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Kielineuvoston ja Kieliviestin 
kuulumisia ja vähän muutakin 

H
yvä lukija! Kielineuvoston suomen 
ja meänkielen kielenhuoltolehden, 
Kieliviestin, vuoden ensimmäinen 
numero on nyt käsissäsi. 

Lehden tulevaisuus näyni välil-
lä jo hieman huolestuttavalta. Kieliviestin 
päätoimittajana toiminut Hannele Ennab 
erosi virastaan tämän vuoden helmikuussa. 
Kielen ja kansanperinteen laitoksen heik-
koon taloudelliseen tilanteeseen vedoten 
lehdestä suunniteltiin muun muassa pelkkää 
verkkojulkaisua. Taloudellinen tilanne on 
vaikuttanut myös suomen kielenhuoltajien 
lukumäärään: viime vuonna kielenhuoltajia 
oli vielä neljä, nyt enää kaksi. 

Kieliviesriä voidaan kuitenkiri ainakin 
toistaiseksi julkaista perinteisenä paperi-
Iehtenä, mikä tällaiselle erikoisalan lehdelle 
sopiikin. Tiedämme, että lehtien levikit ovat 
yleisesti laskussa, mutta juuri erikoisalojen 
paperilehdille on yhä kysyntää. Valitettavasti 
lehti ilmestyy tänä vuonna vain kolmesti, 
muun muassa juuri henkilöstöpulan vuoksi. 
Toivomme kuitenkin, että tämä vuosi on 
poikkeus ja että lehti ensi vuonna ilmestyy 
jälleen neljä kertaa. 

Kielineuvoston henkilöstöpula ja Kieli- 

viestin ahdinko on saanut alkuvuodesta run-
saasti huomiota mediassa. Ruotsissa muun 
muassa radio ja televisio, Sisuradio ja Uu-
tiset, ovat tehneet juttuja aiheesta, ja Suo-
messa Kieliviestin "sisarlehdet" Kiehikello ja 
Språkbruk ovat maininneet asiasta. 

Mutta positiivisiakin uutisia on. Olemme 
juuri saaneet tietää, että Kielineuvostoon 
saadaan lisää henkilöstöä. Kyseessä on tosin 
vain osa-aikainen ja määräaikainen suomen 
kielenhuoltajan virka, mutta silti. Ehkä me-
dian ahkera raportointi Kiehineuvostosta ja 
Kiehiviestistä omalta osaltaan vaikutti asiaan. 

Media ohikin sopivasti Kielineuvoston 
jokavuotisen Kielenhuoltoseminaarin teema, 
ja seminaari oli jymymenesrys: ilmoittautu-
neita oli yli sata! Luennoitsijoita oli tavalhi-
seen tapaan sekä Suomesta että Ruotsista. 
Osa luennoista julkaistaan myöhemmin 
myös Kiehiviestissä. 

Päätoimittaja on vaihtunut, mutta Kie-
hiviesti pysyy entisenlaisena. Toimitus ottaa 
mielehlään vastaan artikkelitoiveita, kom-
mentteja ynnä muuta palautetta. 

Runa Heikki lä 
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RUOTSINSUOMALAISTA KIRJALLISUUTTA 

Satu Gröndahi 

Algotsin orjista 

uudisruotsinsuomalaisiin 
- kieli ja identiteetti ruotsinsuomalaisessa kirjallisuudessa 

H enriikka Leppäniemen romaanin syn-
tymizpaikka: Naimaton (2009) Ruot-
siin kääntäjäksi muuttanut päähenkilö 

Tuovi toteaa, että hän on "uudisruotsinsuo-
malainen". Tuovi vertailee omaa tilannettaan 
maassa kauan asuneihin suomalaisiin, ja hä-
nen luonnehdintansa kertoo osuvalla tavalla 
siitä, että ruotsinsuoma!aisuuS on monimuo-
toista eikä ole yhtä ainutta tapaa olla "ruo-
su". Tuovi tuntee yhteenkuuluvuutta sekä 
suomalaisten että ruotsa!aisten kanssa vaikka 
hän pilke silmäkulmassa kumpaakin ryhmää 
kuvaa. 

Suomalaisuuden ja ruotsalaisuuden siv-
reotypioita karnevalisoiva syntymäpaikka: 
Naimaton poikkeaakin etäännyttävän sä-
vynsä ja keskiluokkaisen henkilögalleriansa 
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ansiosta perinteisen "ruosukirjallisuuden" 
kuvasta. Viime vuonna ilmestyneiden Maa-
nt Turtiaisen Punainen paasto (zoiz) ja Tiina 
Laitila Kälvemarkin Kadonnut ranta (zoiz) 
-teosten aihepiirit taas hädin tuskin sivuavat 
ruotsinsuomalaista elämää, mutta kuitenkin 
näiden tukhoirnalaisten kirjailijoiden teoksia 
on mediassa käsitelty juuri täkäläisenä kirjal-
lisuutena. Suomen kielen käyttö kirjallisena 
ilmaisuvälineenä paikantaa ne ruotsinsuoma-
laisen kirjallisuuden kartalle. 

Marja-Liisa Pynnösen laajapohjaisen, 
vuonna 1991 julkaistun väitöskirjan mukaan 
keskeiset teemat ruotsinsuomalaisessa kirjal-
lisuudessa käsittelivät 1980-luvun loppupuo-
lelle asti mm. työolosuhteita, vieraantumista 
ja suhdetta Suomeen. Kirjailijoiden tavoittei- 
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Plirros: Markku Huovila 

siin kuului Pynnösen kartoituksen perusteella 
myös va!ottaa ruotsinsuoma!aisen vähemmis-
tön kie!e!listä tilannetta ja tuoda esiln kielen 
asemaan liittyviä epäkohtia. Erkki Vallenius 
puo!estaan on tutkimuksessaan analysoinut 
mm. Antti Jalavan ja Hannu Ylitalon ruo-
tantoa modernisaation ja urbanisoitumisen 
kuvauksina. Näin ymmärrettynä ruotsinsuo-
malaisen kirja!lisuuden keskeiseksi alueeksi 
hahmottuu työ, joka saa merkittävän aseman 
ruotsinsuoma!aisten elämää ja e!ämän!aatua 
määritte!evänä rekijänä. 

Vaikka ruotsinsuoma!aisen kirja!!isuuden 
kenttä on Pynnösen ja Valleniuksen tutkiel-
mien jälkeen muuttunut, suomen kielen 
osuus rämän kirjal!isuuden määrittelyssä on 
vuosikymmenien kuluessa ollut yksi pysyvä  

kriteeri. Artikkelissani tarkastelen suomen 
kielen ja identiteetin suhdetta ruotsinsuo-
malaisessa kirjallisuudessa aina sen perusta-
misesta !ähtien 1970-!uvulla viimeaikaiseen 
kehitykseen. Olen valinnut esimerkeiksi kul-
takin vuosikymmeneltä muutamia kirjai!ijoi-
ta, jotka edustavat ruotsinsuomalaisuuden 
eri sukupolvia ja muuttovirtauksia. Miten 
kirjailijat kuvaavat suomen kielen suhdetta 
fiktiivisten henkilöidensä identiteettijn? Mi-
ten kertoja hahmottaa ruotsinsuomalaisuutta 
kielen näkökulmasta? 

Kieli, luokka ja suomalaisuus 

Vaikka varhaisimmat ruotsinsuomalaisen 
kirjal!isuuden klassikot, Hannu Ylitalon tri-
logia ja Martta Matinlompolon Ken tietäis 
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huomisen (1976) liittyvät kumpikin työvä 
enkirjallisuuden perinteeseen, ne kuvaavat 
suomen kielen merkitystä päähenkilöiden 
identiteetille eri lähtökohdista käsin. Suomen 
kieli kytkeytyy Ylitalon tuotannossa ensisijai-
sesti kollektiiviseen suomalaisuuteen, jon-
ka yhteisöllisyys perustuu luokka-aspektiin. 
Kieli, etninen tausta ja luokka muodosta- 

vatkin Ylitalon 
päähenkilöi- 
den identitee- 

Ruotsinsuomalainen 	
tin kehvkset. 
Matinlompo- 

kirjallisuus käsittelee 	lo puolestaan 
hahmottaa 

elämänja siirto- 	kieltä ja sen 
käyttöä enem- 

Iaisuuden perimmau- 	mänkin yksi- 

siä kysymyksiä usein 	
löllisten valin- 
tojen summa- 

hyvin konkreettisella 	na. Sekä Ylitalo 
että Matinlom- 

tasolla. 	 polo kuuluivat 
ensimmäisen 
polven työvoi-

masiirtolaisiin. Hannu Ylitalon trilogia Saa-
tanan suomalainen (1971), Ruotsalaisten maa 
(1972) ja Raukat menköhöt merten taa (ir) 
lunasti myös paikkansa ruotsalaisen työväen-
kirjallisuuden edustajana. Trilogian ruotsin-
kieliset käännökset saivat hyvän vastaanoton, 
ja niitä pidettiin aikoinaan ruotsalaisen kir-
jallisuuden parhaimpina työvoimasiirtolai-
suuden kuvauksina. Ylitalon teokset liittyi-
vätkin saumattomasti 1970-luvulla uudelleen 
virinneeseen ryöväenkirjallisuuden tradi-
tioon, kuten myös tuohon aikaan tyypi!liseen 
sosiaalirealistisen raporttikirjallisuuden lajiin. 

Hannu Ylitalon trilogia kertoo Raimo 
Kujalasta ja tämän perheestä. He muuttavat 
Ruotsiin 6o-luvun lopulla työttömyyttä pa-
koon. Suomen kieli tal paremminkin ruotsin 
kielen taidon puute kuvataan syrjäytymisen 
syynä. Volvon tehtaan suomalaiset ryönteki- 

jät kuten "Algotsin orjatkin" jäävät sivuun 
ammattiyhdistyksen toiminnasta ja lapsista 
tulee koulussa kiusattuja alisuoriutujia. Suo-
men kieli muodostaa tärkeän tekijän pää-
henkilöiden hyvinvoinnille ja identiteetille, 
mutta sillä on myös korostunut merkitys 
yhteiskunnallisen tasa-arvon mittarina. Suo-
malaisren siirtolaisten mahdollisuudet säilyt-
tää oma identiteettinsä ja kielensä Ruotsissa 
nähdään lopulta kuitenkin toivottomana. 
Sarjan lopussa Kujalan perhe päättääkin pa-
iata Suomeen. 

Martta Matinlompolon Ken tietäis huomi-
sen taas hahmottaa suomen kielen tärkeyden 
päähenkilöilleen ja näiden identiteetille väl-
jemmin kuin Ylitalon trilogia. Teoksen pää-
herikilöt ovat Elma ja Liisa, äiti ja tytär, jot-
ka muuttavat Ruotsiin paremman elintason 
toivossa. Matinlompolon teosta on pidetty 
esikoiskirjailijalle harvinaisen johdonmukai-
sena psykologisena kuvauksena. Kirjan ker-
toja Liisa rekisteröi uuden ympäristön arvo-
ja ja asenteita tarkkasilmäisesti. Elma-äiti ei 
yleerisäkään pohdiskele identiteettiään, hän 
suuntaa kaiken energiansa rahan ja maalli-
sen mammonan hankkimiseen. Se, että hän 
ei osaa ruotsia kuin auttavasti, ei kuitenkaan 
vaikuta negatiivisesti Elman suunnitelmiin 
eikä elämään. Elman voi myös sanoa edus-
tavan ruotsalaisen kansankodin tai modernin 
projektin naista, tasa-arvoista ja tuievaisuu-
teen suuntautuvaa ihmistä, jonka nähdään 
omalla työllään muovaavan mahdoliisuuten-
sa parempaan eiämään. 

Suomen kieltä ei myöskään kuvata Lii-
san identiteetin tärkeimpänä osana. Liisari 
maaiiman täyttävät teini-ikäisille tyypilliset 
pohdinnat ja huvitukset, seurustelu, muoti, 
tapaamiset ystävättärien kanssa. Liisa havain-
noi kuitenkin muiden suomalaisten koke-
muksia ja ruotsin kieli nähdään usein lähin-
nä instrumentaalisena välineenä työmark-
kinoilia. Liisan ihastuksen kohde, syreenejä 
kasvattava ja Suomeen kaipaava Viitanen, 
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toteaa esimerkiksi, että kielitaito on tarpeen 
vain niille "jotka aikovat jäädä tänne". Samal-
la Viitanen toteaa, että "ej suomalaisesta tule 
ruotsalaista tekemälläkään". 

Menetetty kieli, traumatisoitu identiteetti 

Kielen osuutta yksilön identiteetin ja mi-
näkuvan rakentumiseen on ruotsinsuoma-
laisessa kirjallisuudessa kuvannut syvimmin 
ja koskettavimmin Hannu Jalava. Jalava itse 
kuuluu siihen toiseen ruotsinsuomalaisten 
sukupolveen, josta Ylitalo ja Matinlompo-
lokin kirjoittivat, mutta todennäkölsesti kir-
jailijan omakohtaiset lapsuudenkokemukset 
äidinkielen perinpohjaisesta stigmatisoin-
nista ja sen menetyksestä antoivat pohjaa 
aiheen syvemmälle käsittelylle. Siinä missä 
Asfaltblomman (1980) kertoo toisen polven 
ruotsinsuomalaisten itsehalveksunnasta, syr-
jinnästä ja syrjäytymisestä, Jalavan myöhem-
mät teokset Sprickan (i) ja Känslan (1996) 
liittyvät yleisemmin myös 90-luvun pOstmO-
dernin ja hybridisen identiteetin käsitteeseen. 
Jalavan päähenkilöiden suhteen ej kuitenkaan 
voj puhua uusliberalisrisesta, vapaaehtoisesta 
identiteetin valinnasta, johon postmodernin 
identiteetin käsite useasti liitetään. 

Asfaltbiommanin rikkinäisen, prostituu-
tjoon ja itsetuhoon ajautuvan Sirkan kuvaus 
lienee ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden 
vahvimpia näyttöjä kielen elimellisestä mer-
kityksestä ihmisen identiteetille. Kirjan pää-
henkilö, nuori mies Erkki, yrittää käsitellä 
omaa sirpaleista minäänsä rationaalisesti ja 
lapsuuttaan analysoiden, mutta Sjrkka on jo 
terapian ulottumattomissa. Minän tai sub-
jektin hajaantuminen Jalavan tuotannossa 
näkyy myös Sprickan- ja Känslan-romaanien 
levottomassa juurien etsinnässä ja matkus-
tamisessa, identiteettiä koskevien dialogien 
mittavuudessa ja autenttisuuden tavoittelus-
sa. Näiden romaanien jo keski-iässä olevien 
päähenkilöiden - Hannu ja Erkki - sisäinen 
maailma kuvastaa yhä eheytymätöntä, kärsi- 

mätöntä ja tuskallistakin suhdetta aiempaan 
äidinkielen menetykseen. 

Jalavan tuotannossa naishahmot toimi-
yat useasti päähenkilön sisimmän peilinä ja 
niinpä esimerkiksi Sprickanin Suomesta ti-
lapäisesti Ruotsiin tullut vaalea, sopusuh-
tainen ja täydellisesti suomea puhuva Päivi 
herättää päähenkilössä nostalgisen kaipuun 
ehjään mutta saavuttamattomaan lapsuuden 
maailmaan. Kinslan-romaanissa kielen mer-
kitys laajenee pohjimmaiseksi eksistentiaa-
liseksi kysymykseksi; siirtolaisuus nähdään 
hedelmättömänä tilana ja päähenkilön suo-
mea vaillinaisesti puhuva tyttöystävä tuomj-
taan lapsettomaksi: "Du blir aldrig mor och 
hustru eftersom du inte har ett hemland, en 
åker." 

Kielellinen tausta voimavarana 

Maijaliisa Jokinen toteaa Finnarnas historia 
i Sverige 3  -teoksessa (1996), että ruotsinsuo-
malainen kirjallisuus käsittelee elämän ja sur-
tolaisuuden perimmäisiä kysymyksiä usein 
hyvin konkreettisella tasolla, surun ja kodit-
tomuuden mukanaan tuomin sävyin. Kie-
leen ja identiteettiin liittyvät kysymykset ovat 
kuitenkin luonnollisesti saaneet uusia merki-
tyksiä 2,000-luvulla debytoineiden nuorem-
pien kirjailijoiden myötä. 

Suhtautuminen suomen kieleen, ruotsa-
laisuuteen ja identiteettiin näyttääkin tämän 
päivän ruotsinsuomalaisten kirjailijoiden 
tuotannossa sangen erilaiselta kuin vielä Ant-
tu Jalavan 8o- ja 9o-luvun tuotannossa. Sekä 
Susanna Alakosken että Eija Hetekivi Olsso-
nin romaanimaailmoissa luokka-käsitteellä ja 
päähenkulöiden iällä on suurempi merkitys 
identiteetin muovaajana kuin suomen ide-
lellä. Alakosken Svinalängorna (zoo6), Hå-
pas du trfl bra ifängelset (zoio) ja Hetekivi 
Olssonin Ingenbarnsland (2012) tuovat myös 
yhden uuden teeman ruotsinsuomalaiseen 
kirjallisuuteen, lapsiperheiden köyhistymi-
sen 8o-luvulta alkaen. Kumpikin kirjailija on 
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elänyt lapsuutensa tärkeimmät vuodet Ruot-
sissa. 

Kuten Hannu Ylitalon trilogia, myös Ala-
kosken ja Hetekivi Olssonin tuotanto liittyy 
ruotsalaisen kirjallisuuden ajankohtaisiin 
genreihin. Ruotsissa 90-luvun puolivälistä 
lähtien uudistunut, yhteiskunnallisia aiheita 
käsittelevä "luokkakirj allisuus" on avannut 
myös näille suomalaissyntyisille kirjailijoille 
sopivan ja osaltaan myös trendikkään parnas-
son uoman. Avittajana lienee toiminut myös 
2000-luvun nuoren siirtolaispolven kirjoitta-
rna kirjallisuus, kuten Jonas Hassen Kherni-
rin ja Marjaneh Bakhtiarin tuotanto, joissa 
pureudutaan monikulttuurisen yhteiskun-
nan stereotypioihin ja toiseuden tuottamisen 
mekanismeihin. 

Alakosken ja Hetekivi Olssonin teoksia on 
pidetty raivokkaina hyökkäyksinä hyvinvoin-
tivaltion nurjia puolia kohtaan; niissä kriti-
soidaan ennen kaikkea Ruotsin kansankodis-
sa kasvaneiden lasten epätasa-arvoisia oloja. 
Suomen kieltä ej sinänsä kuvata negatiivi-
sesti, ej rnyöskään suomalaisuutta - kritiikin 
kohteena on homogeeniseksi ymrnärretyn 
kansankodin uumeriissa piilevä rakenteelli-
nen syrjintä. Sekä Alakosken että Hetekivi 
Olssonin nuorille päähenkilöille on selvää, 
että he kuuluvat Ruotsin yhteiskuntaan ja 
että heillä on oikeus hyvinvointivaltion pal-
veluihin. 

Hetekivi Olssonin Ingen barns/and-ro-
maanissa kritisoidaan rankasti Ruotsin kou-
lulaitoksen kykenemättörnyyttä järjestää 
suomalaislapsille laadukasta opetusta. Mut-
ta kuten Susanna Alakosken Anni, myös He-
tekivi Olssonin Miira päättää varhain, että 
hän haluaa opiskella eikä hänen tulevaisuu-
tensa ole slummiutuneessa lähiössä, jossa hän 
asuu: 1 Gårdsten fanns ingen dåtid. Här 
fanns nästan ingen nutid heller. Minst av allt 
en framtid. 1 varje fall inte hennes." 

Siinä missä Hannu Ylitalon ja Antti Ja-
lavan kuvaamat 6o-luvun suornalaislapset 
ajautuivar itsehalveksunnan ja -tuhoisuu-
den tielle, Alakosken ja Hetekivi Olsso-
nin päähenkilöille suomalaisuus on kaksi 
vuosikyrnrnentä rnyöhernmin voimavara 
ja taistelustrategia, joka tähtää tasa-arvoi-
semman yhteiskunnan luomiseen. Vaikka 
suomen kielen osuus yksilön identiteet-
tiä muovaavana tekijänä on muuttunut ja 
saanut laajentuneita merkityksiä, ruotsin-
suornalaisen kirjallisuuden maailmanku-
vaa tuskin voi vieläkään selittää ottamatta 
huomioon kieltä yhtenä sen perustekijänä. 

Kirjoittaja on suomalais-ugrilaisten kielten do-
sen tti ja toimii tutkijana Uppsalan yliopiston 
Hugo Valentin -keskuksessa. 
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KIEL EN H VO LTOA 

Hannele Ennab 

Lyhyesti neljästä välimerkistä 

Artikkeli päättää viidessä Kieliviestin numerossa julkaistun välimerkkisarjan. Alkaisemmat 

artikkelit ovat ilmestyneet numeroissa 4/2011 (piste), 1/2012 (pllkku), 2/2012 (kysymys-, huuto-ja 

Iainausmerkki, kaksois- ja puolipiste) ja 3/2012 (yhdysmerkki ja ajatusviiva). 

Sarjassa välimerkkejä on käsitelty vain pääpiirteittäin. Seikkaperäisiä tietoja on 

oikeinkirjoitus-ja kie!enhuolto-oppaissa. 

Sulkeista eli suluista yleisimmäs-
sä käytössä ovat kaarisulkeet. Muita 
sulkeita ovat hakasulkeet, aaltosulkeet 

ja kulmasulkeet. 

Kaarisu[keisiin () 

kirjoitetaan 
- täsmennykset, lisähuomautukset tms 

Seminaari maksaa 800 kruunua (sjs. 
lounaan ja iltapäiväkahvin). 

- vaihtoehdot 
näkövammais(t)en tuikki, 

- lähdeviitteet 
Kieliviestissä (1/2012) kerrotaan pil- 
kun k4ytöstä. 

- asiakirjoissa kokonaissivumäärät 
7 (z) 

- Oikeaa kaarisuljetta voi käyttää luetel- 
man kohtaa osoittavan numeron tai 
kirjaimen jäljessä. 

Mujsta i) sulkea ikkunat, 2) sammut- 
taa valotja 3)  aktivoida murtohälytin. 

Hakasulkeisiin [] 

kirjoitetaan 
- sellainen kaarisulkeiden sisällä oleva 
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Heittomerkki' 

Heittomerkkiä käytetään 
- osoittamaan tavurajaa kahden saman 

vokaalin välillä 
vaaka vaa'an 

	

koko 	ko'oissa 

Kun sana jaetaan kahdelle riville näiden vo-
kaalien välistä, tavuviiva korvaa heittomerkin 

rei'itys rei- 
itys 

- eräiden vierasperäisten sanojen taivu-
tuksissa 

show'hun, Bardot'n [bardoon], 
Montreaux'ssa [montroossa] 

Huomaa. Aiemmin heittomerkkiä kåytettiin 
osoittamaan yhdyssanan alkuosan puuttuvaa 
vokaalia ("yht'äkki', "vast'edes"). Nykyisin 
heittomerkkiä ej tarvita, vaari sanat kirjoite-
taan yhtäkkiä ja vastedes. 

Vinoviiva / 

	

Vinoviivaa 	(epävirallisesti 	kauttaviiva) 
käytetään 

- ilmaisemaan vaihtoehtoja etenkin 
lomaketeksteissä. 

Avioliitossa/avoliitossa/naimaton/eron-
nut/leski 
Suomen kansalaisuus / muun pohjois-
maan kansalaisuus / muu kansalaisuus 

Ensimmäisessä esi-
merkissä vinoviivan 
ja sanan välissä ej 
ole välilyöntiä, kos-
ka kaikki vaihtoeh-
dot ovat yksisanaisia. 
Kun yksikin vaihto-
ehdoista on monisa-
nainen, vinoviivan 

jakso tai ilmaus, joka puolestaan täytyy 
kirjoittaa sulkeisiin, ns. sisäkkiset sulkeet 

Tutkijoita kiinnosti erityisesti huhu 
mahdoiisesta ufosta (Unidentfied 
Flying Object [tunnistamaton len tävä 
esine]) pudonneesta möhkäleestä. 

- sanan ääntämisasu 
guacamole [guakamoo'le] 

- kirjoittajan lainaamaansa tekstiin !isää 
mä kommentti tai selitys 

"Kielitoimistoon on kesän kynnykselle 
tultaessa taas kerätty runsain mitoin 
uusia sanoja [uusia siinä merkityksessä, 
että niitä ej esimerkiksi vieLä ole otettu 
sanakirjoihin]." 

Aaltosulkeita { 1 

käytetään ennen kaikkea matematiikassa, 
tietotekriiikassa ja kemian kaavoissa. Lisäksi 
niitä käytetään osoittamaan, että esimerkiksi 
luettelon osat kuuluvat tiiviisti yhteen. 

Pohja: 

120 g voita 
2 dl vehnijauhoja } sekoita 
i tI leivinjauhetta keskenään 
suolaa 

'5° g keitettyä 
perunaa 

Kulmasulkeita <> 

kutsutaan tavallisessa tekstinkäsittelyssä pie-
nempi kuin -merkiksi eli pienemmyysmerkik-
si (<) ja suurempi kuin -merkiksi eli suurem-
muusmerkiksi (>). Kielitieteessä ne osoittavat 
sanan lainautumista, merkityksen kehitystä 
tms. 

x <y 
tuoli < ruots. stol 
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molemmin puolin merkitään väli!yönti. 
Nykyisin vinoviivaa näkyy usein myös ns. 

juoksevassa tekstissä, johon sitä ej kuitenkaan 
suositella. Sen sijasta voi käyttää sanaa ja tai 
tai.Ja/tai-ilmaisua ej myöskään tarvita, koska 
pelkkä tai ej sulje pois kumpaakaan mahdol-
lisuutta. 

"kahvi-/teetarjoilu"> kahvi-ja teetarjoilu 

Vaihtoehtoilmauksen perään voi selvyyden 
vaatiessa kirjoittaa lisäyksen tai molemmat. 

pinta -alan ala raja/yläraja > alarajaja/ 
taiyläraja > ala raja, yläraja tai 
molemmat 

- murtoluvuissa, jakolaskussa, suhteen 
ilmaisussa 

40/5 (lue: neljäkymmentä per viisi, 

neljiikymrnentä jaetruna viidellä) 
Sunrin Sdlllttu nopeus on 120 km/t (luc: 
kilomctriä tunnissa) 

- numeroyhdistelmissä 
Kieliviesti 1/2 013 

- tietotekniikassa esimerkiksi www-
osoitteessa 

http://www.språkrådet.se/suomi  

- erottamaan runon säkeitä, kun ne eivät 
ole kukin omalla rivillään 

Hän oli monta maata nähnyt, /ohi itää 
ja etelää 

Kenoviiva \ 

Kenoviivaa, vasemmalle kallistuvaa vinovii-
vaa, käytetään 

- tietotekniikassa polkumerkinnöissä 
hakemistojen ja tiedostojen nimien 
vä'jssä. 

A:\\kieliviesti\artikkelit\välimerkit.doc  

Kir]oittaja on oh/ut Kielineuvoston suo men kie-
len huoltajaja Kieliviestin päätoimittaja. 
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PALKITTU 

Satu Gröndahi & Raija Kangassalo 

Kaisa Vilhuinen -palkinto 

flina Laitila Kälvemarkille 

Kajsa Vilhuinen -palkinto on nimetty 
värmiantilaisen perinteentaitaja Kajsa 
Vilhuisen mukaan. Vilhuinen syntyi 

vuonna 1855 Nyskogassa ja kuoli Ostmarkin 
Röjdosetissa 1941. Paikallisyhteisössään Kajsa 
tunnettiin Raisin Kaisana tai Jossi-Kaisana, 
ja kirkonkirjojen mukaan hänen nimensä oh 
Karjn Henrjksson. 

Kajsa Vilhuinen kuului viimeisiin suomea 
ensisijaisena kielenä puhuneisiin värmian-
ninsuomalaisiin. Hän oli kuuluisa kielen- ja 
perinteentaitaja, jota luonnehdjttiin "muj-
naistietouden aarreajtaksj". Kajsaa pjdettiin 
vojmakastahtojsena ja lahjakkaana ihmise-
nä, ja folkioristien parissa hän oli tunnet-
tu sukkelista kommenteistaan. Suomalaiset 
perinteentutkijat vierailivat ahkeraan 1920-
ja 30-luvulla Kajsaa haastattelemassa. Elin-
ajkanaan Kajsa jäi kuitenkin miespuolisten 
värmlannjnsuomalaisten perinteentaitajien 
varjoon. 

Metsäsuomalaisen kulttuurjn symboliksi 
Kajsa Vilhuinen rupesi nousemaan 1950-lu-
vulla. Kjrjalljsuuspalkjnrion myötä Kajsa 
Vilhuinen on noussut yhdeksi tämän päivän 
ruotsjnsuomalajsuuden tärkejmmjstä sym- 
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boleista. Kajsa Vilhuinen -palkinto myönne-
tään Ruotsjssa asuvan kirjailijan suomenkie-
ljselle teoksehle taj koko tuotannohle. 

Kajsa Vilhuinen -kirjallisuuspalkinto 

Kirj all isuuspalkjnto myönnetään j oka toinen 
vuosi suomenkjeljselle kirjailijalle. Palkinto 
on suuruudeltaan JO 000 kruunua. Kajsa Vil-
huinen -palkinto jaettiin ensimmäjsen kerran 
vuonna 2005, jolloin se myönnettiin kirjai-
lija Asko Sahlbergille. Myöhemmin palkin-
non ovat saaneet Hejkki Kotka (2007), Asko 
Sahiberg (2009) ja Paula Vartiajnen (zoji). 

Palkinnon perusti Ruotsjnsuomalaisten 
Kirjoittajien Yhdistys RSKY. Yhdistys puo-
lestaan perustettiin vuonna 1975 tukemaan 
ruotsjnsuomalaista kirjoittaja- ja julkajsutoi-
mintaa. Palkintoa tukee Suomalaisen Kirjal-
ljsuuden Seura (Helsinki). Vuoden 2013 Vjl-
hujs-raatjjn kuulujvat Paula Ehrnebo, Päivj 
Hällström, Bengt Packalén ja Asko Sole. 

Vuoden 2013  palkinto 

Vuoden 2013 palkinnon sai Tiina Laitjla Käl-
vemark. Palkinto luovutettijn Upsalassa 8. 
maaliskuuta järjestetyssä semjnaarjssa. Pal- 



kintoa vatten oli Ruotsinsuoma!aisen kirjoit-
tajayhdistyksen nimeämä esiraati valinnut 
kolme ehdokasta, Raimo Sillanpään novehle-
ja, runoja ja !yhytproosaa sisältävän kokoel-
man Ihmike, Maarit Turtiaisen romaanin Pu-
nainen paasto sekä Tiina Laitila Kälvemarkin 
novehhikokoelman Kadonnut ranta. Mainitut 
teokset ovat Turtiaisen ja Laitila Kälvemarkin 
esikoisteoksia. 

Palkinnosta päätti entinen Suomen ins-
tituutin johtaja Bengt Packalén. Puheessaan 
Packalén kiitteli Laitila Kälvemarkin teos-
ta sanomalla, että ha!uaa hiittää Kadonneen 
rannan novelhit siihen novehhien jatkumoon, 
josta on sanottu, että hyvä novehli on aina 
sanojensa määrää suurempi. Hän sanoi Lai- 

tila Kälvemarkin teosta myös harvinaisen 
kypsäksi ja vakuuttavaksi. Teoksen henkilöt 
ovat tavalla tai toisehla matkahla, he liikkuvat 
rajalla ja heillä on edessään muutos. Läsnä 
ovat alakuloinen epäilys ja siirtolaisuuden 
tematiikka, kuitenkaan pääsemättä pinnahle. 
Laitila Kälvemarkin proosa on tarkoitukselhi-
sen tarkkaa ja hahlittua kerrontaa. 

Novehhikokoelma on ohlut tänä vuonna 
myös Runebergin palkinnon ehdokkaana, 
mitä on pidettävä saavutuksena ruotsinsuo-
malaiselle kirjahhisuudehle. Bengt Packalén 
myönsi Maarit Turtiaiseh!e kunniamainin-
nan, ja hän suosittehi kaikille luettavaksi 
myös Raimo Sihlanpään teosta. Ou 

Murveli-palkinto Eija Saringolle 

S
VT:n suomenkiehisen toimituksen 
toimittaja Eija Sarinko on palkittu 
ruotsinsuoma!aisen toimittajayh-

distyksen vuosittaisehla Murvehi-journa-
histipalkinnohla. Sarinko nosti syksyhlä 
2012 tv-dokumentihla "Osoitelappu 
tuntematon" esille sotalasten aiemmin 
vaietut kohtalot. Hän sai empaattisehla 
ja !uottamusta herättäväl!ä otteehlaan so-
talapset kertomaan kipeistä muistoista, 
pahoinpitelystä ja seksuaahisesta hyväksi-
käytöstä, jopa ensimmäistä kertaa vuosi-
kymmenten vaikenemisen jälkeen. 

"Osoitelappu tuntematon" herätti 
laajaa huomiota sekä Suomen että Ruot-
sin tiedotusvähineissä. Kysymys mahdol-
hisista korvauksista kaltoin kohdehluih!e 
sotalapsihle on ohlut esihlä molempien 
maiden va!tiopäivih!ä 

Eija Sarinko kertoo olevansa hyvin 
hiikuttunut ja kiitohhinen palkinnosta - 
hän arvostaa sitä kovasti. Sarinko kertoo 
myös toivovansa, että hän jatkossakin 
voi tehdä tutkivaa toimittajantyötä. 

Ruotsinsuomalainen toimittajayhdis-
tys on jakanut Murvehi-palkinnon vuo-
desta 2005 lähtien. Aiemmin palkinnon 
ovat saaneet Johanna Poutiainen, Kai 
Jaskari, Tiina Laitila Kälvemark, Jukka 
Hehin ja Antti Heiskanen (Suomiaree-
na), Sanna Posti Sjöman, Mikko Viita!a 
ja Jaana Johansson ja Christian Bertehl. 

Emma Eirto &Jaana Johansson 

Kiijoittajatovat RuotsinsuomaLaisen toi-
mittajayhdistyksen äänitorvia 

KEL!VIESTI1.2013 13 



Uudissanoja Kielitoimistosta 

T
ämänkertaiset uudissanat kerto-
yat mm. kielen kuvallisuudesta. Jo 
aiemmin käytössä olleet kielikuvat 

sovitetaan yhä uusiin yhteyksiin (kat-
to), ja uusiakin luodaan (koppi). 

Kielitoimiston sanakirjan toimitus 
valitsee säännöllisesti "kuukauden sa-
nan", joista kertyy vuoden ilmiöitä, 
tapahtumia ja puheenaiheita kuvaava 
luettelo. Kuukauden sanat samoin kuin 
Kotimaisten kielten keskuksen sanatie-
tokannasta poimittu laajempi kokoel-
ma vuoden 2012 ajankohtaisia sanoja 
on luettavissa keskuksen verkkosivuilla 
osoitteessa www.kotus.fi. 

appsi (ark., tietotekn.) tietokoneoh-
jelmasovellus (englannin applica-
tion-sanari lyhentymämuodon app 
monikosta apps muodostettu sana) 

homepakolainen (kuv.) rakennuksen 
homevaurioiden vuoksi asuntoa tai 
työpaikkaa vaihtanut (vrt. sisäilma-
sairastunut) 

katto (kuv.) raja, enimmäismäärä, 
jota ej voi ylittää, lainakatto, lää-
kekatto 

koppi (kuv.) saada, ottaa koppi = 
tarttua tilaisuuteen, innostua 
asiasta, puuttua asiaan. Esimerk-
ki sanomalehdestä: Nuorten työ-
kyvystä otetaan koppi ja tuetaan 
nuoren työkyvyn edistämistä 

lainakatto (kuv., ark.) lainan enim-
mäismäärä, enimmäisluototusaste 

lääkekatto (kuv., ark.) !ääkeku!ujen 
vuotuisen 	omavastuuosuuden 
täyttyminen, minkä jälkeen bp-
puvuoden lääkkeistä maksetaan 
vain nimellinen hinta 

masuasukki (leik.) vielä kohdus-
sa ("äidin masussa") asusteleva 
syntymätön lapsi, sikiö. (Jotkut 
pitävät ärsyttävänä tätä varsinkin 
nuorten äitien keskustelupalstoil-
la käytössä olevaa sanaa.) 

oleskeluyhtciskunta yhteiskunta, 
jossa voi elellä yhteistä hyvää ra-
kentamatta (presidentti Sauli Nu-
nistön uudenvuodenpuheessaan 
käyttämä sana) 

sisäilmasairastunut etenkin kos-
teusvaurioista johtuvan huonon 
sisäilman vuoksi hengityselinten 
sairauksia poteva 

suoratojsto, virtaustoisto, "strii-
maus" (engi. streaming) tiedon 
siirto ja käyttö yhtäaikaisesti. Suo-
ratoistoa hyödynnetään kuvaa ja 
ääntä siirrettäessä mm. niin, että 
vaikkapa konserttia voidaan seu-
rata verkossa. 

Riitta Eronen 
Kirjoittaja on Kotimaisten kielten 

keskuksen tutkija. 
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HARJOITTELIJANA KIELINEUVOSTOSSA 

Henna Leskelä 

Kiehä, kaihoa ja kohtaamisia 

11kusyksyst minun oh aika pakata 
kimpsuni ja karnpsuni ja hyväste!lä !ä 
eiseni kotimaassa. Suuntasin lätäkön 

toiselle puo!en tutusturnaan siihen, mihtais-
ta suomi on jossain muuahla kuin Suomessa 
ja kuinka siitä pidetään huolta. Retkestä tuhi 
opettavainen monella tavalla ja tasohla. 

Laiva tömähti syyskuisena päivänä laitu-
run Tukholman Stadsgårdenissa, josta onkin 
vain kivenheitto Kiehineuvostoon, missä viet-
täisin seuraavat kolme kuukautta. Oman ko-
toni ja ornat reittini Tukholmassa löysin met-
ko vaivatta, siltä kaupunki oli minutte tuttu 
jo ennestään. Koti-ikävä kaihersi ajoittain, 
etenkin kun työmatkani varrelle oti ripotel-
tu Finland-tienviittoja ja kun otin oppinut 
synkronoimaan keltoni työhuoneeni ikku-
nasta näkyvän Viking Linen puohi viiden täh-
dön kanssa. 

Solahdin osaksi Tukholmaa ja sen ihrnis-
joukkoja ytlättävän hetposti. Vei kuukau-
den, että opin kävelemään riittävän vauh-
dikkaasti ja pitämään puoteni Stussenin 
aamuruuhkissa. Siihen, että tunsin oloni ko-
toisaksi, vaikuttivat varmasti eniten mielen-
kiintoiset työtehtävät, tärnrninhenkinen työ- 

yhteisö sekä kämppäkaverini, suomalaiset 
siskokset, joiden kanssa vietetyt perjantaiset 
afrer work -tuokiot kortinpeluineen ovat sau-
maton osa syysmuistojani. 

Harjoittelussa opin paljon niin ruotsista 
kuin suornestakin, eri tasoihla tietysti. Lisäk-
si sain tutustua ruotsataiseen viittornakieteen 
ja romanikulttuuriin. Kenties opettavaisinta 
oli ornan äidinkieten, Suornessa enemmistön 
kielen, näkerninen uudesta perspektiivistä, 
vähernmistökietenä. Enää ei riittänytkään, 
että osaa suomea erinornaisesti sekä teorias-
sa että käytännössä. Huomasin, että ruot-
sinsuomi ja ruotsinsuomalaisuus ovat oma 
maailmarisa omine kielen ja kulttuurin pur-
teineen, joista oten käynyt nyt vasta alkeis-
kurssin. Ammatittisen osaamisen hisäksi har-
joittelu teki ihmeitä ryhdihle, pääkopatle ja 
itseluottamuksette. 

Olen viihtynyt Tukholmassa pitempään 
aiemminkin otlessani opiskehijavaihdossa. 
Huornasin kuitenkin, että vasta harjoitte-
tu sai minut todehla pohtimaan identiteetti-
kysymyksiä ja juuriani. Ohin päivittäin teke-
rnisissä ihmisten kanssa, jotka ovat tähteneet 
Suomesta, osa kuukausia, osa vuosikymrne- 
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niä sitten, mikä herätti minussa paljon aja-
tuksia. Mietin sitä, olenko sellainen ihminen, 
joka voisi jättää Suomen kokonaan ja onko 
kaikilla sellainen ominaisuus. Pohdin paljon 
myös suoma!aisuutta ja sitä, kuinka suorna-
laisuuksiakin on monenlaisia. 

Ruotsissa on niin paljon suomea osaavia, 
ettei julkisissa paikoissa kannata tuudittautua 
siihen luuloon, ettei kukaan ymrnärrä, mitä 
sanoo. I!ahduttavaa on se, kuinka moni suo-
mea kuul!essaan virkkoi rnuutaman sanan 
suomeksi. Työpaikalla taas opin lisää siitä, 
kuinka koodinvaihto toirnii käytännössä ja 
kuinka sen voi hoitaa sujuvasti ja ottaen toi-
set huomioon. Monikielinen työyhteisö on 
mielestäni muutenkin rikkaus. Esimerkik-
si kahvitaukojen rattona harrastettiin usein 
jonkinmoista vertailevaa kie!itiedettä. Yksi 
riemastusta herättäneistä sanoista oli suornen 
lavuaari, joka ilmeisesti kuulostaa nykyruot-
salaisen korvaan todella huvittavalta. 

Vastavuoroista hupia tuottivat rnuutamat 
periruotsalaiset tavat. Ensirnrnäisenä harjoit-
telupäivänäni hoidettiin osa tutusturnisista 
yrnpyrämuodostelmassa samalla, kun veny-
teltiin toimistotyössä kangistuneita raajoja. 
Muutenkin kaksi kertaa päivässä pidetty ve- 

nyttelytuokio oli kätevä tapa hoitaa sosiaali-
sia suhteita. Venyttelyyn kutsuttiin gongilla, 
jota harjoittelijakin uskaltautui soittamaan 
silloin tällöin. Toiseksi voin vahvistaa sitkeän 
huhun suoma!aisten ja ruotsa!aisten erilaisis-
ta kokouskulttuureista: moni ruotsalainen on 
sitä mieltä, että kokouksen keskeisimpänä ai-
heena on se, rniltä itse kustakin tuntuu. 

Vaikka koti-Suomesta lähteminen tuntuu. 
Monesti hankalalta, on rnyös kotiin lähtemi-
sessä ornat kiernuransa. Vaikka on saattanut 
ikävöidä kotiin, voi lopussa tuntea haikeut-
ta taas yhden ajanjakson päättyessä. Joulun 
alla pakaaseja kootessani ja laivaterminaaliin 
raahatessani lupasin itselleni, etten enää läh-
de muuahle muutarnaksi kuukaudeksi. Ihrni-
nen saa lopulta tarpeekseen rnuuttarnisesta 
niin fyysisesti kuin psyykkisestikin - etenkin, 
kun muutto tapahtuu ilman muuttoautoa! 
Seuraavan kerran saatan vaikka jäädä pysy-
vämmin osaksi ruotsinsuornalaisten suurta 
joukkoa. ki 

Kirjoittaja opiskelee vielä hetken pohjoismaisia 
kieliä ja snomea Tampereen yliopistossa. Hän 
oli harjoittelussa Kiehineuvostossa syksyllä 2012. 
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SIJOMEN KIELI MAAILMALLA 

Anu Karjalainen 

Monenlaisia suomen kiehä 

Suomalaissiirtolaisten yhteisöissä e!ävä 
suomen kieli kannustaa tarkastelemaan 
kjeltä tilannesidonnaisena ilmiönä. 

Suomen kieli on siirtolaisten elämässä toimi-
va resurssi, vaikka se näyttää ja kuu!ostaa en-
laiselta kuin Suomessa puhuttu suomi. 

Usein ajatellaan, että on olemassa yksi "oi-
kea" suomen kieli, jonka Suomessa syntyneet 
ja varttuneet kanrasuomalaiset hallitsevat 
täyde!Iisesti. Tästä syystä suomen sanaston 
ja kieliopin kanssa kamppailevieni suomalais-
siirto!aisten jälkeläisten ja Suomessa asuvien 
maahanmuuttajien kielitaitoon saatetaan 
suhtautua vähätellen. Kielen "epätäydelli-
syydestä" huo!imatta suomen kieli toimii 
kuitenkin monesti tärkeänä resurssina myös 
näiden ihmisten arjessa. 

Väitöskirjassani (Jyväskylän yliopisto) 
pohditaan yhtä "oikeaa" suomea painotta-
vien kielikäsitysten ongelmallisuutta sovel-
tavan kielitieteen tuoreimpien teorioiden 
valossa sekä tarkastellaan suomen kielen ja 
suomalaisuuden moninaisuutta amerikan-
suoma!aisten näkökulmasta. 

Kieli on kokoelma monenlaisia resursseja 

Käsirys "oikeasta" kielestä pohjautuu i'oo-!u-
vun lopussa Ranskassa tapahtuneen vallan- 

kumouksen keskeiseen ideologiaan kansallis-
valtioista. Kansallisvaltioksi määrite!tiin tuol-
bin alue, jonka rajojeri sisäpuo!el!a asuvalla 
kansalla on yksi yhtenäinen kieli ja kulttuuri. 
Samalla päätään alkoi nostaa ajatus täydelli-
sistä kielenpuhujista, joiksi valtion syntype-
räiset jäsenet laskettiin. Koska kielen täydel-
linen hallinta on ymmärretty mahdol!iseksi, 
se on nostettu tavoitteeksi myös kielen ope-
tuksessa. Kaikkea täydellisyyden u!kopuolelle 
jäävää kielenoppimista piderään yhä tänä päi-
vänä usein epäonnistuneena tai oppimispro-
sessia tarkastellaan keskeneräisenä. 

Soveltavan kielitieteen uusimmat teoriat 
kyseenalaistavat tällaiset käsitykset tarkaste-
lemalla kieltä globalisaation ja liikkuvuuden 
näkökulmista. Teonioiden mukaan kieli tulee 
ymmäntää muuttuvana ilmiönä ja tilannesi-
donnaisina resursseina. 

Voidaan ajatella, että kaikilla kielenkäyttä-
jillä on kielinepertuaani, jonka sisältämiä re-
sursseja he pyrkivät hyödyntämään enilaisissa 
tilanteissa. Repertuaani voi sisä!tää eri kieliä 
(esim. suomi ja ruotsi) mutta myös yksittäi_ 
nen kieli jakaantuu monenlaisiksi resursseik-
si. Kommunikoidessamme suomeksi emme 
suinkaan aina käytä samanlaista suomea. Ti-
lanteesta riippuen hyödynnämme kinjakie!tä 
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tai murretta, käytämme tiettyyn asiayhtey-
teen Iiittyvää sanastoa, sinuttelemme tai tei-
tittelemme. Millainen suomi milloinkin on 
"oikeaa", riippuu tilanteen kielelle asettamis-
ta vaatimuksista. 

Keskeinen ajatus resurssi-käsiryksessä on, 
että täydellisesti tietyn kielen hallitsevaa ih-
mistä ei ole olemassakaan. Vaikka kielellistä 
epätäydellisyyttä pidetään yleensä vain ei-äi-
dinkielisten ongelmana, tulee äidinkielisillä-
kin puhujilla joskus tilanteita, joissa omalla 
kielellä kommunikointi ei ole ongelmatonta. 

Käsitykset kielellisistä resursseista kyseen-
alaistavat myös sanojen ja muiden lingvistis-
ten resurssien keskeisen aseman kommuni-
kaatioprosessissa. Multimodaalisen kielikäsi-
tyksen mukaan merkityksiä luodaan varsinai-
sen kielen lisäksi myös esimerkiksi tunteiden, 
visuaalisten ja materiaalisten resurssien avul-
la. Nämä resurssit ovat kielellisen aineksen 
rinnalla muodostamassa kielenkäyttäjän re-
pertuaaria. 

Kielielämäkerrat ja esineet tutkimusai-
neistona 

Aineistonkeruu toteutettiin vuosina 2007-

2oo8 Seattlen suomalaisyhteisössä. Viimei-
simmän väestölaskennan mukaan suomalai-
sia ja heidän jälkeläisiään asuu kaupungissa 
noin Jo 000. 

Aineisto koostuu etnografisista lähtökoh-
dista suoritetuista kielielämäkertahaastatte-
luista. Kielielämäkerta on elämäkerran muo-
to, jossa henkilö kertoo elämästään käyttä-
miensä kielten valossa. Elämäkertojen tarkas-
telu osana laajempia yhteiskunnallisia kon-
teksteja auttaa ymmärtämään suomen kielen 
liikkuvuutta sekä kielen arvojen ja merkitys-
ten läpikäymiä muutoksia kertojan elämän 
eri vaiheissa. Tutkimuksessa analysoitiin yh-
deksän kielielämäkertaa. Niiden kertojina 
toimivat ensimmäisen (varsinaiset siirtolai-
set), toisen (siirtolaisten lapset) ja kolmannen 
polven amerikansuoma!aiset (lastenlapset). 

Haastatteluj en yhteydessä tutkimukseen 
osallistuneet esittelivät myös suomen kieleen 
liittyvän esineen, jota he pitävät henkilökoh-
taisesti tärkeänä. Esineiden avulla tutkimuk-
sessa pyrittiin kyseenalaistamaan varsinaisen 
kielen keskeistä roolia ja tarkastelemaan, 
millaisen voimavaran materiaaliset resurssit 
tarjoavat kieli-identiteetin rakentamiseen. 
Haastattelujen analyysissä hyödynnettiin dis-
kurssianalyyttisiä työvälineitä. 

Liikkuva ja muuttuva suomen kieli 

Tulokset osoittavat, että suomen kieli ei säily 
muuttumattomana läpi siirtolaisten elärnän. 
Kielen saamat arvot ja merkitykset muuttu-
Yat, kun kieli liikkuu käyttäjiensä mukana 
Suomesta Seattleen. Myös kielen välittymi-
nen sukupolvelta toiselle ja vaihtuvat elämän-
tilanteet vähentävät vanhoja kielen käyttötar-
peita ja synnyttävät uusia. 

Ensirnmäisen polven amerikansuomalai-
sille Yhdysvalloissa puhuttu finglish sekä pai-
kallisen suornalaisyhteisön toirninta (esirn. 
kantele- ja kansantanssiryhmät) tuntuivat 
aluksi vierailta ja epäaidoilta. Ne eivät ole 
"oikeaa" suomea ja suornalaisuutta, joihin 
Suomessa on totuttu. Elämän asetuttua py-
syvästi Yhdysvaltoihin alkavat myös nämä 
kielen- ja kulttuurinrnuodot tuntua aidoilta. 
Jo vuosikymrneniä Seattlessa asunut ensirn-
mäisen polven haastateltava toteaa: Ti se 
oo vanhaa suornalaista kulttuuria vaan se on 
amerikansuomalaista, se on ihan eri asia kun 
sen ymmärtää." 

Esimenkki osoittaa, että pitkään Suomen 
ulkopuoiella asurjeen siirnolaisen näkökul-
rna suomen kieltä ja suornalaisuutta kohtaan 
on laajentunut. Hän ei tarkastele kieltä enää 
Suomen näkökulmasta vaan amenikansuo-
malaisesta näkökulmasta. Yhden "oikean" 
suomen sijaan hän on valmis antamaan tilaa 
suomen kielen rnoninaisuudelle. 

Varsinainen simrtolaissukupolvi pitää myö-
hempien polvien edustajien suomalaisuutta 
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arvossa. Heidän mielestäiin suomalaisuuden 
kokemusta ej vähennä suomen kielen taito-
jen puute. Kielitaidon sijaan he kunnioitta-
yat maailmalla syntyneiden ja varttuneiden 
suomalaisten vahvoja tunnesiteitä Suomeen 
ja suomen kieleen. 

Myöhempien sukupolvien edustajat hä-
peilevät usein heikkoja suomen taitojaan ja 
pitävät itseään niiden johdosta epäaitoitia 
suomaisina. Vaikka heidän suomen osaa-
misensa onkin usein vähäistä, on kieli siitä 
huolimatta myös heidän elämässään tärkeä 
resurssi. Kieli on muokkautunut vastamaan 
heidän arkensa tarpeita. 

"Täydellisen" kielitaidon sijaan suomen 
kielen osaaminen on keskittynyt tietyille elä-
mänalueille. Siinä missä ruuanlaitosta innos-
tunut tuntee suomalaisen keittiösanaston, 
hallitsee sukututkimusta tekevä vanhojen 
syntymätodistusten ymmärtämiseen tarvit-
tavat resurssit. Suomalaiseen kuorotoimin-
taan osallistuva kolmannen polven ameri-
kansuomalainen puolestaan kertoo: 9 like to 
sing, 1 like to sing the Finn ish words, and 1 
don't know what I'm singing, just singing the 
syllables." 

Huolimatta siitä, että haastateltava osaa 
suomea hyvin epätäydellisesti, kieli on hä-
nelle keskeinen identiteetin rakennuspalikka. 
Vaikka hän ej ymmärrä kuorossa laulettujen 
laulujen sanoja, sanat tarjoavat hänelle erään-
laisen tunnetilan, jonka avulla hän saa koske-
tuksen juuriinsa. 

Haastateltavien esittelemien esineiden tar-
kastelu osoitti, että suomen kieli tulee varsi-
naisten kielellisten rakenteiden lisäksi esiin 
myös materiaalisuuden kautta. Vaikka valitut 
esineet olivatkin kovin moninaisia (esim. va-
lokuvakansiot, ryijy, nuottivihkoja, kukka-
maljakko), ne liittyivät kaikki tavalla tai toi-
sella haastateltavien edesmenneisiin suoma-
laisiin sukulaisiin tai suvun historiaan. 
Käyttämällä esineitä arjessaan haastateltavat 
pystyvät pitämään yllä suomalaisiin juuriin 

ja suomen kieleen liittyviä muistoja. Oman 
kielitaidon ollessa vähäinen tai siirtolaiskon-
tekstin kavennettua mahdollisuuksia käyttää 
suomea matetiaaliset resurssit ottavat ikään 
kuin kielen aseman suomalaisen taustan 
esiintuojana. 

Vähäinenkin kielitaito on arvokasta 

Tutkimustulokset tarjoavat uusia näkökul-
mia suomalaissiirtolaisten kielitilanteen tar-
kasteluun. Usein negatiivisena pidettyä kie-
len muutosta ja katoamista pyritään tarkaste-
lemaan positiivisemmassa valossa. Tutkimus 
kannustaa ajattelemaan, että yhden "täydel-
lisen" suomen kielen sijaan on olemassa mo-
nenlaisia suomen kieliä, jotka kaikki ovat 
käyttäjilleen arvokkaita. 

Pohdittaessa suomalaissiirtolaisten suo-
men kielen tilannetta tulisi liikkeelle lähteä 
juuri siirtolaiskontekstien tarpeista, mahdol-
lisuuksista ja rajoituksista. Tämä lähestymis-
tapa auttaa hahmottamaan siirtolaisten tilan-
netta aiempaa realistisemmin heidän omista 
lähtökohdistaan, ej Suomessa asuvien suo-
malaisten näkökulmista. Siirtolaisten arjessa 
perinteisessä mielessä "täydelliselle", kaikki 
elämän osa-alueet kattavalle kielitaidolle ei 
usein ole tarvetta. Kieli säilyy kuitenkin sen 
käyttäjien arjessa usein tärkeänä tietyissä 
käyttötilanteissa sekä identiteetin takentami-
sen ja ylläpidon apuvälineenä. 

Väitöskirja on osa Suomen akatemian 
rahoittamaa Monikielisyys ja periferia -pro-
jektia. Väitöskirja on luettavissa sähköises-
sä muodossa osoitteessa: https:/Ijyx.jyu.f'iI 
dspaceIhandleII23456789/40399 

FTAnu Karjalainen on mukana Perzpheral 
Multilingualism -projektissa (http://www. 
peripheralmultilingualism.fi) ja toimii suomen 
kielen tuntiopettajana Baselin yliopistossa 
Sveitsissä. 
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KIEL EN H VO IT OA 

Luetelman muotoileminen 

Luetelma on kätevä esimerkiksi silloin, 
kun monikohtainen asia tulisi esittää ha-
vainnollisesti. Sen sijaan, että luettelisi 

kohdat juoksevassa teksrissä monipolvisesti ja 
monessa sivulauseessa, tulee sama asia usein 
nopeammin ja selkeämmin esille luetelmassa. 
Toisaalta luetelmaa kannattaa käyttää vain, 
kun esittää todellisen luettelon, jonka osat 
voi rinnastaa ja- tai tai-sanalla. 

Mutta mikä ihmeen luetelma? Miten se 
eroaa luettelosta tai listasta? Entä sitten ne 
ranskalaiset viivat? Kielitoi,niston oikeinkir-
joitusoppaan (2009) mukaan luetelma on 
"luettelo, jonka kohdat on kirjoitettu allek-
kain ja erotettu luetelmamerkein". Niin sa-
nottu ranskalainen viiva eli ajatusviiva on 
tässä yhteydessä viralliselta nimirykseltään 
luetelmaviiva. Myös muita luetelmamerkke-
jä voi käyttää, esimerkiksi erilaisia graafisia 
merkkejä tai numeroita. Kielitoimiston sana-
kirja (zoja) kertoo, että luettelo sen sijaan on 
"lista, jossa on lueteltu määräyhteyteen kuu-
luvia henkilöitä, esineitä, asioita tms.". Esi-
merkkeinä mainitaan muun muassa puhelin-
luettelo, liihdeluettelo ja postimyyntiluettelo. 
Listalla taas voidaan viitata (kirjoitettuun) 
luetteloon. Arkikielessä nämä kaikki menevät 
iloisesti sekaisin, mutta viitattaessa nimen- 
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omaan muun tekstin yhteydessä esiintyvään 
luetteloon on luetelma korrekti valinta. 

Luetelmien muotoileminen on usein hie-
man haastavaa. Luetelmakohdat voi havain-
nollisuuden vuoksi sisentää, mutta johdan-
tolause jätetään sisentämättä. Tietokoneiden 
tekstinkäsittelyohjelmat tekevät sisennyksen 
usein automaattisesti, kuten myös sanavälin 
luetelmaviivan ja luetelmakohdan aloitta-
van sanan väliin. Luetelman teossa keskeisiä 
huomioon otettavia seikkoja ovat luetelma-
kohtien samanmuotoisuus, luetelmassa käy-
tettävät välimerkit sekä kohtien aloittaminen 
isolla tai pienellä alkukirjaimella. Käyn seu-
raavassa läpi nämä selkeän luetelman kulma-
kivet. 

Luetelmakohtien samanmuotoisuus 

Samanmuotoisuudelja tarkoitetaan sitä, että 
luetelmassa kannattaa olla vain yhdenmuo-
toisia osia kerrallaan: lauseenosia, lauseita, 
virkkeitä tai itsenäisiä kappaleita. Kun lue-
telman osat pitää samanmuotoisina, ej myös-
kään synny ongelmia alkukirjaimen koon tai 
välimerkkien valinnassa. Sujuvuuden kan-
nalta on tärkeää, että luetelmakohtien tekstit 
sopivat niin sanotun johdantoilmauksen eli 
luetelmaa edeltävän lauseen jatkoksi. 



Henna Leskelä 

Luetelman osien tulee olla keskenään saman- 
muotoisia 

- lauseenosia 
- lauseita 
- virkkeitä 
- itsenäisiä kappaleita. 

Luetelman välimerkit 

Juoksevassa tekstissä luetelma ja sitä edeltävä 
johdantoilmaus muodostavat virkkeen, joka 
alkaa tavalliseen tapaan isolla alkukirjaimella 
ja loppuu pisteeseen. Kaiken kaikkiaan lue-
telmassa käytetään välimerkkejä lähes samaan 
tapaan kuin muussakin tekstissä. Ainoa poik-
keus on se, ettei luete!makohtien !oppuun 
tarvitse merkitä pi!kkua, koska luetelma-
merkki itsessään toimii välimerkkinä. Luetel-
massa ej myöskään tarvita sanoja ja, sekä tai 
tai, koska osien suhteen piräisi ilmetä asiayh-
teydestä. 

Mikäli johdantoilmaus itsessään on koko-
nainen lause, josta ej puutu jäseniä, päätetään 
se kaksoispisteeseen, jolloin !uetelmakohdat 
ovat ikään kuin johdantoilmaukseen liittyviä 
täsmennyksiä. 

Luetelmassa kannattaa kbyttää vain yhden-
muotoisia osia kerrallaan: 

- Lauseenosia  

- lauseita 
- virkkeitä 
- itsenäisiä kappaleita. 

Myös silloin, kun johdantoilmaus ja luetel-
makohdat eivät muodosta ehjää lausetta, 
käytetään luetelmassa yleensä kaksoispistettä. 

Myymämmejäätelömaut: 
vanilja 
mansikka 
päärynä 
lakritsi. 

Kaksoispistettä käytetään myös aina silloin, 
kun johdantolauseessa on ilmaus, jolla viita-
taan luetelmakohtiin. Tällaisia ovat esimer-
kiksi seuraava(t) ja nämä viisi. Sen sijaan kak-
soispisteen voi jättää pois, kun on kyseessä 
selvästi otsikkomainen käyttöyhteys: 

Leikkotuippaanien hoito 
- Leikkaa tuippaanien varsiin uudet imu-
pinnat terävällä veitsellä. 
- Laita maljakkoon viileää vettä (nom 5-lo 
cm) ja asettele tuippaanit kauniisti. 
- Pidä veden pinta maljakossa matalana, 
sillä liiassa vedessä tuippaanit venyvät. 
- Voit siirtää tulppaanityöksi viileään, jol- 

KIELIVIESTI1.2013 21 



bin kukat säilyvätpidempään. 
- Oikein hoidettuna tuippaanit säilyvät 
noin viikon ajan. (Lähde: pbantagenfi/ 
puutarhavinkit) 

Kaksoispistenä ej käytetä, mikäli johdantoil-
maus ej muodosta kokonaista lausetta ilman 
luete!makohtiaan. Tällöin luetelmakohdat 
täydentävät johdantoilmauksen kokonaiseksi 
lauseeksi tai virkkeeksi. 

Ohjeessa kerrotaan 
- miten pelastaudut tubxjabosta 
- miten hidastat tulijabon leviämistä 
- miioin soitatpabokunnalle. 

Luetelmakohtjen alkukirjain 

Mikäli Iuetelmakohdat ovat j ohdantolauseen 
osia tai sen sivulauseita, aloitetaan ne pienellä 
alkukirjaimella. Tällöin piste merkitään vasta 

luetelman loppuun, kuten edellisessä esimer-
kissä. Kun taas kukin luete!makohta muo-
dostaa kokonaisen itsenäisen virkkeen tai 
useampia, alkaa jokainen kohta isolla alku-
kirjaimella ja päättyy pisteeseen kuten virk-
keet yleensäkin. 

Näin pebastaudutpabosta: 
i. Myrkyllisiä savukaasuja on piiästäväpakoon 

nopeasti. Sulje poistuessasi ovet ja ikkunat. 
Näin hidastat savun ja pabon leviämistä. 
Poistu palavasta rakennuksesta ja va ro ita 
muita. Auta muitakin poistumaan. 
Heti kun olet turvassa myrkybbisibtä pabo-
kaasuibta, soita hätänumeroon 112 ja opasta 
pabokuntapaikalle. (Lähde:pebastustoimi.fi, 
Kodin turvaopas) 

Kirjoittaja oli harjoittelussa Kiehineuvostossa 
syksybbä 2012. 
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kolumni 

Kun rauta on kuumaa 

M
uutama kuukausi sitten kuulin 
pienen erävoiton raikuvia ääniä 
vessasta. Suloääniä. Muurit mur-
tuivat. Nelivuotias poika istui 
pöntöllä ja lauloi täyttä kurkkua: 

"Kyllä pärjätään, kyllä pärjätään, kyllä var-
masti pärjätään!" 

Poika oli siihen hetkeen saakka karttanut 
melko johdonmukaisesti suomen puhumista 
ja tyytyi vastaamaan minulle, isälleen, lähin-
nä ruotsiksi. Kielellisen valon toi elokuva-
retki, kohteena tuore Risto Räppääjä, josta 
seurasi ripeä dvd-häiytys lahden taakse iso-
vanhemmille. Paketin saavuttua Risto Räp-
pääjä -aallohla on ratsastettu surutta pitkin 
talvea. Iltasadut vaihtuivat hetkeksi kahteen 
vapaavalintaiseen Risto Räppääjä -lauluun, 
ja vähitellen Sinikka ja Tiina Nopolan luoma 
hahmo asettui Hämähäkkimiehen ja Huikin 
rinnalle ylväimpään kategorlaan nelivuotiaan 
maailmanjärjestyksessä. 

Vessasta kajahtanut "Kyllä pärjätään" -lau-
lu on tämän sadonkorjuun hedelmiä. Yksi 
monista. Kokonaisesta hedelmätarhasta. Po-
jan suusta tulee nykyään täydellisiä Risto 
Räppääjä -lauluja, vaikka sanojen merkityk-
sen ymmärtäminen voi olla toisinaan ole-
matonta tahi "täältä pesee - härifrån tvättas" 
-tasolla. Siitä viis. Sanat maistuvat suussa, ja 
myös isän kieli on saanut vahvemman ase-
man maailmanjärjestyksessä. 

Kolmikielisessä perheessä suomi on tullut 
pitkään nokkimisjärjestyksessä päiväkotikieli 
ruotsin ja lasten äidin puhuman englannin 
jälkeen. Tilannetta voi verrata satuun kol-
mesta erikokoisesta pukista, jotka kopistele-
var peikkosillan yli. Pukit ja kielet eivät saa 
tasavertaisesti ruokaa ympäristöstään. Välillä 
lihava ja suuri ruotsi on tuntunut syövän ruo-
hot muidenkin puolesta. 

Järkevin yritys johtaa peikkosillan yli pa-
remmille laidunmailie perustuu luonnollises-
ti sitkeyteen, johdonmukaisuuteen ja positii-
visiin elämyksiin. Niistäkään huohimatta tu-
lokset eivät välttämättä näy. Joskus tarvitaari 
Risto Räppääjän kaitainen yllättävä opas, 
jotta iöydetään perille. Yhistetty olkoon siis 
Risto Räppääjä, vaikka kiemurtelenkin öi 
sin Viileä Venia -elokuvan luritusten soidessa 
paassa. 

Yiistetty olkoon myös mahdollisuus ii-
hottaa pukkeja suomenkiehisissä opinahjois-
sa - noissa vihreissä keitaissa. Viime syksynä 
ruotsinsuomaiaisen koulun aloittanut 7-vU0-

tias tyttäreni on eiävä esimerkki siitä, kuinka 
pikkupukista voi kasvaa keskikokoinen paris-
sa kuukaudessa. 

Taneli Männikkö 

Kirjoittaja on toimittaja ja Kieliviestin toimi-
tuskunnan jäsen. 
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Sirkka Paikkala 

Pariisista Papukaijannokkaan - 
kirja ffi komaiden paikannimistä 

M 
 itä yhteistä on Afro Adigella ja Ete 
lä- Tirolilla? Mitä on suomeksi Bohe- 
mia, mikä on Korfun kreikankielinen 

nimi? Onko oikein kirjoittaa Tel Aviv-Jaffa? 
Näihin ja moniin muihin kysymyksiin vas-
taa Kerkko Hakulisen ja Sirkka Paikkalan 
hakuteos Pariisista Papukaijannokkaan - suo-
menkieliset ulkomaiden paikannimetja niiden 
vieraskieliset vastineet. Kirjan on kustantanut 
Kotimaisten kielten keskus. 

Teos on tarkoitettu toimittaj ilie, kään-
täjilie, opettajilie ja ylipäätään uikomaisia 
paikannimiä työssään käyttävilie. Se auttaa 
valitsemaan oikean kirjoitusasun suomen-
kiehseen tekstiyhteyteeri ja yhdistää suomen 
kieiessä käytetyt nimet niiden kohteisiin ja 
engianninkiehsiin vastineisiin. 
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Kirjaan on aakkostettu kattava valikoima 
sellaisia oikeinkirj oitukseitaan tarkistettuja 
uikomaiden paikannimiä, jotka kirjoitetaan 
suomen kielessä vakiintuneesti tai käytännön 
syistä toisin kuin vastaavat paikalhskiehset 
eli "oikeat" nimet. Sellaisia ovat esimerkiksi 
Pariisi, Pöjtävuori ja Papukaijannokka. Mu-
kaan vahtuilie z 5oo nimelle annetaan sekä 
paikailiskiehset (n. 3 200) että englarininkie-
hser vastineet, monille hsäksi muunkieliset, 
useimmiten ranskan- ja saksankieliset vas-
tineet. Nämä vieraskieliset nimet on lisäksi 
aakkostettu eriHiseksi taulukoksi, jonka avul-
la voi käänteisesti tarkistaa, mitä ne ovat suo-
meksi. 

Aikojen kuluessa kansat ovat omaksuneet 
nimiä korvakuuioita ja aikaneet kirjoittaa 
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niitä oman kielensä mukaisesti. Esimerkiksi 
Ruotsin pääkaupungista Stockholmista käy-
tetään eri kielissä mm. sellaisia paikalliskieli-
sestä poikkeavia nimiä eli eksonyymejä kuin 
Estocolmo, Stokgolm, Stokkhélmur, Sutokku-

horumu, Sztokholm, Tukholma ja Xt6c kh3m. 
Vielä kirjavampi nimivalikoima kirjassa on 
Berliinistä, Lontoosta ja Pariisista. 

Kustakin nimestä kerrotaan myös sen kie-
Ii ja sen tarkoittaman paikan sijainti ja laji: 
onko kyseessä vaikkapa hallinto- tai histo-
riallinen alue, kylä, kaupunki, men, menivir-
ta, merenpohjan muoto, vuori, saaristo vai 
ylänkö. Joistakin paikoista mainitaan rin-
nakkaiset nimet, kuten Kanaalitunneli ja Eu-

rotunneli. Vanhentuneesta kirjoitusasusta on 
viite nykyasuun, esim. Rhodos — Rodos. Kir- 

jassa esitetään suomenkielistettyjen nimien 
oikeinkirjoitusohjeet, tarkastellaan niiden 
muotoutumista ja selostetaan kansainvälistä 
nimistönhuolnoa. Oj 

PARUISISTA PAPUKAIJANNOKKAAN 

Suomenkieliset ulkomaiden paikannimet 

ja niiden vieraskieliset vastineet 

Kerkko Hakulinen ja Sirkka Paikkala, 

Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja 172. 

Kotimaisten kielten keskus, Helsinki 2013. 

ISBN 978-952-5446-80-7. 492 sivua. 

Kirjoittaja on Kotimaisten kielten keskuksen 

erikoistutkija. 
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Laatinut Henna Leskelä 

Pieni perennaluettelo 

aldeja Aquilegia vulgaris 
akileija 

aldejruta Thalictrum aquilegifolium 
lehtoängelmä 

alpaster Aster ai'pinus 
alppiasteri 

alpgentiana Gentiana acaulis 
alppikatkero 

amerikanskt hönsbar Camus canadensis 
kanadanruohokanukka 

astilbe Astilbe Arendsii 
aloangervo 

aubrietia Aubrieta cultorum 
tarharistikki 

backnej lika Dianthus deltoides 
ketoneilikka 

backsippa Pulsatilla vulga ris 
tarhakylmänkukka, 	ketoky!niänkukka, 
lännenkylmänkukka 

backtimjan Thymus serpyllum 
kangasaj uruoho 

bergnarv Arenaria montana 
vuoriarho 

broklewisia Lewisia cotyledon 
kesälevisia 

blodfingerört Potentilla alrosanguinea 
verihanhikki 
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blodnäva Geranium sanguineum 
verikurjenpolvi 

blomsterlupin Lupinuspolyphyllus 
komealupiini 

blågull Polemonium caeruleum 
lehtosinilatva 

bl&svingel Festuca glauca 
sininata 

bolltistel Echinops sphaerocephalus 
valkopal!o-ohdake 

bollviva Primula denticulata 
palloesikko 

bondpion Paeonia xfestiva 
tarhapioni 

borstnejlika Dianthus barbatus 
harjaneilikka 

brinnande kärlek Lychnis cha/cedonica 
palavarakkaus 

brittsommaraster Aster arne/Iris 
elokuunasteri 

brokig kandelaberviva Primula bullesiana 
kirjoesikko 

broklungört Pulmonaria saccha rara 
va!kotäp!äimikkä 

brudslöja Gypsophila paniculata 
morsiusharso 



daggfunkia Hosta sieboldiana 
sinikuunlilja 

daggkåpa Alchemilla vulga ris 
poimulehti 

daglilja Hemero ca/lis 
päivänhilja 

edelweiss Leontopodium nivale ssp.alpinum 
euroopanalppitähti 

eldkrasse Tropaeolum speciosum 
liekkiköynöskrassi 

fackeiblomster Lythrum salicaria 
rantakukka 

fagertrav Arabis caucasica 
kaukasianpitkäpalko 

fingerborgsblomma Digitalis purpurea 
sormustinkukka 

flicköga Coreopsis grandijlora 
isokaunosilmä 

fläcklungört Pulmonaria officinalis 
rohtoimikkä 

fransgentiana Gentiana septernfida 
törmäkatkero 

funkia Hosta 
kuunlilja 

gillenia Gillenia trfoliata 
perhoangervo 

glansmiskantus Ivliscanthus sinensis 
e!efanttiheinä 

grönlilja Zigadenus elegans 
tähtili!ja 

gul daglilja Hernero ca/lis lilioasphodelus 
keltapäivänlilja 

gul fetknopp Sedum acre 
keltamaksaruoho 

gullnattijus Oenotherafruticosa 
kultahelokki 

gulltörel Euphorbia polychroma 
ku!tatyräkki 

gullviva Primula veris 
kevätesikko 

hasselört Asarum europaeum 
(!ehto)tapon!ehti, peitto!ehti 

hjärtbergenia Bergenia cordfolia 
herttavuorenki!pi  

hjärtklocka Campanu/a aiiarifiilia 
herttakello 

hornviol Viola cornuta 
rarhasarviorvokki 

hyacintviva Primula via/ii 
tähkäesikko 

höstanemon Anemon hupehensis 
syysvuokko 

höstaster Aster novi-belgii 
syysasteri 

höstflox Ph/oxpaniculata 
syysleimu 

höstgentiana Gentiana sino-ornata 
syyskatkero 

höstöga Coreopsis vertici/lata 
syyskaunosilmä 

indisk fingerört Potenti/la nepalensis 
nepalinhanhikki 

japansk sockblomma Epimedium grand/lo- 
rum 
idänvarjohiippa 

japansk viva Primu/ajaponica 
japaninesikko 

jordreva Glechoma hederacea 
maahumala 

julros Helleborus niger 
vaa!eajouluruusu 

jättedaggkåpa Alchemil/a mo//is 
jättipoimulehti 

jättevallmo Papaver orientale 
jättipoimulehti 

kantnepeta Nepeta xfaassenii 
mirrinminttu 

karpaterldocka Campanu/a carpatica 
karpaattienkello 

kaukasisk förgätmigej Brunnera macrophyl- 
la 
rotkolemmikki 

kaukasiskt fetblad Phedimus spurius 
kaukasianmaksaruoho 

kinesisk smörboll Tro/hus chinensis 
kesäkullero 

klippstånds Ligularia dentata 
kallionauhus 
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krypflox Phlox stolonra 
rönsyleimu 

krypkotula Leptinella squalida 
peittosaumayrtti 

kungslilja Lilium regale 
kuningaslilja 

kungsijus Verbascum thapsus 
ukontulikukka 

kärleksört Hylotlephium te/ep hium 
isomaksaruoho 

kärrtörel Euphorbia palustris 
rantatyräkki 

lammöron Stachys byzantina 
nukkapähkämö 

lavendel Lavandula angustfolia 
tähkälaventeli 

liljekonvalj Convallaria majalis 
kielo 

liten såpnejlika Saponaria ocymoides 
kivikkosuopayrtti 

luktpion Paeonia lactfZora 
kiinanpioni 

luktviol Viola odorata 
tuoksuorvokki 

lunddocka Glaucidium palmatum 
sin ikäm men 

löjtnantshjärta Lamprocapnos spectabilis 
särkynytsydän 

majbräken Athyrium fl/ix femma 
hiirenporras 

mattram Tanacetum parthenium 
reunuspietaryrtti, reunuspäivänkakkara 

mjölkklocka Campanula lactiflora 
maitokello 

mongoliskt fetbiad Hylotelephium ewersii 
turkestaninmaksaruoho 

moses brinnande buske Dictamnus albus 
mooseksenpalavapensas 

mossflox Phlox subu Iata 
sammalleimu 

murklocka Campanula portenschlagiana 
muurikello 

murreva Cymbalaria muralis 
rauniokilkka, kilkkaruoho  

myskmadra Galium odoratum 
tuoksumatara 

myskmalva Malva moschata 
myskimalva 

oktoberaster Aster novi-belgii 
syysasteri 

ormöga Omphalodes verna 
kevätkaihonkukka 

pampasgräs Cortaderia se/bana 
pampahein 

penningblad Lysimachia nummularia 
suikeroalpi 

pipört Centranthus ruber 
punavirma 

plymspirea Aruncus dioicus 
isotöyhtöangervo 

praktbinka Erigeron speciosus 
jalokal!ioinen 

praktlysing Lysimachia punctata 
tarha-alpi 

praktnäva Geranium himalayense 
idänkurjenpolvi 

praktrudbeckia Rudbeckiafulgida var. speci- 
osa 
sädepäivänhattu 

praktröllika AchilleafllzenduIina 
kultakärsämö 

prakrveronika Veronica austriaca teucrium 
loistotädyke 

prästkrage Leucanthemum vulgare 
päivänkakkara 

purpurklätt Lychnis coronaria 
harmaakäenkukka 

purpurkvanne Angelica gigas 
jättikarhunputki 

päxibräken Onoclea sensibilis 
helmisaniainen 

randgräs Phalaris arundinacea 
viiruhelpi 

revsuga Ajuga reptans 
rönsyakankaali 

rosenplister Lamium maculatum 
hopeatäpläpeippi 
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rosenbräcka Saxfraga Arendsii 
patjarikko 

rosenkrage Tanacetum coccineum 
punapietaryrtti, punapäivänkakkara 

rosenstav Liatris spicata 
punatähkä 

rödbiadig klippstånds Ligularia clentata 
kallionauhus 

röd kandelaberviva Primula beesiana 
tuoksuesikko 

röd nejlikrot Geum coccineum 
tulikellukka 

röd ,-udbeckia Echinacea purpurea 
kaunopunahattu 

röd snokört Echium russicum 
punarieidonkieli 

röd temynta Monarda didyma 
punaväriminttu 

rörflen Phalaris arundinacea 
ruokohelpi 

sibirisk vallmo Papaver croceum 
siperianunikko 

silkesnäva Geranium cinereum 
harmaakurjenpolvi 

silverarv Cerastium tomentosum 
hopeahrkki 

silverfryle Luzula nivea 
hopeapiippo 

skuggröna Pachysandra terminalis 
varj oyrtti 

sköldpaddsört Chelone obliqua 
konnanyrtti 

smörboll Trollius europaeus 
(niitty)ku!!ero 

spetsmössa Tiarella cordijin'ia 
rönsytiarella 

stjärnflocka Astrantia major 
isotähtiputki 

stjärnklocka Campanula poscharskyana 
tähtikel!o 

strandiris Iris sibirica 
siperiankurjenmiekka 

strutbräken IVlatteuccia struthiopteris 
kotkansiipi  

strålrudbeckia Rudbeckia fidgida var. suii- 
vantii 
sädepäivänhattu 

studentnejlika Lychnis chalcedonica 
palavarakkaus 

svalört Ranunculusficaria 
mukulaleinikki 

svartidocka Campanula pulla 
itävallankello 

svärdslilja Iris pseudaco rus 
keltakurjenmiekka 

sylnarv Sagina subu Iata 
polkuhaarikko 

tigerlilja Lilium lancifolium 
tiikerililja 

toppklocka Campanula glomerata 
peurankello 

tovsippa Anemone sylvestris 
arovuokko 

trift Armeria maritima 
laukkaneilikka 

trädgårdsstormhatt Aconitum cammarum 
tarhaukonhattu 

tuvrör Calamagrostis acutflora 
koristekastikka 

ulleternell Anaphalis trzplinervis 
vil!anukkajäkkärä 

vildaurikel Primula auricula 
kultaesikko 

vintergröna Vinca minor 
pikkutalvio 

vinteriberis Iberis sempervirens 
talvisaippo 

violviva Primulajuliae 
suikeroesikko 

vit fetknopp Sedum album 
valkomaksaruoho 

vårnäva Geranium tuberosum 
mukulakurjenpolvi 
vårtörel Euphoribia cyparissias 

tarhatyräkki 
ängsnäva Geranium pratense 

kyläkurjenpolvi 
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KIELINURKKA 

Kevä Tornioniaaksossa 

N 
yt ko oon ahvatuulen aika niin se oon 
kansa kevätouhuitten aika. 

Ensinä panthaan tietenki lihat ulos 
kuivamhaan. Net  saattavat olja porosta elik-
kä nauvasta ja net panthaan ensinä suohlaan 
joksiki vuorokauveksi, ennenko net ripustet-
haan ulos kuivamhaan joksiki viikoksi. Kui-
vauspaikka pittää olla tuulinen, auringon 
puolela. Liha oon kuivaa, ko se oon kova ja 
musta. 

Kuivaliha oon parasta herkkua tornion-
laaksolaisele! Sitä syöthään puukon päältä, 
leivän päälä ja jokku toppaavat sitä kahvissaki 
ennenko net pistelevät sitä poskheen. ja siittä 
saattaa kansa keittää herkulista kuivalihavel-
liä. Siiheen panthaan lihhaa, vettä, pottuja ja 
riiskryyniä ja sen mennee sitten suurustaa ni-
sujauhoila ios halvaa saaja sakeaman keiton. 

Sitten alethaan kukkia hoitelheen. 
Niishiin vaihetethaan mullat ja niistä otet-
haan oksia. Siemeniä sysithään kruukhuin ja 
purkhiin. Kevä oon oikeastamyön niin täynä 
kasvantia ette vaikka panis keppikappalheen 
muithaan niin se alkaa kasuahmaan. 

Nyt oon kansa tullu pimplauksen aika ja 
monessa paikassa piethään pimppe!ikilpailu-
ja. Laukut täytethään kaiken sorttisilla tava-
roila. Ensinä tietenki pimppelivapa, koukku- 

ja, reivintä toukkia ja jääpori. Porontalja oon 
tietenki kansa hyvä olheen ette oon sopeva is-
tua eli maata ja oottaa ette kala rupeaa. Mut-
ta se oon kansa tähelistä ette oon ruokaa ette 
sitä jaksaa pimplata. 

Se kulluu paljon aikaa ette hunteerata 
missä kalat kulkevat ja millä net pettää syö-
hmään. Jostaki saattaa saaja matheita, hau-
kia, ahvenia, särkiä ja rökhäitä. Muualta saa-
pii kylvettyä kallaa niinku siikaa ja rautua. 
Pimplarilta pannee ahva kasuvet ja posket 
palavat kuumana illan pääle. 

Sitten oon se korjutouhu. Krypiä tyhje-
nethään, vaatheita tuulutethaan, klasit put-
sathaan, kartiinit vaihetethaan, neuvoja py-
hithään mutta kansa seinät ja katot. Viimi-
seksi kluututhaan laattiat. Pirtit haisevat niin 
puhthaale ja friskile. 

Nyt oon kansa hyvä pyykinpeso aika. Vaat-
heet heilutethaan ulos kuivamhaan ja pysyvät 
pehmeinä ja kevähaijusinna pitkhään. Mat-
toja ko pesthään ja panthaan pakkasastheela 
ulos kuivamhaan niin net kylmettyvät aivan 
koviksi, mutta niissä pyssyy fri hyvin eikä 
net färjää ollenkhaan. Ahvatuulessa net kui-
tenki kuivaavat. 

ja jos jääpii aikaa yli, elikkä jos 000 vie-
lä voimia jälkhiin korjuitten, niin sitä ottaa 
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Inga-Britt Uusitalo 

parkkarin ja lähtee sillä puottelheen hyvässä elikkä kovila tolila ja nauttivat aurinkosta ja 
huilussa niin pitkhään ette kryysipiili käypii piiain tekevät valkean ja paistavat kepinno-
ja pillaa kelin. Jokku hyppäävät sivakoitten kassa fläskiä elikkä makkarraa ja keittävät no-
pääle, appelsiini plakkarissa elikkä laukku kipannussa kahvia. 

	

sölässä. Net  hihtovat väylää myön, hangela 	Kyllä soon hauska tämä ahvatuulen aika! 

Kuiva lihavel Ii 

Suunile i kg kuivaa lihhaa 	 mässä veessä. Liha laitethaan kiehum- 
1 vettä 	 haan kylhmään vetheen ja saapii kiehua 

10-12 pottua 	 niin pitkhään ette se oon kypsä. Vahto 
3/4 dl riiskryyniä 	 joka tullee pääle otethaan pois. 
Suolaa maun mukhaan 	 Lihoitten seuhraan panthaan riiskryy- 
2-3 dl maitoaja suunile 1 rI nisujauhoa, niä ja kuoritut potut. Ko potut alkavat 
suurusthaan. 	 kypsymhään, keitto suurustethaan ja vii- 

misthään keitosta maistethaan suola. 
Kuivattu poronliha jaethaan kappal- 

	

heishiin ja liotethaan jonku tiiman kyl- 	 Inga-Britt Uusitalo 
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KIELINURKKA 

Inga-Britt Uusitalo & Anneli Mäkinen 

Kieliohjeihman sanoja 

Mistäs sana nisu tul!ee ja mitäs se mer-
kittee Saria oon vanhaa ja merkittee 
vehnää, mutta se saattaa kansa olla 

pulla ja vehnänen niinku esimerkiksi "Kah-
via ja nisua' 

Tornionlaaksossa sanothaan nisua ko pu-
huthaan ylheisesti kahvinisusta mutta se saat-
taa kansa olla pikkunisuja elikkä jästinisuja 
ios sitä halvaa paremin selostaa mistä oon 
kyse. Pikkunisut oon pikkukakot ja jästini-
sut oon pullat elikkä pyötkyt tehty jästitai-
kinasta ja joka oon leivottu nisujauhhoin. 
Nisujauho oon vehnää elikkä leipävehnää 
(Triticum aestivum) ja siittä leivothaan niin 
ruokaleipää ko kahvinisuja ja sitä käytethään 
kansa ruanlaithoon niinku vellin suurusta-
misheen, klimphiin ja pasthaan. 

Vehnäl NisujauholVehna 

Sana vehnä essiintyy itämerensuomalaisis-
sa kielissä suomenkielen lisäksi ainuasthaan 
inkerissä ja kaijalassa. Mordvassa se oon vis, 
viiä ja tseremississä wiita. Estinkieleksi, kar-
jalankieleksi ja vatjankieleksi vehnä oon nisu. 

Alun perin nisu sana saattaa olla lähtösin 
sanasta nisä, joka alkujans olis tarkottannu 
makupallaa. 

Pyötky-sanan synonyymiä oon jästinisu, 
pintilö, pullaleeta, längripulla, tankonisu ja 
pytky. 
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Kampanisu oon sama ko Saarnamiesten 
nisu elikkä Paakelsi ja net leivothaan kansa 
nisujauhoista. Pikkukakot oon samat ko pik-
kunisut. 

Ahva- elikkä affa-sana 

Tornionlaaksossa käytethään paikotellen san-
naa ahva elikkä affa. Sanothaan esimerkiksi 
ette ahva/affa oon pannu kasuvet ja sillä mej-
nathaari ette aurinko oon antanu kasuville fä-
nä jälkhiin ulkoilman. 

Karjalankielelä "ahva" elikkä "ahava", 
riippuen paikalisesta murtheesta, tarkottaa 
kylmää, kuivaa kevätuulta. 

Siksi "ahvapäivä" tarkottaa purevaruulis-. 
ta päivää. Siittä oon johotettu sana "ahvas", 
joka tarkottaa pakkasenpuremaa. Ko kalasta-
jan iho ahvoituu merelä, niin iho tullee kra-
heaksi ja pruuniksi. Ahvoituminen merkit-
tee kansa ette oon päivä pannu elikkä ette iho 
oon rohtunu. 

Tämän teonsanan kantana oon ahava. Se 
tarkottaa olletikki kevväilä puhaltavvaa kui-
vaa ja navakkaa tuu!ta, tuulista ja aurinkosta 
mutta kylmää kevä-i!maa, paikotellen murt-
heissa kansa kuumaa, kuivaa aikaa kesälä. OD 



KIELI JA KUITTVURI 

Simon Niva 

Pakkoreisu 

R
eisaaminen oon paras koulutus jälkhiin 
yniversiteetin, joku sano kerran. Vain 
onkos se tekosyy rahanhaaskaamisheen 

sen siihaan ko ette olla kotona, tehjä töitä ja 
maksaa veroja... 

Ko mie aloin opiskelheen korkeakoulussa 
niin mulla oli kuva valmis. Tämä lukuelämä 
pitäs mennä kätevästi ja sitten hopusti töi-
hiin ja tienasthiin. Reisaaminen ej oiiu silloin 
kartala. Korkeakoulun aikana tapahtu niin, 
ette mie tulin othaan ossaa Luulajan Tekni-
sen Yniversiteetin, LTU:n perintheestä, mis-
sä yks puualanoppilas lähtee puoleks vueksi 
vaihto-oppilhaaksi Virginia Tekille, Ameriik-
haan missä kansa oon puuosasto. 

Aivan niinku muissaki paikoissa maa-
ilmaa, tämä oppilasmäärä oli aika pieni. Se 
oon oikeastamyön kummaa, ette innostus 
puutekniikhaan oon niin pikkunen. Aivan 
tässä meän pitkäomasessa maassa oon 87 mil-
jaartia puuta pystössä ja sitä paitti met olema 
rakentanheet vähän mitäki puista, siittä saak-
ka ko mer saima käet ja sormet. 

Mie sain kuitenki huonekaveriksi Danie-
hin, Ecuadorista lähtösin, ja tuttavuuspiihriin 
kuulu siis latinolaisia mutta kansa Ameriika-
laisia ja ihmisiä muualta mailmaa. Samana 
syksynä, keskelä euforiita ette kohata muita 
ihmisiä, mie totesin surulisesti ette mie en 
tule koskhaan kerkiähmään käyvä kaikis- 

sa mailman maissa. Muhla ej ole koskhaan, 
ej silloin eikä nyt, ollu semmonen tavoite, 
mutta se oli kuitenki uusi ajatus mulle. 

Jälkhiin seittemän korkeakouluvuotta mie 
huomaan ette matkustamisella, yksin elikkä 
porukassa oon plyssät ja miinykset. 

Yksin sie kohtaat paljon enämpi ihmisiä 
koska sie olet enämpi ekstrovertti ja semmo-
sessa reisussa ei mene muihiin kyllästyä ko 
sinhuun itheen. Porukassa taas oon enämpi 
suunittelua ja aivan eri turvalisuus. Se oon 
kansa aika hauska olla yhessä muitten kansa 
jokka saattavat sinun kansa jakkaa kokemuk-
sia, sillä niistä ihmisistä mitä sitä kohtaa rei-
suila, tullee usseimiten vain tilapäisiä tuttuja. 

Tentti reisaamisessa saata olla ette paskan-
taa houshuin Kiinassa, tulla huijatuksi Kam-
bodjassa elikkä haastaa adrenaliiniä Uuessa 
Zeelandissa. Vain onkos se ette saaja uusia re-
ferensiä siiheen mailhmaan missä met elämä 
ja olema kotona? 

Mie uskon ette se oon hyvä kokea kult-
tuurikrokkia ja hullunkurisia vasthoinkäyn-
tiä niin ette mukavuus-svääri vennyy. Sihloin 
oon enämpi tihlaa rehjä suuremat tansipyöris-
kelyt ko sitä tansaa etheenpäin elämässä. 05 

Sivili-insinööri puualala, lähtösin Pajalasta 
mutta nyt asukas Skellefteåssa 
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kortfattat om innehållet 

4 Satu Gröndahl, docent i finsk-ugriska 
språk vid Uppsala universitet, skriver 
om språkets och identitetens betydelse 
i sverigefinsk litteratur. Gröndahl pre-
senterar både tidig sverigefinsk litteratur 
från 197o-taiet och senare års författare. 
Tecknaren Markku Huovila illustrerar 
tidskriftens huvudartikel. 

9 Kieliviestis tidigare chefsredaktör Han-
nele Ennabs artikel om parenteser och 
andra skiljetecken avslutar tidskriftens 
serie om skiljetecken. 1 artikeln ingår en 
kortare ordlista. 

12 Satu Gröndahl och Raija Kangassalo pre-
senterar det sverigefinska litteraturpriset 
"Kaisa Vilhuinen -palkinto" och årets 
pristagare Tiina Laitila Kälvemark. Käl-
vemark fick priset för sin novellsamling 
Kadonnut ranta (Försvunnen strand). 

13 SVT:s journalister Emma Eirto och Jaa-
na Johansson presenterar en annan pris-
tagare, Eija Sarinko, som belönades med 
årets sverigefinska journalistpris "Murve-
ii". 

14 Forskaren Riitta Eronen vid Centralen 
för de inhemska språken i Helsingfors 
presenterar tio finska nyord. 

15 Henna Leskelä, student vid Tammerfors 
universitet, var praktikant vid Språkrådet 
under hösten zosa. Hon kåserar om sina 
erfarenheter från Sverige och Språkrådet. 

17 FD Anu Karjalainen från Basels universi-
tet beskriver språklig variation i emigre-
rade finnars språkbruk. 

20 Henna Leskelä, student vid Tammerfors 
universitet, skriver om vilka rekommen-
dationer som finns för punktlistor och 
vad man bör tänka på när man samman-
ställer sådana. 

23 Journalisten Taneli Männikkö beskri-
ver i sin kolumn egna erfarenheter om 
flerspråkighet. 1 hans familj talar man 
tre språk: pappan talar finska, mamman 
engelska och i förskolan är svenska det 
gemensamma språket. 

24 Specialforskaren Sirkka Paikkala från 
Centralen för de inhemska språken i 
Helsingfors presenterar boken Pariisis-
ta papukaijannokkaan - suomenkieliset 
ulkomaiden paikannimetja niiden vie-
raskieliset vastineet. Boken handlar om 
finskspråkiga exonymer och deras namns 
på ursprungsspråket. 

26 Henna Leskelä sammanställde under 
sin praktiktid även en lista över perenna 
trädgårdsblommor. 

30 Språkarbetaren Inga-Britt Uusitalo skri-
ver om våren i Tornedalen på meänkieli. 

32 Tillsammans med Anneli Mäkinen be-
rättar Inga-Britt Uusitalo också om någ-
ra ords betydelse och etymologi. 

33 Civilingenjören Simon Niva skriver om 
sina studier, resor och kulturkrockar på 
meänkieli. 
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SISÄLLYS 

3 Päätoimittajalta: Kielineuvoston ja Kieliviestin kuulumisia 

ja vähän muutakin 

4 Algotsin orjista uudisruotsinsuomalaisiin - kieli ja identiteetti 

ruotsinsuomalaisessa kirjallisuudessa Satu Gröndahi 

9 Lyhyesti neljästä välimerkistä Hannele Ennab 

12 Kaisa Vilhuinen -palkinto Tiina Laitila Kälvemarkille 

Satu Gröndahl ja Raija Kangassalo 

13 Murveli-palkinto Eija Saringolle Emma Eirto ja Jaana Johansson 

14 Uudissanoja Riitta Eronen 

15 Kieliä, kaihoa ja kohtaamisia Henna Leskelä 

17 Monenlaisia suomen kieliä Anu Karjalainen 

20 Luetelman muotoileminen Henna Leskelä 

23 Kolumni: Kun rauta on kuumaa Taneli Männikkö 

24 Pariisista Papukaijannokkaan 

- kirja utkomaiden paikannimistä Sirkka Paikkala 

26 Pieni perennaluettelo Henna Leskelä 

30 Kevä Tornionlaaksossa Inga-Britt Uusitalo 

32 Kieliohjelhman sanoja Inga-Britt Uusitaloja Anneli Mäkinen 

33 Pakkoreisu Simon Niva 

34 Kortfattat om innehållet 



Språl<rådets svenskfifl5k0 
SoCialord!ista  
!Kiefineuvosf0  ll  
ru ofsa la is - Suam ola me0  
Sosiaalialon SOflasfo 

0 

Avsändare: 
	

PORTO BETALT 

Kieliviesti 

Språkrådet 

Box 20057 

104 60 Stockholm 

Kielineuvoston ruotsalais-suomalainen 
sosiaalialan sanasto 

Iuo yhtenäisyyttä ruotsinsuomalaiseen 

termistöön 

on hyödyksi niln kotona kuin työpaikalla 

käsittää flOifl 3700 hakusanaa 

sisältää suomalais-ruotsMaisen hakemis-

ton 

ilmestyi eokuussa 2011 

maksaa 200 kr + postikulut. 

Sosiaalialan sanaston voi ostaa Kielineuvos-

tosta. 

Puhelin 08-455 4220 (kb 9-12), sähköposti-

osoite neuvonta@kielineuvosto.se  


