista 

ja mahdollisuuksista tiedottaminen 
kunnan päättäj ilie ympäri maata tu-
lee olemaan vaativa tehtävä. Yleinen 
tietämys nyt voimassa olevasta vä-
hemmistökielilaista on paikoiteilen 
valitettavan heikkoa, ellei suorastaan 
olematonta. 

Suomalaista tarkkailijaa kiehtoo asi-
oiden etenerninen Ruotsin ajattelu-
mailin mukaan: viiden kansailisen 
vähemmistökielen aseman turvaami-
sen jälkeen on ajankohtaista määri-
tellä lailia ruotsin kielen asema maan 
pääkielenä. Tavoitteena on turvata 
ruotsin kielen asema mm. englannin 
kielen rnuodostaman uhan ja kieleilis-
ten aluemenetysten takia. Tekemistä 
tässä riittää, kun tuoreimmat tiedot 
yliopistomaaiimasta kertovat, että mer-
kittävä osa tutkimuksista julkaistaan 
englanniksi, tohtorinväitöksistä jopa 
lähes 90 %. Suuntaus on Suomessa 
aivan sama. Kunnianhimoisiin tavoit-
teisiin kuuiuvat myös pyrkimykset 
taata kansalaisilie oikeus hyvään ja 
selkeään kieleen sekä viiden kansalli-
sen vähemmistökielen puhujille oike-
us omaan kieleen. Maahanmuuttajiile 
tarjottavaan ruotsin kielen opetukseen 
halutaan rnyös parannuksia sekä oi-
keus omaan kieleen. 

Viime vuosien aikanakoulupoliittiset 
kysymykset ovat nousseet näkyvästi 
esilie Ruotsin politiikassa. Koulutusmi-
nisteri Jan Björklund on käynnistänyt 
monta laaja-alaista uudistusta, joilla 
pyritään parantamaan mm. opetuksen 
laatua, opettajankoulutusta, oppimi-
sen edellytyksiä ja arviointia. Suomen 
huipputulokset OECD:n kansainväli-
sessä oppirnisvertailussa ovat saaneet 
monet suuntaamaan katseensa Suo-
meen. Monessa yhteydessä koulutus-
ministeri Björkiundia onkin voinut 
pitää Suornen koulun näkyvimpänä 
mannekiinina Ruotsissa. 

Ruotsinsuomalaisten koulujen mää-
rä on viinie vuosina vähentynyt seit-
semään. Lupa kahdeksannen perustami-
seen Södertäljeen ensi syksynä on uusi 
valonpi lkahdus. Tukholman ruotsinsuo-
malainen koulu avasi uuden aikakau-
den viime syksynä, kun se käynnisti 
ensimmäisen iukioluokkansa. Rehtori 
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Mikael Hakola uskoo vahvasti myös 
Fridhemsplanin lukiokoulun oppilas-
määrän kasvuun aivan samalla tavalla 
kuin kävi aikanaan koulun peruskou-
lun puolella. Nythän siellä eivät tahdo 
enää seinät riittää. Voi vain toivoa, 
että suomen kieltä taitavia lapsia on 
vastaisuudessakin tulossa riittävä 
määrä kaikkiin kouluihin. 

Ruotsinsuomalaisten vähemmistö-
koulujen rehtorit tekevät määrätietois-
ta työtä koulujensa aseman vahvista-
miseksi ja opetuksen kehittämiseksi. 
Rehtorit käynnistivät pari vuotta sitten 
verkoston, joka tähtää koulujen ke-
hittämiseen ni menomaan tuoreimpia 
kansallisia ja kansainvälisiä tutkimus-
tuloksia hyödyntämällä. Professori 
Pirjo Lahdenperä on vastannut tärnän 
verkoston systemaattisesta kehittä-
misestä. Kansainväl istä näkökulmaa 
ovat aktiivisesti laajentaneet rehtorit 
Ina Sinisalo ja Raija Siekkinen, joiden 
opintornatkojen tuloksena Botkyrkan 
ja Kistan ruotsi nsuomalaisilla kouluil-
la on ystäväkoulut maorivähemmistön 
keskuudessa Uudessa Seelannissa. 

Lopuksi haluaisin mainita vielä 
yhden havaintoni, jota lähinnä voisin 
kutsua ilonaiheeksi. Jloa voi onneksi  

kuvata ilman määrällisiä tai tieteelli-
siä perusteita. Mielestäni ihrniset ovat 
alkaneet entistä hiukan paremmin ta-
juta sen merkityksen, mikä kielellä on 
ihmisen identiteetilie ja yhteiskunnan 
toiniivuudelle. Lainsäädännön kehit-
tyrninen on tietysti yksi osoitus tästä. 
lhmisten yleinen mielenkiinto kieltä 
kohtaan näkyy mm. radion kielioh-
jelmien jatkuvassa suosiossa. Fredrik 
Lindström saavutti suuren suosion te-
levisio-ohjelmilla, joissa hän eri puo-
lilla Ruotsia matkatessaan pohdiskeli 
kielen ja identiteetin suhdetta. Ryp-
pyotsaisuus oli ohjelmista kaukana, ja 
nyt Lindström kiertää maata suosittu-
na esiintyjänä mitä vaihtelevimmissa 
seminaareissa ja tapahtumissa. Viime 
vuonna perustettu Språktidningen on 
lehti, joka tuoreella ja osuvalla ta-
valla kuvaa kieltä ja sen muutoksia 
ajassa. Lehti on osoittanut, että sillä 
on erinomaiset näkö- ja tuntosarvet 
myös Suomen kieliolojen ja - politii-
kan kehitykseen. Päätoimittaja Patrik 
Hadenius toteaa numerossa 2/2008: 
"Siinä missä ruotsalaiset aina puhuvat 
säästä, suomenruotsalaiset puhuvat 
aina kielestä." Hadeniusta vapaasti 
tulkiten haluan uskoa, että tulevaisuu-
dessa myös yhä useammat suornalai-
set entistä enemmän puhuvat kielestä 
ja identiteetistä sekä niihin Iiittyvistä 
ongelmistaja mahdollisuuksista. Näin 
sekä Suomessa että Ruotsissa. 

Rehtorien pari vuotta sitten käynnistämä 
verkosto tähtää kou lujen keh ittämi seen. 
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UlLclJssa 

Uudissanoja Kielitoimistosta 
Kotimaisten k ielten tutkimuskeskuksen Kiel itoimiston uudissa-
nakokoelmiin on kevätkauden 2008 aikana poimittu lehdistä ja 
muista tiedotusvälineistä mm. seuraavat sanat. Ne edustavat en 
tyylilajeja ja eri elämänalueita - jopa eri elämänalueiden ääripäitä. 

Koonnut 
Riitta 

Eronen 

asustekoira 
naistenlehden muoti- tai seurapiiri-
palstakuvassa poseeraavan tähden 
(esirn. mallin tai elokuvanäytteli-
jän) käsivarrella ikään kuin asua 
täydentämässä oleva pieni koira 

EU-kerjäiäinen 
EU:n rajojen avautumisen myötä 
maasta toiseen kulkevat kerjäläiset, 
jotka ovat herättäneet Suomessa 
paljon keskustelua siitä, pitäisikö 
heille antaa rahaa vai olla antamatta 

ilmastonmu utospäästö 
kasvihuonekaasupäästö, ilmaston-
muutosta nopeuttavien kaasujen, 
esim. hiilidioksidin ja metaanin, 
päästö 

vanhoillisille, jopa sovinistisille 
perusmiehille eli "äijille" 

omatuntotalous 
eettistä kuluttamista arvostava 
talous, joka nousee vastavoimaksi 
"sairaan itsekkyyden ajalle" (Leena 
Aavarneren ja Jaana Haapalan kir-
jan nimen mukaan) 

sankarihevi, soturihevi 
heavy- eli hevimusiikin suuntaus, 
jota edustaa mm. Eurovision 
laulukilpailuun 2008 valittu 
suornalainen yhtye Teräsbetoni 

sekstari (ark.) 
seksipitoinen tekstari eli tekstiviesti 

jokuveli 
nykyisessä valvontakameroiden 
rnaailmassa kansalaisia koko ajari 
valvova toinen kansalainen 
(kirjailija Mika Mannermaan 
käsite, vrt. Georg Orwellin "isoveli") 

kalapuikkoviikset (kuv., leik.) 
suorat viikset, joita pidetään 
tyypillisinä jossain määrin 

soppan (ark.) 
sopimus sanaa käytetään ammatti-
kielessä niin työmarkkinasopi-
muksia kuin pienempiäkin sopi-
muksia tehtäessä 

tuunaaja (< tuunata = muokata, 
uudistaa) 
kierrätystuotteista eli kirpputori-
vaatteista, vanhoista verhoista yms. 
ammatikseen uutta muokkaava 

01 
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I<ieIiIakia ehdotettu 
Ruotsiin on nyt ehdotettu kielilakia, jonka mukaan ruotsi on 
Ruotsin pääkieli. Ruotsin kielen asemasta Ruotsissa ej nimittäin 
vielä ole lakia. Tämä hämmästyttää esimerkiksi suomalaisia, 
koska Suomessa on ollut kielilaki jo lähes 90 vuotta. 

Paula 
Ehrnebo 

Ruotsin kielelle ehdotettiin lakisää-
teistä asemaa jo vuonna 2005 halli-
tuksen esityksessä Bästa språket, 
joka käsitteli Ruotsin kielipolitiikkaa, 
mutta ehdotusta ej sjiloin hyväksytty. 
Vuonna 2007 kieljlakiasiaa selvittä-
mään nirnitettiin entinen hallitusneu- 
vos 	Nilsson, ja hän jätti 
ehdotuksensa Värna språken - för-
slag till språklag (SOU 2008:26) kult-
tuuriministerille maa!jskuussa. Lain 
odotetaan tulevan voimaan 1. heinä-
kuuta 2009. 

Hallituksen antamissa ohjeissa mää-
ritellään melko tarkkaan, mith selvi-
tyksessä oli otettava lähtökohdaksi ja 
mihin seikkoihin kielilakiehdotukses-
sa oli kiinnitettävä huomiota. Selvittä-
jän tehtävänä oli ehdottaa laki ruotsin 
kielen asemasta ja siinä oli otettava 
huomioon ne kielipolitiikan tavoit-
teet, joista valtiopäivät ovat päättä-
neet. Sjtä vastoin ej saanut puuttua oi-
keakielisyysseikkoihin eikä rnuuhun 
kuin julkishalhinnon kielenkäyttöön. 
Tämän lisäksi oli otettava kantaa 
siihen, pitäisikö Ruotsin tunnustetut 
vähemmistökieletja ruotsalainen viit-
tomakieli ottaa mukaan lakiin. 

Pitkään suunniteltua 
Kielilakiehdotusta edelsivät monen-
laiset toirnet lähes kymmenen vuoden 
ajalta. Jo sitä ennenkjn oli kiinnitetty 
huomiota sjihen, että enghanti alkoi 
yleistyä monella alalha ruotsin kus-
tannuksehla. Kun Ruotsi vuonna 1995 
hiittyi Euroopan unioniin, kävj entjstä 
tärkeämmäksi turvata ruotsin kielen 
asema Ruotsissa. 

Vuonna 1997 hallitus antoi Ruot-
sin kielilautakunnan tehtäväksi laa-
tja ehdotus ruotsin aseman edistämi-
seen tähtääväksi toimintaohjehmaksi. 

Kielilautakunta totesi selvityksessään 
Förslag till handlingsprogram för att 
främja svenska språket, että ruotsin 
aseman edistämiseen tähtäävän työn 
kokonaisvaltaisena tavoitteena tuhce 
ohla se, että ruotsi on yhteiskunnan 
toirnintaa ylläpitävä ja käyttöaloiltaan 
kattava kieli Ruotsissa. Selvityksessä 
oli useita yhteiskunnan eri alojen kiel-
tä koskevia ehdotuksia. 

Syksyhlä 2000 halhitus asettj paria-
mentaarisen kiehipohiittisen kornitean, 
joka sai tehtäväkseen laatiaruotsin kie-
len aseman parantamiseen tähtäävän 
toimintaohjelman. Komitean mietintö 
Mål i mun valmistui 2002. Reaktiot 
oh jvat myönteisiä, mutta konkreettista 
edistystä tapahtui vasta syksyhlä 2005, 
johloin halhitus teki kiehipohiittisen 
es ityksen Bästa språket. Esityksen 
hyväksymisen rnyötä Ruotsiin saatiin 
virahhinen kiehipohitiikka. 

Kielipolitiikan tavoitteiden 
mukainen 
Lakiehdotuksen mukaan ruotsista tu-
lee Ruotsin pääkiehi. Siinä huetehhaan 
myös kaikki Ruotsin virahhiset vähem-
mistökielet ja rLlotsahainen viittoma-
kiel i. Vähemmistökiehten ja viittoma-
kiehen käyttäjien kannahta ehdotus on 
erittäin myönteinen. Lyhyesti sanottu-
na uusi kiehihaki vahvistaisi ne Ruot-
sin virahhisen kiehipohitiikan tavoitteet, 
joista valtiopäivät päättivät 2005. 

Kiehipohitiikan kokonaisvaltaisia ta-
voitteita on nehjä: 

ruotsin kielen tulee ohia Ruotsin pää-
kiehi 

ruotsin tulee ohha käyttöaloiitaan kat-
tava ja yhteiskunnan toimintaa yhläpi-
tävä kiehi 

ruotsin kielen tulee ohla yksinkertais-
ta, ymmärrettävääja huohhettua 

kaikihla tulee ohha oikeus kieheen: op- 
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pia ruotsin kieli ja kehittää kielitaitoaan, 
käyttää omaa äidinkieltään ja kansal-
lista vähernmistökieltä ja kehittää tai-
toaan ja saada oppia vieraita kieliä 

Ruotsin kielen asema maan pääkie-
lenä merkitsee, että ruotsi on maan 
asukkaiden yhteinen kieli, jota kaikki 
ymmärtävät ja jota he voivat käyttää 
yhteyksissään viranomaisiin. Julki-
sen hallinnon kieli on siis ruotsi. Tä-
män mukaan esim. oikeudenkäynnit on 
pidettävä ruotsiksi ja viranornaisten 
asiakirjojen on oltava ruotsinkielisiä. 
Asiakirjoja voidaan kuitenkin eri syis-
tä kääntää mm. vähemmistökielille. 

Kansallisia vähemmistökieliä saa 
käyttää julkisessa hallinnossa, kun 
tämä on sopivaa, esim. Saarnelaiskä-
räjieri toiminnassa ja Tornionlaakson 
hallinnossa. 

Käyttöaloiltaan kattavalla ja yhteis-
kunnan toimintaa ylläpitävällä kielellä 
tarkoitetaan, että kieltä on mahdollista 
käyttää kaiki Ila yhteiskunnan aloi Ila, 
siis myös tieteessäja korkeakouluope-
tuksessa, ja että se on hallinnon kieli. 
Jotta kieltä voitaisiin käyttää kaikil-
la yhteiskunnan aloilla, terminologia-
elinten on yhteistyössä viranomaisten 
kanssa pidettävä huolta siitä, että kaik-
kia yhteiskunnan aloja varten on ole-
massa ruotsinkielistä terminologiaa. 

Vertaukseksi voidaan mainita, että 
ruotsinsuomen huoltajilla on aina ollut 
samanlainen lähtökohta, kun on ko-
rostettu suomenkielisen terminologi-
an kehittämisen rnerkitystä. Ruotsissa 
täytyy olla suomenkielistä terminolo-
giaa kaikille yhteiskunnan aloille, että 
kukaan ej joudu käyttämään ruotsia 
suomenkielisen terminologian puuttu-
misen vuoksi. 

Viranomaisten tekstit, esim. kiijel-
mät ja päätökset, on kirjoitettava huol-
letulla, normit täyttävällä yleiskielellä. 

Myönteisiä seikkoja 
Kun kielilaissa mainitaan ruotsin 
ohella vähemmistökielet ja ruotsalai-
nen viittomakieli, niiden voi uskoa 
tulevan paremmin tunnetuiksi ja saa-
van vähitellen vahvemman aseman. 

Toinen myönteinen seikka on, että nyt 
säädetään laki oikeudesta äidinkie-
leen. Yhteiskunnan tulee antaa myös 
kaikille niille, joiden äidinkieli on 
muu kuin ruotsi tai jokin vähemmistö-
kieli, mahdollisuus käyttää ja kehittää 
äidinkieltään. 

Yleisen kielilain myönteinen seu-
raus on myös se, että erilaiset turva-
määräykset ja käyttöohjeet täytyy olla 
ruotsinkielisinä tai että täytyy olla oi-
keus kirjoittaa sopimuksia ruotsiksi. 
Ruotsin viranomaisilla ej myöskään 
saa olla pelkästään englanninkielistä 
verkkosivustoa. 

Kun aikaisernmin totesin, että Ruot-
sin kielipolitiikan mukaan viran-
omaisten ruotsin tulee olla selkeätä, 
ymmärrettävää ja huollettua, kielila-
kiehdotuksen mukaan tämä koskee 
myös suomea ja muita vähemmistö-
kieliä. Tämä merkitsee, että meidän ej 
tarvitse tyytyä minkälaiseen suomeen 
tahansa. Vi ranomaisten on käytettävä 
esimerkiksi sellaisia kääntäjiä, jotka 
kykenevät tuottamaan korrektia kiel-
tä. Ne eivät välttämättä voi valita sitä 
kääntäjää, joka lupaa tehdä työn hal-
vimmal la. 

Ej seuraamuksia 
Kielen ja kan sanperinteen tutki,nus-
laitos ja erityisesti sen kielenhuolto-
osasto Kielineiit'osto vastaa kielipoli-
tiikasta ja ehdotuksen mukaan se saa 
tehtäväkseen myös valvoa lain nou-
dattamista ja raportoida tästä vuosit-
tain hallitukselle. Saamen osalta val-
vojaksi ehdotetaan Saamelaiskäräjiä. 

Ohjeiden mukaisena lähtökohtana 
oh, että lain noudattamatta jättäminen 
ej johda seuraamuksiin, esimerkiksi 
sakkoihin. 

Vertauksen vuoksi voidaan mainita, 
että seuraamuksia ei määrätä myös-
kään sille, joka rikkoo hallintolakia, 
jossa säädetään tuikkien käytöstä vi-
ranomaisissa. Mutta koska rnääräyk-
set koskevat viranomaisen toi mintaa, 
on mahdollisuus valittaa oikeusasia-
miehelle. 

Kiel ilaki on ns. velvoitelaki. Se mer-
kitsee, että yhteiskunta velvoitetaan 
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esirnerkiksi antamaan kansalaiselle 
mahdollisuus oppia kieliä, mutta kan-
salainen el vol vaatia tällaista olke-
utta. Mikään el kuitenkaan estä, että 
joillekin aloille, esim. tietystä kielen-
opetuksesta, annetaan yksityiskohtai-
sempia rnääräyksiä, jotka merkitsevät 
oikeutta yksilölle. 

Miksi tarvitaan laki? 
Yleisesti vol sanoa, että on välttämä-
töntä säätää laki ruotsin kie!estä maan 
pääkielenä ja yhteiskunnan yhteisenä 
kielenä, sillä muuten on vaara, että 
keskeisi!Iä aloilla, kuten tutkimukses- 

sa ja korkeakouluopetuksessa, siirry-
tään käyttäiriään pelkästilän englantia. 

KielelIä on entistä tärkeämpi asema 
ihmisten e!ämässä. Entistä useammat 
kirjoittavat ja lukevat työssään suu-
ria tekstimiiäriä. Tämä koskee myös 
perinteisissä käytännön töissä olevia. 
Kaikki joutuvat lukemaan erilaisia oh-
jeita ja neuvoja ja kirjoittamaan mo-
nenlaisia viestejä ja raportteja. Myös 
tekniikka vaikuttaa entistä enemmän 
kie!enkäyttöön. Siksi tarvitaan kielen-
käyttöä koskevia periaatteita. 

Suomen auktorisoitujen 
kääntäjien tutkinto uudistettu 

Birgitta 
Roinppanen 

Suomen auktorisoitujen kääntäjien 
tutkintoa koskeva uusi laki ja asetus 
astuivat voimaan 1.1.2008. Uusi laki 
kumoaa virallisista kääntäjistä 1988 
annetun lain. Koska Ruotsissa toimli 
useita kääntäjiä, joilla on Suomessa 
saatu oikeus toimia virallisena kääntä-
jänä, on paikallaan kertoa uudistuksen 
sisällöstä rnyös Kieliviestissä. Myös 
Ruotsissa toimivat kääntäjät voivat 
hakea auktorisointia Suomessa. 

Auktorisoinnin uudistaminen 
Yleisesti voi todeta, että tutkinto on 
nyt päivitetty ja muokattu vastaamaan 
niitä tarpeita, joita yhteiskunta aset-
taa tämän pilivän kääntäjille. Yhtenä 
tutkinnon tavoitteena on saada Suo-
meen auktorisoituja siirtolaiskielten 

kääntäjiä. Tutkinnonuudistustyössä on 
myös huomioitu muiden EU-maiden 
käytänteitä, mm. Ruotsin auktorisoin-
timenette!yä. 

Tutkinnon varsinainen uudistustyö 
pantiin alulle vuonna 2005, jolloin 
eri asiantuntijoista koostuva työryh-
mä antoi muistionsa. Tärnän pohjalta 
Opetushallitus perusti keväällä 2007 
työryhmän, joka sai tehtäväkseen luon-
nostella lakia, asetusta ja tutkinnon 
perusteita auktorisoitujen kääntäjien 
tutkinnon toteuttamiseksi ja antaa oh-
jeita kokeen laatijoille, arvioijil!e ja 
järjestäjille. Työryhmä sai työnsä pää-
tökseen huhtikuussa 2008. 

Opetushallitus nimesi eri laitosten 
ja yhteisöjen edustajista koostuvan 
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Auktorisoitujen kääntäjien tutkinto-
lautakunnan 1.2.2008. Lautakunnan 
tehtävänä on mm. myöntää ja peruut-
taa auktorisointi, valvoa auktorisoi-
tujen kääntäjien toimintaa, hyväksyä 
tutkinto, huolehtia tutkinnon toimeen-
panoon liittyvistäjärjestelyistäja yllä-
pitää rekisteriä auktorisoiduista kään-
täjistä. Tutkintolautakunta päättää myös 
auktorisoitujen kääntäjien käyttämän 
leiman muodosta ja tekstistä. 

Vanhan lain mukaisen virallisten kään-
täjien tutkinnon järjesti Opetusministe-
riön alainen Kotimaisten kielten tutki-
muskeskus. Uuden tutkinnon järjestää 
Opetushallitus. 

Auktorisoinnin myöntäminen 
Auktorisoiduista kääntäjistä annetun 
lain perusteella auktorisoinnin voi saa-
da kahdella tavalla: 

- osallistumalla tutkintolautakunnan 
järjestämään tutkintoon 
- suorittamalla filosofian maisterin 
tutkinnon tai muun ylemmän kor-
keakoulututkinnon, johon sisältyvät 
vähintään 60 opintopisteen laajuiset 
käännöstieteen opinnot; käännöstie-
teen opintoihin kuuluu kuuden opinto-
pisteen laajuinen auktorisoidun kään-
täjän erikoiskurssi. Auktorisointia vol 
hakea tutkintoon sisältyvässä kielipa-
rissa yksinomaan äidinkieleen tai sii-
hen kieleen, jonka hallitsee parhaiten. 

Auktorisointi myönnetään viideksi 
vuodeksi. Sitä voidaan hakemuksesta 
jatkaa viisi vuotta kerrallaan, ios haki-
ja on auktorisoinnin voimassa ollessa 
toiminut auktorisoituna kääntäjänä ja 
täyttää laissa säädetyt vaatimukset: 
kääntäjä on luotettavaksi tunnettu ben-
kilö, jota ej ole julistettu vajaavaltai-
seksi ja jolla on kotikunta Suomessa 
tai EU-maassa tai muussa Euroopan 
talousalueeseen kuuluvassa maassa. 

Virallisen kääntäjän valtuudet ai-
kaisemmin saaneisiin sovelletaan 
siirtymämääräyksiä. He voivat hakea 
auktorisointia ilman uuteen tutkintoon 
osallistumista eikä heidän tarvitse an-
taa vakuutusta. Heille myönnetty auk-
torisointi on voirnassa ilman ikärajaa,  

vanhaa 70 vuoden ikärajaa ej toisin 
sanoen enää ole. 

Tutkinto ja sen sisältö 
Uusi auktorisoidun kääntäjän tutkin-
to koostuu kahdesta osasta, jotka on suo-
ritettava hyväksyttävästi samalla koe-
kerralla. Molemmissa osioissa suori-
tuksen arvosana on joko hyväksytty 
tai hylätty. 

Tutkinnon kaksi osaa ovat 1. tutkin-
tokielten kieli- ja kääntäinistaito ja 2. 
auktorisoidun kääntäjän toim intaval-
miudet. 

Osa 1 koostuu kahdesta käännös-
tehtävästä, joista toinen on pakollinen 
lain ja hallinnon aihepiiristä ja toinen 
valinnaiselta erikoisalalta. Valinnai-
sen erikoisalan aihepiirit ovat ta/ous-
elärnä, tekniikka ja lääketiede. Tekstit 
valitaan niln, että ne vastaavat työelä-
mässä käännettäviä autenttisia tekste-
jä. Kieliparin toisen kielen on oltava 
suomi, ruotsi tai saame. 

Osa 2 on monivalintatehtävä, jos-
sa keskitytään arvioimaan kääntäjän 
ammattivalmiuksia, toimintaprosessin 
hallintaa ja laaja-alaista ammattikäy-
täntöä. Kjell on suomi tai ruotsi. 

Koe kirjoitetaan tietokoneella. Apu-
välineiden käytöstä voi mainita, että 
kokeessa sallitaan Internetin käyttö, 
kirjalliset ja sähköiset hakuteokset, 
sanakirjat ja vastaavat apuvälineet. 
Käännösohjelmien ja sähköpostiyhte-
yksien käyttö on sitä vastoin ehdotto-
masti kielletty. 

Ensimmälnen auktorisointikoe, joka 
kestää kuusi tuntia, järjestetään joulu-
kuussa 2008. Tarkasta ajankohdastaja 
paikkakunnista ei tämän artikkelin il-
mestyessä ole vielä päätetty, ej myös-
kään tutkintokielistä. Tarkoituksena 
on kuitenkin, että koe järjestetään use-
alla paikkakunnalla. Myös Ruotsissa 
asuva vol osallistua kokeeseen. 

Kirjoittaja on Opetushallituksen tutkintotvö 
rvh,nän jäsen la Auktorksoitujen käänräjien 
tutkintolautakunnan puheenoIitaja. 
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Suomen puolustusvoimien 
kaksi kieltä 

Mats-Peter 
Sundström 

Suomen kaksikielisyys on taattu pe-
rustuslain 17. pykälässä, jossa yk-
sinkertaisesti todetaan: "Suomen 
kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi." 
Käytännössä säädös toteutuu hallin-
to- ja toimintahaarojen rinnakkai-
sena toimintana. On ruotsinkielisiä 
kouluja, joissa opetusta annetaan 
ruotsiksi koko kouluajan. On ruot-
sinkielinen hiippakunta, joka yh-
distää Suomen evankelisluterilaisen 
kirkon ruotsi nkieliset seurakunnat 
hallinnolliseksi kokonaisuudeksi. On 
myös puolustusvoimien ruotsinkieli-
nen joukko-osasto, Nvlands Brigad, 
Uudenmaan Prikaati (UudPr), joka 
toimii Dragsvikissä. Tammisaaressa, 
ja jossa arviolta 85 prosenttia maan 
ruotsinkielisistä nuorista suorittaa va-
rusmiespalveluksensa. 

Prikaati on toiminut Dragsvikissä 
vuodesta 1952. Nimensä se sai vuonna 
1957, ja vuodesta 1998 seonollutosa 
Suomen merivoimia ja mm. rannik-
kojääkärien koulutuspaikka. Palvelin 
siellä kesäkuusta 1984 helmikuuhun 
1985, mutta en tässä käsittele prikaa-
till varsin värikästä historiaa enkä sen 
sosiaalista merkitystä yhtenä Suomen 
ruotsinkielistä väestöä yhdistävänä 
tekijänä, vaan Suomen kaksikielisyy-
den ilmenemistä prikaatin toiminnas-
sa. Esittelen lyhyesti lainsäädäntöä 
ja selostan säddösten toteutumista 
sotilaskoulutuksen 	kielenkäytössä. 
Lopuksi Iuon suppean katsauksen 
kielenkäytön historiaan. 

Lainsäädäntö 
Suomen kielilaissa todetaan: 
"Puolustusvoimien joukko-osastot ja ko-
mentokieli 
Puolustusvoimien joukko-osastojen kjell on 
suomi. Vähintään yksi joukko-osasto on 
kuitenkin ruotsinkielinen. Muita ruotsinkie-
Iisiä joukko-osastoja sekä joukkoyksikkäjä 
samoin kuin kaksikielisiä yksikköjä voidaan 
tarpeen vaatiessa perustaa siten kuin puo-
lustusvoimista annetussa Iainsäädännössä 
säädetään. 

Asevelvollisen oikeudesta tulla määrätyksi 
joukko-osastoon, jonka opetuskieli on hä-
nen äidinkielensä, suomi tai ruotsi, sääde-
tään asevelvollisuuslaissa [ ... ] 
Puolustusvoimien komentokieli on suomi.' 

Suomen nykyisessä asevelvollisuus-
laissa todetaan seuraavaa: 

"Opetuskieli ja komentokieli 
Asevelvollisten opetuskieli on suomi tai 
ruotsi. Suomen- tai ruotsinkiolisellä asevel-
vollisella on oikeus tulla määrätyksi jouk-
ko-osastoon, jonka opetuskieli on hänen 
äidinkielensä. 
Opetuskielenä voidaan käyttää muuta 
kuin 1 momentissa tarkoitettua kieltä, kun 
opetus littyy kansainväliseen sotilaalliseen 
krusinhallintaan tajkka kun siihen on muu 
erityinen syy. 
Puolustusvoimien komentokielestä sääde-
tään kielilaissa." 

Puolustusvoimien komentokielestä 
määrätään siis nimenomaan kielilais-
sa, ej esimerkiksi asevelvollisuus- tai 
puolustuslaissa. Näin on ollut siitä 
lähtien, kun Suomi sai ensimmäisen 
kielilakinsa vuonna 1919. Kielilaissa 
todettiin, että puolustusvoimien ko-
mentokieli on suomi. 

Opetuskieli ja komentokieli 
Suomen puolustusvoimien voidaan 
siis todeta käyttävän tavallaan kolmea 
eri kielilaj ia, nimittäin joukko-osasfo-
jen kieltä. komentokieltäja opetuskiel-
tä. Mitii tämä tarkoittaa käytännössä? 
- Joukko-o,sask)n kieli viittaa ensisi-
jaisesti kieleen, jota käytetään jouk-
ko-osaston hallinnossa ja käytännön 
työssä. Konientokielellä tarkoitetaan 
kieltä, jolia käskyt, tai pikemminkin 
komennot, annetaan, ja opetuskieli on 
sotilaallisen opetuksen kieli. 

Opetus- ja komentokielen raja saat-
taa maallikon mielestä tuntua varsin 
häilyvältä. Esimerkkinä tilannekohta-
us, joka kuvaa tuhansien Uudenmaan 
Prikaatissa olleiden kokemuksia en-
simmäisestä aamusta kasarmilla: 

Kello on täsmälleen 06.00. Varus- 
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miesten päivä alkaa hälytyskellon lie-
rätyksellä, minkä jälkeen seuraa käs-
ky "Kompani - väckning!" Pian sen 
jälkeen varusmiesten esimies ilmes-
tyy tuvan ovensuuhun ja ilmoittaa: 
"Formation i stugorna! Gör er klara 
för morgontvagning!" - Esimiehen an-
tamat toimintaohjeet voivat hyvinkin 
tuntua komentokielen ilmaisu i Ita, ja 
selvää onkin, että ne ovat nimenomaan 
käskyjä eivätkä ehdotuksia. Minne 
jäivät kielilain toteamukset suomen 
kielen asemasta Suomen puolustus-
voimien komentokielenä? 

Jotta pystyisimme vastaamaan tähän 
kysymykseen, meidän on kavennetta-
va komentokieli-käsitteen määritelmää. 
Komentokieli el itse asiassa olekaan se 
kieli, jolla käskynjako yleensä tapahtuu, 
vaan se on pikemminkin käsitettävä 
tarkoittarnaan kieltä, jolla tietyt vakiin-
tuneet yleisluontoiset käskyt annetaan, 
tilannekohtaisten toimintaohjeiden vas-
takohtana. Tästä antaa varsin selkeän 
osviitan Suomen puolustusvoimien ny-
kyinen Yleinen palvelusohjesääntö vuo-
delta 2002. 

Yleinen palvelusohjesääntö ja 
kaksikielisyys 
Voimassa oleva Yleinen palvelusoh-
jesääntö 011 ruotsiksi Allmänt tjänste-
reglemente. Tässä noin 150-sivuisessa 
kirjasessa annetaan yleisiä ohjeita va-
rusmiespalveluksen suorittamisesta, 
esim. toimintatavoista varuskunnassa, 
ilmoitusvelvollisuuksista, esimiehen 
tervehtimisestä jne. Silmiinpistävää 
on, ettei kyseisen ohjesäännön ruot-
sinkielisessäkään versiossa mainita 
sanallakaan suomen kielen asemasta 
komentokielenä. Sen sijaan, ikään 
kuin itsestäänselvyytenä, annetaan 
kuvauksia tilannekohtaisesta kielen-
käytöstä: 

Esimerkki 1. Vartioiden vaihto 
"Då den mottagande vakten närmar sig 
vaktbyggnaden, ställer den överlåtan-
de vakten upp sig framför vaktbygg-
naden eller 1 vaktaulan. Vaktchefen för 
den överlåtande vakten kommenderar 
OJENNUS, KATSE ETEEN - PÄIN. LIPAS 
- KIINNITÄ. [... 1 Härefter kommenderar 
vaktchefen för den överlåtande vakten 

KÄÄNNÖS OIKEAAN PÄTN. TAHDISSA 
- MARS och för sin vakt till den plats 
där den mottagande vakten stått. [.] 
Den överlåtande postkarlen anmäler 
JAG ÖVERLÅTER POSTSTÄLLET och den 
mottagande postkarlen JAG TAR EMOT 
POSTSTÄLLET, varefter avlösningsfö-
raren kommenderar LEPO.' 

Esimerkki voi ensi silmäyksellä 
antaa kuvan kielten täydellisestä se-
kamelskasta. Tietynlainen johdonmu-
kaisuus on kuitenkin todettavissa. Käs-
kyjen eli komentojen toimeenpano-osa 
on johdonrnukaisesti suomenkiel men. 
Sitä vastoin tilanteeseen liittyvät il-
moittautumiset tehdään poikkeuksetta 
ruotsiksi. 

Tässä voimme tehdä vertailun ensim-
mäiseen, herätystä kuvaavaan esinlerk-
kim. Mainintaa komentojen toirneen-
pano-osasta on näet täydennettävä 
huomautuksella, että se viittaa varsin 
yleisluonteisi in, tilanteeseen kuin ti-
lanteeseen sovel lettaviin komentoihi n. 
Esimerkkinä toimikoot eritoten sul-
keisharjoitusten ohella varsin monesta 
muusta tilanteesta tunnetut komennot 
ASENTO ja LEPO. Nämä annetaan Uu-
denmaan Prikaatissa poikkeuksetta 
suomeksi, ja on jopa epävarmaa, tun-
tevatko kaikki ruotsinkieliset varus-
miehet niiden ruotsinkieliset vastineet 
(GIvAKT ja LEDIGA). Samoin komento 
HUOMIO, jota mm. käytetään aina esi-
iniehen astuessa varusmiesten tupaan. 
Yhtä lailla, kansanomaisesti ns. "äk-
siisiin", sulkeis- ym. vastaaviin harjoi-
tuksiin liittyvät komennot ovat kaut-
taaltaan suomenkielisiä. 

Esimerkki 2. Paraatikatselmus: 
Då paradtruppema närmar sig kom-
menderar paradkommendören PARAD-
TRUPPERNA - ASENTO. ETEEN - VIE. 
HUOMIO. KATSE OIKEAAN - PÄIN. [..j 
Paradkommendören går paradmotta-
garen till mötes vid den högra flygeln 
av paradtrupperna och anmäler parad-
trupperna för honom genom att säga 
exempelvis HERR GENERAL, GARNI-
SONENS TRUPPER ÄR UPPSTÄLLDA FÖR 
SJÄLVSTÄNDIGHETSDAGSPARAD." 

Kuten näistä esimerkeistä käy ilmi, 
kielellinen jako muodollisten komen- 
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tosanojen ja toisaalta ilmoitusten ja 
puhuttelujen välillä on aika selkeä. 

Seuraava esimerkki on yleisen pal-
velusohjesäännön esirnerkeistä kielel-
lisesti silmiinpistävin. 

Esimerkki 3. Valanteko ulkona 
Edgångskommendören kommenderar 
LAKKI - PÄÄSTÄ. INTAG EDGÄNGS- 
STÄLLNING. De som avlägger eden 
räcker upp högra handen 1.1. Eden 
avslutas med kommandot LASKEKAA 
KÄTENNEALAS. SÄNK HANDEN. LAKKI 
- PÄÄHÄN. LEPO. Därefter sjungs ed-
sången. 

Kuten huomaamme yksi käsky, ni-
mittäin käden laskeminen, annetaan 
tässä kahdesti, niin suomen kuin ruot-
sinkin kielellä. Tätä kirjoitettaessa ej 
syytä tähän tiedetä. 

Edellä olevista esimerkeistä voi 
saada sen mielikuvan, että suomen- 

kieliset komentosanat kuuluivat vain 
seremonloihin tai serernonjallisun ta-
pahtumiin. Käsitys on kuitenkin vir-
heellinen, sillä suornen kielen asema 
varsinaisiin taistelutilanteisiin liitty-
vien komentojen yhteydessä on myös 
varsin tärkeä. Syyt ovat ilmeiset: kie-
leen katsomatta joukko-osastojen on 
pystyttävä yhteistoimintaan kriisiti- 
lanteissa. 	Koska ns. taistelijan op- 
paitaja muuta sentyyppistä oppimate-
riaalia ej ole tarkoitettu julkisuuteen, 
emme voi lainata esimerkkejä niistä. 
Todettakoon vain, ettö keskeiset ko-
mennot tulen avaamisesta tai tulituk-
sen lopettamisesta, suojautumisesta 
jne. annetaan Uudenmaan Prikaatin 
sotilaskoulutuksessa suomeksi, siis 
TULTA. TULl SEIS, ILMAVAARA, RYN-
NÄKKÖÖN. 

Prikaatin koulutuksen kielenkäyt-
töön on joissakin tapauksissa vakiintu-
nut tietynlainen vapaa kielten väl men 
vaihtelu. Voidaan mainita vaikkapa 
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tilanne. jossa marssivalle osastolle an-
netaan käsky ruveta laulamaan marssi-
laulua. Käsky kuuluu suomeksi LAIJ-
LUA KOLMANNELLA (mikä tarkoittaa, 
että esimies laskee "yksi. kaksi" ja 
kun vuorossa on "kolme", osasto alkaa 
laulaa). Uudenmaan Prikaatissa vastaa-
va komento kuuluu SÅNG PÅ TREDJE. 
Mutta kun esimies haluaa laulamisen 
loppuvan, käsky on LAULU SEIS kuin 
missä tahansa suomenkielisessäkin 
joukko-osastossa. 

Ohjesäännössä kuvataan komento-
sanoja eri tilanteissa. 

Tiivistelmä Suomen ruotsinkielisen 
joukko-osaston kielenkäytöstä: 

Suomenkielisiä komentosanoja 
on verrattain vähän, mutta ne esiinty-
vät erittäin usein. 

Kuta lyhyempi ja yleisluontoi-
sempi komento, sitä todennäköisem-
min se ilmaistaan suomeksi. Ehkä 
kaikkein huomattavin poikkeus tästä 
on käskyjen täytäntöönpano-osa kä-
sitteen varsinaisimmassa merkityk-
sessä, nimittäin komento TEHKÅÄ SE. 

UudPr:ssa se on GÖR DET (Ruotsissa 
vastaavaa kornento on VERKSTÅLL). 

Suomenkieliset komentosanat 
liiuyvät ensisijaisesti kahdenlaisiin 
toimintoihin: yhtäältä sulkeisharjoi-
tuksiin ja niihin verrattavissa oleviin 
tilanteislin (paraatit ja muut juhlame-
not) sekä taistelutoimintaan tähtääviin 
harjoituksiin. 

Muodollisia yleisluontoisia toi-
mintaohjeita suomen ja ruotsin kielen 
käytöstä maamme ruotsinkiel isessä 
joukko-osastossa ej ole tiettävästi an-
nettu koskaan. Ohjesäännössä kuva-
taan yksinkertaisesti, mitä komento-
sanoja eri tilanteissa käytetään. Ej ole 
myöskään tietoa, että suomenkieliset 
komentosanat olisi koottu esimerkiksi 
luetteloksi. 

Ruotsinkieliset varusmiehet 
ja suomi komentokielenä 
Edellä olevat tiedot johtavat helposti 
kysymykseen, miten ruotsinkieliset Uu-
denmaan Prikaatissa palvelustaan suo-
rivavat varusmiehet suhtautuvat siihen, 

että komentokieli on sekä lakisääteisestj 
että käytännössä suomi. Omien muisti-
kuvieni rnukaan tätä ej koskaan koettu 
kielteiseksi, tai edes vieraan tuntuisek-
si. Nykyisin valtaosa Suomen ruotsin-
kielisistä varusmiehjstä on kotoisin 
paikkakunnilta, joissa suomi on valta-
kieli. Poikkeuksena ovat ensi sijassa 
ruotsinkiel isen Pohjanmaan maaseutu 
ja tietyt Uudenmaan läntisimmän ja 
itäisimmän osan alueet. Yksikielisen 
Ahvenanmaan maakunnan väestö on, 
kuten tunnettua, vapautettu asevelvol-
lisuudesta. Näin ollen suomen kieli 
kuuluu luontevasti varusmiesten kie-
lelliseen todellisuuteen, mikä ilmenee 
käsin kosketeltavasti muun muassa 
siitä, että heidän arkiseen puhekie-
leensä rnahtuu usein hämmästyttävän 
paljon suomesta suoraan lainattuja sa-
noja ja sanontoja. 

Entä ne, joille suomi on käytännös-
sä lähes yhtä vieras kieli kuin ruotsi 
monille suomenkielisille? Aiheuttaa-
ko komentosanojen suornenkielisyys 
heille ongelmia varusmiespalveluk-
sessa? Vastaus lienee jokseenkin va-
rauksetta kielteinen. Tämän ymmär-
tää helposti, kun ottaa huomioon, 
että komentosanat opitaan saman-
aikaisesti kuin ne toiminnot, joiden 
suorittamiseen ne tähtäävät. Ehkä 
nijden omaksuminen käy hyvin varsi-
naisten toimintojen oppimisen ohella 
myös siksi, että itse toiminnotkin ovat 
useimmiten siviilielämälle vieraita ja 
että niihin ci näin ollen liity ennestään 
mitään mielleyhtymiä. Todettakoon 
myös, että harjoituksia johtavat esi-
miehet selittävät tarvittaessa suomen-
kielisten sanojen merkitykset. 

Koulutuksessa voi tosin olla tilan-
teita, joissa kouluttaja puutteellisen 
ruotsin taidon vuoksi käyttää omi-
tuisia ilmauksia. Prikaatin nykyinen 
komentaja kommodori Henrik Nystén 
toteaa, että varsinkaan kadettiupseerit 
eivät ole äidinkieleltään ruotsinkieli-
siäja että heidän ajoittaisista kielivaj-
keuksistaan on suuri määrä tarinoi-
ta ja kaskuja. Hän totesi myös, että 
suomenkielisiä sanoja tulee toisinaan 
käytetyksi myös opetuksessa, ej siis 
pelkästään komentosanoina, koska 
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kouluttaja ci tiedä tai ej tilapäisesti 
muista niiden ruotsinkielisiä vastinei-
ta. 

Yrnmärtämisvaikcuksista puheen 
ollen voi inainita toisenkin kiel ioloi-
hin vaikuttavan seikan, nimittäin alu-
eelliset (lähinnä Pohjanrnaan) mur-
teet. - Kommodori Nystén mainitsi 
tätä artikkelia koskevissa kommen-
teissaan, että toisinaan prikaatissa on 
murteiden aiheuttamia kielivaikeuk-
sia, vaikka osapuolet puhuvatkin ruot-
sia! Hän antoi tästä varsin värikkään, 
omiin kokemuksiinsa perustuvan esi-
merkin. Kerran muuan varusmies oh 
esittänyt hänelle tämäntapaisen pyyn-
nön: "HÖ dy herr Överstelöjtnant, ja 
har inge veder i peidn, har dy en ve-
derskuffareT' Toisin sanoen, kysyjän 
polkupyörän renkaassa ci ollut ilmaa 
ja hän tiedusteli esimieheltään (var-
sin omaperäisellä puhuttelullaan Hör 
du, herr överstelöjtnant), oliko tällä 
mahdollisesti polkupyörän pump-
pua! - Sana vedersku/tire 'pumppu' 
on muodostettu substanti ivista väder 
'ilma, sää' ja verbistä skufJi 'työn-
tää', eli siis varsin osuva uudissana. 
Ja peidn puolestaan juontaa juurensa 
vanhakantaiseen sanaan velociped 
polkupyörä'. - Näin ollen voi taval-

laan väittää. että Suomen eteläranni-
kon ruotsinkieliscltä seudulta oleva 
varusmies ci joudu varusmiespalve-
luksessa tekemisiin vain yhden, vaan 
kahdenkin vieraan kielen kanssa. 

Vakiintumaton käsky voi aiheuttaa 
väärinkäsityksen. 

Entä syntyykö koskaan väärinkäsi-
tyksiä, kun ruotsinkiehisiä varusmie-
hiä komennetaan kielellä, joka ci ole 
heidän äidinkielensä? En tunne tämän-
hetkistä ti lannetta yksityiskohtaisesti, 
mutta voin kertoa varsin hauskan ta-
pahtuman omalta varusmiesajaltani. 
Paikka oli Utön kappeli Turun saaris-
tossa syystalvella 1984. Suomcnkieli-
nen, toiseen joukko-osastoon kuuluva 
kenttärovasti valmistautui hartauden-
pitoon ja käski prikaatin varusmies-
ten riisua päällystakkinsa salin korke-
ahkon lämpötilan takia. Tämä käsky 

annettiin suomeksi, eli sanottiin TAKIT 
POISTA. - Toisin kuin vakiintunut ko-
mento LAKKI PÄÄSTÄ kyseinen käsky 
oli sen verran tilapäinen. että Uuden-
maan Prikaatissa se olisi, tilannekoh-
taisuuden vuoksi, esitetty ruotsiksi 
TAG AV MANTLARNA tms. - Sulkeis-
haijoituksiin kuuluu kuitenkin myös 
komento TAAKSE POISTU! Kun se an-
netaan, varusmiesten on käännyttävä 
ympäri ja juostava täyttä vauhtia, kun-
nes käsky kumotaan toisella komen-
nolla. Koska yksi jos toinenkin tak-
kien poistamista tarkoittavan käskyn 
kuullessaan käsitti sen komennoksi 
TAAKSE POISTU!, voi helposti kuvitel-
la, minkälaiset seuraukset siitä koitui 
ahtaassa kappehin salissa. 

Tässä yhteydessä voimme lainata 
katkelman kaksikielisestä puheesta 
sotaveteraanien kirkkopäivänä Mus-
tasaaren kirkossa 7. syyskuuta 2006, 
jossa todcttiin muun muassa: 

"För unga beväringar kan det kän-
nas fånigt att lära sig lyda rop som 
"Taakse poistu" eller "Maahan". Men 
den som har varit i krig vet att livet 
kan hänga på dylika klara och tydliga 
kommandorop. Det är viktigt att alla 
hör dem och förstår dem och lyder 
dem. Därför är alla kommandorop på 
finska i den finska armén. Det skulle 
bli ett kaos utan like om man i stri-
dens hetta skulle börja kommendera 
på både finska och svenska och vem 
vet vad." 

Esitys päättyi suomeksi näin: 
"On tärkeä, että joukko-osaston 

kaikki sotilaat ymmärtävät ja tun-
nistavat ja tottelevat samoja sanoja. 
Siksi Suomen armeijan komentosanat 
ovat Suomen [sic!1 kielelhä,ja meidän 
ummikkoruotsinkiehistcnkin on heti 
ensimmäiseksi opittava,pe, saavuttu-
amme asepalvelukseen. 

Selkeämpää todistetta suomcn kie-
len aseman hyväksymisestä myös 
Suomen ruotsinkiehisen joukko-osas-
ton komentokieleksi ci helposti löyty-
ne. Se antaa myös varsin yleiskattavan 
kuvan tämänhetkisestä tilanteesta. 
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Suomen kielen asema komen-
tokielenä 
Päätteeksi muutama sana suomen kie-
len asemasta puolustusvoimien ko-
mentokielenä. Lähteet ovat tunnetusti 
niukat, mutta kaikki merkit viittaavat 
siihen, että Ruotsin vallan aikana käs-
kyt on annettu ruotsin kielellä. Ve-
näjän vallan aikana tilanne muuttui 
siten, että suomalaisista kokoonpan-
tujen sotajoukkojen komentokieleksi 
vuodesta 1828 alkaen tuli venäjä, to-
sin ensimmäisessä asevelvollisuus-
laissa, joka on vuodelta 1878, ej otettu 
lainkaan kantaa kielellisiin asioihin. 
Kaikkein varhaisimpien suomenkie-
listen komentosanojen luetteloiden 
joukossa voidaan mainita ote Mäntän 
vapaaehtoisen palokunnan historiasta: 

"Akseeraus tapahtui seuraavien, 
vuodelta 1882 olevien komentosano-
jen mukaan: 

Mäntän WPK:ssa käytetyt ja esite-
tyt komentosanat 

Oo riviin asento! 
Ojennus oikeahan, el. vasempa-
han! 
Toimeen! 
Oikeahan, vasempahan! 
Periinpäin! 
Paikallan mars! 
Paikallaan juoksuun mars! 
Eteempäin mars! 
Eteempäin juoksuun mars! 
Seiso! 
Lepo!  

Periinpäin mars! 
Periinpäin juoksuun mars! 
Ruodottain oikeahan el. vasem-
pahan mars! 
Tasarintaan oikeahan el. vasem-
pahan mars! 
Ruodottain oikealta el. vasem-
malta periimpäin mars! 
Jako kahteen 
Ruodot kaksintakaat! 
Ruodot yksintäkäät!" 

Todettakoon, että luetelluista sa-
noista ainoastaan nro 11, Lepo! tun-
netaan tämän päivän komentokäytän-
nöstä. Se lienee muuten ensimmäisen 
maailmansodan ajan jääkäril iikkeen 
perintöä. 

Suomen kielen asema komentokie-
lenä Suomen puolustusvoimien ruot-
sinkiel isessä joukko-osastossa on näin 
ollen yhtä lailla Iakisääteinen realiteet-
ti kuin eläväjokapäiväinen todellisuus. 
Oman kokemukseni pohjalta voin to-
deta, että näennäisestä monimutkai-
suudestaan huolimatta tästä aiheutuva 
käytännön kaksikielisyys toimii var-
sin joustavasti ja Iuontevasti - jopa 
siinä määrin, ettei se juurikaan anna 
joukko-osaston varusmiehille aihetta 
ihrnettelyyn. 

Kirjoitfaja OU rksi SIIUrI SUO,ni-ruotSi-sa flo-

kirjan toilnittajista. 

ra 
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Istasta Ikeen - pystysuoraan 
ja vaakasuoraan 

Suomen kjell sovcltuu hyvin sanaris-
tikoideri käyttöön. Syitä on varmasti 
monia, kuten sanojen monimerkityk- 

Marja 	sisyys ja vokaalien ja synonyymien 
Räihä 	runsaus. 

Suosituimpia ja eniten saatavilla 
olevia ristikoita ovat ns. kuvaristi-
kot, joissa kuva- tai sanavihje on itse 
ruudukon sisällä. Hyvit vihjeet ovat 
kryptisiä ja hauskoja. Niistä ej heti 
ensi lukemalla tai näkemällä tajua 
mitä sanaa haetaan. Monessa vaikeas-
sa ristikossa vaikeita eivät olekaan 
oudon tuntuiset ratkaisusanat, vaan 
vaikeus sisältyy vihjesanan tai kuvan 
mieltämiseen. 

Ista kuuluu niihin vakiosanoihin, joita 
uudistushaluiset laatijat vä!tte!evät. 

Tutustuessani kuvaristikoiden maa-
ilmaan toisella ikäkymmenellä - sitä 
ennen olin tchnyt sanaristikoita, joi-
den vihjeet ovat ruudukon ulkopuolel-
la ja joita harrastajapiireissä nykyään 
kutsutaan höyryristikoiksi - ratkaisu-
sanoina oli esimerkiksi ISTA vihjeestä 
Tea. Ista esiintyy edehleen nykyristi-
koissa, vaikka nuori polvi tuskin edes 
tietää kenestä on kyse, ios el nyt sitten 
seuraa vanhoja suomalaisia elokuvia. 
Ista kuuluukin ni hin vakiosanoihin, 
joita uudistushaluiset laatijat pyrkivät 
välttämään. 

Vanhat sanat pitävät pintansa var-
sinkin vaikeudeltaan helpoimmissa ja 
keskitasoisissa ristikoissa. Tyypillisiä 
ovat: ANSA, ONKI, UTTI, RATA, ASE-

MA, RAVI, AAVA. Viimeksi mainittua 
kuvaa useimmiten vaakalinja, jonka 
yläpuolella on kahdesta kaarivlivas-
ta rnuodostuva lentävän linnun kuva. 
Kyseessä vol tosin olla myös lintu, 
kuten TIIRA. Suosittu yhdistelrnä näyt-
tää olevan myös rosti ja arma joko 
vihje- tai ratkaisusanana toisilleen. 
Maantieteel Iisistä nimistä ovat lähes 

säännöhlisesti mukana joet MAAS ja 
VAAL, vuoristot URAL ja ALTAI ja tu-
livuori ETNA. 

Uusia sanoja edustavat mm. TERO 

ja ARSI. Kun vihje on voitti Osakassa 
2007, urheilusta vähemmänkin kim-
nostunut arvaa, että haetaan Teroa, 
sillä Suomella el nykyään ole paljon-
kaan suuria kansainvälisiä saavutuk-
sia. Tuttuihin ristikkosanoihin kuuluu 
yhä RITOLA, Ville Ritolan. "Peräsei-
näjoen suden", innoittamana. Flänen 
legendaarisesta menestyksestään syn-
tyi alkoinaan sanontoja, esim. ottaa 
ritolat - häipyä. 

Vilme vuosina on pullahtanut esiin 
useita lainasanoja, esim. ETUI - rasia 
ja OASIS - keidas. Vieraat kielet ovat 
tuhleet ristikoihin hurjaa vauhtia; ehkä 
siihen on vaikuttanut krypto-tehtävien 
sanasto. Niissähän väkisinkin esiintyy 
vieraskielisiä sanoja, koska krypton 
ratkaisuruudukossa on tehtäväkoh-
taisesti suunnilleen kaikki aakkosten 
kirjaimet. 

Englanninkiehisen ratkaisusanan vih-
jeeksi annetaan suomenkielinen vas-
tine lisävihjeineen, esim. Amerikan 
äiti - MAMA. Vuosia suosittuna ollut 
ratkaisusana UTAU sal alkaisemmin 
useimmiten vihjeeksi osavaltion kar-
tograafisen, lähes nel iönmuotoisen ää-
rivilvan, jonka yläreunan vasen puoli 
kohoaa ylemmäksi. Nykyään vihjeenä 
on yksinkertaisesti state. Ristikon rat-
koja ci hämmästy myöskään vihjeestä 
Engi. kunin gator, vaan kokeilee, sopi-
siko slihen QUEEN. 

Myös piilosanatehtävät ovat val-
kuttarieet tavahlisiin kuvaristikoihin. 
Vihjeenä saattaakin olla esimerkik-
si inies salissa, jolloin sanan .sali si-
sältä löytyy AL!. Sanat saattavat olla 
myös pal indromin tapaisia, takapermn 
kirjoitettavia. Vihjesanan perusteel-
la kyseessä on rata, joka kuitenkin 
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on kirjoitettava lopusta a!kuun ATAR. 
Ratkaisusana voi olla myös vihjesa-
nan anagrammi, tyyliin lura sekaisin. 
ratkaisuna ILARI. 

AMIA - luukala on yksi sanoista, 
joita olen oppinut ristikoiden kautta. 
Tuskin tiedolla on sen kummempaa 
merkitystä elämässäni, ios en nyt 
sitten innostu tutkimaan luukalojen 
elämää ja käyttäytymistä. Monesti 
vihjeeksi riittää kalan muotoa esittävä 
ääriviiva. Nuoremmalle ristikkoväelle 
mitä ilmeisimmin outoja sanoja mer-
kitykseltään ovat KAVA ja KAPLAS. 
Vanhakansa tietää, että kyseessä ovat 
vuoluhövlä ja reen jalaksesta nouseva 
tukipuu, sanoja, jotka ovat kuuluneet 
jokapäiväiseen elämään. 

Vierasperäisten sanojen kirjoitusta 
käytetään vapaamuotoisesti. 

Eri murrealueilta tulevat sanat ote-
taan nopeasti yleiseen käyttöön: lapa-
nen - vanttu - rasa - kinnas - rumppu. 
Vaihtelevaa kirjoitusasua esiintyy 
esirn. takimmaisen superlatiivissa TAIN 
- TAAIN ja sanoissa LiTAR - UTARE, 
UTARET - UTAREET. Jonkun kerran 
olen ristikoista löytänyt myös muo-
don UDAR. Vapaamuotoisesti käyte-
tään myös vierasperäisten sanojen 
kirjoitusta. Muskettisoturi saattaa olla 
ATOS tai ATHOS, raamatullisen valitun 
kansan isä nimeltään NOA tai NOOA ja 
havupuu nimeltään SETRI tai SEETRI. 

Joitakin ristikoita elävöittävät yleis-
vihjeen taakse kätkeytyvät teemasa-
nat esim. kalojen nimet, tai sanajonot 
- joko vihjekuvasta pääteltävä lause 
tai pääsana määritteineen, esini. MO-
NEN TAIKURIN APURI ja PARRANAJO 
MENOSSA. Tällöin murretaan myös pe-
rinteisten ristikoiden "pelin henkeä", 
johon kuuluu nominien esiintyminen 

perusrnuodossaan ja verbeistä infini-
tiivimuodot. 

Herkullisten vihjeiden luokkaan 
kuuluu kuva kissasta hevosen selässä 
ratkaisuna HEPOKATTI. Vihjeen lap-
sellisia ratkaisu ej välttärnättä olekaan 
NAIIVIT vaan ISIT. Vihjesana viittaa 
sekä perhesuhteeseen että lapsen-
omaiseen puheeseen, isä-sanan muo-
toon isi. Siitä olen käynyt kiivaita kes-
kusteluja ala-asteen oppilaiden kanssa 
heidän väittäessään kivenkovaan, 
että pappa on suomeksi isi eikä isä. 
Näin paljastuu sekin tosiseikka, että 
ruotsinsuomalaisten lasten sanavarasto 
käsittää enimmäkseen kodin piirissä 
käytettäviä sanoja. 

Suomessa ilmestyvien päivälehtien 
ja iltapäivälehtien viikonloppusivujen 
ristikot käyvät yli ymmärrykseni. Nu-
tä vallitsevat yleensä kevyen luokan 
julkisuuden henkilöiden nimet, joista 
voi päätellä kuka milloinkin on päi-
vän puheenaiheena. 

Siinä missä ennen tiedettiin etsit-
tävän sanaa ANITA vihjeen Välkki tai 
lauloi oopperassa avulla onkin ny-
kyään Hallarna. Anita Hallaman jul-
kisuus presidentti Kekkosen rakastet-
tuna legitimoitiin hänen julkaistuaan 
vuonna 2001 teoksen, joka perustui 
hänen Kekkoselta saamiensa kirjei-
den pohjalta tehtyihin päiväkirjamer-
kintöihinsä. Ehkäpä Suomessa ilmes-
tyy jo ristikoita, joissa vihjeenä on 
tanssija ja ratkaisuna TUKIAINEN tai 
vihjeenä tekstaaja ja ratkaisuna IKE 
tai KANERVA. 

Sanaristikoiden ratkaisumetodiksi 
sopiikin hyvin periaate, jonka voi lai-
flata Suomessa suurta huomioita saa-
neista tekstiviestijupakoista: Kirjoita 
ensin, ajattele vastajälkeenpäin! 
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Kysynnjksiä 

Nyt joka puolella puhutaan paljon rasvoista, joiden uskotaan olevan haj-
tallisia terveydelle. Yksi sellainen on ruotsiksi transfett. Mitä se mahtaa 
olla suomeksi ja millaista rasvaa se on? Tyydyttymätöntä vai tyydyttynyt-
tä? 

Rasvat vähiin 

Rasvahappoja on tyydyttyrnättömiäja tyydyttyneitä. Tvvdvttv,nätöi, rasva 
(o,nättat ftr) on olomuodoltaan pehmeä ja se vol olla joko inonitvvdvttvinätöntä 
(fieromattat) tal k , taid tt'onatonta (enkc lomattat) T' ' dtt n  rasva (mattat 
ktt) on kovaaja se on haitallisempaa terveydelle kuin tyydyttymätön rasva. 
Näiden rasvahappojen lisäksi on transrasvoja (transftiter), jotka ovat tyydytty-
rnättörniä mutta jotka käyttäytyvät elimistössä tyydyttyneiden rasvojen tavoin. 
Transrasvan käyttö elintarvikkeissa on vähentynyt, mutta sitä on edelleen mm. 
ranskanperunoissa, pikkuleivissä, makeisissa ja sipseissä. 

H. E. 

Mikä ero on valkealla ja valkoisella? Mistä tietää, kumpaa pitäisi käyt-
tää? 

Epävarma 

Yleisesti voidaan sanoa, että valkoinen on tyyliarvoltaan neutraali ja siis 
varmin valinta yleiskielessä. Valkea taas on sävyltään ylätyylinen, joten se 
sopii esimerkiksi runoihin ja juhlallisiin teksteihin. Tyyliarvon eroa kuvaavat 
seuraavat sanaparit: inaulonva/koinen niaidon valkea. puhtaam'alkoinen 
puhtaanvalkea, valkoinen lakana valkea lakana. 

Kiinteissä ilmaisuissa sanat eivät ole keskenään vaihdettavissa. Esimerkiksi 
Pohjolan valkea kaupunki, Valkoinen talo, valkoinen rotu, akin valkeat nap-
m1at. 
Yhdyssanoissa alkuosana on valko-, esimerkiksi valkolakki, valkoparta, val-
kosipuli. 
Eräissä murteissa ja ylätyylissä substantiivi valkea merkitsee tulta, esim. tak-
kavalkea ja vainovalkea. 

H. E. 

Saako suomeksi sanoa inforinaatio? Eikö pitäisi käyttää suomalaisempaa 
ilmaisua? 

Sano se suomeksi 

Suomessa on runsaasti vierassanoja, jotka ovat sopeutuneet kieleen hyvin, 
jopa niin hyvin, että niitä ci edes aina lainoiksi huomaa. Infirmaatio on yksi 
nhistä eikä sitä siis tarvitse yrittää väkisin välttää. Sanan taivuttaminenkaan 
suomen kielen sääntöjen mukaan el ole vaikeaa. Jos ci halua käyttää infrr-
maatiota, vaihtoehtoja on. Kielensä elävöittämiseksikin on tietysti suositelta-
vaa käyttää välillä suomalaisempia vastineita tieto, tiedot ja tiedotus. 
Inforinaatio on niln tuttu, että sillä on jopa arkinen muoto infr, jolla voidaan 
tarkoittaa sekä informaatiota että informaatiotilaisuutta. Eri tilaisuuksissa voi 
olla iiiftpiste, josta saa tietoja ja neuvontaa. 
Monet muualla kuin Suomessa asuvat pelkäävät kielitaitonsa ruostuvan ja aristele-
yat siksi vierassanoja enemmän kuin Suomessa asuvat. Pari muuta suomeen hyvin 
sopeutunutta vierassanaa ovat konkreettinen, jonka suomenkielisiä vastineita ovat 
esimerkiksi aistein hava itta va, havainnollinen, kouraantuntuva ja todellinen, ja 
organisaatio, jonka vol tietyissä yhteyksissä korvata esimerkiksi järjeste1llä tai 
järjestöllä. 

H. E. 
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Ruotsin maakuntahyönteiset 

Koonnut 
Hannele 

Ennab 

Lappi högnordisk höfjäril 
lapinkeltaperhonen 

Norrbotten praktsammetslöpare 
lettokiitäjäinen 

Västerbotten större svartbagge 
sysipimikkä 

Ångermanland stor hornstekel 
jättipuupistiäinen 

Jämtland stormhattshumla 
ukonhattu- 
kimalainen 

Härjedalen fjällvickerblåvinge 
alppisinisiipi 

Hälsingland svavelgul höfjäril 
suokeltaperhonen 

Medelpad mnemosynefjäril 
pikkuapollo 

Gästrikland hagtornstjäril 
pihlajaperhonen 

Taalainmaa violettkantad guld- 
vinge 
ketokultasi ipi 

Upplanti cinnoberbagge 
punahärö 

Södermanland strimlus 
juovalude 

Närke vassmosaikslända 
rannikkoukon- 
korento 

Västmanland 	boknättjäril 
kirjoverkko- 
perhonen 

Värmianti brun gräsfjäril 
ruskoniitty- 
perhonen 

Dalsland aspfjäril 
haapaperhonen 

Länsi-Götanmaa alkonblåvinge 
katkerosinisiipi 

Itä-Götanmaa läderbagge 
erakkokuoriainen 

Bohuslän rnyskbock 
myskijäärä 

Gotlanti riddarskinnbagge 
ritarilude 

Småland bålgeting 
herhilälnen 

Öölanti rosenvingad 
gräshoppa 
ruususiipisirkka 

Halland ollonborre 
saksanturilas 

Blekinge ekoxe 
tamminkainen 

Skåne bokskogslöpare 
pyökkimetsä- 
kiitäjäinen 
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Oikeuslääketieteen sanastoa 

Koon nut 
Margaretha 

Terner 

alkoholutandningsprov puhal!uskoe 
barnmisshandelssyndrom pahoinpi- 

dellyn lapsen oireyhtymi 
battered child-syndrom pahoinpi- 

dellyn lapsen oireyhtyrnä 
blandmissbruk sekakäyttö 
blodfläcksanalys veritahra-ana!yysi 
bIodspr verijiiljet 
blodutådring mustelma 
brott mot person henkilöön kohdis-

tuva rikos 
brottsplats rikospaikka 
brottsplatsundersökning rikospaik-

katutkinta 
cannabinoid kannabinoidi 
cannabis kannabis 
crack kräkki, crack 
dakta (yard.) ottaa sormenjäljet 
daktyloskopi sormenjälkitutkirnus 
decollementskada decotlement- 

vamma 
DNA-analys DNA-analyysi 
DNA-markör DNA-merkki, 

(ark.) DNA-rnarkkeri 
DNA-profil DNA-tunniste, DNA-

profluli 
DNA-prov DNA-koe, DNA-näyte 
DNA-register DNA-rekisteri 
DNA-spår DNA-jälki 
DNA-undersökning DNA-tutkimus 
dopningsmedel dopingaine 
drog päihde 
drogpsykos huumepsykoosi 
dödsfallsundersökning kuoleman- 

tapauksen tutkinta 
dödsmisshandel kuolemaan johtanut 

pahoinpitely 
dödsorsak kuolemansyy, kuolinsyy 
dödsorsaksintyg kuo! insyytodistus 
dödsorsaksutredning kuolemansyyn 

setvitys, kuolinsyyntutkinta 
dödstecken kuol i nmerkki, kuoleman 

merkki 
dödstidsbestämning kuolinajan 

määrittäminen 
fingeravtryck sormenjälki 
fjärrskott kaukolaukaus 
forensisk anamnes forensiset 

esitiedot 
forensisk generalist forensinen 

generalisti 
forensisk genetik forensinen gene- 

ti ikka 
forensisk medicin forensinen lääke- 

tiede, oikeuslääketiede 
framskriden förruttnelse pitkälle 

edenriyt mätäneminen 
fysisk misshandel fyysinen pahoin-

pitely 
förgiftning med narkotika huume-

myrkytys 
förruttnelse ruurniin mätänerninen 
generalist generalisti 
hagelskott haul ikonlaukaus 
hallucinogen hallusinogeeni 
hasch(is) hasis 
heroin heroiini 
homicid henkirikos 
homicidalt skärsår tappava viilto-

haava 
illegal drog laiton päihde 
intravital skada intravitaalinen 

vamma, elämän alkana ilmenevä 
varnrna 

kausalsamband syy-yhteys 
kokain kokaiini 
kontaktskott kosketuslaukaus 
kriminalteknik rikostekniikka 
kriminaltekniker rikosteknikko 
kriminalteknisk bevisning rikos- 

tekninen todistelu 
kroppsbesiktning henkilönkatsastus 
krosskada ruhjevamma 
krossår ruhjehaava 
krutrök ruutisavu 
krutstänk ruutihiukkaset 
kvävning genom strypning kuristuk- 

sen aiheuttama tukehtuminen 
lag om alkoholutandningsprov laki 

puhatluskokeesta, puhalluskoelaki 
lag om dödförklaring laki kuolleeksi 

juli stamise sta 
lag om förbud mot könsstympning 

av kvinnor naisten sukuelinten sil-
pomisen kieltävä laki 

lag om genetisk integritet m.m. laki 
geneetti sestä i ntegriteetistä ym. 

lag om omskärelse av pojkar laki 
poikien ympärileikkauksesta 

lag om rättsintyg i anledning av 
brott laki rikoksen vuoksi annetta-
vasta oikeustodistuksesta 

lag om särskild personutredning 
i brottmål m.m. laki erityisestä 
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henkilöselvityksestä rikosjutuissa 
likbesiktning ruumiin ulkotarkastus 
likfläck lautuma 
likfynd ruurnislöytö 
likstelhet kuolonkankeus 
likundersökning ruumiin tarkastus 
lysergid lysergidi 
lösningsmedel liuote 
marijuana marihuana 
medikolegal medikolegaalinen, 

oikeuslääketieteellinen 
meskalin meskaliini 
metadon metadoni 
metamfetamin metamfetamiin i 
misshandel med dödlig utgång 

kuolemaan johtava pahoinpitely 
misshandelssyndrom pahoinpitely- 

oireyhtymä 
modus operandi, MO menettelytapa, 

toimintatapa 
mord genom förgiftning myrkytys-

m urha 
mumifiering muumioiturnijien 
narkotikarelaterat dödsfall 

huurneisiin liittyvä kuolema, 
huurnekuolerna 

narkotikastraffiag huumerikoslaki 
narkotiskt ämne narkoottinen aine 
närskott lähilaukaus 
olycksfall med dödlig utgång 

kuolemaan johtava onnettomuus 
opioid opioidi 
opium oopiumi 
orsaksutredning syytutkimus 
plötslig spädbarnsdöd, SIDS 

kätkytkuolema 
postmortal förändring postmortaa-

linen muutos, kuolemanjälkeinen 
muutos 

postmortalt sticksår kuolemanjäl-
keinen pistohaava 

profilering profi lointi 
psykostimulans psykostimulantti 
rättsgenetik oikeusgenetiikka, 

oikeusperinnöllisyystiede 
rättsgenetisk undersökning oikeus-

geneettinen tutkimus 
rättsintyg oikeustodistus 
rättskemi oikeuskemia 
rättskemisk undersökning oikeus-

kemiallinen tutkimus 
rättsläkare oikeuslääkäri 
rättsmedicin oikeuslääketiede 
Rättsmedicinalverket, RMV 

Oikeuslääketieteen virasto 
rättsmedicinsk besiktning oikeus- 

lääketieteellinen tarkastus  

rättsmedicinsk bevisning oikeus-
lääketieteellinen näyttö 

rättsmedicinsk dödsorsaksunder-
sökning oikeuslääketieteell men 
kuolemansyynselvitys 

rättsmedicinsk identifiering oikeus-
lääketieteellinen tunnistus 

rättsmedicinsk likbesiktning 
oikeuslääketieteel 1 men ruumiin 
ulkotarkastus 

rättsmedicinsk obduktion oikeus- 
lääketieteellinen ruumiinavaus 

rättsmedicinsk undersökning 
oikeuslääketieteellinen tutkimus 

rättsodontolog oikeushamrnaslääkäri 
rättsodontologisk undersökning 

oikeusharnmaslääketieteell i nen 
tutkimus 

rättspsykiatri oikeuspsykiatria 
rättspsykiatrisk undersökning 

oikeuspsykiatrinen tutkimus 
rättstoxikologi oikeustoksikologia 
salivprov sylkinäyte, sylkitesti 
sexuellt övergrepp sukupuolinen 

hyväksikäyttö 
shaken baby-syndrom, SBS 

ravi stellun vauvan oireyhtymä 
självmordsförsök itsemurhayritys 
skadeföremål vamman aiheuttanut 

esine 
skarpt våld terävä väkivalta 
skjutavstånd ampumaetäisyys 
skottkanal ampumakanava 
skottriktning luodin kulkusuunta 
skottskada ampumav amma 
skottsår ampumahaava 
skottvinkel ampurnakulma 
skärskada viiltovamma 
skärsår viiltohaava 
snörfåra hirttouurre 
spetsad drink terästetty drinkki 
spår jälki, merkki 
spåranalys jälkien analyysi 
spårsäkring jälkien varmistaminen 
Statens kriminaltekniska laborato- 

rium, SKL Valtion kriminaali- 
tekninen laboratorio 

sticksår pistohaava 
stimulantia piristeet 
strypning kuristaminen; kuristus 
stämpelskada stanssivamma 
suicid suisidi, itsemurha 
syntetiskt narkotikum synteettinen 

huume 
teknisk bevisning tekninen todistelu 
teknisk rotel tekninen yksikkö 
topsa ottaa poskitikkunäyte, ottaa 
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DNA-poskitikkunäyte 	 vapenlag aselaki 
topsning DNA-näytteen otto poski- 	yttre besiktning ulkotarkastus 

tikkurnenetelrnällä, poskitikku- 	yttre likbesiktning ruurniin ulko- 
näytteenotto 	 tarkastus 

trafikbrottslagen Iiikennerikoslaki 	yttre våld ulkoinen väkivalta 
trubbigt våld tylppä väkivalta 

Sähköktä I<ielineuvontaa 
Ruotsinsuomalaisi!la on ollut mahdollisuus saada henkilökohtaista kielineu-
vontaa yli 30 vuotta; Ruotsinsuomalainen kielilautakunta aloitti neuvonnan 
ja nyt se jatkuu Kielineuvostossa. Aluksi palvelua sai puhelirnitseja kirjeitse, 
sittemmin myös sähköpostitse. 

Vastauspankki 
Noin vuosi säten neuvontapalvelua laajennettiin ja Kielineuvoston suomen-
kielisillä verkkosivuilla avattiin uusi palvelu: Vastauspankki. Se on tietokanta, 
jossa julkaistaan kielineuvonnassa esitettyjä, yleisesti kiinnostavia termi- ja 
kielikysymyksiä. Siellä on myös Kielineuvostossa laadittujen sanastojen 
termejä vastineineen. Pääpaino on Ruotsin yhteiskuntaa kuvaavilla termei!lä 
ja niiden ruotsinsuomalaisilla vastineilla. Vastauspankissa on nyt noin 550 
kysymystäja sitä täydennetään koko ajan. Koska yhdessä kysymyksessä käsi-
te! lään tavallisesti useita termejä, Vastauspankista löytää vastineen noin 2 000 
hakusanalle. Hakuja voi tehdä sekä suomeksi että ruotsiksi. Vastauspankin 
käyttö on maksutonta. 

Mitä Vastauspankista kannattaa hakea 
Vastauspankki ej ole yleissanakirja, joten sieltä on turha etsiä tavallisia yleis-
kielen sanoja kuten kieli, koira tai pöytä. Siellä ej ole myöskään slangisanoja. 
Vastauspankissa on enimmäkseen kielineuvonnassa esitettyjä termi- ja kieli-
kysymyksiä, esimerkiksi suornenkie!iset vastineet seuraaville käsitteille: do-
iii/in, hushå/isnära tjänster, högkostnadskort, hcrd rock. särläkernedel. 

Kannattaa lukea ohje 
Ennen kuin alkaa hakea tietoja Vastauspankista, kannattaa lukea pieni haku-
apuruutu. Siinä neuvotaan, miten hakuja voi tehdä. Ohjeita noudattamalla 
löytää vastauksen, ios hakusana on tietokannassa. 

Kieliviestin sanastoja 
Lähes kaikissa Kieliviestin numeroissa on julkaistu pieni erikoisalan sanasto. 
Pyrkimyksenämme on julkaista suuri osa niistä verkkosivuillamme. Tähän 
mennessä siellä on hoitoalan ammatteja, huoltoselvityssanastoa ja jätesanasto. 

Sähkökiä sanastoja 
Sivustolla on linkki Utrikes namnhokiin ja verkkosanakirja Lexiniin. Utrikes 
na,nnbokista löytää Ruotsin valtion virastoien ja laitosten nimien vastineet 
suorneksi, mutta myös kuudella muulla kielellä. Ruo(salais-suomalainen Lexin 
puolestaan on yleissanakirja, jossa on paljon yhteiskuntaa kuvaavaa sanastoa 
ja esimerkkejä sanojen käytöstä. Sanakirja on ruotsalais-suomalainen, mutta 
hakuja voi tehdä myös suomeksi. 
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Kortfattat om innehållet 

s. 4 Redaktör Marja Räihä skriver i sin kolumn bl.a. om de nya reglerna för 
modersmålsundervi sningen i grundskolan och gymnasieskolan. Andringen 
innebär att finska barn får samma rättigheter som de övriga minoritetsbarnen 
när det gäller modersmålsundervisning. Det ska räcka med att en elev önskar 
undervisning i finska för att kommunen ska vara skyldig att erbjuda det. Marja 
Räihä konstaterar att det finns problem med lärornedel och med tillgång till 
kompetenta finsklärare. 

s. 5 Anna-Maija Marttinen, kulturråd vid Finlands ambassad i Stockholm, 
skriver med fokus på språk om sina intryck efter fem års tjänstgöring i 
Sverige. Att följa språk- och minoritetspolitiken i Sverige har varit en av 
hennes arbetsuppgifter. 

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

s. 9 Paula Ehrnebo redogör för språklagsförslaget, dess bakgrund och dess 
innehåll och vad lagen kommer att innebära för språksituationen i Sverige. 

s. 11 Professor Birgitta Romppanen redogör för det reformerade systemet för 
auktoriserade translatorer enligt den lag och förordning som trädde i kraft 
i Finland 1 .1 .2008. Birgitta Romppanen är ledamot i Utbildningsstyrelsens 
arbetsgrupp för examinering av translatorer och ordförande för 
Examensnämnden för auktoriserade translatorer. 

s. 13 Oversättaren Mats-Peter Sundströms artikel handlar om de finska 
kommandoorden vid det svenskspråkiga regementet Nylands Brigad 1 
Dragsvik, där cirka 85 % av de svenskspråkiga värnpliktiga i Finland gör sin 
militärtjänstgöring. Mats-Peter Sundström är en av redaktörerna för Stora 
finsk-svenska ordboken. 

s. 19 Redaktör Marja Räihä skriver om finska korsord. Med rikliga exempel 
illustrerar hon ledord och lösningsord, korsordshumorn och tematiken och hur 
tidsandan och trender och lösarens ändrade referensvärid avspeglas i dagens 
och gårdagens korsord. 

s. 21 Frågor och svar 

s. 22 Hannele Ennab har sammanställt en svensk-finsk lista över svenska 
landskapsinsekter. 

s. 23 Margaretha Temer har sammanställt en svensk-finsk ordlista över termer 
som hänför sig till rättsmedicin. 
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Kieli- ja termipulmissa neuvovat myös 
seuraavat kielerihuoltoelimet: 

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

SUOMEN KIELI 
kielineuvonta ma—pe kb 9-11.30, ti—to kb 9-14 +358 9 701 4991 
nimistöneuvonta ma—ti ja to—pe klo 9.30-11.30 +358 9 701 9365 
murrearkisto kb 9-16 	 +358 9 731 5272 
eu-kielineuvonta@ kotus.fi  

RUOTSIN KIELI 
neuvonta kb 9-11 	 +358 9 701 3484 
ti—to myös klo 13-15 
svenska@focis.fi  

SANASTOKESKUS TSK 
Albertinkatu 23 A 12, 00120 Helsinki 
www.tsk.fi  
termipalvelu (maksullinen) kb 9-16 	 +358 9 608 876 
term ipalvebu @tsk.fi  

Ruotsissa: 
SPRÅKRÅDET 
Box 20057, 104 60 Stockholm 
www.sprakradetse 
ruotsin kieben neuvonta kb 9-12 	 08-442 42 10 
faksi 	 08-455 42 26 
info @ sprakradet.se  

KLARSPRÅK 	 08-442 42 12 
klarsprak@ sprakradet.se  

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

Paula Ehrnebo 

Historiikki / Historik 

Kielilautakunnan historlikki 
Ruotsinsuomalainen kie-
lilautakunta oli Ruotsin 
vähemmistökielten huollon 
edehläkävijä. Se toimi yhi 30 
vuotta ja antoi tänä aikana 
suuren määrän suomen-
kielisiä termisuosituksia 
ja muita suomen kieltä 
koskevia neuvoja. Vuonna 
2006 ruotsinsuomen huolto 
siirrettiin Kielineuvostoon, 
Kielen ja kansanperinteen 
tutkimuslaitoksen kielen-
huolto-osastoon. 
Historiikissa kerrotaan 
lautakunnan perustamises-
ta ja sen monipuolisesta 
toiminnasta. 

Kirjaa on myytävänä pie-
ni määrä Kielineuvostos-
sa. Kirjan hinta 100 kr. 

'tgiven a Sp kde 2(}08 

Z1etiviestin toimituskunta toivottaa 
tukij 	

• .a bill 	 ll.l 
oitteen virklstaVaa kcsaa. 


