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Esipuhe
Tämä raportti on Pohjoismaiden Ministerineuvoston rahoittaman yhteistyöprojektin Nordic-Baltic-
Russian network of Finnic minority and regional languages ensimmäinen julkaisu. Projekti on
Tromssan, Uumajan, Tukholman, Mälardalenin, Petroskoin, Tarton ja Oulun yliopistojen, Võro
Instituutin, Kväntunetin, Svenska Tornedalingarnas Riksförbund – Tornionlaaksolaiset -yhdistyksen,
Ruotsinsuomalaisten Keskusliiton, Karjalan Rahvahan Liiton ja Võro Seltsin yhteinen
vähemmistökielten elpymistä ja elvyttämistä tutkiva ja tukeva hanke. Hankkeen koordinoijana on
Oulun yliopiston suomen kielen jaos.

Verkostohankkeen tarkoituksena on edistää itämerensuomalaisten vähemmistökielten käyttöä
kaikilla domeeneilla, lisätä yliopistojen ja ns. kolmannen sektorin yhteistyötä, jatkaa projektissa
mukana olevien yliopistojen pitkäaikaista tutkimus- ja koulutusyhteistyötä ja tukea
vähemmistöorganisaatioiden alulle panemaa alueellista koulutusta.

Yhteistyöhankkeen jäsenet ovat ensimmäisen vuoden aikana osallistuneet suunnittelukokoukseen
Oulussa 30.9.–2.10.2004, tutustuneet vähemmistökieliseen mediaan Eskilstunassa 10.–12.2.2005 ja
perehtyneet vähemmistökielten opetukseen Etelä-Virossa Vasknassa 26.–29.5.2005. Lisäksi on
pidetty videokonferenssi joulukuussa 2004. 

Projekti on jatkoa aikaisemmalle yhteistyöprojektille Academic networking in peripheral
language research and higher education between the Nordic countries and the neighbouring states.
Erityisen tärkeä ero mainittuun projektiin on se, että nykyiseen projektiin osallistuvat tasavertaisina
jäseninä kielivähemmistöjen omat järjestöt ja instituutit. Aikaisempi projekti julkaisi alkuraportin
Kieli- ja kulttuurikontaktit ja kolme raporttia nimellä Tutkielmia vähemmistökielistä Jäämereltä
Liivinrantaan. Sen vuoksi tämä julkaisu on Vähemmistökielten tutkimus- ja koulutusverkoston
raportti IV. 

Projektin julkaisujen merkitys on kahtalainen. Tutkimusartikkeliosiossa esitellään
itämerensuomalaisista vähemmistökielistä tehtävää tutkimusta. Siinä erityisesti nuorilla
vähemmistökielten tutkijoilla on mahdollisuus julkaista esimerkiksi väitöstutkimuksensa osia. Myös
varttuneemmat tutkijat voivat esitellä vähemmistöhankkeidensa tuloksia. Julkaisun toisessa osiossa
kerrotaan vähemmistökielten tämänhetkisestä tilanteesta. Tämän julkaisun jälkimmäinen osio
keskittyy Mälardalen korkeakoulussa Eskilstunassa pidetyn konferenssin teemaan:
vähemmistökielisen median nykytilan ja kehitysnäkymien esittelyyn.

Oulussa 27. heinäkuuta 2005 Helena Sulkala





Abstracts 

Olga Haurinen 

Research papers 

Paula Ehrnebo describes the use of the Finnish counterparts of concepts pertaining to 
Swedish society in Finnish-language newspapers published in Sweden. The Sweden 
Finnish language board recommends translations for such concepts. Ehrnebo reviews the 
1983, 1990 and 1997 issues of Viikkoviesti and the 2003 issues of Ruotsin Sanomat. She 
divides her data into different categories, including public institutes, organizations or 
state-level associations. The findings indicate that the Finnish terminology mostly 
complies with the language board’s recommendations. Quite often, however, the Swedish 
term is given along with the Finnish one. In the 2003 issues, only the Swedish term was 
occasionally used. The reasons for this are difficult to explain.  

Anu Muhonen discusses the relationship between English and Finnish in Sweden 
Finnish media addressed at young people. She analyses the functions of English in 
Finnish-language radio programmes aimed for adolescents. Her material includes both 
spoken and written language, consisting of radio interviews and discussions as well as 
chat and discussion sites related to these programmes. According to Muhonen, young 
people live in a media world and presumably constitute the group of language users that 
are the first and most likely to adopt new trends and changes. Is English a big threat to 
Sweden Finnish and to other small language communities? This is one of the topics 
addressed by Anu Muhonen.  

Sari Pesonen presents the background and data of her doctoral dissertation. Her 
research focuses on written Sweden Finnish. The material consists of Sweden Finnish 
newspapers and other publications. Pesonen aims to describe the syntax of written 
Sweden Finnish and its possible development over the past three decades. According to 
Pesonen, spoken language already shows some special features, and she aims to find out 
if and to what extent they also occur in written language.  



Kadri Koreinik analyses the Võro-language Uma Leht as a representative of 
community media. She applies the model of Carpentier et al. (2003), which approaches 
media from four theoretical viewpoints. Koreinik also uses the concept of ethnolinguistic 
vitality to explore and evaluate the linguistic behaviour of the Võro-speaking community 
and their problems of language use.  

Irina Kozjar discusses the early stages of Finnish usage in the Republic of Karelia. In 
the 1920s, Finnish gained the status of a second official language in Karelia. Many 
Finnish-language newspapers were published and distributed throughout the republic and 
locally in the 1920s and 1930s. Many schools also provided instruction in Finnish. 
Nevertheless, the development of Finnish was slow, and Russian loan words were 
commonly adopted. Any efforts to translate the Russian loans into Finnish were labelled 
as bourgeois and anti-Soviet activity in the 1930s. Kozjar assumes that people used 
Russian loan words in an effort to appear patriotic proponents of the Socialist system. As 
a consequence of the policy of Russification in the late 1930s, Finnish-language 
instruction was prohibited and Finnish was deprived of its status as an official language 
of Karelia.  

Jelena Filippova discusses the diminutive suffixes of Karelian nouns. There are no 
previous studies on the diminutive derivation of Karelian nouns. Some linguists have 
merely listed the nominal suffixes and mentioned their most important meanings. 
Filippova introduces the diminutive suffixes that occur in Karelian and gives examples of 
their usage.  

Olga Zhukova describes the special features of Vepsian lamentations. Lamentations 
can be called ritual poetry. Although lamentations are largely improvised, Zhukova points 
out that lamenters use traditional poetic motifs and word combinations. The language of 
lamentations is characterized by alliteration, parallelism, repetition and extensive use of 
metaphor, diminutive forms and epithets as well as established phrases. The tradition of 
lamentations is still viable today, and it is possible to hear lamentations in funerals, for 
instance. 

Minority language media 

Ari Setälä writes about the Finnish-language daily newspaper called Ruotsin Sanomat, 
which appears five times a week. The news published in the paper come from the STT 
and TT news agencies as well as local contributors in Sweden and Finland. The 
newspaper reports on the efforts in Sweden to use and promote Finnish. 

Päivi Tompuri describes the Finnish-language programmes of Sveriges Television, 
indicating when their production was started and what developments have taken place. 
Tompuri also presents the results of a questionnaire survey carried out among TV viewers 
in Eskilstuna in the autumn 2004. The purpose of the survey was to assess the public 
interest in Finnish-language television programmes and news broadcasts. According to 
the results, the majority of respondents watch these programmes and regard them as 
important. 

Jelena Filippova discusses the Livvian Oma Mua weekly paper. According to 
Filippova, the paper pays a lot of attention to the status and instruction of Karelian as 



well as the development and revitalization of the language. The paper has a faithful 
readership, and many of them have learnt to read their language by means of this paper. 
Nowadays, many of the readers also contribute Karelian-language texts to the paper. 

Olga Melentjeva writes about the Vienan Karjala newspaper, which has been 
published in Viena Karelian since 2000. The paper reports various public events and news 
and publishes commentary on Karelian history and culture as well as significant 
personalities. Stories, narratives, poems and riddles are also published. Vienan Karjala 
appears twice a month, but the intention is to make it into a weekly. The paper promotes 
the revitalization and development of Karelian and co-operates with the universities in 
Petrozavodsk.  

Evar Saar discusses the use of Võro in Estonian newspapers over two decades. The 
paper is based on her master’s thesis. Previously, Võro was only used occasionally in 
newspapers and merely in humorous contexts. Nowadays, both papers and books are 
published in Võro. According to Saar, however, many things should still be done to 
promote the use of Võro in the media. 

Mariko Faster writes about the Uma Leht paper, which was started in 2000. Until 
2004, it appeared once a month. Since 2004, it has appeared biweekly. About 10,000 
copies are printed, but the readership is larger, consisting of nearly 30,000 people. The 
inhabitants of the Võru region get this paper free of charge, but Estonian residents 
elsewhere must subscribe. Uma Leht has 4 pages, and it publishes important local news, 
stories of people and history, activities for children and literary texts. The purpose of the 
paper is to develop the Võro language and to teach the readers to read and write in their 
native language. 

Valts Ernštreits describes the history of Livonian media in Latvia since the 1920s, 
when the first Livonian reader was published. It consisted of texts and textual samples 
collected by Lauri Kettunen and Oskar Loorits during their trip to Livonia. The Livonian 
newspaper Līvli and two calendars were published in the 1930s. After a long pause, the 
newspaper and the calendar began to appear again in the 1990s, but mostly in the Latvian 
language, with only a few Livonian texts. Ernštreits also discusses the possibilities of 
using the radio, television and Internet to revitalize Livonian.  
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 I Tutkimusartikkelit 





Ruotsin yhteiskuntaa kuvaava sanasto  
ruotsinsuomalaisissa lehdissä 

Paula Ehrnebo 

Johdanto 

Olen työssäni Ruotsinsuomalaisessa kielilautakunnassa monesti miettinyt, miten Ruotsin 
yhteiskuntaa kuvaavien käsitteiden nimityksiä ilmaistaan ruotsinsuomalaisissa lehdissä. 
Vastauksen löytäminen tähän kysymykseen olisi tärkeätä myös kielilautakunnan toimin-
nan kannalta. 

Ruotsinsuomalainen kielilautakunta on toiminut lähes 30 vuotta ja antanut näiden 
vuosien aikana mm. suuren määrän Ruotsin yhteiskuntaa kuvaavien käsitteiden nimityk-
siä koskevia suomennossuosituksia. Tässä yhteydessä en esittele Ruotsinsuomalaisen 
kielilautakunnan toimintaa ja toimintaperiaatteita, sillä olen esitellyt niitä aikaisemmin 
(ks. Ehrnebo 1995; 1996). Väärinkäsitysten välttämiseksi haluan kuitenkin mainita kaksi 
seikkaa: Ensiksi ruotsinsuomella tarkoitan kaikkia Ruotsissa käytettäviä suomen kielen 
varieteetteja, puhekieltä ja kirjakieltä, suomen yleiskielen kaltaista kieltä ja kieltä, jossa 
saattaa olla paljonkin ruotsin sanoja. Toiseksi Ruotsinsuomalainen kielilautakunta ei ke-
hitä Ruotsiin omaa erillistä kieltä, vaan pyrkii säilyttämään suomen kielen niin lähellä 
Suomessa käytettävää suomea kuin mahdollista. Identtisiä kielimuotoja suomensuomi ja 
ruotsinsuomi eivät voi olla, koska yhteiskunnatkaan eivät ole identtiset. 

Kielilautakunta huoltaa julkista kieltä, ei siis kenenkään yksityisen ruotsinsuomalai-
sen puhetta. Lautakunta antaa suosituksia, joita kielenkäyttäjät voivat noudattaa sen mu-
kaan kuin katsovat aiheelliseksi. 

Tutkimuksen taustaa 

Ruotsin yhteiskuntaa kuvaavan sanaston kehittäminen on ollut kielilautakunnan keskeisin 
tehtävä lautakunnan koko olemassaolon ajan. Siksi lautakunnan toiminnan vaikutuksen 
tutkimuksen voikin aloittaa juuri sanastosta. 
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Sanaston keskeinen merkitys käy erittäin hyvin ilmi myös kysymystilastoista. Tein 
vuonna 2002 pienen tutkimuksen siitä, kuinka paljon lautakunnan kielineuvontaan on 
vuosien 1980, 1984, 1988, 1992, 1996 ja 2002 aikana tullut kysymyksiä ja mitä seikkoja 
kysymyksissä on tiedusteltu. Näinä vuosina esitettyjen kysymysten määrä ilmenee taulu-
kosta 1. 

Taulukko 1.  Kielineuvontaan tulleiden kysymysten kokonaismäärä tutkittuina vuosina. 

 1980 1984 1988 1992 1996 2000 
Kysymyksiä 
yhteensä 

2324 1943 1526 1508 1604 2070 

Taulukko 1 osoittaa, että neuvontaan tulleiden kysymysten määrä on vaihdellut tutkittuina 
vuosina suhteellisen paljon. Ylivoimaisesti eniten kysymyksiä tehtiin vuonna 1980 ja 
vähiten vuonna 1992, jolloin se oli 65 % vuoden 1980 määrästä. On vaikeaa sanoa, mitkä 
seikat ovat syynä näin merkittävään vaihteluun, mutta seuraavilla tekijöillä on varmaan-
kin ollut merkitystä. 

Kielilautakunnan lehti Kieliviesti alkoi ilmestyä vuonna 1980, ja siinä julkaistiin kym-
menen ensimmäisen vuoden aikana erittäin paljon sellaista yhteiskuntaa kuvaavaa sanas-
toa, jota lautakunta oli käsitellyt tai jota lautakunnan sanastotyöryhmät olivat valmistel-
leet sanastoissa julkaistavaksi. Lautakunnan kolme keskeistä sanastoa, Ruotsalais-suoma-
lainen koulusanasto, Ruotsalais-suomalainen työmarkkinasanasto ja Ruotsalais-
suomalainen sosiaalialan sanasto, ilmestyivät vuosina 1985–1992. Kyseiset kolme alaa 
ovat ne Ruotsin yhteiskunnan alat, joiden kanssa ruotsinsuomalaiset joutuvat eniten 
kosketukseen ja joiden sanasto eroaa Suomessa käytettävästä. Kun näiden alojen sanasto 
oli ilmestynyt kirjoina ja kun myös Kieliviestissä julkaistiin eri alojen sanaluetteloita, 
kyseisiä sanoja ei enää tarvinnut kysyä neuvonnasta. Tämä on varmasti vaikuttanut kysy-
mysten kokonaismäärään. 

Toinen merkittävä tekijä on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustantama 
kolmiosainen Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja, joka ilmestyi vuosina 1982–1987. Se 
on huomattavasti laajempi ja monipuolisempi kuin mikään aikaisemmin ilmestynyt 
ruotsalais-suomalainen sanakirja. Monet suomea työssään käyttävät hankkivat sen, ja 
tämän vuoksi yleiskielisiä sanoja ei enää kysytty yhtä paljon kielilautakunnasta. 

Lisäksi kysymysten määrään on todennäköisesti vaikuttanut pari muuta seikkaa. 
Ruotsin yhteiskunta muuttui hyvin paljon 1990-luvun alussa, kun Ruotsin talouselämässä 
alkoi lamakausi ja suomenkielisten palvelujen määrää karsittiin tuntuvasti. Julkishallinto 
ja yritykset supistivat käännöstoimintaansa ja suomen kielen tulkkien käyttö väheni. 
Myös äidinkielen opetusta, silloista kotikieliopetusta, vähennettiin, ja suomenkielisten 
luokkien määrä romahti (ks. Kangassalo 2002; Andersson–Kangassalo 2003). Kaikki 
tämä puolestaan johti siihen, että kääntäjien, tulkkien ja opettajien työllisyys heikkeni, ja 
heidän esittämiensä kysymysten määrä pieneni. Kun suhdanteet 1990-luvun loppupuo-
lella jälleen paranivat, myös kysymysten määrä alkoi kasvaa. 

Vuosina 1996–2000 Ruotsin ja Suomen talouselämässä tapahtui suuria uudistuksia. 
Suomalaisten ja ruotsalaisten yritysten taloudellinen yhteistyö kasvoi voimakkaasti, ja 
tämä on lisännyt kiinnostusta suomen kieltä kohtaan. Vuonna 2000 Ruotsi hyväksyi suo-
men kielen yhdeksi Ruotsin kansallisista vähemmistökielistä, ja suomen kielen asema 
alkoi kohentua merkittävästi. Myös tämä on luultavasti vaikuttanut kysymysten 
lisääntymiseen. 
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Mitä kielilautakunnasta kysytään 

Kielilautakuntaan tulleet kysymykset on dokumentoitu toiminnan aloittamisesta lähtien. 
Jokaisen päivän kielikysymykset kirjataan juoksevaa numerointia käyttäen. Jos kysymys 
koskee yksittäistä termiä tai sanaa, lyhennettä, nimeä tai fraasia, tämä merkitään kirjaan. 
Dokumentointi ei ole ollut niin systemaattista, jos kysytään synonyymia, sanan merki-
tystä tai etymologiaa. Sen vuoksi on vaikea tietää jälkikäteen, milloin kysyjä on halunnut 
tietää sanan synonyymin, milloin merkityksen. Syntaktisia seikkoja ja tyyliä koskevia 
kysymyksiä on lähes mahdotonta tutkia, koska niistä on päiväkirjassa usein käytetty pel-
kästään nimitystä kielenhuolto tai tyyli. 

Ruotsinsuomalaiseen kielilautakuntaan tulleita kysymyksiä on tarkasteltu aikaisem-
min vain yhdessä tutkimuksessa. Vuosina 1984 ja 1985 tehtiin Pohjoismaiden kielisihtee-
ristön aloitteesta kaikissa Pohjoismaissa tutkimus, jolla haluttiin selvittää, mitä kielilauta-
kunnista kysyttiin. Tarkoituksena oli tutkia kussakin lautakunnassa 500 kysymystä kah-
den jakson aikana. Ensimmäinen jakso alkoi 1.12.1984 ja toinen 1.3.1985. Koska 
kysymysten kokonaismäärä vaihteli lautakuntien välillä hyvin suuresti, tutkittavat jaksot-
kin olivat hyvin eripituisia. 

Eri lautakuntiin tulleet kielikysymykset on raportissa kategorisoitu hyvin 
yksityiskohtaisesti. Esimerkiksi oikeinkirjoituksessa, taivutuksessa ja sananmuodostuk-
sessa on useita alakategorioita. Myös lauseopilliset kysymykset on luokiteltu moneen 
ryhmään. Luokittelutavassa näkyy selvästi Pohjoismaissa käytettävien suurten germaanis-
ten kielten vaikutus (Bojsen 1988: 9–12). Ruotsinsuomalaisessa kielilautakunnassa ei ole 
ollut mahdollista ryhmitellä kysymyksiä näin yksityiskohtaisesti. 

Raportista ilmenee, että 83 % Ruotsinsuomalaiseen kielilautakuntaan tulleista 
kysymyksistä koski termin tai sanan vastinetta ja että valtaosassa näistä kysyttiin 
suomenkielistä termiä tai sanaa. Noin 3 %:ssa tiedusteltiin sopivinta vaihtoehtoa kahdesta 
mahdollisesta. Virkkeen kääntämistä tai tyyliasua käsitteli 2,8 % ja lyhenteitä 1,6 %. 
Kysymystyypeistä mainitaan myös sanojen merkitys, oikeinkirjoitus ja taivutus (Ennab 
1988: 210). 

Kahden vuosikymmenen kysymykset 

Mainitsin edellä tutkimuksen, jonka tein vuonna 2002 ja jossa tarkastelin lautakuntaan 
tulleita kysymyksiä hieman yksityiskohtaisemmin kuin pohjoismaisessa tutkimuksessa 
oli tehty. Käytin osittain samaa pääjaottelua, mutta otin jaottelussani lähtökohdaksi esite-
tyt kysymykset. Kysymysten jakautuminen eri ryhmiin ilmenee taulukosta 2. 
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Taulukko 2. Kielineuvontaan tulleiden kysymysten prosentuaalinen jakauma. 

Kysymysryhmä/vuosi 1980 1984 1988 1992 1996 2000 
1. termi:  
ruotsi – suomi 

65,4 72,4 59,6 66,3 54,6 60,2 

2. termi:  
suomi – ruotsi 

24,7 19,3 25,0 18,3 25,7 25,6 

3. lyhenteet 3,3 3,1 3,6 5,2 5,2 4,3 
4. nimet 2,2 1,6 2,2 0,7 3,1 2,1 
5. fraseologia, synonyymit, 
merkitys, etymologia 

2,4 1,1 2,8 2,5 1,6 1,4 

6. oikeinkirjoitus, taivutus, 
ääntämys  

1,7 1,7 4,5 2,3 1,9 1,5 

7. tyyli, syntaksi 0,2 - 2,3 4,4 6,9 4,3 
8. muut kielet ym. 0,3 0,7 - 0,3  0,9 0,9 
Yhteensä 100,2 99,9 100,0 100,0 99,9 100,0 

Ryhmä 1: Mitä jokin termi tai sana on suomeksi? 

Ryhmään 1 olen laskenut kysymykset, joissa tiedustellaan ruotsinkielisten termien tai 
sanojen suomenkielisiä vastineita. Juuri tämäntyyppisiin kysymyksiin vastaaminen on 
alun perin katsottu Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan päätehtäväksi. Valtaosa 
kysymyksistä, noin 55–72 %, on kaikkina tutkittuina vuosina kuulunut tähän ryhmään. 

Ryhmään sisältyy termikysymyksiä hyvin monelta erityisalalta, mutta paljon myös 
yleiskielen sanoja. Lautakunnan toiminnan alkuvaiheessa valtaosa kysymyksistä käsitteli 
yhteiskunnan keskeisiä aloja, koulua, työmarkkinoita, sosiaalipalveluja, sosiaalivakuutuk-
sia, sairaanhoitoa ja juridiikkaa. Vielä 1980-luvulla näiden alojen tekstejä käännettiin 
hyvin paljon, ja aloilla käytettiin myös usein tulkkeja. Ensimmäisinä tutkituista vuosista 
kysyttiin paljon myös yleiskielen sanojen vastineita. 

Ryhmä 2: Mitä jokin termi tai sana on ruotsiksi? 

Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan säännöistä käy ilmi, että lautakunnan tehtävänä on 
huoltaa ja kehittää Ruotsissa käytettävää suomen kieltä. Tehtäviin ei siis kuulu vastata 
suomenkielisten termien ja sanojen ruotsinkielisiä vastineita koskeviin kysymyksiin. 
Käytännössä on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi olla vastaamatta näihinkin kysymyk-
siin, jos vastaus on ollut helppo löytää käsillä olevista sanakirjoista tai jos asia on muuten 
ollut tuttu. Lisäksi kaikki lautakunnan työntekijät ovat toimineet myös kääntäjinä ja tulk-
keina, ja siksi he ovat ymmärtäneet kysyjien vaikeudet ja yrittäneet auttaa näitä 
enemmänkin kuin lautakunnan toimintaperiaatteiden mukaan olisi odotettavaa. Ehkä 
tämä on osaltaan vaikuttanut siihen, että suomenkielisten käsitteiden ruotsinkielisiä vasti-
neita on kaiken aikaa kysytty hyvin runsaasti. Tutkittuina vuosina tähän ryhmään kuulu-
vien kysymysten osuus on paria vuotta lukuun ottamatta ollut noin 25 %. 

Jos kahden ensimmäisen ryhmän osuudet lasketaan yhteen, nähdään selvästi, että sa-
nasto on keskeisin kysymysalue (1980: 90,1 %; 1984: 91,7 %; 1988: 84,6 %; 1992: 
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84,6 %; 1996: 80,3 %; 2000: 85,7 %). Sanastokysymysten osuus vaihtelee siis runsaasta 
80 prosentista lähes 92 prosenttiin. 

Ketä varten suosituksia annetaan 

Kun puhutaan sanaston kehittämisestä ja ruotsin yhteiskuntaa kuvaavien ilmausten 
luomisesta, on tiedettävä, ketä varten sanastoa kehitetään ja suosituksia annetaan. 
Kielilautakunnan lähtökohtana on alusta lähtien ollut se, että sanastoa luodaan ensisijai-
sesti ruotsinsuomalaisten tarpeisiin ja heidän kaksikielisyytensä kehittämiseksi ja tukemi-
seksi. Mutta samalla tietenkin halutaan, että lautakunnan luomia nimityksiä käytettäisiin 
myös Suomessa, kun puhutaan Ruotsin oloista. Aina tämä ei tietenkään ole mahdollista. 
Kun olen lukenut Suomen suurinten suomenkielisten päivälehtien julkaisemia artikke-
leita, jotka käsittelevät Ruotsin oloja, olen usein todennut, että toimittajat ovat itse luo-
neet suomennoksia ja että nämä eivät aina ole olleet täysin onnistuneita. 

Ruotsinsuomalaisten ryhmä on aina ollut aika heterogeeninen. (Ruotsinsuomalaisten 
ryhmästä lähemmin mm. Peura 1994; Reinans 1996; Melakari 2003.) Suuri osa 
ruotsinsuomalaisista ei Ruotsiin muuttaessaan osannut ruotsia kovin hyvin, mutta oppi 
sitä aikaa myöten. Useimmat ruotsinsuomalaiset eivät Suomessa asuessaan olleet myös-
kään olleet tekemisissä niiden elämänalueiden kanssa, joista tuli heille tärkeitä Ruotsiin 
muuton jälkeen. Monet olivat muuttaneet maaseudulta suurkaupunkeihin tai muihin taaja-
miin ja tulleet teollisuuden palvelukseen. Uudessa ympäristössä ja työelämässä esiin tule-
vat käsitteet olivat siis heille usein vieraita. 

Kun Ruotsin yhteiskuntaa kuvaavia käsitteitä esiteltiin suomalaisille, pyrittiin 
kiinnittämään huomiota vastaanottajaan. Varsinkin 1970- ja 1980-luvulla oli yleistä, että 
esitteissä ja kaikenlaisessa muussa tiedotusmateriaalissa ilmoitettiin suomenkielisen 
nimityksen jäljessä myös ruotsinkielinen. Ruotsinsuomalaisten julkaisujen teettäjät 
suosittelivat tätä käytäntöä hyvin usein. Tällä katsottiin olevan käytännön merkitystä, 
koska ruotsinsuomalaisten ei voitu olettaa tietävän esimerkiksi virastojen nimiä tai 
erilaisten vakuutuksiin liittyvien etuuksien ruotsinkielisiä nimityksiä, mikä kuitenkin oli 
välttämätöntä, jos halusi asioida virastoissa tms. 

Tutkimusaineisto  

Tutkimustani varten olen poiminut esimerkkejä Viikkoviesti-lehdestä ja syksyllä 2003 
perustetusta Ruotsin Sanomista. Viikkoviesti oli kerran viikossa ilmestyvä lehti, jota 
valtiollinen säätiö, Stiftelsen Invandrartidningen, julkaisi vuosina 1967–1998. Vuonna 
1998 säätiö lopetti lehden julkaisemisen ja Viikkoviesti siirtyi yksityiseen omistukseen 
vuoden 1999 alusta. 

Säätiö julkaisi tiedotuslehteään usealla eri kielellä, ja Viikkoviesti oli yksi kieliversi-
oista. Kielet vaihtuivat vuosien varrella sen mukaan, mistä maasta Ruotsiin milloinkin 
tuli siirtolaisia ja pakolaisia, mutta suomenkielisenä lehti ilmestyi siis kaikkina mainit-
tuina vuosina. 

Viikkoviestin tarkoituksena oli ensisijaisesti antaa Ruotsissa asuville suomenkielisille 
tietoja Ruotsin yhteiskunnasta, mutta välillä myös jonkin verran uutisia. Osa aineistosta 
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oli yhteistä kaikille kieliversioille, joita kirjoittivat ruotsalaiset toimittajat ja jotka 
käännettiin eri kielille. Vähitellen Viikkoviestin suomeksi toimitetun aineiston osuus li-
sääntyi. Kun Viikkoviesti siirtyi yksityiseen omistukseen, lehteä alkoivat toimittaa 
suomalaiset toimittajat, vaikka ruotsinkielisen lähdeaineiston osuus luonnollisesti on mer-
kittävä. 

Viikkoviestin ohella Ruotsissa on ilmestynyt kerran viikossa myös toinen 
suomenkielinen lehti, Ruotsin Suomalainen, joka aluksi oli Ruotsin suomalaisseurojen 
keskusliiton (nykyisin Ruotsinsuomalaisten Keskusliiton) jäsenlehti. Vuodesta 1984 läh-
tien lehti on ollut yksityinen ja omistaja on vaihtunut useita kertoja. Ruotsin Suomalainen 
ei ole koskaan ollut yhteiskuntainformaatioon erikoistunut lehti, vaikka siinä toki on 
informaatiota annettu. Siinä on kirjoitettu enemmän Suomen ja ulkomaiden asioista. Tar-
koituksenani ei ole ollut vertailla Viikkoviestiä ja Ruotsin Suomalaista, enkä ole poiminut 
esimerkkejä Ruotsin Suomalaisesta. 

Viikkoviesti muuttui syyskuussa 2003 viitenä päivänä viikossa ilmestyväksi 
sanomalehdeksi, jonka nimi on Ruotsin Sanomat. Otin sen mukaan tutkimukseeni, koska 
halusin nähdä, onko Ruotsin yhteiskuntaa kuvaavien nimitysten käyttö siinä erilaista kuin 
Viikkoviestissä. 

Tutkimukseeni olen ottanut Viikkoviestistä vuosikerrat 1983, 1990 ja 1997. Vuonna 
1983 Viikkoviestistä ilmestyi 43 numeroa, joista yksi kaksoisnumero. Lehden perusosa 
oli 4-sivuinen, ja se oli yhteinen kaikille Invandrartidningen-säätiön lehdille. Joka toi-
sessa numerossa oli 4-sivuinen lisälehti, joka toimitettiin suomeksi. Lisäksi vuoden ai-
kana lehdessä oli kaksi 4-sivuista erikoisnumeroliitettä. Vuonna 1990 ilmestyi 44 nume-
roa, joista yksi oli kaksoisnumero. Joka toisessa numerossa oli 8 sivua, joka toisessa 12. 
Myös vuonna 1997 ilmestyi 44 numeroa ja näistä kaksi kaksoisnumeroa. Noin puolet oli 
12-sivuisia, 13 numeroa oli 8-sivuisia ja kolme 16-sivuisia.  

Ruotsin Sanomista olen ottanut mukaan numerot 6–50. Syksyllä 2003 lehti ilmestyi 
neljänä päivää viikossa 16-sivuisena ja yhtenä 20-sivuisena, loppuvuodesta yhden kerran 
viikossa 24-sivuisena. Perjantaisin lehdessä oli perjantailiite, joka useimmiten oli 12-
sivuinen, neljä kertaa 16-sivuinen. 

Olen poiminut lehdistä ne ilmaisut, jotka kuvaavat Ruotsin yhteiskuntaa. Suomen ja 
ulkomaanuutisia en siis ole ottanut mukaan. Mukana ei ole urheilusivuja, ilmoituksia eikä 
ruokaohjeita.  

Tarkoituksenani on tarkastella, millä tavalla Ruotsin yhteiskuntaa kuvaavien käsittei-
den nimitykset ilmaistaan. Kiinnitän huomiota seuraaviin seikkoihin. Käytetäänkö käsit-
teistä suomen- vai ruotsinkielisiä nimityksiä vai molempia? Onko suomenkielinen nimi-
tys Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan antama suositus vai jokin muu? Käytetäänkö 
suomenkielisissä teksteissä nimitysten lyhenteitä tai käytetäänkö selityksiä? Jos nimitys 
on Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan antama suositus, millainen se on rakenteeltaan, 
toisin sanoen minkätyyppiset suositukset ovat vakiintuneet? Koska tutkittavia vuosia on 
neljä ja ne kattavat noin kahdenkymmenen vuoden jakson, toivon näkeväni myös, onko 
käytäntö muuttunut näiden vuosien aikana. 

Tutkimukseni ei ole kvantitatiivinen. En siis selvitä, kuinka monta kertaa jonkin viras-
ton, laitoksen tai muun käsitteen nimitys esiintyy aineistossani. Vaikka Valtion kulttuuri-
neuvosto mainittaisiin jokaisessa numerossa, olen ottanut sen mukaan kultakin tutkitta-
valta vuodelta vain yhden kerran, jos se esiintyy aivan samanmuotoisena. Mutta jos ni-
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mestä käytetään jotakin muuta muotoa, esimerkiksi suomenkielisen nimityksen ohella 
annetaan ruotsinkielinen vastine, olen ottanut mukaan myös tämän esiintymän. 

Aineiston analysointi 

Olen poiminut esimerkkivirkkeistä Ruotsin yhteiskuntaa kuvaavien käsitteiden nimityk-
set ja merkinnyt poimimani nimityksen oheen käsitteen ruotsinkielisen vastineen. Sen 
jälkeen olen lajitellut nimitykset ruotsinkielisen vastineen mukaan. Aineiston analysoin-
nin olen aloittanut jakamalla esimerkit eri ryhmiin. Ensimmäiseen ryhmään olen ottanut 
valtion keskusvirastot ja muut valtion viranomaiset sekä valtiopäivien valiokunnat. Toi-
seen ryhmään kuuluvat koko maan alueella toimivat yksityisoikeudelliset järjestöt, kuten 
työmarkkinajärjestöt, muut etujärjestöt, valtiopäiväpuolueet ja erilaiset valtakunnalliset 
yhdistykset. Muista ryhmistä mainittakoon kouluun ja koulutukseen liittyvä sanasto, 
sosiaalivakuutussanasto, työmarkkinasanasto ja muutamat pienet ryhmät, kuten tuomiois-
tuimet, erilaiset virkanimitykset ja tittelit.  

Rajanveto saattaa joskus olla vaikeata, mutta mielestäni itse ryhmittely ei ole ehdotto-
man merkitsevä seikka, koska tutkin nimityksen ilmenemismuotoa suomenkielisessä 
yhteydessä. 

Esimerkkejä viranomaisten nimistä 

Annan seuraavassa muutamia esimerkkejä viranomaisten nimien käytöstä. Valtion viran-
omaisia, toisin sanoen virastoja ja laitoksia, mainitaan aineistossani yhteensä 118. Näistä 
viisitoista mainitaan kaikkina vuosina. Ne ovat Arbetsmarknadsstyrelsen, 
Brottsförebyggande rådet, Justitieombudsmannen, Konstitutionsutskottet, 
Konsumentverket, Riksbanken, Riksdagen, Riksförsäkringsverket, Skolöverstyrelsen, 
Sosialstyrelsen, Statens järnvägar, Statens kulturråd, Statens naturvårdsverk, Statistiska 
centralbyrån ja Utbildningsdepartementet. 

Nimien vaihtuvuuteen on luonnollinen selitys. Virastoja perustetaan ja lakkautetaan, 
niitä yhdistellään ja jaetaan, tehtäviä siirretään viranomaiselta toiselle ja viranomaisten 
nimiä muutetaan. Ruotsin ulkoministeriössä on kaksikymmentä vuotta tehty työtä, jonka 
tuloksena on ilmestynyt kuusi painosta teoksesta Utrikes namnbok. Kirjaan on koottu 
valtion viranomaisten ja laitosten nimiä kuudella eri kielellä. Työssä on todettu, että jopa 
neljäsosa nimistä muuttuu kahden vuoden aikana. Viranomainen saatetaan tietysti mainita 
eri yhteyksissä, vaikka se on lakkautettu. Skolöverstyrelsen on lakkautettu jo runsaat 
kymmenen vuotta sitten, mutta silti se mainitaan aineistossani vielä vuonna 2003. 

Esittelen tässä edellä mainittujen 15 viranomaisten nimityksen käyttöä, ja lisäksi mi-
nulla on esimerkkejä kuudesta sellaisesta virastosta, jota ei ollut vielä 1983 eikä 1990 tai 
jota ei jostakin syystä ole mainittu ennen vuotta 1997. Tämän lisäksi esitän esimerkkejä 
neljän muun viranomaisen nimen käytöstä. 

Kun tarkastelee edellä olevaa 15 viranomaisen luetteloa, on helppo todeta, että niiden 
tehtävät ovat keskeisiä kaikille maan asukkaille. Osa liittyy työelämään, osa muuhun 
arkielämään, osa vapaa-aikaan. 
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Nimitykset lehdissä 

Mainituista 15 viranomaisesta 11 on sellaisia, joista on kaikkina tutkittuina vuosina käy-
tetty samaa suomenkielistä nimitystä. Esiintymät näyttävät seuraavilta: 
 
 
Arbetsmarknadsstyrelsen  
VV 14/83  AMS  
VV 16–17/83 Ruotsin  
   työmarkkinahallitus 
VV 9/83  Työmarkkinahallitus 
VV 1/83  Työmarkkinahallitus 
  (AMS)  
VV 14/83  Työmarkkinahallitus AMS 
VV 21/90  Työmarkkinahallitus 
VV 13/90  Työmarkkinahallitus 
  (AMS) 
VV 28/90  Työmarkkinahallitus 
  (Arbetsmarknadsstyrelsen) 
VV 9/90  Työmarkkinahallitus 
  (Arbetsmarknadsstyrelsen,
   AMS) 
VV 5/97  Työmarkkinahallitus 
VV 9/97  Työmarkkinahallitus 
  (AMS)  
VV41/97  Työmarkkinahallitus 
  (arbetsmarknadsstyrelsen,
  AMS) 
RS 22/03  Työmarkkinahallitus 
RS 28/03  Työmarkkinahallitus 
  (AMS) 
 
Justitieombudsmannen 
VV 41/83  JO (oikeusasiamies) 
VV 10/90  Oikeusasiamies 
  (justitieombudsmannen,
   JO) 
VV 41/97  Oikeusasiamies 
  (Justitieombudsmannen,
   JO) 
RS 20/03  Oikeusasiamies 
 
Konstitutionsutskottet 
VV 1/83  Valtiopäivien 
  perustuslakivaliokunta 

VV 14/90  Perustuslakivaliokunta 
  (konstitutionsutskottet, KU) 
VV 16/97  Perustuslakivaliokunta 
VV 41/97  Perustuslakivaliokunta 
  (konstitutionsutskottet, KU) 
Rs 39/03  Perustuslakivaliokunta 
 
Konsumentverket  
VV 9/83  Kuluttajavirasto 
VV 30/83  Kuluttajavirasto 
  (Konsumentverket) 
VV 10/90  Kuluttajavirasto 
VV 10 /90  Kuluttajavirasto 
  (Konsumentverket) 
VV 27/97  Kuluttajavirasto 
RS 8/03  Kuluttajavirasto 
 
Riksbanken 
VV1 19/83  Ruotsin valtionpankki 
  (Riksbanken) 
VV 15/83  Valtionpankki  
VV 15/83  Valtionpankki 
  (Riksbanken)  
VV 21/90  Valtionpankki 
VV 21/97  Valtion pankki 
VV 3/97  Ruotsin valtionpankki 
RS11/03  Ruotsin valtionpankki 
RS 12/03  Valtionpankki 
 
Riksdagen 
VV 24/83  Ruotsin valtiopäivät 
VV 3/83  Valtiopäivät 
VV 2/90  Valtiopäivät 
VV 1/97  Valtiopäivät 
RS 6/03  Valtiopäivät  
RS 10/03  Eduskunta 
 
Riksförsäkringsverket 
VV 32/83  Valtion vakuutusvirasto 
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VV 18/83  Valtion vakuutusvirasto
  (Riksförsäkringsverket) 
VV 1/90  Valtion vakuutusvirasto 
VV 19/90  Valtion vakuutusvirasto
  (Riksförsäkringsverket) 
VV 23/97  Valtion vakuutusvirasto 
RS 36/03  Valtion vakuutusvirasto 
 
Skolöverstyrelsen 
VV 2/83  Kouluylihallitus 
VV 4/83  Kouluylihallitus (SÖ) 
VV 16–17/83 Ruotsin kouluylihallitus 
VV 23/83  SÖ 
VV 2/90  Kouluylihallitus  
  (skolöverstyrelsen) 
VV 7/90  Kouluylihallitus 
VV 11/97  Kouluylihallitus  
  (Skolöverstyrelsen, SÖ) 
RS 7/03  Kouluylihallitus 
 
Socialstyrelsen 
VV 3/83  Ruotsin sosiaalihallitus 
VV 4/83  Sosiaalihallitus 
VV 9/83  Sosiaalihallitus 
  (Socialstyrelsen) 
VV 2/90  Sosiaalihallitus 
VV 2/90  Sosiaalihallitus 
  (socialstyrelsen) 
VV 12/97  Sosiaalihallitus 
VV 1/97  Sosiaalihallitus 
  (socialstyrelsen) 
RS 21/03  Sosiaalihallitus 
 
Statens kulturråd 
VV 12/83  Valtion kulttuurineuvosto 
VV 36/90  Kulttuurineuvosto 
VV 36/90  Valtion kulttuurineuvosto 
VV 43–44/97 Kulttuurineuvosto 
  (Kulturrådet) 
VV 1/97  valtion kulttuurineuvosto 
RS 16/03  Kulttuurineuvosto 
RS 16/03  Valtion kulttuurineuvosto 

Statens naturvårsverk 
VV 12/83  Luonnonsuojeluvirasto 
VV 15–16/90 Valtion  
  luonnonsuojeluvirasto,
  Statens naturvårsverk 
VV 5/97  Luonnonsuojeluvirasto 
RS 16/03  Valtion  
  luonnonsuojeluvirasto 

Esimerkit osoittavat, että näiden viranomaisten nimistä on aineistossani käytetty suomen-
kielistä vastinetta koko 20 vuoden ajan. Suomenkielisen nimen yhteydessä mainitaan 
ruotsinkielisen vastine etenkin ensimmäisten tutkittujen vuosien aikana; nimenomaan 
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1980-luvulla ja 1990-luvun alkupuolella tämä oli tavallista käännettäessä 
yhteiskuntatietoutta. Vuonna 2003 ruotsinkielistä nimeä ei ole kokonaisuudessaan otettu 
mukaan yhdessäkään tapauksessa. 

Myös nimityksen vakiintunut lyhenne mainitaan hyvin usein, ja syynä on todennäköi-
sesti se, että lyhenne on päivittäisessä kielenkäytössä erittäin yleinen, joskus jopa ylei-
sempi kuin varsinainen nimi. Tästä voidaan mainita esimerkkinä lyhenne JO 
’justitieombudsmannen – oikeusasiamies’. Vuonna 2003 ei suomenkielisen nimityksen 
yhteydessä enää käytetä lyhennettä, ja se esiintyy vain työmarkkinahallituksen yhtey-
dessä. 

Edellä lueteltujen virastojen suomenkieliset nimitykset noudattavat Ruotsinsuomalai-
sen kielilautakunnan suosituksia. Ne ovat nimityksiä, joita käytetään tai on käytetty Suo-
messa (kuten perustuslakivaliokunta, sosiaalihallitus) tai ruotsinkielisen 
alkuperäisnimityksen mukaan muodostettuja käännöslainoja (työmarkkinahallitus, 
kouluylihallitus, valtion vakuutusvirasto). Kielilautakunnan suositus Riksdagen-nimityk-
sen suomenkieliseksi vastineeksi on valtiopäivät. Sen ohella käytetään vuonna 2003 
myös suomalaisen käytännön mukaista sanaa eduskunta. Selvyyden vuoksi nimen yhtey-
dessä on muutaman kerran käytetty määritettä Ruotsin.  

Lyhenteitä AMS ja SÖ käytetään joskus myös yksinään. Pelkän lyhenteen käyttö saat-
taa selittyä sillä, että samassa käyttöyhteydessä mainittu täydellinen nimi on identtinen 
aikaisemman, samalta vuodelta poimimani esiintymän kanssa ja että siitä syystä olen 
ottanut mukaan vain lyhenteen.  

Seuraavista neljästä viranomaisesta ei ole käytetty aivan yhtä johdonmukaisesti samaa 
suomenkielistä nimitystä. Statens järnvägar on tosin lähes aina suomennettu muotoon 
Valtion rautatiet; vain vuonna 2003 annetaan yhdessä esiintymässä pitkähkö selitys. 

Statens järnvägar 
VV 29/83  Rautatiet (SJ) 
VV 21/83  Ruotsin valtion rautatiet (SJ) 
VV 13/90  Ruotsin valtion rautatiet (SJ) 
VV 1/97  Valtion rautatiet (SJ) 
RS 31/03  Ruotsin valtiollinen rautatieyhtiö SJ 
RS 30/03  SJ 
RS 44/03  Valtion rautatiet, SJ 
RS 44/03  Valtionrautatiet SJ 

Utbildningsdepartementet on mielenkiintoinen sikäli, että vain yksi esiintymä on se, jota 
Ruotsinsuomalainen kielilautakunta suosittaa, nimittäin Koulutusministeriö. Muuten 
käytetään sen suomalaisen ministeriön nimitystä, joka lähinnä vastaa samoista tehtävistä. 
Utbildningsdepartementet 
VV 11/83  Opetusministeriö 
VV 34/90  Koulutusministeriö 
VV 29/90  Opetusministeriö 
VV 30/97  Opetusministeriö 
RS 16/03  Opetusministeriö 

Statistiska centralbyrån on aina ollut kielilautakunnan suosituksen mukaan suomeksi 
Tilastollinen keskustoimisto. Esimerkeistä näkee, että tämä muoto oli vallitseva 
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ensimmäisinä tutkituista vuosista, mutta sen jälkeen on ollut paljon vaihtelua. Jostakin 
syystä on puhuttu myös tutkimuskeskuksesta. 

Statistiska centralbyrån 
VV 26/83  Tilastollinen keskustoimisto 
VV 9/83  Tilastollinen keskustoimisto (SCB) 
VV 1/90  Tilastollinen keskustoimisto 
VV 25/90  Tilastollinen keskustoimisto (SCB) 
VV 21/90  Tilastollinen keskustoimisto (Statistiska centralbyrån, SCB) 
VV 6/97  Tilastollinen keskustoimisto 
VV 27/97  Valtion tilastolaitos 
RS 10/03  SCB 
RS 44/03  SCB (Tilastollinen keskustoimisto) 
RS 33/03  Tilastokeskus SCB 
RS 32/03  Tilastollinen keskuslaitos 
RS 34/03  Tilastollinen keskustoimisto (SCB) 
RS 35/03  Tilastollinen keskustoimisto (Statistiska centralbyrån, SCB) 
RS 37/03  Tilastollinen tutkimuskeskus SCB 
RS 34/03  Tilastollinen tutkimuskeskus, SCB 

Brottsförebyggande rådet on ainoa tämän ryhmän esimerkeistä, josta käytetään pelkäs-
tään ruotsinkielistä nimitystä selittämättä sitä mitenkään. Mielenkiintoista on myös, että 
esiintymä on vuodelta 2003, johon mennessä suomenkielistä nimitystä oli käytetty jo 
ainakin vuodesta 1983. 

Brottsförebyggande rådet 
VV 14/83  Rikostenehkäisyneuvosto (Brottsförebyggande rådet, BRÅ) 
VV 9/90  Rikosten ehkäisyneuvosto (Brottsförebyggande rådet, BRÅ) 
VV 12/90  Rikostenehkäisyneuvosto (Brottsförebyggande rådet) 
VV 38/90  Rikostenehkäisyneuvosto (Brottsförebyggande rådet, BRÅ) 
VV 16/97  Rikostenehkäisyneuvosto 
VV 26/03  Brottsförebyggande Rådet 

Aineistossani on kuusi sellaista viranomaista, jotka on perustettu vuoden 1990 jälkeen tai 
joiden nimiä muusta syystä käytetään vain vuosina 1997 ja 2003: Arbetslivsinstitutet, 
Banverket, Sametinget, Statens skolverk, Verket för högskoleservice ja Vägverket.  

Näiden viranomaisten suomenkielinen nimitys ei tunnu vakiintuneen yhtä hyvin kuin 
edellä esiteltyjen, pitkään käytössä olleiden viranomaisten. Kielilautakunnan suositukset 
ovat Työelämän tutkimuslaitos (Arbetslivsinstitutet), Ratavirasto (Banverket), 
Saamelaiskäräjät (Sametinget), Valtion kouluvirasto (Statens skolverk), Korkeakoulupal-
veluvirasto (Verket för högskoleservice) ja Tievirasto (Vägverket). Vuonna 1997 ruotsin-
kielinen vastine mainitaan kaikissa tapauksissa suomenkielisen rinnalla, mutta vuonna 
2003 ruotsinkielinen vastine on ensimmäisellä sijalla kahdessa tapauksessa. Ne ovat 
Verket för högskoleservice ja Vägverket. Suomenkielinen nimi Tievirasto esiintyy sa-
massa lehdessä vain pari viikkoa aikaisemmin. Verket för högskoleservice on molempina 
vuosina sekoitettu toiseen virastoon (Högskoleverket), jonka suomenkielinen nimitys on 
Korkeakouluvirasto. Esiintymät ovat seuraavat: 
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Arbetslivsinstitutet 
VV 38/97  Työelämän instituutti (Arbetslivsinstitutet) 
VV 42/97  Työelämän tutkimuslaitos (Arbetslivsinstitutet) 
RS 7/03  Ruotsin Työelämäinstituutti 
RS 8/03  Työelämäinstituutti 
 
Banverket   
VV 5/97  Ratavirasto (Banverket) 
RS 44/03  Ratavirasto 
 
Sametinget 
VV 19/97   Saamekäräjät 
VV 19/97  Saamekäräjät (Sametinget) 
RS 19/03  Saamelaiskäräjät 
 
Statens skolverk 
VV 2/97  Kouluvirasto 
VV 3/97  Kouluvirasto (skolverket) 
RS 6/03  Kouluvirasto 
RS 19/03  Valtion kouluvirasto 
 
Verket för högskoleservice 
VV 25/97  Korkeakouluvirasto (Verket för högskoleservice, VHS) 
RS 24/03  Korkeakouluvirasto 
RS 43/03  Verket för högskoleservice 
 
Vägverket 
VV 26/97  Tievirasto (Vägverket) 
RS 6/03  Tielaitos 
RS 16/03  Tievirasto 
RS 24/03  Vägverket (Tievirasto) 

Vuoden 2003 materiaalisa esiintyy neljä viranomaista, joiden nimessä ei noudateta 
Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan suositusta: Domstolsverket, 
Handikappombudsmannen, Läkemedelsverket ja Migrationsverket. Kolmen nimen jälki-
osana on verket, josta kielilautakunnan periaatteiden mukaan käytetään nimitystä virasto. 
Laitos-sanaa on todennäköisesti käytetty Suomen mallin mukaan, koska suomessa laitos 
on yleinen tämäntapaisissa yhteyksissä. Migrationsverket on suhteellisen uusi virasto. 
Sen tehtäviin kuuluu osa entisen Maahanmuutoviraston (Invandrarverket) tehtävistä. 
Läkemedelsverket on kielilautakunnan suosituksen mukaan Lääkevirasto. Lääkintä-alku 
on lääkettä laajempi käsite. Handikappombudsmannen sen sijaan on saanut liian suppean 
merkityksen. Kielilautakunnan suositus on Vammaisasiamies tai Vammaisasiamiehen 
virasto.  
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Domstolsverket 
RS 22/03  Tuomioistuinlaitos 
 
Handikappombudsmannen 
RS 34/03  Liikuntarajoitteisten asiamies HO (Handikappombudsman) 
 
Läkemedelsverket 
RS 34/03  Lääkintävirasto 
 
Migrationsverket 
RS 47/03  Maahanmuuttovirasto 
RS 22/03  Migraatiovirasto 
RS 6/03  Siirtolaisvirasto 

Johtopäätöksiä viranomaisten nimien käyttämisestä 

Edellä oleva viranomaisten nimitysten lyhyt tarkastelu osoittaa, että suomenkieliset 
nimitykset noudattavat useimmiten kielilautakunnan suosituksia. Tavallisesti 
suomenkieliset vastineet ovat käännöslainoja, jotka on muodostettu täysin sanasanaisesti 
kääntämällä. Käännöslainat ovat läpikuultavia, johdonmukaisia ja omakielisiä, mikä 
myös on tunnusomaista hyvälle termille (Sanastotyön käsikirja 1989). 

Tässä tarkastelluissa esimerkeissä ruotsinkielinen nimi ilmoitettiin vuosina 1983 ja 
1990 usein suomenkielisen rinnalla. Esiintymiä on myös vuosina 1997 ja 2003, mutta 
tällöin on tavallisesti kyseessä uudehko virasto, jonka suomenkielinen nimi ei ole vielä 
vakiintunut. 

Pelkästään ruotsinkielistä nimitystä ei käytetä yhdessäkään aineistoni tapauksessa en-
nen vuotta 2003. Syytä tähän ei ole mahdollista yrittää selvittää tässä yhteydessä. 
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”Du får gärna skriva även på svenska eller på engelska.  
Vi förstår!” 

Englanti ruotsinsuomalaisessa nuorisomediassa: 
väitöskirjatutkimuksen taustaa 

Anu Muhonen 

Johdanto 

Englannin kielen asemasta lingua francana keskustellaan kiivaasti kaikkialla maailmassa 
ja tällä hetkellä erityisesti Euroopassa. Tämä keskustelu on käynnissä myös molemmilla 
puolilla Suomenlahtea. Yleinen käsitys näyttää olevan, että englannin kieli on uhka sekä 
ruotsin kielelle Ruotsissa että suomen kielelle Suomessa. Vaikka englannin kielellä näh-
dään olevan vaikutusta sekä nykysuomeen että nykyruotsiin, keskustelu englannin kielen 
vaikutuksesta Ruotsissa puhuttavaan suomen kieleen ei ole vielä edes alkanut. Ruotsissa 
puhuttavassa ja käytettävästä suomen kielestä käytän tässä katsauksessa nimeä ruotsin-
suomi (katso mm. De Geer—Wande 1989; Lainio 1999: 162). Ruotsinsuomen ja englan-
nin kielen kohtaamista ei ole koskaan aikaisemmin tutkittu. 

Väitöskirjatutkimuksessani pyrin valottamaan sitä kielimaailmaa, jossa englanti ja 
suomi nykypäivänä kohtaavat Suomessa ja Ruotsissa, ja tarkastelen niiden vuorovaiku-
tusta Suomen ja Ruotsin suomenkielisissä nuorisomediakonteksteissa. Oletan, että nuor-
ten kieli on läpikäymässä jonkinlaista muutosta, jossa englannilla on keskeinen rooli. 
Tutkimukseni lähtökohtana on toisaalta kiivas yleinen keskustelu englannin ja suomen 
kielen kohtaamisesta nyky-Suomessa sekä englannin ja ruotsin kohtaaminen nyky-Ruot-
sissa ja toisaalta taas ajankohtaisen kielitieteellisen tutkimustiedon puute. Tämä katsaus 
esittelee väitöskirjatutkimukseni taustoja ja motivointeja ja keskittyy aiheeseen 
ruotsinsuomen näkökulmasta. Katsauksen tarkoituksena on etsiä perusteluja sille, miksi 
ajankohtainen sosiolingvistinen suomen ja englannin kohtaamisen tutkimus on juuri nyt 
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perusteltua. Tarkoitukseni on tämän alustavan katsauksen pohjalta työstää 
artikkelimuotoisen väitöskirjani johdanto-osio. 

Yleinen keskustelu kielestä ja kielikontakteista 

Englannin kielen roolista lingua francana keskustellaan maailmalla paljon (James 2000; 
Phillipson 2004; Phillipson—Skutnabb-Kangas 1999; Viereck 1996). Pienten kansallisten 
kielten käyttäjät kokevat englannin kielen usein uhkana omalle kielelleen ja pelkäävät, 
että esimerkiksi lainaamalla sanoja ja muotoja prestiisikielen asemassa olevasta englan-
nin kielestä, kansalliset kielet matkaavat hiljalleen kohti kielellistä itsemurhaa (Aitchison 
1981: 208). Toisaalta myös yksikielinen englanninkielinen maailma on huolissaan 
englannin kielen muuttuvasta roolista tai jopa rappeutumisesta sen seurauksena, että niin 
monet ihmiset ympäri maailmaa puhuvat englantia epätäydellisesti toisena tai vieraana 
kielenä (Crystal 1988; Graddol 1997). Näyttääkin siltä, että englannin kielestä ja sen ase-
masta lingua francana maailman kielten joukossa on tullut sekä vihan että suojelun kohde 
ja samalla puheenaihe, joka koskettaa kaikkia.  

Keskustelu vieraiden kielten vaikutuksesta suomen kieleen ei ole pelkästään 
postmodernin yhteiskunnan ilmiö. Keskustelu alkoi jo 1800-luvun lopulla, kun kielenuu-
distuksen ajan Suomessa keskusteltiin siitä, kuinka ruotsin kieli vaikuttaa suomen kieleen 
(Cannelin 1926; Ojansuu 1906). Myös englannin kielen vaikutuksesta alettiin puhua jo 
1890-luvun lopulla (Setälä 1893, 1894; Tunkelo 1915; Sirola 1915). Viimeisin laaja kieli-
tieteellinen keskustelu englannin vaikutuksesta suomeen käytiin 1980-luvun alussa, ja 
vielä silloinkaan englannin kieleen ei suhtauduttu todellisena uhkana (Chrystal 1988; 
Ljung 1985; Sajavaara 1983). Englannin raportoitiin rajoittuvan vain tietyille tieteen-
aloille ja tiettyjen kielen rekisterien piiriin. (Sajavaara—Lehtonen 1981: 289). Jopa suo-
men kielen rappiosta erityisen huolissaan ollut Pulkkinen (1984: 5) ilmaisi ”englannin 
kielen olevan vain pintavaahtoa”.  

Nykypäivän tilanteesta emme enää voi olla niin varmoja. Voidaan olettaa, että englan-
nin kielen uusi rooli Euroopassa, sen näkyminen eri kielenkäytön alojen muutoksessa 
sekä kielenkäyttäjien suhtautuminen englannin kieleen ovat näiden kuluneiden kahden-
kymmenen vuoden aikana muuttuneet samanaikaisesti, kun englanninkielinen maailma 
on nykyään kaikkien ulottuvilla erityisesti juuri median kautta (Luukka ym. 2001; von 
Felitzen 2002). Englannin kielen onkin raportoitu näkyvän Suomessa yhä laajemmin yhä 
useammilla kielen käytön aloilla: Siitä on tullut suosituin koulussa opiskeltava kieli 
(Takala—Havola 1983; Takala 1998) ja sitä käytetään yhä enemmän myös opetuskielenä 
(Haarman—Holman 2001; Nikula—March 1996, 1997). Erittäin näkyvä englannin kielen 
rooli on erilaisissa nuorisomediakonteksteissa (Hujala 1997; Koskinen—Ojala 1992; 
Taavitsainen—Pahta 2003) ja erityisesti uusimediassa (Kotilainen 2002). Englanti on 
todistettavasti valtaamassa kielen käytön alaa myös akateemisena kielenä sekä Suomessa 
että Ruotsissa (Hiidenmaa 2003; Kiselman ym. 2005). Yhä useammat tenttikirjat ovat 
nykyään englanninkielisiä. Englanniksi kirjoitettujen opinnäytetöiden määrä kasvaa myös 
jatkuvasti. (Hiidenmaa 2003; Ventola 1994). Täysin samankaltaisia huomioita kielen käy-
tön alojen muutoksista on raportoitu myös Ruotsissa (Antonsson 2004; Falk 2001; Höglin 
2002; SOU 2002), ja ruotsin kielen yliopistokielenä pelätään olevan jopa kuolemassa 
(Kiselman ym. 2005).  
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Englannin kielen uusi näkyvämpi asema erilaisilla kielenkäytön aloilla on huomioitu 
laajemmaltikin, mitä todistaa se, että englannin ja suomen kielen kohtaamisen lingvisti-
sistä seurauksista on erityisesti viime vuosina alettu kiinnostua ja huolestua. Tämä näkyy 
esimerkiksi kirjoituksina lehtien yleisönosastopalstoilla. Asiasta keskustelevat niin 
kielitieteilijät ja kielten asiantuntijat kuin tavalliset kielenkäyttäjätkin. Selvää on, että 
englannin kielen uusi näkyvämpi rooli jakaa mielipiteitä. On niitä, jotka kokevat englan-
nin suurena uhkana suomen kielen säilymiselle ja vastustavat englannin kieltä voimak-
kaasti (katso esimerkiksi Laurén 2001; Pulkkinen 1984; Heinonen 2002; Heiskanen 
2003), ja toisaalta taas niitä, joiden mielestä englannin kielen uusi globaalinen rooli rikas-
tuttaa kansallista kieltämme (Sajavaara 1983; House 1999). Myös nuoret keskustelevat 
kielen muuttumisesta esimerkiksi chat-palstoilla. Vaikuttaa siis siltä, että jokainen kielen-
käyttäjä haluaa ilmaista mielipiteensä oman kielemme tilasta.  

Muissa Pohjoismaissa keskustelu englannin kielen vaikutuksesta kansallisiin kieliin 
on myös käynyt kiivaana jo pitkään (Bojsen 1989; Graedler 1995; Lie 2002; Johansson 
1992; Poulsen 1989; Preisler 1999; Árnason 1989; Pettersen 1989). Englannin kielen 
vaikutusta ruotsin kieleen on tutkittu paljon 1980-luvulla sekä jopa ihan viime vuosina 
(Chrystal 1988; Ellegård 1989; Hollqvist 1984; Ljung 1985, 1988; Sharp 2001). Myös 
Ruotsissa keskustellaan kiivaasti englannin kielen vaikutuksesta ruotsin kieleen etenkin 
lehtien yleisönosastopalstoilla. Keskustelun linja on samanlainen kuin muissakin maissa: 
Osa ilmaisee aidon ja vakavan huolestuneisuutensa sen suhteen, että englannin kieli tu-
hoaa ruotsin kielen (Bøe 2003; Ramírez 2000; Svensson 2000), ja taas vastaavasti toiset 
pitävät kielten rinnakkain elämistä täysin luonnollisena nykyajan ilmiönä (Lindberg 
2005; Lind 2001; Lundberg 2004). On myös niitä, joiden mielestä englannin kieltä tarvi-
taan, koska ruotsin kieli ei enää riitä kaiken kielellisen ilmaisemiseen (Karlsson 2000). 
Lindberg (2005) ja Abrahamsson (2004) toteavat, että englannin kielen näkyminen ruot-
sin kielen rinnalla on luonnollista, koska kielelle on aito kommunikaatiotarve ruotsin kie-
len rinnalla. Grünbaum (2005) mainitsee, että mitä enemmän kielenkäyttäjät osaavat eng-
lantia, sitä harvemmin englanninkielisiä lainasanoja enää käännetään englannista ruot-
siksi.  

Myös ruotsinsuomen asemasta ja tilanteesta keskustellaan Ruotsissa kiivaasti. Viime 
aikoina on julkaistu useita raportteja, joissa viitataan suomen kielen rooliin ja tulevaisuu-
teen Ruotsissa (Andersson—Kangassalo 2003; SOU 2005; Melakari 2003). Keskustelua 
suomen kielen tilanteesta Ruotsissa käydään myös aika ajoin lehtien yleisönosastopals-
toilla. Alun perin keskustelun aiheena oli koulukieli eli ruotsinsuomalaisten lasten oikeus 
oppia suomea koulussa, mutta myöhemmin keskustelu on laajentunut koskemaan ruotsin-
suomea yleensä (mm. Wande 1980, 1983, 1985, 1988a, 1988b). Päivänpolttava kysymys 
on, missä on kielellisen purismin raja, sekä toisaalta, kuinka kauas suomensuomesta 
ruotsinsuomi saa etääntyä (Andersson—Kangassalo 2003). Aikaisemmasta ruotsinsuoma-
laisten lehtien palstoilla käydystä kiistasta kirjoittavat tarkemmin mm. Andersson—
Kangassalo (2003), Ehrnebo (1990), Forsgren (2001), Huss (2000), Kangassalo (2000a) 
sekä Lainio (1988).  

Aikaisempi tutkimus 

Englannin ja suomen kohtaamisen tutkimuksissa perinteisesti suomi on vähemmistökieli, 
ja esimerkiksi amerikansuomesta on tehty paljon tutkimusta varsinkin 1980-luvulla. 
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Myös ruotsinsuomea on tutkittu suhteellisen paljon ruotsin ja suomen kontaktien 
näkökulmasta, muttei koskaan englannin ja suomen kontaktin näkökulmasta, vaikka 
tällaisestakin tutkimustarpeesta on keskusteltu (Lainio 2000; Ljung 1985). Viimeisimmät 
kattavat kielitieteelliset tutkimukset suomen ja englannin kohtaamisesta Suomessa ovat 
1970–1980-luvulta. Aikaisemman tutkimuksen vähyys ja ajankohtaisen tutkimustiedon 
puute toimivat vahvana perusteluna ja motiivina tutkimukselleni. Aito ja akuutti 
tutkimustarve suomen ja englannin kielen kohtaamisen tutkimukseen on siis olemassa. 
Tässä katsauksessa viittaan lyhyesti keskeisiin aikaisempiin tutkimuksiin.  
Amerikansuomen ja englannin suhdetta on tutkittu laajasti (katso esimerkiksi Martin 
1993a ja Virtaranta 1993c), ja lähes kaikki tutkimukset ovat tarkastelleet kieltä kaksikieli-
syyden lähtökohdasta. Myös australiansuomea koskevia tutkimuksia on julkaistu erityi-
sesti 2000-luvulla. Amerikansuomea on tutkittu paljon mm. kielen vaihdon muutoksen ja 
kuolemisen näkökulmasta (Hirvonen 1992, 1995, 1998a, 1998b; Lehtinen 1966; 
Larmouth 1974; Kainulainen 1993). Hirvonen on tarkastellut kolmen sukupolven suomen 
kielen kehitystä raportoiden lingvistisiä muutoksia, jotka lopulta johtavat suomen kielen 
kuolemaan. Tutkimukset osoittavat, että amerikansuomi säilyy elävänä vähemmistökie-
lenä vain kaksi sukupolvea. (Hirvonen 1992: 21, 1998a, 1998b; Hirvonen—Lauttamus 
1994).  

Suurin osa tutkimuksista on kuvannut lähinnä amerikansuomen sanaston sekä lainasa-
nojen käyttäytymistä ja esiintymistä (Lauttamus 1989, 1990, 1991, 1992; Lauttamus—
Hirvonen 1995; Martin 1993b; Sahlman-Karlsson 1976, 1987, 1994 b; Virtaranta 1971, 
1988, 1990, 1993d, 1993e). Amerikansuomen morfologiaa (Martin 1993b) ja syntaksia 
(Halmari 1993, 1997; Jönsson-Korhola 1989, 1993) on tutkittu laajalti. Myös fonologiaan 
on joissakin tutkimuksissa viitattu (mm. Martin 1989b, 1993c; Sahlman-Karlsson 1994a, 
1994b). Martin (1989a, 1989b) tutki fonologista ja morfologista englanninkielisten sano-
jen assimiloitumista ja poikkeamista suomen kielestä (katso Virtaranta 1992) ja koetti 
selvittää, millaisin käytäntein englanninkieliset sanat muuttuvat osaksi amerikansuomea.  

Koodinvaihdon esiintymistä amerikansuomessa on tutkittu paljon. Martin (1988) poh-
diskeli kaksikielisten kanadansuomalaisten koodinvaihdon syitä. Halmari (1993, 1997, 
1998a) tutki koodinvaihtoa suomen ja englannin välillä ja pyrki selittämään lauseiden 
sisäisiä koodinvaihtoja sujuvan kaksikielisen puhujan suomen kielessä. Halmari (1998b) 
sekä Halmari ja Smith (1994: 431) tarkastelivat suomalaisenglantilaisten kaksikielisten 
lasten keskusteluja ja totesivat, että ne eivät eroa yksikielisten keskustelusta silloin, kun 
koodinvaihto nähdään merkkinä variaatiosta eri rekisterien välillä. Halmari (1998b: 
157,158) painottaa, että puhujan fyysinen ympäristö sekä valta- ja solidaarisuussuhteet 
ovat vaikuttavia tekijöitä selitettäessä koodinvaihtokäytänteiden eroja. Jos keskustelun 
aihe liittyy amerikkalaiseen kulttuuriin, psykolingvistiset ja sosiolingvistiset vaikuttimet 
laukaisevat myös helpommin englanninkielisten ainesten käytön. Pietilä (1983) on tarkas-
tellut amerikansuomalaisten keskustelustrategioita ja raportoi, että koodinvaihtoa suo-
meen esiintyy usein silloin, kun keskustelun aihe liittyy ”suomalaiseen kokemukseen”. 
Myös useat pro gradu -työt tarkastelevat koodinvaihtoa amerikansuomessa (katso mm. 
Jarrett-Trygg´s 1991; Melender 1988; Rinkinen 1986; Rintamäki 1987). Amerikansuo-
men aineistoa on käytetty myös koodinvaihdon ja sanojen lainaamisen erilaisten variant-
tien teoreettiseen kuvaamiseen (Lauttamus 1989, 1990, 1991, 1992). Jonkin verran arvo-
kasta tutkimustietoa on myös siitä, kuinka kielikontakti englannin kanssa on vaikuttanut 
ns. ensimmäisen yksikielisen amerikansuomen sukupolven kieleen (Karttunen 1977; 
Lauttamus 1999). 
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Myös australiansuomea on 1990-luvun jälkeen alettu tutkia lähinnä koodinvaihdon ja 
kielen säilyttämisen näkökulmasta (Kovacs 2001a, 2001b). Kovács (2001a, 2001b) 
tarkasteli australiansuomen morfologisia muutoksia. Hänen tutkimuksensa mukaan 
lauseiden sisällä esiintyy koodinvaihtoa silloin, kun australiansuomi kohtaa 
australianenglannin. Hän näki koodinvaihdon osana kaksikielisten kielenvaihtoa. Lauseen 
sisällä tapahtuva koodinvaihto on kaikkein yleisintä, koska suurin osa koodinvaihdoista 
tapahtuu sanatasolla syntaktisessa asemassa, jossa kahden kielen kieliopit eivät olleet 
ristiriidassa. Ensimmäisen ja toisen sukupolven välillä oli huomattavissa koodinvaihdon 
käytänteen eroja: Ensimmäisen sukupolven puhujat käyttivät enemmän matriisikielen eli 
suomen morfologiaa, kun taas toisen sukupolven kielenkäyttäjät näyttivät siirtyvän hel-
pommin operoimaan upotetun englannin kielen morfologian säännöillä. (Kovacs 2001a.)  

Anglismeja on laajasti tutkittu Suomessa viimeksi 1970–1980-luvuilla ns. Anglismi -
projektin myötä (Sajavaara—Lehtonen—Leskinen—Pulkkinen—Räsänen—Hirvonen 
1978a, 1978b; Sajavaara—Lehtonen 1975, 1981, 1986). Anglismi-projekti keskittyi 
englannin kielen vaikutukseen suomalaisessa yhteiskunnassa ja tarkasteli muun muassa 
sitä, kuinka suomen kieli ja kielenkäyttäjien tuntemus kielestä muuttuvat englannin kie-
len vaikutuksen alaisena. Projekti etsi vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Kuinka englan-
nin kielen sanat tulevat osaksi suomen kieltä, kuinka kielenkäyttäjät kokevat ne, millä 
tavalla lainasanat assimiloituvat suomen kielen systeemiin ja millä tavalla kielenkäyttäjät 
tulkitsevat lainasanojen kulttuurisidonnaisia aspekteja. (Sajavaara—Lehtonen—
Leskinen—Pulkkinen—Räsänen—Hirvonen 1978a, 1978b.) 

Sajavaara ja Lehtonen (1981: 291) tarkastelivat suurta määrää aineistoa, joka oli ke-
rätty yleisiltä viestinnän aloilta, mm. televisio-ohjelmien tekstityksistä, ulkomaan uuti-
sista ja mainoksista. Pulkkinen (1981, 1984, 1989) tarkasteli anglismeja suomen kielessä. 
Pulkkinen (1984) on koonnut muun muassa sanomalehdistä kerättyjä englantilaisperäisiä 
käännös- ja merkityslainoja. Sanastotasolla anglismeja tutkivat myös mm. Lehtonen ja 
Heikkinen (1981) sekä Leskinen (1981), joka tutki lainasanojen taivutusta. Takala ja 
Havola (1983) pyrkivät valottamaan englannin kielen asemaa koulutuksessa Suomessa 
1980-luvulla. Sajavaara (1983) keskusteli englannin kielen ja angloamerikkalaisen 
kulttuurin vaikutuksesta Suomessa ja esitteli joitakin kielenkäytön aloja, joilla englantia 
käytetään Suomessa. Hän raportoi myös suomalaisten positiivisesta suhtautumisesta ja 
kiinnostuksesta Amerikkaa kohtaan. (Sajavaara 1983.)  

Anglismien esiintymistä mediassa on tutkittu useissa pro gradu -töissä (mm. Ojanperä 
1994; Salminen 1992; Lahti 1998; Lipponen 1998). Hujala (1997) tarkasteli nuorten 
asenteita englannin kieltä kohtaan suomalaisissa mainoksissa ja totesi, että lehtien lukijat 
ja toimittajat suhtautuivat englannin kieleen positiivisesti ja kokivat, että englanti esimer-
kiksi on “coolimpi” kieli kuin suomi. Pollari (1993) ja Henriksson (1996) tarkastelivat 
mm. kielenkäyttäjien suhtautumista anglismeihin ja tulivat samankaltaiseen johtopäätök-
seen: Kielenkäyttäjät ovat sitä mieltä, että anglismit ovat tarpeellisia suomen kielessä, 
mutta vähemmän hyväksyttäviä kirjoitetussa kielessä. Opinnäytetöissä on tehty myös 
koodinvaihtotutkimusta. Koskinen ja Ojala (1992) tarkastelivat koodinvaihtoa sanoma-
lehti Keskisuomalaisen nuorisopalstakirjoituksissa ja raportoivat mm., että koodinvaih-
don yleisin funktio on lisätä ”väriä” ja painotusta sekä esimerkiksi kuulumista tiettyyn 
nuorisoryhmään.  

Opintojeni aikana myös minulla on ollut mahdollisuus tutustua englannin ja suomen 
kielen kohtaamiseen opinnäyte- ja harjoitustöiden kautta. Proseminaarityössäni vertailin 
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englanninkielisten lainasanojen määrää ja laatua kahdessa Suomessa ilmestyvässä 
suomenkielisessä naistenlehdessä. Ennakko-oletukseni mukaan Imagessa, joka oli suun-
nattu ”alle 30-vuotiaille yliopistokaupunkien akateemisille ihmisille”, oli suhteessa enem-
män vierasperäisiä sanoja kuin Gloriassa, joka taas oli ns. life style -lehti vanhemmille, 
”hyvin koulutetuille ja toimeentuleville suurkaupunkilaisille naisille”. Image sisälsi 
enemmän kokonaan vieraskielisiä sanoja eli sitaattilainoja, ja Gloriassa vastaavasti oli 
otokseni perusteella enemmän suomeen mukautunutta kieltä. Molemmissa lehdissä esiin-
tyi lainasanoja myös silloin, kun suomenkielinen vastine oli olemassa. (Kinnunen 1999.)  

Maisteriopintojeni harjoitustyönä keräsin noin 100 sanan lainasanaotoksen 
suomenkielisestä rap-lyriikasta. Kokoelmani sisälsi esimerkiksi seuraavia ”uusia” suo-
men kielen substantiiveja: äässi (= takapuoli < engl. ass) ja geari (= vaatteet < engl. 
gear), verbit chillata (= rentoutua < engl. to chill, to chill out), feinttailla (= pyörtyillä < 
engl. to faint) tai sipata (= juoda, siemailla < engl. to sip). Otoksessani oli myös jonkin 
verran adjektiiveja ja partikkeleita, kuten esimerkiksi douppi (= erittäin hyvä < engl. 
dope) tai wäkki (= huono, hullu < engl. wack) tai kuten lauseessa et tuu bäkkii (= takaisin 
< engl. back). (Muhonen 2002.) Vaikka en tehnyt tästä otoksesta varsinaista analyysiä, 
saatoin sen perusteella havaita, että englannin kieli elää voimakkaasti suomenkielisessä 
rap -lyriikassa. Näiden mielenkiintoisten kielitieteellisten kokemusten ja kokeilujen jäl-
keen oli aivan selvää, että jatkaisin aiheen tutkimista myös tulevaisuudessa. 

Englannin ja suomen kielen rinnakkain eläminen nyky-Suomessa on huomioitu 
kielentutkimuksen piirissä laajemmaltikin. Jyväskylän yliopiston kielten laitoksen koor-
dinoimassa tutkimusprojektissa English Voices in the Finnish Society: The use of English 
in media, education and professional settings useat tutkijat ottavat osaa tähän ajankohtai-
seen keskusteluun, ja parhaillaan on käynnissä useita tutkimuksia, jotka tarkastelevat eng-
lannin ja suomen kohtaamista tämän päivän Suomessa. Myös väitöskirjani on osa tätä 
projektia. Projektissa pyritään tarkastelemaan englannin kielen käyttöä kolmella sosiaali-
sella kielen käytön alalla: mediassa, koulutuksen kielenä sekä työelämässä. Englannin 
kieltä tarkastellaan seuraavissa kontaktitilanteissa: lingua francana esimerkiksi tietyissä 
työyhteisöissä, englannin käyttö opetuksessa ja luokkahuoneessa, sekä englannin kielen 
käyttö toisena kielenä yhdessä suomen kielen kanssa esimerkiksi nuorisomediassa. 
(Katso esim. Leppänen—Nikula 2004.) 

Projektin tutkijat pyrkivät poikkitieteellisestä lähtökohdasta hankkimaan empiiristä 
tietoa englannin kielen asemasta Suomessa ja keskittyvät tarkastelemaan mm. englannin 
kielen lingvistisiä ilmentymiä erilaisissa kontaktitilanteissa (koodinvaihto, koodinsekoi-
tus ja koodinylitys), pragmaattisia aspekteja eli sitä, millaisia funktioita kielen käytöllä on 
sosiaalisen identiteetin luomisessa ja kieliyhteisöön kuulumisessa. Kieli nähdään osana 
sosiaalista aktiviteettia ja käytännettä ja samalla sosiaalisen identiteetin, ihmisten välisten 
suhteiden sekä tiettyyn diskurssiyhteisöön kuulumisen merkkinä. Projektissa tarkastellaan 
englannin käyttöä, funktioita ja kontaktia suomen kielen kanssa median (Koskela tulossa; 
Leppänen 2004; Leppänen—Piirainen-Marsh 2002; Toriseva tulossa), koulutuksen 
(Nikula 2003a, 2003b, tulossa) ja ammatillisen viestinnän alueilla (Alatalo 2002, tulossa).  

Suomen kieltä Ruotsissa on tutkittu paljon erityisesti osana ns. FUSKIS ja FIDUS -
projekteja (mm. Lainio, 1982, 1984, 1991, 1996; Nesser 1996; Wande mm. 1980, 1982, 
1985). Useat tutkimukset ja artikkelit tarkastelevat suomen kielen asemaa Ruotsissa (mm. 
Andersson—Kangassalo 2003; Boyd—Huss 2000; De Geer—Wande 1989; Janulf 1998; 
Kangassalo 2000a, 2001; Lainio 1995; Melakari 2003; Sahlman-Karlsson 1993; 
Ehrnebo—Korhonen 1993; Wande 1984, 1988a). Suomenkielisten siirtolaislasten ja 
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nuorten identiteetti on ollut myös tarkastelun ja keskustelun kohteena jopa ihan hiljattain 
(Andersson ja Kangassalo 2003; Vihavainen 2004; Törmälä 2004). Siirtolaislasten identi-
teettiä tutkinut Ouvinen-Birgerstam (1987) toteaa, että suomalaisten tyttöjen itsekuva ei 
eroa paljoa ruotsalaisen kontrolliryhmän itsekuvasta, joskin ne, jotka identifioivat itsensä 
ruotsalaisiksi olivat positiivisempia itseään kohtaan kuin ne, jotka identifioivat itsensä 
suomalaisiksi. Törmälä (2004) viittaa nuorille suuntaamassaan nuorisoradiokyselyssään 
myös nuorten identiteettiin ja toteaa, että suurin osa haastatelluista suomenkielisistä nuo-
rista Ruotsissa koki toisaalta olevansa täysin suomalaisia eikä siis missään tapauksessa 
ruotsinsuomalaisia tai ruotsalaisia. Skutnabb-Kangas (1987) haastatteli suomalaisten las-
ten vanhempia ja totesi, että suomalaistaustaiset lapset ovat hyvin integroituneita 
ruotsalaiseen kulttuuriin (Skutnabb-Kangas 1987: 71–72.). Skutnabb-Kangas (1994) to-
teaa, että nykyiset ruotsinsuomalaiset nuoret pitävät itseään sekä suomalaisina että 
ruotsalaisina ja identifioivat itsensä ruotsinsuomalaisiksi ja että heille on kehittynyt 
myönteinen kaksoisidentiteetti. Törmälän (2004) ja Skutnabb-Kankaan (1994) näkemyk-
sessä ruotsinsuomalaisten nuorten identiteetistä on selkeä ristiriita. Näyttäisikin siltä, että 
jonkinlainen muutos on aikojen kuluessa tapahtunut. 

Suomenkielisten lasten kieliolot Ruotsissa on ollut tutkimuksen kohteena erityisesti 
1980-luvulla. Kangassalo (1994, 2001, 2003) raportoi suomen kielen statuksesta Ruotsin 
peruskouluissa. Kuusinen, Lasonen ja Särkelä (1977) sekä Nesser (1981) ovat tutkineet 
suomalaisten lasten koulumenestystä. Huss (1985) tarkasteli 2–7 -vuotiaiden lasten 
kielenkäyttöä ja kielikäytänteitä. Nesserin pilottitutkimus (1983) keskittyi objektin, 
subjektin ja predikatiivin sijapäätteiden tarkasteluun 7. luokalla opiskelevien oppilaiden 
kouluesseissä. Nesser (1986) tarkasteli ulkopaikallissijamuotojen käyttöä suomalaisten 
lasten kirjoittamassa suomessa ja pyrki raportoimaan, kuinka sijamuotoja käytetään ja 
vaikuttaako ruotsin kieli näihin käytänteisiin. Informantit hallitsivat hyvin suomen kielen 
paikallissijojen käytön. Joitakin suoria ruotsin kielen vaikutuksia oli myös nähtävissä, 
esimerkiksi idiomaattinen sanonta käydä koulua muuntui muotoon käydä koulussa. Oppi-
laat käyttivät myös erittäin usein illatiivia kolmannen infinitiivin muodoissa, mikä voi 
Nesserin (1986: 59) mukaan olla ruotsin kielen vaikutuksesta johtuvaa tai vastaavasti 
englannin ing-muodon vaikutusta. Nesser (1986) totesi, että siirtolaislasten kirjoittama 
kieli on hyvin lähellä Suomessa puhuttua suomea. Kangassalo (1995, 1996, 1998, 2000b) 
on myös kattavasti tarkastellut ruotsinsuomalaisten lasten paikallissijamuotojen käyttöä 
sekä kysymysten muodostamista.  

Myös kaksikielisyys on ollut tutkimuksen kohteena Ruotsissa (katso myös Tuomela 
2001). Hussin (1991) pitkittäistutkimus keskittyi alle kouluikäisten lasten kaksikielisyy-
den kehittymiseen ja kiinnitti erityisesti huomiota lasten kielivalintoihin ja kielen vaihte-
luun. Hän tuli lopputulokseen, että keskusteluissa ruotsinkielisen vanhemman kanssa ei 
ollut suomenkielisiä lausumia ja lauseiden sisäistä koodinvaihtoa esiintyi harvoin, kun 
taas vastaavasti keskustelussa suomenkielisen vanhemman kanssa esiintyi huomattavan 
paljon enemmän ruotsinkielisiä sanontoja ja kielten sekoitusta. Kielten sekoittamista tar-
kemmin tarkastellessaan Huss huomasi eroja myös nuorempien ja vanhempien lasten 
kielikäytänteiden välillä. Boydin (1988) poikkitieteellinen siirtolaisnuorten elämää 
tarkastellut tutkimus kiinnitti huomiota myös kaksikielisten nuorten kielikompetenssiin. 
Lisäksi Boyd ja Andersson (1991) ovat tarkastelleet ensimmäisen kielen kielitaidon 
menetystä kaksikielisten parissa.  
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Janulfin (1998) pitkittäistutkimus käsittelee sekä suomenkielistä että ruotsinkielistä 
koululuokkaa käyvien toisen polven ruotsinsuomalaisten suomenkielisten lasten kielitai-
toa ja kielenkäyttöä suomen kielen tulevaisuuden ja säilymisen näkökulmasta Ruotsissa. 
Tutkimuksesta kävi ilmi, että ruotsinkielisellä luokalla opiskelevilla oppilailla oli parem-
mat taidot ruotsissa kuin suomessa, ja vastaavasti, että suomalaisella luokalla opiskele-
villa oli paremmat taidot suomessa kuin ruotsissa. Ruotsalaista luokkaa käyvien lasten 
kirjoitukset poikkesivat standardisuomesta eniten. Joitakin selkeitä kielikontaktista johtu-
via muutoksia oli myös nähtävissä. Seurantatutkimuksessa 15 vuoden jälkeen Janulf 
(1998) raportoi kuitenkin suuria muutoksia informanttien kielenkäytössä, esim. entiset 
ruotsinkielisen luokan oppilaat puhuivat lähes kokonaan ruotsia. Suomenkielisen luokan 
oppilaat puhuivat edelleenkin sujuvasti molempia kieliä ja osa heistä puhui suomea myös 
lapsilleen. Janulfin (1989) tutkimus todistaa että suomen kielen kouluopetuksella on tär-
keä rooli suomen kielen säilymisen kannalta Ruotsissa. Viimeaikaisin laaja tutkimus on 
Tuomelan (2001) väitöskirja, jossa hän tarkasteli 180 lapsen kaksikielisyyden kehitty-
mistä Ruotsin peruskoulun eri linjoilla ja tuli siihen tulokseen, että näiden kahden 
koululuokan välillä oli vain pieniä eroja kieliopin ja sanaston kompleksisuudessa. 
Kaksikielistä linjaa käyvillä oli tosin produktiivisempi sanavarasto suomen kielessä. 
(Tuomela 2001.)  

Kattavin ensimmäisen siirtolaissukupolven puhekieltä koskeva ruotsinsuomen tutki-
mus on Lainion (1989) väitöskirjatyö, jossa Lainio tutki aikuisten suomenkielisten 
kielenkäyttäjäryhmien puhetta Ruotsissa. Lainion mukaan ensimmäisen sukupolven 
ruotsinsuomalaisten kieli on verrattavissa puhuttuun kieleen Suomessa, eikä siinä ole 
nähtävissä suurta ruotsinkielistä lingvististä vaikutusta. Tutkimusaineistossa oli havaitta-
vissa tendenssi välttää näkyviä murrevariantteja. Jotkin kielen piirteet muotoutuvat sel-
västi yleisten Suomessa vallitsevien trendien mukaan, ja esimerkiksi pohjoisten murtei-
den puhujat adoptoivat kieleensä länsisuomalaisia piirteitä. Mielenkiintoista oli, että 
ruotsinsuomalaiset eivät kuitenkaan omaksu kielen trendejä yhtä nopeasti kuin Suomessa 
asuvan kontrolliryhmän kielenkäyttäjät.  

Varsinaista koodinvaihtotutkimukseen tähtäävää tutkimusta ruotsinsuomesta on vain 
muutama. Knookala (1982) pyrki kuvaamaan suomenkielisten siirtolaislasten kielenkäyt-
töä koodinvaihdon ja kielivalintojen näkökulmasta ja totesi muun muassa, että suurin osa 
suomenpuhujista sekoittaa suomea ja ruotsia tai vaihtaa koodia puhuessaan suomenkieli-
sen puolisonsa kanssa mutta eivät puhuessaan kaksikielisten lastensa kanssa. Myös Boyd 
(1993) sivuaa aihetta tarkastellessaan ruotsinkielisten elementtien mukauttamista suomen 
ja englannin kieleen Ruotsissa asuvien kaksikielisten amerikansuomalaisten kielessä.  

Ruotsinsuomalaisesta mediasta ei ole tehty kattavia tutkimuksia, vaikkakin viittauksia 
ruotsinsuomalaiseen mediaan on monissa tutkimusjulkaisuissa ja raporteissa (mm. 
Blomqvist 1982; Andersson—Kangassalo 2003; Melakari 2003). Joitakin suomenkielisen 
radion kuuntelijakartoituksia on aikojen kuluessa myös tehty (Nowak 1971; Löwander 
1974, 1978; Törmälä 2004). Ruotsinsuomalaisten mediankäyttöä on myös tutkittu 
(Jokinen-Virta 1984). Ruotsinsuomalainen media kiinnostaa kuitenkin tutkijoita, ja alalta 
on valmistumassa myös muita väitöskirjoja (mm. Ehrnebo tulossa). Väitöskirjatutkimuk-
seni kannalta relevantti on Törmälän (2004) opinnäytetyö, jossa hän kyselylomakkeiden 
ja teemahaastattelujen pohjalta kartoitti sitä, kuinka hyvin Ruotsin radion (SR) Sisuradion 
nuortenohjelmat vastaavat ruotsinsuomalaisten nuorten eli tutkimustapauksessa Ruotsissa 
asuvien kolmannen sukupolven suomalaisten toiveita ja tarpeita. Kieleen katsauksessa ei 
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viitattu. Törmälän työ antaa kuitenkin mielenkiintoisia lähtökohtia myös omalle 
tutkimukselleni, jonka aineisto koostuu Sisuradion nuortenohjelmien keskusteluista. 

Termi nuorisokieli on kielitieteentutkimuksen parissa suhteellisen uusi ilmiö ja ensim-
mäinen kattava laaja nuorisokielen tutkimus Ruotsissa oli Kotsinasin (1994) nuorisokie-
len kartoitus. Tukholmassa on myös raportoitu olevan useita alueellisia nuorisokielen 
variantteja (Grönberg 1997; Norberg 1997) ja nuorten kieleen vaikuttavat nykyään 
englannin lisäksi myös muut vieraat kielet. Suikkari (1995, 1997, 2004) on tutkinut 
ruotsinsuomalaisten nuorten keskustelutyylejä. Myös ruotsinsuomalaisten nuorten slangia 
on tarkasteltu (Lainio 2000, 2003). Ruotsinsuomalaisten nuorten puhekieltä on tarkem-
min tarkasteltu syksyllä 2001, kun Ruotsinsuomalainen kielilautakunta sekä Tukholman 
yliopiston suomen kielen laitos keräsivät ruotsinsuomalaisten nuorten puhekieltä kuvaa-
van sanaston. Ruotsinsuomalaisten nuorten puhekielen sanasto on pääosin suomenkie-
listä, vaikkakin siinä on myös vaikutteita monista muista kielistä. Lainasanoja otetaan 
ennen kaikkea ruotsin kielestä, mutta myös englannista saatuja lainoja on paljon. Monet 
englannista tulleet lainasanat ovat sanoja, joita suomensuomalaiset nuoret käyttävät. 
(Meski 2002; Ruotsinsuomalaisten nuorten puhekielen sanastoa 2001). Lainio (2000: 87) 
tosin toteaa, että osa näistä englantilaisperäisistä lainoista on syntynyt ruotsinsuomalais-
ten omassa kieliympäristössä eikä siis ole suomensuomesta lainattua.  

Ensimmäisiä Suomessa tehtyjä tutkimuksia, joissa nuoren ikäryhmän kieli huomioi-
tiin omaksi variantikseen, olivat Paunosen (1975) sekä Nyholmin (1981). Sittemmin 
erilaiset suomen kielen slangivariantit ovat olleet usein tutkimusten kohteena (Karttunen 
1979), ja on tutkittu mm. koululaisslangia (Kauppinen 1995; Lehtilä 1986), Helsingin 
slangia (Paunonen 1995, 2000) ja sotilasslangia (Penttinen 1984). Cantell, Lehti-Eklund, 
Nyholm ja Salokivi (1989) sekä Kuusisto (1995) ovat tarkastelleet suomenruotsalaisille 
tyypillistä slangia ja kuvanneet siten myös tilannetta, jossa slangi esiintyy 
vähemmistökielelle ominaisena kielenvarianttina. Suomessa on ollut ajankohtaista tutki-
musta esimerkiksi tyttöjen kielestä (Routarinne 2003) sekä jonkin verran myös 
suomalaisnuorten nykypuhekielestä (Lappalainen 1999, 2001, 2004, Saari 1997). 
Nuorisokieltä omana varianttinaan puhtaasti englannin ja suomen kielten kohtaamisen 
näkökulmasta ei ole aikaisemmin tutkittu Suomessa eikä Ruotsissa.  

Tutkimuskysymykset ja aineisto 

Tutkimukseni on artikkelimuotoinen ja tarkastelee englannin ja suomen kielen kohtaa-
mista suomenkielisissä nuorisomediakonteksteissa useasta eri näkökulmasta. Ensisijai-
sesti tutkimukseni pyrkii löytämään vastauksia kysymykseen, kuinka englanti näkyy suo-
menkielisessä nuorisomediassa ja mitkä ovat sen funktiot radio-ohjelmissa? Toisaalta 
tutkimukseni pyrkii tarkastelemaan (englannin) lainasanoja ja koodinvaihtoa englannin ja 
suomen välillä suomenkielisissä nuorisomediakonteksteissa. Tarkoitus on yrittää selvittää 
seuraavia seikkoja: Missä tilanteissa koodinvaihtoa esiintyy? Kuinka yleistä se on? Mitkä 
ovat koodinvaihdon funktiot? Millaisia funktioita englannin kielellä on sosiaalisuuden, 
kulttuurin ja identiteetin ilmaisijana suomenkielisen nuorison parissa? On myös mielen-
kiintoista tarkastella, millainen lingvistinen vaikutus koodinvaihdolla on suomen kieleen: 
Esiintyykö englannin kieli suomen kieleen morfologisesti ja syntaktisesti integroituina 
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lainasanoina vai kenties mukautumattomina koodinvaihtoina? Aiheuttavatko vieraan kie-
len elementit muutoksia suomen kielen rakenteessa? 

 Useat viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että nykynuoret elävät monipuolisessa 
median ympäröimässä maailmassa (Luukka ym. 2001; von Felitzen—Carlsson 2002). 
Luukka ja muut (2001) toteavat, että media on erittäin vaikutusvaltainen kanava nuorten 
keskuudessa ja Internetin suosio keskustelukanavana kasvaa. Von Felitzen (2002: 14–16) 
toteaa, että juuri nuorille suunnattu mediakulttuuri on keskeisin ja nopeimmin kasvava 
osa mediaglobalisaatiota, johon kuuluvat esimeriksi elokuvat, televisio-ohjelmat, videot, 
interaktiiviset pelit, Internet, lehdet, mainokset ja erilaiset markkinavoimien tuotteet. 
Mielestäni tutkimusaineistossani vaikuttavat joko suoraan tai välillisesti kaikki edellä 
mainitut median vaikuttimet, sillä nuorisoradio-ohjelmissa keskustellaan elokuvista, vide-
oista, peleistä ja lehdistä. Nuorisoradiokanavat ovat myös interaktiivisia kohtaamispaik-
koja, ja ohjelmia voi kuunnella Internetin kautta samanaikaisesti, kun esimerkiksi musiik-
kitoiveita ja kommentteja ohjelmasta voi lähettää kanavalle Internetin tai puhelimen 
välityksellä. Tutkimusaineistoni valinta ja motivointi oli siis helppoa, vaikeuksia tuotti 
vain suuri nuorisomedian kirjo.  

Kerään tutkimusaineistoa väitöskirjaani kahdenlaisesta mediakontekstista. Puhutun 
kielen aineisto koostuu suomenkielisten nuorisoradio-ohjelmien haastatteluista ja 
keskusteluista sekä Suomessa että Ruotsissa. Kirjoitetun kielen aineistoa tarkoitukseni on 
kerätä samojen radiokanavien chat- ja keskustelupalstoilta. Koska Ruotsissa on vain yksi 
valtiollinen suomenkielinen radiokanava, Ruotsin radion (SR) Sisuradio, oli radiokana-
van valinta helppoa. Sisuradiolla on oma nuortenohjelma Stara-Jymy-Hittiklubi, joka 
lähetetään kaksi tuntia päivässä kolmena iltana viikossa. Aineiston nauhoitukset ovat 
vielä tämän katsauksen kirjoittamisen hetkellä kesken. Tulen raportoimaan aineiston 
keräämisen käytänteistä ja perusteluista tarkemmin myöhemmissä julkaisuissa.  

Jo tässä vaiheessa on kuitenkin mielenkiintoista siteerata Blombergiä (2005), Sisura-
dion nuortenohjelmien päällikköä, jonka mukaan radion nuoriso-ohjelmien kanavilla 
mielipidekäsittelyä tai sensuuria ei tehdä. Ruotsinsuomalaiset nuoret ovat usein arkoja 
puhumaan suomea radiossa, ja tästä syystä vain kommunikaatio on tärkeä. Nuoria 
rohkaistaan puhumaan sillä kielellä, mikä heille on luonnollisinta. Tämän artikkelin ot-
sikko ”Du får gärna skriva även på svenska eller på engelska. Vi förstår!” on sitaatti 
Stara-Jymy-Hittiklubin suomenkielisiltä nettisivuilta. Se, että nuorisoradiokanavalla ei 
olla kielipoliiseja tai ei arvostella ja korjata nuorten puhumaa kieltä, on suomenkielisten 
nuorisoradio-ohjelmien elinehto. (Blomberg 2005.). Samasta liiallisen purismin vaikutuk-
sesta keskustelevat myös Andersson ja Kangassalo (2003: 92) todetessaan, että ”jos 
nuorison kielivarieteetteihin suhtaudutaan liian jyrkästi, nuoret saattavat luopua suomen 
kielen käytöstä kokonaan”. Tulee siis olemaan todella mielenkiintoista päästä analysoi-
maan ruotsinsuomalaisten nuorten spontaania puhekieltä.  

Lopuksi 

Asuttuani osan nuoruuttani Englannissa palasin Suomeen opiskelemaan suomen ja 
englannin kieltä. Suomen kielen laitoksen opiskelijoiden joukossa sain usein kuulla puhu-
vani huonoa suomea, koska idiolektini sisälsi ajoittain englanninkielisiä sanoja. Vastaa-
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vasti taas yliopiston englannin kielen laitoksella olin kaltaisteni joukossa, jossa 
tilannekohtainen kielten välinen koodinvaihto oli enemmän normi kuin poikkeus. Kukaan 
ei arvostellut kielen oikeakielisyyttä. Samainen mielenkiintoinen kielellinen ilmiö on 
nähtävissä myös ruotsinsuomen käyttäjien parissa. Kohdatessaan Suomessa syntyneen 
suomen kielen puhujan monet ruotsinsuomalaiset saavat kuulla puhuvansa vanhanaikaista 
tai jollakin tavalla huonoa kieltä. Vähättelevä suhtautuminen ruotsinsuomalaiseen kieliva-
rieteettiin vallitsee myös osittain ruotsinsuomalaisten keskuudessa (Andersson—
Kangassalo 2003). Kielten kohtaaminen käytännön tasolla omassa sosiokulttuurisessa 
ympäristössäni on herättänyt sisäisen palon etsiä vastauksia siihen, mitä on hyvä ja oikea 
suomi ja kuka sitä nykymaailmassa enää puhuu? Tutkimukseni taustalla on siis vahvasti 
mukana myös henkilökohtaisten kokemusteni kautta syntynyt kiinnostus kielten 
kohtaamisen (sosio)lingvistisiin seurauksiin. 

Ruotsinsuomea on pidetty sekakielisenä, ilmaisuvaroiltaan köyhänä ja puutteellisena 
alempien sosiaaliryhmien kielimuotona (Ehrnebo 1990: 10, 1995: 4; Lainio 1996: 271–
272). Tämän väitetyn kielellisen köyhyyden on katsottu johtuvan ruotsin kielen vaikutuk-
sesta (Andersson—Kangassalo 2003: 80). Lainio (1989: 345–349; 1996: 301–302) to-
teaa, että ruotsinsuomi kehittyy samaan suuntaan kuin suomensuomi. Ruotsin kirjakielen 
normit ovat myös samat kuin suomensuomessa. Vaikka ruotsinsuomessa on piirteitä, 
jotka tukevat sen muuttumista omaksi kielivarieteetikseen, on niitä liian vähän, jotta ne 
voitaisiin ajatella olevan ominaisia omalle erityiselle kielimuodolle (Ehrnebo 1995: 4; 
Lainio 1995a: 5–7). Toisaalta taas monen ruotsinsuomalaisen puheessa on paljon uusia 
ruotsalaisia lainasanoja ja omia ruotsinsuomelle tyypillisiä esimerkiksi idiomaattisia tai 
fonologisia kielellisiä vaikutteita ruotsin kielestä. Erityisen selvää ruotsin kielen vaikutus 
on toisen ja kolmannen polven ruotsinsuomalaisten puheessa. (Andersson—Kangassalo 
2003: 81.)  

Takala ja Havola (1983) ovat todenneet, että yhteiskunnan muuttuessa moderniksi ja 
kansainvälisten kontaktien lisääntyessä englannin kieli ja angloamerikkalainen kulttuuri 
vaikuttavat yhä enemmän Suomessa. Jo tuolloin raportoitiin myös, että suomalaiset 
käyttävät mieluummin englannin kieltä kuin ruotsia ja siksi ruotsi on menettämässä ase-
maansa tärkeänä ja elävänä vieraana kielenä Suomessa. (Takala—Havola 1983.) Ljung 
(1985: 178) toteaa, että tutkittaessa ruotsalaisten suhtautumista englannin kieleen suurim-
mat erot liittyivät juuri ikään: Koko ikäluokasta nuorilla oli kaikkein intensiivisin kon-
takti englannin kieleen, samalla kun he olivat myös herkimmin valmiita käyttämään 
englannin kielen variantteja. Myös Lainio (1984: 156) totesi jo 1980-luvulla tekemiensä 
tutkimuskyselyjen perusteella, että ruotsinsuomalaiset vanhemmat suhtautuivat englannin 
kieleen erittäin positiivisesti valitessaan lapsilleen vierasta kieltä koulussa. On siis 
mielenkiintoista tarkastella, miltä englannin ja suomen kielen kohtaaminen näyttää tämän 
päivän suomenkielisten nuorten kielessä niin Suomessa kuin Ruotsissa.  

Kuten jo aikaisemmin olen maininnut, suomen ja ruotsin tulevaisuudesta englannin 
kielen vaikutuksen alla käydään paljon keskustelua. Vaikka useat henkilöt ja tahot ovat 
huolestuneita ruotsinsuomen tulevaisuudesta, keskustelu englannin kielen vaikutuksesta 
ruotsinsuomeen ei ole edes oikein vielä alkanut. Koska englanti on valtaamassa alaa ruot-
sinkielisten nuorten kielenkäytössä, tuntuisi epätodennäköiseltä, jos englannin vaikutus ei 
näkyisi jollakin tasolla juuri erityisesti nuorten puhumassa ruotsinsuomessa. Tämä tutki-
mus antaakin hyvät lähtökohdat saada ruotsinsuomi mukaan Ruotsissa kiivaana käyn-
nissä olevaan keskusteluun englannin kielen vaikutuksesta nykyisin maassa käytettäviin 
kieliin. Samalla tutkimukseni tulee antamaan erittäin tärkeää tietoa suomen kielen nykyti-
lasta Ruotsissa sekä tuomaan meidät suomen kielen asiantuntijatkin mukaan globaalisesti 
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mielenkiintoiseen kielitieteelliseen keskusteluun englannin kielen vaikutuksesta pieniin 
kansallisiin kieliin.  

Edellä esittelemieni taustojen ja motivoinnin valossa tutkimusaiheeni on mielestäni 
perusteltua ja motivoitua. Tutkimustarve on olennainen ja ajankohtainen (katso myös 
Lainio 2000). Vilkas yleinen keskustelu englannin kielen vaikutuksesta suomeen sekä 
ruotsiin antaa hyvän lähtökohdan ja tarpeen synkroniselle sosiolingvistiselle tutkimuk-
selle. Koska kattavat kielitieteelliset ruotsinsuomen tutkimukset aiheesta puuttuvat koko-
naan eikä Suomessakaan ole tehty tutkimuksia viimeiseen kahteenkymmeneen vuoteen 
(katso mm. Pulkkinen 1981, 1984, 1989; Sajavaara—Lehtonen—Leskinen—Pulkkinen—
Räsänen—Hirvonen 1978a, 1978b; Sajavaara—Lehtonen 1975, 1981), myös siksi tutki-
mukseni on perusteltua ja tarpeellista. Ruotsinsuomen ympärillä käytävä kielikeskustelu 
toimii sekin tutkimukseni motiivina. Koska tämä keskustelu toisaalta valottaa huolta ruot-
sinsuomen tulevaisuudesta ja säilymisestä jälkipolville sekä toisaalta myös herättää vah-
vaa kiinnostusta omaan kieleen ja sen arvoon, kielen merkitys myönteisen 
ryhmäidentiteetin merkkinä on koko ajan vahvistumassa (Andersson—Kangassalo 2003: 
92). On siis erittäin mielenkiintoista olla todistamassa sitä, millaisissa funktioissa eri kie-
let toimivat ruotsinsuomalaisten nuorten keskuudessa ja identiteetin ilmaisijana. 

Mitä tulee tutkimusaineiston valintaan, on nuorten kielen tarkasteleminen mediassa 
mielestäni erityisen perusteltua. Tutkimukseni tuo monentasoisia tuloksia nuorisokielistä 
ja tutkimusaineistoni heijastaa monenlaisia vastakohtia sekä puhutun että kirjoitetun kie-
len rekistereissä. Samalla se valottaa kahden eri suomen kielen alueellisen variantin, suo-
men kansallisena kielenä Suomessa ja suomen vähemmistökielenä Ruotsissa, tämänhet-
kistä tilaa. Myös mediakontekstin valinta heijastaa kahta nuorten mediakäytön erilaista 
vastapuolta: Siinä näkyvät radio, joka on perinteinen ja pitkäaikainen mediakanava mut-
tei enää niin kovin suosittu ja trendikäs (Blomberg 2005a, 2005b; Luukka ym. 2001), ja 
toisaalta taas Internet uusmediana, jonka suosio varsinkin nuorten keskuudessa kasvaa 
jatkuvasti. Nuoret elävät mediamaailmassa ja ovat se kielenkäyttäjäryhmä, joka oletetta-
vasti ensimmäisenä omaksuu kielen uudet trendit ja muutokset. Nämä nuoret 
kielenkäyttäjät ovat samalla myös kielemme tulevaisuus, koska he siirtävät kielemme, ja 
mahdolliset kielelliset muutokset, myös tuleville polville.  
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”Selviän arkiasioissa suomeksi, mutta täytyy myöntää,  
että kieli on vähän ruosteessa” 

Ruotsinsuomalaisten julkaisujen kielen syntaksista 

Sari Pesonen 

Johdanto 

Suomen kieli on ollut kosketuksissa ruotsin kieleen koko tunnetun historiansa ajan 
(Häkkinen 1997: 33), ja suomea on puhuttu Ruotsissa lähemmäs tuhat vuotta. Laajin 
muuttoliike Suomesta Ruotsiin alkoi kuitenkin 1960-luvun alussa ja huipentui vuosina 
1969 ja 1970. Muuttoliike pieneni 1980-luvulla samaan aikaan, kun monet paluumuutta-
jat palasivat Suomeen. Kahden viime vuosikymmenen aikana Suomesta Ruotsiin muutto 
on ollut pientä, ja maahanmuuttajilla on ollut esimerkiksi koulutuksellisesti toisenlainen 
tausta kuin 1960- ja 1970-luvulla tulleilla. (Ks. esim. Korkiasaari—Tarkiainen 2000: 
155–162.) 

Ruotsinsuomalaisiksi lasketaan Suomesta toisen maailmansodan jälkeen Ruotsiin 
pysyvästi muuttaneet ja heidän jälkeläisensä. Ensimmäisen ja toisen polven 
ruotsinsuomalaisten määränä pidetään nykyään noin 450 000 (SOU 2005: 217–227). 
Ruotsissa ei rekisteröidä asukkaiden äidinkieltä, joten suomenkielisten määrästä ei ole 
varmaa tilastollista tietoa, mutta suomea taitavien määrän arvellaan olevan noin 200 000–
300 000 (Andersson—Kangassalo 2003: 64–65; de Geer 2004).  

Suomen kielen käyttöalueet Ruotsissa laajenivat 1960- ja 1970-luvun niin sanotun 
suuren muuttoaallon seurauksena, kun suomenkielisten julkisten palvelujen, opetuksen ja 
kulttuuritarjonnan tarve kasvoi. Samalla asenne Ruotsissa käytettävään suomeen muuttui 
sen käyttäjien keskuudessa aiempaa myönteisemmäksi (Lainio 1996: 293–295).  

Artikkelini tarkoituksena on esitellä väitöskirjatyöni taustaa ja aineistoa. Työni 
käsittelee kirjoitettua ruotsinsuomea ja aineistooni kuuluu kolmen suuren muuttoaallon 
jälkeisen vuosikymmenen ruotsinsuomalaisia lehtiä ja muita julkaisuja.  
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Ruotsinsuomi määritellään suomeksi, jota Ruotsissa käytetään. Ruotsinsuomalainen 
kielilautakunta kiteyttää ruotsinsuomella tarkoitettavan ”kaikkia Ruotsissa käytettäviä 
suomen kielen varieteetteja, sekä kirjallisia että suullisia, sekä yleiskieltä että varieteettia, 
jossa on paljon ruotsin sanoja” (Ehrnebo 2004: 10). Ruotsinsuomen erityispiirteitä on 
kartoitettu (esim. Lainio 1995a, 1995b), mutta niiden on katsottu olevan lähinnä puhutun 
kielen ominaisuuksia (esim. Kangassalo 2000: 94). Ruotsin kielen vaikutus Ruotsissa 
puhuttuun ja kirjoitettuun suomeen on huomattu useissa yhteyksissä (ks. esim. Ehrnebo 
2000a: 18), mutta kattava kirjoitetun ruotsinsuomen tutkimus puuttuu.  

Lähtökohtia 

Tutkimukseni tarkoituksena on kuvata kirjoitetun ruotsinsuomen syntaksia ja sen mahdol-
lista kehitystä kolmen viime vuosikymmenen aikana. Puhutussa ruotsinsuomessa on jo 
havaittavissa eräitä erityispiirteitä (esim. Lainio 1989), vaikkei niitä ole riittävästi oman 
kielimuodon määrittelemiseksi (Lainio 1995a, 1995 b, Ehrnebo 1995). Haluan selvittää, 
onko näitä piirteitä näkyvissä kirjoitetussa ruotsinsuomessa ja mitä piirteet siinä tapauk-
sessa ovat.  

Ruotsissa kirjoitettavan suomen normit ovat samat kuin suomensuomessa 
(Kangassalo—Nemvalts—Wande 2003: 159), ja esimerkiksi Ruotsinsuomalainen 
kielilautakunta pyrkii säilyttämään ruotsinsuomen mahdollisimman samanlaisena kuin 
suomensuomen (Ehrnebo 1995: 4, 2000b: 4, 2004: 10). Jo 1970-luvulla keskusteltiin kui-
tenkin ruotsin vaikutuksesta Ruotsin suomenkielisissä lehdissä käytettävään suomen kie-
leen (Huovinen 1972: 33), ja mm. Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan julkaisussa 
Kieliviestissä on kiinnitetty huomiota sellaisiin kielen seikkoihin, joiden on katsottu 
aiheutuvan ruotsin kielen vaikutuksesta. Toisaalta esimerkiksi Kangassalo (2000: 94) 
toteaa, ettei kirjoitetussa kielessä ruotsinsuomalaisia erityispiirteitä juurikaan esiinny. 
Seuraava aineistostani poimittu esimerkki havainnollistaa hyvin erään ruotsinsuomalaisen 
omia ajatuksia käyttämästään suomen kielestä:  

(1) ”Selviän arkiasioista suomeksi, mutta täytyy myöntää, että kieli on vähän ruos-
teessa.” (Ruotsin Suomalainen 3.1.2002) 

Ruotsinsuomen puhujien keskuudessa keskustelua ruotsinsuomesta on käyty mm. lehtien 
palstoilla. Andersson ja Kangassalo (2003: 90–93) toteavat ruotsinsuomalaisesta kielikes-
kustelusta tekemässään koosteessa, että useimmat ruotsinsuomalaiset haluavat säilyttää 
ruotsinsuomen suomensuomen kaltaisena, vaikkakin tietty variaatio hyväksytään. Myös 
Bijvoetin (1998: 74) tekemän tutkimuksen mukaan ruotsinsuomalaisilla miehillä ja nai-
silla on yleisesti positiivisempi asenne standardivarianttiin eli normitettuun suomeen kuin 
vertailuryhmän ruotsalaisilla ja suomalaisilla.  

Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan kielineuvontaan vuosien 1980 ja 2000 välisenä 
aikana tulleiden kysymysten perusteella kielenkäyttäjiä askarruttaa suurimmaksi osaksi 
leksikko: vuonna 1980 kaikista kielineuvontaan tulleista kysymyksistä 90 % käsitteli sa-
nastoa, vuonna 1988 osuus oli 85 % ja vuonna 2000 lähes sama eli 86 %. Vaikka ruotsin 
vaikutukseen kiinnitetään eri yhteyksissä huomiota, eivät kielenkäyttäjät tunnu mieltävän 
esimerkiksi suomen syntaksia suureksi ongelmaksi. Tyyliin ja syntaksiin liittyvät 
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kysymykset ovat kuitenkin hieman lisääntyneet: vuoden 1980 kysymyksistä 0,2 % käsit-
teli syntaksia ja tyyliä, vuoden 1988 kysymyksistä 2,3 % ja vuoden 2000 kysymyksistä 
4,3 %. (Ehrnebo 2004: 12.)  

Ensimmäisen polven ruotsinsuomea ovat tutkineet ja kartoittaneet mm. Wande (1980, 
1982) ja Lainio (1989, 1995a, 1995b), mutta aikuisena muuttaneiden ruotsinsuomalaisten 
kielen tutkimusta on suhteessa vähemmän kuin toisen (ja kolmannen) polven suomen 
tutkimusta. Esimerkiksi Nesser (1983, 1986) on tutkinut subjektin, objektin ja predikatii-
vin sijoja seitsemännen luokan oppilaiden aineissa ja paikallissijoja 6.–9. luokan oppilai-
den aineissa. Janulf (1998) ja Tuomela (2001) ovat tutkineet ruotsinsuomalaisten oppilai-
den aineiden kielellistä korrektiutta. Juvosen (2000) tutkimus taas käsittelee määräisen 
artikkelin kieliopillistumista ruotsinsuomalaisten koululaisten puheessa. Lasten 
kielenoppimista käsitellään mm. Kangassalon (1995, 1998) tutkimuksissa suomenkielis-
ten lasten kysymyslauseiden ja paikallissijojen hallinnasta.  

Aineisto 

Omakielinen lehti on yksi Suomesta ulkomaille muuttaneen kanavista kotimaahan, mutta 
myös uuteen asuinmaahan. Suomalaiset ovat toimittaneet – ja toimittavat yhä – omia 
lehtiään ja julkaisujaan monessa maassa (ks. esim. Jönsson-Korhola 2003). Tutkimusai-
neistoni koostuu Ruotsissa ilmestyneistä suomenkielisistä lehdistä ja muista julkaisuista, 
kuten eri yhdistysten jäsenlehdistä. Suomenkielisten lehtien ja muiden julkaisujen historia 
Ruotsissa voidaan jakaa muutamaan eri vaiheeseen. Ensimmäiset lehdet julkaistiin 1800-
luvun lopussa Pohjois-Ruotsissa, 1900-luvun alussa alettiin julkaista varsinaisia siirtolais-
lehtiä ja 1950-luvun alusta alkoi ruotsinsuomalaisen lehdistön kasvu (Korkiasaari—
Tarkiainen 2000; Jokinen 1996). Ruotsiin tulleiden suomalaisten kielitaito ei aluksi riittä-
nyt ruotsalaisten sanomalehtien lukemiseen, joten suomenkielisiä lehtiä perustettiin tar-
peen mukaan. Peltokoski (1972: 26–27) kiteytti 1970-luvulla Ruotsin suomenkielisen 
lehdistön tehtäviksi tiedonvälityksen, uutisten välityksen ja siirtolaiskulttuurin luomisen 
sekä keskustelun herättämisen. Vielä 1980-luvun puolivälissä lähes puolella Ruotsissa 
asuvista suomen kansalaisista oli puutteellinen taito lukea ruotsia (Jokinen-Virta 1984: 
33).  

Ruotsinsuomalaisten toimittamista julkaisuista ei ole olemassa kattavaa järjestelmäl-
listä arkistoa, mutta mahdollista tutkimusaineistoani kartoittaessani olen löytänyt tähän 
mennessä tietoja lähes kahdestasadasta ruotsinsuomalaisesta lehtijulkaisusta, kun mukaan 
lasketaan kaikenkokoiset erilaisten seurojen ja yhdistysten jäsenlehdet. Kokoamani 
ruotsinsuomalaisten julkaisujen luettelon perusteella tehdyssä taulukossa 
ruotsinsuomalaisen lehdistön kasvu 1960-luvun jälkeen näkyy selvästi:  



 52

Kuvio 1. Ruotsinsuomalaisen julkaisujen kehitys. 

Ruotsissa toimitetut suomenkieliset lehdet ovat ulkomuodoltaan, sisällöltään ja laadultaan 
vaihtelevia; julkaisuja on valtakunnallisista viiden päivän päivälehdistä monistettuihin 
Suomi-seurojen jäsentiedotteisiin. Toimittajien tausta on vaihteleva, ja monet julkaisut 
ovat harrastajakirjoittajien ja eri järjestöissä ja yhdistyksissä aktiivisesti toimivien jäsen-
ten toimittamia. Monet lehdistä ovat olleet lyhytikäisiä, ja niiden omistaja on vaihtunut. 
Suurin osa toimittajista on ollut ensimmäisen polven ruotsinsuomalaisia kirjoittajia. 

Tarkoituksenani on tutkia niitä ruotsinsuomalaisia julkaisuja, jotka ovat ilmestyneet 
vuosien 1973–2003 aikana. Olen ryhmitellyt aineistoni kuuteen eri ryhmään: sanomaleh-
tiin, yhdistysten jäsenlehtiin, poliittisiin julkaisuihin, ammatillisiin julkaisuihin, kirkolli-
siin julkaisuihin ja Suomi-seurojen jäsentiedotteisiin. Katkeamatta näiden kolmen vuosi-
kymmenen aikana ovat varsinaisista sanomalehdistä ilmestyneet Ruotsin Suomalainen 
(vuodesta 1964), Ruotsin Sanomat (aiemmin Viikkoviesti, 1967–2005) ja Haaparannan-
lehti (vuodesta 1882). Yhdistysten jäsentiedotteista tällaisia lehtiä on Ruotsinsuomalais-
ten kirjoittajien yhdistyksen kulttuurilehti Liekki (vuodesta 1976), poliittisista julkaisuista 
pitkäikäisin on ollut Demokraatti (vuodesta 1973, verkkolehtenä vuodesta 1997). 
Ammatillisista julkaisuista ruotsinsuomalaisen opettajajärjestön jäsenlehteä Tiedotetta 
(vuodesta 1972) on julkaistu 1970-luvulta lähtien ja Ruotsin suomenkielisiä kirkollisia 
julkaisuja ovat Ankkuri (vuodesta 1973), Elävät kivet (aiemmin Elävinä Kivinä, vuodesta 
1967) sekä Kirkollisia kuulumisia (vuodesta 1973). Suomi-seurojen jäsentiedotteista ovat 
valitsemani ajanjakson aikana ilmestyneet mm. seuraavat: Botkyrkan härmäläinen (vuo-
desta 1962), Hallstalainen (vuodesta 1969), Haningelainen (vuodesta 1967), Kalevan 
viesti (vuodesta 1974), Nyrkkipostia (aiemmin Essu, vuodesta 1970), Spångan suomalai-
nen (vuodesta 1972), Tammenlehti (vuodesta 1976) ja Tuuletin (vuodesta 1972).  

Seuraavassa muutamia muita esimerkkejä Ruotsissa ilmestyneistä/ilmestyvistä leh-
distä:  
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Aikamme, BohusGöta, Boråsin suomalainen, Bålstan seura, Eskilstunan seuralainen, 
Fagerstan seura, Finn sanomat, Geflen suomalainen, Gislaved sanomat, Isien usko, 
Jurrikka, Järfällan suomalainen, Jäsenviesti, Kaksonen, Kanava, Kaskisavu, Kieliviesti, 
Kipinä, Kirkko matkalla, KokoNainen, Koulumaailma, Kramforsin suomalainen, 
Luulajan suomalainen, Länsi-Götanmaa, Länsituuli, Malmön suomalainen, Markin 
suomalainen, Meikäläinen, Merenkurkun viesti, Motalan suomalainen, Naapuri, 
ortodoksinen viesti, Peili, Pesäpallo, Proletaari, Pöllö-uutiset, RSKL-lehti, Ruljanssi, 
Rumpali, Ruuslaaki, Seurakuntaviesti, Seuraviesti, Siirtolainen ja kirkko, Siirtotyöläinen, 
Solnalainen, Suomalainen Stormklockan, Suur-Tukholma, Syyräläinen, Taalainmaan 
sanomat, Teatteria, Toisin sanoen, Torshällan suomalainen, Tuikku, Turesön suomalainen, 
Uumajan suomalainen, Uusi päivä, Uusi yhteys, Varia, Viikkosanomat, Väsbyläinen, 
Yks’kaks, Ärsky, Örebron suomalainen. 

Suomalaiset sijoittuvat Ruotsissa pääasiallisesti suurkaupunkeihin ja Mälarinlaakson 
alueelle (Korkiasaari—Tarkiainen 2000: 159–160; de Geer 2004). Maantieteellisesti leh-
tiä ja lehtisiä on julkaistu luonnollisesti alueilla, joilla asuu paljon suomalaisia. Ruotsissa 
1900-luvulla julkaistujen lehtien ja muiden julkaisujen julkaisupaikkakunnat näkyvät Eric 
de Gerin kokoamasta kartasta (Suomalaisia jäsentiedotteita ym. julkaisuja. Paikkakunnat, 
joissa sellaisia on julkaistu 1900-luvun aikana).  

Paitsi suomenkielisissä lehdissä ja lehtisissä suomea on julkaistu myös ruotsinkielis-
ten lehtien suomenkielisillä palstoilla. Huovisen 1970-luvun alussa tekemän kartoituksen 
mukaan suomalaisia palstoja julkaistiin 33 ruotsalaisessa henkilökuntalehdessä, 10 
ammattiyhdistyslehdessä ja 41 sanomalehdessä (Huovinen 1972). Vielä 1980-luvun 
alussa suomalaisia palstoja oli noin 30 ruotsalaisessa päivälehdessä (Blomqvist 1982: 
25), mutta vuonna 2001 palstoja oli jäljellä enää kahdessa lehdessä. Ruotsinsuomalaiset 
ovat myös julkaisseet kaunokirjallisuutta (ks. esim. Gröndahl 2002; Korkiasaari—
Tarkiainen 2000: 337–353).  
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Kuvio 2. Suomenkielisten julkaisujen julkaisupaikkakunnat Ruotsissa. 
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Esimerkkejä aineistosta 

Ruotsinsuomen erityispiirteet ovat taajempia puhutussa ruotsinsuomessa (esim. 
Kangassalo—Nemvalts—Wande 2003: 160), mutta niitä löytyy myös kirjoitetusta 
ruotsinsuomesta. Materiaalissani variaatiota esiintyy enemmän pienissä tyyliltään vapaa-
muotoisissa lehtisissä kuin valtakunnallisissa lehdissä, joiden toimitetut tekstit ovat sekä 
kieliopiltaan että tyyliltään lähimpänä kirjoitettua suomensuomea. Kangassalo (2000: 95) 
toteaakin, että valtakunnallisten ruotsinsuomalaisten lehtien kielenkäyttö täyttää hyvin 
julkiselle kielelle asetettavat vaatimukset. Esittelen seuraavassa muutamia piirteitä, joita 
aion tarkastella tutkimuksessani lähemmin. Olen kursivoinut käsiteltävät piirteet esimer-
keissä.  

Sanaston muutokset, varsinkin tilapäisten lainasanojen muodossa, ovat helpoimmin 
havaittavissa olevaa ruotsin vaikutusta myös kirjoitetussa kielessä (vrt. Kangassalo—
Nemvalts—Wande 2003: 159). Lainasanat noudattavat useimmiten suomen lauseenjäsen-
ten sijavalintaa, eli mukautuvat kirjoitetussa ruotsinsuomessa suomen sääntöihin (suluissa 
lainan ruotsinkielinen ja suomenkielinen vastine): 

(2) ”Huomio huomio! Närvarokortit (närvarokorten : läsnäolokortit) toukokuun 
loppuun mennessä toimistolle.” (Geflen suomalainen 2/2003) 

(3) ”Näin tärkeitä ”invandrarfrågat” (invandrarfrågorna: maahanmuutajakysymykset) 
ovat puolueiden edustajille.” (Geflen suomalainen 3/2003) 

Subjektin sijanmerkintä noudattaa kirjoitetussa ruotsinsuomessa useimmiten suomensuo-
men sääntöjä. Vaihtelua esiintyy kuitenkin esimerkiksi nesessiivilauseiden sijanmerkin-
nässä. Nesessiivilauseen subjektin sija on normaalisti genetiivi (paitsi eksistentiaalilau-
seissa, ks. esim. Iso suomen kielioppi 2004: 877), mutta sen vaihtoehtona voi esiintyä 
myös nominatiivia, esimerkiksi kun subjektin tarkoite on eloton. Nominatiivia suositaan 
aineistossani tällaisissa tapauksissa usein:  

(4) ”Jostainhan meidän uusi asemamme vähemmistönä pitää todella alkaa toimia ja 
saada käytännön vaikutuksia.” (Ruotsin Suomalainen 1.8.2002) 

(5) ”Eikö tämä vero pitäisi kuulua tänne Ruotsiin, koska sitä mukaa kun vanhenemme, 
tarvitsemme yhä enemmän yhteiskunnan…” (Ruotsin Suomalainen 16/2002) 

(6) ”Vaikka teksti olisikin todella hyvä ei se yksinään kanna, vaan myös melodia 
täytyy jäädä mieleen.” (Ruotsin Suomalainen 21/2001)  

(7) ”Äidinkielen opetuksen järjestäminen on oltava kunnalle pakollista.” (Ruotsin 
Suomalainen 21/2001) 

Suomen subjektin ja predikaatin välinen monikon kolmannen persoonan lukukongruenssi 
voi puhekielessä puhujasta ja tilanteesta riippuen joko puuttua kokonaan tai vaihdella 
inkongruenssin kanssa (Iso suomen kielioppi 2004: 1227–1228). Normitettu kirjoitettu 
kieli edellyttää kuitenkin lukukongruenssia. Aineistossani monikon kolmannen persoonan 
inkongruenssi on suhteellisen yleistä:  
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(8) ”Veronpalautukset, jos niitä on, tulee kuolinpesälle.” (Ruotsin Suomalainen 
13/2004) 

Saman virkkeen sisällä voi olla sekä inkongruenssia että kongruenssia:  

(9) ”Ruotsalaisseuroissa kiehuu tunteet kuumina ja useat ohjaajat ovat ottaneet 
minuun yhteyttä ja varoittaneet tällaisista seuroista valmentajineen.” (Botkyrkan 
härmäläinen 2/2000)  

Koska lauseenjäsenten syntaktisia funktioita ilmaistaan taivutuksen ja kongruenssin 
avulla, suomen sanajärjestys on altis muiden kielten vaikutteille (Häkkinen 1997: 44). 
Aineistossani on monissa tapauksissa nähtävissä inversiolauseen eli käänteisen 
sanajärjestyksen suosimista (suomen sanajärjestyksestä ks. esim. Iso suomen kielioppi 
2004: 1301–1345), mikä johtuu mahdollisesti ruotsin mallista: lauseenalkuisen 
adverbiaalin jälkeinen sanajärjestys on ruotsissa VSX. Suomensuomalaisetkin käyttävät 
vastaavanlaisia inversiolauseita, mutta ruotsinsuomessa niitä esiintyy huomattavan usein:  

(10) ”Ilmeisesti jakautui johtokunta joissakin asioissa kahteen leiriin, mikä myös 
selvästi kuvastui syyskokouksessa.” (Geflen suomalainen 4/2003) 

(11) ”Vuonna 2001 maksoivat alueen veronmaksajat yhteensä 19,9 miljardia kruunua 
veroa alueelle.” (BohusGöta 1/2003) 

Mutta käänteistä sanajärjestystä esiintyy myös muunlaisissa lauseissa:  

(12) ”Saunanlämmitys on sujunut yhteisvoimin koko kesän ja on tullut uusia 
saunanlämmittäjiä mukaan.” (Ruljanssi 3/2001) 

Edellä mainitut tapaukset viittaavat siihen, että kirjoitetussa ruotsinsuomessa on nähtä-
vissä samantapaisia tendenssejä ja erityispiirteitä kuin puhutussa ruotsinsuomessa. Joissa-
kin piirteissä taas on havaittavissa samankaltaista muutosta kuin kirjoitetussa suomen-
suomessa. Tulevassa tutkimuksessani teen piirteistä syventäviä kieliopillisia analyyseja ja 
kokoan niistä tarkempia tilastollisia tietoja.  
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A paper for a speech community – how it relates  
to the community media model 

Kadri Koreinik 

What the eye is to the lover – that particular, 
ordinary, eye he or she is born with – 
language – whatever language history has 
made his or her mother-tongue – is to the 
patriot. Through that language, encountered 
at mother’s knee and parted with only at he 
grave, pasts are restored, fellowships are 
imagined, and futures dreamed. (Anderson 
1991:154.) 

Anderson was quite right about the passions that are connected with one’s tongue, even 
when there is no public agreement as to whether to call it a language or a dialect/variety 
of another language. When he discusses the power of printed language to create national 
consciousness, and ultimately nations, he does not ignore the other kinds of linguistic 
diversity, either. Anderson points out that “print-capitalism created languages-of-power of 
a kind different from the older administrative vernaculars. Certain dialects inevitably 
were ‘closer’ to each print-language and dominated their final forms. Their disadvantaged 
cousins, still assimilable to the emerging print-language, lost caste, above all because 
they were unsuccessful (or only relatively successful) in insisting on their own print-
form.” (Anderson 1991: 45). He is aware of the recent movements of linguistic 
emancipation in several European countries and mentions ‘subnationalities’ determined to 
change their status by media, namely radio and print (ibid.). In the course of linguistic 
emancipation, it is possible to outline at least two different traditions/ 
approaches/concepts: language preservation and language maintenance and revitalisation 
(Maffi 2000). The first concentrates on storing the data and linguistic facts, building 
corpuses, publishing dictionaries and working on grammars, while the second focuses on 
empowerment of communities. The latter helps communities to keep their tongues alive 
in the globalised world. It is obvious that the second approach is based on the first. The 
role of national and community media in the overall loss of linguistic diversity obviously 
lies in revitalisation. The objective of this paper is to analyse the aspects of the 
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community media model applicable to Uma Leht (UL), a paper published in the south-
eastern part of Estonia in a local language that is often perceived as a dialect of standard 
Estonian. Carpentier et al. (2003) suggested a matrix of four theoretical approaches to 
community media. Its two axes are essentialist vs. relationist and media-centred vs. 
society-centred. The four approaches to community media are: (1) Serving the 
community; (2) An alternative to the mainstream; (3) Part of civil society; (4) Rhizome. 
Following some introductory facts about the newspaper and the language it is printed in, 
the practices of UL will be compared to the different approaches of the model. Therefore, 
the particular speech community will first be compared to the concepts of community 
proposed by Carpentier et al. (2003), and some estimates about its ethnolinguistic vitality 
will then be given.  

There may be different feelings about the Southern Estonian (SE) language. 
Nevertheless, there is a lot of evidence that two tribal languages existed in the 
contemporary Estonian territory – Northern Estonian and SE. According to Sammallahti 
as quoted by Wiik (1998), one of the earliest developments in the Balto-Finnic (BF) 
languages was the split between SE and the remaining BF. However, now that standard 
Estonian has been developed on the basis of the Northern Estonian variety, and the most 
vital traces of SE can be found in the spoken language used in Võru south of Tartu, it is 
possible to speak about some revival of the Võro language. The Võro movement dates 
back to the late 1980s, when second Estonian national awakening began. Later, a group 
of linguists developed the Võro standard language, including features of the old Tartu 
literary language. In 1995, the state R&D institution Võro Institute was founded. Two 
years later, school instruction in Võro began. Today, the Võro language has reached a 
wider audience. Even though there is still a lot of discussion about whether it is 
reasonable to support another standard by giving it an official status, and whether Võro is 
a language or a dialect, etc., it is clear that Võro has gotrid of its status as a kitchen 
language. On the contrary, it has a comparable status to that of Freizeitsprache. Several 
plays staged in different theatres, many books that have been published, some TV shows 
and documentaries and even classes taught in the University of Tartu provide proof of 
change. A song in Võro won the local competition for Eurovision last year. Since 2000, a 
Võro language paper has been published. 

UL is published every other week; its circulation is slightly a little less than 10,000 
copies, which are mostly circulated by direct mail as supplements of two provincial 
papers. Little is known about its coverage as its audience has not been polled yet1. 
Nevertheless, feedback from the readers has been mostly positive: even though there 
have been some complaints about the Võro standard, the audience are happy to get to 
know about local events and their ancestors’ traditions. Most of the people who have 
contacted the paper have been middle-aged or seniors. However, the crossword on the 
last page is usually filled by children, for whom it is intended. UL specialises in local 
issues such as language and culture, but also covers a range of topics from minority to 
environmental issues. There is one full-time and two part-time journalists working in the 
editorial staff. The staff are young, aged 30-35. All of them speak Võro as their mother 
tongue. Both part-time journalists have a background in linguistics/literature and can be 

                                                           
1 At the time when the article was written, there was no data available about coverage. In mid-May, 
the survey results were made public. The results are also published in Mariko Faster’s article in the 
present collection.  
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considered as Võro activists. Correspondents from all over Estonia also contribute to the 
paper. There are several permanent correspondents from the Võro-speaking community, 
mostly older ladies writing about the activities of particular rural communities or villages. 
A couple of associates from Võru Institute, the above-mentioned state R&D institution, 
contribute to the paper as well. They can be viewed as language (status) planners, and an 
important (ideological) aim of the paper is thus both to enhance the prestige of Võro and 
to promote its revitalisation.  

Carpentier et al. (2003) present in table 1 different concepts of community and some 
changes that have taken place in these concepts. First, the traditional concept of territory-
based community is compared with the concept of community of interest, which 
reconceptualises the notion of community of meaning. The presence of some collective 
identity is an important criterion for defining a community, regardless of the kind of 
community. The tradition of social psychology views collective identity as equally 
multidimensional as other identities (Valk, manuscript). Tajfel, as quoted by Valk, argues 
that the basis of individual identity (e.g. value, skill) may become collective (e.g. kin, 
geographical location) when the maintenance of the the essence of identity becomes 
individually difficult to keep and requires collective strategies. What will happen under 
the circumstances of a constantly decreasing number of speakers due to the language 
shift? Will the language still keep its leading position as a basis of collective identity for a 
speech community? Indeed, if a difference is made between the language of 
communication and the language of identity, a language or a code can still serve as the 
criterion for identifying/determining collective/group relations or making a collective 
identity. Ultimately, in the case of a speech community, all the three concepts of 
community can be taken into account simultaneously because a bilingual speech 
community consists of individuals whose language use and command can vary a lot, and 
who are connected by imaginary ties. In the case of Võro, some people think that a 
community member is best identified by his/her origin, while some others believe that 
language use determines who belongs to the group and who does not. Still, it is rather 
difficult to give a satisfactory answer to the question of what makes the “we-group” for 
speakers of Võro. 

Thus, the traditional concept applies to the language or dialect area where actual 
communication and everyday interaction take place in a particular code (it does not 
matter how levelled this language is, or how often code shifts take place). The concept of 
interest community applies mainly to the activities of language activists or custodians or 
planners, but also to those of regular language users interested in personal language 
reactivation. The latter, i.e. the concept of interpretative community, may describe the 
situation where language attrition has taken place and the members of the community 
define themselves through meanings, e.g. the meaning of their ancestors’ language for 
them. But even the cases where the language became more than just a medium. The 
language of communication in those cases has become the language of identity. Thus, 
especially in the case of a speech community whose code/language has lower prestige 
than that of the dominant language, it is reasonable to keep in mind all aspects – spatial, 
interest, meaning – and to respect the concepts of community.  

Parallel to the type of speech community is the concept of ethnolinguistic vitality. In 
order to estimate somehow the general ethnolinguistic vitality of a community – “that 
which makes a group likely to behave as a distinctive collective within an inter-group 
setting” – some explanatory notes should be presented (Giles, Bourhis, Taylor 1977 as 
quoted in Harris Russell 2001). Studies of ethnolinguistic vitality have aimed to explain 
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and predict the language behaviour of particular communities. Harris Russell (2001) has 
proposed an integrated theoretical model for the prediction of ethnolinguistic vitality. She 
has included two dimensions – ideological and social system – into the model. She 
defines “ideological systems as the values, worldview, ideology, and beliefs on which 
norms are established for a particular group of people” (ibid. 140). Moreover, the 
ideological system involves such factors as social identity and ethnicity. Language and its 
use mirror the ideological variable of a particular speech community. The social system 
of the speech community consists of institutions. Institutions, in turn, provide or deny 
access to social values. The language is used for interaction in gaining access to those 
resources. External settings to a speech community and individuals are also included in 
the model. The former ones introduce new opportunities and resources to a particular 
community. Individuals and their choices, e.g. their choice to use a particular language, 
are limited or enabled through solidarity and power. Solidarity influences the group’s 
loyalty and cohesion. Power, in turn, influences the access to resources, which can vary 
from material resources to prestige, for example (Harris Russell 2001:140–144). 

According to the 1998 study, the Võro language is perceived almost exclusively to be 
“the local language or dialect different from standard Estonian spoken in one’s village or 
neighbourhood” in the language area. Compared to the almost neighbouring region 
(Mulgimaa), where some signs of local language (dialect) were found, Võro is very much 
alive. The other results of the same survey also help to estimate the community’s 
ethnolinguistic vitality. The adult residents of the language area were asked to assess their 
language use (frequency and command). The results were differentiated based on the 
respondents’ age, gender, educational level and urban or rural residence, i.e. younger 
people, women, people with higher education and urban dwellers reported less frequent 
use of the language and poorer command of it (Koreinik 2004). According to the same 
results, people reported more communication in Võro with their parents (grandparents) 
than with their children. All this indicates the lower prestige of Võro compared to the 
dominant language, i.e. the more commonly used Estonian. Furthermore, Võro is still 
restricted to particular domains. Formal (official) use of Võro is only prevalent in some 
rural municipalities, which have legalised the use of toponyms in Võro2. There are some 
rare cases of using signs in Võro including some stores and B&Bs, the menu of a local 
restaurant plus some other examples, mainly to marketing objectives. It ia a somewhat 
speculative conclusion that, even though Võro is quite widely used by some people and in 
some spheres, its ethnolinguistic vitality is quite limited. The speech community can 
probably be located somewhere between an individualist geographical community (weak 
solidarity and weak power) and an egalitarianist ethnic community (strong solidarity and 
weak power) if one takes into account the x and y axes presented by Harris Russell 
(2001). Although the other factors are not analysed here, long-term ethnolinguistic 
vitality is characterised in both cases by language shift.  

Next, the Võro language paper, UL, will be considered in terms of the four different 
concepts of community media. The first approach – serving the community – is discussed 
first. Carpentier et al. emphasise that community media are “oriented towards a 
community, regardless of its exact nature (defined geographically, spatially or otherwise), 
but the relationship between the community medium and the actual community 

                                                           
2 It is in agreement with the contemporary values of language planning and international best 
practices to use endonyms instead of exonyms on maps. 
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transcends ‘ordinary’ one-way communication” (ibid. 54). There are several aspects of 
participation listed by Carpentier and his colleagues. Participation is generally seen “as a 
process where the individual members (of a community) have a certain degree of power 
to influence or determine the outcome of that process “ (Pateman as quoted in Carpentier 
et al. 2003). The programming (content), administration and policy activities, which are 
all connected to decision-making, are highlighted. In the case of UL, at least three aspects 
of participation should get some special attention: access, feedback and staff. By access, I 
mean all the ways in which the content of a particular medium reaches its readers, and 
where the initiative lies: on the side of the reader/consumer or on the side of the medium. 
As mentioned above, UL is circulated in relatively large numbers by direct mail. Direct 
mail does not take into account the will of an individual (reader). The reader of UL has 
not necessarily chosen to buy it, though the price is cheaper or comparable to that of 
other smaller papers including county papers. The potential reader can naturally always 
choose not to read the paper that came by direct mail. This obviously leads to the 
question of efficiency, but the task of this essay is not to judge community media by their 
economic performance. Another problem is whether feedback and correspondence can be 
taken into account as two-way communication? It seems that it is possible to consider 
feedback as evidence of the interest of an audience in decision-making. Perhaps the 
intensity of feedback could show that the medium is “the means of expression of the 
community, rather than for the community “(Berrigan 1979 as quoted in Carpentier et al 
2003). Finally, the fact that the staff of UL belongs to the speech community by 
residence, language use and by interest in the language, should not be underestimated.  

Another possibility is to think of UL as an alternative to the mainstream media. This 
approach is intimately connected to the concept of alternative media. Alternative media 
are seen as small-scale and oriented towards specific communities, as independent from 
the market and the state, as horizontally structured, and as carriers of non-dominant 
discourses and representations (Carpentier et al. 2003:56). As far as UL is considered the 
criteria given in table 2 are weighted one by one.  

UL has quite an obvious motive or purpose: cultural objectives, but the Võro 
movement and the Võro Society, VKKF, i.e. the publisher of UL, are also blamed for 
separatist (!) aspirations by its opponents. Akiko Kansui (1999) compared in her 
dissertation the Võro movement with the other regionalism movements in Europe. She 
found that “(i)n Võru case, as far as looking at the intellectuals, they certainly appeal the 
uniqueness of Võru region by organising various projects and try to protect the local 
language and culture against mass culture. However, when observe the attitude of the 
local people, they rather feel the activity of the intellectuals as a threat to their peacefully 
co-existing national identity as an Estonian and local identity as a Võru person”. Kansui 
adds “when the local people regard themselves as a subordinate group of a certain 
superordinate group and regard their language as a dialect of a certain language, the 
strategy of movement cannot be the one that antagonise the central government and/or 
superordinate group such as secessionism or autonomism. Because such strategies may 
provoke a backlash by local people, the very target of the movement. Therefore the 
intellectuals take more roundabout strategies” (ibid.). Furthermore, it seems that the 
Estonian media discourse does not allow violation of the existing ideologies. Afanasjev 
(2004) in his seminar paper on the analysis of the Võro-Eurovision discourse concludes 
that it rather preserves than violates the existing social relations and power structures, 
systems of knowledge and beliefs. Its ideological background could be defined as 
atraditional nationalist ideology. As a result of this (defensive) ideology all individuals of 
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indigenous Finno-Ugric origin in Estonia are considered Estonians and their language 
Estonian or its dialect. The content of UL does not represent fierce antagonism, but 
obviously expresses an alternative vision to hegemonic policies, priorities and 
perspectives (Carpentier et al. 2003:57). It covers everyday local life by using a 
“subordinate” language. By doing this, it claims equal treatment of the languages. This 
equal treatment typically characterized by the publications of the Võro-Estonian bilingual 
dictionary, the practice of translation (e.g. subtitles in TV shows, both versions printed in 
the series of publications) from Võro to Estonian and vice versa. Its audience is mostly 
rural, as described above. In addition, its range of diffusion is between local and regional. 
As for sources of funding, UL applies for funding from the state-sponsored programme 
“Southern Estonian language and culture 2005-2009” (the second programming period). 
The programme has one call a year, and successful projects must meet to the objectives of 
the programme. The programme has a council of 9 members, of whom 4 come from 
south-eastern of Estonia, 2 others are involved by professional interest (linguists, media 
professional), and the rest are government officials. Thus, the funding of UL from the 
programme is not independent of the state. Nor do they reject advertising revenues, 
though advertisers are not very interested in buying space in UL, because its target group 
is perceived as unappealing, i.e. mostly elderly and rural people with no market power. 
Advertisements also caused also some ethical problems to UL journalists. For example, 
the Estonian law prohibits the exposure alcohol ads on the cover pages of newspapers. 
UL has only 4 pages (with the 2 covers included) and its format/design prescribes the 
exact location of opinion stories, columns, features and news. Consequently, it happened 
that a story about single fathers was followed by the an alcohol ad (see also Faster 
below). UL also criticises some professional practises, i.e. it encourages voluntary 
involvement by asking local people who have knowledge and opinions and who feel like 
writing about something locally important (e.g. other minorities, traditional building 
materials and technologies) to contribute.  

Evidently, there was no media vacuum before UL entered the local media landscape. 
It was possible to hear the Võro language on the radio long before the regular paper came 
into being –i.e. fifteen years ago. Since that time Võro has been used irregularly in 
different media: local radio stations, local county papers, TV documentaries. People 
without a journalistic background have usually been working for those projects as well. 
The most consistent attempt to use Võro in printed media before UL was the publication 
of a travelogue as a serial story in a local provintial paper. Its author was almost a VIP for 
the audience. He was a Võro activist who was travelling around the world by a yacht 
together with his friends, and their adventures were also top priority news for the other 
Estonian channels. In conclusion, UL does not oppose the power structure or governing 
ideologies by undermining them but rather by providing news from a different 
perspective in the local language (dialect) and by publishing material about the local 
community and local matters, which offer little interest to the other media, that also call 
themselves local. Thus, “the orientation of community media towards giving voice to 
various (older and newer) social movements, minorities, and sub/counter-cultures, and 
the emphasis on self-representation, can result in a more diverse content, signifying the 
multiplicity of societal voices” and this also holds true for UL (Carpentier et al 2003:57). 

If community media are linked to a civil society approach, the concept of civil society 
needs to be explained. From the point of view of UL, which is a medium for a speech 
community, its most important vision is “the importance of enabling groups and 
individuals freely within the law to define and express their various social identities”. 
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Civil society can be linked to a group of intermediate organisations separate from the 
private domain – market organisations and family – and also from the public domain – 
state (Carpentier et al. 2003:58). There is no doubt that UL, being a tiny part of civil 
society, contributes to the overall process of democratisation. For example, there are 
different perceptions of the meaning attached to the word “minority”. By now, the locals, 
including the Võro activists, are afraid to use the word “minority” regardless of the 
context. Last year, a researcher who was doing research on minorities all over Europe 
contacted Võro Institute. She was quite surprised to find out the reaction of people: Võro 
speakers are not a minority or perhaps only a linguistic minority. “Only a linguistic 
minority” makes one think of a fear of being labelled as a minority. It raises the question 
of what is a minority – community with the feeling of belonging or a group of people 
with some specific characteristics (interests or habits). It would appear speculative to 
claim that the only “imaginable” minority perceived in Estonia is non-Estonians or 
Russian speakers. Thus, any information and discussion provided about minorities in 
general will probably contribute to overall democratisation, where the (human) rights 
play an important role. In the meantime, the concept of linguistic rights has gradually 
become rooted in the family of human rights. Linguistic rights primarily involve the right 
of self-determination and the right to use one’s mother tongue. The concept itself 
originates from (ethnic) minority issues. 

From the viewpoint of the Rhizome approach, community media can be characterised 
by the notions of fusion, relationism, catalyst and networks. This approach highlights the 
elusiveness of community media. Carpentier et al. pointed out that community media, by 
their very existence, could question and destabilise the taken-for-granted-ness of the 
mainstream media. The case of UL seems full of such examples and proofs, even thouhg 
it is almost impossible to judge whether such questioning and destabilisation have been 
successful. UL relates to the rhizomatic model in a couple of ways. First, its 
independence or dependence from the state and the market is not very clear-cut. Second, 
it is connected to a third-sector, non-governmental organisation, which has partnerships 
with different public and private organisations and other NGOs. Its authors and 
contributors make up a kind of network. The Võro language and its reactivation are not 
its only priorities, since UL has also written about environmental issues (waste paper, 
cutting down trees), gender roles (single fathers) and ethnic minorities (Udmurts, Saami). 
This can be interpreted as linking diverse democratic struggles. 

Finally, the problems of UL and the conclusions are presented. First, there is a lack of 
experience, will and possibilities of participation in UL from the side of audience. UL 
uses the linguistic standard newly created only in the 1990s, and the most of its readers 
are middle-aged or seniors, who are typically not flexible in learning to write (some even 
to read) the new written version of an old language/dialect. Therefore, most of the 
communication is rather limited: even if the audience are mostly able to read standardised 
Võro, only a minor part of them would dare to reply or write in the same language in 
spite of the fact there is an editor or a proof reader to correct errors. (And are they errors 
after all?). Two-way communication is also limited because of the lack of ICT and 
knowledge and habit of reading on-line papers among rural people and seniors. UL has 
been marginalised as being a local weekly (actually bi-week) and covering only “soft” 
topics, such as culture. Its long publishing period sometimes makes it difficult to keep 
news stories from competitors. Lately, due to an unhappy accident of by an “outsider”, 
another paper was contacted and the story was “stolen” by the local competitor. The story 
was quoted by national dailies. Thus, there is only a slight chance for UL to publish 
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something that has some “market value” or “news value”. At the same time, there have 
been cases where other media channels have been using the ideas put forward by UL. As 
Carpentier et al. argue, community media, including UL, have been criticised for being 
ineffective. Paradoxically, it is clear that the community media should be judged in terms 
of their long-term efficiency and their specific objectives. In the case of UL, it could be 
feasible to describe the change in the language attitudes of the community of Võro 
speakers but it is quite impossible to reverse the language shift.  

Carpentier et al. paid special attention to the fourth – rhizomatic – approach in 
analysing community media because it combines the other approaches by bringing the 
essentialist and relationist positions closer to each other. The authors argued that the one 
special advantage of this lies in a more society-centered approach and dissolves the 
antagonistic position towards the mainstream media, the state and the market. In 
analysing UL’s relations to these approaches, the author encountered major problems in 
trying to find empirical examples that were explicatory of a particular approach. Most 
examples, which were mainly undocumented “facts”, obviously had multiple character. It 
makes one think of the possibility of finding these traits not only in theorising about 
community media but also in the “life course” of any medium. UL, as a particular 
medium, could obviously have been described by all of these approaches. Nevertheless, 
by mapping UL on the matrix of four approaches – serving a community, an alternative to 
the mainstream media, linking community media to civil society, community media as 
rhizome – I found that some aspects of UL can be analysed better by one of the 
approaches and some other aspects by approaches. Clearly, the functionality of the 
scheme depends on the overall media landscape of the particular society and the society 
itself. In a still transitional society (progressing from state socialism, collectivism, 
nationalism, etc.) the media landscape may differ tremendously from that in a society 
with a post-nation-state ideology. 
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Karjalan tasavallan suomen kielen alkuvaihe 

Irina Kozjar 

Petroskoissa ja muualla Karjalassa suomea osataan hyvin ja puhutaan paljon, koska suo-
men kieli on vaikuttanut tasavallan elämän kulkuun monien vuosikymmenien ajan. Suo-
mesta tuli Karjalan virallinen kieli 1920-luvulla, ja se on saanut kokea kaikenlaista Venä-
jän kielipolitiikan heilahteluissa. 

Vuonna 1920 Venäjän toimeenpanevan keskuskomitean päätöksellä perustettiin 
Karjalan Työkansan Kommuuni, jonka johtajaksi tuli suomalainen emigrantti Edvard 
Gylling. Neuvostoliitossa toteutettiin silloin ”juurruttamispolitiikkaa”, jonka tavoitteena 
oli vähemmistökansojen kulttuurikehityksen nostaminen maan valtaväestön tasolle. Sa-
malla luotiin kymmeniä uusia kirjakieliä, usein hyvin pieniäkin kansoja varten. Karjalai-
silla ei silloin ollut omaa kirjakieltä, ja karjalaismurteiden suurten erojen takia sen luo-
mista pidettiin mahdottomana ja suorastaan turhana, sillä varsinaiskarjala, jota puhuttiin 
pohjoisosissa, on hyvin lähellä suomea. Etelässä, livvin ja lyydin murrealueilla, osattiin 
ennestään huomattavassa määrin venäjää. Alueen virallisiksi kieliksi julistettujen kahden 
olemassa olevan kulttuurikielen – venäjän ja suomen – avulla karjalaisten sivistystason 
kohottamisen arveltiin sujuvan nopeammin ja tehokkaammin. Suomen kielen valinta 
perustui muun muassa ulkopolitiikan tarpeisiin ja suomalaisten punaisten keskeiseen 
rooliin Karjalan kommuunin johdossa. Eri karjalaisseutujen asukkaat saivat ainakin teori-
assa oikeuden valita, kumpaa kieltä he haluavat kirjakielenään käyttää. (Levkojev 1992: 
4–15.) 

Lähes tyhjästä alkanut suomenkielinen kulttuurityö keskittyi 1920-luvulla Karjalan 
pohjoisosaan. Ensimmäiset suomenkieliset koulut avattiin vuonna 1921. Kahden vuoden 
kuluttua suomen kielellä toimi pohjoisissa Uhtuan, Paatenen ja Kemin kihlakunnissa 35 
alkeiskoulua, ja lisäksi oli yksi seitsenluokkainen koulu Petroskoissa. Vuonna 1927 karja-
laisalueella sijainneesta 224 koulusta suomi oli opetuskielenä 95:ssä. Aikuisten lukutaito-
opetuksessa suomea käytettiin lähinnä Uhtuan kihlakunnassa ja Paateneen kihlakunnan 
läntisissä kunnissa. 

”Karjalaistamisen” nimellä kulkenutta kampanjaa vauhditti elokuussa 1929 pidetty 
NKP(b):n Karjalan aluekomitean täysistunto. Kokous hyväksyi suomalaissyntyisen 
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puoluesihteeri Kustaa Rovion laatiman ohjelman, jonka mukaan suomen kielen käyttöä 
kouluissa, lukutaito-opetuksessa, puolue-, hallinto- ja talouselinten sekä kulttuurilaitosten 
toiminnassa oli nopeasti laajennettavaa. Tavoitteeksi asetettiin venäjän ja suomen kielen 
käytännön tasa-arvo. (Levkojev 1992: 16–18.) 

Suomen käyttöalan laajeneminen näkyi selvästi myös julkaisutoiminnassa. Ensimmäi-
nen suomenkielinen lehti Karjalan kommuuni alkoi ilmestyä jo vuodesta 1920; vuonna 
1923 nimi muutettiin Punaiseksi Karjalaksi. Vuonna 1932 Karjalan neljästä aluelehdestä 
ilmestyi suomeksi kaksi, kolmestatoista aikakauslehdestä yksitoista ja kahdestatoista pai-
kallislehdestä viisi (Grishkin 1931: 17). Tasavallan suomenkielisen päivälehden Punaisen 
Karjalan painos oli samana vuonna viisi ja puoli tuhatta, venäjänkielistä Krasnaja 
Karelija painettiin 14,5 tuhatta. Pohjoisten karjalaispiirien (Uhtuan, Kiestingin, 
Rukajärven, Repolan, Tunkuan ja Seesjärven) paikallislehdet ilmestyivät suomeksi 
perustamispäivästä lähtien, muualla (mm. Prääsässä, Aunuksessa ja Petrovskin piirissä) 
aineistoa julkaistiin rinnan venäjäksi ja suomeksi. Useita aikakauslehtiä ja eräitä sanoma-
lehtiäkin (nuorisolehti Nuori Kaarti ja pioneerilehti Kipinä) julkaistiin yhdessä 
Leningradin alueen suomalaisjärjestöjen kanssa. 

Suomenkielisen kirjallisuuden julkaisemisesta huolehti Leningradissa vuonna 1923 
perustettu kustannusliike Kirja. 1930-luvun alussa Kirjan toiminnan painopiste siirtyi 
Karjalaan. Vuosittain ilmestyi kolmisensataa nimikettä: oppikirjoja, yhteiskuntapolitiik-
kaa, kauno- ja lastenkirjallisuutta, tekniikkaa ja maataloutta käsitteleviä kirjasia. 

Tässä vaiheessa suomen kieleen lainattiin aktiivisesti venäjänkielisiä sanoja. Uuden 
valtion ja uuden järjestelmän muodostuessa syntyi uusia termejäkin. Suomenkielisillä 
kirjoittajilla ei ollut usein aikaa ajatella, harkita tai keksiä omaa sanaa. Tämän lisäksi 
yhteydet Suomeen, sen kulttuuriin ja kirjallisuuteen olivat niukat. Sitä vastoin venäläinen 
ja karjalainen vaikutus oli mitä voimakkain. Aika usein lehtien toimittajat käänsivät venä-
jänkielistä tekstiä, mikä löi leimansa suomenkielisen kirjoituksen tyyliin ja sanastoon. 
Kieleen tuli runsaasti lainoja, joiden tuli korvata suomesta puuttuvia neuvostotodelli-
suutta kuvaavia sanoja. 

Kielenhuolto jäi syrjään, koska oli taisteltava köyhyyttä ja työntekijöiden riittämättö-
myyttä vastaan. Onni Tuomi, yksi ensimmäisistä Karjalan Kommuuni-lehden työnteki-
jöistä muisteli: ”Niinpä mekin kahden toimitimme puolueen ja Karjalan hallituksen 
äänenkannattajaa ”Karjalan Kommuunia”. Usein kirjapainoa kohtasi paperin ja 
painomusteen puute, sähkövirran katkeaminen ym. esteitä. Meillä toveri Komun kanssa 
oli käytettävissä yksi huone. Se oli samalla toimitushuone, ruokailuhuone ja asunto. 
Päivisin istuimme toimituspöytien ääressä, työajan päätyttyä ruokailimme – usein oli 
tapanani pistäytyä vain kävelyllä ruokailuaikana ja sitten palata ”kipetkua” ryyppimään. 
Kun kaikki kirjapainon puolella ja muualla tuntui hiljaiselta, nostimme eteisestä ”koikat” 
ja asetuimme levolle… Aamulla varhain veimme koikat eteiseen, eikä kukaan päivällä 
toimituksessa käyvä asiakas osannut aavistaa, että siinä olisi yötä vietetty.” (Puna-Kantele 
1930/8: 7–8). 

Silloisessa suomen kielessä oli paljon suoria lainoja venäjästä (kolhoosit, sovhoosit, 
lespromhoosit, lokomobiilit), ja oli myös käännöslainoja. Joistakin ilmiöistä oli sekä suo-
ria että käännöslainoja. 
Esimerkkejä suorista lainoista: 

Tämä ukaasi (käsky) nosti papit takajaloilleen. (Karjalan kommuuni 1922) 
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Eri oblastien orgaaneja (alueiden toimielimiä) varten ei ole yhtäläisiä, tarkkoja 
määräyksiä. (Kommunisti 1927) 
Siellä saa muutamalla kopeekalla ruokaa, kipjatkua (keitettyä vettä)… (Karjalan 
Maamies 1925) 
Paadenen ruokalalle sopisi paremmin nimeksi pivnaja (oluttupa). (Punainen 
Karjala 1925) 
Puuseppätehtaan jatsheikan (puolueosaston) kokouksessa…teki tov. F. 
Kellosalmi selostuksen. (Punainen Karjala 1925) 

Kaikki lyhenteet lainattiin suorina: 

Selskosojuzin yhteyteen on muodostettu erikoinen ”kooperatiivinen 
sähköistämisosasto”. (Punainen Karjala 1925) 
Severolesin ja Karellesin yhtyminen. (Punainen Karjala 1925) 
Olisi toivottovaa, että Karpolitprosvetin hallinto…ottaisi yllä esitetyt seikat 
huomioon… (Punainen Karjala 1925) 

Esimerkkejä käännöslainoista 

Sellaista sankaruutta ja paljonpuhuvaa lujuutta voivat osoittaa punaisen 
Karjalan punaiset valistustyöntekijät. (Karjalan Kommuuni 1922) 
Keskusklubit, lukutuvat ja punaiset nurkat. (Punainen Karjala 1925) 
Punasopukoita on 50. (Punainen Karjala 1926) 
Sosialistinen kilpailu. (Punainen Karjala 1929) 
Ammattikasvatusosaston alaisia laitoksia on 18. (Punainen Karjala1924) 

Kielenhuollon kysymykset tulivat ajankohtaisiksi 1930-luvulla. Tiedemiehet ja 
kirjoittajatkin olivat huolestuneet rusismien tulvasta. Alkoi vilkas keskustelu. Kevätvyöry-
aikakauslehdessä julkaistiin 1930 Väinö Aallon artikkeli Painetun sanan käytöstä: ”Mei-
dän oloissamme venäjänkielen vaikutus kieleemme on voimakas. Sillä on sekä myöntei-
set että kielteiset puolensa… Kiitollisuudella on siitä otettava vastaan ne monet uudet 
sanat ja käsitteet, jotka on mahdollisuus saada, mutta eihän tämä vielä edellytä sitä, että 
ne on otettava valitsematta.” Aalto toi esimerkkejä virheellisistä sanankäytöistä ja ehdotti 
järjestämään kielenhuollon kerhoja ja kursseja. 

Vuonna 1932 Kirja-kustannusliikkeen johtajalta Heino Rautiolta ilmestyi kirja 
Suomenkielen runtelijoita vastaan. Siinä hän kehotti kiinnittämään huomiota suomen 
kielen kehittämiseen: ”Selvää on, että vierasperäisten sanojen määrätön, epäkriitillinen 
käyttäminen turmelee kielemme sellaiseksi, etteivät sitä laajat työtätekevät joukot ym-
märrä… Meidän on käytettävä sekä omia sanoja että vierasperäisiä sanoja silloin, kun 
asian selvyys sitä vaatii… Sanoja, vieraistakin lainattuja sanoja, tulee käyttää asioiden 
selventämiseksi eikä niiden peittämiseksi.” (Rautio 1932: 3, 5). 

Kesäkuussa 1932 Kirja-kustantamossa pidettiin neuvottelukokous terminologian 
oikeinkirjoituksesta ja valittiin komissio, jonka tehtäväksi annettiin laatia ehdotus kaikista 
uusista ja vieraskielisistä sanoista ja julkaista käytäntöön hyväksyttyjen sanojen hake-
misto.  

Samoihin aikoihin muuttui koko Neuvostoliiton kielipolitiikan suunta: 
vähemmistökielten suosimisen asemesta ryhdyttiin korostamaan venäjän kielen roolia 
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sosialismin ja eri kansojen yhteisenä kielenä. 1930-luvun puolivälissä suomen pakollinen 
opiskelu oli tuomittu. 

Samanaikaisesti alkoi suomalaisten syrjäyttäminen tasavallan johdosta, koska heistä 
oli tullut este seudun venäläistämiselle. Kaikki yritykset puolustaa suomen kielen puhta-
utta leimattiin porvarilliseksi nationalismiksi. Heino Raution kirja sai kritiikkiä. Vuonna 
1936 ilmestyneissä Terminologisen komission tiedotuksissa suurin osa hyväksytyistä 
sanoista oli suoria lainasanoja: 

Автобус – Autobussi 
База – Baasa 
Батрак – Batrakki 
Депо – Depo, varikko 
Журнал – Zhurnaali, aikakauslehti 
Материя – Materia, aine 
Привилегия – Privilegio 
Принцип – Prinsiippi, periaate 
Уклонист – Uklonisti 
Фундамент – Fundamentti, perusta 
Хвостизм – Hvostismi, perässä laahustaminen 

Mutta komission tiedotuksiakin moitittiin. Punainen Karjala-lehdessä (16.9.1937) 
ilmestyneessä artikkelissa oli kirjoitettu: ”Terminologian komissi asetti eteensä tärkeät 
tehtävät, mutta se ei pyrkinytkään niitä täyttämään, vaan piti orientatsionaan täydellisesti 
porvarillisen nationalismin ”puhdaskielisyys” - periaatetta… Karjalainen väestö ei tunne 
piiriä, vaan rajonin; metsätyöläiset eivät tunne asutusta eikä metsäkylää, vaan tuntevat 
posjolkan… Siinä runsallisesti viljeltiin uusien sosialistisen rakennustyömme tuomien 
sovettitermien asemesta vanhoja, aikaa vastaamattomia termejä.”  

Tämän kaiken perusteella voidaan olettaa, että lainaamista edellytti näinä vuosina toi-
saalta koko maan venäläistämispolitiikka, toisaalta pelko, itsensä puolustaminen. Käyttä-
mällä venäläisiä lainoja yritettiin todistaa, että ollaan tämän maan patriootteja eikä 
vihollisia. Niinpä tässä vaiheessa lainattiin yhä enemmän rusismeja, ja se tuntui joskus 
vielä kummallisemmalta, jopa järjettömältä: 

Alennettu temppoja niiden kohottamisen asemesta. (Punainen Karjala 1936) 
Kentjärven punkti täyttänyt tehtävänsä. (Punainen Karjala 1935) 
…Ja näin ollen täydellisesti omaksuin telefoonin. (Punainen Jääkäri1933) 
Sektsioiden sosialistinen kilpailu. (Punainen Karjala 1935) 
Petrov on mennyt naimisiin luokkavieraan aineksen kanssa. (Punainen Jääkäri 
1933) 
Vesiurheilukombinaatin rakentamista joudutettava. (Punainen Karjala 1935) 
Kolmas tehtävä on sosialististen peltojen satoisuuden kohottaminen. (Punainen 
Jääkäri 1933) 

Yhdyssanoissa venäjän kielen mukaisesti käytettiin lyhennettyä alkuosaa, esimerkiksi 
polit- (poliittinen): 

Tov. Vuoren yksikössä polittietoisuus ei kaikilla kommunisteilla ole sillä tasolla 
kuin sitä puoluepuhdistuksessa tullaan vaatimaan. (Punainen Jääkäri 1933) 
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Tämän tehtävän läpiviennissä näyttelee erikoisen suurta osaa yhtenäinen 
politpäivä. (Punainen Jääkäri 1933) 
Polithallinnon direktiivi vaatii… (Punainen Jääkäri 1933) 

Venäjänkieliset советский, революция, конституция korvasivat sitä ennen käytettyjä 
sanoja neuvosto-, vallankumous, perustuslaki:  

Uusi konstituutsio Virossa. (Punainen Karjala 1937) 
Lokakuun revolutsion jälkeen alkoi syntyä klubeja, lukutupia, punanurkkia ja 
kirjastoja. (Punainen Karjala 1937) 
Vartiossa kaukaisen Idän sovettirajoilla. (Punainen Karjala 1936) 

Jos vertaamme Karjalan ja Suomen lehtiä, niin sen ajan suomalaiset kommunistiset lehdet 
käyttivät samaa sanastoa. Esimerkit lehdestä Työ, joka ilmestyi Viipurissa: 

Punainen juhla (21.12.1929) 
Käy eturiviin, punainen nuoriso! (14.1.1930) 
Kino-pirtti (1.2.1930) 
Neuvostoliiton 5-vuotissuunnitelmaan kuuluva sosialistinen rakennustyö 
(18.1.1930) 

Sosiaalidemokraattiset lehdet joko panivat nämä sanat sulkeisiin tai selittivät ne. Hyvin 
usein niitä käytettiin neuvostojärjestelmää ivaavissa artikkeleissa: 

Suurtalonpoikien, kulakkien n.s. ”yleisen kollektivisoimisen”alueilla. (Kansan 
voima 22.3.1930) 
”Vapaus” kiinnittää huomiota tällaiseen lorvailuun ja vaatii, että kultsektsijat – 
ymmärtääkö joku, mikä laitos se on? – taistelevat näiden epäkohtien 
poistamiseksi. (Vapaa Karjala 8.3.1935) 
Pietarista oli lähetetty ”iskureita”. (Inkeri 26.7.1935) 
Sovettikaupat ilman tavaraa. (Inkeri 23.7.1935) 

Kaikki loppui siihen, kun 1937 suomen kielen käyttö Karjalassa kiellettiin. Vaikka ensim-
mäinen suomen kielen vaihe päättyi traagisesti, samoin kuin monien sen kannattajienkin, 
kuitenkin se loi perustan, jolle seuraavat sukupolvet jatkoivat sen ”huojuvan talon” raken-
tamista, jota sanotaan Karjalan tasavallan suomeksi. 
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Karjalan kielen substantiivien deminutiivijohtimia 

Jelena Filippova 

Karjalassa samoin kuin muissa itämerensuomalaisissa kielissä nominien muodostaminen 
johtimien avulla on yleinen sananmuodostustapa. Substantiivien johtamista karjalan kie-
lessä on tutkittu suhteellisen vähän. Deminutiivisuutta kuvaavaa tutkimusta ei ole tehty 
ollenkaan. A. Genetzin (1880, 1885, 1872), P. Palmeosin (1981), N. Anisimovin (1939), 
V. Rjagojevin (1977), P. Zaikovin (1999, 2002), L. Markianovan (1993, 2002) ja P. 
Virtarannan (1986) tutkimuksissa on lueteltu substantiivien johtimet ja eroteltu tärkeim-
mät merkitykset.  

Olen ottanut käsiteltäväkseni deminutiivijohdokset, koska niiden muodostamisessa ja 
käytössä on murteiden välisiä eroja. 

Karjalan kielessä on seuraavia deminutiivijohtimia: -(i)n’i, -(i)n’e, -ne, -ine; -ut / -üt; 
-hut / -hüt, -hud / -hüd, -hutt / -hütt, -oi / -öi, -kka / -kkä, -čču / -ččü, -hain’i / -häin’i, -
haine / - häine, -hain’e / -häin’e, -isko / -iskö, -iško / -iškö, -kkaini / -kkäini, -kkaine / -
kkäine, -kain’e, -kko / -kkö, -kkoine / -kköine, -kuoin’e, -šši, -i, -leh, -lo. 

Deminutiivijohtimien avulla muodostetaan sellaisia substantiiveja, jotka kuvaavat jo-
tain pientä, hellyteltävää, esim. veičüt ‘pieni veitsi’, mamoi ‘äitiseni’. Samoin myös “pie-
niä” lintuja tai muita eläimiä ja esineitä käytetään tavallisesti deminutiivimuotoisina, 
esim. varpuni ‘pieni varpunen’, lintuni ‘pieni lintu’. Osa deminutiivijohdoksista on 
kadottanut deminutiivisen merkityksen, vaikka niihin kuuluukin entinen deminutiivijoh-
din, esim. kanoi, kukoi jne. 

Olen poiminut esimerkkejä artikkeliani varten kirjallisuusluettelossa mainitsemistani 
karjalan kielen sanakirjoista ja kielennäytteistä. 

I  Yleisimpiä deminutiivijohtimia karjalan murteissa ovat -(i)n’i, -(i)n’e, -ne 
(varsinais-karjala); -ine, -ne (livvi); -in’e, -(V)ne (lyydi). Johdin liittyy sanan 
vokaalivartaloon. 

1)  -(i)n’i esiintyy pohjoiskarjalaisissa Jyskyjärven ja Tunkuan murteissa: heinän’i 
(< heinä), kuoppan’i (< kuoppa), kaplahain’i (< kaplas), kauhan’i (< kauha), 
kerän’i (< kerä), kelkkan’i (< kelkka). 
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2)  -n’e on käytössä eteläkarjalaisissa, Paanajärven ja Usmanan murteissa: aluštan’e 
(< alušta), kandon’e (< kando), kauhan’e (< kauha), kettun’e (< kettu), akkan’e 
(< akka), halgon’e (< halgo), heinän’e (< heinä), hongan’e (< honga). 

3)  -ne -johdinta käytetään Mäntyselän, Porajärven ja Tulemajärven murteissa: hurtine 
(< hurti), loukkone (< loukko), anzane (< anza), hebone (< hebo). 

4)  -ne ~ -n’i Paatenen murteessa: hebon’i (< hebo), kauhane (< kauha), harakkane 
(< harakka) 

5)  -ine on yleisin livvin murteissa (paitsi Tulemajärven murteessa) ja lyydin Tiudian 
murteessa: lahnaine (< lahnu), hambahaine (< hammas), luzikkaine (< luzikku), 
paččahaine (< pačas), riehtiläine (< riehtil), adraine (< adru), hangoine (< hango), 
ehtäine (< ehtü) 

6)  -in’e esiintyy Haljärven murteessa: vuonain’e (< vuon), d’än’üöin´e (< d’än’üöi).  
7)  (-V)n’e -johdinta käytetään Kuujärven murteessa. Johtimen liittyessä 

sananvartaloon i- vokaali muuttuu edelliseksi vokaaliksi tai pitenee: kanaan’e 
(< kana), palan’e (< pala), poigaan’e (< poig), händään’e (< händ), munaan’e 
(< muna), haudan’e (< haud), käziin’e (< käzi), 

Johdin on siis produktiivinen kaikissa karjalan kielen murteissa. Se liittyy sekä 
kaksi- että useampitavuisiin vartaloihin, esim. kaplas -> kaplahain’i, kaži -> kažine, 
emändü -> emändäine, riehtil -> riehtiläine, mätäz -> mättähäin’e. Poikkeuksena 
ovat yksitavuiset (luu, jiä, suo) ja e-loppuiset (aste, tüpe) nominit. Kotkatjärven, 
Nekkulan, Riipuskalan ja Vitelen murteissa johdin liittyy i-loppuisissa sanoissa 
suoraan nominatiivimuotoon, esim. velli -> velliine, päčči -> päččiine, järvi -> 
järviine, veičči-> veiččiine, kaššali -> kaššaliine.  

Pohjoiskarjalaisissa murteissa johdin liittyy kaksitavuisiin substantiiveihin 
i-ttömänä, esim. kuoppa -> kuoppan’i. Sitä vastoin kolmi- ja useampitavuisissa se 
on aina i-llinen, esim. mus’s’ikkain’i, juopukkain’i, lampahain’i. Hakulisen (1979: 
106) mukaan suomen kielessä i-tön tunnus on myöhäisen kehityksen ja 
kirjakielessä tietoisen säännöstelyn tulosta, silla aikaisemmin i on siihen kuulunut. 
Johtimelle löytyy vastineita monista sukukielistä ja sen alkuperäinen merkitys oli 
deminutiivinen. Karjalan kielessä kuitenkin deminutiivinen merkitys on monista 
sanoista hävinnyt, esim. kärpäni - kiärbäine, keroni, itoni. 

II  Deminutiiviset johtimet -oi / -öi livvissä ja -uoi / -üöi lyydissä ovat produktiivisia 
vain näissä päämurteissa. Vienankarjalaisissa murteissa tätä johdinta ei käytetä. 
Johdoksilla livvissä ja lyydissä on selvä deminutiivinen merkitys, esim. kirvoi 
(< kirves), hiiroi (< hiiri), kotkoi (< kotku), sepoi (< seppü), päivüöi (< päiv), tatuoi 
(< tata). Johdin liittyy vain kaksitavuisiin sanoihin. Useimmiten tällä johtimella 
muodostetuilla sanoilla on halveksiva merkitys, esim. vävšoi (< vävvü) ‘huono 
vävy’, huon’oi (< huono) ‘huono, siivetön, likainen ihminen’, höblöi (< höblö) 
‘tyhmä ihminen’.  

Livvissä ja lyydissä tällä johtimella muodostetaan etunimiä, esim. Mašoi, Dašoi, 
Lenoi, Natoi, Mat’uoi, Nastuoi, Iruoi. On kuitenkin huomattava, että monilla 
tämäntyypisillä johdoksilla, samoin kuin -(i)ni, -(i)ne-johdoksilla, ovat 
deminutiiviset merkitykset hävinneet. Silloin niitä käytetään eläinten nimissä: reboi 
‘kettu’ , jänöi ‘jänis’, kägöi ‘käki’, üöliivoi ‘yölepakko’, kukuoi ‘kukko’, n’ärüöi 
‘närhi’, huahmuoi ‘ahma’; ruoan nimityksissä: pačoi ‘naurispaistikas’, riepoi 
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‘nauriskalja’, n’äivüöi ‘uunissa kuivattu naurishaudukas’, kokuoi ‘hernettä, 
talkkunaa sisältävä leivonnainen’; kasvien ja marjojen nimissä: muur’oi ‘muurain’, 
or’hoi ‘vatukka’, pil’vüöi ‘muuan syötävä sieni’; lehmien ja muiden eläinten 
nimissä: enzoi, neidoi, toroi, kird´uoi, kolmuoi, pühüöi, roguoi. 

III  -ut / -üt -johdin on tyypillinen kaikille karjalan kielen murteille. Sanavartalon 
loppuvokaali katoaa johtimen liittyessä sanavartaloon, esim. kieli (kiele-) -> kielüt, 
sarvi (sarve-) -> sarvut, kirves (kirvehe-) -> kirvehüt, hengi (henge-) -> hengüt, 
höühen (höühene-) -> höühenüt, hiili (hiile-) -> hiilüt. 

Johdin -ut / -üt liittyy 

1)  kaksivartaloisiin konsonanttiloppuisiin substantiiveihin: hambahut (< hammas), 
einehüt (< eineh), l’üühtehüt (< l´üühteh), huondeksut (< huondes), avaimut 
(< avain), ajatuksut (< ajatus), ailahut (< ailas), hernehüt (< herneh), askel 
(< askelut),  

2)  i-loppuisiin substantiiveihin: kivüt (< kivi), helmüt (< helmi), lapsut (< lapsi), 
ongut (< ongi), eänüt (< eäni), mägüt (< mägi), hanhut (< hanhi), lehtüt (< lehti), 
jowhut (< jowhi), d’ogut (< d’ogi), kädüt (< käzi), pil’vüt (< pil’v). 

3)  eräissä tapauksissa myös yksivartaloisiin: emüt (< emä), elämüt (< elämä). 

IV  -hut / -hyt (vienankarjala); -hud / -hüd, -hut / -hüt (livvi); -hutt / -hütt, -hud / -hüd 
(lyydi) liittyy 

1)  yksitavuisiin sanoihin: luuhut (< luu), kuuhut (< kuu), suohut (< suo), piähüt 
(< piä), jiähüt (< jiä). 

2)  diftongi- tai triftongiloppuisiin vokaalivartaloihin: d’änüöihütt (< d’änüöi), 
ku`kuoihutt (< ku`kuoi), mučoihut (< mučoi), abaihud (< abai), kondiehut 
(< kondii, kondie-), kägöihüt (< kägöi). 

3)  e-loppuisiin sanoihin: latehut (< late), aštevud - aštiehud (< ašte), tüppehüt (<tüpe). 

Karjalan kielessä on sellaisiakin johdoksia, joissa on kaksi peräkkäistä 
deminutiivijohdinta, esim. (-oi + -hut) čagoihut, čidžoihut, muamoihut. Tämä 
selittynee siten, että kun sanaan liitettiin -oi / -öi -johdin, niin ajan kuluessa sen 
deminutiivinen merkitys heikkeni tai kokonaan katosi ja historiallisesti 
deminutiiviseen johdokseen liitettiin toinen johdin. 

V  Produktiivisena on varsinaiskarjalassa -isko / -iskö; livvissä -iško / -iškö; lyydissä -
iško johdin, esim. laihisko (< laiha), hiivisko, äbliškö (< äblöi), gurbiško (< gurbu), 
irviškö, čobiško, huomiško, luhiško (< luho), häziškö, höl’miškö (< hölmö), rämiškö, 
kruon’iško. Lyydissä johdin ei noudata vokaalisoinnun sääntöjä. Tällä johtimella 
muodostetuilla sanoilla on halveksiva merkitys, ja ne kuvaavat ihmistä, harvemmin 
esinettä, halveksivasti. Samaa johdinta käytetään viron, vatjan ja vepsän kielessä. 
Kontin (1972) mukaan tämä johdin on tullut itämerensuomalaisiin kieliin venäjän 
kielestä, missä se esiintyy muodossa -ушка, -юшка, -ишка, -ишкo. Venäjässä sillä 
on deminutiivinen ja myös halveksiva merkitys. Livvissä ja lyydissä johdin on 
produktiivisempi kuin vienankarjalassa, mikä johtuu siitä, että niillä kontaktit 
venäläisten kanssa olivat tiiviitä. Samaa johdinta käytetään adjektiiveja 
muodostettaessa, esim. huahmiško ‘laihainen, kalpea’, harmiško ‘harmaatukkainen’. 
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Yllä käsitellyt johtimet ovat karjalan kielen yleisimpiä. Muita johtimia käytetään 
harvemmin.  

VI  -čču-johdin ei ole karjalan kielessä kovin produktiivinen. Eniten sitä käytetään 
livvissä, lyydissä ja eteläkarjalaisissa murteissa, esim. havvičču (< haugi), häkäččü 
(< häkki), ižäččü (< ižä), jouhiččü (< jowhi), korvačču (< korvu), lahkačču (< 
lahko), lahnačču (< lahnu), mägüččü (< mägi), männäččü (< mändü), kürzäččü (< 
kürzü), särriččü (< särgi). 

VII  Vienankarjalassa johdin –hain’i / -hain’i, -hain’e / -häin’e; livvissa -haine / - häine, 
lyydissä –hain’e / -häin’e esiintyy sellaisissa sanoissa, jotka tarkoittavat puulajia, 
joskus kasveja: kuuzahain’e (< kuuzi), koivahane (< koivu), pihl´ahaine (< pihl’ai), 
närähäine (< näre), pedäjähäine (< pedäi), mändähäine (< mändü), hongahaine (< 
hongu), kadahaine (< kadai), huabahain’e (< huab), leppähäin’e (< lepp), šiilahaine 
(< šiiloi). 

VIII  Epäproduktiivisia ovat varsinaiskarjalassa -kka / -kkä -johtimet: lahukka (< laksi), 
livvissä ja lyydissä -kku / -kkü: neičükkü (< neičüt); varsinaiskarjalassa -kkaini / -
kkäini: hepokkain’i ( < hepo), livvissä -kkaine / -kkäine: koivukkaine (< koivu), 
lapsukkaine (< lapsi), parrukkaine (< parzi), lyydissä -`kain’e: suohu`kain’e (< 
suohud), puuhu`kain’e (< puuhud); varsinaiskarjalassa ja livvissä -kko / -kkö: 
emakko (< emä), lahtikko (< lahti), lammikko (< lambi), luhtakko (< luhtu), järvikkö 
(< järvi), suarikko (< suari), brihakko (< briha); livvissä -kkoine / -kköine: 
brihakkoine (< briha), järvikköine (< järvi), lyydissä -`kuoin’e: bo`ša`kuoin’e (< 
bo`šakk). Näillä johtimilla muodostettuja sanoja tavataan harvoin. On huomattava, 
että -kko / -kkö -johtimen avulla muodostetaan vain luonnonobjektia tarkoittavista 
sanoista deminutiiveja. Kaikkiin näihin johtimiin kuuluu k-aines, jonka merkitys on 
deminutiivinen. 

On olemassa myös sellaisia johtimia, joita karjalan murteissa käytetään hyvin harvoin. 
Alla olevilla johtimilla on halveksiva merkitys.  

Näihin kuuluvat: 

-šši -johdinta käytetään pääasissa livvissä: helmušši ‘pitkähelmaisesta vaatteesta’, 
laihušši ‘laiha ihminen’, vahnušši ‘vanhus’. 

-tti -johdinta tavataan varsinais-karjalassa ja livvissä: hupetti ‘hutilus, höppänä, 
hassahtunut’, häntti ‘saamattomasta, heikonnäköisestä ihmisestä: nahjus, rahjus’, 
hohotti ‘hohottaja’, hoglotti ‘joutavan puhuja’. 

-lo esiintyy varsinais-karjalassa ja livvissä: ruadalo ‘laihasta ihmisestä’, hudelo 
‘vanhasta, raihnaasta, tutisevasta ihmisestä’, hägelö ‘rauhottomasta lapsesta tai 
voimattomasta vanhuksesta’, hydelö ‘nahjus, kuhnus, hidas, saamaton’. 

-leh tavataan varsinaiskarjalassa ja livvissä hüöbäleh ‘saamattomasta ihmisestä’, 
hytäleh ‘repale, ryysy’, ketaleh ‘huonoista vaatteista, ryysyistä’.  
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Eräitä vepsän itkuvirsien erityispiirteitä 

Olga Zhukova 

Vepsän kansanrunoutta on tallennettu melko paljon, mutta tutkittu varsin vähän. Jo 1800-
luvun lopulla suomalaiset tutkijat tekivät keruumatkoja vepsäläisten luo. Mainittakoon 
esimerkiksi E. Lönnrotin, E. N. Setälän ja L. Kettusen matkat. 1900-luvun loppupuolella 
aineiston keruumatkoilla kävivät Karjalan Tiedekeskuksen tutkijat, kielitieteilijät ja 
kansatieteilijät, kuten N. Bogdanov, M. Hämäläinen, M. Zaitseva, M. Mullonen sekä 
monet muut. 

Kansanrunouden lajeista ovat parhaiten säilyneet sadut, lastenlorut, častuškat eli ly-
hyet laulut, loitsut ja itkuvirret. Itkuvirret kuuluvat itämerensuomalaisista kansoista karja-
laisten, vepsäläisten, inkeroisten, vatjalaisten ja Viron setukaisten perinteeseen. 

Itkuvirret ovat rituaalikansanrunoutta (riittirunoutta), kuten esimerkiksi hää- ja hauta-
jaismenojen itkuvirret. Niissä on usein samantapaisia sanakaavoja, tyylikeinoja ja raken-
teita. Siksi voidaan tarkastella kielen erikoisuuksia yhdessä sekä hää- että 
hautajaisitkuvirsissä. 

Vepsäläisillä hautajaisitkuvirsiperinne on säilynyt nykypäivään saakka. Muutamia 
itkuvirsitekstejä on julkaistu E. N. Setälän ja J. H. Kalan kokoamassa Näytteitä äänis- ja 
keskivepsän murteista -julkaisussa (NÄKM 1951), M. Zaitsevan ja M. Mullosen Vepsän 
kielen näytteitä -julkaisussa (ОВР 1969) sekä R. Loninin (2000) Minun rahvahan fol’klor 
-kirjassa. Tutkimuksessani olen käyttänyt Karjalan Tiedekeskuksen ja Petroskoin 
konservatorion nauhoitearkiston aineistoa. Olen onnistunut myös itse kirjoittamaan muis-
tiin joukon itkuvirsiä. 

Improvisaatiolla on suuri merkitys itkennässä, vaikka itkun esittäjä käyttää perinteisiä 
runokaavoja ja vakavia sanayhdistelmiä. Substantiivi epiteetteineen muodostaa fraasin 
tapaisia sanaliittoja. Epiteetti on aina substantiivin edessä. Tämä on muinainen sanajärjes-
tys suomalais-ugrilaisissa kielissä (Хакулинен 1955: 172).  
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Pölgästoitiba minun nored südäimuded, 
Kaciba minun jalod jougaižed, 
Kacuhtašk, kalliž kazvattajaižem, 
Ičeiž libedan linduižen 
Jälgmäine da čoma kerdaine… 
(ОВР 1969, 98) 

Useimmiten sanaliittojen sanat ovat alkusoinnullisia: 

  vouged voudeine  ’valkea valta’ 
  korged kodine  ’korkea koti’  

kibedad kündluded ’kipeät kyynelet’ 
izo ikneine  ’rakas ikkuna’ 

Viimeisessä esimerkissä izo on täytesana, jolla ei ole omaa merkitystä. Sitä tarvitaan vain 
sanaliittoa ja alkusointua varten. 

Itkuvirsissä eräitä esineitä ei nimitetä omalla nimellään vaan käytetään kiertoilmauk-
sia. Folkloristi A. Stepanova (1985) on tutkinut karjalaisten itkuvirsien metaforisia vasti-
neita, jotka ovat sukulaisten nimien kiertoilmauksia. Vepsän kielessä vastineiden systeemi 
on pääpiirteissä samanlainen, mutta myös huomattavia eroja löytyy. Vepsäläisissä itkuissa 
ei ole lainkaan niin laajasti metaforia kuin karjalaisissa. 

Karjalaisissa itkuissa metaforisia nimitysvastineita käytetään juuri sukulaisnimien 
asemesta, kun taaas vepsäläisissä itkuissa metaforisia vastineita käytetään usein 
sukulaisnimien kanssa. Se on tyylikeino, parallelismi, jossa sama ajatus toistuu synonyy-
mien käytön avulla: 

kalliž kandjeihudem, ’kallis kantajaiseni, 
sötei mamoihudem  rakas äitiseni’ 

Vepsäläisten itkujen metaforiset vastineet ovat kaksiosaisia ja niissä on pääsana ja epi-
teetti. Metaforiset vastineet voidaan jakaa kahteen ryhmään. Ensimmäisessä ryhmässä 
pääsana on johdettu verbistä, johon liitetään tekijännimen johdin –ai, –ei sekä omistus-
liite:  

kalliž kandjeihudem  ’kallis kantajaiseni’ (äiti) 
kalliž kazvatajeižem ’kallis kasvattajani’ (isä) 

Pääsana ja epiteetti ovat alkusoinnullisia. 
Toisessa ryhmässä pääsanana tavallisesti on luonnon ilmiöiden nimityksiä tai kasvien 

ja eläinten symboliikkaa:  

vouged peiveihudem ’valkea aurinkoiseni’ (isä) 
lehed lehtesut  ’tuore lehti’ (morsian) 
vihand hiineine  ’vihreä heinänkorsi’ (morsian) 
libed linduine  ’rakas lintuinen’ (poika tai tytär)  

Sanalla libed on merkitys ’liukas’ puhekielessä, mutta sanaliiton merkitys on ’lempeä’.  
Metaforinen vastine sokol sorzeine, jossa epiteetti on lainasana venäjän kielestä (sokol 
’haukka’), on saanut vepsän itkuissa uuden merkityksen ’lempeä, rakas, armas’.  

Vepsäläisissä itkuvirsissä arkaististen piirteiden rinnalla käytetään venäjänkielisiä lai-
noja. Monet niistä esiintyvät sekä jokapäiväisessä puhekielessä että itkuvirsien kielessä, 
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kuten besed, praznik, roditel’, vest’, abid, sused. Toisaalta on myös lainasanoja, jotka 
esiintyvät vain kansanrunoudessa, siis runokielessä. 

Useimmiten kuvausepiteettinä on lainattu adjektiivi. Vaikka vepsän kielestä voisi löy-
tää tarvittavia attribuutteja, venäjänkieliset lainat ovat varmaankin tuntuneet runollisesti 
kauniimmilta tai epätavallisilta:  

zorkijad silmeižed ’palavat silmät’ 
zvonki änüt   ’kirkas ääni’ 
dubovi laveine  ’tamminen lattia’ 

Tunnetta ilmaisevia adjektiiveja:  

laskou   ’lempeä’ 
 vesüu   ’iloinen’ 
 l’ubovni   ’lempeä, rakastava’ 

Mahdollisesti kuvausepiteettejä on tullut itkuvirsien kieleen venäläisistä lauluista, jotka 
olivat laajalle levinneet vepsäläisten keskuudessa. 

Itkuissa esiintyy tyypillisiä kertoja, kuten 

pagištoitta i lodeižoitta ’haastatella’  
kerazitoi i kogozitoi ’sinä pukeuduit ja valmistauduit lähtöön’ 

Ne ovat kalevalatyylin säkeensisäisen kerron kaltaisia. Esimerkiksi Kalevalassa esiintyy 
arvelee, ajattelevi tai laulelevi, taitelevi (Staršova 1997: 11–12).  

Joskus vepsäläisen sanan synonyymina on venäläinen sana: 

seižutade i stanovide 
vardjoičin i karavulin 
homeitta i primet’t’a 

Vaikka itkuissa on paljon venäjänkielisiä lainoja, ne pyritään sovittamaan perinteellisiin 
taiteellisiin keinoihin.  

Olen jo maininnut aikaisemmin alkusoinnun tyylikeinona. Se on tyypillistä itämeren-
suomalaiselle kansanrunoudelle yleensä. Vepsän itkuissa useimmiten kaksi rinnakkain 
olevaa sanaa (substantiivi ja epiteetti) ovat alkusoinnullisia.  

Kävelid sina tedmatomid tesaroidme… 
 

Okhaske i minun  
Vouged voudeine 
I tänambeižuu 
Pravednijou peivou 
Krasuiše i likuiše 
Korktid kodižedmeni… 

On myöskin kolme rinnakkain olevaa alkusoinnullista sanaa. 

Puhoudaške pohjas poludespei… 
Virkškatas viluil vaihuzil… 

Joskus kokonaisessa lauseessa lähes kaikki sanat alkavat samalla äänteellä. 
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En kirjutand kalhal karandašižel, 
A kirjutin ičiin kibedil kündluzil… 

Vepsäläisten alueellisilla ryhmillä on eroja itkuperinteessä. Esimerkiksi äänisvepsäläisillä 
on vähän epiteettejä, alkusointua ja kiertoilmauksia. Heillä ei ole sellaisia pysyviä 
sanakaavoja, joita on keskivepsän itkuissa. (Hakamies 1994: 76,77). 

Voidaankin sanoa, että vepsäläisillä on muodostunut oma itkuperinteensä, jossa esiin-
tyy sille ominaista sanastoa. 

Olen tässä aikaisemmin tarkastellut vepsäläisille itkuperinteelle ominaisia perinteisiä 
kiinteitä yhdistelmiä, niiden muodostusta ja merkityksiä, ja olen ottanut huomioon niin 
itämerensuomalaisen itkuperineen kuin voimakkaan venäläisen vaikutuksen. 

Itkuvirsikielelle ovat siis ominaisia alkusointu ja parallelismi, metaforan laaja käyttö, 
deminutiivimuotojen ja epiteettien sekä pysyvien sanaliittojen runsaus. 

Onkin merkille pantavaa, että itkut ovat yksi vanhoista runouden lajeista, jossa on 
säilynyt muinainen runollinen kieli. Itkuvirret ovat osa kansan henkistä rikkautta. 
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 II Vähemmistökielinen media 





Päivälehti Ruotsin Sanomat 

Ari Setälä 

Ruotsin Sanomat on luultavasti maailman pieni päivälehti: se ilmestyy 16-sivuisena maa-
nantaista torstaihin. Lisäksi ilmestyy kahdeksansivuinen tv-liite torstaisin ja 16-sivuinen 
Perjantai-liite. Viikoittainen sivumäärä on 104. Sen lähemmäksi lehtimaailmassa ei voi 
päästä kunniakasta lukemaa 105, talvisodan päivien määrää. 

Päivälehti Ruotsin Sanomien juuret ovat valtion rahoittamassa Viikkoviestissä. Syk-
syllä 1998 Ruotsin valtio lopetti rahoituksen ja lehti päätettiin lakkauttaa. Onneksi oli 
graafisen alan yrittäjä Jukka Tuurala, joka osti lehden oikeudet ja nimen ja lavensi sen 50 
kertaa vuodessa ilmestyväksi viikkolehdeksi. Uusissa käsissä, uudella taidolla ja sisällöllä 
lehden levikki alkoi kovasti kasvaa, ylitti ensin 4000 kappaleen määrän ja ajan myötä 
7200 kappaleen. 

Syyskuussa 2003 Ruotsin Sanomat jalostui päivälehdeksi ja se ilmestyy 16-sivuisena 
maanantaista perjantaihin. Uutistoimintamme pohjana ovat uutistoimistot STT ja TT 
(Tidningarnas Telegrambyrå i Sverige) sekä muutama oma avustaja Eskilstunassa, 
Haaparannalla, Länsirannikolla, Tukholman seudulla ja Helsingissä. Kustannussyistä 
avustajaverkkomme on kuitenkin supistunut alusta melkoisesti. 

Yritämme lehdessä kirjata, mitä Ruotsissa suomen kielellä ja sen hyväksi tehdään ja 
sanotaan. Ahkerasti seuraamme, lainaamme ja panemme kierrätykseen SR-Sisuradion ja 
myös jossain määrin SVT-Uutisten aikaansaannoksia. Itse asiassa meidän ansiostamme 
maan suomenkielisessä mediassa on mahdollistunut karuselli, kiertokäynti, jossa kolme 
isoa välinettä, Sisuradio, SVT-Uutiset ja Ruotsin Sanomat, voivat lainata, kuvittaa ja 
jalostaa toistensa uutisia ja juttuja. Vaikka deadlinen puolesta Ruotsin Sanomat on enem-
män päivälehti kuin varsinainen uutislehti, myös se kykenee tämän tästä tuomaan uutta 
tavaraa yhteiseen karuselliin. 

Oikeastaan Ruotsin Sanomat on ruotsinsuomalaisen elämänmenon arkisto ja päivittäi-
nen kirjuri. Meidän sivuillemme ruotsinsuomalaisuus arkistoituu. 

Lehden voimavarat ovat hyvin rajalliset, ja se näkyy kaikessa, myös kielenhuollossa. 
Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan järjestämille kurssille emme juuri ehdi osallistua, 
elleivät ne ole perjantaina, jolloin seuraavan päivän lehdenteko ei ole painamassa. 
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Nykypäivän lehdissä ei ehditä tehdä oikolukua kovin paljon. Kuitenkin me oikoluemme 
jokaisen sivun, ennen kuin se menee painoon. Lisäksi lehteen on siunaantunut erittäin 
hyvän ja tarkan kielitaidon omaavia ihmisiä. Koska käytämme paljon Suomen 
tietotoimiston STT:n materiaalia, voimme tarjota lukijoillemme suomen kielen uutuudet 
melko tuoreina ja sitä paitsi ainoana välineenä niin laajasti Ruotsissa.  

Lehtemme ensimmäinen tarkistettu levikki (syyskuu 2003 – helmikuu 2004) on 4900 
lehteä. Parhaillaan Ruotsin lehdistössä on käynnissä viime vuoden levikin tarkastus. Kun 
se valmistuu, saamme ensimmäisen koko vuoden levikkimme. Ennakkotietona mainitta-
koon, että tulemme vahvistamaan asemaamme maailman pienimpänä päivälehtenä.  



Suomenkieliset ohjelmat SVT:ssä 

Päivi Tompuri 

Historiaa 

SVT (Sveriges Television) aloitti ohjelmatarjonnan ruotsinsuomalaisille 1960-luvun lo-
pulla. Ensimmäinen ruotsinsuomalaisille tarkoitettu ohjelma Ruotsin televisiossa lähetet-
tiin vuonna 1968. Se oli viihdeohjelma, jossa sivuttiin myös ajankohtaisia kysymyksiä. 
Muutoin 60-luvulla suomenkielinen tv-tarjonta koostui vanhoista Nordvision-ohjelmista, 
jotka oli tekstitetty ruotsiksi. Ensiaskeleet ruotsinsuomalaisen ohjelmiston kehittämiseksi 
oli kuitenkin otettu.  

Vuosina 1972–78 SVT lähetti ohjelman Tapahtumia, joka saavutti melkoisen suosion 
ruotsinsuomalaisten parissa. Sen tuotanto oli varsin erikoinen, sillä se tehtiin yhteistyössä 
Suomen Yleisradion toimittajien kanssa ja sitä tuki mm. Suomen työvoimaministeriö – 
toiveenaan houkutella suomalaisia ammattimiehiä takaisin Suomeen. Tällainen ei tieten-
kään ollut Ruotsin Television toimilupasäädösten mukaista, mutta tuolloin se oli mahdol-
lista. 

Nykyisen suomenkielisen ohjelmatoiminnan juuret juontuvat 1970-luvun puolivälistä, 
jolloin Pertti Pitkäsestä tuli SVT:n ensimmäinen suomenkielinen toimittaja. Seuraavana 
vuonna alettiin lähettää kerran viikossa ohjelmaa Viikkokatsaus. Se oli suomenkielinen 
versio ohjelmasta Aktuellt för invandrare, jonka perusmateriaalina olivat viittomakieliset 
uutiset. Nimensä mukaisesti kohderyhmänä olivat siirtolaiset, ja ohjelma lähetettiin myös 
kreikan, serbokroatian ja turkin kielillä. Viikkokatsauksesta kehittyi vähitellen 
omaleimainen ajankohtaisohjelma, johon tehtiin myös ruotsinsuomalaisia juttuja eikä 
ainoastaan muokattu ruotsinkielistä materiaalia suomalaiskatsojien tarpeisiin. Ohjelmaa 
lähettiin vuoteen 1988 asti. Myös suomenkieliset lastenohjelmat käynnistyivät 70-luvulla. 
Vuonna 1976 ruutuun ilmestyi Juttu, Språka.  

SVT:n nykyisen suomenkielisen tv-tarjonnan perusta luotiin 1980-luvulla. Vuonna 
1981 aloitti Ykköskanava katsojien valloituksen. Se oli puolen tunnin reportaasi, jossa 
käsiteltiin ruotsinsuomalaisia kysymyksiä tai yleisesti kiinnostavia aiheita, joiden päähen-
kilöinä olivat ruotsinsuomalaiset. Ohjelma lähetettiin usean vuoden ajan parhaaseen 
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katseluaikaan, ja se oli suosittu myös valtaväestön parissa. Ykköskanava oli suomenkieli-
sen toimituksen lippulaiva yli kymmenen vuoden ajan. Ykköskanavaa lähetettiin syys- ja 
kevätkaudella joka toinen viikko; joka toinen viikko samaan aikaan lähetettiin YLE:ltä 
hankittu reportaasi tai dokumentti. Toisin sanoen SVT tarjosi ruotsinsuomalaisille katso-
jille suomenkielistä reportaasiohjelmaa kerran viikossa. 

Heinäkuun lopussa 1988 tapahtui ruotsinsuomalaisessa viestinnässä muutoksia: 
Viikkokatsaus lakkautettiin ja tilalle tulivat Uutiset, viiden minuutin lähetys viisi kertaa 
viikossa. Aluksi vain syys- ja kevätkaudella, mutta pian joulu- ja kesätauoista luovuttiin. 
Uutiset, kuten muukin ohjelmatarjonta, tekstitettiin ruotsiksi ja suomeksi. Myös lastenoh-
jelmien määrä lisääntyi, kun ohjelma Moi Mukulat, Hei små Knattar, käynnistyi 1987. 
Ohjelmaotsikkoa oli ehkä turha kääntää ruotsiksi, sillä ruotsalaiset – vielä tänäkin päi-
vänä – saattavat tervehtiä sanomalla Moi Mukulat! Näiden ohjelmien – ja niiden 
tuotantoresurssien – puitteissa suomenkielistä tv-tarjontaa kehitettiin seuraavilla 
vuosikymmenillä. 

Ykköskanavasta luovuttiin vuonna 1992, koska tarve ajankohtaisten aiheiden 
nopeammalle ja monipuolisemmalle käsittelylle kasvoi. Syntyi makasiiniohjelma Sisu-tv. 
Tässä joka toinen viikko lähetetyssä puolituntisessa oli sekä ajankohtaisia juttuja että 
studiokeskusteluja. Vuonna 1998 Sisu-tv:stä kehitettiin viikoittainen 15 minuutin pituinen 
EKG-ohjelma. Se oli vuoroviikoin reportaasimakasiini ja ruotsinsuomalainen talk-show. 
Kaksi vuotta myöhemmin EKG:sta tehtiin puolen tunnin mittainen reportaasimakasiini. 

Suomenkielinen ohjelmatarjonta oli siis 60-luvulta lähtien kehittynyt sekä määrälli-
sesti että laadullisesti. Ohjelmaostot Suomesta olivat sinänsä vähentyneet ja sitä myötä 
myös suomenkielisten ohjelmien määrä. Ostosrahat siirrettiin omaan, ruotsinsuomalai-
seen tuotantoon: Uutisten pituus vähitellen lähes kaksinkertaistui; tällä hetkellä lähetys on 
9 minuuttia. Suomeen saatiin freelance-kirjeenvaihtaja, ja makasiiniohjelmilla oli 
parhaimmillaan lähetysaikaa 12 tuntia vuodessa.  

Myös lastenohjelmat ovat kehittyneet. Vuonna 2001 Jutun ja Moi Mukuloiden resurs-
sit yhdistettiin uudeksi lastenohjelmaksi, Karamelliksi. Ohjelma sai uudet lavasteet, 
juontajan ja dramaturgian. Pian ryhdyttiin YLE:ltä ostetun materiaalin lisäksi tekemään 
omia juttuja ruotsinsuomalaisten lasten parissa. Vuosi sitten ohjelma jaettiin kahteen 
osaan: alkupuolisko tehdään 3–7-vuotiaille ja jälkimmäinen osa 8–11-vuotiaille. Molem-
missa osuuksissa on omat juontajat. Itse tuotetut jutut ovat kehittyneet sekä määrällisesti 
että laadullisesti. 

Vuonna 2002 tuli kuitenkin takaisku, kun EKG päätettiin lakkauttaa, mikä aiheutti 
melkoisen vastalausevyöryn. Ohjelma korvattiin vuonna 2003 puolen tunnin 
suomenkielisellä reportaasilla sarjassa Det nya Sverige. Reportaasit saivat EKG:ta enem-
män tuotantoresursseja ja hyvän ns. primetime-lähetysajan. Reportaasien katsojaluvut 
nousivatkin korkeiksi, mutta toisaalta ohjelmia lähetettiin puolta vähemmän kuin EKG:tä. 
Vuodeksi 2005 suomenkielinen toimitus on kehittänyt uuden puolen tunnin 
ajankohtaisohjelman E4, jonka kaksitoista osaa lähetetään syksyllä. 

Katsojien kiinnostus 

Lokakuussa 2004 SVT:n suomenkielinen toimitus teki ruotsinsuomalaisten yrittäjä- ja 
palvelumessujen aikana Eskilstunassa pienen katsojakyselyn. Kyselylomakkeen täytti 
382 messuvierasta, joista 208 oli naisia ja 162 miehiä. Heistä 352 ilmoitti olevansa suo-
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men kielen taitoisia. Vastanneista suurin oli 46–65-vuotiaiden ikäryhmä, toiseksi suurin 
oli 26–45-vuotiaat. Yli 66-vuotiaita oli 40 ja 22 oli 10–25 -vuotiaita. 41 vastaajaa ei 
ilmoittanut ikäänsä.  

Koska kyselyn aikana suomenkielisten reportaasien syyslähetykset eivät vielä olleet 
alkaneet eikä Karamelli-lastenohjelman kohderyhmää messuvieraiden joukossa juuri 
ollut, esitellään seuraavassa vain uutisia koskevia tuloksia. 

Eskilstunan suomalaiset katsovat Uutisia ahkerasti: 70 % kaikista vastanneista katsoo 
lähetyksen usean kerran viikossa, 27 % katsoo niitä joskus ja vain 3 % vastanneista ei 
katso Uutisia koskaan.  

Kuvio 1. Uutisten katselu kaikkien vastanneiden kesken. 

Naiset ja miehet katselevat Uutisia lähes yhtä paljon: usean kerran viikossa Uutisia katsoi 
naisista 72 % ja miehistä 67 %. Naisista 24 % ja miehistä 30 % katsoo Uutisia joskus. 
Niistä, jotka eivät koskaan katso Uutisia, oli naisia 4 % ja miehiä 5 %. 



 90

Kuvio 2. Uutisten katselu sukupuolittain. 

Kyselyssä haluttiin saada myös mielipiteitä Uutisten sisällöstä. Messuvierailta kysyttiin, 
miten tärkeinä he pitivät Ruotsia, ruotsinsuomalaisia, Suomea, ulkomaantapahtumia, 
kulttuuria ja urheilua koskevia aiheita. 

Kaikkein tärkeimpinä vastaajat pitivät ruotsinsuomalaisia koskevia kysymyksiä: 65 % 
piti niitä hyvin tärkeinä, 21 % tärkeinä ja 11 % melko tärkeinä. Ainoastaan 3 % ei ollut 
näistä aiheista kiinnostunut: 2 % piti niitä vähemmän tärkeinä ja 1 % ei ollenkaan tär-
keinä. Ruotsi-aiheet kiinnostivat ihmisiä toiseksi eniten: 53 % vastanneista piti ne hyvin 
tärkeinä, 21 % tärkeinä ja 17 % melko tärkeinä. 9 % oli valmis jättämään Ruotsia koske-
vat aiheet kokonaan pois. Heistä 5 % piti niitä vähemmän tärkeinä ja 4 % ei ollenkaan 
tärkeinä. 

Uutisten Suomea koskevia aiheita eskilstunalaiset seuraavat mielellään. Nämä aiheet 
nousevat kolmannelle sijalle. Hyvin tärkeinä Suomen uutisia piti 46 % vastaajista, 31 % 
tärkeinä ja 27 % melko tärkeinä. Vähemmän tärkeinä Suomen aiheita piti 5 % ja ei ollen-
kaan tärkeinä 1 %. Ulkomaanuutisia myös seurataan; niitä piti hyvin tärkeinä 25 %, tär-
keinä 29 % ja melko tärkeinä 23 %. Vastaajista ainoastaan 19 % ei ulkomaanaiheita 
liiemmin kaivannut: 11 % piti niitä vähemmän tärkeinä ja 8 % ei ollenkaan tärkeinä. 

Kulttuuri- ja urheiluaiheiden ikuinen kaksintaistelu päättyi kyselytutkimuksessa 
kulttuurin hienoiseen voittoon. Kulttuuria piti hyvin tärkeänä, tärkeänä tai melko tärkeänä 
85 % vastaajista ja urheilua puolestaan 72 % vastaajista. Mutta jos vastauksista tarkastel-
laan pelkästään Hyvin tärkeää -kohtaa, voidaan todeta, että kisa päättyi lähes tasapeliin: 
kulttuuria piti hyvin tärkeänä 32 % ja urheilua 34 % vastaajista! Tulokseen saattaa vaikut-
taa se, että kyselyyn osallistui enemmän naisia kuin miehiä. Naisista 38 % piti kulttuuria 
hyvin tärkeänä, kun taas miehillä vastaava luku oli 23 %. Urheilua puolestaan piti 48 % 
miehistä hyvin tärkeänä ja naisista 22 %. 

Tulokset Uutisten katselusta ja aiheiden tärkeydestä ikäryhmittäin tarkasteltuina eivät 
yllätä: eniten katsojia Uutisilla on 46-vuotiaiden ja sitä vanhempien ryhmissä. 
Samantyyppisiä tuloksia tv-uutisten katselusta on saatu myös valtaviestimiä koskevissa 



 91

katsojatutkimuksissa. Uskollisin Uutisten katsojaryhmä on yli 66-vuotiaat; heistä 90 % 
katsoo Uutisia usean kerran viikossa. Vastaava luku 46–65-vuotiaiden parissa oli 80 %. 
Hiukan nuoremmista eli 25–46-vuotiaista 53 % ilmoitti katsovansa Uutisia joskus ja 
41 % usean kerran viikossa.  

Samanlainen tilanne on, jos tarkastellaan aiheiden tärkeyttä eri ikäryhmissä. Mitä van-
hemmista katselijoista on kysymys, sitä tärkeämpiä ovat ruotsinsuomalaisia ja Ruotsia 
koskevat uutiset. Yli 66-vuotiaista peräti 92 % piti uutisaiheita ruotsinsuomalaisista hyvin 
tärkeinä ja Ruotsia koskevia uutisia 76 %. 45–65-vuotiaiden ryhmässä 68 % koki ruotsin-
suomalaisia koskevat aiheet tärkeiksi ja 53 % Ruotsia koskevat aiheet. Sen sijaan nuo-
rinta ryhmää eniten kiinnostivat Suomea koskevat aiheet; niitä piti hyvin tärkeinä 50 % 
ikäryhmän vastanneista. Urheilua piti hyvin tärkeänä 41 % nuorista. Ruotsinsuomalaiset 
aiheet kiinnostivat nuoria kuitenkin yllättävän paljon: 32 % heistä piti näitä kysymyksiä 
hyvin tärkeinä ja 23 % melko tärkeinä. 

Kuvio 3. Uutisten katselu ikäryhmittäin. 

Eskilstunan kyselytutkimukseen vastanneet haluavat niin sanotusti täyden palvelun uuti-
sia: omien ruotsinsuomalaisten aiheiden ohella toivotaan hyvin selkeästi sekä Ruotsia ja 
Suomea että maailmaa koskevia uutisia. Eikä kulttuuria ja urheilua saa unohtaa! 

Uutisten tarjonta vastaa aika hyvin näitä toiveita. Juttujen aiheet jakaantuvat kolmeen 
perusryhmään: Ruotsia koskeva ajankohtainen uutinen, jossa on oma näkökulma ja/tai 
suomenkieliset haastateltavat, ruotsinsuomalaisia tai ruotsinsuomalaisuutta koskeva juttu 
sekä Suomea koskeva juttu. Suomi on tärkein ”ulkomaa”, mutta toki juttuja tehdään myös 
tärkeistä kansainvälisistä tapahtumista EBU:n kuvavaihdon materiaalista. Myös sähkei-
den valinta tapahtuu samanlaisin periaattein.  

SVT:n päivittäisissä, ruotsalaisyleisöä koskevissa katsojamittauksissa suomenkieliset 
ohjelmat saavat hyvät tulokset. Vuonna 2004 Uutisten koko vuoden keskiarvo oli 3,3 % 
eli 286 000 katsojaa. Alkuvuodesta 2005 – jolloin tv-katselu on yleensäkin vilkasta – 
Uutisia katsoi keskimäärin 4,3 % väestöstä eli 477 000 katsojaa. Parhaimmillaan Uutisia 
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katsoo lähes puoli miljoonaa ihmistä. Kaikista kello 17.45 televisiota katsovista ihmisistä 
lähes 25 % seuraa Uutisia. 

Suomenkielisiä reportaaseja katsoi vuonna 2004 keskimäärin 477 000 ihmistä 
(5,5 %); parhaimmillaan katselijoita oli 735 000 (8,5 %). Lastenohjelma Karamelli 
saavuttaa keskimäärin 100 000 katsojaa. Vastaavaan aikaan lähetettävillä ruotsinkielisillä 
lastenohjelmilla on 80 000-200 000 katsojaa.  

Alun perin ruotsinsuomalaisia varten alettiin lähettää ohjelmia, koska he eivät osan-
neet ruotsia. Kieli oli suomensuomea ja sisältö puhtaasti kotimaan näkökulmasta – olivat-
han ohjelmat Suomessa tehtyjä. 

Sitä mukaa kun oma ruotsinsuomalainen ohjelmatuotanto kehittyi 1970-luvun 
puolenvälin jälkeen, kielen kulttuurinen merkitys kasvoi: suomenkieliset ohjelmat olivat 
suomalaisen kulttuurin säilyttäjiä ja jopa kulttuurin siirtäjiä tuleville sukupolville. Ajatus 
ruotsinsuomalaisten kaksikielisyydestä myös vahvistui, ja sitä tukivat SVT:n 
suomenkielisten ohjelmien tekstitykset. Ne avasivat myös yhteiskunnan enemmistökatso-
jille oven ruotsinsuomalaisten maailmaan, ja näin ollen ohjelmat saivat sillanrakentajan 
roolin. 

SVT:n suomenkielinen toimitus on yksi harvoja suomenkielisiä instituutiota Ruot-
sissa, ja tällaisena sillä on ollut tärkeä merkitys suomen kielen vahvistajana. Tekstitysten 
tuella monet katsojat, joiden suomen kielitaito on rapistunut, voivat saada virikkeitä ja 
apua suomen kielen säilyttämiseen ja kehittämiseen. Ruotsinsuomi puolestaan kuuluu 
haastatteluissa kuvaruudusta. Toimittajien kieli sen sijaan on mahdollisimman virheetöntä 
ja elävää suomen yleiskieltä. 

Uudelle vuosituhannelle siirryttäessä kieli, kulttuuri ja identiteetti ovat kehittyneet 
suomenkielisten tv-ohjelmien keskeisiksi elementeiksi, jotka tulevaisuudessa todennäköi-
sesti entisestään vahvistuvat monikulttuurisuuden ja maapalloistumisen myötä. 

Lähteet 

Himanen, Tiina 2004: Kyselytutkimus. SVT:n suomenkielisen toimituksen tv-ohjelmista. 



Livvinkielinen Oma Mua 

Jelena Filippova 

Karjalankielinen Oma Mua -lehti perustettiin vuonna 1990 Karjalan Rahvahan Liiton 
aloitteesta. Lehden ensimmäiset numerot ilmestyivät kesä–elokuussa. Syyskuusta lehti 
alkoi ilmestyä joka viikko. Lehdessä oli artikkeleita sekä varsinais-karjalan että aunuksen 
murteilla. Ensimmäisenä lehden päätoimittajana oli Viktor Makarov. Myöhemmin päätoi-
mittajaksi valittiin Vladimir Kettunen, joka oli virassa vuoteen 1999 asti. Aluksi lehden 
toimituksessa työskenteli ihmisiä, joilla oli jo lehtimiehen kokemusta, esimerkiksi Karja-
lan Sanomien toimittajia. Lehteen tuli uusi polvi, kun Petroskoin valtionyliopiston 
itämerensuomalaisten kielten ja kulttuurin tiedekunnasta valmistui ensimmäinen karjalan 
kielen opiskelijoiden ryhmä. Nuorilla oli hyvä karjalan kielen taito, mutta heidän täytyi 
itse hankkia saada kokemusta toimittajan työstä. 

Joulukuussa 1999 lehti jaettiin kahdeksi lehdeksi: livvinkieliseksi Oma Muaksi ja vie-
nankarjalaiseksi Vienan Karjalaksi. Oma Mua -lehden päätoimittajaksi tuli aluksi Larisa 
Nikitina. Nyt on Natalija Sinitskaja ollut päätoimittajana jo kaksi vuotta. 
Lehden painosmäärä on 700 kappaletta. Lehteä tilataan Karjalan tasavallassa ja Suo-
messa. Suuri osa tilaajista asuu kylissä, pääasiassa Aunuksen ja Prääsän piireissä. He ovat 
useimmiten eläkeläisiä, joilla ei ole tarpeeksi rahaa tilata lehteä. Suomessa toimiva Karja-
lan Sivistysseura auttaakin paljon siinä, että vanhat ihmiset voivat saada lehden ilmai-
seksi.  

Viikkolehti Oma Mua ilmestyy nelisivuisena. Se perustettiin elvyttämään ja kehittä-
mään karjalan kieltä ja karjalaista kulttuuria. Siksi lehdessä kiinnitetään suurta huomiota 
karjalan kielen asemaan ja opetukseen sekä kansallisiin kysymyksiin. Lehdessä julkais-
taan kirjoituksia karjalaisten ja sukukansojen elämästä, kulttuurista ja perinteistä. Siinä 
käsitellään myös Karjalan tasavallan ja Petroskoin poliittista, taloudellista, sosiaalista ja 
kulttuurielämää sekä tärkeimpiä Venäjän uutisia. Tavan mukaan kaikki huomattavat uuti-
set julkaistaan ensimmäisellä sivulla. Kolmannella sivulla useimmiten on kyläjuttuja, 
artikkeleita karjalaisista kylistä ja niiden asukkaista. Lehden toimittajat, joita on viisi ja 
jotka ovat juuriltaan karjalaisia, matkustavat paljon livviläisten ja lyydiläisten asuma-alu-
eille. Sen takia yhteistyö kylissä asuvien karjalaisten kanssa on tiivistä. Usein toimittajat 
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itse osallistuvat kyläjuhliin ja illanviettoihin. Kyläläiset sekä Petroskoissa asuvat karjalai-
set kirjoittavat myös itse artikkeleita lehteen. Heidän joukossaan on sellaisia, joiden 
kanssa yhteistyö on jatkunut lehden perustamispäivästä alkaen. Voi sanoa, että vuosi vuo-
delta kirjoittajien joukko kasvaa. Valitettavasti nuoret kirjoittavat lehteen vähän. Oma 
Mua tekee paljon yhteistyötä Petroskoin valtionyliopiston itämerensuomalaisten kielten 
ja kulttuurin tiedekunnan kanssa ja kertoo yliopiston uutisista ja tapahtumista. 

Neljännellä sivulla lukijoille tarjotaan karjalaisten kirjoittajien proosa- ja runotekstejä, 
venäläisen kirjallisuuden käännöksiä, runoja ja lapsille satuja. Useammat viime aikoina 
painetut livvinkieliset kaunokirjalliset teokset on ensin julkaistu Oma Mua -lehden si-
vuilla. Esimerkiksi vuonna 2004 ilmestyi Petr Semenovin ensimmäinen livvinkielinen 
romaani Puhtasjärven Maša. Teosta alettiin julkaista Oma Mua -lehdessä vuodesta 1995. 
Myös koulujen ja lastentarhojen karjalan kielen opettajien kirjoittamat satujen ja 
bes’odoin (illanviettojen) käsikirjoitukset julkaistaan. Näitä materiaaleja voivat ihan hy-
vin käyttää kaikki karjalan kielen opettajat ja lasten kasvattajat. 

Yksi toimitustyön ongelmia on se, että livvin kielestä puuttuu monia sanastokerrostu-
mia. Nykyään Karjalan tasavallan hallinnon yhteydessä toimiva terminologiakomissio on 
jo koonnut ja sepittänyt uutta koulusanastoa, lingvistiikan termistöä ja yhteiskuntapoliit-
tista sanastoa. Tällä hetkellä kehitetään kasvisanastoa. Oma Mua toimii yhteistyössä ter-
minologiakomission kanssa. Lehden toisella sivulla julkaistaan jo viidettä vuotta Midä 
mieldy olet -osiota, jossa lukijoille tarjotaan uusia sanoja. Olemmekin päässeet pitkälle 
sanaston kehittämisessä, mutta edelleen joudumme usein itse keksimään sanoja. Aina on 
mietittävä, ymmärtävätkö lukijat uuden sanan merkityksen ja vakiintuuko se kieleen. Uu-
sia sanoja laadittaessa käytetään kaikkia karjalan kielelle ominaisia sananmuodostusta-
poja, kuten sanojen yhdistämistä ja johtamista. Myös vanhoja unohdettuja sanoja otetaan 
käyttöön tai sanoja lainataan muista kielistä.  

Lehteen kirjoitetaan livvin eri murteilla (Vitelen, Riipuskalan, Tulemajärven ja mui-
den). Kuitenkin usein joudutaan kääntämään kirjoituksia myös venäjän ja suomen kie-
lestä. 

Tänä vuonna Oma Mua -lehti täyttää 15 vuotta. Juhlavuoden merkeissä lehdessä on 
julkaistu mielipidekysely. Olemme toimituksessa halunneet tietää, mitä mieltä lukijat 
ovat lehdestä. Vastauksista on tullut ilmi, että lehden pitäisi olla olemassa ja jatkaa omaa 
työtään karjalan kielen ja kulttuurin kehittämiseksi. Ihan alussa, kun karjalan kirjakieltä 
luotiin, monet karjalaiset opettelivat lukemaan omalla äidinkielellään lehden avulla. 
Myöhemmin monet heistä ovat itse jo rohjenneet kirjoittaa lehteen karjalaksi. Nykyään 
näille ihmisille torstai on odotuspäivä, koska sinä päivänä tulee oma karjalankielinen 
Oma Mua -lehti. 



Vienan Karjala -lehden toiminnasta 

Olga Melentjeva 

Jo vanhastaan Vienanmeren vesistöaluetta on tullut tavaksi kutsua Vienan Karjalaksi ja 
sen kanta-asukkaita vienalaisiksi. Heidän oma kielensä on vienankarjala eli viena. 

Petroskoissa on jo viidentoista vuoden ajan ilmestynyt karjalankielinen Oma Mua -
lehti. Aluksi sitä julkaistiin karjalan kielen kahdella murteella: kolme sivua oli livviksi ja 
yksi sivu vienankarjalaksi. Myöhemmin Oma Muan pohjalta päätettiin perustaa erikseen 
lehti vienankarjalan murteella. Niinpä vuodesta 2000 alkaen yhteisessä toimituksessa on 
ilmestynyt kaksi lehteä: livvinkielinen Oma Mua ja vienankarjalainen Vienan Karjala. 
Tämä jakoi ihmisten mielipiteitä: jotkut hyväksyivät muutoksen, jotkut taas olivat sitä 
vastaan, koska heidän mielestään lehden jakaminen kahtia johtaa karjalaisten hajanaisuu-
teen ja jarruttaa yhteisen kirjakielen luomista.  

Mielestäni on vielä liian aikaista puhua yhteisestä kirjakielestä, koska tällä hetkellä 
karjalaa puhuvat vain vanhat ihmiset kylissä. Keski-ikäiset karjalaiset kyllä osaavat 
melko hyvin karjalaa, mutta kuitenkin he käyttävät enemmän venäjää, eikä nuoriso puhu 
karjalaa ollenkaan. 

Nykyään kieltä ja kulttuuria yritetään aktiivisesti kehittää. Karjalan kieltä opetetaan 
tasavallan kouluissa ja yliopistoissa, ja sillä ilmestyy kirjoja. Kuitenkin tämä on pitkä ja 
monimutkainen prosessi, koska kieli ja kulttuuri olivat monia vuosikymmeniä laimin-
lyötyjä. Suuri osa karjalaisista sulautui venäläiseen väestöön. Tässä vaiheessa on hyvin 
vaikea herättää ihmisissä halua puhua ja lukea omalla äidinkielellään, ja siksi on tärkeä 
säilyttää kaksi lehteä. Muuten lehdet voivat menettää lukijakuntansa. 

Toimituskunnan mielestä Vienan Karjalan ilmestyminen on ollut positiivinen muutos, 
koska vienankarjalaiset ovat saaneet mahdollisuuden tilata omakielisen lehden. Ihmiset 
mieluummin lukevat lehteä silla murteella, jota he puhuvat keskenään.  

Oma Mua ja Vienan Karjala ovat löytäneet omat lukijansa, ja tilaajamäärät ovat nous-
seet pikkuhiljaa. Tietysti tilausmäärä on kaikista tärkein seikka, koska siitä riippuu lehden 
tulevaisuus. 

Kansallinen lehti on kansan äänenkannattaja. Sen tarkoitus on kehottaa ihmisiä puhu-
maan omaa kieltä, opettamaan sitä lapsilleen ja lastenlapsilleen ja uskomaan sen tulevai-
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suuteen. Lehtemme on saanut tilaajia muualtakin Venäjältä sekä Suomesta, mutta 
työmme päätarkoituksena kuitenkin on saada pysyvä lukijakunta karjalaisten keskuu-
desta, koska tätä lehteä julkaistaan ensisijaisesti heille. 

Vienan Karjala ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa nelisivuisena, ja sen painosmäärä 
on 500 kappaletta. Suuri osa lehden lukijoista on iäkkäitä ja keski-ikäisiä ihmisiä. Tietysti 
me haluamme saada nuoremmankin lukijan kiinnostumaan. Valitettavasti joudumme 
toteamaan, että useat nuoret ovat melko passiivisia eivätkä oikein välitä kielen ja kulttuu-
rin säilyttämisestä. 

Koska Vienan Karjala ilmestyy harvoin, sen pitäisi antaa omilla sivuillaan mahdolli-
simman paljon informaatiota. Lehtemme on tarkoitettu karjalaisille, ja siinä kerrotaan 
juuri karjalaisista: heidän historiastaan, kulttuuristaan, entiselämästään sekä nykyelämäs-
tään. Lehdessä ei syvennytä politiikkaan, mutta kuitenkin suurta huomiota kiinnitetään 
kansalliskysymyksiin ja vähemmistökansoja koskeviin asioihin ja reformeihin. 

Tavallisesti lehden ensimmäisellä ja toisella sivulla kerrotaan päivänpolttavista kysy-
myksistä ja merkittävimmistä tapahtumista. Kolmas sivu sisältää Karjalan kansan histo-
rian ja kulttuurin kuvauksia. Karjalan mahti on kuulusat ihmiset, nerot ta tietäjät -otsi-
kolla kerrotaan tasavallan tunnetuista kulttuuri- ja taidetoimihenkilöistä, kirjailijoista ja 
tiedemiehistä. Neljäs sivu on tavallaan kirjallisuuspalsta, joka sisältää Karjalan kirjailijoi-
den teosten katkelmia, runoja, kertomuksia, satuja lapsille, kansanviisautta, arvoituksia ja 
paljon muuta. Karjalan klassikkojen rinnalla koettelevat voimiaan vasta aloittelevat nuo-
ret kirjailijat. Useammat nuoret eivät osaa tarpeeksi karjalaa, ja siksi he tuovat toimituk-
seen kirjoituksia joko venäjän tai suomen kielellä. Kääntämisessä ja itse kirjoittamisessa 
syntyy vaikeuksia, koska varsinkin nykyelämää koskeva sanasto ei ole tarpeeksi kehitty-
nyttä. Usein joudumme itse keksimään sanoja tai lainaamaan niitä muista kielistä. Työssä 
on hyvänä apuna myös kuusiosainen Karjalan kielen sanakirja sekä Pekka Zaikovin sana-
kirja.  

Karjalassa toimii terminologinen komissio, jonka tehtävänä on kehittää karjalan kie-
len sanastoa joko keksimällä uusia tai ottamalla vanhat sanat uuteen käyttöön. Uusi sa-
nasto painetaan Vienan Karjalassa Mitä mieltä olet? -osiossa. Viime vuonna terminologi-
sen komission työn tuloksena ilmestyi yhteiskunnallis-poliittisen sanaston ensimmäinen 
osa, joka sisältää A–O –alkuiset sanat. 

Kansalliset lehtitoimitukset ovat tiiviissä yhteistyössä Karjalan tiedekeskuksen Kie-
len, kirjallisuuden ja historian instituutin ja Petroskoin yliopistojen kanssa. Lehtemme on 
hyvänä apuna opettajille ja opiskelijoille, ja sitä käytetään keskustelutunneilla. Opettajat 
kirjoittavat meille juttuja omasta työstään; myös opiskelijat tuovat kirjoituksiaan yliopis-
toelämän tärkeistä tapahtumista. 

Tällä hetkellä toimituksessamme työskentelee kolme henkeä, mutta kukaan meistä ei 
ole ammatiltaan toimittaja. Kehitämme omia kieli- ja kirjoittamistaitojamme erilaisilla 
Periodika-kustantamon järjestämillä lehtimieskursseilla sekä osallistuimme tasavallan ja 
Venäjän suomalais-ugrilaisten lehtimieskilpailuihin. Viime vuodesta alkaen toimituksessa 
harjoittelee Petroskoin yliopiston Itämerensuomalaisten kielten ja kulttuurin tiedekunnan 
opiskelija Nasto Kundozerova. Toivottavasti hän tulee yliopiston jälkeen meille töihin. 
Haluaisimme, että lähitulevaisuudessa Vienan Karjalasta tulisi viikkolehti, mutta siihen 
tarvitaan lisää varoja ja päteviä työntekijöitä. 

Työn vaikeus on vielä siinäkin, että lehti julkaistaan Petroskoissa, mutta sen 
levikkipiirit ovat kaukana itse toimituspaikasta. Lehden toimittajat yrittävät mahdollisim-



 97

man usein käydä työmatkoilla, mutta on vaikeaa seurata koko alueen tapahtumia, koska 
eräät piirit ovat monen sadan kilometrin päässä Petroskoista. Tämä vaikeuttaa sekä 
lehtiaineiston saantia että lehden mainos- ja tilauskampanjaa. Onneksi Vienan Karjala on 
saanut ystäviä ja kannattajia ympäri Karjalaa, ja he auttavat meitä itse aktiivisesti mainos-
taen lehteä paikan päällä. Internet-yhteyden kehittäminen parantaa tilannetta ja antaa uu-
sia mahdollisuuksia. Nyt ihmiset voivat lähettää kirjoituksia lehteen sähköpostitse.  

Varsinaisen työnsä ohella toimittajat auttavat karjalan kielen kirjojen kääntämisessä ja 
toimittamisessa sekä oppikirjojen laatimisessa. Viime vuoden lopussa ilmestyi kaksi kir-
jaa vienankarjalaksi, jotka oli kääntänyt lehtemme päätoimittaja Raisa Remšujeva. Nämä 
ovat Apostolien teot ja Lauri Kuntijärven romaani Yhdessä ylenivät. Toimituksen 
työntekijät yrittävät kaikin keinoin edistää karjalan kielen ja kulttuurin kehitystä Karjalan 
tasavallassa.  



Võron kielen käyttö Etelä-Viron vironkielisissä 
sanomalehdissä  

Evar Saar 

Artikkelissani tarkastelen võron kielen käyttöä paikallisissa, viron kirjakielisissä 
sanomalehdissä kahden vuosikymmenen aikana. Artikkelini perustuu vuonna 1996 teke-
määni pro gradu -työhön, jonka aineisto oli vuosilta 1986–1994 (Saar 1996). Tämä oli 
juuri se ajanjakso, jolloin võron kielen elvyttäminen alkoi ja vahvistui. Viime syksynä 
olen jonkin verran käynyt läpi samojen sanomalehtien uudempiakin vuosikertoja. 

Virossa oli maakuntalehtiä jo 1900-luvun alussa. Vuodesta 1920 niitä oli jo jokai-
sessa maakunnassa. Nämä lehdet ilmestyivät viron kirjakielellä; luultavasti vain 1800-
luvun lopulta lähtien julkaistu Saarenmaan lehti käytti paikallista murretta, mutta mui-
den vironkielisten sanomalehtien toimittajat paheksuivat murteen käyttöä (Peegel ym. 
1994). 

Viron jako kahteen kuvernementtiin aiheutti sen, että niin sanotut suuretkin lehdet 
olivat joko ”Eestlannin” tai ”Liivlannin”, siis Tallinnan tai Tarton lehtiä. Etelä-Viron 
suurin sanomalehti Postimees käytti joskus kyllä eteläviroakin. Olen esimerkiksi nähnyt 
vuoden 1911 Postimees-lehdessä lukijakirjeen mitä puhtaimmalla Mõnisten murteella, 
vanhansävyisellä eteläviron kielellä, jota pohjoisviron alueelta kotoisin olevat lukijat ei-
vät varmaasti pystyneet ymmärtämään täydellisesti. 

Võrun maakunnan vanhoista lehdistä en ole võron kieltä löytänyt. Tämä on ehkä ym-
märrettävääkin. Ennen sotaa oli maakuntalehti elitistisempi kuin suuret lehdet. Se oli 
pääasiassa paikallisen seurapiirin lehti. Tavallinen talonpoika tilasi jonkin maan yleisen 
lehden, koska se tuli halvemmaksi. Paikallinen seurapiiri Võron maakunnassa puoles-
taan halusi noina aikoina olla kirjakielinen, muita parempi ja erikoisempi. 

Neuvostoliiton aikana Võrumaa jaettiin kahteen rajoniin, Võrun ja Põlvan piiriin. 
Kummallakin piirillä oli oma pieni sanomalehtensä. Vähän liioitellusti sanottuna tämän-
tyyppisten lehtien päätehtävä oli kirjoittaa sosialistisesta kilpailusta teollisuudessa ja 
maataloudessa sekä kritisoida niitä johtajia, jotka kommunistinen puolue oli päättänyt 
erottaa virasta. Silloin syntyi sananlaskukin: Ei nyrkinisku tee mitään, mutta jos isketään 
sanomalehdellä, se voi tappaakin. Gorbatšovin perestroikan kaudella kommunistinen 
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puolue menetti vähitellen valtansa ja sanomalehden näennäisestä mahdista tuli 
lyhytaikaisesti todellinen mahti mielipiteiden ilmaisuissa. Kommunistisen puoluen joh-
tava rooli lehtien toimittamisessa siirtyi nyt toimittajille ja julkisuudesta saadulle palaut-
teelle. Sanomalehden taloudellinen kannattavuus nousi tärkeäksi paljon myöhemmin. 

Jos yrittäisin kuvata, miten eteläviroa käytettiin Võrumaan paikallisissa sanomaleh-
dissä Neuvostoliiton aikana, niin täytyisi sanoa, että sen ainoa tavallinen käyttöpaikka 
oli lehden huumoriosasto. Esimerkiksi vuonna 1986 Põlvan lehti Koit julkaisi monta 
dialogia, joissa toinen osapuoli oli niin sanottu tavallinen kansalainen ja toinen puoli-
kuuro vanha nainen. Vanhuksen teksti oli aina võronkielinen. Võron kielen rooli olikin 
naurattaa ihmisiä. Kuitenkin tuo vanhus oli joskus yllättävän fiksu ja sanoi usein politii-
kasta jotakin, jota ei olisi saanut sanoa kirjakielellä. 

Kaikki eteläviron käyttötapaukset Neuvostoliiton aikaisissa sanomalehdissä olivat 
tyypillisesti murteen käyttöä. Vitseissä tai kuvauksissa murre rikastutti kirjoittajan tyy-
liä. Suhtautuminen murteeseen Võrussa ja Põlvassa ei kuitenkaan ollut samanlainen. 
Põlvan lehdessä murretta aina käytettiin negatiivisessa yhteydessä: mitä juoppo sanoi 
puistonpenkillä, kun poliisi tuli, tai kuinka ihmiset puhuvat puhelimessa, jos tuli väärä 
soitto. Võrun – entisen Võrumaan pääkaupungin – lehti salli joskus joidenkin kunniallis-
tenkin työntekijöiden kielessä murretta.  

Võron kielen käytössä on ongelmana ns. puolikielisyys. Tarkoitan sillä eteläviron 
kielen ja viron yleiskielen alatyylin sekoittamista tai jopa eteläviron ja pohjoisviron mur-
teiden sekoittamista. Tämäkin oli tavallista lehden huumoriosiossa. Põlvan lehdessä kir-
joitti yksi runoseppä, jonka kielenkäyttö oli aina tällaista. Se antoi lukijoille selvän viit-
teen: murre on outo, virheellinen kielen variantti. 

Viron vapautumisliike ja võron liike syntyivät samanaikaisesti vuonna 1988. Kun 
niinä vuosina tehtiin Võron Kielen ja Kulttuurin Säätiön ohjelmallisia kirjoituksia, ne 
kaikki painettiin lehteen vielä viron kirjakielellä. Muistan vain yhden Kaido Kaman 
võronkielisen tekstin. Ensimmäiset täysin võronkieliset tekstit paikallisessa sanomaleh-
dessä olivat koululaisten kirjoituskilpailussa palkitut työt. Näissä oli jo tavoitteena 
kirjoittaa võron kielellä alusta loppuun. Koululaisten kirjoituksia olivat korjanneet myös 
opettajat, mikä oli näkyvissä systemaattisessa vokalisoinnussa ja sanavalinnoissakin – 
synonyymeistä oli etsitty omaleimaisempia. Tavallisesti võron kieltä puhutaan niin, että 
võron ja kirjaviron yhteisiä sanoja suositaan, mutta jos on aikaa harkita, sanavalinta 
muuttuu omaleimaiseksi. 

Lasten kirjoitusten jälkeen Võron piirin lehdessä alkoi ilmestyä mielipidekirjoituksia 
võron kielellä. Saattoi huomata, että kirjoittajat halusivat kielenvalinnalla tehdä eron: 
viron kirjakieltä osaavat kirjoittaa myös nykyiset tai entiset kommunistit, mutta äidinkie-
lelläni en osaa valehdella. Enää ei ollut kielenvalinta niin kuin varhaisella perestroika-
ajalla, jolloin võron kielellä sanottiin vain narrimaisia totuuksia yksinkertaisen hahmon 
suulla. Nyt võron kieltä käyttivät monet sellaisetkin, joilla oli paljon sanottavaa 
lähimmäisille, paljon kipeää ja syvällistä totuutta pitkän vaitiolon jälkeen.  

Vanhojen piirilehtien lisäksi Võrussa alkoi ilmestyä kaksi uutta paikallista lehteä: 
kulttuurilehti Viruskundra vuodesta 1989 kuukausittain ja viikkolehti Lõunakaar vuo-
desta 1990. Kaikissa neljässä lehdessä ilmestyi vuonna 1990 yhteensä 31 kokonaan 
võronkielistä kirjoitusta. Tässä joukossa oli ensimmäinen võronkielinen ilmoitus, monta 
mielipidetekstiä sekä ensimmäinen kirjallisuusarvostelu. Näiden lisäksi oli vielä runoja 
ja vitsejä, kuten aikaisemminkin. Tavallisia uutisia ei vielä ollut. Võru Teatajaan 
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perustettiin kyllä samanaikaisesti uusi palsta, jonka otsikko oli suomeksi (!) Uutiset. 
Suomen kielellä oli viisitoista vuotta sitten erittäin hyvä maine Võrumaalla, koska koko 
Tallinna katseli Suomen televisiota. Võrussakin se näkyi kaapelikanavilla, mutta vain 
parhaiten toimeen tulevat saattoivat siitä nauttia. Yksi asia oli kuitenkin selvä – uusi aika 
ja monikielisyys sopisivat yhteen. Oli oikeastaan helppo ymmärtää, että yksi uusi tekijä 
on võron kielikin. Ei sitä heti alettu kunnioittaa, mutta võrulaisille se oli nyt kieli mui-
den kielten joukossa, yksi monista. 

Aikaisemmin oli sanomalehdissä käytetty võron kieltä murteena, oli kirjoitettu 
puhuttua kieltä ja yksi tai pari lausumaa kerrallaan. Nyt kansallisen herätyksen vallassa 
olleiden võrolaisten tavoitteena oli kirjoittaa mahdollisiman puhdasta ja vanhanaikaista 
võron kieltä. Teksti ei ollut enää puhuttua kieltä, kirjoittajat alkoivat valita sanoja ja ra-
kenteita. Lukijoiden oli vaikeampaa ymmärtää huoliteltua võronkielistä tekstiä, koska 
vanhanaikaisilla sanoilla on tavallisesti suppeampi levikki murteissa. Vaikka võron kieli 
olikin lukijan äidinkieli ja kaikki tekstin sanat tuttuja, niin võronkielinen kirjoitus oli 
vielä tuntematonta ja vaati enemmän totuttelua. Kun muutamassa lehden numerossa oli 
jo muutama sivu pääasiassa võronkielinen, lukijat alkoivat protestoida. Siihen oli ja on 
ollut pääasiassa sama syy jo viisitoista vuotta: sitä on vaikea lukea! 

Võru Teatajan toimitus alkoi torjua võronkielisiä kirjoituksia. Aluksi kirjoitukset 
lähetettiin kulttuurilehdelle Viruskundra. Jos tarjotussa tekstissä ei ollut mitään asiaa 
kulttuurista, sanottiin suoraan, että aihe on hyvä, mutta parempi olisi kirjoittaa viron kie-
lellä. Lukijat nimittäin lähettävät kirjeitä, joissa he vaativat lopettamaan setun kielen 
käytön lehdessä. (Setun kieli tarkoitti tässä kaikkea kummaa ja pahaa.) 

Uusi lehti Lõunakaar julkaisi võronkielisiä juttuja mielellään. Muun muassa 
Lõunakaarissa ilmestyi vuonna 1990 haastattelusarja, jossa haastattelijana ja kirjoitta-
jana oli Madis Kõiv, kirjailija ja dramaturgi, josta tuli Viron sivistyneistön epäjumala lä-
hes viisi vuotta myöhemmin. Kõiv haastatteli aina võron kiellellä, vastausten kieli oli 
võro tai viro. Lõunakaar ei kuitenkaan voittanut lukijoita puolelleen, ja lehti lopetti toi-
mintansa kahden vuoden kuluttua. 

Võronkielisten kirjoitusten julkaiseminen Võrumaan lehdissä muuttui harvinaisem-
maksi jo vuonna 1991 ja erittäin harvinaiseksi pari vuotta myöhemmin. Kielen käytössä 
oli kuitenkin tapahtunut muutos. Võru Teatajan toimittajat tiesivät nyt, että kyseessä on 
kieli ja että sitä ei saa sekoittaa viroon. Vaikka heidän suhtautumisensa kirjoitettuun 
võron kieleen ei ollut kovin myötämielinen, se ei vaikuttanut tietoon, että võro on eri 
kieli. Pro gradu -työni auttoi võron kieltä saamaan tunnustusta lehtien toimittajilta, kun 
siitä alettiin puhua kielenä vuonna 1989. Tämä tunnustus ilmeni käytön nopeassa 
muutoksessa – ei enää sekakieltä painossa eikä vitsejä murteen puhujien kustannuksella. 
Võron kieltä vironkielisessä tekstissä alettiin painaa kursiivilla. 

Kirjoittajatkin alkoivat ajatella toisin kuin ennen ja erottaa nämä kaksi kieltä. 
Vuonna 1990 yksi paikalliskirjailija julkaisi Võru Teatajan jatkokertomuksena ihmisten 
muistelmia punaisten ja venäläisten hirmutöistä. Vaikka hän periaatteessa kirjoitti 
kirjaviroksi, suora esitys hänen tekstissään oli sekakieltä. Sen tuli olla täysin ymmärettä-
vää pohoisvirolaisellekin, mutta toisaalta sen tuli vaikuttaa siltä, että võrolaiset puhuvat-
kin tällaista kieltä. Siinä oli eteläviron piirteitä, mutta kaikki lukemista vaikeuttava oli 
jätetty pois, kirjoitettu kuten kirjavirossa. 

Vuonna 1993 sama kirjailija julkaisi taas jatkokertomuksen Võru Teatajassa. Aihe oli 
sama, ja taas oli paljon suoraa esitystä periaatteessa võronkielisiltä ihmisiltä, mutta nyt 
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kaikki oli käännetty normaalille kirjavirolle. Tekstissä oli joskus muutama lyhyt sitaatti 
võron kielelläkin. Nyt sitaatit oli kirjoitettu kursiivilla ja puhtaalla võron kielellä. 

Yhdeksänkymmenluvun alussa Põlvan lehdessä Koit ei ilmestynyt enää mielipidekir-
joituksia võron kielellä. Pääasiassa se johtui siitä, että võron kieli ei sopinut uuteen, neu-
vostoaikaisen rajonin pohjalta perustetun maakunnan identiteettiin, koska se muistutti 
nykyisen naapurimaakunnan pääkaupungin nimestä. Mutta vuonna 1994 Koitissa alkoi 
ilmestyä Heldur Seeban jatkokertomus võron kielellä. Siinä oli paljon vanhanaikaista 
kieltä, ja se oli muutenkin kiinnostava kertomus. 

Kun vuonna 1995 perustettiin Võron instituutti, võron kielen käyttö vironkielisissä 
sanomalehdissä alkoi pikku hiljaa kasvaa. Nyt jo vakiintunut kirjoitustapa oli ns. uusi 
kirjoitustapa, missä oli kaksi uutta kirjainta, q fonologisen loppukahdennuksen merkkinä 
ja y venäläisperäisen õ-n merkkinä. Uudelle ajalle oli luonteenomaista, että võron kieltä 
käyttivät kirjallisessa muodossa instituutin työntekijät ja nuoret toimittajat. Heille oli jo 
periaatteessa selvää, että võron kieli on parasta Võrumaan henkisessä perinnössä. 
Satunnaisia kirjoituksia võron kielellä ei yleensä enää ollut paikallisissä lehdissä. 

Nämä nuoret toimittajat olivat itse toimitusten jäsenet, Tiia Allas Põlva Koitissa ja 
Ülle Harju Võrumaa Teatajassa. Heidän täytyi ottaa huomioon, mitä omistajat ja toiset 
toimittajat sanoivat: lukijat eivät halua paljon võron kieltä kerrallaan. Niinpä Ülle 
Harjun kirjoittamissa kuvauksissa tavallisesti suora esitys on võronkielistä, kaikki muu 
teksti kirjaviroa. 

Vuosi 1999 oli julistettu võron kirjallisuuden vuodeksi. Nyt tätä kieltä oli muissakin 
viron sanomalehdissä, erikoisesti kulttuurisivuilla. Samana vuonna alkoi Võrumaa 
Teatajassa ilmestyä Kaido Kaman jatkokertomus hänen maailmanympärimatkastaan. Se 
oli teksti, jota tavallinenkin ihminen halusi varmasti lukea. Taas alkoi tulla lukijakirjeitä, 
joissa kysyttiin, miksi lehdessä on niin paljon võron kieltä. Vaikka võron kieltä löytyi 
lehdestä aikaisemmin, ei sitä tarvinnut lukea. Nyt matkakertomus oli kaikkia kiinnostava 
asia ja se oli yhtäkkiä kielellä, joka monille lukijoille näytti oudolta ja vastenmieliseltä. 

Vuonna 2000 alkoi ilmestyä Uma Leht, ensimmäinen täysin võronkielinen sanoma-
lehti. Valtion avustuksella lehteä julkaisi Põlvan vironkielinen lehti Koit. Võrun 
vironkielisen lehden päätoimittaja (samanaikaisesti pääomistaja) piti kilpailua pahana. 
Võrumaa Teataja muutti heti asennettaan Võron instituuttia ja võron kansallista liikettä 
kohtaan. Nämä olivat nyt eräänlainen kavala seurakunta, joka tuhlaa valtion rahaa. Uu-
den kantansa mukaan Võrumaa Teataja ei julkaissut enää yhtään tekstiä võron kielellä. 

Myöskään Koitissa hyvä yhteistyö ei onnistunut Uman Lehden toimituksen ja lehden 
vanhan toimituksen kesken. Kun Tiia Allas julkaisi võronkielisen arvostelun Koitin kult-
tuurisivulla – koska kirjallisuuden tai teatterin arvostelu ei kuulu Uma Lehden tyyliin – 
päätoimittaja sanoi, että riittää jo nyt tätä võron kieltä, teillä on Uma Leht. Jakaminen 
„teidän“ ja „meidän“ ryhmiin aina vain jatkui, eikä syntynyt sellaista kaivattua me-hen-
keä, että võron kieli on osa paikallista yhteistä kulttuuria. 

Viime vuosina Võrumaan paikalliset sanomalehdet ovat olleet puristisempia kuin en-
nen. Uma Leht kääntää kaikki vironkieliset haastattelut võroksi, silloinkin kuin joku 
haastateltava ei tavallisesti puhu võroa. Saman tekee Võrumaa Teataja – kääntää puhu-
tun võron kielen kirjaviroon. Lehden toimitus on kyllä ymmärtänyt, että täytyy kirjoittaa 
vähemmän kaupungin hallituksen ongelmista ja enemmän maakunnan kylistä, mutta jos 
suora lainaus yhdeksänkymmenvuotiaan paikallisen naisen puheesta on kirjaviroa, se 



 102

näyttää aika oudolta. Vuosina 1998–2000 sama lehti käytti tällaisissa tapauksissa aina 
võron kieltä, mutta ei enää. 

Vanhan eteläviron kielen alueella ilmestyy vielä yksi sanomalehti, Valgan kaupungin 
ja maakunnan lehti Valgamaalane. Tässä lehdessä ei mikään ole muuttunut. Eteläviro on 
entiseen tapaan murteen asemassa. Valgamaalasessa ilmestyy jatkopakina, missä kerto-
jana on vanha yksinkertainen nainen ja kielenä satunnaisesti kirjoitettu paikallinen 
eteläviron murre, josta voi myös sanoa, että se on valgan kieltä. On sitäkin mukava lu-
kea! Võrumaalaiset ovat kuitenkin ylpeitä võron kielestään, eikä Võrussa olisi mahdol-
lista julkaista tämmöistä kieltä alentavaa pakinaa. Valittettavasti Võrun vironkielisessä 
lehdessä ei ole mahdollista julkaista mitään muuta, ei-kirjakielistä. 

Herääkin kysymys, minkälainen voisi olla vironkielisen sanomalehden kielipoli-
tiikka, jos osa lukijakunnasta ajattelee, että he ovat kaksikielisiä, mutta suurempi osa 
ehkä ajattelee, että võron kieli on vain yksi rekisteri heidän kokonaisesta äidinkieles-
tään? Paikallinen sanomalehti, joka on päättänyt, että nyt julkaistaan koko lehti vain 
kirjavirolla, koska tämä on Viron ainoa kirjakieli, ei käyttäydy odotuksenmukaisesti 
maakunnan asukkaita kohtaan. Toisaalta võron kielen menestys suullisessa ja myöskin 
kirjallisessa käytössä kasvattaa kansalaisten pelkoa siitä, että Võrumaalla voi tapahtua 
kirjakielen vaihto. Vaikka tällainen ajatus onkin naurettava, sanomalehtien kaksi selvästi 
erillään olevaa kieliympäristöä eivät ole sopusoinnussa võrulaisten monikerroksisen 
identiteetin kanssa.  

Auttaako võron kielen julistaminen viralliseksi paikkakunnan kieleksi kasvattamaan 
sen käyttöä vai tuoko se mukanaan segregaation kasvun? Minusta tämä on vakava kysy-
mys, koska usein virolaisilla on kielestään sellainen mielikuva, että ainoa oikea virolai-
sen kieli on säännönmukainen kirjakieli. 
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Võromaan kansan omakielinen Uma Leht 

Mariko Faster 

Võrumaa sijaitsee Etelä-Virossa, ja se koostuu historiallisesti kahdeksasta kirkkopitäjästä. 
Nämä pitäjät ovat nykyisin jakaantuneet pääasiallisesti kahteen maakuntaan, Võrun ja 
Põlvan maakuntaan, osittain myös Valgan ja Tarton maakuntaan. Tätä aluetta on noin 
4500 km², ja siellä puhutaan võron kieltä. Võron kieli on vanhan eteläviron kielen vahvin 
jälkeläinen. Muut eteläviron kielet ovat mulgin ja tarton kieli. Kielihistorian näkökul-
masta olisikin parasta puhua eteläviron kielen kolmesta murteesta. 

Võron kielen murteiden välinen ero taas ei ole niin suuri, että puhujat eivät ymmär-
täisi toisiaan. Eroja kuitenkin on, ja ne ovat enimmäkseen äänteellisiä ja sanastollisia. 
Kun eri alueiden ihmiset puhuvat keskenään, he eivät juurikaan kiinnitä huomiota eroihin 
tai eivät huomaa eroja ollenkaan. Kun jonkin murrealueen ihminen asuu toisella 
paikkakunnalla, hänen kielensä poikkeavuudet huomataan. Jotkut suhtautuvat eroihin 
huumorilla, jotkut taas toteavat, että taa olõ-i miiq kiil´ ’tämä ei ole meidän kieltämme’. 
Tällainen tilanne on suullisessa kielenkäyttötilanteessa vain ystävällistä pilkkaamista, 
mutta kun kielenkäytön erot ovat painettuina paperille, ne herättävät närkästystä ja 
syytöksiä, miksi ei käytetä «oikeaa» võron kieltä. 

«Oikean» kielen ongelma on ollut olemassa noin parikymmentä vuotta. Se tuli ilmi 
1980-luvun lopussa, kun võronkielisiä kirjoja alkoi ilmestyä ja alettiin puhua uuden 
võron kirjakielen luomisesta. Ongelma vain kasvoi, kun melkein jokaiseen kotiin alkoi 
tulla Uma Leht. 

Etelävironkielistä kirjallisuutta on kuitenkin ilmestynyt aikaisemminkin, pääasialli-
sesti 1700–1800-luvuilla ja 1900-luvun alkupuolella. Tuolloin kirjoista sai lukea tarton 
murteeseen pohjautuvia etelävironkielisiä juttuja. On mahdotonta sanoa nyt, miten võron-
kieliset ihmiset aikoinaan suhtautuivat eteläviroon kirjakielenä. 

Aikaisemmin ilmestyi etelävironkielinen sanomalehtikin Tarto maa rahwa Näddali-
Leht ’Tartonmaan kansan viikkolehti’. Se ilmestyi vuonna 1806 maaliskuusta joulukuu-
hun kerran viikossa. Samalla se oli myös Viron ensimmäinen ei-saksankielinen lehti. (Ks. 
TMRNL 1998.) Yksi sen toimittajista, Gustav Adoph Oldekop, asui Võrumaalla 
Põlvassa. Hän oli Põlvan kirkon pappi ja runoilija, joka osasi aika hyvin myös paikallista 
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kieltä. Eteläviron kieltä käytettiin 194 vuotta mediassa aika satunnaisesti (pääasiallisesti 
painetussa mediassa), usein myös kielteisesti (ks. Saar 2005). 

Vuonna 1998 Võron instituutti teki tutkimuksen, jossa 600 ihmiseltä kysyttiin, lukisi-
vatko he võronkielisiä artikkeleita, kuuntelisivatko omakielisiä radio-ohjelmia ja 
katselisivatko omakielisiä tv-ohjelmia, pitäisikö yleensä olla omakielinen tv- ja/tai 
radiokanava ym. Lisäksi kysyttiin vastanneiden sosiaalista taustaa, identiteettiä, paikalli-
sen kielen osaamista ja käyttöä sekä Võrumaalla asuvien ihmisten yleistä mediakulutusta. 
Tutkimuksessa selvisi, että võronkielisen median olemassaolo on paikallisille melko tär-
keää: kolmasosa vastanneista lukisi aina võronkielisiä artikkeleita, kuuntelisi omakielisiä 
radio-ohjelmia ja katselisi tv-ohjelmia, 60–80 % tekisi näitä silloin tällöin. Paikallisen 
kielen osaaminen on tietysti tärkeää, mutta võronkielistä mediaa seuraisivat myös 
vironkieliset (Harju 2000: 105–121). 

Siksi alettiin tehdä työtä võronkielisen lehden perustamiseksi. 1. elokuuta vuonna 
2000 ilmestyikin võronkielisen Uma Lehden – ’Oman Lehden’ – ensimmäinen numero. 
Vuosina 2000–2004 kerran kuukaudessa ilmestyi mustavalkoinen, neljäsivuinen, A3-
kokoinen täysin võronkielinen lehti. Uma Lehden toimitus työskenteli Põlvan 
maakuntalehden Koitin yhteydessä Põlvassa. 

Vuosi 2004 toi muutoksia. Uma Leht itsenäistyi ja muutti Põlvasta Võruun. Lehden 
julkaiseminen tuli myös halvemmaksi. Lehti alkoi ilmestyä joka toinen viikko eli vuo-
dessa 26 numeroa. Lehti ilmestyy tavallisesti kaksi kertaa kuussa, mutta kahtena kuukau-
tena se ilmestyy kolme kertaa. 

Suurimmaksi osaksi lehteä luetaan historiallisen Võrumaan maaseutualueilla, mutta 
myös kaupungeissa. Lehteä painetaan noin 10 000 kappaletta. Keskimäärin yhtä lehteä 
perheissä lukee 2,3 ihmistä, kokonaisuudessaan yli 32 000 ihmistä (UL nro 11 (77), 
lehekuu 24. päiv 2005: 2). Lehteä jaetaan suoraan perheisiin, joihin on tilattu jokin muu 
paikallinen tai yleisvirolainen lehti. Periaatteessa Uma Leht tulee kotiin niin kuin mainos. 
Se on paikallisille Võrumaalla asuville ihmisille ilmainen. Kuitenkin lehteä voi myös 
tilata erillisenä, ja tätä mahdollisuutta käyttävät enemmän muualla Virossa asuvat 
syntyperäiset võrolaiset. Uma Lehdellä on yli 120 tilajaa. Lehteä voi ostaa lehtipisteistä 
Tartossa ja Tallinnassa sekä Etelä-Virossa. Ostettaessa kappale maksaa 5 Viron kruunua 
eli 32 eurosenttiä. Lisäksi www.umaleht.ee -verkkosivulta voi lukea lehden juttuja.  

Rahaa lehden julkaisemiseen antaa Viron valtio kulttuuriministeriön eteläviron ohjel-
man kautta. Vuonna 2005 on 26 lehtinumeron julkaisemiseen annettu noin 700 000 Viron 
kruunua eli 44 872 euroa. Rahaa tulee hieman myös tilauksista, myynnistä, mainoksista 
ja ilmoituksista.  

Uma Lehdessä painetaan jonkin verran mainoksia ja ilmoituksia. Kaikki mainokset ja 
ilmoitukset, jotka ovat ilmestyneet lehdessä viiden vuoden aikana, on tarjottu Uma 
Lehdelle; toimitus ei ole aktiivisesti niitä kysynyt. Periaatteessa Uma Lehden toimittajat 
eivät ole mainosten julkaisemista vastaan. Tietenkin toimitus voisi etsiä ja kysellä enem-
män mainoksia saadakseen tällä tavalla enemmän rahaa, mutta toisaalta tämä on vähän 
arveluttavaa lehden pienen koon ja mainosten sisällön takia. Esimerkki tästä löytyy vuo-
den 2003 marraskuun numerosta: eräs Viron alkoholintuottaja tilasi Uma Lehdeltä 
alkoholimainoksen. Viron mainoslain mukaan sanomalehden ulkosivuilla ei voi olla 
alkoholimainoksia. Lehdellä on vain neljä sivua, ja niin mainos täytyi panna sivulle 3 eli 
lähes luetuimman sivun näkyvimmälle paikalle juuri sellaisten juttujen viereen, joissa 
puhutaan lapsiaan yksin kasvattavista isistä. 



 105

Uma Lehden toimituksessa työskentelee vakituisesti yksi työntekijä – päätoimittaja 
Ülle Harju; palkkalistalla ovat myös apulaistoimittaja ja kielitoimittaja. Lehti taitetaan 
toimituksessa ja viedään kalvoilla kirjapainoon. Uma Lehdessä yritetään kirjoittaa aina 
myönteisesti, käyttää kansanomaista kieltä ja kansanomaista lähestymistapaa. 

Uma Lehdellä on paljon vakituisia kirjeenvaihtajia, jotka tekevät ehdotuksia, mistä 
voisi kirjoittaa, ja kirjoittavat itsekin. Vielä parempi on, kun myös uusilta lukijoilta saa-
puu erilaisia pikkujuttuja, vitsejä, runoja ja muuta. Artikkeleista kolmasosan kirjoittavat 
ihmiset, jotka eivät kuulu toimitukseen. Lapsille tarkoitetuilla tehtävillä on tärkeä osa 
võron kielen opetuksessa. Isompien vironkielisten sanomalehtien toimittajat lukevat Uma 
Lehteä huolellisesti ja etsivät siitä uusia teemoja. Uma Leht on lähellä kansaa, ja kaikki 
tämä kertoo lehden ja lukijakunnan välisestä hyvästä kommunikaatiosta.  

Lehden ensimmäinen sivu on uutissivu. Siinä on pääuutinen jostakin erittäin tärkeästä 
asiasta tai ongelmasta, lisäksi vielä yksi vähän lyhyempi tärkeä uutinen sekä pari-kolme 
erittäin lyhyttä uutista. Pääasiassa uutiset koskevat paikallista elämää tai jotakin yleistä 
ongelmaa tarkastellaan paikallisesta näkökulmasta. Harvoin uutisia on muualta Virosta tai 
ulkomailta. Ehkä ulkomaiden uutisia pitäisi olla enemmänkin pienessä omakielisessä 
lehdessä, jotta kielen käyttöala laajenisi. Näin lukijat saisivat lukea omalla kielellään 
muustakin kuin vain omaa maata koskevista asioista. 

Uma Lehden toisella sivulla on pääkirjoitus, mielipidekirjoitus, kirjallisuuspalsta ja 
Võrumaalla asuvien tai Võrumaalta kotoisin olevien tärkeiden ihmisten haastattelu. 
Aikaisemmin on toisella sivulla ollut kaksikin mielipidekirjoitusta, lyhyt kysely useille 
ihmisille eri kylistä tai yksi kysymys, johon on liittynyt pitempi vastaus. Ajoittain anne-
taan lukijoille Uma Internetin otsikossa verkkosivujen osoitteita, joista löytyy jotakin 
võrulaisia tai Võrumaata koskevaa. 

Kolmas sivu kertoo elämästä yleensä. Siellä on tavallisesti 2–3 isoa juttua ja pari ly-
hyttä juttua. Toinen isompi juttu kertoo jonkun võrulaisen elämästä, toinen jostakin 
muusta kiinnostavasta asiasta, esimerkiksi musiikkiyhtyeistä, räsymattojen kutomisesta, 
metsän istuttamisesta, erilaisten museoiden tehtävistä, Võrumaan ruoista, ruukkutehtaasta 
ja muusta. Sivun ulkoreunassa pitkällä palstalla on tavallisesti kaksi lyhyttä kirjoitusta. 
Ensimmäisen otsikko on Esimuudu, joka tarkoittaa ’erikoinen, ihmeellinen’. Tämä ot-
sikko vaihtelee Innembi ’ennemmin, aikaisemmin’, Aholämmi ’uuninlämmin’ tai Ands´ak 
’kummallinen, omituinen’ -otsikkoiden kanssa. Innembi-otsikko kertoo joistakin van-
hoista historiallisista asioista ja tapahtumisista, Aholämmi-otsikon alla tutustutaan uusiin 
võrunkielisiin kirjoihin, levyihin, näyttelyihin tai lavastuksiin. Pieni kiinnostava otsikko 
on Kagahii, suomeksi ehkä ’katso(pa)s!, kas kummaa!’, jossa on kuva ja lyhyt juttu josta-
kin kummallisesta, mutta kuitenkin käytettävästä ja hyödyllisestä asiasta.  

Neljäs sivu koostuu yhdestä pitemmästä hauskasta jutusta, jota varten on taiteilija 
piirtänyt kuvan. Tällä paikalla on ollut myös muistokirjoituksia, elokuvan arvostelu, 
vaalimainoksia, juttuja lapsista, pitempiä lukijoiden lähettämiä juttuja sekä muuta. Kirjai-
lija Olavi Ruitlane kirjoittaa omilla palstoillaan ajankohtaisista asioista vitsikkäällä tyylil-
lään. Muitakin lyhyitä vitsejä löytyy sivulta 4. Joka numerossa ilmestyy lapsille tarkoi-
tettu tehtävä. Joskus sivulla 4 on myös ilmoituksia, mainoksia, sanaristikko, erilaisia neu-
voja ja jopa omakielinen alkuperäinen sarjakuva. Neljännen sivun sisältö vaihtelee nume-
rosta toiseen.  

Tuoreet tiedot lehden lukijoista sekä muusta lehteä koskevasta on saatu huhtikuussa 
2005 sosiologisen tutkimusyritys Saar Pollin tekemästä tutkimuksesta (UL nro 11(77), 
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lehekuu 24. päiv 2005: 2). Sitä varten haastateltiin 400 Põlvan ja Võrun maakunnan asu-
kasta puhelimitse. Haastateltavien valinnan tuli olla edustava. 

Uma Lehteä lukee Võrun maakunnassa 60 %, ja Põlvan maakunnassa 40 % vastan-
neista. Heistä 61 % asuu maalla. Lukijoista 55 % on naisia, 45 % miehiä. Eniten Uma 
Leht kiinnostaa vanhempia ihmisiä (60-vuotiaat ja yli), heistä 32 % lukee lehteä, mutta 
myös 23 % nuoremmista (15–29-vuotiaita). Keski-ikäisiä lehti kiinnostaa vähinten: vain 
15% 30–39, 40–49, 50–59-vuotiaista. Melkein puolella lehden lukijoilla on 
ammattikoulutus, korkeakoulutus 17 %:lla, toisilla on jonkinlainen muu koulutus. 58 % 
vastanneista sanoo olevansa võrolainen ja 8 % setukainen, mutta kiinnostavinta on, että 
34 % lukijoista sanoo, ettei ole kumpikaan. 

Vanhempien ihmisten suuri kiinnostus Uma Lehteä kohtaan riippuu varmasti kielen 
hyvästä osaamisesta. Nuorimman joukon kiinnostus voi riippua ehkä osittain 
kouluopetuksesta ja osittain myös võron kielen tarjoamista vaihtoehtoista. Keski-ikäiset 
ovat se sukupolvi, jota koulussa kiellettiin puhumasta omaa kieltään, ja heidän oli pakko 
opiskella «oikeaa» kieltä. Toisaalta keski-ikäisillä on paljon muutakin tekemistä. 

Uma Leht kirjoittaa kuitenkin enemmän keski-ikäisistä, ei lapsista tai yli 60-vuoti-
aista. Tämä on osittain toimituksen valinta: ei ole haluttu kirjoittaa vain vanhuksista, eikä 
ole haluttu olla vain «eläkeläisten lehti». Toimitus on kuitenkin saanut suoraa lämmintä 
palautetta juuri eläkeläisiltä (lukijakirjeitä, juttuja, runoja ym.) ja lapsilta (lastentehtävien 
vastauksia ja juttuja). Enemmän esillä ovat miehet (miehistä kertovia artikkeleita on 60 % 
ja naisista 40 %), niin kuin luultavasti koko Viron mediassa. Toisaalta miehet osaavat 
naisia paremmin võron kieltä, käyttävät sitä usein ja opettavat sitä pojillekin. (Koreinik 
2005). 

Vain 20 % lukijoista sanoo, että Uma Lehteä on helppo lukea, 50 % pärjää aika hyvin, 
26 %:lla on melko vaikea lukea ja 5 % ei ymmärrä juttuja olleenkaan. Vaikeuksien syyksi 
yli puolet vastanneista mainitsevat uuden kirjoitusjärjestelmän; 41 % sanoo syyksi, ettei-
vät ole tottuneet võronkielisen tekstin lukemiseen ja 7 %:lla on muu syy. 

Vuosilla 2000–2002 Uma Lehdessä kirjoitettiin ns. uudella kirjoitusjärjestelmällä, 
jossa käytetään vieraita kirjaimia, esim. läteq ’lähde’, mõtsaq ’metsät’, puuq ’puut’, 
olnuq ’ollut’, hernegaq ’herneen kanssa (komitatiivi)’, syna ’sana’, kynõlõma ’puhumaan’ 
yms.), mutta vuoden 2003 alussa Uma Leht päätti osoittaa myötämielisyyttä lukijoilleen 
ja luopua uudesta tarkemmasta kirjoitusjärjestelmästä. Tästä ei luovuttu kuitenkaan 
lastentehtävässä, koska juuri sitä kirjoitusjärjestelmää lapset opiskelevat kouluissa. Uu-
della kirjoitusjärjestelmällä julkaistaan myös toimituksen ulkopuolisten kirjoittajien jut-
tuja, jos he haluavat sitä. 

Tästä kirjoitusjärjestelmästä luopuminen, jossa käytetään q- ja y-äänteitä, oli vaikea 
päätös. Oli paljon erimielisyyttä monien ihmisten kanssa. Toimitus ei väitä, että tarkempi 
kirjoitustapa on huono, mutta yksinkertaisesti Uma Lehden lukijat eivät olleet valmiita 
erilaiseen kirjoitustapaan. Kuitenkin on sanottava, että Uma Leht ei ole katunut päätös-
tään. Toimitus on saanut paljon hyvää palautetta tästä asiasta juuri tavallisilta ihmisiltä, 
jotka sanovat, että nyt on lehteä helpompi lukea. 

Toinen asia, joka ärsyttää Uma Lehden lukijoita, ovat Itä- ja Länsi-Võrumaan väliset 
kielenkäytön erot. Erityisesti Länsi-Võrumaan ihmiset ovat kielellisesti herkkätunteisia. 

Vanhoille ihmisille on lukeminen vaikeaa. Toimituksen jäsenille on kerrottu, että Uma 
Lehden ilmestyspäivänä kylän asukkaat kokoontuvat siihen taloon, jossa osataan lukea, ja 
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sitten Uma Lehteä luetaan kovalla äänellä kaikille. Tai tullaan mummon luo ja sitten 
mummo lukee lehteä kaikille, selittää oudot sanat ja tehdään yhdessä lastentehtävä. 

Võronkielistä sanomalehteä luetaan niin kuin muitakin sanomalehtiä: puolet vastan-
neista lukevat sitä, mikä kiinnostaa, joka viides katselee kuvia ja otsikoita, lukee vitsejä ja 
297 vastanneesta 26 % lukee läpi koko lehden. 

Jos verrataan, kuinka moni lukee kirjoja võron kielellä, sitten heitä on vain 16 % 
400:sta. Virossa tunnettu sosiologi Andrus Saar arvelee, että kirjoja luetaan siksi niin vä-
hän, koska ihmisten on vaikea lukea võronkielistä tekstiä. Jos lukutaito ei kehity, ei luki-
joille ole võronkielisistä kirjoista mitään hyötyä, eikä lukijoiden määrä nouse. Lukutaito 
paranee kuitenkin vain lukemalla, ja sitä Uma Leht tarjoaakin. Uma Lehteä lukee 74 % 
400:sta. (Uma Leht nro 11 (77), lehekuu 24. päiv 2005: 2.) Võron kielen opettajilla onkin 
suuri tehtävä opettaa lapset lukemaan. 

Eniten Uma Lehden lukijoita kiinnostavat omakieliset vitsit; niitä lukee melkein aina 
67 % ja joskus 23 %, hyvien neuvojen palstaa lukee melkein aina 61 % ja joskus 29 %, ja 
uutisia lukee melkein aina 57 % ja joskus 30 %. Tärkeänä pidetään säätiedotusta, 
haastatteluja, lukijoiden kirjoja ja Olavi Ruitlasen kolumnia. Olavi Ruitlasen jutuista 
jokaisella on oma vahva käsityksensä: on heitä, jotka kovasti pitävät niistä, ja heitä, jotka 
eivät yleensä pidä. Jutuista pitävät eniten miehet. Melkein yhtä paljon (37–33%) luetaan 
Esimuudu, Innembi ja Kagahii -otsikoista, sarjakuvaa, kolmannen sivun pitkiä juttuja ja 
mielipidekirjoituksia. Vähiten luetaan uusien kirjojen arvosteluja, lastennurkkaa ja 
sanaristikkoa. 

Kyselyyn vastasi 104 ihmistä, ja heistä vastasivat vain ne, jotka eivät olleet viimeisen 
kolmen kuukauden aikana lukeneet Uma Lehteä. Kaikilla oli mahdollisuus antaa monta 
vastausta tähän kyselyyn, niin että prosentti on isompi kuin 100. Tavallisin vastaus oli, 
että ei kiinnosta (30 %), 21 % ei ymmärrä tai ei osaa lukea võron kieltä, 21 %:lle ei tule 
enää Uma Leht postilaatikkoon ja 17 % ei tiedä tämän lehden olemassaolosta. Monilla 
heräsi kyselyn jälkeen kiinnostus lehteä kohtaan. 7 % vastasi, ettei kiinnosta, koska on 
vaikea lukea. 4 %:lla ei ole aikaa lukemiseen. Vielä syiksi mainittiin huono näkö (3 %), 
rahan puute (2 %), muualta kotoisin oleminen (2 %) ja se, ettei pidetä kielestä (1 %). 

Uma Leht on viisi vuotta pääasiassa valtion rahoilla ilmestynyt lehti. Uma Lehteä lu-
kee joka kerta yli 32 000 ihmistä, ja se on ilmaislehti Võrumaalla asuville. Saar Pollin 
tutkimuksesta selvisi myös se, että jos Uma Leht ei olisi ilmaislehti, 297:stä sitä tilaisi 
varmasti 38 %, 39 % ei tilaisi lehteä, 20 % ei osaa sanoa ja 3 % tilaa lehteä jo tällä het-
kellä. Ihmiset ovat hyväksyneet lehden ja alkaneet kirjoittaa myös itse lehteen. Yhteenve-
tona haluaisin siteerata 68-vuotiasta Uma Lehden lukijaa Aavoa, joka kirjoitti toimituk-
selle: ”Minulle on Uma Lehden ilmestyspäivä kuin kirkossakäynti – se puhdistaa sielua!” 
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Lehte lugõ üle 32 000 inemise.  



Livonian language in the media 

Valts Ernštreits 

Active use for communication is the one of the preconditions for the survival of 
languages, particularly small ones. In the Livonian language this principle is illustrated 
by the maxim Mēg rõkāndõm līvõ kīelkõks “We speak with the help of the Livonian 
language”, which illustrates the function of language as a means of communication. 

People who traditionally live in closed communities experience communications 
through everyday contacts. However, after the industrial revolution of the 19th century, 
the attaiment of personal freedom and freedom to travel as well as the rapid development 
of cities, compact territories could no longer remain isolated from the influence of other 
languages. 

The two world wars and the political events in Europe in the 20th century led to 
depopulation, movement of the labour force and consequent assimilation processes in 
many European countries. Globalization in the second half of the 20th century also 
created significant complications for the existence and preservation of less-used 
languages. Actually, in the Europe of the 20th and 21st centuries, the usage of a language 
in an enclosed territory is no longer sufficient for its preservation, because the existence 
and artificial preservation of such isolated areas is virtually impossible in the modern 
world. 

In this situation, an important role in communication and language development is 
played by the media, whose principles are also products of the 19th century industrial and 
20th century technological revolutions. 

Livonian mass media 

Less-used languages have additional problems associated with the creation of 
publications or mass media outlets. The chief difficulty is usually that the number of 
readers is inadequate to allow, for example, newspapers to recoup investments and to be 
published regularly and at a high standard. There is often also a need for investment and 
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assistance from external sources, especially technologies and other assisting resources. 
For these reasons, the main keywords in the Livonian media are optimal solutions, 
economically efficient operations and the employment of modern principles and 
technology. Furthermore, each new publication or medium has also directly marked a 
new stage in the development of the Livonian literary language. 

First Livonian Primer 

The rise of Livonian media dates back to the summer of 1920, when Lauri Kettunen, 
Professor of Finnic Languages, and student Oskar Loorits from the University of Tartu 
made their first expedition to Livonians. Visiting Livonian villages, they discovered that 
Livonians were threatened by very rapid linguistic assimilation. This motivated them to 
start what Kettunen later described as “the courageous work of saving Livonians” 
(Kettunen 1948: 141, Blumberga 2002: 119). Following discussions with local Livonians, 
a decision was made to start work on the publication of a text in Livonian. 

Immediately after the 1920 expedition by Kettunen and Loorits, the Tartu Academic 
Native Language Society (Akadeemiline Emakeele Selts) program was expanded to 
include spiritual and material assistance to Livonians. Its first accomplishment was the 
First Livonian Primer (Kettunen, Loorits 1921) published by the society in Tartu in 1921. 
It was officially jointly authored by Kettunen and Loorits, although Loorits actually 
produced it alone (Kettunen 1948: 144–145; Blumberga 2002: 134). This book was the 
first secular collection of texts in Livonian, and its creation laid the foundations for the 
Livonian literary language and orthography, which, after many adjustments, is still used 
today. (Damberg, 1978: 75; 1995: 7)  

The First Livonian Primer was created from materials collected during the 1920 
expedition by Kettunen and Loorits. It is essentially a collection of various texts – poems, 
folklore samples, recollections and descriptions – which is structurally more similar to an 
anthology or a periodical publication than a consciously developed primer with specially 
selected and written texts. It is obvious that, during the preparation of the book, most 
attention was paid to the development of Livonian orthography, simultaneously 
optimizing the editor’s work and utilizing the already extant texts collected during the 
expedition. In order to minimize the technical problems associated with printing, the 
special symbols of the new Livonian orthography and the associated printing costs, the 
book is a facsimile publication from a typewritten (not typeset) mockup. 

The newspaper Līvli  

The first sample issue of the monthly Līvli had a circulation of 500 copies and was 
published at Christmas in 1931. Initially, the monthly was published in Jelgava but later, 
in the autumn of 1933, the editorial office moved to Irē (Mazirbe). Throughout this 
period the monthly’s unofficial publisher and fund-raiser was the Helsinki Academic 
Fraternal People’s Club (Helsingin Akateeminen Heimoklubi) (Blumberga 2002: 165). 
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The newspaper was printed by composing the pages on a typewriter and running them 
on a multigraph, a precursor of modern copying machines. This technology meant that 
money could be saved compared to printwork, which even today is quite an expensive 
process. The typewriter and the multigraph were gifts from the Finnish Cooperative 
Central Trading Union (Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta or SOK) (Blumberga 
2002: 166), but the preparation of the paper itself was mostly in the hands of Livonians – 
the editors August Štāler (1931–1933) and Kōrli Stalte (1933–1939) and the assistants 
Pētõr Damberg, Hilda Grīva, Alis Gūtman and Margaret Stalte. 

Before the newspaper came out, only seven books had been published in the new 
Livonian orthography, and the first appearance of a regular periodical in the Livonian 
language clearly indicated, even before its publication, the need to finalize the 
orthography in order and to resolve language regulation issues. For the needs of the 
newspaper, the existing orthography had several new letters added to it, and active work 
was started on developing the rules of the Livonian language. 

In the regulated language used in the newspaper, the Latvian prefixes were almost 
completely dropped, the usage of the historical “abesiv” was revived, and new concepts 
were created (Damberg 1995: 9–10). Unlike the previously minimal number of 
publications mostly with texts of narrow linguistic usage (i.e. poetry, folklore, texts on 
everyday subjects), the language used in the newspaper had to encompass a wide variety 
of subjects, ranging from legalistic texts (the Livonian Union’s articles of incorporation) 
to articles covering current economics and politics. The newspaper therefore continues to 
be one of the biggest collections of Livonian texts and, undoubtedly, an important source 
of Livonian neologisms. 

The newspaper encountered various financial and other difficulties, but came out until 
August 1939 when the last Līvli issue was published. (By that time, a total of 69 monthly 
issues had been published). There was a long break in publishing from October 1934 till 
June 1935 because of the censorship requirement that the texts should be translated into 
Latvian before publication. This requirement was only cancelled in early 1937. However, 
the fact that the last issue of Līvli came out in August 1939 was obviously influenced by 
the repatriation of the editor and publisher to Germany. There is information that, in May 
1940, the Estonian organization Fenno-Ugria had decided to continue publishing Līvli. 
Unfortunately, this plan was not realized (Blumberga 2002: 171). 

Calendars published by the Livonian Friendship Society of Latvia 

The Livonian Friendship Society of Latvia (LFSL) was founded in Riga in 1932. Its 
secretary, a student of German philology named Laimonis Rudzītis, studied Livonian 
under one of the Livonian language teachers of that time, Maŗt Lepste of Lielirbe. 
Therefore, both the spoken and the written Livonian dialects were used by Laimonis 
Rudzītis3. Under his guidance LFSL published two calendars – Rāndalist ājgarāntõz 

                                                           
3 The Livonian literary language is based on the eastern vernacular of the Kurseme dialect of 
Livonian. There were three objective reasons for this selection: there have always been a greater 
number of speakers of the eastern vernacular, its speakers inhabited a geographically wider area, 
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1933. ājgastõn (Ājgarāntõz 1932) and Līvõd Rāndalist ājgarāntõz 1934. ājgastõn 
(Ājgarāntõz 1933), which were written in the Īra (Lielirbe) village vernacular (Damberg 
1995: 10). 

In the calendar Laimonis Rudzītis writes: “Livonians do not yet have a universally 
recognized orthography and the “craftsmen” of the language have been passed the ball. 
Everybody, even those who can’t sign their own name without making mistakes, 
considers himself to be not only an important worker for a nation, but also a specialist in 
language, the result being that there are around 6-8 unrecognized orthographies on the 
Livonian coast. This must surely be a record if we consider that there are only around 
2,500 Livonians!” (Ājgarāntõz 1933: 89). But in spite of this assertion, and in 
collaboration with various consultants, he developed a completely new orthography for 
the Livonian language. This was a justified move and an improvement on the other 
versions in that it reflected the Livonian pronunciation, but it was nevertheless so 
complex and inconvenient that it can only be found in the calendars published by LFSL 
and never gained wider usage. 

Both calendars consist of two sections. The calendar includes information about red 
letter days (both official holidays of the Republic of Latvia and Ortodox and Jewish 
holidays), hunting and fishing prohibition periods, postal rates, market days in the 
Kurzeme districts, and formulas and tables for converting weights and measures, i.e. 
practical information that would have been useful for households of that period, and 
which may possibly have been intended to make the calendars more popular among the 
readers. The calendars also provided Livonian personal names (mostly new creations). 
The second sections included articles about Livonians and topics of current interest in 
both Livonian and Latvian.  

The calendar for 1934 (Ājgarāntõz 1933) is also notable for being the first (and only) 
publication in Livonian that included advertisements (cigarettes, fishing nets, the 
newspaper Līvli, etc), which obviously helped the calendar to recoup its expenses. 
However, despite these measures, the publication of the calendar was not continued, and 
the remained LFSL’s sole publications. 

Revived Līvli and Livonian Yearbooks 

In August 1992 after the creation of Līvõd Rānda, the Specially Protected State Livonian 
Cultural-Historical Territory, the revived monthly Līvli began to be published under its 
auspices, continuing the traditions of the 1930s publication. On the other hand, the 
tradition of the calendars published by LFSL has been continued in the Livonian 
yearbooks/calendars published since 1991, which initially even duplicated the 
information in the 1932 and 1933 calendars about red letter days, Livonian personal 
names and domestic information of importance to fishermen.  

                                                                                                                                                
and after World War I the easterners were more active participants in Livonian cultural life and the 
in nurturing of the Livonian language. But everyone wants to defend their own patch, and Maŗt 
Lepste therefore remained faithful to his own vernacular, and together with Laimonis Rudzītis, 
wanted to develop it into the Livonian literary language. 
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Both of these publications are primarily in Latvian, but also contain a few texts in 
Livonian (with a translation into Latvian)4. These include Livonian language lessons 
composed by Tōnu Karma and published in Līvli. However, compared with the 1930s 
publications, these Livonian texts serve more as linguistic samples than for purposes of 
communication. Up to 2005, a total of 70 issues of the revived Līvli periodical have been 
published as well as 14 yearbooks/calendars.  

Õvā  

An unusual place amongst Livonian periodicals is held by the magazine Õvā, which was 
published by the Livonian Cultural Centre from 1994 to 1995. Although only three issues 
of the magazine came out, it was the only periodical entirely in the Livonian language 
since 1939.  

The idea for such a magazine came from the magazine Baltsvluchten published in the 
Netherlands, which presents the Baltic culture to the Dutch. This newspaper was laid out 
on a computer, copied mechanically and stapled. This technology allows the production 
of a newspaper with very small print runs (which would be very expensive using offset 
printing) under “home conditions”. This was how the issues of Õvā were produced, with 
its creators conducting the whole technical process themselves, from collecting, editing 
and laying out the texts right through to stapling the finished copies. 

Parallel to Līvli in its time, the magazine’s task was to offer readers texts in the 
Livonian language covering a wide range of topics from literature to book reviews and 
scientific articles, if possible using newly authored, previously unpublished work. Before 
the production of the magazine commenced, Livonian language specialists were 
consulted on the orthography to be used, so that the magazine would be consistent and 
easily understandable to the small group of readers. However, work on this publication 
stopped after its third (March 1995) issue had come out, mainly due to economic 
considerations, the small number of readers and problems with the rules of the Livonian 
language. 

Radio, television, Internet 

The development of technology in the 20th century led to the emergence of new mass 
media – radio, television and Internet. However, the Livonian language has not been 
especially popular in these media. There have never been television broadcasts in 
Livonian because of the extremely limited number of viewers and the very high costs of 
producing a TV program. On TV, the Livonian language has been heard mainly as 
language samples in documentaries about Livonians.  

                                                           
4The only issue of the revived newspaper Līvli completely in Livonian was the 1993 supplement 
Līvli +, produced in collaboration with the Nordic Council in Latvia. It was devoted to a tour of 
Latvia by a group of writers from the Nordic countries.  
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Since 1990, Radio Latvia has been broadcasting a program called “Walking in the 
land of Livonians”5, but here too the Livonian language has only been used as samples 
rather than having a communicating role. It is a similar story with the Internet, where 
several homepages devoted to Livonian subjects can be found6 (for the most part not in 
Livonian). However, none of them can be considered a periodical. The only exceptions 
on the Internet are two subscribers’ lists – Livod and Veggilil – but even these, though 
devoted to Livonian topics, do not use Livonian as a means of communication. 

In conclusion 

Although at the present, the Internet is not a popular venue for publishing Livonian 
language materials and communication in Livonian, it is the mass media format with the 
greatest potential, thanks to its low maintenance and production costs and broad access. 
Naturally, the Internet also has its own characteristic problems for small languages (such 
as the special Livonian letters), but it is likely that, as technologies develop, these will 
disappear. 

Modern technologies have always been one of the main trump cards for less-used 
languages, because they can, at least partially, circumvent acute funding shortages. In the 
case of Livonian the employment of such technologies can be seen in the usage of 
existing texts to create a publication (the First Livonian Primer), the multigraph 
(advanced equipment in its time) for printing the newspaper Līvli in the 1930s, attracting 
advertisers (the 1934 calendar) and the production of a newspaper through widely 
employed but untraditional methods (Õvā). It can only be hoped that the new 
technologies will give another spur to the development of Livonian periodicals. 
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Fig. 1. The First Livonian Primer (front cover) 
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Fig. 2. The First Livonian primer (page). 
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Fig. 3. The Newspaper Līvli in 1936. 

Fig. 4. The first issue of revived Līvli in 1992. 
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Fig. 5. Calendars published by the Livonian Friendship Society of Latvia (cover). 

Fig. 6. Calendars published by the Livonian friendship Society of Latvia (page). 
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Fig. 7. The first issue of the revived Livonian Yearbook (cover). 
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