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Kieletja kielipolitlikka 
kiltettävästi esillä 

Ruotsiin saadaan nyt kielilaki. Valtiopäivät äänestivät 20. toukokuuta 2009 
hallituksen lakiesityksen Språk för alla puolesta. Laissa vahvistetaan ruotsin 
asema maan pääkielenä, mutta se turvaa vahvemman aseman myös ruotsa- 

Hannele 	laiselle viittomakielelle ja viidelle kansalliselle vähemmistökielelle. Kielilaki 
Ennab 	tulee voimaan 1. heinäkuuta 2009. 

Kansallisia vähemmistöjä ja vähemmistökieliä koskevasta lakiehdotuksesta 
valtiopäivät päättävät kesäkuussa. Sen myötä suomen kielen hallintoaluetta 
laajennettaisiin käsittämään myös 18 Mälarinlaakson kuntaa. 

Pohjois-Ruotsissa on ollut viisi kuntaa käsittävä hallintoalue jo kohta kym-
menen vuotta. Tässä numerossa on artikkeli, jossa pohditaan sieltä saatuja 
kokemuksia. Kirjoittaja toteaa, että Mälarinlaakson ja pohjoisen hallinto-
alueen edellytykset eivät ole yhtenevätja että neuvoja ja ohjeita on siksi vai-
kea antaa. 

Kielipolitiikkaja kielenhuolto ovat olleet kiitettävästi näkyvillä tärnän vuoden 
alkupuoliskolla. On pidetty kolme tärkeää kieliseminaaria: Maaliskuussa 
Suomen suurlähetystössä järjestettiin seminaari Ett språk måste synas - om 
finskans framtid i Sverige. Kielineuvosto puolestaan on järjestänyt peräti 
kaksi seminaaria: Merkkivuoden 1809 kunniaksi Vad innebar 1809 för 
språken? ja jokavuotisen kielenhuoltoseminaarinsa. Kaikista näistä olemme 
saaneet art ikkelin tähän numeroon. 

Kolumnisti toteaa mm., että tietotekniikka elävöittää äidinkielenopetusta 
mutta että se ej koskaan korvaa opettajaa. Samaan päädytään yhteenja erik-
seen kirjoittamista käsittelevässä artikkelissa. Siinä todetaan, että tekstin-
kåsittelyohjelmien korjaustoiminnoista ej ole paljon apua, koska ne luonnolh-
sesti hyväksyvät yhdyssanan osat myös erillisinä sanoina. Yhteen ja erikseen 
kirjoittamisen ohjeet on joka tapauksessa osattava. 

Tuoreessa kiel ilaissa säädetään, että julkishallinnon kielen on oltava huollet-
tua, selkeääja helposti ymmärrettävää. Tämä koskee nyt tietysti myös viras-
tojen vähemmistökielillä julkaisemia tekstejä. Ruotsin kirkko ej ole valtion 
kirkko, mutta se markkinoi itseään monikielisenä kirkkona. Tässä numerossa 
saamme katsauksen sen verkkosivujen suomenkielisen tiedotuksen tilantees-
ta. 

Lehdessä on tavalliseen tapaan myös kysymyksiä vastauksineen ja uudis-
sanaterveiset Suomesta. Tämänkertainen ruotsalais-suomalainen sanasto on 
suunnattu varsinkin harrastelijapuutarhureille. 

Syksyllä Kieliviesti ilmcstyy samanlaisena, mutta myös erilaisena: suomenkic-
liset sivut ovat ennallaan, mutta lehdessä on lisäksi neljä meänkieli-sivua. 
Odotettavissa on siis jännittävä syksy, mutta sitä ennen toivotan koko toimi-
tuskunnan puolesta lukijoille mukavia lukuhetkiäja hyvää ja rentouttavaa 
kesää! 
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Xo(umni 

Ti etote kn ii kasta a p u a o petu ksee n 

Koulun tekniset apuvälineet ovat kehittyneet huimasti. Lähes 30 vuoden takaa 
muistan, että magnetofoni, eli sittemmin nauhuri, oli harvinaisuus. Eräässä 
koulussa siirtolaisluokan opettaja piti koulun nauhuria lähes henkilökohtaisena 

Timo 	omaisuutenaan. Kun uskaltauduin lainaamaan sitä, opettaja ilmoitti, että se 
Oldén 	on vain koulun opettajien, ej kotikielenopettajien käytössä. Vähitellen asenne 

muuttui, mutta sama pihistely toistui videoiden tultua kouluun. 

Usko teknisten apuvähineiden ihmeitä tekevään voimaan on säilynyt. Nauhurin 
ja videon uskottiin korvaavan opettajan. Nyt tietotekniikka on tullut kouluihin 
ja avannut entistä monipuolisempia käyttömahdollisuuksia. Uskon edelleen 
teknisten apuvähineiden elävöittävän opetusta, mutta opettajaa ne eivät koskaan 
korvaa. 

Kjertävän äidinkielenopettajan arki on rnuuttunut. Uusia maahanmuuttaj ja 
Suomesta ej juuri tule ja toisen sekä kolmannen sukupolven lapsien suomen 
kielen taito vaihtelee. Määräysten muuttumisen ansiosta suomenopetusta 
voivat saada myös vasta-alkajat. Uudjstus tuhi viime hetkellä. Nähtäväksi jää, 
voiko kurjen virvoitella henkjjn nyt, kun jää on sulamassa. Huonolta ainakin 
toistaiseksj näyttää. Lisärahaa ej anneta ja vasta-alkajat laitetaan jo ennestään-
km heterogeenisiin ryhmiin. Taustahla on ehkä toive, että oppihaat ja vanhem-
mat luovuttavat, kun osalhistuminen tehdään mahdohlisimman vaikeaksj. 

Yleinen syy opetuksen eväämiseen on ollut pätevien opettajien puute. Aukko 
on nykyään paikattavissa etäopetuksen avuhla. Vuodesta 2000 opettajien, oppi-
laiden ja vanhempien apuna ovat olleet myös suomen kielen kotjsjvut. Sivujen 
kävijämäärät ovat kuukaudessa tuhannen molemmin puolin. Kävijöiden osoit-
teet kertovat, että com-päätteiset palvelimien osoitteet ovat suurin ryhmä, yli 
59 prosenttia. Sitten Suomi (13,8), Ruotsj (6,3)ja tuntemattomat 13,3 prosent-
tia. Suomalaisten osuus hieman härnmästyttää, mutta suomea opetetaan tietysti 
paljon enemmän Suornessaja ehkä meidän materjaalimme soveltuu myös 
sikäläisten rnaahanrnuuttajien opetukseen. 

Kaikki äidinkielenopettajat joutuvat keksimään ja kokoamaan opetusmateri-
aalia, joten materiaahipankkiajatus on opettajien tapaamisissa esillä lähes aina. 
Kotisivujen ja uuden tekniikan ansiosta kuka tahansa voi kirjautua sivuille ja 
tehdä sinne omia sivuja. Opettajien vaatirnattomuusja ajan puute ovat kuiten-
kin ilmeisesti esteenä, koska sivuja ja vihjeitä ei liiernmälti ole tullut. 

Suomen kiehi -sivusto on osa Koulunkehittämisviraston aloittamaa portaalia 
Tema Modersmål, jossa tätä nykyä on jo 26 kielehlä ornat sivut. Se on menes-
tynyt myös tiukassa kansainvähisessä kilpailussa, ja 2003 se voitti Dublinissa 
parhaan sivuston palkinnon. 

Kieliryhmien sivuja tekevät opettajat muodohlisehla paikkiohlaja erityisesti 
viime vuosi oli epävarmuuden ajkaa. Nyt projektihle on rnyönnetty rahaa, ja 
toirninta voi jatkuajajopa laajentua. Yhteistyö Norjan kanssa alkaa tänä talve-
naja näin eri maiden kiehiryhmien yhteistoiminta voi Iisääntyä entisestään. 

Suomenkielisen sivuston osoite on http://modersmal.skolverket.se/finska.  

Kirjoittaja on elakkeellä ole va äidinkielenopettaja. 
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Suomen kielen hallintoalueen 
laajetessa Mälarinlaaksoon 
- ajatuksia pohjoisen näkökulmasta 

Adam 
Huuva 

Suomen kielen hallintoalueeseen lii-
tetään ensi vuoden alusta 18 Mäla-
rinlaakson kuntaa. Tämä merkitsee 
Keski-Ruotsin suomenkielisille ter-
vetullutta oikeuksien vahvistamista. 

nalla, jossa ummikkoruotsalaiset ovat 
vähemmistönä, meänkieli ja suomi 
pystyisivät - ainakin yhdessä - kilpai-
lemaan ruotsin kielen kanssa valtakie-
len asemasta. 

Mälarinlaakson suomenkielinen väes-
tö saa hallintoalueen laajenemi sen myötä 
oikeuden asioida viranomaisissa ja vaa-
tia palveluja, kuten varhustenhuoltoa ja 
lasten esikoulutoimintaa, omalla kielel-
lään, samaan tapaan kuin Norrbottenin 
läänin vädessä kunnassa, joissa jo kohta 
vuosikymmenen ajan on virallisesti elet-
ty meärikielen ja suomen kielen hallin-
toalueella. 

Vähemmistöasemaa koskevia odo-
tuksia ei Mälarinlaaksossa kuitenkaan 
kannata asettaa Norrbottenin koke-
musten pohjalta, koska alueiden toimi-
vuuden edellytykset eroavat toisistaan. 
Täman vuoksi pohjoisen kokemuksiin 
perustuvia oppeja ja neuvoja on vaikea 
antaa. 

Keski-Ruotsin ja Pohjois-Ruotsin 
suomalaistaustaiset väestöt eivät ole 
yhtäläisiä. Mälarinlaakson nykyinen suo-
malaisväestö on hyvin pitkälle Suo-
mesta toisen maai 1 mansodan jälkeen 
muuttaneiden suomalaisten jälkeläisiä, 
jotka ovat omaksuneet ruotsinsuoma-
laisen identiteetin. Pohjoisen suoma-
laisväestö puolestaan on Ruotsin alku-
peräiskansaa, joskin epävirallisesti. 

Kun Mälarinlaaksossa puhutaan vä-
hemmistöstä, on todella kyse siitä. 
Monessa pohjoisen kunnassa kansalli-
set vähemmistökielet ovat paikoin niin 
suuria, että kielenkäyttäjien nimittä-
minen vähemmistöksi voidaan kokea 
loukkaavaksi. Esimerkiksi Haaparan- 

Pohjoisen hallintoalueen perustami-
nen on vaikuttanut myönteisesti siihen, 
että kun asioi omalla kielellään esi-
merkiksi Vakuutuskassassa, ei tarvitse 
enaa tyytyä henkilökunnan hyväntah-
toisuuteen tai tarjolla olevaan, ehkä 
riittämättömaan kielitaitoon. Toivon 
mukaan juuri tämän tyyppiset oma-
kieliset palvelut saadaan lastenhoidon 
ja vanhustenhuollon lisäksi toirniviksi 
myös Mälarinlaaksossa. 

On huomattava, että Tomionlaak-
sossa vähemmistökielten asema on 
aina ollut erikoinen. Meänkielen ja 
suomen käyttäminen on entuudestaan 
ollut mahdollista asioitaessa julkis-
hallinnon viranomaisten kanssa. Se 
on ollut tornionlaaksolaisille arkipäi-
vää, vaikka se edelleen käytännössä 
rajoittuu hyvin pitkälle suulliseen 
asioimiseen. Kohta kymmenen vuot-
ta voimassa ollut virallinen oikeus ei 
juurikaan ole muuttanut vähemmistö-
kielten tilannetta tai alueen asukkai-
den asennoitumista kieliin. Oikeutta 
äidinkielen käyttämiseen rajoittaa 
myös se, että läänin pääkaupunki Luu-
laja ei kuulu hallintoalueeseen. Hal-
lintoalueen olemassaolo on toisaalta 
vahvistanut meänkielen asemaa, mut-
ta Haaparantaa lukuun ottamatta, se 
on ikävä kyllä ainakin kansallisella 
tasolla tapahtunut suomen kielen kus-
tannuksella. 

Pohjoisen hallintoalueen kunnat 
saavat joka vuosi lääninhallitukselta 
korvamerkittyä rahaa hallintoalueen 
edeltyttämiin toimiin, mutta näyttöä 
tuloksista on kuitenkin vähän. Kun 
esimerkiksi Haaparannan kunnalta 
pyydettiin selontekoa rahojen käytös- 

Keski-Ruotsin suomalaistaustaiset ovat 
siirtolaisia, Pohjoisen suomalaisväestö 
a1kuperiiskansaa. 
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tä, ilmeni että kunta on merkinnyt vä-
hemmistärahojen hukkuneen kuluihin, 
joita kunnalla oli jo ennen hallintoalu-
een perustamista, ts. vanhustenhuol-
toon ja lasten päivähoitoon, koulujen 
äidinkiehen opetukseen, joihinkin 
käännöksiin jne. Poissaolollaan lois-
tavat todelliset muutokset, joihla ohisi 
suurempi vaikutus paikahliseen kie-
lipoliittiseen ilmapiiriin, kuten opas-
teet, logotyypit, jokapäiväinen tiedot-
taminen ja suomenkieliset kotisivut. 

Haaparannan vähemmistökielival-
tuuskunnan puheenjohtajan Juhani 
Siiran kansalaisaloite meänkielen ja 
suomen kielen sallimiseksi kunnan-
valtuuston kokouksissa tyrmättiin 
vastikään kustannussyistä. Tulos oh 
odotettu eikä siis kovinkaan yhlättävä. 
Mutta koko kustannuskysymys kään-
tyy päälaelleen,jos otetaan huomioon, 
että suurin osa haaparantahaisista osaa 
joko suomea tai meänkieltä ja että 
itse asiassa yksistään ruotsin kiehtä 
taitavat ovat vähemmistönä. Kuinka 
vaikeaa ja kallista meän- ja suomen-
kiehisen enemmistön onkaan hallita 
asioita ruotsin kielellä? Ongelmana 
eivät toisin sanoen ole kustannukset 
vaan nakökulma. 

Syntyy myös kysymys, riittävätkö 
nykyiset alueelliset vähemmistökie-
Iiasemaa vahvistavat toimet Ruotsin 
suomenkielisille vai saattavatko ne 
jopa toimia suurempia pyrkimyksiä 
vastaan. Suomi on virahlisesti kaksi-
kielinen maa. Silti Ruotsissa on yh-
teensä enemmän meänkielen (1,7 %) 
ja suomen (4,7 %) taitajia kuin Suo-
messa on ruotsinkielisiä (5,5 %). 

Ilahduttavaa onkin, että aivan äsket-
täin Haaparannan kunnanhahlituksen 
keskustapuoluelainen jäsen Perarne 
Kerttu teki huomattavasti nykyistä 
pitemmälle tähtäävän aloitteen: hän 
ehdotti Suomen kielilain soveltamista 
Haaparannalla. Nähtäväksi jää, onko 
tählä omien rivien tukemalla ahoitteel-
la menestystä. Jos Haaparanta ensim-
mäisenä kuntana Ruotsissa kokeilisi 
Suomen kielilain soveltamista pihotti-
projektina, mitä se voisi saada aikaan 
pitemmählä tähtäimellä lähikunnissa, 
läänissä ja koko Ruotsissa? 

Kirjoittaja on kielipalveluyritUjija Haapa-
rannan paikallisen vdhemmistökielivaltuus-
kunnan jaen. 

CA 
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Suomen kieli kirkon 
verkkosivu illa 

Ruotsin kirkko markkinoi kotisivul-
laan käsitettä monikielinen kirkko 
- flerspråkig kyrka. Kerron tissä ar- 

Marja 	tikkelissa havainnoistani, joita tein 
Röihä 	etsiessini kirkon keskushallinnon ja 

hiippakuntien verkkosivuilta suomen-
kielistä vähemmistöä koskevia tietoja 
ja suomenkielellii julkaistua aineistoa. 
Tein huomioita myös materlaalin saa-
vutettavuudesta. 

Kirkon keskushallinto 
Kirkkokanslian kotisivun ylävalikos-
sa on ln other languages, josta aukea-
valla sivulla on toivotus Tervetuloa 
Ruotsin kirkkoon! suomeksi, saamek-
si, espanjaksi, saksaksi ja englanniksi. 
Suomenkielisessä tekstissä kerrotaan 
pääpiirteittäin Ruotsin kirkon toimin-
nasta ja kirkollisista toimituksista: 
kasteesta, konfirmaatiosta, vihkimi-
sestä ja hautaamisesta. Lisäksi siellä 
on tietoja kirkollisvaaleista ja kirkol-
lismaksusta ja lopuksi lyhyesti maa-
ilmanlaajuisesta yhteistyöstä, esim. 
Luther-avusta sekä kirkon ulkomaan-
työstä. Tekstissä ej ole sanaakaan 
Ruotsin kansallisista vähemmistöistä 
eikä vähemmistökielisestä työstä. 

Suomen kielen löytäminen Kirkko-
kanslian verkkosivuilta vaatii 
piätte1ykykyi ja arvailuja. 

Samalla sivulla on ruutu Yhteyden 
[sic!] Ruotsin kirkkoon. Yhteyden 
saamiseksi ja oman seurakunnan 
löytämiseksi kehotetaan katsomaan 
puhelinluettelon vaaleanpunaisi Ita si-
vuilta, annetaan sähköpostiosoite kir-
kon infoon ja kehotetaan soittamaan 
Kirkkokanslian vaihteeseen, jossa 
tietääkseni ej ole suomenkielistä pal-
velua. 

Vähemmjstökielisestä työstä pää-
see lukemaan, jos ymmärtää klikata 
valikosta Kyrkan i samhället ja siel-
tä edelleen Flerspråkig kyrka. Sivun 

keskiosan täyttää Män gkultur och 
flerspråkighet -otsikon alla oleva ruot-
sinkielinen teksti, jossa on mm. kohta 
Pd egna modersmål. Sund todetaan 
mm. Att kyrkan är öppen för alla jn-
nebär också att det ska finnas infor-
mation på andra språk än svenska. 
Samalta sivulta on avattavissa Nyhets-
brevet Flerspråkig kyrka. Uutiskirjeet 
ovat ruotsiksi, ja viimeisin numero on 
3/2008. 

Vasemman lajdan valikosta löyty-
vät Finska, Samiska ja Teckenspråk. 
Finska-otsikon alta paljastuu ruot-
sinkielinen teksti otsikoineen Sven-
gejinskt i kyrkan ger möjligheter och 
stöd. Ruotsiksi on myös kehotus ot-
taa yhteys omaan hiippakuntaan tai 
seurakuntaan suomenkielisen papin 
tai diakonin löytämiseksi. Finska te-
lefonjouren on myös pelkdstään ruot-
siksi, samoin Fakta om sverigefinska 
arbetet. Sund todetaan mm. Finska är 
ett nationellt minoritetsspråk i Sveri-
ge sedan år 2000. Sanaakaan ej ole 
suomeksi. 

Valikosta avautuu myös sarja 
suomenkielisiä kirjoituksia, sekä 
hartauskirjoitustyyppisiä että tiedo-
tusluonteisia suppeita tekstejä mm. 
Anteeksiannon lahja ja Kuoleman 
kohdatessa. Tekstissä Lapsen synly-
essä on linkki ruotsinkieliselle sivul-
le Mer om dopet. Puhelu voi auttaa 
kertoo artikkelin muodossa kirkon 
suomenkielisestä Palvelevasta puhe-
limesta ja sen kylkiäisenä on Faktaa 
suomeksi ja ruotsiksi. Täältä ikuisuu-
teen - käytännön tietoa hautajaisis-
ta -kirjoituksessa käsitellään surua, 
perinteitä, hautaustoimitusta, perun-
kirjoitusta, vainajan tuhkan viemistä 
Suomeen jne. Tekstissä on myös link-
ki Fonuksen ruotsinkieliselle Vita Ar-
kivet -sivulle, esim. omia hautajaisia 
koskevien toivomusten kirjaamiseksi. 
Viimeisenä on artikkeli Metsäsuoma-
laisen taiteilijan jäljillä, joka kertoo 
1876-1951 eläneestä suomalaissyn- 
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tyisestä Per Tellanderista 

Hiippakunnat 
Otin tarkasteluuni kaikkien 13 hiip-
pakunnan sivustot ottamatta selvää, 
onko kaikissa hiippakunnissa suomen-
kielistä työtä vai ej. Kirkkokanslian 
sivulla oleva Iinkki Kontakt > Sök stift 
johtaa hiippakuntien omille sivuille. 
Lähes kaikilla näillä on Iinkki takaisin 
Kirkkokanslian sivulle paikkaan Kyr-
kan i samhället > Flersprdkig kyrka, 
josta pääsee lukemaan Anteeksiannon 
lahjasta jne. 

Tarjonta on hyvin vajhtelevaa. Jot-
kut hiippakunnat ovat tyytyneet vain 
linkittämään suomenkielistä työtä 
koskevat asiat takaisin Kirkkokanslian 
sivulle. Näitä hiippakuntia ovat Upp-
sala, Linköping ja Visby. Tosin en ole 
avannut verkkosivujen jokaista luuk-
kua katsoakseni, näkyykö siellä suo-
men kieltä. Oletettavasti ej näy, sillä 
joutuessani tarkoittamattani Uppsalan 
seurakuntayhtymän sivulle, ainoa suo-
men kieleen viittaava sana oli tuomio-
rovastin etunimi. 

Hiukan enemmän, mutta niukasti, 
jaetaan tietoa Härnösandin ja Skaran 
hiippakunnissa. Härnösandin sivun 
valikosta löytyy Kontakta oss > Mi-
noritetsspråk. Sieltä paljastuu ruotsin-
kielisen hiippakuntadiakonin ja viitto-
makielisen työn papin yhteystiedot. 

Skaran sivulta on oivallettava aloit-
taa kohdasta Om stiftet > Pd finska > 
Finska verksamheten. Suomenkielinen 
työ esitellään lyhyesti kahdella kielellä 
ja siellii on hiippakunnan alueen suo-
malaisten työntekijöiden yhteystiedot. 

Luulajan hiippakunnan sivulla Om 
Luleå stift > Finska johtaa suomen-
kieliseen tekstiin, jonka otsikkona on 
Ruotsin kirkko Luulajan hiippakunnas-
sa huomattava osa Ruotsia. Se käsitte-
lee historiaa ja nykytilannetta. Sama 
teksti on luettavissa kahdella saamen 
varieteetilla, meänkielellä, englannik- 

si ja ruotsiksi. Valikosta löytyy myös 
Arbete på meänkieli och finska > En 
kyrka —flera språk. Kirjoitus on vain 
ruotsiksi. Samoin vain ruotsiksi ovat 
myös suomen- ja saamenkielisen työn 
papin yhteystiedot, Palvelevan puhe-
himen ja vähemmistökielten esittelyt. 

Strängnäsin hiippakunnan kotisivun 
valikossa on heti lupaavasti Sverige-
finskt. Sen takaa paljastuu Suomen 
ja Ruotsin värein maalatut, toisiaan 
puristavat kädet ja otsikkona teksti 
Ei saa peittää. Teksti on ruotsiksi ja 
siinä luetellaan suomalaissyntyisten 
lukumäärä hiippakunnassa ja suurim-
mat suomalaisalueet, ts. Eskilstuna, 
Södertälje ja Orebro. Sivun oikeasta 
laidasta Medarbetare pääsee hiippa-
kunnan viroissa olevien suomenkie-
histen työntekijöiden esittelyyn, jotka 
ovat suomeksi ja ruotsiksi, ja löytää 
heidän yhteystietonsa. Myös teksti 
Palvelevasta puhelimesta on suomek-
si. Kirjoitin sivulla olevaan hakuruu-
tuun finska, jolloin aukesi ruotsinkie-
linen teksti suomenkielisen virsikirjan 
levytyksestä. Seuraavaksi kirjoitin 
ruutuun suomeksi. Esiin tuli kirje nro 
13 vuodelta 2005. 

Göteborgin sivun valikosta löy-
tyy Minoritetssprdk ja sieltä aukeaa 
ruotsinkiehinen teksti Kyrkoliv på 
flera språk, johon on Iiitetty suo-
menkielisen hiippakuntakonsulentin 
yhteystiedot. Näppäämällä Länktips-
kohdasta Svenska kyrkans sida om 
minoritetsspråk pääsee taas takaisin 
Kirkkokanslian sivulle. Sen sijaan 
linkki Västra Götalandsregionen avaa 
sinivalkoisen sivun Nationella mino-
riteter och ninoritetssprdk. SieIlä on 
otsikot kaikilla viidehlä kansallisella 
vähemmistökielellä mm. Faktablad 
på finska. Yllätys, yhlätys! Sivu on 
poistettu ja tilahla on hinkki Ruotsin 
hahlituksen kotisivulle. Toinen hinkki 
johtaa Ruotsinsuomalaisten valtuus-
kunnan sivulle. Huomaan, että sivu 
on päivitetty viimeksi vuonna 2005. 
Pahaan takaisin ja klikkaan Minori-
tetsspråk > Finska. Sivulle tulee 
otsikko Församlingsliv på finska. 
Ruotsinkiehisen tekstin keskelhä on yl-
lättäen suomeksi Jumala puhuu suo-
mea. Tekstissä annetut suomenkiehiset 
linkit eivät avaudu; en onnistu lataa- 

Suomenkielisten otsikoiden taka-
na olevat tekstit eivät vä1ttimätti 
ole suomea. 
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maan niihin tarkoitettua ohjelmaa. Ai-
noa, mikä toimii, on linkki Listor över 
aktuella gudstjänster samt präster 
och diakoner finns pd denna sida, un-
der relaterade dokument. Siitä aukeaa 
taas ruotsin kieltä ja otsikot Relatera-
de länkar sekä Relaterade dokument, 
josta löytyy mm. pdf-tiedosto Finska 
gudstjänster. Teksti siinä on suomek-
si. Muut tiedostot, kuten suomen-
kielisen työn kuvailu, ovat pätiosin 
ruotsiksi. Linkistä Palveleva puhelin 
pääsee käsiksi suomenkieliseen teks-
tim. Sivulla on vielä Finsk länksam-
ling, joka vie mm. Sisuradion sivulle, 
ja Finska minoriteter, määritelmiä 
ruotsinsuomalaisista ja suomenruot-
salaisista sekä tilastoa ruotsiksi. Suu-
rin osa teksteistä on siis ruotsiksi. 

Näppäys Karistadin hiippakunnan 
sivun valikosta Det här gör Karlstads 
stift > Finsk-svensk verksamhet vie 
otsikkoon Tervetuloa Karlstadin hiip-
pakunnan nettisivuille. Tekstissä maj-
nitaan, että hiippakunnallisia tapah-
tumia järjestetään vuosittain ja että 
monessa seurakunnassa on toimintaa, 
kuitenkaan mainitsematta seurakun-
tien nimiä. Tapahtumista kehotetaan 
etsimään tietoa lehti-ilmoituksista ja 
seuraamaan Sisuradion alueohjelmia. 
Tietoa suomenkielisestä toiminnasta 
saa tekstin mukaan myös tiedotus-
lehti Hiipparista, joka lähetetään sitä 
haluaville. Samansisältöinen teksti on 
ruotsiksi. Alinna ovat suomenkielis-
ten työntekijöiden yhteystiedot. 

Hyvin palvelevia sivuja 
Lundin hiippakunnan sivun valikosta 
paistaa heti silmään Ruotsinsuoma-
lainen seurakuntalyö / Sverigeflnskt 
arbete. Näppäys avaa tekstin molem-
mula kielillä niin Palvelevasta puhe-
limesta kuin suomenkielisestä työstä. 
Myös hiippakuntapapin ja -assisten-
tin yhteystiedot löytyvät tältä sivulta. 
Olin jo luopua etsimisestä, niutta an-
nom sivun rullata eteenpäin ja pitkän 
tyhjän tilan jälkeen pääsin käsiksi 
pdf-muodossa oleviin tiedostoihin, 
kahteen Hiippakitjeeseen ja ilmei-
sesti niiden jatkajaksi tulleeseen Kir-
kollisia kuulumisia -sivuihin. Tämä 
on tuore ja raikas tiedotuslehti, johon 
on koottu mm. tulevia ja menneitä ta- 

pahtumia valokuvineen, henkilöhaas-
tattelu, kastetut ja kuolleet, katsaus 
lähitulevaisuuteen, kirjoitus hiippa-
kuntapapin vinkkelistä, hartauskirjoi-
tus ja kaikkien hiippakunnan alueen 
suomenkielisten työntekijöiden yhte-
ystiedot. 

Växjön hiippakunnan sivustosta on 
valittava Verksamhet > Sverigefinska 
arbetet. Otsikon Ruotsinsuomalainen 
iyö / Sverigefinska arbetet alla on suo-
meksi ja ruotsiksi kuvaus hiippakun-
nan toiminnastaja historiasta, maininta 
hiippakunnan tapahtu mista, Kirkon-
kello-lehdestä, Sisuradion lähettämäs-
tä viikoittaisesta hartaushetkestä ja 
Palvelevasta puhelimesta. Omassa 
ruudussaan ovat suomenkielisten työn-
tekijöiden yhteystiedot, linkki kirkol-
lisvaali-infoon Kirkkokanslian sivulle 
ja hiippakunnan Kirkonkello-lehteen. 
Siinä on mm. haastatteluja, tapahtu-
mia, hartauskirjoitus ja käytännön tie-
toa hautajaisista. 

Vasta Växjön ja Tukholman hiippa-
kuntien sivujen linkeistä selvisi, että 
Kirkkokanslian sivulla on ajankoh-
taista kirkollisvaalitietoa myös suo-
meksi. 

Tukholman hiippakunnan verk-
kosivujen valikosta voi heti klikata 
Suomeksi. Suomenkielisellä sivulla 
houkutellaan rippikouluun, kenotaan 
piispanvaalista ja kirkollisista toimi-
tuksista ja siitä, miten liitytään Ruot-
sin kirkon jäseneksi. 

Lisäksi voi näpätä auki Oikopolku-
ja, joista pääsee katsomaan, missä on 
suomenkielistä toimintaa, mm. Tuk-
holman Suomalaisen seurakunnan 
kaksikieliselle sivulle. On seurakun-
tien suomenkielisiä ohjelmalehtisiä ja 
tietoa Mälarinlaakson hiippakuntien 
yhteistyöstä, kursseista, Tukholman 
uruista, kirkkomusiikista ja innostavia 
haastatteluja kirkon työhön aikovi Ile. 
Kaiken tiedon saa suomeksi. Joistakin 
teksteistä on linkit myös ruotsinkieli-
siin palveluihin, kuten Jourhavande 
präst. 

Västeråsin hiippakunnan kotisi-
vu aukeaa suomalaisittain räväkästi. 
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Suomenkielistä tekstiä on luettavissa 
heti etusivun otsikoiden alla sulassa 
sovussa ruotsalaisten uutisjuttujen 
kanssa. Näppäys etusivun suomenkie-
liseen tekstiin tai haku valikosta Infor-
mation > Pdfinska avaa uutta luet-
tavaa: suomenkie!istä työtä tekevien 
seurakuntien ja työntekijöiden yhte-
ystiedot, työnhakuilmoituksen, tietoa 
opintomatkoista, virsivinkkejä ja mm. 
Saunavirren sanat. Lähes kaikki tekstit 
ovat kahdella kielellä. Linkkejä löytyy 
kohdasta Oikopolkuja mm. Suomen 

ev!. kirkkoon, mutta ej Ruotsin kirkon 
Kirkkokanslian sivulle. 

Selai!in verkkosivuja monen kuu-
kauden ajan. Tänä aikana on joitakin 
tietoja jo poistettu ja uusia tul!ut tilal-
le. Joidenkin sivujen tarjonnasta nä-
kyy, että ne ovat vasta luomisvaihees-
sa. Jääköön käyttäjien arvioitavaksi, 
kuinka onnistuneesti kirkon verkkosi-
vut toteuttavat mielikuvaa monikie!i-
sestä kirkosta. 

Ruotsin kirkon verkkosivut: www.svenskakyrkan.se  

Ii 
1809 

Merkittäviä seminaareja 
merkkivuonna 

Suomen ja Ruotsin 200 vuotta sitten päättyneen yhteisen taipaleen Merkki-
vuosi 1809 on innoittanut tarkastelemaan kie!tä eri seminaareissa. 

Suomen suurlähetystö ja Ruotsalais-suoma!ainen kulttuurirahasto järjestivät 
Tukholmassa 3. maa!iskuuta 2009 seminaarin Ett sprdk mdste synas - om 
finskans framtid i Sverige. Ministeri Pär Stenbäck on kulttuurirahaston pu-
heenjohtaja, mutta hän puhui seminaarissa myös suomenruotsa!aisena, jonka 
äidinkieli on ruotsi ja toinen kieli suomi. Tässä !ehdessä on hänen puheensa 
lyhennettynä. 

Erikoistutkija Petri Lauerma Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta esi-
te!möj 2. huhtikuuta pidetyssä seminaarissa Vad innebar 1809 för sprdken. 
Seminaarin järjesti Ruotsalais-suomalaisen kulttuurirahaston avustuksen tur-
vin Kielineuvosto, jonka yhteistyökumppaneita olivat Suomen suurlähetystö, 
Suomen instituutti ja Samfundet Sverige-Finland. Lehdessä on hänen semi-
naariesite!määnsä pohjautuva artikke!i 1809 ja suomen kielen kehilys. 

Kie!ineuvoston vuotuisessa kielenhuoltoseminaarissa Suomen instituutissa 
8. toukokuuta käsitteltiin mm. lehtikieltäja puheenomaisuutta ylioppilas-
aineissa. Katsauksen seminaarin tarjonnasta on tähän numeroon koonnut toi-
mittaja Liisa Anjum. 
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Kielen oltava näkyvä 

Pär 
Stenbäck 

Ruotsalais-suomalainen kulttuurirahasto 
pätti 1990-luvulla, että yksi sen pää-
tehtävistä on edistää ja tukea ruotsin 
asemaa Suomessa ja suomen asemaa 
Ruotsissa. Tehtävää ei totisesti ole 
heippo toteuttaa käytännössä. Rahasto 
on tehnyt monta haparoivaa yritystä 
löytääkseen oikeat keinot vähemmis-
tökielten käytön vahvistamiseksi. Nyt 
olemme ilmeisesti löytäneet käyttökel-
poiset keinot ruotsin opetuksen suosion 
nostamiseksi Suomen kouluissa, joissa 
ruotsi sinnittelee vastatuulessa. 

Voidaankin todeta, että kokeillen 
kehitimme ruotsin kielen edistämiseen 
mallin, joka puolestaan johti nykyiseen 
Svenska nu -projektiin. 

Rahastosta on siis tullut kielitaidon 
aktiivisen edistämisen katalysaattori, 
ja koska rahastolla on Suomessa toi-
meenpaneva elin, Hanasaaren ruot-
salais-suomalainen kulttuurikeskus, 
rahaston toimintalinja on pystytty 
toteuttamaan kiiytännössä. Hanketta 
varten perustettiin rahoituskonsortio, 
jossa ovat mukana mm. Ruotsin ja 
Suomen valtiot. 

Ruotsissa tilanne on toinen. Rahas-
tollahan ei ole Ruotsissa omaa toimek-
sipanijaa, mikä ei sinänsä ole ratkaise-
vaa. Suomen kielen tukem isen tehokas 
alkuunpääsy Ruotsissa on osoittautu-
nut vaikeammaksi. Lähtökohta on täy-
sin toisenlainen kuin Suomessa, jorika 
koulurakenteessa on helpompi toimia 
ruotsin kielen hyväksi. 

Kun 1970-luvulla osallistuin Ruot-
sinsuomalaisten keskusliiton liitto-
kokoukseen ja minua suomenruotsa-
laisena poliitikkona ja Hanasaaren 
johtajana pyydettiin kirjoittamaan 
suomen kielelle henki i njääm isresepti, 
esitin erittäln yksinkertaisen ja yksi-
totisen reseptin: kouluja, kouluja ja 
aina vaan kouluja. Kuten tiedämme, 
suomen kielen koulustrategia epäon-
nistui siinä mielessä, että kouluille, 
joissa opetuskielenä on suomi, ei lo-
pulta pystytty luomaan riittävää poh- 

jaa. Minun tehtäväni ei ole kritisoida 
Ruotsin usein epäjohdonmukaista nä-
kemystä suomen kielen tulevaisuudes-
ta. Taustalla on väite, että siirtolaisen 
on parasta oppia maan kieli mahdolli-
simman nopeasti - ja epäsuorasti sa-
nottuna unohtaa äidinkielensä, koska 
sen luullaan jarruttavan sopeutumis-
ta. 

Suomen asema hall i ntokielenä Ruot-
sissa on asteittain vahvistunut, mikä on 
kiitollisesti pantu merkille Suomessa-
kin, mutta suomen status ei enemmis-
töväestön silmissä muutu radikaalisti. 
Lienee tärkeä tunnustaa tämä tosi-
asia, vaikka ruotsinsuomalaiset saivat 
2. joulukuuta 1999 tehdyn valtiopäivä-
päätöksen myötä kansallisen vähem-
mistön ja suomen kieli vähemmistö-
kielen aseman Ruotsissa. Kokonaan 
ei myöskään häviä argumentti, jota 
on tuuletettu aina kyllästymiseen asti: 
Suomi on vain yksi monesta siirtolais-
kielestä eikä sille oikeudenmukaisessa 
ja tasa-arvoisuuteen pyrkivässä Ruot-
sissa vol antaa erityisasemaa. 

Jos Ruotsissa käynnistetään Finska 
nu -hanke, on lähtökohdan siksi tär-
keä olla suomen tunnustettu virallinen 
status. Ruotsin kansa on verrattain 
lainkuuliaista, minkä vuoksi voi olla 
taktisesti oikein aloittaa siitä päästä. 

Opetus- ja ulkoministerinä käytin 
usein iskusanana "suomi on tullutjää-
däkseen" keskusteluissani ruotsalais-
ten ministerikollegoiden kanssa. Pieni 
itsevarma lausahdus ehkä sai joitakin 
silmäkulmia kohoamaan, mutta juuri 
sitä tarvitaan. Jotta laajoille piireil-
le onnistuttaisiin vakuuttamaan, että 
suomella on tulevaisuus Ruotsissa, 
tarvitaan kaiketi hyökkäävää markki-
nointia. Työryhmä voisi ryhtyä suun-
nittelemaan kampanjaa, mLiäritellä 
kohderyhmät yms. Suomen mallin 
mukaan olisi hyvä koota delegaatio 
tai suojelijoiden ryhmä, johon kuuluu 
keskeisessä asemassa olevia, suomen 
säilymisen tärkeyden ymmärtäviä 
ruotsalaisia. 

Kieliviesti 212009 - 11 



Samalla tavoin kun Ruotsin halli-
tus on myöntänyt avustusta Suomen 
Svenska nu -hankkeelle, pitäisi Suo-
men hallituksen satsata kampanjaan 
suomen kielen statuksen kohottami-
seksi. Maiden välillä ej enää ole tässä 
suhteessa tabuja. Tosin molemmissa 
maissa on puristeja ja fundamentalis-
teja, jotka haluavat yksikielisen kan-
sallisvaltion. Nämä yrittivät korottaa 
ääntään, kun Ruotsin hallitus antoi 
tukensa Svenska nu -hankkeelle, mut-
ta kukaan ej kuunnellut nimettömia 
bloggereita. 

Pitäisikö suomea markkinoida myös 
ruotsalaisille oppilaille ja opiskelijoil-
le? Toki olisi hyödyllistä, jos useam-
mat ruotsalaiset kiinnostuisivat suo-
mesta ja huomaisivat, että siihen ej ole 
ollenkaan niin vaikea päästä sisälle 
kuin myytti kertoo. Sillä olisi tietysti 
suuri symbolinen arvo. Ruotsin uusi 
Helsingin-lähettiläs Johan Molander 
on sanonut, että hän aikoo oppia suo-
men kielen alkeet, koska sen ansiosta 
hänen on paljon helpompi puolustaa 
ruotsin kielen opetusta Suomessa. 

Mielestäni hankkeessa olisi myös 
hyvä luoda popularisoituja opetus-
muotoja suomen kielen alkeisope-
tukseen koko maassa. Tärkein koh-
deryhmä opetuksessa ovat varmasti 
kuitenkin toisen ja kolmannen polven 
siirtolaisten lapset. Keskeisenä tehtä-
vänä tulee olla niiden saavuttaminen, 
jotka ovat menettäneet kosketuksen 
suomen kieleen mutta joiden sukujuu-
ret vaikuttavat kuitenkin vielä hive-
nen heidän identiteettiinsä. Kielen on 
oltava näkyvä, sitä ci saa tehdä näky-
mättömäksi. Finska nu -hankkeeseen 
tarvitaan monta realistista ideaa. Ai-
kanaan Ruotsin paikallis- ja alueleh- 

dissä oli suomenkielisiä palstoja. Niitä 
tuskin on enää. Lehdille voisi tarjota 
lyhyitä kieliartikkeleita, joissa paljas-
tetaan suomen kielen salaisuuksia ja 
avainsanoja. Suomen kouluissa hyvin 
arvostettu markkinointitapa ovat teat-
terivierailut. 

Nyt on aika siirtyä selvitys- ja ana-
lysointiasteelta aktiiviseen kampanja-
vaiheeseen. Akateemiset opinnot ovat 
edelleen välttämättömiäja toivottavia, 
mutta jotta kieli saataisiin näkyväk-
si ja sen status korkeammaksi uusien 
sukupolvien silmissä, on irtauduttava 
vanhoista rakenteista. Siirtolaisjärjes-
töillä, jotka todella saavuttavat toisen 
ja kolmannen sukupolven, on tietysti 
keskeinen rooli, mutta kaikkein tär-
keintä on että Finska nu -hankkeeseen 
osallistuu sekä virallinen Ruotsi että 
kansanjärjestöjen Ruotsi. Muuten pol-
jetaan vain paikallaan. 

Miksi Ruotsille kansakuntana on 
sitten tärkeää, että suomi säilyy Ruot-
sissa? Vaikka suomea aktiivisesti 
käyttävä väestönosa pienenee ehkä 
50 000:een, se on joka tapauksessa tär-
keä linkki naapurimaahan Suomeen, 
osa kieliverkostoa,joka sitoo Pohjolan 
yhteen. Sen rooli välittäjänä kasvaa 
päivä päivältä talouselämän yhteen-
sulautumisten vuoksi. Se muistuttaa 
meitä kaikkia siitä, että kaksi maa-
tamme eivät kielellisesti ole lainkaan 
niin yhtenäisiä kuin monet tuntuvat 
kuvittelevan, vaikka elämmekin mo-
nikulttuurisessa ympäristössä. Siksi 
tarvitaan elävää suomea, jota ylläpi-
tävät kielellisesti tietoinen ydinjoukko 
ja aktiiviset kielenkäyttäjät arvosta-
van ja ymmärtävän enemmistön tu-
kemana. 

Kirjoittaja on Ruotsalais-suo,nalaisen kult-
tuurirahaston puheenjohtaja. 

Suomennos: Hannele Ennab 

Suomen hallituksen pitäisi satsata 
kampanjaan suomen kielen 
kohottamiseksi Ruotsissa. 
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(i ~ 1809 ja suomen ki elen kehitys 

Petri 
Lauerma 

Kun Suomi liitettiin Venijään, suo-
men kirjakielellä oli jo takanaan yli 
kahden ja puolen vuosisadan kehitys. 
1500- ja 1600-luvulla etenkiiän kir-
kon edustajat eivät vastustaneet suo-
men kielen kehittämistä kirjakieleksi, 
koska kirjallisen käytön luominen yhä 
uusille kansallisihle kielille oli osa us-
konpuhdistuksen aatemaailmaa. 

Kulttuuripol iittisen ti lanteen muu-
tuttua 1700-luvulla suomen kielen 
asema kuitenkin heikkeni, eikä mm. 
Turun piispan virkaan enää vahittu 
suomenkiehisiä. Osaltaan tämä heijas-
ti tilannetta, jossa korkeampi koulu-
tus johti suomen kielen vaihtumiseen 
ruotsiksi, ensin julkisessa kielenkäy-
tössä ja lopulta yksityisessäkin, sillä 
viimeistään sivistyneistön lasten kiehi 
vaihtui ruotsiksi. Kirkon organisoi-
maa alkeisopetusta Iukuun ottamatta 
kouluja käytiin vain ruotsiksi ja lati-
naksi. 

Vuosina 1808-1809 käydyn sodan 
jälkeen ruotsalaiset eivät enää hallin-
fleet Suomea. 

Ruotsin kielen salhittiin kuitenkin 
jäädä Venäjän yhteyteenkin liitetyn 
Suomen halhinto- ja koulukieleksi. 
Venähäiset katsoivat parhaaksi luot-
taa siihen, että jos Suomessa val-
linnut lainsäädäntö ja kulttuuriset 
käytänteet säi lytettäisi in, suomalaiset 
hyväksyisivät uudet vahlanpitäjänsä. 
Näiden kannalta oli toki kiusahhista, 
että entisen emämaan kieli oli Suo-
messa edehleen niin hahhitsevassa ase-
massa. Siksi venähäisten intressissä ej 
ollut vastustaa suomen kielen aseman 
parantamista. Näin suomen kielen ke-
hittäminen sai pohiittisen tuen, joka 
siltä pitkään oli puuttunut. Pulaa oh 
kuitenkin kirjoittajista ja tutkijoista, 
jotka ohisivat kyenneet kehittämään 
suomea. 

1700-luvun suomalaisen kuhttuurin 
keskeinen hahmo oli Turun Akate-
mian roomalaisen kirjalhisuuden ja 
estetiikan professori Henrik Gabriel 
Porthan, joka muiden töidensä ohes-
sa oli alkanut tutkia mm. suomalaista 
kansanrunoutta. Porthanin mielestä 
vanhaa länsimurteista kirjakieltä oh 
kehitettävä täydentämählä sitä muiden 
murteiden sanastolla ja kirjoitustapaa-
kin hieman kohentamalha. Mutta kun 
Porthan kuoli vuonna 1804, Jaakko 
Juteinin kirjoittamassa rnu i storunos-
sa Porthanin surtiin ohleen viimeinen 
merkittävä suomen kielen kehittäjä, 
jonka kuoheman myötäjopa koko suo-
menkiehisen kuhttuurin pelättiin hih-
jahleen katoavan. 

Juuri Juteini kuitenkin jatkoi ru-
nojen kirjoittamista suomeksi, ja 
vuonna 1810 hän julkaisi Kirjoituk-
sia-nimisen runokokoelman. Tässä 
teoksessa käytettiin ensi kertaa kirja-
suomen uudistettua ortografiaa, jossa 
mm. x:stä ja tz:stä oli huovuttu ks:n ja 
ts:n hyväksi. Ruotsin ortografiaa oh 
uudistettu jo aiemmin, mutta Juteini 
oli todennäköisesti osin omaksunut 
uuden k irjoitustavan vuosina 1810-
1811 ilmestyneestä Gustav Renvahlin 
väitöskirjasta. Renvahlin työtä oli oh-
jannut Frans Mikaeh Franzen ja hän 
oli työskennellyt myös Turun piispan 
Jakob Tengströmin ahaisuudessa. Tätä 
kautta Porthanin ideat välittyivät uu-
delle sukupolvelle. 

Jaakko Juteinin on katsottu menettä-
neen hakemansa kirjurin viran, koska 
hän ej enää ohisi hahunnut noudattaa 
vanhoja kirjoitustapoja, mutta todelli-
sena syynä oli hänen Suomen uudeh-
le hahhitsijahle tsaari Aheksanteri I:hhe 
kirjoittamansa liian palvovana pidetty 
runo. Juteini ei saanut myöhemmin-
kään merkittävää virahhista asernaa 
Suomen kulttuurielämässä, mutta hän 
jatkoi kirjojen juhkaisemista. Näissä 
hän käytti ensi kerran myös joitain 
vain itämurteihhe tyypilhisinä pidet-
tyjä pitempiä taivutuspäätteitä, kuten 
talossa-tyyppistä inessi iviä ja olivat-, 
o/isivat-tyyppisiä verbirnuotoja. Nämä 

Suomen kielen kehittäminen sai 
poliittisen tuen, joka siltä pitkään 
01i puuttunut. 
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muodot hän tosin oli omaksunut lä-
hinnä omasta hattulalaisesta kotimur-
teestaan. Juteini otti käyttöön sanas-
toa monista muistakin murteista ja loi 
sanoja myös itse. 

Vuonna 1818 julkaisemansa suomen 
kieliopin johdannossa Juteini esitte-
ii kiehipoliittisen ohjelmansa. Juteini 
painottaa, että suomen kirjakieli tulisi 
luoda kaikkien murteiden pohjalta ja 
sen tulisi ohla koko kansakunnan kie-
ii. Näissä ajatuksissa heijastuu paitsi 
Porthanin vaikutus myös Suomen 
muuttunut valtiollinen asema. Juteini 
ymmärsi myös selvästi, että suomen 
vanha kirjakieli ej vielä sellaisenaan 
voinut yhdistää kansakuntaa, vaan 
kirjakieltä tuli kehittää ja vaalia. 

Jaakko Juteinin ajatukset olivat he-
rättäneet huomiota jo kaksi vuotta ai-
emm in. Vuonna 1816 julkaisemassaan 
vihkosessa Juteini oli esittänyt, että 
suomea kirjoitettaessa tulisi Iuopua 
kaikista vieraista kirjaimista, siis myös 
b:stä, d:stä ja g:stä, joista Juteini ej itse-
kään ohlut malttanut kokonaan luopua. 
Uppsalassa tähän aikaan opiskel lut 
Carl Axel Gottlund innostui näistä 
ajatuksista ja juhisti, että kirjoituksen 
tuli aina mukautua puheen mukaiseksi 
eikä päinvastoin, mille kannahle Juteini 
jo kieliopissaan itse palasi. 

Mutta kun Gottlund innostui vaati-
maan etenkin d-kirjaimesta luopumis-
ta, keskustelun kohteena ej enää ohlut 
oikeinkirjoitus, vaan murteet, sihlä 
itämurteissa t:n astevaihteluparina on 
kato. Näin päädyttiin pohtimaan, mihin 
murteeseen kirjasuomen tuli pohjautua 
ja mistä kaikista murteista siihen tuli 
omaksua uusia piirteitä. Vaikka kirja-
suomi ohikin jo tuntuvasti etääntynyt 
sen pohjana Agricolan aikaan etupääs-
sä olleista lounaismurteista, ej itämur-
teiden piirteitä ollut yhteiseen kieleen 
juuri omaksuttu. Vanha kirjasuomi 
pohjautui lähes yksinomaan länsi-
murteisiin ja sen keskuspaikkana oh 
edehleen Turku, jossa sijaitsivat maan  

ja kirkon hahhinto sekä yhiopisto. 

Vuonna 1818 Turkuun saapui vie-
railulle kuuluisa tanskalainen kie-
lentutkija Rasmus Rask. Tämä sai 
järjestettyä Renvahhilhe rahoitusta sa-
nakirjatyöhön, mutta ennen kaikkea 
Rask yhipäätään kannusti suomalaisia 
tutkimaan omaa kieltään. Samoihin 
aikoihin käynnistyi mm. Gottlundin 
toimesta suomalaisten kansanrunojen 
laajamittaisempi keruu- ja julkaisu-
työ. Tämä nosti itämurteiden arvos-
tusta, sihlä vanhaa mjttaa noudattavat 
runot olivat säilyneet parhaiten idässä 
ja pohjoisessa ja etenkin Karjalassa. 

Vuonna 1820 Turun akatem jan apu-
laisprofessori Reinhold von Becker 
alkoi julkaista autonomian ajan en-
simmäistä suomenkiehistä sanomaleh-
teä Turun Viik/<o-Sanomia. Lehti he-
rätti voimakkaita reaktioita, silhä sen 
kielessä oli pahjon itäsuomalaisuuksia. 
Becker huopui pian muutamista eniten 
kritisoiduista itäsuomalaisuuksista, ku-
ten astevaihtehun d:ttömyydestä, mutta, 
vaikka hän sittemmin jätti lehtensä 
toisten, hänsisuomalaisempien kielen-
käyttäjien toimitettavaksi, hän oli kui-
tenkin ahoittanut kirjasuomen histo-
riassa uuden kauden, ns. murteiden 
taistelun. Tänä aikana kirjasuomeen 
omaksuttiin haajemmin kuin koskaan 
myös itäisten ja pohjoisten murteiden 
piirteitä ja keskustelu kirjasuomen ke-
hittämisen suunnasta oli intensiivistä. 

Murteiden taistelu kesti ainakin 
20 vuotta ja sen kiivaimmalta ajahta 
otettakoon esihhe vain yksi tapahtuma, 
jossa pohiittiset intressit vaikuttivat 
kehityksen suuntaan. 

Syksyllä 1827 Turku tuhoutui poh-
joismaiden historian suurimmassa tuhi-
pahossa. Kaupunki rakennettiin uudeh-
heen, mutta koska venäläisten miehestä 
Turku oli hiian lähehhä vanhaa ernämaata 
ja Tukholmaa, suuriruhtinaskunnan hal-
hinto ja yhiopisto siirrettiin Helsirikiin, 
josta tuli Suomen uusi pääkaupunki. 
Turku menetti näin erityisasemansa. 
Helsinki oli pitkään vain pikkukaupun-
ki,jonka väestö oli etupäässä ruotsinkie-
histä. Turun seudun murteiden asemaa 
heikensi myös, että uusia kirjapainoja 
perustettiai, eikä ainoastaan Helsinkiin, 

Gottlund julisti, että kirjoituksen 
tuli aina mukautua puheen 
mukaiseksi eikä piinvastoin. 
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vaan myös min. Ouluun ja Porvooseen. 
Näin mikään yksittäinen murre ej saa-
nut ylivertaista asemaa, vaan kirjasuo-
men kielellinen hajaannus vain kasvoi. 

Vanhat läntiset piirteet säilyivät 
parhaiten hengellisessä kirjallisuu-
dessa. Sen rinnalle alkoi kehittyä uusi 
maallinen tieto- ja kaunokirjallisuus, 
jossa itäisten ja pohjoisten murteiden 
vaikutus oli vahva. 1830-luvulla tilan-
ne kärjistyi entisestään, kun Gottlund 
jatkoi omaperäisesti savon murretta 
noudattavaa kirjallista toimintaansa. 
Lönnrot julkaisi kielellisesti lähinnä 
vienankarjalaisia murteita tyylittele-
vän Kalevalan vuonna 1835, mutta 
myöhemmässä Mehildinen-lehdessään 

Lönnrot yhdisteli surutta niin läntis-
ten, itäisten kuin pohjoistenkin mur-
teiden piirteitä. 

Renvallin mielestä tällainen oli al-
noastaan omiaan tuhoamaan kielen 
yhtenäisyyden ja niin hän ehdotti 
vuonna 1837 julkaisemassaan teok-
sessa Grammatiska uppsatser, että 
kirjasuomessa säilytettäisiin sen ään-
ne- ja muotorakenteen länsimurteinen 
pohja mutta että tätä rikastutettaisiin 
muutamihla tarkoituksenmukaisiksi 
katsottavilla itämurteisilla muodoil la 
ja ennen kaikkea sanastolla. Todelhi-
suudessa Renvall suositti hyväksyt-
täväksi ainoastaan sehlaisia muotoja, 
jotka mm. Juteinin vaikutuksesta oh 
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jo laajasti hyväksytty kirjasuomeen. 
Siitä huolimatta ehdotus kykeni yllät-
tävän nopeasti rakentamaan rauhan 
itä- ja länsisuomalaisten kielenkäyttä-
jien välille. Ellei tällainen konsensus 
olisi alkanut muotoutua jo 1840-lu-
vulle tultaessa, olisimme hyvinkin 
voineet päätyä samanlaiseen kieliti-
lanteeseen kuin Norja, jossa on kaksi 
kirjakieltä. 

Viralliseen käyttöön suomen kieli 
pääsi ruotsin rinnalle vasta hiljalleen. 
Gustav Renvallin ja Carl Axel Gott-
lundin kaltaiset kirjasuomen kehittä-
jatkin hallitsivat vielä ruotsin suomea 
paremmin ja jopa Lönnrotin kerro-
taan viimeisinä vuosinaan vältelleen 
suomen kielen julkista käyttöa. 

Kun kielipoliittiset ristiriitaisuudet 
olivat kärjistyneet 1800-luvun jälki-
puoliskolla, monet alun perin ruotsin-
kieliset perheet tekivät päinvastaisen 
ratkaisun ja vaihtoivat kotikielensä 
suomeksi. Merkittävämpää kuitenkin 
oh, että kun suomen kielen asemaa oh  

saatu parannettua ja laajennettua niin 
hahlinnossa, tuomioistuimissa kuin 
ennen kaikkea opetuksessa - lopulta 
korkeimmassakin opetuksessa, kun 
eri alojen tarvitsema sanavarasto oh 
vihdoin saatu kehitettyä - koulutus 
ci enää automaattisesti johtanut kie-
len vaihtumiseen suomesta ruotsiksi, 
vaan myös sivistyneistö saattoi säilyä 
suomenkielisenä. 

Kun Suomi alkoi teolhistua, Hel-
singin ja Turun kaltaiset kaupungit 
alkoivat hiljahleen suomenkielistyä. 
Suomen kielen aseman parantuessa 
ruotsin käyttö Suomessa alkoi vas-
taavasti taantua, joskin tämä kehitys 
alkoi näkyä tuntuvammin vasta 1900-
luvuhla. 

Kirjoittaja on Kotimaisten kielten tutkimus-
keskuksen erikoistutkija. Hdnen erikoisalansa 
on 1800-luvun kirjasuomi. 
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LehtikieIi ja ylioppilasaineet 
puhuttivat seminaarissa 

Kielineuvoston vuotuinen kielenhuoltoseminaari Suomen insti-
tuutissa 8. toukokuuta käsitteli lehtikieltä, kuvatekstejä, vuoden 
uudissanoja ja puheenomaisuutta ylioppilasaineissa. Seuraavassa 
muistiinpanoja seminaarista. 

Liisa 
Anjum 

Osanottajia oli alle kolmekymmentä 
eikä ruotsinsuomalaisia toimittajiajuu-
ri lainkaan, mikä oli pettymys järjestä-
jille. Kielineuvoston varajohtaja Paula 
Ehrnebo arvelikin, ettei seminaareja 
ehkä tulevaisuudessa voida järjestää. 

sanastoja ja hinkkejä aiheesta. 

Kielineuvostossa on myös tekeillä 
romanikielen suppea kielioppi. Se on 
tarkoitettu kouluihin ja se ilmestyy 
syksyllä. 

Kielenhuoltaja Hannele Ennab ker-
toi aluksi Kielineuvoston ajankohtai-
sista tapahtumista. Kiehineuvosto sai 
helmikuussa uuden johtajan. Lena 
Ekberg tuli Lundin yhiopistosta, jossa 
hän oli pohjoismaisten kielten pro-
fessori. Hän on tutkinut mm. "uutta 
ruotsia", jota monet siirtolaisnuoret 
käyttävät. 

Kiehilaki Sprdk för alla tulee voi-
maan 1. heinäkuuta. Kielilaissa vah-
vistetaan ruotsin asemaa maan pääkie-
lenä ja kansainvälisissä yhteyksissä. 
Vähemmistökieliesityksessä Tunnus-
tamisesta ornaan valtaan suomen ja 
saamen hallintoalueita ehdotetaan 
laajennettaviksi, joten kielten asema 
vahvistuu. Jos esitys hyväksytään, laki 
tulee voimaan vuoden 2010 alusta. 
- Meidän ruotsinsuomalaisten on sil-
bin tärkeä näyttää, että tarvitsemme 
oikeuttamme käyttää suomea esimer-
kiksi asioidessamme viranomaisten 
kanssa, Hannele Ennab totesi. 

Ruotsinsuomalaisen kiehilautakun-
nan cd-sanastoa uusitaan ja sosiaahi-
sanastoryhmä on alkanut kokoontua. 
Verkkosivujen vastauspankista saa 
vastauksen moniin kysymyksiin, ja 
ehkä siksi neuvontaan tulee hiukan 
vähemmän kysymyksiä. Suomen ja 
Ruotsin tiet erkanivat 200-vuotta sit-
ten, ja merkkivuotta vietetään mais-
samme koko vuoden. Kielineuvoston 
www-sivuilla on mm. kieliartikkeheita, 

Lehtikieli ja puheenomaisnus 
ylioppilasaineissa 
Seminaarissa oli kaksi esitelmöitsijää 
Suomesta: Henna Makkonen-Craig 
Helsingin yhiopistosta ja Elina Heik-
kilö Kotimaisten kielten tutkimuskes-
kuksesta. 

Henna Makkonen-Craig on tutkinut 
2000-luvun lehtikieltä ja sen käytän-
teitä Suomessa. Suomessa ilmestyy 66 
päivähehteä - suhteessa asukashukuun 
eniten maailmassa. Teksteissä vähiot-
sikoista on lähes kokonaan luovuttu ja 
tihalhe on tuhlut siirtymälauseita, joita 
korostetaan puohihihavahla ja usein as-
tetta isommalla kirjasinlajihla. 

Tekstiä elävöittävät myös nostot eli 
äläykset, joissa korostetaan esimer-
kiksi sitaattia. Samoin kainalojutut 
eli kainaloiset, joissa annetaan tausta-
tietoa tai kommentteja. Etusivuhla on 
usein vinkki sisäsivun juttuun. Hauk-
kapalat eli oheistekstit houkuttelevat 
hukemaan koko jutun. 

Puheenomaisuus vuoden 2005 yhi-
oppihasaineissa on myös ohhut Henna 
Makkonen-Craigin tutkimuskohteena. 
Pakohlinen äidinkiehen koe jakaantuu 
nykyään kahteen osaan. Edelheen kir-
joitetaan aine eli essee, mutta sen hl-
säksi on tekstitaidon koe, jossa arvioi-
daan oppilaan kriittistä ja kuhttuurista 
hukutaitoa sekä kieleih istä ihmaisuky- 

Kieliviesti 212009 - 77 



kyä. Uusia arvosteluasteikkojakin on 
tullut tuttujen laudatureiden ja appro-
batureiden rinnalle. Eximia on hyvin 
hyvä ja lubenter välttvä. 

Kuvatekstit ja vuoden 
uudissanat 
Elina Heikkilä puolestaan on tutkinut 
kuvatekstiä uutiskuvan ja lehtijutun 
elementtinä. Kuvateksti voi tuoda ii-
säystä tai täsmennysti juttuun, se voi 
täydentää, toistaa tai tiivistää leipä-
tekstiä. Sitaatit ovat tavallisia kuvan 
yhteydessä. Kuvajutuissa taas on pel-
kästään kuvateksti. 

Elina Heikkilä toi myös ruotsinsuo-
malaisia aina kiinnostavina uudissa-
naterveisinä mm. aikuisneuvolan (las-
tenneuvolaa vastaava terveysneuvola 
aikuisille), ajatushautomon, bittiava-
ruuden, eroryhmän (vertailutukiryhmä 
avioeroissa), etälamauttimen (poliisin 
kiyttämä sähköpistooli), geokätkennän 
(maastoon piilottamista), laihduttajien 
suosiman glykemiaindeksin, hipsterit 
(lantiomalliset pikkuhousut), hoiva-
alan, häröilyn (kuljeskelua ja oleilua 
mutta myös häiriköintiä ja sekoilua), 
kansalaisjournalismin, 	kaukojdäh- 
dylyksen, kotiteatterin, loft-asunnon, 
mieslisän (parempi paikka miehelle 
samasta työstä), muistiorganisaation 
(kirjasto, arkisto, tiedosto tietokonees-
sa), verbin pelittää (kun jokin toimii, 
se pelittiiä), päivdkylpylän, retroilun 
(takaisin palaaminen), rooibosteen 
(afrikkalainen yrttitee), rosterin (ruos-
tumaton teräs), rulettamisen (Suomi 
rulettaa, kun se on paras), spämmin 
(roskaposti), tekstitaidon, transsu-
kupuolisuuden, veppiselaimen, verk-
kourkinnan, viharikoksen, yrityskaap-
pauksen, älytarran (chip) ja örkin 
(peikkomainen otus, vrt. Tolkien). 

Vuoden 2008 uudissanoja olivat 
mm. horsebic-jumppa, kävelypyörät 
eli rollaattorit, (lyhytnäköinen) suffe-
lipolitiikka, rinuli eli rintauinti ja mur-
tonainen (naispuolinen murtovaras). 
Apinaenglanti ja obamania sekä kät-
telypresidentti (jolta on karsittu valtaa) 
olivat vuoden satoa, samoin lapsisak-
ko, biotakka, energiatodistus, alfaäiti  

ja sukupuolineutraali avioliitto. 

Surusaikku kynttilöineen taas on 
tullut kouluihin koulusurmien myö-
tä. Aivotuhlausta on, kun siirtolaisten 
koulutusta ej käytetä hyväksi. Pulla-
poliisi voi hääräillä työpaikan kahvi-
pöydässä. Vegaanin vastapainoksi on 
tullut lihaani, jolle liharuoka kelpaa. 
Mutnmomuskari on ikääntyneiden 
musiikkileiklikoulu. Terveysturismi, 
kevythoiva ja lääkekatto ovat niin 
ikaan tulleet käyttöön. Putkiremontti 
voidaan tehdä myös putkia sukitta-
malta, jolloin niitä ei tarvitse vaihtaa. 
Ei tod = ej todellakaan. FB on Face 
Book ja pertsa perinteinen. Jos kysy-
tään: Onko sulla kaikki muumit laak-
sossa?, halutaan tietää, onko kaikki 
kunnossa. Skypettäminen on internet-
puhelun soittoaja skimmaus magneet-
tinauhan salalukemista. - Tietoko-
netermejä kysytään Kielitoimistosta 
usein, Elina Heikkilä totesi. 

Aikaisemmin vain yhteen kirjoi-
tetut sanat, kuten eteenpäin, tämän-
aamuinen ja samanikäinen, voi nyt 
kirjoittaa myös erikseen: eteen päin, 
tämän aamuinen, saman ikäinen. 
Jumppa, narikka ja pärjätä ovat ny-
kyisin neutraalia kieltä. 

Lyhennesanat, kuten aids, epo (ve-
ridoping), tes (työehtosopimus), tyhy 
(työhyvinvointi), tyky (työkykyä yllä-
pitävä) ja alv (arvonlisävero), voidaan 
kirjoittaa pienin kirjaimin. 

Minikannettava (tietokone) on Tek-
niikan sanastokeskuksen suosituksia, 
samoin kuin esimerkiksi tekstiviesti-
huijaus, videoblogi, verkkotunnuksen 
valtaus, USB-modeemi ja muistitikku 
eli USB-tikku, tietomurto-ohjelma ja 
poistumissivu. 

Kielitoimisto kuuluu Kotimaisten 
kielten tutkimuslaitokseen eli Kotuk-
seen. Myds sitä uhkaavat säästösuun-
nitelmat, jotka toteutuessaan veisivät 
jopa kolmanneksen henkilökunnasta. 

Kirjoittaja on vapaa toinilttaja. 
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Yhteen ja erilleen kirjoittaminen 

Hannele 
Ennab 

Yhdyssanojen erikseen kirjoittaminen 
on viime vuosina silminnähden lisään-
tynyt ja virheellinen kirjoittaminen 
ärsyttää monia. Syitä erilleen kirjoit-
tamisen lisääntymiseen pohtivat niin 
kielenhuoltajat kuin monet muutkin. 
Mm. seuraavien seikkojen on arveltu 
lisaavän erilleen kirjoitusta: 

Suomen kielessä yhdyssanoja on 
heippo muodostaa ja niitä onkin kie-
lessämme erittäin runsaasti. Koska 
yhdyssanoja on paljon, on ymmänet-
tävää, että virheellisiä kirjoitusasuja-
kin on suhteellisesti paljon. 

Puheessa yhdyssanoja painotetaan 
joskus virheellisesti. Yhdyssanoissa 
paino on ens immäisellä tavulla, kuten 
suomessa ylipäätään, ja sivupaino, 
joka on pääpainoa heikompi, perus-
osan ensimiTnäisellä tavulla. Esimer-
kiksi radio- ja tv-lähetyksissä kuulee 
puhetta, jossa toimittaja antaa yh-
dyssanalle kaksi pääpainoa tai lukee 
tekstin ikään kuin yhdyssanan osat 
olisivat erillisiä sanoja eli painottaa 
jokaista yhdyssanan osaa erikseen ja 
jättää näin osien väliin tauon. Tapa 
saattaa levitä kuulijoiden puheeseen 
ja sitä kautta myös kirjoitettuun teks-
tim. 

Koska koulujen suomen opetuksen 
tuntimäärää on vähennetty ja opetus-
sisältöä muutettu, oppilaat eivät ehkä 
saa perusteellisia oikeinkirjoitustaito-
ja kouluopetuksessa. Myös nuorten 
lukuharrastus on vähentynyt eivätkä 
he siten totu näkemään yhdyssanoja. 

Englannin kielen vaikutusta pide-
tään huomattavana tekijänä. Yhdys-
sanojamme vastaavat käsitteet kir-
joitetaan englannissa enimmäkseen 
erilleen, ja käytäntö olisi englannin 
kielen taidon lisääntymisen myötä le-
viämässä suomen kieleen. 

Nuorten tekstiviesteissä yhdyssa-
noja ej ilmeisesti useinkaan käytetä. 
Niiden kirjoittaminen on työlästä, 
koska puhelimen sanakirjassa ej ole 
valmiina paljonkaan yhdyssanoja. 
Koska tekstiviestikielelle on tyypillis-
tä lyhyys ja lyhenteet, tuskin monel-
lakaan nuorella riittää kärsivällisyyttä 
näpertää näytölle yhdyssanoja. 

Graafisella alalla on jo pitkään 
vältetty tavuviivaa. Painatteissa, esi-
merkiksi julisteissa ja kirjankansissa, 
yhdyssanojen osat kirjoitetaan lähes 
säännönmukaisesti erilleen ja allek-
kam. Se on muka graafisesti kauniim-
paa kuin yhdysviivallinen, suomen 
kielen sääntöjen mukainen kirjoitusta-
pa. Vaarana on, että silmä tottuu ja että 
erilleen kirjoittaminen lisääntyy. Ai-
nakin käytäntö on omiaan lisäämään 
kirjoittajien epävarmuutta. 

Kyseessä voi myös olla erikoisuu-
den tavoittelu, ja viime kädessä kir-
joittajien oma välinpitämättömyys ja 
huolimattomuus. 

Luettavuus kärsii ja merkitys 
muuttuu 
Yhdyssanojen huolimaton erilleen kir-
joittaminen, ja toisaalta sanaliittojen 
yhteen kirjoittaminen, häiritsee luet-
tavuutta ja viestin välittymistä, kun lu-
kijajoutuu pysähtymään ja miettimään 
asiaa. Lukija saa huonon kuvan esi-
merkiksi palvelusta ja saattaa epäillä, 
että se on yhtä huonoa kuin siitä ker-
tova teksti. Teksti voi jopa jäädä ko-
konaan lukematta tai loukata lukijaa, 
joka ihmettelee, eikö hän ole edes sen 
arvoinen, että hänelle lähetetyssä vies-
tissä kannattaisi kiinnittää huomiota 
sen ulkoasuun. 

Erilleen kirjoittaminen saattaa jos-
kus jopa muuttaa merkitystä: maksa 
laatikko, kivi jalassa tai peräti hullun 
halpa kuiva kakku. 

Mikä yhdyssana on? 
Yhdyssana on käsite, jonka merkitys 
on vakiintunut. Se koostuu vähintään 
kahdesta yhteen kirjoitettavasta osas-
ta, jotka ovat perusosa, yhdyssanan 
viimeinen osa, ja määriteosa, yhdys-
sanan alkuosa, joka täsmentää perus-
osaa. 
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Yhdyssanat voivat olla rinnasteisia, 
kuten suomalais-ruotsalainen, jossa 
molemmat osat ovat samanarvoisia, 
tai alisteisia, kuten kielineuvosto, 
jossa perusosa on neuvosto ja jossa 
kieli kertoo, millaisesta neuvostos-
ta on kyse. Yhdyssana voi myös olla 
ketjusana eli moniosainen yhdyssana, 
jonka osat on ketjutettu yhdysviivan 
avulla yhdeksi kokonaisuudeksi, esi-
merkiksi ei-kenenkään-maa. 

Sanaliitto taas on sanapari tai -ryh-
mä, jonka sanat kirjoitetaan erilleen 
mutta jonka merkitys pitää ne yhdes-
sä, esimerkiksi kaiken kaikkiaan, suu-
na päänä, viimeksi mainittu. 

Mistä tietää mikä on yhdys-
sana ja mikä ej? 
Yhdyssanaksi on heippo tunnistaa 
sanat, jotka ovat omia käsitteitä. Jos 
sanojen merkitys on toinen, kun ne 
kirjoitetaan yhteen, kyse on yhdyssa-
nasta, esimerkiksi äidin kieli ja äidin-
kieli. 

Yksi tarkistustapa on lisätä sanojen 
väliin jotakin, vaikkapa adjektiivi, esi-
merkiksi äidin kaunis kieli ja kaunis 
äidinkieli, tai partikkeli -kaan, -kin tai 
-pa, esimerkiksi äidinkin kieli vai äi-
dinkielikin. 

Toinen apukeino on painotuksen 
tarkkailem men. Yhdessä sanassa pää-
painoja on vain yksi ja se on aina en-
simmäisellä tavulla. Jos yhdyssanaksi 
otaksutussa sanassa on vain yksi pää-
paulo, se on siis yhdyssana. Jos siinä 
kuuluu kaksi painoa, sanat kirjoitetaan 
erilleen. 

Tekstinkäsittelyohjelmien kielentar-
kistus ja automaattinen korjaus eivät 
valitettavasti suuremmin kirjoittajaa 
yhdyssanojen oikeinkirjoittamisessa 
auta, sillä ne tunnistavat sanat oikeiksi 
myös erilleen kirjoitettuina. 

Miten yhdyssanat kirjoite-
taan? 
Nominatiivissa oleva substantiivi kir-
joitetaan aina yhteen toisen substantii-
vin kanssa, esimerkiksi hedeln7ämalja 
ja keittiöveitsi. 

Kun mahdollisen yhdyssanan alku-
osa on adjektiivi, on mietittävä, onko 
kyse termistä. Monet adjektiivialkui-
set yhdyssanat ovat erikoisalan sano-
ja, termejä, esimerkiksi pikkujoutsen 
ja hienopöly. Erilleen kirjoitettaessa 
merkitys muuttuu yleiskieleksi: pikku 
joutsen ja hieno pöly. Kun merkitys-
ero on pieni, yhteen ja erikseen kir-
joittamista voi olla vaikea ratkaista. 

Vaikein yhdyssanaryhmä yhteen ja 
erikseen kirjoittamisen kannalta ovat 
genetiivialkuiset sanat. Jos merkitys 
muuttuu selvästi, sanat kirjoitetaan 
yhteen, esimerkiksi anopin kieli ja 
anopinkieli tai maanosa ja maan osa. 
Käsitemäisyys ei genetiivialkuisissa 
sanoissa usein olekaan kovin selvä 
eikä kirjoitustapa muuta sanan mer-
kitystä juuri lainkaan, esimerkiksi 
päihteiden käyttö ja päihteidenkäyttö. 
Tässäkin on kuitenkin harkittava käsi-
temäisyysastetta. 

Kun yhdyssanan osa on numero, 
kirjain, merkki tai lyhenne, se lii-
tetaan perusosaan yhdysmerkin avul-
la, esimerkiksi 5-vuotias, A-luokka, 
€-hinta, SM-mestaruus. Rajakoh-
tailmauksissa käytetään ajatusviivaa, 
esimerkiksi 11-15-vuotiaat, 1950-
1990-luvulla. Ajatusviivaa ei eroteta 
luvuista välilyönneillä. Ajatusviivan 
voi tarvittaessa korvata yhdysmerkil-
lä, jonka molemmin puolin jätetään 
väli, esimerkiksi 11 - 15-vuotiaat. 

Myös silloin kun yhdyssanan mää-
riteosa on genetiivimuotoinen nimi, 
se yhdistetään perusosaan yhdys-
merkin avulla, esim. Suojnen-matka. 
Tämän säännön mukaan kirjoitetaan 
myös Suomen ja Ruotsin väliä kul-
kevat Ruotsin-laiva ja Suomen-Iaiva. 
Juuri nämä käsitteet ovat kuitenkin 
niin yleisessä käytössä, että ne ovat 
muuttuneetjo yleissanoiksi Niinpä ne 
voidaan haluttaessa kirjoittaa myös 
asuun suomenlaiva ja ruotsinlaiva. 

Kun kahden yhdyssanan yhteinen 
osa jätetään toistamatta, sen tilalle 
merkitään yhdysmerkki, esimerkiksi 
osoite- ja puhelintiedot, synlynidpaik-
kaja -aika. 

Kun yhdyssanan määriteosana on 
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sanali itto, yhdysmerkki kirjoitetaan 
kiinni perusosaan ja sen eteen jtetään 
viii, esimerkiksi antaa mennä -men-
taliteetti, Täällä pohjantähden alla - 
romaani, Fl -auto. Kun tällainen yh-
dyssana on jaettava kahdelle riville, 
yhdysmerkki kuuluu perusosaan, esi-
merkiksi antaa mennä -mentaliteetti. 

Mitkä eivät ole yhdyssanoja? 
Rajan vetäminen yhdyssanan ja sana-
liiton välillä on usein vaikeaa. Jois-
sakin tapauksissa kielenkäyttäjillä on 
apunaan kielenhuollon suositukset ja 
sopimukset. Seuraavassa luettelossa 
on esimerkkejä käsitteistä, jotka ovat 
aina sanaliittoja ja joita ci siten kos-
kaan kirjoiteta yhteen. 

Genetiivialkuiset kielten nimet ovat 
aina sanaliittoja, esim. suornen kieli, 
ruotsin kieli, mutta niistä johdetut ad-
jektiivit yhdyssanoja, esim. suomen-
kielinen ja ruotsinkielinen. 

Taipumattomat adjektiivit, esimer-
kiksi aika, eri, kelpo, melko, viime, en 
tavalla, inelko lailla. 

Partisiippi- ja infinitiiviloppuiset 
sanat, esirnerkiksi edellä mainittu, lu-
kuun ottamatta ja nöin ollen. 

Päin-sana kirjoitetaan erilleen pai-
kannimen kanssa: Tampereelle päin, 
Uppsalaan päin ja esimerkiksi prono-
minien kanssa, meille päin. Suuntaa 
ilmaisevissa yhteyksissä päin kirjoi-
tetaan kuitenkin yhteen määritteensä 
kanssa, esim. alaspäin, alhaaltapäin, 
taaksepäin. 

Myös turha yhteen kirjoittaminen 
häiritsee lukemista ja ymmärtämistä. 
Valinta yhteen ja erilleen kirjoittami-
sen välillä on usein pulmallista, var-
sinkin kun rajatapauksia on runsaasti. 
Kirjoittajan ci monessa tapauksessa 
auta muu kuin tarkistaa kirjoitusasu 
kielenhuollon oppaista tai kielincu-
vonnasta. 

Kielioppaita: 

Kielitoirnis/on oikeinkirjoitusopas. Salli Kankaanp8ä et al. (toim.) Kotimaisten kielten tutkirnus-
keskus. Helsinki 2008. 262 s. 

Kielenhuollon kdsikirja. Iisa-Oittinen-Piehl. 6. uud. painos Yrityskirjat Oy. Helsinki 2006. 421 s. 

Hauskaa kielenhuoltoa. Kielenhuollon opas. Marsa Luukkonen. WSOY. Helsinki 2006. 416 s. 

Kielitoimiston sanakirja 2008. CD-ROM-versio 2.0. Eija-Riitta Grönros et al. (toim.) Kotimaisten 
kielten tutkirnuskeskus ja Kielikone Oy. Helsinki 2008. 

Kielitoi,niston sanakirja 2008. Intern et-versio MOT Kielitoi,niston sona kirja 2.0. Eija-Riitta 
Grönros et al. (toim.) Kotimaisten kielten tutkimuskeskusja Kielikone Oy. Helsinki 2008. 
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Mikä välimerkiksi? 
Kieliviestissä on annettu ohjeita rnyös väl imerkkien käytöstä. 

Välimerkkisarja julkaistiin numeroissa 1/2004 (piste), 3/2004 
(pilkku), 4/2004 (kysymys-, huuto-ja lainausmcrkki, kaksois-
ja puolipiste), 1/2005 (yhdysmerkki ja ajatusviiva) ja 2/2005 (sul-
keet, heittornerkki, vino-ja kenoviiva). 

Nurnerossa 2/2005 on myös ruotsalais-suomalainenja suomalais-
ruotsalainen välimerkkisanasto. 
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'Uudtssanoja 

Alkuvuoden uudissanoja 
Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen nykysuomen sana-ar-
kistoon on vuoden alussa kertynyt niin vakavia kuin kevyitäkin 
"ajan- ja päivänsanoja" eri elämänaloilta. 

Koonnut 
Riitta 

Eronen 

ankkurikauppa (kuv., tal.) kauppa-
keskuksen liike, joka kokonsa ja va-
kautensa ansiosta vetää mukaan mui-
takin (pienempiä) yrittäjiä; tällainen 
"ankkurikauppa" on tarpeen saada 
uusi in kauppakeskuksiin, jotta voi-
daan luottaa niiden kannattavuuteen 

digiruumis kuolleen ihmisen henki-
lökohtaiset sähköpostiin, kännykkään 
ym. sähköisiin arkistoihin jäävät 
tiedostot ja aineistot, joiden käsit-
telemisestä ej ole selviä ohjeita tai 
säännöksiä 

eläkekatto työeläkkeen määrän ra-
jaaminen tiettyyn suurimpaan mah-
dolliseen summaan 

mämmiolut pääsiäisajan kausioluek-
si valmistettava erityisen mallaspitoi-
nen "paksu" olut 

näköispeite (korjaus)rakentamisen 
ajaksi työmaan suojaksi viritettävä 
pressu tai peite, jossa on korjattavan 
rakennuksen kuva; tällainen on mm. 
Helsingin rautatieaseman kellotornin 
päällä; suojapeitteitä on kutsuttu 
myös mm. taidelakanaksi 

sissimainonta muita kuin perinteisiä 
kanavia käyttävä mainonta ja mark-
kinointi, jossa hyödynnetään esim. 
Intemetin verkkopäiväkirjoja eli 
blogeja 

feissata, feissaus (ark.) ilmauksella 
on aiemmin tarkoitettu kadulla tapah-
tuvaaface to face- eli kasvokkais-
markkinointia, mutta nyttemmin sillä 
viitataan myös Internet-yhteisö Face 
Bookissa toimimiseen 

Ilitoskunta Suomen kuntaliitosten 
yhteydessä uuteen kuntaan sulau-
tuvista kunnista käytetty sana, jolle 
etsitään parempaa nimitystä Kieli-
kellossa 1/09 julistetun sanaki lpailun 
avulla 

terveysturismi matkustaminen maj-
hin, joissa voi edullisesti hoidattaa 
sairauksiaan, paästä vaikkapa silmä-
leikkaukseen 

THL (lyh.) Terveyden ja hyvin-
voinnin laitos; vuoden 2009 alussa 
perustettu uusi virasto, johon on yh-
distetty samaan aikaan lakkautettujen 
Kansanterveyslaitoksen ja Stakesin 
tehtävät 
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Kirja (jTjstwtta 

Kustantajan kulttuurityö 
arkipälvän sankareista 

Liisa 
Anjum 

Estonian haaksirikko teki ruotsin-
suomalaisesta opettajasta Terttu Pih-
lajamaasta (1936-2009) kirjailijan, 
kustantajan ja historiantutkijan. Terttu 
Pihlajamaa matkusti kohtalokkaana 
syysyönä 1994 Silja Symphonylla 
Tukholmasta Hets inkiin ja näki, miten 
autolautalle nostettiin merestä Esto-
niasta pelastuneita ja onnettomuudessa 
menehtyneitä. 

Vuonna 1996 ilmestyi kirja Emme 
voi unohtaa Estoniaa Suomen luteri-
laisen evankeliumiyhdistyksen (SLEY) 
kustantamana. Siinä on haastateltu suo-
malaisia, virolaisia ja ruotsalaisia pelas-
tuneita, omaisia, ystäviä, viranomaisia, 
pintapelastajia ja Ruotsin arkkipiispaa. 
Terttu Pihlajamaan syvä uskonnollisuus 
ja myötäelämisen taito saa haastatelta-
yat avautumaan ja se tekee kirjasta kos-
kettavan teoksen, ej pelkän journalisti-
sen tuotteen. Estonia-kirja on kaännetty 
myös ruotsiksi ja saksaksi. 

Oma kustantamo - Terttu Pihlaja-
maa förlag - syntyi pari vuotta myö-
hemmin. Terttu Pihlajamaa tutustui 
eri puolilla Ruotsia asuvlin inkeri-
läjsiin ja heidän ihmeellisiin selviy-
tymistarinoihinsa. Inkerinsuomalais-
ten kohtalonahan oli joutua Stalinin 
vainojen kohteeksi. Papit ja opettajat 
murhattiin, isät vietiin öisin pois eikä 
heitä koskaan tuotu takaisin. Perheet 
karkotettiin Siperiaan. Jotkut joutui-
yat Neuvostoliiton armeijaan, jotkut 
karkasivat Suomeen ja joutuivat siel-
lä rintamalle. Sodan jälkeen heidät 
palautettiin Neuvostoliittoon. Monet 
saivat myös apua ja pääsivät pakene-
maan Ruotsiin. 

Ensimmäinen Terttu Pihlajamaan 
kustannustoimittajana julkaisema kä-
sikirjoitus oli Boråsissa asuneen Juho 
Häkkisen kertomus Siihen maahan  

jonka minä sinulle osoitan, jonka en-
simmäisen osan ens immäinen painos 
ilmestyi 1998. 

Juho Häkkinen joutui Kuusisen 
pataljoonaan ja hänet valittiin nosta-
maan Neuvostoliiton lippu Senaatin-
torihle. Hän joutui ensin saksalaisteri 
vankileirihle ja sitten hänet lähetettiin 
sotavankina Suomeen, jossa hän eli 
monta vuotta, kunnes hänet palautet-
tiin Neuvostoliittoon. Itä-Karjalasta 
hän pakeni jalkaisin Suomen puolelle 
ja joutui uudehleen vangiksi. Häntä 
uhkasi karkotus, mutta hän sai apuaja 
pääsi pakenemaan perheineen Ruot-
siin 1949. 

Aivan uskomattomalta kuulostaa 
Juho Häkkisen karkumatkan kuvaus. 
Hän taivalsi ilman karttaa ja kompas-
sia Karjalan loputtomien soitten, met-
sien ja järvien yli sääskien ja mäkä-
räisten kiusaamana. Veneitä ej ollut, 
mutta puusepäntaitoisena hän kykeni 
vatmi stamaan alkeellisia lauttoja, 
joilla hän ylitti järvet. Lapsuudesta 
periytynyt usko Jumahan johdatuk-
seen eli vahvana inkerinsuomalaisen 
miehen miehessä. 

Terttu Pihlajamaa on jutkaissut myös 
mm. Aatu Savolaisen (myöhemmin 
Lars Krifors) ja Simo Korhosen muis-
tetmia. Samoin inkerinsuomalaisten 
Tyyne Lyselhin ja Oskar Björklundin 
sekä Vilho Kurujoen kertomuksia. 
Kaikki käsikirjoitukset eivät otheet 
kaunokirjalhisia mestariteoksia, mutta 
ne kuvasivat hyvin ehämän nepottami-
en inkerinsuomalaisten kohtatoita. 

Lars Kriforsin kirjasta 01i onnistut-
tava jäivät mieleeni Ludvikan Asealla 
työskennehleen insinöörin omaperäi-
set keksinnöt, kuten sompa, suksisau-
va, joka ej tartu kiinni maastossa, ja 
miinanraivaustaite. Aatu Savohaisena 
häneltä ilmestyi Suomalainen sissiso-
dassa, jossa hän kertoo kokemuksis-
taan toisesta maailmansodasta. Hän 

Kustantamon syntyyn vaikuttivat 
inkerinsuomalaisten tarinat. 
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on palvellut kolmen maan armeijan ri-
veissä,ja kielitaitoisena hän sai toimia 
myös tuikkina. 

Kustantamo on paljolti perheyritys, 
jossa lapsetkin ovat olleet apuna. Sen 
julkaisemia ovat myös Terttu Pihlaja-
maan aviomiehen Lauri Pihlajamaan 
historialliset teokset, kuten Tukholman 
suomalaisen seurakunnan papiston 
historia ja A W Ingmanin elämäkerta, 
ja veljen Torsten Silvolan kirjoittama 
lastenkirja Totti-pojan seikkailut. 

Jälkipolville arvokkaan tutkimus-
työn Terttu Pihlajamaa teki kirjoit-
taessaan laajan eepoksensa satakun-
talaisen Koiviston ja Silvolan suvun 
historiasta. 

Tervetuloa, Maria Juhontytär Stäti-
lä! Näin alkaa kirja, joka jatkuu näl-
kävuosien kuvauksena. Tervetuloa, 
pieni nälkäinen tyttö! Tervetuloa, pie-
ni nälkäinen poika! Siitä lähtevät kir-
joittajan äidin satakuntalaisen suvun 
kuvaukset, kaunistelemattomat, raa'at 
ja hellät. Vastapainona on isän suku, 
johon punoutuu saksalaisia ja ruot-
salaisia aatelissukuja ja suomalainen 
talonpoikaissuku. 

Laajassa kaksiosaisessa teokses-
saan (yli 800 sivua) Terttu Pihlajamaa 
on penkomalla arkistoja ja haastatte- 

lemalla ihmisiä eri maissa löytänyt 
sukunsa juuria 1 200-luvulta saakka. 
Kaikesta tästä on syntynyt teos, josta 
eivät puutu Runebergin von Konov, 
eivät Saksan vendit eivätkä sorbit, 
eivät myöskään Euroopan historia 
eivätkä suvun skandaalit. Aatelisnei-
don avioituminen tavallisen torppa-
rinpojan kanssa kuului jälkimmäisiin. 
Runsas kuvitus elävöittää kirjoja ja 
myös ulkopuolinen uppoutuu suvun 
salaisuuksiin. 

Ruotsinsuomalainen kirjankustanta-
ja ej selviä, ellei hän myös myy tuot-
teitaan. Sattui, että kirjoittaja itse osti 
puolet painoksesta ja myi niitä edel-
leen. Toista puolta Terttu Pihlajamaa 
kaupitteli eri tilaisuuksissa, ja hän teki 
lukuisia myyntimatkoja Suomessa ja 
Ruotsissa. Kirjojen myynnistä saatu 
mahdollinen voitto käytettiin uusien 
kirjojen kustantamiseen, uusien tari-
noiden kertomiseen. 

Terttu Pihlajamaalla, jos kenellä, 
oli armoitettu kynä, kertojan lahja ja 
suomen kieli hallussaan. Sisukkaan 
puurtamisen ansiosta kustantamo ehti 
julkaista 25 kirjaa. Sitä on pidettävä 
melkoisena kulttuurityönä. 

Kirjoittaja on vapaa roimittaja. 

'Xysymjsä 

Kumpi on lähihoitajan ruotsinkiehinen vastine, undersköterska vai 
vårdbiträde? 

Ej kumpikaan. Lähihoitaja on Suomessa sosiaali- ja terveysalan perustutkin-
non suorittaneiden tutkinto- ja virkanimike. Sen suomenruotsalainen vastine 
on närvdrdare. 

Undersköterska ja vdrdbiträde ovat ruotsinruotsin termejä. Niiden vakiintu-
fleet suomenkieliset vastineet ovat alihoitaja ja hoitoapulainen. 

M. T. 
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Mitkä ovat hyviä vastineita ruotsin käsitteille pensionsavging ja naturlig 
avgdng? Entä mitä eläkeputki tarkoittaa? 

Pensionsavgång on tilanteen mukaan suomeksi esimerkiksi eläkkeelle siirty-
minen, eläkkeelle jääminen tai eläköilyminen. Eläköityä on näppärä vaihtoeh-
to ilmausten siirlyä t. jäädä eläkkeelle rinnalla. Naturlig avgdng puolestaan on 
suomeksi luonnoilinen poistuma, ja se tarkoittaa työelämässä mm. eläkkeelle 
siirtymisen ja kuolemantapausten aiheuttamaa henkilökunnan vähentymistä 
esimerkiksi yhden vuoden aikana. 

Eläkeputki tarkoittaa kehityskulkua, jossa työtön mäaräiän täytettyään alkaa 
saada työttömyyseläkettä ja sitten eläkeikään päästyään vanhuuseläkettä. Hän 
ej näin ollen ole eläkekausien välillä lainkaan työelämässä, vaan saa eläkettä 
(yhteen) putkeen. 

H. E. 

Miten ROT-avdrag käännetään suomeksi? 

Yhdyssanan alkuosa ROT on akronyymi eli kirjainsana, joka on muodostettu 
sanojen reparation (korjaus, kunnostus), ombyggnad (peruskorjaus, peruspa-
rannus) ja tillbyggnad (lisärakennus) alkukirjaimista. Ruotsin kielessä kirjoitus-
asu rotavdrag on myös mahdoflinen, koska yhdyssanan alkuosa on alkukirjain-
lyhenne, joka lausutaan sanana. 

Periaatteidemme mukaan ruotsinkielisiä lyhenteitä ej käännetä ja ne äännetään 
samoin kuin ruotsissa. ROT-avdrag tai rotavdrag on suomeksi ROT-vähennys. 
Tarpeen mukaan voi vaikka lisätä selityksen, esim. omakotitalojen ja asunto-
jen peruskorj aukseen tarkoitettu ROT-vähennys. 

M. T. 

Mitä ruokalistan smdrätter on suomeksi? 

Suomessa ravintolat tarjoavat pikkuruokia ja pikkupaloja. 
M. T. 

Olen kuullut, että pienet luvut on aina kirjoitettava kirjaimin? Pitäneekö 
paikkansa? 

Väite ej pidä paikkaansa, vaan lukuja merkitään eri tavoin eri tekstilajien mu-
kaan. Juoksevassa, etenkin kaunokirjallisessa, tekstissä pienet luvut (1-10) 
ja tasaluvut 100 ja 1 000 suositellaan kirjoitettaviksi kirjaimin. Kirjoitustapa 
miellyttää silmääja lukeminen käy sujuvasti. Esimerkiksi tilastollisissaja tek-
nisissä teksteissä, joissa vaaditaan täsmällisyyttä, lukujen merkitsemiseen taas 
käytetään vain numeroita. Jos samassa tekstissä on sekä numeroin kirjoitetta-
via lukuja että pieniä, kirjaimin kirjoitettavia lukuja, kaikki luvut kirjoitetaan 
numeroin, esimerkiksi Seminaarissa oli 120 henkeä, joista 100 oli Suomesta, 
17 Ranskasta ja 3 Espanjasta. Luku kirjoitetaan aina numeroin, kun siihen 
liittyy lyhenne tai erikoismerkki, esimerkiksi n. 100 henkeä, 23 €, 4 %. Myös 
mm. teosten sivutja luvut merkitään numeroin. 

H. E. 
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Harrastajaviljel ijän 
kasvi maalta 

Laatinut 
Runa 

Heikkilii 

aubergin munakoiso, aubergiini 
bladkål lehtikaali 
bladselleri lehtiselleri, ruotiselleri 
blomkål kukkakaali 
bondböna härkäpapu 
broccoli parsakaali, brokkoli 
brysselkål ruusukaali, brysselinkaali 
böna papu 
dill tilli 
dragon rakuuna 
endiv endiivi 
frilandsgurka avomaankurkku 
gräslök ruohosipuli 
grönkål viherkaali 
gulbeta keltajuuri 
gul lök keltasipuli 
gurka kurkku 
huvudkål keräkaali, kupukaali 
jordgubbe mansikka 
jordärtskocka maa-artisokka 
kinakål kiinankaali 
kronärtskocka latva-artisokka 
kruspersilja kähärälehtipersilja 
kålrabbi kaalirapi, kyssäkaali 
kålrot lanttu 
körsbarstomat kirsikkatomaatti 
majrova nauris 
mandelpotatis puikulaperuna 
mangold mangoldi 
mejram meirami 
morot porkkana 
oregano oregano 
palsternacka palsternakka 
paprika paprika 

pepparrot piparjuuri 
persilja persilja 
potatis peruna 
pumpa kurpitsa 
purjolök purjosipuli 
rabarber raparperi 
rosenkål ruusukaali, brysselinkaali 
rotpersilja juuripersilja 
rotselleri mukulaselleri 
rova nauris 
radisa retiisi 
rättika retikka 
rödbeta punajuuri 
rödkål punakaali 
rödlök punasipuli 
salladskål kiinankaali 
sallat salaatti 
sallatscikoria salaattisikuri 
schalottenlök salottisipuli 
selleri selleri 
slätpersilja silopersilja 
smultron ahomansikka 
sparris parsa 
spenat pinaatti 
squash kesäkurpitsa 
svartrot mustajuuri 
syltlök hillosipuli 
timjan timjami 
tomat tomaatti 
vitlök valkosipuli, kynsilaukka 
zucchini kesäkurpitsa, zucchini 
äggplanta munakoiso, aubergiini 
ärta herne 
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I<ortfattat om innehållet 

s. 4 Att informationstekniken utgör ett viktigt hjälpmedel vid undervisningen 
av modersmål framgår av modersmålsläraren Timo Oldéns kolumn. Nät-
baserad distansundervisning av språk är viktig och bör stödjas och utvecklas, 
bl.a. för att det råder brist på behöriga modersmålslärare. De finska sidorna i 
portalen Tema Modersmdl är också välbesökta och i internationell konkurrens 
prisbelönta. 

s. 5 Adam Huuva, språkkonsult och ledamot i den lokala minoritetsspråks-
delegationen i Haparanda, förmedlar utifrån sina erfarenheter från förvalt-
ningsområdet i Norrbotten sina reflexioner inför utvidgandet av förvaltnings-
området för finska språket i Mälardalen. 

s. 7 Redaktör Marja Räihä redogör för sin undersökning av förekomsten av 
finskspråkig information på Svenska kyrkans webbplatser. 

s. 11 Minister Pär Stenbäck, som är ordförande för Kulturjbnden för Sverige 
och Finland, hävdar att ett språk måste synas. 1 artikeln ges många goda råd 
till projektet Finska nu, råd som baserar sig på erfarenheter från det lyckade 
projektet Svenska nu i Finland. Han hävdar också att det är viktigt för Sverige 
som nation att finskan bevaras i landet och att det behövs "en levande finska 
som bärs upp av en språkligt medveten kärna och av aktiva användare, stödda 
av en respektfull, stödjande och förståelsefull majoritet". 

s. 13 Petri Lauerma, specialforskare vid Forskningscentralen för de inhemska 
språken, ger i sin artikel 1809 och finska sprdkets utveckling en historisk 
exposé över det finska språket. Artikeln baserar sig på Petri Lauermas före-
drag vid det språkseminarium med märkesårstema som Språkrådet arrange-
rade. 

s. 17 Auktoriserade translatorn Liisa Anjum ger ett sammandrag av Språk-
rådets finska språkvårdsseminarium. 1 år var temat mediespråket samt den 
obligatoriska studentskrivningen i modersmålet. Vidare presenterades en 
mängd finska nyord, vilket är ett uppskattat programinslag vid de årliga 
språkvårdsseminarierna. Föredragen hölls av fil. dr Henna Makkonen-Craig 
från Helsingfors universitet och fil. dr Elina Heikkilä från Forskningscentra-
len för de inhemska språken. 

s. 19 Hannele Ennab behandlar reglerna för sammansättningar. 1 artikeln tas 
också upp orsakerna till och följderna av att man numera ofta felaktigt 
särskriver sammansatta ord. 

s. 22 Tio finska nyord med förklaringar presenteras av specialforskaren Riitta 
Eronen från Forskn i ngscentralen för de inhemska språken. 

s. 23 Liisa Anjums artikel handlar om den sverigefinska författaren och 
förläggaren Terttu Pihlajamaa. 

s. 24 Frågor och svar 

s. 26 Runa Heikkilä har sammanställt en svensk-finsk ordlista som hänför sig 
till grönsakslandet. 
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Kielineuvontaa maksutta 
Mietitkö, mitä jokin ruotsin sana tai sanonta on suorneksi, 
vai käytätkö ruotsin sanaa, kun suomen vastine ej tule 
mieleen? 

Harmittaako, että et ole varma, ovatko pilkut paikoillaan 
juuri kirjoittamassasi virkkeessä? 

Pysähdytkö rniettirnään, mikä lauseessa oikein on vikana, 
kun se ci kuulosta ihan sujuvalta? Päästätkö sen silti käsistäsi, 
kun et keksi, rnikä siinä kiikastaa? 

Ej kannata luovuttaa! Avun saat Kielineuvoston maksutto-
masta kielenhuoltopalvelusta. Kielenhuoltajat vastaavat 
suomea koskevi in kysymyksi in puhelin- ja sähköposti-
neuvonnassa joka päivä. Kielineuvoston www-sivustolla 
on lisäksi Vastauspankki, jossa on vastauksia mm. tavalli-
simmin esitettyihin kysymyksiin ja jota laajennetaan kaiken 
aikaa. 

Puhelinneuvonta: 08-455 42 20 (kb 9-12) 
Sähköpostineuvonta: neuvonta@kielineuvosto.se  
Huorn. Sähköpostikysymyksiin ej aina ehditä vastata samana päivänä. 

Kiireelliset kysymykset on parasta esittää puhelinneuvonnassa. 

Vastauspankki: www. kiel ineuvosto. se  


