
Teemana lapsetja nuoret: 

Suomessa ei oo gettoja 

Ruotsinsuomalaisista nuorista 

I(iel iviestl 
Suomi ja meän kjell Auotsissa 2 • 2013 

ruotsinsuomalaisiksi aikuisiksi 

ok 



1(*iel*iv*iesfl 
Suomi ja meänkieli Ruotsisso 2 • 2013 

Ilmestyy kolmesti vuodessa. 

Tilaushinta vuonna 2013 Ruotsissa: 200 kr (sis. alv:n) 

Tilaushinta vuonna 2013 ulkomaille: 280 kr (sis. alv:n) 

Päätoimittaja 	Runa Heikkilä 

Toimituskunta 	Iris Honkala 

Raija Kangassalo 

Anu Muhonen 

Taneli Männikkö 

Inga-Britt Uusitalo (meänkieli) 

Ulkoasu Mikael Nyberg 

Postiosoite Kielineuvosto, Box 20057, 104 60 Stockholm 

Katuosoite Alsnögatan 7 

Puhelin 08-455 42 20 (kb 	9-1 2) 

Sähköposti neuvonta@kielineuvosto.se  
(myös tilaukset ja osoitteenmuutokset) 

Verkkosivusto www.kielineuvosto.se  

ISSN 0280-350X 

Lehden aineisto on vapaasti käytettävissä, mutta lähde on mainittava. 

Kirjoittajat vastaavat tekstiensä sisällöstä itse. 

Kielineuvosto 

Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos 

]NSriTUTET FOR SPRAK OCH FOLKMINNEN 

1! Språkrådet 
Paino: Lenanders Grafiska AB 



p ä ä t o i m i t t a j a l t a 

Synkät pilvet varjostavat Kielineuvos- 
toa mutta Pilvi on hyvin tervetullut 

H 
yvä lukija! Kerron Kielineuvoston 
vähemmän hauskat kuulumiset heti 
alkuun ja hauskemmat sitten lopuk-
si. 

Kielineuvosto on osa Kielen ja 
kansanperinteen tutkimuslaitosta, jossa työs-
kentelee noin 100 henkeä. Virastomme on jo 
pitkään kärsinyt taloudellisista vaikeuksista, 
koska kiinteät kustannukset (tässä tapauk-
sessa lähinnä toimitilamaksut ja palkat) ovat 
aivan liian suuret käytettävissä oleviin varoi-
hin verrattuna. Nyt tilanne on niin paha, 
että on ryhdyttävä melko suuriin toimiin. 
Kuten Språktidningen-lehtikmn on raportoi-
nut, asiaa selvittäneet konsultit ehdottavat, 
että laitoksen toimipaikat Uumajassa ja Lun-
dissa lakkautetaan ja että vähintään Ta virkaa 
lakkautetaan. Mukana näissä 12 virassa ovat 
täyttämättä olevat virat (virkoja ei viime vuo-
sina ole täytetty esimerkiksi jonkun jäätyä 
eläkkeelle), mutta toisaalta moni laitoksen 
työntekijöistä tekee osa-aikatyötä, joten ios 
irtisanomisia tulee, työnsä menettävien hen-
kilöiden määrä saattaa olla suurempi kuin 12. 

Varsinaisia päätöksiä odoramme syksyllä. 
Mutta hyviäkin uutisia on. Kuten jo vii-

me numerossa kerroin, Kielineuvosto saa uu- 

den suomen kielen huoltajan. Virka on to-
sin vain osa-aikainen ja määräaikainen ensi 
vuoden loppuun. Filosofian kandidaatti Pilvi 
Mattila aloittaa työnsä syyskuun alussa. Nyt 
meitä suomen kielen huoltajia on siis kolme. 
Mattila on meistä kolmesta nuorin ja tuokin 
tervetullutta nuorempaa näkökulmaa kielen-
huoltotyöhön. 

Lapset ja nuoret ovat myös Kieliviestin 
tämän numeron teema. Kuu!ostaa kliseeltä, 
mutta on tosiasia, että lapsissa ja nuorissa 
on tulevaisuus, varsinkin suomen kielen tu-
levaisuus Ruotsissa. Suornen kieleen onkin 
panostetru ilahduttavasti, muun muassa El-
ytä enemmän -hankkeen ja Kielipaketmn 

avulla. Näitä hankkeita esitellään tässä nu-
merossa. Myös ns. revitalisaatioavustuksissa, 
joiden jakamisen Kielen ja kansanperinteen 
tutkimuslaitos ja Kielineuvosto ovat saaneet 
toimeksiannoksi, panostetaan nimenomaan 
lapsimn ja nuoriin. Toivotaan, että hankkeet 
tuottavat tulosta ja että suomi, meänkieli ja 
muut Ruotsin kansalliset vähemmistökielet 
"nousevat uuteen kukoistukseen". 

Runa Heikkilå 
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SUOMEN KIELEN TUTKIMUSTA 

AnuMuhonen 

Suomessa el oo gettoja: 

suomaa isen rap 

-musilkin gobaaeista ja paikaHisista piirteistä 

H
iphop-kulttuuri on globaali, urbaa-
ni nuorison alakulttuuri, joka nu-
kyy kaikkialla maailmassa. Tutkija 

Alistair Pennycookin mukaan globaaliin 
hiphop-kulttuuriin kuuluvat ns. transkult-
tuuriset flow't (transcultural fiows) eli tavat, 
joilla hiphop-kulttuurin erilaiset ilmentymät 
ja muodot liikkuvat, muuttuvat ja tulevat 
uudelleen käyttöön, kun alakulttuuriin lut-
tyviä uusia identiteettejui luodaan ja ilmais-
taan eri puolulla maailmaa. Nuoret ilmaisevat 
hiphop-kulttuuriin kuulumista mm. pukeu-
tumalla tietyllä tavalla, harrastamalla break-
dancea, maalaamalla graffiteja ja toimimalla 
DJ :na. Hiphop-kulttuuruin kuuluu olennai- 

sesti myös rapmusuikki. Nuoret ympäri maa-
ilman ilmaisevat erilaisia globaaleja ja paikal-
lisia identiteertejä rapmusiikin avulla. 

Olennainen osa hiphopin alakulttuu-
ria on myös siihen liittyvä kielenkäyt-
tö ja se, millä tavalla kuuluminen ala-
kulttuuriin ilmentyy kielellisesti. Onkin 
mielenkiintoista tarkastella, millä taval-
la suomalaisesta rapmusiikista puhutaan. 
Rap on suosittua myös Suomessa. Suoma-
lainen rap-artisti kertoo radiohaastattelussa: 
"Rap on uusi rock. Näkyvyydellään, muodil-
laan ja musiikillaan rap saavuttaa enemmän 
ihmisiä kuin mikään muu musuikkityyli tällä 
hetkellä. Suomessakin lähes joka vuikonlop- 

4 KELIVIESTI 2.2013 



Piirros: Markku Huovila 
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pu ja viikko järjestetään alan battle-bileitä, 
muotinäytöksiä ja keikkoja". Rap on puhujan 
mukaan saavuttanut suomalaisessa yhteis-
kunnassa sen suositun erikoisaseman, joka 
rockmusiikilla oli aiemmin. Hiphopkult-
tuuri ja rap eivät ole enää vain amerikkalaisen 
alakulttuurin i!miö; niistä on tullut vä!ineit, 
joiden avulla globaali nuoriso kaikkialla maa-
ilmassa ilmaisee ja iuo myös omia paikallisia 
hiphop-identiteettejä. 

Timä artikkeli tarkastelee nuorisoradio-
keskusteluja, joissa teemana on suomalainen 
rapmusiikki ja hiphop-kulttuuri, ja keskittyy 
siihen, mi!Iä tavalla erilaisia rap-identiteettejä 
ilmaistaan suomenkielisten nuorisoradio-oh- 

jelmien radiojuonnoissa, haastatteluissa tai 
radiokanavalla soitetun ja kuu!!un suoma!ai-
sen rapmusiikin sanoissa. Tarkastelen rapmu-
siikkiin liittyviä keskusteluja erityisesti gb-
baalisuuden ja paikallisuuden lähtökohdista. 

Rapmusiikin globaalista sanastoa 

Seuraavassa nuorisoradiojuonnossa toimitta-
ja esittelee kanavalla soitettavan rapmusiikki-
kappaleen näin: "Nyt on Timberland-kenki-
en aika pistää oikein kunnon lökäpöksyt ja 
sanoa että YO YO WAZZ UP vuorossa on 
nimittäin suomi räppäri mutta englannik-
si vinkuileva Redrama Hang it up YO YO 
YO." Rapin gbobaalinen ominaisluonne nä- 
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kyy mm. rapille tyypil!isen sanaston käytössä 
myös suomenkielisissä radiokeskusteluissa. 
Radiojuontaja käyttää rap-tyylille tyypilli-
siä huudahduksia, kuten "YO YO" ja eng-
lanninkielistä "WAZZ UP", jotka liittävät 

suomenkielisen 
radiopuheen 
rapin 	globaali- 

Suomalainen 	 seen yhteyteen 
ja alakulttuuril- 

erikoispuirre on se, 	le 	tyypilliseen 

että Suomessa 	kansainväliseen 
kielenkayttoon. 

tehdään rapmusiikkia 	Hiphop-kulttuu- 
rin piiriin kuu- 

paikallismurteilla. 	luvat harrastajat 
kaikkialla maa- 
ilmassa puhuvat 

samalla tyylillä, ja näiden englanninkielisten 
globaalien ilmaisujen käyttäminen tekee pu-
heesta tyylillisesti rapmusiikille tyypillistä. II-
maisuja ej myöskään käännetä muuten suo-
menkielisessä keskustelussa. 

Esimerkissä on myös muuta globaalille 
hiphop-kulttuurille tyypillistä kulttuurista 
referenssiä eli flow'ta. Juontaja viittaa esimer-
kiksi hiphop-kulttuurille tyypilliseen tapaan 
pukeutua. Kun hän sanoo "nyt on Timber-
land-kenkien aika" hän implikoi, että Tim-
berland on rapmusiikin harrastajille tyypil-
linen vaatemerkki. On myös tavallista, että 
hiphopparit pukeutuvat ylisuuriin roikkuviin 
housuihin, minkä juontajan viittaus "pistää 
oikein kunnon lökäpöksyt" myös vahvistaa. 
Hiphop-identiteettiä ilmaistaan keskusteluis-
sa sekä sanastollisesti että viittaamalla alakult-
tuurille tyypilliseen pukeutumistyyliin. 

Omien hoodien murrerappia 

Olennainen osa jokaisen rap-artistin iden-
titeettiä on "oma hoodi" (hood, neighbour-
hood) eli paikallinen maantieteellinen alue, 
johon hän kuuluu ja josta hänen musiikis-
saan ja sanoituksissaan kerrotaan. Myös kes- 

kusteluissa, jotka liittyvät suomalaiseen rap-
piin, on useita viittauksia alueellisuuteen. 

Olennainen teema suomalaisessa rapmu-
siikissa on alueellinen rapmusiikki, jota teh-
dään eri puolilla Suomea. Tavallista on myös, 
että rapmusiikkia tehdään suomen aluemur-
teilla. Seuraavassa esimerkissä ruotsinsuoma-
laisella nuorisoradiokanavalla vieraileva DJ 
viittaa kahteen suomalaiselle napmusiikille 
ja hiphop-kulttuurille tyypilliseen ilmiöön 
"omaan hoodiin" ja "murrerappiin": "Seuraa-
vaksi mun omien hood ien murrerappia Tam-
pereen Rollolaisilta eli Herra Hanelta ja henk-
kohtaiselta ryyppykaveriltani Herra Sopalta." 
Viittaus omaan hoodiin ja siellä puhutta-
vaan aluemurteeseen ilmaisee sen, että DJ 
kokee tieryn paikallisen alueen "omaksi hoo-
dikseen". DJ viittaa Herra Haneen ja Herra 
Soppaan "Tampereen rollolaisina", mikä tar-
koittaa sitä, että rap-artistit asuvat Tampe-
reella mutta ovat kotoisin Rovaniemeltä eli 
"rollosta". Samalla DJ vahvistaa, että tämä 
alue on myös hänen oma "hoodinsa". Ej ole 
väliä, kuuluuko rap-artisti New Yorkin Bron-
xiin val"Tampereen rollolaisiin"; jokaisella 
rap-artisrilla on oma "hoodinsa". 

Mielenkiintoinen suomalaisen rapin en-
koispiirre on se, että Suomessa tehdään rap-
musiikkia erilaisilla paikallismurteilla. Rova-
niemeltä kotoisin olevat rap-artistit tuovat 
esille pohjoissuomalaista identiteettiään te-
kemällä lauluja omalla paikallismurteellaan. 
Murrepiirteet kuuluvat myös Suomesta vie-
railulla olevan DJ:n puheesta. Suomalaisen 
rapmusiikin kielessä yhdistyvät siis globaali-
set englanninkieliset kielen piirteet mutta sa-
malla myös paikallinen tapa puhua ja käyttää 
kieltä. 

Suomessa ci ole gettoja 

Suomalainen rap kuvastaa suomalaista yh-
teiskuntaa ja kulttuunia. Seuraavassa aineis-
to-otteessa kerrotaan suomalaisen rap-aihei-
sen nuorisoelokuvan teemoista: "Me kyllä 
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riisuttiin tää elokuva kaikesta semmosesta 
MTV rap meiningistä tai semmosesta tosi-
asia on se että Suomessa el oo gettoja Suomes 
ej oo drive by shootingeja sit siitä on paha 
tehä leffaa semmo- tai tämmösestä e!ikkä kyl 
me pyritiin mahdollisimman uskottavaan ja 
aitoon ilmasuun." 

Suomalainen rap-maisema eroaa globaa-
lista Musiikkitelevision tarjoamasta rap-elä-
mänpiiristä. Amerikkalaisista elokuvista tuttu 
ns. gangsta rap -todellisuus ej kuvaa autent-
tista suomalaista rap-ympristöä ja -elokuvaa. 
Suomalaisen rapista kertovan elokuvan on 
peilattava sitä paikallisuutta ja todellisuutta, 
johon elokuvan tarina ja tapahtumat sijoit-
tuvat. Elokuvan on myös oltava uskottava ja 
aito, kuten haastattelusta kiiy ilmi, ja koska 
Suomessa el ole gettoja, suomalaista rap-elo-
kuvaa ej voi gettoon sijoittaa, vaikka monet 
kansainväliset rap-elokuvat niihin sijoittu-
vatkin. Rap-kulttuurin kuvauksen täytyy 
olla autenttista ja aitoa, minkä takia se myös 
eroaa Musiikkitelevision esittämistä rap-ym-
päristöistä. Tämä esimerkki kertoo rapmu-
siikin paikallisuudesta ja autenttisuudesta; se 
kietoutuu todellisiin asiolhin ja siihen kult-
tuuripiiriin, josta se kertoo. Kulttuuriero 
havainnollistuu myös kielellisesti. Gangsta 
rapin ilmiöt "getto" ja "drive-by-shooting" 
ilmaistaan englanniksi, koska sanat liitetään 
vahvasti englanninkielisen rapin elämänpii-
run. 

Globaalinen ja paikallinen kohtaavat 
rapmusiikissa 

Tavallista suomalaiselle rapmusuikille ja siitä 
käytäville keskusteluille on, että globaalisuus 
ja lokaalisuus vaikuttavat yhdessä: globaali-
set ja paikalliset piirteet luovat yhdessä sen, 
mikä suomalaiselle rapmusiikille on tyypillis-
tä. Havainnollistan tätä analysoimalla lyhyen 
esimerkin suomalaisen Avain-nimisen rap-ar-
tistin laulusta Roihuvuori ja laulun kielestä: 

"edustaa valkost stashii 
Roihis valkost trashii 
kaikille UG hoppareille Alkosta slashji 
arabi, somali, vietnamilainen tai negro 
kaikki yhes, itä-stadin possess spreijaa metroo 
spreijaa joka vitun snobin plikki, iskee paniikki 
äijä pelkäi puhetta, se on vitun weakkii" 

Laulussa on rapille tyypillinen pollittinen 
sanoma. Siinä implikoidaan, että Roihuvuo-
ressa vallitsee poliittinen vastakohtaisuus: 
suomalaisiin poliitikkoihin viitataan nimellä 
"valkost stashii" (white stash), mikä tarkoit-
taa hienoja, va- 
rakkaita ihmisiä 
mutta 	jatke- 
taan, että Roi- 	Suomalainen rap- 
hiksessa (Roi- 
huvuoressa) he 	maisema eroaa 
ovat "valkoist 
trashii" 	(whi- 	globaalista rap- 

te trash). Tämä 	elämänpiiristä. 
vastakohtaisuus 
välittää viestin, 
että alueella on 
vain vähän kunnioitusta hienoja, varakkaita 
ja parempiosaisia ihmisiä kohtaan. 

Laulu ej paljasta suoraan, missä Roihu-
vuori sijaitsee, mutta laulun kulttuurisidon-
nainen sanasto antaa siitä vihjeitä. On suo-
malaista kulttuuritietoa, että "Alko" viittaa 
suomalaiseen liikkeeseen, josta vol ostaa 
alkoholia. On yleisesti tiedossa, että Hel-
sinki on ainoa Suomen kaupunki, jossa on 
metro. "Spreijaa metroo" eli maalata graffitia 
metrossa sijoittaa laulun jonnekin Helsingin 
alueelle. Viittaus "itä-stadin posseeen" sijoit-
taa laulun myös Helsingin alueelle. Helsin-
gin slangista on tuttua, että "stadi" tarkoittaa 
Helsinkiä, ja tästä syystä Roihuvuori sijaitsee 
jossakin Helsingin itäpuolella. Kun laulus-
sa mainitaan, että "arabi, somali, vietnami-
lainen tai negro kaikki yhes", viitataan siinä 
myös alueen supermoninaisuuteen eli siihen, 
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että alueella vaikuttavat ja yhdistyvät monis-
ta eri taustoista olevien ihmisten elämänpii-
nt. Roihuvuori kuvataan monikulttuunisena 
alueena. Globaali transkulttuurinen flow, 
graffiti, jonka maalaamiseen laulun mukaan 
kaikki yhteistyössä osallistuvat ("kaikki yhes 
itä-stadin posses spreijaa metro") 1iittäi lau-
luri myös globaa!iin hiphop-kulttuunille tyy-
pilliseen toimintaan. 

Suomalaisen rapmusiikin kielestä 

Artikkelini ensimmäisessä esimerkissä viita-
taan suomalaisen rapmusiikin kieleeni. Ra-
diojuontaja kertoo, että kyseessä on "suomi-
rappari mutta englanniksi vinkuileva Red-
rama". Redrama, vaikka onkin suoma!ainen 
rap-arnisti, tekee siis musiikkia englanniksi. 
Samalla ilmaisu kuvaa hyvin suomalaisen 
rapmusiikin ominaispiirteitä. Radiokeskuste-
luiden perusteella suomirap on monikielistä 
ja monimuotoista. Suomalaista rapmusiikkia 
tehdään suomeksi, englanniksi ja ruotsik-
si. Erityistä Suomessa on, että siellä tehdään 
rapmusiikkia myös aluemurteilla. Siksi mo-
net rap-artistit ilmentävät omaa "hoodiaan" 
sekä kertomalla siitä että tekemällä musiik-
kia omalla paikallismurteellaan. Suornessa 
on myös tuotettu vähemmistökielistä rap-
musiikkia, esimerkiksi saamen kie!e!lä. Myös 
kansainvälisesti tunnettu viittomakielinen 
rap-artisti Signmark on Suomesta. 

Kuten Roihuvuori-esimerkki havainno!-
listaa, on suomenkielinenkin rapmusiikki 
hyvin monimuotoista. Siinä yhdistyvät mm. 
globaaliset rap-ku!ttuurin termit ja monikie-
liset kielenainekset "UG" (underground), 

Helsingin alueen slangin piirteet "snobi" tai 
"stadi", suomen kieleen mukautetut trendik-
käjit lainasanat "weakkii" (weak) tai "trashii" 
(trash), nuorisoku!ttuuniin liittyvät sanat 
"spreijaa"(spray) tai "hoppari", puhekielelle 
ja erityisesti nuorison puhekielelle tyypilliset 
piirteet, kuten esimerkiksi lähes diskurssipar-
tikkelin tehtävää nykykielessä palveleva kiro-
sana "vittu" ja esimerkiksi paikkaan viittaava 
11 

posse 

Lopuksi 

Suomalaisessa rapmusiikissa ja hiphop-kult-
tuurissa on piirteitä, jotka ovat globaaleja 
mutta on myös ainesta, jonka voi ymmärtää 
vain paikallisista lähtökohdista. Suomalaises-
sa rapmusiikissa ja hiphop-ku!ttuunissa yh-
distyvät alueel!iset ja paikalliset suomalaiseen 
kulttuuriin liittyvät ilmiöt ja teemat sekä mo-
net kansainväliset globaalisesti tunnetut rap-
musiikin i!mentymät. Globaa!isuus ja paika!-
!isuus näkyvät enityisesti monimuotoisessa 
sanastossa, jota suomalaisen rapmusiikin ja 
hiphop-kulttuurin piinissä käytetään. Monet 
asiat siirtyvät suomalaiseen rap-keskuste!uun 
suoraan rapin globaalisesta kontekstista ja 
ovan siitä syystä englanniksi. Suomalaiseen 
ku!ttuuniin liittyvät asiat kielentyvät erilaisilla 
tyyleillä ja suomen kielen genrei!lä. Suoma-
laisessa rapmusiikissa yhdistyvät nikas kiele!-
linen, kulttuunillinen ja sosiokulttuuni!linen 
indeksikaalisuus, joiden avulla identiteettejä 
ilmaistaan. iJ 

Kirjoittaja on Tukholman yliopiston suomen 
kielen osaston tutkjaja opettaja. 
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Suvaitsevaisuus - itsestäänselvyys? 

S
uvaitsevaisuus nousee monesti yhreis-
kunnallisessa keskustelussa yhä uu-
delleen esiin, mikä herättää minussa 
hämmennystä. Miten Facebookin ja 
älypuhelimien aikakaudella joudum-

me edelleen muistuttamaan suvaitsevuudes-
ta, erilaisuuden hyväksymisestä? Me olemme 
kaikki ihmisiä, lapsia, lapsenlapsia, suoma-
laisia, ruotsalaisia, ruotsinsuomalaisia, pit-
kiä, lyhyitä ja niin edelleen. Kaikilla on oma 
paikkansa maailmassa, ja se on meidän kaik-
kien hyväksyttävä. Suvaitsevaisuus vaatii kui-
tenkin pohdintaa ja itsekritiikkiä. Kohtelen-
ko muita ihmisiä niin kuin haluan muiden 
kohtelevan minua? Olenko asettanut itseni 
vieraan saappaisiin, valkeista purjehdussaap-
paista multaisiin Nokioihin? 

Ruotsinsuomalaisten nuorten liitto on 
kaksikielinen, poliittisesti ja aatteellisesti si-
toutumaton lasten ja nuorten harrastus- ja 
etujärjestö. Liittomme pyrkii toimimaan 
suvaitsevaisuuden ja muiden tärkeiden ar-
vojen puolustajana ruotsinsuomalaisen vä-
hemmistöri nuoremman väen keskuudessa. 
Liittomme hallitus pyrkii kehittämään ja 
laajentamaan tapahtumien kirjoa niin, että 
se houkuttelisi mukaan yhä useampia lap-
sia ja nuoria Ruotsissa. Liittomme toivottaa 
tervetulleiksi kaikki kansallisuuteen, kieleen, 
ihonväriin, kulttuuriin tai maailmankatso-
mukseen katsomatta. Haluamme toimia foo- 

rumina sekä tukiverkkona jäsenillemme. Ke-
hitymme jatkuvasti, niin liittona kuin ihmi-
sinä. Luokaamme siis yhdessä yhä vahvempi 
ja suvaitsevaisempi liitto lapsille ja nuorille! 

Kuka minä olen ja mihin minä kuulun? 
Nämä ovat merkittäviä kysymyksiä ihmi-
sen elämässä, erityisesti nuoruuden vuosina. 
Kielellä on erityisen tärkeä rooli juuri ruot-
sinsuomalaisen vähemmistön keskuudessa. 
Vaikka vähemmistömme on Ruotsin suu-
rimpia ja myös yksi Ruotsin kansallisista vä-
hemmistöistä, on suomen kieltä ylläpidettä-
vä aktiivisesti rikkaan kielen säilyttämiseksi, 
myös tuleville sukupolville. Vähemmistöön 
kuuluminen saattaa tuoda mukanaan myös 
muita haasteita. Nuori tarvitsee runsaasti 
tukea perheeltään ja ystäviltään pystyäkseen 
kohtaamaan nämä haasteet. Ruotsinsuoma-
laisten nuorten liitto voi toimia osana tätä 
tärkeää tukiverkkoa, jonka avulla nuori pys-
tyy tapaamaan muita nuoria, osallistumaan 
tapahtumiin, keskustelemaan, kyselemään 
ja viimeisenä, mutta ej vähäisimpänä asiana, 
ystävystymään. Yhdessä olemme vahvempia. 

Johannes Härri 

Kirjoittaja on Ruotsinsuomal'aisten nuorten lii-
ton puheenjohtaja. 
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VÄ HEM MI STÖ Kl ELI TYÖTÄ 

Maziar Farzin 

Revitalisera mera! 

Elvytä enemmän! 

R
evitalisera mera! - Elvytä enemmän! 
hanke sai alkunsa erääsrä konferens-

sista. Vuonria 2011 Ruotsin kansallisten 
vähemmistöjen nuoret tapasivat Uppsalassa. 
Saamelaiset, ruotsinsuomalaiset, juutalaiset, 
tornionlaaksolaiset ja romanit keskustelivat 
vähemmistökieltensä elvyttämisestä. Esiin 
tulleet ideat sovelsi käytäntöön Ruotsinsuo-
malaisten nuorten Iiitto Yleisen perintörahas-
ton rahoittamassa kolmivuotisessa hankkees-
sa, jonka nimi on Revitalisera mera! Hank-
keesta voi käyttää suomeksi vaikkapa nimeä 
Elvytä enemmän! Tässä artikkelissa kerron, 
mitä olemme tehneet kuluneiden puolentois-
ta vuoden aikana. 

Jotta Ruotsinsuomalaisten nuorten liitto 
voisi vaikuttaa kaikkien kansallisten vähem-
mistöjen kielenelvytykseen, tulee tehdä yh-
teistyötä. Meillä ej ole oikeutta eikä tarpeeksi 
tietoa järjestää toimintaa esimerkiksi saame-
laisille lapsille. Sen tekevät saamelaiset par-
haiten itse. 

Olemmekin keskittyneet yhteistyöhön 
muiden vähemmistöjärjestöjen kanssa. 

Syksyllä 2011 järjestimme Tukholmassa 
vähemmistökoriferenssin, johon osallistui 
kansallisten vähemmistöjen nuorten lisäksi 
nuoria muista vähemmistöistä eri Euroopan 
maista. Konferenssin aikana tuli esille monta 
hyvää ideaa, kuten esimerkiksi vanhemmille 
aettava Kielzjpakkaus-infopaketti. 

Ruotsinsuomalaisten nuorten liitto jär-
jesti semiriaarin Almedalenin viikolla vuon-
na 2012 yhdessä saamelais- ja tornionlaakso-
laisj ärjestöj en sekä j uutalaisten ja romanien 
edustajien kanssa. Seminaarin tavoitteena 
oli saada päättäjissä ja virkamiehissä aikaan 
tietoisuus kansallisista vähemmistöistä ja fo-
kusoida erityisesti koulussa ja koulutuksessa 
oleviin vähemmistökielten ja vähemmistö-
kielisen opetuksen puutteisiin. Pyrimme saa-
maan nuoria osallistumaan yleiseen vähem-
mistökeskuste!uun, ja seminaariin osallistui-
kin nuoria myös muista kuin kansallisista 
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vähemmistöistä. Seminaaria edeltävinä kuu-
kausina julkaisimme nuorten tekstejä, jotka 
käsittelivät identiteettiä, kieltä ja kulttuuria. 
Seminaarin yhteyteen järjestettiin katukon-
sertteja, joissa kaikkien kansallisten vähem-
mistöjen edustajista koostuva bändi loi nä-
kyvyyttä ryhmilleen ja mainosti seminaaria. 

Syksysrä 2012 olemme osallistuneet kan-
sallisten vähemmistöjen nuorisoliittojen yh-
teistyöalustalle, joka on nimeltään Ung mino-
ritet. Ensimmäisenä vuonna huomio kohdis-
tui vähemmistöjen historiaan ja organisoin-
titapoihin. Sen jälkeen on tarkoitus mennä 
eteenpäin ja toimia muutoksen hyväksi kai-
kille yhteisissä kysymyksissä. Tuemme myös 
toisiamme kysymyksissä, jotka koskevat ehkä 
vain yhtä ryhmää. Olemme yrittäneet yli-
päänsä korottaa vähemmistönuorten ääntä. 
Kehotamme nuoria osallistumaan neuvonpi-
toryhmiin, niin että heidän intressinsä, jotka 
ovat yleensä erilaisia kuiri vanhempien ihmis-
ten intressit, saavat enemmän tilaa. 

Olemme myös tehneet työtä lasten ja 
nuorten kulttuuri- ja urheilutoiminnan hy-
väksi. Luomme tilanteita, joissa lapset ja 
nuoret voivat käyttää kieltään ja seurustella 
oman vähemmistönsä kanssa. Olemme mm. 
järjestäneet capoeiratapahtuman, tanssi- ja 
bändikoulun Tukholmaan, sarjakuvavers-
taan Trollhättaniin ja erilaisia taideverstaita 
muiden kulrtuuritapahtumien yhteyteen. 
Teemme tietoista esikuvatyötä. Käyttämäm-
me ohjaajat ovat itse ruotsinsuomalaisia, 
suhteellisen nuoria, sujuvaa suomea osaavia. 
Näin nuoremmat saavat kielellisiä esikuvia. 
Juuri tätä kirjoitettaessa olemme käynnistä-
neet Västeråsissa teatterihankkeen, jossa on 
ruotsinsuomalaisia nuoria ja jossa teemana 
on Suomi. 

A Finntastic evening ja Apulannan konsert-
ii ovat esimerkkejä kulttuuritapahtumista, 
joissa me muiden toimijoiden kanssa olem-
me luoneet ruotsinsuomalaisille näkyvyyttä. 

Yritämme saada nuoria mukaan tapahtumien 
toteutukseen. Esimerkiksi Finntasticissa oh 
mukana kymmenisen nuorta ruotsinsuoma-
laista taiteilijaa, jotka tekivät erityisesri näyt-
telypaikalle suunnittelemiaan töitä. 

Käytämme sosiaalisia medioita ruin paljon 
kuin muilta töiltämme ehdimme. Yritämme 
saada suomen kielestä hauskaa ja tällä tavoin 
tavoittaa mahdollisimman paljon ihmisiä. 
Kirjoitamme joka arkipäivä Kielikaveri-si-
vulle Facebookiin lyhyitä sanontoja ja lau-
seenparsia sekä 
suomeksi että 
ruotsiksi. Tar- 
koituksena on, 
että Kielika- Vähemmistökielten 
veri-sivu olisi 	

säilyminen on 
interaktuvinen 
foorumi, jon- 	taattava sekä 
ne ihmiset voi- 
sivat kirjoittaa 	Iainsäädännössä 
kysymyksiä ja 
opettaa toisil- 	että käytännössa. 
leen suomea, 
mutta tähän 
asti sivustolla 
on ollur enimmäkseen yksisuuntaista kom-
munikointia. Sivusto on kuitenkin tullut 
suhteellisen suosittu; säännöllisiä kävijöitä 
on noin 300. Meillä on myös oma verkkosi-
vu, revitaliseramera.se, joka toimii ilmoitus-
tauluna. 

Ruotsissa täyryy taata vähemmistökielten 
säilyminen sekä lainsäädännössä että käytän-
nössä! Ehkä saamme nuoret osallistumaan, 
mutta olemme vielä lähtökuopissa. Tehdään 
siis suomesra kivaa ja coolia! OD 

Maziar Farzin on Ruotsinsuomalaisten 
nuorten liiton projektisihteeri ja Kielineuvos-
ton suomen kielen asiantuntijaryhmän jäsen. 
Artikkelin on kääntänyt Raija Kangassalo. 
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VÄH EMM 1 STÖKI ELITYÖTÄ 

MarkusLyyra 

Kielipaketti 

R juotsinsuomalaisten nuorten liitto on 
ulkaissut Kielipaketin. Kielipaketti on 

ainutlaatuinen, sillä Ruotsissa ej ole 
ennen julkaistu vastaavarilaista monikieli-
syyteen kannustavaa pakettia maakäräjien ja 
kuntien avustuksella. 

Idea Kielipakettiin saatiin Walesista, jos-
sa vastaavaa pakettia on jaettu tuleville van-
hemmille jo yli kymmenen vuotta. Tilastot 
osoittavat, että vanhemmat ovat Kielipaketin 
ansiosta uskaltaneet puhua omaa vähemmis-
röäidinkieltään lapsilleen ja myös valinneet 
kymrinkielisen päivähoitopaikan lapsilleen. 
Walesissa pakettia jaetaan paikallisissa neu-
voloissa ja myös nuorisoliitto halusi paketit 
jaettaviksi neuvoloissa, jotta tavoitettaisiin 
oikea ja mahdollisimman laaja kohderyhmä. 

Tilanne Ruotsissa ja ruotsinsuomalaisten 
keskuudessa muistuttaa Walesin tilannetta. 
Monissa perheissä toinen vanhemmista on 
ruotsinkielinen ja toinen suomenkielinen. 
Ruotsin kieli dominoi, aivan kuten englan- 
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nin kieli Walesissa. Tällöin tulee helposti 
unohtaneeksi oman äidinkielen merkityk-
sen lapsen identiteetille ja kehitykselle. Kun 
vielä neuvoloiden henkilökunnaltakin saat-
taa puuttua tieto monikielisyyden eduista ja 
vähemmistökielisten oikeuksista, on tilan-
ne hälyttävä. Vielä 199o-luvulla neuvoloissa 
neuvottiin puhumaan vain ruotsia lapsille. 
Näistä neuvoista kärsii tänä päivänä moni. 

Useat vanhemmat eivät välttämättä uskal-
la alkaa puhua äidinkieltään lapsilleen, kos-
ka he kokevat sen heikommaksi kuin ruotsin 
kielen. Kielipaketin tarkoitus on jakaa tietoa 
vanhemmille ja kannustaa heitä puhumaan 
omaan äidinkieltään lapsilleen ja siirtämään 
kielensä uudelle sukupolvelle. Usein kysymys 
on vain tietämättömyydestä ja arkuudesta 
ornaa kieltä kohtaan, ja siihen Kielipaketin 
on tarkoitus tuoda muutosta. 

Kielipaketti sisältää tietoa oikeuksista ja 
neuvoja, kuinka toimia, ios kunta epää van-
hemmilta oikeuden lasten suomenkieliseen 



päivähoitoon. Monet vanhemmat eivät tiedä, 
että suomen kielellä on tietty asema ja että-
vanhemmilla on hallintoaluekunnissa lailli-
nen oikeus saada suomenkie!istä päivähoitoa 
lapsilleen. Edes päiväkotien henkilökunta ej 
aina ole tietoinen asiasta. On tärkeää, että 
lapset saavat suomenkielistä päivähoitoa ja 
käyttävät suomea myös kodin ulkopuolella, 
niin ettei suomesta tule pelkästään kon- ja 
sukulaiskieli vaan aktiivinen toinen kieli. 

Kielipaketti sisältää myös käytännön neu-
voja eri arkipäivän tilanteisiin. Mitä kjeltä 
puhumme ruokapöydässä, jos vanhemmilla 
on eri äidinkieli, tai voinko puhua suomea  

lapselleni, ellen puhu täydellistä suomea? 
Vastauksia kysymyksiin antavat alan am-
mattilaiset suomen kielen professorin Leena 
Hussin johdolla. Lisäksi paketissa on mukana 
cd-evy, jossa on suomenkielisiä satuja ja lao-
luja. Pakettia pyritään jakamaan eri läänien 
neuvoloissa ja paketin voi myös tilata Ruot-
sinsuomalaisten nuorten liiton toimistosta: 
info@rsn.nu. OD 

Kirjoittaja on Ruotsinsuomalaisten nuorten lii-
ton entinen pääsihteeri. 
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SUOMEN KIELEN TUTKIMUSTA 

Sari Pesonen 

Ruotsinsuomalaisista nuorista 

ruotsinsuomaaisiksi aikuisiksi 

K ielen tarkastelu ns. paikallisina käytän- 
teinä (eng. local practices) tuo tietoa 
kielestä kontekstissaan: kie!e!lisillä re 

pertuaarei!la on juurensa sekä laajemmassa 
yhteiskunnallisessa kehyksessä että jokaisen 
kielenpuhujan henkilökohtaisessa elämäker-
rassa. Suornesta ja muista maista Ruotsiin 
suuntautuneen intensiivisen rnuuton seu-
rauksena toisen polven ruotsinsuornalaiset 
lapset kasvoivat monikielisessä ympäristössä. 
Yhteiskunnalliset muutokset ovat olleet suu-
ria zoio-luvulle tultaessa sekä jokapäiväisissä 
käytänteissä että julkisella tasolla. 

Väitöskirjani yhtenä tavoitteena on~ 
kin kuvata, mikä on ruotsinsuomen ase-
rna ja funktio toisen polven kie!enkäyt-
täjien e!ämässä nykyisessä globalisoitu- 
neessa 	supermoninaisessa 	maai!rnassa. 
Tukhoirnan ja Uppsalan yliopiston tutki-
musprojektissa Sverigefinnars två språk - 
språkbruk och attityder hos två generationer 
(Ruotsinsuornalaisten kaksi kieltä - kahden 
sukupolven kielenkäyttöä ja asenteita) kar-
toitettiin J990-luvun alussa ensimmäisen ja 

toisen polven ruotsinsuornalaisten kieltä ja 
kie!enkäyttöä. Tutkirnukseen osallistuneet 
16 perhettä asuivat Tukhoirnan läänissä, ja 
perheiden lapset olivat tutkimuksen aikaan 
16-19-vuotiaita. Yhteistä nuori!le oli se, että 
he kaikki olivat osahlistuneet peruskoulussa 
suornen kielen opetukseen jossain muodossa: 
osa oli käynyt koulua ns. kotikielen luokassa 
tai yhdistetyssä !uokassa, osa oli ohlut ruot-
salaisella luokalla mutta saanut äidinkiehen 
opetusta. Useimmat osallistuivat äidinkie!en 
opetukseen myös lukiossa. Toiset tutkimuk-
seen osallistuneista 20 nuoresta olivat juuri 
astuneet työelämään, toiset taas kävivät vielä 
lukiota. 

Nuorten ja heidän vanhempiensa puhet-
ta nauhoitettiin kahdessa suomenkielisessä 
ja kahdessa ruotsinkielisessä tilanteessa. Toi-
nen tilanteista oli haastattelu, joka tehtiin 
erään paikallisradion studiossa, ja toinen va-
paa keskustelu, joka nauhoitettiin useimmi-
ten puhujien kotona. Sekä vanhemmat että 
nuoret täyttivät myös lomakkeet, joissa kysel-
tiin mm. sitä, rnissä määrin perheen jäsenet 
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käyttivät suomea ja ruotsia koulussa, työssä, 
vapaa-ajalla ja viranomaisten kanssa asioi-
dessaan. Kaikkia osallistuj ja pyydettiin myös 
arvioimaan suomen ja ruotsin kielitaitoansa 
sekä sitä, kuinka paljon he lukivat suornalai-
sia !ehtiä ja kirjoja rai kuunteljvat ja katselivat 
suomenkjelisiä ohjelrnia. Tutkimukseen osal-
listuneet tekivät myös kaksi kielel!isiä asen-
teita koskevaa testiä, jotka olivat osa Ellen 
Bijvoetin vuonna 1998 ilmestyneen väitöskir-
jan tutkimusmateriaalia. 

199o-luvun alussa koottu monipuolinen 
materiaali loi otollisen pohjan seurantatut-
kimukselle. Parhaillaan meneillään olevassa 
väitöskirjatyössäni olenkin kiinnostunut sh-
tu, mitui 199o-luvun alun tutkirnukseen osal-
listuneille nuorille kuuluu nyt, kun ensim-
mäisistä nauhoituksista on tullut kuluneeksi 
20 vuotta. Vuosina 1990-1992 tutkirnukseen 
osallistuneista so tytöstä ja 10 pojasta on tut-
kimusprojektin toiseen vaiheeseen lähtenyt 
mukaan 7  naista. Uusissa haasratteluissa aset-
tarniani yleisiä kysymyksiä ovat esirn. miten 
ja missä ajkuistuneet nuoret ovat käyrräneer 
suomea elämänsä eri vaiheissa ja mirä kieli-
valinroja he ovat tehncet mahdollisten ornien 
lastensa kohdalla. Tutkin edelleen, miten toi-
sen polven puhujien kielellinen ympänistö on 
muuttunur kahden vuosikymmenen aikana. 

Paitsi kielellisen ympärisröön ja kielen-
käyrtöön liitryviii kysymyksiä, haluan myös 
selvjrtää, millaisia toisen polven ruotsinsuo-
malaisten suornenkieliset repertuaarit ja re-
surssir olivar ja millaisia ne ovat nykyään. 
Tässä arrikkelissa kokoan kuitenkin ainoas-
taan yleisiä alusravia havainroja toisen polven 
ruotsinsuornalaisten puhujien kielielämäker-
roista. 

Kahden vuosikyrnmenen takaisesta aineis-
tosta voi nähdui, että toisen polven ruotsin-
suornalaiser nuoret puhuivar vapaa-aikanaan 
enemmän ruotsia kuin suomea. Tytöt ilmoit-
rivat ylipäänsäkin käyträvänsä suomea hyvin 
vähän, tilanteesra huolirnatta. Sama päree  

heidän nykyisessäkin elärnässään. Ne, joilla 
oli kouluaikainen suomenkielinen hyvä ys-
rävä, puhuvat kuitenkin yhä suomea samai-
sen ysrävuinsä kanssa. Muutama haastatelluis-
ta on kuitenkin laajenranur vuosien varrella 
suornenkielistä rutravapiiriään: yksi haasta-
telluista ilrnoitraa esirn. saaneensa uusia suo-
rnenkielisiä ysräviä ja ruttavia ryöpaikkansa ja 
toinen suornenkielisen avoimen päiväkodin 
kautta. 

Nuoret asuivat 1990-luvun alussa vielä 
kotona, jossa puhuttiin päivirräin suomea. 
Viidellä toiselle kierrokselle osallistuneista 
nuorista 	on 
nykyään oma 
perhe, ja kak- 
si heistä P1 	Työelämässä lähes 
huu nykyään 
ornille lapsil- 	kaikilla haastatelluilla 
leen suomea. 
Ornat 	van- 	on ollutjossain määrin 
hemmar ja 	hyötyä suomen 
suomenkiehi- 
set sukulaiset 	kielen taidosta. 
Suomessa ja 
Ruotsissa ovat 
yhä rärkeä osa 
haastatelrujen e!ärnää. Kaikki 1990-luvulla 
tutkimukseen osalhistuneet perheet kävivär 
vuosittain Suomessa tapaarnassa sukulaisia. 
Aikuisruneer nuoret ovat jatkaneet Suorneen 
matkusramisen peninneträ, vaikkakin kaikki 
kertovat, että he matkusravat Suomeen har-
vemmin kuin lapsuudessaan ja nuoruudes-
saan. Muutamien vanhemmat ovat muutta-
neet takaisin Suomeen, joten nuorten perus-
tarnilla ornilla perheillä on heidän luonaan 
luonnolhinen vierailupaikka, ja toisilla on 
mökki Suomessa. Uutena yhteydenpitovä-
hineenä suornalaisiin sukulaisiin on rullut 
Facebook, jota kaikki haastateltavat ilmoirti-
yat hyödyntävänsä kontakteissaan Suomeen. 

Haastateltujen nuorten suomen kieleen 
hiirryvär mediatottumukset eivär ole kahdes- 

KIELIVIESIH 2.2013 15 



sa vuosikymmenessä muuttuneet. Nuoret ei-
vät yleisesti ottaen lukeneet kirjallisuutta tai 
lehtiä suomeksi, eivätkä he ole tehneet sitä 
myöskään aikuisiässä. Ainoastaan yksi haas-
tateltavista ilmoittaa lukevansa kirjoja suo-
meksi molempien tutkimusvaiheiden haas-
tatteluissa. Useimmat haastateltavisra lukevat 
ja selailevat kuitenkin suomenkielisiä lehtiä 
Suomessa käydessään mutta esimerkiksi In-
ternetiä ja sosiaalisia medioita haastateltavat 
eivät käytä suomeksi. He eivät myöskään 
katso suomenkielisiä televisio-ohjelmia tai 
kuuntele radio-ohjelmia suomeksi kahta 
poikkeusta lukuun ottamatta: yksi haastatel-
luista katsoo suomenkielisiä elokuvia ja roi-
nen kuuntelee suomalaista musiikkia. 

Kaksi vuosikymmentä sitten nuoret eivät 
käyttäneet suomea lähes koskaan muodol-
lisissa tilanteissa tai viranomaisten kanssa 
asioidessaan, eivätkä he sitä tee nykyäänkään. 
Kukaan haastatelluista ej ilmoita seuranneen-
sa yleistä keskustelua ja päätöksiä kansallis-
ten vähemmistökielten puhujien oikeuksis-
ta - asia tuntuu vieraalta. Työelämässä lähes 
kaikilla haastatelluilla on kuitenkin ollut jos- 

sajn määrin hyötyä suomen kielen taidosta. 
Yksi haastatelluista tiesj jo nuorena halua-
vansa käyttää molempia kiel iään ryössään, ja 
hän on aktiivisesti hakeutunut työpaikkoi-
hin, joissa hän on käyttänyt päivirtäin sekä 
suomea että ruorsia. Useimmilta ej ole töitä 
aloirtaessa vars inaisesti kysytty suomen taito-
ja, murta jotkut ovat edenneet urallaan juuri 
kielitaitonsa ansiosra, koska yrirykset, joissa 
he ovat ryössä, ovat ajan myötä laajentaneet 
toimintaansa Suomeen. 

Huolimatta siitä, millainen elämänrarina 
tutkimukseen osallistuneilla ruotsinsuoma-
la is illa toisen polven puhujilla on ja millaisia 
kielivalintoja he ovat elämässään tehneet, on 
kaikille yhteistä positiivinen suhtautuminen 
suomen kieleen ja kulttuuriin. Suomi on osa 
jokaisen puhujan arkipäivää tavalla tai toisel-
la, ja suomenkielisellä koulunkäynnillä on 
myös ollut tärkeä tehtävä puhujien kielielä-
mäkerroissa. Ou 

Kirjoittaja on Tukholman yliopiston suomen 
kie/en osaston tutkijaja opintorehtori. 
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HARJOITTELIJANA YLIOPISTOSSA 

Sirkku Lesonen 

Ruotsissa opetta massa suomea 

O
piskelen Jyviiskylän yliopistossa piiäai-
neenani suomen kieltä ja tarkoitukse-
na on valmistua suomi toisena kielenä 

-opettajaksi. Toisen kielen opetus tarkoittaa 
sitä, että oppijat oleskelevat ympäristössä, 
jossa kieltä käytetään. Vieraana kielenä Suo-
men kouluissa opiskellaan esimerkiksi saksaa, 
mutta muuttaessaan Saksaan oppija oppiikin 
saksan kieltä toisena kielenä. Suomi toisena 
kielenä -opintoihin voi Jyväskylän yliopistos-
sa sisiillyttää vapaaehtoisena työharjoitte!un. 
Halusin ehdottomasti kokeilla taitojani työ-
e!ämässä ja siksi hainkin harjoitteluun Tuk-
holman yliopistoon. Harjoittelussa saamani 
työkokemus on minulle erittäin arvokasta: 
tulevaisuudessa tulen opettamaan suomen 
kieltä maahanmuuttajille Suomessa tai mah-
dollisesti ulkomaalaisille Suomen rajojen ul-
kopuole!la. 

Yliopisto-opinnoissa meille on korostet-
tu funktionaalista kielikäsitystä kielen opet-
tamisessa. Funktionaalisessa kielenoppimis-
käsityksessä keskeistä on se, että oppijoita 
valmistetaan !uokan ulkopuo!isiin vuoro- 

vaikutusti!anteisiin. Kautta aikojen oppijat 
ovat !uokkahuoneissa esimerkiksi muutta-
neet myönteisiä muotoja kielteisiksi, mikä 
on kummallista, sil!ä arjessa tällaisia kielen-
käytön prosesseja tarvitaan harvoin. Funkti-
onaalinen kielenoppimiskäsirys ei ole mikään 
uusi tuuli kielenopettamisen kentällä, vaik-
ka se esitetäänkin usein uudistajan asemas-
sa. Ajatuksen, että luokassa opetetaan sitä, 
mitä oppijat tarvitsevat !uokan u!kopuolel!a, 
ci pitäisi ollakaan mitenkään ihmeel!inen. 
Hyvin usein kielen opetus pohjaa kuitenkin 
formalistiseen kielikäsirykseen: kielen muo-
toja opetetaan muotojen vuoksi, ci siksi, että 
niil!ä olisi jotain käyttöii arjen vuorovaiku-
tuksessa. 

Funktionaalisuus on siis kielenopetuksessa 
tärkeää ja omassa opetuksessani Tukholmassa 
halusin valmistaa oppijoita tilanteisiin, joita 
he voivat kohdata esimerkiksi työelämässä tai 
tullessaan Suomeen. Suomi toisena kielenä-
ja suomi vieraana kielenä -opetus kuitenkin 
eroavat jonkin verran toisistaan. Kun maa-
hanmuuttaji!!e voi olla tärkeää opetraa ve- 
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myö 

roilmoituksen tekemiseen liittyvää sanastoa 
tai lääkärissä asioimista, ovat tällaiset teemat 
Tukholmassa opiskelevalle ruotsinsuomalai-
selle ehkä liian kaukaisia. Jos oppijan motii-
vina suomen opiskelulle on esimerkiksi suo-
menkielisten sukulaisten kanssa j utteleminen 
tai oman identiteetin ersiminen, täytyy tun-
neilla käsitellä ehkä hieman erilaisia teemoja. 

Tällainen oman identiteetin etsiminen 
ja kietoutuminen kansallisuuteen ja kieliin 
avautui minulle harjoitteluni aikana aivan 

uudella tavalla. Etenkin 
Mika Ronkaisen doku- 
menttielokuvan "Ingen 

nkieltäänkin voi 	riktig finne" katsominen 
avasi silmäni näkemään 

a tehokkaasti 	ongelmat, joita toiseen 
maahan pidemmäksi ai- 

s ulkomailla. 	kaa muuttaminen voi ai- 
heuttaa. Harjoitteluni ai- 
kana ymmärsin sen, mitä 

opinnoissakin on tullut esille. Maahanmuut-
taj illa täytyy olla mahdollisuus myös oman 
äidinkielen kehittämiseen, sillä äidinkielen 
menetys voi olla hirveä tragedia. 

Opin harjoitteluni aikana paljon uusia 
asioita suomen kielestä. Kun omaa äidinkiel-
tä opertaa vieraana kielenä, täytyy kieltä kat-
soa aivan kuin uudenlaisten silmälasien läpi. 
Kun kyseessä on oma äidinkieli, kielikorva 
ilmoittaa, onko jokin muoto säännönvastai-
nen vai ei. Vieraan kielen oppijoille nämä 
asiat on kuitenkin selitettävä eri tavoin. lä-
män vuoksi jouduin selailemaan suomen kie-
len kielioppia melko ahkerasti harjoitteluni 
aikana. 

Yllätyksekseni rnyös Suomessa käytettä-
vä suomi ja Ruotsissa käytettävä suomi ovat 
hieman erilaisia. Tutustuminen Kielineuvos-
ton toimintaan avasi silmäni tässäkin. Olen 
pitänyt Suomessa käytettävää suomea hyvänä 
normina muissakin maissa käytetylle suomel-
le. Näin ei kuitenkaan Ruotsissa aina ole. Esi-
merkiksi erilainen yhteiskuntajärjestelmä vai-
kuttaa siihen, ettei kaikille Ruotsissa tarvir-
taville sanoille ole vastinetta Suomessa käy-
tettävässä suomen kielessä. Myöskään kaikki 
Suomessa käytetyt sanat eivät ole ymmärret-
täviä Ruotsissa asuvalle suomenkieliselle. 

Myös osallistuminen Kielineuvoston jär-
jestämään kielenhuoltoseminaariin oli avar-
tava kokemus. Esimerkiksi seminaarissa 
esitellyt uudissanat eivät mielestäni kaikki 
ansaitse enää Suomessa uudissanan asemaa. 
Hämmennystä minulle aiheutti se, että esi-
merkiksi some, sosiaalinen media, ei ollut 
lainkaan tuttu sana seminaariin osallistu-
jille. Pientä hilpeyttä aiheutti myös se, että 
seminaarin jälkeen oltiin menossa kaupun-
gille ystävän kanssa sovituille tärskyille. En 
ollut kuullut käytettävän tärskyt-sanaa sit-
ten ala-asteen. No, mikäs siinä, seminaarin 
jälkeen mentiin sitten yhdessä drinksui/te. 
Harjoittelu opetti minulle paljon asioita 
suomen kielestä ja sen käyttäjistä Ruotsissa. 
Äidinkieltäänkin voi näköjään oppia tehok-
kaasti myös ulkomailla. Ou 

Kirjoittaja opiskelee suomea Jyväskylän yliopis-
tossa ja oli keväählä 2013 harjoittehijana Tuk-
ho/man yhiopistossa. 
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APURAHOJA 

Raija Kangassalo 

Kielenelvytysavustukset jaettu 

K 
 ansallisten vähcmmistökielten elvytys- suomen kieli sai 13, jiddi kolme, meänkie- 

	

eli revitalisointiavustukset on jaettu. 	ii neljä, romani kuusi ja saamen kielet kah- 
Kielen ja kansanperinteen tutkimuslai- deksan. Suomen ja meänkielen yhteishake-

tos saa vuosittain jaettavakseen 3,5  miljoonaa muksia hyväksyttiin yksi. Suomen kieli sai 
kruunua, mutta hakemusten yhteenlasket- viidestä vähemmisrökielestä ensi kertaa lu-
tu summa oli tänä vuonna yli 14 miljoonaa. kumäärältään eniten avustuksia, ja suomen-
Hakemusten suuri määrä kertoo siitä, että kielisille hankkeille myönnettyjen avustus-
vähemmistöjen tarve elvyttää kieliään on ten yhteenlaskertu summa oli myös suurin. 
suuri. Osa suomen kielen halhintoalueeseen Hakemusten arvioinnissa painotettiin erityl-
kuuluvista kunnista on antanut suomalais- sesti lasten ja nuorten kielen kehitykseen ja 
järjestöille omia avustuksia, mutta kaikki pitkäaikaiseen elvytykseen tihtäävää työtä. 
kunnat, joissa asuu suomalaisia, eivät kuu- 

	

lu hahlinroalueeseen. ja elvytystä kaipaa- 	Kirjoittaja on suomen kielen huoltaja Kie- 
yat muutkin kansalhiset vähemmistökielet. lineuvostossa. 
Yhteensä tänä vuonna tuli 8o hakemus-
ta ja avustuksia annettiin 35.  Avustuksista 

Ruotsinsuomalaiset 
kirja-ja kulttuurimessut 

9. marraskuuta 2013 klo 11-18 

Tukholman Suomen instituutissa 

Mukana paljon kirjaihijoita, kirjalhisuutta 
ja taidetta. 
Ohjelmaa aikuisille ja lapsille! 
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KONFERENSSIRAPORTTI 

Raija Kangassalo 

Kielitieteen PäiVät 2013 

Kielitieteen pivät on vuotuinen, kevääl-
lä järjesrettävä konferenssi, jossa ide-
lenrutkijoilla on mahdollisuus esitellä 

ajankohtaista tutkimusta ja tutustua muiden 
tutkimushankkeisiin. Kielitieteen päivät jär-
jestettiin tänä vuonna 40. kerran, tällä kertaa 
Tampereen yliopistossa. 

Päivien plenaariluennoitsijoina olivat Esa 
Itkonen, Jan Hulstijn, Daniel Gile, Juhani 
Klemola ja Kenneth Hyltenstam. Viimeksi 
mainittu esitteli kaksikiel isyystutkimustaan. 
Konferenssissa oli yhdeksän rinnakkaista sek-
tiota eli luentoja oli niin runsaasti, että oh 
vaikea valita, mihin osallistuisi. 

Seppo Kittihä esitteli väitöskirjatyötään, 
jonka työnimenä on "Ablatiivi hyötyjän 
merkitsijänä suomessa". Johanna Isosävi ja 
Hanna Lappalainen kysyivät, onko erunimen 
käyttö asiakaspalvelurilanreissa henkilökoh-
taista palvelua vai keinotekoista ja ärsyträ-
vää lähenrelyä. Sirkku Laromaa kertoi, mitä 
rilasrot kielren rekisreröinnissä kertovat ja 
mitä ne järrävät kerromatra, ja Antti Kanner 
ja Kaarina Pirkänen-Heikkilä taas puhuivat 
tieteen rermipankista tutkijan ryövälineenä ja 
aineistopankkina. 

Vatjan, viron ja suomen onomaropoeettis-
ten verbien eroja ja yhteneväisyyksiä esitteli 
hauskalla ravalla Heinike Heinsoo, ja Harri 
Manrila puhui jälkiravujen vokaalienvälisen 
h:n katokehityksestä nykyisessä peräpohja-
laisessa suomen puhekielessä. Pirkko Muik-
ku-Werner ja Esa Pentrilä kertoivat siitä, 
miten suomalaiset ymmärtävät uusia lainai-
diomeja, ja Tarja Heinonen esitteli väirösrut-
kimuksensa, jossa hän tutki mm. omin päin 
-ryyppisiä ilmauksia. 

Konferenssissa kävijä sai käsityksen siitä, 
mitä tutkitaan, ja halusi tietää hisää. Se onkin 
Kielitieteen päivien ann. Kun odottaa aikan-
sa, että koko tutkimus ilmesryy, voi ahmia 
sen anraumuksella. Ou 

Kirjoittaja on suomen kielen huoltaja Kielineu-
vostossa. 
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KON FERENSSIRAPORTTI 

Runa Heikkilä 

Kielineuvoston päiVä 2013 

K
ielineuvoston vuotuinen kielikonfe-
renssi, Kielineuvoston päivä, järjestet-
tån toukokuussa Suomen Tukholman 

instituutissa. Osanottajia oli viime vuosien 
tapaan vajaat 200. Seminaari on aina ruot-
sinkielinen. 

Vuoden 2013 teemoja olivat kääntämi-
nen, tulkkaus ja esteettömyys. Päivän aikana 
kuultiin kunkin alan asiantuntijoita. Kielen 
ja kansanperinteeri tutkimuslaitoksen ylijoh-
tajan Ingrid Johansson Lindin avaavan pu-
heenvuoron jälkeen kuultiin Kielineuvoston 
Rickard Domeijin esitys Esteettömyys ver-
kossa monikielisestä näkökulmasta. Aamu-
päivän aikana kuultiin lisäksi tuikkaukseen ja 
kääntämiseen liittyvät esitelnlät. 

Iltapäivä omistettiin vähemmistökielil-
le ja kaunokirjalhisuudelle, palkintojenjaon 
ohessa. Kielineuvoston Anna Antonsson 
esitteli tekemäärisä tutkimusta vähemmis-
tökielten käytöstä sosiaalisessa medias-
sa. (Antonssonin artikkehi tutkimuksesta 
julkaistaan Kieliviestin tässä numerossa.) 
Paula Ehrnebo, Kielineuvoston entinen va-
rajohtaja, puolestaan kertoi vähemmistökie-
lisestä terminologiatyösrä. Luento-osuuden  

päätteeksi kuultiin Ruotsin kääntäjähiiton 
palkitsemaa Nicias Hvahia, joka kertoi työs-
tään kaunokirjallisuuden kääntäjänä. 

Päivän päätteeksi jaettiin kolme kielipal-
kintoa: ruotsin kielen palkinto, ruotsin vir-
kakielipalkinto ja vähemmistökiehipalkinto. 
Ruotsin kielen palkinto, Erik Wellanders 
pris, myönnettiin tänä vuona Orebron yhi-
opiston ruotsin kielen professori Per Ledinil-
le. Klarspråkskristahlen-palkinto taas myön-
nettiin Syyttäjänvirastolle. Vähemmistökie-
hipalkinnon sai Valtionteatterin viittoma-
kielisen teatterin taiteelhinen johtaja Josette 
Bushell-Mingo. 

Päivän päätteeksi osanottajilla oli tihaisuus 
seurustelha roistensa, luennoitsijoiden ja Kie-
lineuvoston henkilöstön kanssa. 

Kirjoittaja on suomen kielen huoltaja Kielineu-
vostossa. 
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Kl R JA [SITT ELY 

Taneli Männikkö 

Pojan kyselyikä poiki 

kaksikielisiä kirjoja 

Ej nyt. Sitten lounaan jälkeen. Sitten kun 
olen käynyt suihkussa. Sitten myöhem-
min. Milloin oikein alkaa se "sitten"? Se 

outo sana, jolla kiireiset vanhemmat tuppaa-
yat epämääräisesti vastaamaan jotain kivaa 
odottavalle polvenkorkuiselle. Entä missä oi-
kein on se "u!komaa", jonne isä on matkus-
tanut? 

Näihin kysymyksiin vastausta on etsinyt 
myös ruotsalaiskirjai!ija Malin Roca Ah!-
gren, joka päätti käyttää poikansa kyselyikää 
!uovuuden lähteenä. Ammennettavaa löytyi 
myös kodin monikielisyydestä. Roca Ahi-
grenin mies on kotoisin Espanjasta, ja perhe 
on asunut Tukholman lisäksi Barcelonassa. 

Ensimmäinen muhimaan jäänyt pojan ky-
symys synnytti vuonna 2011 julkaistun lasten-
kirjan Var ligger utomlands?, josta julkaistiin 
neljä kaksikie!istä versiota. Kirjassa seikkaile-
van Leo-pojan utelut on käännetty arabiaksi, 
bosniaksi, somaliksi ja espanjaksi, ja toisena 
kielenä kaikissa kirjoissa on ruotsi. 

Viime maaliskuussa ilmestyneessä När bör-
jar sen? - Koska alkaa sitten? -teoksessa ruot-
si on saanut vastaparikseen myös suomen. 
Tä!lä kertaa kyseessä on kaksikielinen matka 
lapsille usein hahmottomien aikakäsitteiden 
viidakkoon, vaikka tarina eteneekin tutuissa 
arkisissa ympäristöissä. 

Roca Ahigrenmn mukaan kirjan käsikirjoi-
tus syntyi pitkälti ruokapöytäkeskuste!usta. 
Poika ruikutti äitiä leikkimään autoradalla. 
Aiti vaati poikaansa syömään lautasen ensin 
tyhjäksi. Ruikutus jatkui, ja äiti tyytyi vasta-
amaan: Ti nyt, sitten." 

- No milloin se oikejn on, poika tivasi. 
3-6-vuotiail!e 	suunnatut 	teokset 	on 
kustantanut 	kaksikielisiin 	lastenkir- 
joihin erikoistunut Vivlio förlag. Idea 
kaksikielisyyteen !ähti omista tarpeista. 
- Etsin kaksikie!isiä lastenkirjoja omille 

lapsilleni, mutta en löytänyt internetistä 
juurikaan tarjontaa. Päätin siis kääntyä aino-
an kustantamon puoleen, joka niitä ju!kaisee. 
He tarttuivat ideaan, Roca Ahigren kertoo. 

Roca Ahigrenmn mukaan lisää Leo-aiheisia 
kirjoja saattaa syntyä, myös suomi—ruotsi-yh-
distelmällä, ios kysyntää riittää. Hänen mie-
lestään kaksikie!isissä kirjoissa vahvempi kie-
ii voi tukea heikompaa, joka saattaa tuntua 
muuten hankalalta perinteisissä lastenkirjois-
sa. Suurin etu näissä kirjoissa on se, että ne 
kasvattavat monikielisten lapsien lukuintoa, 
Roca Ahigren arvioi. Ou 

Kirjoittaja on Suomen tietotoimiston toimittaja 
ja Kieliviestin toimituskunnan jäsen. 

22 OELIVIESTr 2.2013 



Hannele Ennab 

Välimerkkisanasto 

Kieliviestissä julkaistlin parin viime vuoden aikana artikkelisarja, jossa kerrattiln välimerkkejä ja 

niiden käyttöä pääpiirteittäin. Sarjan päätteeksi julkaistaan luettelo, jossa on välimerkkien nimi-

tykset suomeksi ja ruotsiksi. 

Suomi—ruotsi 

puolipiste semikolon 
sulje parentes 
- aaltosulje klammerparentes 
- hakasulje hakparentes 
- kaarisulje bågparentes 
- kulmasulje vinkelparentes 
vinoviiva snedstreck 
välimerkki skiljetecken 
yhdysmerkki bindestreck 

ajatusviiva tankstreck 
heittomerkki apostrof 
huutomerkki utropstecken 
kaksoispiste kolon 
kenoviiva omvänt snedstreck 
kysymysmerkki frågetecken 
lainausmerkki citattecken 
- puolilainausmerkki enkelt citattecken 
pilkku komma(teckeri) 
piste punkt 

Ruotsi—suomi 

apostrof heittomerkki 
bindestreck yhdysmerkki 
citattecken lainausmerkki 
- enkelt citattecken puolilainausmerkki 
frågetecken kysymysmerkki 
kolon kaksoispiste 
komma(tecken) pilkku 
omvänt snedstreck kenoviiva 
parentes sulje 
- bågparentes kaarisulje 
- hakparentes hakasulje 
- klammerparentes aaltosulje 
- vinkelparentes kulmasulje 

punkt piste 
semikolon puolipiste 
skiljetecken välimerkki 
snedstreck vinoviiva 
tankstreck aj atusvi iva 
utropstecken huutomerkki 

Kirjoittaja on ollut suomen kielen 
huoltaja Kielineuvostossa ja 
Kieliviestin päätoimittaja. 
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KIELINEUVOSTON TUTKIMUS 

Anna Antonsson 

Suomenkielisiä ja meänkielisiä 

helppo saada mukaan kyselyyn 

Kun Ruotsin viranomaiset ja muut vas-
taavat aloittavat toimintaa sosiaalisessa 
mediassa, kielenä on miltei yksinomaan 

ruotsi. Edes suomen, meänkielen tai saameri 
hallintoalueisiin kuuluvissa kunnissa viran-
omaiset eivät käytä muita kieliä esimerkik-
si Facebookissa tai Twitterissä. Poikkeuksen 
muodostaa public service, julkisen palvelun 
tv ja radio, jossa käytetään eri kieliä. 

Tutkin syksyllä 2012 vähemmistökielten 
käyttöä viranomaisten ynnä muiden vastaa-
vien toiminnassa sosiaalisessa mediassa. Tut-
kimukseni osoittaa, että kun viranomaiset 
sosiaalistuvat verkossa, ruotsi on viranomais-
ten itsestiiän selvä kielivalinta ja myös ainoa 
kieli, jota käytetään. Vain poikkeustapauksis-
sa käytetään muita kieliä, silloinkin lähinnä 
englantia. 

Hämmästyttävää on ehkä se, ettei edes 
niissä hallintoaluekunnissa, jotka osallis-
tuivat tutkimukseen, käytetty vähemmis-
tökieliä kuntien Facebook- tai Twitter-si-
vuilla. Koska vähemmistökieliä ei käytetä, 
ei suurella yleisöllä ole mahdollisuutta tu-
kea kansallisten vähemmistökielten käyt-
töä hyödyntämällä sosiaalisen median tar-
joamia mahdollisuuksia. Menetetään myös 
mahdollisuus tarjota viestintämahdolli- 
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suuksia suurilla maahanmuuttajakielillä. 
Kuten sanottu, public service on poikkeus: 
sekä Ruotsin radiolla (SR) että Ruotsin tele-
visiolla (SVT) on toimintaa sosiaalisessa me-
diassa neljällä viidestä kansallisesta vähem-
mistökielestä. Toiminta on usein hyvin vi1-
kasta, sekä toimittajat että katselijat ja kuun-
telijat ovat aktiivisia. 

Tutkimuksen aikana suoritettu kyselytut-
kimus viittaa siihen, että vähemmistökielten 
puhujat käyttävät omaa kieltään sosiaalisessa 
mediassa sekä usein että mielellään, mutta 
eivät ensisijaisesti yhteyksissä viranomaisiin 
ja muihin vastaaviin. Public service on kui-
tenkin poikkeus tässäkin. Kun tatjosin mah-
dollisuutta osallistua kyselytutkimukseen, oh 
esimerkiksi suomen- ja meänkielisiä melko 
helppo saada mukaan. Monet osanottajista 
mainitsevat kielen revitalisaation eli ehvyttä-
misen, statuksen parantamisen ja kielen nä-
kyvyyden kehittämisen mahdolhisina positii-
visina sivuvaikutuksina, ios kieltä käytettäi-
siin sosiaalisessa mediassa. Varsinkin meän-
kiehiset informantit ovat erittäin myönteisiä 
ja painottavat sitä, että meänkielen käyttö 
sosiaalisessa mediassa saattaa vaikuttaa posi-
tiivisesti kielen asemaan ja näkyvyyteen yh-
teiskunnassa ja myös rikastaa kieltä. 



Tutkimus, jonka kohteena olivat vähem-
mistökielten puhujat itse, on Iiian suppea, jot-
ta siitä voisi tehdä yleispäreviä johtopäätöksiä. 
Mutta voi kuitenkin todeta, että vähemmis-
tökielet elävät ja kukoistavat sosiaalisessa me-
diassa - ainakin näiden informanttien käy-
tössä - mutta eivät yhteyksissä viranomaisiin. 
Raporttini Minoritetssprtk i sociala medi-
er (Vähemmistökielet sosiaalisessa medias-
sa) on luettavissa ruotsinkielisenä Kielineu- 

voston verkkosivuilla pdf-tiedostona: www. 
sprakradet.se/16038. Verkkosivuilla on myös 
linkkikokoelma vähemmistökielisistii resurs-
seista sosiaalisessa mediassa: http://www.sp-
rakradet.se/socialamedier. Ou 

Kirjoittaja on ruotsin kielen huoltaja Kielineu-
vostossa. 

Artikkelin on kääntänyt Runa Heikkilä. 

Uudissanoja Kielitoimistosta 
Sanastajan haaviin on tällä erää osunut 
useita verkkomaailman sanoja, joista an-
netaan suosituksia Sanastokeskus TSK:n 
Tietotekniikan Termitalkoissa (www.tsk.fi  
> tietotekniikan termitalkoot). Kotuksen 
verkkosivuilla taas julkaistaan kuukausit-
tain ajankohtainen sana. Kesäkuussa se oh 
Ruotsin prinsessahäiden kunniaksi tiara, 
toukokuussa YK:n ruokasuosituksesta in-
noituksensa saanut hyönteissyönti. (www. 
kotus.fi  > kuukauden sana). 

aihetunniste hashtag Twitter-keskustelussa 
ristikkomerkki # ja sitä seuraava kes-
kustelunaiheeseen viittaava tunnussana, 
esim. #wikipedia (Sanastokeskus TSK:n 
Termitalkoiden suositus) 

hypokoira verensokerin haistava koira, 
esim. diabeetikkolapsen apukoira 

ip-kerho ["iipee"] koulun yhteydessä tai 
sitä lähellä toimiva iltapäiväkerho, jo!-
laisesta pitäisi järjestyä paikka kaikille 
pienille koululaisille eli ensimmäisen ja 
to isen luokan oppilaille 

jakamistalous tavaroiden ja palvelujen 
vaihtaminen, lainaaminen yms. varsin-
kin verkon välityksellä 

3d-tulostus esinetulostus (Sanastokeskus 
TSK:n Termitalkoiden suositus) 

laikata (< engl. to like) tykätä, kannattaa, 
peukuttaa (verkossa) 

peliteollisuus tietokone- ym. pelejä tuot-
tava teollisuus 

puettava tietotekniikka esim. Google-lasit 
tai älyhanskat 

sohjo ruok. jäähileinen hedelmä- tai mar-
jasurvos 

some-katselu, sosiaalinen televisionkat-
selu televisio-ohjelman katselu siten, 
että katsoja on samanaikaisesti yhtey-
dessä muihin katsojiin sosiaahisen medi-
an kautta 

(Sanastokeskus TSK:n Termitalkoiden 
määritelmä) 

videoblogata puhua kameralle ja julkaista 
tuotos videona verkossa 

videoblogi vrt. videoblogata 
vlogata = videoblogata 

Riitta Eronen 

Kirjoittaja on Kotimaisten kielten keskuksen 
tutkija. 
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SUOMEN KIELEN TUTKIMUSTA 

Sirkku Lesonen 

Suomen kielen lingvististen piirteiden 

sijoittuminen Eurooppalaisen 

viltekehyksen taitotasoille 

Twisen kielen oppimisen eteneminen on 
uosittu tutkimusaihe kielenoppimisen 

tkimuksessa. Toisella kielellä tarkoite-
taan kieltä, jota henkilö oppii sellaisessa ym-
päristössä, missä kieltä puhutaan. Ulkomaa-
lainen oppii suomea toisena kielenä asues-
saan suomenkielisessä ympäristössä, mutta 
muunkielisessä ympäristössä oleskellessaan 
hän oppii suomea vieraana kielenä. Toisen 
kielen oppimista on tutkittu Jyväskylän yli-
opistossa Suomen Akatemian rahoittamas-
sa Cefling-hankkeessa, jonka puitteissa tein 
myös oman pro gradu -tutkielmani. Tut-
kielmani tarkoituksena on selvittää, miten 
suomen kielen lingvistiset piirteet sijoittuvat 
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoille 
suomi toisena kielenä -oppijoiden kirjoitel-
missa, ja millaista on piirteiden määrän ja 
tarkkuuden (oikeiden muotojen määrä suh-
teessa kaikkien muotojen määrään) kehitys 
taitotasolta toiselle. 

Eurooppalainen viitekehys on Euroopan 
neuvoston luoma yhteinen pohja oppijoiden 
kielitaidon edistymisen seurantaan. Viite-
kehys kuvaa kuuden taitotason (Ai, Az, Bi, 

Ba, Ci ja Ca) avulla oppijoiden kielitaitoa 
toiminnallisista lähtökohdista. Keskeistä vii-
tekehyksen taitotasokuvauksissa on se, mitä 
oppija pystyy kielellä tekemään. Alimmalla 
tasolla eli Ai-tasolla oppijan täytyy pystyä 
kirjoittamaan postikorttiin yksinkertaiset lo-
materveiset, korkeimmalla tasolla eli C2-ta-
solla oppijan taas täytyy pystyä kirjoittamaan 
monimutkainen raportti tai artikkeli. Viiteke-
hyksen taitotasokuvaukset ovat kielestä riip-
pumattomia. Kuvauksissa ej siis oteta kantaa 
siihen, mitä oppijan täytyy esimerkiksi juuri 
suomen kielestä osata, vaan keskeistä on se, 
mitä funktioita oppija pystyy kielellä suorit-
tamaan. Tämä kielestä riippumattomuus on 
kuitenkin aiheuttanut kritiikkiä viitekehys-
tä kohtaan ja kielikohtaisia kuvaimia kaiva-
taan, ja juuri tähän kritiikkiin pyrin osaltani 
vastaamaan pro gradu -tutkielmassani. 

Cefling-hankkeessa tutkittiin suomi toi-
sena kielenä -oppijoiden kirjoitelmia. Useat 
tutkijat ovat selvittäneet kirjoitelmista en 
suomen kielen lingvististen piirteiden sijoit-
tumista viitekehyksen taitotasoille ja oppijan-
kielen kehittymistä. Omassa pro gradu -tut- 
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kielniassani teen koostetta ja tilastollista tes-
tausta eri tutkijoiden tarkastelemisra kielelli-
sistä piirreistä. Tutkimani kielelliset piirteet 
ovat mennä- ja tulla-verbit, ajanilmaukset, 
kielro, A- ja U-verbiparit, transitiivi-ilmauk-
set, impersonaalinen passiivi ja nollapersoo-
na. 

Kahden tilastollisen menetelmän avulla 
pyrin se!vittämään, onko esimerkiksi men-
nä-verbin määrä tilastollisesti merkitseväs-
ti erilaista taitotasojen välillä. Tilastollisessa 
testauksessa selvitetään niin sanottu p-arvo. 
P-arvon ollessa pienempi kuin 0,05 tulok-
sen katsotaan olevan tilastollisesti merkitse-
vä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos 
tutkimus toteutettaisiin uudelleen samanlai-
sella koeryhmällä ja samanlaisilla menetel-
mil!ä, 95  prosentin todennäköisyydel!ä saa-
taisiin sama tulos. Kun esimerkiksi eräässä 
tehtävässä mennä-verbin kohdalla p-arvo on 
tasojen Az ja Bi välil!ä pienempi kuin 0,05, 
voidaan tämän ilmiön ajatella tapahtuvan to.-
dennäköisesti myös yleisesti kielenoppimises-
sa, eikä saatu tulos ole sattumaa. Mennä-ver-
bin määrän väheneminen oppimisen edetes-
sä näyttää siis olevan kielenoppimisprosessia 
kuvaava tekijä. Tilastollisella testauksella py-
ritään siis saamaan esille ilmiöitä, jotka päte-
vät myös yksittäisten tapausten ja koehenki-
löryhmien ulkopuolella, ja sattumanvaraises-
ti esiintyvät ilmiör suljetaan pois. Pro gradus-
sani käytän tilasrollisina testeinä Khiin neliö 
-testiä sekä Jackknife-testiä. 

Yksi keskeinen tulos tutkielmassani on se, 
että kielellisten piirteiden määrän kehitys on 
riippuvainen tutkittavasta piirteesrä. joiden-
kin piirteiden määrä kasvaa oppijankielessä 
oppimisen edetessä, toisten määrä viihenee 
ja osa säilyy muurtumattomana. Esimerkik-
si impersonaalisen passiivin (mennään, tut-
laan, juostaan) määrä lisäänryy oppijoiden 
kirjoitelmissa, kun viirekehyksen taitotasoil-
la noustaan korkeammille tasoille. Passiivin 
avulla voidaan kuvata rekemistä ilman reki- 

jän ilmaisemista, ja sen käyttö voi siis osoittaa 
abstraktimpaa kielitaidon tasoa. Mennä- ja 
rulla-verbien määrä puolesraan vähenee osas-
sa tehtäviä, kun kielitaitotaso nousee. Tulos 
on odotuksenmukainen, sillä usein kielenop-
pimisen alkuvaiheessa liikettä ilmaistaan ver-
beillä, jotka eivät kerro liikkumisen tapaa. 
Kun oppijan sanavarasto kasvaa, voidaan en 
paikkoihin liikkua esimerkiksi hiipimällä, 
ryntäämällä tai laahustamalla, eikä paikalle 
enää vain mennä tai tulla. 

Ajanil- 
mauksia 	ja 
kieltoa käyte-
tään kaikilla Taitotasolta 
taitotasoilla 
suunnilleen 	seuraavalle on 
saman verran: 

m tilastollisia 	 ahdollista siirtya, 

eroja tasojen 	vaikka tarkkuus 
valilla ei esun- 
ny. Näiden il- 	ei kehitykään. 
mausten mää- 
rän kehitystä 
saattaa ohjata 
tarve niiden käytölle. Jo oppimisen alkuvai-
heessa käytetään ajanilmauksia ja kieltoa, 
koska ilman niitä oppijan on vaikea saavuttaa 
tavoirreensa. On vaikea kuvitella arkista kes-
kustelua, jossa ei esiintyisi kieltoa tai ajanil-
mauksia. Myös kielenoppijat käyträvät näitä 
ilmauksia heti alusta alkaen, vaikka ilmaus-
ten tarkkuus paraneekin vasta korkeammilla 
viitekehyksen taitotasoilla. 

Jan Hulstijnin mukaan ryypillistä alhaisil-
le kielitaidon tasoille on, että oppijoiden kie-
lellisen aineksen määrä ja laatu eivät kohtaa: 
oppijat tuottavat paljon tekstiä, mutta se on 
laadultaan heikkoa. Tutkimukseni tulokset 
tukevat joidenkin piirteiden kohdalla Huls-
tijnin päätelmiä. Mennä- ja tulla-verbien, 
ajanilmausten ja kiellon kohdalla näyttäisi 
olevan niin, että alhaisilla A-tasoilla ilmauk-
sia käyterään enemmän tai suunnilleen sa- 
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man verran kuin korkeammilla kielitaidon 
tasoilla, mutta ilmausten tarkkuus ej ole vje!ä 
kehittynyt hyvä!Ie tasolle. Myöhemmjn tark-
kuuden parantuessa piirteiden määrä ja laatu 
ejvät ole enää epäsuhdassa. Tämä määrän ja 
laadun suhteen korjaantuminen lähemmäs 
kohdekielistä käyttöä näyttäisi tapahtuvan 
tasojlia Bi—Ba. 

Tarkkuuden kehjtys näyttää tutkimieni 
piirteiden kohdalla noudattavan samanlaista, 
melko odotuksenmukaista !injaa: tarkkuus 
paranee kielitaitotason noustessa. Tarkkuu-
den kehjttyminen lähelle sataa prosenttia 
näyttää kuitenkin vaativan aikaa. Mielenkiin-
toinen huomio on se, että taitotasolta seuraa-
valle on mahdollista siirtyä, vaikka tarkkuus 
ej kehitykään. Oppija voi siis saavuttaa ta-
voitteensa kommunikaatiossa, vaikka teki-
sikin vielä virheitä. Tämä on tuttu ilmjö ar-
jen vuorovaikutustilantejsta ulkomaalaisten 
kanssa. Toista pystyy ymmärtämään, vaikka 
puhujan tai kirjoittajan kieli ci olekaan täysin 
virheetöntä. 

Pro gradu -tutkielmani rajoituksena on 
käytetyn tilastollisen menetelmän, Khiin ne-
hö -testjn, soveltumattomuus tämänkaltaisen 
aineiston analysointiin. Testi ej pysty otta-
maan huomioon kielehlisten piirteiden mää-
rässä esiintyvää variaatiota kirjoitelmien välil-
lä. Eri oppijoiden käyttämä kieli on erilaista  

ja tutkimuksen tuloksia vääristää se, että joku 
oppija voi käyttää esimerkiksi mennä-verbiä 
huomartavasti enemmän kuin toinen kir-
joittaja. Testj ej havaitse kaikkia tilastohlisesti 
merkitseviä eroja, mutta toisaalta testin osoit-
tamat merkitsevyydet ovat suuruudeltaan 
erittäin merkjtseviä. Tuhevissa tutkimuksissa 
esimerkiksi varianssianalyysin käyttö antaisi 
luotettavampia tuloksia. 

Tämä tutkimus auttaa kuitenkin osaltaan 
siinä työssä, mitä kielentutkimuksen saralla 
tehdään Eurooppalaisen viitekehyksen ke-
hittämiseksi. Kielestä riippumattomien ku-
vausten ohella kiehikohtaisten kuvaimien 
luomista pidetään tärkeänä. Jotta opetuksessa 
voitaisiin auttaa oppijaa saavuttamaan tavoit-
teensa viestintätilanteissa, täytyy tietää, mitä 
kielen rakenteita oppijan täytyisi hahlita saa-
vuttaakseen tavoitteet. Tutkimus muistuttaa 
myös kielenkäyttäjien tarpeiden merkityk-
sestä kielenoppimista ohjaavana tekijänä. On 
järkevää opettaa sitä, mitä oppijat tarvitsevat 
arjen vuorovaikutustilanteissa. Esimerkiksi 
suomen kielen kieltomuoto kannattaa opet-
taa jo varhaisessa vaiheessa, sillä tarve näyttää 
ohjaavan oppijoiden kielenkäyttöä enemmän 
kuin rakenteiden heippous tai vaikeus. Ou 

Kirjoittaja opiskelee suomea Jyväskylän yli op is-
tossa. 
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KIELIOPPIA 

Pilvi Mattila 

Suomen kielen kieltoverbistä 

S
uomen kielen opettajana toimiessaan 
huomaa, kuinka moni sellainen asia, 
jota itse suomenpuhujana pitää hyvin 

yksinkertaisena ja itsestään selvänä, vaatii 
muunkieliseltä suomenoppijalta erityistä ai-
vonystyröiden vaivaamista. Mikään abso-
luuttisen vaikea kieli suomi ej tietenkään ole, 
vaan sen koettu vaikeus johtuu juuri sen en-
laisuudesta indoeurooppalaisiin kieliin (joi-
hin ruorsikin kuuluu) verrattuna. 

Yksi suomen kielen keskeinen erikoisuus 
on kieltomuodon ilmaiseminen kieltover-
billä. Indoeurooppalaisissa kielissä verbin 
kieltomuoto ilmaistaan liittämällä verbin 
yhteyteen jokin partikkeli, esimerkiksi ruot-
sissa inte, eikä itse pääverbille tarvitse teh-
dä mitään. Esimerkiksi lauseesta "Jag cyklar 
till skolan" muodostetaan kielteinen lisää-
mällä kieltosana: "Jag cyklar inte till sko-
lan". Kun ruotsalaisille opettaa, että suo-
men kielessä kieltosana on verbi, harva op-
pija sisäistäi asian ensimmäisillä tunneilla. 
Kieltosanan verbiydestä seuraa, että kieltosa-
na ei taipuu persoonamuodoissa. Kieltoverbi  

ei rosin kuulu mihinkään verbiryhmään eikä 
silki ole penusmuotoa. Kieltosanan varna-
bon e- lisätään persooniapääte ja pääverbistä 
on mukana ainoastaan vartalo. Esimerkik-
si "Minä pyöräilen kouluun" on kielteisenä 
"Minä en pyöräile kouluun". Oppijan kestää 
sisäistää, että tässä pääverbi jääkin ilman per-
soonapäätenä, vaikka verbin persoonataivu-
tuksen välttämättömyydestä on tähän asti 
muistutettu joka välissä. 

Kun kyllä/ei-kysymykseen vastataan kiel-
tävästi, pitää kieltoverbiä jälleen taivuttaa oi-
keassa persoonassa. Oppijan tulee olla tark-
kana taivutuksen kanssa etenkin, jos kysymys 
on esitetty 1. tai 2. persoonassa. Kysymykseen 
"Oletko sinä Maija?" vastataan kieltäväs-
ti "En", ja kysymykseen "Menemmekö nyt 
ubos?" vastataan "Emme". Vasta sitten, kun 
oppija ei tee virheitä vastaressaan kyllä tai ei 
-kysymykseen kielteisesti, hän on sisäistänyt 
suomen kielen kieltomuodon. in 

Kirjoittaja on suomen kielen huoltaja Kielineu-
vostossa. 
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Inga-Britt Uusitalo 

Opettajanna oon yhtä hauska 
olla kesälä ko ette 
olla färjankuljettajanna talvela 

K 
esäsennä iltana kesälupa kynsissä, ke-
sänmöhöttäjän äänessä mie hunteeraan 
koulua. 

Niin se hurahti taas, yks kouluvuosi men-
neisyytheen. 

Mulla oon kyllä joku päivä jäljelä, näessie 
meilä oon äksaamipäivä vasta perjantaina 54 

kesäkuuta. Viikkoa jälemin meilä opettajoi-
la oon vielä pari päivää työtä ko met veämä 
kouluvuen knyythyyn. Met yytvärteeraama! 

Mie olen semmonen kuva- ja taiteopet-
taja, elikkä vaikka priimustaja elikkä klutta-
ri, jos halvaa olla ilkeä. Ja sitten mulla oon 
pari tiimaa viikossa meänkieltä. Net  ej ole 
mikhäjin staattysaihneita koulussa mutta mie 
tykkään ette mulla oon sopeva työ. Mie trii-
vastun melkein joka päivä, mie saan tehhä 
semmosta mistä mie olen innostunnu. Ja mie 
saan siittä palkanki! 

Näjn ajvan viimisinnä koulupäivinä mie 
pruukaan ittelekki tehhä semmoseri yytvär- 

teerinkin, siis käyä läpi minkälaista oon ollu, 
mitä oon tapahtunnu ja mitä mie saatan pa-
rantaa. Tässä tulevat minun hunteerinkit. 

Nyt ej taija olla helppoa olla oppilas. Ensi-
näli koulu oon monele ajka ikävää, se ej saa-
ta milhään konkyreerata esimerkiksi daatta-
pelitten ja rv-peliitten kansa. Ja kohta kaikki 
mitä sielä saapii oppia, oon oppimista tule-
vaisuutheen Kukas kläppi ellää tulevaisuues-
sa, net oon ja elävät tässä ja riyt! 

Opp ilhaat häätyvät olla tjolisia kursiplaa-
nista ja petyykistä ja olla puheluissa silloin 
ja tällöin. Ja jos joku oppilas tarttee erityistä 
apua niin sittä pittää tehhä semmosen pitkän 
tutkimuksen ja kirjottaa plaania jossako iso 
saki ihmisiä sannoo mielipitheensä oppil-
haan koulunkäynistä. Siiheen sakhiin kuu-
luu ennen kaikkia oppilas itte mutta kansa 
vanhuukset, opettajat, spesiaalipetakooki, 
rektori ja joskus koulusysteri/tohturi ja vielä 
psykolookild. 
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Sitten vasta ko oon tulttu yhtheispää-
töksheen mitä oppilas oikeastamyön tarttee 
ja mitä koulula oon maholisuus antaa, niin 
koulukläppi saapii apua. 

Silloin oonki jo pitkä aika kulunu ja oppi-
las itte oon kyllästynny koulule! 

Ja oppilasrievut häätyvät olla kaikista tio-
liset. Ej se ole sjittä hyvä ette net häätyvät 
osatata niin monta eri ainetta, aivan matema-
tiikasta jymnastiikhiin saakka, net häätyvät 
osata kohta opettajanki homman. 

Nykyaikana mennee opettajan hommasta 
vain pikkusen aikaa itheen opettamisheen. 
Ensinki opettajalla oon hullun paljon admi-
nistratiiviä hommia. Se kirjottaa lausuntoja 
jokhaisesta oppilhaasta kaks kertaa vuessa. 
Itte mie kirjotan syksylä ja kevväilä suunile 
250 lausuntoa ja nämät pitävät olla kaikile 
kohta yhtä aikaa valhmiit. 

Sitten opettajat kirjottavat tietenki sem-
mosia individyelliä kehitysplaania, diskrimi-
neerinkiplaania, samaistamisplaania, yytvär-
teerinkiä, petakookisia planerinkiä, betyyki-
kriteerieitä ja hullun paljon muuta. Ja opet-
taja häätyy olla kyrattori, äitilisä, mummu/ 
faari, kaveri, sosiaaliasistentti, välistä poliisi, 
työjohtaja, kirjuri ja paljon muuta. 

Ja opettajjaa pitävät kaikin silmilä! Kor-
keinthaan oon tietenki Kouluhallitus joka 
määrää ja Koulutarkistus joka tekkee vieh-
railuja joka kouhluun, ja ilman ette ilmot-
taa etukätheen. Näessie se oon tähelistä ette 
saapii tiethoon ette kaikila toela oon saman 
laatunen koulunkäynti koko Ruottin maassa. 

Ennen vanhaasta, 1960-luvula, ko mie 
kuljin koulua itte, niin koulunkäynti tun-
nutti paljon helpomalta. Kaikki koulupäivät 
olit yhtä pitkät, mutta ej lauantai. Silloin met  

heirimä puoleltaa päivää, söimä puuroa ja 
saftisoppaa ja pääsimä kotia. 

Silloin opettajat tiesit mitä met piimä op-
pia eikä siittä ollu meilä mithään puhumista, 
ja vanhuukset ej käyhneet koulussa ko kor-
keinthaan äksaamipäivänä. 

Mjnun jymnaasiaoppilhaat halusit kerran 
tehjä taulun heän vanhaale opettajalle joka 
piti mennä pansuunille. Net  kysyit multa 
apua. 

"Sano jotaki mitä oon tapahtunnu tänä 
vuona", net kehotit minua. 

Ja-a, nyt oon ollu maanjärisryksiä ja tul-
via ja....., mie alotin 

"Eiko sano jotaki positiiviä", net sanoit. 
"Hm, ja-a, positiiviä.. 
"Joo, ja se pittää olla koulusta!" 
Mje hunteerasin pirkhään ja mie häyri 

tunnustaa ette se oli lujan takana ennenko 
mie löysin jotaki positiiviä mikä kelpasi op-
pilhaile. 

Miksis se oon niin hankala hoksata sanoa 
jotaki posiriiviä koulusta? 

Onkos koulu niin ikävä? 
Oonkhaan se niin ette mie olen väsyny 

näin koulun loppuvuesta? 
Vain oonkhaan se niin ette nyt saapii niin 

paljon ikävää kuula koulusta ette sitä oon jo 
indoktrineerattu irtekki? 

Mje en kuitenkhaan saata sanoa ette avi-
sissa, teeveessä ja raatiossa oon niin paljon 
hauskaa koulusta. Meitä ruokirhaan ikävillä 
uutisihla ja opettajan hommassa ej tunnuta 
ennää olevan muutako yks hauska jostako 
saapii kaehtia. Arvaatrakos tet mikä soon? 
Siiträ oon semmonenki vitsi ko ette Opetta-
janna oon yhtä hauska olla kesälä ko ette olla 
färjankuljerrajanna talvela. Ou 
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KIELINURKKA 

Inga-Britt Vusitalo 

Kieliohjelman sanoja 

R
akhaala lapsela oon monta nimeä. Sem-
monen oon sanonta ja niinpä ittelä lap-
si sanalaki oon monta eri synonyymiä. 

Tornionlaaksossa oon esimerkiksi aivan tava-
lista käyttää sannaa kläppi ilman ett sillä oon 
halveksuvvaa sää. Kläppi oon esimirkiksi 
vain yks synonyymi lapsisanale. 

Kläppisana oon intresantti koska 
sillä mennee näyttää kummastako suku-
puolesta oon kyse; tyärkläppiä ja poi-
kakläppiä. 
sillä mennee näyttää kokoa; pikkukläppiä 
ja suuria ldäppiä. 
sillä mennee näyttää missä se tykkää olla; 
sylikläppi. 
sillä mennee kansa näyttää mitä niistä 
tykkää; kläppiriepu ja kläppiressukka oon 
kläpit jostako sitä tykkää syntiä ja räkä-
nokkakläppi oon taas pikkusen ilkeämpi 
kläppi. 
sillä mennee pilkata; jalkakläppi elikkä 
seittenkuinen. 

Synonyymiä kläppi/lapsi sanale: nuori, 
äpäre, klossi, hulikka, poikanen, vijkari, ka-
kara, mukula, pahnanpohja, penikka, itikka, 
peipi, kuopus, putti, piimäsuu, maitoparta, 
ressukka. 

Nuorta ihmistä ej kuitenkhaan saa kuttua 
nuorukaiseksi. Nuorukainen ej ole nuori lap-
si, se oon nuori lehmä, hieho, joka ej ole vielä 
kantanu. 

Siskot, sisar ja velimies 

Siskot, sisar ja velimies oon sanoja jokka 
saattavat 	aiheuttaa 	väärinkäsityksiä 
meänkielisen ja suomenkielisen väljssä. 
Siskot oon meänkjelessä net lapset jok-
ka oon perheessä. (Syskon ruottinkielek-
si) Net saattavat olla piolookisia elikkä ej, 
ja net sattavat olla täys-siskoja jollko oon 
sama äiti ja isä, elikkä puoli-siskoja jollko 
oon vähhiinthään yks yhtheinen vanhiin. Ja 
niitä saattaa olla pikkusiskoja ja isosiskoja. 
Sisar 000 vaimopuolinen sjsko. Velimies elik-
kä veli oon miespuolinen sisko. 

Kasvattilapsia ja ottolapsia 

Kasvattilapsi 000 sama ko ruottinkielinen 
fosterbarn ja ottolapsi 000 sama ko adopti-
vbarn. 

Muita sukulaisia 

Tornionlaaksossa räknäthään monessa pai-
kassa millä laila sitä oon sukulainen sanomal-
la ette sitä oon sukulainen, ensimäinen, toj-
nen elikkä vaikka kolmas nepokka. 
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Nepokka 

Nepokat oon esimerkiksi siskoitten lapset, 
Ruottinkielessä sanothaan kusin. Niitä saat-
taa olla sisarenpoikia ja sisarentyttäria niinku 
velimiehenpoikia ja ve!imiehentyttärii. Sjs-
koitten lastenlapsia sanothaan ruottinkieleksi 
syssling ja meänkielinen räknää ette net oon 
toiset nepokat. Suomenkielessä sanothaan 
serkku elikkä orpana. Niitä oon monen sort-
tisia serkkuja niinku esimerkiksi pikkuserk-
ku, sirpaleserkku ja sokkeriserkku. 

Sukulaisia 

Sukulainen oon ihminen, joka non su-
kua toisele henkilölle. Samhaan sukhuun 
kuuluvilla henkilöilä oon yhtheisiä esivan-
heempia elikkä sitten net oon tulheet suk-
huun avioliiton elikkä adopsjuunin kautta. 
Meän vanhiimat oon äiti/mamma ja isä/pap-
pa ja net sanat oon heippo käsittää mutta 
niitä oon paljon muitaki sukulaisia. Lapsen-
lapsi oon niinku sanasta kuulee lapsen lapsi. 
Mummu ja murfaari elikkä faari oon samat 
ko isoäiti ja isoisä. Isoissää kuttuthaan pai-
kotellen äijifaaniksi, äijäksi elikkä ukoksi. 
Mummua kuttuthaan kansa mummiksi. 

Käly - puolison sisar, velimiehen vaimo 
elikkä puolison velimiehen vaimo 
Lanko - puolison velimies, sisaren mies 
elikkä puolison sisaren mies 
Eno - äitin veli, murpruuri 
Setä - isän veli, farpruuri 
Täti - äitin elikkä isän sisar, musteri ja 
fasteri. 

Ko peresuhtheet muuttuvat niin nu-
tä tarvithaan uusia sanoja. Niinpä poika- ja 
tyärkaverista oon saattanu tulla sampu, asu-
yat yhessä mutta ci oie naimisissa, mampu 
assuu mamman kansa yhessä elikkä säär-
pu, asuvat kahthaala. Ennen oli tavalista 
sanna semmosta paria konttiariksi, jok-
ka asuit yhessä ilman ette net out vihitty. 
Jos sitä ei nie vanhaapiika elikkä vanhaa-
poika (ungmö ja ungkarl, ruottinkielelä) 
cikä.singeli niin sitä piiain oon pan. Avio-
pari saattaa esimerkiksi olla mies ja vai-
mo. Vaimo saattaa siis olla se ylheinen sana 
naisele elikkä aviohiitossa olevahle vaimole. 
Mies joka ej ole menny naimishiin oon 
poika elikkä poikamies. Ennenko vaimo 
oon vaimo se oon tyär elikkä neitsyt, nei-
to. Vanhuuttaan vaimosta tullec frova, 
akka, muija elikkä ämmä. ja ios siilä kuo-
lee aviopanikumppani niin siittä tuhlee leski. 
Elävän miehen leski taas oon vaimo joka oon 
hylätty ja elävän vaimon leski oon mies joka 
non hylätty. Ai 

Väypoika - tyttärheen mies 
Miniä - pojan vaimo 
Appifaani - puolison isä 
Anoppi - puolison äiti 

Nato - aviomiehen sisar 
Kyty - aviomiehen veli 
Näälä - vaimnn veli 
Veikko - vanheempi veli 
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I kortfattat om innehållet 

3 Runa Heikkilä valkomnar den nya 
språkvårdaren i finska, Pilvi Mattila, och 
berättar om nedskärningar som drabbar 
Institutet för språk och folkminnen. 

4 FM Anu Muhonen skriver om den fin-
ska rapmusikens globala drag och lokala 
särdrag. 

9 Johannes Härri, Sverigefinska ungdoms-
förbundets ordförande, skriver i sin 
kolumn om betydelsen av tolerans och 
andra viktiga värden hos ungdomar. 

10 Projektsekreteraren Maziar Farzin be-
rättar om projektet Revitalisera mera! 
Projektet är ett revitaliseringsprojekt vars 
syfte är att uppmuntra unga att använda 
sina minoritetsspråk. 

12 Markus Lyyra från Sverigefinska ung-
domsförbundet beskriver projektet Kieli-
paketti. Syftet med projektet är att upp-
muntra minoritetsspråkiga föräldrar att 
föra sitt språk vidare till sina barn. 

14 FM Sari Pesonen har forskat om sverige-
finska ungdomars användning av finska. 
När, var, hur och med vilka de talar fin-
ska? Läser de på finska? 

17 Sirkku Lesonen från Jyväskylä universi-
tet berättar om sina utbyteserfarenheter. 
Lesonen var under vårterminen 2013 lä-
rarpraktikant på Stockholms universitet. 

19 FD Raija Kangassalo rapporterar om 
utdelningen av revitaliseringsbidrag. För 
första gången beviljades flest ansökning-
ar för finska språket. 

20 FD Raija Kangassalo rapporterar från 
Tammerfors om konferensen Kielitieteen 
päivät (Språkvetenskapens dagar) Runa 
Heikkilä rapporterar om Språkrådsda-
gen. 

21 Runa Heikkilä rapporterar kort om 
Språkrådets konferens Språkrådsdagen 
som arrangerades i maj 2013. 

22 FNB:s journalist Taneli Männikkö pre-
senterar en tvåspråkig bok skriven av 
Malin Roca Ahigren. 

23 Kieliviestis Ed. chefredaktör Hannele 
Ennab har sammanställt en lista över 
skiljetecken. 

24 Anna Antonsson, Språkrådet, har under-
sökt myndigheters användning av mino-
ritetsspråk i sociala medier i Sverige. An-
tonsson konstaterar att minoritetsspråk 
används i liten utsträckning med undan-
tag för inom public service. 

25 Forskaren Riitta Eronen från Centralen 
för de inhemska språken i Helsingfors 
presenterar tio finska nyord. 

26 Sirkku Lesonen berättar om de gemen-
samma europeiska referensramarna i 
finskundervisning. 

29 Pilvi Mattila beskriver hur man bildar 
negationer i finskan. 

30 Inga-Britt Uusitalo berättar om sina 
erfarenheter av läraryrket på meänkieli. 

32 Inga-Britt Uusitalo skriver om ord som 
beskriver släktskap och familjeband. 
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SI SÄLLYS 

3 Päätoimittajalta: Synkät pilvet varjostavat Kielineuvostoa mutta 

Pilvi on hyvin tervetullut 

4 Suomessa ej oo gettoja: suomalaisen rap Anu Muhonen 

9 Kolumni: Suvaitsevaisuus - itsestäänselvyys? Johannes Härri 

io Revitalisera mera! Elvytä enemmän! Maziar Farzin 

12 Kielipaketti Markus Lyyra 

14 Ruotsinsuomalaisista nuorista ruotsinsuomalaisiksi aikuisiksi Sari Pesonen 

17 Ruotsissa opettamassa suomea Sirkku Lesonen 

19 Kielenelvytysavustukset jaettu Raija Kangassalo 

o Kielitieteen päivät 2013 Raija Kangassalo 

21 Kielineuvoston päivä 2013 Runa Heikkilä 

22 Pojan kyselyikä poiki kaksikielisiä kirjoja Tanelu Männikkö 

23 Välimerkkisanasto Hannele Ennab 

24 Suomenkielisiä ja meänkielisiä heippo sada mukaan kyselyyn Anna Antonsson 

25 Uudissanoja Kielitoimistosta Riitta Eronen 

26 Suomen kielen Iingvististen piirteiden sijoittuminen Eurooppalaisen 

viitekehyksen taitotasoille Sirkku Lesonen 

29 Suomen kielen kieltoverbistä Pilvi Mattila 

30 Opettajanna oon yhtä hauske olla kesälä ko ette olla färjankuljettajanna 

talvela Inga-Britt Uusitalo 

32 Kieliohjelman sanoja Inga-Britt Uusitalo 

34 Kortfattat om innehållet 
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Avsändare: 	 PORTO BETALT 

Kieliviesti 

Språkrådet 

Box 20057 

104 60 Stockholm 	

9 
Kielineuvoston ruotsalais-suomalainen 
sosiaalialan sanasto 

luo yhtenäisyyttä ruotsinsuomalaiseen 

termistöön 

on hyödyksi niln kotona kuin työpaikalla 

käsittää fl0fl 3700 hakusanaa 

sisältää suomalais-ruotsalaisen hakemis-

ton 

ilmestyl elokuussa 2011 

maksaa 200 kr + postikulut. 

Sosiaalialan sanaston vol ostaa Kielineuvos-

tosta. 

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

osoite neuvonta@kielineuvosto.se  
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