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Painopiste lapsissa ja nuorissa 
Niin käytännössä kuin tutkimuksissa on todettu, että viranomaisten verkko-
sivuilla ej juuri ole tjetoa kansallisilla vähemmjstökieljllä. Syynä ej ole aina 
tahdon tai rahan, vaan pikemminkin osaamisen puute. Ej tunneta kielel!jsiä 

Hannele 	tarpeita ejkä oikeuksia eikä tjedetä, miten käytännössä vojdaan tiedottaa mo- 
Ennab 	nella kielellä. 

Tilannetta seurataan Kielineuvostossa,jonka edustaja on myös ollut mukana 
tekemässä opasta monikielisen tiedotuksen laatijoille. Tämän numeron pää-
artikkelissa hän kertoo Ruotsjn kielitilanteesta ja sijtä, miten viranomaisten 
verkkosivustojlla voi vastata erilaisiin tiedotustarpeisiin ja saada kaikkien 
pääsy sivuille esteettömäksi. 

Tutkimuslajtoksen toiminnassa on otettava huomioon myös lapset ja nuoret. 
Tässä Kiel iviestin numerossa lapset ja nuoret ovat jonkinlaisena punaisena 
lankana, vaikka esiin pääsevät myös muun muassa isovanhemmat. He saavat 
vihjeitä siitä, miten elvyttää itseään samalla kun sijrtää kielitaitoaan kasvaval-
le polvelle. 

Tukholman ruotsinsuomalainen koulu on avannut kolmannen pikkulasten 
ryhmän, joten Suur-Tukholmassa vanhemmilla on verrattain hyvät pedagogi-
set mahdollisuudet kasvattaa lapsestaan kaksikielinen. Mujta keinoja suomen 
kielen kehittämiseksi ja elvyttämiseksi saa ideakirjasta, jonka syntyvaiheista 
ja sisällöstä kerrotaan toisessa artikkelissa. 

Huumorin avulla oppiminenkin on helpompaa. Siitä, miten huumoria hyödyn-
netään Sisuradion nuortenohjelmissa, kertoo kirjoittaja, joka toteaa Ruotsjssa 
asuvilla suomalaisilla olevan aivan omaa huumoriaan. Sitä ymmärtääkseen 
täytyy osata sekä suomea että ruotsia ja tuntea ruotsinsuomalaisten ympäristöä 
ja kulttuuria. 

Muutkin perheenjäsenet saavat huumorin vauhdittamaa huomiota: on ilmes-
tynyt kirja,jossa esitellään uusperheiden jäsenten nimityksiä humoristisesti, 
paikoin ironisesti. Arvostelija jäi tosjn kaipaamaan lapsinäkökulmaa ja pyytää 
lukijoita kertomaan, mitä nimityksiä lapset käyttävät biologisen vanhempansa 
puolisosta. 

Sanastonkjn voi sanoa liittyvän perheeseen. Aiheena on nimittäin ruoanlai-
tossa tarvittavat, tai ainakin sitä helpottavat, väl ineet. Joitakin niistä voi pitää 
turhakkeina, mutta sellaiset ovat usejn hauskoja lahjatavaroita. 

Monj uusperhenimitys on uusi, mutta todellisen uudissanojen kielisuihkun 
saa lukiessaan artikkelin, jossa kerrotaan yhteiskuntaelämän ajankohtaisista 
ilmauksista, ja kysymyspalstalta saa vastauksia elossaolotodistuksesta lava-
koomikkoon. 

Toisessa meänkielisessä artikkelissa käsitellään mm. johtamisen taitoa. 
Kirjoittajan mukaan maatalossa varttuminen opettaa kantamaan vastuuta ja 
kasvattaa rohkeutta ja velvollisuudentuntoa. Toinen on mukaansa tempaava 
jännittävä novelli. Molemmissa keskeisenä on rakas kotieläin. 

Miellyttäviä Iukuhetkiä! 
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Kolumni 

Onneksi meitä on moneksi 
Jokin aika sitten minua pyydettiin kommentoimaan kansallisia vähemmistöjä 
käsittelevää museonäyttelyä. Se herätti muiston ensimmäisestä kouluvuodesta-
ni. Suomalainen kunnallinen luokkani järjesti Suomi-näyttelyn,jonne jokainen 

Nadja 	oppilas toi kotoaan jonkin Suomelle tyypillisen esineen. Yksi toi kanteleen, 
Nieminen 	toinen kimun, tuohivirsut, puulusikoita ja maakuntalippuja. Näyttelyn kruunasi 
Mänty 	nurkassa hyrräävä rukki. 

Kalenterivuosi oli 1987, mutta näyttelypöytiemme esineistä heijastui käsitys 
ihan toisesta ajasta. Ja kun ruotsalaisten ikätovereiden luokkahuoneen seinillä 
oli Star Wars -hahmoja, He-man ja My Little Pony, täytyy myöntää, että minua 
hävetti. 

Ajat ovat muuttuneet. Haikeina kimaltavat muistot ainakin kunnallisista 
luokista, mutta puulusikoista ja kirnuista en ole varma. Nykyisin pohditaan, 
onko suomen kielelhä tulevaisuutta Ruotsissa. Yhä harvemmat puhuvat 
suomea, mutta eivät välttämättä lue eivätkä kirjoita. Yleistäen voi sanoa, että 
ruotsalaiset viranomaiset ovat nukkuneet pommiin. Nyt puhutaan revitalisaati-
osta, elvyttämisestä. Vähemmistökieliin täytyy puhaltaa uutta voimaa karkuun 
päästetyn tilalle. Viranomaisten apu on elinehto. Mutta miten itse ajattelemme 
vähemmistömme tulevaisuudesta, kun revitalisaatiorahat täytyy muuttaa 
toiminnaksi? 

Edessä on kielivähemmistöjen perinteiden ja "sen jonkin uuden" vastakkain-
asettelu. On tunnustettava, että suomalainen kulttuuri ohisi kadonnut Ruotsista 
ilman muun muassa kanteletta ja puulusikkaa, mutta joukossamme on ihmisiä 
joita tuohivirsut eivät voisi vähempää kiinnostaa. 

Koulunäyttelyn aikoina olisin mieluummin ollut yhtä tavallinen kuin ruotsalaiset 
lapset muovileluineen, vaikkakin puhuin suomea mielelläni ja puhun edelleen-
kin. Joskus tuntuu, että unohdamme itse, että me vähemmistöihin kuuluvat 
olemme tavallisia eli toisistamme poikkeavia. Joku saa virikkeitä kielelleen tai 
identiteetilleen kuuntelemalla suomalaista elektropopia, toinen lukemahla Stieg 
Larssonit suomeksi ja kolmas ehkä menemällä suomalaisseuran tanssikurssihle. 

Mistähän olemme saaneet käsityksen, että lapset ja nuoret haluavat olla sa-
manlaisia kuin vanhempansa? Ei kai kukaan odota ruotsalaisten teini-ikäisten 
menevän luontevasti vanhempiensa bugg-kursseille jammailemaan Sten & 
Stanleyn tahdissa? Ei ihme, ettemme tavoita haamuryhmää "ruotsinsuomalai-
set nuoret", kun ei sellaista taida yhtenäisenä yksikkönä mistään löytyäkään. 

Ehkä meidän tehtävämme on varmistaa lapsille vankka kielitaito, jonka 
pohjalta voi lähteä tekemään pienen kapinaekskursion. Tähän ekskursioon ei 
välttämättä kuulu suomen kiehi. Eikä tehtävänämme ole niinkään surra, että ne 
niin sanotut ruotsinsuomalaiset nuoret eivät juuri tällä hetkellä pidä suomen 
kieltä maailman tärkeimpänä asiana. 

Pitäisi kuitenkin varmistaa, että heillä on hyvä elämä ja moninainen kiehiyhtei-
sö,johon palata sinä päivänä,jos ja kun routa ajaa porsaan suomalaiskotiinsa. 

Kirjoittaja työskentelee tutkijana Tukholman yliopistossa ja toimittajana Ruotsin Radion 
Sisuradiossa. 
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Mielipide 

Ukitja mummit elvyttämään 
—ja elpymään 

Juhamatti 
Pelkonen 

Ikäärtyvit ensimmäisen polven ruotsin-
suomalaiset saattavat vanhoilla päivil-
lään menettää vaivalla hankitun ruotsin 
kielen taitonsa. Jäljelle jää suomi. Hci-
dän lapsensa - toinen polvi - ovat saat-
taneet ruotsalaistua eivätkä lapsenlapset 
- kolmas polvi - ole siten ehkä päässeet 
oikein suomen kielen makuun. 

Ruotsinsuomalaisten ensimmäinen 
muuttajapolvi ci yleensä kovin hyvin 
onnistunut siirtämään suomen kieltä 
toiselle polvelle, joka ruotsalaistettiin. 
Ensimmäisen polven harras toive saat-
toi myös olla, ettei ainakaan jälkeläisten 
tarvitsisi kipristellä tässä maassa puut-
teellisen ruotsin taidon varassa. Ruotsin 
yhteiskunta painosti silkkihansikkaa-
seen verhotulla rautanyrkillään sulautu-
maan: Ruotsissa puhutaan ruotsia, jota 
kaikkien tulisi oppia. 

Siispä lapset laitettiin ruotsalaisiin 
kouluihin. Suomalaisluokkiakin niissä 
oh, ja taistelua suomen kielen puoles-
ta käytiin jopa koululakkoihin saakka. 
Mutta tämä sota hävittiin vähitellen, 
sillä ruotsalainen hallintokoneisto ei 
murskaa, vaan uuvuttaa kuoliaaksi. 

Suomen kielen viljehijöinä Ruotsin 
koulumaailmassa ovat nykyään olke-
astaan enää ruotsinsuomalaiset koulut. 
Niiden kasvattamasta sadosta hyötyy 
sitten mm. ruotsinsuomalainen media, 
joka sekin pelokkaasti tähyää tulcvai-
suuttaan ja kapenevaa yleisöpohjaan-
sa. Vähemmistölakien myötä suoma-
laisuus on saanut ja saa jonkin verran 
uutta happea, mutta esimerkiksi uusia 
suomalaisluokkia ci Ruotsin kouluihin 
varmaan enää perusteta. 

Ruotsin suomalaisseurojen historia 
on ensimmäisen muuttajapolven his-
toriaa, joka päättynee kutakuinkin en-
simmäisen polven poistumisen myötä. 
Seuroissa on varmasti elinvoimaisia 
poikkeuksiakin, mutta uusia suuruu-
denaikoja ci ole näkyvissä Ruotsinsuo- 

malaisten keskusliitollekaan. Pitäisikö 
tästä huolestua? Varmaankaan ci. Aika 
aikaa kutakin... 

Yksinkertaisinta on ruveta syylhis-
tämään. Ensimmäisen muuttajapol-
ven virheitä vol luetella. Annettiinko 
periksi hiian helposti? Onhan sanottu, 
että jälkiviisauskin on parempi kuin 
jatkuva tyhmyys. Jos annettiin periksi, 
nyt ohisi aika korjata asia. 

Jospa asettaisimme tehtävän näin: 
Ensimmäinen polvi on vielä hyvissä 
voimissa ja suuntaa kotopiirissä huo-
mionsa lastenlapsiin. Tässähän on 
aivan luonteva mahdolhisuus elvyttää 
jälleen suomen kieltä Ruotsissa. Toi-
nen polvi on kaikesta huolimatta lap-
sissaan herätehlyt sitä suomalaisuutta, 
joka kotona valhitsi: tango soi ja sau-
nassa käydään. Kaikki toiseen polveen 
lukeutuvat ruotsinsuomalaiset eivät 
tietenkään ole jääneet suomen kieltä 
paitsi. Perheet ovat luoneet monikieli-
siä ratkaisuja ja kiintoisia esimerkkejä 
on roppakaupalla. 

Mutta jos suomen kiehi on kadonnut 
ulottuvilta, jotain voidaan varmasti 
tehdä. Otetaan isovanhemmat avuksi. 
Kotona tästä ci tietenkään tule mitään 
ongelmaa. Ukki ja mummi juttelevat 
suomea lastenlapsilleen, jotka saat-
tavat aluksi vastailla ruotsiksi. Mutta 
voisivatko isovanhemmat hiukan ylei-
semmälläkin tasolla rikastaa kolman-
nen polven orastavaa suomalaisuutta 
osalhistumalla esimerkiksi suomalais-
seurojen lapsitoimintaan. Valtaväestö 
on alkanut arvostaa senioreiden tuloa 
päiväkoteihin ja kouluihin, ja samaa 
hinjaa voisivat kehittää ruotsinsuoma-
laiset. Ilmeisesti joissakin seuroissa 
senioritoiminta ja lapsitoiminta ovat-
kin jo saman katon alla. Nyt olisi löy-
dettävä askareisiin yhteinen punainen 
lanka. 

Kotien monimuotoisen kaksikiehi- 
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syyden voisi tuoda johdonmukaisesti 
seuratoimintaan, ja seurat voisivat 
ottaa tavoitteekseen ujuttaa suomalai-
sia senioreja vaikkapa päiväkoteihin. 
Vähemmistölaitkin muistavat nirnen-
omaan ikääntyvät ja esikoululaiset, 
joten periaatteellista tukea on takana. 

Lastenlasten suomi saa elvytysruis-
keen ja ukkien ja mummien ruotsin 
taito vetreytyy, elpyy, siinä ohessa. 

Kirjoittaja on Sisuradiosta eläkkeelle 
siirtvnyt toi,nittaja. 

Esikoulu - uusi koulumuoto 

Heli 
Lindström 

Tukholman ruotsinsuornalaisen kou-
lun esikoulu käynnisti kolmannen 
ryhmänsä tänä syksynä. Esikoulussa 
on nyt kaksi pienten lasten ryhmää ja 
yksi 4-5-vuotiaiden ryhrnä. Laajentu-
nut esikoulu pääsee mukaan jännittä-
vään kehitykseen nyt, kun esikoulun 
rooli muuttuu uuden koululain nojal-
la. 

Uusi koululaki vahvistettiin valtio-
päivillä 22. kesäkuuta. Koululain rnu-
kaan esikoulutoiminta on koulumuoto 
ja kuuluu koululain piiriin. Uutta lakia 
sovelletaan vuoden 2011 heinäkuun 
alusta. 

Elokuussa 2010 hallitus teki pää-
töksen esikoulun opetussuunnitelman 
(Lpfö 98) tavoitteiden selkeyttämises-
tä. Samassa päätöksessä opetussuun-
nitelmaan lisättlin jakso toirnintata-
voitteiden seuraarnisesta ja toiminnan 
arvioirnisesta. Siinä määriteltiin myös 
esikoulunopettajan pedagoginen vas-
tuu ja esikoulun johtajan vastuu. Uu-
distettu opetussuunnitelma tulee voi-
maan 1. heinäkuuta ensi vuonna.  

misympäristö kaikille lapsille lapsen 
ornat lähtökohdat huornioon ottaen. 
Pedagoginen toiminta, kuten kie-
ii ja kornrnunikaatio, matematiikka, 
luonnontiede ja tekniikka, saa entistä 
suuremman merkityksen esikoulun 
toiminnassa. 

Leikinomaisuus ja lapsen yksilöl-
liset tarpeet ovat lähtökohtana oppi-
misessa, jossa lapsen luontainen kim-
nostus ympäröivään maailmaan on 
avainasemassa. Leikkiminen on lap-
sen Iuontainen tapa toirnia, ja hänen 
käsitevarastonsa kasvaa leikkiessä. 
Leikeistä lapsi saa perusvalmiudet so-
siaaliseen kanssakäyrniseen, kornrnu-
nikaatioon ja ongelrnanratkaisuun. 

Esikoulun laatutyötä on haitannut 
se, että opetussuunnitelrnan tavoitteet 
ovat olleet epäselviä. Keskustelua on 
käyty Iähinnä siitä, voiko esikoulun 
työn Iaatua rnääritellä sen perusteella, 
mitä toiminnassa tehdään, vai pitääkö 
mitata myös työn tulosta seuraarnalla 
rnuutoksia yksittäisten lasten kehityk-
sessä. 

Esikoulun tehtävä on luoda pohja 
elinikäiselle oppirniselle tarjoamalla 
hauska, turvallinen ja kehittävä oppi- 
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keää, että mahdolliset oppimisvaikeu-
det voidaan ehkäistä tai että ainakin 
opetusmeneteimiä voidaan soveltaa 
lapsen tarpeisiin. 

Kieli ja ajattelu kehittyvät keski-
näisessä vuorovaikutuksessa lapsen 
sosiaalistuessa muiden samaan kieli-
ryhmään kuuluvien kanssa. Kieli on 
osa identiteettiä ja minäkuvaa, joka 
kehittyy suhteessa muihin ihmisiin. 
Kieli on myös kulttuurin välittäjä. 
Kielen kehittäminen on keskeistä esi-
koulun toiminnassa,ja esikoulunopet-
tajan hyväksyvä asenne ja myönteinen 
suhtautuminen lapseen ovat suotuisan 
minäkuvan kehittymisen perusteita. 

On tärkeää että vähemmistökieli hy-
väksytään tasavertaiseksi enemmistö- 

kielen kanssa. Jotta lapsi saisi mah-
dollisuuden saavuttaa kaksikielisen 
kulttuurikompetenssin, tärkeää on 
myös, että suomen kieli kehittyy yhtä 
lailia ruotsin kielen rinnalla. 

Kaksikielinen esikoulu tarjoaa hy-
vät kasvuedellytykset vähemmistöase-
massa kasvavalle ruotsinsuomalaisel-
le lapseile. Hän saa käyttää molempia 
kieliään hyväksyvässä ilmapiirissä ja 
hän saa runsaasti kielellisiä virikkeitä 
myös suomeksi. 

Kirjoittaja on Tukholnian ruotsinsuomalaisen 
koulun rehtori. 

Korvi, turpa ja peitetty patteri 
- ruotsinsuomalaisten omaa huumoria 

Anu 
Muhonen 

Tämän artikkelin materiaali on osa kir-
joittajan meneillään oievaa väitöskirja-
tutkimusta, jossa hän tarkastelee nuor-
ten monikieiistä repertoaaria ja sen 
funktioita suomenkieiisissä nuoriso-
radio-ohjeimissa. Hän on kirjoittanut 
aikaisemmin tutkimuksen taustoista 
(Kieliviesti 2/2004) ja ruotsinsuoma-
laisten nuorten monikielisestä reperto-
aarista (Kieliviesti 3/2008). 

Sisuradion ohjelmissa. Vaikka suuri 
osa puhutusta huumorista on monille 
kielenkäyttäj ii le yhteistä, on huumori 
usein riippuvaista puhetilanteen fyy-
sisestä ja sosiaalisesta ympäristöstä. 
Huumori on usein myös kulttuuri-, 
kieli- ja paikkasidonnaista. Edes yh-
teinen kieli ej aina takaa sitä, että huu-
mori avautuisi samanlaisena kaikille 
osapuoi ilie. 

Ruotsinsuomaiaiset nuoret ovat 
monikiehsiä ja käyttävät taitavasti en 
kielten repertoaareja erilaisissa teh-
tävissä. Tässä artikkelissa käsittelen 
monikielisten kielenainesten hyödyn-
tämistä huumorin ilmaisussa ruotsin-
suomalai silie nuorilie suunnatuissa 

Artikkelissa pyrin valottamaan 
puhuttua huumoria erityisesti ruot-
sinsuomaiaisen kieienkäyttäjän nä-
kökulmasta. Huumoria rakennetaan 
radiokanavaila monenlaisella kielelli-
seliä tasolia. Havainnoilistan tätä kol-
men erilaisen ja eritasoisen ruotsin- 
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suomelle tyypillisen aineistoesimerkin 
kautta. Kaikki esimerkit vaativat jon-
kintasoista monikielistä kielitietoa ja 
kielitaitoa, ainakin suomen ja ruotsin 
kielen tuntemusta, ja samalla ne hel-
jastavat yhteistä ruotsinsuomalaisuut-
ta, yhteisen kulttuurin ja sosiaalisen 
ympäristön tuntemusta. 

Mike Tyson syö korvia 
Ensimmäinen suomenkielistä puhut-
tua huumoria havainnollistava aineis-
toesimerkkini on poimittu radio-oh-
jelmasta, jossa esiintyy kuvitteellinen 
lavakoomikko Matti Rattikeikka: 

Mä ajattelin aloittaa jutulla. Haus-
kalla jutulla. Varmaan ootte kuullu 
tän ennenkin, mutta tiesittekö te, että 
Mike Tyson, nyrkkeilijä, on ruotsin-
suomalainen? Ai miten niin? te kysyt-
te. No, Mike Tysonhan syö korvia... 

Tarina ej sinällään ole erityisen 
hauska, vaikkakin se sisältää hieman 
huvittavan viittauksen taannoiseen 
urheilutapahtumaan, jossa nyrkkeil ijä 
Mike Tyson puri vastustajaansa kor-
vaan. Humoristiseksi tarinan tekee 
kuitenkin kaksikieliselle ruotsinsuo-
malaiselle avautuva indeksikaalinen 
eli asiayhteyteen liittyvä ja siinä tul-
kittava humoristinen merkitys, joka 
piiloutuu kaksikielisen repertoaarin 
taakse ja perustuu suomen ja ruotsin 
kielen homonyymiseen morfologiaan 
eli sanojen samanlaiseen kirjoitus-
asuun. Objektin sijamuotoon taivutet-
tuina suomen kielen sana korva moni-
kon partitiivissaja ruotsin kielen korv 
sitaattilainana yksikön partitiivissa 
ovat muodoltaan ja taivutukseltaan sa-
manlaiset eli korvia. Rattikelkan vitsi 
Tyson syö korvia tarkoittaa siis kak-
sikielisille myös sitä, että Tyson syö 
makkaraa. Kahden kielen tuottama 
kaksoismerkitys tekee tästä kaksitul-
kintaisesta ruotsinsuomalaisesta kie-
livitsistä erityisen hauskan ja humo-
ristisen. Kolmas, kulttuurisidonnainen  

merkitys voi myös perustua oletuk-
seen ja stereotypiaan, että ruotsin-
suomalaiset syövät paljon makkaraa 
eli Ruotsissa korvia. Myös koomikon 
pitkä ja paljon konsonantteja sisältä-
vä nimi, Matti Rattikeikka, vol antaa 
kuulijalle humoristisen vaikutelman, 
olisihan ruotsinkielisen puhujan to-
dennäköisesti vaikea lausua se. Lisäk-
si vitsissä esiintyvä Matti, joka - Pe-
kan rinnalla - on monen ruotsalaisen 
mielestä yleisin suomenkielinen mie-
hen nimi,antaa ruotsinsuomalaisille 
aiheen naureskella. 

Haluatko turpiin? 
Seuraava dialogi käydään kahden ku-
vitteellisen nuoren hahmon, Jennyn 
ja Matin, välillä. Radionkuuntelijat 
saavat tutustua nuorenparin arkeen ja 
sen teemoihin radio-ohjelmissa, jotka 
ovat usein humoristisia. Tässä Jenny 
ja Matti ovat diskossa jossakin päin 
Ruotsia: 

Jenny: Måste gå. Jag har prov i mor-
gon. 

Matti: Men vill du ha en smocka? 
Jenny: Va? 
Matti: Vill du ha en smocka innan 

du går? 
Jenny: Meinaaksä antaa mulle turp-

hiin? 
Matti nauraen: Mistä sie semmosta 

luulit? Mähän vaan kysyin, haluak sie 
lähteä tupakille. 

Jenny: Smo- jaa, smoke tänkte du 
på men smocka betyder että haluak sie 
turphiin. Vill du ha en smocka? 

Matti nauraen: Voi että minunki 
kans. 

Kun Jenny kertoo ruotsiksi, että hä-
nen on pian lähdettävä, koska hänellä 
on huomenna koulussa koe, Matti ky-
syy Vill du ha en smocka? (Haluatko 
turpiin?). Jenny ej kuule, mitä Matti 
sanoo - tai ej yksinkertaisesti usko 
korviaan ja huudahtaa vastauksek-
si Va? (Mitä?), minkä jälkeen Matti 
toistaa kysymyksensä ruotsiksi. Jenny 
vaihtaa kieltä ja esittää suomenkieli-
sen varmistavan kysymyksen Mci-
naaksä antaa mulle turphiin? Matti 
ihmettelee naurahdellen ja selittää, 
että hänen vilpitön tarkoituksensa oh 

Kahden kielen tuottama kaksois-
merkitys tekee vitsistä erityisen 
hauskan ja humoristisen. 
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vain pyytää Jenny ulos tupakalle. Lo-
pulta väärinkäsitys tulee oikaistuksi 
ja nuoret nauravat yhdessä kielten se-
koittamiselle. 

Myös tämän keskustelun huumori 
rakentuu usean kielen käytölle ja pe-
rustuu siihen, että Matti sekoittaa eng-
lannin kielen sanan smoke ja ruotsin 
sanan smocka, jotka ovat äänneasul-
taan ja ääntämykseltään lähellä toisi-
aan mutta merkitykseltään erilaiset. 
Huumori piiloutuu keskusteluun ,jossa 
monikielinen kuulija ymmärtää ennen 
puhujia, että Matti uhkaa tietämättään 
pahoinpidellä tyttöystävänsä, vaikka 
hän luulee pyytävänsä tätä kanssaan 
tupakoimaan. Huumorin taustalla on 
kuitenkin myös vakavampi sanoma, 
joka on monelle ruotsinsuomalaiselle 
tuttu: Kielitaidon puutteellisuus saat-
taa joskus johtaa vakaviinkin väärin-
käsityksiin. Matin ja Jennyn humoris-
tinen tarina antaa siis myös samalla 
Ruotsissa asuville suomenkielisille 
nuorillc samaistumisen kohteen ja luo 
kielel 1 istä ja kulttuurista ryhmähen-
keä. Kaikki ovat joskus olleet sa-
mankaltaisessa tilanteessa, joko itse 
puhuessaan tai kuunnellessaan toisten 
puhuvan vierasta kieltä. Kielivirheitä 
sattuu - eikä se ole niin vakavaa. NiiI-
le voi myös yhdessä nauraa. 

Ej saa peittää 
Viimeinen radioaineistoesimerkkini 
havainnollistaa hieman erityyppistä, 
vahvasti kulttuurisidonnaista huu-
moria,jonka oikeastaan vain ruotsin-
suomalaiset kielenkäyttäjät tulkitse-
yat humoristiseksi. 

Sisuradion nuorisoradiokanavan 
omassa kanavamainoksessa kuullaan 
erilaisten ihmisten toistavan erilaisil la 
äänilläja äänensävyillä lukemattomia 
kertoja lausetta Ej saa peittää. Lopuk-
si kuuluu iso tömähdys, aivan kuin 
joku pyörtyisi, kaatuisi ja löisi päänsä 
kovasti lattiaan. Sen jälkeen mainok- 

sessa tulee hiljaisuus. Koska aineisto-
ote on vain suomenkielinen, kysymys 
ej ole samalla tavalla kahden kielen 
käytöstä kuin edellisissä esirnerkeissä. 
Ruotsissa ilmaisua Ej saa peittää käy-
tetään kuitenkin suurimmaksi osaksi 
ruotsinkielisissä yhteyksissä, suomen-
kielisenä ilmauksena muuten ruotsin-
kielisessä puheessa, mistä syystä myös 
tämä esimerkki havainnollistaa usean 
kielen käyttöä huumorin ilmaisussa. 
Usein ilmausta käyttää puhuja, joka ej 
juurikaan osaa suomea. Vaikka Ei saa 
peittää -sanonta on suomea ja on sik-
si helppo ymmärtää myös Suomessa, 
ej sen taustalla oleva huumori avaudu 
muille kuin ruotsinsuomalaisille. Sik-
si se on erinomainen esimerkki kult-
tuurisidonnaisesta ja asiayhteydessä 
tulkittavasta huumorista. 

Ilmaisu Ej saa peittää on luultavasti 
tuttu kaikille Ruotsissa asuville suo-
menkielisille myös varoitustarroista, 
joita on Ruotsinkin markkinoilla myy-
tävissä lämpöpattereissa. Sen tuntevat 
siten luonnollisesti myös monet suo-
mea taitamattomat ruotsalaiset, mihin 
radiokanavan huumorikevennys viit-
taakin. Mainoksen pyörtyvä ihminen 
taas symboloi ketä tahansa Ruotsissa 
asuvaa suomalaista, joka on kyllästy-
nyt kuulemaan liian monen suomea 
taitamattoman henkilön toistavan lau-
setta Ej saa peittää ilmaistessaan, että 
osaa kuin osaakin hieman suomea. 

Samanlaisia 	ruotsinsuomalaisia 
indeksikaalisia, asiayhteydessä tul-
kittavia, merkityksiä kätkeytyy myös 
mm. ilmauksiin Uutjset, Lapin kulta 
tai Moj moj mukulat. Vaikka kieli on 
suomea, nämä kulttuuri- ja konteks-
tisidonnaiset humoristiset merkityk-
set eivät ehkä avaudu samalla tavalla 
Suomessa asuvalle. Kysymys on siis 
huumorista, joka on tuttua vain sille, 
joka tuntee ruotsinsuomalaisen elin-
ympäristön, yhteisen kokemusmaail-
man ja kulttuuritaustan. 

Kaksi- ja monikielisyys sekä moni-
kulttuurinen asuinympäristö tarjoavat 
monenlaisia mahdollisuuksia ilmais-
ta huumoria, jota yksikieliset eivät 
aina hallitse tai ymmärrä. Jokaisella 
ruotsinsuomalaisella on kokemuksia 

Kielitaidon puutteellisuus saattaa 
joskus johtaa vakaviinkin väärin- 

L 	
käsityksiin. 
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monikielisestä huumorista, koska mo-
nikielisyys ja sen kautta avautuva kieli-
ja kulttuurisidonnainen huumori ovat 
kaikkien ruotsinsuomalaisten arkea: 
Onhan Ruotsin hauskin mies ruotsin-
suomalaisen lavakoomikon mielestä 
nimeltään Matti Rattikeikka, syömme- 

hän usein korvia leivällä - emmekä 
missään tapauksessa peitä pattereita. 

Kirjoittaja on Tukholman vliopiston suomen 
kielen osaston tutkijaja opettaja. 

Ideakirja suomen 
elvyttä m iseksi 

Paula 
Ehrnebo 

ja 
Birgitta 

Romppanen 

Alkukesästä julkaistiin Leena Hussin 
kirjoittama kirjanen Puhutaanko suo-
mea? Ideoita suomen kielen elvytykseen. 
Julkaisu on ilmestynyt yhteistyössä Mä-
lardalenin korkeakoulun Suomen kielen 
ja kulttuurin keskuksen ja Uppsalan yli-
opiston Hugo Valentin -keskuksen kans-
sa. Koska kirjasen alkuvaiheet juontavat 
Ruotsinsuomalaisesta kiehlautakunnasta, 
on paikallaan kertoa hieman sen taustas-
ta. 

Kirjasen alkusanoissa ilmoitetaan, 
että idea elvytyksen käsikirjan laatimi-
sesta syntyi Ruotsinsuomalaisessa kie-
lilautakunnassa. Se idea, joka Kielilau-
takunnassa syntyi, ej kuitenkaan ollut 
idea elvytyksen käsikirjasta vaan kie-
lipoliittisesta toimintaohjelmasta. Toi-
mintaohjelman esikuva oli saatu vähän 
aikaisemmin ilmestyneistä selvityksistä 
Mål i mun ja Tänk om, joissa esitettiin 
kokonaisvaltaisia toiniia ruotsin aseman 
parantamiseksi Ruotsissa ja Suomessa. 
Tarkoituksena oli nimenomaan laatia 
ruotsinsuomea varten ohjelmaehdotus, 
joka käsittäisi kaikki kielen käyttö- 
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alueet. Mukana piti luonnollisesti olla 
myös yhteiskunnan vastuu. Siksi onkin 
vahitettavaa, että tämä aspekti on jätetty 
kokonaan käsittelemättä. 

Työryhmä 
Toimintaohjelmaa varten perustettiin 
vuonna 2003 kiehipoliittinen työryh-
mä, jonka puheenjohtaja oli kieli-
lautakunnan puheenjohtaja Birgitta 
Romppanen ja sihteeri lautakunnan 
toiminnanjohtaja Paula Ehrnebo. Hej-
dän lisäkseen työryhmään kuuluivat 
Satu Gröndahi, Leena Huss, Raija 
Kangassalo, Helena Kivisaari ja Jarmo 
Lainio. Leena Huss Iupautui kirjoitta-
maan ohjehman luonnoksen. 

Puheenjohtaja ja sihteeri hakivat 
avustuksia Ruotsin ja Suomen hahli-
tuksilta samoin kuin useista eri rahas-
toista. Avustuksia ei saatu Ruotsista 
eikä Suomesta. Mutta Pohjoismainen 
kielineuvosto myönsi hankkeeseen 
noin 200 000 kruunua. Kielilauta-
kunta teki Uppsalan yliopiston kans- 



sa sopimuksen, jonka mukaan Leena 
Huss käyttäisi vajaan vuoden aikana 
30 prosenttia työajastaan ohjelman 
laatimiseen 

Hanke viivästyi odottamattomien 
tapahtumien vuoksi, mutta Pohjois-
maisen kielineuvoston kanssa tehdyn 
sopimuksen mukaan Kielilautakunnan 
oli raportoitava rahojen käyttö nom 
vuoden kuluessa niiden myöntämises-
tä. Rahat maksettiin Uppsalan yliopis-
tolle sen kanssa tehdyn sopimuksen 
mukaan. 

Ruotsinsuomalaisen kielilautakun-
nan toiminta siirrettiin heinäkuussa 
2006 Kielineuvostoon. Tässä vaiheessa 
ohjelmaa varten ofi tehty ensimmäinen 
hahmotelma. Kielineuvoston silloinen 
johtaja ci halunnut Kiel ineuvoston 
jatkavan Kielilautakunnan kesken jää-
nyttä hanketta, mutta työntekijät saivat 
osallistua työhön. Tällöin Ruotsinsuo-
malaisten valtuuskunta ryhtyi hank-
keen päämieheksi. 

Kielilautakunnan puheenjohtaja ja 
työntekijät olivat ensimmäisen hah-
motelman saatuaan ehdottaneet siihen 
erilaisia korjauksia. Eräitä ehdotuksia 
oli otettu huomioon toisessa versios-
sa, mutta ci mielestämme riittävästi. 
Uuden vaiheen aikana työryhmää oh 
vaikea saada koolle, puheenjohtajan 
monista yrityksistä huolimatta se ko-
koontui vain pari kertaa. 

Miksi hyvä hanke el toteutunut 
Me emme tiedä, miksi Ruotsinsuoma-
laisen kielilautakunnan aluhle panema 
kielipoliittinen toimintaohjelmahanke 
kutistui ruotsinsuomalaisille suunna-
tuksi ideakirjaksi. Sitä päätöstä ej teh-
ty ainakaan työryhmässä. 

Kaikki suomen elvyttämiseen täh-
täävät julkaisut ja toimet ovat toki 
tärkeitä. Mutta nyt ilmestynyt ideakir-
jakin olisi vaatinut jämäkämmän edi-
toinnin. Mukana on nimittäin lukuisia  

itsestäänselvyyksiäja aasinsiltoja,jot-
ka antavat paikoin hieman naiivin vai-
kutelman. Suomen kielikin kaipaisi 
loppusilausta: terminologia ci ole täy-
sin johdonmukaista ja sanajärjestykset 
ovat vähistä varsin outoja. 

Kirjasen ruotsintajan olisi kannat-
tanut kääntää teksti huomattavasti 
vapaammin. Nyt ruotsinnos noudattaa 
hyvin orjallisesti suomenkielistä teks-
tiä, minkä vuoksi lopputulos jää kään-
netyn makuiseksi. 

Meitä jäi myös kovasti ihmetyttä-
mään, miksi Kieliviestiä ci mainita 
lainkaan. Meistä Kieliviesti on suo-
men kielen elvyttämisen kannalta 
vähintään yhthi tärkeä kuin ne mum-
kin lehdet, joiden kuva on viestimistä 
kertovan jakson yhteydessä. Nimen-
omaan juuri Kieliviestin avulla ruot-
sinsuomalaiset saavat tietoa uusista 
termisuosituksista ja muista kielen-
käyttöön liittyvistä seikoista. 

Kirjasen lopussa on suomen kie-
len kannalta tärkeiden verkkosivu-
jen osoitteita. Siitä syystä kirjasen 
suomenkiehisessä osassa olisi myös 
pitänyt antaa Kiehineuvoston suomen-
kielinen osoite, joka johtaa suoraan 
suomenkiehisehle sivuhle. 

Olemme ehdottomasti sitä mieltä, 
että Ruotsissa käytettävää suomen 
kieltä varten on pikimmiten laaditta-
va samantyyppinen toimintaohjelma, 
joka on tehty useita muita Pohjois-
maissa käytettäviä kiehiä varten. 

Fil. tri Paula Ehrnebo oli Ruotsinsuomalaisen 
kielilautakunnan c'siniies 1988-2006 ja run-
des ta 2006 l'uoteen 2009 Kielen ja kansan-
perinteen tutkimuslaitoksen varajoh tala ja 
.uo,nen kielen huollaja. ErneritaproR'ssori 
Birgitta Rotnppanen oli Ruotsinsuamalaisen 
kielilautakunnan varapuheenjohtaja 2001-
2002 ja puheenjohtaja 2003-2006. 
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Niln Iehdet putoo... 

Kieliviesti esitteli kymmenen vuotta sitten Ruotsissa ilmestyvät 
suomenkieliset lehdet ja suomenkieliset sivut. Vuoden 2001 alussa 
Ruotsissa ilmestyi 12 suomenkielistä painettua lehteä, nyt niitä on 
kahdeksan. Suomenkielisiä sivuja oli kolmessa päivälehdessä, nyt 
vain yhdessä. 

Marja 
Räihä 

Ruotsinsuomalainen 
Perustettu 1964 Ruotsinsuomalaisten 
Keskusliiton Iehdeksi, nyt yksityisessä 
omistuksessa. Ilmestyy tabloid-kokoise-
najoka torstai. Levikki 10 600. Vastaava 
julkaisija ja päätoimittaja Tapani Kekki. 
www.ruotsinsuornalainen.com  

Elävät kivet! Levande stenar 
Tukholman Suomalaisen seurakunnan 
jäsenlehti. Perustettu 1967 tiedotteeksi, 
nyt kaksikielinen aikakauslehti. Painos 
8 500,jaetaan jäsenille viisi kertaa vuo-
dessa. Vastaava toimittaja ja päätoimit-
taja Peter Träisk. 
www.finskajbrsamlingen .se  

Liekki 
Ruotsinsuomalaisten kirjoittajien yhdis-
tyksen (RSKY) lehti. Perustettu 1976. 
Aikakauslehti. Ilmestyy neljä kertaa 
vuodessa. Levikki 300. Vastaava toi-
mittaja ja päätoimittaja Satu Gröndahi. 
www.liekki.se  

Sheriffi /Sheriff 
Julkaisija göteborgilainen kulttuu-
riyhdistys Sheriffi. Perustettu 2009. 
Kaksikielinen aikakauslehti. Ilmestyy 
neljä kertaa vuodessa. Painos 1 500. 
Irtonumeromyynti Pressbyrån myyn-
tipisteet. Vastaava toimittaja ja päätoi-
mittaja Sanna Posti Sjöman. 
www.sheriffi se 

Yks'Kaks 
Julkaisija Mälarinlaakson Ruotsin-
suomalaisen Kulttuurin Tuki. Perus-
tettu 1993. Toimii myös seurojen jä-
senlehtenä. Aikakauslehti. Ilmestyy 
10 kertaa vuodessa. Vastaava toimit-
taja Janne Sjöstedt, päätoimittaja Esa 
Salomaa. www.ykskaks .se  

Suur-Tukholma 
Informaatioyhdistys Suur-Tukholman 
julkaisu. Perustettu 1989. Vuosittain 
kaksi tabloid-numeroa, painos 10 000, 
ja kaksi A5-kokoista lehteä jäsenille. 
Vastaava julkaisija: Oiva Kilpeläinen. 
www.suur-tukholma se 

ruotsi e 
Perustettu 2005. Sisältää RSKL-leh-
den sekä Ruotsinsuomalaisten Kes-
kusliiton piirien lehdet. Ilmestyy neljä 
kertaa vuodessa tabloid-kokoisena. 
Painos 9 000. Jaetaan jäsenille, myös 
tilattavissa. Vastaava julkaisija Mirja 
Huusko. www.ruotsi.se  

Haparandabladet / Haaparannanlehti 
Lehti ilmestyy kaksi kertaa viikossa 
tabloid-kokoisena. Kuusi suomenkie-
listä sivua. Levikki 4 300 ja lukijoita 
noin 16 000. www.haparandabladet.se  

Tukholma.NET  
Julkaisija Tukholman ystävät -yhdis-
tys. Perustettu 2000. Kuukaudessa 
3 000-4 000 käyntiä. Vastaava toimit-
taja Mirja Huusko. www.tukholma.net  

Portti.se 
Internet-sivusto. Perustettu 2010. 
Kuukaudessa 5 600 käyntiä. Julkaisi-
ja ja vastaava toimittaja Jukka Helin. 
www.portti .se  

Ajan Ääni 
Julkaisija Ruotsin Suomenkielisten 
Näkövammaisten Liitto, RSNL. Pe-
rustettu 1996. CD-Iehti jaetaan yli 
800 jäsenelle 6-8 kertaa vuodessa. 
Vastaava toimittaja Kaarina Pitkänen. 
www.finskasynskadade se 
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Kieliviesti 
Julkaisija Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos, Kielineuvosto. Perustettu 
1979 (Ruotsinsuornalainen kielilautakunta). Näytcnumero ilmestyi 1980,ja 
vuodesta 1981 lehti on ilmestynyt neljä kertaa vuodessa. Ti1aajamär1i kasvoi 
ensirnmäisen kymmenen vuoden aikanaja oli enimmilläiin 1 100. Nykyään 
painos on 800. SyksylIli 2009 Iehteen hisättiin neijli rneänkielen sivua. Vastaava 
toimittaja ja päätoimittaja Hannele Ennab. www.kielineuvosto.se  
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Elvytysavustukset jaettu 
Hallituksen myöntämät 3,4 miljoonaa kruunua kansallisten vähemmis-
tökielten elvytykseen on nytjaettu. Avustusten myöntäminen annettiin 
Kielten ja kansanperinteen tutkimuslaitoksen tehtvksi,ja valmisteleva 
työ tehtiin Kielineuvostossa. Avustuksia myönnettiin mm. lasten ja ai-
kuisten yhteisiin kielileireihin, aikuisten kieltenopetukseen, eri-ikäisille 
tarkoitettuihin puuhatempauksiin, lasten ja nuorten lukuharrastuksen 
kasvattamiseen, teatteriesitysten ja radio-ohjelmien tekemiseen, kirjojen 
ja lehtien tekoon sekä opetusmateriaalin valmistamiseen. Avustushake-
muksia tuli kaikilta viideltä kansalliselta vähemmistöltä,ja yhteenlas-
kettu hakusumma ylitti jaettavan summan moninkertaisesti. Avustuksia 
pystyttiin myöntämään vain kolmasosalle hakijoista,ja moni hakija 
joutuikin pettymään odotuksissaan. Toivottavaa onkin, että elvytysvaroja 
myönnetään myös ensi vuodeksi ja että varojen myöntämisestä tulisi 
aikaa myöten pysyvä käytäntö. 

Ruotsinsuomalaiset kirjamessut 

Aika: Lauantai 16. lokakuuta kello 11-17 
Paikka: Suomen instituutti, Tukholma 

Ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden esittelyä ja myyntiä. Ammatti-
kustantamoittenjulkaisujaja omakustanteita. Esillä myös ruotsin-
suomalaiset mediat. 

Kustantamo Finn-kirja julkaisee messuilla kaksi uutuusteosta, 
ja Kielineuvosto esittelee mm. valmisteilla olevaa sosiaalialan 
sanastoa. 

Kirjailijavieraana Kjell Westö Suomesta. 

Lukusopessa voi lukea omia tekstejään, ja Tarinapaja tarjoaa 
tilaisuuden kerrontaan. 

Keskustelua ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden markkinointi-
mahdollisuuksista alustuksien pohjalta. 

Lapsille on omaa ohjelmaa! Messupäivää värittävät musiikki-
esitykset. 

Järjestäjät: Finn-kirja ja YYA-verkosto, Suomen instituutti 
ja RSKY. Taloudellista tukea messuille on myöntänyt Valtion 
kulttuurineuvosto. 

Ohjelma on nähtävissä mm. sivuilla 
www.qmanus.com  ja www.finlandsinstitutet .se. 

Vapaa pääsy 
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Virastojen verkkosivustot 
sopeutettava monikielisyyden 

tarpeisiln 
Yhä useammat käyttävät internetiä tiedon ja palvelujen saamiseen. 
Jotta kukaan ej joutuisi ulkopuoliseksi, viranomaisten täytyy 
tehdä verkkosivustoilleen pääsy esteettömäksi kaikille, ej vain 
ni ille, joiden äjdinkieli on ruotsi. 

Rickard 
Dome/ 

Ruotsin kielitilanne on muuttunut dra-
maattisesti viime vuosikymmeninä ja 
sen myötä ovat myös viestinnän tar-
peet muuttuneet. Maahanmuutto on 
kasvanut ja arvioiden mukaan Ruot-
sissa käytetään tätä nykyä yli 1 50:tä 
kieltä. Yli miljoonalla asukkaalla on 
ulkomaalaistausta ja monet heistä pu-
huvat äidinkielenään muuta kieltä kuin 
ruotsia. 

Viidellä kielellä on Ruotsissa kansal-
lisen vähemmistökielen asema. Nämä 
ovat suomi, jiddi, meänkieli, romani 
ja saame. Lisäksi ruotsalaisella viitto-
makielellä on vastaava asema. 

On yhä tärkeämpää ymmärtää, miten 
kielitilanne ja sen mukana viestintä-
tarpeet ovat muuttuneet. Erityisen tär-
keää se on virastoilje, kun ne pyrkivät 
levittämään tietoa toiminnastaan ja 
palveluistaan nykyajan monikulttuu-
risessa ja monikielisessä yhteiskun-
nassa.  

kaupungin ja monia muita Mälardale-
fin kuntia. 

Ruotsi on tosin Ruotsin pääkieli, yh-
teinen kieli,jota on voitava käyttää yh-
teiskunnan kaikilla aloilla ja kaikissa 
yhteyksissä viranomaisiin, mutta kan-
sallisilla vähemmistöillä on myös oike-
us kommunikoida viranomaisten kans-
sa vähemmistökielellä. Tämä koskee 
erityisesti niitä, jotka asuvat suomen, 
meänkielen ja saamen hallintoalueilla. 
Mutta ej vain siellä: valtiolla, kunnilla 
ja niiden työntekijöillä on kaikkialla 
Ruotsissa velvollisuus täyttää vähem-
mistöjen toivomukset, edistää niiden 
kielenkäyttöäja tehdä kielet näkyviksi. 
Sama koskee ruotsin viittomakieltä. 

Muita Ruotsin kieliä täytyy voida saa-
da käyttää viranomaisyhteyksissä tar-
vittaessa. Viranomaiset ovat velvollisia 
huolehtimaan siitä, että välttämätön 
yhteiskuntatiedotus ja yhteiskuntapal-
velu ovat kaikkien Ruotsin asukkaiden 
käytettävissä samoin ehdoin. 

Kielelliset tarpeet ja oikeudet 
esillä 
Yhä monisälkeisempi kielitilanne on 
herättänyt tarpeen selvittää eri kielten 
suhteet toisiinsa. Lisäksi on määritel-
tävä viranomaisten vastuu kielistä ja 
kielten käytöstä Ruotsissa. Viime vuo-
den heinäkuussa Ruotsi sal kielilain. 
Tammikuussa tull uusi laki kansallisis-
ta vähemmistöistä ja vähemmistökie-
listä,ja laki vahvisti vielä omasta puo-
lestaan kansallisten vähemmistökielten 
asemaa. Samalla laajennettiin Pohjois-
Ruotsin aikaisempaa suomen kielen 
hallintoaluetta käsittämään Tukholman 

Kun viranomaiset laativat viestintä-
taktiikkaansa, niiden on siis otettava 
huomioon sekä asukkaiden kielelliset 
tarpeet että heidän kielelliset oikeu-
ten sa 

Uusia keinoja tarpeiden 
täyttämiseen 
Internetin kehittyminen on avannut 
uusia mahdo!lisuuksia kielellisten tar-
peiden ja oikeuksien huomioonotta-
misessa. Verkossa on chatteja, blogeja 
ja muita soslaalisia medioita, jotka 
luovat uusia viestimismahdollisuuk- 
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sia. On myös kieliteknologisia apu-
välineitä, kuten sähköisiä sanakirjoja, 
automaattista tekstinlukua ja käännös-
toimintoja. 

Mitä paremmin käytettävissä olevat 
keinot tunnetaan, sitä paremmin tar-
peisiin voidaan vastata: puheena ja 
tekstinä, erityisellä selkokielellä, ruot-
salaisella viittomakielellä, kansalli-
silla vähemmistökielillä, englanniksi, 
espanjanksi, arabiaksi, somaliksi tai 
jollakin muulla kielellä. 

Viranomaisen, joka ei pysty vastaa-
maan tämän tilanteen vaatimuksiin, 
voi olla vaikea täyttää velvollisuu-
tensa informaation ja yhteiskunta-
palvelun välittämisessä. Jos pääsyä 
viranomaisten verkkosivuille ej tehdä 
esteettömäksi kaikille, on vaara, että 
moni jää ulkopuoliseksi. Kun interne-
tin merkitys tiedotuksen, viestinnän ja 
yhteiskuntaan osallistumisen paikkana 
kasvaa, demokraattinen yhteiskunta 
joutuu suuren haasteen eteen. 

Monikielinen verkkotiedotus 
Tähän mennessä verkkosivustojen es-
teettömyys on etupäässä kohdistettu 
toimintarajoitteisille ja äidinkieleltään 
ruotsinkieliselle ikääntyneelle väes-
tölle. On esimerkiksi huolehdittu sii-
tä, että merkkien kokoa täytyy voida 
muuttaa helposti ja että informaatiota 
täytyy saada helposti ymmärrettävällä 
ruotsilla ja ääneen luettuna. Erittäin 
vähän on sen sijaan tehty muuta kieltä 
kuin ruotsia äidinkielenään puhuvien 
tilanteen parantamiseksi. Nykyisissä 
verkkosivustojen esteettömyyttä kos-
kevissa ohjeissa on vain vähän tai ej 
ollenkaan neuvoja siitä, miten viran-
omaisten tiedotus saavuttaisi muut 
kuin ruotsia äidinkielenään puhuvat. 

Nyt on kuitenkin alkanut näkyä 
esimerkkejä siitä, että viranomaisten 
ja niiden asiakkaiden väliseen inter-
netviestintään on kehittymässä moni-
kielistä ajattelua. Yksi esimerkki on 
verkkosivusto Ny i Gävleborg. Se on 
tarkoitettu uusille asukkaille ja siinä 
on yhteiskuntatiedotusta 15 kielellä. 
Koko sivusto on julkaistu ruotsiksi ja 
selkoruotsiksi, mutta myös arabiak- 

si, arameaksi, burmaksi, englanniksi, 
espanjaksi, eteläkurdiksi, persiaksi, 
pohjoiskoreaksi, ranskaksi, somaliksi, 
tigrinjaksi ja turkiksi ja venäjäksi. 

Lisiiksi on nähtävissä, että kansal-
lisilla vähemmistökielillä tiedotetaan 
entistä enemmän. Esimerkiksi valtio-
päivien verkkosivuilla on tietoa jiddiiin 
ja suomen kielellä, meänkielellä, roma-
nin ja saamen kielellä ja ruotsalaisella 
viittomakielellä. Tukholman kaupungin 
verkkosivustolta saa nyt tietoa myös 
suomeksi, samoin joidenkin muiden-
km, äskettäin suomen kielen hallinto-
alueeseen liittyneiden kuntien sivus-
toilta. 

Tietoa ja periaatteita puuttuu 
Myönteiset esimerkit ovat kuitenkin 
vielä toistaiseksi poikkeuksia. Useiden 
hallintoalueen kuntien verkkosivuilla 
ej edelleen ole mitään tietoa kansal-
lisilla vähemmistökielillä, ja jos on, 
se on riittämätöntä. Edes hallituksen 
omalla sivustolla regeringen.se  ej, 
kummallista kyllä, ole mitään tietoja 
näillä kielillä. 

Tukholman kaupungin aloitussivul-
la ej sille,joka ej osaa ruotsia, englan-
tia tai suomea, ole tarjolla muuta kuin 
hakukoneisto Googlen automaattinen 
käännöstoiminto,johon ej voi luottaa. 
Vanhustenhuoltoa koskevilla sivuilla 
sitä vastoin on tietoa noin kymmenel-
lä kielellä. Voi vain kysyä, miten käyt-
täjät löytävät näille sivuille, kun niistä 
on aloitussivulla tietoa vain ruotsiksi. 

Ongelmana ej ensisijaisesti ole ra-
han puute. On vaikea uskoa, että on 
vain suurten taloudellisten resurssien 
ansiota, että Kronobergin maakärä-
jät pystyvät ymmärrettävien tekstien, 
heippolukuisen tiedotuksen, automaat-
tisen tekstinluvun ja viittomakielivide-
oiden lisäksi tarjoamaan tiedotusta 22 
eri kielellä. 

Virastojen verkkosivuilla silmään 
pistääkin eniten osaamisen ja yhteis-
ten periaatteiden puute. Ej tiedetä, 
miten viestintätilanne ratkaistaan 
monikielisestä näkökulmasta. Mille 
kielille pitää kääntää? Millaista tietoa 
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pitää kääntää ja kuinka paljon? Mi-
ten käännökset esitetään sivustoilla? 
Millainen käytäntö on kansallisten 
vähemmistökielten ja ruotsalaisen 
viittomakielen osalta? Kuinka voi tie-
tää, että käännösten laatu on riittävä? 
Mitä apuvälineitä on käytettävissä? 
Mitä kielilaki sanoo? 

Ohjeita monikieliseen 
tiedottamiseen 
Kysymyksiä on paljon,ja ne ovat vai-
keita. Neuvojen ja ohjeiden tarve on 
suuri. Se tiedetään varsinkin Kielen 
ja kansanperinteen tutkimuslaitoksen 
Kielineuvostossa, Tukholman läänin 
Iääninhallituksessa ja Saamelaiskärä-
jillä, joiden puoleen monet kääntyvät 
saadakseen neuvoja kielilakia ja vä-
hemmistölakia koskevissa kysymyk-
sissä. 

Niinpä usean viranomaisen ja kie-
likonsuittien yhteistyönä on laadittu 
opas,jossa on ohjeita siitä, miten verk- 

kotiedotuksessa voi toimia niin, että 
otetaan huomioon kielelliset tarpeet ja 
oikeudet,ja voidaan hyödyntää käytet-
tävissä olevia tekniikan apukeinoja. 

Ohjeiden mukaan on selvää, että 
kaikki tiedotus ja palvelu täytyy an-
taa ruotsin kielellä, jota kaikki ym-
märtävät. Tämä merkitsee myös, että 
ruotsinkielistä informaatiota täytyy 
olla saatavissa eri muodoissa en tar-
peisiin: selkokielellä, äänitiedostoina, 
pistekirjoituksella, kuvina ja videofil-
meinä. 

Ohjeista ilmenee, minkälainen in-
formaatio täytyy julkaista kansalli-
silla vähemmistökielillä. Niistä saa 
tietää, mikä on paras tapa tehdä tiedo-
tuksesta esteetöntä viittomakielisil!e 
videofilmien avulla ja miten ajatella, 
kun tiedotetaan muilla kielillä kuin 
ruotsilla. Ohjeet perustuvat Ruotsissa 
käytettävissä oleviin äidinkieltä ja en 
ryhmien kielellisiä tarpeita koskeviin 
tilastoihin. 
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Oppaassa on myös vihjeitä siitä, mi-
ten voi toimia, jotta käännösten laatu 
on tasoltaan riittävä, kuinka verkko-
sivusto sopeutetaan standardeihin ja 
esteettömyyden teknisiin vaatimuk-
siin ja kuinka teknisiä apuneuvoja voi 
käyttää sivuston muokkaamisessa es-
teettömäksi. Lisäksi siinä on viittauk-
sia käsikirjoihin, raportteihin, hyviin 
esimerkkeihin ja muihin asiaarikuulu-
viin resursseihin, kuten verkkosivus-
tolle www.minoritet.se, jossa on tieto-
ja kansallisista vähemmistöistä. 

Uusia haasteita 
Monikielisessä viestinnässä ej ole kyse 
valmiin reseptin noudattamisesta, vaan 
siitä, että oppii analysoimaan viestin-
tätilannetta ja ottamaan selvää kunkin 
tapauksen yksittäisistä vaatimuksista. 
Miltä tilanne näyttää omassa kunnas-
sa? Ketkä ovat kohderyhmänä? Mitä 
tiedotus- ja palvelutarpeita eri vastaan-
ottajaryhmillä on? Millä keinoin tavoit-
teeseen pääsee parhaiten? 

Ruotsin kielitilanne on monisäikei-
nen; on sekä monia huomioon otettavia  

kielellisiä tarpeita että uusia teknisiä 
mahdollisuuksia, joilla tarpeita voi-
daan täyttää. Uudet viestinnän ehdot 
asettavat demokraattisen yhteiskunnan 
uusien haasteiden eteen. Yhtäältä mej-
dän on huolehdittava siitä, että kaikki 
saavat tarvittavat kielelliset ja tekniset 
taidot, toisaalta siitä, että informaatio 
ja palvelut saatetaan kaikille esteettö-
mään muotoon ottamalla huomioon 
kielelliset tarpeet ja oikeudet ja hyö-
dyntämällä käytettävissä olevia tekni-
siä apukeinoja. 

Kun internetissä otetaan huomioon 
monisäikeiset kielelliset tarpeet ja oj-
keudet, kaikki pääsevät osallisiksi di-
giyhteiskunnasta kohtalaisen samoin 
ehdoin. 

Kirjoittaja on Kielen ja kansanperinteen tut-
kimuslaitoksen Kielineuroston ruotsin kielen 
huoltaja ja kieliieknologiavastaava. 

Suomennos: Hannele Ennab 

Opas on luettavissa osoitteissa http://www.sprakradet.se/flerspråkig-vägledning  ja http://www. 
sprakradet.se/6397.  

Kielineuvoston raporttisarjassa ilmestyi tiinä vuonna Rickard Domeijin kirjoittama En språkpolitik 
för internet. Siinä käsitellään rnternettiedotuksen kielitilannetta Ruotsissa ja ehdotetaan toimia,joil-
la tiedotus voidaan tehdä myös kansallisten vähemmistöjen ja muita kieliä kuin ruotsia äidinkiele-
nään puhuvien saavutettavaksi. Raportin voi tilata Kielineuvostosta. Se maksaa 125 kruunua. 

cl 
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Uudissanojaja ajan ilmiöitä 

Marjatta 
Vilkamaa-
Viitala 

Yhteiskunnan osa-alueiden pienetkin 
muutokset näkyvät kielessii, ja sano-
misen mallit vaikuttavat kirjoittajien 
sananvalintaan. Tuttua on, että yksi 
yleisimmi stä uuden sanan tyypeistä 
on yhdyssana, useimmiten yhdyssub-
stantiivi. 

Yhteiskuntaelämän kirjo taloudes-
ta työmarkkinoihin ja koulutuksesta 
päivänpolitiikkaan on laaja, ja se nä-
kyy myös siinä alan sanastossa, joka 
lehtiteksteistä ja päivänpuheesta on 
sanastettu Kielitoimiston sanakirjan 
seuraavaa laitosta varten. 

Talouden monet kasvot 
Yksi viime vuosien suosikkisana on 
amerikkalaislähtöinen huomioralous, 
ilmiö, jossa julkisuuden hallinta ja 
siinä paistattelu ohittaa itse sisällön. 
Yhdyssanan loppuosa -talous tuntuu 
antavan mallia yhä uusille talouksil-
le: puhutaan pudokastaloudesta, kun 
"vääriin" tehtäviin koulutetut putoa-
yat yhteiskunnallisen systeemin ulko-
puolelle (engl. dropout economy; vrt. 
koulupudokas 'oppilas jolta on jäänyt 
peruskoulun oppimäärä suorittamatta 
ja päästötodistus saamatta'). Tari-
natalous viittaa siihen, että yltäkyl-
läisyydessä elävät ihmiset ostavat pi-
kemminkin mainosten tarinoita kuin 
tavaroita, hittitalous siihen tiedonvä-
lityksen nopeuteen, myös spekulaatio-
nopeuteen, jonka bitteinä tapahtuva 
tiedonsiirto mahdollistaa. Vanhastaan 
tuttu kasinotalous on riskialttiisiin si-
joituksiin perustuva talous, joka siten 
mahdollistaa myös keinottelun, kup-
latalous kertoo yleisluonteisemmin 
edellisen kaltaisen epävarmalla poh-
jal la olevan talouden ominaisuuksis-
ta, spekulaatiotalous viittaa suoraan 
siihen, mistä joitakuita on syytä epäil-
lä. 

kielessä turvallista sijoituskohdetta: 
joskus se on esimerkiksi Sveitsin fran-
gi, joskus jokin tietty rahastosijoitus, 
ja kaikkien vaikeiden aikojen turva-
sataina on ollut kulta. Kuvailmaus-
ten kestosuosikkeja tapaa varsinkin 
pörssistä puhuttaessa: siellä tapahtuu 
noikahdus tai kurssiluisu tai se niiaa 
syvään - konkreettista syväänniiausta 
harvoin muualla tapaakaan. Metafora 
ryydittää rutikuivaakin sanomaa. 

Talous-sanan kaltainen generaatto-
ri yhdyssanan loppuosana on myös 
sana -indeksi, joka tarkoittaa tilastol-
lista muutosta ilmaisevaa suhdelukua. 
Yhteiskunnan ja varsinkin talouden 
muutoksia kuvaavat monet hyvin-
kin tilapäisen kielenkäytön indeksit. 
Takavuosien hampurilaisindeksi on 
peräisin brittiläisestä The Economist 
-lehdestä, joka on leikkimielisesti 
tutkinut hampurilaisen hinnan avulla 
eri valuuttojen ostovoimaa. Asialli-
sesti epätarkkoja mutta muodoll isesti 
hyvinkin täsmällisiä ilmaisimia ovat 
helmaindeksi (naisen hameen pitkä 
helma ennustaa huonoa talouskautta, 
lyhyt hyvää) ja huulipunaindeksi: kos-
metiikan myynti kasvaa, kun talous 
menee alamäkeä. Indeksi on vahvasti 
mallia antava sana, ja tarpeeseen kuin 
tarpeeseen keksitään uusi indeksi. 

Tempputyöllistämisestä 
köyhyystaskuun 
Vakavajajatkuva ongelma työttömyys 
tuo keskusteluun uutta sanastoa. Kun 
puhutaan tempputyöllistämisestä, kri-
tisoidaan sitä, miten esimerkiksi nuo-
ria työllistetään vain tilapäisesti tai 
näennäisesti, tilastojen kaunistami-
seksi. Puhe työmarkkinakunnosta on 
tunteeton näkökulma ihmisen työky-
kyyn, kun kysymyksessä on sairau-
den jälkeen töihin palaavan työkyvyn 
arviointi. 

Englanninkielisten sitaattilainojen 
lisäksi talouselämän sanastolle tyypil-
lisiä ovat myös kuvalliset kotoperäi-
set tai lainatut ilmaukset. Esimerkiksi 
turvasatamalla tarkoitetaan talouden 

Sanaa sosiaaliasiamies ej ole vielä 
vuoden 2008 Kielitoimiston sanakir-
jassa. Näitä työntekijöitä, joiden teh-
tävänä on sosiaalitoimen asiakkaiden 
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avustaminen ja heidän etujensa valvo-
minen, on ollut Suomen kunnissa jo 
joitakin vuosia. Heille on täyttä totta 
sosiologien puhe köyhyystaskuista, 
köyhyyden keskittymisestä kaupun-
kien tietyille alueille. Samoissa yhte-
yksissä käytetään myös sanaa segre-
gaatio. Sillä kuvataan muun muassa 
ilmiötä, jossa tietyt väestönosat eriy-
tyvät omille asuinalueilleen. 

Työmarkkina-asiat ovat yhteiskun-
nallisen keskustelun keskiössä aina-
kin kerran vuodessa. Tupopöytä tun-
netaan tulopoliittisten neuvottelujen 
pitopaikkana. Viime aikoina on pu-
huttu raamituposta, kun on tarkoitettu 
paikkaratkaisun yleislinjaa, joka jättää 
tilaa myös alakohtaisille ratkaisuille. 
Toinen asia on, että työnantajakeskus-
järjestö ha!uaisi tupopöydän kokonaan 
historiaan. 

Arka keskustelunaihe on myös maa-
hanmuutto, erityisesti vaalien lähesty-
essä. Tvöperusteinen maahanmuutto 
kuumentaa tunteita vain, jos se astuu 
omien kansalaisten etujen yli. Nyt 
vallitsee kuitenkin yhteiskuntarauha, 
yhteiskunnan vakaaja rauhallinen tila. 
Se perustuu yhteiseen sopimukseen, ej 
pakkoon, kuten on laita valvontayh-
teiskunnassa, joka valvoo kansalais- 

tensa elämää heidän perusoikeuksien-
sa kustannuksella. 

Vanhoja sanoja, uusia 
käyttöyhteyksiä 
Ripaus lääketieteen, musiikin tai ta-
loustieteen asiantuntijuutta siirtyy 
arkitekstiinkin, kun siinä välähtää 
instrumentti. Asiantuntijayhteyksistä 
tuttu sana on suomessa, ehkä vieraan 
mallin mukaan, laajentunut merki-
tykseltään: instrumenteista puhutaan 
silloinkin, kun pelkkä väline tai apu-
keino riittäisi (neuvotteluinstrumentti, 
juridinen ohjausinstrumentti, va/ian-
käytön instrumentit). 

Samoin horisontti ja ilmasto on 
liukkaasti omaksuttu suomen kielen 
käyttäjien arsenaaliin: puhutaan hon-
sontista, kun tarkoitetaan tulevaisuu-
dennäkymiä (odotus-, sijoitushori-
sontti), ja ilmastosta, kun tarkoitetaan 
ilmapiiriä (organisaatioilmasto). 

Vanha sana on myös haasteellinen. 
Vaikuttaa siltä, että se olisi aivan viime 
aikoina otettu uudenlaiseen käyttöön: 
sosiaalitoimen asiakas voi olla haas-
teellinen (tai haastava), uudet tehtävät 
ovat haasteellisia. Tosiasiassa tämä 
lempeän peittävä haasteellisen merki- 

Kirjoittaja on Kotuksen, Kotimais ten kielten 
tutkimuskeskuksen, tutkija. Toukokuussa hän 
kävi Kielineuvoston kielenhuoltoseminaarissa 
kertomassa mm. ju uri uudissanoista 

p;opöytä ja raamitupo palaavat 

L vuosittain keskustelujen 
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Uusperheet sanakirjassa 

Ra tja 
Kangassalo 

Suomessa ilmestyi viime vuonna 
tuiki tärkeä, monien kaipaama sa-
nakirja, Anne Kurjen toimittama 
Uusperhe—suorni-sanakirja eli kuinka 
tulkita uusperheellisen sanavalintoja 
selkokielelle. Kysymyksessä ej ole 
aivan tavallinen sanakirja, sillä sii-
tä puuttuu systematiikka; sanat eivät 
esimerkiksi ole aakkosjärjestyksessä 
vaan esiintyvät teemoittain. Toisaalta 
sanakirjassa on pitkiäkin tulkintajak-
soja, jotka eivät ole varsinaisia sana-
artikkeleita vaan kertovat kulloisesta-
kin asiasta enemmän. 

Erolapsisra täytyy pitää huolta, ja 
joskus huolenpito saattaa olla liioi-
teltua. Erityisesti etävanhempi saattaa 
sirku stella, eli hän paapoo ja hössöt-
tää ja tekee kaiken mitä lapsi pyytää 
tekemään, antaa tälle mm. itkupilli-
mehua. Helikopteriäiti on ylihuoleh-
tiva, ja curling-vanhempi syyllistyy 
kurlaukseen eli pyrkii poistamaan 
lapsensa elämästä kaikki esteet, ettei 
tämä pahoittaisi mieltään. Vastakohta 
on käki, vanhempi jokajättää lapsensa 
kokonaan toisen vanhemman hoitoon 
ja hylkää perheensä. 

Uusperheellä tarkoitetaan uusio-
perhettä, josta käytetään myös nimeä 
rnosaiikkiperhe, siis perhettä, joka on 
muodostunut hajonneiden perheiden 
jäsenistä. Uusperheen vanhemmilla 
on takanaan entisiä puolisoita, exiä, 
ja nykyinen puoliso on nyxä tai uusi 
onni eli lyhyesti UO. 

Exä saattaa olla hankalakin, riesa. 
Miehen exää sanotaan naakaksi. Pub-
naakka pyrkii tukahduttamaan kateu-
den- ja ilkeydentunteensa, mutta usein 
hänen luontonsa paljastuu ,joustonaak-
ka naakkailee vain tarpeen vaatiessa 
ja Neitsyt Maria -naakka pitää lapsen 
isää"pahan ruumiillistumana" Myös 
naisen exä saattaa olla keljumainen, 
oikea hirvikärpänen, sitkeä ja kivuli-
as kiusanhenki, josta ej tahdo päästä 
eroon. 

Perheen vanhemmat ovat omien 
lastensa lähivanhempia tai erävan-
hempia eli viikonboppuvanhempia ja 
ei-biologisten lasten honusvanhem-
pia. Lapset ovat joko omia tai bonus-
lapsia eli etiksiä, vierailevia tähtiä 
tai viikonboppulapsia, jotka ovat pää-
sääntöisesti joko omassa kodissaan 
eli lähikodissaan tai etäkodissaan, 
etävanhempansa luona. 

Koska uusperheeseen liittyy erilai-
sia liitännäisiä eli the paketti, oma 
suku, exä, tämän mahdollinen UO, 
hänen lapsensa ja sukulaisensa ja 
mahdollinen exänsä, puolison suku, 
exä, tämän mahdollinen UO lapsineen 
ja mahdollisine exineen, saattaa olla 
hyvä kääntyä penen eli perheneuvolan 
puoleen, joka on monen uusperheen 
pelastus. 

Kirja on humoristisesti, jopa ironi-
sesti kirjoitettu, eikä se sovi kaikkien 
käsiin. Mihin jäivät lapset, jotka yrit-
tävät vakavissaan sopeutua uuteen 
perheeseensä? Millä nimillä suomen-
suomalaiset uusperheen lapset kutsu-
yat biologisen vanhempansa puoli-
soa? Käytetäänkö edelleen nimityksiä 
äitipuoli ja isäpuoli? 

Ruotsinsuomalaiset lapset kutsuvat 
uusperheidensäjäseniäesimerkiksi ni-
millä leikki -isä , leikkiäiti ja leikkisisko 
tai -veli, bonus-sisko tai -veli, låtsas-
mamma ja -pappa, jopa muoviäiti ja 
muovi-isä. Ilmoitelkaa Kielineuvos-
toon,jos olette kuulleet muitakin! 

Kirjoittaja on Kielineu voston suornen kielen 
huoltaja. 
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Kysymyksiä 

Mitä vaaleihin liittyvä onsdagsräkning on suomeksi? SilIä tarkoitetaan 
sellaisten ennakkoäänestyksessä annettujen äänten Iaskemista,jotka eivät 
ole ehtineet vaalihuoneistoihin vaalipäivään mennessä. 

Suosittelemme vastinetta keskiviikon ääntenlaskenta. Tällaiset äänet lasketaan 
kolmen päivän kuluttua vaalipäivästä. Koska vaalipäivä on aina sunnuntai, las-
kentapäivä on sitä seuraava keskiviikko. Siitä nimitys onsdagsräkning. 

H. E. 

Onko Kielineuvostossa mietitty vastineita käsitteille parboende ja parboen-
degaranti? Myös äldreboende ja trygghetsboende ovat hankalia kääntää 
suomeksi. 

Ruotsissa on runsaasti boende-loppuisia käsitteitä, ja niiden suomentarninen 
on kieltämättä hankalaa. Näitä on toki tutkittu Kielineuvostossa. Parhaillaan 
työskentelevässä sosiaalialan sanastotyöryhmässä boende-loppuiset sanat on 
koottu ja niille pyritään nyt löytämään johdonmukaiset suomenkieliset vasti-
fleet. Ongelmana on, että boende-sana on monimerkityksinen. Sitä käytetään 
ainakin asumisen, asukkaan, asunnon, asuntolan, kodin ja asumisniuodon mer-
kityksessä. 
Aldre boende on käsite,jolla usein tarkoitetaan vanhusten asunhismuotoja, mutta 
myös konkreettisesti vanhainkotia tai vanhusten(asunto)taloa. Se voi tarkoittaa 
myös vanhustenasuntoa (ruots. myös äldre bostad). 
Tri,gghetsboende olisi vastaavasti turva-asuinismuoto ja turva-asuntotalo, jos-
kus turva-asunto,joka on ruotsiksi myös trygghetsbostad. 
Ruotsin vaalikampanjoissa on ehdotettu pariasumistakuura (parbogaranti). 
Sen perusteella vanhusparille taattaisiin oikeus saada asua yhdessä sittenkin, 
kun toinen heistä on niin sairas, ettei enää pysty asumaan omassa kodissaan. 
He saisivat toisin sanoen muuttaa vanhustenasuntoon yhdessä. Parboende voi 
yhteyden mukaan olla suomeksi esimerkiksi pariasuininen, pariasunto tai pa-
riasumismuoto. 

H. E. 

En Iöydä ruotsalais-suomalaisista sanakirjoista suomenkielistä vastinetta 
käsitteille standupkomik ja standupkomiker. 

Standup (myös stand-up, stand up) -käsitteestä käytetään ruotsinkielistä vasti-
netta stå upp. Stå uppkomik ja stå uppkomiker ovat hakusanoina Ruotsi—suomi-
suursanakirjassa. Suomenkielisiksi vastineiksi annetaan stand up -komiikka ja 
stand up -koomikko. 
Suositamme stå uppkomik ja stå uppkomiker -sanojen suomenkielisiksi vasti-
neiksi ensi sijassa lavakomiikkaa ja Iavakoomikkoa, vaikka myös stand up 
-komiikka ja stand up -koornikko ovat hyväksyttäviä. 

M. T. 

Mitä tarkoitetaan sanonnalla ej sovi minun pirtaani? Mikä tuo pirta on? 

Pirta määritellään Kielitoimiston sanakirjassa kutomakoneen tai kangaspuiden 
osaksi, jolla ohjataan loimilankoja ja lyödään kude kankaan suuhun. 
Sanonnassa ci käy (tai sovi) minun pirtaani sanaa on käytetty kuvallisesti. Se 
tarkoittaa, että jokin asia ej sovi suunnitelmiini tai ei mahdu päähäni tai järkee-
ni. 

H. E. 
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Innokkaina grillaajina ostimme kesällä parilan. Pakkauksessa luki, että 
kyseessä on kaksipnoleinen parila. Sillä valmistetaan ruoka käyttäen pais-
tolevyn jompaakumpaa puolta, sileätä tai uurrettua. 

Internetistä olen Löytänyt esitteitä grilleistä, joiden varusteeksi mainitaan 
kaksipuolinen parila. Näissä on joko kaksi erillistä paistolevyä, joista toi-
nen on sileä ja toinen uurrettu, tai kaksiosainen paistolevy. 

Kumpi on oikein, kaksipuoleinen vai kaksipuolinen parila? 

Adjektiivin loppuosaa -puoleinen käytetään genetiivin kanssa: pihanpuoleinen 
seinä; saman-, tuon-, tämänpuoleinen; oikean-, vasemmanpuoleinen. Nomina-
tiivialkuisessa adjektiivissa käytetään sen sijaan loppuosaa -puolinen: yksipuo-
linen, eteläpuolinen, miespuolinen, alapuolinen. 

Parila on puolestaan kahden levyn välissä ruokaa kosketuslämmöllä kypsentävä 
laite. Vastaus kysymykseen siis on: Parila on aina kaksipuolinen. 

R. K. 

Onko teillä suositusta siitä, miten ruotsalaiset paikannimet tulisi kirjoit-
taa? 

Jos ruotsalaisella paikannimellä on suomenkielinen sovinnaisnimi, kuten esi-
merkiksi Luulaja, Tukholma tai Uumaja, sitä tulee käyttää suomenkielisessä 
tekstissä. Muuten käytetään ruotsinkielistä paikannimeä. 

Kieliviestin numerossa 1/2009 julkaistiin paikannimisuosituksia. 

Mitä suosittelette levnadsintyg-termin suomennokseksi? 

Kyseessä on elossaolotodistus, joka ulkomailla asuvien eläkkeensaajien täytyy 
toimittaa Vakuutuskassaan kerran vuodessa. 

H. E. 
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Sanastoa 

RUOANLAITTOVÄLINEITÄ 
Ruoanlaitosta on viime aikoina tullut monelle harrastus. Matkus-
telu ja matkaraportit ovat kasvattaneet kiinnostusta muihin ruoka-
kulttuureihin. Etnoruoat kiinnostavat ja niihin tarvittavia valmis-
tusaineita on melko helposti saatavilla kotimaassakin. 
Harrastus taas tunnetusti vaatii välineensä. Sanakirjoissa keittiö-
välineiden nimityksiä on kaikkein välttämättömimpien välineiden, 
kuten lautasen ja lusikan, lisäksi niukasti. Hakusanat ja vastineet 
on kerätty pääasiassa ruotsin- ja suomenkielisistä lehdistä ja inter-
netistä ja niiden kirjoitusasut on tarkistettu. Tällainen sanaluettelo 
ej koskaan tule valmiiksi ja olisikin hauska saada lukijoilta lisäys-
ja muutosehdotuksia, samoin kuin muita kommentteja. Niitä voi 
lähettää toimitukseen. 

Koonnut 
Hannele 

Ennab 

alikniv yleisveitsi 
allroundkniv yleisveitsi 
avokadoskivare avokadoleikkuri 
baguetteplåt patonkipelti 
bakbordsduk leivinalusta 
bakelsering leivosmuotti, leivos-

rengas 
bakpensel pullanvoitelusivellin, 

pullasuti 
ballongvisp pallovatkain 
biffklubba pihvinuija 
brickhållare tarjottimen kannatin 
brylébrännare liekitin, keittiöpoltin 
brynstål teroituspuikko 
brödkniv leipäveitsi 
brödlåda leipälaatikko 
brödskrin leipälaatikko 
burköppnare tölkinaukaisin, 

purkinaukaisin 
champinjonskärare herkkusieni- 

leikkuri 
ciseleringsjärn koristerauta 
citruspress sitruspuserrin 
degbiandare taikinanyppijä, 

taikinarauta 
degskrapa kaavin 
dekorsprits koristepursotin 
diskställ kuivausteline 
dressingflaska salaattikastikepullo 
durksiag lävikkö 
elvisp sähkövatkain 
filékniv fileerausveitsi 
fiskbenspincett kalanruotopihdit 
fiskfjä}Iare kalansuomustin 
fiskhållare kalapiikki 
fritös friteerauskeitin 
gasbrännare liekitin, keittiöpoltin 
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gaständare kaasusytytin 
glashällsskrapa keraamisen tason 

puhdistin 
glasskopa jäätelökauha 
glasunderlägg lasinalusta 
grapefruktskniv greippiveitsi 
grapefruktssked greippilusikka 
grilipanna parilapannu 
grilltång grillipihdit 
grytunderlägg pannunalusta 
grytvante patakinnas 
gräddsifon kermasifoni 
grönsakskniv juuresveitsi 
grönsaksmandolin vihannesmando- 

'uni 
grönsaksskärare vihannesleikkuri 
hamburgerpress hampurilais-

puristin 
hummertång hummeripihdit 
hålsiev reikäkauha 
iskross jäänmurskain 
jordgubbssnoppare mansikan-

kannanpoistin 
juicepress mehupuristin 
kaksporre taikinapyörä 
kaksprits pursotin 
knivbiock veitsiteline 
knivrulle veitsipussi 
knivslip veitsenteroitin 
knivväska veitsilaukku 
kockkniv kokkiveitsi 
konservöppnare säi!ykepurkin- 

aukaisin 
korkskruv korkkiruuvi 
kryddkvarn maustemylly 
kryddpipett maustepipetti 
kuljärn pallorauta 



köksassistent yleiskone 
köttbulleformare lihapullasakset 
köttklubba lihanuija 
köttkvarn lihamylly 
limepress limettipuristin, lime- 

puristin 
locköppnare kannenaukaisin 
lökhackare sipulihakkuri 
lökhållare sipulikampa 
majsgaffel maissihaarukka 
majskolvshållare maissipiikki 
mandeikvarn mantel i my! iy 
mandolin vihannesleikkuri, vihannes- 

mandoliini 
marinadfiaska marinadipullo 
marinadpensel marinadisivellin 
matberedare monitoimikone 
metalltvål terässaippua 
mjukosthyvel sulatejuustohöy!ä 
mjölkskummare maidonvaahdotin 
mjölkvisp maitovispihi 
mjölsikt jauhosihti 
mortel mortteli 
måttkanna mittakannu 
måttsats mittasarja 
olivurkärnare oliivinkivenpoistin 
ostkniv juustoveitsi 
ostkupa juustokupu 
ostrivare juustonraastin 
ostronkniv osteriveitsi 
parmesankniv parmesaaniveitsi 
passerkvarn sosemylly 
pastagaffel pastakauha 
pizzaskärare pitsaleikkuri 
pommesfritesskärare peruna- 

leikkuri 
portionsform annosvuoka 
potatisgaffel perunahaarukka 
potatishandske perunahanska 
potatispress perunapuserrin 
potatisskalare perunankuorimis- 

veitsi, perunankuorimaveitsi 
potatissticka perunatikku 
potatisstöt perunanuija 
rivjärn raastin 
rotfruktsborste juuresharja 
råsaftscentrifug mehul inko 
råsaftspress mehupuristin 
salladsbestick salaatinottimet 
salladssiunga salaattilinko 
sil siivilä 
skalkniv kuorimaveitsi 
skärbräda Ieikkuulauta 

slevhållare kauhateline, kauhan-
alunen, ark. kauhanlepuuttaja 

slickepott kaavin 
slipsten hiomakivi 
snigelgaffel etanahaarukka 
snigelpanna etanapannu 
snigeltång etanapihdit 
spagettitång spagettipihdit 
sparriskastrull parsakattila 
sparriskniv parsaveitsi 
sparrisskalare parsankuorimis-

veitsi, parsankuorimaveitsi 
springform irtopohjavuoka 
sprits pursotin 
stavmixer sauvasekoitin 
stekgaffel paistihaarukka 
stekpincett kokkipihdit 
stekspade paistinlasta 
stektermometer paistomittari 
stänkskydd roiskeritilä; roiskesuoja 
såssil kastikesiivilä 
tallriksvärmare lautasenlämmitin 
termometer lämpömittari 
timer ajastin 
tomatsnoppare tomaatinkannan-

poistin 
trancherkniv paistiveitsi 
tubnyckel tuubiavain 
tårtbottendelare kakkuleikkuri 
universalkniv yjeisveitsi 
vitlökspress valkosipulipuristin 
vitlöksrivare valkosipuliraasti n 
våffeljärn vohvelirauta 
ångkokare höyrykeitin 
ångkoksinsats höyrytin 
ångkorg höyrytyskori 
äggklocka munakello 
aggklyftare munanlohkoja 
äggprickare munanrei'itin 
äggsax munasakset 
äggskärare munaleikkuri 
äggstekring munanpaistorengas 
äppeiklyftare omenanlohkoja 
äppelpipa omenapora, omenakaira 
äppelskalare omenankuori misveitsi, 

omenan k uori maveitsi 
äppeisvarv omenasorvi 
äppelurkärnare omenapora, 

omenakaira 
ätpinne syömäpuikko 
örthacka keinuveitsi 
örtkruka yrttiruukku 
örtsax yrttisakset 
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Hään opetti mullejohtamisen 

Maja 
Mella 

Ylöskasvu puntitalossa oon erikoista 
ja toivon ette useamilla olis se rna-
holisuus. Se antaa hyvän kunnon ja 
opettaa othaan vastuun ja toihmiin, 
sen eestä ko passiivisesti vain kattoa 
laijasta. Mie halvaan selittää hänestä 
joka opetti mulle johtamisen perus-
tan. 

Kello 14.23, 23 joulukuuta 1981 
astu se ramppia myön alle kartanolle 
Kurkkiossa. Oli alkanu hämärthään. 
Se oli pruuni, mitätön pikkunen hevo-
nen korvat pystössä jakatto utelihaasti 
harjan alta. Pahankuri ja energi loisti 
silmissä. Oikeasthaan meän piti saa'a 
muun hevosen. Rauhalisemman ruu-
nan - mutta Erik joka kuuli huonosti 
otti lastatessa väärän hevosen. Sairna 
tamman jota ej ollu ajettu ja jolla oh 
rautanen tahto ja voima niinko kos-
kessa kolmen kilometrin päässä ko-
toa. Sen onnen tuntheen saatan tuntea 
vielä tänäpäivänäki. Kaikki säästetyt 
rahat menit siihen. Mamma ja pappa 
autoit pikkurahala. Minun sisar tyk-
käsi, ette panna sihhe nimen "Gutten" 

- Se oon tyär!, karjasin, - ej sillä tyt-
tirennä saata olla pojan nimi, vissiin 
käsität? 

- Jahaa, mutta mie tykkään ette Gut-
ten oon flini nimi, sjsar vastasi päättä-
väisesti. 

Yhessä kuitekki päätirnä ette kuttua 
sitä Pollyksi, karamälli josta tykkä-
simmä niin paljon. Nimen se sai jou-
luaatonaamuna, samana päivänä se 
päätti näyttää lahjakkuuen ja karkasi 
maantiele tutustumhaan ympärist-
höön. Laukoima perhään onnelisesti 
tietottomanna tulevista kommeluuk-
sista Pollyn kansa, se joka piti opettaa 
johtajuutta mulle. 

Mamma ja pappa out varhain selit-
tänhee säänöt meile meän ensimäises-
tä hevosesta. Saima sisaren kansa itte 
ottaa vastuun hoijosta ja motsunee-
ramisesta. Ej aikonhee sekkaantua, 
mutta autoit jos tahoirna. Tuntu turva-
liselta, heilähään oli niin pitkä koke-
muus elukoitten hoiosta. Opima äkkiä 
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rahan arvon, hääymähään ostaa uusia 
porstia, remmiä, satulan jne. 

Meilä oli monta kaveria joila oli he-
vostunne apunaja se oli hyvä ko mej-
lä ej ollu niin paljon kokemusta - mut-
ta meilä oli palava into. Hierarkii oh 
selvä sisaren kansa. Mie päätin tahlis-
sa, ohinhaan vanhiin. Tänäpäivänä ej 
ole niin, olen antanu johon sisarelle. 
Se oon hällä jolla oon taito ratshuun, 
tuen häntä suosiohla. 

Pohly oli ittepäinen tyär, ja se kysy 
rohkheutta hoitaa sitä ko se hoksa-
si temppuja ko ej ollu silmälä. Opin 
ohla askelheen eelä sitä. Parasta rnitä 
se tiesi oli ette karata haasta, yhi aijan 
eli sen läpi. Useastj se kävi mukan 
kyläläki häntä pystössä - "täälä olen 
trottninki" se mulle sano. Joskus kyl-
lä kyllästyin ja uhkasjn sitä ette tul-
lee reisu vihreällä biihilä jos ej asetu. 
Dialooki meän kesken oli aina suora 
ja selvä. Monet kerrat Pohly pruuasi 
ornia teitä kotia talhiin ja viskasj hä-
nen takapuolta vilhinä ilosta. Parhaan 
palkan sain ko sain ibsen hirnun aa-
mula ja vaphauen tuntheen ko sajn is-
tua sen selälä eli ko notkeasti hyppäsi 
yhi estheitä mettässä. 

Jonku vuen jälkhiin Polhy sai he-
voskaveria mutta si hlä ensimäiselä 
hevosella oon erityinen paikka minun 
syämessä. Yhtheisolo sen ja muitten 
ehukojtten kansa oon antanu mulle 
ominaisuuksia joita käytän työelä-
mässä. Rohkheus: ette päättää, ettej 
pölätä ja nähhä toiminan parhauen. 
Aito: tuhlee syämestä, olha selvä jnfor-
masuunissa ja nostaa toisia henkilöitä, 
Himo: palan töissä. Tykkään ette oon 
mukava ohjata ja kehittää. Ette saa'a 
ihmiset pyrkimhään samhaan suunt-
haan. Luotto: luottaa työkavehriin 
ja ympäristhöön. Velvolisuus: hoitaa 
homman, organiseerata, toimittaa ja 
seurata. 

Oon upea tunne hoitaa hevosta ko 
tietää ette se saattais tehhää "slarvsyht-
taa" minusta jos halvais. Mutta ei net 



tehe sitä ko oon turvalinen ja luottaa 
ohjaahjaan, kaks hyvin tärkeää omi-
naisuutta tehhä ihmisryhmässäki ios 
olet johtaja. Ej toimi hajottaa ja hal-
lita, silloin se hevonen eli ryhmä ei 
hyppää ko metrin. Luottamuuela ja 
turvalisuuela saattaa oottaa hyppäystä 
jonku tesin ljssää. Se vaatii dialookin. 
Aivan njjnko mullaja Pollyla oh. Suo- 

ra, rehelinen, täynä iloa ja kunnjoitus-
ta toisele. Sitä halvajsjn nähhä enämpi 
tärnän päivän ego-yhtheiskunnassa. 

Kirjoittaja puhhuu ,neänkieltä ja oon toi-
tninnanjolitaja S7R-7vsä (Svenska Torne-
dalingars Riksforbund-Tornionlaaksolaiset). 
Artikkelin käännös: Astrid Hedpalmja Lm-
nea Nlund, METAi'isi 

Regina 
Veräjä 

Taivas pallaa 
Papala oon knuppinapa. Soon ko palt-
ti. Ko se henkii ja sillä vatta nousee 
se näyttää niinku ette paitti irtoituu ja 
lentää taihvasheen. Soon ko valkea 
Kraasehi joka suulaa rannala. Parta-
karva tärisee ko se kuorsaa. 

Froua Kraaseli pierasee ko se kään-
tyy sänkyssä. Vaikka soon enämpi ko 
vaali, se puhaltaa ko se henkii, mäls-
kii kielelä. Mistä hänen haijut tulevat? 
Sae ja viinimarja ja reningsvärkki ja 
muna ja gymnastiikipussj - sarnala 
kertaa. 

Mie viskuttelen hej, hej, hänen korh-
vaan. 

- Mamma, mie vain käväsen met-
tässä, hääyn löytää Yynun. Mie otan 
äpylin rnatkhaan. 

Piian siksi ette soon ko suttura, musta 
ja valkea ja ajka takkunen? Se ei välitä 
ko Yynun veljeksistä, heän turkit 00-
yat vitivalkeat ja kiharapehmeät. 

Yynu puuttu illan räkinkistä. Met 
huusjrna sitä, haima laoista ja marsi-
rna tiikiä myöten, mutta sitä ei löytyny 
rnjsthään. 

- Se tullee yölä, pappa sano ja ker-
to ette lamphaankaritat löytävät kotia 
itte. 

Mie uskon ette Yynu oon pikku-
rnettässä, sjelä jänkän ja lammashaan 
lopussa. Sjelä oon kuiva ja lämmin, se 
paikka oon ko palatsi koijuitten väl jssä. 
Telat ei mene sinne asti, mutta tyyvat 
kantavat. Koko jänkkä oon täynä tyy-
voja, pehmeitä, karvasia trolhipäitä, ko 
kyrnmipallot jaloitten alla. 

Täälä oon satanu vettä, telat yhi 
jänkän oovat liukhaat. Vesi pääsee 
tenniskenkhjjn, pursuaa varphaitten 
väljssä. Taivas pallaa, niin se tekkee 
kesälä. Mutta kaakkuri huutaa ette se 
ei ole vaaraljsta. Kesä ei ole koskhaan 
vaaralinen. 

Mutta tiikit oon vaaraliset larnphai-
le, net ei pääse ylös ios net joutuvat 
sölälens. Ja Yynu ei ole ko lammas. 
Elj piian enämpi ko ihmislapsi, bej-
his. Minun bejbis. Mie syötän sitä 
pullola ko sen mamma ei huoli sitä.  

- Yynu, Yyynuuuuu! 
Mie istun tyyvan pääläja huuan Yy-

nua, mutta soon njjnku ette koijut syö-
vät mjnun äänen. Se ei uletu tästä koi-
jusaljsta ulos, täälä ei ole kaikua. Ej 
taija Yynu kuulla minua. Mutta jos se 
jossaki minut tuntee? Faffa pruukasi 
sanoa ette elukat tuntevat asjoita vaik-
ka net ei niitä näe. Soon aika kumma, 
mutta niin se vissiin oon. 

Vjheltämjnen kuuluu. Njin kaukana 
ko lähelä joku viheltää. Eli puhaltaa 
käshijn. Ej käki, mutta piian kukko? 
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Ja puplaus. Kuuluttaa ko kahviprykä-
ri, kaukana ja samala lähelä. Onkhaan 
tuola koijuitten välissä kaltio? Mie 
hääyn mennä kattomhaan ios Yynu 
vaikka oon sielä juomassa vettä. 

Oj - minun kuuhainen, iopa se kas-
vaa. Villi! Ja se liikkuu niin mukavasti. 
Vaikka mie seison aivan, aivan rau-
hassa niin se kasvaa, yli minut. Ja taas 
kuuluu se puplaaminen, nyt niin lähelä, 
aivan minun sölän takana. Ja joku outo 
haiju, ko märkä koira ja vasta lahattu 
poro. 

- Mamma! mie halvan huutaa, mutta 
soon ko unissa, sanat ej pääse suusta 
ulos. Kieli oon ko limppuskiiva suus-
sa. Ja nyt lämmin pissa valoaa jalkoja 
alas. Tykkäävätkhään karhut kusisesta 
lastenlihasta? Ja nyt tuli kakkahoppu ja 
korvissa soipi ko intiaanitrumpu ja ja-
loissa pistää ko tuhansia neuloja. Täm-
möstä ko soon ette kuola? 

—Piika,jos karhu tullee,pane maata, 
niinhän se pruukasi sanoa, faffa? 

Sammal oon lämmin ja pistää posk-
heen. Muurahainen marsii minun silmit-
ten eessä, kiskoo yhtä haonneulaa. Hälle 
soon varmasti raskasta, solis mulle niin-
ku ette kantaa koko puun. 

Huija, rakas jumala, auta minua 
ette tämä ej käy kipeästi. Nyt mie en 
tohi kattoa ennää. Nyt karhun kyn-
net krappaavat minun jakkaa, tuntuu 
sölässä. Varovaisesti, ej käy kipeäs-
ti. Apyli pakkarissa painaa vathaan. 
Niin äpyli. Jos mie antasin sille äpy-
lin, piian se ilahtuis? Oikein, oikein 
varovaisesti mie panen käen pak-
karhiin. Silloin se karhu varmahtaa 
ja nousee takajaloile, se tramppaa ja 
murisee, karjuu, räivii, lyöpi käpälöi-
lä ilhmaan. 

Mie makkaan aivan rauhassa, syän 
hakkaa ko vasara rinnassa. Met 00-
tama toisia. Pölkääko tuomonen iso 
elukka minua? Nyt se pannee käpälän 
minun laithaan, kylkiluitten vasthaan. 
Mie heitän henkimästä. Nyt se var-
masti tullee se kipeä, nyt, aivan heti. 
Mie suljen silmät niin kovin ette täh- 

tiä näkkyy päässä,ja mie pölkään niin 
ette oksenus maistuu suussa. 

Yhtäkkiä mie makkaan sölälens. 
Karhu oon kääntäny minut ja nyt met 
kattoma toisia silhmiin. Ja jossaki 
minun kropan sisälä mie taas kuulen 
faffan äänen: 

- Piika, anna si Ile äpylin. 
Tohinkhaan mie? Jos se taas alkaa 

elämöittemhään? Mutta mie hääyn 
pruuata. Mie otan sen kijltävän pu-
nasen äpylin pakkarista ja panen sen 
minun rinnan päälle. 

Ootan. Minuuttia, piiain tiimoja, 
päiviä. Koijusalissa oon hiljasta. Mie 
piän silmät kiini ja päätän ette en 
koskhaan ennää aukase niitä. Mutta 
sokeat silmät saattavat itkeä. Kyynel-
heet valoavat, mie kaipaan Yynua niin 
lujasti ette syän kohta räjähtää, ja mie 
pölkään ette minut syöthään kokoh-
naansa ja ette el kukhaan löyä minua 
karhunvattasta. 

Karkea kieli nuolee minun poskea, 
lämmin kuonu puskee. Häh? Yynu? 
Jo, soon Yynu. Minun rakas Yynu. 
Mie hyppään sammalheesta - Yynu 
0011 tullu takasin. 

- Voi minun pikku suttura! Mie nos-
tan sen sylhiin ja pyssaan ja kraamaan 
sitä ja hoksaan, miksi mie koijusa-
lissa olen? Täälä nukkumassa, yksin 
ja keskelä yötä? Ja kylmä täälä 0011, 
ja housut klibbaavat kiini jalkoihiin. 
Yhtäkkiä kuvia tullee päähään, ko 
piiufilmi: puplaaminen, haiju, lämmin 
pissa, kiiltävät mustat silmät, kynnet, 
äpyli. Niin äpyli - soon pojjessa. 

Karhu otti äpylin. Mutta sejätti mi-
nut. Kunka sitä varmasti tjetää ette 
sitä ellää? Siksi ko taivas pallaa. 

Regiiia Veräjd oon kulttuuri- ja ,neediayrit-
täjä Tarnionlaakson rajamaassa. Kuu/uu 
ja näkky SR:n ja SVT:n nieänkielisissä 
ohjelmissa ja kirjottaa myös pruusaa ja 
dramatiikaa. 
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Kortfattat om innehållet 

s. 4 Nadja Nieminen Mänlys kolumn handlar om det eviga motsatsförhål-
landet mellan det gamla och det nya i sverigefinsk kultur. Hon menar att det 
är naturligt att sverigefinska ungdomar inte kan ha samma kulturella förvänt-
ningar som den äldre generationen har. Vi är alla individer och får intryck från 
olika håll; en får stimulerande intryck för sitt språk eller sin identitet genom 
att lyssna på finsk elektropop, en annan genom att läsa Stieg Larssons böcker 
i finsk översättning och en tredje genom att gå till en finsk danskurs. Nadja 
Nieminen Mänty är forskare vid Stockholms universitet och redaktör vid 
Sveriges Radio Sisuradio. 

s. 5 Juhamatti Pelkonen, vars artikel i svensk översättning heter Låt mormor 
och morftir revitalisera och blomstra upp, hävdar att det är både viktigt 
och klokt att ta vara på första generationens invandrare i revitaliseringen 
av finskan. Han menar bl.a. att hemmets aktiva tvåspråkighet skulle kunna 
överföras till föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet genom mor- och 
farföräldrarnas närvaro. Juhamatti Pelkonen har tidigare varit verksam som 
redaktör vid Sveriges Radios finskspråkiga redaktion. 

s. 6 Heli Lindström, rektor på Sverigefinska skolan i Stockholm, redogör först 
för den nya skollagen som träder i kraft den 1 juli 2011. Enligt skollagen är 
förskoleverksamheten en skolform som omfattas av skollagen. 1 augusti 2010 
fattade regeringen ett beslut om att förtydliga målen i läroplanen för förskolan 
(Lpfö 98). Läroplanen utökades med ett avsnitt om uppföljning av målen och 
utvärdering av verksamheten. Aven förskollärarens pedagogiska ansvar och 
föreståndarens ansvar fastställdes. Sedan diskuterar hon frågan om tvåspråkig-
het i förskolan. Eftersom språkutvecklingen utgör en väsentlig del i förskole-
verksamheten, ger en tvåspråkig förskola goda förutsättningar för ett sven-
geflnskt barn som växer upp i minoritetsställning att utvecklas. Det är viktigt 
att ett minoritetsspråk likställs med majoritetsspråket, hävdar Heli Lindström. 
För att barnet ska få möjlighet till en tvåspråkig kulturkompetens, är det också 
viktigt att färdigheten i finska utvecklas jämsides med färdigheten i svenska 
och att barnet får använda båda sina språk i en positiv miljö. 

s. 7 Anu Muhonen redogör för sin forskning om sverigefinska ungdomars 
flerspråkiga repertoar och hur den fungerar i finskspråkiga radioprogram för 
ungdomar. 1 denna artikel belyser hon den talade humorn ur en sverigefinsk 
språkbrukares synvinkel. Anu Muhonen är lärare och doktorand vid finska av-
delningen vid Institutionen för baltiska språk, finska och tyska vid Stockholms 
universitet. 

s. 10 Fil. dr Paula Ehrnebos och professor emerita Birgitta Romppanens arti 
kel handlar om den nyligen utgivna handboken i revitalisering, som i svensk 
översättning heter Ska vi talafinska? Idéer frir revitalisering av det finska 
språket av professor Leena Huss från Hugo Valentin-centrum. 

s. 12 Redaktör Marja Räihä har gjort en sammanställning av finskspråkiga 
tidningar och tidskrifter samt finska sidor i tidningar som utkommer i Sverige i 
dag. Tolv tryckta tidningar och tidskrifter utkom i början av år 2001, bara åtta 
finns kvar i dag. Då fanns det också finskspråkiga sidor i tre svenska dagstid-
ningar, i dag finns det bara en tidning med finska sidor. Det har dock uppstått 
ett par webbtidningar på finska. 

s. 13 Karta över Kieliviestis spridning i Norden. 
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s. 15 Rickard Domeij, som nyligen har gett ut en rapport om språksituationen 
på internet i Sverige, konstaterar att det i dagens mångkulturella och flersprå-
kiga informationssamhälle är viktigt att inse att språksituationen, och kommu-
nikationsbehoven med den, har förändrats i Sverige. Detta gäller särskilt för 
myndigheterna, som vill nå ut till medborgarna med information och service. 
Han redogör för de krav som det mångkulturella samhället, nationella mino-
riteter och personer med annat modersmål än svenska, har rätt att ställa på 
myndigheterna när det gäller tillgänglighet till myndigheternas webbplatser. 
"Genom att möta medborgarnas språkliga behov och rättigheter på internet 
kan alla göras delaktiga i det digitala samhället på någorlunda lika villkor" av-
slutar Rickard Domeij. Rickard Domeij är fil, dr i datorlingvistik och ansvarig 
för språkteknologiska frågor vid Språkrådet. 

s. 19 Marjatta Vilkamaa-Viitalas artikel handlar om nyord som beskriver olika 
fenomen inom bl.a. samhällsekonomin, arbetsmarknaden och skolan. Marjatta 
Vilkamaa-Viitala är forskare vid Forskningscentralen för de inhemska språken 
i Finland. 

s. 21 Raija Kan gassalo recenserar ordboken Uusperhe - suomi-sanakirja eli 
kuinka tulkita uusperheellisen sanavalintoja selkokielellä, av Anne Kurki. Det 
är en ordbok över alla möjliga benämningar på familjemedlemmar i och runt-
omkring en styvfamilj. Det är inte en ordbok i vanlig bemärkelse; det finns 
ingen systematik och uppslagsorden står inte i alfabetisk ordning. Med talrika 
exempel illustrerar hon mångfalden i terminologin i denna moderna företeel-
se. Boken är humoristisk, på sina ställen ironisk, och enligt Raija Kangassalo, 
ytterst viktig och efterlängtad av många. Men hon saknar barnperspektivet i 
boken. 

s. 22 Frågor och svar 

s. 24 Svensk-finsk köksredskapsordlista sammanställd av Hannele Ennab. 

s. 26 Maja Mella berättar i meänkieli-artikeln Hään opetti mulle johtamisen 
om hur barndomens möte med den tuffa ponnyn Polly har påverkat hennes 
syn på ledarskap. Maja Mella är till vardags verksamhetsledare vid Svenska 
Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset. 

s. 27 Novellen Taivaspallaa av Regina Veräjä är en berättelse om barnets 
möte med naturen och livet självt. Om skuggorna i björksalen, ekot som inte 
hörs, självaste döden som tränger sig på. Om lommen som skickar medde-
landen och rösten som talar inne i kroppen. Om säkra tecken på liv. Regina 
Veräjä är kultur- och mediearbetare med bas i Tornedalen. 

CH 

30 - Kieliviesti 312010 



Kieliviesti 312010 - 31 



I<ielineuvontaa maksutta 
Mietitkö, mitä jokin ruotsin sana tai sanonta on suomeksi, 
vai käytätkö ruotsin sanaa, kun suomen vastine ej tule 
mieleen? 

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

Pysähdytkö miettimään, mikä lauseessa oikein on vikana, 
kun se ej kuulosta ihan sujuvalta? Päästätkö sen silti käsistäsi, 
kun et keksi, rnikä siinii kiikastaa? 

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

Puhelinneuvonta: 08-455 42 20 (kb 9-12) 
Sähköpostineuvonta: neuvonta@kjelineuvosto.se  
Huom. Sähköpostikysymyksiin ej aina ehditä vastata samana päivänä. 
Ki ireelliset kysymykset on parasta esittää puhelinneuvonnassa. 

Vastauspankki: www.kiel ineuvosto .se 

II Institutet för 
språk och folkminnen 
SPRÅKRÄDET 


