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Päätoimittajalta 

Kielenhuoltoa uusissa kansissa 

Arvelen että yllätyitte saadessanne käteenne tämän numeron. Muodonmuutos 
on kieltämättä tilaajille odottamaton - ja toivottavasti piristävä. Viimeksi 
lehden ulkonäköä muutettiin vuonna 2001 ,jolloin mm. koko vaihdettiin suu- 

Hannele 	rempaan. Nyt lehden ulkonäköä muutettiin niin, että se vastaa paremmin Kieli- 
Ennab 	neuvoston muiden julkaisujen graafista ilmettä. Näkyvin muutos on kuitenkin 

varmasti vän. Tänä vuonna tämä vän, ensi vuonna toinen. Niin eri vuosikerrat 
erottuvat toisistaan hyvin esimerkiksi kirjahyllyssä. 

Toimitusneuvoston mielihyväksi Kieliviestillä on tänä vuonna myös meän-
kielinen toimittaja,ja pystymme paremmin kehittämään meänkielen sivuja. 
Tässä numerossa käsitellään mm. tornionjokilaaksolaisten historiaa, kulttuuria, 
kieltä ja kirjallisuutta ja rajajoen ylittävien Iuonnollisten kontaktien muuttu-
mista autoilun yleistyttyä. 

Suomenkielisillä sivuilla on entiseen tapaan vakinaisten palstojen, kuten uudis-
sanojen, kysymysten, kirjaesittelyjen ja sanaston, lisäksi monta kiinnostavaa 
artikkelia. 

Kielineuvoston joulukuun alussa teettämän tutkimuksen tulokset ovat nujer-
tavaa Iuettavaa: Ruotsin väestö tuntee kansalliset vähemmistökielet erittäin 
huonosti. Artikkelin lukemat eivät kuitenkaan saa lannistaa, vaan päinvastoin 
kannustaa Ievittämään tietoa vaikkapa vain omassa tuttava- ja työpiirissään. 
Me suomenkieliset uskomme helposti, että kyllä nyt ainakin suomi tiedetään 
Ruotsin kansalliseksi vähemmistökieleksi. Mutta sepä ej tutkimuksen mukaan 
olekaan se tunnetuin vähemmistökieli. 

Silti suomi kiinnostaa. Kolumnisti, uusi kirjakauppias, on yksi niistä ruotsa-
laisista,jotka ovat opetelleet suomen omaksi ilokseen,ja hän toteaa kolum-
nissaan mm., että uusi kieli, olipa se mikä tahansa, avaa oven myös uuteen 
kulttuuriin ja historiaan. Ja Tukholman yliopistossa suomea on voinut opiskella 
jo 80 vuotta. Pääartikkelista selviää, keitä nykyiset opiskelijat ovat ja millai-
sia ovat heidän suomen kielen tarpeensa. Suomi elää myös Kanadassa, jossa 
kanadansuomalaisten huolena on, että suomi siirtyy vain harvoin kolmannelle 
sukupolvelle. 

Ruotsissa on onneksi Kielineuvosto,joka toimii myös suomen kielen puolesta. 
Tässä numerossa esitellään suomen kielen huollon tämän päivän ja huomisen 
toimintaa. 

Suomea puhutaan ja kirjoitetaan Ruotsissa tietysti myös työelämässä. Hyvää 
suomen ja ruotsin kielitaitoa tarvitsee esimerkiksi tuikki. Kieliviestiin on haas-
tateltu yhtä tämän ammattiryhmän edustajaa. Hän kertoo mm. osallistuvansa 
joka vuosi Kielineuvoston kielenhuoltoseminaariin. 

Tänä vuonna Kielenhuoltoseminaani on aprillipäivänä, mutta voin vakuuttaa, 
että sitä ej järjestetä piloillaan, vaan ohjelmassa on täyttä, kiinnostavaa kieli-
asiaa. Lisätietoja on tämän Iehden takakannessa ja Kielineuvoston verkko-
sivuilla. 

Tervetuloa seminaaniin! 
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Kolumni 

Miksi opiskella suomea? 

Viimeksi sam kysymyksen eräänä päivänä ollessani käyttämässä koiraa 
ulkona, sen joka minulle on esitetty useinkin kahdeksan viime vuoden aikana: 
miksi opiskelet suomea? Tällä kertaa kysyjä oli koiran omistava suomalais- 

Anders 	taustainen naapuri, mutta kaikki vaikuttavat ihmettelevän samaa asiaa - niin 
Vestlund 	suomen- kuin ruotsirikieliset, niin Suomessa kuin Ruotsissakin, olipa heillä 

jokin kytkös Suomeen tai ei. Ja vaikka kysymys aina esitetään myönteisessä, 
joskus hieman ihailevassa sävyssäkin, se valitettavasti sanoo jotakin suomen 
kielen statuksesta maailmalla. En kylläkään tiedä, miten saksaa,japania tai 
swahihia opiskelevat ihmiset kokevat asian, mutta olen itse opiskellut venäjää 
yhiopistossa, eikä se ole herättänyt samanlaista ihailua. 

Jos kysymys johtuu siitä, että suomi on pieni kieli, voi todeta sen kuitenkin 
olevan Ruotsin toiseksi suunn kieli ja sellainen se on ollut ikimuistoisista ajoista. 
Suomi on tärkeä Ruotsin talouselämälle, sillä maiden talouselämät yhdentyvät 
koko ajan. Kukaan ei silti kuvittele, että ruotsalaisella olisi /oyttöä suomelle 
(espanjan voittokulku Ruotsin kouluissa on jonkinlainen looginen kuperkeikka, 
joka perustuu siihen, että espanjaa tarvitaan suurin piirtein samoin perustein 
- USA:ssa). 

Jos on kiinnostunut historiasta, niin kuin minä, on myös itsestään selvää, että 
avain Ruotsin historiaan on suomen kieli. Myös vuoden 1809 valtakunnan 
hajoamisen jälkeen Ruotsilla ja Suomella on ollut tavallaan samanlaiset kohtalot, 
vaikkakin Ruotsihla on onni sijaita geopoliittisesti rauhallisemmalla alueehla. 
Jos haluaa lukea ruotsalaista ja pohjoismaista historiallista kirjallisuutta, on suuri 
etu, että osaa suomea (tätä osoittavat jotkin viime vuosina Ruotsissa ilmestyneet, 
suomea taitamattomien kirjoittamat tuotokset). 

Yleinen ihmettely, miksi joku "vapaaehtoisesti" opiskelee suomea johtuu 
ilmeisesti suomen imago-ongelmista (englanti ja espanja ovat kivempia) ja 
ruotsalaisten historiattomuudestaja sokeista pilkuista (uskomme, ettei meihlä 
ole missään mielessä kovin paljon yhteistä Suomen kanssa). 

Mutta mikä on vastaus kysymykseen? Yllä mainitsemieni syiden lisäksi vakau-
mukseni on, että jokainen kieli sisältää muuta kuin mielivaltaisia asioidenja 
ilmiöiden nimityksiä: kieli kantaa sisällään kokemuksia, jotka on saatu tämän 
kielen välityksellä ja tählä kielellä. Keskustelut, runot ja kertomukset voivat 
olla rikkaita ja suuria tai vaatimattomia ja pieniä, mutta kielen arvo ei määrity 
puhujien määrän mukaan. Jokainen kieli on yhtä arvokas ja yhtä kiinnostava. 
Jokainen kieli on uusi avautuva ovi. 

Jos minä suomentaitoisena riikinruotsalaisena kirjakauppiaana voin osaltani 
hieman vähentää ruotsalaisten ennakkoluuloja suomea kohtaan ja kohentaa 
suomenkielisten huonoa kielehlistä itsetuntoa, niin silloin jokainen suomen 
kieleen uhraamani tunti on ollut vaivan arvoinen. 

Suomennos: Raija Kan gassalo 
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I<ieIi neuvosto 
- suomen kielen puolesta 

Vähemmistökielet ovat laajeneva osa 
Kielineuvoston toimintaa. Kielineuvos-
to on siis monikielinen: siellä ovat edus- 

Raija 	tettuina ruotsi, suomi, romani, ruotsa- 
Kangassalo lainen viittomakieli, meänkieli ja jiddi. 

Meänkielellä ja jiddiillä ej ole omaa 
kielenhuoltajaa, mutta näiden kielten 
toimjntaa kehitetään monin tavoin. 

Kielen ja kansanperinteen tutkimus-
laitos myöntää kansallisille vähemmis-
tökieljile kielenelvytysavustuksia, sillä 
on edustaja hallituksen asettamassa 
kansallisten vähemmistökielten elvytys-
ryhmässä ja se on esittänyt Korkeakou-
luvirastolle käsityksensä kansallisten 
vähemmistökielten korkeakouluopetuk-
sesta ja erityisesti opettajakoulutuksesta. 

Kielineuvoston verkkosivuille tu!ee 
vähemmistökielistä minikielioppeja. 

Kielineuvoston tulee olla yhteydessä 
yhteiskuntaan ja tehdä sen toimijoiden 
kanssa yhteistyötä. Neuvosto teki äs-
kettäin esimerkiksi tutkimuksen siitä, 
kuinka enemmistöyhteiskunta tuntee 
kansallisia vähemmistöjä. Tuloksena 
oli odotetusti, että valtaväestö tietää 
kotimaansa kansallisista vähemmis-
töistä hyvin vähän. (Tutkimuksesta on 
erillinen artikkeli sivulla 12.) 

Vähemmistökieliset kielenhuoltajat 
osallistuvat miltei kaikkeen Kielineu-
voston toimintaan. Vähemmistökielistä 
ollaan laatimassa minikielioppeja,jotka 
valmistuttuaan tulevat kaikkien käyt-
töön neuvoston verkkosivuille, ja kie-
lenhuoltajat ovat mukana kehittämässä 
lapsille ja nuorille suunnattua verkkosi-
vustoa. He osahlistuvat vuosittain Kie-
lipohitiikan päivän ja Kielineuvoston 
päivän järjestämiseen, ja he ovat näky-
västi esillä Euroopan kielipäivässä. 

Suomen kielenhuoltajat jatkavat 
suomen kielen neuvontaa sekä pu-
helimitse että sähköpostitse, ja suun- 

tautuvat muutenkin ulospäin. Uutena 
tiedotuskanavana on kielipalsta Ruot-
sin Suomalainen -lehdessä, ja siihen 
toivotaan kysymyksiä yleisöltä. Vuo-
sittain järjestetään myös seminaareja, 
esimerkiksi kielenhuoltoseminaari, 
josta on tullut jo perinne. Verkkosi-
vustoa käytetään yhä enemmän yhtey-
denpitoväl ineenä. Siellä ovat muun 
muassa Vastauspankki, Kuukauden 
sana ja Kuukauden kielivihje, ja siellä 
on monia kieltä koskevia ajankohtai-
sia uutisia. 

Julkaisemme Kielivestiä, omaa kie-
lenhuoltolehteä, jossa on sekä suomen 
kielenhuoltajien itsensä että ulkopuolis-
ten kirjoittajien kieliaiheisia artikkelei-
ta ja ruotsalais-suomalaisia sanastoja. 
Kieliviestissä on esillä myös meänkieli, 
ja olemme tälle vuodelle saaneet meän-
kielisen toimittajan, joka aloitti työnsä 
vastikään. Kieliviestin artikkelit ovat 
korkeatasoisia, ja yleisöltä saamamme 
palaute on yleensä myönteistä. Kieli-
viestin lukijakunta kuitenkin muuttuu 
ajan mukana, ja otammekin mieluusti 
vastaan lehteä koskevia muutosehdo-
tuksia. 

Uusin sanasto, Sosiaalialan sanas-
ton päivitetty versio, on juuri menossa 
painoon. Edellinen julkaistiin vuonna 
1991 ,ja oli siis aika saada uusi sanasto, 
sillä yhteiskunta on muuttunut paljon 
20 vuodessa. Uudessa sanastossa on 
mm. sosiaahivakuutuksen, työnvähityk-
sen ja työmarkkinoiden, perheoikeu-
den, pakolaisten vastaanoton, tervey-
denhuollon ja päihdehuollon sanastoa. 

Uutta sosiaahisanastoa tarvitaan 
erityisesti suomenkiehisissä hahlinto-
aluekunnissa. Sen vuoksi sanasto jul-
kaistaankin yhdessä Tukholman lää-
ninhallituksen kanssa, joka koordinoi 
halhintoahuekuntia. Lisäksi sanasto toi-
mii muitten vähemmistökielten apuna, 
sillä siihen on kerätty keskeisimmät 
ruotsinkiehiset sosiaahialan termit, ja 
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muut vähemmistökielet voivat käyttää 
sanastoa hyväkseen. Myös valmiste-
luja uuden koulusanaston tekemiseksi 
on aloitettu. Työryhmä on koottu, ja 
itse sanastustyö on jo alkanut. 

Suomen kielen huoltajat ovat mo-
nin tavoin yhteistyössä ruotsinsuoma-
laisen yhteisön kanssa. Järjestimme 
esimerkiksi viime kesänä Sisuradion 
kanssa ruotsinsuomalaisen satukilpai-
lun,ja Kielineuvosto oli esillä ruotsin-
suomalaisilla kirjamessuilla. Olemme 
jatkuvasti yhteydessä myös Kotimais-
ten kielten tutkimuskeskukseen ja sen 
suomen- ja ruotsinkieliseen kielen-
huol toon. Teemme yhtei styötä monen 
yliopiston kanssa sekä Ruotsissa että 
Suomessa, samoin Norden-yhdistyk-
sen ja Suomen Tukhoirnan lähetystön 
kanssa. 

Ruotsi jakautuu ns. hallintoaluei-
sim. Pohjois-Ruotsissa on vuodesta 
2000 ollut suomenkielinen hallinto-
alue,ja vuonna 2010 sitä laajennettiin 
koskemaan aluksi Tukholmaa ja Mä-
larinlaakson kuntia. Vuoden loppuun 
mennessä hallintoalueeseen oli liitty-
nyt 26 kuntaa. Helmikuusta 2011 läh-
tien alueeseen on kuulunut 32 kuntaa, 
ja muutamassa kunnassa liittymisestä 
keskustellaan. 

Suomen kielen huolto onkin lähitu-
levaisuudessa paljolti hallintoalueiden 
kielellisten tarpeiden tyydyttämistä. 
Marraskuussa hallintoaluekuntien edus-
tajia oli koolla Kielineuvostossa,ja ide-
lenhuoltajat saivat sieltä monia ideoita 
toimintaansa. Helmikuussa pidettiin 
ensimmäinen terminologiaseminaari, 
jossa käsiteltiin ennen kaikkea kuntien, 
maakäräjien ja valtion hallintoon liitty-
vää temiistöä. Maaliskuussa on kääntä-
jäseminaari, ja varsinainen vuosittaisen 
kielenhuoltoseminaarin teemana on 
viranomaisten kieli ja verkkosivuilla 
käytettävä kieli. Myös tästä seminaa-
rista on hyötyä hallintoaluekuntien 
työntekijöille. 

Suunnitteilla on erityisesti hallinto-
aluekuntien työntekijöille ja työnha-
kijoille tarkoitettujen suomen kielen 
testien kehittäminen. Tarkoituksena  

on tehdä kielitaidon testistö, jossa on 
sekä suullisia että kirjallisia testejä. 
Niitä käytetään sen mukaan, millaista 
kielitaitoa työntekijä työssään tarvit-
see. Eri ammatteja varten, esimerkiksi 
esikoulutyöhön ja vanhustenhuoltoon, 
tehdään ornat testinsä. Testien perus-
teella työntekijät voivat saada todis-
tuksen omasta kielitaidostaan ja toi-
saalta työnantajat voivat testien avulla 
vannistautua työnhakijan sopivuudes-
ta tehtävään. 

Suomessa pelätään ruotsin kielen 
taidon ja aseman heikkenevän tule-
vaisuudessa ainakin suomenkielisen 
enemmistön keskuudessa. SielIä on 
käynnissä Svenska nu -kampanja,joka 
on Ruotsin valtiovallan suojeluksessa 
ja jota myös Suomen poliittinen johto 
tukee. Ruotsissa täytyy todella saada 
aikaan peilikuvakampanja, kampanja 
Finska nu, aivan niin kuin Paula Ehr-
nebo kirjoittaa Kieliviestin numerossa 
1/2009. Norden-yhdistys onkin toteut-
tanut jo suomen kieltä mainostavan 
pilottihankkeen esikouhuissa,ja sen on 
tarkoitus toteuttaa isompi hanke, joka 
on suunnattu nimenomaan potentiaali-
sille suomea osaaville nuorille. Ruot-
sinsuomalaisten Keskusliitto käyn-
nistää piakkoin Suomeksi!-hankkeen, 
jonka on rnäärä kohottaa suomen 
kielen taitoa ja arvostusta Ruotsissa. 
(Hankkeesta on erillinen artikkeli si-
vuhla 9.) 

On siis tapahtumassa jotakin, suo-
men kielen puolesta halutaan toimia. 
Myös Kielineuvosto on monin tavoin 
kampanjoimassa suomen kielen hy-
väksi. Ruotsinsuomalainen satukilpaihu 
on osa tätä kampanjaa, samoin Heippa! 
-oppimateriaalisarjan julkaiseminen, ja 
hisää suunnitelmia on tekeillä. 

Suomen kielen huolto merkitsee 
myös suomen kielen elvyttämistä. 
Nykyisten aikuisten, ennen kaikkea 
lasten hankintaa harkitsevien, pienten 
lasten vanhempien, keski-ikäisten ja 
isovanhempien on huolehdittava siitä, 
että suomen kielen käyttö Ruotsissa 
jatkuu. Meidän on huolehdittava siitä, 
että tulevien sukupolvien oikeus suo-
men kieleen toteutuu. Suomen kieltä 
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on elvytettävä, ennen kuin elvyttämi-
nen on liian myöhäistä. On siis luetta-
va ja kirjoitettava suomeksi ja on pu-
huttavaja kuunneltava suomea nyt. 

Kirjoittaja on Kielineuvoston suomen kielen 
huoltaja. 

Kielineuvoston lapsille la  nuorille tarkoitetulla sivustolla 
ej ole suomenkielistö nimeö. Kielineuvosto ottaa mieluusti vas-
taan lukiloiden ehdotuksia. 
Lähetä oma ehdotuksesi! 

Nuorten sivustosta kerrottiin Kieliviestin numerossa 2/2010. 
Sivuston osoite on www.sprakradet.se/ung.  

lim 

Suomen kielen hallintoalue 
Iaajenee 

Kaarlo 
Voionmaa 

Ruotsin hallitus päätti 16. joulukuuta 
2010 liittää suomen kielen hallintoalu-
eeseen Göteborgin, Hoforsin, Kalixin, 
Skinnskatterbergin, Sundbybergin ja 
Uumajan sekä Gävleborgin maakärä-
jät. Näin mukana on kaikkiaan 32 kun-
taa. Laajennuksen piiriin kuuluvissa 
kuudessa kunnassa asuu yhteensä nom 
48 000 suomalaistaustaista henkilöä, 
joista rapiat 28 500 on göteborgilaisia. 

Hallintoalue perustuu 1. toukokuuta 
2010 voimaan tulleeseen, kansallisia 
vähemmistöjä ja vähemmistökieliä 
koskevaan Iakiin. Lain mukaan hallin-
toalueella asuvilla ruotsinsuomalaisilla 
on oikeus käyttää suomea asioidessaan 
kunnan tai valtion viranomaisten kans-
sa. Näiden on annettava heute suulli-
nen ja tarpeen tullen myös kirjallinen 
vastaus suorneksi. Muita hallintoalan 
asioita ovat suomenkielinen vanhus-
tenhuolto ja esikoulutoiminta, jotka on 
järjestettävä kokonaan tai osittain suo-
meksi. Hallintoa!ueeseen kuuluminen  

ej tuo muutosta äidinkielen opetuk-
seen, vaan siihen oikeutettujen lasten 
on saatava suomen opetusta katsomatta 
siihen, missä kunnassa he asuvat. 

Göteborgissa osattiin varautua suo-
men kielen hallintoalueeseen mm. 
sen ansiosta, että kaupungissa toimii 
ruotsinsuomalaisia järjestöjä ja muita 
tahoja, joille se on sydämenasia. Kes-
keisimpiä niistä on ruotsinsuomalai-
sen vähemmistön valtuuskunta, jonka 
puheenjohtaja Tarmo Ahonen kertoo, 
että ilman jatkuvaa yhteydenpitoa 
kunnan vastaaviin hallintoelimiin hal-
lintoalueeseen liittyminen olisi Göte-
borgin osalta jäänyt toteutumatta. 

Göteborgin kaupunginkanslian suun-
nittelujohtaja Lennart Engström on kir-
joittanut virkalausunnon,jota laatiessaan 
hän oli yhteydessä ruotsinsuomalaisiin. 
Lausunto sisältää monta käytännön to-
teuttamisen kaimalta tärkeää kohtaa. 
Mainitsen tässä niistä muutamia. 
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Göteborgin kunta selviytynee hal-
lintoalueeseen kuulumisesta taloudel-
lisesti hyvin, sillä valtio antaa sille 
tähän tarkoitukseen kolmen miljoonan 
kruunun määrärahan. Kaupunginkans-
1jan arvion mukaan tämä raha kattaa 
uudistuksesta koituvat lisämenot. 

Mäiirärahalla palkataan projektijoh-
taja, jonka toimet vaikuttavat osaltaan 
siihen, miten hallintoalueeseen kuulu-
minen kunnalta onnistuu. Suunnitte-
lujohtajan mukaan monet uudistuksen 
edellyttärnät toiminnot, kuten omakie-
linen vanhustenhuolto, ovat jo päässeet 
alkuun, joten nijtä ej jouduta luomaan 
ihan pystymetsästä. 

Omakielisessä vanhustenhuollossa 
on saatu aikaan yhtä ja toista. On esi-
merkiksi tehty selvitys, jonka mukaan 
Göteborgin vanhainkodeissa on 190 
suomenkielistä hojdonsaajaa ja 140 
suomea osaavaa hoitohenkilöä. Gun-
naredin kaupunginosassa toimii suo-
menkielinen vanhusten hoitokoti, jossa 
on 12 paikkaa. Gdrdstens bostäder on 
varannut 35 asuntoa suomalaisvanhuk-
sille, ja Gårdstenin kaupunginosassa 
toimij vanhusten päiväkeskus Iltatähti. 

Mukavaa luettavaa, mutta oikeat mit-
tasuhteet selviävät vasta, kun todetaan, 
että suomenkielisiä eläkeläisiä on Gö-
teborgissa yli 2 300. On ilmeistä, että 
vanhustenhuoltoon osoitettuj a voima-
varoja on tällä hetkellä liian vähän, ja 
voi vain tojvoa, että hall intoalueeseen 
liittyminen helpottaa tilannetta. 

Monen suomenkielisen kuntalaisen 
on varmaan tärkeä saada käyttää suo-
mea asioidessaan viranomaisten kans-
sa. Suunnittelujohtaja toteaa, että laki 
ej kerro tarkkaan, kuinka kielipalvelu 
hoidetaan käytännössä, mutta hän on 
vakuutturiut siitä, että suomentaitoisia 
ja palvelutehtäviin sopivia henkilöi-
tä on Göteborgissa riittävästi. Virka-
miesten pakottaminen suomen kielen 
kursseille ej hänen mukaansa ole hyvä 
vajhtoehto. 

Göteborgin peruskoululaisista 556:11a 
on oikeus saada suomen kielen opetusta, 
ja näistä noin puolet käyttää mahdolli- 

suutta hyväkseen. Osuus on vähäinen 
verrattuna esimerkiksi arabjan kielen 
tilanteeseen taj suomenkjeljsten lasten 
määräänjoitakin vuosikymmeniä sitten. 
Peruskoululaiset eivät nykyään ole niin 
kiinnostuneita suomen kielen opinnoista 
kuin toivoisi. Ehkä hallintoalue muuttaa 
tilannetta, koska sen ansjosta suomea 
osaavien henkilöiden tarve kasvaa työ-
markkinojlla, ja tämä saattaa antaa nuo-
nile virikkeen hankkia kunnon suomen 
taito. 

Vuoden 2009 raportissaan Ruotsin-
suomalaisen vähemmistön valtuuskunta 
ehdottaa, että Göteborgin perustettai-
siin suomenkielinen kulttuun- ja koulu-
tuskeskus sekä kansalaistoimisto. Tämä 
toive voi hallintoalueeseen kuulumisen 
myötä hyvinkin toteutua. Keskus antajsj 
aivan varmaan lisäpontta kiinnostuksen 
herättämiseksi myös suomen kieltä koh-
taan. 

Keskeinen huolenaihe juuri nyt on 
suomenkielisen tiedotuksen saattami-
nen jaloilleen. Tällä hetkellä vain Gun-
naredin kaupunginosa, joka vuoden 
2011 alusta lähtien kuuluu Angeredin 
kaupunginosaan, kertoo toiminnoistaan 
suomeksi kaupungin verkkosivuilla. 

Suunnittelujohtaja vakuuttaa, että 
Göteborgin kunnan viranomaiset ja 
eritoten lasten ja vanhusten hoidon 
koordinoijat ovat perillä uudistukses-
ta, että puhelinvaihteisiin saadaan lisää 
suomenkielistä palvelua lain edellyttä-
mällä tavalla ja että kaupungin hallin-
topisteisiin tulee uudistusta hoitavia 
yhteyshenkilöitä. Hän huomauttaa, että 
tilanne on muuttunut nopeasti: hallitus 
teki päätöksen Göteborgin kuulumi-
sesta hal lintoalueeseen 16. joulukuuta 
2010 ja jo helmikuun alussa siinä oltiin 
tosimielellä mukana. 

Hall intoalue perustuu lakiin,jokajät-
tää uudistuksen sisällöstä huolehtimi-
sen paljolti ruotsinsuomalaisten omaksi 
tehtäväksi. Kyse on suuresta haastees-
ta. On ryhdyttävä työhön: rakentamaan 
sujuvaa suomenkielistä palvelua en 
kuntiin, luomaan yhä ehompaa oma-
kielistä vanhusten ja lasten hoitoa ja 
kertomaan myös valtaväestölle, mitä 
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oikein tahdomme. Toivon, että mot-
sinsuomalainen yhteisö voimistuu tä-
män uudistuksen myötä ja että se siten 
vahvistaa kotimaamme Ruotsin yleistä 
sosiaalista hyvinvointia ja sen mainiota 
monikulttuurisuutta. 

Kirjoittaja on göteborgilainen kielentutkija, 
loka on toiminut kielitieteen tutkijana ja suo-
men opettajana pohjoismaiden eri yliopistoissa 
vuodesta 1980. 

Suomeksi! 

Paula 
Ehrnebo 

Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto, 
RSKL, on käynnistänyt projektin Suo-
meksi! Sen tarkoituksena on säilyttää 
suomen kieli elävänä ja kehittää sitä. 
Myös ruotsinsuomalaisen kulttuurin 
edistämiseen kiinnitetään huomiota, ja 
kulttuuria käytetään projektin toteutta-
misessa. 

Nyt aloitettava projekti on kolmi-
vuotinen; se on valtakunnallinen ja se 
toteutetaan yhteistyössä muiden ruot-
sinsuomalaisten yhteisöjen kanssa. 
Suunnitteilla on paljon konkreettisia 
toimia, joiden yhteinen nimittäjä on 
suomen kieli. 

Osatavoitteita 
Lähtökohta 
Projektin lähtökohtana on ruotsinsuo-
malaisten asema kansallisena vähem-
mistönä. Suomen kieli ja suomalainen 
kulttuuri nousivat Ruotsissa esille Merk-
kivuoden 1809 aikana ja samoin myös 
Suomen historia ja kulttuuriperintö. En 
toimijoiden yhteistyö oli monipuohista 
ja siitä saatuja kokemuksia kannattaa 
hyödyntää esimerkiksi tiedotettaessa 
suomen kielestä ja ruotsinsuomalaisesta 
vähemmistöstä. Suomen kielen säilyttä-
minen ja suomalaisen kulttuurin edistä-
minen Ruotsissa on myös Suomen int-
ressien mukaista. RSKL pitää tärkeänä 
myös sitä, että ruotsalaiset saavat infor-
maatiota vähemmistöstämme suoraan 
ruotsinsuomalaisilta. 

Ruotsinsuomalaisilla on tietysti avain-
asema myös oman ryhmänsä aktivoi-
jina ja toimintansa toteuttajina. Uuden 
Suomeksi!-projektin lähtökohtana voi 
olla tunnetun poliitikon, päätoimittaja 
Jan-Magnus Janssonin ajatus,jonka hän 
esitti puheessaan Tukholman Suomen 
instituutissa: Millään asialla ej ole mi-
tään arvoa, jollei sitä aja se kansanosa, 
jota asia koskee. 

Projektin tarkoitus on hyvin moni-
ulotteinen ja samahla myös hieman 
abstrakti. Siksi onkin tärkeätä, että 
heti alusta Iähtien on asetettu useita 
osatavoitteita; niiden avulla voidaan 
seurata työn etenemistä. Osatavoitteet 
voidaan jakaa kahteen pääryhmään: 
vähemmistöpohiittisiin ja kieli- ja kult-
tuuripoliittisiin. Vähemmistöpoliittis-
ten tavoitteiden avulla halutaan 

nostaa esille ruotsinsuomalainen 
vähemmistö ja sen rooli Ruotsissa 

luoda ruotsalaisten keskuudessa 
myönteinen kuva suomen kielestä ja 
kulttuunista sekä hisätä valtaväestön 
ymmärtämystä vähemmistöproblema-
tiikkaa kohtaan 

tehostaa kuntien ja ruotsinsuoma-
laisten yhteistyöryhmien välistä työtä 
niin, että saadaan aikaan kunnahhisia, 
vähemmistöä koskevia toimintaohjel-
mia 

jatkaa työtä kunnissa niin, että yhä 
useammat kunnat päättävät hakea hal-
hintoaluekunnaksi 
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pyrkiä siihen, että ruotsinsuoma-
lainen vähemmistö on lakia tulkittaes-
sa samanarvoinen asuinpaikkakuntaan 
katsomatta. 

Kieli- ja kulttuuripoliittisten osatavoit-
teiden avulla halutaan 

vahvistaa suomen kieltä niin, että 
kielellä on kulttuuria ylläpitävä asema 

vahvistaa erityisesti toisen ja kol-
mannen polven ruotsinsuomalaisten 
lasten identiteettiä ja kielenkehitystä, 
stimuloida lapsia käyttämään suomea 
ja luoda kielellisiä ympäristöjä, joissa 
tämä on mahdollista 

elvyttää nuorten ruotsinsuomalais-
vanhempien suomen kieltä ja saada 
heidät ymmärtämään aktiivisen kaksi-
kielisyyden merkitys lapsen kehityk-
selle, tämän koulunkäynnille ja myö-
hemrnin työelämälle 

tehdä tunnetuksi ja vahvistaa ruot-
sinsuomalaisten kulttuuritoirnintaa. 

Yhteistyössä 
Keskusliitto toteuttaa Suomeksi!-pro-
jektin laajan yhteistyöverkoston kans-
sa. Halutaan tavoittaa mahdollisimman 
monia ruotsinsuomalaisia, mikä mer-
kitsee uusia toimintoja, uusia ihmisiäja 
uusia työtapoja. 

Yhteistyökumppaneita ovat arnakin 
Axevallan ja Haaparannan kansankor-
keakoulut, opintoliitto ABF, Ruotsin-
suomalaisten valtuuskunta, Norden-yh-
distys, liiton ornat seurat ja erityisliitot, 
Suomen instituutti sekä suornalaiset 
yhteistyöjärjestöt kulttuurin ja liikunnan 
aloilta. 

Suunnitelmista 
Ruotsinsuornalaisten Keskusliitossa 
on jo tähän mennessä suunniteltu mo-
nenlaisia toimia. Niistä voidaan tässä 
mainita muutama esimerkki. 

Liiton kotisivulle aiotaan avata inter-
aktiivinen, osittairi kaksikielinen vähem-
mistökysymyksiä käsittelevä neuvonta. 
Siellä annetaan ruotsinsuornalaisille 
perheille käytännön neuvoja kieli- ja vä- 

hemmistölain tulkinnasta ja toteutukses-
ta. Miten esimerkiksi voidaan saada lap-
sille suornenkielistä päivähoitoa? Mistä 
saa ruotsin kielen unohtaneelle vanhuk-
selle suomenkielisen hoitopaikan? Mis-
sä voi opiskella suomea? 

Laaditaan suomen kieltä ja ruot-
sinsuomalaisten historiaa käsittelevä 
opintopaketti. 

Kehitetään suomen kielen opiske-
lumahdollisuuksia. Yhteistyössä Haa-
parannan Ruotsinsuomalaisen kan-
sankorkeakoulun kanssa tehostetaan 
suomen kielen etäopiskelua. 

Järjestetään suomen kielen hallin-
toalueeseen kuuluvissa kunnissa se-
minaareja ja luentoja kielestä ja kult-
tuurista, kaksikielisyydestä, Suomen 
ja Ruotsin historiasta, vähemmistöky-
symyksistäja tämän päivän Suomesta. 
Seminaarit ja luennot pyritään järjes-
tämään yhteistyössä kunnissa toimivi-
en yhdistysten kanssa. 

Tarjotaan ruotsinsuomalaisille kou-
luille enlaista kulttuuritoimintaa. Täl-
laista toimintaa on ollutjo aikaisernmin-
kin ja siitä on saatu hyviä kokemuksia. 

Järjestetään kirjastoihin ja seuroihin 
suomenkielisiä lukuhetkiä. Lukijoina 
ovat ruotsinsuomalaiset ikäihmiset ja 
eri ikäpolvet siis kohtaavat toisensa. 
Lukuprojekti toteutetaan Norden-yh-
distyksen kanssa ja yhteistyössä ovat 
mukana myös ruotsinsuomalainen esi-
kouluverkosto ja eläkeläis!iitto. 

Panostetaan entistä enemmän per-
hekahviloiden, tenavakerhojen ja lauan-
taikerhojen toiminnan vahvistamiseen. 
Kerhot toimivat yhdistysten tiloissa ja 
tavoitteena on, että koko perhe voi osal-
listua toimintaan. Toiminta ej korvaa 
koulujen suomen kielen opetusta, vaan 
täydentää kodin ja koulun antamaa har-
joitusta. 

Jatketaan ja tehostetaan kielileiri-
toimintaa. Useilla paikkakunni ha jär-
jestetään leirejä, joihin lapset ja iso-
vanhemmat voivat osallistua yhdessä. 

Aloitetaan ruotsinsuomalaisten van-
husten keskuudessa heidän omiin elärnä-
kertoihinsa perustuvan teatteritoiminnan 
kokeilu. Kokeihualueena on Tukholma 
ja mukana on teatterialan ammattilaisia 
ja harrastajia. 

On erittäin myönteistä, että Ruotsin-
suomalaisten Keskusliitto on ryhtynyt 
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tähän laajaan ja monipuoliseen hank-
keeseen. Uskon sen johtavan hyviin 
tuloksiin. 

Kirjoittaja on Kielineuvoston entinen varajoh-
tajaja suomen kielen huoltaja. 

Vastine 

Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan vastine Kieliviestissö 3/201 0 
julkaistuun artikkeliin Ideakirja suomen elvyttömiseksi 

Kenen kielipollittinen ohjelma? 

Markku 
Peura 

Kieliviestissä 3/20 10 kuvattiin lyhyes-
ti suomen ideakirja Puhutaanko suo-
mea? -projektin eri vaiheita. Tekstissä 
mainittiin mm. Kielineuvoston päätös 
jättää suomen kielen toimintaohjelman 
toimitusvastuu ja siirtää se Ruotsin-
suomalaisten valtuuskunnalle. Järjes-
tö ottikin harteilleen vastuun projektin 
saattamisesta päätökseen. 

Suomen kielen tilanne Ruotsin yh-
teiskunnassa on murrosvaiheessa. 
Valtuuskunnan kanta on, että kielipo-
liittisen ohjelman lähtökohtana tulee 
olla kielemme tämänhetkiset haasteet. 
Tästä lähtökohdasta sen tulee Valtuus-
kunnan mielestä ensi sijassa palvella 
nuoria ruotsinsuomalaisia ja moni-
kielisiä perheitä, jotka haluavat siirtää 
kielen lapsilleen - kielen elvyttämis-
tä unohtamatta. Kysymys kuuluukin, 
millä tavoin suomen kielen kielipo-
liittinen ohjelma, joka sinänsä voi-
daan toimittaa monista lähtökohdista 
eri kohderyhmille, parhaiten palvelee 
suomen kielen tulevaisuutta ja luetta-
vuutta tämän päivän kielipoliittisessa 
tilanteessa. 

Valtuuskunnan lähtökohtana on 
ollut kielipoliittisen ohjelman ayul- 

kielen ja monikielisyyden merkitys 
sekä innostaa heitä välittämään kieli 
lapsilleen ja lapsenlapsilleen. Lisäksi 
kielipoliittisessa ohjelmassa tulee täs-
tä lähtökohdasta mainita heidän uudet 
oikeutensa tähän. Kieleltään kielipo-
liittisen ohjelman tulee palvella edellä 
mainittua lähtökohtaa. Kaksikielisen 
Puhutaanko suomea? -kirjasen saa-
man vastaanoton ja menekin valossa 
Valtuuskunta vaikuttaa ainakin tässä 
mielessä onnistuneen. 

On hyvä, että Puhutaanko suomea 
-kirjasesta keskustellaan ja että sitä 
kritisoidaan. Kritiikki tulee kuitenkin 
kohdistaa oikeaan paikkaan eli Val-
tuuskuntaan, joka vastaavana tuotta-
jana on hyväksynyt kirjan sellaisena 
kuin se alkukesästä julkaistiin niin 
kielen, sisällön kuin ilmiasun osalta. 

Kuten yllä on todettu, suomen kielen 
toimintaohjelma voidaan kirjoittaa en 
lähtökohdista eri tarpeisiin. Ideakirja 
Puhutaanko suomea? on Valtuuskun-
nan panos parhaillaan käytävään kie-
lipoliittiseen keskusteluun. Eikä se jää 
hyllylle pölyttymään, toinen painos on 
menossa painoon. 

ia mouvoiaa nuoria perneita ja iso- Kirjoittaja on Ruotsinsuomalaisren valtuuskun-
vanhempia ymmärtämään suomen nan puheenjohtaja 
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I<ansalliset vähemmistökielet 
tunnetaan huonosti 

Kielineuvosto teki mielipidetutkimuslaitos Sifon kanssa joulukuun alussa 
puhelinkyselyn siitä, tunteeko Ruotsin valtaväestö Ruotsin kansallisia vä-
hemmistökieliä. Kyselyssä tuhat satunnaisesti valittua ruotsalaista vastasi 
kysymyksiin, tietävätkö he jonkin tai joitakin Ruotsin viidestä kansallisesta 
vähemmistökielestä, ja kuinka tärkeänä he pitävät sitä, että niiden säilyminen 
Ruotsissa varmistuisi. 

Tietämättömyys sunrinta nuorten keskuudessa 
Miltei puolet 15-29-vuotiaista nuorista ej tiennyt, mjtkä ovat Ruotsin kansalli-
set vähemmjstökjelet; 47 prosenttia hejstä ej pystynyt nimeämään ajnuttakaan 
kieltä. Kajkista haastatelluista 29 prosenttia ej pystynyt mainitsemaan yhtään 
kieltä. 30-49-vuotjaista tällaisia oli 20 prosenttia, 50-65-vuotiaista 20 pro-
senttiaja yli 65-vuotjajsta 32 prosenttia. Kyselyyn vastannejden mielestä on 
kuitenkin tärkeää jatkaa kansalljsten vähemmistökjelten tukemista, jotta ne 
säilyisivät Ruotsissa. 

Naiset suhtautuvat myönteisemmin kuin miehet 
Naiset suhtautuivat miehiä myönteisemmin kielten säilyttämiseen. Miehet 
sjtä vastoin tunsjvat kielet paremmin: vain 24 prosenttia miehistä ej pystynyt 
mainitsemaan ajnuttakaan kansallista vähemmistökieltä. Vastaava luku naisten 
osalta oli 33 prosenttia. 

Akateemisen koulutuksen saaneet ja kaupunkilaiset tuntevat 
kielet parhaiten 
Akateemisen koulutuksen saaneista vain yhdeksän prosenttia ej pystynyt 
mainitsemaan ajnuttakaan kansahlista vähemmistökieltä. Lukjotason koulutuk-
sen saaneiden vastaava luku oli 32 prosenttia ja peruskoulutason koulutuksen 
saaneiden 49 prosenttia. Akateemisestj koulutetut suhtautujvat kaikkejn myön-
teisimmin myös kielten tukemiseen jatkossa. 

Suurkaupungit ja Pohjois-Ruotsi kärjessä 
Vähemmistökjelet tunnetaan parhaiten suurkaupungejssa ja Pohjois-Ruotsissa. 
Kjeleen kohdistuvissa asentejssa ej maan en alueiden välihlä ole suurja eroja. 

Saame tunnetaan parhaiten 
Useimmat, 62 prosenttia, tiesivät saamen olevan yksi Ruotsin vjidestä kan-
salhisesta vähemmistökielestä. Sen sijaan vain neljä prosenttia tiesi, että myös 
jiddig on kansahhinen vähemmistökielj. 

Raija Kangassalo 
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Suomen kieli työssä 

Ju ustoha m paat —tulkin arkea 

Runa 
Heikkilä 

Suomea ja ruotsia tulkkaava Anneli 
Ruotsalainen Wiesler on Tukholman 
seudulla asuva auktorisoitu tulkki,jolla 
on sairaanhoito- ja oikeustulkin erikois-
pätevyydet. Hän toimii myös kääntäjä-
nä ja tuikkikurssien kielenohjaajana. 

Tausta ja koulutus 
Anneli Ruotsalainen Wiesler muutti 
Suomesta Uumajaan vuonna 1976 ja 
vuonna 1999 edelleen Tukholmaan. 
Hän on koulutukseltaan filosofian kan-
didaatti, pääaineenaan pohjoismaiset 
kielet,joita hän on opiskellut Uumajas-
sa. Lisäksi hän on käynyt monia tuikki-
kursseja, mm. kansankorkeakouluissa 
ja yliopistoissa järjestettyjä sairaala-
alan ja juridisen alan kursseja. Hän on 
käynyt myös Pohjoismaiden neuvoston 
järjestämiä kielenhuoltokursseja ja ii-
säksi hän pyrkii säännöllisesti osallis-
tumaan Kielineuvoston kielenhuoltose-
minaareihin. Myös tuikkauksen etiikka 
ja tekniikka ovat alueita, joilla hän on 
kouluttautunut. 

Suomessa hän on opiskellut pedago-
giikkaa ja erityispedagogiikkaa, mikä 
on eduksi tulkin työssä, sillä tulkki ta-
paa hyvin monenlaisia ihmisiä ja jou-
tuu hyvinkin erilaisiin tilanteisiin.  

sanoi potilaalle: "Dina tänder är som 
ost!" (Hampaasi ovat kuin juustoa!) 

Asioimistulkki 
Anneli Ruotsalainen Wiesler toimii 
asioimistulkkina,eli hän tulkkaa muun 
muassa sairaalassa lääkärin ja potilaan 
vähistä keskustelua. Asioimistulkkaus 
on konsekutiivista, jolloin esimerkiksi 
lääkäri kysyy ensin kysymyksen, tulk-
ki tulkkaa sen potilaalle, potilas vastaa 
kysymykseen ja lopuksi tuikki tulkkaa 
vastauksen lääkärifle. Anneli Ruotsa-
lainen Wiesler kertoo tuikkaavansa 
noin 40 tuntia kuukaudessa. Tuikkaus 
onkin hänen päätyönsä. 

Tuikkikurssien kielenohjaus käsittää 
terminologian opetusta ja roolinäytel-
mien ohjausta. Kursseja ei kuitenkaan 
järjestetä kovin usein, sillä uusia suo-
men kielen tuikkeja ej juuri kouluteta. 

Kääntäjänä ja kouluttajana Anneli 
Ruotsalainen Wiesler toimii, koska 
tuhkkauksia ej ole niin paljon, että 
niillä voisi elättää itsensä. Suomen 
tuikkeja on Tukholman alueella suh-
teellisen paljon, ja lisäksi suomalaiset 
ovat Ruotsalainen Wiesherin mielestä 
huonoja käyttämään tulkkia; mukaan 
tulkiksi pyydetään usein sukulainen 
tai tuttava. 

Toimeksiannot saadaan 
tulkinvälityksiltä 

Hän muistaa, kuinka hammaslääkäri 
sanoi potilaalleen: "Dina tänder är 
som ost!" 

Alalle sattumalta 
Alalle Anneli Ruotsalainen Wiesler 
kertoo päätyneensä sattumalta muutet-
tuaan Uumajaan. Uumajassa oli pula 
suomen kielen tulkeista, ja eräs tuttava 
pyysi häntä tulkkaamaan, koska tiesi 
hänen kiehitaustastaan ja kieliopinnois-
taan. Hän teki ensimmäisen tuikkauk-
sensa vuonna 1984 ja on siitä Iähtien 
toiminut tulkkina —ja viihtyy yhä työs-
sään. Hän muistaa hyvin ensimmäisen 
tulkkauksensa,joka oli hammashääkärin 
vastaanotolla ja jolhoin hammaslääkäri 

Tulkkaukset tuikki saa tulkinvälitys-
toimistojen kautta. Välityksiä on sekä 
kunnahhisia että yksityisiä, mutta suu-
rin osa on nykyisin yksityisiä. Tulkit, 
jotka ovat ilmoittautuneet välitysten 
kirjoille, saavat tuikkaustoimeksian-
toja muutamien kriteerien perusteella. 
Ensinnäkin katsotaan pätevyyttä: en-
sisijaisesti käytetään tuhkkeja, joilla 
on erityispätevyys, sillä esimerkiksi 
oikeuteen ej pitäisi ottaa muita kuin 
oikeustulkin erityispätevyyden hank-
kineita tulkkeja. Seuraavaksi käyte-
tään auktorisoituja tuikkeja ja kol- 
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mantena koulutettuja tulkkeja. Myös 
tulkin kokemus vaikuttaa valintaan, 
ja tulkin tilaajalla, esimerkiksi sai-
raalalla, tai asiakkaalla, esimerkiksi 
potilaalla, on mahdollisuus toivoa 
tiettyä tuikkia. 

Tulkin palkan maksaa tulkinvälitys, 
joka vuorostaan laskuttaa tulkin tilaa-
jaa, esim. sairaalaa tai tuomioistuinta. 
Asiakas, esimerkiksi potilas, ej sjis 
maksa tulkin käytöstä tulkille. 

Jatkokoulutus ja kielitaidon 
ylläpito 
Anneli Ruotsalainen Wiesler viettää 
kaikki kesät Suomessa kesämökillään, 
mitä hän pitääkin parhaana mahdollise-
na kielitaidon ylläpitämisenä. Suomes-
sa oleilu on kielen kannalta tärkeää, 
sillä silloin saa mahdollisuuden kuulla 
ja oppia uusia sanoja ja seurata yhteis-
kunnallista kehitystä. 

ovat asuneet Ruotsissa pitkään ja käyt-
tävät puhuessaan sekä ruotsia että suo-
mea, saattaa vaikeuttaa kommunikaa-
tjota. Asiakas voi käyttää esimerkiksi 
patientbricka-sanasta muotoa "prikka", 
mikä ej välttämättä heti, ilman asiayh-
teyttä, selviä tulkille. Ja jos tuikki käyt-
tää patientbricka-sanasta suomalaista 
sanaa potilaskortti, se ej välttämättä 
avaudu asiakkaalle,joka ej kyseistä sa-
naa ole kuullut. 

Anneli Ruotsalainen Wiesler hal-
litsee useita murteita, vaikka hänen 
äitinsä ja isänsä puhuivat aina savoa. 
Kainuun murteen hän oppi asuessaan 
sjellä, Karjalan murteen naapureilta 
ja Lapin murteen ollessaan Lapissa 
monta kesää kesätöissä. Eri murtejden 
osaamisesta on ollut suurta hyötyä, 
sillä tulkatessa on usein tullut esiin 
murresanoja, joita ej ymmärtäisi, ellei 
osaisi kyseistä murretta. 

Kielenhuolto- ja muut seminaarit ovat 
tärkeää jatkokoulutusta. 

Kielenhuolto- ja muut seminaarit 
ovat tärkeää jatkokoulutusta. Hän kat-
500 myös suomalaisia tv-ohjelmia ja 
lukee suomalaisia lehtiä. Aamu-tv:tä 
hän katsoo ennen töihin lähtöä, mikä 
tarjoaakin paljon ajankohtaista asiaa ja 
sanastoa. Kotiliettä hän pitää esimerk-
kinä suomalaisesta lehdestä, jossa sekä 
kieli että asiasisältö ovat hyviä: se on 
hyvä yleislehti, jossa on myös yhteis-
kunnallista sanastoa. 

Kjell käytössä 
Tulkin tehtävänä on tulkata kaikki sa-
nottava mahdollisimman tarkasti ja sa-
maa kielellistä tyyliä käyttäen. Anneli 
Ruotsalainen Wiesler kertookin, että 
välillä täytyy olJa valmis käyttämään 
melko ronskia ja suorasukaista kieltä. 
Kuten esimerkiksi hänen tulkatessaan 
poliisille rikoksesta epäiltyjen sala-
kuunneltua keskustelua. Keskustelun 
aikana toinen rikollisista toteaa: "Pyöri 
kuin puolukka pillussa." 

Toisinaan se, että asiakkaat, jotka 

Mikä työssä miellyttää, 
mikä el 
Anneli Ruotsalainen Wiesler kertoo, 
että yksi työn ehdottomasti parhais-
ta puolista on se, että aina oppii uutta 
- jokainen päivä on taatusti erilainen. 
Hän pitää myös ihmisten tapaamisesta, 
vaikkej keskusteluihm aina olekaan ti-
laisuutta. Tulkin onkin oltava sosiaali-
nen, ja myös tässä pedagogiikan opin-
noista on hyötyä. 

Suuri etu on, että tulkin työssä saa 
mahdollisuuden käyttää molempia kie-
liä, sekä suomea että ruotsia. Eduksi 
on, että ymmärtää muitakin kieliä, sillä 
esim. lääkäri saattaa puhua norjaa tai 
tanskaa, joskus jopa englantia. Silloin 
tällöin sattuu myös, ettei asiakkaan äi-
dinkieli olekaan suomi, vaikka hän on 
halunnut juun suomen kielen tulkin. 

Ruotsalainen Wiesler kertoo myös 
liikkuvansa ja matkustavansa mielel-
lään, ja välillä työmatkat ulottuvatkin 
jopa Uumajaan asti. 

Juuri se, että tulkkaukset saattavat 
olla kaukanakin, kuuluu toisaalta myös 
työn haittapuoliin. Matkoihin kuluu 
paljon aikaa, niistä saa hyvin vähäisen 
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korvauksen ja välillä matka saattaa olla 
jopa turha, ios tuikkaus on unohdettu 
peruuttaa. Niin saattaa käydä, ios vaik-
kapa potilas ej tulekaan paikalle. 

Mutta kaiken kaikkiaan Anneli 
Ruotsalainen Wiesler kertoo viihty- 

vänsä työssään yhä edelleen, miltei 30 
vuoden jälkeen! 

Kirjoittaja on Kielineuvoston suomen kielen 
huoltaja. 

Keitä se kiinnostaa? 
- suomea ja Suomen 

kirjallisuutta 80 vuotta 

Lokakuussa 2010 tuli kuluneeksi 80 
vuotta siitä, kun silloisen Tukholman 
korkeakoulun ensimmäinen suomen 

Sari 	lehtori Volmar Berg nimettiin virkaan- 
Pesonen 	sa ja suomen kielen ja Suomen kirjalli- 

suuden opetus Tukholman yliopistossa 
alkoi. Arkistoituja tilastotietoja opis-
kelijamäärästä kolmen ensimmäisen 
vuosikymmenen ajalta ej ole saatavil-
la, mutta viimeisten viidenkymmenen 
vuoden aikana suomea on Tukholmas-
sa opiskellut arviolta runsaat 5 000 
opiskelijaa. 

Keitö nykyiset opiskelijat ovat ja 
mitkä ovat heidän tarpeensa? 

Vuosikymmenien varrella suomea 
on opetettu niin opettajille, tulkeille ja 
kääntäjille kuin muillekin suomen kie-
lestä ja Suomen kirjallisuudesta kim-
nostuneille. Opetuksen sisältö, me-
todit ja tavoitteet ovat luonnollisesti 
kehittyneet opiskelijoiden tarpeiden ja 
yhteiskunnallisten muutosten mukaan. 
Edellisen kerran kursseja muokattiin 
Ruotsin korkeakoulu-uudistuksen yh-
teydessä vuonna 2007. Nykyään Tuk-
holman yliopistossa voi lukea pää- tai 

sivuaineenaan suomea äidinkielenä tai 
vieraana kielenä. Mutta keitä nykyiset 
opiskelijamme ovat ja rnitkä ovat hej-
dän tarpeensa? 

Opiskelijoissa on aina niitä, joiden 
päämääränä on suomen tutkinto am-
matillisista syistä tai jotka haluavat 
ryhtyä tutkijoiksi,ja niitä,joista suomi 
on lingvistisesti kiinnostava kieli, kos-
ka se on rakenteeltaan hyvin erilainen 
kuin ruotsi. Sitä mukaa kuin suomen 
kielen taitoisten tarve lisääntyy Ruot-
sissa niin julkisella kuin yksityisellä-
kin sektorilla, moni opiskelija hakee 
kursseilta todistusta suomentaidostaan 
käyttääkseen sitä meriittinä työelä-
mässä. Useimmilla opiskelijoista on 
kuitenkin lähiympäristössään suo-
menkielinen henkilö: äiti, isä, ystävä, 
vaimo tai mies, työtoveri, appivan-
hemmat tai joku muu sukulainen, siis 
jonkinlainen henkilökohtainen suhde 
suomen kieleen. 

Tukholman yliopiston humanisti-
nen tiedekunta teki syyslukukauden 
2009 alussa kyselyn, jonka tulokset 
vahvistavat kuvaa siitä, että suurin 
osa opiskelijoista opiskelee suomea 
henkilökohtaisista syistä; opiskelija 
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haluaa oppia suomen alkeet tai paran-
taa jo olemassa olevaa kielitaitoaan. 
Vastausten mukaan 88 prosenttia suo-
menopintonsa aloittaneista luki suo-
mea ennen kaikkea omasta kiinnos-
tuksestaan. Muita vaihtoehtoja olivat 
mm. ammatilliset syyt. 

Yleisin henkilökohtainen motiivi on 
suomenkielinen tausta. Osa opiske-
lijoista on käynyt koulunsa Suomes-
sa. Heidän tavoitteenaan on yleensä 
verestää kielitaitoa ja saada tuntuma 
nykysuomeen, koska he kokevat kieli-
taitonsa heikentyneen ruotsinkielises-
sä työympäristössä vietettyjen vuosien 
jälkeen. Suomessa koulunsa käynei-
den ryhmä on kuitenkin pienentynyt 
2000-luvulla samalla kun toisen ja 
kolmannen polven ruotsinsuomalais-
ten opiskelijoiden ryhmä on kasvanut. 

Monet opiskelevat suomea muiden 
opintojen tai töiden ohella. 

Se, että suomenopiskelun kimmok-
keena on useimmiten oma mielenkiin-
to, näkyy myös siitä, että monet opis-
kelevat suomea osa-aikaisesti muiden 
opintojen tai töiden ohella. Kysely 
kertoo esimerkiksi, että viime lukuvuo-
den uusista opiskelijoista 34 prosenttia 
opiskeli parhaillaan korkeakoulussa tai 
muussa ylemmän asteen oppilaitokses-
sa ja 33 prosenttia työskenteli. Kyse-
lystä ilmeni myös, että yli 70 prosenttia 
oli lukenut aiemmin joko yliopistossa 
tai korkeakoulussa ja että opiskelijoi-
den muita aineita olivat esimerkiksi ko-
netekniikka, kirjallisuustiede, englanti, 
terveystiede, kuvatuotanto, psykologia, 
ranska, biologia, saksa, juridiikka, ta-
loustiede ja journalistiikka. Valtaosa 
kursseista järjestetään iltaisin, jotta 
mahdollisimman moni opiskelija pää-
sisi luennoille. 

Suomen kielen osastolla 2000-lu-
vulla tehtyjen kyselyjen mukaan 76 
prosenttia opiskelijoista oli syntynyt 
Ruotsissa, 18,5 prosenttia Suomessa 
ja 5,5 prosenttia muissa maissa. Aidin-
kielekseen 22 prosenttia heistä ilmoit-
ti suomen ja 72 prosenttia ruotsin; 62 
prosentilla oli suomenkielinen äiti ja 

33 prosentilla suomenkielinen isä. Lu-
vut kertovat näin ollen myös siitä, että 
moni ruotsinsuomalainen opiskelija ej 
ole suomenkielinen tai ej koe itseään 
suomenkieliseksi: Ruotsin äidinkie-
lekseen ilmoittaneista opiskelijoista 
noin 15 prosenttia ilmoitti olevansa 
kaksikielisiä,joiden vahvempi kieli on 
ruotsi. Vastaavasti noin 25 prosenttia 
suomen äidinkielekseen ilmoittaneista 
kertoi olevansa kaksikielisiä. 

Se, kumman opetusryhmän, vasta-
alkajien vai äidinkiehisten ryhmän, 
opiskelija vahitsee, ej kuitenkaan ole 
itsestään selvää. Ruotsinkjehisten opis-
kelijoiden joukossa on luonnollisesti 
opiskelijoita,joilla ej ole suomenkieli-
siä sukulaissuhteita, mutta myös niitä, 
joiden vanhemmat ovat suomenkiehi-
siä. Heistä jotkut eivät ole puhuneet 
suomea kotona lainkaan, kun taas 
toiset ovat unohtaneet suomen, vaik-
ka puhuivat sitä lapsena. Halu pystyä 
kommunikoimaan suomenkiehisten 
sukulaisten kanssa suomeksi onkin 
monen opintojen päämäärä. Nämä 
opiskehijat ymmärtävät yheensä yk-
sittäisiä sanoja ja yksinkertaisempia 
hauseitakin, ja heidän tavoitteenaan 
on ennen kaikkea oppia kommunikoi-
maan suomeksi. Moni heistä tuntee 
saavansa kursseilta kielitaidon lisäksi 
myös vahvemman suomalaisen identi-
teetin sitä mukaa kuin kiehitaito kart-
tuu ja muistot palautuvat mieleen. 

Vasta-alkaj il le suunnatuhle Suomi 
vieraana kielenä -kurssille osahhistuu 
yhä enemmän sellaisia toisen ja kol-
mannen polven ruotsinsuomalaisia, 
joiden puhe on jo niin sujuvaa, että he 
pystyvät kommunikoimaan arkipäiväi-
sissä, tutuissa suomenkielisissä tihan-
teissa. Heidän kielellinen rekisterinsä 
ej ole kuitenkaan tarpeeksi laaja, jotta 
he pystyisivät osallistumaan kursseille, 
joilla opetus on pelkästään suomenkie-
listä. Näin ohlen suomea suomeksi opis-
kelevien opiskelijoiden määrä haskee ja 
vasta-alkajien kurssien opiskelijamäärä 
taas kasvaa. 

Ruotsinsuomahaisten opiskelijoiden 
tarpeiden huomioon ottaminen on suo-
men opetuksen ajankohtaisia haasteita, 
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onhan heidän kielellinen kehityksensä 
erilainen kuin varsinaisten vasta-alka-
jien. Ruotsinsuomalaisten opiskelijoi-
den kielitaju saattaa toisaalta helpottaa 
ja toisaalta vaikeuttaa kielen muotojen 
järjestelmällistä hahmottamista. Kun 
opiskelija on kuullut suomea kotonaja 
usein puhunutkin sitä, hän pystyy suh-
teellisen nopeasti omaksumaan esi-
merkiksi uusia sanoja, mutta toisaalta 
esimerkiksi rakenteiden siirtäminen 
oudompaan yhteyteen voi olla vaike-
aa. Esimerkkinä voisi mainita vaikka-
pa muodon keitä, jonka olemassaoloa 
eräs opiskelija epäili, kun etsimme ky-
symyssanan oikeaa muotoa lauseeseen 
Keitä se kiinnostaa?, hän kun ej ollut 
kyseistä muotoa koskaan kuullutkaan. 

Suomeksi järjestettäville suomen-
kursseille hakee yhä useampia sellaisia 
ruotsinsuomalaisia opiskelijoita, joilla 
ej ole suomenkielistä koulutaustaa (esi-
merkiksi kaksikielistä peruskoulua tai 
suomen lukio-opintoja) mutta joiden 
paikka ej kuitenkaan ole vasta-alkajil-
le tarkoitetulla kurssilla. Osa heistä on  

saanut ruotsinkielisessä peruskoulussa 
äidinkielen opetusta jossain määrin, 
osa ej lainkaan,ja monet heistä kokevat 
suomenopintonsa hyvin haasteellisina. 
Suomenkurssit ovatkin tulleet Ruot-
sissa yhä tarpeellisemmiksi ja tärkeäm-
miksi sitä mukaa kuin suomenopetusta 
on vähennetty kunnallisissa peruskou-
luissa ja lukioissa. Suomenkielisen 
koulutaustan puuttumisen voi huomata 
muun muassa siitä, että monen opiske-
lijan mielestä suomen kirjoittaminen ja 
eri tekstilajien lukeminen on haastavaa. 
Yhä harvempi opiskelija on kursseil-
le tullessaan kirjoittanut suomea tai 
lukenut suomenkielistä kirjallisuutta, 
sanomalehtiä tai muita tekstejä. Juu-
ri kirjoittamisen harjoitteleminen on 
noussut tärkeäksi suomenopiskelun ta-
voitteeksi. 

Sitä mukaa kuin ruotsinsuomalajs-
ten opiskelijoiden määrä on kasvanut, 
opetukseen on tullut uusia haasteita. 

Suomen kieltä on opetuksessa lä-
hestyttävI monelta taholta,ja kursseil- 
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la tutustutaan kielen eri tasoihin (fo-
nologiaan, morfologiaan, syntaksiin ja 
pragmatiikkaan) niin suullisesti kuin 
kirjallisesti. Suomenopinnoissa kes-
kitytään teoreettisten tietojen ohella 
paljolti käytännön kielitaitoon, mutta 
siellä esitetään katsaus myös Suomen 
kirjallisuushistoriaan, kulttuuriin ja 
kulttuurihistoriaan, suomen murtei-
sim, puhe- ja kirjakieleen sekä kauno-
kirjallisuuteen. 

Kieli on monisävyinen kokonaisuus, 
ja jokaisen opiskelijan orna näkökul- 

rna ja lähestyrnistapa suomen kieleen 
ja Suornen kirjallisuuteen vievät ope-
tusta ja sen kehittämistä eteenpäin. 
Opettarninen suomenkursseilla on 
opiskelijoiden erilaisten taustojen ja 
rnotiivien vuoksi pedagogisesti haas-
tavaa ja ennen kaikkea antoisaa. 

Kirjoittaja on Tukholman yliopiston suomen 
kielen osaston opinto rehtori ja opertala. 

ZA 

Juhlavuonna kootussa teoksessa "Minun suomeni on..." - Min 
finska är... Finskan vid Stockholms universitet 80 år annetaan 
kuva suomen kielen osaston nykyisestä toiminnasta ja sen histori-
asta. Kirjoittajina ovat niin opiskelijat, opettajat kuin tutkijatkin. 
Julkaisu on luettavissa osoitteessa www.finska .su .se. 

Oletko muuttanut? 
Muista ilmoittaa uusi osoite meillekin! 

Kieliviesti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. 
Sen hinta on tänö vuonna 200 kruunua. 
Ulkomaille tilaus maksaa 280 kruunua. 

Irtonumeroita 
vol ostaa Kielineuvostosta, la  niitä myydään myös 
Tukholmassa silaitsevassa Tammen kirlakaupassa. 
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- 

Finn Forum-terveiset 
I<anadasta! 

Toukokuussa 2010 osallistuin kan-
sainväliseen ja monitieteelliseen suo-
malaisuutta, amerikansuomalaisuutta 

Anu 	ja suomalaista diasporaa käsittelevään 
Muhonen FinnForum IX -konferenssiin. Se 

järjestettiin Lakeheadin yliopistossa 
Thunder Bayssa Kanadan Ontariossa. 

Ensimmäinen FinnForum-konfe-
renssi järjestettiin vuonna 1974. Kon-
ferenssit on järjestetty Ruotsissa, Yh-
dysvalloissa, Kanadassa ja Suomessa. 
Tapahtumaan tulee tutkijoita eri puo-
luta maailmaa esittelemään tieteen-
alojensa uusimpia tutkimustuloksia. 
Konferenssikielinä olivat sekä suomi 
että englanti. 

Suomen kieli oli konferenssissa 
hyvin edustettuna, ja suomensuomea 
koskevien esitelmien lisäksi mukana 
olivat myös mm. meänkieli, kveeni 
ja ruotsinsuomi. Pidin konferenssissa 
esitelmän englannin kielen näkymi-
sestä ruotsinsuomalaisten nuorten kie-
lenkäytössä. 

Thunder Bayn -matka oli kuitenkin 
monella muullakin tavalla kielellises-
ti kiinnostava. Thunder Bayssa asuu 
suuri suomalaisten siirtolaisten jouk-
ko. Suomen kieli näkyy ja sitä käyte-
tään alueella aktiivisesti. Kuuluisalla 
suomalaisella Bay Streetillä sijaitsevat 
mm. Marimekko, The Finnish Book 
Store, Finn-Tastic Sauna & Gift Shop 
sekä Scandinavian Deli ja Soppi. Saim-
me ystävällistä palvelua suomen kielel-
lä lähes jokaisessa kaupassa. Suomen 
hipun sininen ja valkoinen väri näkyi-
vät kadun arkkitehtuurissa. Ruisleipää, 
karjalanpiirakoita ja muita suomalaisia 
tuotteita voi ostaa mm. Harri Bakerystä 
tai Kivelä Bakerystä. 

Matka Thunder Bayhin oli samalla  

myös aikamatka historiaan. Astuessa-
ni Kivelä Bakeryn narisevasta ovesta 
sisään astuin samalla maailmaan,joka 
oli minulle tuttu vain vanhoista suo-
malaisista mustavalkoisista elokuvis-
ta. Vanhanaikaisen puisen palvelutis-
kin takana mm. suomalaista ruisleipää 
ja kanelikorppuja möi leipomon omis-
taja, iäkäs suomea puhuva mies. 

Maailmankuulu, osuuskaupan peri-
aatteelha toimiva Thunder Bayn työvä-
entemppelin yhteydessä sijaitseva The 
Hoito -ravintoha perustettiin vuonna 
1918 ,jotta suomalaiset (metsä)työläiset 
saisivat päivittäin ravitsevaa ja edullis-
ta suomalaista ruokaa. Vielä nytkin ra-
vintolan ruokahistalla on päivittäin yksi 
edullinen suomalainen ruokalaji, jonka 
nimi edelleen kirjoitetaan ruokahistaan 
suomeksi. Suomenkiehiset tapaavat 
Hoidossa mm. kahvittelun merkeissä 
päivittäin. Työväentemppelin 100-vuo-
tisjuhlaa vietettiin konferenssin yhtey-
dessä. 

Thunder Bayn ympäristössä suo-
men kieli näkyy Bay Streetin hisäksi 
mm. paikallislehdissä, talojen nimis-
sä, tienviitoissa ja esimerkiksi englan-
ninkielisten lehtien mainoksissa. Kun 
eräänä iltana taksia tilatessamme ky-
syimme, onko taksiyhtiöllä suomen-
kielistä kuljettajaa, saimme vastauk-
seksi, että kyllä on, mutta valitettavasti 
ei juuri tänä iltana. Ahueella on useita 

Saimme suomenkielistä palvelua 

L lähes jokaisessa kaupassa. 
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suomenkielisiä seurakuntia, joissa 
on toimintaa kaikenikäisille kahdella 
kielellä. Kaupungissa oli myös muun-
laista elävää suomenkielistä harrastus-
toimintaa. Suomen kielen häviäminen 
on kuitenkin myös Thunder Bayssa 
huolen aiheena: Monet kertoivat sur-
täneensä kielen lapsilleen, mutta assi 

milaation vaikutuksesta suomen kieli 
siirtyy vain harvoin kolmannelle ka-
nadansuomalaiselle sukupolvelle. 

Kirjoittaja on Tukholman yliopiston suomen 
kielen osaston tutkijaja opettaja. 

Suomen Lexin-hanke 

Birgitta 
Ronppanen 

Ruotsissa julkaistaan etupäässä muu-
alta kuin Pohjoismaista tulleita maa-
hanmuuttajia ajatellen Lexin-sana-
kirjasarjaa, josta tätä nykyä vastaa 
Kielineuvosto. Sanakirjoissa on nom 
28 500 hakusanaa ja kuvaliite, jossa 
on kuvattu yhi 1 700 sanaa. Sanakirjoja 
on tähän mennessä julkaistu noin kah-
dehlakymmenellä kielellä. Ruotsalais-
suomalainen sanakirja ilmestyi vuonna 
1995. Myös Suomessa tarvitaan maa-
hanmuuttajakielisiä sanakirjoja ja rna!-
ha onkin nyt otettu Ruotsista. 

Taustaa 

täjien tutkintoa. Näissä tutkintolauta-
kunta ej voinut hyväksyä yhtään kään-
täjää muihin maahanmuuttajakieliin 
kuin venäjään. 

Vaikka lain kohta (12 §) "tutkinto-
lautakunta voi tehdä aloitteita tutkin-
tojärjestelmän kehittämiseksi" ej ole 
velvoittava, lautakunta katsoi kuiten-
kin, että sjllä on jonkinasteinen vastuu 
maahanmuuttajakielien kääntäjien auk-
torisoinnista. Siksi se teetti selvityksen 
siitä, rnitä asian korjaamiseksi voitai-
sän tehdä. Lautakunta totesi, että kyse 
on yhteiskunnan vastuusta hoitaa asia 
kuntoon. 

Suornessa tuli vuonna 2008 voirnaan 
uusi laki ja asetus auktorisoidusta kään-
tämisestä, koska auktorisoituja kääntä-
jiä tarvitaan myös maahanmuuttajakie-
lissä. Opetushahlitus sai tehtäväkseen 
toimia tutkinnosta vastaavana viran-
omaisena. Toimeenpanevaksi elimeksi 
asetettiin Auktorisoitujen kääntäjien 
tutkintolautakunta, jonka toirnikausi on 
viisi vuotta kerrallaan. 

Auktorisoitujen kääntäjien tutkinto-
lautakunta on tähän asti (2008-20 10) 
järjestänyt kolme auktorisoitujen kään- 

Maahanrnuuttajakielten kääntäjien 
auktorisoinnin suuri ongelma on termis-
tön normituksen ja sanakirjojen puute. 
Puutteen korjaamiseksi Auktorisoitujen 
kääntäjien tutkintolautakunta teki aloit-
teen suomenkielisen perusaineiston ko-
koamiseksi. Kotimaisten kielten tutki-
muskeskuksella (Kotuksella) on laajat 
aineistot, mutta ne eivät sovehlu sellai-
sinaan kääntärnisen tarpeisiin. Tutkin-
tolautakunta totesi yhdessä Kotuksen 
kanssa, että tarvitaan Ruotsin Lexin-sa-
nakirjojen tyyppinen suomenkielinen 
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aineisto, jonka pohjalta voidaan ryhtyä 
toimittamaan sanakirjoja ja -sanastoja. 
Tämä on tietysti pitkän aikavälin han-
ke, mutta jostain on aloitettava. Näin 
tehtiin Ruotsissa 1970-80-luvuilla ja 
nyt Ruotsissa on lukuinen määrä hyviä 
maahanmuuttajakielten sanakirjoja. 

Suomenkielisen sanavalikoiman 
toimitustyö voitiin aloittaa 1° tammi-
kuussa 2011. 

Alustavissa keskusteluissa Kotus 
suhtautui ajatukseen myönteisesti 
ja syksyllä 2010 se haki rahoitusta 
hankkeelle opetus- ja kulttuuriminis-
teriöstä. Koska sieltä hieman yllättäen 
saatiin rahaa, suomenkielisen sanava-
likoiman toimitustyö voitiin aloittaa 
tammikuussa 2011. 

Tavoite 
Vuonna 2011 tavoitteena on suomen-
kielisen aineiston laatiminen ja vuoden 
2012 aikana suunnitellaan ensimmäi-
sen suomi—vieraskieli-hankj(een alulle-
panoa. Vielä ej tiedetä, mikä hankkeen 
ensimmäiseksi maahanmuuttajakielek-
si valitaan. 

Sanakirjan suomenkielinen aineisto 
julkaistaan sähköisenä, samoin sen 
pohjalta laadittavat kaksikieliset sa-
nakirjat. Ajatuksena ej ole kustantajan 
kytkeminen hankkeeseen, sillä pai-
nokset ovat pieniä eikä kyse ole siis 
kaupallisesti kannattavasta hankkees-
ta. Suomenkielisen perusaineiston laa-
juudeksi suunnitellaan 20 000-30 000 
hakusanaa. Varsinainen toimitustyö 
tehdään Kotuksen tiloissa sen IT-toi-
mintojen tuella. 

Normitettu suomi—vieraskieli—suo-
mi-sanakirja sopii niin kääntäjien ja 
tuikkien kuin maahanmuuttajien ko-
touttamiskoulutuksen apuvälineeksi. 
Myöhemmin kaksikielisistä sanakir-
joista on tarkoitus Opetushallituksen 
kustannuksella toimittaa supistettuja 
painettuja versioita opetustarpeisiin. 
Hanke nähdään vähälevikkisen oppi-
materiaalin laatimishankkeena. 

Yhteistyötä Ruotsin 
Lexin-hankkeen kanssa 
Kuten edellä totesin, Ruotsissa on 
aina 1 970-luvulta kokemuksia ruot-
si—maahanmuuttajakielet-hankkeista. 
Suomen vastaavassa hankkeessa on 
tarkoitus hyödyntää Ruotsin kokemuk-
sia, varsinkin niitä, joita saatiin ruot- 
si—suomi-sanakirjaa 	toimitettaessa. 
Toimitusohjelmat ja -periaatteet muis-
tuttavat toisiaan, mutta joiltakin osin 
joudumme kuitenkin sopeuttamaan 
sanakirjat Suomen yhteiskuntaoloihin 
ja täsmentämään kohderyhmää. 

Sen jälkeen kun suomenkielinen poh-
ja-aineisto on toimitettu, tulee pohtia, 
minkäkielisten sanakirjojen tarve on 
suurin. Yhtenä ongelmana on maahan-
muuttajakielten sanakirjatoimittajien 
rekrytointi ja joudummekin varmaan 
turvautumaan osittain Ruotsissa asu-
viin toimittajiin. Muutenkin yhteistyö 
Ruotsin Lexin-toimituksen kanssa on 
vastaisuudessa tiivistä. 

Kirjoittaja on Auktorisoitujen kääntäjien 
tutkintolautakunnan puheenjohtaja ja 
Suomen Lexin-hankkeen koordinaattori. 
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Uudissanoja 

Sanapaketti Kielitoimistosta 
Suuri osa uudissanoista tuntuu liittyvän tekniikkaan, ympäristökysymyk-
sim, ruokaan, iääketieteeseen, muotiin, urheiiuun... Kotimaisten kielten 
tutkimuskeskuksen nykysuomen sana-arkistosta on kuitenkin tällä kertaa 
etsitty kulttuuriin liittyviä sanoja - vaikka niissäkin tekniikka tulee jat-
kuvasti vastaan. 

Riitta 
Eronen 

e-kirja, elektroninen kirja, sähköi-
nen kirja, sähkökirja sähköisessä 
muodossa jaettava ja luettava kirja 

kanooppi = sointilatvus 

Javarunous (lavarunouskilpailu < 
engi. poetry siam) runot, joita niiden 
kirjoittajat esittävät julkisesti esim. 
ravintolassa järjestettävässä kilpai-
lussa. Lavarunouden ensimmäinen 
suomenmestaruuskilpailu järjestettiin 
Helsingin juhlaviikoiila 2010. 

lukulaite sähköisen kirjan lukemi-
seen tarkoitettu laite, josta näkee käy-
tettävän myös esim. sanoja lukupääte, 
lukuri, pädi (< iPad) 

näköislehti painetun (paperisen) aika-
kaus- tai sanomalehden sähköinen, 
verkossa julkaistava versio 

pitching (engi.), pitsaus Iiikeidean 
esittelyja myyminen, myös esim. 
elokuvan tai televisiosarj an suunnitel-
man esittely rahoittaj ilie 

sointilatvus = kanooppi ääntä hajot-
tava ja siten akustiikkaan vaikuttava 
laite, jollainen on Helsingin uuden 
Musiikkitalon konserttisaiin katossa. 
Helsingin Sanomatjärjesti kesällä 
2010 sanakilpailun, jossa etsittiin 
kanoopilie suomenkielistä vastinetta; 
sana sointilatvus voitti. Kanoopista on 
aiemmin käytetty mm. sanaa orkesteri-
heilastin ja leikiliisesti myös väärmök-
siä anoppi ja kanootti. 

spoilata (engl. to spoil = pilata) ker-
toa elokuvan tai kirjanjuoni etukä-
teen esim. arvosteiussa 

taidepuhe taiteesta puhuminen ja 
kirjoittaminen; taidepuheen tyyliä 
esim. taidenäyttelyiden yhteydessä 
on kritisoitu ja sanottu vaikeaksi 
ymmärtää 

tähtitanssij a 1) tanssijoiden ammatti-
nimike Kansallisbaletissa; 2) tele-
vision tanssiohjelman "Tanssii tähtien 
kanssa" osallistuja (sanaa käytetään 
tässä merkityksessä erityisesti iltapäi-
väiehtien otsikoissa) 
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Kirjat 

Uudet Heippa!-oppikirjat 

Syyslukukauden 2010 lopussa tuli 
painosta kauan odotettu suomen kie-
len oppikirjasarja Heippa! Ruotsissa 

Raija 	ej ole tätä ennen pariinkymmeneen 
Kangassalo vuoteen julkaistu ruotsinsuomalaisille 

peruskoululaisille tarkoitettuja suo-
men kielen oppikirjoja, eli on korkea 
aika saada edes yksi sarja. 

Sarjan on teettänyt ja kustantanut 
Kouluvirasto. Se on Raija Kangassalon 
kirjoittama, kuvituksesta vastaa pääasi-
allisesti Merja Virtanen ja taitosta Kai 
Kangassalo, jonka valokuvia on myös 
käytetty kuvituksena. Kirjoittamistyön 
aikana kirjasarjalla on ollut lukijaryh-
mä, johon ovat kuuluneet edellä maj-
nittu Merja Virtanen ja eskilstunalaiset 
opettajat Eila Carlsson ja Paula Aro. 

Kirjoissa koulutoverit edustavat useita 
kulttuureja ja puhuvat useita kieliä. 

Kirjojen tapahtumat sijoittuvat Ruot-
sim ,jonka monikulttuurinen yhteiskun-
ta näyttäytyy kirjoissa monin tavoin. 
Varsinaiset päähenkilöt, sisarukset Jon-
na ja Sami, ovat ruotsinsuomalaisia. 
Heidän perheeseensä kuuluvat äiti ja 
isä sekä Pikku-Liinu,ja mummokin on 
perheessä usein, vaikka hän asuu muu-
alla. Perheen äiti on kaksikielinen mot-
sinsuomalainen,ja isäkin osaa suomea, 
vaikka hän on taustaltaan ruotsalainen. 
Lasten koulutoverit edustavat useita 
kulttuurejaja puhuvat useita kieliä. 

Sarja on tarkoitettu varsinaisesti pe-
ruskoulun keskiluokille, ja sitä voivat 
käyttää sekä suomea vieraana kielenä 
opettelevat että suomenkieliset oppi-
laat, niin kunnallisissa kouluissa kuin 
ruotsinsuomalaisissa 	vapaakouluis- 
sakin. Jokaisessa tekstikirjassa on 35 
kappaletta, ja kukin kappale on kirjan 
aukeaman mittainen. Aukeaman ala-
reunassa j uoksee kappalekohtainen 
sanasto,ja myös kirjan lopussa on aak-
koselliset sanastot. 

Kirjassa otetaan esille suomen kie-
len tavallisinta sanastoa ja ilniauksja ja 
rakenteita, joita lapset tarvitsevat päi-
vittäisessä keskustelussa. Tekstit ovat 
yleiskielisiä, mutta dialogeissa ej puhe-
kieltä karteta, vaan esille otetaan sekä 
suomensuomalaista että ruotsinsuoma-
laista puhekieltä. Lapsia kiinnostavi-
en puuhien lisäksi kirjoissa kerrotaan 
suomalaisesta ja ruotsinsuomalaisesta 
kulttuurista, kuten Suomen ja Ruotsin 
yhteisestä historiasta, metsäsuomalai-
sista ja nykyisestä Ruotsista. Kirjoissa 
on myös perinteisiä runoja, lauluja ja 
loruja. 

Sarjaan kuuluvat tekstikirjojen Ii-
säksi työkirjat, opettajan opas ja kieli-
oppi. Tekstikirjat on painettu,ja ne voi 
tulostaa Kouluviraston Tema moders-
mål -sivulta. Siellä ovat myös työkir-
jat, opettajan opas ja kielioppi. 

modersmal .sko!verket.se/fjnska 
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ysymyksiä 

Mitä Sa,netinget on suositusten mukaan suomeksi? Viestimissä olen 
kuullut sitä nimitettävän "saamekäräjiksi". Minua se häiritsee, ja pidän 
Saamelaiskäräjili asiallisempana. 

Sametin get on suomeksi Saamelaiskäräjät. Saamelaiskäräjiä on niin Ruotsissa, 
Suomessa kuin Norjassakin. Ne ovat saamelaisten itsehallintoelimiä ja siten 
heidän korkeimpia poliittisia elimiään. Suomen kielen sana saame tarkoittaa 
saamelaiskieliä eikä sitä voi käyttää henkilön nimityksenä. 

Tykkääkö suomenkielinen siltoin, kun ruotsinkielinen "gillaa" Facebook-
viestinnässä? 

Kyllä. Tykkää on yhteisömedioissa gillar-ilmaisun vastine. Se,joka tykkäämäl-
lä kertoo pitävänsä viestistä tai puoltavansa kyseistä asiaa on tykkäajä. 

Mitkähän suomalaiset sanonnat vastaisivat ruotsin sanontoja som en ägg-
sjuk höna, av hjärtans lust ja hjärnsliipp? 

Suomen sanonta kulkea kuin kissa pistoksissa vastannee hyvin ruotsin ilmaisua 
gå omkring som en äggsjuk höna. Molemmat merkitsevät rauhatonta, kärsimä-
töntä mielentilaa. 

Göra något av hjärtans lust tarkoittaa, että jotakin tehdään sydämen kyllyydes-
tä, riemumielin tai täysin palkein. 

Få hjärnsläpp merkitsee, että jokin on yhtäkkiä pois muistista. Suomeksi 
voidaan sanoa esimerkiksi, ettäjärki on jäässä,järki seisoo tai järki ei pelaa 
eli joku menee lukkoon. Ruotsalainen sanonta voi tarkoittaa myös, että joku 
käyttäytyy yhtäkkiä omituisesti, suomeksi jonkun päässä niksahtaa. 

Näin jossakin ruotsinsuomalaisessa tekstissä, että kairolainen oli kirjoi-
tettu isolha alkukirjaimella. Ehkä se oli vain vahinko, mutta varmuuden 
vuoksi: kai kairolainen kirjoitetaan samoin kuin esimerkiksi egyptiliiinen 
eli pienellä alkukirjaimella? 

Pieni alkukirjain on paikallaan, kun kyse on nimestä muodostetusta asukkaan 
nimityksestä, kuten kairolainen, egyptiläinen, malmöläinen, skånelainen. Pie-
nellä alkukirjaimella kirjoitetaan myös kansojen ja kansallisuuksien nimityk-
set, kuten arabi ja somali. 

Myös kielten nimitykset kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella, toisin kuin 
maiden nimet: suomi ja suomen kieli, italia ja italian kieli. Vastaavat adjektiivit 
ovat yhdyssanoja ja nekin alkavat pienellä alkukirjaimella: suomenkielinen, 
italiankielinen. 
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Haluaisin tietää, miten sana tiu taipuu ja mistä se on peräisin. Liittyvätkö 
tiu ja tusina jotenkin toisiinsa? 

Tiu on munien kappalemitta. Yhdessä tiussa on 20 munaa. Yksikössä tiu taipuu 
kaikissa sijamuodoissa, esimerkiksi tiun, tiussa, tiuhun, mutta monikossa sillä 
on vain nominatiivimuoto tiut. 

Tiu on skandinaavinen lainasana. Muinaisruotsissa oli sana tiugh jonka merki-
tys oli 10 tai 20. Nykyruotsissa tiuta eli 20:tä kappaletta vastaava sana on tjog. 

Myös tusina on kappalemitta, nimittäin 12,ja se on nykykielessä tiuta huomat-
tavasti tavalhisempi. Tusina on tuhlut suomeen ruotsin kielen kautta (dussin), 
mutta sen juuret ovat latinassa (duodecim 12'). Ranskaksi tusina on douzaine 
ja saksaksi dutzent. 

Paitsi kappahemittaa, tusina ilmaisee myös jotakin tavanomaista tai esimerkiksi 
heikkotasoista, kun se on yhdyssanan alkuosana, esimerkiksi tusinatavara ja 
tusinaiskelmä. Halventavasti voidaan myös sanoa, että jotakin mahtuu kolme-
toista tusinaan. 

Tia ja tusina eivät kielitieteellisesti liity toisiinsa. 
Hannele Ennab 

Polilsisanoja 
arrest pidätyshuone; (puhek.) putka 
arrestantvakt pidätetyn vartija 
aspirant kokelas 
beredskapspohis vahmiuspohiisi 
Beredskapspohisen Valmiuspoliisi 
biträdande länspolismästare 

apuhaislääninpoliisimestari 
biträdande rikspohischef 

apulaisyhipoliisipäällikkö 
bombtekniker pomminpurkaja 
brottsplatsutredare rikospaikka- 

tutkija 
civilpolis siviihipoliisi 
cykelpolis (polku)pyöräpohiisi 
förundersökningsledare esitutkin-

nanjohtaja 
gränspolis rajapoliisi 
Gränspohisen Rajapoliisi 
hundförare koiranohjaaja 
kommissarie komisario 
kravahipolis mehlakkapoliisi 
kriminalinspektör kriminaali-

tarkastaja 
kriminalkommissarie rikoskomisario 

kriminalkonstapel rikoskonstaapeli 
kriminalpohis rikospoliisi 
kriminaltekniker rikospaikkatutkija, 

rikosteknikko 
kriminalvårdsinspektör kriminaali- 

huollon tarkastaja 
Kustbevakningen Merivartiohaitos 
kvarterspolis korttelipoliisi 
livvakt henkivartija 
länspolismästare lääninpoliisimestari 
me-polis moottoripyöräpoliisi 
Militärpolisen Sotilaspoliisi 
narkotikapohis huumepohiisi 
Nationella insatsstyrkan, NI Kan-

salhinen valmiusjoukko 
närpolis lähipoliisi, korttehipohiisi 
Närpohisen Lähipohiisi 
närpohisområde lähipoliisialue 
piket piketti, (pohiisin)valmiusyksik- 

kö; pikettiauto, pakettimalhinen 
pohiisiauto; (leik.) mustamaija, 
maija 

piketpolis pikettipolilsi 
polis poliisi 
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polisaspirant poliisikokelas 
polisassistent poliisiassistentti 
polisdistrikt poliisipiiri 
Polisen Poliisi 
Polisflyget Poliisin lento-osasto 
Polisförbundet Poliisiliitto 
Polishögskolan Poliisikorkeakoulu 
polisinspektör poliisitarkastaja 
polisintendent poliisi-intendentti 
poliskommissarie poliisikomisario 
poliskontor poliisitoimisto 
polisman poliisi 
polismyndighet poliisiviranomainen, 

poliisilaitos 
polismästardistrikt poliisi-

mestaripiiri 
polismästare poliisimestari 
Polisrytteriet Ratsupoliisi 
polissekreterare poliisisihteeri 
polisstation poliisiasema 
polisväsen(de) poliisitoimi; poliisi- 

laitos 
polisöverintendent poliisiyli-

intendentti 
ridande polis ratsupoliisi 

Rikskriminalpolischef 
Keskusrikospoliisin päällikkö 

Rikskriminalpolisen, RKP Keskus-
rikospoliisi 

rikspolischef ylipoliisipäällikkö 
Rikspolisstyrelsen, RPS Poliisi-

ylihallitus 
rytteri ratsupoliisiyksikkö, ratsastava 

poliisi 
sjöpolis meripoliisi, venepoliisi 
skoterpolis moottorikelkkapoliisi 
Statens kriminaltekniska 

laboratorium, SKL Valtion 
kriminaalitekninen laboratorio 

stationsbefäl poliisiaseman päällikkö 
säkerhetspolischef Turvall isuus- 

poliisin päällikkö 
Säkerhetspolisen, SAPO Turvalli- 

suuspoliisi 
trafikpolis liikennepoliisi 
undersökningsledare tutkinnan-

johtaja 
vakthavande polis päivystävä poliisi 

I<oulusanat ajan tasa Ile 
Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan 
Ruotsalais-suomalaisen koulusanaston 
päivitystyö on käynnistynyt Kielineu-
vostossa. Termistötyöryhmä kokoontui 
tammikuun viimeisenä päivänä ensim-
mäiseen kokoukseensa. 

Ryhmän tehtävänä on laatia ajanta-
sainen koulualan sanasto. Päivitettä-
vänä oleva koulusanasto ilmestyi yli 
25 vuotta sitten,joten työryhmällä rut-
tää tekemistä. Päivityksen arvellaan 
vievän kaksi vuotta, mikä tarkoittaa, 
että uusi sanasto valmistunee vuoden 
2013 alkupuolella. 

Sanastoon kerätään Ruotsin kou-
lulaitoksen terminologiaa, ja mukaan  

otetaan esikoulun ja peruskoulun ter-
mejä. Lukiokoulun sanastosta siihen 
otetaan termit, joita tarvitaan esimer-
kiksi peruskoulun yhdeksännellä vuo-
sikurssilla. 

Koulutermistötyöryhmään kuuluvat 
opettaja Raija Bergman, Tukholman 
Ruotsinsuomalainen koulu, erityis-
opettaja Eila Carlsson, Eskilstunan 
Ruotsinsuomalainen koulu, esikou-
lunopettaja Varpu Furu, Tukholmassa 
toimiva Suomalainen esikoulu, kult-
tuuriassistentti Pia Lundström, Suo-
men suurlähetystö, ja Kielineuvoston 
suomen kielen huoltajat Hannele En-
nab, Runa Heikkilä, Raija Kangassalo 
ja Margaretha Temer. 
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Meänkieli 

Meänkielen sivu ilie 
toimittaja 
Regina Veräjä oon toimittaja Kieliviestin meänkie-
lisille sivuile. 

- Olen tornionlaaksolainen, rajalainen, syntyny 
ja kasunu Muonion väylän rannala Kieksiäisvaaran 
kyläässä. Meänkieli ja ruottin kieli oovat minun äl-
tinkieletja myös minun työkietet, mie asun Pajalassa 
mutta toimin aina Iiikkuvassa rajamaassa oman kult- 
tuuri-ja meedialiikheen kautta. Tänäpäivänä surnalisti, huomena dramatiikkeri, 
joskus ääni, välistä kuva. Tulen Kieliviestissä näyttämhään meänkielen elämää 
ja kehitystä. 

Em 

Kirjalisuuesta Ruottin 
TornionIaksossa 

Marita 
Mattsson 

Barsk 

"Ihminen joka väheksyy historiaa, 
soon ko eksyksissä. Se ej tiä mistä se 
tullee, eikä se tiä missä soon eli mihin-
kä soon menossa". Näin sano kerran 
Norrbottenin entinen maaherra Ragnar 
Lassinantti. 

Mie asun ja työskentelen Tornion-
laaksossa ja minula oon aina ollu iso 
kiinostus Pohjoiskalotti seuvvule. Mie 
olen kirjastonhoitaja ja kyltyyrin työn-
tekijäja minun mielestä soon tärkeä että 
kaikki saavat maholisuuen kirjallisuut-
hen. Minun äitinkieli oon meänkieli. 
Meilä tornionlaaksossa oon huono tieto 
meän omasta kirjalisuuesta, meän his-
tooriasta ja meänkielestä kans. Useasti 
met kritiseerama ruottalaisia, että net 
ej tiä meistä mitthän, mutta tiämäkos 
met itte sen enämpää? Meilä oon vähän 
tietoa meän omasta kirjalisuuesta. Mie 
olen useasti minun työn kautta käyny 
eri kokouksissa Suomessa ja Ruottissa 
ja puhunu meänkielen kirjalisuuesta, 
Tornionlaakson kirjalisuuesta ja minkä- 

laista vaikutusta soon tehny ihmishin. 

Soon mahottoman intressanttia syven-
tyä kirjalisuuthen mikä koskee Tomion-
laaksoa. Kielikysymys oon aina ollu 
tärkeä. MiIIä mallila saapi tornionlaak-
solaisen ruottalaiseksi? Mikäs metuuti 
olis paras kielen opettamisessa? Tätä 
oon depateerattu ees ja takashin vuo-
sikymmenien aikana. Yhteiskunnassa 
oon ollu eri mieliä ja ihmiset oon aina 
olhet riipuvaiset näistä päätöksistä. 

Pohjoiskalotti oon jännitävä moni-
kylttyyrinen alue. Vaikkaki täälä oon 
paljon erilaisuuksia, täällä assuu kol-
me kansaa ja täälä löytyy monta en 
kyltyyriä, niin juuret meilä oon samat. 
Täälä oon aina ollu aktiivinen yhteis-
työ maitten välilä. 

Itä Norrbottenia kututthin suomi-
seuvvuksi ennen Ruottissa. Tämä alue 
ulottaa Pohjan lahesta etelässä Kåfjor-
denhin asti pohjosessa. Tänä päivänä 
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tätä aluetta kututhan Tornionlaaksoksi 
mikä oon väärin siksiko meänkielipu-
huvia löytyy isomasta aluesta ko vain 
ittessä laaksossa. 

Ko raja tuli 1809 suomenkielinen 
väki jäi ruottinpuolele mikä ej ollek-
khan ole epätavalista ko rajoja veethän 
ja maita jaethan. Eikä se alusta olluk-
khan niin iso ero vaikkaki raja tuli. 
Ihmiset elit molemin puolen väylää 
niinko ennenki ja venhelä souetthin 
toisten tykö kylhän ko väylä oli auki 
ja talvela menthin sivakoila. 

Paremille ihmisiIle Iöyty Matarengissä 
oma koulu missö fröken Gustava 
Hackzell opetti ruotin kielelö. 

Ko koululaki tuli 1842 kielikysy-
myksestä tuli iso asia. Milläs tavala 
sais kläpit oppimhan ruottia? Paremil-
le ihmisille löyty esimerkiksi Mataren-
gissä oma koulu missä fröken Gustava 
Hackzell opetti ruotin kielelä, muuten 
käytethin suomea ja suomenkielisiä 
kirjoja niinko Ahlmannin Ruotsin kie-
len alkeiskurssi eli Starbäckin Vähäi-
sid kertomuksia Ruotsin historiasta. 

1876 ilmesty ensimäinen kirja mis-
sä käytethin molempia kieliä vastaa-
valla sivula. Soli Lutherin katekismus. 
1 880-luvula alethin vähän kertaa käyt-
hän ruottia kouluissa ja sitten tuli pää-
tös 1919 että kieli Ruottisa häätyy olla 
ruotti. Lukujärjestyksessä oli nyt ruot-
ti äitinkieli vaikka lapsitten äitinkieli 
oli suomi ja ruotti heile oli vieras kieli. 
Ko lukkee kirjaa Uttalsundervisnin-
gen i Tornedalen och där intill mikä 
ilmesty 1931 ej piä kummana että ih-
miset sihloin heitit puhumasta ruottia. 
Tässä kirjassa neuvothan kunka opet-
tajat saattavat pännälä eli kuelmati- 

kula kurkkua vasthan opettaa khäppiä 
sanohman sanat oiken ruottiksi. 

1600-luvun runoilija, Anders 
Mickeisson Keksi - Antti Keksi Mik-
kelinpojan runo jäänlähöstä Tornion-
väylässä 1677 oon ens imäinen tunnet-
tu teksti Tornionlaaksosta. Muuten met 
tornionlaaksolaiset olema kirjottanhet 
hyvin vähän itte omista asioista en-
nen, muut oon kirjottanhet sitä enämpi 
meistä. Ensimäinen kirja meänkielelä 
oon William Snellin kirja Kamaripir-
tiltä, muisteluksia Tornion murtheela 
mikä ilmesty Suomessa 1944 ja Ruo-
tissa 1972. 

1980-luvula alko sitten ilmestymhän 
kirjoja meänkielelä. Esikoulut tarttit 
kirjoja ja nyt tuli halu kirjottaa meän-
kielelä. Meänkielen kirjalisuutta oon 
ilmestynny paljon. Bengt Pohjanen 
oon se kirjaihija joka oon merkittenny 
ennitten mutta niitä oon paljon muita-
ki. Norrbottenin läänin kirjaston koti-
sivulta löytyy hyvä luettelo kirjoista 
mitä oon annettu ulos vuosien aikona 
ja mie olen kirjottanu lyhyesti näistä 
kirjoista ja mitä net sisältävät. 

Nyt oon tullu kolmas polvi kirjai-
lijoita jokka kirjottavat miten elämä 
Tomionlaaksossa oon vaikuttanu hej-
tä, niilä joilla ej ole säilyny kieli. Net-
ko ei ennään saata puhua muur- eikä 
farförältrariten kans köökissä niinko 
lapsenlapset saattavat suomenpuolela 
väylää. Tässä syntyy uusi Tornion-
laakson kirjalhisuus. 

Kirjoittaja oon syntyny Saittarovassa, Pajalan 
pohjoispuolela ja hänen äitinkieli oon meän-
kieli. Hänen issoin intressi oon Pohjoiskalotin 
ja Barentsin rajaton kyllyyri. Hän johtaa 
kaupunkinkirjastoa Haaparannala. 
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Mikä p1111? 

Reino 
Larsson 

Mikä piili? kysy helsinkin tyväär Vol-
von takapenkiltä. Mie molin ostanu 
oman piilin uittorahoila ja olin kave-
reitten kansa raggaamassa tyttäriä suo-
men puolela,ja met olima onnistunheet 
saamhaan kaksi lapintyristiä kyythiin. 
No tämä piili, vastasima etupenkiltä il-
man sen kummempia selityksiä. Tykkä-
simä vissiin ette net puhuit kummasti ja 
kuulosti vähän nokkavalta. Olithan net 
sentäs suomen pääkaupunkista! Eikä 
net tyttäret varmhaan tulheet sen viis-
saimiksi meän lyhystä vastauksestak-
haan, eikä net ennää kysyhneetkhään 
siita sen enaämpää. 

lin heimhoin ja piti kaataa sen. Sam 
äkkiä ykkösen pääle ja painoin kaa-
sua, ja justhiin ennen ko rathaat olisit 
jrronheet maasta niin pääsin pakhoon. 

Monesti pelastuin selkäsaunalta ko 
minun kaverit piilissä out suomalaisia 
poikia. Net  out krannin poikia toiselta 
puolelta väylää. 

Synnyin ja kasvoin ylös ajvan rajan-
pinnassa. Väylä vain erottj kavereista. 
Likimphään ruottin kylhään oli pitem-
pi ja siksi vähemmän asiojta. Koulus-
sa tjetenkj kävimä sjelä ruottinkylässä. 
Se on taas eri tarina. 

Ajethiin monesti peräkkää pitkissö 
kööissä pitkin naapurimaan kyliä. 

60-luvula me ruottin pojat aloima 
saamhaan rathaita alle ja rivin extra-
jyysiä piilin nokhaan jokka terävästi 
leikkasit pimeitä raitteja. Ajethiin mo-
nesti peräkkää pitkissä kööissä pitkin 
naapurimaan kyliä ja toivothiin ette 
tyttäret tulisit tienpäälle kävelemhään. 
Niin ne tulikki ja met sitte seisotimma 
piilit ja kysyimä jos net halusit tul-
la kyythin. No halusithan net eniten, 
mutta ej aina. 

Ajethiin naakien ympäri kyllää ja 
toisissaki kylissä ja sammaa ajkaa 
kojtima tutustua tyttärhiin. Toishaalta 
ujouski vaivasi kummaltaki puolelta. 
Piilit out ajna täynä meitä nuorja ja 
hauskaa piisas. 

Ej kumma ette suomen pojiila, joilla 
vjelä ej ollu autoja, monesti pisti vi-
haaksi meile ruottinpojiile ko met heän 
tyttäret vejmä. Kerran pieksit minun 
pikkuveljen kolmesthaan yhtä vasthaan 
ja muut katto ympärilä. No mustelmia 
tuli ja silmäklasit lensi mutta tuoma-
rjn etheen jouit. Sjnne se asja kuitenki 
hajhtu ja ystävyys jatku ko juopon kä-
vely pitkin kaitasta polkua. 

Kerran ko olin yksin ajelemassa niin 
tarttu kolme friskjä miestä minun pii- 

Isälä oli pikku rajakauppa josta suo-
malaiset kävit ostamassa kahvia, sok-
kerja, jauhoja, leipää, karamelliä, saf-
tia, sahoja, sakkeleita ja kaikkea muuta 
mitä net tartti. Meilä oli ajnaihmisiä, 
myöhässeen yöhön saakka. Ajtj kah-
vittj ja passas, ja sitte ko se väsy nijn 
se meni kamaarhjn nukkumhaan. Isä ja 
viehraat jäit puhuhmaan pirthiin ja mje 
ja pikkuvehi kuuntehjma sängyssä pei-
tonahla kaikkia pöröjuttuja, sotajuttuja 
ja kaikenlaisia joppaustarinoita. 

Suomen miesten silmissä leimu viehä 
ryssänviha ko net ohjt olheet jopa vjjs 
vuotta sovassa. Jälkheenpäin vasta kä-
sitin ette se oli sjtä heän bearbetnjngiä 
eli jälkikäsittehyä sovaan kauhujsta ja 
kovista otheista. Sota oli juhmaa ja ne 
ryssät vielä julmempia, saima kuulaja 
oppia pikkuveljen kansa. Ohikko net 
jhmisiä olemassakhaan ko hyökkäävät 
meän tutujtten kimphuun, ajattehin. 

Net monen monet pöröjutut olitjän-
niä. Joskus hääty vettää peittoa nisk-
haan ko alko pölättää. Kajkki ohit ai-
van toveesta tapahtunheet ja net jokka 
ohit olheet paikanpäälä näkemässä out 
mailman luotettuimpia ihmisiä, saima 
ymmärtää. 

Minun isä ej kaikhiin uskonu ja 
sano ette monela jutula oli Iuonohnen 
sehitys. Njinko silhon ko meän lavossa 
oli ohlu kauhea elämä ko isä sivakoila 
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hihto suomesta kuutamoiltana koti-
ranthaan. Meni jännithyneenä kattom-
haan. Aukasi lavon lunkan varovasti. 
Ko Iunkka aukeni niin kaksi harakkaa 
lensi ulos. 

Oli vain kaksi sattumaa mitä isä ej 
osanu selittää, pruukas hän sanoa. Se 
poro rekinheen ja sijnä reessä ajaja 
joka tuhi vasthaan keskelä päivää Me-
raskankhaala. Isä oli hevosella liik-
heelä ja hevonen ej menny syrhjään 
vaikka kunka isä sitä freistas ohjata. 
Poro läheni ja läheni,ja ko se oli aivan 
hevosen kansa nokitusten niin se yht-
äkkiä oliki menossa samhaan suunt-
haan ko hevonen ja isä. Ej se tarttenu 
kääntääkhään ja isä muisti vielä net 
kolme porontaljan nokkaa jokka pruu-
kasit pistää ylös reen perästä mihin 
miehen pää noijjaitu. 

Toinen sattuma oli ko isä oli hevo-
sella heiniä hakemassa jäätä pitkin. 
Yhtäkkiä hautuusmaan kohala se kuu-
ii kovan tuulimyrskyn tulevan Lom-
polosta päin. Hevonen sejsahtj ilman 
käskyä ja tuuli meni hautuusmaan 
ympäri ja lähti takasin Lompolhoon. 
Se mikä oli kummaa, sano isä, oli ette 
puut ej ollenkhaan liikkunheet vaikka 
niin kova pyöremyrsky kävi. 

No sitte ko se tuli kotja njjn joku 
tiesi ette sielä Lompolossa joku oh 
hirttäny jttensä. Vjssjn se myrsky toi 
sanoman hautuusmaale kunka oli käy-
ny, isä arveli. 

Meilä oh sama kieli, sama murre, 
samat ajatukset kummalaki puolen 
väylää jossa rajaviiva näkymättömänä 
kiemurteli. Koitti parhaansa mukhaan 
erottaa meitä, tietämättä ette vain lu-
jensi sitheitä. Virkavallan valvovan 
silmän alla. Justhiin missä se rajaviiva 
mukitteli ej tiehneet muut ko suomen  

rajavartioston miehet ja maanmjttarit. 
Njjtä rajakyyliä met pölkäsimä ko net 
kuljit pyssyt olkapäillä ja out nijn so-
tjilhaahisia, eikä tehneet sen kummem-
paa tuttavuutta paikkakuntalaisten 
kansa. 

Sen sjihan kummankj puolen tul-
himiehet out tuttuja. Istuit samassa 
kahvipöyvvässä joppareitten kansa, 
juttelit ja nauroit. Kävit mejlä vuorot-
taisin eri posteerinkeistä monta kertaa 
vjjkossa ja out yötäki sijhen ajkhaan 
ko net sivakoila patruhleerasit. Sitte 
tulit net mustat PV-Volvot ja sivakat 
jouvviit katole koristheeksj, eli joppa-
ritten pölääkheeksi. 

Siltoja rakenethjn yhi rajaväylän ja 
rajaasuukhaat aloit kuikheen piileiläja 
autoilha njitä pitkin. Kanssakäyminen 
muuttu ja se luonolinen suora yhtheys 
yli väyhän loppu. Vain kaupoissa jos-
kus nähthiin tuttuja krannihaisia. 

Meän yhtheinen kiehi alko repeäm-
hään kahele suunahe. Me fiiniinymme 
ja aloima vierastua toisista. Aivanko 
joku ohis blixthååsja eli vetoketjua ve-
täny auki pitkin tätä 550 km pitkää 
väyhää. 

Aikaa kuhu yhtä pahjon ko vettä vir-
tas väyhää pitkin merheen. 

Yhtäkkiä met ahojma herräämhään 
kummalaki puolela rajjaa ja kauhuk-
si huomasima ette kyhitten ihmjset ei 
ennää olheekhaan samoja. Uusi polvi 
oli tullu. Met kattojma toisja ko vieras 
vjerasta. 

Kirjottaja oon torn iolaaksolainen aina rajaala 
asunu, ent. tullimies, kotiseutun kannattaja, 
ollu starttaamassa Muodoslompolo bygdeföre-
ninkiä, entinen medlenimi Byarådissa. 
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I<ortfattat om innehållet 

s. 4 Anders Vestlund, rikssvensk finskkunnig bokhandlare, motiverar i sin 
kolumn varför en svensk studerar finska. 

s. 5 Språkvårdaren Raija Kangassalo redogör för hur Språkrådet främjar det 
finska språket i Sverige. 

s. 7 Språkforskaren Kaarlo Voionmaa diskuterar i sin artikel vad det innebär att 
Göteborg ingår i det finska förvaltningsområdet. 

s. 9 Fil.dr Paula Ehrnebo redogör för Sverigefinska Riksförbundets projekt, 
som i svensk översättning heter På finska! 

s. 11 Sverigefinska delegationens ordförande Markku Peura bemöter Paula 
Ehmebos och Birgitta Romppanens artikel i Kieliviesti 3/20 10. Han redogör 
för varför Sverigefinska delegationen anser att handboken i revitalisering, som 
i svensk översättning heter Ska vi talafinska? Idéer för revitalisering av det 
finska språket, uppfyller kraven för ett språkpolitiskt program för finskan i 
Sverige. 

s. 13 Auktoriserade rätts- och sjukvårdstolken Anneli Ruotsalainen Wiesler, 
som även arbetar som språkhandledare vid toikkurser och som översättare, har 
intervjuats av Runa Heikkilä. 

s. 15 Vilkas intresse är det? - 80 år av det finska språket och den finska 
litteraturen vid Stockholms universitet heter artikeln av studierektorn för 
avdelningen för finska vid Stockholms universitet Sari Pesonen. Artikeln 
handlar om vilka det är som studerar finska och varför. 

s. 19 Forskaren Anu Muhonen deltog i konferensen FinnForum IV i den 
kanadensiska staden Thunder Bay. Här berättar hon om sina iakttagelser om 
hur finskan används i den finska kolonin där. 

s. 20 Inspirerad av och i samarbetet med det svenska Lexin-projektet börjar 
man i Finland utarbeta ett finskt underlag för lexikon på invandrarspråk, 
skriver professor emerita Birgitta Romppanen. 

s. 22 Tio finska nyord med förklaringar presenteras av specialforskaren Riitta 
Eronen vid Forskningscentralen för de inhemska språken. 

s. 27 Ofta kritiserar vi svenskarna för att ha dålig kännedom om oss 
tornedalingar, men vi vet själva mer än det om vår historia, kultur, språk och 
litteratur? Den frågan ställer Marita Mattsson Barsk i sin text om litteraturen i 
svenska Tornedalen, Kirjalisuuesta Ruottin Tornionlaaksossa. 

s. 29 Reino Larsson skriver i Mikä piili om hur bilismens och broarnas 
tillkomst till Tornedalen förändrade umgänget grannar emellan. De direkta 
och naturliga kontakterna över gränsälven avtog och styrdes istället om till 
shoppingresor med bil över broarna till större affärer med större sortiment och 
lägre priser. 
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Tervetuloa kielenhuoltoseminaariin! 

Alka: perlantai  1. huhtikuuta 2011 
kello 9.30-16.30 
Paikka: Suomen instituutti 

Snickarbacken 4, Tukholma 

Ohlelma: Seminaarin pööteema on lulkishallinnon 
kieli, virkakieli ja sen huolto, mufta ohjelmassa on 
myös terminologia- ja kielioppisuosituksia. 
Lisäksi esittelemme uudissanoja la kerromme mm. 
kielenhuollon kuulumisia niin Kielitoimistosta kuin 
Kiel ineuvostosta. 

Viera i levat luennoitsi jat ovat Koti rna isten kielten 
tutkimuskeskuksen, Kotuksen, vi rkakielenhuoltaj la: 
EU-kielenhuoltala Aino PiehI iyöskentelee suornen 
kielen osastossa ja virkakielenhuoltala Eivor Sommardahl 
ruotsin kielen osastossa. 

Osallistumismaksu on 250 kruunua. Hintaan sisältyy 
esitelmien lisäksi aamu- ja iltapäiväkahvit. 

Seminaariin tulee ilmoittautua sähköpostitse viimeistädn 
perjantaina 18. maaliskuuta. Osoite on 

ilmoittautuminen@kielineuvosto.se. 

Peruutukset on tehtävä viimeistään maanantaina 
28. maaliskuuta. Seminaariin vol myös lähettää 
sijastaan jonkun toisen. 

Lisätietoja: neuvonta@kielineuvosto.se  
tal 08-455 42 20 kb 9-12. 

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN 

1!  Språkrådet 


