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Päätoimittajalta 

Monipuolista lukemista 
Kevät ja kesä olivat kiireistä ja hauskaa aikaa, kun Kielineuvostossa viimeis-
teltiin uutta ruotsalais-suomalaista sosiaalialan sanastoa. Sanasto julkistettiin 
syyskuun ensimmäisenä päivänä Tammen kirjakaupassa Tukholmassa. Seu- 

Hannele 	raava, jo käynnissä oleva, laaja sanastohanke on vanhan koulualan sanaston 
Ennab 	päivittäminen. 

Tekeillä on myös ruotsalais-suomalainen hallintoalan sanasto,jonka tarve on 
suuri erityisesti suomen kielen hallintoalucen kunnissa. Kielivicstin tämänker-
tainen sanasto onkin makupala siitä. Valmis sanasto julkaistaan Kielineuvoston 
verkkosivustolla. 

Sanastotyö on alheena myös yhdessä tämän numeron kolmesta meänkielisestä 
artikkelista. Siinä aiheena on kaksikielisen suursanakirjan tekeminen. 

Syksyn toimintakausi on jo reippaassa vauhdissa, mutta tässä numerossa jul-
kaisemme vielä muistutuksina kevään tapahtumista kaksi artikkel ia, jotka pe-
rustuvat Kielincuvoston kielenhuoltoseminaarissa kuultuihin esitelmiin. Niiden 
aiheina ovat uudissanatja selkeä virkakieli. Yksi artikkeli perustuu keväällä 
Jyväskylässiijärjestetyillä Kielitieteen päivillä pidettyyn esitelmään,ja se 
käsittelee ki istaa suomalaisten juurista 

Uusien kokemusten, näkemysten ja virikkeiden hankkiminen on tärkeää itse 
kullekin. Keväällä Tukholman yliopiston suomen kielen osastolla opettajavaih-
dossa ollut opettaja kertoo, millaista oli opettaa ruotsinsuomalaisia opiskclijoi-
taja kuinka hän sal mm. puhtia ruotsin kielen puhumiseen, englannin sijasta. 
Hän näet havaitsi, miten reippaasti monet, vain vähänkin suomea opiskelevat 
uskaltautuivat puhumaan suomea. 

Lehdessä on myös artikkeli,johon on haastateltu Ruotsirisuomalaisten keskus-
liitosta eläkkeelle jäänyttä toimitsijaa Helena Kivisaarta,joka on ruotsinsuo-
malaisten hyväksi toimiessaan myös muistanut pitää mielessä ornan kielen, ja 
sen huollon, tärkeyden. Hän on entisen Ruotsinsuomalaisen kiehilautakunnan 
ja nykyisen Kiehineuvoston asiantuntijaryhmän jäsenenä ollut aktiivinen mm. 
niiden sanastotyöryhmissä. 

Tässä numerossa esitellään käytännön tarpeisiin tehty kuvaileva Käyttökieli-
oppi,ja kiehioppiruiskeen lukijat saavat myös artikkehista,jossa kerrotaan kol-
mesta ns. vajaakäyttöisestä sijasta. Ne ovat nykykielessä verrattain harvinaisia, 
mutta tuiki tarpeehlisia kiinteissä ilmauksissa, kuten vaikkapa sanomatta paras 
ja kaksin käsin. 

Toimitus on päättänyt varata Iehdestä tilaa myös lukijoiden miehipiteille. Si-
vulla 9 on ensimmäinen. Otamme niielellämme vastaan lukijoiden miehipiteitä, 
kunhan ne ovat asialhisia, Iyhyehköjä ja koskevat kiehiasioita. 

Hyviä lukuhetkiä! 

El 
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Kolumni 

Ymmärrys hol! 
Oletkos koskaan syönyt kauraryyni-piparkakku-pähkinä-pataa? Minä 
olen. Kokkina oli silloin 5-vuotias Mimmi, joka oli kattanut pöydän 
koreaksi ja tarjoili kohteliaasti joululta maistuvan aterian eräänä tavalli- 

Oili 	sena iltapäivänä. 
Tuomenoja 

Mimmi esitteli ateriansa ainekset, siinä oh kuulemma nötter, peppar-
kakor, havregryn och lite mjölk. Kysyin suomeksi, oliko siihen lisätty 
sokeria ja hän vastasi välittömästi: Nej, det här är nyttig mat. Samaan 
tyyliin Mimmi keskusteli mumminsa ja ukkinsa kanssa. Hän pystyi 
osallistumaan suomalaiseen keskusteluun, vaikka itse käyttikin ruotsia. 
Hän ymmärsi ja tuli ymmärretyksi. 

Keskustelutaito on todella taito. Samalla aaltopituudehla olevan kanssa 
ymmärrykseen ej tarvita kuin puoli sanaa, mutta samalle aaltopituudelle 
surffaaminen saattaa joskus olla hyvinkin hankalaa. Kommunikaatio 
on herkkääja altista väärinkäsityksille. Nuoret vetäytyvät usein tiukan 
paikan tullen omaan huoneeseensa ovet paukkuen. Tietokoneen hiiren 
ja kännykän kanssa kun ej tarvitse neuvotella. 

Palvelutalon suomalaisasukki Irma kuuntehi hiljaa kahvipöydässä ruot-
salaisia. Hän ej osallistunut keskusteluun, vaikka tiesi suurin piirtein, 
mistä oli kysymys. Irma kastoi kahviinsa rinkilää, joka maistui ihan tu-
tulta. Olikohan rinkilät ostettu Suornesta, Irma mietti. Hänen teki miehi 
kysyä, mutta hän ej Iöytänyt ruotsalaisia sanoja. Ne eivät yksinkertai-
sesti nousseet enää kielelle tullakseen ulos. 

Palvelutaloon muuttaessaan Irma oli vastannut suomeksi ja yrittänyt 
siten osallistua keskustehuun, mutta häntä ej ymmärretty. Katsottiin vain 
suu auki ja kysyttiin: Va sa du? Päivä päivältä Irmasta tuhi yhä hiljai-
sempi. Ajatukset kiersivät päässä, mutta uloskäytävä umpeutui pikku 
hiljaa. 

Eräänä päivänä poikkesin katsomaan Irrnaa: Hei, mitä sulle kuuluu? 
Hetken kuhuttua Irma oivalsi, että puhuin hänen kieltäänja ymmärsin, 
mitä hän sanoi. Silloin hänen ajatustensa virta löysi sanat,ja nepulppu-
sivat ulos solkenaan - paine helhitti. Kävimme läpi hänen ruokahalunsa, 
unettomuutensa, kipunsa ja lapsuutensa. Eihän ne täällä osaa tehdä 
edes lappapuuroa! Jotakin lasaknemössöö lapataan lautaselle tuon 
tuostakin. 

Irmalle ej sehitetty, niin kuin Mimmi sehitti minulle, mitä ruoka-annok-
set sisälsivät. Kompastuskivenä olivat myös hoitajien nimet. Miksi 
kutsua hoitajaa,jonka rintalapussa lukee esimerkiksi Sabih tai Ann-
Charlotte? Irma katsoi parhaaksi olla vaiti. 

Tärkeintä sen päivän ohjelmassa taisi olla minun vierailuni. Irma sai 
näyttää palvelutahon väelle, että hänen kanssaan keskusteltiin. Hänellä 
kävi vieras, joka ymmärsi häntä. 

Kirjoittaja on Sisuradion toirnittaja 
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Ilonaiheita - pettymyksiäkin - 
vä hem m istötyössä 

Marja 
Räihä 

Helena Kivisaari jäi kesällä eläkkeelle 
Ruotsinsuomalaisten keskusliiton toi-
mitsijan tehtävistä. Hän tuli Ruotiin 
1970 ja toimi lähes koko työe1ämiinä 
ruotsinsuomalaista kielivähemniktiki 
hyödyttävissä tehtävissä mm. tiedut-
tamalla vähemmistölle sen eduista ja 
oikeuksistaja päättäjille vähemmisiöLi 
koskevista epäkohdista. 

- Suomen kielestä minun ci ole tar-
vinnut luopua, vaan olen tehnyt sillii 
töitä lähes päivittäin. Jo 1970-Iiivulla, 
jolloin olin lastenvalvojana ja osiaa-
lisihteerinä Tenstassa, asiakkainani oh 
paljon suomalaisia. 

Palvellessaan monikulttuurisia per-
heitä äitiysneuvolan kuraattorina hän 
kehotti äitejä puhumaan omaa kieltään 
lastensa kanssa. Hän muistaa myös ja-
kaneensa Ruotsin Suomalainen -Ich-
teä, sillä toimistossa ymmärrcttiin, 
että yksinhuoltajien asioiden hoitami-
seen kuului myös kuratiivisia tehtäviä. 

Lapsen oikeus omaan kieleen on 
edelleenkin alankohtainen  kysymys. 

RSKL:ään Helena Kivisaari tuli 
vuoden 1982 alussa projektisihteeriksi 
lasten vanhemmille suunnattuun kou-
lutushankkeeseen. Liitosta osattiin ky-
syä häntä tehtävään, ohihan hän toimi-
nut suomalaisten yksinhuoltajien lasten 
lastenvalvojaria Tukholman lastensuo-
jelulautakunnassa ja luottamushenkilö-
nä RSKL:n sosiaalijaostossa. Projektin 
päätyttyä hän sai hoidettavakseen mui- 
ta 	sosiaal ipoliittisia tehtäviä. Lasten 
huostaanotot olivat siihcn aikaan ajan-
kohtaisia, ja liitossa seurattiin suoma-
laislasten huostaanottoja. Niistä hän 
teki myöhemmin tutkimuksen Tampe-
reen yliopistossa. 

' 

si erityishiitoikseen hän vastasi nuistä 
edelleen toimistotasolla. Yhteydet en 
verkostoihin toivat työhön mielekkyyt-
tä. Muun muassa esikouluverkoston ja 
sosiaalityöntekijöiden verkoston toi-
mijoiden tapaamiset kentällä antoivat 
hänelle selkeän kuvan siitä, että kim-
nostus kielen elvyttämiseen oli kasva-
massa. 

- Suomalaisesta taustasta ohlaan yl-
peitä, ja varsinkin Tukholmassa esi-
kouluihin on suorastaan jonoa. 

Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan 
julkaisussa on hiljattain tiedotettu lasten 
oikeudesta suomen kieleen, esikoulu-
paikoista ja kaksikielisyydestä. Val-
tuuskunnan puheenjohtajistoon Ruot-
sinsuomalaisten eläkeläisten, RSE:n, 
edustajana kuulunut Helena Kivisaari 
muistuttaa, että ennen valtuuskunnan 
perustamista RSKL toimi ikään kuin 
kaikkien ruotsinsuomalaisten etujär-
jestönä. Nyt valtuuskunnalla on tärkeä 
rooli vähemmistölain toteuttamisessa. 

Työtä ryhmissä ja kentällä 

Vähitellen Helena Kivisaaren pöydäl-
le siirtyi mm. eläkeläis- ja naisjaoston 
asioita, ja jaostojen muututtua ornik- 

Helena Kivisaarella on ohlut vedet-
tävänään monia projekteja. Viimeisin 
on tasa-arvohanke, josta hän teki hop-
puselvityksetjuuri ennen eläköitymis-
tään. Jäsenyys monissa työryhmissäja 
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asiantuntijajäsenyys parissa komite-
assa ovat sivunneet varsinaista työtä, 
ja hän oli myös mukana perustamassa 
Tukholman Suomi-kotia. 

Vuonna 2004 Helena Kivisaaresta 
tuli Ruotsinsuomalaisen kielilautakun-
nan jäsen ja vuodesta 2006, jolloin kie-
hilautakunta muuttui osaksi Kielineu-
vostoa, hän on ollut jäsen sen suomen 
kielen asiantuntijaryhmässä. Lisäksi 
hän on ollut jäsenenä mm. sosiaahialan 
sanastoa kokoavassa työryhmässä, ja 
sanastotyöstä on jäänyt hänen mieleen-
sä mukavia muistoja. 

- Ruotsalais-suomalainen sosiaa-
lialan ranasto julkaistiin vuonna 1992, 
ja nyt olen osallistunut myös sen päivi-
tystyöhön. Tuloksena on juuri ilmesty-
nyt uusi sosiaalisanasto. Olin mukana 
myös apuvähinesanastotyöryhmässä. 

Hän kertoo hämmästyneensä työ-
huoneensa kaappeja siivotessaan siitä, 
kuinka paljon suomenkielistä tiedotus-
ta on vuosien mittaan ollut saatavilla. 
On tiedotettu vanhempainvakuutukses-
ta, ehäkkeistä, maakäräjien palveluista 
ja vammaispalvelusta. Varsinkin va-
kuutuskassahla oli paljon esitteitä, jot-
ka kaikki käännettiin hyvähle suomen 
kielehle. 

- Ala-arvoistakin käännöstyötä näh-
tim. Jopa sosiaalihahhitus käytti jossa-
kin käännöstyössä tuttavan tuttavaa, ja 
teksti jouduttiin kääntämään uudehleen. 
On tärkeätä, että yhdestä asiasta käyte-
tään vain yhtä termiä,ja siksi Kielineu-
vosto tekee merkittävää työtä. Termit 
täytyy huoda täällä Ruotsissa. Eniten 
minua ärsyttää käännös "sairaskassa"! 

Vähemmistötyö jatkuu 
Helena Kivisaaren mukaan Suomi-
seuroilla on tärkeä tehtävä suomen 
kielen hallintoalueella. Kulttuuritarjon-
nalla voidaan houkutella suomalaisia 
ja herättää heitä käyttämään palvehuja 
ja vaatimaan oikeuksiaan. Kuntiin pal-
katut suomenkieliset tiedottajat ovat 

tehneet merkittävää työtä. Vähem-
mistön edunvalvonta onkin keskitty-
nyt kuntien viiteryhmiin, joihin hänen 
rnielestään pitää saada myös päättäjiä 
viemään asioita heti eteenpäin. Toki 
keskusliitolla on edehleenkin tärkeä osa 
edunvalvonta-asioissa: hiiton ja pilri-
en pitää muun muassa saada käyntiin 
neuvonpito maakäräjien kanssa, joista 
monissa on edelleenkin rakenteehhista 
syrjintää. 

- Eläkeläisneuvoston edustajanpaik-
kaan ja raha-avustukseen viihemmistö-
yhdistyksiltä vaaditaan samaa jäsen-
määrää kuin ruotsinkiehisiltä. Asia ej 
ole edistynyt kirjelmistä huohimatta, 
mutta kyhlä ruotsalaiset tietävät, etteivät 
"finnit" luovuta noin vaan. Maakäräjien 
pehmittämiseen tarvitaan RSKL:n piiri-
tason yhteistyötä. 

Vähemmistötyön Helena Kivisaari 
ej usko kiiyvän tarpeettomaksi edis-
tyksen myötä. 

- Painopisteet vain muuttuvat. Ehä-
kehäisten tärkein kysymys ej enää ole 
toisten tapaaminen ja suomenkielinen 
tiedotus, vaan suomenkielinen van-
hustenhoito. 

Osa muutoksista on ollut myös taka-
iskuja. 1990-huvulla lopetettiin monia 
suomenkiehisiä psykiatrisia vastaanot-
toja, vaikka suomahaisten tarpeet eivät 
olleet vähentyneet. Syynä silloin oh 
ilmeisesti muiden kiehiryhmien voima-
kas kasvu. 

Helena Kivisaari on vakuuttunut siitä, 
että nuoria saadaan mukaan määrätie-
toisella työhhä, esimerkiksi Hälleforsissa 
nuoret opiskehevat suomea. Marraskuun 
19. päivänä Tukholmassa pidettävähhe 
Muksu-festivaahille yritetään houkutehla 
pienten lasten vanhempia. Tähtäimessä 
on suomenkielinen esikoulu koko maa-
han. 

RSKL:n järjestökehitys on saman-
lainen kuin monen ruotsalaisen jär-
jestön: toimijat vähenevät, mutta ne, 
jotka ovat vielä mukana, ovat todelha 
aktiivisia. 

- Itse asiassa jokainen hiiton työnte-
kijä luo oman toimenkuvansa,ja hiiton 
täytyy tarkastella organisaatiotaan ja 
sitä, mitkä ovat ne tärkeät asiat, joihin 

Olkean termin käyttö on tärkeätä 
Huonoista käännöksistä minua 
ärsyttää eniten "sairaskassa". 
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mattomia lukemattomia kirjoja ja ke-
säpaikkaja puutarha Kalajoella. 

Kirjoittaja on vapaa t000ittaja. 

panostetaan, sanoo Helena Kivisaari, 
joka on nähnyt ruotsinsuomalaisten 
elämää monelta kantilta. 

Eläkepilivien hona hänellä on luke- 

Molemmilla kotimaisilla 
- kokemuksia opettajavihdosta 

Tukholman yliopistossa 

Maria 
Pörsti 

Vuoden 2009 lopussa sain kuulla 
työnantajani tarjoamasta mahdollisuu-
desta osallistua opettajien työssäoppi-
miseen ulkomailla osana Leonardo da 
Vinci -projektia. Koska opiskelual-
kanani vaihto oli jäänyt kokematta ja 
uudet kokemukset houkuttelivat, olin 
heti innokas hähtemään. Pitkän odotuk-
sen jälkeen pääsin viimein huhtikuussa 
2011 aloittamaan kuuden viikon opet-
tajavaihtoni Tukholman yliopiston suo-
men kielen osastolla. 

Uusia tietoja, taitoja ja 
kokemuksia 
Minulle oli heti selvää, että vaihto-
kohteen el välttämättä tarvitse olJa 
kaukana. Jostakin syystä toinen koti-
mainen kiehi on tuottanut hankaluuk-
sia: ymmärrän sitä sujuvasti ja pystyn 
ilmaisemaan itseäni myös kirjallisesti, 
mutta ruotsin puhuminen on tuntunut 
vaikealta. En ole ikinä ujostellut pu-
hua englantia sitä äidinkielenään pu-
huvan kanssa, mutta ruotsinkielisten 
kavereiden kanssa kieli on aina vaih-
tunut englanniksi. Vaihtoni yhdeksi 
tavoitteeksi asetinkin ruotsin kielen 
suullisen taidon parantamisen. 

Tavoitteenani oli myös saada uu-
sia näkökulmia ja virikkeitä suomen 
kielen opettamiseen, koska ammat-
titaidon ylhäpitiiminen ja jatkuva ke-
hittäminen on tärkeää. Oman työni 
kannalta oli hyödyhlistä saada tietoa  

alneen suomea toisena kielenä opet-
tamisesta ja ideoita siihen, koska 
oppilaitoksessamme on monia maa-
hanmuuttajaopiskehijoita. Lisäksi nuo-
rena opettajana tavoitteenani on saada 
mahdollisimman paljon kokemusta 
eri-ikäisten opettamisesta - kokemus 
korkeakouluasteelta puuttui vielä. 
Myös mahdollisuus asua ja työsken-
nellä ulkomailla houkuttehi lähtemään 
vaihtoon. 

Suomea toisena ja vieraana 
kielenä 
Työni yliopistohla oli vaihtelevaa. 
Opetin suomi toisena kielenä -opiske-
hijoille kirjoittamisen taitoja ja kirjalli-
suuden historiaa. Kirjal 1 isten tehtävien 
myötä sam luettavakseni kokemuksia 
minulle täysin vieraasta maailmasta: 
esimerkiksi reportaaseissaan opiskehi-
jat kertoivat niin ruotsinsuomalaisten 
iloista kuin ongelmistakin. 

Lisäksi opiskel ijat lukivat suoma-
laista kirjallisuutta, jota he tenttivät 
mhnulle suuhhisissa kuuluste!uissa. Sam 
vapaat kädet valita luettavat teokset. 
Mietin teosten valintaa pitkään: mihlai-
sen kuvan Suomen kirjahhisuudesta ha-
husin välittää vahitsemihhani teoksilla? 
Lopulta päädyin valitsemaan eri-ikäi-
siä teoksia ja suomenkiehisten kirjaihi-
joiden ohella myös suomenruotsalaista 
kirjahhisuutta. Suuhhisten kuulustelujen 
anti oli mielenkiintoinen. Toisinaan 
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huomasin selkeästi, että opiskelijoilta 
puuttuu suomensuomalaisten koke-
musmaailma, mutta siitä huolimatta 
heidän pohdintansa, esimerkiksi Ahon 
Rautatiestä ja Canthin Anna-Lilsasta, 
avarsivat monella tavalla myös omia 
näkemyksiäni. 

Osana suomenruotsa!aisen kirjalli-
suuden historian kurssia osallistuimme 
opiskelijoiden kanssa Edith Södergran 
ja Henry Parland -iltaan Suomi-insti-
tuutissa. Oli upeaa huomata, kuinka 
paljon kiinnostusta nämä suomenruot-
salaisen modernismin edustajat herätti-
vät, sillä sali oli melkein täysi. 

Ryhmässä oli vain muutamia opis-
kelijoita, ja se oli hyvin heterogeeni-
nen. Opiskelijoita kuitenkin yhdisti 
yksi tekijä: yhteys Suomeen ja erityi-
sesti suomen kieleen. Jokainen opis-
kehija oli siis jotenkin tekemisissä suo-
men kielen kanssa, mutta se oli heihle 
vieraan kielen asemassa. 011 haastavaa 
yrittää välittää heille ajantasaista tie-
toa alati muuttuvasta suomen kielestä. 
Erityisen kiinnostaviksi osoittautuivat 
uudissanat. Yhdessä sitten pohdimme, 
mil laisia ovat heIikopterivanhemnat, 
kuka kumma on ermi ja mitö tehdään, 
kun hitaillaan. 

Suomi vieraana kielenä -opiskehijois-
ta ja -opiskelusta sam kattavan kuvan 
seuratessani ryhmien luentoja yliopis-
tossa ja Suomen Tukholman instituu-
tissa. Yliopistoryhmien opiskehijoihla ei 
ollut kosketusta suomen kieleen opin-
toja aloittaessaan. Oli miehenkiintoista 
kuuhla, mistä syystä he opiskelevat suo-
mea: syiksi mainittiin niln suomalaiset 
ystävät ja sukulaiset kuin yheinen kim-
nostus kieleen. Erään miehen oli suo-
men kielen opintojen pariin ajanut halu 
ymmärtää, mitä suomalainen puohiso 
puhuu pariskunnan pienehle pojahle. 
Ryhmien opiskehijat vaikuttivat erittäin 
aktilvisilta ja ahkeri!ta ja tekevät opet-
tajansa mukaan kovasti töitä. Opetusta 
annettiin näillä kursseihla kahdella kie-
hehlä, joten luentojen seuraaminen oh 
samalla kiehikylpyä minuhle. 

Suomen Tukholman instituutissa 
tapasin opiskelijoita, joihle suomen 
kielen opiskelu on enemmänkin har- 

rastus. Tapaamiani päälhe seitsemän-
kymppisiä kielenopiskelijoita, ahkeria 
alkeiskurssilaisia ja taitavia keskustelu-
kurssilaisia yhdisti miehestäni rohkeus 
käyttää kieltä vaikeuksista huohimatta. 
Se sai minut muistelemaan, kuinka 
rohkeasti olen itse uskaltanut koulu-
aikoinani käyttää toista kotimaista tal 
vieraita kiehiä. Jos ruotsalaiset suo-
menopiskel ijat uskaltavat reippaasti 
käyttää suomen kieltä, miksi minä en 
uskaltaisi käyttää ruotsia englannin si-
jaan Ruotsissa ollessani? 

Yhden viikon toimin tutkimus-
apulaisena ja työhöni kuului radio-
ohjelmien hitterointia. Samahla pääsin 
hieman tutustumaan ruotsinsuoma-
laisten kulttuuriin, sihlä toinen kirjol-
tusasuun si irrettävistä ohjelmista oh i 
Sisuradion nuoriso-ohjelma. Toiseen 
litteroitavaan, suomalaiseen YIeX-
nuorisoradiokanavaan, verrattuna pu-
heen tempo oli huomattavasti hitaam-
paa ja artikulointi selkeämpää. 

Uusia näkökulmia työhön ja 
omaan kieleen 
Vaihto sujui mukavasti ja kuusi viikkoa 
kulul todelha nopeasti. Työskentehyk ie-
leni ohi suomi, mutta vapaa-ajahha pyrin 
sitkeästi puhumaan mahdohlisimman 
paljon ruotsia, vaikka se vähihhä ohikin 
vaikeaa. Myyjät ja tarjoilijat kun tah-
toivat herkästi vaihtaa asiointikielen 
enghanniksi huomatessaan hapuilevan 
ruotsin kieleni. Rohkeus puhua kieltä 
lisääntyi ja nyt tiedän, että sehviän ruot-
sin kielehhä suuhlisissakin tilanteissa. 

Minut otettiin suomen osastohla ja 
koko saksan, suomen ja baittihaisten 
kiehten haitoksehla lämpimästi vastaan 
ja tunsin ohevani osa henkilökuntaa. 
Sain haastaa omaa ammattitaitoani 
opetuksessani, si hhä kurssit poikkesi-
yat mehko paljon niistä, joita opetan 
Vaasan ammattiopistossa. Saamasta-
ni opetuskokemuksesta on kuitenkin 
varmasti hyötyä myös työssäni: am-
matihlisen äidinkielen lisäksi opetan 
kaksoistutkinnon suorittajien - niiden 
jotka suorittavat sekä ammattitutkin-
non että yhioppilastutkinnon - lukion 
äidinkiehen kursseja. Myös tutustu-
minen erihaiseen opiskehukulttuuriin 
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teki hyvää: suomalaisiin opiskelijoi-
hin verrattu ina Ruotsissa opiskelevat 
keskustelivat, esittivät kysymyksiä ja 
kyseenalaistivat enemmän. 

Vaihdon parhaana antina pidän sitä, 
että jouduin väkisin muuttamaan nä-
kökulmaani omaan kieleen. On täysin 
eri asia opettaa suomea äidinkielenä 
kuin suomea toisena kielenä. Asioi-
ta ci voi pitää itsestään selvyyksinä, 
vaan tarvittacssa niitä on myös perus-
teltava ja niiden taustoja selvitettävä. 
Mielenkiintoisen keskustelun saimme 
opiskelijoidcn kanssa aikaan muun 
muassa tavan adessiivista: katoaako 
ilmaisusta jotakin oleellista, jos esi-
merkiksi ilolIa-muodon sijaan sanom-
me iloisesti tai iloiten? 

Suomen kielen asema vähemmis-
tökielenä ja ruotsinsuomalaisten suo-
men kieli herättivät myös pohtimaan 
omaa suhdettani äidinkieleen: vaikka 
saatoin käyttää äidinkicltäni päivittäin 
runsaasti, on suomalaisuus ja suomen 
kieli Ruotsissa jotakin aivan erilaista 
kuin Suomessa - mutta silti vireäli ja 
elävää. 

Kirjoittaja on vaasalainen äu/irikielen ja 
kirjallisuuden opettaja. 

Helikopierivanheminilla tarkoitetaan van-
hempia, jotka hyrrääviit jatkuvasti lastensa 
ympärillä ja huolehtivat heistä liioitellusti. 

Ernu on tyhenne sanoistaerilainen nuori. 
Hitailulla tarkoitetaan elämänmenon hl 1-

jentämistä eli leppoistamista 

Mielipide 

Surkeata! 
Jokainen meistä on vuosittain tekcmisissä Veroviraston kanssa. Ruot-
sinsuomataiset saavat käyttää suomea kirjallisissa yhteyksissä Verovi-
rastoon. Viraston verkkosivulla on tietoja myös suomeksi. 

Mutta, hetkinen, eihän kieli ole suomea! Ainakaan se ej täytä normaalin 
yleiskielen vaatimuksia. Se on kaukana kielilain asettamista vaatimuk-
sista, joiden mukaan julkisessa toiminnassa käytettävän kielen on oltava 
yksinkertaista, ymmärrettävää ja huoliteltua. Suomesta maksettavista 
eläkkeistä sanotaan mm. seuraavaa: 

"Ensimmäinen ehto on että tulot voidaan verottaa Ruotsin lain mukaan. 
Se Ruotsin verottaminen tuloista voidaan sitten rajoittaa verosopimuk-
sillajotka Ruotsi on sopinut muiden maiden kanssa. Riippumatta 
verosopimuksien sisäl]östä täytyy sinun jättää tiedot kaikista tuloista 
Verohallitukselle veroilmoituksessa ja alustavassa / ennenaikaisessa 
veroil moituksessa." 

Surkeata. Ymmärtääköhän tätä kukaan? Jos kyseessä on suomennos, 
virasto on varmaan maksanutkin työstä. Siinä verovarat ovat kyllä men-
neet aivan hukkaan. Tällainen kielenkäyttö ci edistä suomen kielen säi-
lymistä Ruotsissa. 

Paula Ehrnebo 
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Vajaakäyttöiset sijat 

Runa 
Heikkilä 

Genen essinäparria translaksi, 
inessa elasta illaan, 
adella ablalta al/alle, 
abetta kominensa instruin. 

Ja lisäksi on muistettava nominatiivi 
ja akkusatiivi, ios haluaa muistaa suo-
men kielen (perinteiseen laskutapaan 
kuuluvat) 15 sijamuotoa päätteineen. 

Suomen sijamuodoista abessiivi, 
komitatiivi ja instruktiivi ovat melko 
epätavallisia nykykielessä. Ne esiin-
tyvätkin melkein vain vakiintuneissa 
ilmauksissa, kuten vaivarta (abessii-
vi), vaimoinensa (komitatiivi) ja käsin 
(instruktiivi). Näitä kolmea sijamuo-
toa kutsutaan vajaakäyttöisiksi eli 
marginaalisiksi sijoiksi. 

Kaikilla suomen sijamuodoilla on 
myös vanhat suomenkieliset nimet, 
jotka ovat jo jääneet unohduksiin. 
Abessiivin vanha nimi on vajanto, 
komitatiivin seuranto ja instruktiivin 
keinonto. 

Abessiivi 

Komitatiivi 
Komitatiivin pääte on -inc eli konti-
tatiivia käytetään aina monikossa: 
sekä yksikkö että monikko näyttävät 
samanlaisilta. Esimerkiksi orkesteri-
sanan komitatiivi on orkestereineen. 
(Rautatieasemien vanhoissa vaaoissa 
on kuitenkin käytetty poikkeuksellista 
—ja virheellistä - yksiköllistä komita-
tiivia, kuten oheisesta kuvasta näkyy!) 

Kun substantiivi on komitatiivissa, sii-
hen liittyy aina omistusliite: henkilö-
vaaka painolippuineen. 

Abessiivin pääte on -ttal-ttä, ja se il-
maisee jonkin puutetta, puuttumista 
ja ilman olemista. Sananlaskussa joka 
kunniatta kasvaa, se kuritta kuolee on 
sanojen kunnia ja kuri abessiivimuo-
dot. Abessiivia voi käyttää nykykie-
lessäkin, esimerkiksi ikkunatta inökki 
ej ole valmis, mutta tavallisempaa on 
käyttää sanaa ilman: ilman ikkunaa 
mökki ci ole valmis. 

El 

Instruktiivi 
Instruktiivin pääte on -n. Instruktiivia 
käytetään yleensä monikossa, mutta 
muutamista sanoista on käytössä myös 
yksikkömuoto, kuten ja/an, rinnan ja 
kaupan: tu/la ja/an kotiin, kulkea rinta 
rinnan ja olla kaupan. Normaalimuoto 
on kuitenki n monikoll in, esimerkik-
si tehdä käs in, aamuin il/om. 

Kielineuvosto uusissa tiloissa 

Kielineuvosto on muuttanut uusiin toimitiloi hin. 
Katuosoitteemme on 26. syyskuuta 2011 Iähtien 
Alsnögatan 7, Tukholma. 
Puhelinnumerot ja postiosoite ovat ennallaan, 
samoi n sähköposti- ja internetosoitteet. 
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Seminaarisatoa 

Kielitieteen pälvät järjestettiin Suomessa tänä vuonna 38. ker-
ran. TäIlä kertaa Itä-Suomen yliopistossa Jyväskylässä. Kjell-
tieteen päivillä kielitieteilijät esittelevät viimeisimpiä tutkimuk-
siaan la  niiden tuloksia, la  tämä artikkeli perustuu kirjoitta jan 
siellä pitämään esitelmään. 

Kiista suomalaistenjuurista: 

Voodoo-tiedettä val 
lopullinen totuus? 

Suomessa käytiin 1 990-luvun lopulla 
ja 2000-luvun alussa kiivasta keskus-
telua pohjoiseurooppalaisten kielten ja 

Jani-Matti 	kansojen alkuperästä. Kiista käynnistyi 
Tirkkonen uralistiikan ns. vallankumouksellisten 

esitettyä hypoteeseja uralilaisista koko 
Pohjois-Euroopan alkuperäisasukkai-
na. Kiistan aiheet olivat enimmäkseen 
kielitieteellisiä, mutta sillä oli koske-
tuspintoja myös arkeologiaan ja gene-
tiikkaan. 

Suomalaisessa mediassa klista 
näyttäytyi kahden tieteellisen 
koulukunnan välisenä torana. 

Suomessa kiistan näkyvin osallistuja 
oli epäilemättä Turun yliopiston fone-
tiikan emeritusprofessori Kalevi Wiik. 
Wiik esitti 1 990-luvun puolivälissä, 
että suomalais-ugrilaisia eli uralilaisia 
kiehiä puhuttiin jääkauden jälkeen laa-
jal la aluecl la Pohjois-Euraasiassa, Brit-
tein saarilta Luoteis-Siperiaan. Wiik 
olettaa ural i laisen kantakielen olleen 
pohjoisten suurriistanmetsästäjicn kie-
Ii. Hän ej ollut ensimmäinen,joka esit-
ti varhaista ja laajaa alkukotia, mutta 
Wiik popularisoi ajatusta ensimmäise-
nä voimakkaasti. 

Kielenvaihdos urahista indoeuroop-
palaiseen kieleen tapahtui Wiikin 
mukaan maanviljelyksen tullessa Eu-
rooppaan nuoremmalla kivikaudella. 
Ural ilaiset vaihtoivat kieltään indo-
eurooppalaiseen omaksuessaan uuden 

elinkeinon, indocurooppalaisten har-
joittaman maanviljelyksen. Kielen-
vaihto oli kuitenkin epätäydellistä: hä-
vinneistä uralilaisista kielistä jäi jälkiä 
ääntämykseen eli foneettisia substraat-
tipiirteitä. Näin syntyivät germaaninen, 
balttilainen ja slaavilainen kantakieli. 
Näiden kielten tärkeimmät äänteen-
muutokset voidaan Wiikin mukaan 
selittää uralilaisella vaikutuksehla. Mitä 
pohjoisemmasta indoeurooppalaisesta 
kielestä on kyse, sitä syvempää on ura-
hilainen substraatti. Näin ollen ruotsin 
ja norjan pohjoismurteissa suomalais-
saamelainen vaikutus tuntuisi erityisen 
vahvasti. 

Uralilaisen kantakielen ajoitus ja 
paikannus poikkeavat Wiikillä huomat-
tavasti historiallisen kielitieteen vaka-
virrasta. Yleensä kantaurali sijoitetaan 
UraI-vuoriston ja Volgan keskijuoksun 
seuduille. Perinteinen kantakielen ajoi-
tus on ollut noin 4000 eKr., mutta uu-
simmat lainasanatutkimukset viittaavat 
myöhäiseen ajoitukseen, noin 2000 eKr. 
Kymrnenen tuhannen vuoden takainen, 
Länsi-Eurooppaan ulottuva puhuma-
alue on todella uskahias hypoteesi. Se 
varmasti hivelee kansahlista itsetuntoa, 
mutta voiko se olha totta? 

Ensireaktio Wiikin väitteisiin oh 
varovainen uteliaisuus. Pian ne kui-
tenkin saivat osakseen voimakasta 
kritiikkiä ja herättivät enemmän kuo-
huntaa kuin mikään kielitieteehhinen 
kiista Suomessa vuosikyrnmeniin. 
Wiikin substraattihypoteesi pystyttiin 
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osoittamaan täysin perusteettomaksi. 
Kantagermaanin tapauksessa jokai-
nen uralilaiseksi substraatiksi väitetty 
piirre voidaan osoittaa virheellisek-
si tai selittää uskottavammin muilla 
keinoin. Osa Wiikin selityksistä poh-
jautuu marginaalisiln tai kumottui-
hin teorloihin indoeurooppalaisesta 
tai 	ural ilaisesta äännejärjestelmästä. 
Aänteenmuutokset tapahtuivat vasta 
paljon myöhemmin kuin kivikaudella. 
Lisäksi osa muutoksista on maailman 
kielissä niin yleisiä ja muissakin indo-
eurooppalaisissa kielihaaroissa tapah-
tuneita, että mikä tahansa muukin kuin 
uralilainen substraatti olisi voinut ne 
aiheuttaa. Kantauralin olemassaolosta 
koko jääkauden jälkeisessä Pohjois-
Euroopassa ej ole olemassa minkään-
laisia kielellisiä todisteita. 

Wiik ej kyennyt vastaamaan asial-
lisesti hypoteesia kohtaan esitettyyn 
kritiikkiin. Sen sijaan hän vetosi siihen, 
että hän edustaa uutta ajattelutapaa, 
jota yleensä kutsutaan vallankurnouk-
selliseksi paradigmaksi. Hänen arvos-
telijansa sen sijaan ovat vielä kiinni 
vanhassa ajattelutavassa. Wiik koros-
taa lähestymistapansa olevan poikki-
tieteellinen ja hyödyntävän arkeologiaa 
ja genetiikkaa yhtä lailla kuin lingvis-
tiikkaa. Hän järjesti Roots-konferens-
sisarjan, jonne kutsui eri tieteenaloilta 
samanhenkisiä tutkijoita etsimään "pe-
rimniäistä totuutta" pohjoiseurooppa-
laisten alkuperästä. Vallankumouk-
selliset ajatukset saivat suosiota myös 
Suomen rajojen ulkopuolella, esimer-
kiksi Virossa. 

Kiistaa käytiin eri areenoilla: kie-
litieteellisissä aikakauslehdissä, kon-
ferensseissa, sanomalehdissä sekä 
tutkijoiden internetsivuilla. Kiista sur-
tyi jo varhain joukkoviestimiin ja sai 
näin laajan yleisön. Wiik kokosi näke-
myksensä yleistajuiseksi tietokirjaksi 
Eurooppalaisten juuret. Se jopa ni-
mettiin Tieto-Finlandia-ehdokkaaksi 
vuonna 2002. Tämä sai 19 kielentutki-
jaa kirjoittamaan Helsingin Sanomis-
sa 23.12.2002 julkaistun kirjeen, jossa 
esitetään tiivistetysti Wiikin hyvän 
tieteenharjoituksen käytännön vastai- 

set tavat ja vedotaan palkintoraadin 
kykyyn "erottaa vakavasti otettava tie-
de pseudotieteestä ja huuhaasta". Suo-
malaisessa mediassa kiista näyttäytyi 
kahden tieteell isen koulukunnan väli-
senä kiistana, ej tieteen ja epätieteen 
välisenä rajanvetona. Vuoden 2003 
jälkeen kiista hiipui, mutta selkeää 
päätepistettä ej tullut. Uusia kirjoituk-
sia on ilmestynyt vielä kuluvanakin 
vuonna. 

Wiikin toiminta oli kriitikkojen mu-
kaan tieteen pelisääntöjen vastaista. 
Huomiota kiinnitettiin erityisesti tieteen 
etiikkaan. Tieteen tulisi olla itseään kor-
jaavaa: tiedeyhteisö arvioi hypoteeseja 
kriittisesti ja hylkää virheelliset. Wiik 
kuitenkin jättää vastakritiikin huomiotta 
ja esittää samat hypoteesit yhä uudel-
leen. Lisäksi hän käyttää vanhentuneita 
ja kumottuja lähteitä. Toiseksi Wiikiä 
syytettiin kehäpäättelystä ja ad hoc -ole-
tuksista. Poikkitieteisyyteen vetoaminen 
ej auta, sillä genetiikalla tai arkeologialla 
ej voi perustella kielitieteellisiä väitteitä. 
Erään arvion mukaan Wiik ja kumppa-
nit liukuivat lopulta tieteellisestä toimin-
nasta "voodoo-tieteen" puolelle. 

Mikäli kiista olisi pysynyt tieteel-
hisillä areenoilla, Wiikin toimintaan 
tuskin olisi kiinnitetty paljonkaan 
huomiota. Lähtiessään popularisoi-
maan spekulatiivisia ja kertaalleen 
hylättyjä hypoteeseja tieteen uusimpi-
na tutkimustuloksina hän siirtyi eetti-
sesti arveluttavalle alueelle. Wiikiä on 
syytetty nationalistisista päämäänistä 
ja Eurooppalaisten juuria on verrattu 
Sigurd Wettenhovi-Aspan villeihin 
fantasioihin suomalaisista koko Eu-
noopan asuttajina. Nykyisin Wiikin 
mallia onkin pidettävä vaihtoehtohis-
toniana, vaikka se kielitieteen metodeja 
tuntemattomalle saattaa näyttää aidolta 
tieteeltä. On luultavaa, että Iingvistit 
joutuvat vielä vuosikausia oikomaan 
tämän pseudovallankumouksen aiheut-
tamia harhaluuloja. 

Kirjoittaja val,nistelee Itä-Suomen yliopistossa 
pro gradua Kalevi Wiikin teorioiden nostatta-
ma,vta kohusta. 
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Serninaarisatoa 

Kaksi seuraavaa artikkelia perustuvat esitelmiin, lotka kirjoittaat 
pitivät Kielineuvoston tämänvuotisessa kielenhuoltoseminaaris-
sa 1 . huhtikuuta. 

Suoraan asiaan 
- kuntien virkakieli selkeäksi 

Onko selkeästä virkakielestä ja oikea-
kielisyyskysymyksistä hyötyä kuntien 
työntekijöille? Hyötyä ilman muuta 

Eivor 	- jopa iloa! Täti mieltä ovat ainakin 
Sommardahi ne kunnanvirkail ijat, jotka osallistu-

yat suomenruotsalaiseen hankkeeseen 
Rakt på sak, Suoraan asiaan. 

Uusissa kunnissa tarvittiin yhteisiä 
tekstimallela la uusia kirjoitus- la 
käännösrutiinela. 

Hankkeen tarkoituksena on tähden-
tää selkeän ja ymmärrettävän virka-
kielen merkitystä ja siinä on mukana 
kuusi kaksikielistä kuntaa. Hanke al-
koi keväällä 2010 ja se päättyy vuoden 
2012 lopussa. Siitä vastaavat Suomen 
Kuntaliitto ja Kotimaisten kielten tut-
kimuskeskus (Kotus). 

Hanke ja sen toimijat 
Kevättalvella 2010 tehtiin hankesuun-
nitelma, haettiin varoja rahastoista ja 
otettiin yhteyksiä kaksikielisiin kuntiin. 
Suunnittelijat elivät jännittävää aikaa. 
Herättäisikö kiel ihanke kiinnostusta 
aikana, jolloin kuntien rahatilanne oh 
kireä ja kuntalijtokset vejvät monilta 
kaiken energian? Iloksemme monissa 
kunnissa oltiin innostuneita tulemaan 
mukaan hankkeeseen, nimenomaan 
tuolloisen tilanteen vuoksi. Yhdistetyt 
uudet kunnat tarvitsivat yhteisiä teks-
timalleja ja kuntien, joiden kieliolot 
olivat muuttumassa, täytyi luoda uusia 
kirjoitus- ja käännösrutiineja. Lisäksi 
ne kunnat, jotka ohivat saaneet jyrkkiiä 
arvostehua vaikeaselkoisista ja vanhah-
tavista teksteistään, halusivat parantaa 
mainettaan. 

Jotta hanke ej kävisi pitelemättö-
mäksi, pilottikuntien määrä rajattiin 
kuuteen. Mukaan valittiin Pohjanmaal-
ta Mustasaari, Maalahti ja Vöyri, Var-
sinais-Suomesta Kemiönsaari ja Uu-
deltamaalta Loviisa ja Espoo (Espoon 
kaupungin ruotsinkielisen päivähoidon 
ja opetuksen yksikkö). Jokainen kunta 
nimitti paikallisen hankeryhmän, jonka 
tehtävänä on olla yhteydessä hankkeen 
johtoon ja koordinoida toiminta paikal-
la. 

Hankkeen tukena on asiantuntijaryh-
mä, johon kuuluu parikymmentä en 
yhteiskunta-alan asiantuntijaa. Ryh-
män jäsenten tehtävänä on yhtäältä 
toimia oman erikoisalansa, kuten ju-
ridjikan tai talouden, neuvonantajana, 
toisaalta levittää tietoa hankkeesta ja 
testata, kuinka kielisuositukset ja teks-
timallit toimivat käytännössä. 

Hankkeen tavoite 
Suoraan asiaan -hankkeella on neljä 
päätavoitetta: 

herättää yksittäisten kirjoittajien 
kiinnostus selkeäiin ja ymmärrettä-
vään viestintään 

luoda avoin ehektroninen tekstitie-
tokanta kuntien virkatekstei Ile 

luoda kuntiin pitkäjännitteisiä se!-
keän virkakielen suunnitehmia ja oh-
jelmia 

luoda kunnille yhteinen, pysyvä 
kieliyhteistyöverkosto. 

Toivomme, että kaikkiin tavoit-
teisiin päästään, ainakin osittain. 
Aloitimme keskustelemalla tekstin-
laatijoiden omasta suhtautumisesta 
kirjoittamiseen ja ylipäätäLin kirjalli-
seen viestintään. Lähtökohta on hyvä, 
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koska avain tekstien parantumiseen 
on kokemusten mukaan monesti ollut 
kirjoittajan oma myönteinen asenne 
kirjoittamiseen. Asennekeskustelun 
jälkeen virkailijat ovat yleensä pysty-
fleet lukemaan kriittisemmin kunnan 
tekstejä, muokkaamaan niitä ja osal-
listumaan uusien maflitekstien laati-
miseen. Tekstityö on tehty kursseilla 
ja seminaareissa, puhelin- ja sähkö-
postikeskusteluissa ja asiantuntijaryh-
män erikoisosaamisen tukemana. 

Toinen hankkeen tavoitteista on 
tekstitietokannan tekeminen. Tieto-
kanta on Suomen kuntaliitossa ja tällä 
haavaa se on pilottikuntien käytössä, 
myöhemmin myös muiden. Tietokan-
taa kehitetään parhaillaati, mutta kun 
se on valmis, siellä on kirjoitusmalleja 
ja mallitekstejä, kirjoitusoppaita, sa-
naluetteloita, Iinkkejä ja muuta se!-
laista kieliaineistoa, jonka avulla kun-
nassa toimivat tekstinlaatijat pystyvät 
kirjoittamaan yksinkertaisia, selkeitä 
ja helposti ymmärrettäviä tekstejä. 

Kolmannen ja neljännen tavoitteen 
avulla haluamme varmistaa, että kun-
nissa aloitettu tekstien parantamistyö 
ej hankkeen päätyttyä lakkaa. Jotta ej 
palattaisi vanhoihin rutijneihin, osal-
listujakunnat ovat sitoutuneet laati-
maan ohjelmia ja strategioita, joissa 
ne määrittelevät, miten tekstinhuolto-
työtä jatketaan tulevaisuudessa. Myös 
hankkeen kul uessa luodut verkostot 
takaavat toivottavasti omalta osaltaan 
sen, että kuntien kielityö jatkuu. 

Kunnan virkakieli 
Suoraan asiaan -hankkeessa on kyse 
kunnissa laadittavista teksteistä ja 
selkeästä virkakielestä. Millainen on 
sitten tyypillinen suomenruotsalainen 
kunnassa laadittava teksti ja millainen 
sen pitäisi olla? Spontaani vastaus on, 
että tekstit vaihtelevat suuresti ja että 
siihen on monta syytä. Teksteihin vai-
kuttaa mm., missä kunnassa teksti kir-
joitetaan, tekstityyppi ja laaditaanko 
se verkkosivustolle vai paperille. On 
siis aloitettava tekstin käyttötarkoituk-
sesta ja kanavasta. Kunnissa laaditut 
suomenruotsalaiset tekstit eivät ole 
yhdenmukaisia. Niitä on yksinkertai- 

sia ja helposti ymmärrettäviäja hanka-
ha ja vaikeasti tajuttavia. Osa on mo-
derneja, osa vanhahtavia. Variantteja 
on kaikenlaisia. 

Vaikka vaihtelu on suurta, teksteissä 
voidaan totta kai silti nähdä yhteisiä 
piirteitä, piirteitä, jotka eroavat sekä 
ruotsinruotsalaisista että suomenkiel 
sistä teksteistä. Joissakin teksteissä on 
esimerkiksi huomattavasti enemmän 
vanhahtavia sanoja ja ilmaisuja kuin 
vastaavissa ruotsinruotsalaisissa teks-
teissä. Toisissa taas tyylitaso ja puhut-
telu eroavat vastaavista ruotsinruotsa-
laisista ja suomenkielisistä teksteistä. 
Ehkä on kyse kulttuurieroista? 

Koska kaikki kuusi pilottikuntaa 
ovat kaksikielisiä, kääntämisellä on 
luonnollisesti tärkeä osa tekstintuo-
tannossa. Kaikissa kunnissa on kään-
täjiä, mutta käytännössä kaikki vir-
kailijat käsittelevät tekstejä kahdella 
kielellä - he lukevat ja kirjoittavat 
kahdella kielellä ja joskus he kääntä-
vät ornat tekstinsä. Se, mistä kielestä 
mihin käännetään, vaihtelee kunnasta 
toiseen. Neljässä pilottikunnassa kuu-
desta käännetään pääasiassa ruotsista 
suomeen ja kahdessa suomesta ruot-
sim. Koska käännöksiä tekevät mutn-
kin kuin amrnattikääntäjät, näkee teks-
tejä, joissa kieli- ja kulttuuripiirteitä 
on sekoitettu reippaasti. Useimmiten 
tulos menettelee, mutta joissakin tapa-
uksissa tuloksena on vaikeasti ymmär-
rettäviä ja jopa täysiri käsittämättömiä 
tekstejä. 

Hanke puolitiessä 
Suoraan asiaan -hanke on nyt ehtinyt 
puoliväliin. Käsitys siitä, mihlaisia kun-
nissa laadittavat suomenruotsa!aiset 
tekstit voivat olla, on vähitellen alkanut 
se!vetä. Samahla on myös selvinnyt, 
millaista aineistoa kuntien yhteisen 
tekstitietopankin tulee sisältää, jotta 
kuntien tarpeet voitaisiin tyydyttää. 
Tietokanta on ensisijaisesti tarkoitettu 
kaksikielisille kunnihle (Suomessa on 
336 kuntaa, joista 30 on kaksikiehisiä 
ja 19 ruotsinkie!isiä), mutta toivomme 
tietysti, että siitä on iloa myös yksikie-
hisille kunnille. Lisäksi toivomme, että 
hanke inspiroi suomenkiel isen Suomen 
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kuntia vastaavaan virkakielihankkee-
seen. Moderni ja ymmrrettävä suo-
menkielinen virkakieli on tietenkin 
hyödyksi myös Suomen ruotsinkieli-
selle virkakielelle. 

Kirjoittaja on Koti,najstcn kielten tutki,nitskes-
kuksen erikoistutkija ja tväskentelee sen ruOtsin 
kielen osaston virkakielenhuoltajana. Suoraan 
asiaan -hankkeessa hän toänii kielikonsuittina. 

Suornennos: Hannele Enna/, 

LM 

Seminaarisatoa 

Sormitietokoneita la soinismela 

Uusia sanoja uusille asloille 

Aino 
Piehi 

Uusia sanoja syntyy, kun niitä tarvitaan. 
Niissä näkyvät ajankohtaiset tapahtu-
mat. Alkuvuonna 2011 pääpuheenaihe 
Suornessa oli eduskuntavaalit, ja mo-
nenlaisia uusia sanoja tarttui Kielitoi-
miston sanahaaviin. Vaahisanoissa on 
usein mukana huumoria ja sanoilla 
Ieikittelyä, mutta harva niistä jää pysy-
västi hauskuuttamaan sanavarastoa - ne 
unohtuvat sitä mukaa kuin uudet tapah-
tumat vievät huomion. 

Vaahisanat antavat yllättävän edusta-
van kuvan eri sananmuodostustavoista. 
Sanat syntyvät usein tutun ja muodik-
kaan mallin mukaan. Esimerkiksi sopi-
va yhdyssana tuntuu usein inspiroivan 
keksimään lisää samanloppuisia sanoja, 
ja inspiraation niihin voi antaa lainasa-
nakin. Pitkistä sanoista tehdään lyhen-
teitä ja lyhennesanoja. Sanoja myös 
johdetaan tuttujen esikuvien mukaisesti. 

Vaalikeväänä epäviralliseen käyt-
töön vakiintui lyhennesana persut, uusi 
nimitys vaahien menestyjäpuolueelle 
Perussuomalaisille. Sanan kielellisenä  

mallina oli varmaan nusut, 1990-ju-
vun aikana puoluekentällä vierailleen 
Nuorsuomalaisen puolueen jäsenten 
nimitys. Persun sävy on mietityttänyt 
kielenkäyttäj iä: Kielitoimistoltak in on 
kysytty, onko sana arkisen leikkisä vai 
onko se pilkkanimi. 

Perussuomalaisiin liittyy muitakin 
uusia sanoja; puheenjohtaja Timo Soi-
nihan on tunnettu sanasutkauksistaan. 
Niitä nimitetään soinismeiksi, vaikka 
osa niistä olisikin peräisin avustaji-
en kynästä. Johdos muistuttaa sanaa 
wellerismi, joka merkitsee sanomusta 
(esim. Huh hel/etta..anoi jänis pak-
kasella). Mieleen muistuvat myösfis-
hisinit eli aforismit,joita Ally McBeal 
-teIevisiosaran Fish-niminen henkilö 
lausuili. Soinismeista olkoon esimerk-
kinä EU:n nimittäminen eurostolii-
toksi - ilmaus, jonka esikuva ja sävy 
lienevät ilmiselvät. 

Vaaleihin ja perussuomalaisiin lut-
tyy myös kopiogate, joka paljastui, 
kun toimittajat huomasivat perussuo-
malaisten ilmasto-ohjehman kummasti 
muistuttavan Metalhiliiton taannoista 
ohjelmaa. Kirjoittaja ohikin Metalhi-
hiiton entinen viestintäpäählikkö Matti 
Putkonen, joka oli ryhtynyt perussuo- 

Uudet sanat synät usein tutun ja 

L muodikkaan mallin 
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tiedotusvähineet ovat viralhisen nimen 
sijaan puhuneet mm. väliaikaisesta krii-
si- tai vakautusrahastosta. 

malaisten vaalityömieheksi jätettyään 
SDP:n. Sanan esikuvana ovat englan-
nin kielen skandaalit Watergate, Irak-
gate ja muut mahdolliset gatet. 

Vaalien suosikkikuvailmaus oh 
laariin sataminen. Maanviljelijöiden 
viisaus kuului, että mikä ennen ju-
hannusta sataa, sataa laariin. Silloin 
sade koituu maanviljelijän eduksi. 
Vaikka agraariyhteiskunta on mennyt, 
sen kuvat viehättävät. Enimmäkseen 
tuntui vaalikeväänä satavan perussuo-
malaisten laariin, olipa sitten kysymys 
mistä asiasta hyvänsä: Yritysjohtaji-
en palkat satavat perussuomalaisten 
laariin. Miehen kriisi sataa Soinin 
laariin. Tunnettua kuvakieltä sovelle-
taan tietenkin moniin tilanteisiin, niin 
vaaleihin kuin muuhunkin. Askettäin 
Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa 
arveltiin, että jos euroalueen yhteisten 
joukkovelkakirjojen järjestelmä luo-
taisiin, se sataisi kaikkicn jäsenmai-
den laariin. 

EU-sanat: samankaltaisuus 
alkukielen kanssa on vaittia 
Vaal isanat ovat sikähi poikkeuksehlisia 
uudissanoja, että ne ovat syntyneet suo-
malaisista lähtökohdista, kuvaamaan 
suomalaisia ilmiöitä. Useimmat uudet 
sanat ovat kuitenkin kansainvälistä ta-
varaa, ja ne ovat syntyneet tarpeesta 
antaa suomenkielinen nimi muualta 
lainatulle asialle. Tärkeä uusien sano-
jen lähde on Euroopan unioni. SieIlä 
sovitaan asioista, joille sitten on Iöy-
dettävä nimitys kaikilla jäsenvaltioiden 
kiehillä, myös suomeksi ja ruotsiksi, 
ellei sellaista ennestään ole. Usein ni-
mitykset ovat pitkiä ja abstrakteja. 

Runsaan vuoden ajan on puhuttu EU:n 
velkakriisistä: miten vakauttaa velkaon-
gelmaisten euromaiden ja koko EU:n 
taloustilanne. Ensiksi käyttöön otettiin 
vähiaikainen rahoitusmenettely, virahhi-
selta nimeltään Euroopan väliaikainen 
rahoitusvakausväline, josta käytetään 
myös lyhennettä ERVV. Englanniksi 
nimi on European Financial Stahility 
Facility ja ruotsiksi europeisk finansiell 
stahilisering,ficilitet. Näistä nimistä ej 
voi päätellä, että kyse on lainojen an-
tamisesta. Ej olekaan kummallista, että 

Muutaman vuoden päästäpitäisi ohla 
käytössä pysyvä järjestelmä, jonka 
nimi on Euroopan vakausinekanismi 
(European Stabilily Mechanism, euro-
peisk stabilitetsmekanism). Lyhenteen 
EVM käyttö auttaa pituus- mutta ej 
ymmärrettävyysongelmaan. Tiedotus-
vähineissä on puhuttu pysyvästä vaka-
us- tai kriisirahastosta. Tämä nimitys 
selittää sisältöä paremmin, mutta vi-
rahhinen nimi on tunnettava, jos haluaa 
löytää tietoja EU-lähteistä tai ymmär-
tiiä poliitikkojen puhetta. Tällainen 
kahtalaisuus ej ole viestinnän kannahta 
hyväksi,ja ohisi hyvä muodostaa viral-
liset nimitykset yleistajuisemmiksi. 

Virahliset termit voivat olla vai-
keita myös siksi, että ne kuvastavat 
viranomaisen näköku!maa. Esimer-
kiksi svöttötariffi (feed-in tariff, inmat-
ningspris) herättää varmaan enemmän 
kysymyksiä kuin selittää käsitteen 
sisähtöä. Kuka syöttää, mitä ja mihin? 
Mikä on tariffi? Kyseessä on sähkö-
verkon omistajan maksama hisähinta 
ekologisen sähkön tuottajalle siksi, että 
tämän kannattaisi syöttää esimerkik-
si tuuhisähköään verkkoon. Enemmän 
asiasta kertoisi tuulisähkön tukihinta, 
mutta EU-nimitykset koostetaan mie-
lehhään kaikissa kiehissä samaa merkit-
sevistä sanoista. 

Pyrkimys pysyä lähelhä alkuperäis-
tekstin nimitystä johtaa sanojen hainaa-
miseen, jos nämä sanat ovat suomen 
kiehessä jotenkin mahdolhisia. Esimerk-
ki siitä on sana eurokoodi. Koodihan on 
suomen kielessä merkkijärjestelmä tai 
merkintä, johha tieto muutetaan toiseen 
muotoon. Puhutaan salakirjoituskoo-
dista ja kaupassa hinnat luetaan viiva-
koodeista. Sana ej tuo mieheen normia 
eikä sääntöä. Eurokoodit (Eur(>codes, 
eurokoder) on kuitenkin kantavien ra-
kenteiden suunnittelun standardijärjes-
telmä. Vaikka suomen kiehen lautakunta 
suositteli 1 990-luvuhla nimeksi raken-
nelujuuden euronormia, ci ahkukiehen 
ilmauksesta ole tohdittu virallisesti poi-
keta. Suomahaisessa lainsäädännössä 
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ongelma kielTetäin puhurnalla Euroco-
de-srandardeista 

Samanmerkityksisistä sanoista ja 
lainasanoista kuitenkin luovutaan, kun 
kyseessä on vaikeasti kiännettävä ku-
vallinen itmaus. Uusien EU-sanojen 
alkuperäkieli on yhä useammin eng-
lanti ,ja siinä käytetään kuvailmauksia 
virallisissakin yhteyksissä. Ne ovat 
lyhyitä ja käteviä alkukielessä, mutta 
tuottavat kääntäjille vaikeuksia, koska 
sama kuva el aina sovi tyyliltään tal 
edes mielikuvaltaan toisi in kieliin. 

Äskettäin säädetti in EU : n vaiku-
tuksesta Suomessakin rangaistavak-
si teoksi se, että alaikäistä yritetään 
verkkosivujen kautta houkutella ta-
paamiseen tarkoituksena seksuaalinen 
hyväksikäyttö. Englanniksi tämä ri-
kos on nimeltään grooming,joka alun 
perin tarkoittaa esimerkiksi hevosen 
harjausta tal hoitoa. Ruotsiksi teko 
on gromning, kun taas suomeksi sekä 
groolning että groomaus olisivat laki-
kielessä tyylin vuoksi mahdottomia. 
Harjaus tal sukiminen el suomeksi  

sovi lainkaan merkitykseen, mutta 
Iakitekstiin vastineeksi valittu lapsen 
houkutteleininen seksuaalisiin tarkoi-
tuksiin on käytössä kömpelö. 

Virallisia yhdyssanoja 
Uusia sanoja tuottaa rnyös Suomen 
hallinto. Pitkien virallisten sanojen 
rinnalle voi arkikäyttöön vakiintua 
Iyhyempiä ilmauksia. Joskus käy niln, 
että epävirallinen nimitys virallistuu. 
Niinpä Suomessa astui 2011 voimaan 
avoerolaki, julia säädellään yhteiselä-
rnänsä lopettavien omaisuudenjakoa. 
Alun perin liiton osapuolia on nirni-
tetty laki- ja virkakiclessä avioli ton-
omaisissa olosuhteissa eläviksi, mutta 
yleiskielcssä on jo kauan puhuttu avo-
litosta ja avoerosta. 

Ajankohtainen aihc on myös avio-
liittolain rnuuttaminen. Jo edellinen 
hallitus oli harkinnut lainsäädännön 
muutosta niln, että olkeuksiltaan sa-
manlainen liitto olisi mahdollinen sen 
osapuolten sukupuolesta riippumatta 
ja että tämän instituution nimikin olisi 
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sama, avioliitto. Poliitikot ja asiantun-
tijat rupesivat puhumaan sukupuoli-
neutraalista avioliitosta. Nimitys herätti 
hämmennystä, koska avioliitto käsite-
tään yleensä elämäntilanteena eikä oj-
keudellisena ilmiönä. Monen on vaikea 
ymmärtää, miten pariskuntien yhteiselä-
md voisi olla sukupuolineutraalia, oh-
vatpa he homo- tai heteroseksuaalisia. 

Sukupuolineutraali ej sinänsä ole 
uusi sana, vaan sitä on käytetty aina-
km 1990-luvulta lähtien. Aluksi pu-
huttiin sukupuolineutraalista kielestä 
(gender neutral, könsneutral), jossa 
ej vjitattaisi vain toiseen sukupuoleen, 
kun tarkoitetaan molempia, kuten ni-
mikkeissä lakimies ja virkarnies. Sitten 
merkitys laajeni tarkoittamaan mui-
takin sellaisia tilanteita, joissa suku-
puolta ej tuoda esiin (sukupuolineut-
raali kasvatus). Kesällä 2011 uutiset 
kertoivat ruotsalaisesta päiväkodista, 
joka on sukupuolineutraali: el puhuta 
tytöistä ja pojista vaan ystävistä eikä 
käytetä heistä han- ja hon-pronomi-
neja vaan suomen kielen inspiroimaa 
hen-pronominia molemmista. 

Nimitys sukupuolineutraali avio-
liitto innosti epäviralliseen vitsailuun 
lukurnääräneutraalista avioliltosta, ja 
vitsi laajeni uusillekin alueille: kun 
Suomen hallituspohja syntyl, väitet-
tiin kokoomuksen Jyrki Kataisen ja 
demarien Jutta Urpilaisen hall itusliit-
toa seksuaaiineutraaliksi. Useimmat 
neutraali-loppuiset sanat on kyllä teh-
ty vakavalla mielellä, mutta el ole aina 
kovin helppoa löytää erilaisille neut-
raaleille yhteistä nimittäjää. Kunnat 
kertovat pyrkivänsä hiilineutraaleiksi 
(eivät lisää hiilidioksidin määrää ilma-
kehässä; carbon neutral, kolneutral), 
ja hallitus pyrkii tekemään kustannus-
neutraaleja ratkaisuja (ej aiheuta lisää 
kustannuksia). Mutta mitä on yrityk-
sen valuuttaneutraali kasvu? Ehkä 
kasvun määrästä on valuuttakurssien 
vaihtelun vaikutus neutraloitu? 

Muita esimerkkejä tuotteliaista yh- 

dyssanamalleista ovat sanat, joiden 
loppuosa on -intensiivinen, -turvalli-
snus, -osaa,ninen. Esimerkiksi teolli-
suus voi olla tvövoimaintensiivistä tai 
energiaintensiivistä (paljon työvoi-
maa tai energiaa tarvitsevaa). Ajan-
käyttö taas vol olla hvödykeintensii-
i'istä tai aikaintensiivistä (shoppailuun 
tai oleiluun keskittyvää). Bioturvalli-
suudella tarkoitetaan epidemioiden 
ja tuholaisten leviämisen ehkäisyä 
mutta myös bioteknologian sovellus-
ten turvallisuuden varmistamista. Kv-
herturvallisuus taas tarkoittaa samaa 
kuin tietoturvallisuus. Viime talvena 
Suomen lentokenttiä kehuttiin niiden 
lumiosaarnisesta. Sitä olisi silloin kai-
vattu myös rautateilld ja kaupunkien 
kaduilla. 

Virallisten pitkien sanojen rinnalla 
esiintyy käyttöniminä myös lyhentei-
tu, erityisesti lyhennesanoja. Ne tule-
yat tutuiksi vasta, kun ne on oppinut. 
Monille työssäkäyville onkin jo tuttua 
tvhvtoiminra, jolla parannetaan työhy-
vinvointia,ja lainvalmistelijat tuntevat 
kyllä suvat ja yvat (lakien sukupuoli-
ja ympäristövaikutusten arvioinnit). 
Mutta kun ministeri ehdottaa, että maa 
jaetaan sote-alueisiin, on taas opittava 
uusi käsite: sosiaali- ja terveysalueet, 
joihin yhdistettäisiin ennen erilliset 
terveydenhuolto ja sosiaal itoimi. 

Viranomaiskielestä el juuri löydy 
leikin sijaa. Vauvat kuitenkin hellyt-
tävät ainakin kunnallisbyrokraatit ren-
toutumaan kielellisesti. Monet pienet 
kunnat maksavat uusista asukkaista 
vanhemmille palkkion. Tätä nimite-
tään eri kunnissa eri tavoin: vauvara-
haksi, haikararahaksi, rotinarahaksi, 
vauvabonukseksi, vaipparahaksi ja 
pirttirahaksi. 

Nimitykset vempaimille ja 
ilmiöille: kansainvälisiä 
esikuvia ja omia ideoita 
Tekniikan uutuudet ja vapaa-ajan har-
rastukset eivät tavallisesti kuulu vi-
ranomaisten säätelyn piiriin. Niinpä 
sanat tulevat eri kieliin omia aikojaan 
ja saavat nimityksensä eri tahoilla, toi-
sin kuin monet viralliset ja EU-sanat. 
Jos englannin kielen sanan perusteel- 

UseimmiIIe neutraa!i-Ioppuisille sanoille 

0
vaikea Iöytää yhteistä nirnittä jää. 
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la ej saada sopivaa nimitystit aikaan, 
voidaan jäijestää vaikka sanakilpailu-
ja. Niin teki 2010 Helsingin Sanomat, 
jotta suomen kieleen löytyisi nimitys 
pienelle kosketusnäytöllise!le tietoko-
ned le (pekdator, läsplatta). Sel laisen 
tunnetujn rnerkki lienee jPad. Tablet-
titietokoneesta oli jo alettu puhua 
englannin mallin mukaan (ta bl et com-
pater), mutta sana ej tuntunut luonte-
valta. Kilpailun voitti sorinitietokone. 

Yhdysvaltola on 1° totuffu nimiffämään 
Jenkkiläksi, la nyt rinnalle on tullut 
Brittilö. Tulisiko vielö Aussilakin? 

Tavallisesti samanlaiset ilmiöt ja esi-
fleet saavat eri kielissä nimekseen sa-
mansisältöisiä sanoja.jos se on luonte-
vaa. Suomessa pienimpien eiäkkeiden 
saajille tull tulonkorotus, kun kaikki 
sajvat takuueiäkkeen (garantipension) 
kuten Ruotsissakin. Koulussa luokan 
varsinaista opettajaa on avustamassa 
resurssiopettaja (resurslärare); tosin 
Suomessa puhutaan myös samanai-
kaisopettajasta. Opetusta monipuo-
listetaan aktiivi- taj älvtaulun avulla 
(smart board, smart tavla). Yritykset 
ja viranomaiset pohtivat, miten vai-
kuttaa julkikuvaansa inaineenhallin-
nan keinoin (reputation mana gement, 
rykteshantering). Mainostajat taas 
ovat kiinnostuneita neurotaloustietees-
tä (neuroeconomics, neuroekonomi), 
joka tutkji, mikä ihmisen mieleen vai-
kuttaa, ja jota sovelletaan neuromark-
kinoinnissa (neuromarketing, neuro-
marknadyföring). Yhdistykset panevat 
verkkoon vuosikellonsa (irsklocka) 
kertomaan, mitä missäkin vaiheessa 
vuotta tehdään. 

Puhekielen 	sananmuodostuksessa 
esiintyy paljon leikittelyä, kuten vaali-
sanoistakin näkyy. Yhdysvaltoja on jo 
totuttu nimittämään Jenkkiläksi, ja nyt 
rinnalle on tullut Brittilä. Tulisiko vjelä 
Aussilakin? Ensin tuntuj hassulta, kun 
alettiin pari vuotta sitten puhua kasa-
rihiiseistä ja kasarikomedioista, jotka 
ejvät hlittyneet keittiöhommiln vaan 
1 980-lukuun. Nyt sojtetaan myös vsäri-
ja nolarihittien (1990- ja 2000-luvut) 
kokoelmia. On kuitenkin ikävää, jos 
niistä jää aivoihin jatkuvasti soimaan 
korvamato. JWH-huumetta nimitetään 
tuttavalhisesti jehovaksi, vaikka leikki 
onkin itse asiasta kaukana. Samalla ta-
valla kuin lyhennesanat nusu ja persu 
voi kielenkäyttäjää rnietityttää, onko 
sana usa eli uussuomalainen, maahan-
muuttaja, sävyltään leikkisä. 

Sanoja on jatkuvasti tulollaan, ja 
vastineiden vaklintuminen vie aikan-
sa. Parin vuoden takainen uudissa-
na leppoistaminen el vielä ole täysin 
korvannut downshiftingiä eikä yksi-
mielisyyttä ole siitäkään, onko em-
powerment voitnaannuttamista vai 
valtaista.'nista, vaikka käsitettä on 
käytetty jo yli kymmenen vuotta. Tä-
män hetken uusi käsite on crowdsour-
cing (vrt. outsourcing ja insourcing, 
ulkoistaininen ja kotiuttaminen), mut-
ta vain aika näyttää, vakiintuuko jon-
kin tehtävän siirtäminen verkon kautta 
suurelle yleisöhle talkoi,stamiseksi, 
joukkoistamiseksi vaj peräti sorsasta-
miseksi. 

Kirjoittaja on kotimai.v ten kielten tutkirnuskes-
kuksen tutkija ja EU-kielenhuoltaja 
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Kielikirjallisuutta 

Käyttökielioppi 
kielenkäyttäjän kielioppi 

Irja Alho ja Anneli Kauppinen julkai-
sivat vuonna 2009 kieliopin, Käytrö-
kieliopin. Se perustuu suurelta osin 

Raija 	Isoon suonen kielioppiin, joka ilmes- 
Kangassalo tyi vuonna 2004. Iso suomen kielioppi 

(ISK) on supistettu Käyttökieliopissa 
luettavampaan muotoon, kirja sopii 
lukijan käteen ja sen taitto on ilmava 
ja mukava. 

Kieltä kuvaileva 
funktionaalinen kielioppi 
Tekijät korostavat, että Käyttökieliop-
pi on syntynyt käytännön tarpeesta. 
He sanovat pyrkineensä kokoamaan 
kielen rakennetietoa siten, että tieto 
yhdistyisi luontevasti kielenkäyttöön. 
Käyttökielioppi on deskriptiivinen, 
kuvaileva. Suomalaiset ovat kuiten-
km tottuneet tiukasti normati iviseen 
kielioppiin - itse asiassa tavalliset 
kielenkäyttäjät tarkoittavat kieliopilla 
kielenhuoltoa - ja Käyttökieliopin ku-
vaukset saattavat olla vaikeita sulattaa, 
koska niitä ci voi pitää ohjenuorina. 

Kirjassa on oma lukunsa kielen 
vaihtelusta ja kielellisestä identiteetis-
tä. Pluralistisesta kieliajattelusta täh-
dennetään sitä, että opitaan tuntemaan 
erilaisia kulttuurin muotoja. Moni-
kulttuurisuuden rinnakkaistermi on 
multilingvaalisuus, yhteisöllinen moni-
kielisyys,joka tarkoittaa eri kielten rin-
nakkaiseloa yhteiskunnassa. Termillä 
plurilingvaalisuus tarkoitetaan yksilön 
monikielisyyttä, josta rakentuu yksilön 
kommunikatiivinen kompetenssi eli 
viestintätaito. 

Luvussa kieliopista merkityksen 
kantajana otetaan esille mm. kieliop-
pien kuvaustapoja. Esitellään perin-
teinen tapa nähdä kielioppi ja selvi- 

tellään formaalisen ja funktionaalisen 
kieliopin eroja. Formaalinen kielioppi 
pyrkii säännöstön avulla määrittele-
mään kielen rakenteiden hyväksyttä-
vyyden ehdot ja rajat. Funktionaalinen 
kielioppi, jollainen Kävttökielioppikin 
on, tarkastelee kieltä sosiokulttuurisesti 
konstruoituneina rakenteina, joilla on 
kielenkäyttötilanteisiin liittyvät tehtä-
vänsä. Mainitaan keskustelun kielioppi, 
jossa sanat, jotka muissa kieliopeissa 
saattavatjäädä ilman kuvausta, osoittau-
tuvat vuorovaikutuksen kannalta merki-
tyksellisiksi. "Keskustelun kielioppi on 
arjen retoriikkaa", toteavat tekijät. 

Kontrastiivinen kielioppi 
Kognitiivisen kieliopin sanotaan ku-
vaavan kielen rakenteita suhteessa 
ihmisen tapaan hahmottaa maailmaa. 
Käyttökieliopin tekijät pitävät työnsä 
lähtökohtana konstruktiokielioppia, 
joka on kognitiivisen kieliopin alala-
ji. Konstruktiokieliopissa konstruktiot 
eli kielen kuviot eivät ole vain pelkkiä 
rakenteita, vaan tietynlaiseen teksti-
lajiin ja tilanteeseen kuuluvia sanomi-
sen tapoja. Konstruktiokielioppi ottaa 
huomioon kielen luonnolliset käyttö-
ti lanteet. ISK: ssa konstruktioita kutsu-
taan muoteiksi. 

Teoksen viimeisessä luvussa teks-
tien kieliopista, luodaan silmäys se-
manttisiin rooleihin eli siihen, toimi-
vatko lauseenjäsenet agentteina eli 
tekijöinä, patientteina eli kohteina, 
mikä on toirninnan tulos ja kuka tai 
mikä on kokija, hyötyjä tai uhri yrns. 
Luvussa tarkastellaan myös lauseiden 
informaatiorakennetta, tekstien moni-
äänisyyttä ja niiden metafunktioita. 

Käyttökielioppi ej ole suomea toi-
sena kielenä opiskelevien kielioppi, 
ainakaan alkeistasolla, vaan se on 
tarkoitettu äidinkielenään suomea op-
pineille, esimerkiksi opettajiksi aiko-
ville suomenkielisille opiskelijoille. 
Kirjassa ci esitetä esimerkiksi sija- 

Käyttökielioppi tarkastelee kieltö 
sosiokulttuurisina rakenteina eli 
kielenkäyttälön kannalta. 
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muotojen rnuodostarnista, vaikkapa 
i llatiivin piLitteiden rnonimuotoisuutta 
ja sitä, mihin sanatyyppeihin kukin 
pääte tulee Iiittää, vaan keskustellaan 
sijojen ryhmittelystä ja niiden suh-
teista toisiinsa. Kävttökielioppi ej ole 
suomenkiclisenkään alkeiskirja, mutta 
korkeakoul uopiskel ijat ja kieltä työka-
lunaan käyttäville se sopii. 

Akkusatiivi ja attribuutti 
puuttuvat 
Mielenkiintoinen yksityiskohta sijo-
jen esittelyssä on se, että akkusatiivina 
pidetään ainoastaan persoonaprono-
minien ja henkilöä kysyvän pronomi-
nin akkusatiivimuotoja minut, sinur, 
hänet, meidät, teidät, heidär ja kenet. 
Muunlaisia akkusatiiveja ej mainita. 
Kirjassa ej myöskään mainita käsitettä 
attribuutri, vaan perinteisesti attribuu-
teiksi nimitettyjä lauseenjäseniä sano-
taan määritreiksi,jotka saattavat saada 
tarkenteita, täsmentäviä määrjtteitä, 
esimerkiksi [lapsen ahraisiin] korva-
käytäviin, [vaikea aikuisiänl lihavuus, 
[kovalla rääkäisyllä lentoon lährevä] 
frisaani, [huolella pelkistetty] reksti-
löytö. 

Substantiivjlla voi olla myös jälki-
määritteitä, paikallissijaisia substantii-
vilausekkeita, jotka il maisevat paikkaa 
tai suuntaa, muita paikan- tai suunnan-
ilmauksia, partitiivisijaisia substantii-
vilausekkeita,ja infinitiivirakenteita tai 
kokonaisia lauseita, esimerkiksi kuva 
[eilisessä lehdessä], nainen [lavin ta-
kana], lasillinen [kylmää vettäl, aika  

[mennä kotiinl , mies [joka tiesi liikaal. 

Jotkin mäiritteet ovat elatiivissa ja 
jälkimääritteenä saattaa olla infinitii-
vilauseke tai relatiivilause, esimerkik-
si jniolet [kaloista], mahdollisuuksia 
[olla hysteerineni, konsultit ja mana-
gerit [jotka vetävät välistä oman osuu-
tensal. 

Perinteisessä kieliopissa pääsanaksi 
postpositio- ja prepositioilmauksissa 
jäsennetään substantiivi, mutta täs-
sä kieliopissa pääsanoja ovatkin itse 
postpositiot ja prepositiot, esimerkiksi 
[koiraa] varten, ilman [lupaa]. 

Rajakahdennus 
Tavoitin kirjasta myös erään minulle 
aivan uuden tiedon. /SK:ssa puhutaan 
rajageminaatiosta, jolla on ennestään 
useita nimiä niin kuin rakkaalla lap-
sella on: loppukahdennus, alkukah-
dennus, rajapidennys, jäännöslopuke, 
aspiraatio ja loppuhenkonen. Nyt il-
miöllä on taas uusi nimi, rajakahden-
nus. Se esiintyy sellaisissa paikoissa, 
joista on hävinnyt konsonantti mutta 
joissa tämä konsonantti kurnmittelee 
vielä kielessämme, esimerkiksi tule 
tänne [tulet tännel, en ota kahvia [en 
otak kahvia], runsaasti vertä [runsaas-
tiv vettä]. 

Kirjoittaja on Kielineuvoston suonen 
kielen huollaja. 

Esitelty teos: Irja Alho & Anneli Kauppinen, Käyttökielioppi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 
SKST 1154. Tiede. 2009./vo suomen kielioppi on luettavissa osoitteessa http://kaino.kotus.fi/visk/  
sisallys.php?p=34 
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Kysymyksiä 

Mitä butikskommunikation ja face-to-face-kommunikation ovat suomeksi? 
Entä mitä tarkoitetaan informaatioähkyllä ja tuotesijoittelulla? 

Butikskommunikation on suomeksi myymäläviestintä. Sillä pyritään luomaan 
myymälään erityinen, kaupan myyntiä lisäävä tunnelma ja tuotteiden houkuttele-
va esillepano. Myös julisteet, esitteet ja tiedotteet ovat osa myymäläviestintää. 
Face-to-frce-komniunikation on suomeksi kasvokkainviestintää. Sillä tarkoite-
taan suullista viestintää esimerkiksi kokouksissa ja tiedotustilaisuuksissa. 

Informaatioäh/<yllä tarkoitetaan turhautumista, joskus jopa ahdistavaa tunnetta, 
siitä, että ej pysty hallitsemaan nykyajan tietotulvaa, josta on vaikea löytää ja 
käsittää olennaisinta tietoa. Ruotsin kielessä vastaava käsite on informations-
stress. 

Tuotesijoittelu on ruotsiksi produktplacering ja sillä tarkoitetaan eräänlaista 
piilomainontaa. Näyttelijät käyttävät mm. elokuvissa ja tv-ohjelmissa sponso-
run tuotteita, esimerkiksi tiettyä auto- tai puhelinmerkkiä, tai mainitsevat niitä 
repliikeissään. 

H. E. 

Ovatko painottaa- ja painostaa-verbit toistensa synonyymejä? Voidaanko 
esimerkiksi jotakin asiaa painottaa tai painostaa? 

Verbit painottaa ja painostaa eivät ole yleiskielessä aivan toisterisa syno-
nyymeja. 

Painottaa-verbi merkitsee samaa kuin verbit tähdentää ja korostaa. Esimer-
kiksi puheessaan joku voi painottaa joitakin asioita. Aivan toisessa nierki-
tyksessä painottaa-verbi esiintyy, kun sanotaan jossakin kielessä, esimerkiksi 
suomessaja ruotsissa,painotettavan sanoja tai lauseita eri tavoin. Lisäksi verk-
ko voidaan painottaa, eli siihen laitetaan painot. Toinen, melkein samanlainen 
verbi on painottua, joka merkitsee, että jokin asia saa painoa tai korostuu. 

Painostaa-verbi merkitsee konkreettista painostarnista , esimerkiksi sodan-
käynnissä tai urheilussa, kun jotakuta ahdistetaan ja samalla pakotetaan 
häviämään. Painostaminen voi olla myös henkistä. Silloin jokin asia painaa, 
masentaaja rasittaa. Esimerkiksi helle tai tunnelma vol ollapainostava. 

Samaan sanueeseen painottaa-verbin kanssa kuuluvat esimerkiksi johdokset 
painottaminen, painoton, painokas ja painokkaasti sekä painokkuus. Painos-
taa-verbin kanssa samaan sanueeseen kuuluvat esimerkiksi painostaminen ja 
palnostus. 

R. K. 

Mitä on suomeksi dagligt umgängesspråk, joka mainitaan mm. uudessa 
koululaissa, kun kyse on äidinkielenopetuksesta? 

Suosittelemme sen suomennokseksi päivittäistä seurustelukieltä. 

H. E. 
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Poikani luokassa oleva taulu ej ole musta eikä vihreä liitutaulu eikä val-
koinen tussitaulukaan, vaan siellä on tätä nykyä interaktiv skrivtavla, 
"smartboard". Mikä se on suomeksi? 

Taulun suomenkielinen nimitys on älytaulu. Älytaulu on samannäköinen kuin 
val kotaulu, mutta se yhdistetään tietokoneeseen ja sen kosketusnäyttö toimii 
kuin tietokoneen näyttö. 

Ruotsissa taulusta kuulee usein englanninkielistä nimitystä "smartboard". Siinä 
on kuitenkin takana tuotenimi ja ruotsin kielen huoltajat suosittavatkin käyt-
töön nimitystä interaktiv skri vtavla. 

H. E. 

Verkko, nelti, veppi. Mitä noista kolmesta suosittelette yhdyssanoihin, kun kyse 
on nuoresta kohderyhmästä? Verkkokauppa, nettikauppa vai veppikauppa? 

Verkkokauppa ja muut verkko-alkuiset sanat ovat neutraalia kieltä ja siksi 
hyviä vaihtoehtoja. 

Netti (ja etenkin veppi) ovat arkikielisiä, puhekielen ilmauksia, jotka varmaan 
ovat paikal laan omissa yhteyksissään. 

Jos tekstityyli on muutenkin rempseäja arkikielinen, netti voi toimia, mutta 
muuten suosittelemme verkkoa ainakin painotuotteisiin ja muihin myynti-
teksteihin. 

H. E. 

Uusi sosiaalialan sanasto 
On kulunut 19 vuotta siitä, kun silloinen Ruotsinsuornalainen 
kielilautakunta j ulkaisi ensimmäisen ruotsalais-suomalaisen 
sosiaalialan sanaston. Näinä vuosina yhteiskunta on muuttunut 
paljon —ja yhteiskuntasanasto sen myötä. On tullut uusia 
virastojaja monia vanhoja on lakkautettu tai niiden nimi on 
rnuuttunut. 

Sosiaalipolitiikan ja maahanmuuttopolitiikan uudistukset 
ovat poikineet monia uusia käsitteitä. Myös eläkevakuutusta, 
sairausvakuutusta, hammashoitovakuutusta ja 
työttömyysvakuutustakin on tänä aikana uudistettu. 

Uusi Kielineuvoston ruotsalais-suomalainen sosiaalialan 
sanasto, sisältää näin ollen paljon uusia Ruotsin yhteiskuntaan 
liittyviä sosiaalialan sanoja suornenkielisine vastineineen. 
Hakusanoja on kaikkiaan noin 3 700. 
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Poimintoja hallintoalan 
sa nastosta 

Kielineuvostossa on tekeillä ruotsalais-suomalainen sanasto, lohon 
kerätään etupäässä kuntien hallintoon Iiittyviä hallintoalan sanoja. 
Suomenkielisten vastineiden tarve on suuri erityisesti suomen kielen 
hallintoalueella. Kun sanasto on valmis, se julkaistaan Kielineuvos-
ton verkkosivustolla. 

Koonnut 
Margaretha 

Terner 

administrativ avdelning hallinto-
osasto 

administratör hallintovirkailija 
arbetslivsförvaltning työelämä- 

hallinto, työelämätoimi 
arbetslivskontor työelämätoimisto 
arbetsmarknadsförvaltning työ- 

markkinahallinto, työmarkkina- 
toimi 

arvodesdelegation paikkio-
val tuuskunta 

barn- och utbildningsförvaltning 
lapsi- ja koulutushallinto, lapsi- ja 
koulutustoimi 

beredning valmistelukunta 
borgarrådsberedning kunnan- 

neuvosten valmistelukunta 
delegation delegaatio; valtuuskunta; 

neuvottelukunta 
enhetschef yksikköpäällikkö 
exploateringsnämnd maarakennus-

lautakunta 
fackförvaltning toimialahallinto 
finansborgarråd rahatoimen 

kunnanneuvos, finanssitoimen 
kunnanneuvos 

finansrotel rahatoimi, finanssitoimi 
finskt förvaltningsområde suomen 

kielen hallintoalue 
fritidsforvaltning vapaa-aikahallinto 
fullmäktig valtuutettu, edustaja, 

valtuuston jäsen 
fardtjänstförvaltning kuljetuspalvelu- 

hallinto, kul jetuspalvelutoimi 
förtroendevald luottamustoimeen 

valittu, luottamushenkilö 
förvaltare hoitaja; edunvalvoja 
förvaltning hallinto, toimi; virasto, 

toimisto 
förvaltningskommun hallintoalue-

kunta 
förvaltningsområdet för finska 

språket suomen kielen hallintoalue 
idrottsförvaltning liikuntahallinto, 

liikuntatoimi 
informatör tiedottaja 
insynsråd valvontaneuvosto 
invandrarråd maahanmuuttaja-

neuvosto 
juridisk avdelning lainopillinen 

osasto 
kommitté komitea, toimikunta 
kommunalråd kunnanneuvos 
kommundelsnämnd kunnanosa- 

lautakunta 
kommunfullmäktig kunnanval- 

tuutettu, kunnanvaltuuston jäsen 
kommunfullmäktige kunnanval- 

tuu sto 
kommunförbund kuntaliitto 
kommunförvaltning kunnanhallinto 
kommunikationsstab viestintä- 

henkilöstö 
kommunledningskontor kunnan- 

johtotoimisto 
kommunrevision kunnan tilintarkas-

tajat; kunnan tilintarkastustoimisto 
kommunstyrelsens presidium 

kunnanhallituksen puheen-
johtajisto 

kompetensförvaltning kompetenssi-
hallinto 

kretsloppskontor kiertokulku-
toimisto 

krisledningsnämnd kriisinjohto-
lautakunta 

kulturförvaltning kulttuurihallinto, 
kulttuuritoimi 

kultur- och fastighetsrotel kulttuuri-
ja kiinteistötoimi 

kultur- och fritidsförvaltning 
kulttuuri- ja vapaa-aikahall into, 
kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi 

kyrkogårdsförvaltning hautausmaa-
hallinto, hautausmaatoimi 

landstingsfuilmäktig maakäräjä-
valtuutettu, maakäräjävaltuuston 
jäsen 
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Landstingsfullmäktige maakäräjä- 	skolrotel koulutoimi 
valtuusto 	 socialborgarråd sosiaalitoimen 

landstingsstyrelse maakärIjäha1litus 	kunnanneuvos 
ledningskansli (kunnan)johdon 	socialförvaltning sosiaa! ihallinto, 

kanslia 
lokalförvaltning paikallishallinto; 

kiinteistöhallinto, kiinteistötoimi 
länsråd lääninneuvos 
majoritetsborgarråd enemmistö- 

kunnanneuvos 
mandat toimeksianto, tehtävä, 

mandaatti; edustajanpaikka, 
toimikausi, mandaatti 

markförvaltning maahall into 
miljödirektör ympäristöjohtaja 
miljöförvaltning ympäristöhallinto, 

ympäristötOimi 
miljöprövningsdelegation ympäristö- 

vastuuval tuuskunta 
namngivningsnämnd nimilautakunta 
natur(vårds)kontor luonnonsuojelu- 

toimisto 
näringslivsutvecklare elinkeino-

kehittäjä 
offentlig förvaltning julkinen 

hallinto, julkishallinto 
områdeschef toimialapäällikkö; 

aluepäällikkö 
omsorgsnämnd erityishuolto- 

lautakunta 
omvårdnadsförvaltning hoiva- 

hallinto, hoivatoimi 
pensionärsråd eläkeläisneuvosto 
presidium puheenjohtajisto 
processledningsgrupp prosessi- 

johtoryhmä 
projektledare hankkeen johtaja, 

hankkeen vetäjä, projektin johtaja, 
projektin vetäjä 

registrator kirjaaja 
registratur kirjaamo 
rotel hallintotoimi; osasto 
rådet för funktionshindersfrågor 

toimintaesteasioiden neuvosto 
rådssal istuntosali 
samhällsbyggnadsforvaltning 

yhteiskuntarakennushallinto, 
yhteiskuntarakennustoimi 

samhällsvägledare yhteisöohjaaja 
serviceförvaltning palveluhallinto, 

palvelutoimi 
skolborgarråd koulutoimen kunnan-

neuvos 

sosiaalitoimi 
social- och omsorgsnämnd sosiaali-

ja erityishuoltolautakunta 
social resursförvaltning sosiaalinen 

resurssihallinto 
socialrotel sosiaalitoimi 
socialtjänstförvaltning sosiaali- 

palveluhallinto, sosiaalipalvelu- 
toimi 

stab henkilöstö, työntekijät, 
avustajakunta 

stabschef henkilöstöpää!likkö 
stadsbyggnadsborgarråd kaupungin- 

rakennustoimen kunnanneuvos 
stadsdelsnämnd kaupunginosa- 

lautakunta 
stadsdirektör kaupunginjohtaja 
stadskansli kaupunginkanslia 
stadsmiljöborgarråd kaupunki- 

ympilristötoimen kunnanneuvos 
stadsmiljörotel kaupunki- 

ympäristötoimi 
stadsrevision kaupungin tum-

tarkastajat; kaupungin tilin-
tarkastustoimisto 

styrelse hallitus,johtokunta; hallinto 
teknisk förvaltning tekninen hallinto, 

tekninen toimi 
trafikkontor liikennetoimisto 
trafik- och arbetsmarknadsrotel 

liikenne- ja työmarkkmnatoimi 
ungdomsfullmäktige nuorisovaltuusto 
ungdomsråd nuorisoneuvosto 
utförarstyrelse toimeenpanohallitus 
utskott valiokunta 
ytterstadsborgarråd esikaupunki- 

toimen kunnanneuvos 
ytterstadsrotel esikaupunkitoimi 
äldreborgarråd vanhustoimen 

kunnanneuvos 
äldreförvaltning vanhustenhuolto- 

hallinto, vanhustenhuoltotoimi 
äldreomsorgskontor vanhusten- 

huoltotoimisto 
äldrerotel vanhustoimi 
överförmyndare yliholhooja 
överförmyndarnämnd yliholhous-

lautakunta 
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Meänkieli 

Meänkielen suursanakirja 

Erling 
Wande 

Sini-valko-keltas-pärmänen Meänkie-
len sanakirja (1993) oon jo kauon ollu 
lophuunrnyyty. Siksi Meän akateerni 
joku vuosi aikaa päätti alottaa uuen, 
isornan sanakirjan tekernistä. Tekijä-
komiteeheen valithiin opettajat Märta 
Nylund ja Birgitta Rantatalo sekä prof. 
erner. Erling Wande. Meän kielen sana-
kirja oli kolmikielinen, ruottin ja meän-
kielen lisäksi annethiin rneänkielisten 
sanoitten vastaavat suomen kielen sa-
nat. Uusi sanakirja oon kaksosanen, 
kaksikielinen ja kakssuuntanen, osa 1 
Meänkieli/ruotti, osa II Ruotti/Meän-
kieli. 

niilä oon. Vähän eri puolila meänkie-
len perukoita h:ta tullee sitte frarnile 
sanoissa vähän eri laila: pane men-
henmenenihäänmenehmäänmen - 
heen? On aika selvä, ette sanakirjas-
sa ej joka paikassa saata ottaa rnyötä 
kaikki varjantit, se veis liika paljon 
tillaa ja aikaa. Uusia sanoja ja merki-
tyksiä, fraasia ja nyansia, löytyy aina 
ja kuitenkhaan tillaa eikä aikaa ole 
loppurnattomasti, joskus häätyy päät-
tää, ette nyt panhaan piste. 

Ruottin kielen ja suomen 
kielen vaikutus 

Meänkielessä oon yksi seikka, josta syntyy  
vaikeuksia, tömä ikunen h losta  joskus oon 

Lsanottu, ette sitä panhaan loka  paikhaan. 

Sanakirjan tekeminen oon hauskaa, 
mutta sarnala monirnukkasta ja hanka-
laa. Se tuntuu välistä melkeen loppu-
mattomalta. Meänkielessä oon erityises-
ti yksi seikka, josta syntyy vaikeuksia, 
tärnä ikunen h, josta joskus oon sanottu, 
ette sitä panhaan joka paikhaan, joskus 
ette ej sitä senthään joka paikhaankhaan 
panta. 

Myötä kaikki kolme 
meänkielen päävarieteetit 
Yksi prinsiippi rneän työssä oon, ette 
kaikki meänkielen kolme päävarietee-
tit, Jellivaaran, Kiruna/Jukkasjärven ja 
ns. Toomion väylänvarren rneänkieli, 
pitäsit näkyä sanakirjassa. Sen saattaa 
tehhä hakusanoissa silläki laila, ette 
esirn. kylä-sanale, joka tuntuu olevan 
tavalisin, annethaan lisäksi yhen Jel-
livaaran variantin, kyla, elikkä ette 
vene-hakusanan toiseksi variantiksi 
annethaan venet, joka oon tavalinen 
Malrnikentilä. 

Yksi vasittu hankaluus syntyy just-
hiins tästä h:n käytöstä: met freistaa-
rna sanakirjassa käyttää niin paljon 
fraseologiita ko maholista, antaa esi-
rnerkkifraasia, joista näkkyy kunka sa-
noja käytethään, mitä eri rnerkityksiä 

Mutta siinä tuleva kysseesheen kansa 
rnelkejn kaikki uuen, pienen, ei-stan-
dardiseeratun kielen prubleemit, tav-
vaamisesta, ääntärnisen vaikutuksesta 
tavvaamisheen, ruottin kielen vaikutus, 
kunkas kontaktikieli kehittyy toor-
nionlaaksolaisissa oloissa suomen ja 
ruottin väl jlä, kunkas paljon puhujilla 
oon omia, mcänkielisiä normia, kunkas 
paljon ruottin kielen ääntäminen ja tav-
vaarninen vaikuttava, kunkas paljon 
suomi? 

Saapikos ruottin kielen vaikutus nä-
kyä, piittääkös sen hyväksyä vain pit-
tääkös freistata säilyttää niin paljon ko 
rnaholista vanhaata suomalaista peri-
nettä? Mistäs uuet lainasanat otethaan, 
ruottista vain suomesta? 

Saapikos rneänkielessä käyttää b:tä, 
g:tä ja d:tä vain ej? Onkos taattori 
yhtä helppo eli paha lukea ko daattori, 
ios lainaa ruottista sanan dator? Suo-
messa ja ruottissa banaani kirjotet-
haan b:Iä, saapikos sitä käyttää meän-
kielessä, vain pittääkös kirjotusnormi 
olla panaani? 

Kohta kaikki kielet oon lainanheet 
paljon muista kielistä "histuurialisessa 
aijassa", ja silloin niitä ej ennää tunne-
ta lainasanoina vain net hyväksythään. 
Mutta ko lainausprusessi oon par-
haiten käynissä, niin niitä ei ole yhtä 
heippo hyväksyä, vaikka niitä käytet-
häänki. Uusi lainausprusessi rneänkie-
lessä alko jo viimi vuosisaan alussa ja 
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ruottalaisia lainasanoja lainathaan ja 
käyetethään paljon. Jokku hyväksyvä 
näniät, toiset ci. 

Sanoja monikertasesti 
enämpi ko ylheensä 
Sanakirja tullec koolta olheen täh-
hään asti suuriin meänkielcn sanakirja. 
Sanoja tul lee olheen moni kertasesti 
eniimpi ko ylheensä 0011 minuriteet-
tisanakirjoissa (jossa usscimitcn 0011 

noin 15 000-20 000 sannaa). Sen sa-
navarasto oon koottu Malmikentiltä 
(Jellivaara, Kiruna/Jukkasjärvi) ja Tor-
nionlaaksosta (Haaparanta, Matarinki, 
Pajala). Lähtheinä oon käytetty suuriin 
osa mcänkiclisestä kaunokirjalisuues-
ta ja muuki, tähhään asti meänkielelä 
ulosannettua tekstimateriaalia, sanalis-
toja ja muisthoonpanoja, vanheempaa 
ja uuempaa materiaalia raatiosta ja en 
arkkiivistä (Uumajan DAUM-arkkii-
vistä ja Mataringin Lassinantti-arkkii-
vistä). Sanakirjan fraseologii oon rikas-
ta, olema tehnee frekvensitutkimuksia 
siinä tarkotuksessa, ette tavalisia sanoja 
ci tulis puutturnhaan sanakirjasta,ja uu-
sia sanoja 0011 saattu mm. Skolverketin 
LEXIN-sanakirjoitten avula, mutta 

monista muistaki lähtheistä. Pedagoo-
gisesti yksi plussaarvo oon mm. simä, 
ette kaikista sypstantiivistä ja va••rbist 
annethaan ticto, mihinkä paradigm i-
luokhaan net kuuluvatjajos sanan staa-
die muuttuu ko sitä taivutethaan (esim. 
kirkko-kirkon, mutta talo-4alon), mikä 
0011 suureksi avuksi mm. meänkielen 
opetuksessa ja opetusmateriaalin teke-
misessä. 

Sanakirjaprujektin rahottajia oon 
kansanmuiston instityytti, Valtion kylt-
tyyriraati ja viis rneänkielen förvaltnin-
kikunnista Norrbottenissa, Jellivaara, 
Haaparanta, Kiruna, Matarinki ja Paja-
la, mutta valtavan suuri osa työstä 0011 

palkkaamatonta. Teknisesti meilä 0011 
yhtheistyö Tromsan ynivärsiteetin kie-
liteknoloogisten spesialistitten kansa, 
joitten ammattitaitoaja eri kieliteknisiä 
prugrammia met saama käyttää ilhmai-
seksi. Tarkotus 0011, ette sanakirja tulis 
präntistä ensi kevväinä. 

Kroittaja oon kasunu kakstkielisennä (me/in-
kiel,/ruott,) Ko,pi/oinpolassa Ruottin Toarnion-
laaksossa. Hän oon entinen Stokholmin 
vni värsiteetin suomen kielen pruJe.vsori. 

Mcän akatcemi internetissi: www.str-t.com/Mean  akateemi 

Poimintoja sanakirlasta 

trällätä *fara  omkring', re,ruta 'busa', poikaklosri, 'pojkslvn ge!' kläppi 
'barn; unge': "ci tunne iitä eikä ällää, vaikka maantielä trälläd": koulupojis-
taja rippikoulukläpistä, erityisesti poikaklossista,jokka "resusit" maantielä, 
menossa kouhluun eli rippkouhluun = "kan varken A eller 0 fast de far om-
kring och busar längs vägen"; om skolpojkar och pojkslynglar, som busade 
omkring på vägarna på väg till skolan eller konfirmationsundervisningen. 

Kainus = Kalix; kainulainen karppisääri: pitkäkoipisista ja hoikista 
kainulaisista; suom. honteloita; om de smala och långbenta ("tunnbröds-
benta", kalixborna. 

karppi = ohu lcipä,tyypilincn Kaihnuussa, 'tunnbröd'; typiskt för Kalix. 
killin: sillä oli sielä oikeen killin päivät. suom. ... ihanat päivät 'där hade 

han/hon underbara dagar'. 
lengsleeri suom. vapaa-aikaa 'ledighet' 
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Mitäs meänkieli tekkee 
ihmiselle? 

Linnéa 
Nylund 

Moni oon monta vuotta tehny ahke-
rasti työtä ette pelastaa ja virvottaa 
meänkieltä ko tuntu ette se oon kuo-
lemassa ja katoamassa ja huomathiin 
ette se olis häviö ios niin kävis. Ky-
symys oli aina ette mitäs met saatama 
tehhä meänkiehele ette se säilyis ja ke-
hittyis. Yhtenä päivänä jyskähti mieh-
leen ette mitäs meänkieli sitte tekkee 
meile. Pohtin asiaa sillaikaa ko laon 
kivilaattiata uuessa kasvihuohnees-
sa. Siinä oli hyvvää aikaa samala ko 
pyöritti niitä kiviä, ja kivenlatominen 
muistutti kielenkäyttöä. Pikkusanoja 
isoitteri molkarheitten välissä rakentaa 
kielen samhaanhaihin ko pikkukivet 
sitova kivilaattian isot laakat. 

kans. Ko ajatukset oon suoratja selvät 
niin se oon heippo sanoa ja kirjottaa 
miehipitheitä. Kielele se oon vähän 
vaarahistajos sitä vain käytethään kää-
nettynnä. Sillon se katoaa se kielen pe-
rune ja muoto muuttuu. Ajatukset oon 
sihlon ruottalaiset vaikka kieli päälisin 
puohin näyttää meänkieleltä. 

Kjell ottaa niinku halthuun ihmisen. 
Sen vuoksi mie uskon ette meänkieli 
oon pääkiehi vississä toiminassa niln-
ku porohoijossa. Sitä ej ole oikeen 
sama ihminen ko puhhuu toista kieltä. 

No entäs yhteiskunnassa, 
mitäs vaikutusta meänkieli 
sielä tekkee? 

Ensiksi se ilmottaa ympäristölle ette 
tämä seutu oon vähän erilainen. Kaks-
kiehisyys crottaa paikoista missä ej käy-
tetä ko yhen kielen. Se oon positiivinen 
ero ko näkkee ette paikannimet oon 
erilaisia ja vielä eksoottisiaki. Se pan-
nec hunteerinkiä käynthiin matkusta-
jille ko net näkevä näitä paikannimiä. 
Mithään se merkittee tuo Kurravaara 
ja joku oon uskonu ette Korpilombolo 
oon jossaki Aafriikassa. Tämä tietysti 
vaatii ette met laitama kaks- ja kolmi-
kiehisiä tauluja ja viittoja ette kajkin 
näkevä ette oon monta kieltä käytössä. 

Meänkieli oon kans kehittänny kult-
tuuritoimintaa, mysiikkiä, teatteria, kir-
joja, filmiä, tansia, joo - mie meinaan 
ette tansiaki oon kasunu meänkielestä, 
niinku näyttelyt Vasikkavuomala joku 
vuosi aikaa. Kjell oon kulkuvähine jota 
saattaa käyttää muitten kulkuvähihneit-
ten kansa. Kjell oon henkilökohtainen 
ja osa itenttiteetistä, silti se oon niln 
tärkeä ja kranttu kunka sitä kohtelee 
toisen kieltä. 

Meänkieli oon seuranu minua koko 
elämän ja tulhee olheen matkassa 
Iophuun saakka. Se oon hyvä ystä-
vä joka antaa paljon. Sen vuoksj mie 

Meänkieli oon värpirikas. Siinä Iöytyy 
paljon sanoa lokka puhuva siittä mitä 
tehhään ja kunka se tehhään. 

Ensiksi kieli ainaki antaa kuuluvai-
suuen ja itenttiteetin ihmiselle, niin 
meänkieliki. Se sannoo mistä olen 
lähtösin, mikkä out esi-isät ja -äitit ja 
minkälainen kuhttuurinen takusta muhla 
oon. Joka kielelä oon oma muoto, joku 
oon laulava, joku oon sanarikas, jossa-
ki käytethään paljon sypstantiiviä jne. 
Meänkieli oon värpirikas. Siinä löytyy 
paljon sanoja jokka puhuva siittä mitä 
tehhään ja kunka se tehhään. Minusta 
tämä sannoo paljon meän itenttiteetis-
täki. Sananparsi, "toimi työn tekkee ja 
raai rahan maksaa", selittää ette meikä-
läinen halvaa toimittaa eikä vain praa-
tia toiminasta. Meänkieli oon suora ja 
"sanava" kieli ja toivoisin ette se saapii 
säilyä semmosenna, ilman kruusauksia, 
vaikka kirjakieli ja virkakieli kehittyvä. 

Kieli el ole aivan puhumista, kirjo-
tusta ja lukemista. Se oon kans ajatte-
lemisessa hyvä väline ja se oon tärkeä 
ihmisehle ette oon vahva kieli ajatuk-
sihle. Meile jokka kasusimma meän-
kielelä se tietysti oon meän ajatuskieli 
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toivon ette moni saapii tutustua rneän-
kiehleen ja antaa ittensä sen halthuun. 
Se antaa hyvän, suoran ja turvalisen 
olon. 

Kirjoittaja 000 entinen opettaja Markusvinsan 
kvlässä, Korpilomholossa, ja harrastaa vapa-
ehtosta työtä kylttvyrin ja kielen kehitykvelle. 
Meänkieli oon hänen äitinkieli ja jokapäivänen 
kieli. 

Esimerkkelä vörpin käytöstä 

Värpi syä el ole aivan yksinkertanen. Mie syön puuroa joka ilra, oon 
se tavalinen merkitys, mutta mie syökäsen vähän ennenko mie lähen 
merkittee ette mie syön kätevästi. Sitte mie sanon ette mie svöskentelen 
valkeasiala mettässä,joka taas merkittee ette mie istun pitemphään. 
Samhaanlaihin värpi istua: Mie istun toolila, mutta mie istahtanjuuri 
vähän aikaa,ja mie istuskelen teeveen eessä antaa kolme eri merkitystä 
sille istumiselle. 

Paljon oon kans värpiä jokka selittävä kunka se tekeminen ääntää: 
prätistä, rätistä, rutista, prytistä, päristä, pärrätä, sihistä, suhista, vitis-
tä, tohista oon muutama esimerkki. Niitä saattais räknätä vaikka kunka 
paljon. 

Meänkieltä intternetin kautta 

Regina 
Veräjä 

Nyt oon vielä yks maholisuus oppia 
meänkieltä intternetin kautta. Se oon 
Tornionlaakson kansankorkeakoulu 
Mataringissä joka Folkbildningsnä-
tetin tehtävännä valmistaa tikitaalista 
oppimateriaalia, Nettioppi. 

Itea synty siittäko huomathiin ette 
meänkielistä oppimateriaalia aikusil-
le ej ole paljon yhthään, näln kertoo 
oppimateriaalin valmistaja Irene Mus-
kos. 

Nettioppi oon internettipaseerattu 
oppimateriaali meänkielelä, ensiksi 
meinattu niile jokka käsittävät kielen 
mutta kans halvavat osata lukeaja kir-
jottaa sen. 

Nettiopila opiskelia saattaa lukea 
ja kuunela tekstiä meänkielehi vuo- 

sikausista, ilmasta, luonosta, juhlista, 
ihmisestä, tehtävistä ja kertomuksja/ 
runoja. 

Jokku tekstit loppuvat harjotuksella 
ja kaikki sanat materiaalissa löytyvät 
sanalistalta. Kielioppia 000 kans tar-
jola. 

Irene Muskos eppäilee ette materiaa-
Ii saattaa olla lilan hankala käyttää vas-
taalkajalle, mutta sen saattaa komple-
teerata muihin opiskelhuin mikkä oon 
opettajalla ohjattu. 

Kursi valmistethaan Folkbildnings-
nätetin tehtävällä. Muskos oon val-
mistaja ja kursimateriaalit tekkee In-
gela Henriksson, Inga-Britt Uusitalo ja 
Karin ja Linnéa Nylund. 
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Kortfattat om innehållet 
s. 4 Oili Tuomenojas kolumn handlar om språkval hos sverigefinnar. Lilla 
Mimmi svarar på svenska när man tilltalar henne på finska. Gamla Irma deltar 
inte i diskussionen vid kaffebordet på servicehuset, eftersom hon inte längre 
kommer på de svenska ord hon skulle behöva. Oili Tuomenoja är redaktör vid 
SR Sisuradio. 

s. 5 Redaktör Marja Räihä har intervjuat Helena Kivisaari med anledning av 
hennes pensionering. Helena Kivisaari har varit verksam som ombudsman vid 
Sverigefinska Riksförbundet. 

s. 7 Maria Pörsti, lärare i modersmål och litteratur vid Vasa yrkesinstitut, 
berättar om sina erfarenheter som utbyteslärare vid Institutionen för baltiska 
språk, finska och tyska vid Stockholms universitet, där hon under sex veckor 
undervisade i finska som andra språk. 

s. 9 Paula Ehrnebos insändare om den undermåliga nivån på finska översätt-
ningar på Skatteverkets finska hemsidor. Paula Ehrnebo är fil dr och tidigare 
vice avdelningschef på Språkrådet. 

s. 10 Runa Heikkilä skriver om böjningskategorierna abessiv, komitativ och in 
struktiv. Bruket av dessa kasus är begränsat i dagligt språk och de förkommer 
nästan bara i fasta uttryck. Runa Heikkilä är språkvårdare vid Språkrådet. 

s. 11 Studerande Jani-Matti Tirkkonens artikel handlar om professor emeritus 
Kalevi Wiiks teorier om att uraliska språk förvandlades till indoeuropeiska 
språk i och med att de uraliska folken började med jordbruksnäringen, som 
idkades av indoeuropéer. Artikeln baserar sig på Jani-Matti Tirkkonens 
pågående pro gradu-arbete om den språkvetenskapliga tvisten som Kalevi 
Wiiks teorier om finnarnas rötter gav upphov till. 

s. 13 Eivor Sommardahi, specialforskare vid Forskningscentralen för de 
inhemska språken, redogör för det finlandssvenska projektet Rakt på sak, som 
handlar om kommunala texter och klarspråk. Projektet genomförs i sex 
tvåspråkiga kommuner i Finland. 

s. 15 Aino Piehls artikel handlar om hur nyord bildas. Hon presenterar bland 
annat nyord som kommit till i finska förhållanden, till exempel nyord från den 
senaste valkampanjen i Finland, och nyord som baserar sig på andra EU-språk. 
Aino Piehl är specialforskare vid Forskningscentralen för de inhemska språken 

s. 20 Raija Kangassalo recenserar den deskriptiva grammatikan Käyttökie-
lioppi av Irja Alho och Anneli Kauppi. Verket utkom år 2009. Docent Raija 
Kangassalo är minoritetsspråksansvarig och språkvårdare i finska vid Språk-
rådet. 

s. 22 Frågor och svar 

s. 24 Några axplock ur den svensk-finska förvaltningsordlistan som utarbetas 
på Språkrådet. När arbetet är slutfört kommer hela ordlistan att publiceras på 
Språkrådets hemsida. 
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s. 26 Prof. emeritus Erling Wande redogör för arbetet inom Meän akateemi 
med en ny storordbok för meänkieli (meänkieli-svenska/svenska-meänkieli). 
Ordmaterialet är hämtat från skriven och talad meänkieli och täcker alla de tre 
huvudvarieteterna av språket, Gällivare, Kiruna/Jukkasjärvi och Tornedalen. 

s. 28 Linnéa Nylund beskriver sina tankar om vilken betydelse språket har för 
människan. Meänkielitalare har arbetat för att bevara och utveckla sitt språk, 
men på vilket sätt påverkar meänkieli dem själva som individer och vilken 
inverkan har meänkieli på samhället. Språket är mer än bara att tala, läsa och 
skriva. Det formar också våra tankar och påverkar människan som helhet. Där-
för är två- och flerspråkighet så värdefullt. Skribenten har arbetat som lärare 
och ägnar nu sin tid åt kultur och språkutveckling. 

s. 29 Nu finns det ytterligare en möjlighet att lära sig meänkieli: Tornedalens 
folkhögskola i Overtorneå producerar på uppdrag av Folkbildningsnätet 
det webbaserade studiematerialet Nettioppi. 
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Ruotsinsuomalaiset kirja- ja 
kulttuurimessut 

Tämänvuotiset kirjamessut pidetään taas Suomen instituutissa. 
Viime syksyn messuf saivat runsaasti myönteistä palautetta 
sekä yleisöltä ettö osallistulilta. Tänö vuonna messuja päätet-
hin Iaalentaa  kuvataiteislin la  muuhun kulttuuriin. Ohlelmassa 
on kl rjaesittelyiden lisäksi kirjal 1 ilaviera  ita, taidenäyttely, 
muslikkia, runonlausuntaa ja novellinluentaa, tarinapala  ja 
toimintaa lapsille. 

Messut avaa suurlähettiläs Harry Helenius. 
Kirjailijavieraana on mm. Aska Sahiberg. 

Messut ovat Iauantaina 22. Iokakuuta klo 11-18. 

Järlestö åt: Q-naiset, Suomiart, Finn-kirja, Ruotsinsuomalaisten 
kirjoittajien yhdistys, Tukholman suomalainen seurakunta, 

Suomen instituutti ja Kielineuvosto. 

Vapaa pääsy! 
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UUSI SANASTO 

Språkrådets svensk-finska 
socialordlista 
Kielineuvoston 
ruotsaIais-suomaainen 
sosiaalialan sanasto 

r 
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SprkSdets skrifter 3 

SpOkr0d 201 

Iuo yhtenäisyyttä ruotsinsuomalaiseen 
termistöön 
on hyödyksi niin kotona kuin työpaikalla 
sisältää noin 3 700 hakusanaa 
ssäItää suomalais-ruotsalaisen hakemiston 
ilmestyi elokuussa 2011 
maksaa 200 kr + postikulut. 

Sosiaalialan sanaston voi ostaa Kielineuvostosta. 
Puhelin 08-455 42 20 (kb 9-12) 
Sähkäpostiosoite neuvonta@kiebineuvosto.se  

IHSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN 

1!  Språkrådet 


