
Suomen virkakieli 

9 

I(ieliviestl 
Suomi jo meänkieli Ruotsisso 2 - 2014 

sal toimintaohjelman 

Meänkieli - ellääkös se 



1(*iel*iv*iesfl 
Suomi ja meönkieli Ruotsissa 2. 2014 

llmestyy neljästi vuodessa. 

Tilaushinta vuonna 2014 Ruotsissa: 200 kr (sis. alv:n) 

Tilaushinta vuonna 2014 ulkomaille: 280 kr (sjs. alv:n) 

Päätoimittaja 	Runa Heikkilä 

Toimituskunta 	Iris Honkala 

Raija Kangassalo 

Anu Muhonen 

Taneli Männikkö 

IngaBritt Uusitalo (meänkieli) 

Ulkoasu Mikael Nyberg 

Postiosoite Kielineuvosto, Box 20057, 10460 Stockholm 

Katuosoite Alsriögatan 7 

Puhelin 08-455 42 20 (kb 	9-12) 

Sähköposti suomi@sprakochfolkminnen.se  

(myös tulaukset ja osoitteenmuutokset) 

Verkkosivusto www.sprakochfolkminnen.se  

ISSN 0280-350X 

Lehden aineisto on vapaasti käytettävissä, mutta bähde on mainittava. 

Kirjoittajat vastaavat tekstiensä sisällöstä itse. 

Kielineuvosto 

Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos 

INSOTUTET FOR SPRAK OCH FOLKOINEJEN 

11 
Språkrådet 

Paino: Lenanders Grafiska AB 



p ä ä t o i m i t t a j a l t a 

Hyvä lukija! 

K
lelineuvostori kevät on ollut kiireinen 
ja työntäyteinen. Maaliskuussa ian-
seerattiin Kielineuvoston suomenkie-
linen Facebook-sivu, jolla vastataan 
myös kieiikysymyksiin. (Kiireel!isissä 

tapauksissa on kuitenkin varminta ottaa 
yhteyttä neuvontaan puhelimitse tai sähkö-
postitse.) 

Osoite on www.facebook.com/kielineu-
vosto. 
Maaliskuussa järjestettiin myös vuosittainen 
suomenkieiinen Kielenhuoltoseminaari. Se-
minaarissa oli tavalliseen tapaan luennoitsi-
joita sekä Suomesta eträ Ruotsista, ja osanot-
tajia oli yli Too. 
Toukokuun alussa järjestetty Kielineuvoston 
vuosittainen ruotsinkielinen konferenssi, 
Spnikrådsdagen, on hieman isompi tapah-
tuma, jossa osanottajia oli lähemmäs 200. 

Konferenssin aikana jaettiin myös Vähem-
mistökielipalkinto, jonka tänä vuonna sal 
Fred Taikon kiitoksena ja kannustuksena 
pitkäaikaisesra ryöstään romanikielen hy-
väksi. 

Toukokuussa ianseerattiin myös Kielen 
ja kansanperinteen tutkimuslaitoksen uusi 
verkkosivusto. Koko laitoksella on nyt yhtei-
set verkkosivut, joiden osoite on www.spra-
kochfoikminnen.se. 

Kieliviestin toimituskuntaan kuu!uva 
Anu Muhonen on väireiiyt tohtoriksi. Väi-
töstiiaisuus oli yksi ensimmäisistä suomen-
kieiisistä väitöstiiaisuuksista Ruotsissa. Par-
haat onnittelut! 

Runa Heikkilä 

Vasemmalla Kielineuvoston johtaja Ann Ce-

derberg, keskellä Vähemmistökielipalkinnon 

saanut Fred Taikon ja oikealla Kielen ja kan-

sanperinteen tutkimuslaitoksen johtaja Ingrid 

Johansson Lind. 
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NI MI PÄIVÄKALENTE RISTA 

Marianne Blomqvist 

Vunna 2015 suomenruotsaainen 

amanakka saa 57 uutta nimeä 

5 
 uomen sekä ruotsinkielisen että suo-
menkielisen almanakan nimet uu-
sitaan jälleen. Kyseessä on yhdes-
toista uudistus sitten vuoden 1908. 
Uudet nimet ilmestyvät vuoden 

2015 almanakkoihin, mutta vanhan käy-
tännön mukaan ne julkaistaan jo edellisenä 
vuonna uusien nimipäivänviettäjien iloksi. 
Suomenruotsalaiseen kalenteriin otetaan nyt 

57 uutta nimeä, naisennimiä 35  ja miehenni-
miä 22. Näin ollen ensi vuoden ruotsinkie-
lisessä almanakassa on kaiken kaikkiaan yh-
teensä 716 nimeä, joista 375  naisennimeä ja 
341 miehennimcä. Maassamme on vuodesta 
1997 myös saamelainen nimilista ja lisäksi or-
todoksisella kirkolla on pyhimyskalenterinsa. 

4 KELFVEST 2.2014 

Kaikki neljä listaa ovat Yliopiston nimipäivä-
kalenterissa vuodelle 2014. 

Almanakkamme lyhyt historiilcki 

Almanakkamme perustuu tunnetusti ka-
toliseen pyhimyska!enteriin. Siksi miehen-
nimiä oli aluksi enemmän kuin naistenni-
miä. Pyhimysnimistä meitä muistuttavat 
vie!ä tänä päivänä mm. Knut 13.1, Henrik 
19.1, Bengt 21.3, Georg 23.4, Erik 18., Gert-
rud 17.3, Sofia j, Katarina 25.11, Birgitta 
7.10 ja Lucia 13.12. Vuoden 1908 kansallis-
henkisen uudistuksen yhteydessä poistettiin 
mm. nimet Barnabas, Dionysius, Hippoly-
tus, Kunigunda, Priska, Teofilus ja Zakeus. 
Suomen almanakkojen nimiluettelot on 



Piirros: Markku 
Huovila 
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uudistettu kyrnmenen kertaa sen jälkeen, 
kun erosimme Ruotsin valtakunnasta vuon-
na 1809. Ensimmäinen uudistus vuonna 
1908 oli sikäli erikoinen, että se oli suo-
men- ja ruotsinkielisel!e väestölle yhteinen. 
Virikkeitä uudistukseen Helsingin yliopis-
ton nimikomitea sai yhtäältä nimismies 
Isak Edward Sjömanin vuonna 186 julkai-
semasta suomenkiehisestä almanakasta ni-
me!tään Kauno-annakka, toisaalta Ruotsista, 
missä almanakan viralhinen ajanmukaistet-
tu versio ju!kaistiin vuonna 1901. Helsin-
gin yliopiston ruotsinkielisenä asiaintunti-
jana toimi sihloin !ehtori Hugo Bergroth. 
Ensimmäinen maahhinen nimiluettelomme 
ilmestyi siis painosta kohta sen jälkeen, kun 

yheinen ja yhtäläineri iiänioikeus oli saatettu 
meihlä voimaan pian Japanin ja Venäjän vä-
hisen sodan jälkeen. Sotahan oli heikentänyt 
Venäjän keisarikuntaa. 

Yhdestoista ja nyt ajankohtainen ruotsin-
kiehinen tarkistus esitehlään mm. yhiopiston 
ruotsinkielisessä sinisessä almanakassa, jonka 
nimi on Universitetsalmanackan. Puhekiehes-
sä se tunnetaan nimeh!ä Den lilla bLi. Vas-
taava suomenkielinen on kehtainen. Katsaus 
siihen, miten nimien määrä on jokaisen tar-
kistuksen myötä kasvanut, käy ilmi seuraa-
vasta tauhukosta. Se ahkaa vuodesta 1810, kun 
Suomen suuriruhtinaskunnan ensimmäinen 
oma almanakka ilmestyi painosta: 
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Vuosi 	nimien 	miehen- 

määrä 	nimiä 

Vuoden 18io suomenruotsa!ainen alma-
nakka sisälsi, kuten luettelosta käy ilmi, vain 
340 erillistä nimeä eli vähemmän kuin yksi 
vuoden kutakin päivää kohden. Vuonna 1973 
lukumäärä ylitti viidensadan ja vuodesta 2055 
almanakassa on yhteensä 716 nimeä eli hie-
man yli kaksi nimeä päivää kohden. Naisen-
nimiä oh vuonna i8io vain 69. Vasta vuonna 
1973 miehen- ja naisennimiä oh yhtä paljon eli 
263. Vuodesta 1989 naisennimet lisäävät etu-
matkaansa jokaisen tarkistuksen yhteydessä. 
Tosiasia on, että erilaisten käytössä olevien 
naisennimien lukumäärä on jo pitkään ollut 
meillä suurempi kuin miehennimien. Syynä 
tähän on muun muassa naisten nimien vaih-
televa kieliasu, kuten esim. Kristina, Kristii-
na ja Christina. Leikillisesti on myös sanot-
tu, että poikien tehtävänä on vastata suvun  

naisen- 	nimiperinteestä. Tyttärille 

nimiä 	 annetaan uusia, houkut- 
televia ja usein vieraita ni-
miä, jotta heidät saataisiin 
naitetuksi! 

Tarkistusten taustatiedot 

Almanakkamme 	n imi- 
luetteloiden tarkistuksilla 
almanakkatoimisto pyr- 

____________ 	kii siihen, että mahdolli- 
simman monet kansalaiset 
volsivat viettaa nlmlpalvaa. 
Samalla se haluaa tarjota 
lasten vanhemmille vaih-
toehtoisia uusia etunimiä. 
Aikaisemmin varsinkin 
oma sukupuu, kummit, 
kirjallisuus, lehdistö, pu-
helinluettelot ja koulujen 
matrikkelit antoivat vink- 

____________ 	keitä. Mutta joskus mi- 
nulla on sehlainen tunne, 
että almanakan julkaisi- 
jat ovat halunneet ohjata 

nimenvalintoja. Näin on varsinkin vuonna 
1908 ilmestyneen ensimmäisen uudenaikai-
sen painoksen suhteen. Tällöin tehtiin tilaa 
lukuisille pohjoismaisihle tai kansahlishenki-
sille nimille, kuten Björn, Bror, Fjalar, Tor, 
Dagny, Ingeborg, Oihonna, Saga, Svea, Göta; 
Ahti, Heimo, Into, Otso, Veikko, Helmi, Impi, 
Mielikki, Saima, Suoma. 

1980-luvulta lähtien Suomen väestörekis-
terikeskuksen tietokanta Suomessa syntynei-
den lasten etunimistä on ohlut almanakan 
uudistajien käytettävissä. Koska ensinimi eli 
ensimmäinen etunimi on nykyään useim-
miten kutsumanimi, ensinimien esiintymis-
taajuus määrää, mitkä nimet pääsevät alma-
nakkaan. Tällä tavoin, toisin kuin Ruotsissa, 
mahdolhisimman monelle nyt elävähle henki-
löhle tarjotaan tietoisesti mahdollisuus viettää 
nimipäivää. 

1810 340 271 

1908 367 214 153 

1929 420 229 191 

1950 463 239 224 

1964 464 239 225 

1973 526 263 263 

1989 529 263 266 

1995 587 292 295 

2000 615 302 313 

2005 639 311 328 

2010 660 319 341 

2015 716 341 375 
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Joskus hyvin harvinaisia nimiä poiste-
taan. Toisaalta tapahtuu niinkin, että pois-
tettu nimi nousee uudelleen suosioon. Silloin 
se otetaan takaisin almanakkaan, ja mikäli 
mahdollista entiselle päivälleen. Näin käy täl-
lä kertaa nimille Amos ja Jeremias ja näin on 
jo käynyt nimille Benjamin, Kasper, Rebecka 
ja Sebastian. 

Vuoden 2015 muutoksia ajatellen Helsin-
gin yliopiston almanakkatoimiston uusi joh-
taja Minna Saarelma-Paukkala tilasi tietokan-
nan, joka sisälsi kaikkien vuosina 1965-2012 
syntyneiden lasten ensinimet. Jokaista nimeä 
ej tieteenkään voida ottaa almanakkaan. Suo-
menkielisten lasten osalta "pääsylippu" alma-
nakkaan olikin 500 kantajaa, ruotsinkieljsten 
kohdalla 50. 

Pienen ongelman aiheuttaa usein sopivan 
päivän valitseminen uusille nimille. Tällä ker-
taa päivämäärän löytäminen osoittautui odo-
tettua helpommaksi, koska monet uutuudet 
sattuvat olemaan kansainväljsjä muunnelmia 
nimistä, joilla jo on paikka kalenterissamme, 
kuten Jean, Marco, Michelle, Molly, Nelly ja 
Simone. Eniten mjnua hämmästytti, että 
muutamat alun perin ruotsalaiset kutsuma-
nimet, jotka kylläkin aikoja sitten kotoutui-
yat suomen kieleen, kuten Janne, Kalle, Lasse 
ja Ville, ovat nyt saaneet kastenimen aseman. 
Minun sukupolveni pojat kastettiin Karliksi 
ja Larsiksi mutta heitä kutsuttjin Kalleksi ja 
Lasseksi. Ovatko Lasse Virén, Ville Peltonen 
ja muut idolit toimineet esikuvina? 

Seuraavassa luetellaan uudet ruotsinkie-
liseen almanakkaan tulevat nimet ja nimien 
päivämäärät. Esiintymien määrät ovat sul-
keissa. 

Miestennimet (yhteensä 22 nimeä): 
Amos 31.3. 	Eddie 18.3. (iio), Elliot 9.4. 
(ii,), Ian 24.6. (6), Janne 24.6. (28o), Jean 
24.6. 	Jeremias 26.6. (), Jerry 2.1. (87), 
Jesse 13.8. (162), Jimmy 25.7. (i), Kalle 
28.1. (u), Ken i,..  (76), Lasse io.8. (130), 

Marco 25.4. (62), Maximilian 18.11. (67), 
Melvin 14.6. (ios), Milton 14.6. (8), Nico 
6.12. (), Noel 23.12. 	Viggo 2.4. (), 
Ville 6.4. (217) ja Wilmer 6.4. (ioo). 

Naistennimet (yhteensä 35  nimeä): 
Alicia 14.7. (), Amelie 19.5. 	Ann 9.12. 
(210), Belinda 15.4. (si),  Bianca 14.8. (72), 
Cassandra 4.11. (izo), Elina 10.2. (8), Eveli- 
na 24.12. 	Ira 5.4.  (63), Isabel 11.2. (z), 
Janica ,.,,. (6), Jasmine 9.7. (iz), Jenna 
21.7. (233), Jul 12.4. 	Josefin 19.3. (176), 
Kira 12.8. (124), Krista 24.7. (67), Lenita 
22.7. (6), Lilja 20.5. 	Liv 29.5. (), Liv- 
ia 29.5. (si), Melina 5.5. (vi), Melinda 5.5.  

Melissa 5.5. (8), Miranda 5.5. (o), 
Mette 14.3. 	Michelle 29.9. (,), Milla 
19.5. (iii), Mira 30.4. 	Molly 1.8. (72), 
Nadja 9.8. (14), Nea 3.8. (), Nelly 11.7. 
(Si), Nicole 6.,z. (124) ja Simone 28.10. 

Uusien nimien alkuperästä 

Jo vilkaisu nimilistaan osoittaa, että suurin 
osa nimistä on alkuperältään, muodoltaan 
tai kieliasultaan vierasperäisiä. Uutuuksia on 
haettu romaanisista kjelistä, kuten latinasta 
(Livia), italiasta (Bianca), espanjasta (Alicia, 
Isa hel) ja ranskasta (Jean, Michelle, Nicole ja 
Simone). 

Eräät Raamatusta peräisin olevat englan-
tilaiset nimet ovat jo parin sukupolven ajan 
olleet meillä suosittuja. Nyt kuvaan astuu li-
sää tällaisia nimiä, kuten lyhytmuodot Ann < 
Anna, Eliot tai Eliot < Elias, Jenna <Johanna, 
Jerry <Jeremy <Jeremias, Jesse < (,l)esaias, Jill 
< Gillian <Juliana ja Eliot tai Elliot < Elias. 

Saksan kielestä lainaamme edelleen nimiä, 
vaikka nyt harvemmin kuin aikaisemmin. 
Hyvä esimerkki on kutsumanimi Mette < 
Mechthild, kun taas saksalaista alkuperää ole-
va Belinda on tullut meille lähinnä englannin 
kielen kautta. 

Tusinan verran slaavilaisia etunimiä on 
löytänyt tiensä etunimistöömme ja vähitellen 
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almanakkaamme. Jo keskiajalla tutustuim-
me nimiin Svante ja Valdemar. Autonomian 
aikana jotkut suomalaiset saivat nimekseen 
Dagmar, Olga ja Vera. Dagmar-nimen toi 
meille tanskalainen prinsessa Dagmar, josta 
tuli Venäjän keisari Aleksanteri III:n Suo-
messakin suosiota nautrinut puoliso. Vuonna 
1870 Dagmar !isättiin almanakkaamme prin-
sessan syntymäpäivälle 26.11. Siellä nimi on 
tänäkin päivänä - ruotsinkielisessä painok- 

sessa. 
Kun almanak-

kaan otetaan uusia 
nimiä, on jo kauan 
pyritty lisäämään 

	

kielellisesti 	lähi- 
sukuisia tai samaa 
kulttuuria edusta- 

	

päivää kohden. 	via nimiä 	samalle 
paivalle. Nain on 

	

menetelty 	tällä- 
kin kertaa. Niinpä 

ensi vuoden Johannes Kastajan päivä!!e 24.6. 
mahtuu jopa jo nimeä: Johannes, Johan, Jan, 
Janne, Jon, John, Johnny, Jens, Ian ja Jean. 
Ruotsissa käytäntö on tässä suhteessa toisen-
laineri. Ruotsissa vallitsec periaate, joka sallii 
vain kaksi nimeä päivää kohden. 

Silloin tällöin harvinaisia nimiä joudutaan 
poistamaan tai siirtämään toiselle päivälle, 
jotta uusille suosikkinimille avautuisi päivä. 
Tällä kertaa esim. Dennis ja Denise tekevät 
toukokuun 5.  päivänä tilaa "pitkänimisille 

daameille" IvIelina, Ivlelinda, Melissa ja Mi-
randa. 

Toiselle päivälle siirtyvien nimien joukos-
sa on myös Svea. Se siirtyy nyt marraskuun 
6:nnelle. 6.11. on ruotsalaisuuden päivä. 
Svea-nimellä on vertauskuvallista arvoa, ja 
siksi se sopii tälle päivälle. Ruotsalaisen ni-
mistöntutkija Eva Bryllan mukaan Svea on 
aina 1600-luvulta !ähtien toiminut Ruotsin 
valtakunnan symbolina: Svea rike 'svealais-
ten valtakunta'. Mutta vasta Esaias Tegnérin 
vuonna 1818 julkaisema runo Svea pani alulle 
sen käytön etunimenä. Ruotsissa Svea aloit-
taa vuodesta 1901 almanakan nimiluettelon 
- mutta vasta tammikuun toisena päivänä. 
Tammikuun ensimmäinen on Ruotsissa ku-
ten Suomessakin vailla nimipäivänimeä. Suo-
menkielisessä nimiluettelossa Svea saa parik-
seen Mimosan. 

Koska ensimmäinen tyttö kastettiin 
Sveaksi Ruotsin valtakunnassa? Uskon !öy-
täneeni hänet Suomen Sukututkimusseu-
ran digitaalisesta materiaalista. Hän syntyi 
10.2.1712 suuren Pohjan sodan aikaan Valkea-
lassa eräässä Itä-Suomen kartanossa. Lapsen 
isä oli pehtori Elias Frimodig, todennäköises-
ii entinen ruotusoti!as. Kolme vuotta aikai-
semmin hän oli saanut pojan, jolle hän oh 
antanut nimen Sven. Ruotsi-Suomen armei-
jan entinen soturi antoi lapsilleen ruotsahai-
sittain isänmaalliset kastenimet! 

Kirjoittaja on professori ja almanakan uusija. 

Ruotsissa vallitsee 

periaate, joka sallii 

vain kaksi nimeä 
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kolumni 1 
Maistuisiko hampurilainen 
vuorenjuustolla? 

m
itä kieli oikein on? Kieli on ääniä, 
sanoja ja taivutuksia. Jos men-
nään syvemmä!le, niin kieli on 
monille myös linkki, joka yhdis-
tää sukuun ja ehkä kotimaahan. 

Wikipedian mukaan kieli on "viestinnän ja 
abstraktin ajattelun väline". Minulle kieli on 
niin suuri apu ja resurssi, että en vaihtaisi 
sitä mi!Iään pois, vaikka en puhukaan ihan 
sujuvasti suomen kie!tä. Viime vuosina olen 
huomannut, että en ehkä osaakaan suomea 
niin hyvin kuin !uu!en ja että minun ehkä 
täytyy ylläpitää ja kehittää suomen kieltäni. 

Kävin Suomessa noin ne!jä vuotta sitten. 
Isäni serkku kehui, että puhun niin hyvää 
suomea. Hymyi!in ijoisena ja vastasin "kii-
tos", mutta hymy ej kestänyt kovjn kauan, 
koska hän jatkoi ja sanoj, että puhuri ihan 
kuin olisin vanha nainen. Hän sanoj myös, 
että mjnun täytyy tulla He!sjnkjjn useam-
mjn, että opn kunnon stadin slangia - nin 
että kjelenj vastaa ikääni. Silloin päärin, että 
on pakko tehdä jotakin. Hajn sijs seuraava-
na kesänä työtä He!singistä. Kie!enelvyryksen 
kannalta se ej ehkä ollut paras työ, jonka pys-
tyin hankkjmaan: oljn töjssä hautausmaalla 
ja sjel!ä asjakkaat ovat kovin hiljaisja. Olisj 
ehkä ollut parempi tehdä työtä Linnanmäellä 
taj jossakin myymä!ässä, mutta hautausmaa 
olj jhana työpaikka ja puhuin paljon suomea 
kollegojeni kanssa. Opin todella paljon. 

Olen nyt sellaisessa vajheessa suomen kie-
lenj kanssa, että sanasto on kehittynyt kovas-
ti, mutta en aina tjedä, kuinka sanoja tajvu-
tetaan. Saatan sanoa esjmerkiksj yliopistosta 
kun tarkoitankin yliopistolta. Sanat menevät 
väli!lä myös vähän sekaisin ja saatan sanoa, 
että ravjntolassa tarjotaan hampurj!ainen 
vuorenjuusto!Ia eikä vuohenjuustolla. Käytän 
väljllä ruotsa!ajsja sanoja, koska en mujsta oj-
keaa sanaa taj en tjedä, mjtä se on suomeksj. 

Tätjnj sanoo, että "asenne ratkajsee ajna", 
ja olen ihan samaa mieltä hänen kanssaan. 
Olen päättänyt, etten välitä, jos olen päivän 
vjtsj, kun sanon jotain väärin taj jotain has-
sua. Vajn sjiloin, kun en enää ota jtseänj Ii ian 
vakavasti, pystyn kehittämään kieltäni. Olen 
ymmärtänyt, että ci kannata hävetä, jos sanoo 
jotakin väärin, ja että ej kannata olla hi!jaa, 
jos ci ymmärrä. On parasta kysyä, mjelujten 
ljikaakin, sjllä silloin kieltä oppii parhajten. 
Ennen ajna sanojn, että olen saanut suomen 
ja portugalin kielet ilmaiseksi vanhemmjlta-
ni. Mutta se ej ihan pidä paikkaansa. Van-
hempani ovat käyttäneet paljon ajkaa ja erier-
giaa sjjheri, että opin. Ja siitä olen jkujsestj 
kjitollinen. 

Taina Helme 

Kirjoittaja on Ruotsinsuomalaisten nuorten 
liiton hallituksen puheenjohtaja. 
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SUOMEN KIELEN TUTKIMUSTA 

Anu Muhonen 

Error error lataa patteri: 
Väitöskirjatutkim us 

monenlaisesta monikielisyydestä 

T
uoreessa väitöskirjassani (Muhorien, 
2014) tutkin nuorten monikielisyyt-
tä, monikielisiä käytnteitä ja kielelli-
siä repertoaareja nuorille suunnatuis-
sa suomenkielisissä radio-ohjelmis-

sa Suomessa ja Ruotsissa. Radio-ohjelmien 
monikielisiä, erityisesti suomen ja englannin 
kieleen liittyvi, kieli- ja diskurssi- eli keskus-
telukäytänteitä ja niiden tehtäviä rarkastelen 
vuorovaikutuksena. Yleisemmällä tasolla tut-
kitt, kuinka monikieliset käytänteet indeksoi-
yat rluorten identiteettejä ja kuinka monikie-
lisyys kokonaisuudessaan hahmottuu nuoril-
le suunnatuissa radio-ohjelmissa Suomessa ja 
Ruotsissa. 

Keskeiset tutkimuskysymykseni voi muo-
toilla seuraavasti: 
Miltä radio-ohjelmien nionikielisyys kuu-
lostaa? 
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Mitkä ovat monikielisten diskurssikäytän-
teiden keskeiset tehtävät nuorisoradio-oh-
jelmissa? 

Tutkimusaineisto koostuu Sisuradion ja Suo-
men Yleisradio Oy:n Yle X:n erityisesti nuo-
rille suunnatuista radio-ohjelmista. Lisäksi 
työssä on hyödynnetty etnografisin tutki-
musottein kerättyä aineistoa, joka koostuu 
kuuntelijan havainnoista ja erilaisista haas-
tatteluista. 

Lähikuvien kautta maisemakuvaan 

Väitöskirjani koostuu neljästä erillisestä em-
piirisestä artikkelista sekä kokonaisvaltaisem-
paan kuvaan tähtäävästä yhteenveto-osasta. 
Yhteenveto-osa ja artikkelit muodostavat ko-
konaisuuden, jota havainnollistan tutkimuk-
sessa metaforilla lähikavat ja maisemakuva. 
Artikkelit edustavat lähikuvia ja yhteenve- 



dossa maalaan maisemakuvaa tutkimuksesta 
kokonaisuutena. Metaforien käyttö heijastaa 
työn etnografista suuntautumista: yksittäis-
ten artikkeleiden lähitarkastelujen ja tulosten 
kautta rakennetaan kokonaisvaltaista kuvaa 
siitä, miten monikielisyys ilmenee nuoriso-
radio-ohjelmissa. Artikkeleiden lähikuvat 
valottavat radio-ohjelmien monikielisiii kie-
likäytänteitä ja yhteenvedossa kuvaan myös 
laajoja diskurssikäytänteitä. Yhteenvedossa 
pohdin lisäksi laajempia monikielisyyden 
implikaatioita ja muotoja sekä niiden yhteyt-
tä identiteettiin. 

Analysoin aineistoa kussakin artikkelissa 
hieman eri näkökulmista saadakseni koko-
naisvaltaisemman kuvan analysoiduista kes-
kusteluista nuorisoradiossa. Artikkelit poh-
jautuvat lähinnä keskustelututkimuksen vii-
tekehykseen. Sovellan edelleen sosiolingvisti-
sen monikielisyystutkimuksen teorioita mut-
ta myös populaarikulttuuritutkimusta ja viit-
taan paikoittain mediatutkimukseen. Nämä 
viitekehykset ovat jatkuvassa vuoropuhelussa 
tutkimuskysymysten, teoreettisten ja meto-
dologisten valintojen ja aineiston kuvauk-
sen kanssa; yhdessä ne muodostavat työtäni 
eteenpäin vievän punaisen langan. Vuoropu-
helua käydään niin keskusteluanalyyttisen ja 
etnografisen tutkimusotteen, radiokeskuste-
luista koostuvan vuorovaikutteisen aineiston 
kuin etnografisen observaatioista ja haastatte-
luista koostuvan aineiston välillä. Yhteenve-
to-osuuden analyyseissa radiokeskusteluissa 
esiintyvää monikielisyyttä tulkitaan diskurs-
sien avaamien ikkunoiden kautta. 

Punaisena lankana toimii paikallisuuden 
ja globaalisuuden välinen vuoropuhelu. Toi-
sena punaisena lankana kulkee kielikäytän-
teiden ja diskurssikäytänteiden sekä pienten 
väläyksien ja suuren holistisen kuvan vuoro-
puhelu. Iyössä myös vertaillaan eri radioka-
navia: keskustelen myös Ruotsissa toimivan 
ruotsinsuomalaisen Sisuradion nuoriso-oh-
jelmien ja Suomessa toimivan oman itsenäi- 

sen nuorisoradiokanavan ohjelmien monikie-
lisistä käytänteistä ja niiden välisistä eroista. 

Monikielinen radiodiskurssi 

Monikielisyyden holistista kuvaa valotan 
mm. indeksikaalisuuden ja dialogisuuden 
kautta; ne ovat aineistossa laajasti ilmeneviä ja 
tavallisia diskurssikäytänteitä. Monikielisyys 
radiokeskusteluissa avautuu usein sen kaut-
ta, mitä joku toinen jossakin on aikaisemmin 
sanonut - monikieliset repertoaarit toistavat 
dialogisesti toisten sanoja. Kuten tutkija Mi-
chael Bakhtin (1986) sanoo, puheessamme on 
aina kaikuja toisten puheesta. Puheemme on 
sekoitus omaa ja toisten luomaa diskurssia. 
Tässä merkitykses- 
sä monikielisyys ja 
monikieliset resurs- 
sit 	näkyvät myös 	

Puheemme on sekoi- 
radio-ohjelmissa. 
Tyypillistä 	nuori- 	tus omaa ja toisten 
soradiodiskursseil- 
le on myös se, että 	Iuomaa diskurssia. 
keskustelun sään- 
töjä ja konventioita 
neuvotellaan pai- 
kallisesti ja tilannesidonnaisesti. Osana tätä 
käytäntöä on myös monikielisyyden luovuus. 
Monikielistä radiodiskurssia rakennetaan 
usei n leikitellen paikallisten repertoaanien 
pohjalta. Monikielisten radiokeskustelujen 
olennaisena osana indeksikaalisuus liittyy di-
viisti identiteettien ilmaisemisen tehtäviin. Se 
on myös keskeistä huumonin ilmaisemisessa. 
Kuulumista enilaisiin globaalisiin ja paikalli-
siin ryhmiin ilmaistaan edelleen indeksikaali-
sin repentuaarein ja monikielisin käytäntein, 
joiden tulkinta on siten vahvasti myös tilan-
ne- ja kulttuunisidonnaista. 

Työn lopussa nostan esiin ajatuksen myö-
häismodernin nuonisokulttuunin identitee-
teistä. Väitän, että monikielisessä ja nioni-
kulttuunisessa elämänpiinissä elävät nuoret 
voivat vaivattomasti liikkua enilaisten, pe- 
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rinteisesti autonomisiksi ajateltujen kult-
tuurien ja kulttuuripiirteiden vä!illä ja ottaa 
käyttöön kulloiseenkin tilanteeseen tarvitta-
via kulttuuri- ja kieliresursseja. Ehdotan ter-
miä pick ja mix -identiteetti kuvaamaan sitä, 
millii tavalla identiteettejä ilmaistaan silloin, 
kun nuoret voivat itse päättiä, millaisia in-
deksikaalisuuksia he identiteeteistään halua-
yat kussakin tilanteessa paljastaa. En tarkoita 
poimimista ja valitsemista negatiivisena ilmi-
önä enkä viittaa identiteettien pirstaloitumi-
seen vaan myöhäismodernin monimuotoisen 
identiteetin luonteeseen, jossa kulttuuriko-
kemukser civät enää kytkeydy vain yhteen 
elämänpiiriin. Tutkimierii keskustelujen pe-
rusteella nuoret kokevat identiteettien ilmai-
sun tietoisena toimintana, joka mahdollistaa 
myös sen, että ihminen tietyssä tilanteessa, 
ajassa ja paikassa voi itse tietoisesti valita, 
mitä ja millaisia piirteitä omista identiteeteis-
täiin kulloinkin paljastaa. Tämän vahvistami-
seen käytetään myös erilaisia monikielisiä re-
sursseja ja repertuaareja. 

Monikielisyyttä monikielisesti 

Työssäni tutkin monikielisyyttä monikieli-
sesti. Kokonaisuutena tutkimus pyrkii va-
laisemaan monikielisyyden vaihtelevaa ja 
vuorovaikutukseen paikantunutta monise-
litteistä luonnetta, joka tulee esille nuorille 

suunnatuissa radio-ohjelmissa ja niiden kes-
kusteluissa. Tutkimus vahvistaa, että erityi-
sesti englannin kielellä on vahva ja keskeinen 
rooli median kautta välittyvissä populaari- ja 
nuorisokulttuureissa ja niihin liittyvissä ra-
dio-ohjelmissa. Sillä, mihin genreen radiopu-
he liittyy, on merkitystä kielellisen vaihtelun 
ja monikielisen keskustelun mahdollistajana 
ja säätelijänä. Monikielisyys on myös usein 
paikkasidonnaista. Tutkimus pohtii monen-
laista erilaista monikielisyyttä ja monerilaisia 
erilaisia monikielisiä repertoaareja. Se, mitä 
repertoaaria kulloinkin aktivoidaan, riippuu 
paitsi kontekstista, puheen genrestä ja siitä, 
kenen kanssa keskustellaan, mutta myös ra-
dio-ohjelman teemasta ja luonteesta. Oj 

Bakhtin, M. M. 5986. Speech Genres & Other 

Late Essays. Austin: University of Texas Press. 

Muhonen, Anu 2014. Error ertor lataa patteri: 

From language alternation to global multilin-

gual repertoires in Finnish youth radio pro-

grams in Finland and Sweden. Studia Fennica 

Stockholmensia ii, Acta Universitatis Stock-

holmiensis, US-AB, Stockholm. 27 pp• 

Kirjoittaja toimii tut/rjjana ja opettajana Tuk-
ho/man yliopiston baittilaisten kie/ten, suomen 
ja saksan kielen laitoksessa. 
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IV £ IAÅI 
(ALAINEN 

RUOTSINSUOMALAISTA LEHDISTÖTYÖTÄ 

Tapani Kekki 

Ruotsin Suomalainen so vuotta 

jatus oman suo 

Amenkie!isen

leh 	suoffi - 

den perustami-
sesta oli kytenyt 
1900-IUVUn al- 

kupuo!ehla jo ties kuinka 
monta 	vuosikymmentä 
ruotsinsuomalaisten 	kes- 
kuudessa eri puohihla maa- 
ta. 	1950-luvuhla 	alkunsa 
saaneet Tukholman Uuti - åC 

set ja Suomalaisten Uutis- . 

lehti eivät täyttäneet niitä 
vaatimuksia, 	joita 	ruot- 
sinsuoma!aisessa seuratoi- . 

minnassa mukana olevat 
valtakunnahliselle !ehdel!e 
asettivat. 

Ruotsin 	Suoma!ais- 
seurojen Keskusliitossa oli vuonna 1964 pU- 
heenjohtajana 	Oiva 	Arsela, kaivostyömies 
Norbergistä, 	joka 	joutui puheenjohtajan 
tehtävien vuoksi muurtamaan Tukholmaan. 

Hän muutti liiton 
aktivistitoimitsi-
ja Ohli Tiinuksen 
asuinkaverisi Hud- 
dingeen. 	Istues- 
saan iltoja yhdessä 
miehet ryhtyivät 
miettimään lehden 
julkaisemista Kes-
kushiiton nimissä. 

Alkuun läfidet-
tån halvahla. Di-
varista hankittiin 
halvalla käytetty 
monistuskone, jota 
säilytettiin 	hiiton 
sihteerin, monehla 
tavahla myöhem- 
min kunnostau-

tuneen Hilja Jensenin yhden huoneen au-
vuokralaisasunnossa. Sie!tä se siirrettiin tosi 
toimiin Tiinuksen hiukan tilavampaan asun-
toon. Konetta pyönitettiin käsivoimin. Teksti 
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kirjoitettiin vahapaperille, jolta se koneessa 
siirtyi A4-paperille. 

Ensimmäinen lehti ilmestyi liiton vuosi-
kokouksen kynnyksellä toukokuussa 1964. 
Lehden vastaavaksi toimittajaksi nimettiin 
luulajalainen lakimies Allan Larvia, päätoi-
mittajaksi Oiva Arsela, toimitussihteeriksi 
Hilja Jensen ja apulaissihteeriksi Tumba-Tu!-
lingen voimamies Aatto Koivumäki. Ensim-
mäisellä lehde!lä ej vielä ollut varsinaista ni-
meä - kannessa luki vain Tiedotuslehti. Seu-
raavan numeron kannessa komeilikin sitten 
jo Ruotsin Suomalainen. 

Lehden perustamisesta tuli toukokuussa 
2014 kuluneeksi 50 vuotta. Matkan varrella 
!ehti on irtautunut järjestöistä ja irsenäisry-
nyt kaikkien ruotsinsuoma!aisten riippumat-
tomaksi ja puo!ueettomaksi viikko- ja uutis- 

lehdeksi. Lehti on kyennyt vuosikymmenien 
saatossa voittamaan suuriakin vaikeuksia ja 
uskollisesti kerran viikossa pudonnut tilaaji-
en postilaatikoihin. 

Ruotsin ylivoimaisesti suurimman kiclivä-
hemmistön eli ruotsinsuomalaisten pää-ää-
nenkannattaja Ruotsin Suomalainen -!ehti 
aikoo jatkaa pontevaa ja ravakkaa linjaansa 
lukijoidensa äänitorvena ja oikeuksien puo-
lustajana myös tulevina vuosikymmeninä. 

Toimitus kiiträä lehden lukijoita ja tilaa-
jia viiden vuosikymmenen aikana saamastaan 
tuesta ja luottamuksesta. OD 

Kirjoittaja on Ruotsin Suomalainen -lehden 
päätoimittaja. 
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VI R K A KIEL IT YÖTÄ 

Aino Piehi 

Suomen virka kjell 

sal toimintaohjelman 

o
petusministeri Krista Kiuru otti 
vastaan ministeriönsä työryhmän 
laatiman Hyvän virkakielen toimin-
taohjelman tammikuuri lopussa 
2014. Työryhmä oli tehnyt ohjel-

maa yhdeksän kuukauden ajan, mutta niitä 
oli edeltänyt pitkii ponnistelu, ennen kuin 
virkakielen parantaminen saatiin hahlitusoh-
jelmaan. Työtä ci kuitenkaan voi lopettaa toi-
mintaohjelman valmistumiseen, sillä tavoit-
teena tietenkin on, että ohjelma myös toteu-
tettaisiin mahdollisimman laajasti. 

Kampanja hyva.n virkakielen puolesta 

Ennen vuoden 2011 eduskuntavaaleja Koti-
maisten kielten keskus kävi yhdessä Selkokes-
kuksen kanssa kampanjaa tavoitteenaan saa-
da virkakielen parantaminen seuraavan halli-
tuksen ohjelmaan. Hallintolaki on vuodesta 
2004 velvoittanut viranomaisia käyttämään 
asiallista, selkeää ja ymmärrettiiväii kieltä, 
mutta lain vaatimus hyvästä kielenkäytöstä ej 
kuitenkaan ole riittävästi toteutunut. Kam- 

panjan aikana Kotus ja Selkokeskus tapasivat 
kansanedustajia ja puolueiden virkailijoita. 
Lisäksi Kotus teki puolueihle kyselyn siitä, 
miten ne edistäisivät hyvää virkakieltä. Kaik-
ki eduskunnan puolueet vastasivat kyselyyn, 
eikä yksikään vastustanut virkakielen otta-
mista hallitusohjelmaan. 

Huhtikuun 2011 vaahit muuttivat puoluei-
den voimasuhteita merkittävästi, joten hahli-
tusneuvottelut kestivät tavalhista pitempään. 
Neuvotteluista lähti puolueita, ja tilalle tuli 
toisia. Kotus otti yhteyttä kaikkiin puoluei-
sån ja ehdotti, että hahlitus laatisi virkakielen 
parantam iseksi toimiritaohjelman. Kesäkuun 
lopulla saatiin vihdoin uusi kuuden puolueen 
hahhitus, jonka ohjelmassa ilmoitettiin, että 
"laaditaan toimintaohjelma lainsäädännön, 
viranomaisviestinnän ja asioinnin kielen ke-
hittämiseksi". 

Työryhmä laatimaan toimintaohjehmaa 

Kului kuitenkin aikaa, ennen kuin toiminta-
ohjelman laatiminen pääsi käyntiin. Vastuu 
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siitä oli opetus- ja kulttuuriministeriö!lä, joka 
nimitti tehtävään työryhmän tammikuussa 
2013. Ryhmän puheenjohtajaksi minisreriö 
kutsui Kotuksen johtajan Pirkko Nuohijär-
ven ja pyysi joitain ministeriöitä, virastoja ja 
järjestöjä nimeämään ryhmiän jäsenen. Näi-
den kolmentoista jäsenen lisäksi työryhmään 
kuului kolme virkakielen asiantuntijaa sekä 

kaksi 	sihteeriä, 
jotka kaikki tu-
livat Kotuksesta. 

	

a vanhat 	
Ensimmäisen ko- 
kouksensa ryhmä 

timallit haittaavat 	piti maaliskuus- 
sa. Työryhmän 

en tekstien 	 määräaika 	oh 
31.10.2013, joten 

	

kirjoittamista. 	 aikataulu oli tiuk- 
ka. Määräpäivä 
siirrettiinki ii 

Kiire 

teks 

hvvi 

syksyhlä tammikuun 2014 loppuun. 
Tehtäväkseen ryhmä sai esirrää toiminta-

ohjelmassa menettelytapoja, joilla virkakie!-
tä ja siihen liittyvää nimistöä parannetaan ja 
joiden avulla niiden laadun varmistaminen 
tulee osaksi jokapäiväistä virkatyötä. Koska 
halhintolaki koskee kaikkia viranomaisia, oh-
jelmassa oli otettava huomioon sekä valtion 
että kuntien viranomaiset. Lisäksi ryhmän 
piti ehdottaa keinoja, joihla yhiopistot ja muut 
ammattiin valmistavat oppilaitokset voivat 
huolehtia siitä, että opiskelijat osaavat viestiä 
omasta alastaan myös yleistajuisesti. 

Tilannekartoituksia kuulemisten ja kyse-
lyiden avulla 

Vaikka paljon tietoa ja kokemuksia virka-
kielen parantamisesta oli vuosien varrehla 
kertynyt sekä Suomesta että muista maista, 
päätti ryhmä keriitä Iisää aineistoa. Se jär-
jesti kesäkuussa 2013 kuu!emisti!aisuuden, 
jossa Ruotsin kiehineuvoston edustaja kertoi 
naapurimaan virkakie!enhuohlosta ja muun 
muassa virkakielen kääntäjä, automaattisten 

tekstintuotantojärjestelmien käyttäjä ja maa-
hanmuuttajien neuvoja esittivät ajatuksiaan 
siitä, miten virkakieltä pitäisi kehittää. Kai-
kissa esityksissä tuli esiin, miten tärkeää on 
ottaa huomioon niin kielen ymmärrettäyys 
kuin tekstien laatijoiden ja lukijoiden koke-
muksetkin, kun toiminnan muutoksia tai 
tekstintuotantojärjestelmiä suunnitellaan. 

Kotus teki elokuussa kunnille kyselyn 
niiden kielenhuoh!on tilanteesta ja tarpeista 
sekä valtionhahhinnolle kyselyn siitä, miten 
niissä muodostetaan nimiä, virkanimik.kei-
tä ja termejä. Kuntien kyselyyn tuhi 158 vas-
tausta, valtionhahlinnon nimikyselyyn 209. 

Jo muutama vuosi aikaisemmin Kotus oh 
tehnyt valtion viranomaisihle kyselyn niiden 
kielenhuoltoti!anteesta ja päiväkodeih!e niissä 
tehdystä kirjoitustyöstä. 

Vastauksissa tuhi esiin samantapaisia asioi-
ta. Kirjoittaminen täyttää suuren osan sekä 
kuntien että valtion viranomaisten työajasta, 
mutta kiire ja vanhat tekstimallit haittaavat 
hyvien tekstien kirjoittamista. Kirjoittamis-
kouhutusta saa harvoin: kunnissa sitä on ohlut 
viiden viime vuoden aikana päivän verran tai 
vähemmän, vahtiolha ej senkään vertaa. Sekä 
kuntien että valtion viranomaiset ovat melko 
tyytyväisiä omaan viestintäänsä, mutta mui-
den viranomaisten viestintää ne pitävät vai-
keaselkoisena. 

Tekstien, nimien ja termien haatimisen 
virkamiehet hoitavat siten kuin parhaiten 
taitavat: yhteisiä hinjoja ja ohjeita ci yheensä 
ole. Lyhyyttä ja merkityksen sehvyyttä nimis-
sä ja termeissä arvostetaan, mutta niitä ej ole 
oso itettu tavoitteeksi. Yheensä nimet ja termit 
muodostetaan ryöryhmissä, jotka tarvitsevat 
niitä vahmistelemiinsa muutoksiin. Ne eivät 
juuri pyydä apua viraston omilta tai uhkopuo-
hisihta asiantuntijoihta. Monesti työversio tai 
lyhenne jää pysyväksi käyttönimeksi, eivätkä 
muodostajat useinkaan muista miettiä, roi-
miiko se myös ruotsiksi käännettynä. 

16 K]ELIVESTI 2.2014 



Kansalaisnäköktilma antoi hyviä ehdo-
tuksia 

lisäksi Kotuksen verkkosivuilla oli kaikil-
la kävijöillä rnahdollisuus kertoa hyvistä ja 
huonoista kokemuksistaan viranomaisten 
kielenkäytöstä sekä tehdä parannusehdotuk-
sia. Iästä kyselystä tiedottivat tiedotusväli-
neet ja sosiaahinen media. Vastauksia tuli 230. 

Yllättäen myös avoimessa kyselyssä tuli esiin 
monia sarnoja asioita kuin viranomaisille teh-
dyissä kyselyissä. Vastaajia myös häiritsivät 
pitkät ja vaikeat nimet ja nimet ja varsinkin 
nimien vaihtuminen toistuvissa organisaatio-
uudistuksissa. Lisäksi moni huomautti, että 
hahhinnollisten termien ja laista lainattujen 
sanamuotojen käyttö vaikeuttaa viestien ym-
märtämistä. Varsin useat vastaaj at viestivät, 
että viranomaisen teksti tuntuu usein sävyl-
tään tylyltä. 

Avoimen kyselyn vastaukset tarjosivat vir-
kakielen kehittämiseen myös hyviä neuvoja. 
Viranomaisia kehotettiin hankkimaan enem-
män palautetta, vaikka verkkoa käyttäen. Jot-
kut vastaajat olivat jo tarjoutuneet kahvipal-
kalla kommentoimaan kirjeiden ymmärrettä-
vyyttä. Visuaahisia keinoja pitäisi myös käyt-
tää enemmän helpottamaan ymmärtämistä. 
Kokonaan ei viranomaisviestinnässä pitäisi 
nojata teksteihin, sillä monihla oli kokemusta 
siitä, että hankala asia tuli nopeasti hoidetuk-
si puhehimessa tai tapaamisessa. Tämän ryh-
mä pani mieleensä, vaikka kaikki tiesivät, että 
nykysuunta on kohti asiointia, jossa kohtaa-
var kansalainen ja viranomaisen verkkosivu. 
Syksyn alkaessa ohjelman eväät ohivat koossa. 

Toimintaohjelma kannustaa luomaan 
mahdohhisuuksia selkeälle kielehhe 

Toimintaohjehman tavoitteena on siirtää 
huomio yksittäisten tekstien ja kielen muo-
toilusta kirjoittamisen edehlytyksiin ja olo-
suhteisiin. Viranomaiset halutaan saada huo-
mamaan, että kiehi on keskeinen osa me!- 

kein jokaisen viranomaisen työtä. Siksi sille 
on syytä asettaa tavoitteita ja seurata niiden 
toteutumista samalla tavalla kuin muutakin 
toimintaa. Viranomaisia myös kannustetaan 
aktiivisuuteen ja tiiviimpään yhteisryöhön 
kiehiasioissa. Ohjelmassa esitetään 28 roimen-
pidettä. Kymmenen on tarkoitettu yksittäi-
sille virastoille, kahdeksan koko valtionhal-
hinnolle, viisi halhitukselle ja eduskunnahle 
sekä viisi oppilaitoksihle. 

Kirjoittamisen edehlytykset paranisivat 
muun muassa siten, että säädettäisiin paikan-
nimilaki ja koottaisiin viranomaisten yhtei-
nen termipankki ja tekstipankki. Työryhmä 
ehdottaa niitä halhituksehle ja valtionhahhin-
nolle, koska ne eivät synny ilman halhituk-
sen tai jonkin ministeriön päätöksiä. Sellais-
ta vaativat myös yhteiset ohjeet nimien, ter-
mien ja virkanimikkeiden laatimisesta sekä 
EU-säädösten kieleen vaikuttamisesta. Yksit-
täiset virastot ja kunnat taas voivat helpottaa 
hyvien tekstien laatimista esimerkiksi varmis-
tamalha uusia tekstintuotantojärjeste!miä ii-
hatessaan, että järjestehmien tekstejä voidaan 
myöhemmin muokata ihman kohtuuttomia 
kustannuksia tai vaivaa. 

Kirjoittamisen olosuhteisiin vaikuttavat 
ehdotukset siitä, että ministeriöt ja kunnat 
kannustaisivat virastoja vähentämään ja ly-
hentämään kirjoittamiaan tekstejä. Niiin tär-
keilhe teksteille tai muihle töilhe jäisi enemmän 
aikaa. Virastojen kannattaa pyytää palautetta 
tekstien ja kirjoittamisen kehittämiseen myös 
omalta henkilöstöltään, sihlä kansalaisten 
kanssa tekemisissä olevat tietävät, millaisia il-
mauksia täytyy usein sehittää. 

Tekstin haatu on osa työn laatua 

Kiehenkäyttö rinnastuisi muuhun työhön, jos 
ministeriöt sopivat hahhinnonalansa virasto-
jen kanssa virkakieltä koskevista tavoitteista. 
Kehitystyö ohisi jatkuvaa, jos sitä seurattaisiin 
nehjän vuoden välein kertomuksessa, joka an-
nettaisiin eduskunnalle. Virastot puolestaan 
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voisivat ottaa toimintaprosessiensa kuvauk-
siin myös njihin liittyvien tekstien tekovai-
heet, esimerkiksi kääntämisen ja tekstin tes-
taamisen. Virastot voivat myös pyytää kan-
salaisilta palautetta kie!estä, kuten muustakin 
toiminnastaan, ja käyttää sitä hyväksi kehi-
tystyössä. 

Ohjelma kannustaa yksittäisiä viranomai-
sia ja kuntia aktiivisuuteen suosittelemalla, 
että ne nimeävät virkakielivastaavan ja vir-
kakielitiimin. Henki!östössä on usein sekä 

koulutettuja kielen 
asiantuntijoita että 
muita, jotka ovat 

i Iiittyi 2013 	 innostuneita edis- 
tämään hyvää kie- 

invaliseen 	 1enkyttöä. Heille 
annetaan tarpeel- 

Government 	liset va!tuudet esi- 

keeseen. 	 merkiksi 	laatia 
intranetun kielioh- 
jeiden ja -tiedon 
sivut ja koota verk-

kosivuille viraston laatimat sanastot. Tiimi 
voi myös järjestää koulutuksia, joko omin 
voimin tai u!kopuo!isten avulla, sekä huo-
lehtia siitä, että palautetta kerätään ja myös 
käytetään. 

Viranomaisten välistä yhteistyötä edistäisi 
esimerkiksi ehdotus virkakie!ivaltuutetusta. 
Valtuutettu olisi koordinaattori, joka kokoaa 
onnistuneita menettelytapoja ja tuo niitä 
muiden helposti käytettäväksi. Valtuutetun 
apuna olisi virkakielivastaavien verkosto, ja 
hän puolestaan tukisi heidän työtään. Yhteis-
työtä edistäisivät myös yhteiset koulutukset 
perusaiheista, kuten selkeän kielen kirjoitta-
misesta, nimien ja termien laatimisesta, sekä 
selkokielen käytöstä. Nåtä työryhmä ehdot-
taa, jotta niitä olisi jatkuvasti saatavissa eikä 
jokaisen viraston tai kunnan tarvitse järjestää 
niitä itse. 

Yliopistoille, 	ammattikorkeakouluille 
ja ammattioppilaitoksille suositetaan, että  

opintoihin kuuluisi tarpeeksi opetusta siitä, 
kuinka omasta alasta viestitään yleistajuisesti. 
Tämä on tärkeä taito jo tulevien virkamiesten 
asennekasvatuksen kannalta, koska nyt opin-
noissa painottuu oman alan erikoiskielen hal-
litseminen. 

Virkakielikampanjahla toimintaohjelma 
tutuksi 

Virkakielen toimintaohjelma ei toteudu it-
sestään. Virastojen ja kuntien johdohle täy-
tyy kertoa tarkemmin ohjelman suosituk-
sista ja siitä, mitä hyötyä niistä on viran-
omaisen työssä. Siksi yksi työryhmän ehdo-
tuksista halhitukselle oh, että se käynnistäisi 
virkakielikampanj an. Tämä ehdotus toteu-
tuukin varmasti jo vuoden 2014 aikana. 

Kampanja liittyy toiseen valtionhahlinnon 
pyrkimykseen, jonka tavoite myös on sel-
keämpi virkakieli. Suomi liittyi 2013 kansain-
väliseen Open Government -hankkeeseen, 
jonka 64 jäsenmaata ovat huvanneet parantaa 
hallinnon avoimuutta toimenpiteillä ja ra-
portoida niiden toteutumisesta hankkeelle. 
Suomi sitoutui lisäämään selkeää kieltä hal-
hinnossa, mikii 011 herättänyt muissa osahlistu-
jissa suurta kiinnostusta. Päävastuu kampan-
jasta on valtiovarainministeriöllä, joka vastaa 
Suomen Avoin hallinto -hankkeesta. 

Ohjelma ci valmistu kovin suotuisaan ai-
kaan. Hallinnosta etsitään jatkuvasti lisää 
säästöjä, eivätkä mitkään uudistukset saa 
lisätä menoja. Toimintaohjelmassa muis-
tutetaankin, että selkeiimpi kieli tehostaa 
viranomaisten ryötä ja säästää siten kuluja 
tulevaisuudessa. Useimmat työryhmän ehdo-
tuksista eivät myöskään lisää kustannuksia, 
ellei työaikaa lasketa. Virkakielikampanjahla 
pitää viranomaiset saada vakuutetuksi siitä, 
että kan nattaa nähdä muutoksen vaiva ja että 
virkakielen selkeyttäminen on myös hauskaa. 

Kirjoittaja on Kotimaisten kielten keskuksen 
erikoistutkija. 
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.. 
Uudissanaterveisia Kiehtoimistosta 

T
ässä näytteitä sanoista, joita viime 
aikoina on poimittu Kotimaisten 
kielten keskuksen nykykielen tieto-

kantaan. Niisti näkyy, että yieisin uudis-
sanatyyppi on yhdyssana (substantiivi), 
mutta mukana on muutama verbikin, 
jotka täHä kertaa ovat enemmän tai vä-
hemmän arki- ja puhekielisiä, jopa sian-
gia. 

energiaprosentti tietyn energiaravin-
toaineen, esim. proteiinin tai rasvan, 
osuus päivän kokonaisenergian-
saannista 

follata (< engi. to foliow 'seurata') sig. 
seurata esim. tiettyä Twitter-tihä, ti-
iata sen päivitykset, oila sen seuraaja 

instata sig. iähettää kuva tai kommentti 
Internetiin Instagram-ohjeiman 
kautta 

matka.synnytys synnyttäminen mat-
kalia synnytysiaitokseen; matkasyn-
nytysten peiätään hsääntyvän, kun 
sairaalaverkkoa keskitetään 

minihallitusneuvottelut pääministerin 
ja muidenkin ministerien vaihtu- 

misesta johtuvat hallituksen hnjaa 
koskevat neuvottelut kesken haHi-
tuskauden 

seukata, seukkailla sig. seurusteila 
tenavatabletti iapsiiie tarkoitettu ta-

bietti eh tauiutietokone 
tulla puskista ark., kuv. yiiättää, ta-

pahtua odottamatta 
valmistelurikos rikoksen suunnittelu 

ja vaimisteiu, joka voidaan tuikita 
rikokseksi ja josta voidaan rangaista 

vetotuote hik. sisäänvetotuote, hin-
naitaan niin eduHinen tuote, että se 
houkutteiee liikkeeseen asiakkaita, 
jotka sitten ostavat muutakin 

Kuukauden sanoiksi on vuoden 2014 al-
kupuoiella vahttu mm. e-urheilu ja apu-
kinos. Ne ja muut sanapoiminnot iöy-
tyvät verkko-osoitteesta www.kotus.fi. 

Riitta Eronen 

Kirjoittaja on Kotimaisten kielten kes-
kuksen tutkija. 

Tykkää Kielineuvostosta Facebookissa! 
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HAASTATTELU 

Suomi työssä 

ICISII esalainen, 

kaolet? 
Nimeni on Heli Kivimäki Hedin. 
omalainen, 	ulkosuomalainen, 
otsinsuomalainen ja ruotsalainen. 

solnalainen ja kuorolai-
nen, satunnainen dekkarinlukija ja tuuriku-
toja, vaimo ja äiti. 

Kuinka kauan olet asunut Ruotsissa? 
Tapasin maailmalla ruotsalaisrakkauden, 
ja kun työ ja asuntokin olivat tyrkyllä niin 
muutin Göteborgiin. Sieltä muutin sitten vä-
hitellen Tukholmaan ja Solnaan, ja äskettäin 
vietettynä kansallispäivänä olikin sitten kor-
kea aika juhlia uutta Ruotsin kansalaisuutta 
näin 20:n tää!lä vietetyn vuoden jälkeen. 

Mita teet työksesi? 
Olen suomen kielen hallintoalueen koordi-
noija Norrtäljen kunnassa. Norrtälje kuu-
luu suomen kielen hallintoalueeseen, joten 
työni on saada kunnan kaikki eri osa-alueet 
noudattamaan vähemmistölakia. Sen mu-
kaan suomenkielisillä on erityisoikeuksia, 
esimerkiksi oikeus käyttää suomea ollessaan 
yhteydessä viranomaisiin, ja oikeus lasten- ja 
vanhustenhoitoon suomeksi, jos he sitä ha- 
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luavat. Kunnan on myös tiedotettava vähem-
mistökielillä ja neuvoteltava vähemmistön 
kanssa heitä koskevista kysymyksistä. Tehtävä 
on selkeä, mutta samalla vaikea. On melko 
helppoa järjestää kokous, jossa keskustellaan 
asioista, mutta vaikeampaa toteuttaa vaikkapa 
suomenkielinen 	vanhustenhoito-osasto. 
Mutta työ on erittäin mielenkiintoista, joten 
edes se ej haittaa, että päivittäinen työmatka 
on 140 kilometriä! 

Mikä koulutus sinulla on työhösi? 
Minulla on pohjoismaisten kielien tulkin 
koulutus Tukholman yliopistosta ja yhdek-
sån vuoden kokemus tiedottajana samasta 
paikasta. Kaikesta tekemästäni ja oppimasta-
ni on suuri hyöty koordinoijan työssä. 

Mitä kieliä käytät työssäsi? 
Nom 60-70 prosenttia ruotsia, loput suo-
mea. Suomi on joka päivä mukana, sekä pu-
huttuna että kirjoitettuna. 

Kuinka käytät suomea työssäsi? 
Käytän suomea jokapäiväisiin kontakteihin 
kunnan asukkaiden kanssa, tekstien kirjoit-
tamiseen ja kääntämiseen, ilmoitusteri teke- 



Norrtäljen kunnan 
hallintoaluetyön 
koordinoija 
Heli Kivimäki Hedin. 

Heli Kivimäki Hedin 

miseen, kotisivun päivittämiseen, oikeastaan 
ihan kaikkeen. Työpaikallani ej ikävä kyllä 
ole muita suomenkielisiä, onneksi sentän on 
yhdistysten edustajat ja ennen kaikkea kolle-
gat muissa kunnissa. Juuri kollegoista on pal-
jon hyötyä ja iloakin; ovathan he oikeastaan 
ainoita, jotka tietävät tämän melko uuden vi-
ran monet haasteet ja kompastuskivet. 

Kuinka ylläpidät suomen kielen taitoa? 
Entisenä auktorisoituna tulkkina ja tiedot-
tajana ornat vaatimukset kielen suhteen ovat 
aika korkeat. Ruotsinsuomalaisen ja suorna-
laisen median seuraarninen kuuluu jokapäi-
väiseen toirnintayrnpäristöseurantaan, sekä 
tiedon hankkirnisen että kielen ylläpitärni-
sen ja kehittymisen kannalta. Seuraan suo-
rnalaisia ja ruotsalaisia päivälehtiä, muiden 
kuntien kotisivuja ja olen Facebookin kaut-
ta mukana eri ryhmissä, joissa tiedotetaan ja 
keskustellaan kieli- ja vähemrnistöasioista. 
Katson Uutiset SVT:stä ja kuuntelen SR:n 
Sisu-uutiset päivittäin, silloin tällöin kuun-
telen ja katselen myös YLE:n uutiset. Aina 
välillä täytyy ottaa yhteyttä Suomessa asuviin 
ystäviin tai sukulaisiin ja kysellä kiiypää 
terrniä. Kielineuvoston Vastauspankki on 

ihan ehdottoman hyvä apu. Jos sieltä ej löy-
dy niin lähetän heille sähköpostia. Musiikin 
kuuntelernisellakin on etunsa: rapin kautta 
myös slangisanar ovat hallussa. Ainakin ku-
vittelen niin... Ja kun lasten kanssa keskus-
tellessamme tulee esiin sana, jota he tai rninä 
emme tiedä tai muista, niin otamme siitä yh-
dessä selvää. 

Mitä etua suomen kielen taidosta on työs-
säsi 
Suomen kielen osaaminen ja jonkinlainen 
kokernus vähemmistöasioista on oikeastaan 
rärnän ryön hoitamisen edellytys, ainakin 
pienemrnällä paikkakunnalla. 

Mitä haluat sanoa Kieliviestin lukijoille? 
Kieli- tai vähemrnistöryöläisen on help-
p0 menerrää toivonsa, kun valtakieli ja 
-kulttuuri jyräävät päälle ja pienten kielten 
tarpeet unohdetaan. Mutta räytyy valottaa 
niitä pieniä voirroja ja kultakimpaleira mat-
kan varrella ja katsoa välillä rakapeiliin, jotta 
huomaa, miten paljon on saatu aikaiseksi. Ej-
hän tärä ryörä muuten jaksaisi jatkaa! s 
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SUOMEN KIELEN OPETTAJAKOULUTUS 

Suomi äidinkielenä 

-aineenopettajakoulutus 

K
t

ahden vuosikymmenen aikana Ruot-
issa ej ole ollut varsinaista suomi 
idinkielen -opettajien koulutus-
a tai muuta suomen opettajankou-
utusta. Edellisen kerran suomen 

kielen aineenopettajakoulutusta sekä ns. 
kotikielenopettajakoulutusta 	järjestettiin 
Tukholman yliopistossa ir'o- ja 1990-lu-
vuilla. Pätevistä suomen kielen opettajista 
on erityisesti viime vuosina ollut pulaa, ja 
koulutetuille suomi iidinkielenä -opetta-
jille on kysyntää, jota on lisännyt vuoden 
zoio koululain määrittelemä oikeus saada 
opetusta kansallisissa vähemmistökielissä. 
Euroopan neuvosto on raporteissaan kriti-
soinut Ruotsia useaan otteeseen siitä, ettei 
Ruotsissa ole ollut kunnollista vähemmistö-
kielten opettajankoulutusta. Vuonria 2050 

Ruotsin hallitus ilmaisi huolensa kansallisten 
vähemmistökielten opettajien puutteen ja 
työtilanteen takia ja antoi Korkeakouluviras-
tolle tehtävän kartoittaa kansallisten vähem-
mistökielten opettajien tilannetta sekä eh-
dottaa konkreettisia toimenpiteitä tilanteen 
turvaamiseksi. Raportissaan (Rapport 2015: 
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14 R) Korkeakouluvirasto ilmaisi selkeästi, 
että Ruotsissa on puutetta mm. koulutetuis-
ta vähemmistökielten äidinkielenopettajista. 
Vuonna 2011 Ruotsin hallitus antoi Ilsäksi 
Ruotsin Koulutarkastuslaitokselle tehtävän 
kartoittaa ja arvioida Ruotsin koulumaail-
man ja esikoulutoiminnan laatua mm. äi-
dinkielenopetuksen ja kaksikielisyyden nä-
kökulmasta. Lähtökohtana oli selvittää, 
millä tavalla kansallisiin vähemmistöihin 
kuuluvien lasten ja koululaisten tasavertaiset 
oikeudet hyvään koulutukseen toteutuvat. 
Koulutarkastuslaitos löysi puutteita mm. 
kuntien tavassa järjestää äidinkielenopetusta 
vähemmistökielillä ja totesi, että oppilaat 
saavat vain harvoin mahdollisuuden oppia 
ja kehittää vähemmistökieltänsä. Suuri on-
gelma raportin mukaan on myös se, että 
koulutetuista opettajista on monin pai-
koin pulaa. Sekä Korkeakouluvirasto että 
Koulutarkastuslaitos vaativat raporteissaan, 
että Ruotsi huolehtii kansallisella tasolla 
kansallisten vähemmistökielten äidinkie-
lenopettajien tilanteesta ja ryhtyy konk-
reettisiin toimiin tilanteen parantamiseksi. 



San Pesonen ja Anu Muhonen 

Euroopan neuvoston kritiikin, Koulutar-
kastuslaitoksen raportin ja suosituksen sekä 
Korkeakouluviraston vähemmistökielisten 
opettajien tilannetta selvittäneen raportin 
ohjeiden perusteella Ruotsin hallitus teki 
päätöksen panostaa vähemmistökielten äi-
dinkielenopetukseen ja myönsi vuonna 2012 

seuraavan vuoden budjetissaan Tukholman 
yliopistolle 2,5 miljoonan kruunun määrä-
rahan suomen kielen ja meänkielen opetta-
jakoulutuksen kehittämiseen. Toimeksianto 
koskee aineenopettajankoulutuksen järjestä-
mistä, jolloin opettajat pätevöityvät perus-
koulun vuosikurssille 7-9  ja näin ollen myös 
vuosikursseille 4-6. 

Toimeksiannosta tutkinto-oikeuteen 

Hallituksen toimeksiannon tultua Tuk-
holman yliopistossa voitiin ryhtyä tekemään 
hakernusta tutkinto-oikeudesta. Tukholman 
yliopistolle oli jo myönnetty oikeus koulut-
taa aineenopettajia useassa muussa kielessä, 
mutta suomella oikeutta ci vielä ollut. Vaa-
timukset, jotka liittyvät opettajankoulutuk-
sen järjestämiseen ja opettajien tutkintojen  

myöntämiseen, ovat olleet Ruotsin hallituk-
sen opettajankoulutusuudistuksen jälkeen 
hyvin tiukat. Ennen opettajankoulutuksen 
tutkinto-oikeuden myöntämistä Korkea-
kouluvirasto arvioi esimerkiksi, onko tutkin-
to-oikeutta hakevalla Tukholman yliopiston 
opettajajoukolla tarpeeksi tieteellistä tietoa 
sekä opetettavasta aineesta eli suomen kieles-
tä että aineen didaktiikasta eli opetuksesta. 
Usein juuri ainedidakrisen pätevyyden osoit-
taminen on opettajankoulutuslupaa hake-
ville opinahjoille vaikeaa. Erityisen haasteel-
lista tämä oli suomen kielen aineenopetta-
jakoulutuksen hakuprosessissa Ruotsissa, 
koska tutkimusta suomi äidinkielenä -di-
daktiikan alalta ei ruotsinsuomesta juuri-
kaan ole. Uuden opetuslinjan Iuomiseen 
liittyy myös haasteita mm. organisoin-
nin ja kurssisuunnitelmien suunnittelussa. 
Pitkän hakuprosessin jälkeen Ruotsin Yli-
opistokanslerinvirasto myönsi huhtikuussa 
2013 Tukholman yliopistolle tutkinto-oikeu-
den suomen liittämisestä jo olemassa olevaan 
aineenopettajakoulutukseen, minkä jälkeen 
suomen kielen osastolla voitiin aloittaa ai- 
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neopintojen konkreettinen suunnittelutyö. 
Kiinnostus uutta koulutusta kohtaan on ollut 
laajaa. Tavoitteena on, että Tukholman yli-
opisto luo yhdessä baittilaisten kielten, suo-
men ja saksan laitoksen sekä kiehdidaktiikan 
laitoksen kanssa korkealaatuisen koulutuk-
sen ja rekrytoi klinnostuneita opiskelijoita 
eri puolilta Ruotsia. Koulutukseen voi hakea 
myös Ruotsin u!kopuolelta. 

Aineenopettajakoulutuksen pääsyvaati-
mukset 

Ensimmäiset opiskelijat valitaan kevään 
2014 haussa ja suomi äidinkielenä -ai-
neenopettajaohjelma käynnistyy syksy!-
lä. Tutkinto-oikeutta haettaessa arvioitiin, 
että suomen kielen aineopettajaohjelmas-
sa aloittaa ensimmäisenä syksynä io—ia 
opettajaksi opiskelevaa, ja ryhmän suu-
ruus näyttää tämänhetkisen hakijamäärän 
perusteella olevan juuri arvioidun mukainen. 
Valintaperusteena on, että opiskelija täyttää 
yleisen Ruotsin korkeakouluissa vaadittavan 
peruskelpoisuuden ja lisäksi lukiossa saavute-
tut erityiskelpoisuudet, joihin kuuluvat eng-
lannin kielen kelpoisuus, laajat yhteiskunta-
tiedot sekä sellaiset tiedot suomen kielessä, 
jotka vastaavat Ruotsin koulujärjestelmän ta-
soa suomi, suomi äidinkielenä (B/suomi) tai 
äidinkie!i 2 (modersmål 2). Muodol!iset suo-
men kielen lukio-opinnot voi korvata myös 
erikoisluvalla, jos opiskelija voi muulla tavoin 
osoittaa, että hänellä on riittävät tiedot ja tai-
dot suomen kielessä. 

Aineenopettajakoulutus toteutetaan lai-
tosten yhteistyönä 

Suomi äidinkielenä -aineenopettajakoulu-
tus järjestetään useiden laitosten yhteistyö-
nä. Päävastuu koulutuksesta on Tukholman 
yliopiston Kielididaktiikan laitoksella, joka 
on vuodesta 2011 järjestänyt aineenopet-
tajakoulutusta eri aineissa ja joka on vas-
tuussa Tukholman yliopiston kieliaineiden 

aineenopettajaohjelmien 	koordinoinnista. 
Tukholman yliopiston baittilaisten kiel-
ten, suomen ja saksan kielen laitoksen vas-
tuualueena on suomen kielen aineopintojen 
järjestäminen ja toteuttaminen. Yhteistyötä 
tehdään myös mm. Helsingin yliopiston suo-
men kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjois-
maisten kielten ja kirjallisuuksien laitoksen 
kanssa. Opiskelujensa aikana opiskelijalla on 
mahdollisuus vaihto-opiskeluun Suomessa. 
Koulutuksessa opiskeltavat aineyhdistelmät 
ovat suomi äidinkielenä, england vieraana 
kielenä ja ruotsi toisena kielenä. Opintoko-
konaisuuteen kuu!uu 270 korkeakoulupistet-
tä eli yhteensä 4,5  vuoden kokopäiväopinnot. 
Pääainetta suomi äidinkielenä opiskellaan 
yhteensä 90 korkeakoulupistettä, englan-
nin kieltä 45  korkeakoulupistettä ja ruotsi 
toisena kielenä -opinnot kattavat 45  korkea-
kou!upistettä. Ohje!ma sisältää aineopinto-
jen lisäksi myös ainedidaktiikan opintoja ja 
opetusharjoittelua koulussa. Lisäksi opin-
tokokonaisuuteen kuuluu ainedidaktisia 
opintoja ja koulutustieteel!isiä ydinkursseja. 
Koulutustieteelliset ydinkurssit valotta-
Yat rutkimusmenietelmiä ja tarjoavat erilai-
sia tapoja analysoida ja tulkita tutkimus-
materiaalia ja tehdä didaktista tutkimus-
ta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 
opiskelija havainno!Iistaa tietojaan ja tai-
tojaan kirjoittamalla kaksi itsenäistä opin-
näytetyötä. Aineopinnoissa ja ainedidakti-
sissa opinnoissa opiskelija saa katsauksen 
myös pääaineensa tieteelliseen traditioon. 
Ensimmäisen lukukauden aikana opis-
kelijat opiskelevat pääainettaan suomea 
äidinkielenä. Suomen kielen opinnot sisäl-
tävät kielen tieto- ja taitokursseja, puhe-
viestintää, tekstiopintoja ja kielenhuollon 
kursseja. Saman lukukauden aikana opis-
kellaan myös kielididaktiikkaa monikieli-
syyden näkökulmasta. Opetus toteutetaan 
yhteistyönä Kielididaktiikan laitoksen kans-
sa. Kurssilla pohditaan opettamista, opetus- 
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suunnitelmia ja oppimista erityisesti kan-
sallisen vähemmistökielen näkökulmasta. 
Toisen lukukauden koulutustieteelliset kurs-
sir käsittelevät mm. koulutuksen historiaa 
ja osaa yhteiskunnassa, retoriikkaa ja oppi-
misteorioita. Lukukauden aikana opiskeli-
jaha on myös ensimmäinen, neljä viikkoa 
kestävä harjoittelujakso. Harjoittelujakson 
aikana on tarkoitus päästä opettamaan ni-
menomaan pääainetta peruskoulun keski- ja 
yläasteella. Opiskelijoiden harjoittelupaikka 
määrittyy sen mukaan, miten koulut tar-
joavat harjoittelupaikkoja, joissa on päte-
vä ohjaaja (pätevä ohjaaja on opettaja, jol-
la on kyseisen aineen opettajanpätevyys). 
Harjoittelupaikkoihin pääsystä vastaavat 
kuntien ns. VFU-yhteyshenkilöt. Harjoit-
telujaksoja koulutuksen aikana 011 yhteensä 
kolme, joista viimeinen koulutuksen lopus-
sa on 10 viikkoa kestävä. Harjoittelujak-
sojen aikana opiskelija harjoittelee opetta-
maan kaikkien koulutukseensa sisältyvien 
aineiden opettamista. Tukholman yliopis-
ton suomen kielen osaston toive on tieten-
km, että aineenopettajakoulutettavat voi-
sivat suorittaa opetusharjoittelunsa ruot-
sinsuomalaisten lasten ja nuorten parissa. 
Suomen kielen opettajankoulutuksen nyky-
tilanne aineenopettajien osalta on Ruotsissa 
myönteinen. On avautunut myös muita ovia 
suomen kielen opettajan ammattiin. 

Aineenopettajakoulutuksen tutkinto-oi-
keuden myöntämisen myötä Tukholman 
yliopistossa tarjotaan syksystä 2014 lähtien 
myös valmiille suomen kielen maistereille 
puohitoista vuotta kestävä pedagoginen täy-
dennyskoulutus (KPU, kompletterande pe-
dagogisk utbildning). Täydennyskoulutuk- 

Opintorehtori Sari Pesonen ja tutkijaja opet-
taja Anu Muhonen työskentelevät Tukholman 
yliopiston baittilaisten kielten, suomen ja sak-
san laitoksessa. 

sen suoritettuaan suomen kielen maisterit 
voivat saada pmitevyyden opettaa suomea (sekä 
toista valitsemaansa ainetta) lukiossa, ja näin 
ollen myös peruskoulun vuosikursseilla —9. 
Kiinnostus suomea kohtaan kasvaa myös nu-
den suomalaistaustaisten keskuudessa, jotka 
eivät ole oppineet suomea. Uutta Ruotsissa 
on myös hallituksen esitys koululain muu-
toksesta, jonka mukaan suomalaistaustaiset 
lapset voisivat saada tukea kielen elvyttä-
miseen koulussa, vaikka kieltä ci olisikaan 
puhuttu kotona. 
Tämä oikeus tar- 
koittaisi sitä, että 
suomalaistaustai- 	Täydennyskoulutuk- 
set lapset, joiden 
vanhemmat eivät 	sen suoritettuaan 
ole puhuneet tai 

suomen kielen mais- oppineet suomea, 
saavat oppia suo- 	terit voivat saada 
mea valtion tuel- 
la koulussa. Tämä 	pätevyyden opettaa 
lisännee 	myös 
kuntien ja koulu- 	suomea. 
jen halukkuutta ja 
tarvetta rekrytoida 
ammattitaitoisia suomen opettajia. Esityksen 
mukaan laki astuisi voimaan 2015. Tähänkin 
haasteeseen syksyllä alkava aineenopettaja-
koulutus vastaa hyvin: koulutuksen käytyään 
opettajalla on valmiudet opettaa kieltä sekä 
äidinkielenä, toisena kielenä että vieraana 
kielenä. i5j 
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HARJOITTELIJANA YLIOPISTOSSA 

Anniina Tourunen 

Suomea, ruotsia ja 

ruotsinsuomea Tukholmassa 

K
ertoessani Suomessa lähteväni kevääksi 
Tukholmaan opettamaan suomea sam 
kuulla monet naurut ja ihmettelyt: 
"Mitä, ai opetat suomea Ruotsissa? 

Onko hullumpaa kuultu?" Joidenkin suoma-
laisten on nimittäin vaikea ymmärtää, että 
meidän pientä kieltämme puhutaan ja opete-
taan naapurimaassa, vaikka melkein jokaisel-
la taitaa olla Ruotsissa sukulaisia tai tuttavia. 

Opiskelen Jyväskylän yliopistossa suomen 
kieltä aineenopettajalinjalla kolmatta vuot-
ta. Tämän kevään olen viettänyt tavallisesta 
poikkeavasti: Tukholman yliopistolla uuras-
taen, mutta myös kauniista suurkaupungista 
nauttien. Virallisesti olen statukseltani vaih-
to-opiskelija, mutta käytännössä olen suorit-
tanut työharjoittelun suomen kieltä opettaen. 
Olen opettanut kevään aikana suomenkieli-
selle ryhmälle sekä kieleen että kirjallisuuteen 
liittyviä kursseja ja ruotsirikielisille ryhmille 
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suullista kielitaitoa. Harjoittelu on ollut sikä-
ii haastava, että minulla ej aloittaessani ollut 
oikeastaan yhtään opetuskokemusta ja lisäk-
si ruotsin kielen taitoni oli kutakuinkin si!_ 
lä pohjalla, mille se oli jäänyt yli kymmenen 
vuotta sitten lukiosta valmistuttuani. Kevät 
on ollut kuitenkin erittäin antoisa: koen 
oppineeni todella paljon pienessä ajassa, 
saaneeni rutiinia opettamiseen ja varmuut-
ta itsenäiseen työskentelyyn. Ruotsin kielen 
taito... ehkä sekin on kehittynyt hieman. 
Ainakin saan kahvilassa tilattua kahvin ja ka-
nehipullan. 

En ole aiemmin oleskellut pitkiä aikoja 
Ruotsissa, vaikka länsinaapuri onkin jollain 
tavalla vetänyt puoleensa jo pitkään. Käsityk-
seni Ruotsista ja ruotsalaisista on ollut jok-
seenkin kliseinen: Ruotsi voittaa aina jääkie-
kossa ja Euroviisuissa, puutarhajuhhissa syö-
dään rapuja auringon paisteessa eikä ketään 



Artikkelin kirjoittaja ja kuvan ottanut Annilna Touruneri viihtyi työharjoittelussa Tukholmassa. 

harmita, koska kaikki on "lagom". Tä1ti se 
on ainakin näyttänyt ulkopuolisen silmiri. 
Mitään suuria yllätyksiä muutama kuukausi 
Ruotsissa ej ole tarjonnut. Elämä täällä ej ole 
täydellistä, mutta sitä en toki odottanutkaan. 
En voi sanoa kokeneeni kulttuurisokkia, 
mikä ehkä johtuu siitä, että olen viettnyt 
enemmän aikaa suomalaisten ja ruotsinsuo-
malaisren kuin ruotsalaisten parissa. Ympä-
ristönä Tukholma on toki isompi kaupunki 
kuin mihin olen tottunut, mutta kaikki toi-
mii aika samalla tavalla kuin Suomessakin. 

Hyppäys ruotsinsuomalaiseen kulttuuriin 

Suurin oivallus, mirä kevät on tarjonnut, 
on ollut tutustuminen ruotsinsuomalaiseen 
kulttuuriin. Aiemmin olen tiennyt vain, että 
Ruotsissa asuu iso joukko suomalaistaustai-
sia ihmisiä. Itsellänikin on äitini puolelta su-
kulaisia Ruotsissa - en vain valitettavasti ole 

koskaan tavannut heitä. (Terveisiä Trollhätta-
niin!) Rikas ja monipuolinen ruotsinsuoma-
lainen kulttuuri on sen sijaan ollut minulle 
lähes täysin tuntematon käsite tähän asti. 
Toki Suomessa tunnetaan Anna Järvineri, 
Kentin suomalaistaustaiset jäsenet ja Susanna 
Alakoski, mutta siihen se yleensä sitten jää-
km. On ollut ilo tutustua tähän läheiseen, 
mutta kaukaiseen kulttuuriin yliopiston hen-
kilökunnan ja opiskelijoiden avustuksella. 

Minut on otettu hyvmn vastaan yliopistol-
la ja opettaminen on ollut todella mukavaa. 
Tuntuu, että olen oppinut vähintään yhtä 
paljon opiskelijoilta kuin he minulta. Mie-
lenkiintoista on ollut esimerkiksi huomata, 
miten suomen kieli elää täällä Ruotsissa omaa 
elämäänsä saaden vajkutreita ruotsin kielestä. 
Olen opp mnut "minglaamaan" ja käyttämään 
"tunnelbaanaa". Olen jopa vieraillut "Systee-
missä", mutta en sentään puhu "mopiiliin". 
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Suor 

sissa 

saad 

ruot 

Monet Suomessa asuvalle tutut uudis- tai 
slangisanat voivat herättää ihmetystä ruotsin-
suomalaisessa. Myöskään yhteiset sukupolvi-
kokemukset eivät ole itsestäänselvyys: ios ih-
mineri on asunut koko elämänsä Ruotsissa, 
ej hän välttämättä tunne Eppu Normaalin 
lauluja tai huumoriohjelmista tuttuja hoke-
mia. Yhden kielen ja kulttuurin parissa kas-
vaneelle on ollut hyvin mielenkiintoista huo-
mata, miten monella tavalla ulkosuomalaiset 

itsensä 	identi- 
floivat. On myös 
syytä pitää mie- 

nen kieli elää Ruot- 	Iessä, että kaikki 
Ruotsissa asuvat 

omaa elämäänsä 	suomalaiset eivät 
määrittele itseään 

en vaikutteita 	ruotsinsuomalai- 

sin kielestä. 	 siksi. 
Ruotsinkie- 

listen ryhmien 
opettamisessa on 

ollut oma jänniryksensä, mutta toisaalta suul-
lista kielitaitoa opetettaessa on ollut luonte-
vaa puhua opiskelijoille lähinnä suomea. 
Motivoiruneet opiskelijat tuntuvat oppivan 
suomea yllättävän nopeasti, kun ottaa huo-
mioori, että he eivät kuule kieltä kaupungilla 
ja mediassa samalla tavalla kuin ne, jotka asu-
yat Suomessa. Toki lähtökohdat vaihtelevat 
paljon - joidenkin perheessä joku perheenjä-
senistä on aina käyttänyt suomea, toiset taas 
ovat aloittaneet opiskelun aikuisiällä ilman 
minkäänlaista aiempaa kokemusta suomen 
kielestä. 

Arkea ja juhlaa tukholmalaisittain 

Työharjoitteluun ja Tukholmassa viettämää-
ni aikaan on mahtunut paljon oheistoimin-
taa opettamisen ja oppituntien suunnittelun 
lisäksi. Olen vuosien yksinasumisen jälkeen 

elänyt kuukausitolkulla "korridorissa" viiden 
muun vaihto-opiskelijan kanssa nauttien yh-
teiselon ihanuudesta ja kurjuudesta. Olen 
opiskellut luku- ja kirjoitustaidon opettamis-
ta kaksikielisille lapsille ja kahlannut läpi vaa-
tivan ruotsin kurssin. Olen käynyt tutustu-
massa Kielineuvostoon ja Sisuradioon. Olen 
päässyt osallistumaan seminaareihin ja suo-
menkieliseen väitöstilaisuuteen. Olen har-
joitellut ruotsin puhumista ruotsalaisten tut-
tavieni avulla. Olen nähnyt paikallista opis-
kelijahulinaa: vapun viettoa Uppsalassa ja 
Quarnevalen-kulkueen Tukholman kaduilla. 
Olen myös tutustunut paikalliseen kulttuuri-
tarjontaan - Iähinnä kevyen musiikin kautta 
niin keikoilla kuin ABBA-museossakin. Olen 
jopa käynyt elämäni ensimmäisessä jalkapal-
lo-ottelussa kannattamassa Hammarbytä. 
Yleisesti ottaen minusta on tuntunut koko 
kevään, että en näe ja koe tarpeeksi. Toisaal-
ta niinhän se on joka paikassa, jossa viettää 
arkielämäänsä. En minä Jyväskylässäkään ole 
käynyt katsomassa kaikkia nähtävyyksiä, jois-
sa turistit parveilevat. Arki Tukholmassa on 
ollut antoisaa ja tänne on mukava tulla käy-
mään jatkossakin, kun kaupungin tuntee jo 
melko hyvin. 

Velvollisuuteni yliopistolla ovat viime sila-
usta vaille valmiit ja kotiinpaluu häämöttää, 
mutta Tukholma ei päästä minusta otettaan 
ihan helpolla: palaan tänne vielä kesällä muu-
tamaksi viikoksi suomenkielisiä vanhuksia 
hoitamaan. Syksyllä jatkan opetusharjoitte-
lua Jyväskylässä montaa kokemusta nikkaam-
pana ja hieman varmemmin ottein, vaikka 
kohderyhmä vaihtuukin yläkouluikäisiin. 

Tack för allt, Stockholm! Vi ses! ja sama 
suomeksi. OD 

Kirjoittaja opiskelee suomen kieltäjyväskylän 
yliopistossa. 
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SUOMI MAAILMALLA 

Laura Palovuori 

Kielisokki kollektiivikulttuurissa 

S 
ain ensimmäisen lapseni Ruotsissa. Elim- 
me perinteisesti ydmnperheessä siten, että 
mieheni kävi työssä ja minä olin lapsen 

kanssa. Perheeni on kolmikielinen, mutta 
lapsi luorinollisestikin omaksui ensimmäise-
nä suomen kielen. Valtakieli ruotsi alkoi val-
iata tilaa vasta sitten, kun lapsen sosiaalinen 
piiri kasvoi hänen mennessään esikouluun. 
Arabian oppiminen oli puolestaan mieheni 
viitseliäisyydestä kiinni. Aika usein käy ni-
mittäin niin, että isät eivät tajua, että vauval-
lekin pitää puhua. 

Mutta meidän perheessämme tietysti mo-
lemmat vanhemmat puhua pälpättävät omaa 
kieltään minkä ehtivät, sillä minä olen pe-
rehtynyt aiheeseen ja olen aina patistamassa 
miestäni puhumaan. Silti tytär puhuu par-
haiten suomea. 

Tänä vuonna teimme rohkean tempauk-
sen ja muutimme Jordaniaan, mieheni ko-
timaahan. Täällä eletään isoissa yksiköissä, 
siis isä, äiti, siskot, veljet, mummut, vaarit, 
anopit, appiukot, serkut ja serkkujen serkut 
yhdessä. Nyt olenkin aivan neuvoton, sillä 
valtakieli arabia ej tule perheeseen vasta sit-
ten, kun tarha tai koulu alkaa, vaan sitä on 
kaikkialla, aamusta iltaan ja illasta aamuun 
melutaan ja pölistään arabiaksi. Minä vain 
aivan yksinäni yritän pitää pintani suomeksi. 

Mitä ihmettä teen, kun tytär puhuu mi-
nulle arabiaa. Suutun aina hirveästi, sillä en-
sinnäkin voi käydä nimn, että ihan oikeasti en 
ymmärrä. Toiseksi: vaikka ymmärtäisin, en  

missään tapauksessa halua, että suomen kieli 
heikkenee. Toistaiseksi olen voiton puolella. 
Kun vain kysyn tyttäreitä, että mitä sanoit, 
hän kuuliaisesti toistaa sanomansa suomeksi. 
Lisäksi kaikki talossa tietävät, mitä suomen 
kielen sanat hienosti, nätisti, varovasti ja kil-
tisti tarkoittavat. Tyttären 4-vuotias serkku-
poikakin ymmärtää suomea jo ihan hyvin. 
Tyttöni on vasta 3-vuotias, mutta hän on tai-
tava kielten käyttäjä. Arabiassa, kuten suo-
messakin, persoonapronominit taivutetaan, 
ja huomasin, että se tukee lapsen suomen 
kielen kehitystä. Suomeksi tai arabiaksi ej 
tarvitse sanoa "minun kahvini" tai "minun 
edessäni", vaan pelkkä "kahvini" tai" edes-
säni" riittää. Mutta suomen puhekielessä 
omistusliite usein putoaa pois, ja sanotaan 
vain "mun kahvi" tai "mun eessä". Arabias-
sa sen sijaan iiitettä käytetään aina, ja luulen, 
että tämän ansiosta tyttäreni osaa käyttää sitä 
myös suomeksi. 

Kielten yhteentörmäyksessä sattuu myös 
hauskoja juttuja. Kerran ruokapöydässä lap-
seni kertoi minuhle syövänsä hienoa papri-
kaa. Asiaa hetken selviteltyäni keksin, että 
arabiaksi chilipippuri on "filfil" ja paprika on 
"filfil helu". Eli aivan oikein käännetty, sil-
lä "helu" tässä yhteydessä tarkoittaa makeaa, 
mutta sitä käytetään myös, kun halutaan ker-
toa, että jokin on hieno tai kaunis. 

Kirjoittaja on toimittaja. 
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KIELINURKKA 

Meänkieli - eHääkös se? 

V
uelta 2000 lähtien, meänkieli oon 
yks meän viiestä minuriteettikielis-
tä ja meänkieli oon se julkinen nimi 
tälle meän kauhniile kielele ja tämä 
ette se viralisesti tunnusrethiiri an-

taa oikeuksia käyttää kieltä monela aluheela 
niinku esimerkiksi kontaktissa virastoitten 
kansa. Vanhuusten- ja lastenhuoltoa pittää 
kansa olla saatavissa näilä kielilä. 

Tämä ette meänkieli tunnuste-
thiin kielenä, tekkee meänkielen enäm-
pi näkyväksi ja se oon suuresta merki-
tyksestä jos meinaa saaja kielen elhään. 
Nyt puhuthaan paljon ette se oon tärkeätä 
ette meänkieli pyssyy hengissä, ette se ellää. 
Tekkeekos se sen? 

Vuona 2011 Anna Niva teki kantitaattiyp-
satsin Stokholmin yliopistossa jossako hään 
haastatteli koululapsia viiessä Tornionlaak-
sonkunnassa. Lapset kävit perus- ja jymnaa-
siakoulua Haaparannassa, Kirunassa, Jälli-
vaarassa, Pajalassa ja Mataringissä ja nämät 
kunnat oon kaikin hallintoaluheet meänkie-
Ide. 

Silloin vain 8 % näistä haastateltuista lap-
sista tykkäsit, ette se oon "kuulia", frääniä, 
ette puhua meänkieltä. Maj uriteetti niistä 
tykkäsi ette se ej tehe mirhään vaikka meän- 

kieli kuoleeki ja 51 % tykkäsi, ette meänkieli 
ej ole mithään. 

Tämä oli minusta surkeata lukea! 

Minkäslainen tilane oon tänä päivänä? 

Onkos nyt muuttunu jnnostus lukea meän-
kieltä koulussa, vain onko prosenttimäärä 
vielä matalampi? 

Silloin ko Anna Niva tekj tutkimuksen 
niin sjinä oli matkassa semmosia oppilhaita 
joilako oli jonkulaisia sitheitä meänkiehleen 
mutta siinä oli kansa matkassa semmosia joi-
lako ej ollu yhthiiän. 

Monet lapsista sanoit kuitenki ette het 
käsittävät meänkieltä mutta ej puhu sitä itte 
ja niinku sitä saattaa oottaakki niin semmo-
set jokka itte käyttävät meänkieltä pitävär sitä 
kansa enämpi tähehisennä oppia. 

Lapsimäärä joka tänä päivänä vahikoittee 
ette lukea meänkieltä äitinkielenä kouhussa ej 
ole njin suurj ko sitä halvais ja se vaihtelhee 
vuesta toisheen. Muhla oon esimerkiksi vain 
neljä oppilasta kuuenehla huokala tänä vunna, 
mutta mulla oon ollu niinki isoja luokkia ko 
neljätoista oppilasta. Tämän vuen oppilhaat 
lukevat meänkieltä kouluaikana, kolme ker-
taa viikossa ja tiimamäärä oon 2,5 tiimaa/vii-
kossa. Se oon minusta hyvä ette net ej rartte 
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Inga-Britt Iiusitalo 

lukea meänkieltä jälkhiin koulupäivän. Op-
pilhaat oon väsyhneet ja net halvaavat lähteä 
kotia silloin ko muutki eikä se ole meininki 
ette jos sitä valikoittee ette lukea meänkieltä 
sitä pittää olja ko entisaijan aarastissa jälkhiin 
koul un. 

Mie pruukaan kaikilta oppilhailta kysyä 
miksi net oon valikoihneet ette lukea meän-
kieltä ja vastaukset siiheen tänä vuona oon 
ette het saattavat praatia jonku vanheeman 
kansa, ette het käsittävät täysitten puhheita ja 
ko el ole paljon muutakhaan. 

Mikäs oon syy siiheen ette lapset nykyai-
kana ej halvaa oppia meänkieltä? 

Ruottissa dumineeraa Amerikalainen kult-
tuuri sen siihaan ko Eurooppalainen, vaikka 
met asuma likempännä Eurooppaa ko Arne-
riikaa. Englantinkielelä oon kauhean suuri 
vaikutus aluheile ko TV, musikki, kirjalisuus 
mailmanpolitiikka ja jos mitä muuta ja tämä 
saapii meät innostumhaan englantinkielestä. 
Englantinkieltä kuulee päivittäisin! Se oon ko 
englantinkielen kielikylpy, johonka koko yh-
teiskunta heihlauttaa meät kaikki matkhaan. 
Kouluissa oon päänäns hankala saaja lapsia 
oppimhaan uusia kieliä. Oppilhaat el halvaa 
nähhä sitä vaivaa. ja ko valikoithaan kieltä 

mitä lukea, niin se millä oon suuri merkitys 
oon maan ja kielen imakio. Saksankieli esi-
merkiksi, ej ole njjn popylääri niinku ennen 
vaikka se oon niln suuri kieli. 

Näkevatkos nykyaijan nuoret sen tärkeän-
nä ette oppia meänkieltä? 

Vastaus oon ej! Vajkka net jokka ossaavat 
meänkieltä oon tietenki enämpi pusitiiviä 
ko net jokka ej ossaa sitä. Sitä paitti monet 
nuoret tykkäävät ette se oon tärkeämpi oppia 
"ojkeata" suomenkjeltä ko meänkieltä. 

Onkos nuorjla konkyrensietuja sjjttä ette 
net ossaavat meänkieltä Onkos net att-
raktijvjmat tulevaisuuen työmarkkinoila? 

Mje luin kerran yhestä tutkimuksesta teh-
ty Puolustusväen Tulkkikoulutukselta! 
Försvarets Tolkskola ette ajvot kasuavat 
kauheassa tahjssa ko sitä oppli uusia kl-
liä. Kielenoppi tuntuu sils olevan täyt-
tä aivovitamiiniä ellkkä aivojymppaa! 
Se tutkimus näytti ette kielenoppi aktivi-
teettinä oon erittäln hyvä sätti pittää alvo-
ja trimmissä. Tutkjmus näytti kansa ette en 
aluheet alvoista kasuavat riippuen jos meilä 
oon helppo elikkä hankala oppia uusia kleliä. 
Oppilhaila joilako esimerkiksi oon heip- 
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P0 oppia kieliä, kasuaa hippocampus alue 
aivoissa. Sitä aluetta käytethään ko oppii 
uusia asioita ja liittää yhen asian toisheen. 
Oppilhaila jokka saavat taistella ette oppia 
uusia kieliä kehittyy sen siihaan osia aivois-
sa jokka oon liittynheet muturiikhaan. Tämä 
taas koskee aluetta aivoissa joka määrää kun-
ka liikuttaa suuta, artikyleerata ja sen sem-
mosta. Sitä aluetta käytethään kansa ko sitä 
halvaa käsittää hankalia sanoja. Sitä saattaa 
lyhykäisesti sanoa ette iidrottimiehet träänaa-
yat heän kroppia ja kielioppilhaat heän aivnja. 
Mie saatan muuten mainita ette täs-
sä tutkimuksessa tutkithiin kansa aivo-
ja lääkärioppilhailta ja vaikka netki lu-
kevat paljon ja hankalia aihneita niin 
niitten aivoissa ej nähty muutoksia. 
Lopputulos tästä oon siis ette kielenop-
pia mennee käyttää ette vaikuttaa ai-
vostryktyyriä ja vajkka met synnymä vis-
sjtten aivoitten kansa niin niitä men-
nec kehjttää justhiins kielenoppimisella. 
Se oon siis tärkeätä ette nostethaan esile net 
suuret voitot jokka kielenoppiminen an-
taa. Paitti eette sillä oon efektiä aivonkehi-
tyksheen se oon tärkeii demokratjile. Met 
elämä glubaliseeratussa mailmassa ja mo-
nikulttuurisessa yhtheiskunnassa ja se oon 
tärkeätä ette met ymmärämmä toisia. Kie-
ii oon jhmisen paras työkalu ko sitä halvaa 
hunteerata, komyniseerata ja oppia. Kielen 
kautta jhminen kehjttää ommaa identtiteet-
tiä, näyttää omia tuntheita ja ajatuksia ja kä-
sittää kunka muut tuntevat ja hunteeraavat. 
Rikas ja varieerattu kieli oon suuresta mer-
kityksestä ette saattaa käsittää ja toimia yh-
the iskunnassa jossako useat kulttuurit, 
uskonot, sukupolvet ja kielet kohtaavat. 
Met emmä tartte kaikin puhua samanlaista 
ylheiskieltä, erilaiset puhetavat antavat meile 
maholisuuen paljastaa, kunka met tulkittema 
tilantheen, ketämet olemaja mistä met tulema. 
Tämä oon kansa työkysymys. Ruottissa oon 
pikkunen ryömarkkina jos vertaa internatsju- 

nellisti ja jos sitä ossaa kieliä niin oon suure-
mat maholisuuet saaja töitä oli se sitten ky-
sysmys olja opettajanna, svetsarinna elikkä 
insinöörinii. 

Kielimiksi Tornionlaaksossa 

Tornionlaakso ej ole ennää se paikkakunta 
jossako oon vajn pari kieltä. Tänne siirtyy 
ihmisjsä niinku muualekki ja täälä oon ko 
initernatsjunelli kielimiksi. Nuonila saattaa sa-
nna ette oon täysi kielikylpy käynissä koko ai-
jan, mutta valitettavasti ej meänkielinen sem-
mnnen. Aitinkielen lisäksi nunret hallitevat 
vähhjnthään englantinkielen. Sitä paitti mo-
nila paikkakunnila nunret ja lapset viettävät 
ajkaa enilajsissa kielikylvyissä, silläko samassa 
koulussa, päiväkoissa ja kaveripnrukassa oon 
kaverja, jokka puhuvat usseita muita kie-
liä. Meän koulussa kuulee esimerkiksi paitti 
ruottinkieltä, meänkieltä, sunmea, thajta, by-
rmankieltä ja muita asiaattisia kieliä, ryssää, 
puolankieltä, estiä, mnnta aafriikkalaista kiel-
tä, friisinkieltä spanskaa, franskaa, afkaanin-
kieltä, turkinkieltä ja paljon muuta. 

Miksis meänkieltä? Kannatteekos se 

Anna Nivan tutkimus niiytti sillnin ette 
monet nunret käsittävät meänkieltä mut-
ta ner ej puhu sitä itte. Vaikka Pajalan 
Sentraalikoulussa päänäns oon runt-
tinkieli arkikielenä niin knulun ulko-
puolela kuulee meänkieltä päivittäisin. 
Mie tykkään ette se oon tähelistä ette op-
pia meänkieltä niin varhain ko mahohista 
knska kielenoppiminen oon kaikhiin in-
tensiiviin ennen kouluikkää. ja mje tyk-
kään kansa ette meänkielenoppilhaat 
koulussa pitäs jnhlaki laila premieerata. 
Meänkieli oon työmarkkiaetu mutta kansa 
henkilölle ittele kehittävä. Meänkieltä pi-
täs kansa nostaa esile vielä enämpi kulttuu-
ninkantajanna.Tornionlaaksnnteatteri pitäs 
esimerkiksi vielä enämpi prufileerata itteä 
meänkielenteatterinna. Net  pitäsit kansa an- 
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taa kou!unäytöksiä ja saaja kou!uoppilhaita 
pellaahmaan teatteria meänkiele!ä. Kylissit-
ten rakana/Bakom Kulisserna oon esimerk-
ki teatterista joka enkasjeeraa paljon nuoria-
mutta se sais olla meänkielinen. Muut kult-
tuurityöläiset pitäsit saaja jonkulaista meän-
kielipiitrakia ios net käyttävät meänkie!tä, 
sillä ko net oon esikuvia. 

Kenenkäs eesvastuu? 

Menneekos nuoria inspireerata valikoittem-
haan meänkieltä Milläslaila niitä saapii in-
nostumhaan ette oppia meänkie!tä? ja kukas 
sen tekkee? 

Informasuuni oon tähelistä ja mie uskon 
ette muuruttina pittää vaikka olla ette sitä 
saapii lisäpistheitä petyykhiin elikkä sti-
pentiä ios lukkee rneänkie!tä. Se olis kansa 
hyvä ios oppilhaile löytys tunnettuja, van-
heempia esikuvia ja menttoria. 

Meetian suuri merkitys pittää nostaa esile. 
Meänkieli tarttee enämpi raatio- ja TV-ai-
kaa, silloin oon maholisuus tehhä monen-
laisia ohjelmia ja esimerkiksi jokapäiväsiä 
uutisia meänkielelä. 
Koulut Tornionlaaksossa pitävät prufilee-
rata itteänsä meänkielisinnä. 
Oma kursiplaani Minuriteettikielile pit-
tää laittaa. Vaatimukset oon juan korkeat 
äitinkielenopetuksen kursiplaanissa, jus-
thiins minuriteettikielile. 
Kouluile pittää antaa aikaa ette rohki 
opettaa ulos kaikista minuriteetistä. On-
kos nyt semmosta vain menneekos aika 
muihiin homhiin? Tätä pitäs rohki tutkia. 

Meilä oon kaikila eesvastuu ette pittää meän-
kielen hengissä. Met emmä saata syyttä muita 
ja oottaa ette joku muu tekkee tämän työn. 
Tämä ej ole työ joilekki tulisieluile. 

Meänkieli oon kuuli kieli! OD 
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kortfattat om innehållet 

3 Chefredaktörens spalt. 

4 Professor Marianne Blornqvist berättar 
om den Finlandssvenska namnsdagska-
lendern. Ar 2015 kommer kalendern att 
få 57  nya namn. 

9 Kolumn. Sverigefinska ungdomsförbun-
dets styrelseordförande Taina Helme kå-
serar om sina språkstudier i finska. 

10 Kieliviestis redaktionskommittés Anu 
Muhonen berättar om sin doktorsav-
handling. Hennes forskningsämne är 
mångspråkighet. 

13 Tapani Kekki, chefredaktör för tidning-
en Ruotsin Suomalainen, berättar om 
tidningens 50-åriga historia. 

is Aino Piehi från Institutet för de inhem-
ska språken i Helsingfors berättar om 
handlingsprogrammet för myndighets-
språk i Finland. 

19 Riitta Eronen från Institutet för de in-
hemska språken i Helsingfors presenterar 
tio nyord i finskan. 

zo Intervjuserien Suomi työssä (finska i 
arbetet) fortsätter med en intervju av 
Norrtäljes koordinator Heli Kivimäki 
Hedin. 

22 Sari Pesonen och Anu Muhonen från 
Stockholms universitet presenterar den 
nya lärarutbildningen i finska som mo-
dersmål. Utbildningen börjar hösten 
2014. 

26 Anniina Tourunen, som studerar finska 
vid Jyväskylä universitet, berättar om sin 
praktikperiod på Stockholms universitet. 

29 Journalisten Laura Palovuori berättar om 
sitt tvåspråkiga liv i serien Suomi maail-
malla (finska i världen). 

30 Inga-Britt Uusitalo diskuterar meänkielis 
nuvarande situation och framtid. 

34 Kortfattat om innehållet. 
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