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Suomi entistä paremmin 
näkyville 

Monet vanhemmat suhtautuvat suomenkieliseen opetukseen nuivasti ja he 
käyttävät samanlaisia argumentteja kuin 70- ja 80-luvulla esitettiin, todetaan 
kolumnissa. Asiat eivät näytä edistyneen, vaikka myönteisiä kokemuksia 

Hannele 	oppilaiden menestymisestä on runsaasti. 
Ennab 

Identiteetille kieli on tärkeä, jopa vielä silloin, kun on asunut vuosikymmeniä 
toisessa maassa, kertoo artikkelinkirjoittaja, joka on haastatellut Eskilstunaan 
muuttaneita ja sinne jaäneitä haapajärvisiä. 

Suomessa nuorten puhetapa - loppukiekaisut ja nariseva ääni - on Ieviämässä 
koko maahan ja väestöön. 1980-luvulla nuoret tytöt alkoivat suosia nousevaa 
intonaatiota Australiassa, ja nyt trendi on maailmanlaajuinen. Puhetapa ej 
kuitenkaan sovi kaikille. Esimerkiksi poliitikot eivät olisi uskottavia, jos he 
käyttäisivt puheessaan narinaa ja loppunousuja. 

Kielineuvosto teetti uuden kartoituksen, jossa tutkittiin, kuinka paljon suomen 
kielen hallintoalueen kunnat tiedottavat omilla verkkosivuillaan suomen 
kielelläja miten helposti tiedot Iöytaa. Kartoituksesta ilmenee, että tiedotusta 
on kehitetty ja että lupaavia esimerkkejä on. Kirjoittajat toteavat, että kaiken 
kaikkiaan vähemmistökielisen tiedotuksen määrä näyttää olevan hyvässä 
kasvussa ja että suomenkiel isen tiedotuksen vaikutukset voivat yksinomaan 
olla hyvästä. 

Eskilstunan kunnassa on jopa päästy niin pitkälle, että yksi sen aukioista 
on saanut sekä suomen- että ruotsinkielisen nimen. Hieno asia, mutta 
valitettavasti nimet ovat oikeinkirjoitussäantöjen vastaisia. Kielineuvoston 
neuvoa ej noudatettu, ja nyt voi vain toivoa, että epätoivottava kirjoitustapa ej 
leviä Eskilstunasta muualle. 

Paikannimet ovat aiheena myös artikkelissa, jossa tarkastellaan, minkälaisia 
virallisia ja epävirallisia paikannimiä Vaasan Asevelikylän asukkaat 
käyttävät kaupunginosansa paikoista. Käyttönimet ovat osa aikaa, yhteisöä ja 
identiteettiä. 

Kalevalalla lienee osansa suomalaisten identiteetissä. Sen sanat, maagisetja 
vaikeasti ymmärrettävätkin, saavat selityksensä Kalevalan sanakirjassa, joka 
esitellään tässä numerossa. Suomessa ilmestyy runsaasti sanakirjoja ja kieltä 
käsitteleviä kirjoja. Tässä numerossa on myös luettelo, jossa on valikoima 
2008-2009 ilmestyneistä teoksista. 

Merkkivuoden 1809 jälkilöylyissä todetaan mm., että suomen kieli ej päässyt 
tapahtumissa näkyville toivottavissa maarin. Nyt, kun yhä useampi kunta on 
liittymässä suomen kielen hallintoalueeseen, odotamrne, että suomi alkaa olla 
olennainen osa kuntien verkkosivuja ja muuta julkista tiedotusta. 

Kielineuvostossa on ainakin todettu, että ruotsalais-suomalaisten sanastojen 
myynti ja suomen kieltä koskevat kysymykset ovat jonkin verran lisääntyneet. 
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Suhtautuminen omakieliseen 
opetukseen nihkeää 

011essani Ruotsinsuomalaisten keskusliiton (RSKL) hallituksessa 70- ja 
80-luvun vaihteessa toimin kesäisin mm. RSKL:n leirikoulujen ohjaajana. 
Leirikoulut olivat kahden viikon pituisia ja niihin tuli suomalaisia lapsia koko 

Matti 	Ruotsista. 
Lautkoski 

Keskustelimme tuolloin lasten vanhempien kanssa suomen kielen sililyttämi-
sestäja kehittämisestä Ruotsissa. Monet vanhemmat olivat sitä mieltä, että 
kyllä suomen kieli säilyy, kun sitä puhutaan kotona, käydään kesäisin Suomes-
saja lapset voivat osallistua toimintoihin Suomi-seuroissa. 

Leirikoulun ohjaajina oli usein myös opettajia Suomesta, ja pohtiessamme 
heidän kanssaan Suomessa ja Ruotsissa asuvien oppilaiden kielelhisiä eroja, 
tulimme aina siihen lopputulokseen, että meidän oppilaamme ovat paljon 
Suomessa asuvia oppilaitajäljessä, mitä suomen kielen taitoon tulee. Tätä 
eivät kaikki vanhemmat halunneet uskoa todeksi. Monen mielestä olisi taas 
ollut hyvä, mikäli ruotsalaisissa kouluissa olisi suomalaisia luokkia. Vakuu-
tuin silloin siitä, että luokkia tarvitaan, jotta lastemme suomen kieli kehittyisi 
jokseenkin samankaltaiseksi kuin Suomessa koulua käyvien lasten. 

Örebron koululautakunnan jäsenenä ensimmäisenä tehtävänäni oh vuonna 
1976 saada muut lautakunnan jäsenet vakuuttumaan siitä, että on hyvin tärkeää 
kehittääja ylläpitää suomalaisoppilaiden äidinkieltäja sitä kautta edistää myös 
ruotsin kielen oppimista. Saadakseni hisäpontta asialleni hankin maailmankuu-
lun kaksikiel isyysasiantuntijan, tohtori Tove Skutnabb-Kankaan luennoimaan 
Orebrohun. Tämä auttoikin asian edistymistä, ja koululautakunta päätti yksi-
mielisesti perustaa suomenkieliset luokat syksystä 1977. 

Sitten alkoi oppilaiden värväys luokille. Monet vanhemmat olivat innoissaan 
asiasta, mutta, ikävä kyllä, useat eivät nähneet asiaa ollenkaan tärkeänä. Meitä 
oli kymmenkunta aktiivista asian puolestapuhujaa. Yhteisissä palavereissa 
kävimme läpi kokemuksiamme mm. niiden vanhempien asenteista, jotka 
eivät vahinneet suomalaisia luokkia lapsilleen: "Asummehan Ruotsissa ja 
lapsillemme on tärkeämpi oppia kunnolla ruotsia." "Lastemme kaverit käyvät 
lähikoulua ja on tärkeää käydä samaa koulua heidän kanssaan." "Meille riittää, 
että lapsemme ymmärtävät suomea ja senhän me opetamme heihle kotona." 
"Mieheni / vaimoni on ruotsalainen ja hän jää ulkopuolelle, mikähi minä puhun 
suomea lastemine kanssa." 

Vuonna 1992 kunnalhiset suomalaisluokat olivat lakkautusuhan alla. Siksi 
1993 perustettiin Orebron Ruotsinsuomalaisen Kiehikoulun säätiö,ja samanni-
minen vapaakoulu aloitti toimintansa seuraavana syksynä. Toimintaan kuuluu 
esikouhu, esikoululuokka, peruskoulun 1-6. luokat ja vapaa-ajankoti. 

Samat vanhempien argumentit ovat kohdanneet meitä koko ajan, vaikka oppi-
laamme ovat menestyneet hyvin siirryttyään koulumme jälkeen ruotsalaisiin 
kouluihin. He ovat saaneet hyvän pohjan kaksikiehisyydehle. 

Kirjoittaja on Orebron ruotsinsuomala,sen kielikoulun rehtori. Hän on toiminut Orebrossa 5110-

men kielen puolesiapuhujana nom 40 vuoden qjan. 
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Suomen kieli, murreja 
identiteetti 

Väitöskirjassani tutkin kansallista 
ja ennen kaikkea paikallista identi-
teettiä, identiteetin muodostumista ja 
muuttumistaja uusien ja vanhojen ko-
timaiden ja kotiseutujen merk itystä. 
Tutkimukseni empiirinen materiaali 
koostuu osallistuvasta havainnoinnis-
ta ja haastatteluista. Artikkelissa poh-
din, millaiseksi vuosikymmeniä sitten 
Ruotsiin muuttaneetja tänne asumaan 
jääneet kokevat kielen merkityksen. 
Mitä kjell merkitsee identiteetille? 

Icientiteetti 
Richard Jenkinsin mukaan sellaiset 
identiteetit, jotka ovat muodostuneet 
lapsuudessa, ovat sitkeitä ja muut-
tuvat hitaammin kuin myöhemmin 
muodostuneet. Esimerkkinä Jenkins 
mainitsee etniset ja kansalliset identi-
teetit. Tärkeää on kuitenkin muistaa, 
aivan kuin Jenkins painottaa, että on 
erilaisia ja keskenään kilpailevia tu!-
kintoja siitä, mitä jokin identiteetti, 
kuten suomalaisuus tai ruotsalaisuus, 
on. Hyväriä esimerkkinä tästä on 
Mikael Niernen kirja Populäärimu-
siikkia Vittulajänkältä. Niemi kuvaa 
kirjassaan, miten hän ej tunnistanut 

itseään eikä kotiseutuaan koulun op-
pikirjoista. Hänen kuvauksissaan voi 
aavistaa pientä katkeruutta siitä, kuin-
ka hänen ja hänen toveriensa kotipal-
kat olivat liian pieniä saamaan paikan 
Ruotsin kartalta ja heidän esi-isänsä 
Ii ian vähäi siä saamaan maininnan 
Ruotsin historiassa. Ruotsin koulukir-
jat eivät kuvanneet heidän arkeaan ja 
todellisuuttaan, heidän ruotsalaisuut-
taan Ruotsissa. 

Thomas Hylland Eriksen toteaa 
koulun suuren merkityksen kansalli-
sen identiteetin muovaamisessa ja uu-
delleen luomisessa. Luokkahuoneis-
sa on karttoja, jotka kuvaavat maita 
rajoineen. Koulussa opitaan maiden 
rajat, mutta myös kaupunkien, järvi-
en, jokien ja tuntureiden nimet. Ra-
jat eivät ole vain viivoja kartalla. Ne 
vaikuttavat koko yhteiskuntaan, ja ne 
ilmenevät kouluopetuksessa, poliit-
tisessa retoriikassa ja vaikkapa lipu-
tusperinteissä. Myös kotona perheen 
parissa ja arkielämässä muovautuu se 
kansallinen identiteetti, joka Jenkinsin 
mukaan on suhteellisen muuttumaton. 
Haapajärvisten suomalaisuus vaikut-
taa juuri tällaiselta. Yksi heistä, Eeva, 
kuvailee suomalaisuuttaan näin: 

Eeva: Suomalainen minä oon, en 
minä tunne että minä oisin ruotsalai-
nen, missään asiassa. 

Mirjaliisa: Minkälaisissa tilanteissa 
sinä tunnet ittesi suomalaiseksi? 

Eeva: Joka tilanteessa. 
Mirjaliisa: Mutta miksi sinä tunnet 

itsesi, se on varmaan vaikee kysymys, 
mutta miten sen suoma!aisuuden vois 
kuvata, ja mitä se tarkottaa se suoma-
laisuus? 

Eeva: No, kun sitä on Suomessa 
syntynyt ja sitä on koulun siellä käy-
ny, ja sitä puhhuu suomia, niin se on 
se kotikieli. 

Mirjaliisa: Että se on paljon kielestä 
kiinni? 

Eeva: Joo, ja sitten... vaikka kuinka 
kauan assuu, ej sitä kuitenkaan tunne 

Tehdessäni väitöskirjaa osallistuin 
runsaan vuoden ajan Mälardalenin 
Haapajärvi-seuran toimintaan ja haas- 

Mirjaliisa 	tattelin henkilöitä, jotka olivat aktii- 
Lukkarinen v isesti mukana seuran tonninnassa. 
Kvist 	Tämän ruotsinsuomalaisen kotiseu- 

tuseuran jäsenillä on haapajärvinen 
tausta ja seuran tehtävänä on pitää 
yhteyttä Haapajärvelle ja vaalia sen 
kulttuuria ja perinteitä sekä ylläpitää 
kotiseutuhenkeä. Seura on aktiivisesti 
mukana myös nykyisen kotiseudun, 
Eskilstunan, toiminnoissa. Nimitän 
haastattelemiani henkilöitä tässä haa-
pajärvisiksi. 

Mitä kieli merkitsee vuosikymmeniä 
sitten Ruotsiin muuttaneiden ja tänne 
jääneiden identiteetille? 
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että sitä ojs ruotsalainen, että ej sitä 
voi ruotsalaistua. 

Haastateltava kokee olevansa suo-
malainen joka tilanteessa, koska hän, 
kuten muutkin haastattelemani, on 
syntynyt Suomessa, käynyt koulun 
sielläja puhuu suomea. 

Suomen kieli 
Suomen kielellä on huomattava mer-
kitys sille, että haastattelemani määrit-
televät itsensä suomalaisiksi. Kielellä 
on täten suuri symbolinen arvo. Sa-
malla suomi on se, mikä nykyään saa 
heidät tuntemaan itsensä erjlajsiksi 
suomalaisjksi kuin Suomen suomalai-
set. Heidän kertomuksistaan käy ilmi, 
että he kokevat olevansa hjeman "van-
hanaikaisia suomalaisia", kuten eräs 
heistä ilmajsj tunteensa. Kokemus ja 
tunne liittyvät nimenomaan hyvin pal-
jon suomen kieleen. 

Vaikka haapajärviset puhuvat suomea 
kotona, lukevat suomenkielisiä lehtiä 
ja seuraavat suomenkielisiä televisio-
ohjelmia, he kokevat, lähinnä Suo-
messa, että heidän suomen kielensä on 
"jäänyt kelkasta pois", se ej ole kehit-
tynyt samalla tavalla kuin suomi Suo-
messa. Suomen kieli on ennen luonut 
yhteenkuuluvuuden tunnetta, mutta 
nyt se aiheuttaa poikkeavuuden ja vie-
raantumisen tunnetta. Koska suomen 
kieli ja suomalainen identiteetti ovat 
tiukasti sidoksissa toisiinsa, haasta-
tellut kiinnittävät huomiota omaan ja 
muiden tapaan puhua suomea. Vastaa-
via tuloksia on selvityksessä Rätten 
till mitt spra°k. Sijtä ilmenee, miten 
iäkkäät ruotsinsuomalaiset tuntevat, 
että heidän sanavarastonsa on kutistu-
nut ja että kieli on osittajn menettänyt 
vivahteita. 

Haapajärvisyys, rieska ja 
murre 

Mjtä on sitten paikallinen identiteet-
ti, kuten haapajärvisyys? Kun kes- 

kustelin tästä haapajärvisten kanssa, 
ymmärsin, että paikallisen identitee-
tin määritteleminen ej ole lainkaan 
helppoa. Se tuntuu jollakin tavoin niin 
itsestään selvältä, että sitä on vaikea 
eritelläja määritellä. Yksi vastaus ky-
symykseen, mitä haapajärvisyyteen 
kuuluu, oh: 

Toivo: Murre 
Helli: Murre on. 
Toivo: Ja rieska. 
Helli: Murre ja rieska. No, onhan 

meillä rieska näämmä. 

Perinteisiin liittyy muistoja, tunteita 
ja arvoja ja perinteillä, jotka liittyvät 
musiikkiin, tanssiin, ruokiin ja juo-
mun, on suuri symbolinen merkitys. 
Uudessa ympäristössä siirtolaiset il-
maisevat identiteettiään panostamalla 
piirteisiin, jotka heidän tulkintansa 
mukaan edustavat heidän omaa kult-
tuuriaan. Rieska lukeutuu haapajärvi-
sim ruokaperinteisiin, joita vaalitaan 
myös Eskilstunassa. Eräs haastatel-
tavista kuvasi haapajärvistä rieskaa 
suussa sulavaksi ja paremmaksi kuin 
muualla leivottua. Toinen sanoi haas-
tettelussa: 

Helli: No, Suomessa eri paikkakun-
nilla tehdään rieskaa, mutta se tehhään 
eri laihla vähän joka paikassa. Niin 
kun pohjosessa tehhään, sehän on 
sellasta... ihan sellasta litteetä, se on 
aivan erilaista. Ja sitten taas jossakin, 
ei tarvi Haapajärveltä mennä kovin-
kaan kauas, siellä tehhään semmosta 
kuivaa vesirieskan kättinää, mikä ei 
maistu millekkään, siinä on vettä ja 
jauhoja vaan, ei se ole hyvää. Mut-
ta Haapajärvellä tehhään pehmonen, 
vähän paksumpi, semmonen oikein 
maistavan maukas. 

Rieskan rinnalle, osaksi haapajärvi-
syyttä, haastattelemani nostavat mur-
teen. Murteestaan puhuessaan yksi 
haastateltavista, Maija, kertoi naura-
en, ettei hän sano kelkka vaan kelekka. 
Maijan aviopuoliso Lauri puolestaan 
kuvailee, miten hänen entiset naapu-
rinsa Haapajärvellä ovat todenneet 
hänen puhuvan vieläkin Haapajärven 
murretta, ja toteaa, että miksipä se 
murre muuttuu, kun puohisot puhuvat 
sitä keskenään. Hänen mukaansa he 

Haapajärviset kokevat Suomessa käi1 
dessään, että heidän suomen kielensä 
on "jäänyt kelkasta pois". 
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se1viävit Haapajärvellä murteen puo-
lesta hyvin. 

Maija: Mutta niin kun tämä Haa-
pajärven rnurre, sehän ej jää koskaan 
pois, sinne / Haapajärvelle / kun men-
nee, kyllä sitä huomaa että kyilä sitä 
ainakin kielen puolesta 

Lauri: . . . seleviintyy siellä. 

"Sydänjuuret ovat siellä", sanoi 
Ruotsiin jo 1950-luvulla muuttanut 
haastateltava kuvatessaan Haapajär-
ven merkitystä, ja yksi vastauksista 
kysymykseeni haapajärvisyydestä ja 
haapajärvisistä perinteistä kuuluu: 

Erkki: Se on meleko mahoton kysy-
mys, tuota, en minä tiija... minä aina-
km käsittäsin tuon.... perinteitä, että 
pietään ainakin se oma puhe, murre 
pietään, ja perinteitä, ja tehhään, niin, 
rasvarieskaa laskiaisena... 

Juuri-metafora on erittäin yleinen, 
mutta haastattelemani henkilöt käyt-
tävät sitä ainoastaan vanhasta koti-
paikastaan, vaikka he tuntevat kuulu-
vansa vahvasti myös moniin muihin 
paikkoihin, ennen kaikkea Eskils-
tunaan. Metaforan käytöstä välittyy 
käsitys, että ihmiset kuuluvat syn-
tymästään ja syntyperältään tiettyyn 
paikkaan ja sen perinteisiin. 

Haastattelemani pitävät siis Haa-
pajärveä yhä kotipaikkanaan. Heidän 
suhteensa Haapajärveen ja Eskilstu-
naan ovat kuitenkin muuttuneet vuo-
sien varrella. Paikkakunnat yhdisty-
vät eri elämänvaiheisiin ja erilaisiin 
kokemuksiin. Lapsuuden- ja nuoruu-
denmuistot liittyvät Haapajärveen. 
Tämän päivän Haapajärvi esiintyy 
heidän kertomuksissaan kuitenkin 
aikaisempaa hiljaisempana. Selitys 
on todennäköisesti se, ettei siellä ole 
samankaltaista sosiaal isten verkosto- 

jen rikkautta kuin ennen. Verkostojen 
köyhtyminen liittyy haapajärvisten 
ikään. Kun ihminen elää vanhaksi, sa-
manikäinen sukulais-, ystävä- ja tutta-
vapiiri pienenee. Myös haastateltujen 
asema perheverkostossa on muuttu-
nut. Ruotsiin muuttajien vanhemmat 
jäivät Haapajärvelle. Lapsetja lapsen-
lapset syntyivät Ruotsissa. Nykyään 
vain harvan vanhemmat ovat elossa. 
Suhteet vanhempiin olivat tärkeitä, ja 
vanhempien kuolema merkitsi tietyn-
laista kääntöpistettä suhteessa lapsuu-
denkotiin ja Haapajärveen. Kun lapset 
ja lapsenlapset ovat Ruotsissa, haasta-
teltujen suhteet Ruotsiin luj ittuvat. 

Perhesuhteiden muutosten lisäksi 
on muitakin kääntöpisteitä aiheutta-
via tekijöitä, mutta ne eivät ole yhtä 
selviä. Ruotsissa asuva haapajärvinen 
huomaajonakin päivänä Haapajärvel-
lä käydessään, että jotakin on tapah-
tunut, että hän näkee Haapajärvellä 
yhä harvemmin tuttuja kasvoja, että 
maisemat ovat muuttuneet ja vaikut-
tavat hieman vierailta tai että jo melko 
lyhyen oleskelun jälkeen tuntee koti-
ikävää Eskilstunaan. Kääntöpisteet 
ovat hiipineet monen tietoisuuteen 
hiljaa, ja niinpä ajatusten ilmaantu-
mista on vaikea määrittää ajallisesti. 

Vaikka haastattelemani kokevat hi-
tusen vieraantumisen tunnetta olles-
saan Haapajärvellä, se ej kuitenkaan 
johdu paikallisesta murteesta. Päin-
vastoin, haapajärven munteen ansiosta 
he tuntevat olonsa kotoisaksi ja tutuk-
si. He eivät tunne poikkeavansa, koska 
he hallitsevat sen. Eli haastateltaviani 
lainaten: "Ainakin kielen puolesta se-
leviintyy siellä." 

Kirjoittaja on etnologi ja toimii tutkijana 
Linköpingin vliopistossa. 

Lukkarinen Kvist, Mirjaliisa 2006. Tiden har haft sin gdng. Hem och tillhörighet bland 

sverigefuinar i Mälardalen. Linköping: Linköpings universitet. 

12 

Kieliviesti 112010 - 7 



1iecLyidTe 

Merkkivuoden jälkilöyIyt 

Birgitta 
Romppanen 

Suomen kieli sai kansallisen vähem-
mistökielen aseman Ruotsissa kym-
menen vuotta sitten, ja sen jälkeen on 
tehty paljon kielen aseman vahvista-
miseksi. 

Vuonna 2009 oli kulunut 200 vuotta 
Suomen ja Ruotsin teiden erkanemi-
sesta ja sitä juhlittiin monin tavoin. 
Näin suuri tapahtuma kuin merkkivuo-
den vietto olisi antanut mitä parhaim-
man mahdollisuuden tuoda suomen 
kieli ja kulttuuri suuren ruotsalaisen 
yleisön tietoisuuteen, sillä moni tapah-
tuma ylitti normaahin uutiskynnyksen 
ja esitettiin televisiossa. Tapahtumilla 
olisi voinut olla suuri kielipoliittinen 
vaikutus. Mutta miten kävikään? 

Kuten muistamme, rnerkkivuotta 
juhlistettiin erilaisin suurin kansalhisin, 
alueellisin ja paikallisin tapahturnin 
sekä Ruotsissa että Suomessa. Näytte-
lyt, konsertit, teatteritapahtumat, p05-
timerkit, kruunun kolikko ym. ohivat 
osana merkkivuoden viettoa. Maiden 
hallitukset kokoontuivat yhteiseen 
kokoukseen ja Ruotsin kuninkaahliset 
ja Suomen presidentti oli valjastettu 
merkkivuoden tahdiksi.  

tiin Berwaldhallenin gaalailtaa, johon 
oli kutsuttu mm. kruununprinsessa 
Victoria ja joka televisioitiin. Tilai-
suudesta tuli suomenruotsalaisen kult-
tuurin ja suornenruotsin ilta ja suornea 
kuuhui vain parissa ohjelmanumeros-
sa. Ainut merkkivuoden suurtapahtu-
rna, jossa sekä suomi että rneänkieli 
näkyivät, oli Haaparannahla esitetty 
Sotaooppera. 

Monesta merkkivuoden kansallises-
ta tapahtumasta tuli suomenruotsalai-
sen kulttuurin esittelyä ja suomenruot-
salainen näkökulma oli niissä esillä 
varsin voimakkaasti. En mitenkään 
vähättele suomenruotsalaisten roolia 
sillanrakentajana maidemme välihlä, 
mutta suomenruotsalaiset eivät saa-
neet tasapuolisesti rinnalleen ruotsin-
suomalaisia. 

Ohiko merkkivuoden tapahtumien 
ruotsinkiehisen kuvaamisen taustahla 
ajatus siitä, että suomen kieli ei vuon-
na 1809 ohlut virallinen kieli Suomes-
saja että suomen kieli nähtiin piikojen 
kielenä? Nähdäkseni se ei kuitenkaan 
ollut syynä, sillä suomenruotsalaisten 
kulttuurin esittely 1 iittyi oleellisesti 
nykypäivään. 

Mutta miten suomen kieltä käytet-
tiinkaän kaikissa näissä tapahturnissa? 
Kävikö taaskin niin, että suomen kieli 
jäi isojen ruotsalaispoikien jalkoihin 
täällä Ruotsissa? Kävikö taas kerran 
niin, että suomenruotsalaiset saivat 
edustaa Suomea ja että suomenkie-
linen Suomi ja ruotsinsuomalainen 
Ruotsi lymyilivätjossakin taustalla? 

Ihmetyttää suuresti, että suomen 
kieltä ei täällä Ruotsissa ohlut esimer-
kiksi näyttelyjen esitteissä, ei posti-
merkissä eikä kruunun kolikossa. 

Merkkivuoden huipentumana pidet- 

Mielestäni taustahla on edehleenkin 
ruotsin kielen ihailu ja suomen kielen 
vähättely. Miksi ruotsinsuomalaiset 
kielenja kulttuurin edustajateivät saa-
fleet mahdohhisuutta vaikuttaa siten, 
että suomen kieli olisi päässyt esilhe 
paremmin. Istuiko ruotsinsuomahai-
nen Suomi-neito taas kerran ujona 
jossakin kutomassa villasukkaansa? 

Voimme vain todeta, että Merkki-
vuoden 1809 tapahtumien vaikutus 
suomen käyttöön Ruotsissa jäi vähäi-
seksi ja että suomen kielen aseman 
kannalta merkkivuosi oli pettymys. 
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Nuorten puhetapa kotiutuu 
suomen kieleen 

Etelä-Suornen tyttöjen intonaatio leviää koko maahanja väes-
töön. Loppukiekaisuilla puhuja varmistaa, että kuulija pysyy 
kärryillä. 

Johanna 
Tikkanen 

Nariseva ääni ja ornituiset loppukie-
kaukset tuntuvat jo juurtuneen suoma-
laisten nuortcn puheeseen. Vanhemmat 
ihrniset pitävät tällaista puhetapaa nau-
rettavana ja tyttömäisenä, mutta harva 
heistä huoniaa omaksuneensa piirteet 
myös itse. Vaikka nouseva sävelkulku 
ej perinteisesti kuulu suomeen, sitä on 
alettu käyttää lauseen tai sen osan lo-
pussa: 

Tutkijana Routarinne on kuitenkin 
havainnut loppunousujen käytölle 
hyvän selityksen. Loppunousua käy-
tetään, kun halutaan huomioida vas-
taanottaja ja varmistaa, että kuulija 
pysyy mukana. 

Loppunousuilla varmistetaan "ym-
märrätkö rnitä tarkoitan", "tajuatko, 
että tällä on merkitystä sille, mitä seu-
raavaksi sanon", Routarinne kuvailee. 

Mulla on sellanen projekti, että 
kokeilen kaikkea uutta, oon alottanu 
showtanssinja salsan. 

- Se, että nuoret käyttävät paljon en 
kieliä ja niiden sävelkulkuja, on var-
maan vaikuttanut siihen, että tällainen 
intonaatio on omaksuttu. Piirrettä kui-
tenkin käytetään omaperäisen suoma-
lai sesti, sanoo keskusteluntutkija Sara 
Routarinne. 

Loppunousujen yleistyrninen on 
maailmanlaajuinen trendi. Routarin-
teen mukaan nuoret tytöt rupesivat 
suosimaan nousevaa intonaatiotaAust-
raliassajoskus 1980-luvulla. Sama on 
todettu Japanissa. Myös Suomessa 
loppunousut yleistyivät ensin nuorten, 
Etelä-Suomen trenditietoisten tyttöjen 
puheessa. Nyt piirrettä käyttivät myös 
vanhemmat ikäluokatja miehet. Muoti 
on niin ikään levinnyt maantieteelli-
sesti: loppunousuja on havaittu nuoril-
la esimerkiksi Tornionjokilaaksossa. 

Kaikki eivät hyväksy loppunousuja 
osaksi suomen kieltä. Nouseva into-
naatio voi ollajopa pilkan aihe. 

- Loppunousut herättäviit jostain 
syystä suornalaisissa hyvin voimak-
kaita reaktioita. 

Loppunousut eivät ole suomen kie-
lessä aivan uusi i!miö. Jo vuonna 1901 
Vihtori Peltonen,joka tunnetaan kirjai-
lija Johannes Linnankoskena, havaitsi 
suomessa nousevaa intonaatiota. Ensin 
piirre kotiutui tuttuihin tarkistuskysy-
myksiin: Mitä? Kuinka? Huomenna? 
1960-luvulla loppunousua kuultiin 
Helsingissä Stockrnannin hissityttö-
jen suusta heidän ilmoittaessaan ker-
roksia: viides, kuudes. Piirrettä ilmeni 
satunnaisesti muissakin yhteyksissä. 

- Kielimiehet jylisivät, kun ranta-
ruotsalaisten läheisyydessä suornen 
puhujillakin havaittiin loppukiekai-
suja. Loppunousu on yrittänyt tunkea 
suomen kieleen jo monta kertaa, mut-
ta se on saatu torpattua, tutkija kuvaa. 

1980-luvun lopulla suomalaisten 
puheessa alettiin havaita uudenlaista 
intonaatiota. Tässä tavassa nousu si-
joittuu lauseen tai sen osan loppuun. 

- Näin puhuja osoittaa, että on tu-
lossa varsinaiseen pointtiin. Vastape-
lurille tarjoutuu tilaisuus sanoa: "en 
ymmärrä". Jos hän taas sanoo "hmm" 
tai "joo", puhuja tietää kuulijan seu-
raavan, ja voi jatkaa, Sara Routarinne 
selittää. 

Kun kielenkäytön piirre on näin 
ystäväl linen ja toiset huomioonotta-
va, eikö kaikkien olisi syytä opetella 
käyttämään loppunousuja? Konserva-
tiivit torjuvat ajatuksen. 

- Myöskään vallanpitäjät eivät mil- 

- Loppunousujen yleistyminen on 
maailmanlaajuinen trendi aina 
Australiasta Tornionjokilaaksoon. 

Kieliviesti 112070 - 9 



lään voisi omaksua piirrettä ornaan 
julkiseen kieleensä, tutkija sanoo. 

- Meillä ej esimerkiksi ole polii-
tikkoja, jotka käyttävät loppunousua. 
Nariseva ja nousevalla intonaatiolla 
puhuva nuori nainen ej pärjäisi edus-
kunnassa. Ej häntä otettajsi Suomessa 
vakavasti.  

tapelurille: 
- Suomalaiset poliitikot eivät hir-

veästi kuuntele niitä, joille ne puhuvat 
vaan pikemminkin pyrkivät tuuttaa-
maan omaa asiaansa. 

Kuunteletko sinä? 

Routarinteen mukaan syy on siinä, 
ettei vallan areenoilla anneta tilaa vas- 

Narinalla vol Iuovuttaa 
puheenvuoron toiselle 

Nuorten naisten puheessa kuulee usein 
narinaa. Se syntyy, kun puhuja käyttää 
niin matalaa ja vaikertavan kuuloista 
ääntä, että se kuulostaa puhevialta. Il-
mjöstä ej ole tehty kattavaa tutkirnus-
ta, muttajotain siitä tiedetään. 

- Englannin kielessä narinaa esiin-
tyy, kun puheenaihe on epämiellyttä-
vä, kertoo fonologi Richard Ogden. 

Suomalaistenkin narinaa tutkinut 
Ogden on havajnnut, että narinaa käy-
tetään rneillä puheenvuoron vaihtues-
sa: 

- Narinalla voidaan vaikkapa ker-
toa: "Lopetan kohta puhumisen, ja 
sjnä voit aloittaa", Ogden sanoo. Na-
rinalla voi myös liittää sanoja yhteen, 
kun edellinen sana Ioppuu vokaaliinja 
seuraava alkaa vokaalilla. 

Niin ikään narinaa käytetään epä-
röitäessä, etsittäessä sanoja ja korjat-
taessa omaa puhetta, sanoo dosentti 
Minna Laakso Helsingin yliopiston 
puhetieteiden laitokselta. JlmiölIe voi 
olla myös kansallinen selitys. 

- Suomalajsten naisten puhekorke-
us on yleensä aika matala verrattuna 
esimerkiksi japanilaisiin naisiin. Kun 
puhekorkeus vielä yleensä laskee il-
mauksen lopussa, jlmenee narinaa, 
hän lisää. 

Narina voi rnyös liittyä sosiaaliseen 
asemaan. 

- Joidenkin tutkimusten perusteella 
matalalla puheäänellä haetaan uskot-
tavuutta ja vakuuttavuutta, Laakso 
kertoo. 

Jopa kielipoliisien lempiviholliset, 
niinkuttelijat, saavat tutkijoilta syn-
ninpäästön. Niinkuttelu voi olla merk-
ki kuulijan huomiojmjsesta. 

- Niinku-sanat auttavat puhujaa ja 
kuulijaa informaatjon annostelussa. 
On myös huomattu, että ios puhe on 
hirveän tiivistä, kuulijalle ci synny 
kovin kirkas aiatus  sijtä, mjtä sanot-
tijn, keskusteluntutkija Sara Routarin-
ne sanoo. 

Pohjoismaiden kielille tyypillistä 
on myös ilmiö, jossa lausutaan jokin 
jimaus ja vedetään samalla hengitysil-
maa sisäänpäin. 

- Usejmmiten tätä esiintyy palaut-
teissa, kuten "oo",  "ej", "niin", ker-
too emeritaprofessori Auli Hakulinen. 

- Yksi sen tehtävä saattaa olla ve-
täytyminen keskustelusta, toinen pää-
puhujan säestäminen, hän sanoo. 

Kirjoittaja on Helsingin Sanomien toinuttaja, 
ja ar/ikkeli on alan perin julkaistu Helsingin 
Sanoinissa 26. Iokakuuta 2009. 
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Bada - uida val kylpeä? 
Talvi on muuttuniassa kevääksi ja 
kohta on aika ajatella kesän iloja. 
Useimmat meistä nauttivat veden 

Paula 	äärellä ja itse vedessäkin olemisesta. 
Ehrnebo 	Mita me ruotsinsuomalaiset silloin 

teemme? 

Olen kuullut nuorten ruotsinsuoma-
laisten aikovan "ottaa bussin ja lähteä 
baadaamaan". En tietenkään epäile, 
etteivätkö nämä nuoret tuntisi muita 
sanoja, joilla voisivat ilmaista aikeen-
sa. Varmaankin he haluavat tietoisesti 
pitää erillään sanojen bada ja simma 
merkitykset. Mutta ehkä sanat eivät 
merkitsekään heille samaa kuin meil-
le vanhemmille. 

Suomalainen sanoo menevä.nsä uimaan, 
kun hän menee uimarannalle. 

Kun ruotsinkielinen kesälomalla 
ollessaan sanoo vi gdr och badar, voi 
kyseessä olla koko päivän ohjelma. 
Tietenkin tarkoitetaan uimista, mutta 
myös kaikkea siihen liittyvää toimin-
taa. Aikuiset pysyttelevät todennäköi-
sesti enemmän rannalla kuin vedessä, 
he ottavat aurinkoa, nauttivat aurin-
kokylvystä, solar sig. Toivottavasti he 
eivät kuitenkaan suomea puhuessaan 
"suulaa" muuten kuin Ieikillään. Suo-
malainen sanoo menevänsä uimaan, 
kun hän menee uimarannalle. Eikä 
silloin tietenkään oleteta, että hän al-
koo olla koko ajan vedessä. 

Lapset kyllä polskuttelevat vedes-
sä vaikka koko päivän. Ruotsiksi vol 
sanoa aivan pientenkin lasten vesilei-
keistä, että barnen badar, mutta suo-
malainen el tällöln käytä uida-sanaa, 
vaan suomeksi lapset polskuttelevat, 
pulikoivat tai tekevät jotakin muuta 
sellaista. 

Ruotsin kielessä bad- ja bada-sa-
noja käytetään sekä kylpeä että uida 
merkityksessä, kun taas simma on 
pelkästään ulmista, ej mitään rannalla 
löhöämistä. Näin ollen on ymmärret-
tävää, että uida vol olla niainitsemil- 

leni nuorille nimenomaan ujmista, ej 
mitään siihen liittyvää veden äärellä 
oleskelua. 

Suomen ja ruotsin ero näkyy myös 
vaatteiden nimityksissä: uimapuku 
- haddräkt, uirnahousut badbyxor. 
Suomenruotsi käyttää enemmän suo-
menmukaista sirn-alku. Ej ole kovin-
kaan pitkä ajka siitä, kun suomenruot-
salalset käyttivät joko simdräkt tai 
simkosiym-nimistä vaatetta. 

Tien varren kyltti bad voi vijtata uj-
marantaan tai maauimalaan, kattamat-
tomaan altaaseen. Yleensä on heippo 
päätellä, kumpi on kyseessä, mikäli 
sillä ylipäätään on mitään merkitystä. 
Joskus bad voi tarkoittaa myös uima-
halliaja sen yhteydessä olevia saunoja 
ja peseytymishuoneita. 

Ruotslnkielisen kuulee usein sano-
van ta sig ett dopp, ja sen Iso ruotsa-
lais-suomalainen sanakirja suomentaa 
'kastautua, pistäytyä uimassa'. En-
simmäinen vaihtoehto vaikuttaa kovin 
teennäiseltä. Ehkä kastella itsensd tai 
käydäpulahtamassajärveen olisi tyy-
liltään sopivampi, jos halutaan sanoa, 
ettei todellakaan ole kyse ulmisesta. 

Merivedestä noustua voi tuntua 
mukavalta huuhdella suolainen vesi 
iholta ja käydä suihkussa. Ruotsin-
suomalaiset ovat ruotsin mallin mu-
kaan alkaneet entistä enemmän viljel-
lä sanontaa "ottaa sujhku". Asiatyyliin 
sopil kuitenkin usein paremmin käydä 
suihkussa. 

Entä sitten suomen sanat kylpy ja 
kylpeä? Kylpy on kylpyammeessa tai 
muussa sellaisessa kylpemistä, mutta 
myös saunomista, ruotsiksi bada bas-
tu tai puhekielisemmin hasta. 

En ole tutkinut asiaa, mutta arve-
len kylpeä-sanan olevan saunomisen 
merkityksessä tavallisempi Itä-Suo-
messa kuin Länsi-Suomessa. Kylpy-
sanaa käytetään myös vartalon jhon 
hoidosta ja käsittelystä, kyseessä voi 
olla esimerkiksi mutakylpy. Kylpeä ej 
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mutta se on jäänyt käytöstä Ruotsin ja 
Suomen oloista puhuttaessa. 

sovi käyttöön bad-sanan vastineeksi, 
ios ollaan uimarannalla. 

Terveydenhoitoa ja virkistäytymistä 
varten on nykyisin paljon kylpylöitä, 
terveyskylpylöitä ja kylpylähotelleja. 
Ne ovat entisaikojen kylpyläperintei-
den jatkajia. Ruotsiksi niistä voidaan 
käyttää nimitystä spa tai hälsobad. 
Aikaisemmin niiden sijaintipaikka-
kunnasta käytettiin kurort-nimitystä, 

Palatakseni alussa ottamaani esi-
merkkiin, jossa nuoret "ottivat bus-
sin", voin todeta, että mentiinpä ui-
maan tai kylpemään, voimme usein 
mennä bussilla. Tietenkin voimme 
myös ottaa bussin, mutta silloin mi-
nun mielestäni edellytetään tilausajoa, 
ci linja-autoa. 

ri 

I<aupungin käyttönimet 
elävät käyttäjiensä arjessa 

Tässä artikkelissa tarkaste len Vaasan 
Asevelikylässä koko ikansa asuneiden 
yli 60-vuotiaiden käyttönimistöä eli 
niitä virallisia ja epävirallisia paikan-
nimiä, joita haastattelemani henkilöt 
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ovat käyttäneet puhuessaan oman kau-
punginosansa paikoista. Haastattelut 
ovat olleet teemahaastatteluja, ja olen 
käyttänyt niissä niin sanottua elämä-
kerrallista lähestymistapaa. Paikan-
nimien mainitsemisen lisäksi he ovat 
kertoneet nimiin liittyviä tarinoita ja 
tapahtumia ja liittäneet näin paikanni-
met osaksi omaa elämänsä tarinaa. 

Asevelikylä osana Vaasaa 
Asevelikylä on 1125 asukkaan kau-
punginosa kaksikielisessä Vaasassa. 
Kaupunginosa on maa-alaltaan nom 
seitsemänkymmentä hehtaaria, ja sen 
väestöstä 85 prosenttia puhuu äidin-
kielenään suomea ja 14 prosenttia 
ruotsia. Koko Vaasan alueella äidin-
kieleltään suomenkielisten osuus on 
noin 71 prosenttia ja ruotsinkielisten 
osuus noin 25 prosenttia. 

Asevelikylä rakennettiin, kun tar-
vittiin tontteja sodasta palaaville rin-
tamamiehille ja heidän perheilleen. 
Alue löytyi Vaasan ja Mustasaaren 

Paikannimitutkimus on Iinkki men-
neisyyden ja nykyhetken välillä. Ni-
mun on tallentunut historian pieniä 

Marjut 	palasia, elettyä aikaa ja kaupungin- 
Männistö osan asukkaiden yhteisiksi muistoik-

si muuttuneita kokemuksia. Nain on 
käynyt Vaasan Asevelikylässäkin. 
Sota-ajan muisto elaä vanhimpien 
pyssykyläläisten tarinoissa. Lapsuu-
den huima puikkamäki tunnetaan 
vielä nykyisinkin Pääkallomäkenä 
ja Aleksis Kiventie 10 Uppgdrdin 
kauppana, vaikka paikalla ej ole ol-
lut kauppaa yli kahteenkymmeneen 
vuoteen. 

Nimien mainitsemisen lisäksi haastatel-
lut kertoivat niihin liittyviä tarinoita ja 
tapahtumia. 



rajamailta, muutama kilometri torilta 
pohjoiseen, ja rakentaminen aloitettiin 
vuonna 1946. Kaupunginosa nimettiin 
Asevelikyläksi, sen asemakaava suun-
niteltiin mukailemaan aseveliliiton tun-
nusta ja alueen kadut nimettiln Aleksis 
Kiven Seitsemän veljestä -teoksessa 
käytettyjen nimien mukaan. 

Kaupunginosaa rajaa kypäränmuo-
toon rakennettu Aleksis Kiventie. 
Kypärän sisällä on seitsemän katua 
seitsemän veljeksen mukaan, ja kadut 
on nimetty niin, että pohjoisin katu on 
Juhanintie ja eteläisin Eerontie. Mui-
den veljesten nimet esiintyvät katujen 
nimissä ikäjärjestyksessä vanhimmas-
ta nuorimpaan. Kypärän silmikkoa 
reunustaa Venlantie ja asuinalueelta 
pääsee naapurialueille Toukolantietä, 
Viertolantietä ja Hiidenkiventietä pit-
km. 

Yksi alue, seitsemän nimeä 
Asevelikylässä koko ikänsä asuneet 
yli 60-vuotiaat tiesivät ja käyttivät 
kaupunginosastaan seitsemää eri ni-
mivarianttia. Alueen virallista nimeä 
Asevelikvld käytetti in varsinkin haas-
tattelujen alkupuolclla, kun kerronta 
oli vielä muodollisempaa. Keskus-
telun edetessä siirryttiin käyttämään 
epävirallisempia nimiä: sotateemaan 
liittyvää nimeä Pyssykylä ja Seitse-
män veljestä teoksesta lainautunutta 
Jukola-nimeä. 

Asuinalueen yleisin käyttönimi on 
Aska. Nimeä käyttävät niin alueel-
la koko ikänsä asuneet kuin alueelle 
noin kymmenen vuotta sitten muut-
taneetkin. Myöskään sukupuole!la ej 
näyttänyt olevan vaikutusta Aska-ni-
men käyttöön. Muodoltaan Aska on 
slangipaikannimi ja muodostustaval-
taan sekundaari, eli se on luotu kau-
punginosan virallisen Asevelikylä-ni-
men pohjalta. 

Neljän yleisesti tiedetyn nimiva-
riantin lisäksi alueella pitkään asuneet 
käyttivät puheessaan Tam,nikaivon  

alue -nimeä. Nimi on peräisin ajalta, 
johloin alue oli vielä rakentamaton ja 
siehlä oli kunnahliskodin peltoja, la-
toja, ruutikehlareita ja kaivo, jota kut-
suttiin Tammikaivoksi. Asevehikylän 
syntyhistoria on alueella koko ikänsä 
asuneihle niin tuttu, että kaikki haastat-
telemani käyttivät Tamniikaivon alue 
-nimeä tai ainakin tunnistivat sen. 

Koska Asevehikylän yhi 60-vuoti-
aat asukkaat ovat eläneet ajan, johloin 
aluetta vielä rakennettiin, on heillä 
myös muistikuvia keskusteluista, joi-
ta käytiin alueen virallisesta nimestä. 
Nimet Tammisto ja Puroniemi ovat 
molemmat alueen hylättyjä nimiehdo-
tuksia. Nimeämiseen hiittyvät muistot 
ovat kuitenkin niin hyvin haastattehe-
mieni muistissa, että nimiehdotuksia 
käytetään asuinalueen niminä tahal-
hisesti ja humoristisestikin. Nimieh-
dotusten käytöllä saatetaan korostaa 
myös omaa kotiseutu- ja historiatie-
tämystä. Eräskin Pyssykylässä koko 
ikänsä asunut mies kertoi tilanteesta, 
jossa hän oli tilannut taksin Puronie-
meen "ihan vain kokeeksi". Taksi ej 
tietenkään koskaan saapunut paikalle, 
eihän taksikeskus voinut tietää alueen 
nimeämiseen liittyvää historiaa eikä 
tunnistaa vanhaa Puroniemi-nimieh-
dotusta. 

Yhteiset nimet 
Haastattelin koko ikänsä Aseveliky-
län kaupunginosassa asuneiden hisäk-
si myös alueella noin kaksikymmentä 
vuotta asuneita ja noin kymmenen 
vuotta asuneita. Alueella asuttu aika 
näkyi haastateltujen käyttämässä ni-
mistössä. Kaikihle haastattelemihleni 
yhteinen käyttönimistö koostui lähes 
yksinomaan propreista, jotka vastasi-
yat muodoltaan appellatiivista sanaa. 
Appehlatiivinen sana voi kuitenkin 
toimia proprina, kun sihlä viitataan 
kohteeseen, joka on esiintymisalueel-
laan keskeinen, huomattava tai ainoa 
lajissaan ja jonka sekä puhuja että 
kuulija ymmärtävät yksiviitteiseksi 
ilmaukseksi. 

Haastatteluaineiston 	perusteehla 
asevelikyhäläisten yhteinen nimistö 
koostuu arjen keskeisistä paikoista 
ja niiden nimistä. Kaikki haastattele- 

Yleisin käyttönimi alueelle on Aska, 
jota käyttävit niin vanhat kuin uudetkin 
asukkaat.  
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mani ikän, sukupuoleen tai alueella 
asuttuun aikaan katsomatta kyttiviit 
puheessaan esimerkiksi nimiä Pu-
rurata, Koulu, (Leikki)kenträ, Si/ta, 
Korsu ja Posti. Jiman kontekstia tJil-
laiset ilmaukset voitaisiin tulkita joko 
appellatiiveiksi tai propreiksi. Appel-
latiivjset ilmaukset voivat todellisessa 
kielenkäyttötilanteessa ja pienen käyt-
täjäryhmn piirissä toimia kuitenkin 
kuten proprit eli viitata yhteen tar-
koitteeseen, vaikka ilmauksen muoto 
vastaa appellatiivista sanaa ja tarkoite 
vastaa appellatiivista tarkoitetta. 

Ornat nimet 
Asevelikylässä yli 60 vuotta asunei-
den käyttönimistö erottui alueella vä-
hemman aikaa asuneiden nimistöstä. 
Vain alueella kauimmin asuneet käyt-
tivät haastattelutilanteessa esimerkiksi 
nimeä Fatigoo/in pel/ot (fattig gård) 
pienestä peltoalueesta, joka ennen oh 
ollut kunnalliskodin omistamaa pelto-
maata. Muita kaupunginosassa kauan 
asuneiden omia nimiä ohivat esimer-
kiksi voimakkaita muistoja herättävät 
Hanttapu/ija Kankku. Hanttapuli elää 
iäkkäiden henkilöiden yhteisesti jaka-
mana muistikuvana isosta haljennees-
ta kivestä, jonka pä:ällä oli mukava ja 
ehkä jännittävääkin leikkiä lapsena. 
Kankku taas oli poikien soittokämppä 
Kangas-nimisen pojan kotona 1960-
luvun lopussa. 

Kaupunginosassa koko elämänsä 
asuneet muistavat yhä Frantsin kaupan, 
Li/lin kaupan ja Uppgårdin kaupan. He 
käyvät päiväkävelyhlään kääntymässä 
Kentan kaupan kohdahla ja palaavat 
kotiin ehkä Lintalan kaupan nurkalta. 
Kauppoja noissa rakennuksissa ej ole 
ohlut enää viiteentoista kahteenkym-
meneen vuoteen, mutta nimet elävät 
yhteisissä muistoissa, koska lähipiiris-
sä asuu vielä riittävän monta henkilöä, 
joiden kanssa yhteiset muistot, koke-
mukset ja mennyt aika voidaan jakaa. 

Me ja rnuut 
Asevelikylän kaupunginosaa rajaa 
itäpuolelta pienehkö oja, entinen me- 

renlahti, joka on kuivunut ojaksi, kun 
maa on kohonnut ja kohoaa Vaasan 
seudulla nom sentin vuodessa. Ojan 
viralhinen nimi on Pitkä/ahdenoja ja 
joissakin kartoissa sitä kutsutaan myös 
Mussorinojaksi. Näitä virallisia nimiä 
ej käyttänyt haastattelutilanteessa yk-
sikään haastattelemistani, joskin he 
tunnistivat kyllä molemmat nimet, kun 
niitä heiltä kysyttiin. 

Miten he sitten kutsuvat rajaojaa, 
jonka yli he usein lenkkeilevät, jonka 
reuno illa he lapsena heikkivät ja jonka 
vaaralhisuudesta he omia lapsiaan ja 
Iapsenlapsiaan ovat varoitelleet? "Se 
on Romppu" vastaavat koko ikänsä 
alueella asuneet, nuoremmatkin, jos 
he ovat asuneet Asevelikyhän alueel-
la noin kaksikymmentä vuotta. "Oja" 
sanovat taas ne, jotka ovat asuneet 
kaupunginosassa vain nom kymme-
nen vuotta. "Ej kuitenkaan Paskaoja", 
sanovat kaikki haastattelemani nykyl-
set asevehikyläläiset, naiset ja miehet, 
olivatpa he sitten asuneet kaupungmn-
osassaan kymmenen, kaksikymmentä 
tai viisikymmentä vuotta. Sitten he 
ehkä jatkavat keskustelua naapurikau-
punginosassa olevaa ojaa kuvaihhen. 

Mutta jos menee rajan taakse, toi-
seen kaupunginosaan tai keskikau-
pungihle, niin tuoAsevehikylässäoleva 
oja ei ole enää Rornppu tai edes Oja, 
vaan se on Bölen Paskaoja, vanha 
merenlahti, joka erottaa Asevehikylän 
Purolan kaupunginosasta. 

Näin nimet ovat osa aikaa, yhteisöä 
ja identiteettiä. Menneen ajan nimet 
kantavat mukanaan tarinoita ja koke-
muksia, tuovat nykyisyyteen rippeitä 
menneiltä ajoilta. Uudet nimet raken-
tavat tulevaisuutta ja uutta maailmaa. 
Käyttönimet elävät käyttäjiensä arjes-
sa: arvoissaja asenteissa. 

Kirjoittaja on suotnen kielen lehtori ja pai-
kannirnistöd tutkiva jatko-opiske/ija Vaasan 
yliopistossa. 
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Suomenkielinen tiedotus 
hallintoalueen kuntien 

verkkosivu illa 

Irmeli 
Kuusela 

ja 
Arja 

Meski 

Vähemmistökielilaki tuli voimaan 
Ruotsissa vuonna 2000. Neljän vuoden 
kuluttua siitä silloinen Ruotsinsuoma-
lainen kielilautakunta teetti selvityksen 
Ruotsin viranomaisten suomenkielisen 
tiedotuksen määrästä ja laadusta. Sej-
vityksesstii luotiin katsaus myös kunti-
en suomenkieliseen tiedotukseen, joka 
tuohon aikaan havaittiin melko vähäi-
seksi. Vuoden 2009 lopulla tilannetta 
tarkasteltiin uudelleen, nyt uuden kan-
sallisia vähemmistöjä ja vähemmis-
tökieliä koskevan lain voimaantulon 
kynnyksellä. 

suomenkieliset käännökset, kuten kau-
pungin 20-sivuisen vähemmistöpoliit-
tisen toimintaohjelman. Kieli on pa-
rempaa kuin Jällivaaran vastaavassa 
toimintaohjelmassa, mutta ei sekään 
täysin korrektia. Eljnkejnoelämästä 
kerrotaan jonkin verran suomeksi, sa-
moin alueen kehittämistä koskevista 
strategioista. Viimeisestä otsikosta, 
Turism, avautuu matkailusivusto, jol-
ta kieleksi voi valita mm. suomen. 
Tavallisista asioista kuntalaisille ej 
tiedoteta suomeksi toistaiseksi ollen-
kaan. 

Pohjoisen kunnat 
Kaikki suomen kielen hallintoalueen 
kunnat Pohjois-Ruotsissa ovat paranta-
fleet ja lisänneet suomenkielistä tiedo-
tustaan vuodesta 2004. Jällivaaralla ej 
tuolloin ollut suomea sivustollaan lain-
kaan, mutta nyt se tarjoaa 18-sivuisen 
vähemmistöpoliittisen toimintaohjel-
man (myös meänkieleksi ja saameksi). 
Suomi on kutakuinkin selkeää, mutta 
pieniä haksahduksia on siellä täällä, 
ja käänteistä sanajärjestystä käytetään 
ruotsin mallin mukaan runsaasti. Kieli 
ej siis ole täysin moitteetonta. 

Haaparannalla ci 2004 ollut lain-
kaan omaa tiedotusta suomeksi, vain 
yhteiset matkailusivut Torn ion kanssa. 
Nyt Haaparannalla ja Torn iolla on yh-
teinen aloitussivu, mikä viestii heti hy-
västä naapuruudesta ja tuntuu erittäin 
myönteiseltä. Haaparannan oma suo-
menkielinen matkailutiedotus avautuu 
suoraan aloitussivulta otsikosta Suomi 
ja muu tiedotus otsikoista Haparanda 
stad / Minoritetssprdk. Ne sisältävät 
vähemmistöä koskevan tiedotuksen 

Kiirunan kunnalla on aloitussivul-
laan otsikko Minoritetssprdk ja alaot-
sikko Finska. Sieltä saa esille kahdek-
san suomeksi käännettyä tekstiä, jotka 
käsittelevät mm. kotiapua, vaaleja ja 
rokotuksia. Kieli ej niissä ole täysin 
korrektia, mutta riittävän selkeää kui-
tenkin. Jopa avustushakemuksen ja 
kotiapuhakemuksen voi tehdä suo-
meksi. Lisäksi Kiirunan vaalilauta-
kunta tiedottaa suomeksi EU-vaaleista 
ja niissä äänestämisestä. Myös sikain-
fluenssasta saa tietoa suomen kielellä: 
miten vältytään saamasta tartuntaa 
tai Ievittämästä sitä. Syntyy vaikutel-
rna, että kunta todella haluaa palvel-
la myös suomenkielisiä. Ej tiedoteta 
vain siksi, että laki niin rnäärää, vaan 
ajatellaan suomenkjelisten tarpeita. 
Kielessä on jonkin verran toivomisen 
varaa, mutta koko suomenkielinen 
tiedotus tekee sympaattisen vaikutel-
man. Hyvä alku! Vuonna 2004 Kiiru-
nan sivustolla ej ollut yhtään suomea. 

Pajalan suomenkielinen tiedotus 
on enimmäkseen suunnattu matkai-
lijoille, mutta tietoa kuntalaisillekin 
on kohtalaisesti mm. Matkapalvelus 
Pajalan kunnassa (tarkoitetaan kulje-
tuspalvelua), Kulttuuri ja vapaa-aika 
Pajalassa, Pajalan kirjasto, Teat-
teria, Kotiseutumuseot. Kaikkiaan 
suomenkielisiä otsikoita on lähes 30, 

Haaparannan sivustolta Iöytyy kaupun-
gin 20-sivuinen vähemmistöpoliittinen 
toimintaohjelma. 
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joista kuudessa annetaan laajasti tie-
toa menkielest. Suomi on korrektia. 
2004 Pajalalla ej ollut edes suomen-
kielistä matkailutiedotusta, nyt suo-
men kieltä on kiitettvän paljon. 

Ylitornion suomenkielisiin tie-
dotteisiin ci pääse heti aloitussivulta, 
vaan muutaman mutkan kautta. Suo-
mea löytää sieltä täifltä, ja yleisvaiku-
telma on jokseenkin sekava. Suomi 
on melko hyvää joissakin teksteissä, 
mutta toisissa taas huolimatonta, ios-
kus jopa vaikeaa ymmärtää. Sivustos-
ta näkee silti, etta kunnalla on pyrki-
mystä palvella myös suomenkielisiä. 
Suomenkielistä tiedotusta on sosiaa-
lipalvelusta, vammaispalveluista, pa-
kolaisasioista, ja suomeksi pyydetään 
kuntalaisia myös ottamaan yhteyttä ja 
kertomaan mielipiteitään. 

Etelän kunnat 
Laajennettuun suomen kielen hallin-
toalueeseen liittyneistä kunnista suo-
menkielistä tiedotusta oli aikaisem-
min lähinnä Eskilstunalla. Kaupunki 
antoi tietoa matkailijoille, ja otsikon 
Suomalaiset asiat alla kerrottiln, että 
suomenkieliset saavat palvelua myös 
suomeksi. Nyt kunnan suomenkielinen 
tiedotus on huomattavan monipuo-
lista. Tiedotetaan vanhustenhuollosta 
ja kouluista. Kiehi on enimmäikseen 
hyvää, joskin pieniä kauneusvirheitä 
on. Parannus on huomattava vuodesta 
2004. Sivustolta on linkki Mälarin-
laakson suomen kie len ja kultiuurin 
keskukseen, mutta ihmetystä herättä, 
ettei keskuksen sivusto ole kokonaan 
myös suomeksi. 

Jo Södertäljen aloitussivulla on ot-
sikko Suomi, josta avautuu laaja suo-
menkielistä tiedotusta sisi1tävä sivusto. 
Siellä ovat otsikot Kunta ja demokra-
tia, Mitä tehdäja nähdä, Elinkeinoeld-
md & tvö, Lapset ja koulutus, Kaupun-
ki, ympäristö ja asuininen sekä Huolto 
& sosiaalipalvelut. Kaikissa näissä on 
lisäksi alaotsikoita. Tiedotus on moni-
puolista ja kieli moitteetonta. Sivusto 
on Eskilstunan sivustoa parempi, mutta 
sisältää kuitenkin vähemmän tiedotusta 
kuin esimerkiksi Tukholman vastaava 
sivusto. Vuonna 2004 suomenkielistä 
tiedotusta ci ollut. 

Myös Ttkholman aloitussivulle on 
vuodenvaihteessa lisätty otsikko Suo-
meksi, joka johtaa seuraaviin suomen-
kielisiin otsikoihin: Esikoulu ja koulu, 
Perhe ja hoito, Rakentamisen ja asu-
misen, Kulttuuri ja vapaa-aika, Lii-
kenne ja kaupunkisuunnittelu, Tietoja 
Tukholman kaupungista, Yrittäjille ja 
Matkailuneuvonta. Kaikki tiedotus 
annetaan malhikelpoisella suomehla. 

Lisäksi hakusanalla suomi saadaan 
esille nom 30-sivuinen esite Kaksi tai 
useampia kieliä, tietoa kaksikiehisyy-
destä moitteettomalla suomella. 

Myös esite Järvalyftet (noin 30 si-
vua) on käännetty kokonaan suomek-
si. Tuntuu todella mukavalta lukea 
yhteiskuntasuunnittelusta vähemmis-
tökielellä, joka on kielellisesti näin 
tasokasta. 

2004 Tukholman suomenkielinen 
tiedotus käsitteli enimmäkseen van-
huspalveluja ja matkailutietoa. Mat-
kailutiedotus on nykyään osoitteessa 
stockholmtown. com. 

Haningen kunnan aloitussivulla on 
otsikko Suomeksi. Sieltä löytää kolme 
tekstiä, jotka käsittelevät esikoulua, 
vanhustenhuoltoa ja suomenkielistä 
luokkaa sekä tiedon suomenkiehises-
tä yhteyshenkilöstä. Suomeksi ovat 
lisäksi luettavissa Sosiaalihuoltolaki 
2002 sekä Kysymyksiä ja vastauksia 
taloudellisesta tuesta. 

Huddingen kunta on päivittänyt 
sivustonsa joulukuun 2009 lopulla ja 
käännättänyt sen hähes kokonaan myös 
suomeksi. Yhdeksän sivuston kah-
destatoista pääotsikosta on nyt myös 
suomeksi. Pääotsikot ovat Kunnasta, 
Rakentamisenja asunusen, Esikoulu ja 
koulu, Kulttuuri-ja vapaa-aika, Luonto 
ja ympäristö, Politiikka ja vaikuttami-
nen, Sosiaalipalvelut, Liikenne ja tiet, 
Vanhustenhuolto. Ahaotsikoita on yh-
teensä runsaat 60. Vuoden 2010 alussa 
kaikista suomen kiehen hallintoalueen 
kunnista Huddingen kunta antaa paras-
ta ja laajinta tietoa suomeksi. Kieli on 
sujuvaa ja korrektia. Suomenkielinen 
tiedotus on heippo löytää, koska sivun 
ylälaidassa on linkki Suomi. 
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Sigtunan kunnan sivustolta löytää 
Sigtunan kunnan koulusuunnitelman 
myös suomeksi. Kuusi sivua hyvää 
suomea, mutta vaikea löytää. 

El muutosta vuodesta 2004 
Upplands Väsbyllä on sivustollaan 
suunnilleen yhtä paljon tiedotusta suo-
meksi nyt kuin 2004. Tiedotus suuntau-
tuu matkailijoille, ej kunnan asukkaille. 
Otsikot ovat Aktiviteetteja, Majoitus, 
Historiaa, Liikenneyhteydet, Taide, En-
koisuudet, Kirjallisuutta, Linkit, Luon-
to, Ajanviele, Palvelut, Nähtövyydet ja 
Ruokailu. Kieli on kelvollista, tiedotus-
ta olisi nyt vain laajennettava kunnan 
asukkaiden tarpeisiin. 

El lainkaan suomea tai 
Googletranslate 
Seuraavjen suomen kielen hallinto-
alueen kuntien sivustoilla suomenkie-
listä tjedotusta ej ole vielä lainkaan: 
Botkyrka, Hallstahammar, Håbo, Kö- 

ping Tierp, Upplands-Bro, Älvkarle-
by, Osteråkerja Ostharnrnar. 

Pöyristyttävää on, että Haninge, 
Sigtuna, Solna ja Tukholma ovat lut-
täneet aloitussivulleen Googlc-kään-
nöspainikkeen ilman minkäänlaista 
varoitustekstiä. Suomeksj nämä ko-
neelljsestj käännetyt tekstit herättävät 
parhaassa tapauksessa vain hilpeyttä. 
Tällaisen tojrnjnnon tarjoamisen luu-
lisi olevan lain vastaista, sanoohan 
kielilaki etta••"viranomaisten kielen 
tulee olla huoliteltua, yksinkertaista 
ja ymmärrettävää". Konekäännökset 
johtavat harhaan kuten seuraavassa: 

Lyhyen aikavälin Perheet Wanted! 
Perhe-vksikkö etsii nyt lyhyen perheil-
le, jotka haluavat saada lapsi tahansa 
vam,nan, yksi tai kaksi viikonloppua 
kuukaudessa vapauttaa vanhemmat ja 
antaa lapselle vaihtaa maisemaa. 

Näyttää vaikuttavalta, kun koko si-
vusto avautuu suomeksi, mutta teksti 
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on valitettavasti täydellistä siansak-
saa. Siinä on mahdoton nähdä ajatusta. 
Vaikka jonkinlainen ajatus hahmottui-
sikin, tekstin sisällöstä ej koskaan voi 
olla varma. 

Mietteitä vahemmistölaista 
Laki (2009:724) kansallisista vähem-
mistöistä ja vähemmistökielistä ej 
sisällä mitään yksityiskohtaista siitä, 
miten kuntien tulisi tiedottaa vähem-
mistökielillä. Siinä sanotaan: 

3 § Hallintoviranomaisten on tar-
vittaessa sopivalla tavalla tiedotettava 
kansallisille vähemmistöille tämän 
lain mukaisista oikeuksista. 

Laki jättää runsaasti tilaa tulkinnalle. 
Kunnilla ej tunnu lain mukaan olevan 
velvollisuutta tiedottaa vähemmistö-
kielillä. Tärkeintä tuntuu olevan, että 
kuntalaisilla on oikeus käyttiiä vähem-
mistökieltä suullisesti asioidessaan vi-
ranomaisten kanssaja että viranomaisi 1 le 
voi myös kirjoittaa vähemmistökielellä: 

8 § Yksityisillä henkilöillä on oikeus 
käyttää meäinkieltä, saamea ja suomea 
ollessaan suullisesti tai kirjallisesti 
yhteydessä 	hall intoviranomaiseen, 
jonka maantieteellinen toimialue on 
kokonaan tai osjttajn sama kujn vd-
hemmistökielen hall jntoalue. 

Toivottavaa 
Kaikkien suomen kjelen hall jntoalueen 
kuntien pitäisi tiedottaa suomeksi kun-
nan tavallisimmista palveluista ja teh-
tävistä, ej vajn esimerkiksi vähemmjs-
tökielisten oikeuksista. Suomenkielisjä 
sivuja tulisi päivittää yhtd toistuvasti 
kuin ruotsinkiel isidkin sivuja ja sopeut- 

taa ne kuntalaisten tarpeisiin. Lupaavia 
esimerkkejä tällaisesta kehityksestä 
ovat mm. Kiirunaja Huddinge. 

Suomenkiel isen tjedotuksen tulisi 
näkyä selvästi jo aloitussivulta sivus-
ton mujden kielten joukossa. Näitä 
kieliä ovat useimmiten englanti ja sel-
koruotsi. Näin olisi helpointa päästä 
suoraan käsiksi suomenkieliseen ja 
muuhun vähemmistökieliseen tiedo-
tukseen. On turha piilottaa sitä sivus-
toviidakkoon ruotsinkielisten otsikoi-
den alle. 

Suomessa monikielisistä sivustoista 
on pitkä kokemus. Hyvästä esimerkis-
tä käy vaikkapa Helsingin kaupungin 
sivusto, jonka aloitussivulla kaikki 
kielet näkyvät selvästi sivuston ylä-
reuriassa. 

Vaikkei laki nimenomaisesti velvoi-
takaan kuntia tiedottamaan vähem-
mistökielillä, kuntien tulisi pitäd sitä 
kunnia-asianaan ja jopa kilpailla siinä 
keskendän. Suomenkielisenä ilahtuu 
suunnattomasti, kun kuntien sivuilta 
löytää asiallista tiedotusta hyvällä suo-
men kielelld. Samalla kun se erinomaj-
sella tavalla palvelee monia suomen-
kielisiä, se herättää myös hyväd mieltä 
ja myönteisiä tuntemuksia. Vaikutukset 
voivat yksinomaan olla hyvästä. Suo-
menkielisenja yleensä vähemmistökie-
lisen tiedotuksen määrä näyttää olevan 
hyvässä kasvussa, ja kuntalaiset voivat 
varmasti omalla aktiivisuudellaankin 
nopeuttaa tätä kehitystä. 

Kirjoittajat ovat auktorisoituja kielenkääntäjiä. 
Selvityksen he teki vd! Kielineuvoston toi,neksi-
annosta. 
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Vastoin kaikkia suosituksia 

Runa 
Heikkilö 

Eskilstunan kunta on halunnut kun-
nioittaa kaikkia kunnan kasvuun ja 
kehitykseen osallistuneita suomalai-
sia, ja niinpä sunnuntaina 6.12.2009, 
Suomen itsenäisyyspäivänä, Eskilstu-
nan taidemuseon viereinen aukio sai-
kin sekä suornen- että ruotsinkielisen 
nimen. Suomenkieliseksi nimeksi tuli 
Pulinterin Aukio, ruotsinkiel iseksi 
Bolinders Plats - molempien kielten 
oikeinkirjoitussääntöjen vastaisesti. 

Aukio sijaitsee vanhal la tehdas-
alueella, jonka nykyinen nimi on 
Munktellstaden. Kyseinen tehdas oh 
Bolinder-Munktellin traktori- ja ko-
netehdas, jossa moni suomalainenkin 
oli työssäi. Suomalaisten suussa teh-
das kulki nimellä Pulinteri, ja Eskils-
tunassa moni ruotsinsuomalainen tie-
tänee edehleenkin, mistä on kyse, kun 
puhutaan Pulinterista. 

Eskilstunasta otettiin yhteytti rnyös 
Kielineuvostoon ja kysyttiin mielipi-
dettämme sekä nimestä että sen kir-
joitusasusta. Suosittelimme nimeksi 
Bolinderinaukiota. 

Kaavanimisuositukset - yhteen 
val erilleen? 

. ;(41 4P. 
Ruotsinsuomalaiseen työläishistori-
aan Iiittyvä aukio Eskilstunassa ni-
mettiin Suomen itsenäisyyspäiv&nä. 

denn, on genetiivimuotoinen substan-
tiivi ja jälkiosa, aukio, tavallinen yleis-
nimi. Samalla tavalla muodostettuja 
nimiä ovat esimerkiksi Helsingissä si-
jaitsevat Elielinaukio ja Siheliuspuisto. 

Ohjeen numero kaksi mukaan eril-
leen kirjoitetaan nimet, joiden hen-
kilön- tai paikannimen sisältävässä 
alkuosassa on yhdysmerkki. Alku- ja 
jälkiosa kirjoitetaan erilleen. Tählai-
nen nimi on mm. Gallen-Kallelan tie. 

Bolinderinaukion yhteen kirjoittami-
seen päädyimme nimistöä koskevien 
oikeinkirjoitussääntöjen perusteella. 
Keskustelimme asiasta myös Koti-
maisten kielten tutkimuskeskuksen 
nimistöasiantuntijoiden kanssa. 

Kyseisen aukion ja myös vaikkapa 
katujen ja teiden nimet ovat ns. kaa-
vanimiä. Esimerkiksi Kielenhuollon 
käsikirjassa annetaan kaavanimistä 
kolme perusohjetta. 

Ensimmäisen ohjeen mukaan yh-
teen kirjoitetaan nimet, joiden perus-
osa eli jälkimmäinen osa on yleisnimi, 
kuten esimerkiksi juuri aukio. Määri-
teosa eli alkuosa voi olla substantiivi 
tai adjektiivi,joko nominatiivi- tai ge-
netiivimuodossa. 

Bolinderinaukiossa alkuosa, Bolin- 

Kolmas ohje koskee sanaliittoja, 
joissa kaikki sanat kirjoitetaan eril-
leen, mutta ne kuuluvat merkityk-
sensä perusteella kuitenkin yhteen. 
Esimerkki tählaisesta kaavanimestä, 
jonka alkuosan muodostaa erilleen 
kirjoitettava erisnimi ja jälkiosan 
yleisnimi, on Aleksis Kiven katt,. 

Pulinteri val Bolinder? 
Bolinder ja Munktell ovat molemmat 
henkilönimiä, tehtaan perustajien ni-
miä. Eskilstunan suomalaisten keskuu-
dessa Bolinderin traktoritehdas kuhki 
kuitenkin Pulinterin nimellä, sillä b:stä 
tulee suomenkielisen suussa helposti p, 
d:stä tja niin edelleen. 

Eskilstunasta on kerrottu, että kyse 
on Eskilstunan teollisuuden historias-
ta ja ruotsinsuomahaisten historiasta 
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ja että nimi Pulinteri on tuttu kunnan 
suomenkielisille. Aluksi oli tarkoitus 
antaa paikalle vain suomenkielinen 
nimi; ruotsinkielisestä nimestä päätet-
tim vasta myöhemmin. Siksi kyse ej 
ole ruotsinkielisen nimen käantämi-
sestä suomeksi. Asiaa hoitanut Eskils-
tunan kunnan työryhmä on ollut yk-
simielinen siitä, että nimen tulee olla 
muotoa Pulinteri, koska siinä näky-
vät kielten erot, eli b:n muuttuminen 
p:ksi, d:n muuttuminen t:ksi jne. 

Voidaan kuitenkin ajatella, että ios 
säilytetään nimen alkuperäinen, ruot-
sinkielinen kirjoitusasu, myös yhteys 
henkilön nimeen ja sen taustaan säi-
lyy. Kotitnaisten kielten tutkimuskes-
kuksesta todetaan lisäksi: "Aänteen 
mukaisia muotoja käytetään yleensä 
paikannimistä, ej enää henkilönimis-
tä". 

Voidaan myös ajatella, että nimi lut-
tyy kantajaansa niin kiinteästi, että jos 
se käännetään toiselle kielelle tai mu-
kautetaan toiseen kieleen, se ej välttä-
mättä enää tarkoita samaa henkilöa. 

Nykyään Eskilstunassa lienee vielä 
niin paljon suomalaisia, että Pulinteri 
on sanana heihle tuttu, mutta tulevat 
sukupolvet eivät välttämättä enää tun-
nista nimeä. Ruotsinkieliselle Pulin-
teri ej sanoisi mitään, mutta aukiolla 
olevassa nimikyltissä on nimet mo-
lemmilla kiehulä, joten yhteys selvin-
nee siitä. 

Iso vai pieni alkukirjain jäl-
kiosaan? 
Aukion nimi päätyi kylttiin siis muo-
dossa Pulinterin Aukio. Kielenhuollon 
suosjtusten mukaan nimi kirjoitet-
taisijn yhteen, mutta jos se kuitenkin 
kirjoitetaan erihleen, jälkiosa tulee kir-
joittaa pienehlä alkukirjaimella, koska 
aukio on tavallinen yleisnimi, ej ens-
nimi. 

Eskilstunassa kuitenkin oltjin sitä 
mieltä, että iso alkukirjain aukio-sa- 

nan alussa nhtyttää paremmalta. 
Tässä yhteydessä voj todeta, että 

myös ruotsinkielinen nimi, Bolinders 
Plats, on ruotsin oikeinkirjoitussään-
töjen vastajnen. Plats-sana tulisi ruot-
sin kielenhuol lon ohjeiden mukaan 
kirjoittaa pienellä alkukirjaimella. 

Mistä apua nimiasioissa? 
Ruotsissa on voimassa laki kulttuu-
riperinnöstä, jonka 4. pykälä koskee 
paikannimityötä. Laissa sanotaan 
muun muassa, että paikannimet tulee 
kirjoittaa vakiintuneiden oikeinkirjoi-
tussääntöjen mukaan. 

Maanmittauslaitoksen yhteydessä 
toimii Paikannimineuvosto, johon 
kuuluu Maanmittauslaitoksen edus-
tajien lisäksi mm. Kielen ja kansan-
perinteen tutkimushaitoksen, Ruotsin 
kuntien ja maakäräjien sekä Tieviras-
ton edustajia. Neuvostolha ej ole pää-
täntävaltaa, mutta se toimii neuvoa-
antavana elimenä ja tiedottaa hyvästä 
paikannimikäytännöstä. Paikannimi-
neuvosto on julkaissut oppaan God 
ortnamnssed. Ortnamnsrddets hand-
ledning i namnvdrd. 

Kielen ja kansanperinteen tutkimus-
laitoksella on nimistönhuoltoa Gö-
teborgissa, Lundissa, Uppsalassa ja 
Uumajassa. Nimistönhuoltajat vastaa-
yat mm. viranomaisihle tarjottavasta 
nimistöneuvonnasta. Tutkimuslaitok-
sen kielenhuolto-osasto Kielineuvos-
to, joka sijaitsee Tukholmassa, vastaa 
kielikysymyksiin ja antaa kielenhuol-
tosuosituksia. 

Suositukset ovat tietysti vain suosi-
tuksia. Val itettavaa on, ettei niitä Eskils-
tunassa tällä kertaa noudatettu, mutta se, 
että kunnasta otettiin yhteyttä Kielineu-
vostoon, on todella ilahduttavaa. 

Kirjoittaja toimij kielenhuoltajana Kielineu-
ros tossa. 
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o c{issanoja 

Uudissanoja I<ielitoimistosta 

Kielitoimiston sanakirjan kokoelmiin tiedotusväiineisti kerätyt 
uudet sanat liittyvät usein yhteiskunnan muutokseen, poliittisen ja 
muunkin kiinnostuksen kohteisiin. Monesta sanasta näkyy läpi, 
että kyseessä on kiännöslaina. Se taas viestii siitä, että puheena 
olevalle yleismaailmalliselle asialle on ollut tarpeen saada nopeas-
fl kielellinen vastine. Useimmat n2iistä uusista sanoista ovat vielä 
sidoksissa omaan käyttöympäristöönsä eivätkä siitä syystä ole ko-
vin laajassa käytössä. 

Marjatta 
Vilkamaa-

Viitala 

epävaltio 
sanaa on viime aikoina käytetty 
erityisesti Abhasian poliittisesta 
tilanteesta puhuttaessa. TälIä vielä 
vakiintumattomalla sanalia kuva-
taan: 

valtiota, jolla ej ole vaition 
kaikkia ominaisuuksia (sen kan-
salaisilla ej esimerkiksi ole passia 
eikä riittävä määrä ulkovaltoja ole 
tunnustanut sitä) ja 

valtiota, joka toimii valtion 
asemalle sopimattomalla tavalia. 
Synonyymisiä, mutta tiiapäisem-
män oloisia sanoja, joilla samaa 
jim jötä on haluttu kuvata, ovat 
viime ajkojen lehtikieiessä olleet 
liki-valtio, likimain-valtio ja mej-
kein-valtio. 

monilukutaito 
yhteiskäsite tekstjn- ja kuvanluku-
taidolle, taidolle ymmärtää ja tulki-
ta sanalijsia ja kuvailisia viestejä. 

palkka-ankkuri 
loppusyksyn työmarkkinakeskuste-
lun kuuma sana. Nimitystä alettiin 
ens jksj käyttää teknologiateoilisuu-
den työehtosopimuksessa sov jtusta 
0,5 prosentin palkankorotuksesta, 
johon Elinkeinoelämän keskus-
ljitto haluaa sitoa myös muiden 
alojen palkkaratkaisut; laajemmin 
käsitteellä tarkojtetaan päänavauk-
sina syntyneitä keskeisten alojen 
palkkasopimuksia, jotka antavat 
rajat muidenkin alojen sopimuksil-
le. - Yksjselitteisissä käyttöyhteyk-
sjssä rjittää tietysti pelkkä ankkuri. 

kausirokote 
vuosittain otettava influenssarokote 
(esim. sika- ja lintuinfluenssarokot-
teen vastakohtana). 

käänteinen arvonlisävero 
rakennusalan veronkierron estä-
miseksi suunniteltu verouudjstus: 
koko urakointiketjun arvonlisä-
veron maksaa pääurakoitsija, 
joka perii aliurakoitsijoilta nilden 
osuuden. - Järjestelmä on käytössä 
mm. Ruotsissa (omvänd moms taj 
omvänd skatteskyldighet / kääntei-
nen verovelvollisuus); Suomessa 
paljon keskustelua herättänyt 
lakiesitys on tulossa eduskuntaan 
alkuvuodesta 2010. Lehtiteksteissä 
näkee myös vähemmän suositelta-
vaa muotoa käännetiy arvonlisäve-
ro. - Suomenruotsissakin termi on 
omvänd moms. 

purukypsä 
Kiel itoimiston neuvontaan soit-
taneen suomentajan oivallinen 
ehdotus, joka hyvin vastaa 
italian al dente -ilmausta (ruoasta 
puhuttaessa: sopivan kypsää muttei 
liian pehmeää purtavaksi, sellaista, 
joka on 'hampain tunnettavissa'). 

taajamakarhu 
karhusta, joka tulee asutuksen 
keskelle ravintoa etsimään. (Kie-
litoimiston sanakirja tuntee samaa 
merkitsevän, leikilliseksi sanaksi 
luonnehditun (-itvkarhun.) 

talouden talvisota 
yhteishengen nostattamiseen pyr-
kivä kuvailmaus, jota on käytetty 
Suomen tämänhetkisen talouskrii-
sistä ja sen hoitamisyrityksistä. 
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teinikarkotin 
korkeita ääniä (tai klassista mu-
siikkia) tuottava (ja usein myös 
kyseenalaistettu) laite, jolla on 
tarkoitus karkottaa alle 25-vuotiaat 
oleilemasta kauppakeskuksissa. 

Jotkut pitävät sanaa leikillisenä, 
jotkut itse ilmiön vuoksi syrjivänä. 

Eräillä Helsingin metroasemilla on 
kokeiltu myös ääneen perustuvia 
puIunkarkotrinia - tuloksetta. 

vassari 
arkikielinen sana, jolla tarkoitetaan 
Vasemmistolliton kannattajaa tai 
vasemmistolaista yleensä. 

jsjntjksiä 

Haluaisin tietää, miten Ronnie-nimi taipuu ja miten taivutuspäätteet 
liitetään siihen. 

Koska Ronnie, samoin kuin mm. Lennie, päättyy kirjoitettaessa vokaaliln, 
taivutuspäätteet liitetään siihen tämäntapaisten vierasperäisten nimien 
taivuttamista koskevien sääntöjen mukaan suoraan. 

Kun nimessä on sekä takavokaaleja (a, o, u) että etuvokaaleja (ä, 6, y, e, i), 
perusmuodon viimeinen vokaali ratkaisee, mikä vokaali taivutuspäätteeseen 
kuuluu. Jos se kuitenkin on e, i tai y, taivutuspäätteen vokaalin ratkaisee sitä 
edeltävä vokaali. 

Ronnie-nimessä ratkaiseva vokaali on näin ollen o ja taivutuspäätteeseen 
val itaan takavokaal i a: Ronniea, Ronniella, Rann ielta, Ronnieen. 

Lennie-nimessä vaikuttava vokaali taas on etuvokaali e, joten taivutusmuoto 
vaatii etuvokaalin ä: Lennieä, Lennielld, Lennieltd, Lennieen. 

Ronny voidaan ääntääjoko i:llisenä [ronni] tai y:llisenä [ronny], minkä 
vuoksi sekä ääntöasuun perustuva etuvokaali että kirjoitusasuun perustuva 
takavokaali ovat taivutettaessa mahdollisia: Ronnvd tai Ronnva, Ronnvltä tai 
Ronnylta, Ronnvvn. 

H. E. 

Yhä useamman työnantajan palveluksessa tuntuu tätä nykyä olevan 
erilaisia strategeja. Nimitys tuntunee joidenkin korvissa hienommalta 
kuin vaikka suunnittelija, mutta on vaikea ääntaä. Mitä esimerkiksi 
mdngfaldsstrateg on suomeksi? 

Huomio näyttää todella pitävän paikkansa, sillä Kielen ja kansanperinteen 
tutkimuslaitoksessakin strategeja on kaksi: infrrmarionsstrateg 
infbrmaatiostrategi, tiedotusstra regi, ja personaistrareg henkilöstöstraregi. 

Jnjbrmaariosrrategin tehtävänä on esimerkiksi laatia tiedotuksen 
perussuunnitelma mahdollisesti useaksi vuodeksi, el pelkästään tiedottaa, 
joten tiedottajaa pidettäneen 11jan suppeana niniityksenä. 

Kiel ineuvosto suosittaa yksinkertaisuuden ja johdonmukaisuuden vuoksi, 
että ruotsalaisten ammattinimikkeiden strateg-loppu suomennetaan strategi-
sanalla. Mdngfaldsstrareg olisi täten suomeksi flloniinuotoisuusstrategi. 

H. E. 
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Kalevalan sanat 

Paula 
Ehrnebo 

Vuosi sitten, sopivasti Kalevalanpäl-
väksi, ilmestyi Raimo Jussilan laati-
rna Kalevalan sanakirja. Se on laaja 
teos, jossa selitetään kaikki Kalevalan 
yli 8 000 sanaa. 

Moni meistä Suornessa kauan sitten 
koulunsa käyneestä muistaa hyvin, 
miten oudoilta erdät Kalevalan sanat 
tuntuivat. Opettajat selittivät niitä tar-
peen mukaan ja apuna käytettiin myös 
Aimo Turusen Kalevalan sanakirjaa, 
joka oli ilmestynyt 1949. 

Kuluneiden 50-60 vuoden aikana 
suornalaisten koululaisten rnaailma on 
rnuuttunut täysin, ja muutos heijastuu 
luonnollisesti myös heidän sanastoon-
sa. Luulen, että harva tämän päivän 
koululainen tuntee vaikkapa sellaisia 
sanoja kuin ape ja tahkota, jotka oh-
yat tuttuja ainakin meille maalla kas-
vaneille. Niiden selitykset löytyvät 
uudesta Kalevalan sanakirjasta: ape 
on hevosen ruoka, jossa on vedellä 
kostutettuja jauhoja ja olkisilppua tai 
ruurnenia' ja tahkota 'teroittaa, hioa'. 

Jussila kirjoittaa tehneensä sanakir-
jan silloittarnaan kalevalaisen kielen 
ja eurokielen välistä kuilua. Koska 
emme tiedä, millaisia siltoja eri lu-
kijat tarvitsevat eri aikoina, kaikkien 
Kalevalan sanojen mukaan ottaminen 
on hyvä ratkaisu. Näin kirja pysyy 
käyttökelpoisena hyvin pitkään. 

Sanakirjassa selitetään jokainen ha-
kusana. Mutta saamme runsaasti myös 
rnuuta tietoa. Heti hakusanan perässä  

on numero, joka ilmaisee, montako 
kertaa kyseinen sana esiintyy Kale-
valassa. Sana-artikkelissa on lisäksi 
Iyhyitä säesitaatteja, joista ilmenee sa-
nan käyttö. Sitaatin lopussa ilmoitetaan 
vielti runon ja säkeen järjestysnurnero. 
Saamme siis jokaisesta sanasta paljon 
arvokasta tietoa. 

Kirjaa vol lukea aivan huvikseen. 
Sen voi avata umpimähkään mistä ta-
hansa ja aina löytää mielenklintoisia 
sanoja. Esimerkiksi hyväntöläinen on 
'onnellinen' ja säe on Miks' et laula 
Väinämöinen, hyrehi, hyväntöläinen, 
hyvän Samman saatuasi, tien oikein 
osattuasi? Muutarnia muita esirnerk-
kejä: kapahua merkitsee 'kiipeillä, ka-
vuta nopeasti': lauloi orrellen oravan, 
orsilla kapaumahan. Kieiastaja puo-
lestaan on 'valehtelija': Tunnen mie 
toen puhujan sekä keksin kielastajan. 
Jos käyttää vähän mielikuvitustaan, 
ymmärtää jopa ilman säe-esirnerkkiä, 
että simasiipi on 'mehiläinen': Mehi-
läinen maasta nousi, simasiipi mät-
tähältä. Näiden esimerkkien avuhla 
haluan oikein ärryttäd Kieliviestin 
lukijoita tutusturnaan kirjaan, haluan 
siis 'yllyttää, usuttaa': Arrytti äkäiset 
luomat, tavattoman tauit lyönti vasten 
Väinölän väkeä. 

Kalevalan sanakirja on erittäin käyt-
tökelpoinen ja hyödyhlinen teos myös 
ruotsinsuomalaisille. Se avaa meihle 
Kalevalan ja on samalla silta suonia-
laisen kirjallisuuden ja kulttuurin yrn-
märtärniseen. Siinä on vaikkapa olval-
linen lahja kaikille suomea taitaville. 
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Soslaalialan sanoja 
Luettelossa on valikoima sosiaa1iaan sanastotyöryhmän käsitte- 
lem istä termeistä. Ensimmäinen valikoima on Kieliviestin nume- 
rossa 4/2009, jossa kerrotaan myös työryhmästä ja sen tehtävästä. 

Koonnut 
Margaretha 

Terner 

absolutist täysraitis, absolutisti 
abstinensbehandling vieroitushoito 
addikt addikti 
addiktiv alkoholism alkoholi-

ri ippuvuus 
A-lagare (yard.) rappioalkoholisti 
alkoholabstinens alkoholiabstinenssi 
alkoholanvändning a1koholinkiyttö 
alkoholavvänjning alkoholivieroitus; 

alkoholista vieroittaminen 
alkoholbegär alkoholinhimo 
alkoholbetingad sjukdom alkoholi- 

peräinen sairaus 
alkoholförtäring alkoholin 

juominen 
alkoholinducerad alkoholin 

aiheuttama 
alkoholintag alkoholin käyttö 
alkoholintoxikation alkoholi-

myrkytys 
alkoholkoncentration alkohol i-

pitoisuus 
alkohol- och drogbehandlare 

piiihdetyöntekijä, päihdehoitaja 
alkohol- och drogrådgivare 

päihdeneuvoja 
alkohol- och drogsamordnare 

piii hdekoordinoija 
alkoholrelaterad alkoholin käyttöön 

liittyvä 
alkoholrelaterad sjukdom alkoholi-

sai raus 

alkoholrus humalatila 
alkoholsjukdom alkoholisairaus 
alkoholsug juomahimo, 

alkohol inhimo 
alkoholutandningsprov puhalluskoe 
alkoholutlöst alkoholin aiheuttama 
alkoholvanor juomatavat 
alkolås alkolukko 
alkoläsk limuviina, limsaviina (ark.) 
alkotest puhalluskoe 
amfetaminberoende amfetamiini-

riippuvuus 
amfetaminist arnfetaministi, 

amfetamiinin käyttiijä, 
amfetamiinin väärinkäyttäjä 

Anonyma narkomaner, NA Nimet-
tömät narkomaanit 

Anonyma Spelare, GA Nimettömät 
pelurit 

bakfylla krapula 
bakrus krapula 
baksmälla krapula 
begär himo, halu 
behandlingsassistent hoitoavustaja 

päihdctyöntek ijä 
beroendemottagning niippuvuus-

vastaanotto 
beroendesjukdom riippuvuussairaus 
beroendevård riippuvuushoito 
berusningsdrickande humala- 

juominen, humalahakuinen 
j uom i nen 
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berusningsgrad päihtymysaste 
berusningsmedel pihde 
blodalkoholhalt veren alkoholi- 

pitoisuus 
boffa lim (yard.) haistella liimaa 
cannabinoid kannabinoidi 
crack kräkki, crack 
delirium tremens juoppohulluus 
dopningsmedel dopingaine 
drogberoende päihderi ippuvuus; 

päihderiippuvainen 
drogbruk päihteidenkäyttö 
drogintag päihteidenkäyttö 
drograttfylla (yard.) huumaantu- 

neena ajaminen 
drogrelaterad huumeiden käyttöön 

Iiittyvä 
drogsug humeenhimo, huumehimo 
drogtest huumetesti 
drogträsk (yard.) huumesuo 
dubbeldiagnos kaksoisdiagnoosi 
ecstacy, XTC ekstaasi 
fetalalkoholsyndrom, FAS sikiön 

alkoholioireyhtymä 
flyktigt lösningsmedel haihtuva 

liuote 
helnykterhet täysraittius 
hög (yard.) huumeissa, huumeiden 

vaikutuksen alainen 
högkonsument suurkuluttaja 
injicera injektoida, ruiskuttaa 
jonkare (yard.) heroinisti 
kamratgrupp vertaisryhmäi 
kamratstöd vertaistuki 
kat kati 
knarkare (yard.) narkkari 
knarkkurir (yard.) huumekuriiri 
kokainist kokainisti 
kontrollförlust kontrollin menetys 
kroppsligt beroende fyysinen 

riippuvuus 
lag om utbyte av sprutor och 

kanyler laki ruiskujen ja kanyylien 
vaihdosta 

länkorganisation lenkkiläisjärjestö 
lättväckt begär helposti herätettävä 

himo, helposti heräävä himo 
medberoende läheisriippuvainen: 

läheisriippuvuus 
merbegär Ii sänh i mo 
minneslucka muistiaukko, muisti-

katko 
missbruksbehandlare päihdehoitaja 
missbruksbeteende ri ippuvuus-

käyttäytyminen 
missbruksmedel väärinkäyttöaineet 
missbruksrelaterad vaarinkäyttöön 

liittyvä 

missbruksvård päihdehoito 
morfinderivat morfiinijohdannainen 
motivationsarbete motivoiva työ 
motivationshöjande behandling 

mot ivoiva hoito 
mittlighetsdrickare kohtuukäyttäjä 
narkotikaberoende huume- 

riippuvuus; huumeriippuvainen 
narkotikahärva huumevyyhti 
narkotikainnehav huumeiden 

hal lussapito 
narkotikarelaterad huumeisiin 

liittyvä 
narkotiskt läkemedel narkoottinen 

lääke 
nykter alkoholist raitis alkoholisti 
nykterhetskontroll päihdekäytön 

valvonta 
nätpoker verkkopokeri, nettipokeri 
patologiskt rus patologinen 

humalatila 
periodsupare (yard.) kausijuoppo 
psykoaktiv substans psyykeen 

vaikuttava aine 
psykostimulans psykostimulantti 
punda (yard.) käyttää huumeita 
pundare (yard.) narkkari, 

amfetaministi 
rattfyllerist rattijuoppo 
riskbruk riskikäyttö 
riskkonsument riskikuluttaja 
rus humalatila, päihtymys 
snedtändning (yard.) epämiel lyttävä 

hasishumala 
spelbegär pelihimo 
spelberoende peliriippuyuus; 

pel i ri ippuvainen 
spritbegär juomahimo, viinanhimo 
sprututbytesverksamhet ruiskun-

vaihtotoiminta 
starksprit yiina, yäkeyä alkoholi-

juoma 
storförbrukare suurkuluttaja 
tillnyktring raitistuminen, humalasta 

selyjäminen 
tjacknoja (yard.) huumeharha; 

huumehul luus 
tolvstegsbehandling kahdentoista 

askeleen hoito 
tändargas sytytinkaasu 
iterfallsprevention retkahduksen-

ehkäisy 
återställarbehov krapularyypyn 

tarve 
överdos yliannos 
överkonsumtion Ii ikakäyttö 
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Tornedalens Foikhögskolalta, kysyh- 
mään meänkielen kursia. Silloin en- 

Irene tinen rektori yllytti, innostutti ja puo- 
Muskos leksi pakotti meät, Irenen ja Kerstinin, 

ja alkamhaan 	opettamhaan 	meänkieltä 
Kerstin internetin kautta: 

Johansson Kyllä tet ossaatta ja jos että ossaa 
niin opiskelkaa samala itte! 

Irene, joka otti 	vasta-alkajat halt- 
huun, pölkäsi meänkielen opettamista 
koska tämä oli ensimäinen kerta. Kers- 
tin, joka ofi niin monta meänkielen 
kursia vetäny, ej pöläny muuta ko tek- 
niikkaa. Mutta ej sjinä auttanu pölätä, 
opiskehiat ootjt. Ej muuta ko töjhjn! Ja 
yhthäkkiä met olima intemetin kautta 
opettamassa meänkieltä ja meilä oh 
yhtheensä 13 oppilasta. 

Meinkie1en oppilhaat saattaa 

L 	jakkaa kolhmeen ryyhmhään 

1enie& 

Apua tarvithaan - mutta 
mikäs oon valtion vastuu? 

Viimi vuona alethiin meän koululta, 

Nämät oppilhaat saattaa jakkaa 
kolhmeen ryyhmhään: Kuus heistä 
halvaava lukea meänkieltä sen takia 
ette heihä oon juuret Tornionhaaksossa 
eli Malmikentilä. Het oon muuttanhee 
etelä Ruothjin eikä ole lapsena saahne 
oppia kieltä kotona. Nyt kolmekymp-
pisinnä het halvaava tutustua kiehleen 
ja kulttuuhriin. 

Näitten hisäksi oon kaks opiskehiaa 
joilako oon juuret muuala käsin Ruot-
tia. Hejlä oon elämänkumppanit läh-
tösin Tornionlaaksosta ja het halvaava 
oppia ymmärtämhääin mjtä tääläi pu-
huthaan ko hejlä oon paljon yhtheyksiä 
tänne. Se oon ekstra mukavaa ette nä-
mät kaks halvaava opiskella meänkiel-
tä, koska se oon merkki sjittä ette ko 
met itte olema alkanhee olheen ylpeitä 
kjelestä ja olema puhuhnee sitä, niin 
tojsetkj -jokka tuleva muualta- oon 
huomanhee sen ja halvaava oppia. 

Kolmas ryhmä jotako Kerstin vet-
tää oon se ryhmä joka oon päässy 
pissiimälle kielenkäytössä. Het käyt- 

tävä meänkieltä joka päivä ja ussei-
mat kirjottava sitä kans. Sjinä kursissa 
kattothaan paljon kieliopilisia asioita 
ja keskustelhaan sanoitten tavvauk-
sesta ja freistathaan kans yhessä löy-
tää meänkjeljsjä sanoja nykymailman 
tapahtumihleja uusjle käsitheile. 

Nämät ensimäiset "internettjopis-
keljat" oon olhee jnnokhaita ja met 
olema ylpeitä sjittä ette kajkin jokka 
syksylä alojt, oon seuranhee kursia 
lophuun saakka. Ja mikä vjelä parem-
pi: kajkin oon nyt kahela eri jatkokur-
sila ja meitä oon yks opettaja ljssää 
tullu sakhjin. 

lrenellä oon taas sejttemän vasta-
alkajaa jokka suurela jnnola oon al-
kanhee tutustumhaan meänkjehleen 
jotako heän esj-jsät ja esiäitit oon pu-
huhnee. Tämänkj ryhmän opiskeliat 
asuva vähäs mjssäki ympäri Ruottjn 
maata. Skype yhistää ja onhaan mej-
la yks kaverj Etelä-Ameriikassaki ja 
joka nyt kahesti vjikossa, nijnku toi-
setki, seuraa kursia. Mjtäs met olisim-
rna tehnee jlman jnternettiä? 

Niinko jo sanojma, oppilhaila oon 
kova innostus. Mutta meän suuri hanka-
luus oon oppimateriaalin uupelo. Jojlaki 
kursista käytämä oppikirjaa joka oon 
lapsile tehty! Meänkieli, Nylund. Se oon 
hyvä kirja ja vajkka oppilhaat vannova 
ette kyllä se hejle toimjj hyvin, njin met 
opettajinna tunnema ette olis nijn tär-
keää olla kirja joka oon raavasryhmjle 
tehty. Tänä päivänä jokhainen opettaja 
istuu omassa karnarjshaan ja tekkee om-
maa materiaalia opetusta varten. Tarttis 
nyt paikala alkaa tekehmään oppikirjaa 
aikusille vasta-alkajille. Kirja jossako 
tekstit kertosit nykyajan elämästä tää-
lä Tornionlaaksossa: Minkäshaista oon 
pentlata töihin pitkiä matkoja, min-
kälaista oon olla työttömännä, mikkä 
oon Matarengin ja Pajahan markkinat, 
minkälaista oon ko tähtee tohturhiin ja 
sjuuri / päivystys oon Suomessa. Tär-
keää olis kans ette tekstit kirjassa ker- 
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tosit jotaki niistä jokka oon siirtynhee 
täältä muuale ja heän lapsista jokka nyt 
oon oppimassa meänkieltä. Mitäs net 
touhuava sielä etelässä siukkahoiossa, 
Volvola, yniversiteetissä? Vai onkhaan 
sieläki joku työttömännä ... ? 

Meän raatio Pajalassa oon jo monta 
vuotta 1ähättnny Kielinurkka-
ohjelmaa 

Ja toinen mahottoman akyytti asia 
oon, ette met saisima meän kääntäjil-
le sana- ja sanastoapua. Net  tartteva 
tämän ajan sanoja ja asioita kääntää, 
mutta mistäs apua ja tukea heile? 
Meän raatio Pajalassa oon jo monta 
vuotta lähättänny Kielinurkka-ohjel-
maa ja vaikka net kielivaimot sielä 
- ja varhmaan toimittajatki - freis-
taava saa aikhaan keskustelua nyky-
sanoista, juuri semmosista asioista 
jota nyt tapahtuu ja joista nyt puhut-
haan, niin ej se vain meinaa lykästyä. 
Se pakkaa vain aina kääntyä ja mennä 
sinne tollisko-tasole, ja sillä met mej-
naama ette ihmiset jokka ohjelhmaan 
soittava kuitenki halvaava puhua van-
han ajan maa- ja mettäpruukisanoista. 
Herättääkös se vain jonkulaista nos-
tagiita tämä meänkieli, vai mistäs se 
johtuu ette met emmä saa keskustelua 
tämän päivän käsitheistä käynthiin? 

Nykysinhään, ja joka oon rohki 
hyvä asia ja tärkeä, monet viranom-
haiset alkava käänättämhään tietoa 
omila kotisivuila meänkielele kans. 
Ja siinä yhtheyessä met aattelemma, 
ette siihen kyllä tarttis meikäläisile 
ohjausta löytää heän sivut. Se ej ker-
takaikkihaan ole ollu mithään joka-
päivästä ette viranomhaisitten sivuilta 
löytää, eli ees hakkee, meänkieltä, 
saamen kieltä eli romaniakhaan, maj-
nittaksheen jokku minuriteettikieljstä. 
Meinaama ette viranomhaisitten pitäs 
tehhä reklaamia siittä ette heän sivui-
la oon tietoa näiläki kielilä. Se oon 
kuitenki melko uutta. Ko eihän se saa 
olla mikhään ittetarkotus ette käänät-
tää tietoja meänkielele. Se häätyy olla 
meänkielisille tarkotettua ja silloin se 
kyllä vaatii ette met kans tiämä ette 
sielä oon jotaki tietoa. Näin met sen 
aattelemma. Ei viranomhaisitten tiot-
taminen meänkielelä saa vain olla jo- 

taki jota net tekevä sen takia ko laki ja 
EU vaatji sitä Ruottjlta, maan hallituk-
selta ja sen viranomhaisilta ette kirjo-
tettua tietoa meänkielelä lisäthään. 
Mitäs met meänkielisillä blanketillaja 
vaikka landstingin informasjuunila te-
hemä jos met emmä tiä mistä met sen 
löyämä eli ette sitä ees oon olemassa? 

Ja jos sitte vielä jatkama tätä uupe-
lotilanetta, niin missäs net meänkieli-
set tulkit viipyvä? Koko Tornionlaak-
sossa - ja piiain muualaki - piethään 
seminaaria ja kokkouksia jossa tarttee 
ja totheutethaanki tulkkausta meän-
kielele ja kans meänkielestä ruothiin, 
mutta ej niihinkhään saa tuikkia kna-
pista painamalla. Meistä toinen oon 
mailman ensimäinen ja vieläki ainua 
aukturiseerattu meänkielen tulkki ja 
siittä alkaa olla kymrnenen vuotta ko 
se paperi tuli hankittua. Se oon katas-
trooffi, eikä yhthään vähempää, ette 
meitä ei ole useampia. 

Nykysinhään tuikkausta meänkiele-
le kysythään käräjäoikeukshiinki täälä 
pohjosessa, ensimäisen kerran se oh 
Kirunassa. Ja juuri nyt ko kirjotamma 
tätä artikkelia, tuhi kysymys lääninoi-
keuesta Luulajassa ette saattaiskohan 
tämä tulkki tulla sinne tiettynä päivänä 
ja aikana. Mutta sille päiväle tulkki oh 
jo huanu mennä toisheen päähän haak-
soa, vaikkaki samale asiahle. Eihän se 
sais asioita -tässä taphauksessa oikeu-
enkäynti eli käräjät- hiastaa, ko halvaa 
puhua ommaa kieltä. Ei ainaskhaan, 
mutta tämä oon meän tottuus täälä 
meänkielen pääaluheela: jos et valitte 
majuriteettikieltä - ja samala luovu 
omasta oikeuesta - esimerkiksi, ja se 
oon vain esimerkki, käräjäasia saattaa 
lykkäintyä kuukausia! Mithään EU 
siittä sanos, jos tietäs... 

Ja se kaikhiin tärkein kysymys jonka 
met hääymä asettaa, met meänkieliset, 
oon: eikös valtio hääy ottaa vastuuta 
omista päätöksistä? Ensin päätethään 
meänkielen staattyksestä minuriteet-
tikielenä, annethaan meikäläisihle oj-
keus käyttää ommaa kieltä eri yhthe-
yksissä, mutta mitäs valtio tekkee? No 
meän mjelestä, ej yhthään mithään, eli 
ej kuitenkhaan enämpää ko sen mitä 
oon aivan pakko, eli ette antaa orga-
nisasjuunile joka meitä eustaa vähä 
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rahhaa. Ja rohki vähä. 

Valtion hiätys tietenki kattoa per-
hään ja taata ja pittää vaarila sen ette 
lapset kouluissa saisit oppia menkiel-
tä, ja ette met raahvaat jokka emmi 
saahnee kieltä, nyt saisima maholi-
suuen sen oppimisheen. Mutta ensinki 
met aattelemma sen näin, ette eihän 
ees valtio sais tehhi päätöksii jokka 
vain oon ko fiiniä ruusuja paperilla 
eli "sie saat käyttäi meänkieltä", eiki 
sitte kuitenkhaan ottaa vastuuta. El  

opettamisesta, ej tuikkikoujutuksesta, 
ej sanakirjoista kiäntäjille, eikä meän-
kielen opintomateriaalista. Eihän se 
ole tiinne käsinkhän, niinku meilhi sa-
nothaan, ko asiat oon aivan piin män-
tyä, vai olikhaan net hiitheen..., mutta 
kuitenki rohki huonosti. 

Kerstin Johansson oon aukturiseerattu tulkkija 
Irene Muskos oon kansankorkeakouluopettaja. 
Mo/emot touniva opettajinna ja kdäntajinnä. 

EM 

Ej väylä rajoja tunne 

Ej väylä rajoja tunne 
meänkielelä vjeläkj Iaulaa 
njjn suomalajsele ko ruottalajsele 
nyt njjnku ajna ennen 

Ej hopealanka puhu rajojsta 
neuloo meän rannat yhteen 
kallaa antaa 
venheet kantaa 
jatkuvasti rannasta ranthaan 

Ej äjtimme lapsians jätä 
molempia käestä pittää 
tunturilta jähtjen 
merheen saakka 
turvaa lapsilens antaa 

Oon hyvä tjetää 
sen rakhaus oon loppumaton 
polvesta polhveen 
se mejtä auttaa 
olehmaan sjsar ja velj 
velj ja sjsar 
meän elämän rannala 

Opit jo lapsena 

Opit jo lapsena tuntemhaan 
pohjojsen kylmät tuulet 

Opit jo lapsena vjerasthuun 
tuntheitten kotjmajta 

Njjn opit jo lapsena näkehmään 
elämän autjomaat 

Opit jo lapsena arvosthaan 
ykskielisten tajtoa 

Opit jo lapsena kuulemhaan 
mettjen voivotuksen 

Opit jo lapsena sanohmaan 
ej se kuitenkhaan kannatte 

Njjn opjt jo lapsena elähmään 
varjoitten hämärässä 

Kirjottaja oon jmnaasieopettaja Pajalasso. Runot oon kir lasta Aäni kirkonmaan 
juurelta (2002). Kerstin Tuomas Larsson oon ju/kassu kans kirjan Elämänaalot (2006). 
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I<ortfattat om innehållet 
s. 4 1 kolumnen konstaterar Matti Lautkoski, rektor vid Sverigefinska språk-
skolan i Orebro, att många föräldrar tyvärr ställer sig avogt till undervisning 
på finska. Trots att de elever som ffitt finskspråkig undervisning i sverigefinska 
skolor har klarat sig utmärkt när de fortsatt sin skolgång i svenska skolor, 
finns det fciräldrar som använder likadana motargument som hördes på 70-
och 80-talet. 

s. 5 Etnologen Mirjaliisa Lukkarinen Kvist diskuterar i sin artikel hur finnar, 
som flyttade till Sverige för flera decennier sedan, uppfattar betydelsen av 
språket och vad språket innebär för deras identitet. Hon har intervjuat perso-
ner som har sitt ursprung i Haapajärvi i Finland. 

s. 8 Professor Birgitta Romppanen ser tillbaka på uppmärksammandet av Mär-
kesåret 1809. Hon anser att finska språket hamnade, som vanligt, i skymundan 
av finlandssvenskan och svenskan och hon beklagar att representanterna för 
finskan i Sverige och den sverigefinska kulturen inte fick möjlighet att synas 
bättre under året. 

s. 9 Johanna Tikkanen är journalist vid Helsingin Sanomat. Hon skriver om en 
trend hos unga flickor som har börjat sprida ut sig från södra Finland till hela 
landet och till övrig befolkning. Stigande tonföljd är främmande i finskan, men 
sedan en tid tillbaka har unga flickor använt den i slutet av meningar. Syftet är 
bl.a. att kontrollera att lyssnaren hänger med. Många unga kvinnor talar ock-
så med knarrig röst. Knarret hörs oftast när talaren är tveksam, letar efter ord 
eller rättar till det sagda. Artikeln har tidigare publicerats i Helsingin Sanomat 
26.10.2009. 

s. 11 Marjut Männistö, lektor i finska språket och ortnanmsforskare, berät-
tar här om de officiella och inofficiella benämningar som de äldre invånarna 
i förorten Vapenbrödrabyn i Vasa använder om olika platser på sin ort. Hon 
konstaterar att ortsnamnen här bär på gemensamma minnen och erfarenheter 
från krigstiden. 

s. 14 Paula Ehrnebo recenserar Kalevalan sanat, ett omfattande verk som 
innehåller förklaringar till över 8 000 ord i Finlands nationalepos Kalevala. 

s. 15 Inför år 2010, då lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
trädde i kraft, gjorde auktoriserade translatorema Arja Meski och Irmeli 
Kuusela på uppdrag av Språkrådet en kartläggning om omfattningen av finsk-
språkig information på kommunernas webbplatser. Kartläggningen omfattar 
de kommuner som ingår i det finska förvaltningsområdet. Här presenteras 
resultaten. 

s. 19 Språkvårdaren Runa Heikkilä diskuterar en språkfråga som kommit 
till Språkrådet. 1 Eskilstuna har man velat hedra alla finländare som bidragit 
till kommunens utveckling genom att ge en plats ett finskt namn. Språkrådet 
rekommenderade namnet Bolin derinaukio, men vid namngivningsceremonin 
döptes platsen till Pulinterin Aukio på finska och Bolinders Plats på svenska. 
Stavningen av båda namnen går emot respektive språks rättstavningsrekom-
mendationer. 

s. 2110 finska nyord med förklaringar presenteras av Marjatta Vilkamaa-Vii. 
tala vid Forskningscentralen för de inhemska språken. 
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s. 22 Ett urval av ordlistor och böcker om språk utgivna 2008-2009 

s. 24 Frågor och svar 

s. 25 Ett urval sociala ord och begrepp från arbetsgruppen för uppdatering av 
Svensk-finsk socialord/ista. 

s. 27 Auktoriserade tolken Kerstin Johansson och foikhögskoleläraren Irene 
Muskos håller i distanskurser i meänkieli vid Tornedalens folkhögskola. 
Utbildning ges till både nybörjare och till mer avancerade elever. Engagemang 
saknas inte, men däremot relevant terminologi och moderna läromedel. Skri-
benterna fastslår att staten måste här bära sitt ansvar för sina egna beslut. 

s. 29 Kerstin Tuomas Larsson arbetar som gymnasielärare i Pajala 
och beskriver i sina dikter hur älven inte känner några gränser, bara en 
silversträng knyter samman stränderna nu som förr, och hur man redan som 
barn lär sig att sky känslornas hemland, och att säga int' lönar de' sig. 
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J-- 
TER VETULOA 

KIELENHUOLTOSEMINAARIIN! 

Aika: perjantal 21. toukokuuta 2010 klo 9.30-16.30 

Paikka: Suomen instituutti, Snickarbacken 4, Tukholma 

Seminaarissa keskitytään käytännön kielioppiasioihin. 
Ohjelmassa on kieHoppikertausta, jossa käsitellään 
usein ongelmia aiheuttavia seikkoja, ja suomen ja ruotsin 
oikeinkirjoituksen vertailua. Lisäksi esittelemme uudissanoja 
ja kerromme mm. kiebenhuollon kuubumisia niin Kielitoimistosta 
kuin Kiebineuvostosta. 

Osallistumismaksu on 250 kruunua. Hintaan sisältyvät 
aamu- ja iltapäiväkahvit. 

Seminaariin tulee ilmoittautua kirjablisesti viimeistään 
perjantaina 10. toukokuuta. Parhaiten se käy Iähettämällä 
sähköpostiviesti osoitteeseen: neuvonta@kielineuvosto.se  
Ilmoita viestissä nimi, laskutusosoite ja mielellään puhebin-
numero. Peruutukset on tehtävä viimeistään 17. toukokuuta. 

Lisätietoja: neuvonta©kiel i neuvosto. se  
tai 08-455 42 20 kb 9-12. 

Kielineuvosto järjestää kielenhuoltoseminaarin 
yhdessä Suomen instituutin kanssa. 

II Institutet för 
språk och folkminnen 
SPRÄKRÅDET 


