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pääto im i ttaj a Ita 

Ornat nimet kirjoissa, 
kirjan kannet kii! 

O
rna nirni on tunnetusti erittäin tät-
keä identiteetille. Jotta moderni yh-
teiskunta toimisi, myös selkeät pai-
kannimet ovat välttärnättömiä. Tässä 
numerossa on runsaasti nimiasiaa, 

mutta Kieliviestissä aihetta pystyriiän käsitte-
lernään vain hyvin rajallisesti. Tiedonhalui-
selle on tarjolla paljon muita lähteitä. 

Kielen ja kansanperinteeri tutkimuslai-
toksessa on viisi osastoa. Yksi niistä on sen 
kielenhuolto-osasto Kielineuvosto. Tutki-
muslaitoksen muissa osastoissa tutkitaan 
murteita, kansanperinteitä ja paikan- ja hen-
kilönnimiä ja annetaan niistä tietoja yleisöl-
le. Göteborgissa, Lundissa ja Uumajassa on 
mm. paikannimiarkisto. Uppsalassa on ni-
miarkisto, jossa on tutkitaan sekä paikanni-
rniä että henkilönnimiä. Uumajan osastossa 
tutkitaan myös meänkielisiä paikannimiä. 

Suornessa nimistöä tutkitaan ja huolle-
taan mm. Kotimaisten kielten keskuksessa, 
Kotuksessa. Nirnistönhuollon tavoitteena on 
tehdä perinteiset nimikäytännöt, uudet ni-
rnistön muodostus- ja käyttötavat ja nimien 
kirjoitusasut tunnetuiksi. Keskuksessa on 
mm. nimistöneuvontaa ja Nimiarkisto. 

Nimitietoa on myös lukuisissa teoksissa. 
Kieliviestin tämän vuoden ensimmäisessä 
numerossa julkaistiin Kerkko Hakulisen 
Paikannimet-kirjan (zoo6) arvostelu. Toinen 
hyödyllinen paikannimikirja on Ritva Kor- 

hosen Alastarolla Ylistarossa: Suomen asutus-
nimetja niiden taivutus (1990). Etunimistä 
saa lisätietoa vaikkapa Pentti Lempiäisen 
teoksesta Suuri etunimikirja (ij). Sukuni-
rnistä kiinnostuneille suositeltavia ovat mm. 
Sukunimet, joiden tekijät ovat Pirjo Mik-
konen ja Sirkka Paikkala (z000) ja viimeksi 
mainitun teos Se tava/linen Virtanen: Suoma-
laisen sukunimikiz)tännön modernisoituminen 
1850-luvulta vuoteen 1921 (2004). Kotuksen 
verkkosivustolla www.kotus.fi  on julkaistu 
mm. jatkuvasti päivitettävät aineistot Maj-
den nimet seitsemällä kielellä ja Sukunimien 
taivutus. 

Kieliviestin suomenkielisillä sivuilla on ni-
miaiheisten artikkeleiden lisäksi esirnerkiksi 
tietoa kansainvälisestä tutkimushankkeesta, 
ruotsinsuomalaisista esikoisteoksista ja kään-
täjän arkipäivästä. Oikeinkirjoituspalstalla 
kerrotaan välimerkkisäännöistä, uudissana-
sivulla määritellään mm. talkoistaminen ja 
ruotsalais-suomalainen sanasto vie makujen 
ja tuoksujen maailmaan. 

Meänkielisten sivujen aiheita ovat kielen 
elvyttärnisen tärkeys ja radion Kielinurkka. 
Lisäksi siellä on humoristinen kertornus 
Kalle-pojasta. 

Hannele Ennab 

Toimituskunta toivottaa leppoisia lukutuokioi-
taja hyvää, kielikylvyllistä kesää! 
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ETUNIMISTÄ 

Peter Piispanen 

Suomenkieliset 

miesten lempinimet 
Miksi Ari on Arska ja Ville on Viltsu, kun taas Markus on Make ja Juhani on lussi? 

Miksi esimerkiksi entisen Suomen presidentti 

Mauno Koiviston lähimmät lapsuudenystävät 

kutsuvat häntä? Voisiko hänen Iempinimensä 

kenties olla Manski, tal ehkä Manu? Entä naa-

puri, jota kutsutaan Pekuksi? Onko hän nimel-

tänsä Pekka val Pertti vai ehkä jopa Petteri? 

Mikä on lasten Sylvester-nimiselle koiralleen 

antama lempinimi? Entä vaikuttavatko mur-

teetlempinimiin? 

Lempinimiä käytetään tuttavuuden, hel-
!yyden ja muitten myönteisten tuntei-
den ilmauksina. Ne erottuvat kutsuma-

nimistä, jotka eivät aina ole positiivisia ja 
joista kantaja ej aina jtse paljon pidä. Lem-
pinimet !jsäivät sosiaalista läheisyyttä ja ystä-
vyyttä, minkä vuoksi nijden käyttö on hyvin 
tavallista. Njjtä kuulee ja näkee melkein mis-
sä epävirallisessa tilanteessa tahansa ja joskus 
lempinimen käyttö on niin yleistä, että siitä 
tulee jopa henkilön arkinimi. 
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Puhujat ovat hyvin kekseliäitä ja !öytävät 
usejn hyvin osuvja lempinimiä. Kaikki ovat 
todennäköisesti saaneet melko monta nimeä 
elämänsä ajkana. Otan esimerkkinä itseni. 
Minua, Peteriä, on kutsuttu Peteksi, Pietuksi 
ja Petkuksi. Kuten kohta näemme, nämä ovat 
säännönmukaisia lempinimiä. Koska nimet 
Petteri ja Pekka ovat suomessa lisäksi vakjjn-
tunejta, olen jossakin vajheessa saanut myös 
ne arkinimikseni. 

Mujta luovia hellyttelynimiä, vaikkakaan 
ej säännönmukaisia lempinimiä, ovat olleet 
pikku Pekka, joka oli minulle lapsena melko 
sopiva, mutta hassulta kuu!ostava siksi, että 
se on melko lähe!lä omaa nimeäni ja että isäni 
nimi on juuri Pekka. Minua on myös kutsut-
tu Puuha-Peteksi, karkkilaatikon ja lastenoh-
jelman inspiroimana. Kalevalan perintönä 
sain nimekseni myös Pet(te)riläinen. 

Monet voivat varmaan esittää pitkän luet-
telon samankaltaisia lempinimiä, erityises-
ti lapsuudestaan. Kielenkäyttäjät ovat usejn 
hyvin kekseliäitä eikä heiltä puutu miehiku-
vitusta - kuka uskaltaisikaan arvata kaikki 
ne lempinimet, joilla rakastavaiset kutsuvat 
toisiaan. 



Piirros: 
Marku Huo vila 

Lempinimen kehityksen säännöistä 

Kuinka suomalainen puhuja sitten rnuodos-
taa Iempininiiä? Mitkä prosessit häntä ohjaa-
yat? Asia !ienee monimutkaisempi kuin !uu-
lisi. Lempinimien muodostuksessa voidaan 
erirel!ä neljä tapaa: i. tavurytmi, 2. prosodi-
nen vokaali- ja konsonantrirytmi, 3.  takaisin-
kytkeminen ja 4.  puheen äännesäännöt. 

i. Lempinimen on oltava lyhyt ja helposti 
äinnettävä. Timän takia kaikki lempinimet 
ovat rytmillisiä ja riippumatta a!kuperäisen 
nimen pituudesta poikkeuksetta kaksitavui-
sia. 

Viisitavuisesta Aleksanterista saadaan kak-
sitavuinen lempinirni Ale ja kaksitavuisesta 
Karista myös kaksitavuincn Karska tai Kartsa. 

2. Lempinimi sisältää harvoin kaksoiskon-
sonantteja, kun alkunimi on kaksitavuinen,  

mutta aina, kun alkuperäinen nimi on ko!-
miravuinen. Esimerkiksi Pekka-nimestä saa-
daan lempinimi Peku (tai Pepe ja Pietu), mut-
ta kolmiravuisesra Aleksista voidaan muodos-
taa lempinimi Alkku! 

3. Lempinimessä on oltava niin monra yh-
tenäistii kirjainta kuin mahdol!ista samassa 
järjesryksessä kun alkunimessä, niin eträ lem-
pinimi ja sen yhteys alkuperäiseen nimeen 
on heippo yrnrnärrää. Samalla lempinimen 
on tietenkin erotuttava perusnimesrä. Sirä 
paitsi !empinimessä ej saa olla pirkiä vokaale-
ja eikä mie!ellään myöskään difrongeja (näitä 
on roki eräissä murteissa). Lempinimer eivär 
saa päärryä konsonanrriin. Tämän vuoksi esi-
merkiksi vieraista kielisrä lainaruista nimisrä 
muodosretut lempinimet saavat vokaalipäär-
teen siten, errä a!kuperäisen nimen viirneinen 
konsonantti poisreraan tai että nimen perään 
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liitetään uusi vokaali. Tavallista on, että lai-
nanimien soinnilliset klusiilit b, djagsaavat 
suomenkielisissä arkinimissä ja !empinimissä 
tilalleen soinnittomat k!usii!itp, tja k. 

Esimerkiksi lainatusta Edvard-nimestä 
tulee Edvardi (useiri äännettynä Etvartti) ja 
Peter-nimestä tu!ee Pete. Sama on tietenkin 
totta myös lempinimien kehityksessä. Lyhen-

tymisen takia 
saamme Jaa-
kob-nimestä 

Konsonanttiyhdistel- 	Jaken. Saman- 
kaltaisuuden 

mia ei voi muodostaa 	takia Matti on 
paljon parem- 

miten sattuu. 
Matias-nimi-
selle kuin esi-
merkiksi Massi 
olisi. 

4. Puhujan on käyrettävä suomen kie-
len äänteenmuodostussääntöjä. Suomen 
konsonanttiyhdiste!miä ej voi rakennella 
miten tahtoo, minkä vuoksi ainoastaan tietyt 
konsonanttiyhtymät ovat mahdollisia lem-
pinimissä. Suomen kie!essä on niin sanottu 
fonotaktinen säntö, joka rajoittaa äänteillä 
m, n, 1 tai r alkavien, jonossa olevien kolmen 
konsonantin yhdiste!mien mahdollisia muo-
toja. Esimerkiksi muodot maLu ja maip,pe 
ovat mahdollisia, mutta muotoja maipii  ja 
malksu ej hyväksytä. Nimistä, joiden toinen 
tavu alkaa resonantilla, voi saada lempinimiä, 
jotka sisältävät ainoastaan seuraavat mah-
dolliset kolmen konsonantin yhdiste!mät: 
[I,r,m,n] [pp,tt,kk,ss], [!,rj [st,sk,ts] tai [m,n] 
[p,t,k,s] [s]. Joissain paikoin hyväksytään 
myös nsk-yhdiste!mä. Puhuja kokee kaikki 
muut vaihtoehdot vieraina. Näin nimet, jot-
ka sisältävät resonantteja, saavat hyvin erikoi-
set lempinimimuodot, esimerkiksi Ramppe, 
Manski ja Kaitsu nimistä Raimo, Mauno ja 
Kaarle. 

Lempinimet puntarissa 

Kun näitä sääntöjä testataan, saadaan nämä 
lukijalle hyvin tutut tulokset: 

Kaksitavuiset: Markus, Paavo, Risto, Terho, 
Kauko ja Toivo > Make, Pave, Riku, Tepa, 
Kakeja Topi. 

Kaksitavuiset kaksoiskonsonantit: Jaakko, 
llkka ja Pertti > lake (tai Jaska), Ike ja Peku 
(tai Perska). 

Kolmitavuiset: Mikael, Elias, Juhani, Olavi 
ja Valentin > Mikko (tai Miksu), Elkku, Jussi, 
Oiija Vallu. 

Resonanttinimet: Aaro, Kan, Lauri, Eemeli, 
Ilmani, Jimi, Sima, Samuli, Eino ja Joonias> 
Arska, Karska (tai Kartsa), Larska, Emppu, 
Imppa, Jimppa, Simppa, Samppa, Enski (tai 
Enska tai Eikka) ja Jonsku (tai Jonttu). 

Vaikka lempinimet usein noudattavatkin tiet-
tyä järjestelmää, niissä on toki myös poikke-
uksia. Esimerkiksi nimistä Edvardi, Jeremia, 
Urho ja Henri käytetään mm. lempinimiä 
Eeti, Jerko, Urkki ja Heppu. Koska puhuja 
pyrkii noudattamaan kaikkia sääntöjä, tu-
los näyttää joskus virheelliseltä - lopputulos 
osoittaa joka tapauksessa puhujan sisäisen 
sääntö!uokittelun. 

Kuten näemme, oheiset säännöt johtavat 
myös siihen, että eri nimet saavat joskus sa-
man lempinimen. Lisäksi tietenkin vä!tetään 
lempinimiä, joilla on semannisesti tuttu tar-
koitus (esim. jokin esine) ja jotka ovat vai-
keita ääntää (esimerkiksi Jussi on helpompi 
lausua kuinJuhhi, joka muistuttaa enemmän 
Juhania). Se mitä lempinimimuotoa käyte-
tään, vaihtelee myös hieman murteesta toi-
seen. Olen esimerkiksi kuullut käytenävän 
Enskiä Einon lempinimenä Savossa, mutta 
Enskaa Tampereella ja Eikkaa muualla Suo- 
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messa. Myös Kari-nimestä muodostettuja 
lempinimiä Karska ja Kartsa käytetään en 
murreal uei!!a. 

On myös todettava, että lempinimien 
muodot ja muodostumisprosessit eroavat en 
kielissä. Kuten tarkkaavainen lukija näkee, 
enemmistö poikkeuksellisista lempinimistä 
on alun perin muista kielistä. Lempinimien 
muodostumisprosessi Iienee hyvin vakiintu-
nut jokaisen suomalaisen kielessä, mutta kun 
!istään vieraita elementtejä, saadaan helposti 
poikkeuksellisia tuloksia. Puhujan lienee hel-
pointa käyttää jo olemassa olevia ja tuttuja 
muotoja. 

ja sitten vastaukset toisen kappaleen ky-
symyksiin: Mauno Koivistoa kutsutaan Ma-
nuksi (joskus Vara-Manuksi), vaikka Manski 
myös sopisi. Naapurisi Peku on !uultavasti 
Pertti, vaikka myös Pekka ja Petteri ovat mah-
dollisia. Lapset luu!tavasti kutsuvat Sylves-
ter-koiraa Syltyksi tai Syssyksi. Lempinimet 
ovat tavallaan murteellisia, kuten ede!lä ole- 

yat esimerkit Eino-nirnestä osoittavat. Vaikka 
lempinimissä yleisesti vältetään diftongeja, 
niitä käytetään todennäköisesti kaikkein mo-
nidiftongisimmissa murteissamme. Esimer-
kiksi Savossa voisi taatusti kuulla Kaarle-ni-
men lempinimenä Kualtsu (eikä Kaltsu). 

Vieraskieliset nimijuuret ja lempinimet 

Tällä tavalla !empinimiä on siis kehitetty ja 
käytetty suomeri kielessä ehkä jo myöhäis-
kantasuomesta lähtien. Sen että sääntöjä on 
noudatettu aika tavalla voi todistaa myös vie-
raskielisten nimimuotojen avulla. Säintöjä 
havainnollistavat seuraavat tutut esimerkit. 
Raamatusta lähtöisin olevista nimistä Gre-
go ros, Ismael, Daniel, Esaias, Andreas, Paulus, 
Matteus jaJoosefovat perälsin jo vakiintuneet 
nimet Reijo, Ismo, Tatu, Esa, Antero/Antti, 
Paavo, Matti ja Juuso. Muinaisskandinaavi-
sesta Hjalmarista on tullut jari ja kreikkalai-
sista Makarioksesta, Timotheuksesta ja Niko-
dem uksesta ja Roomalaisesta Hadnianuksesta 

Oikaisu 

Viime numeron sivulle 14 pääsi toimitusvai-
heessa virhe. Siellä sanotaan, että Haaparan-
nan kunniakonsulaatti olisi ollut äänestys-
paikka tämän vuoden presidentinvaaleissa. 
Näiri ei ollut, vaan sieltä sai apua vaaleja 
koskeviin kysymyksiin, esimerkiksi miten, 
missä ja milloin voi äänestää. 

Oikaisu artikkelin ruotsinkieliseen tiivis-
telmään: kunniakonsulaatin ja kunniakon-
sulin ruotsinkieliset vastineet ovat hononär-
konsulat ja honorärkonsul. 
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saimme nimet Kan, Timo, Teemu ja An. Y!ei-
seurooppalaisista nimistä Richard, Magnus, 
Wilhelm ja Albert/Hubert/Robert on kieleem-
me tullut Riku, Mauno, Ville ja Pertti. 

Suomen lempinimet ja niiden järjes-
telmä ovat juuri suomen kielelle tyypilli-
siä. Lempinimet ovat jossain määrin myös 
ku!ttuurinen erikoispiirre. Eri maissa ja kie-
lissä lempinimiä kehitetään hyvin eri tavoin. 

Ranskassa on esimerkiksi Emil-nimestä Mi-
mi1 ja Dominique-nimestä Domi, puo!assa 
Piotr-nimestä Piotru tai Piotrek, latviassa 
Jékabs-nimestä Jécis ja venäjässä Aleksandr-ni-
mestä Sasha. Ou 

Kirjoittaja on suomen kielen varhais- ja nyky-
historian tutkija Tukholman yliopistossa. 

Sofia ja Elias suosikkeja Suomessa 

Suomessa vuonna 2011 syntyneiden, 
suomenkielisiksi ilmoitettujen tyttöjen 
suosituin etunimi on Sofia ja poikien 
Elias. 499  tyttöä sal ensimmäiseksi etu-
riimekseen Sofian ja 506 poikaa Eliaksen. 
Tyttöjen seuraavaksi suosituimmat en-
simmäiset etunimet olivat VenIa, Aada, 
Emma ja Aino. Poikien nimistä Eliaksen 
jälkeen suosituimpia olivat Onni, Eetu, 
Leo ja Aleksi. 

Kun otetaan huomioon kaikki tyttö-
jen saamat etunimet, suosituimmat vii-
si olivat Maria, Sofia, Emilia, Olivia ja 
Aino. Viisi suosituinta poikien nimeä 
olivat Juhani, Mikael, Johannes, Olavi ja 
Onni. 

Ruotsinkielisiksi rekisteröityjen tyttö-
jen suosituin ensimmäinen etunimi oh 
Ida. Poikien nimistä suosituimmat olivat 
Elias ja Emil. 

Lähde: Väestörekistenikeskus, 
Ajankohtaista 16.3.2 012 

Alice ja William suosikkeja Ruotsissa 

Ruotsissa vuonna 2011 syntyneiden tyt-
töjen suosituin kutsumanimi oli Alice ja 
poikien William. Alice-nimen sal 985 tt- 

töä ja Williamiksi nimettiin 1 035 poikaa. 
Alicen jälkeen suosituimpia olivat Maja, 
Elsa, Julia ja Linnéa. Poikien suosikkivii-
sikkoon kuu!uivat Williamin jälkeen Lu-
cas, Oscar, Hugo ja - Elias. 

Pressmeddelandefra'n SCB, 
2012 -01-20 09.30 Nr 2012:13 

Yleisimmät sukunimet 

Väestörekisterikeskuksen verkkosivusto!-
ta i!menee, että toukokuussa 2012 Suo-
men kymmenen y!eisintä sukunimeä 
olivat Korhonen, Virtanen, Mäkinen, 
Nieminen, Mäkelä, Hämäläinen, Laine, 
Heikkinen, Koskinen jajärvinen. 

Ruotsin Tilastollisen keskustoimiston 
(SCB) sivustolta ilmenee puolestaan, 
että Ruotsin kymmenen yleisintä suku-
nimeä (zoji) olivat Johansson, Andersson, 
Karlsson, Nilsson, Eriksson, Larsson, Ols-
son, Persson, Svensson, Gustafsson ja Pet-
tersson. 

Dagens Nyheter -!ehdessä kirjoitet~ 
tiin 13. toukokuuta 2012, että Jo hansson 
on ohlut Ruotsin tavahhisin sukunimi 6o 
vuotta mutta että SCB:stä saatujen tie-
tojen mukaan Andersson saattaa ohittaa 
Johanssonin jo tänä syksynä. 
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SV K UNI MI STÄ 

Sirkka Paikkala 

Puolison nimi val oma nimi? 
Sukunimen valinta avioituessa 

Vuonna 1985 säadetty sukunimilaki, jonka 

periaatteet ovat edelleen voimassa, antoi 

avioliiton solmiville tasaveroiset mahdollisuu-

det sukunimen valintaan. Onko lailla ollut 

vaikutusta käytäntöön? Kumman sukupuolen 

nimellä on enemmän painoarvoa silloin, kun 

nimeä valitaan? 

Suomen nykyisen nirnilain mukaan 
avjoliittoon aikovat voivat avioliittoon 
rnennessään yhdessä päättää, haluavat-

ko he säilyttää ornat sukunirnensä sellaisi-
naan, ottaa vain puolison nirnen vai yhdistää 
ornan nirnensä puolison sukunirneen. Naisen 
ej siis enää ole pakko ottaa michensä nirneä. 
Miehen sukunirnen valinta yhteiseksi nirnek-
si on kuitenkin edelleen tavallisin vaihtoehto. 
Sitä perustellaan usein vakiintuneella tavalla, 
rornantiikalla tai halulla saada koko perheelle 
yhteinen sukunirni. Pitkälti on vallalla käsi-
tys, että miehen sukunirnen käyttö aviopuo-
lisoilla on "ikiaikainen traditio". 

Naisen sukunimestä maiiräaminen 

Suornen ensirnrnäinen sukunirnilaki annet-
tflfl 1920. Se rnääräsi jokaisen käyttärnään py-
syvää sukunirneii. Niiden, joilla ci sukunjrneä 
tuolloin ollut, oh otettava sellainen itselleen 
vuoden kuluessa. Koska kysyrnysrä naisen su-
kunirnestä ej lain eduskuntakäsittelyssä saatu 
ratkaistua, asia piiätettiin jättäii ratkaistavaksi 
tulevassa avioliittolaissa. Ensirnrnäisessä su-
kunirnilaissa aviovairnon sukunirnestä todet-
tim vain, että vairnolla on ojkeus rniehensä 
sukunirneen, ja rnyös eron sattuessa silloin, 
jos hän kasvattaa aviolapsia tai jos asiasta on 
rniehen kanssa sovittu. 

Avioliittolaki säädettiin 1929. Se rniiäräsi 
naisen käyttärnään rniehensä sukunirneä joko 
sellaisenaan tai ornaan sukunirneensä yhdis-
tettynä. 

Aiempi nimikäytäntö 

Juridisesti aviovairno velvoitettiin käyttä-
rnään rniehensä sukunirneä siis vasta vuodes-
ta 1930. 

Aiernpi nirnikäytäntö liittyi toisaalta sää- 
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dynrnukaiseen sukunimijärjestelmään, toi-
saalta siihen, miten itsenäinen asema naisella 
oli puolisona ja leskenä. Aateliston keskuu-
dessa naisen oma sukunimi oli tärkeä avio-
liitossakin oman suvun ja sen mukaisen pe-
rimysoikeuden korostajana ja aviomiehen 
aseman tukij ana. Kehitys miehen sukunimen 

omaksumi- 
seen yhteisek- 
si nimeksi al- 

Ensimmäinen 	 koi Suomessa 
1700-IUVU!- 

selvä käännekohta 	la ylemmissä 
säädyissä, il- 

tapahtui 	 meisesti eu- 

nonnalggo. 	 rooppalaisen 
esikuvan mu- 
kaan. Maalais- 
väestön kes-

kuudessa aviomiehen nimen käytöstä on vain 
vähän tietoja ennen i800-luvun puoltaväliä; 
silloinkin miehen sukunimi esiintyi lähinnä 
leskivaimoilla heidän avioituessaan uudel-
leen. 

Aviomiehen sukunimen käytön yleisty-
mistä tukivat yhteiskunnallinen hierarkia ja 
omistussuhteet. Vuoden 1734 yleinen laki 
naimiskaaresta määritteli naisen seuraamaan 
miehensä tilaa ja säätyä. Vaikka näissä sää- 

döksissä puhuttiin vain "tilasta ja säädystä", 
ej vaimon nimestä, alettiin tähän käsitepariin 
vähitellen sisällyttää myös sukunimi. 

Itä-Suomen maaseuruväestössä tyttäret 
perivät sukunimen isältään ja säilyttivät sen 
myös avioituessaan, paikoin jopa 1900-luvun 
alkupuolelle saakka. Sen sijaan Länsi-Suo-
messa säätyihin kuulumattomat (esim. pal-
kolliset) tai ralonpoikaissäätyyn kuuluvat 
miehet ja naiset eivät käyttäneet sukunimiä 
lainkaan. Tarvittaessa heille merkittiin su-
kunimen paikalle täsmentäväksi lisänimeksi 
asuin- tai joskus myös syntymätalon nimi. 
Niille naisille, joiden perhe sosiaalisen ase-
mansa muutoksen takia (esim. opintielle läh-
dön takia) käytti sukunimeä, kirjattiin suku-
nimeksi isän tai veljen sukunimi - ej miehen. 

Uusi nimilaki 1985 

Pakko käyttäii miehen sukunimeä poistui 
Suomessa vuonna 1986. Edellisenä vuonna 
säädetty uusi sukunimilaki toi avioon aiko-
ville tasaveroiset mahdollisuudet sukunimen 
vahintaan: avioituessa kumpikin saa pitää 
oman nimensä tai ottaa puolison nimen joko 
sellaisenaan tai omaan nimeen yhdistettynä 
eli ns. kaksoisnimenä. Vaimon ej ole enää ol-
lut pakko ottaa miehensä nimeä; tämä pakko 
kesti siis juridisesti vain 56 vuotta. 

Sukunimen valinnan mahdollisuudet avioliitossa vuodesta 1986 kuvitteellisten henkilöi-
den Ville Virranja Liisa Laineen avioituessa: 

AVIOLJITTO 
Ville Virta oo Liisa Virta 
Ville Laine 00 Liisa Laine 
Ville Virta 00 Liisa Laine-Virta 
Ville Virta-Laine oo Liisa Laine 
Ville Virta oo Liisa Laine 

LAPSEN SUKUNIMI 
Emma Virta 
Emma Laine 
Emma Virta 
Emma Laine 
Emma Virta tai Emma Laine 
(jos vanhemmat eivät sovi lapsen 
sukunimestä, lapselle äidin sukunimi) 
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Nimilain uudistamiseen velvoitti myös 
naisten syrjinnän poistamisra koskeva YK:n 
yleissopimus, joka tuli Suomen osalta voi-
maan 1986. Sen 16. artiklan mukaan sopi-
musvaltioiden tulee ryhtyä kaikkiin tarvitta-
viin toimenpiteisiin poistaakseen naisten syr-
jinnän kaikissa avioliittoon ja perhesuhteisiin 
liittyvissä asioissa ja erityisesti turvata mies-
ten ja naisten tasa-arvon pohjalta samat hen-
kilökohtaiset oikeudet aviopuolisoina, kuten 
oikeus valita sukunimi. 

Sukunimen valinta avioliitossa uuden ni-
milain jälkeen 

Tilastokeskuksen tietokannoista saa tietoja 
mm. vihittyjen parien sukunimenvalinnasta 
vuodesta 1986 alkaen vuosittain (paitsi vuo-
silta 1999-2001). Niistä selviää, että vuoden 
1986 lopussa käytäntö, jossa nainen kantoi 
avioliitossa miehensä sukunimeä, oli runsaan 
sadan vuoden aikana omaksuttu täydelhisesti. 
Uuden sukunimilain tultua voimaan edelleen 
noin 92 prosenttia puolisoista otti yhteiseksi 
sukunimekseen miehen nimen. Pelkästään 
miehen nimen valitsi 85 prosenttia, naisista 
kaksoisnimen otti 7  prosenttia. Kaksoisnimi 
on Suomessa sukunimi, joka koostuu kah-
desta, yhdysmerkillä yhdistetystä sukunimes-
tä, kuten esimerkiksi Sibelius-Luhtala. Tällai-
nen nimi ej periydy lapselle. Liittoja, joissa 
kumpikin puoliso säilytti ornat sukunimensä, 

Oli 7,5 prosenttia. 
Ensimmäinen selvä käännekohta tapahtui 

vuonna 1990. Silloin naisten kaksoisnimen 
käyttö saavutti huippunsa eli nousi yli 9  pro-
senttiin vihityistä, minkä jälkeen se kääntyi 
lievään laskuun. Muutos tapahtui ilmeisesti 
pelkän oman sukunimen säilyttämisen hy-
väksi. Alueittaisia tilastoja ej ole käytettävis-
sä, mutta oman sukunimen säilyttäminen 
lienee ollut suositumpaa kaupungeissa ja pit-
källe koulutettujen ja oman uran luoneiden 
naisten keskuudessa kuin maaseudulla. Voisi 
ajatella, että edeltävät viisi vuotta uuden su- 

kunimilain säätämiseStä olivat 1990 jo ehti-
neet tehdä uuden mahdollisuuden riittävän 
tunnetuksi ja lisätä siten rohkeutta uuden-
tyyppiseen val intaan. 

Uuden sukunimilain jälkeen on nähtä-
vissä selvät tendenssit vuodesta 1986 vuoteerl 
zoii: Miehen sukunimen käyttö yksinomai-
sena on vähentynyt 8:stä 67 prosenttiin. 
Naisen kaksoisnimen käyttö on vähentynyt 
vajn hiernan. Oman sukunimen säilyttämi-
nen on lisääntynyt 7,5:stä 24 prosenttiin ja 
naisen sukunimen valitseminen yhteiseksi ni-
meksi on lisäiintynyt 0,4 prosentista melkein 
2 prosenttiin. 

Käytännössä oman nimen säilyttäminen 
sellaisenaan kuvastaa vaimon sukunimen va-
linnassa tapahtunutta muutosta parhaiten, 
koska valhitseva käytäntö on edelleen valita 
miehen nimi ainoaksi yhteiseksi sukunimeksi 
joko sellaisenaan tai omaan nimeen yhdistet-
tynä. 

Miehen nimen 
valintaan parisuh- 
teessa vaikuttaa Patriarkaalinen 
Suomessa myös 
avoliittojen mää- 	käsitys avioliitosta 
rän kasvu, minkä 
vuoksi omia su- 	ja perheen päastä 
kunimiä käyttä- 	näiq,y selvästi. 
vien parien osuus 
on todehlisuudessa 
vieläkin suurempi. 
Avoliitto on nykyisin merkittävä perhemuo-
to, sillä hieman yhi 21 prosenttia suomalaisista 
perheistä on avoliittoperheitä. Vielä vuonna 
1984 vastaava luku oli alle io prosenttia. 

Miehen nimen vahitseminen 

Miehen sukunimen vahinneet vetoavat usein 
permnteeseen ja siihen, että ios tulee lapsia, 
koko perheellä on sama nimi. Yhteisen ni-
men valinnassa päädytään siis miehen su-
kunimeen, vaikka nimen yhteisyyden voi 
toteuttaa myös naisen nimen kautta. Tässä 
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näkyy selvästi patriarkaalinen käsitys aviolii-
tosta ja perheen päästä. Usein tähän liittyvät 
myös suvun odotukset, jotka varsinkin maa-
seudulla ovat tavallisesti vanhakantaisemmat 
ympäristössä vallitsevan tavan vuoksi ja siksi, 
että maaornaisuuden halutaan periytyvän sa-
malla eli samannimisellä suvulla. 

Joskus nimen valintaa perustellaan es-
teettisin syin: 
"Miehen su-
kunimi vain 

Uudeksi sukunimeksi 	kuulosti kau- 
nummalta 

ei kuitenkaan voi 	kuin oma en- 
tinen sukuni- 

valita mitä nimeä 	meni. - - Kyllä 
minua aluksi 

tahansa. 	
myös hirvitti. 
Olen aina pi- 
tänyt itseäni 

feministinä, ja sitten tein tämän teon, joka 
ainakin melkein symboloi sitä, että siirryn 
aviomieheni ornaisuudeksi." (Nainen Kodin 
Kuvalehdessä 16/2010.) 

Omien nimien säilyttaminen 

Ornat nimensä säilyttäneet perustelevat pää-
töstään identiteetillä, käytännöllisyydellä 
ja nimien harvinaisuudella. Kun omalla ni-
mellä on luotu uraa, nimenvaihdos häirit-
sisi tunnettuutta. Nimenvaihdos rnerkitsisi 
myös henkilödokumenttien kuten ajokortin, 
passin, pankkitietojen ym. uusirnista. Myös 
avioerojen ja uusperheiden yleisyys on vä-
hentänyt halukkuutta sukunimen muutta-
miseen. Kodin Kuvalehteen 2010 haastatellut 
naiset totesivat: "Oma nimi jäi. Se on niin 
suuri osa identiteettiäni, ettei tullut mieleen-
kään vaihtaa."; "Olisi pitänyt olla todella tär-
keä syy vaihtaa oma nimi pois, pelkkä perin-
ne ei riittänyt minulle syyksi"; "Vanhempani 
olivat nähneet vaivaa löytääkseen sukunimee-
ni sopivan etunimen, joten en halunnut vaih-
taa sukunirneä naimisiin menryäni. Minusta 

oma nimi on hyvin tärkeä osa identiteettiä 

Miehelle naisen sukunimi 

Vähäisernpi, mutta hienokseltaan kasvava 
rnäärä miehistä on ottanut sukunirnekseen 
joko kaksoisnimen tai pelkästään naisen ni-
men. Tällöin kyseessä on selvästi tietoinen 
valinta. Muutarnat asiasta haastatellut miehet 
ovat ilmaisseet syyksi sen, että puolison nimi 
on ollut harvinainen tai sopiva vaikkapa tai-
teilijanirneksi, mutta sarnalla se voi olja myös 
tietoinen feministinen kannanotto. Joillakin 
valintaan on vaikuttanut se, että vaimon nimi 
on kauniimpi tai "hienompi" kuin oma su-
kunimi. 

Uusi yhteinen nimi 

z000-luvulla on tullut esiin sellainenkin il-
miö, että avioliittoon aikovat haluavat itsel-
leen kokonaan uuden yhteisen nimen. Tällä 
tavoin puolisot luovat tavallaan uuden suvun 
ja koko perhe saa yhteisen sukunimen. Tämä 
on myös keino ratkaista nirnenvalinta komp-
romissilla, kun kumpikaan puolisoista ei jou-
du "menernään toisen nimen alle". Joskus 
"uudeksi" nimeksi nostetaan jokin jommas-
sakummassa suvussa käytöstä jäänyt nimi. 
Uusia nimiä muodostetaan niinkin, että niis-
sä on säilytetty jokin elernentti kummankin 
puolison aiemmasta nirnestä. Esimerkiksi 
Reinikainen ja Mäkinen ovat muodostaneet 
tällä tavoin uuden yhteisen nimen Reinimä-
ki. (Me Naiset zoio) 

Uudeksi sukunimeksi ei kuitenkaan voi 
valita mitä nimeä tahansa. Nirnilain (1985, 
ii. §) mukaan uudeksi sukunimeksi ei voida 
hyväksyä nimeä, joka on sopimaton tai jonka 
käyttö muutoin voi aiheuttaa ilmeistä haittaa. 
Ilman erityistä syytä ei uudeksi sukunimeksi 
voida hyväksyä nimeä, joka muodoltaan tai 
kirjoitustavaltaan on kotirnaisen nimikäytän-
nön vastainen, jota yleisesti käytetään etuni-
menä tai joka on muodostettu yhdistämällä 
kaksi sukunimeä. 
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Kun pohditaan, onko haluttu uusi nimi 
kotimaisen nimikäytännön mukainen, tar-
kastellaan nimen oikeinkirjoitusta ja sitä, 
miten se vastaa jo käytössä olevia sukunimi-
tyyppejä. Yhdistetyksi sukunimeksi katso-
taan nimi, jonka molemmat osat voivat olla 
itsenäisiä sukunimiä ja joita yhdistää yhdys-
merkki. Tämiin perusteella Reinikainen ja 
Mäkinen eivät voisi saada nimeä Reini-Mä-
ki, koska se voitaisiin tulkita yhdistenimek-
si: onhan olemassa sukunimet Reini ja Mäki. 
Yhdeksi sariaksi kirjoitettu Reinimäki voi-
daan sen sijaan katsoa uudeksi itsenäiseksi 
nimeksi. 

Uutta yhteistä nimeä hakee vuosittain 
noin 30 avioliittoon aikovaa tai vihittyä pa-
ria. Näitä nimiä selvästi harkitaan tarkkaan, 
sillä suurin osa niistä on kielellisesti korrek-
teja ja sisällöltään luontevia, usein luontoon 
viittaavia, jopa idyllisiä nimiä, kuten Kuuran-
ta, Korkiajärvi, Oravainio ja Vaajapuro. Aika 
näyrtää, mikä aviollisten uudisnimien osuus 
ja vaikutus Suomen sukunimistöön tulee ole-
maan. 

Kirjoittaja on nimistönhuollon vastuuhenki/ö 
ja oikeusministeriön nimilautakunnan jäsen. 

Artikkeli on lyhennetly Kielikellossa 1/2012 

julkaistusta artikkelista. 

Paikannimi- 
suosituksia 

Monilla Ruotsin paikannimillä on 
vanhastaan suomenkielinen sovin-
naisnimi, esimerkiksi Uumaja ja 

Tukholma. Varsinkin Ruotsissa asuvat 
suomenkieliset tarvitsevat joskus suomen-
kielisen nimityksen muille paikannimille, 
ja niitä onkin ajan kuluessa syntynyt mm. 
maakunnille ja jokien nimille. Tässä lue-
tellaan suomenkielisiä paikannimiä, joita 
Kielineuvosto ja Kotimaisren kielten kes-
kuksen Kielitoimisto suosittelee. 

Maakuntiaja alueita 

Dalarna Taalainmaa 
Gotland Gotlanti 
Götaland Götanmaa 
Lappland Lappi 
Mälardalen Mälarinlaakso 
Norrland Norrlanti 
Svealand Sveanmaa 
Tornedalen Tornionlaakso 
Uppland Upplanti 
Värmland Värmlanti 
Västergötland Länsi-Götanmaa 
Västra Götaland Läntinen Götanmaa 
Oland Oölanti 
Ostergötland 	Itä-Götanmaa 

Muut maakunnat (Blekinge, Bohuslän, 
Dalsland, Gästrikland, Halland, Hälsing-
land, Härjedalen, Jämtland, Medelpad, 
Norrbotten, Närke, Skåne, Småland, Sö-
dermanland, Västerbotten, Västmanland 
ja Angermanland) säilyttävät ruotsinkieli-
set nimensä suomenkielisessä tekstissä. 
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Kaupunkeja, kuntia ym. Skellefte älv Skelleftenjoki 
Torneälven Tornionjoki 

Gällivare Jällivaara Ume älv Uumajanjoki 
Haparanda Haaparanta Vindelälven Vindeljoki 
Karungi Karunki Ångermanälven Angermanjoki 
Kiruna Kiiruna 
Luleå Luulaja Järviä 
Piteå Piitime 
Seskarö Seittenkaari Torneträsk Tornionjärvi 
Stockholm Tukholma 
Umeå Uumaja Merialueita 
Overtorneå Overtorneå, Ruotsin 

Ylitornio Bottenhavet Selkämeri 
Bottenviken Perämeri 

Muut (esim. Kalix ja Karesuando) säilyttä- Bottniska viken Pohjanlahti 
vät ruotsinkieliset nimensä suomenkielisessä Kattegatt Kattegat 
tekstissä. Kvarken Merenkurkku 

Ålandshav Ahvenanmeri 
Jokia Oresund Juutinrauma 

Ostersjön Itämeri 
Dalälven Daljoki 
Indalsälven Indalinjoki Skagerrak säilyttää suomenkielisessä tekstis- 
Kahxälv Kalixjoki sä ruotsinkielisen - ja tanskankielisen - ni- 
Klarälven Klarjoki mensä. 
Lainioälven Lainiojoki Luettelossa ei ole meänkielisiä paikan- 
Lule älv Luulajanjoki nimiä, joita ei käytetä suomensuomessa. 
Pite älv Piitimenjoki 
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kolumni 4 
Hallintoaluekunta ilman 
äidinkielentukea 

T
ukho!man kunta ej tehnyt poik-
keusta edes kansallisen vähemmistö-
kielen suomen osalta, kun se päätti 
olla e!okuusta 2011 enää ostamat-
ta esikouluihin äidinkielentukea 

Kielikeskuksesta. Kielikeskus (Språkcent-
rum) on koulutushallinnon alainen ja se 
organisoi äidinkie!enopetuksen kouluissa. 
Monet Tukholman kaupunginosalautakun-
nista ja yksiryisistä esikouluista tilasivat Kie-
likeskukselta äidinkielentukea. Tukholmassa 
syy lopettamiseen on taloudellinen kannat-
tamattomuus. 

Kun aloitin Kielikeskuksessa vuonna 
2003, tiedotuksessa oli puutteita, eivätkä 
vanhemmat usein tienneet, että lapsihla cli 
mahdol!isuus äidinkielentukeen. Monet tu-
kea toivoneista vanhemmista olivat saaneet 
kielteisen vastauksen päiväkodin johtaja!ta. 
Syynä oli milloin opettajapula, milloin jokin 
muu syy. Tieto rupesi kuitenkin !eviämään 
vanhempien itsensä ja omien infolappusteni 
ansiosta. 

Tilaukset Kielikeskuksesta Iisääntyivät-
idn aika nopeaan, ja vuosittain den antanut 
suomen kielen tukea nom 15-25 lapselle. 
Toimin koko Tukholman kunnan a!uee!!a 
kunnat! isissa ja yksityisissä ruotsinkielisissä 
esikouluissa ja jopa yhden perhepäivähoi-
tajankin !uona. Jonakin vuonna meitä ohi 
kaksikin kiertävää pedagogia. Ehkä kasvuun 
vaikurti myös Kouluhalhinnon avustus. Sitä 
pienennettiin parisen vuotta sitten. Keväällä  

2011 minuhla oli viehä 17 lasta tuen piirissä. 
Aidinkie!enpedagogina menin kerran 

viikossa lapsen päiväkotiin puo!eksitoista 
tunn iksi kerrallaan !eikkimään ja puhu-
maan suomea. Leikkikertaan sisältyi satuja, 
hauhuja sekä loruja, askartehua, draamaa, 
teematyöskentelyä ja teikkiä lasten ehdoilla. 
Tavoitteenani oh, että äidinkiehentuki olisi 
hauskaa ja miehuista toiminraa, joka mori-
voisi lasta ja innostaisi perheträ käyttämään 
suomea. Toimin vähilhä myös koko ryhmässä 
ja pyrin huomaan positiivista i!mapiiriä niin, 
että muutkin lapset ja henkilökunta kiinnos-
tuivat suomen kiehestä ja saivat oppia jotain 
suomeksi. 

Nyt esikouhujen äidinkielentukea ej tie-
tääkseni organisoida keskitetysti missään. Se 
on jätetty jokaisen kaupunginosahautakun-
nan omilhe harteilhe ja yksittäisten esikoulu-
jen itsensä järjestettäväksi. 

Mielestäni äidinkiehentuki pitää saada toi-
mimaan Tukholman kunnan ahueella, ja on 
perusrettava äidinkielenpedagogin virkoja. 

Suomen kielen ylläpitämisessä äidin-
kiehentuki on ohlut tärkeä suomenkie!isten 
päiväkotiosastojen rinnahla. Ihmetyttääkin, 
että nyt kun Tukholman kunta on hiittynyt 
suomen kielen hall intoahueeseen, lapset eivät 
enää saa äidinkielentukea. 

Hannele Peura 

Kirjoittaja on toiminut pitkään äidinkielen-
pedagogina Solnassaja Tukholmassa. 
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Anu Muhonen 

Monikielisiä käytänteitä 

GIobaisaation ja kansainvälisen Iiikkuvuuden 

kautta eri puoIiI!e Eurooppaa on muodostunut 

erilaisia monikielisia ja multietnisiä yhteisöjä. 

Kulttuuritraciitiot kulkevat ryhmien mukana 

kansallisvaitloiden rajojen yli samalla, kun al-

kaisemmasta kotimaastaan erillä asuvat yksi-

lötja ryhmät pitävät yIIä yhteyksiä kansallislin 

perinteisiinsä. Moderni globaali kommunikaa-

tio ylittää perinteisiä yhteydenpidon rajoja. 

Nykyihmisen ku!ttuuriperinne ja identi-
teetti eivät välttämättä ole enää sidok-
sissa vain tietryihin kansallisiin valtioi-

hin tai alueisiin. Eurooppalaisissa suurkau-
pungeissa asuvat maahanmuuttajataustaiset 
nuoret voivat identifioitua ja tuntea yhteen-
kuuluvuutta vanhempiensa tai isovanhem-
piensa - jopa maantieteellisesti kaukaiseen 
- maahan tai kulttuuriperimään. Nuoril!a, 
joiden vanhemmat ovat kotoisin eri maista, 
näitä kulttuuriperinteitä saattaa olla useita. 
Nykynuoret kuuluvat tiiviisti myös koti- ja 
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asuinmaahansa ja ovat lisäksi osa monenlaisia 
globaalej a kulttuureita. Harrastusten kautta 
he voivat kuulua myös eri!aisiin ryhmiin ja 
yhteisöihin, esimerkiksi urhei!ujoukkueeseen 
tai internetin välityksellä kokoontuvjin yhtei-
söihin. 

Useissa osissa Eurooppaa vallitseekin niin 
sanottu kulttuurinen ja kielellinen "super-
moninaisuus" (ruots. sup ermå ngfald; eng!. 
superdiversity). Supermoninaisuudel!e ovat 
ominaisia transnationaalisesti yhdistyneet 
maahanmuuttajataustaiset ryhmät, henkilöt 
ja diskurssit sekä monenlaisista taustoista ja 
alkuperistä tulevien kulttuuristen, kielellisten 
ja sosiaalisten muuttujien ja perinteiden dy-
naaminen vuorovaikutus. Maahanmuuttaja-
taustaisten transnationaalisten käytänteiden 
tarkastelu on jäänyt aikaisemmassa monikie-
!isyystutkimuksessa vähemmälle. 

IDII4MES on kansainvälinen tutkimus-
yhteistyöprojekti, joka alkoi toukokuussa 
2010 ja jonka rahoittaa eurooppalainen huip-
puhakkeisiin panostava HERA-verkosto 
Tässä sosio!ingvistis-etnografisessa tutkimus-
projektissa tarkastellaan monikielisten nuor-
ten kielimaailmaa ja erityisesti sitä, kuinka 



monikieliset nuoret ilmaisevat erilaisia iden-
titeettejään ja toteuttavat kiele!listä ja kult-
tuurista perintöään kouluympäristössä, per-
hepiirissä, vapaa-ajalla ja esimerkiksi erilais-
ten sosiaalisten medioiden vä!ityksel!ä. Tutki-
mus pyrkii kartoittamaan, kuinka eri kielten 
käyttö samassa vuorovaikutuksessa ilmaisee 
nuorten eri identiteettejii ja sitä, millainen 
funktio eri kielillä on nuorten arkipäivässä. 
Tutkimuksessa pyritään myös tarkastelemaan 
monikielisten nuorten kielen ja kielentymi-
sen käytänteiden kulttuurisia ja sosiaalisia 
merkityksiä. 

Projektin tavoitteena on antaa uutta tietoa 
koulumaailmaan ja integraatiopolitiikkaan 
liittyvistä kysymyksistä, jotka koskevat moni-
kielisiä nuoria ja heidän kasvu- ja kouluym-
päristöään. Projekti pyrkii myös edistämään 
monikielisiä kielikäytänteitä, jossa myös 
ei-kansalliset vähemmistökielet pyritään si-
sällyttämään laajempaan eurooppalaiseen 
koulutusagendaan. 

Taustat vaihtelevia 

Tutkimuksen kohteena olevien nuorten taus-
tat ovat sekä kielellisesti että kulttuurisesti 
hyvin vaihtelevia, ja he elävät ns. uudenlaises-
sa eurooppalaisessa supermoninaisuudessa. 

Tutkimus toteutetaan samanaikaises-
ii neljässä eri urbaanissa eurooppalaisessa 
kaupunkiympäristössä, viidessä eri kieliryh-
mässä. Sen kohteena ovat punjabinkieliset 
nuoret Birminghamissa Englannissa, moni-
kieliset tanskankielistä koulua käyvät nuoret 
Kööpenhaminassa Tanskassa, kiinankieliset 
nuoret Tilburgissa Hollannissa ja Suur-Tuk-
holman alueella asuvat nuoret. Suur-Tukhol-
man alueella toteutettavassa osatutkimukses-
sa on mukana kaksi kieliryhmää: ruotsinsuo-
malaiset ja espanjankieliset nuoret. Kaikilla 
tutkimuksen kohderyhmillä on luonnollises-
ti samanaikaisesti usein myös yhteyksiä mui-
hin kieliin ja kulttuureihin, esimerkiksi eng-
lannin kieleen. 

Monipuoliset sosiolingvistis-etnografiset 
tutkimusmetodit 

Tutkimuksessa käytetään monipuolisia so- 
siolingvistis-etnograflsia tutkimusmetodeja. 
Kenttätutkimuksessa on tehty laajoja luok- 
kahuoneobservaatioita. Tutkimuksessa on 
toteutettu myös yksilö- ja ryhmähaastattelu- 
ja sekä kerätty ääni- ja videotallenteita niin 
luokkahuoneessa 
kuin oppilaiden 
vapaa-ajallakin. 
Olemme tallenta- 	Nuoret elävät 
neet myös oppi- 
laiden kirjallisia uudessa 
tuotoksia koulus- 
ta ja vapaa-ajalta 	supermoninal- 

sekä sosiaalisesta 	
suudessa. 

mediasta, ja ke- 
ränneet ja talletta- 
neet ns. kielimai- 
semamateniaalia. Tässä etnografisessa tutki-
musmetodissa valokuvataan systemaartisesti 
informanttien fyysistä kielimaisemaa ja ym-
päristöä ja siellä esiintyviä tekstikäytänteitä 
ja esimerkiksi kulttuunisia esineitä. Enityisen 
mielenkiintoista aineistoa on saatu moni-
kielisten nuorten kielenkäytöstä enilaisissa 
soslaalisissa medioissa. Oppilaita on myös 
varjostettu eli seurattu mm. urheilukilpailui-
hin, enilaisiin juhliin ja muihin tapahtumiin, 
Iuokkaretkille ja museo- ja teattenivierailuille. 
Tutkimusaineiston keräys alkoi luokkahuo-
neympäristössä ja eteni oppilaiden muuhun 
kouluympänistöön ja lopulta kotiin ja va-
paa-aikaan. Jokaisessa osatutkimuksessa va-
littiin pari pääinformanttia, joita on seurattu 
myös kotiympäristössä ja vapaa-aikana. 

Alustavia tutkimustuloksia ruotsinsuoma-
laisesta osatutkimuksesta 

Ruotsinsuomalaisissa vapaakouluissa opiske-
levat nuoret ovat monikielisiä. Moni käyt-
tää suomen ja ruotsin lisäksi lähes päivittäin 
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ainakin englantia. Monet käyttävät myös 
muita kieliä aktiivisesti erityisesti vapaa-ai-
kanaan. Ruotsinsuomalaisessa osatutkimuk-
sessa on mukana useita neljää tai viittä kieltä 
puhuvia nuoria. Joillakin heistä on kotiym-
päristössään päivittäin jopa neljä kieltä. Tä-
män lisäksi he voivat opiskella viikoittain vie-
raita kieliä koulussa. 

Monildelinen kielimaisema koulussa 

Ruotsinsuomalaiset nuoret elävät monikie-
lisessä kielimaisemassa ja kaksi- ja monikie-
lisyys näkyy kaikkialla ruotsinsuomalaisissa 
kouluissa. Lähes kaikki kirjoitettu teksti on 
sekä suomeksi että ruotsiksi. 

lisäksi myös "matematiikan kieli" opitaan 
kahdella kielellä. 

Monikieliset kielenkäyttöstrategiat 

Monikieliset kielenkäyttöstrategiat ovat aktii-
visesti mukana myös pedagogiikassa. Seuraa-
vassa otteessa äidinkielelrään ruotsinkielinen 
englanninopettaja johtaa oppitunnilla kes-
kustelua sanasta "parrot": 

Opettaja: how rnany r's are there in the 
word parrot? Hur många r? 

Oppilas: two 
Opettaja: hyvä 

Kuvasta voimme tehdä mielenkiintoisia 
huomioita: suomen kieli on kyltissä ensim-
mäisenä isoilla kirjaimilla, ja ruotsinkielinen 
vastine annetaan alla hieman pienemmillä 
kirjaimilla. Käytäntö kuvastaa hyvin koulun 
ja pedagogiikan kieliasenteita: suomellc an-
netaan näkyvämpi paikka ja tällä tavalla 
myös tärkeä rooli ja status. Näin koulussa 
vahvistetaan sekä suomalaista että kaksikielis-
tä identiteettiä ja samalla tuetaan oppilaiden 
kaksikielisyyträ. Erilaisten laskutoimitusten 
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Opettaja esittää kysymyksen ensin englan-
niksi ja vahvistaa sen vielä ruotsiksi, koska 
luokassa on oppilaita, jotka tarvitsevat tu-
kea myös ruotsin kielen oppimisessa. Sen 
jälkeen opiskelija vastaa kysymykseen eng-
lanniksi "two", ja opettaja vahvistaa vastauk-
sen suomeksi sanomalla "hyvä". Tämä lyhyt 
dialogi ej paljasta lukijalle sitä, että todelli-
suudessa opettaja osaa vain alkeistason suo-
mea. Hän käyttää kuitenkin tietoisesti suo-
menkielisiä fraaseja ja sanoja keskusteluissa 



UUTINEN 

suomea taitavien oppilaidensa kanssa. Hän 
käyttää taitavasti noviisiuttaan pedagogisena 
työkaluna: Samalla kun hän luotsaa oppilai-
ta englannin kielen saloihin ja tukee myös 
ruotsin kielen omaksumista, hän on aidos-
ti kiinnostunut oppilaiden muista kielistä. 
Hän sanoo usein "hyvä hyvä" suomeksi, tai 
kysyy oppilailta, mitä jokin sana tai fraasi 
on suomeksi. Ilmaisemalla halunsa oppia ja 
käyttää suomea hän antaa oppilaille mahdol-
lisuuden asettua asiantuntijan rooliin ja täten 
tuoda esille myös ruotsinsuomalaista taus-
taansa ja perimäänsä. Tällaisella monikielisiä 
kielikäytänteitä hyväksyvällä pedagogiikalla 
on tärkeä merkitys. Se heijastaa myös sitä 
kielitodellisuutta, jossa nykyajan nuoret elä-
vät. Se ej ole uhka sujuvalle monikielisyydel-
le, vaan päinvastoin tukee monikielisyyttä ja 
nuorten positiivista (kieli-)identiteettikehi-
tystä. 

IDII4MES-tutkimusprojektissa on ke-
rätty monipuolista tutkimusmateriaalia mo-
nikielisten eurooppalaisten nuorten kielito-
dellisuudesta. Yksi projektin tavoirteista on 
pyrkiä kehittämään ja toteuttamaan uusia ja 
innovatiivisia tutkimusmetodeja, jotka sovel-
tuvat erityisesni poikkitieteelliseen ja monen-
laisissa enilaisissa kansallisissa, sosiaalisissa, 
kulttuurisissa ja kielellisissä ympäristöissä to-
teutettavaan etnografiseen tutkimukseen. 

IDII4MES (Investigating discourses of 
inheritance and identity in four multilin-
gual European settings): Tutkimus nuorten 
identiteeteistä ja kielenkäytöstä uudenlaises-
sa eurooppalaisessa supermoninaisuudessa. 
Lisätietoja mm. http://www.heranet.info/ 
idi4mes/index. 

Kirjoittaja työskentelee Tukholman yliopiston 
suomen kielen osastolla tutkijana ja opettaja-
isa. 

Kotuksen puhe- 
linnumerot ovat 
muuttuneet 

K
o timaisten kielten keskuksen, Ko-
tuksen, puhelinnumerot ovat muut-
tuneet. 

Kotuksen vaihteen uusi numero on 0295 

333 200 (Ruotsista 00358 295 333 200). 
Kielitoimiston neuvonta: 0295 333 201 

(Ruotsista 00358 295 333 zoi). Neuvonta 
on auki maanantaista perjantaihin kb 
9-12. 

Nimistönhuollon neuvonta: 0295 

333 203 (Ruotsista 00358 295 333 203). 
Neuvonta on auki maanantaisin, torstai-
sin ja perjantaisin kb 9-II. 
Numeroiden muuttuminen johtuu val-
tionhallinnon uudesta yhteisestä 
puhelinnumerojärjestelmästä. 

Verkkosivusto: www.kotus.fi  
Kotimaisten kielten keskus eli Kotus on 
valtakunnallinen kielen asiantuntijalai-
tos. Kotus huoltaa ja tutkii suomea ja 
ruotsia sekä koordinoi saamen kielten, 
romanikielen ja viittomakielten lauta-
kuntien työtä. 
Toimintaan kuuluu kielen- ja nimistön-
huolto, sanakirjojen teko ja näitä tukevia 
tutkimushankkeita. Kotuksessa on kieli-
tieteellisiä aineistoja ja arkistoja. 
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.. 
Uudissanaterveisia Kiehtoimistosta 

K
evään sanat kertovat taas Suomen 
puheenaiheista ja (traagisistakin) 
tapahtumista sekä ajan ilmiöistä. - 

Mainittakoon, että edellisen numeron 
uudissanaterveisissä oli virhe: muskari ci 
tarkoita musiikkiopistoa vaan musiik-
kileikkikoulua. 

kakkosolut vahvuudeltaan kolmos- eli 
keskioluen ja ykkösoluen eli pilsne-
rin väliin asettuva olut, jollainen on 
tullut myyntiin Suomessa 

kakkoskielinen suomea toisena kielenä 
(S2) opiskeleva ja käyttävä 

munapula kananmunien vähyys ja 
suoranainen puute myymälöissä; 
tähän on syynä se, että munien tuo-
tantoa on vähennetty EU:n kiellet-
tyä häkkikanalat 

perhesurma oman puohisonsa ja las-
tensa surmaaminen; teon yhteyteen 
saattaa liittyä myös itsemurha 

päänumero Veikkauksen uudessa kan-
sainvälisessä rahapelissä Eurojackpo-
tissa arvottavia numeroita 

Si, "äs-kaksi", "äs-kakkonen" varsinkin 
maahanmuuttajihle ja muille muura 
kieltä kuin suomea äidinkielenään 
puhuville opetettava oppiaine suomi 
toisena kielenä 

talkoistaminen (verkossa tapahtuvan) 
toiminnan tai tehtävän ulkoistami-
nen suurelle joukolle, joka ei saa 
tehtävästään rahahhista korvausta 

tiedesuomi suomi tieteen kielenä: aka-
teemisessa tutkimuksessa käytertävä 
suomen kiehi, jonka pelätään heikke-
nevän, koska tieteellisistä julkaisuista 
niin suuri osa on nykyisin englan-
ninkiehisiä 

tähtinumero Veikkauksen uudessa 
kansainvähisessä rahapehissä Euro-
jackpotissa (päänumeroiden lisäksi) 
arvottavia numeroita 

vetotekijä, vetovoimatekijä johonkin 
houkutteleva tai kannustava seikka, 
esim. hyvä sosiaaliturva tai kevyt 
verotus, joiden perusteella voidaan 
valita asuinmaa 

yrittävyys myönteinen suhtautumineri 
yritystoimintaan eli yrittämiseen, 
yrityshenkisyys (vrt. yrittäjyys = yrir-
täjänä toimiminen) 

Riitta Eroneri 
Kirjoittaja on Kotimaisten kietten 

keskuksen tutkija. 
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SUOMI TYÖSSÄ 

Tarja Koivunen 

Kääntäjän arkipäivää 

K
äntäjäfl ammatti ci ollut minulle lap-

suuden toiveammatti, vaan päädyin sh-
hen monen mutkan kautta. Olen aina 

ollut kiinnostunut taiteen tekemisestä ja kä-
vinkin Suomessa taidelukion. Ruotsissa jat-
koin tekstiilitaiteen opintoja ja aluksi myin 
muiden ansiotöiden ohessa rekemiäni tekstii-
litöitä eräässi käsityöliikkeessä. Myöhemmin 
toimin tahteilijatarvike!iikkeen johtajana. 

Kun sittemmin aloin kaivata suomalaisia 
juuriani ja miettiä, miten voisin hyödyntää 
kaksikielisyyttäni, mieleen tuli kiäntäjän am-
mani Sain kuulla, että Tukholman yliopis-
tossa järjestettiin kaksivuotinen kääntäjäkou-
lutus ja että kielenä oli juuri silloin suomi. 
Pääsin koulutukseen, ja siitä se sitten lähti. 

Opiskelin kääntijäkoulutuksen ohes-
sa myös juridiikkaa, ja olen vuosien varrel-
la täydentänyt opintojani mm. englannin, 
tanskan, islannin, yritystalouden ja tekniikan 
opinnoilla. Vuodesta 1994 lähtien olen toimi-
nut päätoimisena kääntäjänä, ja tätä nykyä 
toimintamuorona on osakeyhtiö. 

Arki vaihtelevaa 

Freelancekääntäjän arki on hyvin vaihtelevaa. 
Töitä voi olla laidasta laitaan. Suomennan 

etupäässä erilaisia kuvastoja, yritysten lehtiä, 
tiedotteita, matkaesitteitä ja ruokatekstejä, 
mutta olen testannut myös mm. rakkausru-
nojen ja horoskooppien kääntämistii. Olen 
onneksi saanut hyödyntäi toiminnassani 
myös tekstiiliosaamistani, sillä käännän pal-
jon sen alan tekstejä, mm. vaate- ja sisustus-
tekstiihikuvastoja ja tekstiiliyritysten verkko-. 
sivustoja. Koska ala on minulle entuudestaan 
tuttu ja ymmärrän 
alalla käytettävät 
käsitteet, 	oikeat 

	

termit ja käännös- 	Mietin, miten 
vastineet on hel- 

vousun hyodyntaa 
pompi loytaa. 

	

Kaikkein mu- 	kaksikielisyyttäni. 
kavinta 	onkin 
suomentaa tekste- 
jä, jotka käsittele- 
vät itselle tuttuja 
asioita, koska silloin tuntuu, että asiat ovat 
hallinnassa ja voi keskitryä kokonaan tekstin 
sujuvuuden muokkaamiseen. Kuvastojen ja 
lehtiartikkeleiden kertovassa kielessä on kui-
tenkin myös aina omat vaikeutensa. Käännös 
ci saa kuulostaa kohdekielen lukijasta kään-
netyltä, vaan tekstin pitää olla niin sujuvaa, 
että lukijasta tuntuu kuin se olisi jo alun pe- 
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rio kirjoitettu hänen omalla kiele!lään. Sa-
nankäänteitä on sen vuoksi joskus mierittävä 
hyvinkin tarkkaan, ettei suomennokseen jäisi 
lähtökielen vaikutteita. 

Varsin kiinnostavaa kääntäjän työssä on 
se, että saa oppia monenlaisia asioita. Olen 
saanut opetella vuosien varrella perusteellises-
ii esimerkiksi rakennusalan eri termit ja kä-
sitteet, koska suomensin monen vuoden ajan 
erään rakennusliikkeen henkilöstölehteä. 
Jokaisessa uudessa alassa on tietenkin aluksi 

kova opettele- 
minen, mut- 
ta 	vähitellen 

Arkipäivään kuuluu 	termit 	tule- 
yat tutuiksi ja 

myös kirjanpitoa, 	kääntäminen 
helpottuu. 

laitteiston huoltamista 	Internet 	on 

ja suhdetoim,ntaa. 	
helpottanut 

 
nuomattavasti 
oikeiden ter- 
mien ja kään-

nösvastineiden löytämistä. Ennen saattoi 
joutua viettämään tuntikausia kirjastossa tai 
asiantuntijoiden juttusilla, mutta nykyisin 
vastaus löytyy usein kätevästi vain muutamal-
la näppäimen painalluksella. Lähdekritiikkiä 
ej kuitenkaan saa koskaan unohtaa, ja epävar-
moissa tapauksissa on edelleenkin paras tur-
vautua eri alojen asiantuntijoihin. 

Hyvä palaute tuo tyydytystä 

Erityistä tyydytystä ryö tuottaa silloin, kun 
on kauan painiskellut jonkun hankalan teks-
tin parissa ja onnistuu lopulta muokkaamaari 
tekstistä hyvän suomenkielisen version. Asi-
akkailta saatu hyvä palaute on myös aina kan-
nustavaa ja auttaa jaksamaan eteenpäin. On 
myös mukavaa nähdä, miten monet asiak-
kaat palaavat takaisin vuosi toisensa jälkeen. 

Kääntämisen lisäksi kääntäjäyrittäjän ar-
kipäivään kuuluu myös paljon muuta: kir-
janpitoa, laskutusta, laitteiston hankjntaa ja  

huoltamista, sjivoamista, mainostamista, tar-
jousten tekoa, suhdetojmintaa ja muuta se!-
laista. Kiireisinä aikoina töitä saattaa joutua 
tekemään myös iltaisin tai viikonloppuisin 
eikä aina ole mahdollista pitää kunnon ke-
sälomia. Toisaalta ej myöskään tarvitse kysyä 
vapaata, jos on tarvetta käydä kesken päivää 
asioilla tai ha!uaa lopettaa jonakin päivänä 
työt vähän aikaisemmin. 

Yksinäisyys haittana 

Kääntäjiiyrittäjän työ on melko yksinäistä. 
Useimmilla meistä on kotona työhuone tai 
toimisto, jossa pakerramme käännöstemme 
parissa. Sosiaalisena ihmisenä juuri yksinäi-
syys on ollut minulle tässä työssä ehkä kaik-
kein vaikeinta. Sen vuoksi olen muutaman 
kerran miettinyt jopa ammatinvaihtoa. 

Yksinäisyydentunteen 	lieventämiseksi 
olen vuosien varrella käynyt kursseja ja osal-
listunut aktiivisesti kääntäjille ja muille yrit-
räjille järjestettyyn toimintaan. Liityin muun 
muassa Ruotsin asiatekstinkääntäjien lut-
toon (SF0), jonka hallituksessa olen jäsen, ja 
myös Suomen kääntäjien ja tulkkien hittoon. 

Yhteistyö inspiroi 

Kääntäjäliitossa olen tutustunut moniin kol-
legoihin, kahteen jopa niin hyvin, että pe-
rustin heidän kanssaan tiimin. Me luemme 
ja korjaamme toistemme tekstejä ja jaamme 
isoja toimeksiantoja, pidämme päivittäin yh-
teyttä sähköpostin ja Skype-internetpuhelu-
palvelun välityksellä ja tapaamme toisiamme 
mukavissa merkeissä. Ej ole lainkaan varmaa, 
että toimisin tällä hetkel!ä kääntäjänä, jos iii-
miä ej olisi ollut. 

Kääntäjäyrittäjän työssä on sekä valo- että 
varjopuolensa, kuten elämässä muutenkin, 
mutta niin kauan kuin valopuolet ovat voi-
tolla, en yoisi kuvitellakaan tämän parempaa 
työtä. ou 
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Laatinut: Margaretha Terner 

Viininmaistajan sanasto 

- makuja ja tuoksuja 

alkoholrik paljon alkoholia sisältävä 
aromatisk aromikas 
avrundad pyöreä 
avslagen väljähtynyt, laimea, lattea 
balanserad tasapainoinen 
besk karvas 
bitter katkera 
blommig kukkainen 
bouquet bukee, tuoksukokonaisuus 
bränd paahteinen 
brödig leipäinen 
bärig marjainen 
cabernetkaraktär cabernetmainen 
citrusfrisk sitruunaisen raikas 
diskret hillitry 
druvig rypäleinen 
druvtypisk rypäleelle tyypillinen 
eftersmak jälkimaku 
- kort eftersmak lyhyt jälkimaku 
- lång eftersmak pitkä jälkimaku 
ekkaraktar tamminen 
ekton tammen sävyttämä, vivahde tammea 
eldig tulinen, lämmin, polttava 
elegant elegantti, hienostunut  

exotisk eksoottinen 
extraktrik uutteinen 
fadd lattea 
fatkaraktär tamminen 
fatton tynnyrin antama vivahde, tynnyrin 

sävyttämä 
fet paksu 
frisk raikas 
- citrusfrisk sitruunaisen raikas 
fruktig hedelmäinen 
fyllig täyteläinen 
- medelj5illig keskitäyteläinen 
generös runsas, rehevä 
grasig ruohoisa, ruohomainen 
halvsöt puolimakea 
halvtorr puolikuiva 
harmonisk harmoninen 
jordig maamainen, maanläheinen 
karakteristisk luonteenomainen 
karaktärsfull ryhdikäs 
knuten sulkeutunut 
komplex vivahteikas 
korkskadad korkittunut 
kort eftersmak lyhyt jälkimaku 
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kraftfull voimakas 
kraftig voimakas 
krispig rapea 
kropp runko 
kryddig mausteinen 
kärvkireä 
köttig lihaisa 
lagrad kellaroitu, varastoitu 
livlig eloisa 
lång eftersmak pitkä jälkimaku 
långlivad pitkäikäinen 
lätt kepeä, kevyt 
madeiriserad maderisoitunut 
medelfyllig keskitäyte!äinen 
metallisk metallinen 
mild lempeä 
mineralton mineraalinen vivahde 
mjuk pehmeä 
mogen kypsä 
mousserande kuohuva 
muskatkaraktär muscatmainen 
mustig täyteläinen, hedelmäinen 
neutral neutraali 
nyanserad vivahteikas 
nyansrik vivahteikas 
obalanserad tasapainoton 
ogenomskinlig läpinäkymätön 
oljig öljyinen 
omogen raaka, kypsymätön 
outvecklad kehittymätön 
oxiderad hapettunut 
parfymaktig (neg.) parfymimainen 
parfymerad (pos.) parfymoitu 
pikant pikantti 
platt lattea 
plommonsmakande !uumuisa 
parlande helmeilevä 
robust roteva, juureva 
rostad paahteinen 
rund pyöreä 
rustik rustiikki 
rökig savuinen 
saftlik mehumainen 
sluten sulkeutunut  

smakrik runsasmakuinen 
smörig voimainen 
smörkola voikola 
spritig viinaisa 
spänstig notkea 
starkvinskaraktär väkeväviinimäinen 
starkvinston väkeväviinimäinen 
stram ryhdikäs 
strukturerad ryhdikäs 
sträv karhea 
syltig hillomainen 
syrarik hapokas 
syrlig hapokas 
söt makea 
- haivsöt puolimakea 
sötaktig makeahko, imelä 
tanninrik kireä, ranniininen 
torr kuiva 
- halvtorr puolikuiva 
typisk tyypillinen 
- druvtypisk rypäleelle tyypillinen 
- ursprungstypisk a!ueel!e tyypillinen 
ung tuore 
ungdomlig nuorekas 
ursprungstypisk a!ueelle tyypillinen 
utvecklad kehitrynyt 
vinös viini!linen 
välbalanserad tasapainoinen 
ädelröta jalohome 
äpplig omenainen 
örtig yrttinen 
örtinslag yrttien sävyttämä 
överdådig antava 
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KIELIOPPIA 

Hannele Ennab 

Lyhyesti vHdestä väHmerkist 

Kieliviestin numerossa 4/2011 kerrottiin 
lyhyesti pisteestä ja numerossa 1/2012 

pilkusta. Välimerkkisarja jatkuu tässä 
numerossa ja tällä kertaa vuorossa ovat ky-
symysmerkki, huutomerkki, lainausmerkki, 
kaksoispiste ja puolipiste. Näiden välimerk-
kien käytössä ruotsin kieli ci onneksi aiheuta 
Ruotsissa asuville suomenkie!isil!e kirjoitta-
jille lisähämmennystä: säännöt ovat kielis-
sämme kutakuinkin samat. Tarkkana on silti 
syytä olja. 

? Kysymysmerkki päättää kysymysvirk-
keen. Kysymysmerkki kirjoitetaan sitä 
edeltävän sanan perään ilman väli!yön-. 

Joko 0/et tutustunut sosiaalisanastoon? 

Kysymysmerkkiä käytetään myös retorisessa 
kysymyslauseessa, lauseessa, johon ej odote-
takaan vastausta vaan johon kysyjä itse myö-
hemmin vastaa. 

Ivliten sosiaalisanasto sitten laadittiin 
Aluksi aiemmin laaditut sanastot - -. 

Sen sijaan kysymysmerkki ej kuulu epäsuo-
ran kysymyslauseen perään. Paitsi tietysti sil-
loin, kun johto!ause on kysyvä. 

Minulta kysyttiinjo, olenko tutustunut sosi-
aalisanastoon. 

Kuka kysyi, olenko jo tutustunut sosiaalisa-
nastoon? 

Suorassa esitystavassa kysymysmerkki kirjoi-
tetaan lainausmerkkien sisään. Lainauksen 
perään ej silloin enää merkitä pistettä. 

Suomentaja kysyi: 7oko 0/et tutustunut sosi-
aalisanastoon?" 

Kysymysmerkki merkitään lainausmerkkien 
jälkeen silloin, kun johto!ause on kysyvä. 
Päättävän lainausmerkin eteen ej silloin enää 
tarvita välimerkkiä. 

Kenelle suomentaja sanoi: 'joko olet tutustu-
nut sosiaalisanastoon" 

I 	
Huutomerkki päättää huudahduslau- 
seen. Se kirjoitetaan lauseen perään il-
man vä!i!yöntiä. 

Onpa hienoa, ettå sanastossa on vas-
tine tå/le termille! 

Loistavaa! 

Huutomerkki päättää myös lyhyen kiisky- ja 
kieltolauseen. 

A/ä koske siihen!Anna sen olla! 
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Kun kielto tai käsky ej ole jyrkkä, se pääte-
tään pisteellä. 

Anna sen olla. 

Liysin termin Ruotsalais-suomaiaisesta ur-
heilusanastosta. 

Kävin katsomassa Tuntemattoman sotilaan 
viime viikolla. 

Sulkeisiin merkityllä huutomerkillä kirjoit-
taja voi kiinnittää lukijan huomiota yksityis-
kohtaan. 

Onpa hienoa, että sanastossa on vastine 
tälle (!) termille! 

99 Lainausmerkistä puhuttaessa tarkoite-
taan useimmiten kokolainausmerkkiä. 
Lainausrnerkkiä käytetään osoittamaan, 
että ilmaus on sitaatti, suora lainaus. 

'Markkinoille on tullut uusi sanasto ' il-
moitti suomentaja. 

"Onpa hienoa, että sanastossa on vastine täl-
le termille!" iloitsi suomentaja ja jatkoi: "Lois-
tavaa!" 

Hän kysyi: 7oko olet tutustunut sosiaalisa-
nastoon?" 

Kun kysymys- tai huutomerkki kuuluu joh-
tolauseeseen, se merkitään lainausmerkin jäl-
keen. 

Kuka kysyi: 'joko olet tutustunut sosiaalisa-
nastoon'? 

Kun lainausta edeltää johtolause, johtolau-
seen perään merkitään kaksoispiste ja lai-
nausmerkki kirjoitetaan kiinni lainatun jak-
son ensimmäiseen sanaan. 

Suomentaja iloitsi: "Loistavaa!" 

Lainausmerkkejä voidaan käyttää myös oso it-
tamaan, että sana tai ilmaus poikkeaa tyylil-
tään muusta tekstistä. Usein se ej kuitenkaan 
ole tarpeen. 

Hän kertoi vielä funtsivansa" asiaa. 

Lainausmerkeillä voidaan erottaa esimerkiksi 
kirjan, elokuvan tai taideteoksen nimi muus-
ta tekstistä. Yleensä riittää kuitenkin, että en-
simmäinen sana alkaa isolla alkukirjaimella. 

Lainausmerkkiä käytetään toiston merkkinä. 
Ruotsalais-suomalainen apuvälinesanasto 

iääketieteen sanasto 
urheilusanasto 

Lainattu jakso aloitetaan tavallisesti isolla 
kirjaimella. Päälauseeseen kiinteästi liittyvä 
sitaattj aloitetaan kuitenkin pienellä kirjai-
mella. 

Puolilainausmerkillä (') on kaksi päätehtä-
vaa: 

- toisten lainausmerkkien sisällä 
Muistutin häntä sanomalla: "Vakuutit 

firntsaavasi' asiaa vielä." 

- kielitieteessä osoittamassa sanan tai ilmauk-
sen merkitystä 

Ruotsin ilmaus flyga och flänga' vastaa suo- 
messa ilmausta 'hyöriäjapyöriä 

Kaksoispistettä käytetään 

- kun johtolause on ennen suoraa esi-
tystä. 

Suomentaja totesi: "Onpa hienoa, 
että sanastossa on vastine tälle termille!" 

- ilmaisemaan, että kaksoispisteen jälkeinen 
lause on edeltävän lauseen selitys tai perus-
telu. 

Suomentaja ei pitänyt huomiotaan kum-
mallisena: hän on aina arvostanut tekijän sa-
nastoja. 

- kun käsitettä havainnollistetaan esimerkein. 
Tässä on myös pilkku tai ajatusviiva mahdol-
linen. 

26 KIELIVIESTI 2.2012 



Pankkisanastossa keskeisellä sijalla on ko/me 
aihepiiriä: maksupalvelut, lainat ja säästämi-
nen. 

- kun lyhenteeseen, jossa ej ole rnukana sa-
nan loppukirjainta, liitetään sijapääre. 

dl:aan (desilitraan), /tk:lle (lautakunnalle), 
EU:ssa 

- ilmaisemaan jakotoimitusta. Silloin sen 
kummallekin puolelle jätetään välilyönti. 

6:3 = 2 

10 000 : 50 = 200 

- osoittamaan lukujen suhdetta esimerkiksi 
mirtakaavassa. Silloin se kirjoitetaan kiinni 
numeroihin. 

Kartta 1:70 000 

- numerosarjoissa osoittamaan esimerkiksi 
Raamatun ja lakien kohtia. 

Matt. 22.37-40 

RL i. 

Puolipiste on pilkkua vahvempi vä- 
limerkki ja sen tehtävä on ryhmittää 
' 

	

	ja elävöittää tekstiä. Sitä on kuitenkin 
syytä käyttää asiateksteissä säästeliäästi. 

Puolipistertä käytetäiin 

- kun kaksi asiaa kuuluu kirjoittajan mielestä 
läheisesti yhteen. 

Kielenhuolto on kielen järjestelmän ja kie-
lenkäytön ohjailua suosituksin; oikeakielisyys 
yteiskielen normien mukaista kie1enkiyttoäi.  

- kun asioita halutaan ryhmitellä luettelossa 
niin, eträ jotkut niistä kuuluvat yhteen kim-
teiimmin kuin muut. 

Kotisivu/lamme on tärkeimmät tiedot toi-
minnastamme: kietenhuolto, kie1po1itiikka, 
virkakieli; Kieliviesti, sanastot; ajankohtaiset 
asiat, yhteystiedot. 

Näillä sivuilla välimerkkejä on käsitelty vain 
pääpiirteittäin. Niiden käyttöä käsitellään 
seikkaperäisesti monissa kielenhuollon op-
paissa. Ou  

Kirjoivaja on Kielineuvoston suomen kielen 
huoltaja. 
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kysymyksiä ja vastauksia 

Mitä tarkoittavat haipak-
ka ja bötkyillii? 

Haipakka ja hötkyillä ovat alun 
perin murresanoja, jotka ovat 
tulleet yleiseen käyttöön. 

Hazjsakka on tarkoittanut ko-
vaa vauhtia, kiirettä ja äkkiläh-
töä, esimerkiksi Kyl se anto sil 
aika haipakkaa. Minne sulla on 
ainainen haijsakka? Perä-Poh-
jolassa se on tarkoittanut kovaa 
tuulta, esimerkiksi Kiiypi siellä 
aika haipakka. Hazjakkaa on 
käytetty myös kalpean ja vänt-
römän tai haakan merkirykses-
sä, esimerkiksi hazpakan näköne 
kaulaliina, hapakka vesi. Nyky-
kielessä haipakka tarkoittaa ko-
vaa vauhtia tai nopeaa menoa, 
esimerkiksi Jätkär cli vääntämäs 
graJfirii ja kun vartijat hffas ne, 
niin ne lähti melkosta haipakkaa 
haneen. 

Hötkyillä on aikaisemmin 
merkinnyt toytäilyä ja hosumista, 
esimerkiksi Niin tok hötkyillöö 
kun sus puhreella. Kuha voa taej-
jola se tekköö eekä tyhjee hötkyile. 
Nykyäänkin hötkyillä tarkoittaa 
turhaa hoppuilua, liiallista kii-
ruhtansista eli siis hosumista, 
esimerkiksi E4oäs nyt hötkyillä, 
kaverit, ottakaa iisisti, ei tässä 
ollajäniksen selässä. 

R. K 

Minua klinnostaisi tie- 
tää Suomen politiikasta 

tuttujen nimien Arhinmäki, 
Heinäluoma ja Sinnemäki al-
kuperä. Mitä ovat arhi, luoma 
ja sinne ja mistä sukunimet 
ovat perä.isin? 

Vasrauksen laatimisessa olem-
me saaneet apua Kotimaisten 
kielten keskuksen nimistöneu-
vonnasta. 

Arhinmäki on otettu sukuni-
mi. Erkki Andersson-Blondyx 
rnuutti nimensä Arhinniäeksj 
1948. Mallina on voinut olla pai-
kannimi. Ainoa Arhinmäki-ni-
minen paikka on Heinävedel-
lä, missä se on mäen, talon ja 
pienen kulmakunnan nimenä. 
Lähellä on myös Arhi eli Arhin-
lampi ja Arhinsuo eli Arhinniirty. 

Henkilönnimikilpailussa 1958 
Arhi mainitaan Arhipan kutsu-
manimenä Loimaalla ja Ylivies-
kassa ja sen lisäksi paikantama-
ton Arhippa (Arhi) Mensikoff. 
Murrekokoelmissa ci sanaa arhi 
rnainita, joren paikanninsessä 
Arhi lienee etunimi. 

Heznaluoma on paikannimi-
lähtöinen. Se mainitaan tor-
pan, ja torppanin, niitryvahdin, 
metsänvartijan ja rengin nime-
nä Kokkolan maaseurakunnan 
Rödsön kylässä 1835 alkaen. 
Myös Luodon kunnassa on del-
lyt joku Heinäluoma renkinä ja 
loisena. Luoma tarkoittaa noilla 
alueilla puroa ja luonnonojaa. 
Heinäluoma olisi siis 'heinäinen, 
ruohoa kasvava puno'. 

Sinnemäki on Iähtöisin asu-
muksen nimestä. Lapuan kir-
konkylässä mainitaan 1863 lau-
tamies Jaakop Matinp. Sinne-
mäki, sitten talokkaita samalla 
nimellä. Lapuan Sinnemäestä 
kerroraan, eträ kun taloa ra-
kennettiin, tuli kiistaa paikasta. 
Työmiehet halusivar rakentaa 
sen kauemmaksi, "sinnemmäk- 

si" tiestä. Ylistarossa on myös 
Sinnemäen talo, jonka omistajat 
ovat Sinnemäkiä Lapualta. 

Kankaanpäässä on lähekkä-
iset mäet Sinnemäki ja Tänne-
mäki, Taivassalossa asumus ja 
Kuortaneella pientila, vanha 
torppa, Sinnemäki. 

Nimikokoelmjssa 	näitäkin 
nimiä selitetään samaan tapaan 
kuin Lapuan nimeä sinne-sanan 
pohjalta. 

H. E. 

Hallintoalue-sanaa käy- 
tetään joukkoviestimissä 

ja internetissä huolimatto-
masti. Jopa jotkut alueeseen 
liittyneet kunnat ilmoittavat 
sivustoillaan, että ne ovat hal-
lintoalueita. Voisitteko selvit-
täa lukijoille hallintoalueen ja 
hallintoaluekunnan eron? 

Ruotsissa on kolme kansallis-
ten vähemmistökielren hal/inta-
aluetta: suomen kielen, saamen 
kielen ja meänkielen hallinto-
alue. Näihin alueisiin kuuluvien 
kuntien asukkailla on eninyisiä 
kielellisiä oikeuksia. 

Suomen kielen hallintoalu-
eeseen kuuluu tätä nykyä 40 
kuntaa. Ne ovat liittyneet suo- 
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kysymyksiä ja vastauksia 

men kielen hallintoalueeseen 
(förva!rningsområde) ja ovat 
niin ollen hallintoaluekuntia 
(förvaltningskommun). 

H. hl 

Victoria val Viktoria? 

Suomen kielen lautakunta an-
tol vuonna 2002 suosituksen 
Euroopan tulevien monark-
klen nimien käytöstä suomen 
kielessä. Sen mukaan tulevien 
hallitsijoiden nimiä käytetän 
alkukielisinä, niitä ej sils suoma-
laisteta. Ruotsjn tuleva kungin-
gatar on sjis Victoria, ej Vikto-
ria. 

M. 7: 

Kuinka Ruotsin kruu- 
nunprinsessan Victorian 

tyttären nimi, Estelle, kirjoite-
taan ja äännetään taivutetussa 
muodossa? 

Kirjoitcttaessa sijapääte lisätiän 
suoraan nimen perään, koska 
nimi päättyy e-kirjaimeen: Estel-
len ja Estellelle. 

Jos nimen ääntää ranskalal-
sjttajn (kuten Ruotsissa on ta-
pana), vllmeinen kirjain eli e on 
mykkä: nimi äännetään siis /es-
tel/. Kun nimi äännetään taivu-
tetussa muodossa, sijapäättcen 
edessä on sidevokaali 1: Iestelin/ 
ja /estelille/. (Nimen 1-kirjain 
vol äännettäessä melkein kah-
dentua, eli nimi vol ääntyä myös 
/estellin/ ja Iestellille/.) 

Samantapainen sana on mm. 
college: collegelle. Kirj oicettaessa 
sijapiiäte lisätään suoraan sanan  

perään, mutta kuten Kielenhuol-
lon käsikirjassa todetaan "lau-
suminen jää tällöin olkeastaan 
lukijan tiedettäviiksl tal päätel-
täväksi": /kolitsille/. 

Jos sils noudatetaan alkupe-
rälskielen ääntämistä, Estelle-ni-
men viimejnen e on mykkä ja 
lausuttaessa sijapäätetteen eteen 
lisätään i-äänne. (Mutta ellej tje-
dä alkuperäiskielen äänneasua 
tal haluaa ääntää suomalaisit-
tain, vol tokl ääntää sanat suo-
men kirjoitusasua noudattaen 
lestellen/ ja /estellellel.) 

R. H. 

Mitä tarkoitetaan sissivil-
jelylili? 

Kaupunkiviljelyllä eli urbaanilla 
uiljelyllä tarkoiteraan kaupun-
kitilan käyttämistä viljelykseen. 
Kasvimaita perustetaan esimer-
kiksi julkisille joutomaille. So-
tien ajkana viljely oli tavallista 
kaupungeissa, koska ruoasta oh 
pulaa. Tätä nykyä kaupunkivil-
jelyä edistävär eettinen ja sosiaa-
linen ajattelu. 

Sissiviljely, jota sanotaan 
myös viheraffitiksi harrasta-
yat ne, jotka perustavat viljelmiä 
julkisille paikoille ilman lupaa. 

Ruotsiksi kaupunkiviljely on 
stadsodling ja urban odling, eng-
lanniksi urban farming. Sissivil-
jely on ruotsiksi gerillaodling, 
englanniksi guerilla gardening. 

HE.  

Kielineuvoston suomen 

kielen neuvonta 

M
ictitkö, mitä jokin ruot-
sin sana tal sanonta on 

suomeksi, val käytätkö ruot-
sin sanaa, kun suomen vasti-
ne ci tule mieleen? 

Harm ittaako, että et ole 
varma, ovatko pilkut pai-
koillaan, val mietitkö, mikä 
lauseessa on vikana, kun se 
el kuulosta ihan sujuvalta? 

Avun saat Kielineuvoston 
maksuttomasta kielenhuol-
topalvelusta. Klelenhuol-
tajat vastaavat suomea kos-
keviln kysymyksiln puhelin-
ja sähköpostineuvonnassa 
joka arkipäivä. Kielineu-
voston www-sivustohla 
on lisäksi vastauspankki, 
jossa on vastauksja mm. 
tavallisimmin esitetryihin 
kysymykslln ja jota laajen-
netaan kaiken aikaa. 

Puhehinneuvonta: 08-455 

42 20 (kb 9  iz) 
Sähköpostineuvonta: 

neuvonta@kjeljneuvosto.se  
Huom. .Sähkpostikysymyuksiin ei 

aina ehdiriz vastata samana pdivänä. 

Vastauspankki: www. 
kielineuvosto.se  

Kieliviestissä julkaisem-
me neuvontaan tulleista 
kysymyksistä sellaisia, jol-
den arvelemme klinnosta-
van lukijoitamme. 

KIELIVIESTI 2.2012 29 



KIELEN REVITALISEERINGISTÄ 

Laura Arola ja [lina Kangas 

Viiminen hetki kääntää 

meänki&en kielenvaihton 

Meänkielen tilane on huolestuttava. ios 

haluthaan ette meänkieli säilyy elävännä 

kielenä, niln nyt häätyy varsin alkaa toihmeen. 

Meänkieltä oon tutkittu esimerkiksi Eldia-pro-

jektissa (European Language Diversity for All). 

Meänkielestä ja nuorista oon kans tekheilä 

vältöskirja Oulun yniversiteetissä. Tutkimuksis-

ta näkkee, ette meänkielen puhujitten maärä 

oon menny mahottoman alas muutamassa 

jenerasuunissa. 

M,fielenvaffito oon menny pitkäle. Ennen 
osathiin vain meänkieltä, sitten olthiin 
akskielisiä ruottissa ja meänkielessä, 

ja nyt nuoremat jenerasuunit oon ykskieli-
siä ruottissa. Isovanhuksista yli 6o prusent-
tiä ossaa vielä meänkieltä äitinkielenä, mutta 
alle 30-vuotihaista vain harva. Tutkimukses-
sa näkkyy, ette tänä päivänä nuoret ossaava 
ruottin kielen aivan täyelisesti, mutta meän-
kieltä vain vähäsen eli ei ollenkhaan. Meän-
kielen puhujia oon vielä paljon, mutta ikä-
pyramiiti oon aivan nurin päin. Meän huoli 
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oon, ette kukas meänkieltä puhhuu kolmen-
kymmenen vuen päästä. 

Tiirkeätä revitaliseerinkityötä 

Meänkieltä oon revitaliseerattu 198o-luvul-
ta saakka. Paljon oon saatu aikhaan ja rohki 
paljon tärkeätä työtä oon jo tehty. Meänkiel-
tä oon saattanu kuula teatterissa, raatiossa, 
musikissa ja sitä oon saattanu lukea avisista 
ja kirjoista ja opettaa kouluissa. Kielele oon 
saatu lailinen staattys, sitä mennee käyttää 
myntiheetin kans, vaatia vanhuksitten ja las-
ten hoitoa. Yks rnies oon vaatinu, ette saapii 
käyttää meänkieltä käräjilläki. Iso työ oon 
ollu saaha meiinkieli mutärniksi kieleksi: ette 
sitä saattaa kirjottaa ja käyttää mutärnissa tu-
mänissä, niinku vaikka Facebookissa. Tämän 
kaiken työn resyltaatti oon se, ette meänkie-
lelä oon parempi staattys ko ennen. Ihmisillä 
oon nyt entistä pusitiivisempi atityyti om-
haan kiehleen ja itenttiteethiin. Ennää ei pö-
lätä kakskielisyyttä eli uskota, ette meänkie-
len oppiminen ottais milhään laila pois jotaki 
ruottin kielen taijosta. 

Meänkieli kotona 

Meänkielen revitaliseerinki oon ollu hyvä, 
mutta se ej ole vielä menny läpi kaikista 



HYYMORIA 

tärkeimässä tumäänissä: koissa ja lasten 
äitinkielenä. Tämä oon meänkielen revita-
liseerinkin kaikista tärkein kysymys. Oon 
hyvä, ette lapsile ja nuorile oon meänkielen 
opetusta, niinku kulttuuria, lauluja ja muu-
ta aktiviteettiä. Tällä mallin lapset ja nuoret 
oon saatu hunteeraahmaan pusitiivisesti kie-
len pääle. Mutta kieli säilyy vain, ios sillä oon 
puhujia, jokka ossaava ja halvava sitä käyttää. 
Jos lapsele puhhuu kotona meänkieltä, se saa-
pii kielen aivan ilhmaiseksi. Jos vanhiin hal-
vaa antaa omale lapsele kakskielisyyen lahjan, 
niln vanhiin häätyy praatia meänkieltä lapse-
le systemaattisesti aina ja joka paikassa. Van-
human ci piä aatela, ette oma meänkieli hää-
tys olla täyelinen. Ruottissa asuva lapsi oppii 
ruottin kielen kuitenki, koska se kuulee, luk-
kee, näkkee ja oppii sitä koko aijan joka pai-
kassa. Sen tähen kaikki meänkieli mitä lapsi 
oppii, oon plussaa. 

Kaikin matkhaan 

Perheet tartteva apua ja rohkaisua, ette alkaa 
käythään meänkieltä. Isovanhiimat kans saat-
tava auttaa puhumalla lapsenlapsile meän-
kieltä. Tueksi tarvithaan kans krannit, suku-
laiset, muut kyläläiset ja kaupan myyjär. Nyt 
oon aika heittää hunteeraamasta sitä vanhan-
aikhaista hunteerinkiä, ette kläpile häätys pu-
hua ruottia. Jos haluthaan, ette meänkielen 
aluc ja lapset ja nuoret pysyvä toela kakskie-
lisennä, niin meänkielen puhumisen häätyy 
alkaa nyt. Vastuu oon kaikila. jn 

Laura Arola työskentellee Oulun ynivärsiteetis-
sä meänkielen tutkijanna ELDIA-prujektissa, 
sekä valmistellee väitöskirjaa aiheesta nuoretja 
monikielisyys Pohjois-Ruottissa. 

Elina Kangas opiskellee suomen kieltä Ou-
lun ynivärsiteetissä, sekä työskentellee EL-
DIA-prujektissa kenttäiyöntekzjännä ja tutki-
musapulaisenna. Käänös: Linnea Nylund. 

Mie häyn viskuteMa 

Muistan pienenä pojanklossina, se oli sii-
nä kuuskymmentäluvun alkua, että Ta-

pio Rautavaara useasti kesilä kävi laulamassa 
sielä meän kylän siikajuhlissa. Nyt ko hun-
teeraa asiota niin olihan se aivan eri hyymori 
siiheen aikhaan. Mie muisran ett Tapio Rau-
tavaara sai poikasen melkkhein pissaahmaan 
houshuin, näin se saarnasi: 

Kalle-poika oli oppinu öillä että hän he-
räsi pissale. Hän hopussa herätti äitinki ja 
sano että mie häyn kusta. Tästä tuli jokaöi-
nen tapa ja Kalle-poika sai potan etheen ja 
kusi. Sovitthiin kuitenki että Kalle ej käy-
tä sitä kusj-sannaa ja että hään sen sihaan 
käyttää sannaa "viskutella". 

Niinpä kerran sattu että Kalle-poika sai 
nukkua mummun tykönä yötä ko äiti ja 
isä lähti reishuun. No, tuli yö ja Kalle pani 
mummun viehreen nukkuhmaan. Yölä tuli 
kauhea pissahätä ja Kalle nousi sängyssä sej-
sohmaan ja kohtapa huusi: 

- Mummu, mie häyn viskutella, Kalle 
sano ja mummu oli ihmejshään. 

- Mitäs sie poika näin yölä halvaat vis-
kuttaa, freistaapa panna nukkuhmaan, hän 
sano, ja sammutti valon. 

Kalle-poika pani maata ja puri hammasta. 
Viimeksi hään taas poukkusi ylös sängysta ja 
sano mummulle. 

- Mummu, mummu, mie häyn visku-
tella. 

Viimi vihoin se mummu anto periksi ja 
hän sano sielä pulipimeässä sänkykamarissa, 
oikein lempeästi Kallelhe. 

- No, viskuteleppa sitten hiljain mum-
mun korfhaan. 

Hasse Stenudd 

Kirjottaja synry Kukkolassayhtenä kesiyönä 
6o vuotta sitten. Hän oon journalisti ja tekkee 
työtä eri meetioiassa. 
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SATSAUSTA MEÄNKIEHLEEN 

Erling Wande 

Uppsalassa tapakuu.- 

Kunta satsaa meänkieheen 

U
ppsalan kunta ej kuulu meänkielen hal-
lintokunthiin. Siittä huolimatta kunta 
oon päättäny järjestää eri tilasuuksia 

Uppsalassa asuville meänkielenpuhujille. En-
simäinen kokous, johonka oli kuttuttu meän-
kielen puhujia, oh jo ennen joulua ja nyt oon 
ollut toinen kokous maissa, johonka oli tul-
lut yhi panikymmentä meiinkielenpuhujaa. 
Konstateerathiin, ette Uppsalan kunnassa 
luultavasti oon satoja meänkielenpuhujaa ja 
ette kannattee satsata rahhaa meänkielishiin 
prukramhiin. Kunnan minuniteettiasioista 
vastaavat henkilöt olit pusitiivisia tähhään. 
Osanottajat olit sitä mieltä, ette omasta tak-
kaa olis paljon eri aloitten ihmisiä, jokka 
saattasivat selittää ja muulaki laila, praktises-
ti, presänteerata esimerkiksi käsityövärstan 
muotossa näyttää kunka kunnon veitti teh-
hään eli lovikkavantus kuothaan. Semmoset 
asiat sattasivat olla hauskoja muilekki ko vain 
"omale väele". Joitako aktiviteettiä saattais 
järjestää muittenki kunnan minuriteetitten 
kansa. 

Yksi paha asia Uppsaalassa oon lukaahi-
kysymys, joka oon koko kaupunkissa suuri 
prupleemi. Joku kokouksen osanottajista, 
joka oli toiminut kyraatorinna Norrlantin 
ynivärsiteettiopiskelijoitten natsjuunissa ar- 
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veli, ette saattais olla mahohisuuksia ottaa yh-
theyttä sinne lukaaliasiassa. 

Muutenki Uppsalassa oon alettu toimim-
haan meänkielen puolesta. Kaupungin pip-
hiuteekissä oli janyaanissa företraaki meänkie-
lestä, johonka tuli paljon väkeä, suurin osa 
meänkielenpuhujia. ja Uppsalan seniooriyhi-
opisto alko jo syksylä pithään meänkielen 
kurs ia, joka oon jatkunu tänä kevväinä ja tul-
lee jatkumhaan ensi syksynäki. 

Yksi kyniositeettiasia, muuten, tästä se-
niooniyhiopistosta, joka pari vuotta aikaa täyt-
ti 30 vuotta: sen perustaja oli entinen haapa-
rantalainen, Anne Walder, joka oli Pariisista 
kotosjn, mutta tuli Haparanthaan opettam-
haan franskaa ja engelskaa läärovärkissä. Sielä 
hään toimi aika monta vuotta, ennenko hään 
siirty Upsaahlaan kirjottamhaan tohtonintut-
kimusta englantilaisesta kirjahisuuesta. ja sitte 
ko hään tuli pansjunääriksi hään perusti tä-
män seniooriynivärsiteetin, jota siiheen aik-
haan kuttuthiin pansjunääniynivärsiteetiksi. 

Kirjottaja oon kasunu kaksikielisenä 
(meänkieli/ruotti) Korpilopolossa Ruottin 
Toornionlaaksossa. Hän on entinen 
Stokholmin ynivärsiteetin suomen kielen 
prufessori. 



KIEL EN H VO LTOA 

Inga-Britt Uusitalo ja Anneli Mäkinen 

Kielinurkka 

K 
 ielinurkka oon ohjelma jotako lähätet- 
hään kerran kuussa Norrbottenin raa- 
tion meänkielisessä Päivän tiimassa. 

Kuuntelihaat saavat sinne soittaa ja kysyä 
kaikkia maholista eri kielistä: jotaki sannaa, 
sen merkitystä, alkuperrää elikkä muuta. 
"Kielivaimot" Inga-Britt Uusitalo ja Anneli 
Mäkinen vastaavat kysymykshiin ja useas-
ti sitä häätyy tutkia asioita paljon ennenko 
saattaa vastata. 

Vaimo 

Ensiksi vähäsen vaimo-sanasta. Se ej meän-
kielessä tarkota vain jonku aviovainioa ko 
ylipääthään naista: "Siinä oon komea vai-
mo, saapi nähjä löytyykö sille siivo (kunnon) 
mies." Myös tyär (tytär)-sannaa käytethään 
paljon laajemassa merkityksessä ko suomen 
kielessä. 

Yksi sana jostako useasti kysythään ja kieli-
vaimot rohki tykkäävät oon havilinen. Havi-
liset kampheet, havilinen paita jnc: kampheet, 
vaarheet joilako ej ole väliä vaikka hieraintui-
sit (sotkeentuisit, elikkä muuten meinisit pil-
haan). Ruottiks ej ole hyvvää vastaavaa, oöm, 
nigot det inte är sa noga med, saattas aatella. 
Havilinen oon niinko monet pohjosen sanat 
saamen perua. 

Kiruna 

Saamen perua oon kans Kirunan kaupungin 
nimi. Se tullee sanasta gieron 'kiiruna(-lin-
tu)'. Alun alkain nimi oon ollukki Kieruna 

mutta sitten vähän kertaa muuttunu Kiru-
naksi, ruottin kielen vaikutuksesta, ko siinä 
ej ole diftongia ja pitkiä vukalia kirjotuksessa. 
Ajatus ene ottaa takashiin vanhaa muoto oon 
rohki hyvä, se niinku osottaa kunniotusta 
kielitten juunille. Käytännössä se saattaa olla 
ankarnaa. 

Uuet asiat 

Aivan toinen prubleemi oon sanat uusi-
le asioile. Mikäs oon webbläsare ja snabel-a 
meänkielelä? Ehotettu vepleesari eustaa ta-
valista mallia ette ottaa suohnaan ruottista; 
tällä oon hankaluukset olletikki kirjotukses-
sa. Plaavain olis helppo kirjottaa ja vastais 
käänöksenä suomen selainta joka tunnuttaa 
monele liika viehnaalta. Vielä kolmas ehotus 
oon plaavari jostako kuulee mistä oon kyse 
eikä ole hankala tavatakhaan. 

Snabel a:le tuli kuuntelihaalta hyvä eho-
rus: häntä-a. Sitä mer nyt freistaama käyttää 
vaikka välistä pakkaavat muutki sanat kielen 
pääle... 

Kielinurkka lähätethään SR Meännaatiossa 
kennan kuussa, kuukauen puolivälissä ja aina 
keskiviikkona kb. 17.10-18. Lähätys kuuluu 
jälistä päin webin kautta. 

"Kielivaimot" vastavat kansa kielikysy-
mykshiin telefoonin kautta. Anneli Mä-
kinen, 0978/660 TO, Inga-Britt Uusita-
lo, 0978/109 66. 
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kortfattat om innehållet 

4 Peter Piispanen, doktorand vid finska 
avdelningen vid Stockholms universitet, 
beskriver i sin artikel hur finsktalande 
skapar smeknamn av tilltalsnamn på 
män. Bildandet av smeknamnen följer 
vissa regler: man tar hänsyn till rytmen 
i stavelserna, den prosodiska rytmen av 
vokalerna och konsonaterna, återknyt-
ningen till tilltalsnamnet och uttalsreg-
lerna. 

9 En förkortad version av en artikel skri-
ven av Sirkka Paikkala, specialforskare 
och ansvarig för namnvården vid Insti-
tutet för de inhemska språken, och ti-
digare publicerad i Kielikello nr 1/2012. 

Artikeln diskuterar bl.a. om den finska 
namnlagen från 1985 haft någon påver-
kan i praktiken och om vems efternamn 
väger tyngst vid valet av gemensamt ef-
ternamn. 

13 Förteckning om några svenska ortnamn 
på finska 

15 Modersmålspedagogen Hannele Peu-
ra skriver i sin kolumn att Stockholms 
kommun, trots att den tillhör det finska 
förvaltningsområdet, bestämde att från 
augusti aoii inte längre beställa mo-
dersmålsstöd till sina förskolor via Språ-
kcentrum. 

16 Ann Muhonen, forskare och lärare vid 
finska avdelningen vid Stockholms uni-
versitet, skriver om forskningsprojektet 
som undersöker bl.a. flerspråkiga ungdo-
mars språkmiljö och särskilt hur de utt-
rycker sina olika identiteter. 

20 Tio finska nyord med förklaringar pre-
senteras av forskaren Riitta Eronen vid 
Institutet för de inhemska språken. 

21 1 serien Finska spriiket i arbetslivet be-
rättar översättaren Tarja Koivunen om 
sin vardag, som innehåller omväxlande 

uppdrag. En nackdel är att en översättare 
kan känna sig ensam och isolerad. Posi-
tivt är alla nya kunskaper, all positiv res-
pons från kunderna och samarbetet med 
kollegor. 

23 Svensk-finsk ordlista över vinsprovarnas 
smak- och doftuttryck sammanställd av 
Margaretha Terner. 

25 Hannele Ennab, språkvårdare vid Språk-
rådet har gjort en kortfattad samman-
ställning av reglerna för användningen 
av fråge-, utrops- och citattecken samt 
kolon och semikolon. 

28 Frågor och svar 
30 Forskaren Laura Arola och forskarstude-

randen Elina Kangas vid Uleåborg uni-
versitet skriver i sin artikel att forskning 
visar att allt färre barn lär sig meänkieli i 
hemmet. 

31 Historien, berättad av journalisten Hasse 
Stenudd, tilldrar sig i tider då vi skrat-
tade åt oskyldigare tilldragelser. För ett 
femtiotal år sedan berättade den finske 
folkkäre sångaren Tapio Rautavaara en 
berättelse i vilken lilla Kalle en natt kom 
att kissa i mormors öra. 

32 Prof. Emeritus Erling Wande uppmärk-
sammar i sin artikel det faktum, att 
Uppsala kommun, som inte är förvalt-
ningskommun för meänkieli, har startat 
aktiviteter för meänkielitalare. Aven vissa 
föreningar och organisationer, exempel-
vis Stadsbiblioteket och Senioruniversite-
tet, har gjort detta. 

33 Språkarbetarna Inga-Britt Uusitalo och 
Anneli Mäkinen, som svarar på språ-
kfrågor i radioprogrammet Kielinurkka, 
resonerar här om några utvalda ord på 
meänkieli. 
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