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Sanoja, sanoja, sanoja... 
Sana on vain nelikirjaiminen, mutta sillä on monenmoisia merkityksiä. Sen 
lisäksi, että se merkitsee kielen pienintä itsenäistä rakenneosaa, joista tämäkin 
teksti koostuu, sitä käytetään myös kielenkäytöstä,julkinen sana, puheesta, 

Han nele 	siirlyä sanasta tekoihin, kannanotosta, puheenjohtajalla on viimeinen sana, 
Ennab 	vakuutusta, antaa sanansa, tietoa, viedä sana perille, ja tietysti Raamatun 

sanomaa , julistaa sanaa. 

Tässä Kieliviestin numerossa on kaksi sanalistaa, joissa on itse kullekin uusia 
sanoja. Yhdessä on suomen kieleen viime vuosina tulleita uusia sanoja ja sanon-
toja, toisessa myös uusia, erityisesti ruotsinsuomalaisten tarpeisiin luotuja sanoja. 

Fraasi on sanonta tai lauseparsi. Tällainen on esimerkiksi antaa sana sanasta. 
Kirjaesittelyssä on Suomessa vuonna 2008 ilmestynyt fraasisanakirja,josta saa 
lisätietoa sanonnoista ja niiden käytöstä. Toinen ajankohtainen kirja on Ruotsin 
Kouluviraston julkaisema satukirja, jossa on Ruotsin kansallisten vähemmistöjen 
satuja. 

Ruotsin suomalaisen vähemmistön parissajärjestettiin kesällä satukilpailu. 
Siitä ja sen tuloksista kerrotaan lehdessä toisaalla. Kilpailun sadut olivat suurim 
maksi osaksi korketasoisia,ja kilpailu myös osoitti ruotsinsuomalaisten kirjoitta 
van mielellään. 

Kolumnissa todetaan, että ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden eliniän odote onkin 
hyvä. Kolumnisti kannustaa nyt rohkeuteen - peräti yltiöpäisyyteen, kun kyse on 
oman kielen ja oman tien valinnasta. 

Fraasia taas käyttääkseni viimeistä sanaa ej ole sanottu uusperheiden jäsenten 
nimityksistä. Uusia sanoja ej ole liikaa; artikkelinkirjoittaja toteaa, että kieles-
sämme on aukko,jota pitäisi ruveta täyttämään uusilla nimityksillä. 

Vanhat sanat sen sijaan ovat polttopisteessä artikkelissa, jossa kerrotaan joiden-
idn jouluun liittyvien sanojen taustasta ja alkuperästä. 

Suomen oppiminen kiinnostaa sekä ruotsalaisia että toisen ja kolmannen polven 
suomalaisia, niitä, jotka jo ovat menettämässä suomen kielen. Suomen Tukholman 
instituutissajärjestetään tavallisia suomen kielen alkeiskursseja, mutta Kielen 
ja kansanperinteen tutkimuslaitoksen avustuksen turvin myös kielenelvytyskurs-
seja toisen polven nuorille, jotka taitavat arkipuhekielen, mutta jotka eivät osaa 
kirjoittaa tai lukea suomea. 

Jää miettimään, minkälaiselle kurssille Ruotsin puolueiden suomenkielisten 
vaaliohjelmien tekijät pitäisi lähettää. He saavat enimmäkseen risuja kirjoittajal-
ta,joka on perehtynytjuuri vaaliohjelmien suomennosten kieliasuun. 

Meänkielen sivuilla aiheena ovat oma kieli, lastenkirja ja kielenelvytyshanke. 
Meänkieli on kirjailijan tunnekieli, sydämenkieli, vaikka hän kirjoittaa ruot-
sin kielellä. Toisessa artikkelissa kerrotaan Korpilompolon alueella aloitetusta 
paikan- ja luonnonnimiä koskevasta kielenelvytysprojektista. 

Sana on hyvin usein painettua, esimerkiksi Kieliviesti. Toimitus pysyy 
sanassaanja antaa ensi vuonnakin tilaa kirjoittajille,joilla on sana hallussaan. 
Mieleni tekee todeta, että suomi on tätä nykyä Ruotsissakin kova sana. 
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/ Klmni 

Meihin on tullut rohkeutta 
- yltiöpäisyyttä 

Ruosukirjallisuuden eliniän odote on hyvä. Yhtenä osoituksena siitä 
on lokakuun puolivälissä Tukholmassa pidetyt ruotsinsuomalaiset 
kirjamessut. Ne eivät olleet ensimmäiset lajissaan, mutta ilmeisesti 

Marja 	kattavimmat - messuille osallistui tosi paljon kirjailijoita, ja heillä oh 
Räihä 	tosi paljon kirjoja. 

Oli yllättävää nähdä kuinka paljon Ruotsissa kirjoitetaan ja julkaistaan 
suomen kielehlä runoa ja proosaa, elämänkertoja ja muistelmia. 
Messuilla oll teoksiaan esittelemässä myös meänkielisiä ja suomenkie-
hisiä, ruotsiksi kirjoittavia kirjailijoita, jotka tavoittavat parhaiten luki-
jansa vähemmistöistä. 

Kymmenen vuotta sitten ci kansahlinen vähemmistöasema vaikuttanut 
yhtä selkeästi kielen statukseen kuin tämän vuoden alusta toteutunut 
suomen kielen hahlintoalueen laajeneminen. Myyntipöydihle asetetut 
kirjat ohivat muuttuneet siirtolaiskirjallisuudesta vähemmistökirjallisuu 
deksi. 

Kuinka vapauttava olikaan lukijoiden ja kirjaihijoiden kohtaaminen 
messupäivänä. Sai olla ihan omihlaan, ilman että integraatio-niminen 
dinosaurus vahti vierellä, mitä mikäkin teksti tai puhe merkitsi. Onhan 
kirjoittamattomana sääntönä ohlut, että ios joukossa on yksikin suomen 
kieltä taitamaton, jokaisessa juhlassa puheet pidetään kahteen kertaan. 

Vähemmistöt saavat vihdoinkin ryhtyä elämään omaa elämäänsä, 
kirjoittamaan omalla kielellään jopa omien yhdistystensä pöytäkirjoja 
ja muita viralhisia papereita. 

Samana päivänä, kun ruotsinsuomalaiset kokoontuivat kirjamessu-
tapahtumaansa Suomen instituuttiin, Saksan hiittokansleri Angela 
Merkel sanoi Potsdamissa pitämässään puheessa, että "yritykset raken-
taa monikulttuurinen yhteiskunta,jossa asutaan vieri vieressä onnehhi-
sina, ovat - epäonnistuneet täysin". Tätä toteamusta hoettiin sitten 
ympäri Eurooppaa ja käytettiin lyömäaseena pakolaisia ja siirtolaisia 
vastaan. 

Vain vähemmistöön kuuluva ymmärtää epäonnistumisen syitä, esi-
merkiksi kirjoittaminen marginaahissa merkitsee suostumista kontrol-
lointiin, johla mitataan vähemmistökirjahlisuuden kelpoisuus. Se ios 
mikä on omiaan nakertamaan luovuutta ja masentamaan mieltä. 

Yhtä tärkeätä kuin markkinointi ja lukijoiden löytäminen on yltiöpäi- 
syys, rohkeus vahita oma kielensä ja oma tiensä. 

Kirjoittaja on vapaa toimittaja 
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Suomen oppiminen kiinnostaa 

Yhä useammat ruotsalaiset haluavat 
opiskella suomea. Niin Tukholman 
yliopisto kuin Suomen instituuttikin 

Merja-Liisa 	saavat aina lukukauden alussa todelli- 
Heikkinen sen ryntäyksen innokkaita opiskelijoi-

ta. Joku haluaa oppia vanhempansa tai 
isovanhempansa kieltä, mutta suurin 
osa on perustanut perheen suomenkie-
lisen henkilön kanssa ja haluaa oppia 
puolisonsa kielen. Tällöin perheessä 
on jo päätetty, että lapsista tulee kaksi-
kielisiä ja halutaan vahvistaa suomen 
kielen asemaa perheessä. Myös kom-
munikointi Suomen-puoleisen suvun 
kanssa helpottuu kielitaidon myötä. 

Oppilaiden ej tarvitse tuhlata energiaa 
sijamuotojen nimien oppimiseen. 

Instituutin opintopiirissä otetaan 
huomioon oppilaiden tarve oppia ni-
menomaan puhekieltä ja arkisissa 
tilanteissa käytettävää kieltä. Vaikka 
heille opetetaankin peruskielioppi ja 
standardisuomen muodot, ej heidän 
tarvitse tuhlata energiaansa sijamuo-
tojen nimien oppimiseen. Riittää, että 
tietää ruotsin i-preposition vastaavan 
useimmiten päätettä -ssa tai -ssä. Ej 
tarvitse tietää, että kyseessä on inessij-
vi. Samoin voi aivan huoletta käyttää 
puhekielessä erittäin tavallisia verbejä: 
tykätä on ruotsalaiselle paljon tutumpi 
sana kuin pitää. Ja jos kaikki suoma-
laiset sanovat Mari ja Tuuia ieikkii, 
niin miksi kielenoppijan pitäisi sanoa 
leikkivät? Tilanne on tjetenkin toinen 
yliopistossa, jossa kurssivaatimukset 
muodostavat rungon opetukselle. Toki 
sielläkin otetaan huomioon puhekieli 
osana suullisen ilmaisun kurssia. 

Materiaalina käytetään muun mu-
assa oppikirjoja, jotka on tarkoitettu 
Suomen maahanmuuttajille. Ne ovat 
asiallisia ja toimivia, mutta koska ne 
ovat pelkästään suomenkielisiä, ne 
vaatjvat opettajan ohjausta. Monelle 
ruotsalaiselle suomalainen yhteiskunta 
ja tavat ovat hyvin tuttuja, joten heille 
ej tarvitsisi kertoa, mikä juhannus on. 

Toisaalta esimerkiksi juhannuksen-
viettotavoissa Suomessa ja Ruotsissa 
on suuriakin eroja. On olemassa myös 
nimenomaan ruotsalaisille suunnattu 
oppikirja Finskan. Lättare än du tror. 
Se sopii myös yksinopiskeluun. Jatko-
osaa ej ole, mutta melko pitkälle sen 
avulla pääsee suomen kielen oppimi-
sen polulla. 

Suomen kielen ääntäminen onnistuu 
ruotsalajselta todella hyvin sen jälkeen, 
kun hän oivaltaa, että äännetään kaik-
ki mikä on kirjoitettu, mutta ej yhtään 
enempää. Eli jos on kirjoitettu lyhyt 
vokaalj, nån se on lyhyt, kuten nimes-
sä Jan. Vastaavastj pitkästä vokaalis-
ta löytyy kaksi kirjainta, esimerkiksi 
Liisa. Vain h-äänne sanan keskellä voi 
tuottaa hieman vaikeuksia. Lahti ään-
netään esimerkiksi liioitellusti iahhhti. 
Mutta ei se toki ymmärtämistä haittaa. 
Ej myöskään se, että ruotsalajnen as-
piroi sananalkuiset klusiilit. Kaliesta 
tulee Khaile ja Pekasta Phekka. 

Koska suomen kielessä on lukuisia 
ruotsalaisia lainasanoja, ej kenenkään 
ole niin heippo oppia suomea kuin 
ruotsalaisen, ei ainakaan, jos äidinkie-
Ii ej ole jokin lähisukulaiskieli. Ruot-
salainen alkeiskurssilainen voi poistua 
tyytyväisenä ensimmäiseltä suomen 
tunniltaan: hän tietää jo osaavansa 
useita kymmeniä suomen sanoja. 

Kielenoppija tekee ymmärrettävästi 
virheitä, hauskojakin. Ruotsjn kielen 
med kääntyy suomeksi joko sijapäät-
teellä -tia tai -ilä, jolla ilmaistaan 
apu- tai kulkuvälinettä, tai postposi-
tiolla kanssa. Sitä käytetään seuran 
ilmaisemisessa. Joskus nämä menevät 
sekaisin, kuten Leifiltä, joka kertoi 
aamustaan näin: Laitoin aamiaista 
vaimoliani. Per taas sekoitti keske-
nään omistusliitteet, kun hän kertoi 
luokalle: Peter oli loinaila Suomessa 
vaimoni kanssa. Useimmiten hassut 
vjrheet vain keventävät oppitunnin 
tunnelmaa. 

Moni oppija kokee kielen opiskelun 
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työpäivän jälkeen juan vaativaksi, ja 
keskeyttää opinnot. Ne, jotka jatkavat 
ja panostavat opintoihinsa sinnikkääs-
ti, voivat saavuttaa huikeita tuloksia. 
Jotkut ovat kulkeneet pitkän matkan al-
keisryhmästä suomenkieliseen keskus-
teluryhmään. Sinnikkyys ja ahkeruus 
palkitaan. Saavutettu suomen kielen 
taito avaa täysin uudet mahdollisuudet 

tutustua suomalaiseen kulttuuriin ja 
suomalaisiin. 

Kirjoittaja on Suomen Tukholman instituutin 
koulutussihteerija suomen opettaja. Hän toimii 
myös instituutin kielenelvytyskurssin opet-
tajana. Hän on kirjoittanut myös seuraavan 
artikkelin. 

Op1 lukemaanja kirjoitta- 
maan suomea! 

Merja-Liisa 
Heikkinen 

Suomen Tukholman instituutin runsas 
suomen kielen kurssien valikoima ii-
sääntyi syksyl]ä 2010 aivan uudenlai-
sella kurssilla: suomen kurssilla niille, 
jotka jo osaavat kieltä! On hyvin ta-
vallista, että toisen polven ruotsinsuo-
malaiset nuoret ja aikuiset hallitsevat 
arkisen puhekielen mainiosti, mutta 
eivät pysty kirjoittamaan tai lukemaan 
suomea. Myös sanavarasto on puutteel-
linen; työssä ja virallisissa tilanteissa 
tarvittava sanasto puuttuu. Instituutilta 
kyseltiin kurssia,jolla voisi elvyttääja 
kehittää jo olemassa olevaa kielitai-
toa. Kielineuvosto myönsi instituutille 
varoja tällaisen kielenelvytyskurssin 
järjestämiseen, ja niin ensimmäinen 
kurssi pääsi käyntiin. 

Kurssilla kirjoitetaan paljon. Jokai-
nen saa henkilökohtaista palautetta, 
jonka avulla hän oppii itse tarkkaile- 

maan omia virheitään. Tunnilla käy-
dään myös läpi tavallisia virheitä, 
oikeakielisyyttä ja uudissanoja. Sana-
varastoa laajennetaan lukemalla lehtiä 
ja katsomalla elokuvia, jotka kiertävät 
kurssilaisilla kotiläksyinä. Ryhmä on 
melko homogeeninen, kaikki pystyvät 
lukemaan suomea suuremmitta vai-
keuksitta, mutta kirjoittaminen onkin 
haasteellisempaa. Moni on kuitenkin 
huomannut ilokseen, että samat vir-
heet toistuvat ja että kun oppii välttä-
mään niitä, on jo saavuttanut todella 
paljon. 

Kurssilla keskustellaan ja jaetaan 
tietoa suomalaisesta kulttuurista: mu-
siikista, kirjoista, elokuvista ja kuva-
taiteista. Kielenelvytyskurssilla op-
pilaiden äidinkielentaitoa kehitetään 
kokonaisvaltaisesti vertaisryhmässä, 
mutta silti yksilöllisesti. 
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Uusperheetja nilden 
jäsenten nimitykset 

Tuja 
Määttä 

Suomessa oli vuoden 2009 lopussa 
noin puolitoista miljoonaa perhettä. 
Tilastokeskuksen mukaan suomalai-
sista runsaat neljä miljoonaa kuului 
tuolloin perheeseen. 

Mikä perhe on? 

heen sellaiseksi perheeksi, jossa jorn-
pikumpi tai molemmat aikuisista on jo 
aiemmin ollut avio- tai avoliitossa ja 
johon voi kuulua puolisoiden yhteisiä 
ja aiemmista hiitoista peräisin olevia 
lapsia. 

Sanat uusperhe ja uusioperhe eivät 
tätä nykyä enää kuulu ihan uusimpaan 
suomen kielen sanastoon. Kotimaisten 
kielten tutkimuskeskuksen tietojen 
mukaan uusperhe on tavattu ensim-
mäisen kerran 1985 suomalaisessa 
Kauppa ja koti -lehdessä ja uusioper-
he vuonna 1993. Näistä kahdesta ni-
mityksestä uusperhe on käytössä huo-
mattavasti yleisempi. 

Uusperheen jäsenten nimi-
tyksistä 
Suomessa uusperheistä on joillakin 
tieteenaloilla tehty jonkin verran tut-
kimuksia. Tutkimukset, joihin olen 
tutustunut, ovat selvitehleet perheen-
jäsenten nimityksiä. Tutkijat toteavat, 
että kielessämme ja kulttuurissamme 
ej ole viralhisia tai selkeitä tapoja pu-
hua uusista perheenjäsenistä, ej myös-
kään heidän keskinäisistä suhteistaan. 
Uusperheitä ja niiden perheenjäseniä 
koskevaa sanastoa ej siis ole oikeas-
taan vielä luotu,joten kielessämme on 
tältä osin aukko. 

Siksipä kielitieteelliseen tutkimuk-
seen on vaikea löytää aineistoa kir-
jalhisista lähteistä. Tässä artikkelissa 
esittelemäni nimitykset ovat peräisin 
eräistä painetuista tutkimuksista ja 
erilaisilta verkossa olevilta keskuste-
lupalstoilta. 

Uusperheen vanhemmat 
Viralhisemmissa teksteissä ja doku-
menteissa uusperheen vanhemmista 
on yleensä käytössä nimitykset isä-
puoli ja äitipuoli. Nämä nimitykset 
saatetaan tulkita hiernan negatiivis-
sävyisiksi, mutta ne ovat nirnityksiä, 

Sana perhe on suomen kielen vanha 
sana. Se esiintyi ensimmäistä kertaa 
jo noin vuoden 1570 paikkeilla Agri-
colan teksteissä. Useiden sanakirjojen 
määritelmän mukaan perhe tarkoittaa 
kahden tai useamman henkilön muo-
dostamaa sukulaisuuden tai parisuh-
teen yhdistämää yhteisöä. 

Perhe on ryhmä, jonka jäsenet asuvat 
samassa osoitteessa. 

Tilastokeskuksen määritelmän mu-
kaan perhe on sellainen ryhmä, jonka 
jäsenet asuvat samassa osoitteessa. 
Perheitä on useanlaisia: lapsettomat 
perheet, lasten kanssa asuvien avio- tai 
avoparien perheet, rekisteröityneiden 
mies- tai naisparien perheet ja yhden 
vanhemman perheet. Lapsiperheeksi 
luetaan ne perheet, joissa on alle 18-
vuotiaita lapsia. 

Ydinperhe ja uusperhe 
Perhettä, jossa on vanhemmat ja 
lapsi(a), kutsutaan sosiologian termein 
ydinperheeksi. 

Moni aviohiitto ja erilaiset parisuh-
teet päättyvät kuitenkin eroon, ja per-
heet hajoavat. Usein eronneet solmi-
yat joko uuden avioliiton tai aloittavat 
uuden parisuhteen. Tählä tavoin muo-
dostuu uusia perheitä, joissa on per-
heenjäseniä sekä vanhoista suhteista 
että uudesta suhteesta. 

Näin muodostuneesta perheestä 
käytetään nimitystä uusperhe tai uu-
sioperhe. Sanakirjat kuvaavat uusper- 
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jotka suurimmalle osalle ihmisistä 
ovat tuttuja ja joiden merkitys ymmär-
retään. 

isän UO:n (uuden onnen) lapsi. Ni-
mitys uuslapsi kertoo lapsen tulleen 
uusperheeseen uuden vanhemman 
mukana. 

Useassa tapauksessa vanhemman 
nimitys on monisanainen sanaliitto, 
kuten uusperheen uusi aikuinen, isän 
uusi vaimo, äidin uusi mies, uusi isä, 
uusi äiti, uusperheen isä, uusperheen 
äiti. Kun ej haluta määritellä van-
hemman sukupuolta, voidaan käyttää 
nimitystä uusi vanhempi tai vanhem-
pipuoli. 

Uusperheen lapsilla on myös bio-
logiset vanhemmat. Heitä kutsutaan 
yksinkertaisesti biologiseksi isäksi 
ja biologiseksi äidiksi. Sukupuoleen 
katsomatta tällaiset vanhemmat ovat 
biovanhempia. 

Edellä mainituissa nimityksissä ej 
ole minkäanlaisia tunnelatauksia eikä 
mihinkään muuhunkaan viittaavaa al-
flesta. Mutta on myös nimityksiä,jotka 
viittaavat tiettyyn asiaan, esimerkiksi 
lapsen asumisjärjestelyihin. 

Monissa uusperheissä lapset asuvat 
pysyvämmin jommankumman van-
hempansa kanssa. Silloin he ovat lä-
hikodissa. Tämän kodin vanhemmat 
ovat lähi-isä ja lähiäiti tai arki-isä ja 
arkiäiti. Näiden lisäksi on myös ly-
hennetty nimitys lähi,joka voi tarkoit-
taa jompaakumpaa lähivanhempaa. 

Lapset viettävät aikaa tai vierailevat 
kuitenkin toisen biologisen vanhem-
pansa luona ja ovat tällöin etäkodiksi 
tai viikonloppukodiksi kutsutussa pai-
kassa vain jonkin aikaa, esimerkiksi 
viikonlopun tai koululoman ajan. Täs-
sä kodissa asuu viikonloppuisä tai vii-
konloppuäiti, etäisä tai etä-äiti eli etä-
vanhempi, tapaajaisä tai tapaajaäiti 
tai vain lyhyesti etä. Lapsi on etäko-
dissa isävierailulla tai äitivierailulla. 

Uusperheen lapset ja 
sisarukset 
Mielestäni ainoa neutraali uusperheen 
lapsen nimitys on lapsipuoli. Joissakin 
tapauksissa on käytetty sellaisia nimi-
tyksiä kuin bonuslapsi (sana tavattu 
ensimmäisen kerran 2008) ja äidin tai 

Kaikki muut löytämäni lapsen ni-
mitykset viittaavat suoraan lapsen 
asuinpaikkaan. Lähikodissa asuvasta 
lapsesta voidaan käyttää nimityksiä 
lähilapsi ja pysyväislapsi. Vastaavas-
ti lapsen ollessa etäkodissaan hän on 
viikonloppulapsi, vieraileva lapsi, etä-
lapsi eli etis. 

Uusperheen perheenjäsenten nimi-
tysten joukossa on sellaisiakin, jotka 
kuvaavat lasten keskinäistä suhdetta 
toisiinsa. Uusperheeseen tulleen tyt-
tölapsen nimityksiä ovat sisarpuoli, 
puolisisko, uusisisko tai uussisko ja 
uussisar. jos uusi perheenjäsen on poi-
kalapsi, hänestä käytetään vastaavasti 
nimityksiä velipuoli, puoliveli , uusive-
ii tai uusveli. Mainittujen nimitysten 
lisäksi verkon keskustelupalsto illa 
ovat esiintyneet myös nimitykset lisä-
sisko, ulkosisko ja lisäveli ja ulkoveli. 

Suomessa vahvoja reaktioita ovat 
herättäneet sellaiset uusperheen lap-
sen nimitykset kuin lahjasisko, lahja-
veli ja rakkauslapsi, jolla tarkoitetaan 
mm. uusperheen vanhempien saamaa 
yhteistä lasta. Jotkut ymmärtävät rak-
kauslapsen merkityksen toisella ta-
valla. Heidän mielestään kyseessä on 
avioliiton ulkopuolel la syntynyt lapsi, 
jota on kutsuttu myös lehtolapseksi tai 
äpäräksi. 

Puhuttaessa lah/alapsista herää 
kysymys, mitä ovat sitten toisen tai 
kummankin vanhemman jo olemassa 
olevat lapset. Kysymykseen en ole 
löytänyt vastausta. 

Uusia nimityksiä kaivataan 
lisää 
Kuten mainitsin aiemmin, suomen kie-
lestä puuttuu nykyisellään uusperheitä 
ja niiden perheenjäseniä merkitsevät 
yleiskieliset nimitykset. Esittelemieni 
nimitysten lisäksi on olemassa joita-
km lyhennesanoja, kuten ex eli exä 
'entinen kumppani', nyxä 'nykyinen 
kumppani'ja UO 'uusi onni'. 
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Hyvin todennäköistä on, että uus-
perheissä vanhempia kutsutaan vain 
etunimellä. Samoin puhuttelevat per-
heen lapsetkin toislaan. Mutta kun on 
tarve kertoa perheensä sisäisistä su-
kulaisuussuhteistä ulkopuoliselle, voi 
olla ongelman edessä. Tuntuu siltä,  

että kielessämme olevaa nimitysten 
aukkoa pitäisi ruveta ripeästi paikkaa-
maan, sillä uusperheiden lukumäärä 
lisääntyy koko ajan. 

Kirjoittaja on yliopistonlehlorija foinhii Uuma-
jan yliopiston Kieliopititojen laitoksella. 

Joulusanastoa 

Runa 
Heikkilli 

Joulunalusaikaan, jouluun ja joulun-
viettoon liittyy paljon sanastoa, jon-
ka tausta tai nykyään myös merkitys 
saattaa olla monille epäselvä. Monet 
suomen kielen joulusanoista ovat 
ruotsalaista tai skandinaavista lainaa, 
mutta taustalta löytyy usein yhteis-
germaanista sanastoa. Kerronkin tässä 
artikkelissa muutamien joulusanojen 
alkuperästä eli etymologiasta. 

Joulu 
Itse joulu-sana on lainattu suomeen 
ruotsin tai muiden skandinaavisten 
kielten kautta, mutta samaa alkuperää 
olevia sanoja on käytössä muissakin 
germaanisissa kielissä, muun muassa 
englannissa. 

Englannin kielessä yhä jossain mäarin 
käytössä oleva sana Yule merkitsi ger-
maanista, pakanallista juhlaa,jota vietet-
tiin keskitalvella. Nykyiseen kalenteriin 
siinyttäessä juhlapäiväksi valittiin 25. 
joulukuuta. Englannin kielessä Christ-
inas on korvannut Yule-sanan kristil-
lisen, Jeesuksen syntymän kunniaksi 
vietettävän juhlan nimenä, mutta Yule-
sanan johdoksia on edelleen käytössä 
muun muassa skandinaavisissa kielis-
sä, kuten ruotsin, tanskan ja norjan jul 
(uusnorjaksi jol). Suomen joulu lienee 
lainattu juuri jul-sanasta. Kirjakielessä 
jo Mikael Agricola käytti joulu-sanaa. 

Itse asiassa suomen joulu-sanan ger-
maaninen alkuperäismuoto on lainat-
tu suomeen jopa kahdesti. Englannin 
Yule- ja ruotsin jul-sanojen germaani- 

seksi alkuperäismuodoksi on rekonst-
ruoitu *jehwla  tai  *jegwla.  Suomen 
kieleen näistä on ensin kehittynyt lai-
nasanajuhla, jota pidetään ääntämisen 
perusteella vanhempana lainana kuin 
joulu-sanaa, joka todennäköisesti on 
vasta myöhempi lama. 

Joulu-alkuisia sanoja 
Tapa hankkia joulupuu, usein juu-
ri kuusi, on tullut Suomeen Ruotsin 
kautta Saksasta. Joulupuita on ollut ko-
deissa 1 800-luvulta lähtien. Sana jou-
lukuusi on käännöslaina ruotsin sanasta 
julgran. 

Joulukuu-sana yleistyi Suomessa 
käyttöön 1 600-luvulla. Aiemmin kuu-
ta oli kutsuttu yksinkertaisesti talvi-
kuuksi. Sanana joulukuu lienee sekin 
skandinaavinen lama, sillä tanskassa 
oli aiernmin käytössä muotojuellmane 
ja ruotsissaju/ma°nad. (1600-, 1700-ja 
1 800-luvulla julmånad-nimeä käytet-
tiin Ruotsissa rinnakkain december-
nimen kanssa vuoteen 1900 asti. Sitä 
ennen nimenä oli saksalaiseen tapaan 
Christmånad.) Germaanisissa kielis-
sä, kuten mm. englannissa, saksassaja 
ruotsissa, ja myös latinassa joulukuun 
nimenä on nykyisin december (kirjoi-
tusasu tosin vaihtelee). Sana on peräi-
sin latinan sanasta kymmenen, decem, 
sillä vanhassa roomalaisessa kalente-
rissa joulukuu oli vuoden kymmenes 
kuukausi. 

Suomessa aattoiltana lahjoja tuo 
yhä edelleen joulupukki. Ruotsissa- 
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kin vielä 1 800-luvulla kodeissa kier-
si julbock, vaikka (jul)tomte-sana on 
korvannut ruotsin julbock-sanan jo 
1800-luvun lopussa. Joulupukki onkin 
käännöslaina, jonka esikuvia lienevät 
ruotsin julbock ja tanskanjulebuk. 

Tonttu-sana on käytössä suomessa-
kin. Joulunaikaan liikkeellä ovat tie-
tysti joulutontut, mutta muuten tonttu 
on ollut kotipiirin haltijaolento, kuten 
esim. koti- tai riihitonttu. (Tonttu-sa-
nalla on tietysti toinenkin merkitys, sil-
lä sillä tarkoitetaan hölmöä tai typerää 
ihmistä.) Tonttu on sekin ruotsalaista 
lainaa: taustalla on sana tomte gubbe, 
tonttu-ukko. Alun perin sana tarkoitti 
tontin haltijaa, sananmukaisesti tontin 
ukkoa. Sanoilla tonttu ja tontti onkin 
sama alkuperä. 

Joulutorttu-sanan jälkiosa torttu on 
lainattu ruotsin tårta-sanasta. Ruotsiin 
sana taas on lainattu ranskan tarte-sa-
nasta. Suomessa torttu-sanaa on kirjoi-
tettuna käytetty ensimmäisen kerran 
vuonna 1773 Axel Laurellin kirjoitel-
massa "Lyhykäinen Kirjoitus, Potates-
ten Eli Maan-Päronain Wiljelemisestä, 
säilyttämisestä ja hyödytyxestä Huo-
nen hallituxesa", joka kylläkin käsitte-
lee perunanviljelyä. 

Adventti 
Joulun odotus alkaa oikeastaan jo en-
nen joulukuuta, ensimmäisestä adven-
tista, joka aloittaa kirkkovuoden. Ad-
ventiksi kutsutaan myös neljää joulua 
edeltävää viikkoa eli adventtiaikaa. 
Adventti-nimitys on lainaa latinan sa-
noista adventus domini, suomeksi her-
ran tuleminen. 

Varsinidn suomalaiseen joulunodo-
tukseen kuuluu pikkujouluperinne. En-
simmäisenä adventtisunnuntaina tai jo 
sen aattona lauantaina monissa suoma-
laiskodeissa mutta varsinkin eri yhtei-
söissä, kuten työpaikoilla, kouluissa ja 
järjestöissä, vietetään pikkujouluja. Pik-
kujouluun saattaa kuulua pieni paketti, 
jouluruokaa tai vaikkapa joululaulujen 
laulamista. 

Ruotsissa yhteisöllistä pikkujoulun-
viettoa vastaisi lähinnä julbord-perin-
ne: työpaikan henkilöstö käy yhdessä 
syömässä jouluruokaa ravintolassa. 

Himmeli ja seimi 
Himmeli, oljista tehty kattokoriste, on 
sanana sekin lainaa ruotsista. Esikuva-
na lienee ruotsin taivasta merkitsevä 
sana himmel. 

Seimi tarkoittaa hevosten, härkien 
yms. eläinten ruokintatelinettä. Sanal-
le on vastineita monissa suomen suku-
kielissä, kuten esimerkiksi vatjassa ja 
virossa. Seimi-sanan katsotaan olevan 
vanhan *seweverbivartalon  johdos, 
jota nykysuomessa vastaisi syödä-ver-
bi. Seimi on tuttu myös Raamatusta, 
sillä se mainitaan jouluevankeliumis-
sa Jeesus-lapsen tilapäisenä vuoteena. 
Siksi seimeksi kutsutaankin sekä jou-
luasetelmia,joihin kuuluu Pyhä perhe, 
kolme itämaan tietäjää, paimenia ja 
enkeli, että myös pikkulasten päivä-
kotia. 

Kirjoittaja on suomen kielen huoltaja Kielineu-
vostossa. 

Kadonneet rivit 
Edellisessä numerossa julkaistu Marjatta Vilkamaa-Viitalan artikkeli 
Uudissanoja ja ajan ilmiöitä katkeaa yllättäen kesken. Artikkelin 
viimeinen virke kuuluu kokonaisuudessaan näin: Tosiasiassa tämä 
lempeän peittävä haasteellisen merkitys 'hankala', 'vaikea', 'vaativa' 
tunnettiin jo 1 980-luvulla. 
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Kielikylvyn roiskeita 

Han nele 
Ennab 

lu 
Yritin tekeytyä metrospirituaaliksi, ja 

Viime kesänä sain tehdä työtäni kolme 
viikkoa Kotimaisten kielten tutkimus-
keskuksen Kielitoimistossa Helsin-
gissä. Kun on asunut pitkään toisessa 
maassa, suomen kieli ruostuu. Vieraalla 
maalla, vieraassa kieliympäristössä on 
myös vaikea pysyä kielen kehityksen 
mukana. Kieli ja kielenkäyttö muut-
tuvat, esimerkiksi arkisista sanoista 
tulee yleiskielisiä ja syntyy uusia sano-
ja. Kielen köyhtyminen ej säästä edes 
kielenhuoltajaa, joka käyttää kieltä 
päivittäin. Halusin kielikylpyyn, jossa 
saisin perehtyä etenkin uudissanoihin 
ja nuorten kieleen. Artikkelissa roiskut-
telen lukijoille uusia sanoja kielisuih-
kutuksena. 

Kielikylpy ej alkanut designho-
tellissa, vaan vanhempieni kodissa. 
Curlingvanhemmiksi heitä tuskin olisi 
voitu kutsua vaikka sellainen nimitys 
olisi lapsuudessani tunnettu, mahdol-
lisesti alfaäidiksi ja alftiisäksi kyllä. 
Tämä alkuperäispariskunta huolehti 
kuitenkin nyt siitä, että en töihin läh-
tiessäni unohtanut skandidekkariani, 
muistitikkua enkä ämppäriä. Devaria 
en sentään arvellut tarvitsevani päivän 
kuluessa. 

Bussi tuli pysäkkinäytön kertomassa 
ajassa ja todellisesta kaistavarkaasta 
huolimatta matka ensimmäiseen kie-
likylpypäivään Kotuksessa taittui on-
gelmitta. Jokapäiväinen pendelöintini 
oli alkanut. 

Aamuruuhkassa näkyi ainakin met-
roseksuaaleja, uussuomalaisia, retro-
muodin suosijoita, jokunen XL-lapsi, 
ernu ja puolalainen putkimies. Bus-
sissa taisi olla myös koiranomi asus-
tekoiran sievästä käyttäytymisestä 
päätellen.  

mutta matkassani oleva muistivihko 
lienee kuitenkin paljastanut minut 
friikiksi, joka ftnittaa uusia sanoja ja 
arkikielen ilmauksia. Merkitsin vih-
koon kaupungilla, busseissa ja kahvi-
loissa kuulemiani sanontoja. Kukaan 
ei sentään repsiollattanut eikä alkanut 
lylyttää. 

Ensimmäiseksi merkitsin vihkooni 
piilarit, oikeastaan passiivisesti tutun 
ja yhteydestä ymmärrettävän, mutta ej 
ainakaan tähän mennessä aktiiviseen 
sanavarastooni kuuluvan sanan. Toi-
sen poimin heti perään tarkkaillessani 
asemalle matkaavaa äitiä ja rattaissaan 
tuskin pysyvää, veskaria pienempää 
tyttöä. Aiti sanoi tyynnytellen: "Rau-
hoitu nyt. Kyllä mä ymmärrän, että 
suajänskättää tää junamatka." 

Rautatieasemalla totesin, että sen 
asemarakennuksen kellotorni oli nä-
köispeitteen alla. Muistin, että olen 
aikaisemmin nähnyt myös Ateneumin 
julkisivulla samantapaisen taidelaka-
nan. 

Alaistaidot arvet in jo omaavani, 
mutta kielikylvyllä pyrin parantamaan 
pätevyyttäni kielenhuoltajan työssä. 
Suomen kielen uusiin sanoihin uppou-
tuessa ja arkikielen taitoa verestäessä 
työpäivä kului rivakasti. Ehdin silti 
jo etukäteen surra, että kolmen viikon 
oleskelu ej ehkä riitä todelliseksi kie-
likylvyksi. Kielisuihkuun tai ainakin 
kielisuihkutteluun kyllä. 

Aamu- ja iltäpäiväkahvilla nouda-
tettiin luonnonvarojen säästämiseksi 
OMM-järjestelmää eli mukaan otettiin 
oma muki. Lounastauolla olisi ollut 
mukava maistaa mustaa ruokaa,jonka 
ohin kuullut olevan kuuminta hottia. 
Täytin vatsani ruoalla, joka oli jotakin 
pikaruoan ja yhdistelmäaterian vähil-
tä. Rasvaremontin kanssa on vähän 
niinja näin. 

s. Pyysin tuutin. Halusin vaniljaa 
Jäätelöä ostaessani sattui kommel- 

mansikkaa. Myyjä työnsi käteeni 

Aamuruuhkassa näkyi metroseksuaaleja, 
uussuomalaisia, retromuodin suosijoita, 
ernu ja puolalainen putkimies. 
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aivan muuta kuin olin toivonut. Hän 
tosin teki niin kuin pyysin: antoi mi-
nulle tuutin, jossa oli vaniljajäätelöä 
ja mansikkahilloa. Minä taas olin 
odottanut saavani tötterön, jossa olisi 
vanilja- ja mansikkapallo. Näinköhän 
ruotsin strut oli sekottanut päässäni 
tuutit ja tötteröt. 

Seuraava yllätys tuli, kun kerroin 
kömmähdyksestäni Kiehitoimistossa. 
Minulta kysyttiin, oliko tötterö voh-
veli vai aito vohveli. Vasta sehityksen 
saatuani pystyin vastaamaan, että aito 
se oli, nimittäin sellainen rapeampi ja 
suurempi kuin ohut, pehmeä vohveli. 
Siitä sitten innostuin kysymään, mitä 
ruotsin strössel on suomeksi, sitä kun 
oli kysytty Kiehineuvoston kiehineu-
vonnastakin. Sain tietää, että strösseli 
on suosittu tuote, johla jäätelötötterön-
sä voi pimpata. Toinen on dippi. 

Työpäivän jälkeen hortoilin kaupun-
gula ja kansallisessa kaupunkipuis-
tossa miettien, miten vanhat käsitteet 
saavat uusia merkityksiä. Kotilääkäri-
lehdessä kerrottiin hortoilusta, mutta 
sihlä ej tarkoitettukaan päätöntä rna-
leksimista, vaan villivihannesten vii-
jelyä ja keruuta. Villivihanneksia puo-
lestaan ovat mm. nokkonen, voikukka 
ja poimulehti. 

Muita luontoon hiittyviä sanoja,joil-
le on lisäksi syntynyt uusia merkityk-
siä, ovat visertäminenjapilvi. Visertää 
ja sirkuttaa osaavat ne, jotka osaavat 
lähettää Twitter-verkkoviestiohjelmal- 

la toisihleen Iyhyitä viestejä. Pilvillä 
taas tarkoitetaan nykyään myös Inter-
netissä olevia tietokoneohjelmia. 

Sähköisistä viesteistä puheen ollen 
opin sellaisenkin minuhle uuden sanan 
kuin myrtsiö. Mahlina on hymiö-sana, 
jolla tarkoitetaan sähköposteissa ja 
tekstiviesteissä miehialaa ilmaisevia 
kuvioita. Apeita kasvoja merkitsevä 
kuvio on hymiö, jolle on keksitty Ii-
säksi oma leikihlinen nimi myrtsiö. 

Myrtyneenä totesin, että pisaroin-
ti oli muuttumassa ukkosmyrskyksi. 
Ihmiset hakeutuivat suojaan. Kiirei-
simmät riisuivat kenkänsä ja panivat 
muovipussin päähänsä ennen kuin 
jatkoivat matkaansa. Toivoin, että ja-
loissani ohisi ohlut masai-kengät, että 
olisin päässyt äkkiä bussiin, mutta 
jouduin lueskelemaan kaupan ove!-
la iltalehtien julisteista nakkiuutisia. 
Seuraavana päivänä aamulehdet kir-
joittivat Helsingin kokeneen todehli-
sen kaupunkitulvan ja että ilmaston-
muutoksen myötä kaupunkitulvat ovat 
hisääntymässä. 

Kielikylpypäivän päätteeksi kerroin 
vie!ä internetpuhelun ja verkkokame-
ran vähityksehlä kotiväehle Ruotsiin, 
että niin kovasti kaipaamaani kyhpyä 
tosiaan sam, niin sisäisesti kuin ulkoi-
sestikin. 

Kirjoittaja on suomen kielen huolraja Kieli-
neuvostossa. 

Artikkelin kursivoidut sanat selityksineen 

alaistaidot työntekijän asenteet 
ja toimintatavat, joita mitataan 
mm. tulospaikkauksen mukanaan 
tuomissa kehityskeskusteluissa 
työpaikoilla 

alfaisä sekä työelämässä että kotona 
menestyvä täydellinen isä 

alfaäiti sekä työelämässä että kotona 
rnenestyvä täydeliinen äiti 

alkuperäispariskunta ensimmäisessä 
aviohiitossaan (yhä monen vuoden 
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jälkeen) elävä pariskunta 
asustekoira sylikoira, johlainen 

usein täydentää hehtien seurapiiri-
palstoihla esiintyvän tähden asua 

curlingvanhemmat vanhemmat, 
jotka iiiaksikin poistavat esteitä 
hastensa tiehtä (samaan tapaan kuin 
curhingissa harjataan jäätä pehikiven 
edestä) 

designhotelli elämyksiä ja yksihöhlisiä 
palvehuja tarjoava, persoonalhisesti 



sisustettu hotelli, lifestylehotelli 
devari dvd-soitin 
dippi dippauskastike 
ernu erilainen nuori 
fanittaa ihailla, olla esimerkiksi tietyn 

esiintyjän tai yhtyeen fani eli ihailija 
friikki innokas harrastaja; outo 

ihminen 
hortoilla etsiä luonnosta villivihan-

neksia eli ravinnoksi käypiä luonnon-
kasveja ja niiden osia 

hymiö sähköposteissa, tekstiviesteis-
sä tms. käytettäviä välimerkeistä 
yms. muodostuvia kuvioita,jotka 
muistuttavat esim. hymyileviä t. 
apeita kasvoja ja joilla osoitetaan 
mielihyvää, ironiaa, tyytymättö-
myyttä tms. 

internetpuhelu myös Internet-puhelu 
Intemetin välityksellä soitettava 
puhelu 

jänskättää jännittää 
kansallinen kaupunkipuisto 

rakennetulla kaupunkialueella 
sijaitseva kulttuuri- ja luonnon-
arvoiltaan merkittävä viheralue 

kaupunkituiva kaupunkialueelle 
nouseva tulva 

kielikylpy vars. päiväkodeissa 
ja kouluissa käytössä oleva 
kielenoppimismenetelmä, 
jossa kaikki toiminta tapahtuu 
opeteltavalla kielellä 

kielisuihku vieraiden kielten oppimis-
menetelmä 

kielisuihkuttelu vieraiden kielten 
oppimismenetelmä 

koiranomi koirien kasvatukseen 
ja ongelmakoinen käsittelyyn 
koulutuksen saanut 

kunminta hottia (engi. hot = kuuma), 
mainoskielessä: muodikkainta, 
uusinta uutta, viimeistä huutoa 

masai-kengät juoksukengät, joiden 
vakuutetaan saavan askeleet yhtä 
kevyiksi kuin masaisotureilla 

metroseksuaali ulkonäköönsä ja 
tyyliinsä erityistä huomiota kim-
nittävä mies 

metrospirituaali henkistä kasvua 
tavoitteleva kaupunkilainen ("hipin 
ja jupin yhdistelmä") 

MP3-soitin mukana kannettava 
(erillinen tai matkapuhelimeen 
sisältyvä) soitin, jolle voi ladata 
musiikkia mm. Internetistä 

muistitikku tietokonelevykettä, CD- 

levyä tai muistikorttia vastaava 
pieni esine,jonka avulla tietoa 
voidaan käsitellä ilman erityistä 
sovitinta 

musta ruoka uusi ruokatrendi maail-
malla, esim. mustaksi värjätty pasta 

myrtsiö sähköposteissa ja teksti-
viesteissä myrtynyttä mielialaa 
ilmaiseva kuvio 

nakkiuutiset juikkisten 
yksityiselämästä raportointi 
mediassa ("kuka käy kenen kanssa 
nakkikioskilla") 

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

OMM oma muki mukaan (esim. 
kokoukseen, jotta luonnonvarat 
säästyisivät) 

piilarit piilolasit 
pilvi Internetissä, ei erillisissä koneissa, 

olevista tietokoneohjelmista, 
jotka ovat kuin pilviä Internetin 
avaruudessa 

pimpata muokata, viritellä 
puolalainen putkimies puolalainen 

siirtotyöläinen, joita Puolan EU:hun 
liittymisen jälkeen on siirtynyt mm. 
Ranskaan ja Isoon-Britanniaan niin 
paljon, että julkisuudessa puhutaan 
kotiin jääneistä lapsista EU-orpoina 

pysäkkinäyttö joukkoliikenteen 
pysäkeifle sijoitettu näyttötaulu, 
joka kertoo seuraavien bussien tai 
raitiovaunujen tuloajan 

rasvaremontti ruokavalion muutta-
minen niin että käytetään entistä 
terveellisempiä rasvoja, esim. öljyä 
voin sijasta 

repsiollata (nuorison kieltä) remahtaa 
nauruun (repsahtaa + bl = laugh 
out bud) 

retromuoti muoti, joka jäbjittelee 
aiempien vuosien ilmiöitä; 
Suomessa esimerkiksi 1 960-luvun 
Marimekko-kuosien uusi suosio 

sirkuttaa ks. visertää 
skandidekkari pohjoismainen 

sal apol iisiromaani 
taidelakana näköispeite, korjaus-

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

Twitter Twitter (engl. twitter = 
sirkuttaja, visertäjä) Internetissä 
toimiva lyhyitä viestejä välittävä 
verkkoyhteisöpalvelu, mikroblogi 

tylyttää olla tahallaan tyly, pahan-
tahtoinen 

uussuomalainen vakituisesti Suomessa 
asuvasta maahanmuuttajasta 

verkkokamera verkkokamera, inter-
netkamera, ark. myös nettikamera 
digitaalinen kamera, jonka avulla 
voi välittää ja seurata reaaliaikaista 
kuvaa Internetissä (Sanastokeskus 
TSK:n Termitalkoiden suositus) 

viskari viisivuotias (päiväkodissa) 
villivihannes ravinnoksi käytettävistä 

luonnonkasveista ja niiden osista 
visertää (engl. to tweet = visertää, 

sirkuttaa) käyttää Twitter-verkko-
viestiohjelmaa, sirkuttaa, tweetata, 
twitata, twitteröidä 

XL-lapsi huomattavan ylipainoinen 
lapsi varsinkin Yhdysvalloissa, 
missä lapset lehtitietojen mukaan 
ovat tärkein kohde lihavuuden 
ehkäisytyössä 

yhdistelmäateria (engl. polymeal) 
kalaa, valkosipulia, punaviiniä, 
pähkinöitä ja tummaa suklaata 
sisältävään, terveyttä edistävään 
ruokavalioon perustuva ateria 

ämppäri MP3-soitin 

Suurin osa sanojen selityksistä on poimittu vuosina 2005-2009 ilmestyneiden Mitä Missä 
Milloin -kirjojen uudissanaluetteloista,jotka on laatinut Riitta Eronen. Myös muita lähteitä 
on käytetty. Luettelon hakusanoissa on sekä yleiskielen sanoja että arkisia ja leikillisiä sanoja. 
Tyyliarvoja ci tähän luetteloon ole merkitty. 

Kirjat 

Kymmenen tikkua ilmassa 

Raija 
Kangassalo 

Tio pinnar i luften - Sagor, sånger och 
gåtor på nationella minoritetsspråk 
och svenska on Kouluviraston kevääl-
lä 2010 julkaisema satukirja, jossa on 
Ruotsin kansallisten vähemmistöjen, 
suomalaisten, juutalaisten, tornion-
laaksolaisten, romanien ja saamelais-
ten, satuja. Kirjan on toimittanut las-
tenkirjailija Gunilla Lundgren, ja sen 
on kuvittanut Amanda Eriksson. Kirja 
on monikielinen, sisältö on suomeksi, 
jiddiiiksi, meänkielellä, romanikielen 
eri varieteeteilla, pohjois-, etelä- tai 
luulajansaameksi ja ruotsiksi. 

Suomeksi teoksessa on Solja Kravun 
kirjoittama satu Ylva ja Sofia, Tuomas 
Oj alan satu Siili Suikkasen ilmapatja, 
perinteinen lastenlaulu Viisi varista ja 
tom Apina ja gorilla. Lisäksi siinä on 
arvoituksia ja leikkejä, jotka ovat Es- 
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kilstunan ruotsin- 
suomalaisen kou- 	(O P1NN* 
lun oppilaiden ja 	I LuflEN 

muiden suomen-
kielisten lasten ja 
opettajien kirjaaii 
tuomia. Kirja on 	.. 
saariut niment .:.:. 
perinteisen leik it 

Kyminenen tikkua bada/la rnukaan. 

Suomalaiset sadut, laulut, tomt ja 
leikit voi aikuinen lukea, laulaa tai 
leikkiä lasten kanssa suomeksi, ja 
mikseipä ruotsiksikin, ja muiden vä-
hemmistöjen perinteeseen pääsee tu-
tustumaan ruotsiksi. Meänkielinen 
osuus on aikuisen heippo kääntää suo-
meksi, tunnetaanhan pajupiipun eli 
pajupillin teko myös suomalaisessa 
perinteessä. 



Vaaliohjelmien suomesta 
Tarkastelin neljä vuotta sitten valtio-
päiväpuolueiden vaaliohjelmien suo-
men kieltä (Kieliviesti 4/2006). Kulu- 

Paula 	neiden vuosien aikana suomen kielen 
Ehrnebo 	asema on parantunut eri tavoin ja siksi 

halusin nyt nähdä, onko vaaliohjelmi-
en kielessä havaittavissa kehitystä pa-
rempaan suuntaan. 

Vaaliohjelmien teksteistä huomaa, että 
ne ovat käännettyjä, sillä niissä nou-
datetaan hyvin orjallisesti alkutekstiä. 

Olen tarkastellut valtiopäiväpuolu-
eiden verkkosivuilla olleita vaalioh-
jelmia. Kaikilla valtiopäiväpuolueilla 
oli suomenkie!istä aineistoa ja se oh 
helppo löytää. Yhtä helppoa oli tode-
ta, että teksteissä oli edelleen saman-
tyyppisiä puutteita kuin neljä vuotta 
sitten. Kaikista teksteistä huomaa, että 
ne ovat käännettyjä, sillä niissä nou-
datetaan hyvin orjallisesti alkutekstiä. 
Tyyhillisesti niissä on siis parantami-
sen varaa. Kirjoittajat, tai kääntäjät, 
eivät ilmeisesti ohleet lukeneet Kiehi-
viestissä esittämiäni neuvoja. 

Vaaliohje!mista ottamieni esimerk-
kien kursivoinnit ovat minun. 

Ortografia 
Oli ilahduttavaa todeta, että ohjelmis-
sa oli hyvin vähän varsinaisia paino-
virheitä. Virheet olivat myös sehlaisia, 
joita jokainen kirjoittaja tekee, vaikka 
yrittää olla niahdolhisimman tarkka. 
Aikaisemmin oli hyvin tavallista, että 
esimerkiksi ou- ja uo-diftongit sekoi-
tettiin keskenään, mutta näitä virheitä 
ci enää juuri näe. Se on ehkä pitkälti 
tietokoneiden ansiota. 

Mutta taittoa ej ohisi kannattanut 
antaa koneen tai ruotsinkielisen toi-
mittajan tehtäväksi. Jonkun suomen-
kielisen ohisi pitänyt tarkistaa, miten 
suomen sanat on jaettu riviltä toisehle. 
Kun teksti on kolmella palstahla, ku-
ten erään puolueen ohjelma oh, rivit 
jäävät hyvin lyhyiksi ja silloin syntyy 

helposti tavutusvirheitä. Kun niitä si!-
bin tällöin on monta lähekkäin, teksti 
antaa huolimattoman kuvan. 

Puolueiden nimet 
Ruotsin joukkoviestimissä on vuosi-
kymmeniä käytetty kaikkien valtiopäi-
väpuolueiden suomenkielisiä nimiä. Ne 
ovat minun nähdäkseni tuttuja useim-
mille ruotsinsuomalaisille. Nimisuosi-
tukset ovat pitkään olleet myös julkai-
sussa Utrikes namnbok, mikä merkitsee, 
että puolueet ovat itse hyviksyneet ne. 

Maltilhisen kokoomuspuolueen eli 
moderaattien vaaliohjelmassa ej kuiten-
kaan käytetä yhtään kertaa suomenkie-
listä nimeä. Tubokseksi saadaan kankei-
ta vaihtoehtoja Moderaterna-puolueen 
näkemys, Moderaternan toiveet, Mode-
raterna haluaa. On vaikea tietää, onko 
joku yksinkertaisesti mähirännyt, että oh-
jelmassa on hinnalla mihlä hyvänsä käy-
tettävä ruotsinkiehisiä nimiä, vai onko 
ratkaisun tehnyt kaantäjä. Moderaattien 
suomentaitoisia edustajia kuultiin eimen 
vaaleja esimerkiksi Sisuradiossa ja jol-
lakulla näistä luuhisi olleen käytännön 
miehipide nimiasiassa. Sihlä kai joku 
heistä sentään tutustui ohjelmaan ennen 
kuin se julkaistiin puolueen verkkosi-
vubla. 

Sosiaal idemokraattien ohjelmassa 
puolestaan ej mainita puolueen nimeä 
lainkaan, ej milbään kielel!ä. Symbohin 
katsotaan ilmeisesti riittävän. 

Kaikki muut puolueet käyttävät oh-
jelmassaan suomenkiehistä nimeään. 

Terminologia 
Uudehkojen käsitteiden suomenkiehis-
ten nimitysten käytössä on puolueiden 
kesken suunia eroja. Suomenkieliset 
vaaliohjebmat on tarkoitettu ruotsinsuo-
malaisibbe äänestäji!le ja siksi onkin häm-
mästyttävää, ettei kornektin terminologi-
an käyttämiseen ole kaikissa ohjelmissa 
kiinnitetty enempäa huomiota. Vaikka 
useimmat ruotsinsuoma!aiset ymrnärtä-
vätkin ruotsinkieliset termit, kieliiyhmää 
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pitälsi kunrnoittaa niin paljon, että käyte-
tään käypää terminologiaa, varsinkin kun 
se on vakjintunutta. Suomenkjeliseen 
tekstiin ej sovi nimitys nystartsjobb-oh-
jelma eikä instegjobb-ohjelma, kun niille 
ej voi lyhyessä ohjehnassa antaa pitkiä 
selityksiä. 

Mutta aina ej suomenkjeljnenkään 
termj avaudu. Mitä esimerkiksi tar-
koitetaan iltapäiväkerholla? Se saat-
taa olla vapaa-ajankoti, mutta varma 
ej voi olla. Vanhempainvakuutukseen 
on ehdotettu erityistä tasa-arvobonus-
ta ja tällöin on puhuttu vanhempain-
lomakorvauksen tasa-arvobonuksesta. 
Lomakorvaus-nimitys ej sovi tähän 
yhteyteen. 

Yksjnkertajsuuden vuoksi kannat-
tajsj käyttää myös iyönväliiys-nimi-
tystä eikä suomalaista, Ruotsin oloissa 
vanhahtavalta kuulostavaa työvoima-
toimistoa. 

Kääntäjät eivät jlmejsestj ole tunte-
fleet Kjeljneuvoston termjsuosjtuksia. 

Sanavalinta 
Tekstien kieli tuntuu välistä kovin by-
rokraattjselta, ohjelmat ovat jopa hie-
man tylsää luettavaa. Siellä täällä on 
käytetty sanoja, joiden merkitys vaj-
kuttaa hyvin konkreettjselta taj muuten 
tyyliin huonosti sopivalta. Lieneekö 
syynä kijre vai ajattelemattomuus. Esj-
merkkejä sanavalinnoista, jotka saavat 
lukijan pysähtymään: "- - yhä useampi 
haluaa työskennellä ja lähteä mukaan 
työmarkkinoille; - - ja opetustoimintaan 
tuodaan paremmin koulutettuja opetta-
jia; - - jätimme jälkeemme 70 milj ardin 
kruunun ylijäämän; Poliisien lisäänty-
minen ihmisten arkipäivässä helpottaa 
- - ; Työttömyys on asettunut korkeafle 
tasolle - 

Tämä esjmerkkj yrittää vakuuttaa, 
että puolue on tehnyt kovasti työtä hy-
vän asjan puolesta: "- - on paiskinut 
töitä hartiavoimin täällä kotimaassa 
ja muualla Euroopassa, jotta ilmasto 
nousee ykkösasiaksi." Ilmaisu ej vain 
oikein sovi ohjelman tyyliin. 

Entä keitä ovat tuoreet maahanmuut- 

tajat? Sellaisista puhutaan seuraavas-
sa esimerkissä: "- - jotka työllistävät 
tuoreita maahanmuuttajia." Ilmeisesti 
tarkojtetaan äskettäin maahan tullejta. 
Suorastaan ylätyyliseltä vaikuttaa virke 
"- - suojaa vanhempien pariskuntien oi-
keutta elää yhdessä - myös elamän eh-
toopuolella." 

Parissa merkitsee kyllä Kiel jtoimis-
ton sanakirjan mukaan 'kanssa, kes-
kuudessa,joukossa, seurassa', mutta ej 
sjiti sovi virkkeeseen "Työttömyys on 
vaarallisen korkea - erityisesti nuorten 
parissa." Itse käyttäisin sanaa keskuu-
dessa, mutta vielä mjeluummin pu-
huisin nuorisotyöttömyydestä. Täysin 
turha parissa on seuraavassa: "- - vä-
hentää myös ihmisten rjskjä päätyä ri-
kollisuuden pariin." Parempi kirjoittaa: 
"- - riskiä päätyä rikolljsuuteen." 

Ruotsjn verbin få ensimmäiseksi 
merkitykseksi annetaan yleensä saa-
da ja unohdetaan, että sjllä on myös 
hyvin tavallinen merkitys joutua. 
Mistään saamisesta ej ljene kyse esi-
merkeissä "Se prosenttj väestöstä - - 
saa nykyistä korkeamman maksun" 
ja "Loput 99 % saavat aiemmantasoi-
sen tai alemman kjjnteistöveron - - 

Virkerakenteet 
Vjrkerakenteet paljastavat usejn, että 
tekstjt ovat käännettyjä ja että kääntäjä 
on noudattanut orjallisesti alkutekstjä. 
Tulokseksj saadaan virke, jossa saattaa 
olla esimerkiksi monta relatjjvjlausetta, 
kuten seuraava: "Ne valinnat,joita teem-
me tänään, muokkaavat sitä elämää, 
jota elämme tulevaisuudessa." Itse sa-
noma jää helpostj taka-alalle. Virkkeen 
voi luonnollisesti korjata monella tavalla 
ja ratkaisu on tehtävä yhteyden mukaan, 
esimerkiksi: "Tämän päivän valintam-
me muokkaavat tulevaa elämäämme" 
tal "Ne valinnat, joita teemme tänillin, 
muokkaavat tulevaisuuttamme." Ehkä 
muokata-verbalkin voisi korvata sanalla 
vaikuttaa. 

Monien substantiivjen käyttö tekee 
tämän virkkeen paperinmakuiseksi: 
"Ruotsalaisen yhteiskunnan toimimi-
seksj on perheiden elämän toiminta 
välttämätöntä." Hjeman kevyempi 
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vaihtoehto olisi: "Jotta Ruotsin yhteis-
kunta toimisi on välttämätöntä, että 
perheiden elämä toimii." 

Turha monisanaisuuskin vaikeuttaa 
tekstin hahmottamista: "Opettajien te-
kemää työtä paremman opiskeluympä-
ristön luomiseksi helpotetaan antamal-
ta mahdollisuus takavarikoida opetusta 
häiritsevät esineet, kuten matkapuheli-
met." Ensinnäkin opettajien tekemää 
työtä ej voi enää helpottaa, sillä se on 
jo tehty. Koko sanan voi jättää pois. 
Antamalla mahdollisuus merkitsee sal-
li,nista. Näin saadaan virke "Opettajien 
työtä paremman opiskeluympäristön 
luomiseksi helpotetaan sallimalla hej-
dän takavarikoida opetusta häiritsevät 
esineet, kuten matkapuhelimet." 

Sanasanaisuuteen pyrkiminen lienee 
syynä seuraavankin jakson puutteel-
lisuuksiin: "Työntekijöillä on oltava 
enemmän aikaa potilaille. Se voidaan 
saavuttaa vihentämä11ä terveydenhuol-
ton henkilöstön hallinnollisia rajoituk- 

sia sekä korvaamalta vanhat työtavat ja 
metodit uusitla ja tehokkaammilla ta-
voilla." Jakson kiettä pitäisi korjata mo-
nesta kohdasta, mutta puutun vain pariin 
seikkaan. Hallinnollisilla rajoituksilla 
tarkoitettaneen tässä tähinnä haltintoteh-
täviä, metodin asemestakin voisi käyttää 
menetelmää. Viimeisen tavoilla-sanan 
pois jättäminen keventäisi virkettä. 

Sijamuodot 
Saman sijamuodon käyttäminen seu-
raavaan tapaan on häiritsevää: "Asian-
mukaisella koutupotitiikalla kaiki/la 
opiskelijoilla on mahdollisuus onnis-
tumiseen." Koutupotitiikalla voitai-
siin ilmaista koulupolitiikan avulla, 
myötä tms. "Opisketijoitla on mahdol-
lisuus onnistumiseen" puolestaan on 
yksinkertaisemmin "opiskelijat voivat 
onnistua". 

Seuraavan esimerkin kaksi peräk-
käistä genetiiviä tekevät virkkeestä 
kovin raskaan: "Kokopäivätyöskente- 
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lyn oikeuden vahvistaminen on tärke-
ää tasa-arvon kannalta." Sujuvammal-
ta kuulostanee: Tasa-arvon kannalta 
on tärkeää, että oikeutta kokopäivä-
työhön vahvistetaan. 

Käännössuomessa näkee usein käy-
tettävän allatiivia ruotsin för-preposi-
tion vastineena. Monesti se onkin kä-
tevä ratkaisu, mutta ej aina. Seuraavan 
virkkeen allatiivit eivät vaikuta idio-
maattiselta suomelta. "Nykyistä ROT-
vähennystä tulee laajentaa ilmastobo-
nuksella rivitaloille, omakotitaloille, 
omistusasunnoille ja asumisoikeus-yh-
distyksille, jotka tehostavat energian 
käyttöä." Todennäköisesti tarkoitetaan, 
että nykyiseen vähennykseen tulee lisä-
tä ilmastobonus, joka koskee nvitaloja, 
omakotitaloja jne. 

Vaaliohjelman iskulauseen "Sama 
verotus eläkkeille ja palkoille" asemes-
ta olisi selvempää sanoa "Sama vero 
eläkkeistä ja palkoista", koska veroa ej 
makseta eläkkeille ja palkoille. 

Sanajärjestys 
Kielenhuoltajat ovat monessa yhtey-
dessä korostaneet, että vaikka suomen 
sanajärjestys on vapaa, se ej ole mieli-
valtainen. Sen tulee olla looginen, niin 
ettei lukija joudu miettimään, mihin 
esimerkiksi jokin pikkusana viittaa. 

Sanajärjestyksen avulla voidaan 
myös painottaa en asioita. "Haluamme 
kaikkien Ruotsiin saapuvien aloittavan 
suoraan työnteon." Pikainen työhön-
meno korostuisi paremmin, jos sanot- 

taisiin " - - aloittavan työnteon heti 

Seuraavakin virke saataisiin huomat-
tavasti loogisemmaksi, jos irralliseksi 
hännäksi jätetty unohtamatta siirret-
täisiin monimuotoisuus- ja rnuita-sa-
nojen väliin. "Ilmastotyön avain on 
turvata biologinen monimuotoisuus 
muita ympäristötavoitteita, kuten mer-
ten suojelua, unohtamatta." 

Ymmärtääkseni seuraavassa esimer-
kissä on tarkojtus korostaa naisia, nyt 
siinä korostetaan sanaa voimakkaasti:" 
Sosiaaliturvan heikennykset, erityisesti 
sajrausvakuutuksen osalta, ovat vaikut-
taneet moniin naisiin voimakkaasti 

Sanajiirjestysesimerkkejä on aineis-
tossa hyvin paljon, joten siihen ej il-
meisesti kiinnitetä erityisen suurta huo-
miota. Se kyllä kannattaisi. 

En voj olla toistamatta neljä vuotta 
sitten kirjoittamani artikkelin viimeistä 
kappaletta: "Julkaistavaksi tarkoitetut 
tekstit kannattaisi kuitenkin aina luetut-
taa mahdollisimman monella. Tekstin 
kirjoittaja itse tulee tavallaan sokeaksi 
omalle tekstilleen. Ulkopuolinen luki-
ja sen sijaan tarkastelee tekstiä omista 
lähtökohdistaan ja huomaa helpommin 
mahdolliset puutteet." 

Ellei ketään lukijaa löydy, kannat-
taisi ajnakjn itse lukea tekstinsä. 

Kirjoittaja oh Kielineuvoston varajohtaja ja 
suomen kielen huoltaja vuoteen 2009, johloin 
hän jäi eläkkeehle. 
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Kirjat 

Suurella sydämellä ihan sikana 

Raija 
Kan gassalo 

Suomessa ilmestyi vuonna 2008 fraa-
sisanakirja Suurella sydämellä ihan 
sikana. Suomen kielen kuvaileva sa-
nakirja. Kirjan on tehnyt kolmikko 
Pirkko Muikku-Werner, Jarmo Harri 
Jantunen ja Ossi Kokko. 

Fraasit suurel/a sydämellä ja ihan si-
kana tarkoittavat suurin piirtein samaa, 
sitä että tekee jotakin innostuneena ja 
paneutuneena, todella paljon. Mutta 
jokin fraasien yhdistämisessä onnah-
taa: ne kuuluvat eri tyylilajeihin, juh-
lavaan ja arkiseen, vanhaan ja uuteen. 
Tämä kuvastanee sitä, että teos esitte-
lee - teoksen tekijöiden omia sanoja 
käyttäen - "tämän hetken suomalaisia 
sanontoja, mutta huolimatta teoksen 
kiinteästä yhteydestä nykykieleen 
osasta mukaan otetuista ilmauksista 
on aistittavissa myös mennyt".  

puheena oleva sanakirja haluaa tuoda 
esille, että fraaseissa on monenlaista 
vaihtel ua. Niissä käytetty sijamuo-
to, luku, kirjoitustapa tai verbi saattaa 
vaihdella. Esimerkiksi sanotaan jon-
kin olevan heikoissa kantimissa tai 
heikoilla kantimilla, sanotaan ettei 
koira tai etteivät koirat perään hauku, 
jonkin sanotaan tapahtuvan aikuisten 
oikeasti tai oikeesti tai sanotaan jon-
kin koettelevan, raastavan tai repivän 
hermoja. Myös fraasien merkitys saat-
taa muuttua. Esimerkiksi antaa ken-
kää tunnetaan vanhastaan merkityk-
sessä 'sanoa irti, erottaa', mutta sillä 
on nykyään myös merkitykset 'ajaa' 
ja 'mennä lujaa'. Uida liiveihin tunne-
taan ennestään merkityksessä'käydä 
johonkuhun käsiksi', mutta nykyään 
se voi merkitä myös 'ihastuttamista'. 

Fraasisanakirjassa on uutta ennen 
kaikkea se, että ilmaukset esitetään 
kontekstissaan, todellisissa tekstiyh-
teyksissään. Sanakirja onkin nimensä 
mukaisesti kuvaileva, deskriptiivinen. 
Se ei ole ohjaileva, normatiivinen, eli 
siinä ej kerrota, milloin idiomia pitää 
käyttää. Viitteitä käyttöyhteyksiin jää-
kin monta kertaa kaipaamaan. Kuu-
luvatko esim. hajurako, hakata (mer-
kityksessä 'voittaa'), halvat humalat 
ja homma hanskassa yleiskieleen vai 
arkikieleen? Kirjassa on toisaalla käy-
tetty merkintää arkinen, esimerkiksi 
jäädä auki, josta kokematon kielen-
käyttäjä saa vihjeen siitä, minkälai-
seen yhteyteen sanonta sopii. 

Lukijaa ihmetyttää myös, miksi 
eri muodoissa olevat sanonnat, esi-
merkiksi olla alakynnessä ja joutua 
alakynteen, olla alamaissa ja joutua 
alamaihin, olla hampaissa, joutua 
hatnpaisiin ja ottaa hampaisiinsa,fil-
mi on poikki jafilmi pätkii ovat omina 
hakusanoinaan, eivätkö olla alakyn-
nessä, olla alamaissa jajilmi ja ham-
mas voisi toimia kyseisen sanan sisäl-
tävien ilmausten hakusanana? 

Joskus ihmetyttää myös hakusanan 
valinta, jonka kriteerinä näytetään pi- 

Fraaseissa on monenlaista vaihte-
lua ja niiden merkitykset saattavat 
muuttua. 

Summittainen koe osoittaa kirjoitta-
jien väitteen oikeaksi: kuudesta vanha-
na pitämästäni fraasista kirjassa maj-
nitaan kolme. Niitä ovat pudota kuin 
eno veneestä, olla valmis kuin lukkari 
sotaan ja kadota kuin pieru Saharaan. 
Kahta fraasia ej mainita ollenkaan, 
mennä kuin hohtimet kaivoon ja elää 
toivossa kuin lapamato. Yhden fraa-
sin kohdalla vastaus on kahtalainen: 
Sanan aika kohdalta Iöytyi sanonta 
aika aikaa kutakin. Mutta kun etsin 
fraasia aika aikaa kutakin, sanoi pässi 
kunpäätäleikattiin sananpässi alta,ei 
fraasia löytynyt. Sen sijaan löytyi ha-
kusana pässinliha, jota kuvaillaan sa-
noin yksinkertainen rutiiniasia. Myös 
yhdessä pässinliha-esimerkissä tyylit 
sekoittuvat: Ranskan ulkoministerin 
lausunto on tarkoitettu luomaan pai-
neita Iranille, jonka aikeet ovat päs-
sinlihaa asiantuntijoille. 

Fraaseja pidetään usein jähmettynei-
nä, vakiintuneina ilmauksina, mutta 
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detyn fraasin ensimmäistä sanaa. Eikö 
esimerkiksi ilmaukset avata uusi latu, 
avata hana, avata silmät, avata suu ja 
avata tuli olisi voinut mainita myös 
sanojen latu, hana, silmät, suu ja tuli 
yhteydessä? Teoksen lopussa olevassa 
hakemistossa ilmaukset tosin maini-
taan kyseisten hakusanojen kohdalla, 
eikä teoksesta pystyisi ilman hakemis-
toa kaikkea hakemaansa tietoa löytä-
määnkään. 

Ruotsinsuomalaista lukijaa kiinnos-
tanevat eniten teoksen esittelemät uu-
simmat fraasit. Tässä niistä muutama: 

Ammuvainaan nuotilla laulaa epäpuh-
taasti, huonosti, väarin. Lauloin taasen 
autossa ammuvainaan nuotilla sävelra-
dion ihanuuksia. 

Apinan raivolla erittäin kovalla yrit-
tämisellä, innokkaasti, kiihkeästi. Pel-
källä apinan raivolla ej pääse seinää 
ylös, vaikka olisi kuinka hyvässä kun-
nossa. 

Baarikärpänen ravintoloissa paljon 
aikaansa viettävä ihminen. Karaokea on 
turha pitää menneiden vuosien muotivil-
lilyksenäja baarikärpästen örinänä. 

Friikki Tunnetaan yleensä jonkin 
asian innokkaana harrastajana. Uutta 
Iienee merkitys 'outo asia tai ihmi-
nen'. Köyhälle kylähullulle olisi nau-
rettu, mutta kun kyseessä on miljoona-
omaisuuden luonutfriikki, kohtelu oh 
toinen. 

Haamuasiakas palvelu- ja asiakas-
tutkimuksessa todelliseksi asiakkaaksi 
tekeytyvä valeasiakas. Työssä se/vi-
tettiin eroavatko venä/äisen haamu-
asiakkaan asiakaspalvelukokemukset 
Keski-Suomen ja Etelä-Karjalan alu-
eehla. 

Heittää veivinsä vanha merkitys 
'kuolla'; uusi merkitys 'lakata toimi-
masta, mennä epäkuntoon'. Moottori 
heitti veivinsä viimeiseh/ä kilometrillä. 
Matonpesukone kyhlä heitti veivin ai-
nakin tilapäisesti eilen. 

0/la huonossa / heikossa hapessa 
olla huonossa kunnossa tai humalassa. 
Ja/an pikkulihakset polvissa ovat hie-
man heikossa hapessa. Kaiken maail-
man kossupullot taskussaan vaeltavat 
teinit on varmasti heikossa hapessa 
ensi kesänä. 

Uutta fraasisanakirjaa tarvitaan. 
Moni sanankäytön ja tekstityön am-
mattilainen saa lisää tietoa sanon-
noistaja niiden käytöstä. Toimittajat, 
kirkon työntekijät, kääntäjät, tulkit 
ja opettajat hyötyvät siitä. Lisäksi 
fraasisanakirja soveltuu opiskelun ja 
kirjoitustyön tueksi. Haku- ja luku-
teoksena kirjasta on hyötyä, huvia ja 
iloa kaikille, sillä sitä Iukee suurella 
sydämehlä ja välillä nauraa ihan si-
kana. 

Kirjoittaja on Kielineuvoston suomen kielen 
huoltaja. 
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Ruotsinsuomalainen 
satukilpailu 

Raija 
Kangassalo 

Kielineuvosto ja Ruotsin radion Sisu-
radio julistivat keväällä yhteisen satu-
kilpailun. Kesällä ihmisillä oli aikaa 
kirjoittaa,ja satuja kertyikin enemmän 
kuin etukäteen saattoi arvata, yhi 50! 
Satujen tuli olla ruotsinsuomalaisten 
kirjoittamia ja ne tuli osoittaa ruotsin-
suomalaisille lapsille. 

Kilpailuun saattoi osallistua sekä 
suomenkielisillä että ruotsinkielisillä, 
ennen julkaisemattomilla saduilla. Pää-
osa saduista on kirjoitettu suomeksi, ja 
ruotsinkielisiä satuja on vain viisi. Ro-
maneja käsitteleviä satuja ei kilpailuun 
lähetetty ainuttakaan, vaikka romaneja 
oli erityisesti kehotettu kirjoittamaan. 
Suurin osa saduista on naisten kirjoitta-
mia; miehiä kirjoittajista on vain muu-
tama. 

Tuomaristoon kuuluivat Raija Kan-
gassalo Kielineuvostosta sekä Tiina 
Laitila Kälvemark ja Tuomo Rouhi-
ainen Sisuradiosta. He saivat tietoon-
sa kirjoittajien nimet vasta sitten, kun 
voittajasadut oli valittu. 

Tuomaristoa ilahdutti kilpailun hyvä 
taso, ja sillä olikin vaikea tehtävä voit-
tajien seulomisessa. Oli päätetty valita 
viisi satua, jotka sitten luettaisiin vä-
hemmistökielisille lapsille suunnatussa 
Ruotsin radion ja Sisuradion Taikalipas-
ohjelmasarjassa - joko käännettyinä 
ruotsiksi tai suomenkielisessä ohjelmas-
sa suomeksi. Palkinnon arvoisia satuja 
oli huomattavasti enernmän kuin viisi. 

Pitkän keskustelun jälkeen tuomaristo 
päätyi yksimielisyyteen siitä, että seu-
raavat viisi satua ansaitsivat palkinnon. 
Sadut luetellaan tässä kirjoittajien suku-
nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä, 
ej sijoittumisjärjestyksessä: 

- Vad heter du?, Anneli Heikka, 
Skövde, 
- Sepen työpäivä, Anja Kemppainen, 
Järfälla, 
- Omenien taisto, Eeva Meriläinen, 
Eskilstuna, 
- Mestarikissa, Marja Räihä, 
Västerås, 
- Veeti ja Sulka, Kristiina Ylipekkala, 
Haaparanta. 

Kilpailun jälkeen on tiedusteltu, eikö 
kilpailuun tulleita satuja, niitäkin jotka 
eivät päässeet viiden parhaan jouk-
koon, voisi julkaista kirjana. Kiehineu-
vosto etsiikin kumppania satukirjan 
julkaisemiseksi. Siihen kulunee kuiten-
kin aikaa. 

Satujen runsaus osoittaa ruotsinsuo-
mahaisten suurta tarvetta kirjoittaa, ja 
ehkä se kiehii myös siitä, että Ruotsissa 
ej ole aikaisemmin juurikaan kirjoitettu 
lapsille. Ja ehkäpä on herätty ajattele-
maan, että suomen kieltä täytyy elvyt-
tää, jotta se säilyisi vastaisuudessakin. 
Perheen pienimmille täytyy ohha kuun-
neltavaa ja huettavaa, sehlaisia satuja, 
joihin ruotsinsuomalaiset lapset voivat 
samaistua. 

Voittajasadut ovat luettavissa Kielineuvoston ja Sisuradion kotisivuilla, osoitteissa 
www.kielineuvosto.se  ja www.sisuradio.se  
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Kysymyksiä 

Onkojulgransplundring-sanalle hyvää suomenkielistä vastinetta? 

Monet ruotsalaiset järjestävät loppiaisen aikoihin varsinkin lapsille juhlan, kun 
joulukuusesta riisutaan koristeet. Silloin vietetään kuusenriisujaisia ja mm. 
syödään kuusessa riippuneet piparkakut ja makeiset. 

H. E. 

Pitääkö sanoa minäja moni muu suosittelemme, minäja moni muu 
suosittelee vai minäja moni muu suosittelen? Entä kumpi näistä on oikein: 
minäja monet muut suosittelemme vai minäja monet muut suosittelevat? 

Lauseessa subjektin ja predikaatin tulee yleensä olla samassa persoonassa 
ja luvussa. Molemmissa esimerkkilauseissa on kaksi subjektia,joten verbin 
tulee olla monikoflinen. Niinpä oikeita rakenteita ovat minäja moni muu 
suosittelemme ja minä ja monet muut suosittelemme. 

Ensimmäinen persoona (minä, me) on vahvempi kuin toinen ja kolmas 
persoona ja toinen persoona (sinä, te) on vahvempi kuin kolmas. Kun 
lauseessa on enemmän kuin yksi persoonapronomini, verbi mukautuu 
lauseen vahvimpaan persoonaan, esim. Minä, sinä ja hän teemme läksyt 
yhdessä. Sinä ja hän voitte sen jälkeen mennä ulos. 

H. E. 

Ostin eteiseen laakean kattolampun, sellaisen, johon ej kukaan lyö päätänsä, 
vaikka olisi kuinka pitkä. Vasta kotona huomasin tuoteseiosteesta, että 
lampun nimi on kattoplafondi, ruotsiksi takplafond. Mistään ci selvinnyt, 
että kyseessä on tavallinen eteisen lamppu. Mistä sana plafondi tulee ja 
mitä se tarkoittaa? 

Suomen kielen sana plafondi ja ruotsinplafond tarkoittavat toisaalta 
maalauksin tai koho-ornamentein koristeltua tasaista sisäkattoa tai pelkästään 
katossa olevia koristeita, toisaalta lautasmaisen laakeaa, katossa tai seinässä 
koko alaltaan kiinni olevaa valaisinta. Sana on lainattu ranskan kielestä, missä 
se esiintyy ensin mainitussa merkityksessä. Suomen ja ruotsin kielessä se on 
siis saanut yhden merkityksen lisää. 

R.K. 

Ovatko tippna ja pudota synonyymejä? Minusta esimerkiksi poika putosi 
puusta kuulostaa paremmalta kuin poika tippui puusta. Onko kielikorvani 
kunnossa? 

Kiel ikorva on kunnossa. Pudota-verbi on esimerkkilauseessa parempi. 

Tippua-verbiä käytetään varsinkin nesteen tipahtelusta, mutta myös muusta, 
kun kyse on jatkuvasta tai toistuvasta tapahtumasta, esimerkiksi hanasta 
tippuu vettä, lehtiä tippuu puusta ja hiki tippuu löylyssä. Kun tapahtuma on 
vain kerrallinen, on parempi käyttää verbiäpudota. 

Vaihtelun vuoksi on hyvä muistaa, että Iehdet voivat myös varista ja karista ja 
hiki pisaroida. Koska pojat taas ovat poikia, ej ole ihme,jos joku heistä välillä 
tipahtaa puustakin. 

H. E. 
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Kielineuvoston suosituksen mukaan Diskrimineringsombudsmannen (DO) 
on suomeksi Syrjintäasiamiehen virasto (DO). Eikö sen suomenkielisen 
lyhenteen pitäisi olla SV eikä DO? 

Kielineuvoston suomen kielen huollon periaatteiden mukaan ruotsalaisia 
nimilyhenteitä ej suomenneta. Tämä sääntö koskee niin virastojen, laitosten ja 
järjestöjen kuin valtiopäiväpuolueiden ym. nimilyhenteitä: 

Syrjintäasiamiehen virasto (DO) 
Rahastoeläkevirasto (PPM) 
LO :n edustajakokous 
Kansanpuolue liberaalit (FP) 
Ruotsin sosiaalidemokraattinen työväenpuolue (S). 

Myöskään virkanimikkeiden lyhenteitä ej suomenneta. Ruotsinkielistä 
lyhennettä voi käyttää suomenkielisessä tekstissä rnuiden lyhenteiden tapaan: 

syrjintäasiamies (DO) 
ojkeuskansleri (JK). 

M. T. 

Tukholmassa edelleen 
suomalainen kirjakauppa 

Suomalainen kirjakauppa on saanut uuden omistajan ja uuden nimen. 
Tukholman Sankt Eriksplanilla yli 40 vuotta toiminut myymälä on nyt 
njmeltään Tammen kirjakauppa - Ekens bokhandel. 

Uusj omistaja kertoo nimen viittaavan sekä Kalevalan tarinaan suuresta 
tammesta että Tukholman slanginimeen Eken. Valikoimassa on enim-
mäkseen suomenkielistä, suomenruotsalaista ja ruotsiksi käännettyä 
suomalaista kirjallisuutta, mutta myös aikakauslehtiä. Käytettyjä kirjoja 
sjellä ej sen sijaan enää myydä. Kirjakauppa välittää lisäksi oppikirjoja 
ja sillä on verkkomyyntiä. 

Kirjakaupan verkkosivuston osoite on www.kirjakauppa.se  
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Soslaalia Ian sanoja 
Sosiaalisanaston termityöryhmän käsittelemiä sanoj a on aiemmin 
julkaistu numeroissa 4/2009 ja 1/20 10. Termityöryhmä myös 
esiteltiin numerossa 4/2009. Sosiaalisanaston laaja päivitystyö on 
nyt lähes valmis, mutta lukijoilla on vielä aikaa lähettää kom-
mentteja termivalikoimasta ja vastineista. Valmiissa sosiaalialan 
sanastossa on noin 3 700 hakusanaa. Tässä on näyte niistä. 

Koonnut 
Margaretha 

Terner 

adoptant lapseksiottaja 
adoptionskostnadsbidrag adoptio-

kuluavustus 
adoptionssamtycke adoptioon 

suostuminen, adoptiosuostumus 
adoptionsutredning adoptioselvitys 
aktiveringsenhet aktivointiyksikkö 
aktivitetsersättning aktivointikorvaus 
aktivitetsstöd aktivointituki 
akutvård akuuttihoito; (Suom myös) 

ensihoito 
allmän folkpension, AFP yleinen 

kansaneläke 
allmän försäkring yleinen vakuutus 
Allmänna pensionsfonden Yleinen 

eläkerahasto, AP-rahasto 
allmänt barnbidrag yleinen lapsilisä 
allmänt högriskskydd yleinen riski-

suoja 
allmän ålderspension yleinen 

vanhuuseläke 
ambulansflyg ambulanssilento, 

sairaankuljetuslento 
AMF-ersättning AMF-korvaus 
anhörigavlösare omaislomittaja 
anhörigbidrag omaisavustus 
anhöriggrupp omaisryhmä 
anmälningsdag ilmoituspäivä; 

ilmoittautumispäivä 
anpassningsbidrag sopeuttamis- 

avustus 
anskaffningsbidrag hankinta-avustus 
ansluten till a-kassan työttömyys-

kassan jäsen 
ansluten till försäkringskassan 

vakuutuskassaan Iiittynyt 
anstånd lykkäys 
arbetsanpassning työn sopeuttaminen 
arbetsbaserad försäkring 

työperusteinen vakuutus 
arbetshandikapp työrajoite 
arbetshandikappad työrajoitteinen 
arbetslinjen työlinja 
arbetslivsinriktad rehabilitering 

työelämään valmentava kuntoutus 
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arbetsplatsutredning työpaikka-
selvitys 

arbetsprövning työkokeilu 
arbetsrehabilitering työhön-

kuntoutus 
arbetsrelaterad sjukdom 

työperäinen sairaus 
arbetssjukdom työperäinen sairaus 
arbetsskada työvamma 
arbetsskadeersättning työvamma- 

korvaus 
arbetsstress työperäinen stressi, 

työstressi 
arbetsträning työhönvalmennus 
avgångsvederlag eroraha 
avstämningsmöte tilanteenarviointi- 

kokous 
barnlivränta lapsenelinkorko 
beräkningsunderlag laskuperuste 
bidragsgrundande inkomst 

avustuksen perusteena oleva tulo 
bilstöd autotuki 
boendekostnad asumiskustannus 
bostadsbidrag asuntoavustus 
bostadsstöd asuntotuki 
bostadstillägg asuntolisä; (Suom) 

asumistuki 
daghandikappersättning vammais- 

ten päiväkorvaus 
definitiv sjukpension lopullinen 

sairauseläke 
delat vårdbidrag jaettu hoitoavustus 
delpension osaeläke 
deltidsarbetslös osa-aikatyötön 
distansservicekontor etäpalvelu- 

toimisto 
eftergift huojennus, myönnytys; 

vapautus, anteeksianto 
efterlevandeersättning jälkeen 

elävän korvaus 
efterlevandelivränta jälkeen elävän 

elinkorko 
efterskyddstid jälkiturva-aika 
egenavgift omamaksu; (Suom) 

omavastuuosuus 



egenlivränta omaelinkorko 
elevhem oppilaskoti 
enskild angelägenhet yksityisasia 
ersättningsrätt oikeus korvaukseen 
EU-familjeförmån EU-perhe-etuus 
EU-kort EU-kortti 
europeiskt sjukförsäkringskort 

eurooppalainen sairausvakuutuskortti 
familjebidrag perheavustus 
familjeförmån perhe-etuus 
ferievårdbidrag lomahoitoavustus 
fjärdedels föräldrapenning 

neljäsosa vanhempainrahasta 
flerbarnstillägg monilapsikorotus 
flerhandikappad monivammainen 
folkbokförd väestökirjoissa oleva 
fribelopp vapaa määrä 
funktionsbedömning toimintakyvyn 

arviointi 
funktionshinder toimintaeste 
fysikalisk behandling fysikaalinen 

hoito 
fysioterapi fysioterapia, Iääkintä-

voimistelu 
fysisk funktionsnedsättning 

fyysinen toiminnanrajoite 
fysiskt handikapp fyysinen haitta, 

fyysinen vamma 
förebyggande insats ehkäisevä toimi 
förlängt barnbidrag jatkettu lapsilisä 
förstadagsintyg ensimmäisen päivän 

todistus 
försäkringsgrundande inkomst 

vakuutuksen perusteena oleva tulo 
Försäkringskassan Vakuutuskassa 
förvärvsarbete ansiotyö 
föräldraförsäkring vanhempain- 

vakuutus 
föräldraledighet vanhempainvapaa 
föräldrapenningtbrmån vanhempain-

rahaetuus 
föräldrapenning för tillfallig vård 

av barn lapsen tilapäisen hoidon 
yhteydessä maksettava vanhem-
painraha 

garantiersättning takuukorvaus 
garantinivå takuutaso 
graviditetspenning raskausraha; 

(Suom) erityisäitiysraha 
grundbidrag perusavustus 
grundläggande behov perustarpeet 
gränsgångare rajantakaistyöntekijä 
halv föräldrapenning puolet 

vanhempainrahasta 
handikappersättning vammais- 

korvaus 
havandeskapspenning raskausraha; 

(Suom) erityisäitiysraha 
hel föräldrapenning täysimääräinen 

vanhempainraha 
hospisvård saattohoito 
högriskskydd riskisuoja 
individuell assistans henkilökohtai-

nen apu 
indragen sjukpenning lakkautettu 

sairauspäiväraha 
inkomst av anställning työsuhteessa 

saatu tulo, työtulo 
inkomst av tjänst ansiotulo 
jobb- och utvecklingsgaranti työ- ja 

kehitystakuu 
jobbtorg työtori, työpaikkatori 
jämkning av underhållsstöd 

elatustuen tasaus 
jämställdhetsbonus tasa-arvobonus 
karensdag karenssipäivä 
kommunalt vårdnadsbidrag 

kunnallinen lastenhoitoavustus 
kontaktdag kontaktipäivä 
konvention om social trygghet 

sosiaaliturvasopimus 
kundcenter asiakaskeskus 
lag om införande av socialför- 

säkringsbalken laki sosiaali- 
vakuutuskaaren voimaan- 
saattamisesta 

långtidssjukskrivning 
pitkäaikaissairausloma 

moderskapsintyg äitiystodistus 
multisjuk monisairas 
målsmanskap huoltajuus 
nedsatt arbetsförmåga alentunut 

työkyky 
nollklassning nollaluokkaan 

siirtäminen 
nyarbetslös uustyötön 
nystartsjobb uusalkutyö 
obekvämtidstillägg hankalan työajan 

lisä 
OR-tillägg hankalan työajan lisä, 

OB-lisä 
offentligt skyddad anställning, OSA 

julkinen suojatyösuhde 
omplacering uudelleensijoitus 
omställningslivränta muutoselin- 

korko 
organdonator elinluovuttaja 
pensionsersättning eläkekorvaus 
pensionsgivande inkomst eläkettä 

kartuttava tulo 
pensionsgrundande ersättning 

eläkkeen perusteena oleva korvaus 
prehabilitering ehkäisevä kuntoutus 
preliminärt bidrag alustava avustus 
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provanställning koeaikainen 
työsuhde; työhönotto koeajaksi 

rehabiliteringsgaranti kuntoutus- 
takuu 

rehabiliteringsplan kuntoutus-
suunnitelma 

rekryteringsbidrag rekrytointi-
avustus 

riskfaktor riskitekijä 
sanningsförsäkran totuusvakuutus 
schablonbelopp vakiomäärä 
semestergrundande ersättning 

loman perusteena oleva korvaus 
sjukanmäla sig tehdä sairastumis-

ilmoitus 
sjukanmälningsdag sairastumis-

ilmoituspäivä 
sjukersättning sairauskorvaus 
sjukfrånvaro sairauspoissaolo 
sjukförsäkringstillhörighet 
sairausvakuutuksen piiriin kuuluminen 
sjukgymnastik lääkintävoimistelu 
sjukhusvård sairaalahoito 
sjukintyg sairaustodistus 
sjukledighet sairausloma 
sjuklön sairausajan paikka 
sjuklönegaranti sairausajan palkkaa 

koskeva takuu 
sjukpenningförsäkring sairaus-

päivärahavakuutus 
sjukpenninggrundande inkomst, 

SGI sairauspäivärahan perusteena 
oleva tulo 

sjukpension sairauseläke 
sjukskriva määrätä sairauslomalle, 

kirjoittaa sairauslomaa 
sjukskriven sairauslomalla oleva 
sjukskrivning sairausloma 
sjukvårdande behandling sairaan- 

hoitokäsittely 
sjukvårdsavtal sairaanhoitosopimus 
sjukvårdsförmån sairaanhoitoetuus 
självbetjäningstjänst itsepalvelu 
skattefri inkomst veroton tulo 
slutligt bidrag lopullinen korvaus 
smittbärarersättning tartunnan- 

kantaj akorvaus 
smittbärarpenning tartunnan-

kantaj araha 
Smittskyddsinstitutet, SMI Tartunta-

suojalaitos 
smittspridning tartunnan Ieviäminen 
smittspårning tartunnanjäljitys; 

kontaktiselvitys 
socialavgift sosiaalimaksu 
socialförsäkring sosiaalivakuutu s 
socialförsäkringsbalk, SFB 

sosiaalivakuutuskaari 
särskild efterlevandelivränta 

jälkeen elävän erityiselinkorko 
särskild efterlevandepension 

jälkeen elävän erityiseläke 
särskild tillsyn erityisvalvonta 
särskilt nystartsjobb erityinen 

uusalkutyö 
tidsbegränsad sjukersättning 

määräaikainen sairauskorvaus 
tillfällig föräldrapenning tilapäinen 

vanhempainraha 
tillfällig sjukpension tilapäinen 

sairausel äke 
tilisvidareanställning toistaiseksi 

voimassa oleva työsuhde 
tre fjärdedels föräldrapenning 

kolme neljäsosaa vanhempainrahasta 
trygghetsförsäkring turvavakuutus 
uppdragsinkomst toimeksiantotulot 
uppskjutet uttag av pension 

eläkkeen lykkaami...., lykätty elake 
utbrändhet työuupumus 
utförsäkrad vakuutuskiintiönsä 

käyttänyt 
utjämningsbidrag tasoitusavustus 
utsändningsintyg ulkomaan- 

komennustodistus 
utvecklingsersättning kehitys- 

korvaus 
utvecklingsgaranti kehitystakuu 
utvecklingsstörning kehityshäiriö; 

kehitysvammaisuus 
vabba hoitaa sairasta lasta 
vilande ersättning Iepäävä korvaus 
visstidsanställning määräaikainen 

työsuhde 
vuxenstudiestöd aikuisopintotuki 
vård hoito; huolto 
vårdbehov hoidon tarve 
vårdbidrag hoitoavustus 
vårdnadsbidrag lastenhoitoavustus 
ålderslivränta ikäelinkorko 
årlig arbetsinkomst vuosityötulo 
återinsjuknande uudelleen sairas-

tummen 
åttondels föräldrapenning 

kahdeksasosa vanhempainrahasta 
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Kielirevitaliseerinl<iprujektista 

Birgitta 
Rantatalo 

Korpilompolon seuvuila oon pantu 
käynthiin prujekti nimelthään Paikan-
nimiä, luononnimiä ja sanatumääniä 
meänkielialueela - yhteistyö sukupol-
vitten väiilä. Prujektin kuortinaattori 
oon nuori, 19-vuotias, Jonas Salmijärvi 
jonka palkan Meän akateemi, prujektin 
päähakijanna, kustantaa rahoila jokka 
myönethiin Kielen ja kansanperintheen 
instityytistä ja osaksi kans myötähaki-
joilta STR-T (Svenska tornedalingars 
riksförbund - Tornionlaaksolaiset), 
Korpilompolon kylttyyriföreninki, Kor-
pilompolon koulu (Gårdbyskolan), Kor-
jun saamekylä ja Mestos (osa Täränön 
saamekyllää). Meän akateemi oli yks 
33:sta jokka sait myöntheisen vastauk-
sen. Hakemuksia oli 104. 

joila oon merkitys ja jokka sanova jo-
taki ympäristöstä eli mitä joskus sillä 
paikkaa oon tapahtunnu. Tämä tieto 
oon tärkeä säilyttää. 

Yhteistyö sukupolvesta 
toisheen 
Työmuoto perustuu koulukläpitten ja 
raahvaitten yhteistyöhön. Helpola ym-
märtää ette net jokka muistava paikan-
nimet parhaiten ja saattava antaa tie-
toa mistä tietty jänkkä löytyy eli mistä 
syystä vissi kuru oon saanu nimen oon 
net ihmiset jokka käyttävä eli muuten 
kulkeva näilä maila. 1-hirvenpyytäjät, 
poromiehet, marjankokoajat ja met-
tänomistajat kuuluva tähän ryhmään. 

Päämäärä prujektissa 
Perusitea prujektissa oon ette tarkas-
taa missä "kunnossa" paikannimet ova 
ja toivottavasti jossaki merkityksessä 
ottaa vanhaasta käytetty nimet takasi 
ja taitheen. Joissaki kylissä näkkee 
ette kylännimi oon tavattu suomeksi 
ja ette tavvaus eroaa siittä niinku ky-
läläiset ja ympäristö lausuva sen. Esi-
merkiksi saatama otta kylän "Lahen-
pää". Ko tullee kylhään niin näkkee 
kyltin jossa seisoo nimi "Lahdenpää". 
Taas toisissa taphauksissa vanheempi 
meänkielinen nimi oon kaonu kokoh-
naans kyltistä mutta oon käytössä kie-
lenkäyttäjillä eli sitte nimi saattaa olla 
vielä kartoissa. 

Ej ainoasthaan paikannimiä ole 
muutettu ja käänetty väärin. Kyläteit-
ten nimet oon monissa paikon saahnee 
ruottalaisen nimen joka ej ees vastaa 
meänkielistä nimeä. Toishaalta oon 
kans eksemppeliä siittä kunka vanhaa 
ruottalainen tiennimi oon jätetty syr-
hjään ja oon käänetty meänkjelinen 
nimi ruottiksi. Korpilompolon Ranta-
tietä oon käsketty "Nedre vägen" en-
nen vanhaasti mutta ko tiekyltti pant-
hiin ylös sjjnä seiso "Strandvägen". 
Niinku prujektin nimi viittaa, oon 
muita sanoja ko vain nimet kysseessä. 
Paikannimet sisältävä ussein sanoja 

Hyvän tuloksen tekijät 
Tähehistä oon rakentaa luoton ja hyvän 
kontaktjn nuorten ja asiantuntijoitten 
välile. Prujektin tojnen ja tietekki yhtä 
tärkeä päämäärä oon ette nuoret oppi-
sit kielestä paljon ja tohtisjt ittekki al-
kaa käythään sjtä enämpi. Kielentaito 
oon joilaki jo sillä tasola ette ossaava 
itte käyttää sitä sillon ko intervjyyava 
esim. ommaa farmuuria. Taas tojset 
ossaava jonku fraasjn eli sjtte ej ossaa 
eikä ymmärä kieltä ohlenkhaan. Kieli-
revitahiseerinki koskee tietekki kaikkja 
prujekthiin osahistuvia ihmisiä, nuore-
masta päästä kaikhiin vanhemphiin 
saakka. 

Prujekthiin oon viistoista yläastheela 
olevaa nuorukaista ilmottanu mutta itte 
nimittenkokoaminen alethiin jo kesälä 
ko kaks lukioikästä ja prujektin kuor-
tinaattori seurasit poromiehiä mettässä 
vasikanmerkinön aikana. Kenttätyös-
sä käytethään uuenaikhaisia teknisjä 
kampheita. GPS:ilä merkithään ulos 
nimiä joita ei löyä kartasta. Kläpitten 
kokoama materiaahi laajathaan taattor-
hiin tikitaalikarthaan. Samala ko olt-
haan näitten taitavitten ihmisten parissa 
niin tilasuutta käytethään kans nauho-
tuksheen. Tähän käytethään tik itaahiset 
panspeelarit. Aivan tekniikka sinänsä 
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oon hauska ja houkuttava nuorile ihmi-
sile ja se helpottaa työntekoa ja antaa 
intoa olla myötä prujektissa. 

Tässä tullee pieni makupala yhes-
tä kesälisestä intervjyystä jonka Jens 
Isaksson (Korpilompolo) oon tehny 
Gottfrid Augustssonin (Narkaus) kans. 
Jonas Salmijärvi oon transkripeeranu 
sen. 

JI: No niin. Jag heter Jens Isaksson 
som ska intervjua Gottfrid Augusts-
son. Det är den tjutredje i femte. 

GA: Sjätte. 
JI: Sjätte. Hur kommer det sig att du 

började med det här med renarna? 
GA: Jaa, se oon tietenki paha sanoa 

mistä syystä mutta kyllä siinä jonkulai-
nen vika jossaki oon, s'oon selvä mutta 
meilähän asuit ennen talvila poromiehet 
eli lappalaiset. Ja ja siittä se niinku alko 
tietekki. 

JI: Ja kunkas kauon siittä oon? 
GA: Siittä oon tietenki yhen niin no 

ne out mie olen, ne oon kläpistä asti ko 
mie olen syntyny ne oon jo,ja ennen sitä 
asuhnee meilä talvila ko ne oon niilä oon 
porot olhee tuossa Puolaman, Puolaman 
ympärillä. 

JI: Hur många år har du hållt på med? 
GA: No suunilheen viiskymmentä 

vuotta. Mie tulin Halinkhoon tänne ke-
säaijale, mie muistan ensikenan mu-
petilla mie olin, viientoista ikänen sil-
lon. Ja kyllä mie olen vain sitte kohta 
ollu, no ollee se joku kesä ettei ole ko 
sitä on ollu muuala, mutta kyllä mie 
olen muuten ollu tääläjoka kesä. 

JI: Aina tässä? 
GA: Jo no tämä se on ollu niinko  

majapaikka kesilä, tässä se on ollu se 
kesäkaare ja vas ikat merkitty täälä. 

JI: Onko sulla eller onkos samebyn 
semmonen eripaikka se? 

GA: Sameby? 
iI: Eller Mestos vars dom samlar in 

renar? 
GA: Ei no samebyhän oon, sehään 

oon, sehän ei ole mikhään kylä mil-
hään laila sehään oon semmonen pinta-
ala eli maan ala niinko se tässä Mestok-
sessa oli ennen se oli ennen Täränöstä 
saapii sanoa Lahnajokheen kahen puo-
lin väylää. Se se oli se pinta-ala missä, 
missä se vaikutethiin. 

JI: No niin. 

Yleishyöty ja jatko 
Tällä mallin met uskoma ette kieltä 
mennee herättää, nostaa ja kehittää. 
Toive oon ette tämä malli leviää koko 
meänkielen aluheele ja prujekti saa jat-
kua ko ensimäinen prujektivuosi bp-
puu. Paitti itte revitaliseerinkiaspekti 
niin työstä oon hyötyä virkamiehile 
varsinki Lansmeetarile siinä mielessä 
ette het saava lisätä tietoa karttamate-
riaahliin ja oikasta entisthään väärin-
kirjotettuja nimiä jokka heti pistävä 
silhmiin sille joka kielen taitaa mutta 
mistä virkamiehet ei ole tietoa koska 
pääosa oon ummikoita. Aika saapi 
näyttää mitä prujekti saapi aikhaan! 

Kirjottaja oon lukionopettaja. Hän on virka-
vaphaana Ylikaihnuun kunnasta prujektityötä 
varten. 
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I'(ielestäja kirjasta 

Anne 
Angeria 

Mie aattelen ruottin kielellä, toimin 
asioiden hoitamisessa ruottiksi ja pu-
hunki ennemmän ruottia, mutta tun-
nekieli on toinen. Minun syän sykkii 
ja tuntee meänkielellä. Meänkieli on 
syämmeni kieli. 

Minun kotona ei kuulunu ruottin sa-
noja vain semmonen mukava sekotus 
rajakieltä jota puhuttiin vilkkaasti joka 
paikassa, lähelä Suomen ja Ruottin 
rajjaa. Se oli aivan luonnollista muhle 
siihen asti ko naapurhiin muutti ruotta-
lainen perhe. Tytön nimi oli Emilia ja 
hänestä tuli minun ensimmäinen paras 
kaveri. Hän oli niin mukava ja hauska 
mutta ummikko ruottalainen. Minua 
alko vähän ajan päästä suututtaan ko 
mie en ymmärtänyt mitä ne puhu hä-
nen kotonaan. Me selvittiin keskenään 
elekielehlä ja äänillä. Minut pyyethiin 
syömhään heihlä ja joskus ruoka tuok-
sui niin hyvälhie etten voinut vastustaa 
mutta ko ei ollu aavistustakaan mitä se 
ruoka oli. Kuvittelin että söin kengurua 
tai krokotiiliä ja se tuntui kauhealta. 

Koulussa aloin oppimhaan ruottiaja 
siittä tuliki sitten vahvempi kiehi koska 
meänkiehi jäi kotia ja lähin jo nuorena 
maailmalle. Vanhempani ovat täysin 
ihania suomalaisia ja yritän tulla yhtä 
ihanaksi mutta suomalainen olen jo 
valmhiiksi.  

jon häpi tähän 
saakka niin oh-
sin alasti ilman 
kieltäni. 

Lastenkirjan 
Algotista 	ja 
Ahmastapäätin 
kirjottaa siksi 
ko se koputti 
päässä ja halusi ulos. Kirjan päähen-
kilöt on kaks sammakkokaveria jokka 
elhää Tornionväylässä. Ystäväni Seija 
Harhin on taiteihija ja näki heti mieles-
sään minkä näköset hahmot ja maise-
mat kuuluu kirjaan, jonka hän kuvitti. 
Mie kirjotin sen ruottiksi ja kustantaja 
käänsi sen heän kielelhe joka on kans 
meänkiehi. Joku luuhee tietävänsä mikä 
se oikea meänkiehi on mutta minusta 
se on puhujasta kiinni ko eri kyhissä se 
on vähän erilainen ko muualla. Jos mie 
tunnen että mie puhun meänkieltä niin 
anna minun puhua minun meänkieltä. 
Mieki hyväksyin monta meänkiehen 
sannaa jota käytethään esimerkiksi 
kustantajan kylässä, Aapuassa, vaikk-
en aina ohlut samaa mieltä. Meänkiehi 
kuuhostaa suunilheen samalta ja joku 
eri murtheen sana sinne tai tänne ei 
riko kiehtä vaan rohkasee nuoriaki 
puhumhaan, ko ei tartte ohla niin just-
hiinsa kieliopihhisesti oikein. 

Meänkielen status ei ole ollut niin 
korkeaa koska ennen oli kielhettyä pu-
hua sitä esimerkiksi kouluissa. Sem-
monen hullu sääntöhän särkee kiehen 
kauneuttaja kasvua. Nuorille ei tarjot-
tu sitä yhtä paljon ko moni vanhem-
pi ei ohlu itte saanu puhua sitä. Tänä 
päivänä meänkielen arvo on nousussa 
ja maholhisuuet kiehelhe on avattu. Sen 
vanhemmaksi ko tullee niin ymmärtää 
sen tärkeyen ittele ja omahle elämäh-
le. Ko meänkieltä on kuuhlu tissimai- 

Kokonaisuudessa toivon että kirjan 
sielu sykkii ystävyyttä ja antaa luki-
jalle hyvän mielen. Minusta lapset on 
maailman paras keksintö joten tästä 
tuhi lastenkirja mutta aihe maistuu toi-
vottavasti kaiken ikäsilhe. Tervetuloa 
tutustumhaan Almaan ja Algottiin. Se 
on syämmestä sulle, tuntematon ystä-
väni. 

Kirjotlaja oon journalisti ja kultuurityöntekijä. 
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Kortfattat om innehållet 
s. 4 Redaktör Marja Räihäs kolumn handlar om den senaste sverigefinska 
bokmässan, där antalet författare, böcker och besökare var enormt stort jäm-
fört med tidigare bokmässor. Hon poängterar att det utvidgade förvaltnings- 

Margaretha 	området för finska språket är en viktig orsak till att finska språkets status har 
Terner 	förstärkts, vilket avspeglar sig bl.a. i mängden av och intresset för sverigefinsk 

poesi och prosa, biografier och memoarer. 

s. 5 Allt fler svenskar vill lära sig finska, skriver Merja-Liisa Heikkinen. Den 
vanligaste orsaken är att man har bildat familj med en finskspråkig och vill 
underlätta kommunikationen med släktingar i Finland och att barnen blir två-
språkiga. En annan vanlig orsak är finskt påbrå. 

Merja-Liisa Heikkinen hävdar att det är mycket lätt för svenskar att lära sig 
det finska uttalet, när de väl har förstått att varje ljud har sin egen bokstav och 
att varje bokstav alltid uttalas. Det är bara h-ljudet mitt i ordet och de aspira-
tionslösa klusilema i början av ord som vållar problem, men detta påverkar 
inte förståelsen. Finskan har rikligt med lånord från svenskan, vilket också 
underlättar inlärningen. Efter första lektionen i nybörjarkursen vet de svenska 
eleverna att de redan kan flera tiotals finska ord. Merja-Liisa Heikkinen är 
finsklärare och utbildningssekreterare vid Finlandsinstitutet i Stockholm. 

s. 6 Merja-Liisa Heikkinen berättar om en kurs i finska som Finlandsinstitutet i 
Stockholm anordnar och som heter Lär dig läsa och skri va finska! En kurs för 
dig som redan kan talspråket. Kursen riktar sig särskilt till andra generatio-
nens unga och vuxna sverigefinnar, som behärskar talspråket, men som ännu 
inte riktigt kan läsa och skriva finska och som har ett bristande ordförråd när 
det gäller arbetsliv och formella situationer. Kursen har kommit till stånd med 
revitaliseringsmedel från Institutet för språk och folkminnen. 

s. 7 Fil. dr Tuija Määttäs artikel handlar om benämningar på styvfamiljemed-
lemmar. En hel del vardagsspråkliga benämningar på styvfamiljemedlemmar 
räknas upp och förklaras i artikeln. Enligt Tuija Määttä saknar finskan allmän-
språkliga benämningar på styvfamiljemedlemmarna. Tuija Määttä är universi-
tetslektor i finska vid Umeå universitet. 

s. 9 Runa Heikkilä, auktoriserad translator och språkvårdare i finska vid 
Språkrådet, redogör för etymologin, ursprunget, för några vanliga ord med an-
knytning till julhelgen. Skandinaviska lån är vanliga, men forskar man längre 
tillbaka i tiden, finner man ofta ett gemensamt germanskt ursprung. 

s. 11 Hannele Ennab kåserar om sitt tre veckor långa språkbad i Finland. 
Språkbadet, d.v.s. tjänstgöringen på finska språkbyrån vid Forskningscentralen 
för de inhemska språken i Helsingfors, var tämligen intensivt. För att läsarna 
ska kunna förstå vad hon har hållit på med har hon bifogat en ordlista över alla 
nya ord (53 stycken!) som förekommer i hennes artikel. Hannele Ennab är auk-
toriserad translator och språkvårdare i finska vid Språkrådet. 

s. 15 Paula Ehrnebo har granskat språkets kvalitet i den finskspråkiga valin-
formationen på riksdagspartiernas hemsidor och jämfört resultatet med sin 
undersökning för fyra år sedan (se Kieliviesti 4/2006). Samtliga partier hade 
finskspråkigt valmaterial och materialet var lättillgängligt enligt Paula 
Ehrnebo. Hon konstaterar att texterna uppvisade brister av samma typ som för 
fyra år sedan. Brister i ortografi, partinamn, terminologi, ordval, satsbyggnad, 
kasusböjning och ordföljd illustreras med exempel. 1 alla finska texter kunde 
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man se att det rörde sig om översättningar. Stilistiskt kunde texterna alltså bli 
bättre. Stavningen är dock bättre i år än för fyra år sedan, vilket är glädjande. 
Någon med kunskaper i finska borde dock ha gått igenom radbrytningen, för 
det ger ett slarvigt intryck när var och varannan rad är felaktigt avstavad. 

Samtliga riksdagspartiers namn har sedan länge vedertagna finska motsva-
righeter, namnrekommendationerna finns för övrigt i Utrikes na,nnbok. På 
Moderaternas hemsida används trots det inte partiets finskspråkiga namn. Med 
exempel från den finska texten illustreras hur konstigt det blir, när en finsk 
kasusändelse fogas till det svenska plurala partinamnet. Enligt Paula Ehrnebo 
borde någon finskspråkig i partiet ha läst igenom texten innan den lades ut på 
hemsidan. 

Paula Ehrnebo kommer fram till samma slutsats som för fyra år sedan: Samt-
liga granskade texter ger ett intryck av att de saknar finslipning. Många av 
texterna är, trots bristerna, dock tämligen lättlästa. Paula Ehrnebo är fil.dr och 
tidigare vice avdelningschef på Språkrådet. 

s. 19 Raija Kangassalo recenserar den deskriptiva frasordboken Suurella 
sydänie/Iä ihan sikana. Suomen kielen kuvaileva sanakirja av Pirkko Muikku-
Werner, Jarmo Harri Jantunen och Ossi Kokko. Verket utkom år 2008. Enligt 
recensenten fyller den nya frasordboken ett stort behov. Dessutom är den un-
derhållande och rolig. 

s. 21 Raija Kangassalo berättar om den sverigefinska sagotävlingen som an-
ordnades av SR Sisuradio och Språkrådet i somras. Juryn fick över 50 sagor att 
gå igenom. Nivån i tävlingen var hög, vilket gjorde det svårt för juryn att välja 
ut de fem bästa. Juryn bestod av Raija Kangassalo från Språkrådet samt Tuomo 
Rouhiainen och Tiina Laitila-Kälvemark från Sisuradio. Namnet på författaren 
till respektive saga fick juryn veta först efter att vinnarna hade valts ut. 

s.22 Frågor och svar 

s. 24 Ett urval sociala ord och begrepp från arbetsgruppen för uppdatering av 
Svensk-finsk socialord/ista av Margaretha Terner, auktoriserad translator och 
språkvårdare i finska vid Språkrådet. 

s. 27 Meän akateemi driver i samarbete med bl.a. Gårdbyskolan i Korpilombo-
lo projektet "Begyggelsenamn, naturnamn och orddornäner i meänkiel iområdet 

samverkan mellan generationerna". Birgitta Rantatalos artikel behandlar 
finansieringen av projektet, syftet med arbetet och hur det konkreta arbetssättet 
ser ut. En intervju som siteras i artikkeln avslutas med förhoppningar och för-
väntningar på vad projektet ska resultera i sett ur såväl individperspektiv som 
ur en mer allmän samhällsaspekt. 

s. 29 Meänkielitalaren Anna Angeria skriver om sitt modersmåls betydelse 
som känslospråk. Svenska leder henne i vardagen men hemma, vid Torneälven, 
är det meänkieli som får leva och visa vägen. Hon har skrivit en barnbok om 
vänskap som finns på meänkieli och heter Algot ja Alma. Bokens bilder och 
figurer leder läsaren in i den tornedalska världen. 
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Kieliviesti 
ajankohtaisempi kuin koskaan! 

Kieliviesti kertoo 
kielenhuoltokysymyksistä 
kielen tutkimuksesta ja kehittymisestä 
sanastosuosituksista 
uudissanoista 
vähemmistöpolitiikasta ym. 

Tilaushinnat vuonna 2011 

Ruotsiin 200 kruunua 
ulkomaille 280 kruunua 

Kieliviesti kiittää lukijoitaan menneestä 
vuodesta ja toivottaa 

hyvää joulua ja onnellista 
kielivuotta 2011! 

Kieliviesti kiittää menheestä 
vuesta ja toivottaa 

hyvvää joulua ja onnelista uutta 
kielivuotta 2011! 
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