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Päätoirnittajalta 

Kesä tulla kellittää... 

Lukeminen on tunnetusti erittäin tärkeää kielenoppirnisessa. Ruotsinsuorna-
laisten nuorten liitto toteutti hankkeen,jonka puitteissa se osti ruotsinsuoma-
laisille lapsille ja teini-ikhisille kirjoja, joita samanikäiset lukevat Suomessa. 

Hannele 	Voi vain toivoa, että hankkeesta herännyt ja kasvanut lukuinnostus jatkuu ja 
Ennab 	että sopivia kirjoja on vastaisuudessa saatavilla. 

Kertaus on opintojen äiti,ja pienet lapset haluavat kuulla saman sadun tai 
kertomuksen moneen kertaan. Se luo turvallisuutta, mutta vahvistaa myös 
kielen oppimista. Toisto vol olla myös tehokeino,toteaa kolumnisti,joka on 
radiota kuunnellessaan havainnut, että taukojen ja täytesanojen sijasta puhujat 
toistavat sanoja. 

Joitakin asioita kysytään toistuvasti kielineuvonnasta. Yksi kestoaihe on keho-
ja ruunis-sanojen merkitys ja työnjako. Aiheesta kirjoitettiin Kieliviestissä 
ensimmäisen kerran vuonna 1984. Tässä numerossa selvitetään keho-sanan 
syntyä ja molempien sanojen nykykäyttöä. 

Suomen tilanne Ruotsissa on kahtalainen. Sen arvostus yhteiskunnassa on 
noussutja monet ovat kiinnostuneita opiskelemaan siLl, mutta toisaalta suomen 
kielen taito on harvan kolmannen polven ruotsinsuomalaisen hallussa. Käynnissä 
on kaksikin kampanjaa, Suomea nyt ja Suomeksi!,joiden tarkoituksena on kan-
nustaa kielen säilyttämiseen ja sen siirtämiseen seuraavilte sukupolville. 

Kielellä on merkitystä. Sen niminen on myös kirja,jonka artikkeleissa käsi-
tellään kielipolitiikkaa eri näkökulmista. Toinen kielipoliittinen julkaisu on 
Kielineuvoston toimintayrnpäristöanalyysi. Näin nämä esitellään tässä nume-
rossa. 

Suomi on myös työkieli Ruotsissa. Se on uuden suurlähettilään ja se on kun-
nanneuvoksen työkieli. Suurlähettilään haastattelusta selviää mm., että hänen 
aikomuksenaan on perehtyä lähiaikoina ruotsinsuomalaisiin toimijoihin ja 
heidän toimintaansa. Kunnanneuvos kertoo puolestaan sarjassa Suomen kieli 
tvössä toimivansa suomenkielisten parhaaksi mm. käymällä kyselemässä näi-
den ajatuksia läheisessä kahvilassaja muistuttamalla kunnan päättäjiä suomen 
kielen hall intoalueeseen kuulumisesta. 

Suomenkielisillä sivuilla on myös tavalliseen tapaan uudissanoja, kysymys-
palsta ja sanasto. 

Meänkielisiä artikkeleita on kolme. Yhdessä kerrotaan, että meänkieltä voi 
opiskella rornanialaisessa yliopistossa,jossa opetus alkol vuonna 2010. 
Toisessa kirjoittaja pohtii, kuinka hänen lapsuutensa nionikielinen ympäristö 
on vaikuttanut hänen identiteettiinsä,ja kolmannen artikkelin aiheena on 
Jällivaaran sosiaalialan henkilöstölle jäljestetty meänkielen kurssi. 

Antoisia Iukuhetkiä! 

tehmät mehtään mellittää. (Maaninka) 
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Kolumni 

Toiston loisto 

Kuuntelin jokin aika sitten suomalaista radiokanavaa. Ohjelmassa haastatel-
tiin lauluntekijää,joka kertoi, kuinka hänen laulunsa syntyvät. Heristin korviani. 
Vaikka ohjelman sisältö oli kiinnostava, huomasin yhlättäen keskittyväni 

	

Monna 	haastateltavan tapaan puhua. Puhe oli selkeää ja soljuvaa, mutta taukojen tai 

	

Aho 	täytesanojen tilalla oli sanojen toisto. 

Miksi muusikko puhul näin? Eivätkö tauot ole enää salhittuja, kun tarvitsee 
aikaa seuraavan sanan miettimiseen? Takerruin takiaisen laihla tuohon toistoon. 
Millainen kielen ilmiö se oikein onkaan? 

Toistolha on yleisesti ohlut kielteinen kaiku. "Älä jankuta, hopeta toi matkiminen, 
ton ootjo sanonu, vanha vitsi, eiks toi enää muuta keksi." Toisto vie tilaa, 
aikaa ja rahaa. Se hermostuttaa, huolestuttaa ja haukotuttaa. Se kielii taitamat-
tomuudesta, kikkaihusta ja kerta kaikkiaan kielen kamaluudesta. 

On aika toteuttaa toiston poisto. Yksinkertainen on kaunista. Keskity olennai-
seen. Ole suorasanainen. Suorastaan suora. 

Nykykouhumaailma hiputtaa pohdiskelun, ongelmanratkaisun ja luovuuden 
puolesta. Toisto kuuhuu vanhaan, konemaiseen tapaan oppia. Läksyistäkin 
keskustellaanjatkuvasti. Onko nhitä hyvä antaa? Tarvitaanko oppimiseen 
kertausta? 

Juuri kielten opiskelemisessa toisto on kuitenkin tärkeää. Ei lapsi ota helposti 
käyttöönsä sanaa,jonka on kuuhlut vain kerran. Tietysti näinkin voi käydä,ja 
vanhemmat kauhistelevat, mistä kummasta tuokin kirosana oli kuultu! 

Toisto muokkaaja kuljettaa kieltä eteenpäin. Vauhti voi olla hurja. Joku keksii 
ytimekkään sanan ja pian se on kaikkien huuhilla. 

Noin kolme vuotta sitten muutin Suomestaja aika ajoin tunnen rinnantuskaa 
siitä, että en ole synnyintantereella sanoja toistelemassa. Kuinka monta uutta 
kivaa sanaajääkään kuulematta? Uuden sanan käyttäjäryhmän ej tarvitse olla 
suuri. Aitini on kova ruoanlaittaja ja ompelija,ja niin kauan kuin muistan, on 
kyljyksen paistoprosessissa pannuhle syntynyt neste ollut nimeltään nepsu ja 
kotihousujen nimenä lökryt. Näitä sanoja käytimme me viisi,ja perheen ulko-
puohisia ne huvittivat. 

Aikuista saattaa ihmetyttää, kuinka lapsi vahitsee kirjahyllystä aina sen saman 
kirjan, vaikka se on luettu monia kymmeniä kertoja. Toistosta on tullut turval-
hinen rutiini. 

Toisto myös vahvistaa. Opiskelutovereitteni kanssa käytimme paljon sanoja, 
joissa substantiivi toistui kahdesti. Tenttitentti oli siis todelhinen tentti eikä 
mikään leikkitesti ja taukotauko kunnon happihyppely pienen jaloittelun sijas 
ta. Oli miten oh, toisto näyttää ehävän ja voivan hyvin. 

Radiohaastattelun kuultuani luuhin aluksi, että kyseessä on uusikin ilmiö. 
Kuitenkin toisto hauseissamme on kuin esi-isiemme kuiskintaa. Perustuuhan 
jo pelkästään koko Kalevala toistoon niin merkityksen kuin alkusoinnunkin 
osalta. Kaikki on sanottu vähintään kahteen kertaan,ja kuuhija kiittää, kun ei 
kiirehditä. Radiossa pauhannut muusikko siis sekä vahvisti sanomansa tärkeyt- 
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tä että aUtU)i ininua pysynian niukana jutun juolicssa. 

Toistossa on tehoa, mutta ihan näiltä jaloilta en suosittele napakkaa sanaa vie-
täväksi turuille ja toreille toisteltavaksi. Kylähullun leima on pienemmilläkin 
teoilla ansaittu. 

Kirjoittaja on peruskoulun /uokanopettaja. 

Suurlähetystö vaalli 
kulttuuria edelleenkin 

Marja 
Räihä 

Suomen Tukholman-suurlähetystössä 
ollaan järjestelemässä tehtäviii uudel-
leen. Huhtikuussa valtuuskirjansajättä-
nyt uusi suurlähettiläs Harry Helenius 
valmistautuu ottamaan vastuun kult-
tuuriasioista, siilä nykyinen kulttuuri-
neuvos siirtyy elokuun alussa suLirkihe-
tystöstä uusiin tehtäviin. 

Harry Helenius pitää viran hiiviii-
mistä valitettavana, sillä Suomella ja 
Ruotsilla on syvät ja vahvat siteet ja 
kulttuurin alueella tarvitaan välittäjää. 
Ratkaisu on toisaalta myös ymmärret-
tävissä: 

- Virka siirretään Kiinaan, koska 
hallitus katsoo, että on tärkeä tehdä 
Suomea tunnetuksi siellä. Siirrolla 
pidetään kurissa myös ministeriön ku-
luja. 

Suomen valtion kulttuurinvienti- ja 
kulttuuriyhteistyöpanokset eivät kul-
tenkaan vähene Ruotsissa, vaan leh-
distöneuvos Cita Högnabbaja hän itse 
jakavat tehtävät keskenään sopimal-
laan tavalla. Lähetystö haluaa nostaa 
esille suomalaistaja ruotsinsuomalais-
ta kulttuuria. TLissä on jo perinteisesti 
tehty yhteistyötä Suomen instituutin 
kanssa. 

Suurlähettiläs ci ole vielä päässyt 
tutustumaan ruotsinsuomalaisten toi-
mintaan eikä toimijoihin kovinkaan  

paljon. Alkuaika on kulunut Tukhol-
massa, mutta lähiajan ohjelmassa on 
käynti Göteborgin konsulaatissa ja 
tapaamiset sikäläisen elinkeinoelämän 
edustajien kanssa. 

—Aion tavata myös paikallisten ruot-
sinsuomalaisten järjestöjen edustajia 
ja kuunnella heitä. Se, miten lähetystö 
pystyy tukemaan ruotsinsuomalaista 
kulttuuria, on avoin kysymys. Lähe-
tystö on aikaisemminkin ollut valmis 
mahdollisuuksiensa mukaan tuke-
maan hyviä kulttuurihankkcita, vaik-
kakin Suomen instituutin on helpompi 
myöntää rahoitusta. 
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Suomesta tulee Ruotsiin enimmäk-
seen ruotsinkielistä kulttuuria. Suurlä-
hettiläs Heleniuksen mukaan siitä on 
se etu, että niin tavoitetaan suurernpi 
yleisö ja lisäksi vältytään käännös-
työltä. 

KuIttuuriyhteisöstä on saatu hä 
kokemuksia mm. pohoismaisiIta 
elokuvafestivaaleilfa. 

Hän kertoo myönteisistä kokemuk-
sista, jotka hän on saanut Venäjällä ja 
Saksassa järjestetyiltä pohjoismaisilta 
elokuvafestivaaleilta. Sormituntuman-
sa elokuvaviennin heippoudesta hän sai 
ennen Tukholmaan tuloa toimiessaan 
suurlähettiläänä Berliinissä ja Mosko-
vassa ja pääkonsulina Pietarissa. 

Harry Helenius tarkastelee suoma-
laisen kultuurin vientiä muihin maihin 
mieluusti laajasta perspektiivistä ja 
hän pitää pohjoismaisia yhteisesiinty-
misiä hyvinä. 

- Saksassa on meneillään suoras-
taan pohjoismainen dekkaribuumi ja 
siellä luetaan Larssonia, Lehtolaista 
ja Matti Yrjänä Joensuun Harjunpää-
dekkareita. Yllättävää on myös, että 
Suomen nykykirjal Iisuutta käännetään 
eniten juuri saksaksi, ej ruotsiksi tai 
englanniksi. 

Hän uskoo ruotsinsuomalaisen kult-
tuurin pystyvän lähentämään Suomea 
ja Ruotsia toisiinsa. Suomessa käyn-
nistetyn, kielivähemmistön tunnetuksi 
tekemiseen tähtäävän projektin svens-
ka nu vastinefinska nu on alkanut tänä 
kevääriä Ruotsissa. 

- Lisäksi Ruotsinsuomalaisten kes-
kusi i iton projekti Suonieksi! osoittaa, 

että Suomi ja Ruotsi ovat yhteisessä 
savotassa, Harry Helenius toteaa. 

Hän on jo saanut ensimmäisen kos-
ketuksen Ruotsinsuomalaisten nuorten 
liittoon ja on kuullut nuorten lukupro-
jektista. Nuorten suomen kielen taito 
kiinnostaakin uutta suurlähettilästä, ja 
hän yllättyi iloisesti saadessaan haas-
tatteluhetken alkaessa käteensä Kieli-
viesti-iehden. Hän toteaa kielenhuollon 
merkityksen korostuneen Suomessa-
km kun EU:n myötä on tuotettu paljon 
kiireessä käännettyjä tekstejä. 

- Pitää vielä ymmärtää, että jos ei 
saada kunnollista suomen kielen ope-
tusta, kieli vääristyy, hän jatkaa. 

Suomen kielen hallintoalue on Hele-
niukselle myönteinen yllätys. Hän muis-
telee 90-luvulla käytyjä keskusteluja 
Ruotsin vähemmistökielistä ja toteaa 
silloisen kireän tunnelman muuttuneen 
täysin. Samalla, kun optimismi ruotsin-
suomalaisten parissa on kasvanut, käy-
dään Suomessa kiihkeää keskustelua 
ruotsin kielen asemasta. 

- Suomen lainsäädännössä ei vielä 
ole tehty suuria erehdyksiä. Mielestäni 
kansallinen pitkän linjan kehitys ei saa 
katketa eikä pidä ajatella, että Suomes-
sa pitäisi oppia vähemmän kieliä, vaan 
päinvastoin. Tarpeellista on oppia ltä-
meren alueen kieliä, ainakin ruotsia, ve-
näjää ja saksaa, sanoo Harry Helenius. 
Tuore Suomen Tukholman-suurlähetti-
läs on oppinut ruotsin kielen Oulujoki-
laakson tervaporvarisukuun kuuluneelta 
äidiltäänja suomen kielen uusmaalaisel-
ta isältään. 

Kirjoitta/a on l'apaa toi,nittaja. 
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Kieli on sydä men asia 

Vietin aluksi pari kuukautta kotona 
tyttäremme kanssa. Asuinalueehla oh 
yksi suomenkielinen päiväkotiosasto, 
mutta se oli täynnä. Ilmoittauduimme 
jonon jatkoksi. En suostunut edes har-
kitsemaan hänen laittamistaan ruot-
sinkieliseen päivähoitoon. Aidinkieli, 
yhteinen tunnekielemme, oli minuhle 
sydämen asia. 

Kahlasin läpi tutkimustietoa lasten 
kielenoppirnisesta saadakseni tukea 
ornalle vakaumuksehleni. Sihloin oh 
vahlahla kaksi vastakkaista koulukun-
taa. Toisen mukaan hapsen tulisi oppia 
ensin ruotsin kieli, jotta ruotsalaiseen 
yhteiskuntaan sopeuturninen helpot-
tuisi. Aidinkielen pelättiin jopa hej-
kentävän ruotsin oppimista,joten koti-
kieleksikin suositeltiin ruotsia. Toinen 
koulukunta puolusti oman äidinkielen 
oppimisen ensisijaisuutta. Se sai mi-
nusta vankan kannattajan. 

Ryhdyimme kartoittamaan alucen 
suomalaisia lapsiperheitä ja vaati-
maan kunnalta suomenkielisten hoi-
topaikkojen lisäämistä alueelle. Pian 
tavoitimme kaksi samassa tilanteessa 
olevaa perhettä, joiden tytöt myös jo-
nottivat suomenkiehiselle osastolle. 

Ensimmäinen voitto tuhi, kun kunta 
myöntyi palkkaamaan suomenkielisen  

lastenhoitajan näille tytöihle. Pääsim-
me itse vaikuttarnaan hoitajan vahin-
taan. Tapasimme hänet meihlä kotona 
ja aikuisten keskustellessa tyttäremme 
tepasteli kirjapino sylissään hoitaja-
tädin eteen, peruutti peppunsa tämän 
polvia vasten ja sanoi: "syliin, luc-
taan". Yhteys heidän välilleen syntyi 
ensi tapaamisessa. Saimme erinomai-
sen työntekijän,joka hoiti tyttöjä vuo-
roviikoin kodeissamme. 

Päivähoidon järjestyttyä itselleni 
avautui mahdohhisuus hakeutua Ruot-
sin työmarkkinoille. Työvoimatoimis-
tossa koin tylyn vastaanoton: minua ci 
kelpuutettu työnhakijaksi ennen kuin 
olin saanut ruotsahaisen henkilötun-
nuksen. Haaveilin koulutustani vas-
taavasta työstä, mutta minuhle maa-
hanmuuttajana tarjottiin ruotsin kielen 
kurssia. Vihdoin päädyin kotikielenoh-
jaajaksi. Kiersin päiväkodista toiseen 
lukemassa satuja ja leikittämässä hap-
sia suomen kiclehlö. 

Omahla asuinalueehlamme vanhem-
pien aktiivinen toiminta tuotti tulosta. 
Päiväkotiin avattiin toinen suomen-
kiehinen osasto samana syksynä, kun 
tyttäremme täytti kolme vuotta. Kol-
miperhehoidon tytöistä tuhi Muumilan 
ensiirimäiset lapset. 

Tyttänemme äidinkiehi kehittyi ja 
vahvistui hyvin. Puhuimme kotona 
suomeaja luimme hänelhe paljon. Hän 
rakasti satuja ja jaksoi aivan pienestö 
pitäen kuunnella pitkiä tarinoita. "Li-
sää, vielä yksi", hän vaati, kun äiti jo 
alkoi väsyä tai oli aika ruveta nukku-
maan. Uppo-Nalhen seikkailut olivat 
suosikkejamme, aikuisellekin riemas-
tuttavia hukuelämyksiä. Nauroimme 
yhdessä ääneen Uppo-Nalhen kom-
melluksille. 

Miten kävi tyttäremme ruotsin kie-
len? Emme etäneet umpiossa, vaan 
hänellä oli myös ruotsalaisia kavereita 
omassa pihapiinissä ja päiväkodissa. 
Leikkiessä hän omaksui uuden kielen 
alkeita. Muutimme takaisin Suomeen 

Muutin ensi rnmäisen kerran Ruotsiin 
1980-luvun alussa. Mieheni oli saanut 
kiinnostavan ja haastavan työn Tuk- 

Tuula 	holmasta. Perheen koossapitämiseksi 
Tanninen 	seurasin mukana, tosin vastahakoises- 

ti. Sain omasta työstäni pari kuukautta 
virkavapaata, muodol 1 isen miettimis-
ajan omalle päätöksel len i. Tyttäremme 
oli vähän yli vuoden ikäinen taapero, 
joka opettehi innohla omaa äidinkie!-
thän, suomea. Suurin rnuuttoon hiittyvä 
huoleni oh, miten puheen kehittyrnisen 
kiiy vieraskiehisessä ympäristössä. 

ÄidinkieIi, yhteinen tunnekielemme, 

L oh minulle sydämen 
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ennen kuin hän aloitti koulun. "Pak-
koruotsi" on ollut hänelle aina heip-
poa, jopa mieluisaa. 

Kaksi vuosikymmentä 
myöhemmin 
Mieheni työ toi meidät 20 vuoden ku-
luttua uudelleen Tukholmaan. Häm-
mästelen miten tutulta kaupunki tuntuu. 
Tunnistan keskustan kadut ja puistot. 
Maanalaisessa ja busseissa käytetään 
edelleen samanlaista "remssaa" kuin 
silloin ennen. Uskomatonta! Jokin kui-
tenkin on muuttunut. Suomenkieliset 
päiväkotiosastot ja koululuokat, joita 
me vanhemmat olimme perustamassa, 
ovat hävinneet. Säästöt ja yksityistä-
misen tuulet ovat puhaltaneet 1 990-lu-
vulla. Ovatko ne pyyhkäisseet aikaan-
saannoksemme mukanaan vai eikö 
suomalaiselle päivähoidolle ole ollut 
kysyntää? 

Tyttäremme palasi Ruotsiin jo ennen 
meitä. Perhe ja työ näyttävät kiinnittä-
neen hänet Smålannin maisemaan. Hän 
puhuu ruotsia sujuvasti. Ihailen hänen 
riikinruotsalaista aksenttiaan. Lienee-
kö lapsuudessa saadun kielikylvyn an-
siota? 

Viisivuotias tyttärentyttäremme on 
syntynyt Ruotsissa. Isä on ruotsalai-
nen ja perhe elää täysin ruotsinkieli-
sessä ympäristössä. Kaikki pihapiirin 
ja esikoulun lapset ovat ruotsinkielisiä. 

Äidille oli kuitenkin jo odotusaikana 
selvää, että hän puhuu lapselleen suo-
mea. Hän on pysynyt päätöksessään 
ja ollut siinä johdonmukainen. Tyttö 
osaa molempia kiehiä ja vaihtaa suju-
vasti kieltä sen mukaan kenen kanssa 
puhuu. Aitinsä tavoin hänkin rakastaa 
satuja. Pupu Tupunan lorut kiinnosta-
Yat tytärtä yhtä paljon kuin äitiä aika-
naan. Suomeksi luettu iltasatu ja Nuk-
kumatti-laulu tuudittavat hänet iltaisin 
"Höyhensaarehen". 

Annoimme aikanaan lapsellemme 
vahvan äidinkielen. Hän on sisäistänyt 
sen merkityksen ja siirtää vuorostaan 
kiel iperintöä omille lapsilleen. 5 iihen 
me isovanhemmat annamme miehihy-
vin oman panoksemme. Puhumme las-
ten kanssa suomea, luemme ja kerrom-
me tarinoita suomeksi. Loma-aikoina 
he saavat mahdollisuuden viettää ai-
kaa äidin kotimaassa. Mummin mökki 
Etelä-Suomessa ja Pohjois-Suomen 
isomummola ovatkin mieluisia kesä-
lomakohteita sekä tyttärellemme että 
hänen lapsihleen. Lomaviikkojen aika-
na huomaan, miten suomenkielisellä 
ympäristöllä on äidinkieltä elvyttävä 
vaikutus. Reppuun kertyy aimo annos 
uusia sanoja kotiin vietäväksi. 

Kirjoittaja on kirjoittamista harrastava fire-
/ancctvönohjaaja. 

cm 
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Kirjat 

VieIä kielipolitiikkaa 

Paula 
Ehrnebo 

Suomessa julkistettiin vuonna 2009 
kielipoli ittinen toimintaohjelma Suo-
iucn kielen tulevaisuus. josta kirjol-
tcttiin myös Kielivicstissä (2/2010). 
Eräänlaisena jatkona sille ilmestyi 
vuonna 2010 artikkelikokoelma Kie-
le/lä on inerkityvrä, jossa tarkastellaan 
kielipolitiikkaa monesta näkökulmas-
ta. Kirjan artikkelit on jaettu viiteen 
ryhmään. Kaikki artikkelit ovat esitte-
lyn arvoisia, mutta kaikkien käsittely 
el ole mahdollista tässii. 

Naapurimaat 
Marika Tandefelt esittelee artikkelis-
saan skandinaavista kielipolitiikkaa, 
ja !ähtökohtana ovat Ruotsin, Tanskan 
ja Norjan kielipoliittiset ohjelmat. Ar-
tikkeli on varsin perusteellinen, minkä 
vuoksi se sopisi hyvin myös asiasta 
kiinnostuneiden ruotsinsuomalaisten 
luettavaksi. Tandefelt mainitsee myös 
Islannin, Färsaarten ja Grönlannin kie-
Iipoliittiset ohjelmat ja niinpä onkin 
vahinko, ettei ruotsinsuomella ole näi-
hin verrattavaa kokonaisvaltaista oh-
jelmaa. Baltian maiden kielipolitiikka 
on uskoakseni täysin tuntematonta 
monille ruotsinsuomalaisille, ja siksi 
Anneli Sarhimaan ja Karl Pajusalun 
artikkelit ovat olvallinen tietolähde. 

Sinuttelu ja teitittely 
Heikki Paunonen kirjoittaa mukaan-
satempaavasti suomalaisten puhut-
telutavoista. Hän valaisee esittelyä 
historiallisella katsauksella ja kertoo 
1 970-luvulla järjestetystä puhutteluta-
pakilpailusta. Kilpailun tulokset ovat 
mielenklintoista luettavaa, sillä niissä 
näkyy selvästi sinuttclun ja teitittelyn 
ero eri ikäluokkien vä!illä ja samalla 
sinuttelun yleistyminen puhuteltavien 
eri ikäryhmissä. Sinuttelukulttuuriin 
kasvaneen ruotsinsuomalaisen saattaa 
olJa vaikea teititellä luontevasti edes 
vanhoja tuntemattomia henkilöitä. 
Siksi artikkeli on oivallinen oppitun-
ti puhuttelutapojen kehityksestä. Kun 
meillä joskus on vaikeuksia puhutte-
lutavan valinnassa, on hyvä muistaa 

Heikki Paunosen toteamus: "Siihen 
saakka kunnes uudet yhteiset puhutte-
lunormit vakiintuvat, me suomalaiset 
joudumme sietämään tilanteita, joissa 
en laiset normistot to•rmäävt yhteen 
ja aiheuttavat epävarmuutta ja joskus 
pahaakin mieltä." 

Kielenhuollon periaatteista 
Kielenhuollon periaatteet puhuttavat 
ruotsinsuornalaisia aika usein. Siksi 
kannattaisikin nyt lukea Harri Manti-
Ian artikkeli Suomalaisen kielenhuol-
lon periaatekeskustelu 1990- ja 2000-
lava/la. Siinä tulevat esille juuri ne 
periaatteet, joita ruotsinsuomalainen 
kielenhuoltokin on soveltanut. Manti-
la toteaa kirjoituksessaan, että hän on 
koonnut esittärnänsä periaatteet yh-
teen uudella tavalla mutta että niissä 
ei sinänsä ole mitään uuttaja mullista-
vaa, mitä ci olisi aikaisemmin esitetty. 
Hän viittaa noijalaisen kielentutkijan 
Lars S. Vikørin esittämiin kielenhuol-
lon periaatteisiin, mutta avaa näkyniiä 
myös niuiden maiden kielenhuoltoon. 

Artikkelissa käsitellään kielensisäi-
siä perlaatteita, ts. kielen rakenteen 
ohjailemista. 

Periaatteista voidaan mainita yksin-
kertaisuus, joka tarkoittaa sääntöjen 
yksinkertaisuutta, etymologisuus, joka 
suosii kielen alkupenäisyyttä, omakie-
lisyyttä, ja leksikaalinen yhdenmukai-
suus,jonka mukaan sanaston huollossa 
on aina ollut tärkeätä menkitysvivah-
teiden säilyttäniinen ja ohjaileminen. 
Esillä on myös suhtautuminen muihin 
kieliinja suomalainen purismi. 

Mantila ottaa esille kolme kielen-
huollon keskeistä taustaideologiaa: 
vuorovaikutus, demokratia ja identi-
teetti. Hän toteaa, että kielen ilmaisu-
tavat kasvavat ja muuttuvat juuri vuo-
rovaikutuksessa, että kieleen syntyy 
kaiken aikaa uutta ainesta, joka vastaa 
kunkin hetken tarpeita. Vuorovaiku-
tusta on myös kielen tehtävä välittäd 
tietoa ja rakentaa sosiaalisia suhteita. 
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Demokratiaa on se, että Suomen kieli-
lain mukaan yksilöllä on vapaus käyt-
tää äidinkieltään kaikilla elämänaloil-
la ja että kaikilla on oikeus yhteiseen 
yleiskieleen. Suomessa käytettävä 
termi kansalliskieli korostaa kansal-
lista identiteettiä. Mantila kirjoittaa, 
että suomi on elävä ja joustava kansal-
liskieli, joka pystyy ottamaan vastaan 

uusia vaikutteita koko ajan. Se kohot-
taa suomalaisen itsetuntoa. 

Kehotan kaikkia lukijoita tutustu-
maan teokseen. Se kannattaa. 

Kirjoittaja on entinen suo,nen kieli'n Iehtori ja 
kie/enhuoltaja. 

Kielellä on ,nerkitv.stä. Näkökulmia kielipolitiikkaan. Toimittaneet Hanna Lappalainen, 
Marja-Leena Sorjonen ja Maria Vilkuna. Suornalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1262, 
Tiede. Helsinki 2010. 441 s. 

Hel, me luetaan! 
- ruotsinsuomalainen 

lasten ja nuorten lukuprojekti 

Markus 
Lyyra 

Ruotsinsuomalaisten nuorten liitto oh 
jo pitkään halunnut kannustaa ruotsin-
suomalaisia lapsia ja nuoria lukemaan 
suomalaista kulttuuria käsittelevää suo-
menkielistä kirjallisuutta. Lukeminen 
on heippo tapa saada lasten ja nuorten 
mielikuvitus laukkaamaan, varsinkin, 
jos heillä ej ole kokemusta Suomes-
ta tai suomalaisesta kulttuurista. Kun 
Kielineuvostolle annettiin tehtäväksi 
jakaa syksyllä 2010 avustusta kansal-
listen vähemmistökielten elvytykseen, 
nuorten liitto lähetti sinne hakemuk-
sen ja sai myönnettyjen varojen turvin 
mahdollisuuden toteuttaa suunnitteilla 
olevan lukuprojektinsa. 

Hankkeen päämääränä oli tarjota 
ruotsinsuomalaisille lapsille ja teini-
ikäisille samaa kirjalhisuutta, jota suo-
malaiset samanikäiset lukevat Suomes-
sa. Koska meihlä ei ollut käsitystä siitä,  

minkälaista se on, otimme yhteyden 
Helsingin kaupunginkirjastoon, jossa 
kerroimme lukuprojektin tarkoitukses-
ta ja lasten ja nuorten kiehitaustasta. 

Ruotsinsuomalaisten lasten ja nuor-
ten suomen kielen taito vaihtelee suu-
resti. Jotkut puhuvat ja lukevat suju-
vasti, toisten kiehitaito taas on heikko. 
Projektin haluttiin innostavan kaikkia 
osahlistujia lukemaan, mutta sen tuli 
olla myös haastava, jotta hyvin suo-
mea osaavienkin lukutaito kehittyisi. 

Taloudehliset resurssit ohivat rajal-
liset, ja sopivaksi osahlistujamääräksi 
arvioitiin noin sataa. Yllätykseksemme 
äidinkielenopettajien ja nuorten hiiton 
jäsenyhdistysten osoittama innostus 
oli odotettua suurempaa. Kiertäessäni 
kouluissa ja yhdistyksissä kävi ilmi, 
että koulujen suomenkiehiset kirjat 
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olivat kirjastojen poistokirjoja 1970-
luvulta. Suomenkielisistä 2000-luvul-
la painetuista kirjoista oli rahapulassa 
olevissa jäsenyhdistyksissä ja kunnal-
lisissa kirjastoissa turha haaveihlakaan. 
Uusien kirjahankintojen tarve on siis 
suuri. Kun lapsia ja nuoria oli ilmoit-
tautunut mukaan lähes 150, muille ha-
lukkaille oli jo pakko ilmoittaa, ettei 
uusia osalhistujia vahitettavasti voitu 
ottaa vastaan. 

Sain aika kattavan kuvan siitä, mitö 
nykyalan ruotsinsuomalaiset nuoret 
haluavat lukea. 

Helsingin kaupunginkirjastosta saa-
mani kirjaluettelo apuna kyselin lasten 
ja nuorten kirjatoiveita, keskustehin 
äidinkielenopettajien kanssa, soittehin 
jäsenyhdistyksille ja sain aika katta-
van kuvan siitä, mitä nykyajan ruot-
sinsuomalaiset nuoret haluavat lukea. 
Jännitystä, jännitystä ja scifiä. Myös 
internetiä ja tekniikkaa käsittelevät 
kirjat ovat suosittuja. Esittäessäni 
kysymyksen hevoskirjojen tarpeesta 
ja kiinnostuksesta niihin, sain tytöil-
tä vastaukseksi vain tirskahduksia. 
Omassa nuoruudessani hevoskirjat 
ohivat muistaakseni suosittuja... Il-
meisesti aika on ajanut niiden ohi, 
mene ja tiedä? 

Kierroksen jälkeen tilasin satamää-
rin kirjoja Suomesta ja kävin jaka-
massa niitä yhdistyksille ja kouhuihle. 

Koulujen ja yhdistysten vastuuhen-
kilöihtä saamani palaute on ohlut pcI-
kästään myönteistä. Lapset ja nuoret 
ohivat lukeneet kirjoja mielehlään ja 
nuoret, joihle suomenkiehisten kirjojen 
lukeminen on ongelmatonta, ohisivat 
lukeneet useampiakin kirjoja. Monet 
nuoret innostuivat lukemaan suomek-
si, koska osa kirjoista oli selkokiehisiLi. 
Kannustimena toimi myös mahdo!-
hisuus päästä katsomaan suomalaisia 
elokuvia. 

Ruotsinsuomalaisten nuorten lii-
ton hukuprojekti Hej, me luetaan! on 
osoittanut, että kunnissa, kouluissa ja 
yhdistyksissä on huutava puha 2000-
huvulha ihmestyneestä lapsihle ja nuo-
rihle tarkoitetusta suomalaisesta kirjah-
hisuudesta. 

Vahitettavasti kaikki halukkaat eivät 
päässeet mukaan tähän projektiin, ja 
toiveena onkin, että voimme järjestää 
vastaavanlaisen hankkeen syksyl lä 
2011. 

Mitä tilaamihleni sadoilhe kirjoihle 
oikein tapahtui? Ne jäivät yhdistyksil-
le, kouluille ja opettajihle, jotta mah-
dohhisimman moni voisi lukea niitä 
vastaisuudessakin. 

Kirjoirtaju on Ruoisinsuonjalaisten nuorten 
Iii/on pciiisihreeri 

[i_ 	
53 
\ 
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Uudissanoja 

Kevaa n sa noja Kielitol m istosta 

Onko Suomessa tänö keväänä puhuttukaan muusta kuin politli-
kasta ia  käytetty sen mukaisia sanoja? Olihan täällä värikkäät 
eduskuntavaalit - la niiden lälkeenkin jatkui kiihkeä keskustelu 
Euroopan unionin rahoitusvaikeuksissa olevien maiden tukemises-
ta. Mutta nyt tulee kesö, keinukengät jalkaan ja menoksi! 

Riitta 
Eronen 

ERVV (lyh.) Euroopan rahoitusva-
kausväline, euroalueen väliaikaiset 
rahoitus vak au sj ärj este lyt 
(engi. EFSF, European Financial 
Stability Facility) 

some sosiaalinen eli yhteisöllinen 
medla (Internetissä esim. Facebook, 
Twitter ja blogit) 

somettaa toimia somessa eli sosiaali-
sessa mediassa 

jytky mm. 'jysäystä'ja 'suurta' 
tarkoittava suomen kielen murresana, 
joka levisi mediassa Timo Soinin 
käytettyä sitä perussuomalaisten 
huomattavasta vaalivoitosta ("tuli iso 
jytky") 

keinukengät, keinupohjakengät 
kaarevapohjaiset kengät, joiden käyt-
tämisen sanotaan edistävän tasapai-
noa ja auttavan kohentamaan kuntoa 

persu (arkityyliä) Perussuomalaisten 
jäsen tai kannattaja 

soinismi Perussuomalaisten puheen-
johtajan Timo Soinin sana tai sanomus 
(esim. jytky); myös hänen edustaman-
sa ajatusmaailma, soinilaisuus 

sote-ala sosiaali- ja terveysala 

toiminnantarkastaja pienten taloyh-
tiöiden ja yhdistysten hallitukseen va-
littava luottamushenkilö, joka korvaa 
entisen tilintarkastajan (tätä nimikettä 
laissa käytetään vain auktorisoiduista, 
ammattimaisista tilintarkastajista) 

usu (lyh.; slangia) = uussuoma-
lainen vakituisesti Suomessa asuva 
maahanmuuttaja 

Kirjoit tala on Kotimaisten kielten tutkitnuskes-
kuksen tut klja. 

01 ka isu 
Kieliviestin numeron 1/2011 sivulta 7 alkavaan Suomen kielen 
hallintoalueen laajentarnista koskevaan artikkeliin pujahti väärä 
kuukausi. Toisen kappaleen ensimmäisen lauseen tulee kuulua 
Hallintoalue perustuu 1. tarnrnikuuta 2010 voimaan tulleeseen, 
kansallisia vähemmistöjäja vähemmistökieliä koskevaan lakiin. 
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Suomea nytja Suomeksi! 
- miksi kampanjoita tarvitaan? 

Suomen kicltä sanotaan kansallisek-
si vähemmistökieleksi ja Ruotsin 
toiseksi suurimmaksi äidinkieleksi. 

Raija 	Mutta se, cttä suomi on saanut Ruot- 
Kangassalo sissa kansallisen vähemmistökielen 

statuksen, on asetettu usein kyseen-
alaiseksi - ruotsinsuomalaisethan ovat 
itse muuttaneet Ruotsiin Suomesta. Ja 
onko suomi edelleen Ruotsin toiseksi 
suurin äidiiikieli? Miksi on aloitettu 
sen tyyppiset kampanjat kuin Suomea 
nvt ja Suomeksi! 

JuIkisilIa paikoilla ruotsinsuomalaiset 
pysyttelivät hillaa eivätkä puhuneet 
suomea eivätkä ruotsia. 

Ruotsissa on käytetty suomea kauan. 
Vuoteen 1 809 saakka Suomi ja Ruotsi 
olivat olleet samaa valtakuntaa useita 
vuosisatoja. Mutta nykyisen Ruotsin ra-
jojen sisälläkin on käytetty kauan suo-
mea. Tukholma houkuttel i suomalaisia 
myöhäiskeskiajalta lähtien. Vanhin ny-
kyään toimiva suomalainen instituutio 
on Tukholman suomalainen seurakun-
ta. Se perustettiin vuonna 1533. Suo-
malaisia oli Tukholmassa 1700-luvuhla 
noin 20 prosenttia kaupungin väestöstä. 
Yhteisen valtakunnan aikana Ruotsissa 
oli useita suomalaisia vähemmistöjä, 
joista metsäsuomalaiset tunnettaneen 
parhaiten. Vuoden 1809 jälkeen muo-
dostui Norrbotteniin suonienkielinen 
vähemmistö, ja nykyään heidän kiel-
tänsä kutsutaan meänkieleksi. 

Nykyinen ruotsinsuomalainen vii-
hemmistö alkoi muodostua toisen 
maailmansodanjälkeen, kun Suomesta 
muutti sadointuhansin työvoimasiirto-
laisia Ruotsiin. Noin 700 000 suoma-
laisen arvioidaan ainakin tilapäisesti 
olleen Ruotsissa ja noin 500 000:n 
asuneen tiuällä pitkän aikaa. 

Suuren muuton myötii suomesta 
tuhi Ruotsin toiseksi suurin äidinkieli. 
Aidinkieleltään suomenkielisiä arvioi- 

daan olevan tälhii hetkellä noin 300 000. 
Kaikkien suomen kielen taitoisten hen-
kilöiden määrä on Iuonnollisesti paljon 
suurempi. Ensirnmäisen polven ruotsin-
suomalaiset, siis Suomesta muuttaneet 
henkijöt, ovat nykyään vähemmistönä, 
ja suurin osa ruotsinsuomalaisista on 
toista tai kolmatta polvea, joko Ruot-
sissa syntyneitä tai Suomesta pieninä 
lapsina muuttaneita. 

Vielä 60- ja 70-luvulla suomen kie-
len ja suomalaisuuden status oli Ruot-
sissa hyvin huono. Ruotsinsuornalaiset 
olivat hiljainen vähemmistö: julkisilla 
paikoilla he pysyttehivät hiljaa. He el-
vät puhuneet suomea julkisesti, jotta 
eivät ärsyttäisi valtaväestöä, eivätkä 
he puhuneet ruotsia, koska murtami-
sesta pystyi päättelemään heidän ole-
van suomalaisia. Noista ajoista suo-
men kielen ja suomalaisuuden status 
on kohonnut huomattavasti. 

Mutta mitä on tapahtunut suomen kie-
len taidolle vuosikymmenten kuluessa? 
Ensimmäisen polven ruotsinsuomalai-
set puhunevat suomea koko ikänsö. 
Mutta mitä heidän jälkeensä tapahtuu? 
Ketkii puhuvat suomea tulevaisuudes-
sa? Onko suomalaisiin esikouluihin ja 
kouluihin riittiivästi lapsia? 

Nuorten polvien suomen kielen taito 
huononee koko ajan, ja joissakin per-
heissä kiehi on vaihtunut kokonaan. 
On tavahlista, että vain perheen toinen 
vanhempi on suomenkiehinen, yleensä 
toisen polven ruotsinsuomalainen. Per-
heessä on tuolloin usein käytössä vain 
ruotsin kieli. On myös perheitä,joiden 
molemmat vanhemmat ovat suomen-
taitoisia toisen polven ruotsinsuomalai-
sia, mutta perheen ainut käyttökieli on 
ruotsi. Ruotsinsuomalaiset vaikuttavat 
edel leen ahiarvostavan kieltään ja kult-
tuuriaan; stigma ci ole vielä parantunut 
kokonaan. 

Tämä heijastuu mm. kouluoloissa: 
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suomenkieliset ja kaksikieliset koulu-
tusmahdollisuudet ovat olemattomat. 
Suomen kielen opetusta on käytännölli-
sesti katsoen vain peruskoulussa. Kaksi-
kielistä luokkaopetusta ej kunnallisissa 
peruskouluissa juuri ole, ja oppilasmää-
rät ovat useimmissa ruotsinsuornalai-
sissa vapaakouluissa laskussa. Suomea 
opetetaan jossain määrin ruotsalaisissa 
luokissa oleville lapsille, mutta ope-
tus on sijoitettu yleensä tavanomaisen 
koulupäivän ulkopuolelle, ja sitä anne-
taan useinkin eri koululla kuin oppilaan 
omalla. Kouluviraston tilaston mukaan 
Ruotsin peruskoulussa on kuluvana lu-
kuvuonna 8 525 äidinkielen opetukseen 
oikeutettua suomalaista oppilasta, ja 
heistä 3 755, ainoastaan 44 prosenttia, 
saa opetusta. Kouluvirasto ja Euroopan 
neuvoston vähemmistökielikomitea pi-
tävät kansallisten vähemmistöjen, siis 
myös suomen kielen, äidinkielenope-
tuksen tilaa huolestuttavana. 

Ruotsi on sitoutunut suojelemaan 
ja kehittämään kansallisia vähemmis-
tökieliä suomea, jiddiiä, meänkieltä, 
romani chibiä ja saamea. Niiden kat-
sotaan kuuluvan Ruotsin kansalliseen 
perintöön,ja Ruotsin on huolehdittava 
siitä, etteivät nämä kielet häviä maas-
ta. Jos suomen kielen tila on huoles-
tuttava, millainen on sitten muiden, 
paljon pienempien vähemmistökielten 
tila? 

Suomessa on meneillään kampanja 
Svenska nu. Sitä toteuttaa Hanasaaren 
ruotsalais-suomalainen kulttuurikes-
kus, ja sitä tukevat sekä Ruotsin että 
Suomen valtiot. Kampanja on suun-
nattu suomenkieliselle enemmistöl le 
ja se on käynnissä suomenkielisis-
sä kouluissa. Tarkoituksena on, että 
enemmistö innostuisi enemmän ruot-
sin kielestä. Kampanjan sanotaan saa- 

neen hyvin myönteisen vastaanoton. 

Suomen kielen elvyttämiseksi Ruot-
sissa on aloitettu mm. kaksi isoa kam-
panjaa. Toinen on Svenska nu -kam-
panjan peilikuva, nimeltään Finska 
nu, suomeksi Suomea nvt, ja sitä ve-
tää Ruotsalais-suomalainen kulttuu-
rirahasto. Kampanjan kohderyhmänä 
ovat suomalaistaustaiset, ruotsalaista 
koulua käyvät lapsetja nuoret. Toinen 
kampanja on nimeltään Suo,neksi! Sitä 
vetää Ruotsinsuomalaisten keskusliit-
to, ja sen kohderyhmänä on ruotsin-
suomalainen vähemmistö yleensäkin. 
Näiden kampanjoiden tulisi saada tu-
kea! 

Suomi, Ruotsin toiseksi suurin äi-
dinkieli, tulee säilyttää Ruotsissa. 
Ruotsinsuornalaisten tulee sekä vä-
hemmistöryhmänä että yksilöinä osal-
taan elvyttää suomen kieltä. Kaikkien 
ruotsinsuomalaisten, jotka haluavat 
säilyttää suomen kielen taitonsa elä-
vänä, tulee käyttää suomea mahdolli-
simman monella käyttöalueella. Jotta 
suomen taito siirtyisi lapsille, täytyy 
ruotsinsuomalaisten käyttää johdon-
mukaisesti suomea lastensa kanssa ja 
sijoittaa lapsensa - jos mahdollista - 
suomen- tai kaksikieliseen päivähoi-
toon ja kouluun. 

Kielenvaihtoprosessi tulee pysäyt-
tää. Ruotsinsuomalaisen tulee siirtää 
suomen kielen taito edelleen, niin että 
suomen kieli elää Ruotsissa tulevai-
suudessakin. Meidän täytyy kuulla, 
puhua, lukea ja kirjoittaa suornea nyt, 
meidän täytyy sanoa asiat suonieksi! 

Kirjoittaja on Kielinein'oston kielenhuoltaja ja 
vähemmistökielikoordinoija. Hän piti sa/non-
sisältäisen esiu'l,nän Kie/ineuvoston päivässä 
12.5.2011 

wi 

14 - Kieliviesti 2 9  2011 



Toimintaympäristöanalyysi 
- hyvä tietopaketti 

Kielen ja kansanperinteen tutkirnus-
laitos on saanut hallitukselta tehtii-
väkseen selvittää vuosittain toimin- 

Paula 	takertomuksensa yhteydessä Ruotsin 
Ehrnebo 	kielten tilannetta ja kehitystä. Selvi- 

tystä nimitetään toimintaympäristö-
analyysiksi. Virastossa tärnä tehtävä 
on annettu Kielineuvostolle. Tarkas-
telen tässä artikkelissa muutamia vuo-
sien 2009 ja 2010 analyyseissä esille 
otettuja seikkoja. 

Toimintaympäristöanalyyseissä on 
valittu muutama kielenkäytön ala, joita 
tarkastellaan perusteellisesti. 	

-- 

Ennen vuotta 2009 tehdyissä kah-
dessa analyysissä käsiteltiin Ruotsin 
kielten koko kirjoa ja havaittavissa ole-
via kehityssuuntauksia. Sen lisäksi pe-
rehdyttiin systemaattisesti muutamiin 
kielenkäytön aloihin, kuten tutkimus 
ja korkeakouluopetus, kielenhuolto, 
tuikkaus ja kääntäminen, työelämä ja 
joukkoviestintä. Mutta koska Ruotsis-
sa käytetään yli kahtasataa kieltä, tät-
laisesta käsittelytavasta tulee väkisin 
melko pintapuolinen. 

Uusi tarkastelutapa 
Vuosien 2009 ja 2010 toimintaympä-
ristöanalyyseissä on valittu muutama 
kielenkäytön ala, joita tarkastellaan 
perusteellisesti 

Vuoden 2009 analyysissä seloste-
taan lyhyesti kansallisten vähemnils-
tökieltenja ruotsalaisen viittomakielen 
asernaa, äidinkielenopetusta, ruotsia 
toisena kielenä, englantia peruskoulun 
ja lukion opetuskielenä sekä reaktiolta 
kielilakiin. Sen lisäksi on otettu erityi-
seen tarkasteluun kaksi alaa: 

korkeakouluopetus ja tutkimus ja 
verkossa annettavan tiedotuksen 

esteettömyys monikielisestä perspek-
tiivistä. 

Myös vuoden 2010 analyysi on 

kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa 
kuvataan ja selvitetään Ruotsin kieliti-
lannetta vuonna 2010 tarkastelernalla 
rnuutamia kielenkäytön alojaja selos-
tamalla tärkeitä tapahtum la ja mahdol-
usla kehityssuuntauksia. Toinen osa 
käsittelee kuurojen ja kuulovammais-
ten lasten kielitilannetta. 

Tämäntyyppinen muutarnaan kie-
lenkäytön alaan keskittyminen on ol-
lut hyvä ratkaisu. Valittuihin aloihin 
pystytään perehtymään kunnolla, ja 
pitkällä aikavälillä saadaan kattava 
kuvaus kielten asemasta ja kehityk-
sestä. 

Mihin puututaan 
Ruotsin kielipolitiikasta puhuttaes-
sa on usein valitettu kielitilastoinnin 
puuttumista. Se otetaan esille myös 
vuoden 2009 analyysissä. Tilastojen 
pu uttuminen vaikeuttaa viranomaisten 
mahdollisuuksia arvioida esimerkiksi, 
mitä vähemmistökielten elvyttämisek-
si pitäisi tehdä ja mitä informaatiota 
tulisi antaa eri kielillä. Tässä viitataan 
viisaasti myös Euroopan neuvoston 
useita kertoja esittämään kritiikkiin. 
Jos tällaista kritiikkiä tulee vuosi toi-
sensa jälkeen muualtakin kuin Kjell-
neuvostosta, Ruotsin viranonlaisten 
on ryhdyttävä rniettimään, miten vä-
hemmistökielten puhujat voitaisiin 
kartoittaa. 

Uusien lakien vaikutus 
Sekä kielilaki että vuonna 2010 vol-
maan tullut laki kansallisista vähem-
mistöistä ja vähernmistökielistä ovat 
lisänneet vähemmistökielten näky-
vyyttä. Toistaiseksi on tosin vaikea sa-
noa, mitä tämä merkitsee käytännös-
sä. Vuonna 2009 järjestetyt lukuisat 
merkkivuoden 1809 tilaisuudet lisäsi-
vät suomen näkyvyyttä. Ruotsinsuo-
malaisten entistä suurempi kiinnostus 
kieltään ja kulttuuriaan kohtaan ilmeni 
monissa kunnissa niln, että ruotsinsuo- 
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malaiset tekiviit aloitteita kotikuntansa 
liittärniseksi suomen kielen hallinto-
alueeseen. Ruotsinsuornalaisten lasten 
osallistuminen äidinkielenopetukseen 
on huomattavasti vähiisempää kuin 
monien muiden kieliryhmien. Kehitys 
on tosin kääntynyt hiernan myöntei-
sempään suuntaan. Vaikeuttava seikka 
on, että oppilailta vaaditaan suomen 
kielen perustavaa taitoa, jotta he voi-
sivat osallistua opetukseen. Kaikki 
kunnat eivät kylläkään noudata tätä 
määräystä. Lainsäädännössä on selvä 
puute. Kielilain mukaan yhteiskunnan 
on annettava vähemmistöön kuulu-
valle mahdollisuus oppia, kehittää 
ja käyttää äidinkieltään. Missä tämä 
mahdollisuus voisi toteutua, ellei kou-
lussa? Tämä kannattaa ottaa esille seu-
raavienkin vuosien analyyseissä. 

Korkeakoulujen ja 
tutkimuksen kieli 
Viime vuosina on kiinnitetty huomiota 
korkeakouluissa ja tutkimuksessa me-
neillään olevaan kielenvaihtoprosessiin. 
Englanti valtaa alaa sekä opetuksessa 
että julkaisuissa. Ruotsinkielisten väi-
töskirjojen osuus on vähentynyt 1900-
luvun puolivälistä alkaen. Kielineu-
voston tekemän tutkimuksen mukaan 
87 prosenttia kaikista väitöskirjoista 
kirjoitetaan englanniksi, 12 prosenttia 
ruotsiksi ja vain yksi prosentti muilla 
kielillä. Mutta englannin osuus ej ole 
lisääntynyt vain ruotsin kustannuksella, 
vaan etenkin saksan osuus on laskenut 
jyrkästi. 

Myös eri aineiden välillä on merkittä-
viä eroja. Luonnontieteissä, tekniikassa 
ja lääketieteessä ylivoimaisesti yleisin 
julkaisukieli on englanti, kun taas yh-
teiskuntatieteissä, oikeustieteessä ja 
kielitieteessä ruotsi ja englanti ovat lä-
hes yhtä yleisiä. 

Kielineuvosto ej vastusta englannin 
käyttämistä väitöskirjoissa, mutta nu-
hin on ehdotettu kattavia ruotsinkieli-
siä tiivistelmiä. TälIä tavoin halutaan 
varmistaa ruotsinkielisen terminologi-
an säilyminen ja kehittyminen, mikä 
on välttämätöntä, ettei ruotsi katoa ky-
seisiltä tieteenaloilta. 

On mielenkiintoista todeta, että ruot-
sinkielisiä tiivistelmiä on eniten lää-
ketieteessä ja luonnontieteissä. Mutta 
yliopistojen välillä on suuria eroja. 
Lundin yliopistossa yli 50 prosentissa 
englanninkielisistä väitöskirjoista on 
ruotsinkielincn tiivistelmä, kun osuus 
esimerkiksi Tukholmassa on vain nom 
20 prosenttia. 

Noin viidesosa kaikesta korkeakou-
luopetuksesta on englanninkielistä ja 
sitä annetaan myös perustasolla. En 
aineiden välillä on suuria eroja: tek-
niikan opetuksesta lähes puolet on 
englanninkielistä, yhteiskuntatieteis-
sä nom neljännes ja luonnontieteissä 
nom viidennes. Tämä vaikuttaa aika 
luonnolliselta, kun otetaan huomi-
oon alojen kansainvälisyys. Samalla 
on kuitenkin muistettava, että vaikka 
opetus on englanninkielistä, kaikilla 
aloilla olisi pyrittävä tiettyyn rinnak-
kaiskielisyyteen, kaikkien tutkijoiden 
tulisi julkaista tutkimustuloksiaan 
myös ruotsiksi. Jotta tämä olisi mah-
dollista, eri tieteenalojen ruotsinkielis-
tä terminologiaa on kehitettiivä, sitä on 
oltava saatavilla ja sitä on käytettävä. 

Verkko esteettömäksi 
EU:n ja Ruotsin hallituksen tavoittee-
na on ollut, että verkossa olevien tie-
tojen ja palvelujen tulisi olla kaikkien 
saavutettavissa vuonna 2010. Kieli-
neuvostossa on selvitetty, miltä tilan-
ne näytti 2009 etenkin monikielisestä 
näkökulmasta. Analyysissä todetaan, 
että viranomaiset eivät juuri ole so-
peuttaneet verkkosivujaan niiden tar-
peisiin ja oikeuksiin,joiden äidinkieli 
on niuu kuin ruotsi tai jotka kuuluvat 
kansallisiin vähemmistöihin. 

Kartoituksesta ilmenee myös, että 
vaikka Ruotsi kuuluu internetin käytön 
kärkimaihin, runsas neljännes maan 
asukkaista ci käytii internetiä. Korkea 
ikä, alhainen koulutustaso ja pienet 
tulot lisäävät riskiä jäädä internetin ul-
kopuolelle. Käyttöä vaikeuttavat myös 
lukihäiriöt ja erilaiset toimintarajoit-
teet. Digitaaliset ja kielelliset kuilut 
kasvavat. Tätä on pyrittävä estämään 
lisäärnällä koulutusta,jotta kaikki sai-
sivat riittävät edellytykset käyttää in- 
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teriietiä, ja antamalla informaatio sel-
laisessa muodossa, että se on nykyistii 
paremmin kaikkien saavutettavissa. 

Analyysissä on useita ehdotuksia, 
joiden toteuttaminen voisi parantaa 
internetin toimivuutta monikielisestLi 
perspektiivistä. Muutama esimerkki: 

- lnternetiä varten on laadittava kie-
lipolitiikka, jossa lähtökohtana ovat 
kielilaki, vähemmistökielilaki ja muut 
kielen kannalta tärkeät lait. Sen täytyy 
puolestaan johtaa konkreettiseen toi-
mintaohjelmaan. 

- Monikielisyyttä ja kielitaitoa on 
korostettava rikkautena. 

- On huolehdittava siitä, että ver-
kossa olevan tiedon kielellinen taso 
on hyvä. 

On luotava monikielistä termino-
logiaa. 

Selkeä virkakieli ja kielilaki 
Kielilaki tull voimaan heinäkuussa 
2009, ja koska Kielen ja kansanperin- 

teen tutkimuslaitoksen tehtLivänii on 
seurata lain toteuturnista, on luonnol-
lista, että sitä selvitetään vuoden 2010 
analyysissä. 

Kielilain mukaan julkisessa toimin-
nassa käytettävän kielen on oltava 
huoliteltua, yksinkertaista ja ymmär-
rettävää. Viranomaisten on siis kiinni-
tettävä huomiota kielenkäyttöönsä ja 
työskenneltävä systemaattisesti selkeän 
virkakielen hyväksi. Ruotsi on pitkään 
ollut selkeän virkakielen kehittämisen 
edelläkävijä, josta monet muut maat 
ovat ottaneet mallia. Mutta aina on pa-
rantamisen varaa. Kielineuvosto lähetti 
syksyllä 2009 Ruotsin viranomaisille, 
kunnille ja maakäräjille kyselyn, jon-
ka avulla haluttiin saada tietoja viran-
omaisten työstä selkeän virkakielen 
hyväksi. Kaksi kolmasosaa vastan-
neista (runsas puolet kyselyn saaneis-
ta) ilmoitti, että ne ovat kahden viime 
vuoden aikana toimineet virkakielen 
selkiyttämiseksi. Suuri osa vastasi 
myös, että kielilaki on edistänyt virka- 
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kielityötä. Mutta samalla todettiin, että 
tarvittaisiin enemmän tietoa siitä, mitkä 
kielilain määräyksistä koskevat myös 
kansallisia vähemniistökieliä. 

Kansalliset vähemmistökielet 
Laki kansallisista vähemmistöistä ja 
vähenirnistökielistä on tietysti merkit-
tävä seikka. Suomen kielen hallinto-
alueen tuntuva laajentaminen vuoden 
alussa ja uusien kuntien Iiittyrninen 
hall intoalueeseen vuoden aikana ovat 
vaikuttaneet myönteisesti koko maas-
sa. 

Vähemmistöjen kannalta on ilah-
duttavaa. että Kielineuvosto teki syk-
syllä 2010 yhteistyössä Sifon kanssa 
kyselyn kansallisia vähernmistökieliä 
koskevista tiedoista. Kysymyksiä oh 
kaksi: 

Tiedätköjonkin tai joitakin Ruotsin 
viidestä kansall i sesta vähenimistökie-
lestä? 

Kuinka tärkeänä pidät näiden kiel-
ten säilyttämistä, niin että ne pysyvät 
elävinä Ruotsissa? 

Useampi kuin joka neljäs ej pystynyt 
mainitsemaan ainuttakaan kysejsistä 
kiel istä. Tietämättömyys oli suurinta 
nuorten keskuudessa, 47 prosenttia 
15-29-vuotiaista ej tuntenut yhtään 
vähemmistökiehtä. Yksj syy on, että 
vähemmistökielet ovat näkymättömiä 
yhteiskunnassa, mutta tulos osoittaa 
myös, että koulu ej ole kyennyt le-
vittämään tietoa vähemmistöjstä ja 
vähemmistökielistä, vajkka se kuuluu 
koulun tehtävjjn. Kjelteistä on lisäksi 
se, että vähemmistöjä koskevat uutiset 
yhittävät erittäln harvoin ruotsinkieli-
sen median uutiskynnyksen. 

Suomi 
Suomen kieltä käsitellään useassa 
kohdassa, mutta yksinomaan suomea 
koskeva osuus on varsjn lyhyt. Sjjnä 
esitehlään lähinnä muutamia ruotsin-
suomalaisen kulttuurin osa-alueita, 

mm. eräitä Sjsuradjon ohjelmia. Oh-
sin kajvannut enemmän tietoja radjo- ja 
televisio-ohjelmista yleensä. samoin 
Sheriffin lisäksi muistakin lehdjstä. 
Myös suurj kjjnnostus suomen kielen 
opiskeluun erilaisilla iltakursseilla olisi 
ohlut hyvä ottaa mukaan. Vajkka kan-
sallisia vähemmistökieljä ej voj verrata 
keskenään, niistä olisi tämäntyyppisissä 
selvityksissä pyrittävä kertomaan saman 
kaavan mukaan. 

Kuurot ja kuulovammaiset 
lapset 

Ruotsalainen vi jttomakjeli rjnnastetaan 
usejn kansallisjjn vähemmjstökieljjn, 
mutta silti vjjttomakielestä tjedetään 
mahdolljsestj vielä vähemmän kujn 
vähemrnistökjehistä. Kuurot ja kuu-
lovammajset pääsevät harvoin esihhe 
julkisessa keskustelussa. Siksi onkjn 
myönteistä, että kuurojen ja kuulovam-
maisten lasten tilannetta käsitellään 
hyvin perusteellisesti ja että erityistä 
huomiota kiinnitetään viittomakiehisen 
esikouluympäristön saatavuuteen. 

Analyysi antaa erittäin hyvän yleis-
kuvan viittomakielen historiasta ja kuu-
rojen opetuksessa käytetyistä menetel-
mistä. On myönteistä, että kuurojen 
ja kuulovammaisten lasten tilannetta 
valotetaan ja että pohditaan, miten en 
ratkaisut saattavat vaikuttaa heidän tu-
levaisuuteensa. Lasten vanhemmihle on 
annettava perusteelliset tiedot, mutta 
erityisen suuri vastuu on yhteiskunnan 
päättäjillä. Viittomakieltä koskeva osa 
on minusta niin tärkeä, että sen tuhisi 
kuulua monen eri alan koulutukseen. 

Eduksi vähemmistökielille 
Kansalliset vähemmistökielet ovat tär-
keä osa Ruotsjn kielten kirjoa ja siksi 
on ilahduttavaa, että vähemmistökie-
let otetaan analyysissä esjlle varsin nä-
kyvästi. Myös niiden tulevaisuudesta 
kannetaan huolta. Toisessa analyysis-
sä todetaan, että kansallisia vähem-
mi stökiehiä, ruotsalaista viittornakieltä 
ja ruotsia varten on kehitettävä kieli-
teknologiaa ja että kiel iresurssien saa-
tavuutta on parannettava, jotta kielet 
voivat kehittyä ja jotta niitä voidaan 
käyttää myös internetissä, jos todella 

VähernmistöIä koskevat uusetylittävät 
eriftäin harvoin ruotsinkielisen median 
uutiskynnyksen.  
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tarkoitetaan, että kieliä on suojeltava parissa työskentelevälle virkamiehelle 
ja edistettävi. Se on selkeii kanrianot- 	ja poliitikolle. Ja heidt pitäisi velvoit- 
to,josta on etua vähemmistökielille. 	taa lukernaan se tarkkaan. 

Yrnpäristöanalyysi Iähetetään hal-
litukselle, mutta minusta se pitäisi 
lähettää myös jokaiselle kieliasioiden 

Kirjoittaja on entinen suo,nen kielen lehiori ja 
kielenhuoltaja. 

12 

Ruumis val keho? 

Taru 
Kolehmainen 

Yksi kielenkäytön kestoaiheista on 
kysymys sanojen keho ja ruu/nis käy-
töstä: eikö elävästä ruurniista pitäisi 
käyttää aina sanaa keho ja rajata ruu-
mis kuolleen merkitykseen? Näinhän 
ej kielenkäytön ohjeiden mukaan ole: 
ruumis rnerkitsee edelleen myös elä-
vää eliniistöä. Tässäjutussa kerrotaan, 
miten keho-sana tuli kieleen ja miten 
sen käyttöönotto horjutti ruum is-sa-
nan merkitystä. 

sanaa kaho. Yhteisessä kcskustelussa 
sana rnuuttui kuitenkin lopulta keho-
muotoon, jota voitiin kielen kannal-
ta paremmin perustella. Sana löytyy 
Lönnrotin sanakirjasta (1 880-luvulta), 
jossa kehä-sanan synonyyrnina maini-
taan keho; molernpien merkitykseksi 
esitetään mm. 'kropp' (tosin "slagtad" 
eli 'teurastettu'). Tärkeärnpänä perus-
teena oli kuitenkin viron sana keha, 
jonka merkitys on nimenornaan 'elävä 
ruurn is'. 

Kehon synty 
Sana ruumis on alusta lähtien kattanut 
sekä elävän että kuolleen elirnistön 
merkityksen. Kirjallisia todisteita siitä 
on Agricolasta (1500-luvulta) lähtien. 
Lääketieteen piirissä alkoi kuitenkin 
1900-luvulla esiintyä ajatus, että olisi 
tarkoituksenmukaista pystyä määräta-
pauksissa erottamaan toisistaan elävä 
ja kuollut ruurnis ja antamaan niille 
ornat nimitykset. 

Sopivaa sanaa Iienee rnietitty monet-
la taholla. Vuonna 1945 anatornian pro-
fessori Niilo Pesonen otti yhteyttä kie-
litoirniston hoitajaan Hannes Teppoon 
ja ehdotti elävän ruurniin vastineeksi 
aivan teoreettista tietä keksirnäänsä 

Ruumiin kuoletus ja elvytys 
Keho-sana ornaksuttiinlääkäripiireissä 
nopeasti käyttöön: se on lyhytja luon-
teva sana ja täytti tärkeän rnerkitysau-
kon. Mutta niin kuin hyvälle sanalle 
helposti käy, se ei jäänyt vain lääke-
tieteen termiksi vaan levisi pian myös 
suuren yleisön käyttöön. Uusi sana 
alkoi horjuttaa ruumis-sanan asernaa 
sekä elävää että kuollutta elimistöä 
tarkoittavana y!äkäsitteenä. Yleisessä 
kielitajussa ruumis asettui keho-sanan 
vastakohtapariksi eli 'kuolleen' mer-
kitykseen. 

Yleiskielen kannalta tählainen kä-
sitteiden sekaannus johti jopa sellai- 
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seen luuloon, ettei ruumista saisi enää 
käyttää 'elävän' merkityksessä. Tässä 
vaiheessa ylin kielenhuoltoelin, Suo-
malaisen Kirjallisuuden Seuran kieli-
valiokunta, antoi 1948 julkilausuman, 
jossa korostettiin perinteisen ruumis-
käsitteen säilyttämisen tärkeyttä yleis-
kielessä. Jotta ruumiin siirtyminen ke-
hon vastakohtapariksi voitaisiin estää, 
valiokunta ehdotti käsitejärjestelmän 
tyhjäksi jääneelle paikalle eli 'kuol-
leen ruumiin' merkitykseen sanaa 
kalnio. Se oli muovattu ylätyylisestä 
ka/ma-sanasta, joka merkitsee kuole-
maa; joissain lähteissä sillä on myös 
'vainajan' ja 'ruumiin' merkitys (vrt. 
kalmanhaju, kalmankalpea). Ka/mo 
ej kuitenkaan ottanut tuulta toivotulla 
tavalla. 

Vaikka lääkärit ottivat keho-sanan 
innokkaasti vastaan, kirjallisissa pii-
rejssä huolestuttiin siitä, mitä ruuinis-
sanan "kuolettaminen" merkitsi sji-
henastiselle kirjallisuudelle. Runoilija 
V. A. Koskenniemi pyysikin, että kie-
litoimisto ottaisi "keho-sanan tarpeel-
lisuuden ja suotavuuden käsittelyn 
alaiseksi". Kiel itoimiston uusi johtaja 
Matti Sadeniemi laati 1949 julkilausu-
man, joka julkaistiin monissa päivä-
lehdissä otsikolla "Ruumis - elävänä 
tai kuolleena" Hän pohtii siinä keho-
sanaa näin: 

"Sellaisenaan uusi termi ci ohisi 
huono, mutta kun on osoittautunut, 
että sen yleistyminen pyrkii paina-
maan vanhan ruumis-sanan vain kuol-
lutta ruumista merkitsemään, se kos-
kee arvoihin, joiden hukkaantuminen 
ej voi olla herättämättä huolestumista 
niissä, joille yleiskielemme traditio 
on kalhis. Jos nimittäin tuhlaan siihen, 
että uudelle polvelle ruumis merkit-
see lähinnä vain kuollutta ruumista, 
koko tähänastinen kirjalhisuutemme, 
jossa ruumis verrattomasti useammin 
esiintyy elävän kuin kuolleen ruumiin 
merkityksessä, on tässä suhteessa van-
hentunut." 

Todisteeksi Sadeniemi esittää kir-
jahlisuudesta esimerkkejä: "ruumis ja 
sielu lepäävät", "ruumiin ja hengen 
puolesta", "terve sielu terveessä ruu- 

miissa". Ohimennen hän heittää epäi-
lyksen, "ohiko erityinen elävän ruu-
mun nimitys edes lääkärien kielessä 
todelhisen tarpeen vaatima". 

Lehtikeskustelua kehosta 
Keho-sanasta sukeutui 1940-luvun 
lopuhla vilkas lehtikeskustelu. Uu-
den Suomen pakinoitsija Olhi (Väinö 
Nuorteva) vainusi heti herkulhisen ai-
heen ja kirjoitti yhden hersyvimmistä 
pakinoistaan (31 .10.48). Hän pohtii 
sund ruumis—keho-kysymystä"eläi-
mehhiseltä kannalta": Keho vai ruho? 
Voidaanko lehmän ruhosta tietää, 
onko se "ammuva ruho vai ammuttu 
ruho"? Olhi tuo taitavalla ironiatla ilmi 
miehipiteensä.joka kohdistuu "kielen-
uudistajiin". 

Saman lehden Lippa puolestaan ir-
rottelee näin (3.4.49): "Tässä minä 
olen senkin suhteen koettanut uskohli-
sesti ahertaa, unohtaa vanhan ruumii-
ni, johon sentään ohin jo niin tottunut, 
vaihtaa Ruumiin ikävän Kehon kai-
puuseen, kammoksua ruumiinhiikun-
toaja ylimalkaan lyödä heti halolla eli 
äksärivilhä päähän koko tuota vanhaa, 
mätää sanaa, niin pian kuin se vain va-
hingossa uskalsi putkahtaa esihle kir-
joittelussani. Ja nyt, nyt on sekin ollut 
turhaa." 

Eräät kirjaihijatkin ottivat kantaa 
keho-sanaan. Kansan Kuvalehden 
haastattelussa (16/49) Mika Waltari 
maistelee keho-sanan tyylisävyä ja 
on havaitsevinaan sund "koomilhisen 
vivahduksen". Hänen mukaansa keho-
sanaa käytetään pyrittäessä"jonkin-
laiseen teeskentelevän reipastelevaan 
sanontaan". Keho tuhisi rajoittaa vain 
lääketieteell iseen sanastoon. Sen si-
jaan sana kairno on Waltarin mielestä 
"soinniltaan täyteläinen ja vivahduk-
sekas". Hän kertoo käyttäneensä sitä 
muutaman kerran romaanissaan Mi-
kael Karvajalka; kehoa hän ej ole tar-
vinnut kertaakaan. 

Valtaosassa 1940-luvun kirjoituksis-
ta vastustettiin kehoa ja ruumiin mer-
kityksen rajaamista kuohleeseen. Ylei-
sen mielipiteen huomasi mm. siitä, 
että kun "Radiolääkäri" oli ohjelmas- 
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saan käyttänyt keho-sanaa, se kirvoitti 
heti monta sitä vastustavaa kirjoitusta, 
jonkin kyllä puolestakin. 

Keho ja ruumis nykykäytössä 
Kiista vaimeni 1950-luvun alussa. 
Keho otettiin mukaan Nykysuomen 
sanakirjan 1. osaan (1951), kielilauta-
kunnan kannan mukaisesti selitettynä: 
"vars. lääketieteessä: elävän ihmisen 
(t. eläimen) ruumis; vastakohta: kai-
mo". Sanakirjaan pääsy vakiinnutti 
kehon "viralliseksi" sanaksi. Toisaal-
ta sanakirja vahvisti sanan ruumis iki-
aikaisen merkityksen: ruumis voi olla 
kuoliut tai elävä. 

Silloin täl Iöin ruumiista ja kehosta 
kysytään vieläkin kiel ineuvonnasta. 
Lähinnä on haluttu varmistaa tai pa-
heksua, että ruumis on edeileen dos-
sa. Mutta kehokin eläd - mm. sanois-
sa kehonrakennus, kehonkieli (myös 
ruumiinkieli) ja kehonkaava. Näyttää 
siltä, että viime aikoina keho-sanan 
asema on jopa vahvistunut etenkin 
ulkomuodon hoitoon (ja palvontaan!) 
liittyvissä yhteyksissä. 

Ki,-joittaja on Kotirnaisten kielten tutkirnuskes-
kuksen tutkija. 

Suomen kieli työssä 

Ruotsinsuomalainen kunnan- 
neuvoksena 

Marja 
Räihä 

Efla Bromme on Upplands Väsbyn 
kunnanneuvos. Vuonna 1952 perus-
tettu kunta kasvoi ja kehittyi myös 
40-60-luvul la suomalaisten maahan-
muuton ansiosta. Aluksi suomalaisia 
tull metalliteollisuuden palvelukseen, 
ja varsinkin Maraboun suklaatehtaan 
tuitua paikkakunnalle sinne värvättiin 
työvoimaa Suomesta. Kunnan 39 000 
asukkaasta 16 prosenttia on suoma-
laissyntyisiä. 

Tuikkitoiminta 
Eila Bromme kertoo työskennelleensä 
tulkkina 60-70-luvun suuren muutto-
aallon jälkeen osa-aikaisesti. 

- Tuikkipalvelu toimi hyvin, mutta 
kysyntä väheni 90-luvulle tultaessa,  

hän toteaa ja jatkaa kertomalla, että 
tulkin ammatista hän luopui vuonna 
1985, kun hän alkoi osallistua politiik-
kaan aikaisempaa aktii vi semmin. 

- Olen tosin toiminut tulkkina esi-
merkiksi silloin, kun ystävyyskuntam-
me Elimäki on ollut vierailulla. Suo-
men kielen taidosta on oliut hyötyä 
oman kunnan esitteiemisessä. 

Suomenkielisten tarpeet 
Upplands Väsby liittyi suomen kie-
len hallintoalueeseen 1. tammikuuta 
2010. Kunnanvaltuuston päätös Iiitty-
misestä oli yksimielinen. Ella Brom-
me on kuntaan perustetun yhteistyö-
ryhmän puheenjohtaja. Muita jäseniä 
ovat kaksi muuta poliitikkoa, ruotsin- 
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kielinen opposition edustaja ja toinen, 
suomenruotsalainen, suomen kieltä 
ymmärtävä kunnanneuvos. Lisäksi 
ryhmässä on Suomi-seuran puheen-
johtaja, paikallisen suomenkielisen 
eläkeläisyhdistyksen puheenjohtaja. 
Ruotsinsuomalaisen koulun rehtori ja 
suomenkielisen seurakuntatyön pap-
p'. Järjestöjen edustajat ovat suomen-
kielisiä ja yhteistyöryhmässä keskus-
tellaan suomenkielisten tarpeista. 

Päällimrnäinen asia työryhmässä on 
vanhustenhuolto. Suomesta muuttaneet 
ovat ikääntyneitä, joten suomenkielisen 
vanhustentalo-osaston perustamisesta 
tehtiin päätös viime vuonna. Nyt yh-
teen vanhustentaloon on saatu sinival-
koinen osasto,jonne rakennettiin sauna 
yhteistyössä Sigtunan kunnan kanssa. 
Osaston kahdeksasta paikasta joka kol-
matta tarjotaan aina Sigtunan kunnan 
suomenkielisille. Juuri nyt suomenkie-
listen paikkojen tarve ej vielä ole kovin 
suuri kummassakaan kunnassa. 

Poliitikot ovat yleensä olleet yhtä 
mieltä siitä, että suomenkielistä van-
hustenhoitoa on järjestettävä sitä halua-
ville, ja he ovat suhtautuneet myöntei-
sesti siihen, että vanhustenhuollossa ja 
muillakin kunnan toimialoilla on suo-
menkielistä henkilöstöä. Tänä vuonna 
tehdään uusi henkilökuntakartoitus 
suomen kielen taitoisten löytämiseksi. 
Kunnan eläkeläisneuvoston puheen-
johtajana Eila Bromme on mielissään 
si itä, että monet kotipalveluyrittäjät 
tarjoavat erityisesti suomenkiel istä pal-
velua. 

Hallintoalueesta pitää 
muistuttaa 
- Kun esimerkiksi kunnanhallitukses-
sa ja kunnanvaltuustossa käsitellään 
asioita ja tehdään päätöksiä, on hyvä, 
että voin olla muistuttamassa kunnan 
kuuluvan suomen kielen hallintoalu-
eeseen, ettei se vaan unohdu. Suomen-
kielisiä palveluja on tarjottava niitä 
toivoville; vastuu suomenkielisistä 
asukkaista on kirjattu kunnan moni-
vuotissuunnitelmaan. Ajan aktiivisesti 
suomenkielisten asioita ja muistutan, 
että he ovat olleet rakentamassa Upp-
lands Väsbytä. 

Tänä vuonna perustetussa uudes-
sa asiakasneuvontapisteessä kunnan 
asukkaita palvelee suomea, ruotsia ja 
meänkieltä puhuva tiedottaja. Tekeillä 
on esite,jolla hallintoalueeseen kuulu-
minen saatetaan kaikkien kuntalaisten 
tietoon. 

Tiedotusta suomeksi 
Eila Bromme kertoo kunnan verkkosi-
vuston uudistamisesta. Se saatiin pää-
osin valmiiksi huhtikuun alussa, mutta 
suomalaisen sivuston uudistaminen 
on vielä kesken. Valmistuttuaan se on 
täysin suomenkielinen. 

Ehkä kunnan etusivulle tulee Suo-
men lippu tai muu ikoni, josta siv usto 
aukeaa. Ennen suomenkielinen tiedo-
tus oli samassa paikassa ruotsinkiehi-
sen kanssa, mutta tarvitsernaansa tie-
toa ei ollut kovin helppoa löytää. 

Hän pystyy tiedottamaan verkkosi-
vustolla ajankohtaisista asioista, kuten 
hiljakkoin veroilmoituksen jättämi-
sestä. 

- Käytäntö muuttui tänä keväänä, 
kun verovirasto kielsi veroilmoitusten 
jättämisen kunnantalolle, kuten aikai-
semmin oli tehty. Oli tärkeätä saada 
tieto muutoksesta kotisivulle myös 
suomeksi. 

- Olen tiedottanut myös Suomen 
vaaleista kirjoittamalla paikahliseen 
lehteen suomeksi. Muistutin suomalai-
sia, että he kävisivät äänestämässä, ja 
kerroin, missä äänestyspaikat ohivat. 

Eila Bromme on aikaisemminkin 
kirjoittanut äänestämisen tärkeydes-
tä suomeksi. Paikalhinen lehti Mitt i 
Väsby julkaisee myös suomenkiehisiä 
kirjoituksia, vaikka sihlä ej olekaan 
varsinaista suomenkiehistä palstaa, ja 
esimerkiksi Suomi-seura ja suomen-
kielinen eläkeläisyhdistys lähettävät 
tietonsa tapahtumapalstal le suomeksi. 

Koulu ja kirjasto 
Kunnalhisessa koulussa oli suomenkie-
lisiä luokkia vielä 70-luvulla ja kou-
luasiat ohivat hyvin. Suomenkielinen 
opetus vakiintui kuitenkin vasta, kun 
90-luvun alussa perustettiin ruotsin-
suomalainen vapaakoulu,johon kuuluu 
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esikoulu ja peruskoulu. 

- Olen ajanut yhtcistyöryhmässä kir-
jastopalvelujen saamista, sillä suomen 
kieltä pitää elvyttää monella tavalla. 
Yhdessä Ruotsinsuomalaisen koulun 
ja kirjaston kanssa on perustettu suo-
malaiset lauantait. Kerran kuukaudessa 
yksi opettajista on satutätinä kirjaston 
kahdessa eri-ikäisten satutuntiryhmäs-
sä. Koulun vanhempainryhmä järjestää 
kirjastoon tulevien lasten vanhemmi Ile 
kahvit. 

Hallintoaluerahoista on käytetty pal-
jon uusiin kiijoihin sekä aikuisille että 
varsinkin lapsille ja myös suomenkie-
Iistä teatteria on tarjottu. 

Kunnanneuvos Eila Bromme uskoo 
lukemisen elvyttävään voimaan. Hän  

itse pitää huolta äidinkielestään osal-
listurnalla seminaareihin, kuuntelc-
malla radiota ja lukemalla Ruotsissa 
ilmestyviä lehtiä, Kieliviestiä ja Ruot-
sin Suomalaista. Kotiliesi-lehteä hän 
tilaa edelleenkin perinteen ja hyvän 
kielen takia ja hän käyttää myös ajoit-
tain hyväkseen Suomcn Kuvalehden 
tilaustarjouksia. 

Hänellä on suorat yhteydet Upp-
lands Väsbyn suomalaisiin: 

- Kunnantalon viereisessä ostos-
keskuksessa on suomalaisten suosima 
kahvila. Minulla on tapana poiketa 
siellä kysymässä, onko kaikki hyvin ja 
mitä toivotaan. 

Kirioittaja on vapan toimittaja. 

Kysymyksiä 

Tarkoittaako fläsk hyvin rasvaista sianlihaa, läskiä? Mitä tarkoittaa sitten 
fläskläpp? 

Kyllä,fläsk saattaa joskus arkikielessä tarkoittaa ihonalaista rasvakerrosta, 
läskiä. Mutta yleensäfläsk-sanan merkitys on sianliha, silava. Sian ruhon 
osien ja ruokalajien nimissäfläsk käännetään yleensä sanalla porsas. Niinpä 
fläskfilé on suomeksi porsaanfilee,fläskkarré on porsaan kyljysrivi tai 
siansatula ,fkLskkotlett on porsaankyljys jafläsklägg on porsaanpotka. 
Fläsk/äpp taas tarkoittaa, että on huuli turvoksissa. 

R. K. 

Mitä tarkoittaa diaspora? 

Alun perin diaspora tarkoittaa uskonnollista hajaannusta ja maanpaossa elävää 
uskonnollista vähenimistöä, varsinkin hajaannuksessa eläviä juutalaisia. 
Sitä on käytetty siis sellaisten seurakuntien yhteisnimityksenä,jotka ovat 
hajallaan toisen uskontokunnan alueella. Myöhemmin diaspora on siirtynyt 
tarkoittamaan myös kansallista vähemmistöä. Suomen ulkopuolella asuvat 
suomalaiset, esimerkiksi ruotsinsuomalaiset, ovat diasporasuomalaisia 

R. K. 
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Mitä nokkapokka tarkoittaa? 

Nokkapokka tarkoittaa puhekielessä kinaa, tappelua ja kahinointia. 
Nokkapokkaa voi tulla esimerkiksi poliitikoille päätöksisti, juikkiksille 
palkkioista ja jonottajille etuilusta. Urheilussa jalkapalloilijalle voi tulla 
nokkapokkaa tuomarin kanssa ja liikenteessä pyöräilijälle jalankulkijan kanssa. 

Pokka-sanalla on kaksi merkitystä. Se on pokeri-pelin arkikielinen nimitys 
ja sillä tarkoitetaan pokerinaamaa eli kasvoja,joilla el näy minkäänlaisia 
mielenliikkeitä. Jollakulla voi olla huono tai hvvä pokka eli hänen pokkansa 
pettää tai pitää. 

Koska pokka tarkoittaa kasvoja, naamaa, voi hyvin ymmärtää, miksi mm. 
Disneyn animaatiosarja,jossa kerrotaan Aku Ankasta ja hänen teini-ikäisistä 
sisarenpojistaan Hupusta, Tupusta ja Lupusta, on kekseliäästi ristitty 
Nokkapokaksi, jolla viitataan sekä linnunnokalliseen naamaan että nahisteluun. 

H. E. 

Mitä on suomeksi musikkår? 

Brandkårja studentkår on heippo kääntää suomeksi, sillä palokuntaja 
vlioppilaskunta ovat vanhoja, tuttuja käännöslainoja. Musikkår on hieman 
vaikeampi, sillä sanaa musik ej voi tässä tapauksessa kääntää suoraan. 
Suomeksi musikkår on soittokunta. 

R. K. 

Mistä nimi juhannus on peräisin? 

Johann us-sana viittaa Johannes Kastajaan, jonka muistopäivää kristityt ovat 
viettäneet kesäkuussa jo 400-luvulla. Keskiajalla myös Suomessa päätettiin 
omistaa tämä lähellä kesäpäivänseisausta vietetty valon juhla juuri Johannes 
Kastaj alle. 

Alun perin juhannusta vietettiin 24. kesäkuuta,ja päivä on edelleenkin Johan-
neksen ja mm. Juhanin ja Juhan nimipäivä. 1 950-luvulta alkaen juhannusta on 
kuitenkin sekä Suomessa että Ruotsissa aina vietetty 20-26. kesäkuuta osuva-
na lauantaina. 

Puhekielessä juhannuksesta saatetaan käyttää nimityksiä johannes, juhana 
tai jussi. Murteelliset nimitykset nittumaari , inessurnaari ja mettumaari taas 
ovat peräisin juhannuksen ruotsinkielisestä nimestä midsommar. 

R. H. 

Mikä on suomeksi kosläpp? 

Kielenhuoltajalta meni kysymyksen kuultuaan sormi suuhun,ja hänen 
täytyi soittaa äidille Suomeen. Vastaus tuli heti: Keväällä lehmätpäästerään 
kytkyeestä laitumelle, eli kysymyksessä on kytkyeestä päästö. Lehmän 
ulospäästämiselle on toinenkin nimi: Yleisölle järjestetään laitumelle päästö 
-tapahtumia,joissa on paljon muutakin ohjelmaa. Suomessa on mm. tapahtuma 
Lehmät laitumelle. 

R. K. 
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Tohtori nvä itössa nastoa 

Margaretha 
Terner 

avhandling vältöskitja 
- sammanläggningsavhandling 
artikkeliväitöskirja, nippuväitöskirja 

avhandlingens kappa väitöskirjan 
kappa-artikkeli, viitöskirjan 
johdanto 

betygsnämnd arvostelulautakunta 
betygsnämndsledamot arvostelu-

lautakunnan jäsen 
diplom diplomi 
disputand väitöskirjantekijä; väittelijä 
disputation väitös, väitösti!aisuus 

- doktorsdisputation tohtorin- 
vältös, tohtorinväitöstilaisuus 

disputationsakt väitös, väitöstilaisuus 
disputationsfest karonkka 
disputationsmiddag karonkka 
disputationsordförande väitöstilaisuu- 

den puhecnjohtaja, kustos, preeses 
disputera väitellä (tohtoriksi) 
disputerad väitellyt 
doktor tohtori 

- hedersdoktor kunniatohtori 
- jubeldoktor riemutohtori 

doktorand tutkijaopiske1ija (Suorn) 
väitöskirjan tekijä, väitöskirjaa 
kirjoittava henkilö 

doktorandnivå jatkokoulutustaso 
doktorera väitellä tohtoriksi 
doktorsavhandling väitöskirja, 

tohtorinväitöskirja 
doktorsdisputation tohtorinväitös, 

väitös tohtorinväitöstilaisuus, 
väitöstilaisu us 

doktorsexamen tohtorintutkinto 
doktorshatt tohtorinhattu 
doktorsmiddag tohtorinkaronkka 
doktorspromotion tohtoripromootio 
doktorspromovering tohtoripromootio 
doktorsring tohtorinsormus 
erratalista errata-lista 
e-spikning e-riiputus, sähköinen 

riiputus 
fakultetsgranskare tiedekunnan 

tarkastaja 
fakultetsopponent tiedekunnan 

vastaväittäjä 
forskarutbildning tutkijakoulutus 
forskarutbildningskommitté 

tutkijakoul utuskom itea 

hedersdoktor kunniatohtori 
insignier arvomerkit 

- diploni diplomi 
- doktorshatr tohtorinhattu 
- dokrorsring tohtorinsormus 
- logerkran.r laakeriseppele 

jubeldoktor riemutohtori 
kransbindningsfest seppeleensito-

jai set 
lagerkrans laakeriseppele 
monograti monografia 
opponent opponentti, vastaväittäjä 
opponera opponoida, esiintyä 

vastaväittäjänä 
opposition opponointi 
parnass parnasso 
preses väitöstilaisuuden 

puheenjohtaja, kustos, preeses 
promota (fem.) promovoitu 
promotion promootio 

- doktors -promotion tohtori-
promootio 

promotionsakt promootiotilaisuus 
promotionsförrättare promoottori 
promotionshögtid promootiojuhla 
promotor promoottori 
promotus (mask.) promovoitu 
promovend promovendi, promovoitava 
promovera promovoida 
promoverad promovoitu 
promovering promovointi 
promoveringsmiddag promootio- 

päivällinen 
respondent väittel ijä, väitöskirjan 

puol ustaja 
sammanläggningsavhandling 

artikke!iväitöskirja, nippu-
väitöskirja 

spikblad väitöskirjan (riiputettava) 
nimilehti 

spikdag riiputuspäivä 
spikning väitöskirjan riiputus 

- e-spikning e-riiputus, sähköinen 
riiputus 

Sann stan kokooja on Kielineuvoston kielen-
huoltaja. 
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Meänkieli 

Rymäniässä meänkieltä 
ynivärsiteettitasola 

Enikö 
Molnér 

Bodrogi 

Rymäniän Cluj-Napocan kaupunkin 
Babes-Bolyain ynivärsiteetti oon ai-
nua Ruottin ulkopuolela oleva ja toi-
nen yliopisto Uumajan ynivärsiteetin 
lisäksi,jossa saapi oppia meänkieltä. 

Oli histuurialinen tapahtuma ko ok-
tuuperistä 2010 lähtien seittemän suo-
men kielen ja kirjalisuuen oppilasta 
valitti meänkielen kursia vapaehtoses-
ti. Heti opetuksen alottamisenjälkhiin 
oppilhaitten rnäärä lissänty; niitä oon 
jo kymmenen. 

Miksis meänkieltä? 

net valittit meänkielen? Vastaukset out 
mielenkiintosia. Yks oppilas sano, ette 
se oon hauskaa olla ensimäisiä ihmisiä 
joila oon mahohisuus oppia meänkieltä 
Ruottin ja Suomen ulkopuolela: 

- Mie Iuulen, ette meänkiehiset ih-
miset saattava olla ylpeitä ittestä ko 
heän lukumäärä ej ole suuri ja kuitenki 
het freistaava säilyttää oman kulttuu-
rin ja kielen. Tämä oon kunniotettava 
asia. Ja ihmiset, jokka freistaava aut-
taa meänkielisiä säilythään heän oman 
kielen, kulttuurin, kirjahisuuen ja his-
toorian, tekevä hyvvää työtä. 

Vähemistöläisitten asemasta kiinos-
tunheena ja meänkielen tutkianna olen 
kertonu suomen oppilhaile useasti 
meänkielen asemasta. Ko näin, ette 
niitten joukossa oon innostunheita 
tiethään enämpi tästä kielestä, päätin 
tarjota kolmaselle vuosikursile vahih-
naisena kursina meänkielen. Hääty 
ensin laittaa laajan tokymäntin ynivär-
siteetin johtokunnale, mikä tämä uusi 
kursi oonkhaan ja mitä hyötyä siittä 
oon. Perustelu näytti olevan vakuutta-
va, ko uusi kursi hyväksythiin. 

"Se oon hauskaa olla ensimäisiä ihmi- 
siö loila  oon maholisuus oppia meän-
kieltä Ruottin ja Suomen ulkopuolela." 

Oppimateriaalina käytethään Mat-
ti Kentän ja Bengt Pohjasen laatimaa 
kramatiikkiä, sisaritten Linnea, Märta 
ja Karin Nylundin kirjottamaa oppi-
kirjaa ja laulu-, runo- ja proosatekstiä. 
Meänkielen opetus oon yks minun 
oma ossuus tämän pienen kielen pres-
tiisin nostamisheen. 

Meänkielen oppilhaat 
Meänkielen oppilhaita oon kymmenen 
ja het oon franskan, yngerskan ja en-
gelskan pääaihneen oppilhaat. Kahek-
salla yngerska oon äitinkielenäja kahe-
la rymäniä. Mie kyselin niiltä, miksis 

26 - Kieliviesti 2 • 2011 

Toinen valitti tämän kursin ko hän 
tykkää ette uuen kielen framile tulo 
oon sangen tärkeä asia. 

- Mie sam kuulajo ensimäisen vuo-
sikursin oppilhaana Suomen maantun-
temuskursila tornionlaaksonsuomesta, 
jonka staattys oon murre Suomessa ja 
oma kiehi Ruottissa. Se oli rohki mie-
Ienkiintosta. Siksi ko sain kuula, ette 
saatan lukea meänkieltä ja meänkielen 
histooriata, sanoin varsin: "Joo". 

Neljä oppilhaista oon kiinnostun-
heita meänkiehisitten ja Rymäniän 
csingöjen väl i sestä vertailusta. Heän 
refleksuunit kuulustavat tämmöseltä: 

- Meänkielestä ja sen puhujista oon 
mielenkiintosta oppia ko Rymäniäs-
säki assuu minuriteetti, jonka kohtalo 
oon ohlu paljolti samalainen ko heän. 

- Kursila saama uusia tietoja tästä 
pienestä omhaiskiehestä ja sen käyttä-
jien histooriasta. 

- Kiehi oon niinku mie tykkään san-
gen tärkeä puhujien yhtheisen kult-
tuurin kielenä ja kansan ja eetnisen 
roikan yhtheisen muistin kantajanna. 
Siinähään oon kysseessä kuhttuurin 
"lekitimasuunikortti". 

Ryhmän ainua mies ej praati paljon 
mutta kirjottaa ahkerasti ylös mitä se 
kuulee. Joku hunteeraa näin, että se 
oon sangen tärkeä ette tieto heviäis 
kansah isista minuriteetistä, muuten net 



el saata saa'a oikeata paikkaa yhtheis-
kunnassa. 

- Meile tämä kursi oon loistava rna-
holisuus oppia ihanan rikhaasta Meän-
maasta ja rneänkielestä. 

- Met hääymä itenttifieerata ja tun-
nustaa kansaliset minuriteetit ja saa'a 
leveästi tietoa niistä. Se oon ihaltav-
vaa mitä meänkielen revitaliseerinkil-
lä oon saatu aikhaan. 

Yks oppilas näkkee asiat itealistin 
silmilä: 

- Mulle Tornionlaakson kulttuuri ja 
pyrkimys meänkielen säilyttäm isheen 
oon esimerkki, jota saatethaan seurata. 
Ittekki tiän minuriteettinä, minkälaista 
se oon taistela joka päivä ornan erilai-
suuen puolesta. 

Tulevaisuuen suunitelmia 
Tästees meilä oon tarlola  joka syyslu-
kukausi meänkielen ja mcänkielisitten 
kulttuurin kursi. Suunitelmissa oon 
joskus tulevaisuuessa kans meänkie-
len kursin laajentarninen ko saama 
suomesta nlaisterinopintoja Babes-
Bolyain ynivärsiteethiin. Se olis kans 
sorna saa'a tänne pohjosesta rneän-
kielisiä oppilhaita tulheen kylhään ja 
tutusthuun rneän opetuksheen. 

Kirjoittaja 0011 suo,nen kielen ja kirjalisuuen 
apulaisprufessori Babes-Bolyain nivärsitee-
tissä. Hänen tutki,nusaihe oon Fennoskandian 
suo,nala,slä/itösten kielivähernistöjen, 'a11atik-
ki neänkie1isiiten ja I/ä-Ryrnäniän csangdjen 
asenia ja kielelinen itentiteetti. 

Suomea OOfl opetettu Cluj-Napocassa 1880-Iuvulta saakka. Vuesta 1975 Rymäniän ainua suomen 
kielen ja kirjallisuuen lehtoraatti oli perustettu tiihhän. 1992 suomesta tull sivuaine. Syksystä 2010 
suornea saattaa oppia pääaihncenaki. Syksystä 2010 meänkieltii saapi oppia valihnaisena oppiaih-
neena. Kieltä ja kuhttuuria opettaa apulaisprofessori Etiikh Molniir Bodrogi. 

Tervetuloa viettämhään juhanusta laela 
Erkheikin kyläässä 24.-26. kesäkuuta 

Ll 

	

G 

Meänfestivaali - Erkheikin kyläässä, Palalan  kun-
nassa, Tornionlaaksossa - oon vietetly vuesta 2003. 
Alusta itea oli ette järlestää paikalisen juhanusjuhlan 
la tarjota hyvän seenin lähiseuvun artistile. Nyt festi-
vaahila oon "Pohloiskalotti-ilme" ja tänä vuona vielö 
viehraita Amerilkasta saakka. 

Lissää tietola:  www.meanfestivaali.com  

MAII..MAN VAIOSIIN F[STIVAAIJ' 

Kieliviesti 2 • 2011 - 27 



Pellon Ruotti 

San 
Oja 

Pellon Ruotti, niin met ruukasima sa-
noa sillon ko mie olin lapsi ja asuin 
Suomen Pellossa. Ruottin Pello ja 
Suomen Pello out meile yksi ja sama 
kylä - kylä joka oli kahessa maassa. 
Eikä siinä ollu mithään kummahista. 
Olihan meilä yksi yhtheinen kieliki, 
Tornionlaakson suomi niinkö sillon 
sanothiin. 

Mie aina ihhailin sitä ko Pellon ruot-
talaisila oli kaksi kieltä jokka net out 
saahneet aivan ilmaiseksi, meilä suo-
menpuolilaisilahan oli vain yksi. Jo-
tenki ruottalaiset vain ei itte pitähneet 
sitä minhään, niinkö vähättehit sitä. 
Mie aina hunteerasin että miksikhään. 

Moni meistä Suomen puolen tyt-
täristä löysi poikakaverin Ruottin 
puolelta niinkö mieki ja sitä alethiin 
olehmaan enemän ja enemän Ruottin 
puolela. Sen myätä muhle tuli selväksi 
että kaksikiehisyyttä ei pietty minhään. 
Jokku ruottalaisethan selvästi häpesit 
jos satuit ossaahmaan suornea. Ko-
tona Tornionhaaksossa se meni hyvin 
mutta sen huornasi ussein jos kohtasi 
tornionlaaksolaisen vaikka Luulajas-
sa - se ei selvästi halunukhaan puhua 
suomea sielä toisten kuulen. 

Se oli kummallista ja vähän hanka-
laa ko piti hunteerata että voikhaan 
tämän ihmisen kans puhua suomea 
niinkö tavalisesti vai pittääkö tässä 
tilantheessa puhua ruottia. Tämmönen 
häpeä omasta kielestä oli muhle omi- 

tuista. Ittehän sitä oli oppinu että on 
hyvä osata monia eri kieliä ja että 
kaikki kielet on yhtä hyviä vaikka jok-
ku kielet onki erityisen tärkeä osata 
niinkö englannin kieli. 

Mie halusin tietää mistä tämäjohtuu 
ja niin muhle vähitehlen selkis tärnä su-
ruhinen historia johon oikeasthaan oh 
ollu vain yksi praktinen syy: on hel-
pointa jos Ruottissa on vain yksi vi-
rahinen kiehi, ruotti. Suomen kiehi jota 
Pohjos-Ruottissa puhuthiin oli hahut-
tu kieltää, vähistä ankarastiki. Niinpä 
tämä kielipolitiikka oli johtanu siihen 
että ihrniset out alkahneet häpeämhään 
ommaa suomen kiehtä. 

Onneksi tämä häpeä ja vähättely on 
menossa hauthaan ja Tornionlaakson 
oma kiehi rneänkiehi on saanu virahisen 
vähemistökielen aseman ja arvostuk-
sen. Ruottissa tehhään paljon työtä 
meänkielen hyväksi ja media on ollu 
isona apuna tässä työssä. Ruottin tv ja 
raatio tekkee ohjelmia meänkielelä ja 
se jos mikä tuo kielen ossaamisheen 
kunniaa ja prestiisiä erityisesti lasten 
ja nuorten joukossa. 

Monikiehisyys ehlää Pellon Ruottissa 
ja minunki ornat hapset puhuva meän-
kieltä, suomea ja ruottia. Se on niile 
aivan luonohista ja niinkö tyär sannoo 
"se on rikhaus ja saa enemän ystäviä 
ja mahohisuuksia". 

Sari Ojan virka on esikoulunopettaja, nutta nvt 
hän työskentellee pi'ujektissa kulttuuripetagoo-
gina ja kielianipasatöärinä suomen kielele ja 
,neänkie/ele Matarengin kunnassa. 

Piti hunteerata että voikhaan tämän 
ihmisen kans puhua suomea niinkö 

L
tavalisesti 
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HoitohenI<Iökunta 
Jällivaarassa oppii meänkieltä 

Regina 
Verajä 

Kolmasosa Jällivaaran kunnan käyttä-
jistä päivähoitoloissa, ryhmäasunoissa 
ja hemtjänstissä oon saainen, suomen, 
eli meänkielen puhujia. Tämä antaa 
hoitohenkilökunnale ison innostuksen 
ette oppia näitä eri kieliä. 

- Mie halvan osata puhua käyttäjit-
ten kansa. Se oon kyse elämänlaatusta 
ette saaja käyttää ommaa äitinkieltä, 
sannoo Marlene Josefsson, oppi las 
yhessä Jällivaaran meänkielen kursis-
sa. 

Siksi tämä kursi tuntuu niin mu-
kavalta, oppii tärkheimät sanat ja 
saattaa kuitenki ymmärtiiä käyttäjää 
ja antaa heile oikean avun. Vielä tär-
keämpi kielentaito oon ko asiassa oon 
kyse hoitaa mielensaihraita ja tement-
tipotihlaita, jokka useasti taas alkava 
käyttähmään äitinkieltä, kertoo Reneé 
Johansson. 

Jono meänkiehleen 

Uusi meänkielen kursi oon taas al-
kamassa ABF:in tiloissa Jällivaarassa, 
henkilökunta sosiaalihuolon eri abu-
ta saapii työaijala käyä puhekursia 
meänkielessä. Tänäpäivänä viis op-
pilasta oon paikan päällä ja opettaja 
Hans Stenudd aluksi kertoo omasta 
kielitaustasta ja itenttiteetistä 

- Ruottin kieli oon mulla ollu jon-
kulainenjärjen työkalu, meänkieli oon 
taas tuntheitten ja muistoitten kieli. 
Tämän kielen kautta mie saatan muis-
taa tuoksun märistä lovikkavanthuista 
ja limasen hauen haijun. 

Kakskielinen komynikasuuni 
Oppilhaat selvittävä arkisesta työtilas-
ta kotihoijosta, vanhuusasunoista ja 
päivähoitolasta. Sanoista ja sanonois-
ta, erityisesti meänkielelä, mukavista 
väärinkäsityksistä ja hyvistä nauruna-
siosta ja tuntheesta ette ei saata puhua 
käyttäjitten kansa. 

- Useasti käytethään kumpaaki kiel-
tä ette käyttäjät puhuva meänkieltä ja 
mie vastaan ruottiksi, se käypii laihin 
ko usseimat rneänkieliset ymmärtävä 
ruottia. Mutta tapahtuuhan se myös 
ette saapii käyttää käsiä ja koko krop-
paa ette net ymmärtävä mitä rneinaa, 
sannoo Gerd Karlsson: 

Tämä oon yks viiestä ryhmästä jokka 
tänä vuona parantava meänkielen tai-
toa, ja satakunta henkilökunnasta oon 
jo käyny kursin. Into oon iso ja tämä 
näyttää ette tarvettaki löytyy; kol-
manella osala käyttälistä eri sosiaali-
sista tarpheista Jällivaaran kunnassa, 
nuin 200 henkilöä, oon saamen kie-
Ii, suomi, eli meänkieli äitinkielenä. 
Löytyykö sitten aina henkilökuntaa 
hoijossa ja huolossa jolla oon oikea 
kielentaito? 

Tämän Jällivaaran kunta tutkii joka 
vuosi samala ko kysyvä käyttäjitten 
tarvettaja muuta apua äitinkielelä. 

- Met näemä ette kielitaito katoaa 
siinä tahissa ko henkilökunta nuoren-
tuu mutta met näemä myös isoa intoa 
uuessa henkilökunnassa ette oppia 
kielet, sannoo Margareta Wuorinen, 
prujektikuortinaattori kunnan sosiaa-
lihuolossa. 

Jällivaaran sosiaalihuolto ej vaai 
saamen, suomen eli meänkielen taitoa 
ko henkilökuntaa työlistethään mutta 
tämä piethään etuna. 

- Tänäpäivänä emmä näe tarvetta 
vaatia sitä. Joka osastolla oon aina 
joku joka ossaa meänkieltä eli suo-
mea, sannoo Wuorinen. 
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Kortfattat om innehållet 
s. 4 Kolumnen: Klassläraren Monna Aho skriver om upprepningar i stället för 
pauser som ett effektfullt sätt att fånga läsarens eller åhörarens intresse. 

s. 5 Redaktör Marja Räihä har intervjuat Finlands nye ambassadör i Stockholm 
Harry Helenius. 

s. 7 Pol mag. Tuula Tanninen, som på frilansbasis arbetar med socialarbete och 
arbetshandledning, berättar att när hon på 80-talet för första gången flyttade till 
Sverige fanns det inga finska dagmammor eller daghemsplatser. Tillsammans 
med några andra finska småbarnsföräldrar kämpade hon för dagbarnvård på 
barnens modersmål. De lyckades få sin kommun att anordna finskspråkiga 
daghemsplatser till barnen. Hennes dotter blev tvåspråkig. Tjugo år senare 
flyttade hon igen till Stockholm. Det mesta i staden kändes bekant, men något 
hade förändrats. De finska daghernsavdelningarna och skolklasserna, som hon 
tillsammans med andra föräldrar hade kämpat för, hade försvunnit. 

s. 9 Fil dr Paula Ehrnebo recenserar boken Kielellä on inerkitvstä. Näkökulmia 
kielipolitiikkaan, i svensk översättning Språket har betydelse, olika synvinklar 
till språkpolitiken, redigerad av Hanna Lappalainen, Maija-Leena Sorjonen 
och Maria Vilkuna och utgiven av Finska Litteratursällskapet. Verket består av 
en samling artiklar och Ehrnebo diskuterar några av dem, men tillägger att det 
lönar sig att bekanta sig med verket, för varje artikel är ytterst läsvärd. 

s. 10 Fil.mag. Markus Lyyra redogör för projektet Hei, me luetaan!, i svensk 
översättning Hej, vi läser! Syftet med projektet var att inspirera sverigefinska 
ungdomar och barn att läsa finska böcker om finsk kultur, vilket lyckades 
enligt Markus Lyyra. Intresset för projektet var större än förväntat, alla som 
ville vara med fick tyvärr inte plats. Projektet genomfördes med stöd av 
statsbidrag för revitaliseringsinsatser för de nationella minoritetsspråken, som 
Institutet för språk och folkminnen har i uppdrag att fördela. Markus Lyyra är 
Sverigefinska ungdomsförbundets generalsekreterare. 

s. 12 Tio finska nyord med förklaringar presenteras av specialforskaren Riitta 
Eronen vid Forskningscentralen för de inhemska språken. 

s. 13 Docenten och språkvårdaren Raija Kangassalo diskuterar i sin artikel 
frågan varför kampanjer som Finska nu och På finska behövs. Svaret är 
att andra och tredje generationens sverigefinnar håller på att tappa sina 
språkkunskaper i finska. Det börjar bli bråttom, sverigefinnarna behöver 
finskspråkiga daghem och de bör också ta sitt individuella ansvar och tala 
finska och föra språket vidare till nästa generation. 

s. 15 Fil.dr Paula Ehrnebo granskar Språkrådets omvärldsanalys för 2010 i sin 
andra artikel, som i svensk översättning heter Omi'ärld,ranalysen - ett ypperligt 
informationspaket. Omvärldsanalysen är gjord för regeringen, men enligt 
Ehrnebo borde den också sändas till varje tjänsteman och politiker som arbetar 
med språkfrågor. 

s. 19 Fil mag. Taru Kolehmainen, språkvårdare vid Forskningscentralen för 
de inhemska språken, skriver om den historiska bakgrunden till orden ruumis 
och keho, de finska motsvarigheterna till ordet kropp. Att ordet ruumis syftar 
på såväl en levande som död kropp finns det belägg för ända från Agricolas 
tid (1500-talet). Inom medicinen ansåg man dock ha behov av ett eget ord som 
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bara syftar på en levande kropp och på 1940-talet skapades ordet keho för detta 
ändamål. Detta bidrog till en hel del polemik under merparten av 40-talet, som 
avtog först 1 böijan 1950-talet, då ordet keho fick en "officiell" definition 1 
Finska språkbyråns ordbok Kielitoimiston sanakirja: siirsk. inom medicin; en 
levande människokropp (eller djurkropp), och definitionen för ordet ruu,nis 
bekräftade att det kan syfta både på en levande och en död kropp. 

s. 21 Finska språket i arbetslivet: Kommunalrådet i Upplands Väsby Eila 
Bromme intervjuas av redaktör Marja Räihä. 

s. 23 Frågor och svar 

s. 25 En svensk-finsk ordlista över disputationsterminologi sammanställd av 
Margaretha Terner, språkvårdare vid Språkrådet. 

s. 26 Babes-Bolyain universitetet i rumänska Cluj-Napocan är det enda 
universitetet utanför Sverige som erbjuder kurser i meänkieli. Hur kommer det 
sig? Och vilka är eleverna? Om detta berättar professor Enikö Molnår Bodrogi, 
den som initierade utbildningen och som leder undervisningen som startade 
hösten 2010. 

s. 28 Svenska Pello och finska Pello. Sari Oja reflekterar över sin uppväxt i 
en flerspråkig miljö i gränslandet Tornedalen, om hur det har präglat hennes 
språkliga och kulturella identitet och gjort henne till en stolt kulturbärare. 

s. 29 En tredjedel av brukarna av den sociala omsorgen i Gällivare kommun 
har sina rötter i Sapmi, Finland eller Tornedalen. Det är anledningen till att 
kommunen erbjuder all omsorgspersonal att på arbetstid gå en konversationskurs 
i nieänkieli. 

gärnmintäjo virkStävd esöä 

aN't//e /ujjt.i//emme r 

3~imrnintcja uTrtstävvii es&ui 

aUt/e /uii/er 
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