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Abstract

This thesis for the doctor’s degree investigates what kinds of language narratives build up the
identity of those intellectuals (writers, editors and teachers, for instance) belonging to an ethnic
minority who actively and regularly use their minority language. The present research differs from
the main stream of minority research, which nowadays often focuses on multilingualism.

On the basis of their written texts, the object of this comparison are three North Fennoscandian
minorities: Meänkieli, Kven and Sámi, as well as two Hungarian minorities living in Romania: the
Transilvanian Hungarians and the Csángós. The research focuses upon their use of the language,
their approach to it, as well as the social and cultural factors that affect them. Particular focus is
laid upon the Meänkieli language and Bengt Pohjanen’s work.

The thesis contains an introductory study and five – previously already published – peer-
reviewed studies. The research material consists of printed media- and literary texts, being
analysed in the context of the minority language- and cultural policy. The sources are examined
within the framework of three theories: narrative research, discourse analysis and language
ideology research. As the research method is concerned, it uses the method of socially
contextualizing close reading.

As their political, historical and cultural background is concerned, the examined minorities
differ a lot, as do their language narratives. As the most important common narratives, the
followings can be mentioned: without knowing your own minority language the essence of your
own culture cannot be understood; multilingualism means profuseness, still your own minority
language should have a special place as part of your cultural legacy; many a time, school is the
place of language loss; there often is a close connection between religion and language; the
awareness of the importance of your own languge helps in preserving, revitalizing and further
developing the language.

The borders of language and culture are differently determined in Romania and North
Fennoscandia. The Transilvanian Hungarians emphasise in their narratives the community of their
language and culture with the Hungarian language and culture in Hungary. In the case of Csángós
the situation is a bit more complex, while the Meänkieli and Kven narratives do not identify with
the Finnish language and culture. Even using their own mother tongue is not natural in the case of
Csángós and North Fennoscandians, while in the case of Transilvanian Hungarians it generally is.
The research also concludes that there is a surprising number of similarities in the language
narratives of the Transilvanian Hungarians and those of Bengt Pohjanen.

Keywords: Csángó, discourse analysis, identity, Kven, language ideology research,
Meänkieli, minority languages, narrative research, Sámi, Transilvanian Hungarian
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Tiivistelmä

Tässä väitöskirjassa tutkitaan, millaiset kielinarratiivit rakentavat sellaisten kielellisiin ja etni-
siin vähemmistöihin kuuluvien oppineiden (esim. kirjailijoiden, toimittajien ja opettajien) identi-
teettiä, jotka käyttävät aktiivisesti ja ohjelmallisesti omaa vähemmistökieltään. Tutkimus poik-
keaa näin vähemmistökielitutkimuksen valtavirrasta, jossa usein nykyään keskitytään monikieli-
syysnäkökulmaan.

Vertailun kohteena on kolmen Pohjois-Fennoskandian vähemmistön eli meänkielisten, kvee-
nien ja saamelaisten sekä kahden Romanian unkarinkielisen vähemmistön eli transilvanianunka-
rilaisten ja csángójen kirjoitettuja tekstejä. Tutkimuksessa keskitytään analysoimaan kielen käyt-
töä ja suhtautumista kieleen sekä niihin vaikuttaneita yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä.
Tutkimuksessa muita keskeisemmässä asemassa on meänkieli ja Bengt Pohjasen tuotanto.

Väitöskirja koostuu johdannosta ja viidestä aiemmin julkaistusta referee-artikkelista. Aineis-
tona on painettuja media- ja kaunokirjallisia tekstejä, joita analysoidaan suhteessa vähemmistö-
jen kielipoliittiseen ja kulttuuriseen kontekstiin. Kolmena teoreettisena lähtökohtana on narratii-
vitutkimus, diskurssintutkimus ja kieli-ideologioiden tutkimus. Menetelmä on yhteiskunnallises-
ti kontekstualisoivaa lähilukua, teemoittelua, ryhmittelyä ja abstrahointia.

Vertaillut vähemmistöt ovat poliittiselta, historialliselta ja kulttuuriselta taustaltaan hyvin eri-
laisia, ja siksi niiden kielinarratiivit ovat myös monenlaisia. Keskeisimpinä yhteisinä kertomuk-
sina voidaan kuitenkin mainita seuraavat: ilman omaa vähemmistökieltä ei voi ymmärtää oman
kulttuurin ydintä; monikielisyys on rikkautta, mutta omalle vähemmistökielelle pitää omistaa
erityinen paikka osana kulttuuriperintöä; koulu toimii usein kielen menettämisen paikkana; kie-
lellä ja uskonnolla on usein vahva sidos; tietoisuus oman kielen merkityksestä kulttuurissa tukee
kielen elvyttämistä, säilyttämistä ja kehittämistä.

Kielen ja kulttuurin rajat määrittyvät eri tavoin Romaniassa ja Pohjois-Fennoskandiassa.
Transilvanianunkarilaisten narratiiveissa korostuu kielen ja kulttuurin samuus Unkarissa puhu-
tun unkarin ja unkarilaisen kulttuurin kanssa. Csángójen osalta tilanne on problemaattisempi, ja
meänkieliset ja kveenit puolestaan eivät representoi samuutta suomen kielen ja suomalaisen
kulttuurin kanssa. Pohjois-Fennoskandian vähemmistöjen ja csángójen keskuudessa äidinkielen
käyttäminenkään ei ole itsestäänselvyys, kuten se on useimmiten transilvanianunkarilaisten tapa-
uksessa. Tutkimuksesta käy toisaalta ilmi, että transilvanianunkarilaisten ja Bengt Pohjasen kie-
likertomuksista löytyy yllättävän paljon yhtäläisyyksiä.

Asiasanat: csángó, diskurssintutkimus, identiteetti, kieli-ideologioiden tutkimus,
kveeni, meänkieli, narratiivitutkimus, saame, transilvanianunkari, vähemmistökielet





 

 

”Kieli oon sielun sormenjäljet.” 
(Pohjanen 2009a: 26) 

 
”Meiđän kieli oon meiđän kartta täähän maailmhaan.” 

(Aronsen 1998: 86) 
 

”Vigyázzatok: a nyelv ma szent kehely!” 
(Reményik 2005: 298) 

 
”Samikiella, kollikiella” 

(Guttorm 1934: 145) 
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Väitöstutkimukseni on alkanut erään Oulun yliopiston opettajavierailuni aikana 
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kimusmatkani onkin ollut pitkä ja monivaiheinen. Olen monta kertaa ajatellut, 

etten pysty viemään työtäni loppuun saakka ajan puutteen takia. Olen iloinen ja 

kiitollinen siitä, että tutkimukseni on tuottanut käsillä olevan väitöskirjan. 

Ohjaajiani kiitän paljosta. Pääohjaajani on alusta lähtien ollut emeritusprofes-

sori Harri Mantila, joka on paneutunut tutkimukseeni intensiivisesti ja ollut vah-

vana tukenani ja neuvonantajanani kaikessa. Lämpimät kiitokseni hänelle siitä, 

että hän on ollut rinnallani ja että hänellä on aina ollut aikaa ja kärsivällisyyttä 

kannustaa minua. Hän on koko ajan uskonut siihen, että työni valmistuu, jopa 

silloinkin, kun itse olen epäröinyt. Emeritaprofessori Helena Sulkala oli toinen 

ohjaajani eläkkeelle jäämiseensä saakka. Hän on kannustanut minua lämpimästi 

monitieteiseen tutkimukseen. Hänen kanssaan olemme käyneet syviä ja innosta-

via keskusteluja myös hänen omista kokemuksistaan itämerensuomalaisten vä-

hemmistöjen tutkimisesta. Ohjaajani filosofian tohtori Hanna-Leena Määttä on 

myös ollut tärkeänä tukena työssäni, ja pohdiskelumme vähemmistökirjallisuuk-

sista ovat osoittaneet tärkeitä suuntia tutkimuksessani ja laajentaneet 

näkökantaani. Olen kiitollinen myös hänen antamastaan henkisestä tuesta. 

Apulaisprofessori Johanna Domokosia (Károli Gáspár Református Egyetem) 

ja dosentti Boglárka Straszeria (Högskolan Dalarna) kiitän lämpimästi tutkimuk-

seni esitarkastuksesta ja korjausehdotuksista. Helsingin yliopiston dosentti 

Magdolna Kovácsia kiitän suostumuksesta vastaväittäjäkseni. 

Ilman rahoitusta väitöstutkimukseni ei olisi tullut valmiiksi. Kiitän Koneen 

Säätiötä, Jenny ja Artturi Wihurin rahastoa, Oulun yliopiston humanistista tiede-

kuntaa, Oulun yliopiston tukisäätiötä, lehtori Anna Vuorion rahastoa, 
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rahastoa tutkimukseni tukemisesta. Rahoitusten ansiosta olen saanut tehdä tutki-

musta välillä päätoimisena työnäni. Babeș-Bolyain yliopisto mahdollisti tutki-

muksentekoani palkattomalla virkavapaalla lukuvuonna 2020–2021. 

Olisi mahdotonta mainita kaikkien niiden nimiä, jotka ovat edesauttaneet väi-

töskirjani valmistumista, kollegoita, tuttuja ja ystäviä kotimaassani Romaniassa 

sekä Unkarissa, Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Ajattelen heitä kaikkia suurella 
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kiitollisuudella. Haluaisin kuitenkin mainita nimeltä ne, joiden kanssa olen ollut 

erittäin tiiviissä yhteydessä. He ovat Imre József Balázs, Attila Benő, Emese 

Egyed, Satu Gröndahl, Vuokko Hirvonen, Leena Huss, Sirkku Latomaa, Erzsébet 

Léb, Anna-Riitta Lindgren, Annika Pasanen, Maija Saviniemi, Eira Söderholm, 

Vilmos Tánczos ja Anitta Viinikka-Kallinen. 

Kiitän vielä lämpimästi aviomiestäni Raineria hänen jatkuvasta tuestaan, 

äärettömästä kärsivällisyydestään ja kyvystään nostaa mieltäni silloin, kun työ-

paineet ovat tuntuneet liian raskailta. Hän on todella ollut rinnallani myötä- ja 

vastoinkäymisissä. Kiitän häntä samalla avusta ruotsinkielisten tekstien ymmär-

tämisessä sekä herkkyydestä ymmärtää vähemmistökielten tärkeys identiteetin 

muodostamisessa. 

Omistan tämän toisen väitöskirjani vanhemmilleni, jotka ovat antaneet minul-

le kompassiksi maailmaan oman vähemmistökieleni ja kulttuurini. Olen kiitolli-

nen heille, että olen saanut varhaislapsuudestani saakka oppia, että monikielisyys 

on rikkautta. Isävainajani oli mukana työni aloittamisvaiheessa ja olisi erittäin 

iloinen nähdessään, että hänen tyttärensä on saanut työnsä päätökseen. Omistan 

väitöskirjani samalla kaikille, jotka käyttävät ja arvostavat omaa vähemmistökiel-

tään ja tekevät työtä sen elvyttämiseksi. 

Kolozsvárissa 22.1.2022 Enikő Molnár-Bodrogi 
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1 Johdanto ja työn tavoite 

Tämä väitöskirja koostuu käsillä olevasta yhteenvedosta sekä viidestä osatutki-

muksesta, jotka on julkaistu vertaisarvioituina artikkeleina suomen-, unkarin- ja 

englanninkielisissä tieteellisissä aikakauslehdissä ja kokoomateoksissa. 

Väitöskirja edustaa vähemmistötutkimusta, ja sen voi luokitella myös 

fennougristiikkaan kuuluvaksi termin laajemassa merkityksessä. Pääkysymys on, 

millaiset kielinarratiivit eli kertomukset kielestä rakentavat niiden kielellisiin ja 

etnisiin vähemmistöihin kuuluvien oppineiden eli esimerkiksi kirjailijoiden, toi-

mittajien ja opettajien identiteettiä, jotka käyttävät aktiivisesti omaa vähemmistö-

kieltään. Vertailen kolmen Pohjois-Fennoskandian vähemmistön eli meänkielisten, 

kveenien ja saamelaisten sekä kahden Romanian unkarinkielisen vähemmistön, 

eli transilvanianunkarilaisten ja csángójen (tai Moldovan unkarinkielisten) tilan-

netta toisiinsa. Tietääkseni juuri näihin ryhmiin kohdistuvaa tutkimusta ei ole teh-

ty, ja siksi haluan työlläni paikata tätä aukkoa. Koska Pohjoismaissa yhä 

harvemmat kirjoittavat omalla vähemmistökielellään, pidän kiinnostavana tutkia 

heidän valintansa mahdollisia syitä ja liittää ne kansainväliseen keskusteluun. 

Työssäni muita keskeisemmässä asemassa on meänkieli. 

Vertailemani vähemmistöt ovat poliittiselta, historialliselta ja kulttuuriselta 

taustaltaan hyvin erilaisia. Transilvanialla esimerkiksi on ollut rikas ja kunniakas 

historia. Se oli aikoinaan osa Unkaria, sittemmin se oli myös itsenäinen ruhtinas-

kunta ja sen unkarinkielisillä asukkailla on aina ollut vahvoja siteitä unkarilaiseen 

kulttuuriin (ks. esim. Köpeczi toim. 1986; Péntek & Benő 2020). Meänkielisten ja 

kveenien asuttamat alueet eivät ole koskaan olleet osa nykyisen Suomen aluetta, 

vaan ne ovat aina olleet Ruotsin ja Norjan köyhää periferiaa, jossa harjoitettiin 

johdonmukaista kielellistä ja kulttuurista sulauttamispolitiikkaa (ks. esim. An-

dersson & Kangassalo 2003; Lindgren, Eskeland & Norman 2003; Huss & Lind-

gren 2005). Saamelaiset taas ovat asuneet neljän valtion alueella, ja vaikka heitä-

kin on pyritty sulauttamaan enemmistöryhmiin, he ovat kuitenkin onnistuneet 

vahvistamaan asemaansa alkuperäiskansana ja osittain ottamaan takaisin haltuun 

oman kielensä (ks. esim. Lehtola 2015; Seurujärvi-Kari 2012). Erilaisen taustan 

vuoksi on selvää, että kyseessä olevien vähemmistöjen kertomukset omasta 

vähemmistöasemastaan ja oman kielen asemasta siinä ovat myös erilaisia. 

Kielinarratiiveilla tarkoitan tässä työssä puhetta kielestä identiteetin raken-

nusvälineenä, ja keskeisiä teoreettis-metodisia käsitteitä työssäni ovat narratiivi, 

diskurssi ja kieli-ideologia. Aineistona käytän sekä mediatekstejä että kaunokirjal-

lisia tekstejä, joita analysoin suhteessa vähemmistöjen kielipoliittiseen ja 
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kulttuuriseen kontekstiin; näin pyrin kehittämään monitieteellistä lähestymistapaa 

aiheeseeni. Suomalainen kielen- ja kirjallisuudentutkimus ovat pysyneet erillään 

lähimenneisyyteen saakka (Hakulinen & Leino 2006: 12–13), mutta 2010-luvulla 

on alettu lähestyä näiden kahden tieteenalan välistä tutkimusta uudella tavalla, 

vuoropuheluun ja jopa synteesiin pyrkien (esim. Nykänen & Koivisto toim. 2013). 

Oma työni sopii tähän linjaan, koska se liikkuu kielentutkimuksen sekä 

kulttuurin- ja kirjallisuudentutkimuksen rajapinnalla. 

Olen kiinnostunut siitä, miten vähemmistökieliset ryhmät konstruoivat kielel-

listä identiteettiään tuottamalla kertomuksia itsestään ja muista ryhmistä 

erilaisissa diskursiivisissa käytännöissä. Tutkimistani vähemmistöistä puhutaan 

usein yhtenäisinä kansoina, mutta todellisuudessa ne ovat aina olleet kielellisesti 

ja kulttuurisesti heterogeenisiä ryhmiä, vaikka transilvanianunkarilaisille hetero-

geenisyys on vähemmän ominaista kuin muille tutkimilleni vähemmistöille. Kun 

puhun vähemmistöyhteisöistä, viittaan sillä Benedict Andersonin (1983) luoman 

käsitteen mukaisesti kuviteltuun yhteisöön. Sen mukaan kansakunta on kuvitteel-

linen yhteisö, jonka jäsenet sitoutuvat yhteen toisilleen tuntemattomien ihmisten 

kanssa, ja yksi yhteisön kuvittelemisen perusta on juuri yhteinen kieli. 

Tietoisena siitä, että suurin osa tutkimieni vähemmistöjen jäsenistä on kaksi- 

tai monikielisiä, omassa tutkimuksessani keskityn vain niihin vähemmistökielisiin, 

jotka julkaisevat omalla kielellään ja tietoisesti pyrkivät oman kielensä säilyttämi-

seen ja kehittämiseen. Tutkimusaiheeni on täten vähemmistö vähemmistössä, 

koska suurin osa tutkimieni vähemmistöjen jäsenistä, transilvanianunkarilaisia 

lukuun ottamatta, on kielellisesti sulautuneita. Tavoitteeni on antaa tällä lailla laa-

jempaa yhteiskunnallista merkitystä työlleni näyttämällä esimerkkejä siitä, mil-

laisten kielikertomusten kautta vähemmistö saattaa pystyä rakentamaan ja vahvis-

tamaan omaa ainutlaatuista kielellistä identiteettiään ja miten kielikertomukset 

pystyvät saavuttamaan suuremman yleisön. 

Tutkimukseni on alkanut itse asiassa jo ennen kun olen tullut tohtorikoulutet-

tavaksi. Olen aiemmin tutkinut kveenien kielellisen ja kulttuurisen identiteetin 

muodostumista ja olen myös julkaissut artikkeleita tästä aiheesta, kuten Tutki-

muksen tausta ja aikaisempi tutkimus -luvusta näkyy. Toinen aikaisempi tut-

kimusaiheeni, johon olen vieläkin perusteellisemmin perehtynyt, on Bengt 

Pohjasen, Tornionlaakson merkittävimmän ja tuotteliaimman meänkielellä kirjoit-

tavan kirjailijan tuotanto. Kiinnostukseni aiheeseen todistavat aikaisemmat julkai-

suni. Olen monesti pohtinut, miten on mahdollista Pohjois-Fennoskandian kieli-

maisemassa kehittää oman vähemmistöryhmän häipyvää kieltä siten, kuin 

Pohjanen on onnistunut tekemään. Kattavamman vertailevan näkökulman vuoksi 
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olen ottanut väitöskirjani aiheeksi kveenin- ja meänkielisten kielinarratiivien li-

säksi myös csángójen kielikertomuksia. Laajentaakseni tutkimukseni kontekstia, 

lisäsin myöhemmin tutkimukseeni vielä kaksi muuta vähemmistöä, 

transilvanianunkarilaiset ja saamelaiset. Tutkimukseni kuitenkin painottuu Bengt 

Pohjasen kielikertomuksiin ja meänkieleen. 

Väitöskirjani päätutkimuskysymys on, millaisin narratiivein kielivähemmis-

töihin kuuluvat, omalla kielellä kirjoittavat ihmiset rakentavat asemaansa ja iden-

titeettiään? Tämä jakautuu useihin alakysymyksiin, joita tarkastelen eri 

osajulkaisuissa. Nämä esitän tarkemmin luvussa 4. Tutkimukseni empiiriset ky-

symykset liittyvät kielellisiin keinoihin ja valintoihin, joilla vähemmistökieliryh-

miä ja -identiteettejä sekä vähemmistö- ja enemmistöryhmien välisiä suhteita voi-

daan rakentaa. Työssäni keskityn analysoimaan ennen kaikkea kieltä, kielen 

käyttöä, suhtautumista kieleen sekä niihin vaikuttaneita yhteiskunnallisia ja kult-

tuurisia tekijöitä. Tässä kontekstissa tarkastelen vähemmistökielisten identiteettiä 

diskursiivisena neuvotteluna vuorovaikutuksessa. Tutkin aineistostani niitä dis-

kursiivisia kiintopisteitä, joiden kautta vähemmistöihin kuuluvat rakentavat kirjoi-

tetuissa teksteissä kielellistä identiteettiään. Kielelliseen identiteettiin kuuluu yk-

silön tieto ja kokemukset kielestä, jotka näkyvät konkreettisessa kielten käytössä 

ja suhtautumisessa kieliin sekä kieliyhteisöihin. Kielellinen identiteetti heijastaa 

samalla myös sitä, millainen merkitys kielelle on laajemmin annettu sosiaalisessa 

ja kulttuurisessa ympäristössä. 

Kolmesta tutkimastani vähemmistöjen asuttamasta alueesta käytän laajasti 

tunnettuja ja tutkimuskirjallisuudessa vakiintuneita nimityksiä, kuten Transilvania 

(unkariksi Erdély), Csángónmaa (unkariksi Csángóföld) ja Saamenmaa 

(saameksi Sápmi). Meänkielisten asuttamasta alueesta käytetään tutkimuskirjalli-

suudessa useimmiten Tornionlaakso-nimeä, mutta itse suosin Meänmaa-nimitystä, 

koska maantieteellisessä merkityksessä Tornionlakso sulkee pois ne meänkieltä 

käyttävät, jotka asuvat kauempana Tornionjoen varrelta. Osatutkimuksissani mää-

rittelen Meänmaa-termin ensisijaisesti kulttuurisena, kuvitteellisena alueena, jon-

ka asukkaita liittää yhteen meänkielen käyttö. Kveenien asuinalueesta käytän 

vähemmän vakiintunutta mutta Saamenmaa- ja Meänmaa-nimien mallin mukaista 

Kveeninmaa-nimeä. 

Tutkimuksessani käytän äidinkieli-termiä tietoisena siitä, että sen merkitys on 

problematisoitu useissa länsieurooppalaisissa yhteiskunnissa varsinkin eri vä-

hemmistöryhmien kulttuurivaihdon myötä. Itse en pidä tavoitteenani teoretisoida 

tätä termiä, mainitsen vain muutaman tähän liittyvän seikan. Suomen lainsäädän-

nössä äidinkieli ja oma kieli -termejä on käytetty samatarkoitteisesti, ja ne tarkoit-
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tavat yksilön identiteetin kannalta merkittävää kieltä, jonka käyttäjäyhteisöön hän 

samastuu (ks. Kielen asemaan liittyvät termit hallinnossamme -sanasto). Paljon 

siteeratussa teoksessaan Tove Skutnabb-Kangas (1984: 18) on esittänyt neljä kri-

teeriä, joiden perusteella äidinkielen määritelmiä on viisi. Tutkimukseni vähem-

mistöihin kuuluvien henkilöiden kohdalla määrittelen äidinkielen sosiologisen, 

yksilöpsykologisen ja sosiolingvistisen kriteerin pohjalta ensin opituksi kieleksi, 

johon henkilö samastuu ja jota hän käyttää. Kun tarkoitan koko vähemmistöyhtei-

sön kieltä, joka on vielä jossain määrin yhteisön hallussa, käytän useimmiten oma 

kieli -termiä. Kolmas käyttämäni termi on perintökieli, jolla tarkoitan yksilön 

identiteetin ja kielellisen taustan kannalta merkittävää kieltä, joka on muu kuin 

hänen arjessa käyttämänsä kieli tai kielet ja joka ei ole sidoksissa kielitaitoon. 

(Ks. esim. Laakso ym. 2016: 11–13; Kielen asemaan liittyvät termit 

hallinnossamme -sanasto.) Aina ei kuitenkaan ole selvää, minkä kielen yksilö on 

oppinut ensimmäisenä, ja omankin aineistoni kirjoittajat saattavat julkaista useilla 

kielillä. Tutkimuksen keskiössä oleva Bengt Pohjanen esimerkiksi kirjoittaa 

meänkielellä, suomeksi ja ruotsiksi. Pohjasen kielikertomuksissa korostuu 

monesti, että hän ilmaisee ajatuksiaan ja tunteitaan eri tavalla äidinkielellään kuin 

muilla kielillä, jotka hän hallitsee kuitenkin hyvin. 

Artikkelini olen kirjoittanut eri lukijayhteisöille, ja siksi on välttämätöntä, 

että jotkin asiat toistuvat. Fennoskandian ulkopuolella tiedetään aika vähän 

Romanian unkarinkielisistä vähemmistöistä, ja vastaavasti Romaniassa ei ole 

paljon tietoa Pohjois-Fennoskandian kielivähemmistöistä. Tämän takia 

vähemmistöjen aseman esittely on mukana eri julkaisuissani, milloin milläkin 

painotuksella. Myös teoreettisissa ja metodologisissa lähtökohdissa on eri 

artikkeleiden kesken yhteneväisyyksiä. Tutkimukseni aiheeseen ja painotuksiin on 

luonnollisesti vaikuttanut oma henkilökohtainen ja kulttuurinen taustani, joka voi 

erota monessa suhteessa johonkin toiseen kulttuuriin sosialisoituneen tutkijan 

taustasta. Omassa unkarinkielisessä kulttuurissani kieli, kansa tai etnisyys, 

kulttuuri ja identiteetti ovat tiiviissä yhteydessä toisiinsa, ja tämän syitä pohdin 

alaluvussa 2.4. Pohjois-Fennoskandian vähemmistöjen tilanteessa eri 

identiteettitekijöiden suhde toisiinsa voi olla erilainen. 

Tutkijan positioni on osittain ulkopuolinen, osittain sisäpuolinen. Pidän tätä 

asetelmaa hedelmällisenä, koska katson, että se yhtäältä antaa laajemman 

näkökulman vähemmistöjen asemaan yleisesti. Toisaalta tämän työn kaltaiset 

tutkimukset sisältävät aina ennakko-oletuksia, joten pidän tärkeänä oman aseman 

ja näkökulmien esille tuomista. Olen myös itse vähemmistökielellä kirjoittava 

runoilija (Molnár Bodrogi 2020c) ja olen myös kääntänyt Bengt Pohjasen 
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tuotantoa unkariksi (ks. Pohjanen 2011; 2013: 199–203; 2015: 15, 33, 61, 107, 

150, 188, 218, 268, 298, 329, 367, 403). Vähemmistötutkijan tapauksessa pätee 

myös se, mitä Anni-Siiri Länsman (2008: 90–91) on sanonut saamelaisesta 

saamelaistutkijasta; häneltä vaaditaan kriittistä suhtautumista sekä omaan 

yhteisöön että irtiottoa enemmistöyhteiskuntien valtavirtatieteestä ja sen teorioista 

ja paradigmoista. Valtayhteiskuntien taholta vähemmistöihin kuuluvia tutkijoita 

epäillään usein subjektiivisuudesta, kun tutkimuskohteena on oma yhteisö. Sitä 

taas ei ole tapana kyseenalaista, pystyykö enemmistöön kuuluva tutkija tutkimaan 

puolueettomasti omaa yhteisöään. Subjektiivisuuden syytteen torjumiseksi omalla 

argumentoinnilla pitää olla mahdollisimman pätevä perustelu ja 

tutkimusprosessin on oltava läpinäkyvä. 

Ottaessani tutkimuskohteekseni vähemmistöjen identiteettiin liittyviä 

kysymyksiä olen tehnyt tutkimuspoliittisen valinnan, joka voidaan tulkita 

vähemmistöjen ja vähemmistökielten asemaa vahvistavana tekona. Julkaisukielen 

valinta on myös yksi tutkijan positiota rakentava tekijä. Suomen kielen 

valitseminen johdannon kieleksi osoittaa vakaumukseni siitä, että 

globalisoituvassa maailmassa, jossa englannin kielestä on tullut akateemisen 

kommunikaation lingua franca, myös muilla kielillä on tärkeä roolinsa. Yksi 

osajulkaisuistani on meänkielinen, yksi unkarinkielinen ja kolme 

englanninkielistä. Olen pitänyt erittäin tärkeänä kirjoittaa tieteellistä tekstiä 

meänkielellä tukeakseni kielen standardisointia ja käyttöalueiden laajentamista. 

Unkarin kieli, oma äidinkieleni, oli taas luonnollinen valinta yhden osajulkaisun 

kieleksi. Artikkeleiden monikielisyys yhtäältä supistaa, toisaalta laajentaa 

mahdollista lukijakuntaa, mutta toisaalta se rakentaa omaa tutkijan positiotani ja 

on vaikuttanut koko tutkimusprosessiin. Valitsemani kielet käyvät keskustelua 

keskenään ja kutsuvat ilmaisumuotojen tarkempaan pohtimiseen. 

Yhteenveto-osassa olen koonnut viidessä osatutkimuksessa tehdyt havainnot 

yhteen ja tiivistän, millaisen kuvan ne antavat vähemmistöjen identiteettiä 

rakentavista kielikertomuksista. Yhteenveto jakaantuu kahdeksaan päälukuun. 

Ensimmäinen luku esittelee ja kontekstoi aiheeni ja avaa tutkimuksen tavoitteet. 

Toisessa luvussa esittelen tutkimani vähemmistöt. Kolmannen luvun aiheena on 

tutkimuksen tausta ja aikaisemmat tutkimukset. Neljännessä luvussa esittelen 

osajulkaisut ja tarkennan tutkimuskysymykset. Viidennessä luvussa selvitän työn 

teoreettista viitekehystä sekä metodologisia tulokulmia. Kuudennessa luvussa 

esittelen tutkimuksen aineiston ja analyysin menetelmiä. Pohdin myös 

monitieteisyyden tärkeyttä aiheeni tutkimisessa. Seitsemäs luku sisältää 

tutkimuksen tuloksia, eli tehtyjen havaintojen merkitystä ja vastauksia 
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tutkimuskysymyksiin. Viimeisessä, kahdeksannessa luvussa teen yhteenvedon 

keskeisimmistä eroista ja yhtäläisyyksistä Pohjois-Fennoskandian ja Romanian 

suomalais-ugrilaisten vähemmistökirjoittajien kielinarratiivien välillä ja luvun 

lopussa pohdin tutkimuksen jatkamisen mahdollisia suuntia. 
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2 Tutkittavat vähemmistöt 

Tässä väitöskirjassa tarkasteltavana olevat vähemmistökielet (kveeni, meänkieli, 

romanianunkari, saame ja csángón murteet) eroavat toisistaan sekä historiansa 

että nykyisen tilanteensa puolesta. Niitä yhdistää kuitenkin se, että kaikki ovat 

enemmän tai vähemmän uhanalaisia ja niiden puhujien yhteisöt ovat 

heterogeenisia. Lisäksi Pohjois-Fennoskandian kieliympäristössä puhuttuja 

vähemmistökieliä yhdistää se, että kansallisvaltioiden ajama 

yksikielisyysideologia on aiheuttanut vähemmistökielten uhanalaisiksi 

muuttumista 1900-luvun alkupuolella. Sittemmin kielellisen tietoisuuden 

kasvaessa 1900-luvun toisella puoliskolla on alkanut aktiivinen elvytystoiminta. 

(Pietikäinen, Laihiala-Kankainen, Huss & Salo 2011: 68.) Pohjois-Fennoskandian 

vähemmistöillä on hyvin vähän korkeasti koulutettuja omakielisiä oppineita siitä 

syystä, että heillä ei ole omakielistä koulusysteemiä (meänkieliset ja kveenit) tai 

se ei ole kattava (saamelaiset). Csángójen kohdalla ei voikaan olla omakielistä 

koulutusta. Vaikka csángón murteiden ja standardiunkarin välillä on 

samankaltainen ero kuin standardisuomen ja meänkielen ja kveenin välillä, 

csángóa ei pidetä itsenäisenä kielenä. 

Tutkimieni vähemmistöjen esittely värittyy työssäni vähän eri tavoin sen 

mukaan, mitä tutkimuskirjallisuus painottaa kunkin ryhmän kohdalla. Esittelen 

vertailevasti Pohjois-Fennoskandian vähemmistöt ja sen jälkeen Romanian 

vähemmistöt. Meänkielisten, kveenien ja saamelaisten asemaan ovat vaikuttaneet 

Pohjoismaiden (ja laajemmin länsimaiden) vähemmistöpolitiikan kolme vaihetta 

(ks. esim. Niemi 1994; Wingstedt 1998; Huss & Lindgren 2005; Lindgren 2010). 

1700–1850-luvuilla pidettiin luonnollisena, että monenlaisia kieliä käytetään 

rinnakkain eikä kielille annettu symbolisia eikä ideologisia merkityksiä. 

Valtasuhteita eri etnisten ryhmien välillä ja siitä johtuvaa epätasa-arvoisuutta oli 

kuitenkin havaittavissa tässäkin vaiheessa. 1800-luvun toisella puoliskolla 

nationalismi ja teollistuminen toivat mukaan vaatimuksen kielen ja kulttuurin 

yhdenmukaistamisesta. Se tarkoitti vähemmistöjen sulauttamisen alkua 

kansallisvaltioiden enemmistöihin, ja koulu oli tehokas assimilaation keino. 

Useimmat vähemmistölapset asuivat kaukana koulusta ja opiskelivat 

sisäoppilaitoksissa, josta he pääsivät vain loman aikana kotiin. Vähemmistökielen 

käyttö oli kielletty, ja lapsia rangaistiin siitä. 

Sulauttamispolitiikkaa harjoitettiin määrätietoisesti toiseen maailmansotaan 

saakka, ja sen seuraukset ovat olleet havaittavissa sen jälkeenkin. 

Vähemmistöpolitiikan kolmannelle, jälkiteolliselle vaiheelle on ollut ominaista 
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suvaitsevampi asenne vähemmistöjä kohtaan. 1950-luvulla on lähtenyt liikkeelle 

etninen herääminen saamelaisten piirissä ja myöhemmin myös meänkielisten ja 

kveenien keskuudessa. 1970-luvulta lähtien vähemmistökysymys on saanut 

vähitellen huomiota myös julkisuudessa. Laajemman kansainvälisen 

emansipaatioprosessin myötä perinteisiin vähemmistöihin kuuluvien ihmisten 

kielellisistä ja kulttuurisista oikeuksista on tullut hyväksytty yleinen normi, ja 

useimmissa valtioissa katsotaan olevan jokin velvollisuus tukea ja edistää näiden 

oikeuksien toteutumista. Tätä kehitystä symboloivat kaksi Euroopan neuvoston 

puitteissa hyväksyttyä asiakirjaa: alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskeva 

Eurooppalainen peruskirja (1992) sekä kansallisten vähemmistöjen suojelua 

koskeva puiteyleissopimus (1995). Kuitenkin nykyäänkin jatkuu ristiriita 

aikaisemman sulauttamispolitiikan, moniarvoisuuden ja vähemmistöjen 

emansipaation välillä. 

Leena Huss ja Anna-Riitta Lindgren (2005) antavat artikkelissaan 

perusteellisen vertailun Ruotsin ja Norjan kielipolitiikasta. He kiinnittävät 

huomiota muun muuassa siihen, kuinka suuresti kielellisten oikeuksien merkitys 

on kasvanut globalisaation aikana. Ei saa kuitenkaan unohtaa, että vaikka 

enemmistöjen suhtautuminen vähemmistöihin on kehittynyt myönteisemmäksi, 

vähemmistöt kokevat tilanteensa nykyäänkin epävarmaksi ja ristiriitaiseksi (ks. 

esim. ELDIA:n tutkimus – Laakso ym. 2016). 

2.1 Meänkieliset 

Meänkieli on yksi kolmestatoista uhanalaisesta itämerensuomalaisesta kielestä 

(Sulkala 2010a: 9). Kieltä on aiemmin nimitetty ruotsinkielisen 

tornedalskafinska-termin mukaan Tornionlaakson suomeksi. Alkuperäinen 

meänkielinen alue on Pohjois-Ruotsin Tornionlaakso ja sen lähialueet, mutta 

monet meänkieliset ovat muuttaneet myös etelämmäksi. Alkuperäinen alue on 

monikielinen: nykyään ruotsi on pääkieli, mutta sen ja meänkielen lisäksi 

puhutaan suomensuomea, ruotsinsuomea ja saamea (Arola, Kangas & Pelkonen 

2013: 2). Tornionlaakso kulttuurisena käsitteenä tarkoittaa Tornionjoen 

molemmin puolin levittäytyvää aluetta, jossa on asunut suomenkielistä väestöä 

luultavasti jo ennen keskiaikaa (Anderson & Kangassalo 2003: 99–100; Huss & 

Lindgren 2005: 257). 

Vuonna 1809 Tornionjokea, Muonionjokea ja Könkämäenoa pitkin vedetty 

Venäjän ja Ruotsin välinen raja erotti joen kahdella puolella asuvat suomalaiset, 

mutta yhteydenpito heidän välillään on ollut tiivistä myös sen jälkeen, muun 
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muuassa rajanylisen avioitumisen kautta. Historiallisesti ja kielitieteellisesti 

meänkieltä voi pitää yhtenä suomen kielen peräpohjalaismurteena, mutta 

rajanvedon jälkeen Ruotsin puolella asuvien suomalaisten kieli ja identiteetti ovat 

kehittyneet erilleen suomalaisesta identiteetistä ja suomen yleiskielestä (Huss & 

Lindgren 2005: 257; Laakso ym. 2016: 121). Kuten Harri Mantilakin (2000: 10) 

huomauttaa, poliittisen kriteerin mukaan meänkieltä pidetään omana kielenään, 

koska sitä puhutaan eri valtion alueella ja sen puhujat haluavat erottautua 

yleissuomen puhujista. Ruotsin kansalaisten äidinkielestä ei ole olemassa tilastoja, 

koska Ruotsin laki kieltää etnisten tietojen keräämisen. Tämän vuoksi ei ole 

myöskään tarkkoja tietoja vähemmistökieliä puhuvien lukumäärästä. Erilaisten 

arvioiden mukaan meänkielen puhujien lukumäärä on 25 000:n ja 75 000:n välillä 

(Winsa 2005a: 254; Sulkala 2010a: 11; Arola ym. 2013: 3; Laakso ym 2016: 121). 

Kielitaitoa koskevien tutkimusten perusteella ei ole yksiselitteistä, minkätasoista 

kielen osaamista tarkoitetaan sillä, että henkilö puhuu tiettyä kieltä. Omassa 

tutkimuksessani teen eron termien tornionlaaksolainen ja meänkielinen välillä, 

koska eivät kaikki tornionlaksolaiset osaa meänkieltä. Tutkin meänkieltä osaavien 

kielikertomuksia, siksi käytän meänkielinen-termiä. 

1800-luvun loppupuolella nationalismin myötä suomen kielen käyttö 

kiellettiin Pohjois-Ruotsin kouluissa. Suomenkielisiin kohdistui samantapaista 

assimilaatiopolitiikkaa kuin Pohjois-Norjan kveeneihin samoihin aikoihin. Syyt 

liittyvät toisaalta modernisaatioon ja nationalistiseen ideologiaan, mutta toisaalta 

oli myös poliittisia syitä, joita Norjassa luonnehdittiin ilmaisulla den finske fare 

(suomalainen vaara – ks. Eriksen & Niemi 1981). Se tarkoitti epäilyä ja pelkoa, 

että kriisitilanteessa vierasta kieltä (suomea) puhuvat voivat mennä vihollisen eli 

Venäjän puolelle. Suomen itsenäistyttyä vuonna 1917 sitä pidettiin vihollisena 

(Lindgren ym. 2003: 169). 1900-luvun toiselle puoliskolle saakka kestäneen 

sulauttamispolitiikan tärkeimpänä keinona oli pelkästään ruotsinkielinen opetus. 

Tornionlaaksolaiset tunnustettiin Ruotsin yhdeksi kotoperäiseksi 

vähemmistöksi 1970-luvulla. Heidän aktiivinen toimintansa oman kielensä ja 

kulttuurinsa elvyttämiseksi alkoi 1980-luvulla. Vuonna 1981 perustettiin Svenska 

Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset, STR-T, siviilijärjestö, jonka 

päätavoitteena on edustaa tornionlaaksolaisia. Pitkien neuvottelujen ja selvitysten 

jälkeen tornionlaaksolaisten kieli sai laillisen vähemmistökielikielistatuksen 

vuonna 2000 nimellä meänkieli. (Hyltenstam 1999; Arola ym. 2013: 3.) Moni 

muukin järjestö tekee työtä meänkielen hyväksi. Näistä Meänmaa-yhdistys 

käyttää eniten meänkieltä. Sen tavoitteena on koota kuvitteelliseksi yhteisöksi 

kaikki meänkielestä ja Meänmaan kulttuurista kiinnostuneet, mukaan lukien ne, 
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joilla on juuria Tornionlaaksossa mutta asuvat muualla. Meänkielen standarisointi 

on alkanut, mutta se on vielä kesken ja etenee hitaasti. Tähän mennessä on 

ilmestynyt vain yksi meänkielen kielioppi, joka on kirjoitettu meänkielellä 

(Kenttä & Pohjanen 1996). Se on julkaistu myös ruotsiksi (Pohjanen & Muli 

2007). Kaunokirjallisuutta sanan varsinaisessa merkityksessä on kirjoitettu 

Tornionlaaksossa vasta toisen maailmansodan jälkeen (Jama 1995: 95), ja suurin 

osa sitä on ilmestynyt ruotsiksi. Meänkielellä ovat kirjoittaneet esimerkiksi Bengt 

Kostenius, Kerstin Tuomas-Larsson ja Ann-Kristin Lundström, mutta tuotteliain 

kirjailija on kolmikielinen Bengt Pohjanen, joka kirjoittaa meänkielen lisäksi 

ruotsiksi ja suomeksi. 

Meänkielen hallintoalue (förvaltningsområde) käsittää nykyisin kuusi 

Pohjois-Ruotsin kuntaa (meänkielellä Haaparanta, Matarinki, Pajala, Jellivaara, 

Kieruna ja Kainus, suomeksi Haaparanta, Ruotsin Ylitornio, Pajala, Jällivaara, 

Kiiruna ja Kainuu, ruotsiksi Haparanda, Övertorneå, Pajala, Gällivare, Kiruna ja 

Kalix) sekä lisäksi etelämpänä sijaitsevat Uumaja, Luulaja ja Tukholma. Tämä 

tarkoittaa oikeutta käyttää meänkieltä päivähoidossa, vanhustenhuollossa ja 

viranomaisten kanssa (Minoritet.se), mutta nämä oikeudet eivät aina toteudu 

(Laakso ym. 2013: 48; Laakso ym. 2016: 122). Ruotsin perustuslaissa ei mainita 

meänkieltä eikä ruotsinsuomea. Kielivähemmistöillä ei ole vielä nykyäänkään 

oikeutta opiskella omilla kielillään (Laakso ym. 2016: 124). Jo 1970-luvulta 

lähtien vähemmistöille on tarjottu mahdollisuus opiskella omaa kieltään, mutta 

asian toteuttaminen riippuu käytännössä siitä, onko tarpeeksi kieltä osaavia 

opettajia, ja vaikka heitä olisikin, oppilailta voidaan kieltää äidinkielinen opetus 

(Laakso ym. 2016: 125). Julkisilla kielenkäytön alueilla ruotsi on eniten käytetty 

kieli, ja meänkieltä voi käyttää rajoitetusti esimerkiksi mediassa, paikallisissa 

viranomaisissa ja sairaaloissa. Meänkielistä päivälehteä ei ole olemassa, vaan 

kolmikielisessä Haparandabladet-lehdessä ilmestyy kerran viikossa meänkielinen 

kolumni ja jonkin verran muita kirjoituksia. Met-avisi, STR–T:n lehti, on 

kaksikielinen (meän- ja ruotsinkielinen). Vuosien 1981–2009 välillä se on 

ilmestynyt neljä kertaa vuodessa, ja siinä oli 31 sivua. Vuodesta 2009 se on ollut 

nelisivuinen, ja se ilmestyy kuusi kertaa vuodessa Haparandabladet-lehden osana. 

Meänmaa-avisi, Meänmaa-yhdistyksen lehti, ilmestyi vuosien 2009–2015 välillä 

vain meänkielellä. Vuoden 2015 jälkeen siitä on tullut kirjallisuuslehti, ja 

kirjoituksia julkaistaan meänkielen lisäksi ruotsiksi, suomeksi ja englanniksi. 

ELDIA-projektin (ks. Laakso ym. 2016) meänkieltä koskeva osuus on 

osoittanut, että meänkieli on pahasti uhanalainen ja että se on enemmän puhuttu 

kuin kirjoitettu kieli. Suurin osa sen puhujista on yli 50-vuotiaita ja heidän 
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pääkielensä on ruotsi. Meänkieli tarvitsee enemmän tukea joka tasolla. Varsinkin 

kielen siirtäminen nuorille on tärkeää, mutta myös kirjoitustaidon kehittäminen, 

kielen standardisoinnin jatkaminen, meänkielen statusta nostavien projektien 

lisääminen ja meänkielen puhujien tietoisuuden lisääminen heidän omista 

kielellisistä oikeuksistaan on nähty tärkeänä. (Arola ym. 2013: 35–36.) 

2.2 Kveenit 

Kveenin (tai kväänin tai kainun) kieli kuuluu myös itämerensuomalaisiin 

uhanalaisiin kieliin, koska se ei enää ole vanhemmilta lapsille luonnollisessa 

kommunikaatiossa välittyvä kieli. Saressalon mukaan ”Kveeneiksi kutsutaan 

kielellisesti ja etnisesti omaksi ryhmäkseen erotettavaa pohjoisnorjalaista 

historiallista vähemmistöä, jonka kulttuuri perustuu suomalaiseen kulttuuriin ja 

kieli suomen kieleen” (Saressalo 1996: 15). Kveenien perinteiset asuinalueet ovat 

Pohjois-Norjassa eli Ruijassa 1 , Finmarkun ja Tromssan lääneissä. Heidän 

esivanhempansa muuttivat Pohjois-Norjaan 1600-luvulta lähtien 1800-luvun 

loppuun saakka nykyisen Pohjois-Suomen ja Pohjois-Ruotsin alueilta (Saressalo 

1996: 18). Nykyään paljon kveenejä on muuttanut etelämmäksi Norjaan, 

esimerkiksi Osloon (Lindgren ym. 2003: 168). Pohjois-Norja on ollut 

monikielinen alue, ja siellä on kveenien lisäksi asunut merisaamelaisia ja 

norjalaisia (Lindgren ym. 2003: 168; Huss & Lindgren 2005: 268–269). Samoin 

kuin meänkieltä, kveeniä voi pitää historiallisesti ja kielitieteellisesti suomen 

kielen yhtenä peräpohjalaismurteena, mutta niin kuin meänkielistenkin, kveenien 

identiteetti on kehittynyt erilleen suomensuomalaisten identiteetistä. Kveenit 

tunnustettiin kansalliseksi vähemmistöksi vuonna 1996 ja heidän kielensä 

itsenäiseksi kieleksi vuonna 2005 (Lindgren ym. 2003: 165; Huss & Lindgren 

2005: 268; Sulkala 2010: 13; Räisänen & Kunnas 2012: 3). Kveenin kielen 

statuksesta oli tehty perusteellinen raportti, ennen kun se tunnustettiin omaksi 

kielekseen (Hyltenstam & Milani 2003). Virallisesta statuksestaan huolimatta osa 

puhujista pitää kieltään enemmän suomen kielen yhtenä varianttina kuin erillisenä 

kielenä (ks. esim. Laakso ym. 2016: 130). 

1800-luvun puoliväliin saakka kveeneihin suhtauduttiin yleensä positiivisesti. 

1800-luvun loppupuolella kansallismielisyyden nousun myötä vähemmistöihin 

alettiin suhtautua kielteisesti, mitä kuvaa Norjan vähemmistöpolitiikassa 

 
1 Ruijan nimeä käytän tässä tutkimuksessa samassa merkityksessä kuin Saressalo, eli sillä tarkoitan 
Pohjois-Norjan rannikkoaluetta, jossa asuu suomalaisperäistä väestöä (Saressalo 1996: 15). 
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käsitteeksi muodostunut den finske fare eli suomalainen vaara (ks. esim. Eriksen 

& Niemi 1981), jota olen esitellyt aikaisemmin tässä luvussa. Norjassa 

assimilaatiopolitiikkaa harjoitettiin kveenejä ja saamelaisia kohtaan erityisesti 

1860-luvulta lähtien; intensiivisintä se oli maailmansotien välisenä aikana. 

(Lindgren ym. 2003: 169; Skogvang 2009: 29.) Vuonna 1880 astui voimaan 

asetus, jonka mukaan kaikki kouluopetus oli annettava norjaksi (Jensen 2005: 78). 

Norjankielisellä opetuksella on ollut keskeinen osa lasten kielenvaihdossa 

(Saressalo 1996: 277–288; Anttonen 1999: 96–108; Lindgren ym. 2003: 169; 

Huss & Lindgren 2005: 270). Norjalaistamispolitiikka onkin johtanut siihen, että 

kveeniä käytetään enää vanhemman sukupolven keskuudessa. 

Norjassa kveenin- ja Ruotsissa meänkielisen yhteisön kohdalla kielellisen 

assimilaation luonnollisena vastavoimana on toiminut lestadiolainen herätysliike. 

Se on tukenut aktiivisesti suomen kielen läsnäoloa ja hidastanut kielenvaihdon 

prosessia, koska sillä on ollut liikkeessä eräänlaisen lingua sacran asema. 

Lestadiolaisuuden mukana kieliyhteisössä on säilynyt myös suomenkielinen 

uskonnollinen kirjallisuus, joka auttoi suomenkielisen lukutaidon säilymistä sekä 

kveenikylissä (Saressalo 1996: 262) että Tornionlaaksossa (Mantila 2000: 9). 

Nykyisyyteen tultaessa lestadiolaisseurojen yleiskieleksi ovat niin Norjassa kuin 

Ruotsissa asettuneet paikalliset enemmistökielet eli norja ja ruotsi sekä 

molemmissa jossain määrin myös saamen kieli. 

1900-luvulla kveenejä alettiin pitämään maahanmuuttajina eikä enää 

aiempaan tapaan kansallisena ryhmänä. Tällainen kuva heistä oli voimassa vielä 

1990-luvulle saakka. (Lane 2009: 217.) Tähän oli vähemmistöpoliittiset syynsä, 

sillä jos heidät olisi hyväksytty kansalliseksi vähemmistöksi, heille olisi pitänyt 

taata tiettyjä oikeuksia alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan 

Eurooppalaisen peruskirjan (1992) mukaan. Tärkein näistä olisi ollut taata oikeus 

saada kveeninkielistä koulunopetusta, mutta sen lisäksi olisi pitänyt tukea 

esimerkiksi kveeninkielistä mediaa ja kirjojen painattamista (Lane 2009: 217–

218). 

Kveenien etninen herääminen alkoi 1970-luvulla, ja 1980-luvulla alkoi myös 

järjestötoiminta. Vuonna 1987 perustettiin Ruijan Kveeniliitto. Siihen aikaan 

kielen siirtäminen nuoremmille sukupolville oli jo pahasti häiriintynyt, ja suurin 

osa kielen käyttäjistä kuului vanhempiin sukupolviin. Nykyisten etnisten 

kveenien lukumäärästä ei ole tilastoja. Monet kveenit voivat samastua samaan 

aikaan kveeniksi, norjalaiseksi ja saamelaiseksi, ja vuoden 1930 väestönlaskenta 

oli viimeinen, jossa kveenit ja saamelaiset rekisteröitiin erikseen (Anttonen 1999: 

124). Arviotu lukumäärä on 10 000–60 000 (Laakso ym. 2016: 131). 1980-luvulla 
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kveenin kielen aktiivien käyttäjien lukumäärä oli noin 1 500–2 000 (Lindgren 

1993: 21), ja ELDIA-projektin tulosten perusteella 2000-luvun ensimmäisellä 

vuosikymmenellä kveenin kieltä osaavien lukumäärä on melkein sama (Laakso 

ym. 2016: 131). 

Tromssan ja Finmarkun lääneissä on ollut voimassa vuodesta 1997 lähtien 

oikeus oppia suomea toisena kielenä koulussa, ja vuonna 1999 se nostettiin lain 

tasolle. Koululaissa ei mainita erikseen kveenin kieltä, vaan se on sisällytetty 

osaksi suomen kielen opetusta. Norjankielinen media esittelee nykyään 

vähemmistöyhteisöjä ja heidän kieliään, myös saamea ja kveeniä norjalaisen 

yhteiskunnan luonnollisina osatekijöinä, jotka tarvitsevat suojelua. Kielten 

revitalisaatiosta norjalainen yhteiskunta ei kuitenkaan ota vastuuta, vaan sitä 

pidetään vähemmistöjen tehtävänä (Laakso ym. 2016: 133). Ainoa lehti, joka 

julkaisee myös kveeninkielistä aineistoa on vuonna 1995 perustettu Ruijan Kaiku. 

Myös kveenin kielellä on julkaistu kirjallisuutta, vaikka kirjailijoita on paljon 

vähemmän kuin meänkielisiä. Alf Nilsen-Børsskog on ollut tuotteliain kirjailija, 

jonka romaanisarja Elämän jatko (2004–2015) on ensimmäinen teos, joka 

käsittelee kveenikulttuuria kveenien näkökulmasta (ks. Viinikka-Kallinen 2019). 

Hän on kirjoittanut kuusi romaania ja viisi runokokoelmaa. 

Sekä kveenin että meänkielen kohdalla on ELDIAn tutkimustulosten mukaan 

opetuksen alalla hyvin heikko tilanne. Tämä johtuu siitä, että näiden kielten status 

on ollut kiistanalainen: perinteisesti niitä on pidetty naapurivaltion kielen 

murteina ja molempien kielten standardisointi on alkanut vasta 

lähimenneisyydessä. Myös kielenkäytön, median, näkyvyyden ja omien 

kielellisten oikeuksien tiedostamisen suhteen kielen elinvoimaisuutta mittaavan 

barometrin arvot ovat molempien kielten kohdalla kovin alhaisia. Kveenin kielen 

käyttö koululaitoksessa, viestimissä ja ylipäätään julkisissa kielenkäytön 

tilanteissa on ollut erittäin vähäistä. (Laakso ym. 134–137.) 

Sekä meänkielen että kveenin kielen kohdalla pätee, että vaikka nämä kielet 

ovat saaneet itsenäisen kielen statuksen, se ei ole vahvistanut tarpeeksi hyvin 

niiden asemaa. Molemmilla kielillä on alhainen prestiisi, eivätkä ne siirry 

luonnollisesti uusille sukupolville. Kielenhuolto ja kielen ohjailu olisi tärkeä 

kielellisen ryhmäidentiteetin vahvistamiseksi ja sen perustana olisi kirjakielen 

kehittäminen, jota pidettiin jo kansallisromantiikan aikana kielen historiallisen 

kehityksen huippuna (Mantila 2010: 187). Kveenin kirjakielen kehittely on juuri 

menossa, ja ensimmäinen ja tähän saakka ainoa kveenin kielioppi on ilmestynyt 

(Söderholm 2014). 
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2.3 Saamelaiset 

Saamelaiset on tunnustettu alkuperäiskansaksi Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa 

sekä Venäjällä. Ruotsin kansanedustuslaitos tunnusti vuonna 1977 saamelaiset 

alkuperäiskansaksi. Saamelaisten asema alkuperäiskansana on turvattu Norjassa 

vuonna 1988 ja Suomessa vuoden 1995 perustuslaissa ja sittemmin uudistetussa 

perustuslaissa 1999 (Seurujärvi-Kari 2011a: 21). Vuonna 1990 Norja ratifioi 

myös kansainvälisen työjärjestön ILO:n alkuperäiskansojen konvention numero 

169, jonka mukaisesti saamelaiset tunnustetaan alkuperäiskansaksi. 2  Suomi, 

Ruotsi ja Venäjä eivät ole vielä ratifioineet ILO-sopimusta. (Lehtola 2015: 134.) 

Saamelaisten lukumäärästä ei ole tarkkoja tietoja. Norjassa arvioidaan olevan 

45 000–50 000 saamelaista, Ruotsissa 15 000–20 000, Suomessa 9 000–10 000 ja 

Venäjällä 2 000, yhteensä siis 70 000–82 000 (Seurujärvi-Kari 2011a: 12–13). 

Saamen kielen puhujia arvioidaan olevan 30 000–40 000 (Seurujärvi-Kari 2011a: 

20). Sekä Suomessa että Norjassa ja Ruotsissa pohjoissaame on eniten puhuttu 

kieli (noin 80–90 % saamen taitajista), mutta sen lisäksi puhutaan kahdeksaa 

muuta saamen kieltä (etelä-, uumajan-, piitimen-, luulajan-, inarin-, koltan-, 

kildinin- ja turjansaamea). Saamelaisten perinteiset asuinalueet sijaitsevat 

Fennoskandian pohjoisosissa, alueella, joka ulottuu Norjasta ja Ruotsista Suomen 

kautta Venäjän Kuolan niemimaalle ja jota kutsutaan Sápmiksi eli Saamenmaaksi. 

Monet saamelaiset asuvat nykyään perinteisen Saamenmaan ulkopuolella. 

Saamelaisia on pidetty ylirajaisena etnisenä ryhmänä, joka on sisäisesti 

heterogeeninen ja jakautuu eri saamelaiskulttuureihin ja -kieliin (Lehtola & 

Länsman 2012: 26–32) mutta jota kuitenkin yhdistää vahva yhteenkuuluvuuden 

tunne (ks. esim. Ahvenjärvi 2017: 16). Tämä on tehnyt mahdolliseksi 

saamelaisten poliittisen organisoitumisen kansana ja alkuperäiskansana (esim. 

Valkonen ym. 2014: 123). Pohjoismaisella tasolla saamelaisten identiteetin 

rakentamisessa keskeiseksi muodostui saamelaisten asema alkuperäiskansana. 

Tässä prosessissa saamelaisliike käytti omaa kieltään strategiana yhteisön 

solidaarisuuden ja yhtenäisyyden rakentamiseksi. Koska saamen kieliä on monta, 

eniten puhutusta pohjoissaamesta on tullut eräänlainen kansalliskieli. Kaikkien 

saamen kielten tapauksessa on nähtävissä se, että varmuus oman kielen 

kulttuurisesta merkityksestä on mahdollistanut saamen kielen haltuunottamisen 

takaisin. 

 
2 Norjan kveenit ja Ruotsin tornionlaaksolaiset pyrkivät kiistämään tämän aseman, koska joidenkin 
kyseessä olevien yhteisöjen edustajien mielestä se asettaa vähemmistöt arvojärjestykseen, jossa 
saamelaiset alkuperäiskansana nauttivat erityistä suojaa (Laakso ym. 2016: 15). 
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Saamelaisyhteisö on vähemmistöpoliittisesti organisoituneempi kuin 

kveenien tai meänkielisten yhteisö. Tämän perustana on se, että saamelaiset ovat 

kansa (vaikka ilman kansallisvaltioita), jolla on oma kielensä, perinteensä ja 

kultturinsa, joita tietoisesti vaalitaan, kun taas meänkieliset ja kveenit, vaikka 

heilläkin on joitakin kansallisia symboleja (esim. lippu, oman kielen ja kansan 

päivä), ovat sisäisesti enemmän pirstoutuneita vähemmistöjä. Suomen, Norjan ja 

Ruotsin saamelaiskäräjät suunnittelevat ja toteuttavat perustuslaissa saamelaisille 

alkuperäiskansana turvattua kielellistä ja kulttuurista itsehallintoa. 

Saamelaiskäräjät ovat perustaneet yhteisen pohjoismaisen toimielimen, 

Saamelaisten parlamentaarisen neuvoston, jonka tehtävänä on edistää rajojen yli 

tapahtuvaa yhteistyötä (Saamelaiskäräjät; Sametinget; Sámediggi). 

Saamelaisia kohtaan harjoitettiin samanlaista sulauttamispolitiikka 

Pohjoismaissa kuin meänkielisiä ja kveenejä kohtaan 1890-luvulta lähtien ainakin 

1950-luvulle saakka. Esimerkiksi Suomessa kansakoululaitoksen tulon myötä 

1950-luvulla saamenkieliset lapset joutuivat suomenkieliseen kouluun, mikä on 

vaikuttanut tehokkaasti heidän kielenvaihtoonsa. (Olthuis 2003: 569.) Kielellisen 

assimilaation myötä myös saamelainen etninen identiteetti stigmatisoitui. 

Saamelainen kulttuuri ja identiteetti oli sallittuna vain saamelaisten piirissä, ja se 

oli stigma kaikissa muissa konteksteissa paikallisessa yhteiskunnassa. (Eidheim 

1971: 59, 62.) 

1950-luvulta lähtien pohjoismainen saamelaisyhteistyö on lisääntynyt ja eri 

maissa on perustettu saamelaisjärjestöjä, jotka ovat alkaneet ajaa oikeutta 

omakieliseen opetukseen. Saamelaiset ovat myös kouluttautuneet, ja sitä kautta 

myös tietoisuus omasta kielestä ja sen merkityksestä on kasvanut (Hirvonen 

2021). 1960–1970-luvuilla sai alkunsa saamelaisten etnopoliittinen liike, jossa 

saamelaisaktivismi on näkynyt politiikan ohella taiteen, kulttuurin ja median 

aloilla (Lehtola & Länsman 2012: 16). Liike on vakiinnuttanut saamelaisille omat 

kansalliset symbolinsa eli kansanmusiikin, joiun, saamenpuvun, saamen lipun ja 

kansallislaulun. Liike on alusta alkaen korostanut oman kielen ja kulttuurin 

merkitystä, ja tavoitteena on ollut niiden siirtäminen sukupolvelta toiselle 

(Seurujärvi-Kari 2011a: 43). Saamelaisuuden ensisijainen kriteeri onkin kieli, 

mutta on olemassa muitakin saamelaisuuden symboleja ja tunnusmerkkejä, kuten 

syntyperä, oma asuinalue ja alkukoti, Sápmi, omia perinteitä ja kollektiivisia 

muistoja (Seurujärvi-Kari 2011b: 70–71). 

1990-luvun alusta lähtien pohjoismaiset valtiot ovat lainsäädännöllään 

taanneet saamelaisille poliittisia, kielellisiä, kulttuurisia ja maan käyttöön liittyviä 

oikeuksia, ja näiden avulla on pyritty ottamaan huomioon saamelaisen kulttuurin 



 

30 

ominaispiirteet ja takaamaan tasa-arvo valtaväestön kanssa. Saamelaiset 

muodostavat nykypäivänä monimuotoisen yhteisön, jossa etnisyys ja siihen 

liittyvät identiteettikysymykset ovat monimutkaisia (Hirvonen 2010b: 72–73). 

Saamelaiskielten käyttö sekä niiden näkyvyys ovat huomattavasti lisääntyneet: 

saamelaisilla on saamenkielistä televisio- ja radiotoimintaa, joka on levinnyt 

myös saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolelle. Saamenkielisiä TV-uutisia 

pääkielille tekstitettyinä lähetetään joka arkipäivä yhteispohjoismaisena 

tuotantona (ks. myös minoritet.se/samer). Saamelaiskirjallisuus on myös tuottava 

taiteen laji ja se levittäytyy koko Saamenmaalle (Hirvonen 2010b: 71; Seurujärvi-

Kari 2011a: 45). Saamelaisen kirjallisuuden juuret löytyvät 1600-luvulta. 

Saamenkielinen kaunokirjallisuus on syntynyt pääasiassa 1900-luvulla ja sen 

läpimurto tapahtui 1970-luvulla; saamelaispolititisesti kantaaottava 

kaunokirjallisuus ajoittui 1970 ja 1980-luvulle. Saamelaiskirjailijat (esim. Isak 

Saba, Johan Turi, Anders Larsen, Hans Aslak Guttorm, Nils-Aslak Valkeapää, 

Kirsti Paltto, Rauni Magga Lukkari, Kerttu Vuolab, Stig Gaelok Urheim, 

Oktjabrina Voronova) ovat monesti painottaneet oman kielen merkitystä ihmisen 

elämässä ja kuvanneet saamelaisten asemaa vieraassa yhteiskunnassa. He ovat 

olleet aktiivisesti mukana saamelaisten ”herätyksessä” (Lehtola 2015: 80).3 

Vuonna 1971 perustettiin yhteispohjoismainen kielilautakunta, jonka 

tehtävänä oli luoda yhteinen saamen kirjakieli ja edistää saamen kielen 

virallistamista. 1980–1990-luvuilla eri maiden koululainsäädäntö mahdollisti 

saamen kielen aseman ja saamelaisten opetuksen vahvistamisen. Esimerkiksi 

Suomessa saamea voi opiskella itsenäisenä oppiaineena, äidinkielenä, vieraana 

kielenä ja valinnaisena aineena. (Seurujärvi-Kari 2011a: 46.) Pienten 

saamelaiskielten elvyttämiseksi on tehty toimia: Tysfjordissa luulajansaamen 

kieltä on elvytetty kielipesätoiminnan ja kouluopetuksen keinoin (Huss & 

Lindgren 2005: 266–277) ja inarinsaamen elvyttäminen on myös ollut 

menestysprojekti (esim. Olthuis 2000, 2003; Pasanen 2004, 2005, 2010, 2015; 

Olthuis & Gerstenberger 2019). 

Vaikka valtioiden harjoittama assimilaatiopolitiikka saamelaisia kohtaan on 

ollut kovaa ja monet ovat menettäneet laidunmaansa, kielensä ja kulttuurinsa, 

saamelaisten välillä on kuitenkin ollut yhteistyötä jo yli sata vuotta ja sen kautta 

on organisoiduttu. Saamelaiset ovat pysyneet erillään valtaväestöistä pitkien 

maantieteellisisten etäisyyksien vuoksi, saamen kielet ovat poikenneet tarpeeksi 

paljon valtakielistä ja saamelaiskulttuuri sekä elinkeinot ovat olleet sen verran 

 
3 Ks. myös Lehtola1995, 2013; Hirvonen 1999a, 1999b, 2007; Ahvenjärvi 2017. 
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erilaisia, ettei samanlaista kielellistä sulautumista ole päässyt tapahtumaan kuin 

meänkielisten ja kveenien tapauksessa. (Hirvonen 2021.) 

2.4 Transilvanianunkarilaiset 

Transilvanianunkarilaisten eli romanianunkarilaisten tilanne on tässä 

tutkimuksessa mukana olevien muiden vähemmistöjen tilannetta paljon vahvempi. 

Suurin osa niistä unkarilaisista, jotka elävät Unkarin nykyisten rajojen 

ulkopuolella, asuu Romanian Transilvaniassa, Karpaattien vuoristosta länteen. 

Ennen kun esittelen tätä vähemmistöä, pidän tärkeänä kiinnittää huomiota siihen, 

että historioitsijat erottavat toisistaan kulttuurikansan (Kulturnation, ethnic nation) 

ja valtiokansan (Staatsnation, civic nation) käsitteet. Edellinen tarkoittaa 

kielellistä, etnistä ja kulttuurista yhteisöä, kun taas jälkimmäisen merkitys on 

poliittinen muodostuma, joka perustuu hallinnon, oikeusjärjestelmän, 

puolustusvoimien ja infrastruktuurin yhtenäisyyteen. (Cseresnyési 2004: 137.) 

Vaikka molemmat kansantyypit ovat abstraktioita, unkarilaisten piirissä elää 

hyvin vahvana oman kansan määritteleminen kulttuurikansaksi. Sosiologiset 

tutkimukset ovat myös osoittaneet, että vähemmistöunkarilaiset tuntevat 

kuuluvansa samaan kieliyhteisöön ja samaan kultturikansaan unkarinunkarilaisten 

kanssa, vaikka he ovatkin eri valtioiden kansalaisia ja sen takia ovat toisistaan 

poikkeavissa kielipoliittisissa tilanteissa (Veres 2008: 36–37). 

Seuraavassa hahmottelen lyhyesti Transilvanian historiaa ensisijaisesti János 

Péntekin ja Attila Benőn (2020: 33–58) mukaan, joiden teos A magyar nyelv 

Romániában (Erdélyben) on toistaiseksi kattavin ja tuorein romanianunkarin 

kieltä ja sen puhujien asemaa tarkasteleva tutkimus. Keskiajalla ennen vuotta 

1526 Transilvanian alue oli osa Unkarin kuningaskuntaa. Vuoden 1526 jälkeen 

Unkarin kuningaskunnan hajoamisen myötä Transilvania tuli itsenäiseksi 

ruhtinaskunnaksi, ja sellaisena se pysyikin vuoteen 1691. Vuosien 1691–1867 

välillä Transilvania oli itsenäinen ruhtinaskunta Habsburgien valtakunnan 

hallinnon alla. Vuonna 1867 itävaltalais-unkarilaisen sovinnon myötä 

Transilvania yhdistettiin Unkariin. Unkarin kieli on ollut julkisen hallinnon ja 

varsinkin 1880-luvun jälkeen opetuksen kieli. Ensimmäisen maailmansodan 

jälkeen Habsburgien valtakunta hajosi, ja rauhanneuvottelujen tuloksena 

Transilvania liitettiin Romaniaan vuonna 1918. Päätös vahvistettiin vuonna 1920 

Trianonin rauhansopimuksessa. Vuoden 1940 Wienin II Päätöksen myötä Unkari 

sai takaisin Transilvanian pohjoisia alueita, joilla asui suurin osa unkarilaisista. 

Vuonna 1944 palautettiin vuoden 1920 rajat Romanian ja Unkarin välille. 
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Romanianunkarilaisesta vähemmistöstä voidaan siis puhua vuodesta 1918 

lähtien, jolloin Transilvania liitettiin Romaniaan. 1920-luvulta alkaen Romaniassa 

alkoi unkarin kielen käytön rajoittaminen. Hallinto ja opetus on tullut 

romaniankieliseksi, ja on alettu käyttämään romaniankielisiä paikannimiä. 

Trianonin sopimuksen myötä suuri määrä unkarinkielisiä tuli naapurimaiden 

Romanian, Slovenian, Slovakian, Kroatian, Serbian, Ukrainan ja Itävallan 

kansalaiseksi, ja tapahtuma on ollut kansallinen trauma unkarilaisille. Uusien 

kotimaiden nationalistiset ideologiat ovat olleet heille jatkuvana ongelmien 

lähteenä. (Laakso 2011: 16.) 

Romanianunkarilaiset muodostavat Romaniassa suurimman kielellisen ja 

etnisen vähemmistön. Vuoden 2011 väestönlaskennan mukaan heitä on 1 227 623 

(6,1 % koko Romanian väestöstä) (Péntek & Benő 2020: 59). 

Romanianunkarilaisten lukumäärä on laskenut viime vuosikymmeninä. Vuoden 

1992 väestölaskennan mukaan heitä oli 1 624 959 (7,1 %) ja vuoden 2002 

väestölaskennan mukaan 1 431 807 (6,6 %) (Veres 2015: 30). Lukumäärän 

laskemisen pääsyitä ovat matala syntyvyys, maastamuutto ja sekakieliset 

avioliitot. Suurin osa romanianunkarilaisista, etnisyydeltään 1 216 666 (99,1 %) 

ja äidinkieleltään 1 248 6234 asuu Transilvanian alueella ja muodostaa 18,39 % 

Transilvanian väkiluvusta (Veres 2015: 38–41). Tämän takia romanianunkarilaisia 

kutsutaan myös transilvanianunkarilaisiksi. 

Transilvania on aina ollut taloudellisesti ja kulttuurisesti kehittynyt 

monikielinen ja monikulttuurinen alue, jossa on puhuttu unkarin lisäksi muun 

muuassa romaniaa, ukrainaa, saksaa, venäjää, turkkia, serbiaa, slovakkia. Ennen 

vuotta 1918 Transilvaniassa unkari oli poliittisesti johtavan ryhmän kieli ja sillä 

oli korkein prestiisiarvo (Takalo 2004: 84–87). Nykyäänkin transilvanianunkarin 

kielellä on suuri prestiisiarvo sekä Unkarissa että Unkarin naapurimaiden 

unkarilaisten piirissä (ks. Göncz 1999: 85). Sekä transilvanianunkarilaiset että 

muut Unkarin naapurimaissa asuvat unkarinkieliset ovat kaksikielisiä (Fancsaly 

ym. 2016: 205) ja käyttävät omaa kieltään ja kotimaansa valtakieltä eri 

funktioissa, rekistereissä ja tyyleissä. Romanianunkari on vähemmistökieli, sen 

status on alistettu ja puhujayhteisön kaksikielisyys on epäsymmetrinen (esim. Gál 

2010: 170). Sen käyttöarvo on myös alentunut, koska virallisissa funktioissa sitä 

on pitkään syrjäytetty. Näiden seurauksena unkarin kielestä on tullut yksityisen 

 
4 Romanian vähemmistöistä unkarinkielinen on ainoa, jonka tapauksessa äidinkieleltään unkarilaisia 
on enemmän kuin etnisyydeltään. Tämän ilmiön selityksenä on se, että monet Transilvanian romanit, 
saksalaiset ja juutalaiset pitävät itseään unkarinkielisinä. (Péntek & Benő 2020: 59.) 
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piirin, tarkemmin perheiden ja pienyhteisöjen kieli sekä unkarinkielisten 

kirkollisten instituutioiden, teattereiden, humanististen tieteenalojen edustajien, 

kirjailijoiden ja runoilijoiden kieli (esim. Péntek 1999; Péntek & Benő 2020: 235). 

Vuoden 1990 jälkeen, varsinkin alueilla, joilla unkarinkieliset asuivat 

enemmistönä, heidän kielensä julkinen käyttö on lisääntynyt. 

Transilvanianunkarilaisten asennetta omaa kieltä kohtaan luonnehtii kielen 

symbolinen korkea arvostus (Péntek & Benő 2020: 77). He kokevat 

uhanalaisuutensa yhteisönä, mutta koska he edustavat uskonnollisesti eri ryhmiä, 

he tuntevat yhteenkuulumisensa vain kielessä. Äidinkielestä on tullut eräänlainen 

pyhä tavoite, vaikka arkielämässä kielenvalinnan pohjana on usein pragmaattisia 

syitä. Pitää mainita, että alueilla, joilla unkarinkieliset asuvat hajallaan, oman 

kielen prestiisi on alhaisempi. 

Kommunistisen diktatuurin kaatumisen jälkeen Itä-Euroopassa on tullut 

mahdolliseksi kielellisten ihmisoikeuksien vaatiminen, oikeusvaatimusten 

laatiminen ja niiden edustaminen valtioiden lainsäädännöissä. Samalla eri 

Euroopan instituutioissa on alkanut kielellisten oikeuksien takaamisen prosessi. 

Yleisesti voidaan sanoa, että vaikka unkarin kielen oikeudellinen asema on 

parantunut Unkarin ulkopuolella, esimerkiksi Romaniassa (Benő 2014: 26), silti 

kielellisten oikeuksien käyttö ei toimi esteettömästi. Romania on perustuslakinsa 

mukaan kansallisvaltio, mikä tarkoittaa, että se on enemmistökansan 

kansallisvaltio, jossa enemmistökieltä pidetään valtion virallisena kielenä. 

Tällaisena sen oikeudellinen asema on etuoikeutettu. Kansallisvaltion 

vähemmistöpolitiikan pohjana on assimilaation ideologia, jonka tavoitteena on 

yksikielisyys. Enemmistö- ja vähemmistökielen epäsymmetrisyys on tämän 

ideologian osa. Lainsäädännössä vähemmistökielten käytön ehtoina on tiettyjä 

seikkoja, kuten puhujien lukumäärä tai suhde enemmistökielisten lukumäärään. 

Esimerkiksi Romanian hallintolainsäädännön mukaan niillä paikkakunnilla, joilla 

unkarinkielisten lukumäärä ylittää 20 %, viranomaisten pitää käyttää myös 

unkarin kieltä, mutta käytännössä tämän toteuttaminen riippuu paljolti kyseisen 

paikkakunnan johdosta. Unkarinkielisten on mahdollisuus opiskella 

äidinkielellään kaikilla tasoilla, mutta lainsäädännössä ei vieläkään oteta 

huomioon heidän todellisia tarpeitaan ja vaatimuksiaan, esimerkiksi 

unkarinkielistä opetusta pidetään edelleenkin etuna eikä perustavanlaatuisena 

oikeutena, eikä unkarinkielisen yliopiston perustamista hyväksytä (Péntek & 

Benő 2020: 128–157). 

Yhteenvetona romanianunkarilaisten asemasta ja tulevaisuudesta voidaan 

sanoa, että paljon positiivista kehitystä on tapahtunut kommunisimin kaatumisen 
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eli vuoden 1989 jälkeen. Esimerkiksi kielenkäytön domeenit ovat laajentuneet, 

silti kielensuunnittelulla on edelleenkin tärkeä rooli statussuunnitelun, 

korpussuunnitelun ja kielen prestiisin vahvistamisen alalla. Päätavoitteena on 

unkarin kielen ja kulttuurin elinvoiman vahvistaminen ja assimilaation 

hidastaminen. 

2.5 Csángót 

Unkarinkielisiä elää Romaniassa myös Transilvanian ulkopuolella, Moldovan 

alueella Itä-Romaniassa alueella, joka sijaitsee Itä-Karpaattien vuoristosta itään.5 

Tässä tutkimuksessa nimeän csángóiksi Romanian Moldovan alueella asuvaa 

roomalaiskatolista väestöä, joka on eri kylissä kielenvaihdon eri asteilla. Harvaa 

poikkeusta lukuun ottamatta tämä väestö on unkarilaista alkuperää, ja sen 

perinteisesti käyttämä kieli on unkarin kielen arkaistinen variantti, joka elää 

erilaisina murteina. 

Robin Bakerin (1997: 658) mukaan csángót ovat ”yksi Euroopan 

mystisimmistä ja vähiten tunnetuista vähemmistöistä”. Călin Cotoi (2013: 433) 

puolestaan kuvaa heitä ”kiertelevänä vähemmistönä”. Unkarinkieliset tutkijat 

kutsuvat heitä useimmiten csángóiksi tai Moldovan unkarilaisiksi, länsimaiset 

tutkijat käyttävät molempia ilmaisuja sekä nimitystä Moldovan (unkarinkieliset) 

roomalaiskatoliset, kun taas pohjoismaiset tutkijat nimeävät heidät yleensä 

csángóiksi. 6  Unkarinkielinen csángóntutkija Vilmos Tánczos (2011a: 39) 

huomauttaa, että terminä csángó ei ole koskaan ollut koko kansanryhmään 

viittaava nimi, vaan sitä on käytetty erilaisuuden merkkinä unkarilaisen kansan 

kontekstissa, kieleen ja etnisyyteen liittyvissä ideologisissa ilmaisuissa. 

Csángón nimen alkuperää ja merkitystä on tutkittu paljon (esim. Pávai 1999; 

Pozsony 2005, 2006; Tánczos 2011a, 2011b, 2012; Péntek 2014, 2017; Iancu 

2020). Laura Iancu (2020: 126–127) on kiinnittänyt huomiota siihen, että 1700-

1800-luvun ei-unkarinkielisissä (enimmäkseen kirkollisissa) asiakirjoissa ei 

mainita yhtään csángón etnonyymiä, eivätkä Moldovan roomalaiskatolista 

yhteisöä tutkineet romaniankieliset tutkijat käyttäneet nimeä 1800-luvulla, vaan 

he käyttivät unguri (unkarilaiset) -nimitystä. Csángómagyar (csángóunkarilainen) 

etnonyymin ensimmäinen kirjallinen käyttö löytyy roomalaiskatolisen papin Péter 

 
5 Kyseessä on eri alue kuin Moldovan valtio. 
6 Laajasti hyväksytyn, mutta tieteellisesti ei kokonaan todistetun teorian mukaan nimi tulee 
csang/csáng verbistä, joka tarkoittaa lähinnä ’kuljeskella, kiertää, vetelehtiä’. 
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Zöldin latinaksi kirjoittamista vuoden 1780 kirjeistä (Iancu 2020: 129). Jo 

Zöldillä esiintyy nimen lyhennys csángó-muodossa, joka on yleistynyt 1800-

luvulla (Iancu 2020: 131). Moldovan roomalaiskatolinen yhteisö ei ole käyttänyt 

silloinkaan sitä omana nimenään. Csángón etnonyymi on siis ulkopuolisten 

antama, ja oma ryhmä kokee sen haukkumanimenä (Péntek 2014; Péntek & Benő 

2020: 74). 

Csángójen lukumäärästä ei ole luotettavaa virallista tietoa varsinkaan siitä 

syystä, että modernin kansallisidentiteetin osatekijät, erityisesti äidinkieli ja 

etnisyys, ovat csángóille tuntemattomia. Väestölaskennassa osa heistä ilmoittaa 

olevansa romanialainen ja osa samastuu csángóksi tai unkarilaiseksi, mutta 

monestakin syystä samastuminen jälkimmäisiin ryhmiin on epävarmaa ja 

ongelmallista. (Ks. Veres 2015: 17.) Vilmos Tánczos on ollut mukana laskemassa 

ryhmän väestöä ja todennut, että unkaria puhuvien lukumäärä on 48 752, minkä 

lisäksi 15 000 osaa oletettavasti passiivisesti unkaria. Hänen mielestään on 

erittäin tärkeää, että väestönlaskija osaa unkaria ja pystyy selittämään ihmisille 

laskennassa mukana olevat kysymykset. Roomalaiskatolisten lukumäärä on 

oletettavasti 232 000, ja heistä 27 % osaa aktiivisesti tai passiivisesti unkaria. 

(Tánczos 2011b: 104.) 

Historiallisten lingvististen tutkimusten mukaan Moldovaan muuttaneiden 

unkarinkielisten läsnäolo voidaan ajoittaa jo 1200- ja 1300-lukujen vaihteeseen 

(Benkő 1989; Benő & Murádin 2002). He eivät ole koskaan muodostaneet 

yhtenäistä kansaa vaan erilaisia ryhmiä, jotka puhuvat erilaisia murteita. 

Karpaattien vuoristoa voidaan pitää tärkeänä kielipoliittisena rajana. Vuoristosta 

länteen sijaitsevassa Transilvaniassa näkee unkarin- ja monikielisiä kylttejä ja 

julkisia tekstejä, mutta Karpaateista itään niitä on vaikea löytää. 

Csángójen identiteetistä voidaan yleisesti sanoa, ettei se rakennu 1800-luvun 

kansalliselle aatteelle eli nationalismille. Heidän identiteettinsä juuret palautuvat 

keskiajalle, ja sen päätunnusmerkkinä on uskonnollinen identiteetti eli 

roomalaiskatolisuus. Csángót erottuvat ortodoksiuskontoon kuuluvasta 

romaniankielisestä väestöstä juuri oman roomalaiskatolisen uskontonsa 

perusteella. Csángójen keskuudessa yhteisöön kuulumisen on siis aina määrännyt 

ennen kaikkea uskonto eikä kieli (Halász 1991). Koska uskonto on vahvin 

yhteenkuuluvuutta rakentava tekijä, esimerkiksi Halász on huomauttanut laajassa 

tutkimuksessaan csángójen avioitumisperinteistä, että roomalaiskatoliset 

unkarinkieliset avioituivat keskenään (Halász 2020: 27). Oman kielen 

säilyttämisellä on paljon suurempi mahdollisuus, jos puoliso on myös 
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roomalaiskatolinen, missä on usein vihjattuna merkityksenä, että hän osaa jotakin 

csángón murretta. 

Csángójen koko yhteisöä ei voi kuitenkaan luonnehtia siten, että kansallisaate 

ja -identiteetti olisivat sille vieraita, koska nykyaikana monet ryhmän jäsenet ovat 

kyllä kohdanneet romanialaisen ja/tai unkarilaisen kansallisaatteen (Tánczos 

2011b: 256). Moderni kansallinen identiteettirakenne ei ole kuitenkaan 

vakiintunut heidän keskuudessaan, ja siksi heillä ei ole symbolista suhtautumista 

kieleen. Väestölaskennassa heillä on vaikeuksia vastata etnisyyteen ja 

äidinkieleen liittyviin kysymyksiin. Heidän vastauksistaan käy usein ilmi, että he 

pitävät itseään sekarotuisina (korcsitúra) ihmisinä, jotka eivät ole unkarilaisia 

eivätkä romanialaisia (Tánczos 1996: 370). Kansalla on omasta kielivariantistaan 

pragmaattinen näkemys, jonka mukaan se on sekakieltä (keveréknyelv), eli sekä 

unkaria että romaniaa tai ei kumpaakaan tai sitten meidän kieltä. Pragmaattisen 

ajattelutavan mukaan csángón puhujat voivat myös identifioitua tietyn tilanteen 

mukaan joko unkarin tai romanian kielen puhujiksi. 

Csángójen identiteettiä on pyritty rakentamaan ulkoa käsin. Yleisesti 

romaniankieliset tutkijat (esim. Mărtinaș 1985; Coja ym. 1986; Pilat 2002; 

Lăcătușu 2017) väittävät, että csángóilla on romanialainen alkuperä (ks. Tampu 

2006). Mărtinașin ei-tieteellinen kirja on sen näkemyksen päälähde, jonka 

mukaan csángójen esivanhemmat ovat Transilvaniasta 1700-luvulla paenneita 

romaniankielisiä, joihin on kohdistunut unkarilaistumispakko. Poikkeuksiakin 

löytyy romaniankielisten tutkijoiden joukossa, esimerkiksi Marius Diaconescu 

(2008), joka tutkii yhdessä artikkelissaan Moldovan katolisten identiteettikriisiä 

politiikan ja historiografisten myyttien kontekstissa. Koska csángójen identiteetin 

tärkeimpänä osatekijänä on heidän roomalaiskatolisuutensa, papistolla ja valtion 

ylläpitämillä kouluilla on ollut sama tavoite Moldovassa, nimittäin romanian 

kielen levittäminen perinteisesti unkaria puhuvien yhteisöjen keskuudessa (Trunki 

& Bodó 2017: 37). Romaniankielinen roomalaiskatolinen papisto on ollut 

assimilaatiopolitiikan edesauttaja vakuuttamalla csángót siitä, että olla 

roomalaiskatolinen on sama kuin olla romanialainen ja romaniankielinen 

katolinen. Vastatoimintana on aloitettu vuonna 2000 Moldovan Csángón 

Opetusohjelma, jonka tavoitteena on ollut opettaa csángólapsille unkarin kieltä 

romaniankielisen kouluohjelman ulkopuolella, koska koulunopetus muutoin 

tapahtuu romanian kielellä (esim. Hegyeli 2001). Vuodesta 2012 Romanian 

Unkarilaisten Opettajien Liitto on johtanut unkarin kielen opetusta Moldovassa, ja 

Unkarin valtio tukee sitä. Tavoitteena on myös unkarinkielisten lastentarhojen 

perustaminen. Moldovan unkarilaisten csángójen etujärjestö on Moldovan 
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Csángóunkarilaisten Liitto (Moldvai Csángómagyarok Szövetsége, MCSMSZ), 

joka on perustettu vuonna 1990 Transilvanian Sfântu Gheorghe -nimisessä, 

enimmäkseen unkarinkielisten asuttamassa kaupungissa. Vuodesta 1995 se on 

toiminut Moldovan Bacăun kaupungissa ja on romanianunkarilaisten poliittisen 

järjestön (Romániai Magyar Demokrata Szövetség, RMDSZ) sisarjärjestö. 

Csángón murteiden tilanne on lähempänä Pohjois-Fennoskandian 

vähemmistökielten kuin romanianunkarin tilannetta, vaikka csángójen 

keskuudessa ei ole ollut sellaista kielellistä aktivismia, jonka tavoitteena olisi 

ollut oman kielivariantin tunnustaminen omaksi kieleksi niin kuin meänkielisten 

ja kveenien tapauksessa. Koska csángón murteille ei ole kehitetty omaa 

standardikieltä eikä kirjakieltä, on ymmärrettävä, että korkeakulttuurin piirissä 

nämä murteet eivät ole edustettuna. Sen sijaan csángón murteilla on syntynyt 

rikasta kansanrunoutta ja arkaaisissa rukouksissa on myös säilynyt vahvasti 

omaperäistä metaforiikkaa. Kaunokirjallisuutta taas sanan varsinaisessa 

merkityksessä on kirjoitettu hyvin vähän. Se mitä voidaan pitää 

kaunokirjallisuutena, on Demeter Lakatosin ja András Duma-Istvánin runoja. 
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3 Tutkimuksen tausta ja aikaisempi tutkimus 

Työni tässä alaluvussa tuon esille tutkimusalueeni historiaa siltä osin, kun katson 

sen olevan merkityksellistä tutkimukseni kannalta. Keskityn ennen kaikkea 

tutkimuksiin, joiden aihe on mahdollisimman lähellä tutkimieni vähemmistöjen 

narratiivisen ja diskursiivisen identiteetin rakentamista. Nimenomaan tästä 

aiheesta ei kuitenkaan löydy kovin paljon lähteitä, ja siksi otan huomioon myös 

sellaisia keskeisimpiä julkaisuja kyseessä olevien vähemmistöjen asemasta, joista 

löytyy edes jonkin verran tutkimusaiheeseeni liittyviä tietoja. Myös tutkimieni 

vähemmistöjen identiteetistä löytyy aika paljon kirjallisuutta, mutta nimenomaan 

niiden kielellistä identiteettiä on laajemmin tutkittu vain 

transilvanianunkarilaisten tapauksessa. Pohjois-Fennoskandian 

vähemmistötutkimuksen alalta, kirjallisuudentutkimus mukaan lukien, en ole 

löytänyt nimenomaan vähemmistökielellä kirjoittaviin oppineihin henkilöihin 

keskittyviä lähteitä. 

3.1 Tutkimuksia meänkielisten, kveenien ja saamelaisten 

monikielisyydestä ja identiteetistä 

Meänkielen sosiolingvistisen ja kielisosiologisen tutkimuksen juuret ovat 1960-

luvulla. Vuonna 1966 käynnistyi Elina Haavio-Mannilan ja Kirsti Suolinnan 

johtama Rajan vaikutus Tornionlaakson erilaistumiseen -niminen sosiologinen 

tutkimushanke osana Asko Vilkunan vuonna 1964 aloittamaa laajempaa 

monitieteistä tutkimushanketta. Sosiologisen hankkeen yhtenä osatutkimuksena 

oli Magdalena Jaakkolan selvitys suomen ja ruotsin kielen käytöstä Ruotsin 

Tornionlaaksossa (ks. Jaakkola 1969, 1973). Vuonna 1991 Tukholman ja 

Tampereen yliopistojen suomen kielen laitosten yhteistyönä aloitettiin 

lingvistinen ja kielisosiologinen projekti meänkielestä. Lingvistisessä osassa 

tutkittiin kielen muuttumista 1960- ja 1990-lukujen välillä. Kielisosiologisessa 

osuudessa taas tarkasteltiin, kuinka asenteet meänkieleen ovat muuttuneet 25 

vuoden aikana. Hankkeen nimi oli Från tornedalsfinska till ”meän kieli” (”vårt 

språk”) ja se toteutui vuosina 1991–1995. Sen vetäjinä olivat Heikki Paunonen ja 

Erling Wande. (Paunonen 2018: 23–28.) Hankkeeseen liittyvä Birger Winsan 
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kielisosiologinen tutkimus on ilmestynyt vuonna 1998, ja hän kirjoitti aiheesta 

myös ensimmäisen meänkielisen artikkelin7 Virittäjä-lehteen (1993). 

Pohjois-Fennoskandian alueen monikielisyyden kontekstissa on analysoitu 

viimeksi kuluneiden kahden vuosikymmenen aikana melko runsaasti meänkielen, 

kveenin ja saamen kielen tilannetta sekä näiden kielten arvostusta (ks. esim. 

Määttä & Sulkala toim. 2000; Lindgren 2010; Pietikäinen, Huss, Laihiala-

Kankainen, Aikio-Puoskari & Lane 2010). Laajemmin ensimmäisen 

suomenkielisen yleisesityksen eurooppalaisesta kielipolitiikasta ja koko Euroopan 

eri maiden kielellisestä tilanteesta ovat toimittaneet Marjut Johansson ja Riitta 

Pyykkö (2005). Kirjan yksi artikkeli (Huss & Lindgren 2005) keskittyy 

Skandinavian maiden monikielisyyteen ja vertaa Ruotsia ja Norjaa 

kielipoliittisesta näkökulmasta. Huss on tutkinut muissakin julkaisuissaan kolmen 

Fennoskandian maan vähemmistöpolitiikkaa. Hän on kirjoittanut laajan 

vertailevan teoksen kielenvaihdon kääntämisestä Pohjois-Fennoskandiassa (Huss 

1999) sekä analysoinut Norjan ja Ruotsin kielipolitiikan pääpiirteitä, 

kielenelvytystoimintojen tilannetta Euroopan neuvoston sopimusten 

vahvistamisen jälkeen ja pohtinut tutkijan roolia kielten revitalisaatiossa (Huss 

2006). 

Meänkielestä on kirjoitettu suhteellisen paljon viime aikoina varsinkin 

kielisosiologisesta ja sosiolingvistisesta näkökulmasta (esim. Arola 2004, 2006; 

Sulkala ja Mantila toim. 2010; Kangas 2012; Molnár Bodrogi 2017; Paunonen 

2018). Paunonen on selvittänyt laajassa artikkelissaan, miten Ruotsin Ylitornio on 

muuttunut kieliyhteisönä 1900-luvun toisella puoliskolla ja mitä sen puhekielessä 

on tapahtunut kyseisenä ajanjaksona. Ruotsin kielen vaikutuksesta meänkieleen 

on myös kirjoitettu (esim. Sulkala 2010b). Meänkielen historiaa ja asemaa sekä 

sen puhujien identiteettiä ovat tutkineet esimerkiksi Erling Wande (2000a, 2000b), 

Lars Elenius (2001), Paula Andersson ja Raija Kangassalo (2003), Leena Huss ja 

Anna-Riitta Lindgren (2005), Birger Winsa (2005b) sekä Leena Huss ja Erling 

Wande (2006). Maria Wingstedtin väitöskirjan (1998) aiheena on, millaisia 

enemmistön kieli-ideologioita Ruotsissa esiintyy vähemmistökielisiä kohtaan. 

Kieli-ideologioiden kontekstina hän esittää Ruotsin vähemmistöpolitiikan 

historian saamelaisia ja torniolaaksolaisia kohtaan. 

Meänkieli-nimityksen käyttämisestä ja vaikutuksesta puhujien identiteettiin 

on tehty tutkimuksia molemmin puolin Tornionjokea. Winsan (2005a: 242) 

 
7 Toisen Virittäjässä ilmestyneen meänkielisen artikkelin olen itse kirjoittanut (Molnár Bodrogi 2015). 
Se on mukana tämän väitöskirjan osajulkaisuissa. 
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mukaan perinteistä meänkieltä puhutaan myös Suomen puolella, mutta siihen on 

vaikuttanut yleissuomi ja sillä on toisenlaisia sosiaalisia ulottuvuuksia. Johanna 

Vaattovaara (2009) on tutkinut pellolaisnuorten identiteettiä ja todennut, että 

monet nuoret ymmärtävät käsitteellä ”meän kieli” Tornionjokilaakson 

kummallakin puolella puhuttuja kielivariantteja. Johanna Laakso ja kumppanit 

(2013: 48) myös mainitsevat, että meänkieli-nimitystä käytetään myös Suomen 

puolella historiallisesti puhutuista kielimuodoista, ja se korostaa sitä yhteyttä, 

joka on yhdistänyt Tornionjoen molemmilla puolilla asuvia. Meänkielisten 

nuorten kieli-ideologioita ovat tutkineet esimerkiksi Arola ja Vaattovaara (2005). 

Tähän saakka laajin kansainvälinen tutkimusprojekti Euroopan suomalais-

ugrilaisten vähemmistöjen alalla on ollut ELDIA (European Language Diversity 

for All) vuosien 2010–2013 välillä. Se oli monitieteinen tutkimushanke, jonka 

päätavoitteena oli lisätä ymmärtämystä monikielisyydestä Euroopassa. 

Tutkimustyö perustui kahteentoista tapaustutkimukseen kahdeksassa maassa. 

Projektin tuloksena on loppuraportti (Laakso ym. 2016) ja kaksitoista 

tapaustutkimusraporttia, jotka käsittelevät kahtatoista monikielistä puhujayhteisöä 

eri puolilla Eurooppaa. Niiden lisäksi on laadittu Euroopan kielten 

elinvoimaisuusbarometri (European Language Vitality Barometer, EuLaViBar), 

työkalu, jolla voi mitata kielen säilymisen tasoa. Projektin puitteissa Oulun 

yliopistossa on tutkittu kolmen vähemmistökielen asemaa, meänkielen, kveenin ja 

pohjoissaamen. Meänkielen osuutta tutkivat Laura Arola, Minna Pelkonen, Elina 

Kangas, Niina Kunnas ja Birger Winsa, kveenin osuutta Anna-Kaisa Räisänen ja 

pohjoissaamen asemaa Norjassa Marko Marjomaa. Oulun tutkijaryhmän johtajana 

oli Helena Sulkala. 

Kveenin kielen ja sen puhujien asemasta ovat kirjoittaneet enimmäkseen 

Fennoskandian alueen tutkijat (esim. Lindgren 2003a, 2003b; Lindgren, Eskeland 

& Norman 2003; Huss & Lindgren 2005; Norman & Viinikka-Kallinen 2006). 

Suomessa kveenien kulttuuri-identiteetin määrittelystä etnopoliittisessa mielessä 

on kirjoitettu kaksi väitöskirjaa Turun yliopistossa. Folkloristiikkaan väitöskirjan 

on kirjoittanut Lassi Saressalo (1996) ja kansatieteeseen Marjut Anttonen (1999). 

ELDIAn yhteydessä Anna-Kaisa Räisänen ja Niina Kunnas (2012) ovat 

kirjoittaneet yhteenvetoraportin kveenitutkimuksesta. Räisänen (2014) on 

julkaissut myös artikkelin, jossa hän analysoi kriittisen diskurssianalyysin keinoin 

kieli-ideologioiden ja kieliuskomusten välisiä suhteita kveeniyhteisössä. 

Norjassa kveeneihin kohdistuva tutkimus on varsinaisesti aloitettu 1980-

luvun alussa. Ivar Bjørklundin (esim. 1978, 1983, 1985) antropologiset 

tutkimukset olivat ensimmäisiä uusia norjalaisia vähemmistötutkimuksia. Knut 
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Einar Eriksenin ja Einar Niemen laaja työ Den finske fare (1981) antaa 

perusteellisen kuvan norjalaistamispolitiikasta kokonaisuudessaan. Suomalainen 

ja norjalainen kveeneistä kertovan tutkimuskirjallisuuden bibliografia on kerätty 

vuonna 1981 (Saressalo & Olsen toim. 1988). Se julkaistiin vuonna 1988 

TROMURA-sarjassa, ja bibliografista tietokantaa on ylläpitänyt Tor Sveum (1994) 

Tromssan Museon kirjastosta. Sveumin laatima tietokanta on pohjana Tromssan 

yliopiston kirjaston kotisivulta löytyvälle kveenibibliografialle, jota on päivitetty 

vuoteen 20178 saakka (Kvensk bibliografi – Kveenipipliografia). 

Kjell Olsen on tutkinut antropologin näkökulmasta Finmarkun saamelaisten 

ja kveenien identiteetin muodostumista ja todennut, että paikkaan liittyvä 

identiteetti näyttää olevan identiteetin muodostamisen ensisijainen prinsiippi 

(2010: 29). Hän on kiinnittänyt huomiota erityisesti siihen, että etninen identiteetti 

on vain yksi niistä identiteeteistä, eikä edes tärkein, jotka ovat ominaisia näille 

kansanryhmille. Hänen mielestään paikallisissa diskursseissa kyseessä olevien 

vähemmistöjen jaetut identiteetit ovat ryhmien välisiä eroja tärkeämpiä, ja ne 

eroavat monessa suhteessa Norjan muilla alueilla asuvien identiteeteistä. 

Kveenin kielen standardisaatiosta on kirjoittanut paljon Pia Lane (2010, 2011, 

2014, 2015, 2018). Yhdessä artikkelissaan hän (Lane 2018) on tutkinut erilaisten 

sosiaalisten tekijöiden roolia kveenin kielen standardisoinnin prosessissa ja 

tarkastellut standardisoinnin ominaisuuksia tähän saakka ainoan, Eira 

Söderholmin (2014) kirjoittaman kveenin kieliopin kontekstissa. Toisessa 

artikkelissaan hän (Lane 2010) on analysoinut Pykeijan (Bugøynes) 

kveeniyhteisössä tapahtunutta kielenvaihtoa neksus-analyysin avulla. Leena 

Niiranen (2014) on tutkinut kveenin kielen elvytysmahdollisuuksia kahdessa 

pohjoisnorjalaisessa päiväkodissa toiminnan teoriasta käsin. Hän on kiinnittänyt 

huomiota siihen, miten kielipesämäinen toiminta voi muuttaa kieliasenteita 

kielipesän toimintayhteisössä ja miten se voi lisätä kveenin kielen käyttöä 

joidenkin kielipesään osallistuvien lasten perheissä. 

Unkarinkielinen tutkija Judit Takács (2015) on kirjoittanut kveenien 

nykyisestä kielipoliittisesta tilanteesta. Itse (M. Bodrogi 2002, 2007, 2008, 2009, 

2010) olen pohtinut kveenien kollektiivisen identiteetin muodostumista suhteessa 

heidän omaan kieleensä ja kulttuuriinsa sekä heidän pyrkimyksiään elvyttää niitä. 

Yhdessä artikkelissani (2008) olen verrannut kveenien ja csángójen kollektiivisen 

identiteetin rakentumista. 

 
8 Olen saanut tiedon Tromssan yliopiston kirjastonhoitajalta Philipp Conzettilta (Conzett 2010). 
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Saamentutkimusta on tehty runsaasti viime vuosikymmenien aikana, ja 

melkein kaikissa tutkimuksissa mainitaan myös saamelaisten identiteettiin 

liittyviä seikkoja. Suomessa ensimmäinen saamelaistutkijoiden sukupolvi astui 

esiin 1980-luvulla. Veli-Pekka Lehtola (esim. 1995, 2010, 2012, 2013, 2015) on 

ollut erittäin tuottelias tutkija. Hän on esitellyt julkaisuissaan saamelaisten 

identiteettiä saamen kansan historian ja kulttuurin kontekstissa. Hänen suurta 

julkisuutta saanut kirjansa Saamelaiset suomalaiset (Lehtola 2012) on merkittävä 

kulttuurihistoriallinen kartoitus ja ensimmäinen laaja kokonaisesitys saamelaisten 

ja muiden suomalaisten suhteista 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla. Vuonna 

2015 ilmestyneessä kirjassaan hän on päivittänyt vuonna 1997 julkaisemansa 

teoksen Saamelaiset: historia, yhteiskunta, taide vastaamaan 

saamelaisyhteiskunnan ja taiteiden muutosta. Katsauksen 2000-luvun tilanteeseen 

hän on kirjoittanut yhdessä Anni-Siiri Länsmanin ja Jorma Lehtolan kanssa. Kirja 

esittelee saamelaisten historiaa, saamelaisen yhteiskunnan tärkeimpiä 

kehityssuuntia ja instituutioita sekä antaa perusteellisen kuvan saamelaisesta 

taiteesta. 

Irja Seurujärvi-Kari (2012) on tutkinut väitöskirjassaan saamelaisten 

identiteetin rakentamista ylirajaisessa saamelaisliikkeessä sekä kielen roolia 

kansainvälisen alkuperäiskansaliikkeen kontekstissa vuosien 1962–2008 välillä. 

Seurujärvi-Kari (esim. 2011a, 2011b; Seurujärvi-Kari ym. toim. 2011) on 

kirjoittanut ja toimittanut muitakin saamelaistutkimukseen liittyviä julkaisuja. 

Erika Sarivaaran (2012) väitöskirja Statuksettomat saamelaiset on avannut uuden 

näkökulman saamelaisuuden rajoihin tarkastelemalla saamelaismääritelmän 

ulkopuolelle rajautuvien ja saamea opetelleiden henkilöiden työtä saamen kielen 

elvyttämiseksi. Marko Marjomaa (2014) on kirjoittanut yhteenvetoraportin 

pohjoissaamen asemasta Norjassa ELDIA-projektin yhteydessä. 

Inarinsaamen kielen revitalisaatiota on tutkittu laajasti. Annika Pasanen (esim. 

2004, 2005, 2010) on kirjoittanut erityisen paljon tästä aiheesta. Myös 

väitöskirjassaan hän (Pasanen 2015) on tutkinut kielipesän, omakielisen 

kouluopetuksen ja aikuisille suunnatun intensiivisen kielenopetuksen roolia kielen 

elvyttämisessä. Työn seitsemännessä luvussa hän on kerännyt joitakin 

kielimestareiden kieli-ideologioita, jotka voidaan liittää heidän kieli-

identiteettiinsä. Pasanen (2016) on kirjoittanut myös laajan selvityksen Suomen 

saamenkielisten kielellisten oikeuksien toteutumisesta saamelaisten 

kotiseutualueilla. Yhdessä Juha Ridanpään (Ridanpää & Pasanen 2009) kanssa 

hän on tutkinut, miten inarinsaamelainen rap-musiikki on vaikuttanut 

stereotyyppisten saamelaisperinteiden dekonstruktioon sekä kielen elvyttämiseen. 
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Inarinsaamen kielen asemasta ja sen revitalisaatiosta on ilmestynyt muitakin 

tutkimuksia. Näitä ovat etenkin Marja-Liisa Olthuisin (esim. 2000, 2003) 

julkaisut sekä hänen muiden kanssa tekemänsä yhteisjulkaisut (Olthuis ym. 2013; 

Olthuis & Gerstenberger 2019). 

Sari Pietikäinen (2003, 2008) on tutkinut saamelaista mediaa ja on tehnyt 

myös neksusanalyysin monikielisen inarinsaamenpuhujan kielielämäkerrasta 

(2012). Yhdessä Hannele Dufvan kanssa (Dufva & Pietikäinen 2006) hän on 

tutkinut saamen kielten revitalisaatioon ja kuolemaan vaikuttavia tekijöitä. Tuuli 

Forsgren (2000) on käsitellyt kielen ja kolonisaation suhteita Pohjois-Ruotsin ja 

Pohjois-Suomen saamelaisten keskuudessa ennen vuotta 1809. 

Saamentutkimusta on tehty myös unkarilaisten tutkijoiden keskuudessa. 

Kansatieteilijä Ildikó Tamás (2015) on tutkinut muun muuassa saamelaisten 

kansallisen identiteetin rakentamiseen vaikuttaneita symboleja. Johanna Domokos 

(esim. 2011, 2018a, 2018b), saamelaisen kirjallisuuden kentän monipuolinen 

tuntija, on julkaissut huomattavia artikkeleita ja kirjoja, joissa hän antaa 

perusteellisen kuvan saamelaisesta kirjallisuudesta muuttuvassa maailmassamme 

ja suomalais-ugrilaisessa kontekstissa. Kirjassaan uhanalaisista kirjallisuuksista 

Domokos (2018a) kiinnittää huomiota siihen, että jos kieli on uhattu, 

uhanalaisuus koskee myös kirjallista tuotantoa. Hän on keskittynyt saamelaiseen 

kirjallisuuteen, mutta hän on analysoinut laajemminkin Suomen kirjallisen kentän 

viimeaikaista kehitystä. Myös Johanna Laakso (2018) on käsitellyt kielen 

revitalisaation ja kirjallisen tuotannon kasvun välistä suhdetta. 

Tutkimieni vähemmistöjen kontekstissa on tehty jonkin verran myös 

vertailevaa tutkimusta, jota olen hyödyntänyt (esim. Pietikäinen ym. 2010; 

Pietikäinen ym. 2011; Lindgren 1999). Pietikäinen ja kumppanit (2011) ovat 

tutkineet yhdessä artikkelissaan monikielisten saamen- ja meänkielisten perheiden 

kokemuksia vähemmistökielestä kolmen sukupolven aikana muuttuvassa 

monikielisessä ympäristössä. Itse (Molnár Bodrogi 2018) olen analysoinut 

erilaisten kielellisten ja kulttuuristen rajojen rakentamista Pohjois-Fennoskandian 

suomalais-ugrilaisissa vähemmistökirjallisuuksissa. 

Tutkimieni pohjoismaisten vähemmistöjen kirjallisuuksia on tutkittu 

erityisesti monikielisyyden näkökulmasta, koska suurin osa meän- ja 

kveeninkielisestä kirjallisuudesta on kirjoitettu ruotsiksi ja norjaksi. Saamelaisten 

kohdalla taas kirjallisuus ilmestyy käytännössä lähes kokonaan saameksi. 

Pohjoismaisten vähemmistökirjallisuuksien perusominaisuuksista on tehnyt 

tutkimuksia Viinikka-Kallinen (2001a, 2001b, 2010, 2018, 2019). Hän on 

kiinnittänyt huomiota artikkeleissaan vähemmistönarratiivien rooliin 
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vähemmistöjen etnisen ja kielellisen identiteetin tukemisessa. Hän on myös 

korostanut eroja vähemmistöjen omien kertomusten ja heistä rakennettujen 

muiden ryhmien luomien kertomusten välillä. Hänen keskeinen lähestymistapansa 

vähemmistökirjallisuuteen on tutkia niitä teoksia ja aiheita, joista näkee, miten 

vähemmistöt rakentavat omaa historiaansa, miten he ymmärtävät itsensä ja miten 

he representoivat itseään fiktion keinoin (esim. Viinikka-Kallinen 2010). Kveenin 

kirjallisuutta on tutkinut myös Kaisa Maliniemi Lindbach (2001, 2002). 

Kansainvälisessä identiteettitutkimuksen kontekstissa on myös todettu, että 

kulttuurisilla tuotteilla on vielä nykypäivänäkin mahdollisuus rakentaa, jatkaa 

sekä levittää roolimalleja identiteetin rakentamiseen (Kleinke ym. 2018: 3). 

Tornionlaakson kirjallisuus ymmärretään ylirajaisena kirjallisuutena Olavi 

Jaman (1995) artikkelissa ja myös Pohjois-Suomen kirjallisuushistoria -teoksessa 

(Carlsson ym. 2010). Tornionlaakson kirjallisuutta ovat tutkineet myös Satu 

Gröndahl, Matti Hellberg ja Mika Ojanen (2002), Sirkku Latomaa (2011) sekä 

Anne Heith (2007, 2009a, 2009b, 2012), joka on analysoinut postkolonialistisessa 

kontekstissa Bengt Pohjasen vastanarratiiveja ruotsalaiselle historiankirjoitukselle. 

Kirjassaan Laestadius and Laestadianism in the Contested Field of Cultural 

Heritage. A Study of Contemporary Sámi and Tornedalian Texts (Heith 2018) hän 

on tutkinut lestadiolaisuuden vaikutusta moderneihin saamelaisiin ja 

torniolaaksolaisiin teksteihin. Kirjan viides luku on omistettu Bengt Pohjasen 

työlle. Edellä mainituissa tutkimuksissa käsitellään vähemmistökirjallisuuksia 

tekemättä eroa vähemmistö- ja enemmistökielillä kirjoitettujen kaunokirjallisten 

teosten välille. Itse (M. Bodrogi 2014, 2015, 2017; Molnár Bodrogi 2014, 2020b) 

olen myös tehnyt kirjallisuuden- ja kulttuurintukimusta ja olen tietoisesti 

keskittynyt Bengt Pohjasen meänkielellä kirjoitettuun tuotantoon. Olen myös 

yhdistänyt kieli-ideologiatutkimusta kirjallisuudentutkimukseen (Molnár Bodrogi 

2020a). 

Saamelaista kirjallisuutta on tutkittu laajemmin 1990-luvulta lähtien. Veli-

Pekka Lehtola (1997) analysoi väitöskirjassaan Rajamaan identiteetti. 

Lappilaisuuden rakentuminen 1920- ja 1930-luvun kirjallisuudessa suomalaisten 

kirjailijoiden Lapin-kuvauksia sekä Hans Aslak Guttormin teoksia. Ensimmäinen 

väitöskirja, joka käsitteli pelkästään saamelaista kirjallisuutta ja oli kirjoitettu 

saameksi ja suomeksi on Vuokko Hirvosen: Sámeeatnama jienat: sápmelaš 

nissona bálggis girječállin (1999a), Saamenmaan ääniä – Saamelaisen naisen tie 

kirjailijaksi (1999b). Teos on julkaistu myös englanniksi (Hirvonen 2008). Se 

keskittyy saamelaiseen naiskirjallisuuteen vuosien 1900–1990 välillä. 

Tutkimuksessa käsitellään myös saamelaisten identiteettiin vaikuttavia tekijöitä 
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sekä sitä, miten naiskirjallisuus on tuonut uutta tietoa enemmistön ja 

vähemmistön välisistä suhteista naisen näkökulmasta nähtynä. Hirvonen (esim. 

1994, 1998, 2007, 2010a, 2010b, 2011, 2015) on tutkinut myös useassa muussa 

julkaisussaan saamelaista kirjallisuutta, naiskirjallisuuteen fokusoiden. Se, mitä 

hän on todennut saamen kirjallisuudesta, monesti pätee muidenkin 

vähemmistöjen kohdalla, esimerkiksi se, että vähemmistökirjallisuuden rooli voi 

olla myös enemmistön valtarakenteiden horjuttaminen (Hirvonen 2010b: 101). 

Rauna Kuokkanen (esim. 2000, 2002, 2003, 2004, 2007) on kirjoittanut 

artikkeleita, joissa hän on analysoinut saamelaista kirjallisuutta 

alkuperäiskansametodologioiden ja dekolonisaation näkökulmista. Saamelaisen 

kirjallisuudentutkimuksen alalta on valmistunut myös Kaisa Ahvenjärven (2017) 

väitöskirja. Hän tarkastelee, miten saamelaisuutta konstruoidaan 1980–2010-

luvulla julkaistussa runoudessa, miten saamelaisuuteen ja alkuperäiskansaan 

kuulumiseen perinteisesti liitettyjä aiheita ja kuvastoja ilmenee nykyrunoudessa, 

miten näitä kuvastoja on päivitetty ja miten saamelaisuuden sisäiset erot risteävät 

runoissa. 

3.2 Tutkimuksia csángójen ja transilvanianunkarilaisten 

vähemmistöasemasta ja identiteetistä 

Ennen vuotta 1990 unkarilaisen lingvistiikan alalla ei ollut paljon tutkittu 

Trianonin rauhansopimuksen kielellisiä seurauksia unkarinkielisille 

vähemmistöyhteisöille. Poliittisen järjestelmän muutoksen jälkeen aloitettiin 

Unkarin kieli Karpaattien altaassa 1900-luvun lopussa -niminen hanke, jossa 

joukko Unkarissa ja sen naapurimaissa asuvia unkarinkielisiä lingvistejä laati 

laajan sosiolingvistisen analyysin alueen vähemmistöunkarin käyttämisestä 

Trianonista lähtien 1990-luvun puoliväliin saakka. Hankkeen tuloksena on 

julkaistu sarja, jonka kuudentena osana on ilmestynyt transilvanianunkarin 

kielestä kirjoitettu teos (Péntek & Benő 2020), johon olen edelläkin viitannut. 

Tutkijat ovat tuoneet esiin mm. transilvanianunkarilaisten maantieteellisiä ja 

demografisia ominaispiirteitä, poliittista, taloudellista, kulttuurista ja 

uskonnollista tilannetta, heidän kieliasenteitaan ja kielikonfliktejaan, Romanian 

kielilakeja, kaksikielisyyttä sekä unkarin kielen käytön domeeneja. Kirjassa 

romanianunkarilaisten identiteetille ei ole omistettu omaa lukua, mutta eri 

kappaleista löytyy runsaasti viittauksia siihen, miten vähemmistöolot ovat 

vaikuttaneet kieliyhteisön identiteetin muokkautumiseen. Kirjassa on analysoitu 

myös Romanian Cluj-Napocan Kansallisen Vähemmistötutkimuksen Instituutin 
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vuonna 2009 tekemän laajan transilvanialaisen sosiologisen tutkimuksen niitä 

tietoja, jotka koskevat unkarin kieltä. 

Unkarin naapurimaissa asuvien unkarinkielisten asema ja heidän kielelliset 

oikeutensa on tutkimusaiheena useassa kokoelmassa (esim. Keresztes & Maticsák 

2002; Nádor & Szarka toim. 2003; Bárdi ym. toim. 2008; Híres-László ym. 2011). 

Transilvanianunkarilaisten assimilaatioon vaikuttavia tekijöitä ja niiden yhteyttä 

identeetin rakentamiseen on myös tutkittu (esim. Vetési 2001; Szilágyi N. 2005; 

Péntek 2007). Nándor Bárdin ja György Égerin (2017) toimittamassa kirjassa 

analysoidaan transilvanianunkarilaisten demografisia, yhteiskunnallisia, poliittisia, 

oikeudellisia, uskonnollisia sekä kielenkäyttöön, opetukseen ja mediaan liittyviä 

suhteita viimeisten kahdenkymmenenviiden vuoden aikana. Szabó T. Attilan 

kielitieteellisen instituutin (Szabó T. Attila Nyelvi Intézet) julkaisemien kirjojen 

joukosta löytyy paljon transilvanianunkarilaisista tehtyjä tutkimuksia (esim. 

Péntek & Benő toim. 2003, 2005; Bálint & Péntek toim. 2009; Gál 2010; Bálint 

2013; Katona 2016). 

Suomessakin on tehty transilvanianunkarilaisiin liittyviä tutkimuksia. 

Jyväskylän yliopiston Hungarologian oppiaineesta on valmistunut esimerkiksi 

Petteri Laihosen (2009) väitöskirja, jonka aihe on kieli-ideologiat monikielisen 

Baanaatin alueen unkarin- ja saksankielisten keskuudessa, tarkemmin alueen 

nykyisen kielitilanteen representaatiot. Työn aineistona on kenttätyömatkojen 

aikana tehtyjä haastatteluja ja aluetta koskevia tieteellisiä kirjoituksia. Tutkija on 

tuonut uuden näkökulman transilvanianunkarilaisiin sillä, että hän on keskittynyt 

alueen monikielisyyteen. Helsingin yliopistossa väitelleen Outi Tánczosin (2018) 

tutkimus keskittyy suomalais-ugrilaisen vähemmistökielisen, tarkemmin karjalan- 

ja vepsän- sekä transilvanianunkarinkielisen median rooliin eri poliittisissa ja 

yhteiskunnallisissa ympäristöissä. 

Transilvanismin ideologialla on ollut pitkäaikaisia vaikutuksia 

transilvanianunkarilaiseen kulttuuriin ja identiteettiin. 9  Transilvanismista on 

kirjoitettu paljon ja monella tavalla. Viime vuosikymmenien tärkeimmät tutkijat 

tällä alalla ovat olleet esimerkiksi Béla Pomogáts (1983), Lajos Kántor (1984), 

Éva Cs. Gyimesi (1992), Gusztáv Láng (1998a) ja Sándor Tóth (2002). Nándor 

Bárdi (2021) on laatinut laajan digitaalisen tietokannan transilvanismia 

käsittelevistä artikkeleista. Transilvanismia on yleisesti pidetty kahden 

 
9  Mainittakoon tarkkuuden vuoksi, että sekä romanian- että saksankielisten keskuudessa nousi 
samoihin aikoihin transilvanismiksi kutsuttu ideologia, joka heijasti heidän omaa näkemystään 
Transilvaniasta (ks. esim. Nagy 2014: 203.) 
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maailmansodan välisen ajan Transilvanian kulttuurin ja henkisen elämän 

tärkeimpänä regionaalisena ideologiana, jonka unkarinkieliset kirjailijat, 

historioitsijat ja journalistit ovat kehittäneet Romaniassa vuoden 1919 jälkeen. 

Vaikka transilvanismia onkin pidetty poliittisena ideologiana, kirjallisuudentutkija 

Gusztáv Lángin (1998a: 5) mukaan se on ollut vieläkin enemmän eli unkarilaisen 

kansallisen tietoisuuden historiallinen variantti. Sen tavoitteena on ollut antaa 

vastauksia niihin kysymyksiin, jotka transilvanianunkarilaisten identiteettikriisi 

nosti esiin sen myötä, kun he odottamattomasti joutuivat vähemmistötilanteeseen. 

Transilvanismi etsi kansallisen identiteetin perustaa kulttuurisista arvoista, joille 

on annettu vahva moraalinen sisältö. Tähän ideologiaan kuului niin itsestään 

selvästi ja erottamattomasti unkarin kielen vaaliminen, että kielestä harvoin 

eksplisiittisesti puhutaan transilvanistien teksteissä. 

Éva Cs. Gyimesi on osuvasti antanut otsikon kirjalleen: Helmi ja simpukka. 

Ideologisia arvosymboleja transilvanunkarilaisessa kirjallisuudessa (1992). 

Transilvanistien identiteettinarratiiveissa on erittäin tärkeä rooli helmisimpukan 

motiivilla, joka kantaa ristiriitaisia arvoja: hiekan satuttama simpukka reagoi 

tilanteeseen tuottamalla helmen. Motiivia on oletettavasti käyttänyt ensimmäisen 

kerran runoilija Lajos Áprily (1981: 156). Tästä motiivista on tullut 1920-luvulla 

transilvanianunkarilaisten oppineiden ideologian tärkeimpiä aineksia, koska siinä 

on vihjattuna merkityksenä se, että poliittisen tilanteen aiheuttamaan alisteiseen 

asemaan joutuneiden unkarilaisten pitää pystyä vastaamaan 

vähemmistötilanteeseen produktiivisella tavalla. 

Artikkelissaan unkarin kielen käytöstä nyky-Transilvanian kulttuurissa, 

lähinnä kirjallisuudessa, Imre Balázs (2017) pohtii unkarin kielen eri varianttien 

roolia. Tästäkin artikkelista käy ilmi, että unkarin kielen käyttö 

transilvanianunkarilaisten tapauksessa on itsestään selvyys, kyseeseen tulee vain 

se, mitä variantteja käytetään missäkin kontekstissa ja minkälaisia funktioita on 

eri varianttien käytöllä. Toisessa artikkelissaan Balázs (2015) tarkastelee 1920-

luvun transilvanianunkarilaista runoutta siitä näkökulmasta, miten transilvanismin 

ideologia on löytänyt kirjallisen ilmaisutapansa. Hän analysoi motiiveja ja 

motiivijärjestelmiä, jotka tarjosivat jonkinlaista vastausta ja selitystä tilanteeseen, 

johon transilvanianunkarilaisten piti tottua Trianonin sopimuksen jälkeen. 

Csángóista kertova kirjallisuus on hyvin laaja ja monikielinen (esim. Baker 

1997; Rosetti 2004; Miloiu 2004; Calloc’h 2005; Pozsony 2005, 2006; 

Barszczewska 2008; Ilyés ym. toim. 2008; Peti & Tánczos toim. 2012; Tánczos 

1997, 2011a, 2011b, 2012; Bodó, Fazakas & Heltai 2017). Kaikkein kattavin, 

erityisesti unkarinkieliseen csángóntutkimukseen liittyvä lähdeluettelo on 
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saatavana omana digitaalisena tietokantana (Ilyés ym. toim. 2021). Siinä lähteet 

on luokiteltu aiheiden mukaan, ja yhteiskunnasta kertovan välilehden alle on 

kerätty csángójen identiteetistä kertovia julkaisuja. Romaniankielinen bibliografia 

löytyy esimerkiksi Dumitru Mărtinaşin roomalaiskatolisten yhdistyksen sivulta 

(Asociaţia romano-catolicilor ”Dumitru Mărtinaş”), ja koottujen lähteiden 

tavoitteena on ennen kaikkea todistaa csángójen romaniankielinen alkuperä. 

Moldovan csángójen identiteetin yleisistä piirteistä on kirjoitettu useita 

yleiskatsauksia (esim. Hegyeli 1999; Diószegi & Pozsony 1996; Tánczos 1996; 

Pozsony 1993, 2001, 2002; Szilágyi N. 2002; Vincze 2008). Esimerkiksi János 

Péntek (2012: 129), joka on laajasti tutkinut csángójen kieltä, on myös 

kiinnittänyt huomiota siihen, että csángójen identiteetti vaihtelee myös sen 

mukaan, kuinka hyvin he osaavat ja käyttävät kyseessä olevaa kieltä. Csángójen 

identiteetin rakentamisesta on kirjoittanut myös jo aiemmin viittaamani Iancu 

(2018). Tutkijoiden teoksista saa selkeän käsityksen siitä, miten csángójen 

identiteetti on hämmentynyt kahden erikielisen valtadiskurssin vaikutuksen alla. 

Unkarinkielisen csángótutkimuksen uutena suuntana on 1990-luvulta lähtien 

kirjoitettu ilmiöstä, jota kutsutaan csángón pelastamiseksi (csángómentés – esim. 

Seres 2002; Peti 2005, 2006). Kyseessä on toisaalta romanialaisten, toisaalta 

unkarilaisten pyrkimys vaikuttaa csángójen identiteetin muokkaamiseen kahdesta 

erilaisesta suunnasta: yhtäältä vahvistaa heidän samastumistaan romanialaiseksi, 

toisaalta unkarilaiseksi. Nämä vastakkaiset pyrkimykset ovat aiheuttaneet sisäisiä 

konflikteja csángóyhteisössä, jopa samojen kyläyhteisöjen sisällä. (Peti 2006: 14.) 

Artikkelissaan autenttisuuden ja kielellisen revitalisaation suhteesta 

Moldovan unkarilaisten tapauksessa Bodó ja Gál (2018: 4) kiinnittävät huomiota 

siihen, että unkarin kielen opetus csángólapsille on samalla pyrkimys luoda 

kuviteltu unkarinkielinen yhteisö andersonilaisessa merkityksessä. Tähän 

yhteisöön kuuluvat sekä Unkarin että Romanian puolella asuvat unkarinkieliset. 

Tämän ilmiön laajempana kontekstina kannattaa muistaa, että päästyään EU:n 

jäsenmaaksi Unkarille on tullut hyvin tärkeäksi tavoitteeksi vahvistaa suhdettaan 

naapurimaissa asuvien unkarinkielisten kanssa (ks. Kovács ym. 2015). Moldovan 

csángójen opetussuunnitelman kaksoistavoitteena on palauttaa paikallinen aito 

unkarin kieli ja edistää kommunikointia unkarinunkarilaisten kanssa (Bodó & Gál 

2018: 4). 

Csángójen asema on kiinnostanut viime vuosikymmeninä myös 

ihmisoikeusaktivisteja, jotka ovat seuranneet ja analysoineet Moldovan 

unkarinkielisten csángójen kielellisten oikeuksien tilannetta (esim. Andreescu & 

Enache 2011). Csángójen tilannetta ovat tutkineet myös suomalaiset tutkijat (esim. 
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Isohookana-Asunmaa 2002, 2011; Kovács ym. 2015; Laihonen ym. 2020). 

Artikkelissa The Moldavian Csángós: the Hungarian speaking linguistic minority 

in North-Eastern Romania (Laihonen ym. 2020) esitellään csángón vähemmistön 

historiaa, kielirepertuaaria ja kieli-ideologioita sekä tarkastellaan Moldovan 

csángójen opetussuunnitelman seurauksia. Unkarinkieliset lingvistit kiinnittävät 

huomiota siihen, että useimmiten csángón puhujat eivät pidä csángóa kielenä, 

vaan meidän tapana puhua (ahogy beszélgetünk mük – esim. Bodó, Fazakas, & 

Heltai 2017), mutta jotkut voivat käyttää sanaa sekä puhetavan että kielen 

merkityksessä (ks. Laihonen ym. 2020). Csángójen identiteetin rakentamisen 

kannalta on mielenkiintoista, että eri etnonyymien käyttö on 

kontekstiriippuvainen. Jos he esimerkiksi rinnastavat oman kielivarianttinsa 

romaniaan, he nimeävät sen useimmiten unkariksi ja silloin, kun he rinnastavat 

sen Unkarissa tai Transylvaniassa puhuttuun unkarin kieleen, he käyttävät 

csángón nimitystä. (Laihonen ym. 2020.) Tánczos huomauttaa myös, että ei-

ideologisissa tilanteissa csángót väittävät puhuvansa csángóa tai unkaria (Tánczos 

2011b). 
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4 Osajulkaisut ja tutkimuskysymykset 

Päätin tutkimuksen alussa kirjoittaa monitieteisen väitöskirjan, jonka muodoksi 

sopii parhaiten artikkeliväitöskirja. Se on mahdollistanut, että olen voinut 

julkaista tutkimuksen eri vaiheissa eri teoreettisilta ja metodologisilta pohjilta 

syntyneitä artkkeleita, jotka tutkimuksen pääkysymys kuitenkin liittää yhteen. 

Osajulkaisuja en ole järjestänyt ilmestymisaikansa kronologian mukaisesti vaan 

niiden sisällön mukaan niin, että niistä muodostuisi loogisesti etenevä ja yhä uusia 

perspektiivejä avaava kokonaisuus. Osajulkaisujen järjestys kuvaa sitäkin, miten 

oma ajatteluni aiheesta on syventynyt ja laajentunut kautta vuosien. Seuraavassa 

esittelen lyhyesti osajulkaisut, joista käytän tekstissä lihavoinnilla merkittyjä 

lyhennettyjä nimiä. 

Osajulkaisu I. Vähemmistölehdet 

Ensimmäisessä osajulkaisussa analysoin meänkielisten, kveenien ja csángójen 

mediateksteihin sisäänkirjoitettuja kieli-ideologioita. Samaa aihetta olen tutkinut 

myös toisessa, unkarinkielisessä artikkelissani (Molnár Bodrogi 2017), joka ei ole 

mukana väitöskirjan osajulkaisuissa. Ensimmäisessä osajulkaisussa olen etsinyt 

vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin: Miten vähemmistökieliset toimittajat 

kuvaavat omaa kielellistä ja etnistä identiteettiään sekä implisiittisesti oman 

ryhmänsä jäsenien identiteettiä? Kuinka toimittajien kielelliset identiteetit 

rakentuvat vähemmistölehdissä? Mitkä ovat ne kieli-ideologiat, jotka ilmenevät 

useimmiten lehdissä? Onko eroa siinä, minkälaisia kieli-ideologioita tulee esille 

erikielisissä lehdissä? Tutkimuksen fokuksessa on ollut myös erilaisuuden 

diskursiivinen rakentuminen eri kielellisten ja etnisten ryhmien välille 

mediateksteissä. 

Aineisto koostuu viidestä erikielisestä, meän-, kveenin-, suomen-, unkarin- ja 

csángónkielisestä korpuksesta. Se on koottu neljästä vähemmistölehdestä: 1. 

unkarin- ja romaniankielisestä Moldvai Magyarság -lehdestä, jossa on ilmestynyt 

jonkin verran myös csángón murteilla kirjoitettuja tekstejä, 2. suomen-, kveenin- 

ja norjankielisestä Ruijan Kaiku -lehdestä, 3. meän- ja ruotsinkielisestä Met- ja 4. 

meänkielisestä Meänmaa -lehdestä. 

Tutkimastani korpuksesta olen löytänyt sellaisia keskenään samanlaisia mutta 

ilmenemismuodoiltaan erilaisia kieli-ideologioita, kuten esimerkiksi alemmuuden 

ideologia, pluralismin eli liberalismin ideologia, kielenhuollon tarpeen ideologia, 

vaikka niiden ilmenemismuodot ovat olleet erilaisia. Pluralismilla voidaan 
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tarkoittaa esimerkiksi kaikkien kielivarianttien hyväksymistä taikka sekä 

enemmistö- että vähemmistökielen käyttöön kehottamista oman ryhmän kielenä. 

Kiinnostava havainto oli, että sekä csángójen Moldvai Magyarság -lehdessä että 

Meänmaa-lehdessä yksi ideologia nousi etusijalle. Tässä ideologiassa keskeistä 

on kielen pitäminen identiteetin peruskivenä. Sitä, että tällä ideologialla on niin 

tärkeä rooli csángójen lehdessä, voidaan selittää tämän vähemmistön erilaisella 

historialla verrattuna Pohjois-Fennoskandian vähemmistöihin, minkä seurauksena 

osa csángóista samastuu unkarinkielisiksi. Saman ideologian vahva läsnäolo 

Meänmaa-lehdessä on ilmiö, jonka syy löytyy lehden päätoimittajan, Bengt 

Pohjasen näkemyksestä oman vähemmistökielen symbolisesta merkityksestä 

kieliyhteisölle. 

Osajulkaisu II. Äidinkielisyys 

Toisessa osajulkaisussa tutkin kolmea aihetta, joiden liittymäkohtana on 

kielellisen vähemmistöidentiteetin rakentaminen Bengt Pohjasen ja 

transilvanismia edustavien kirjailijoiden ajattelussa. Etsin vastauksia ensinnäkin 

kysymykseen, miten vähemmistöidentiteettiä ja vähemmistökirjallisuutta 

määritellään eri tavalla Transilvaniassa kuin Pohjois-Fennoskandiassa. 

Osajulkaisun pääajatus on se, että pohjoisessa voi ilmaista 

vähemmistöidentiteettiä enemmistökielellä, päinvastoin kuin 

transilvanianunkarilaisten keskuudessa. Jälkimmäisessä tapauksessa kielellinen 

identiteetti on kiteytynyt unkarilaisuuteen, eli se, joka määrittelee itsensä 

unkarilaiseksi, myös puhuu unkarin kieltä. Tätä aihetta käsittelen myös 

osajulkaisuissa Vähemmistölehdet ja Transilvanismi ja Meänmaa-aate. 

Samaten transilvanianunkarilainen kirjallisuus on unkarinkielistä. Etnisen ja 

kiellisen identiteetin yhteenliittymisen syytä on etsittävä Transilvanian historiasta 

sekä siitä, että transilvanianunkarilaisten keskuudessa Unkaria pidetään 

kulttuurisena emämaana. Näiden lisäksi itäeurooppalaisen kansakunta-käsityksen 

pohjana on etninen alkuperä ja oma kulttuuri, johon liittyy erottamattomasti 

äidinkielisyys. Toisaalta Pohjois-Fennoskandiassa ja tarkemmin meänkielisten 

tapauksessa kansaan kuulumiseen perustana on kotimaa ja kansalaisuus. Tätä 

ajatusta pohdin myös osajulkaisussa Transilvanismi ja Meänmaa-aate. 

Tämän osajulkaisun toisena tuloksena esitän kolme kieli-ideologiaa, jotka 

määräävät Bengt Pohjasen tuotantoa. Näistä kahta, monikielisyyden ja äidinkielen 

ensisijaisuuden ideologiaa, on käsitelty laajemmin osajulkaisun 

Vähemmistölehdet mediatekstiä vasten, kun taas kolmannen, 
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kielettömättömyyden ideologian voi rinnastaa osajulkaisun Vähemmistölehdet 

alemmuuden ideologiaan. Osajulkaisussa esitetyt ideologiat ovat pohjana myös 

Pohjasen kehittämälle Meänmaa-ideologialle, josta on havaittavissa 

mielenkiintoisia samankaltaisuuksia transilvanismin kanssa. Kolmantena aiheena 

on juuri Meänmaa-aatteen ja transilvanismin vertailu, josta olen tehnyt havaintoja 

myös osajulkaisussa Transilvanismi ja Meänmaa-aate. 

Osajulkaisu III. Transilvanismi ja Meänmaa-aate 

Tässä osajulkaisussa vähemmistötutkimusta avataan kohti 

transilvanianunkarilaisten ja meänkielisten vertailua, tarkemmin analysoin 

transilvanismi-nimisen ideologian ja Meänmaa-aatteen mahdollisia yhtymäkohtia. 

Tutkimuksen pohjana on ollut havaintoni siitä, että kahden maailmansodan 

välisen ajan Transilvaniassa syntyneen ja 1980-luvulla Pohjois-Ruotsissa 

ilmaantuneen ideologian välillä on havaittavissa yllättävän paljon 

samankaltaisuuksia (ks. myös Äidinkielisyys). Tutkimuskysymykset, joihin etsin 

vastauksia, ovat seuraavia: Minkälaisissa historiallisissa ja yhteiskunnallisissa 

konteksteissa on syntynyt transilvanismi ja millaisissa Meänmaa-aate? Mitkä ovat 

tärkeimmät samankaltaisuudet näiden ideologioiden välillä? Mitkä olivat 

ideologioiden tavoitteet kyseessä olevan kahden vähemmistön kollektiivisen 

kielellisen ja kulttuurisen identiteetin vahvistamisessa? 

Fokuksessa ovat ideologioiden uranuurtajien, Károly Kósin ja Bengt Pohjasen 

rakentamat narratiivit omista kotialueistaan, omista kansoistaan ja kielistään. 

Tutkimastani aineistosta tulee esille vähemmistöaseman tulkintoja, menneisyyden 

traumoja ja niiden työstämisen strategioita, rajojen rakentamisen ja purkamisen 

kaksisuuntainen prosessi sekä äidinkielen symbolinen arvo suvaitsemattoman 

enemmistökielisen yhteiskunnan kontekstissa. Lanseeraan tässä osajulkaisussa 

termin Tornionlaakso-ideologia, jonka tärkeimpänä erona verrattuna Meänmaa-

ideologiaan näen sen, ettei se pidä keskeisenä meänkielen käyttöä oman ryhmän 

identiteetin määrittämisessä, ja tässä mielessä se eroaa myös transilvanismista. 

Pohdin myös mahdollisia syitä siihen, miksi kahdella samankaltaisella 

ideologialla on ollut niin erilaisia vastaanottoja, eli missä ominaisuuksissa 

transilvanianunkarilaisten ja meänkielisten yhteisö eroavat toisistaan sekä 

minkälaiset historialliset ja yhteiskunnalliset tekijät ovat vaikuttaneet näiden 

ominaisuuksien muokkautumiseen. 
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Osajulkaisu IV. Toisinajattelu 

Neljännessä osajulkaisussa tutkimuksen aiheena on kielen ja identiteetin välinen 

suhde vähemmistökirjallisuudessa. Tutkimuksessa keskityn kirjailijoihin, jotka 

kirjoittavat (myös) omalla äidinkielellään, jotka tuntevat sekä enemmistö- että 

vähemmistökielisen kulttuurin ja jotka pystyvät ylittämään niiden välisiä rajoja. 

Aineistona on meän-, saamen- ja kveeninkielisiä tekstejä viiden kirjailijan, Bengt 

Pohjasen, Agnes Eriksenin, Alf Nilsen-Børsskogin, Rita-Magga Kumpulaisen ja 

Kirste Palton teoksista. Samasta aiheesta olen kirjoittanut myös kahdessa 

aikaisemmassa artikkelissani, joista toisessa on aineistona vain Bengt Pohjasen 

teoksia (M. Bodrogi 2014), toisessa taas meän-, saamen- ja kveeninkielisiä 

tekstejä (Molnár Bodrogi 2018). Osajulkaisuista Toisinajattelu ja Modernisaatio 

sekä Äidinkielisyys käy ilmi, että vähemmistökirjallisuudet usein käsittelevät 

vähemmistö- ja enemmistökulttuurien suhteita, joita yhteiskunnalliset ja poliittiset 

valtasuhteet määräävät. Tässä neljännessä osajulkaisussa analysoin sitä, miten 

vähemmistökirjailijat rakentavat narratiiveja esittääkseen virallisesta, 

enemmistönäkökulmaa heijastavasta historiankirjoituksesta poikkeavaa 

vähemmistönäkökulmaa historian tapahtumiin. Tutkimustani ovat johtaneet 

seuraavat kysymykset: Minkälaiset valtasuhteet määräävät kyseessä olevien 

vähemmistöjen elämää? Miten nämä vähemmistöt suhtautuvat jokapäiväisessä 

elämässään läsnä oleviin rajoihin? Kuinka pysyviä ovat olleet vähemmistö- ja 

enemmistöryhmien rakentamat rajat, miten niitä voi ylittää ja minkälaisia 

seurauksia voi olla niiden ylittämisellä? 

Lähestyn aihetta mikrohistoriantutkimuksen ja psykologisen 

identiteettitukimuksen pohjalta. Analysoin kahtiajakoa kotona käytetyn 

vähemmistökielen ja koulussa käytetyn, lapselle vieraan valtakielen välillä, 

kielelliseen stigmaan ja toiseuteen liittyviä metaforia, esimerkiksi kasvoton, 

kieletön, lapsipuoli, mykkä, tahra, omasta nimestä riistetty. Tuon esille myös 

alistetun yhteiskunnallisen aseman herättämiä tunteita, esimerkiksi pelkoa ja 

alemmuudentuntoa. Tarkastelen mainittujen kielten ja kulttuurien välillä olemista, 

vierauden tunnetta omassa kulttuurissa, oman ryhmän äidinkielen, uskonnon ja 

alakulttuurin välisiä suhteita sekä ryhmälojaalisuuden rakentamista. Vaikka olen 

keskittynyt vähemmistöryhmien välisen yhteenkuuluvuuden rakentamiseen 

vähemmistön oman kielen kautta, olen kuitenkin tietoinen siitä, ettei yksikään 

tutkimistani ryhmistä ole homogeeninen. 
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Osajulkaisu V. Modernisaatio 

Viidennessä osajulkaisussa käsittelen Bengt Pohjasen pakinoita siitä 

näkökulmasta, miten modernisaation aika, tarkemmin 1800-luvun toinen ja 1900-

luvun ensimmäinen puolisko, on vaikuttanut suomen kielen asemaan Pohjois-

Ruotsissa ja minkälaista yhteiskunnallista, mentaalista ja historiallista kontekstia 

vasten modernisaation prosessi on tapahtunut. Tutkimuksessani argumentoin sen 

puolesta, että vaikka modernisaatiota tavataan pitää positiivisena ilmiönä, se voi 

vaikuttaa kielellisen ympäristön muuttamiseen vähemmistökielten kustannuksella. 

Samaa aihetta olen käsitellyt laajempaa aineistoa vasten myös osajulkaisussa 

Toisinajattelu. Tässä osajulkaisussa etsin vastauksia seuraaviin 

tutkimuskysymyksiin: Miten modernisaatio ja sen myötä ruotsin kielen oppimisen 

pakko on esitetty Ruotsin valtadiskurssissa Pohjasen tekstien välityksellä? 

Minkälaisia modernisaatioon ja vallankäyttöön liittyviä sanoja ja ilmaisuja 

ilmenee Pohjasen diskurssissa ja mikä on niiden emotionaalinen sanoma? 

Tulkitsen aineistoa diskurssintutkimuksen keinoin, mikä on mahdollistanut 

kielenkäytön ja sosiaalisen toiminnan välisen dynamiikan tutkimisen. Osajulkaisu 

rakentuu rinnakkaisten diskurssien analyysista. Olen analysoinut, miten samasta 

aiheesta, esimerkiksi ruotsin kielen oppimisen tarpeesta, kerrotaan toisaalta 

enemmistö-, toisaalta vähemmistödiskursseissa. Tutkimusaineistona on pakinoita, 

jotka muodostavat mielenkiintoisen aineiston siinä mielessä, että niistä löytyy 

sekä mediatekstien että fiktiivisten kirjoitusten ominaisuuksia. Aineisto on 

tarjonnut analysoitavaksi paljon kielikuvia, varsinkin metaforia, esimerkiksi 

politiikkaa ja politiikkoja tarkoittava piru tai alkeellisena pidettyä vähemmistöä 

sivistäviä pelastajia, joihin on sisäänkirjoittunut syrjäyttämispolitiikan herättämiä 

tunteita. Osajulkaisussa on kiinnitetty huomiota siihenkin, miten Pohjanen 

rakentaa vastanarratiivia, joka dekonstruoi ruotsinkielisten määräämiä 

kuviteltujen vähemmistö- ja enemmistöyhteisöjen rajoja. Tähän narratiiviin 

sisältyy myös Ruotsin modernisaatioon liittyviä uskomuksia ja arvoja sekä 

enemmistön että vähemmistön kohdalla. 

Tutkimukseni pääkysymys on, millaisin narratiivein kielivähemmistöihin 

kuuluvat, omalla kielellä kirjoittavat ihmiset rakentavat asemaansa ja 

identiteettiään? Osajulkaisuissani tutkimuskysymyksiä on monta, mutta kaikkien 

tavoitteena on ollut avata työn pääkysymystä eri näkökulmista. 

Tutkimuskysymykset voidaan luokitella fokuksen mukaan seuraavasti: 
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1. Millaisia identiteettiä representoivia kertomuksia kielinarratiiveissa 

tulee esille? 

Miten vähemmistökieliset kuvaavat omaa kielellistä ja etnistä identiteettiään? 

(Vähemmistölehdet, Toisinajattelu, Modernisaatio, Transilvanismi ja 

Meänmaa-aate, Äidinkielisyys) 

Minkälaisia kieleen liittyviä ideologioita ja narratiiveja ilmenee 

mediateksteissä ja kaunokirjallisissa teksteissä? (Vähemmistölehdet, 

Toisinajattelu, Modernisaatio, Transilvanismi ja Meänmaa-aate, 

Äidinkielisyys) 

Miten vähemmistöidentiteettiä ja vähemmistökirjallisuutta määritellään eri 

tavalla Transilvaniassa kuin Pohjois-Fennoskandiassa? (Äidinkielisyys) 

Miten ja miksi kielellinen ja etninen identiteetti liittyy yhteen 

transilvanianunkarilaisten tapauksessa? (Äidinkielisyys) 

Minkälaisia eroja ilmenee vähemmistöjen suhtautumisessa omaan kieleensä 

transilvanianunkarilaisten ja toisaalta meänkielisten välillä? (Transilvanismi 

ja Meänmaa-aate, Äidinkielisyys) 

2. Millaisia valtasuhteiden ja identiteetin rakentamiseen liittyviä 

kertomuksia kielinarratiiveissa tulee esille? 

Minkälaiset valtasuhteet määräävät tutkimieni vähemmistöjen elämää? 

(Vähemmistölehdet, Toisinajattelu, Modernisaatio, Transilvanismi ja 

Meänmaa-aate, Äidinkielisyys) 

Minkälaisia modernisaatioon ja vallankäyttöön liittyviä sanoja ja ilmaisuja 

ilmenee kielidiskursseissa ja millaisia tunteita niiden kautta välittyy? 

(Vähemmistölehdet, Toisinajattelu, Modernisaatio) 

3. Millaisia kieliryhmien välisten rajojen vetämiseen ja niiden ylittämiseen 

liittyviä kertomuksia kielinarratiiveissa tulee esille? 

Miten eri kielellisten ja etnisten ryhmien välisen erilaisuuden diskursiivinen 

rakentaminen tulee esille mediateksteissä ja kaunokirjallisissa teksteissä? 

(Vähemmistölehdet, Toisinajattelu, Modernisaatio, Transilvanismi ja 

Meänmaa-aate, Äidinkielisyys) 

Kuinka pysyviä ovat olleet vähemmistö- ja enemmistöryhmien välille 

rakennetut rajat ja miten voi niitä ylittää? (Toisinajattelu) 
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Mitkä ideologiat ovat vaikuttaneet transilvanismin ja Meänmaa-aatteen 

edustajien kieli-ideologioihin? (Transilvanismi ja Meänmaa-aate, 

Äidinkielisyys) 

4. Millaisia virallisen historiankirjoituksen vastakertomuksia 

kielinarratiiveissa tulee esille? 

Miten vähemmistöjen kirjoittamissa teksteissä rakennetaan vastanarratiivia, 

joka dekonstruoi enemmistökielisten historiaan liittyvää valtadiskurssia? 

(Vähemmistölehdet, Toisinajattelu, Modernisaatio, Transilvanismi ja 

Meänmaa-aate, Äidinkielisyys) 

Miten transilvanismin ja Meänmaa-aatteen edustajat ovat pyrkineet 

vahvistamaan oman vähemmistöyhteisönsä kollektiivisen kielellisen ja 

kulttuurisen identiteetin vastanarratiivien avulla? (Transilvanismi ja 

Meänmaa-aate, Äidinkielisyys) 

5. Millaisia yksilöllisen ja kollektiivisen identiteetin yhtymäkohtia 

kielinarratiiveissa tulee esille? 

Miten mediateksteissä ja kaunokirjallisissa teksteissä kytkeytyy kirjailijan 

yksilöllinen identiteetti omaan kielliseen ja etniseen identiteettiin? 

(Vähemmistölehdet, Toisinajattelu, Modernisaatio) 

Kenellä on oikeus edustaa vähemmistöä? (Toisinajattelu, Modernisaatio, 

Transilvanismi ja Meänmaa-aate, Äidinkielisyys) 
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5 Teoreettinen viitekehys 

Tutkimuskysymykseni sisältävät taustaoletuksen siitä, että vähemmistökielellä 

kirjoittavien teksteissä oman etnisen tai kansallisen ryhmän kuvaamisella on 

merkittävä rooli. Oman tutkimukseni lähtökohtana on vähemmistökielisyyden 

kategoria, mutta irrottaudun kuitenkin lähtökohtaisesti ajatuksesta, jonka mukaan 

olisi olemassa yhtenäinen vähemmistökielinen ryhmä. 

Tutkimukseni moniulottuisuuden takia työn teoreettinen ja metodologinen 

viitekehys on moninainen ja ammentaa monesta humanistisesta tieteestä, 

tarkemmin kielen-, kirjallisuuden- ja kulttuuritutkimuksen eri suuntauksista. 

Kolmena teoreettisena lähtökohtana on narratiivitutkimus ja sen rinnalla 

diskurssintutkimus ja kieli-ideologioiden tutkimus. 

5.1 Narratiivitutkimus 

Narratiivinen tai kerronnallinen tutkimus on erittäin laaja kenttä, jossa narratiiveja 

ja narratiivisuutta on tutkittu eri näkökulmista ja erilaisin lähestymistavoin. 

Narratiivi voidaan määritellä eri tavoin sen mukaan, minkä tieteenalan 

näkökulmasta se tehdään. Omassa tutkimuksessani on ollut ongelmallista löytää 

yhtä määrittelyä tarkastelemaani ilmiöön, koska aineistona on erilaisia 

kirjoitettuja tekstejä, sekä kaunokirjallisia että mediatekstejä, joista lukija itse voi 

hahmottaa kielestä kertovia narratiiveja. Lähdinkin liikkeelle laajasta ajatuksesta, 

että kaikenlaiset tekstit, esimerkiksi runot, kaunokirjallinen proosa ja mediatekstit 

voidaan ymmärtää myös narratiiveiksi (ks. esim. Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2006). Olen tutkinut kertomuksia lähinnä kulttuuritutkijan 

näkökulmasta, joka käsittelee kertomusta ideologisen viestin välittäjänä ja 

identiteetin rakentamisen keinona. Seuraavassa esittelen narratiivitukimuksen 

niitä suuntauksia eri humanistisilta tieteenaloilta, joita vasten tutkimukseni 

asemoituu narratiivitutkimuksen kentälle. 

Kirjallisuudentutkimuksen alalla jälkiklassinen narratologia on osoittautunut 

hyödylliseksi tutkimukselleni. Sen lähtökohtana on, että narratiivit eli 

kertomukset ovat olennaisia ihmisen elämässä ja niitä esiintyy periaatteessa 

kaikkialla, ei vain kirjallisuudessa (Steinby 2009: 244). Ihmiset muodostavat 

identiteettiään ja pystyvät toimimaan maailmassa juuri kertomusten tuottamisen 

kautta (Hägg, Lehtimäki & Steinby 2009: 14). Siksi narratologia on haluttu 

määritellä väljemmin kuin fiktiivisten kertomusten tulkinnaksi, kuten klassinen 

narratologia teki. Kertomuksia on tutkittu eri ihmistieteissä, esimerkiksi 
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lingvistiikassa, kirjallisuudentutkimuksessa, folkloristiikassa, psykologiassa, 

antropologiassa, sosiologiassa ja historiassa (ks. Schiffrin & de Fina 2010; Wodak, 

Johnstone & Kersvill 2011). Monitieteiset kokoelmat ovat osoittaneet, miten eri 

tieteenalojen edustajat lähestyvät narratiivin käsitettä (esim. Schiffrin ym. toim. 

2010). Oma tutkimukseni asemoituu juuri tällaiseen monitieteiseen 

tutkimuskenttään, koska siinä on 1) kirjallisuudentutkimuksellinen eli tarkemmin 

(jälkiklassis)narratologinen, 2) lingvistinen ja 3) diskursiivinen lähestyminen 

narratiiveihin. 

Klassisen ja jälkiklassisen narratologian rajaksi katsotaan ns. kerronnallinen 

käänne, jolla tarkoitetaan useimmiten 1960-luvulla alkanutta kiinnostuksen 

kääntymistä itse kertomukseen ja kerrontaan (ks. esim. Bruner 1990; Koski 2007: 

2). Narratiivisesta käänteestä puhutaan eri humanistisilla tieteenaloilla, joilla 

narratiivi on käsitetty maailman merkityksellistämisen arkkityyppisenä 

perusmuotona. Monitieteiselle narratiivitutkimukselle narratiivinen käänne on 

ollut tervetullut, koska sen myötä merkityksellistäminen voidaan käsittää 

samanlaisena prosessina siitä huolimatta, minkälaista aineistoa tulkitaan, oli se 

sitten jokapäiväisestä elämästä ja vuorovaikutuksesta kertovaa tai näiden 

kertomusten lukemista ja ymmärtämistä.10 (Hatavara, Hydén & Hyvärinen 2013: 

5.) Yhteistä näissä tutkimuksissa on ollut se, että narratiivin käsitettä on lähestytty 

kognitiviisena prosessina (Steinby 2009: 247–248). Kognitiivinen narratologia on 

osallistunut kasvavaan vuorovaikutukseen sosiaalisen, 

kirjallisuudentutkimuksellisen ja psykologisen narratiivitutkimuksen välillä 

(Hatavara, Hydén & Hyvärinen 2013: 6). Tässä tutkimuksessa narratiivin 

tutkimus hahmottuu sosiaaliseksi käytänteeksi (Georgakopoulou 2011: 396). 

Käsitykseni narratiiveista sisältää myös ajatuksen siitä, että kontekstit 

muokkaavat narratiiveja, mutta samalla narratiivit rakentavat yhä uusia 

konteksteja (de Fina & Georgakopoulou 2015). 

Olen ottanut lähestymistapoja tutkimukseeni myös sosiologi Sintosen (1999) 

työstä, joka sijoittuu sosiologiassa etnisyystutkimuksen kenttään. Hän katsoo 

narratiivisuutta sosiaalisen elämän ontologiseksi olosuhteeksi sillä perusteella, 

että ihminen tekee maailmaa merkitykselliseksi kielen avulla, tuottamalla siitä 

kertomuksia ja kertomalla niitä toisille ihmisille. Toisin sanoen ihmisen suhdetta 

maailmaan ja itseensä voidaan pitää narratiivisena. Hänen mukaansa ”tapa, jolla 

ihminen yksilönä tuottaa tai luo itseään, on narratiivinen. Pohtiessamme itseämme 

 
10 Kerronnallisen käänteen rakentamaa käsitystä narratiivista on myös kritisoitu, esim. Pekka Tammi, 
jonka mukaan kertomus käsitetään liian laveasti (Tammi 2009: 141). 



 

61 

teemme sen nimenomaan kertomusten kautta.” (Sintonen 1999: 44–45.) 

Lingvistien näkemys narratiivista on hyvinkin samanlainen, kuten Pietikäinen ja 

Mäntynen (2009: 104) tiivistävät: ”Narratiivisuuden käsitteellä tarkoitetaan 

ihmisen tapaa hahmottaa elämää ja maailmaa sekä kertoa siitä yhteisestä 

kertomusvarannosta ammentaen.” Kertomuksen oleellisena ulottuvuutena on siis 

pidetty sen prosessimaisuutta ja kommunikoitavuutta. Tätä kertomuksen 

ulottuvuutta olen itsekin tuonut esille tutkimuksessani. 

Seuraavaksi määrittelen narratiivin käsitteen diskurssintutkimuksen 

näkökulmasta. Narratiivit ovat Pietikäisen ja Mäntysen (2009: 105) 

mukaan ”yhtäältä kulttuurisesti ja historiallisesti kiteytyneitä tapoja kertoa 

tapahtuneesta, välittää tietoa, opettaa, viihdyttää ja neuvoa, toisaalta aina 

ainutlaatuisia, yksilön omia tapoja merkityksellistää, elää uudestaan ja jakaa omia 

kokemuksia ja tuntemuksia”. Tällä tavalla kertomuksissa sulautuu yhteen yksilön 

ainutlaatuinen mikromaailma sekä yhteisön ja sen kulttuurin makromaailma. 

Tämä yhdistelmä nousee esiin myös omasta tutkimusaineistostani, jossa 

vähemmistökirjoittajien kertomusten avulla kokemuksia ja tapahtumia voidaan 

ymmärtää, muistaa ja jakaa. Kertomukset liittyvät siihen, miten sosiaalinen 

todellisuus ja merkitykset rakentuvat. Kerromme kertomuksia toisillemme 

jatkuvasti, vaikka usein emme kiinnitä siihen erityistä huomiota. Narratiiveja 

voidaan täten pitää yhtenä diskursiivisena resurssina, jonka avulla voi tuoda 

järjestystä elämään sekä kertoa maailmasta ja sen tapahtumista. (Pietikäinen & 

Mäntynen 2009: 107.) Narratiiveilla on yhteisöllinen luonne, koska ne ovat 

yhteydessä puhujan yhteisön ja kulttuurin arvoihin, eli yhtäältä kielenkäyttäjä 

hyödyntää oman kulttuurinsa kertomusrakenteita, toisaalta taas kertomusten 

kertominen uusintaa näitä kulttuurisia resursseja. (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 

106). Narratiivit painottavat sosiaalisen toiminnan kokemuksellista puolta ja 

tekevät mahdolliseksi kertojan omien kokemusten ja äänen esille tuomisen. 

Narratiiveissa korostuu samalla niiden historiallinen, kulttuurinen ja yhteisöllinen 

luonne. Ne ovat täten diskurssintutkijalle keino tutkia kielenkäytön ja sosiaalisen 

toiminnan välistä dynamiikkaa. (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 108–109.) 

Diskurssintutkijat kiinnittävät huomiota myös kertomuksen 

performatiivisuuteen eli siihen, että kertomuksen kertoo aina joku ja se on 

tarkoitettu jollekulle. Kertomuksella on aina kertoja ja kuulija tai lukija, siis 

yleisö, jolle kerrotaan tai kuvitellaan kerrottavan. Kertomuksilla voi olla 

monenlaisia tavoitteita. Tutkimassani aineistossa kertomusten päätavoitteena on 

antaa tietoa vähemmistökielisten yhteisöjen asemasta, kielestä ja historiasta, 
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opettaa, kirjoittaa vastatarinaa viralliselle historiankirjoitukselle sekä luoda 

yhteisyyttä sisäryhmässä oman kielen kautta. 

Narratiivien analyysiin voi soveltaa monenlaisia diskurssintutkimuksen 

keinoja. Omassa tutkimuksessani olen tarkastellut esimerkiksi sitä, miten ja miltä 

osin kertomus muuttuu, kun kertoja vaihtuu. Olen kiinnittänyt huomiota myös 

siihen, minkälaisia muutoksia aiheuttaa se, jos kertoja on vähemmistön tai 

enemistön edustaja. Kaikissa osajulkaisuissani käy ilmi sekin, että narratiivien 

rakenne on aina representaatio eli kertomuksen muodossa esitetty kuva 

todellisuudesta. Kertomuksen rakennetta analysoimalla voidaan tuoda esille myös 

se, millaisia identiteettejä rakentuu paitsi kertojalle myös kertomuksen muille 

henkilöille sekä minkälaisia syyseuraussuhteita kertoja rakentaa. (Pietikäinen & 

Mäntynen 2009: 110–111.) Kertomukset sisältävät myös ainesta, jolla kertoja 

arvioi kertomusta eli sen tapahtumia, henkilöitä ja omia tuntemuksiaan. Näitä 

analysoimalla voidaan saada käsitys esimerkiksi siitä, millaisia arvorakenteita 

liitetään sosiaaliseen toimintaan ja kertomuksen rakentamaan maailmankuvaan. 

(Pietikäinen & Mäntynen 2009: 111.) 

Kertomukset liittyvät kieltämättä myös valtaan, ja se näkyy selvästi juuri 

analysoimistani kielikertomuksista. Eri ihmisten ja yhteisöjen kertomukset saavat 

erilaisia arvoja: jotkin pääsevät legitiimiin asemaan (esim. historiankirjoihin), 

toiset taas jäävät syrjään. Kertominen voi olla elintärkeää vähemmistöille 

poliittisten diskurssien kontekstissa. Narratiivisella tutkimuksellani olen antanut 

äänen periferialle (marginaalille), hahmottanut vastakertomuksia ja tutkinut 

alistamisen rakenteita. 11  Narratiiveilla on kyky rakentaa identiteettejä. Tätä 

ajatusta avaan myöhemmin tässä luvussa, kun määrittelen identiteetin käsitettä. 

5.2 Diskurssintutkimus 

Sosiaaliseksi konstruktionismiksi kutsutun tieteenfilosofisen suuntauksen mukaan 

todellisuus on sosiaalisesti ja kommunikatiivisesti konstruoitu eli kielellisesti 

rakennettu (ks. Heiskala 2000; Gergen 2015). Oman tutkimukseni kohteena on 

sosiaalinen ilmiö, jolla on poliittisia, kulttuurisia ja sosiaalipsykologisia 

ulottuvuuksia. Tutkimissani narratiiveissa vähemmistökielten roolia 

 
11 Vähemmistöarratiiveja on tutkittu paljon viime aikoina jälkikolonialistisesta näkökulmasta (ks. esim. 
Hirvonen 1999b; Kuortti ym. toim. 2007; Lehtola 2012; Seurujärvi-Kari 2012). Alun perin 
jälkikoloniaalinen teoria on ollut tämän tutkimuksen yksi mahdollinen lähtökohta, ja se on vaikuttanut 
jossain määrin tutkimuskysymysten muotoiluun ja aineiston valintaan. Tutkimuksen edetessä 
jälkikolonialismi on kuitenkin jäänyt taustalle. 
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yhteiskunnassa merkityksellistetään erilaisin tavoin, kuten häpeän aiheuttajana, 

ylpeyden aiheena tai konfliktin lähteenä. Diskursseista voi lukea myös kieli-

ideologioita eli käsityksiä ja uskomuksia kielestä. Ne ovat yhteisön omaisuutta, ja 

ne konkretisoituvat puhumisen tavoissa (esim. Mäntynen, Halonen, Pietikäinen & 

Solin 2012). 

Diskurssi-termiä on määritelty ja käytetty monella tavalla humanistisilla ja 

yhteiskunnallisilla tieteenaloilla (esim. Pälli 2003: 22–24; Jaworski & Coupland 

2006: 3; Pietikäinen & Mäntynen 2009: 22–28; Heikkinen 2012; Pälli & Lillqvist 

2020: 375, 379). Itse ymmärrän diskurssin kielenkäyttönä yhteiskunnallisessa ja 

kulttuurisessa kontekstissa (ks. Jaworski & Coupland 2006: 3; Pietikäinen & 

Mäntynen 2009: 24–25; Pälli & Lillqvist 2020: 375). Diskurssi muodostuu 

teksteistä, ja sitä tulkitaan sellaisten merkityssuhteiden systeemiksi, jotka 

rakentuvat sosiaalisissa käytännöissä ja jotka samalla rakentavat sosiaalista 

todellisuutta (Pälli 2003: 23). Tässä tutkimuksessa tarkoitan siis diskurssilla tapaa 

puhua kielistä ja niiden tehtävistä yhteisössä. Diskurssi on dynaaminen prosessi, 

ei staattisten merkityssuhteiden muodostama järjestelmä. Tutkimuksessani 

analysoin tekstejä, joissa erilaiset diskurssit realisoituvat, eli käsitän tekstin 

kielellisenä muotona ja diskurssin kielellisen muodon käyttönä, sanojen ja 

rakenteiden valintana. 

Tutkimuksessani olen monesti törmännyt siihen ongelmaan, että 

tarkastellessani sosiaalista ilmiötä, tarkemmin tiettyjä ihmisryhmiä, pitäisi 

määritellä ryhmän käsite, mutta yhtenäistä kriteeriä ryhmälle on vaikea esittää (ks. 

Brubaker 2013: 238–239). Antropologi Fredrik Barthin (1998) essee etnisyydestä, 

jota pidetään yhtenä etnisyystutkimuksen kulmakivenä, on tarjonnut minulle 

konstruktionistisen ja diskursiivisen käsityksen ryhmästä. Sen mukaan etnisyys 

ymmärretään suhteeksi, ja se määritellään ryhmien välisessä jatkuvassa 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa sekä ryhmien sisältä että ulkoa käsin. Sama 

pätee myös kielellisten ryhmien tapauksessa. Barthin mielestä etniset rajat 

määräytyvät sosiaalisesti, ja niitä ylläpidetään vuorovaikutuksen kautta. Hän on 

esittänyt, että etnisyydessä on kulttuuristen sisältöjen lisäksi kysymys myös 

ryhmien välisistä rajoista, niiden tuottamisesta sekä jatkuvasta ylläpitämisestä 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Etnisiä rajoja rakennetaan valikoidulla 

kulttuuristen piirteiden joukolla. Kun ryhmät määrittelevät itseään, vain tiettyjä 

kulttuuripiirteitä pidetään eron merkitsijöinä, kun taas toiset jätetään huomiotta. 

(Barth 1998: 10, 14, 38.) Oman tutkimukseni kontekstissa oma kieli on ryhmien 

välisen eron päämerkitsijä. 
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Myös Sintosen käsitystä etnisyydestä olen voinut soveltaa tutkimuksessani. 

Hänen mukaansa etnisyys voidaan tulkita symbolisena ilmiönä, koska kyseessä 

on sopimuksenvarainen ja keinotekoinen merkitysjärjestelmä. Sanat ovat myös 

symboleja, siksi täytyy kiinnittää huomiota kieleen: ”etninen kieli ei ole yhteisön 

ulkoinen tunnusmerkki vaan tapa, jolla etnisiä merkityksiä konstruoidaan 

erilaisissa kielellisissä tapahtumissa, diskursseissa”. (Sintonen 1999: 125.) 

Sintosen mukaan etnisyys säilyy nimenomaan identiteettinä eikä näkyvinä 

kulttuuripiirteinä tai vuorovaikutusverkostoina. Hän ymmärtää identiteetin 

kielellisesti eli diskursiivisesti ja narratiivisesti rakentuvaksi ilmiöksi. Se on tietyn 

tyyppinen merkitysjärjestelmä, joka perustuu kollektiivisesti sovittuihin 

merkityskonventioihin. On hyvä muistaa sekin, että etnisyys on vaihtoehtoinen, ja 

samat ihmiset voivat määritellä itsensä eri tavalla. Sosiologi Stuart Hallin (2003: 

93) käsitys etnisyydestä on sopusoinnussa edellisten määritelmien kanssa, eli hän 

pitää etnisyyttä kulttuurisen identiteetin muotona. 

Etniset ryhmät eivät ole toisistaan riippumattomia yksiköitä, vaan ryhmän 

erityisyys merkityksellistetään vasta suhteessa niihin, joista erottaudutaan (ks. 

esim. Huttunen 2005: 124–125, 128). Rajojen diskursiivinen vetäminen eri 

ryhmien välille on yhteydessä ”meitä” ja ”muita” vastakkain asettavaan 

diskurssiin sekä toiseuden ja toiseuttamisen 12  ongelmaan. 13  Se tarkoittaa 

tutkimuksessani vähemmistökieltä käyttäviä suhteessa toisiin, enemmistökielisiin 

ja heidän edustamaansa valtakulttuuriin. Käsitän täten kielelliset ja etniset ryhmät 

ensisijaisesti diskurssin ilmiönä, eli ryhminä, ”joita luodaan ja 

merkityksellistetään kielen käytössä” (Pälli 2003: 14). Tutkimani 

vähemmistöryhmät määrittyvät toki myös kielen ulkopuolella, mutta tutkimukseni 

kohteena ne saavat asemansa kielen kautta. 

Diskurssit luovat aina valikoidun ja rajallisen kuvan maailmasta. Diskurssien 

avulla organisoidaan merkityksiä tietyllä tavalla, ja samaan aikaan rakentuu myös 

tietty representaatio puheena olevasta aiheesta sekä siihen liittyvistä toimijoista, 

heidän välisistään suhteista sekä identiteeteistä (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 

55). Tutkimuksessani olen kiinnittänyt huomiota siihen, minkälaisia 

vähemmistöidentiteetin representaatioita on tuotettu tietyin merkityksin ladatuilla 

 
12 Termi ”toiseuttaminen” (othering) on peräisin Gayatri Chakravorty Spivakilta (esim. Rojola 2000). 
Löytty kutsuu toiseuttamiseksi merkityksellistämisen tapaa, joka jakaa maailmaa kahdeksi 
eriarvoiseksi puoliskoksi (2005: 8). 
13 Tutkimuksessani olen hyödyntänyt jonkin verran myös itseään diskurssi-historialliseksi kutsuvan 
koulukunnan tutkimusta, joka lähestyy kriittisesti yhteiskunnallisten ryhmien välisten suhteiden 
kysymyksiä (esim. de Cillia ym. 1999; Wodak ym. 2009; Bös ym. 2018). 
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ilmauksilla. Pietikäinen ja Mäntynen muistuttavat, että representaatiot eivät esitä 

suoraan todellisuutta, vaan niissä tuodaan esille tiettyjä merkityksiä siten, että 

käytetään erilaisia diskursiivisia resursseja (2009: 62). 

Diskurssi voi toimia vallankäytön keinona, koska diskursseissa muodostuu 

aina tietynlaista tietoa ja rakentuu tiettyjä näkökulmia ja vastaavasti toisia 

sulkeutuu pois (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 58). Tutkimuksessani 

diskursiivisen vallan käyttö ilmenee esimerkiksi siinä, kun määritellään, mikä 

kieli katsotaan arvokkaaksi ja mikä hyödyttömäksi yhteiskunnassa. 

Vallankäyttöön liittyviä diskursseja voidaan tutkia kriittisen diskurssianalyysin 

avulla. Tällöin on mahdollista tarkastella ristiriitaiseen ilmiöön liittyviä 

diskursiivisia ja sosiopoliittisia kamppailuja. Ristiriitaisena ilmiönä voidaan pitää 

lähes mitä tahansa ilmiötä, mutta yleensä on kyse sellaisesta ilmiöstä, jonka 

avulla ylläpidetään epätasa-arvoisia valtasuhteita. (Fairclough 1992.) Kriittisen 

diskurssianalyysin tavoitteena on paljastaa diskriminoivia, poissulkevia ja 

mukaan ottavia strategioita kielenkäytössä. (Wodak ym. 2009: 8.) 

5.3 Kieli-ideologioden tutkimus 

Koska tutkimuksessani tarkastelen kieleen liittyviä narratiiveja ja diskursseja, on 

tarpeen tutkia myös niiden takana olevia kieli-ideologioita ja niihin liittyviä 

laajempia ideologioita. Sekä ideologioiden että kieli-ideologioiden määritelmät ja 

tulkinnat vaihtelevat eri tutkimusaloilla. Itse olen käyttänyt tutkimuksessani 

lingvistien antamia määritelmiä. Ideologia voidaan katsoa joukkona sosiaalisia 

representaatioita, jotka tietty ryhmä jakaa ja käyttää jokapäiväisissä sosiaalisissa 

käytänteissään eli toiminnassaan ja kommunikoinnissaan (esim. van Dijk 1998). 

Vesa Heikkisen määritelmä korostaa ideologian samanlaisia ominaisuuksia kuin 

Teun A. van Dijkin määritelmä, eli ideologia on tapa, jolla yksilö aktiivisesti elää 

roolinsa yhteiskunnassa, ja se tekee mahdolliseksi, että yksilö ylipäätään voi 

toimia (Heikkinen 2012: 117). Unkarilaisen lingvistin Gábor Tolcsvai Nagyin 

määrittelyyn sisältyy ajatus sosiaalisista valtasuhteista, sillä hän luonnehtii 

ideologiaa ajatussysteeminä, jolla tietty ryhmä haluaa ohjata muita (2009: 67). 

Tutkimuksessani käsitän ideologian ennen kaikkea tietylle 

vähemmistökieliselle sosiaaliselle ryhmälle ominaisena ajattelusysteeminä ja 

samalla sellaisten sosiaalisten arvojen systeeminä, jotka ovat ympäristöstä 

opittuja ja suhteelisen pysyviä ja jotka vaikuttavat ihmisten valintoihin 

sosiaalisessa kanssakäymisessä ja toiminnassa. On arjestakin tuttu ilmiö, että 
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yhteiskunnat rakentuvat jatkuvien ideologisten neuvottelujen kautta, ja juuri 

tämän takia ideologioita kannattaa tulkita dynaamisina prosesseina. 

Kieli-ideologioiden tutkimus on melko uusi tutkimussuunta. Amerikkalaiset 

lingvistiset antropologit ovat alan pioneereja (esim. Silverstein 1979; Irvine 1989; 

Kroskrity 1993, Kroskrity toim. 2000; Woolard & Schieffelin 1998). Viime 

vuosikymmeninä kieli-ideologioiden tutkimus on noussut yhä enemmän 

lingvistien kiinnostuksen kohteeksi (esim. Gal 1979; Schieffelin ym. 1998; 

Blommaert toim. 1999; Irvine & Gal 2000; Kroskrity toim. 2000; Lanstyák 2010, 

2011a, 2011b; Jaworski ym. toim. 2004; Makoni & Pennycook toim. 2006; 

Mäntynen ym. 2012; Pietikäinen 2012). Kieli-ideologian käsite on moniulotteinen, 

ja siksi sitä on määritelty ja tutkittu eri tutkimuksissa vähän eri tavalla. Käsitteellä 

tarkoitetaan yleensä uskomuksia kielten ja kielellisten käytäntöjen arvosta, 

normeista ja käytöstä (ks. Blommaert toim. 1999). 

Suomessa keskeinen ala, jolla kieli-ideologiota on tutkittu, on suomen 

kirjakielen kehitys ja kielenhuolto (esim. Paunonen 1996; Rintala 1998; Sajavaara 

2000; Laitinen 2004; Nordlund 2004) sekä vähemmistökieliä koskevat 

tutkimukset (esim. Aikio-Puoskari 2002; Kunnas 2006; Pasanen 2005; Pietikäinen 

ym. 2010; Laihonen 2009, 2011). Mäntysen, Halosen, Pietikäisen ja Solinin (2012) 

artikkeli kieli-ideologioiden teoriasta ja käytännöstä antaa perusteellisen 

yhteenvedon aiheesta ja on ollut hyödyllinen tutkimuksessani. 

Tässä tutkimuksessa määrittelen kieli-ideologiat kielenkäyttäjien sellaisiksi 

uskomuksiksi kielestä, joilla selitetään havaituja kielen rakenteita tai kielen 

käytön piirteitä (ks. Silverstein 1979: 193), ja mielikuviksi kielellisistä ja 

sosiaalisista kontakteista (ks. Irvine 1989: 255; Gal 2002: 197). Myös István 

Lanstyák (2011a: 49) korostaa samoja seikkoja kieli-ideologian määrittelemisessä. 

Hänen mukaansa kieli-ideologiat ovat ajatuksia ja ajatussysteemejä, joiden 

tavoitteena on selittää kielenkäyttöön, kieliyhteisöjen tilanteeseen ja kielten 

välisiin suhteisiin liittyviä tekijöitä. Tutkimuksessani olen luokitellut kieli-

ideologioihin kuuluvaksi myös omaan historiaan sekä etniseen ja kulttuuriseen 

identiteettiin liittyvät ajatukset, arvot, tunteet ja uskomukset niin yksilön kuin 

yhteisönkin tasolla. Olen hyödyntänyt myös Maria Wingstedtin (1998: 23, 24–25) 

kieli-ideologian määritelmää, jonka mukaan kieli-ideologia on sellaisten ajatusten, 

arvojen, tunteiden ja uskomusten systeemi, joka liittyy kieleen ja kielelliseen 

käyttäytymiseen ja joka on usein yksilölle tiedostamaton. Lähestymistapani kieli-

ideologiohin eroaa kuitenkin Wingstedtin näkökulmasta siinä, että tutkin 

vähemmistökielisten keskuudessa vaikuttavia kieli-ideologioita, enkä 

enemmistökielisten vähemmistökieliin liittyviä kieli-ideologioita, niin kuin 
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Wingstedt tekee. Pidän huomionarvoisena myös sitä, että eri kieli-ideologia-

kategoriat limittyvät ja ovat monentahoisissa yhteyksissä toistensa kanssa (ks. 

Wingstedt mts. 25). 

Kieli-ideologiat ovat kulttuuririippuvaisia, ne vaikuttavat ihmisten ajatteluun 

kielestä ja tarjoavat selityksiä esimerkiksi siihen, mitä kieli on, minkälaisia 

tehtäviä sillä voi olla ja mitä tietyt kielimuodot kertovat niiden käyttäjistä. István 

Lanstyákin (2011b: 13–14) mukaan kieli-ideologiat vaikuttavat myös siihen, 

miten eri yhteiskunnalliset ryhmät suhtautuvat toisiinsa. Wingstedt (1998: 26) 

huomauttaa, että kieli-ideologiat ovat tiiviissä yhteydessä sosiokulttuuriseen, 

poliittiseen ja taloudelliseen kontekstiinsa. Tietyssä yhteiskunnassa läsnä olevat 

kielenkäytön käytänteet ja kieliin liittyvät mielikuvat ovat vahvassa yhteydessä 

myös kyseessä olevan yhteiskunnan poliittisten ja valtasuhteiden kanssa (Gal & 

Woolard 1995). Myös tätä näkökulmaa tuon esille osajulkaisuissani. 

Pietikäinen (2012: 411) puhuu monikielisten tilanteiden ja käytänteiden 

yhteydessä risteävistä kieli-ideologioista, ja ymmärtää kieli-ideologiat ”kieltä, sen 

käyttämistä ja käyttäjiä koskevina dynaamisina määritelminä ja kuvauksina”. 

Kieli-ideologioiden dynaamisuus näkyy esimerkiksi siinä, että käsitykset kielten 

välisistä suhteista, kielten arvosta ja funktionaalisuudesta vaihtelevat sekä 

ajallisesti että vuorovaikutustilanteen ja puhujan mukaan. Pietikäinen on tutkinut 

inarinsaamenpuhujan tapauksessa risteäviä kieli-ideologioita, mutta saamen 

kielen tilannetta voidaan laajentaa myös muihin Pohjois-Fennoskandian 

kielivähemmistöjen tilanteisiin. Myös meänkielen ja kveenin tapauksessa pitää 

paikkansa, että niiden puhujien näkemyksiä ovat muokanneet risteävät kieli-

ideologiset prosessit. Näiden kielten asemaa kieliyhteisöjen käyttökielenä on 

heikentänyt varsinkin 1900-luvun alusta alkaen yksikielisyyden ideologia, jonka 

myötä kansalliskielten, eli suomen, ruotsin ja norjan asema on vahvistunut 

opetuksessa ja työelämässä. Tästä näkökulmasta vähemmistökielet on nähty 

tarpeettomina ja on korostettu enemmistökielten oppimisen tärkeyttä. Toisaalta 

vähemmistökielten elvyttämistoimet ovat korostaneet näiden kielten arvoa ja 

puhujien oikeutta omaan kieleen (ks. Lindgren 2010). 

Kieli-ideologisen väittelyn ytimessä on usein kysymys eron tekemisestä ja 

rajojen vetämisestä, esimerkiksi siitä, mihin rajat eri kielimuotojen välille ja 

erilaisten kielenkäyttäjien välille milloinkin vedetään ja kuka niistä saa päättää 

(Pietikäinen 2012: 412–413). Olen itsekin tarkastellut muun muuassa eri 

kielimuotoihin sekä kielenohjailuun liittyvien rajojen vetämistä erikielisissä 

yhteisöissä (Vähemmistölehdet). Pidän tärkeänä myös sitä, että vaikka kieli-

ideologiat muokkautuvat sekä yksilön että ryhmän tasolla ja vaikka ne liittyvätkin 
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historiallisiin käyttökonteksteihinsa, aina yksilö on kuitenkin se, joka niitä 

ideologioita kokee (Pietikäinen 2012: 411), kuten oman aineistoni analyysistä käy 

myös ilmi. Olen tutkinut sellaisia kieli-ideologisia kysymyksiä, kuten esimerkiksi 

mitä vähemmistökieli merkitsee sen käyttäjälle ja kieliyhteisöilleen, miten 

suhtaudutaan vähemmistökieleen, monikielisyyteen ja saman kielen eri 

varianttien käyttöön, tarvitaanko kielenhuoltoa ja kenen tehtävä se on, millaisia 

tunteita, uskomuksia, arvostuksia, neuvotteluja ja keskusteluja kysymykset 

kielestä herättävät. 

Kieli-ideologioiden luokittelu ja nimeäminen on hyvin erilainen eri tutkijoilla 

(esim. Kunnas 2006: 233–234; Lanstyák 2011a, 2011b; Mäntynen ym. 2012: 

328–329), ja eri luokittelut on muodostettu eri perustein ja ideologioiden nimetkin 

on annettu niiden mukaan. Wingstedt esimerkiksi erottaa kaksi kieli-ideologista 

ääripäätä, joista toinen on pluralismi tai kielellinen ja kulttuurinen moniarvoisuus, 

joka voi olla monenlainen, kielellisen moninaisuuden hyväksymisestä 

vähemmistökielten institutionaliseen tukemiseen. Toinen ääripää on 

yksikielisyyden tai nationalismin tai homogeenisyyden ideologia, jonka mukaan 

yhdellä kansalla on oltava vain yksi kieli. Kaikkein perusteellisimman 

luokituksen olen löytänyt unkarinkielisen sosiolingvistin István Lanstyákin 

tutkimuksista. Hän erottaa toisessa artikkelissaan kaksikymmentäneljä eri kieli-

ideologiaa (Lanstyák 2011a: 57–58), toisessa taas hän nimeää 

kahdeksankymmentäseitsemän kieli-ideologiaa (Lanstyák 2011b: 46–57), jotka 

hän luokittelee sisällön perusteella kuuteen, osittain risteytyvään ryhmään. Nämä 

ovat: 1. kieli-ideologiat, joilla on poliittinen tausta eli jotka liittyvät tiiviisti 

erilaisiin yhteiskunnallis-poliittisiin ideologioihin, 2. kieli-ideologiat, jotka ovat 

yhteydessä kielen perusominaisuuksiin, 3. kieli-ideologiat, jotka liittyvät kieleen 

tai kielivarianttiin suhtautumiseen, 4. kielen käyttämisen tapaan, kielen käyttäjän 

ja kielenkäytön suhteeseen liittyvät ideologiat, 5. kielenmuutoksiin ja 

kielenmuokkaamiseen liittyvät ideologiat ja 6. oikeakielisyyden ideologiat. 

Omassa tutkimuksessani olen käyttänyt sekä eri tutkijoiden käyttämiä kieli-

ideologioiden nimityksiä että niiden lisäksi olen itsekin antanut nimen esimerkiksi 

kielen tärkeimpänä arvona pitämisen ideologialle, jonka nimesin myös 

äidinkielen ensisijaisuuden ideologiaksi ja nimesin metaforisesti kielettömyyden 

ideologiaksi toista tutkimaani ideologiaa. 
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5.4 Identiteetin käsite 

Tutkimuksessani identiteetti, diskurssi ja narratiivi liittyvät toisiinsa. Identiteetti 

on monimutkainen ja kiistelty käsite, joka määritellään eri tavoin eri tieteenaloilla. 

Itse käsitän sen ennen kaikkea sosiaalisen konstruktivismin näkökulmasta (ks. 

esim. Gergen 1999; Burr 2003), ja tutkimuksessani olen pyrkinyt yhdistämään 

identiteetin narratiivista ja diskursiivista käsitystä. Identiteetin ymmärrän 

moninaisena ja prosessimaisena ilmiönä, joka muuttuu tilanteiden mukaan, vaikka 

yksilö pyrkiikin rakentamaan eheän identiteettikertomuksen itselleen. 

Identiteetistä puhuessani käytän kattoterminä kulttuurista identiteettiä Stuart 

Hallin (1999) tarkoittamassa merkityksessä, eli kulttuurinen identiteettimme 

liittyy siihen, että kuulumme joihinkin etnisiin, kielellisiin, uskonnollisiin ja 

kansallisiin kulttuureihin. Kulttuurin taas käsitän lähinnä kertomuksina, jotka 

representoivat ryhmän yhteisiä kokemuksia, suruja ja iloja ja jotka antavat 

merkityksen ryhmälle kuviteltuna yhteisönä andersonilaisessa (Anderson 1983) 

merkityksessä. Näin ymmärrettynä kulttuuri on diskurssi, joka rakentaa 

identiteettejä tuottamalla merkityksiä ryhmästä, johon sen jäsenet voivat 

identifioitua. Tällaisia merkityksiä löytyy esimerkiksi media- ja kaunokirjallisista 

teksteistä, jotka ovat oman tutkimukseni aineistona. 

Identiteetin käsite on lainautunut kielitieteeseen filosofiasta ja 

yhteiskuntatieteistä. Käsite on 2000-luvulla nähty ongelmallisena ja hajanaisena 

ja siitä on käyty paljonkin keskustelua (ks. esim. Ruuska 2011; Brubaker 2013; 

Lähdesmäki ym. 2016). Viime aikoina identiteetin rinnalle noussut kuulumisen 

(belonging) käsite (ks. esim. Lähdesmäki ym. 2016). Vaikka olenkin tietoinen 

siitä, että identiteetti-käsitettä on problematisoitu, omassa tutkimuksessani käytän 

sitä kuitenkin ja määrittelen sen työni operatiivisena terminä. 

Kielitieteessä identiteettitutkimuksen kohteena on ollut erityisesti se, millä 

perusteilla kielellinen identifioituminen tapahtuu, eli mitkä ovat ne tekijät, jotka 

yhdistävät kielenpuhujat toisiinsa ja mitkä erottavat heitä muista. Lingvisti John E. 

Joseph (2004: xi) korostaa identiteetin ja kielen tiivistä yhteyttä sanomalla, että 

identiteetti on juurtunut kieleen ja kieli on juurtunut identiteettiin. Hänen 

mukaansa identiteetti on kaiken sen ytimenä, mikä koskee kieltä, sitä, miten se 

toimii, kuinka se on syntynyt ja kehittynyt, miten sitä opitaan ja käytetään (Joseph 

2004: 224). 

Konstruktionistisen näkökulman mukaan identiteetti on rakennettu ja sitä 

muokataan sosiaalisesti, kulttuurisesti ja kielellisesti. Ensinnäkin yksilöillä on 

monenlaisia rooleja yhteiskunnassa ja heidän identiteettinsä muuttuvat sen 
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kontekstin mukaan, mihin he kulloinkin kokevat kuuluvansa. Tutkimuksessani 

tarkastelen esimerkiksi sitä, miten vähemmistökielisellä lapsella 

kotiympäristössään on vähemmistökielisen rooli, kun taas koulussa hänellä on 

enemmistökielisen rooli, johon kuuluu velvollisuutena oppia enemmistökieltä. 

Vastaavalla tavalla vähemmistökirjailija voi samastua omaan kieliryhmäänsä 

käyttämällä omaa kieltään, ja toisaalta hän voi samastua enemmistöyhteiskunnan 

kirjailijaksi enemmistökielellä kirjoittaessaan. Hän voi tietenkin kirjoittaa 

enemmistökielellä myös muista syistä, esimerkiksi saadakseen enemmistön 

edustajat tietoiseksi vähemmistöstä, sen asemasta, ajattelutavasta, arvoista, 

perinteistä ja kulttuurista tai saavuttaakseen laajemman lukijakunnan. Yksilöt siis 

käyttävät kieltä ilmaistakseen eli tarkemmin sanottuna luodakseen kulttuurista 

identiteettiään, ja kieli tulee täten kulttuurisesti ladatuksi (Joseph 2004: 167). 

Tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että identiteettejä on monia, koska sama 

ihminen identifioituu moneenkin ryhmään, kuten useat kulttuuritutkijat ovat 

esittäneet (ks. esim. Hall 1996, 1999; Assmann 1999). Moninaisesta identiteetistä 

puhuvat myös lingvistit (esim. Wodak ym. 2009: 16–18; de Fina 2015: 359). 

Hallin esittämän postmodernin subjektikäsityksen mukaan ei ole kiinteää 

identiteettiä, vaan identiteetit muovautuvat jatkuvasti. Kielikertomuksia 

analysoidessani olen kiinnittänyt huomiota siihen, että jotkin 

identiteettikomponentit, kuten oma kieli, etnisyys ja omakielinen kulttuuri, ovat 

kuitenkin pysyviä ja ryhmän sisällä jaettuja elementtejä. Lingvistien mukaan sekä 

pysyvyyttä ja erityisyyttä että tilanteisuutta ilmaistaan diskurssien avulla 

(Pietikäinen & Mäntynen 2009: 66), josta tuon esimerkkejä ainestoni analyysissa. 

Osajulkaisussani Modernisaatio olen analysoinut kahta rinnakkaista diskurssia 

esittääkseni, miten samasta aiheesta kerrotaan toisaalta enemmistö- ja toisaalta 

vähemmistödiskursseissa ja miten näiden diskurssien kautta kahden ryhmän 

identiteetit erottuvat toisistaan. 

Diskurssianalyysissa identiteetti määritellään diskurssi-identiteettinä (esim. 

Bös ym. toim. 2018) eli sellaisina puhujan valintoina, joiden kautta puhujat 

rakentavat suhdettaan puhuttavaan asiaan tai rakentavat itseään ja toisia 

tietynlaisina ihmisinä (Benwell & Stokoe 2006). Diskursseilla on kyky rakentaa 

identiteettejä, ja diskurssintutkimuksessa identiteettien tarkastelun lähtökohtana 

on se, että ne rakentuvat kielen ja muiden semioottisten resurssien käytössä. 

Omassa tutkimuksessani esimerkiksi vähemmistökieliä osaavien kielidiskurssit 

ovat osoittautuneet aivan erilaisiksi kuin niiden diskurssit samoista aiheista, jotka 

eivät osaa kyseessä olevia kieliä. Osajulkaisuissani tarkastelemistani kielestä 

kertovista erilaisista diskursseista käy ilmi, että vaikka yksilön identiteetti on 
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hyvin subjektiivinen kokemus, se muotoutuu niissä sosiaalisissa kehyksissä, jotka 

yksilöä ympäröivät. 

Narratiivitutkimuksen näkökulmasta identiteetti sen sijaan rakentuu 

luonteeltaan jännitteisistä kertomuksista.14 Tämä jännitteisyys syntyy siitä, että 

identiteettiin itseensä sisältyy seikkoja, jotka vastustavat sen eheytymistä. 

Keskeisin niistä on ehkä se, että identiteetti määräytyy erojen kautta. Identiteetti 

voi rakentua vain suhteessa toiseen, siihen, mitä itse ei ole tai mistä on puute. 

Kaikissa osajulkaisuissani tulee esille, että vähemmistökielisten identiteetti 

määräytyy suhteessa enemmistökielisiin. Sintonen (1999: 53) on kiinnittänyt 

huomiota myös siihen, että narratiivinen identiteetti on avoin ja loppumaton sikäli, 

että se rakentuu yhdenmukaisen ja ristiriitaisen välisessä jännitteessä. 

Narratiivitutkijat ajattelevat myös, että identiteetit eivät ole ominaisuuksia, 

joita voi liittää yksilöihin, vaan ne syntyvät niistä semioottisista prosesseista, 

joissa ihmiset konstruoivat representaatioita itsestään ja muista (ks. esim. de Fina 

ym. toim. 2006). Narratiiveja käytetään usein ilmaisemaan sekä yksilöllisiä että 

kollektiivisia (eri ryhmiin samastumisen kautta rakentuvia) identiteettejä ja niiden 

avulla myös neuvottellaan identiteeteistä. Kertomista voidaan siis pitää 

identiteettien rakentamisen peruskeinona kuten Sintonen (1999: 51) seuraavassa 

kiteyttää: ”Ihmiset uudelleentulkitsevat jatkuvasti kertomuksia, jotka tuottavat 

heille identiteetin, ja tulkintaprosessissa he käyttävät luovasti kulttuurin tarjoamia 

kontekstuaalisia kertomuksia.” On tärkeä huomata, että narratiivinen välitys 

erottaa eletyn elämän kerrotusta monella tavalla. Eletyn elämän tapahtumat 

tapahtuvat tietyssä järjestyksessä mutta eivät välttämättä kerrotun elämän 

tapahtumat. Ihmisen eletyn elämän kokemuksista rakennetulle narratiiville on 

ominaista, että siinä on mukana historiallisen aineksen lisäksi myös fiktiivinen 

aines (ibid. 138). Ne kuitenkin sekoittuvat ja muodostavat yhtenäisen 

kertomuksen. Esimerkiksi tutkimusainestossani Bengt Pohjasen pakinoista 

rakentuvassa narratiivissa on osia molemmista, sekä historiallisesta että 

fiktiivisestä. 

Ihminen pyrkii ymmärtämään itsensä kertomuksensa kautta, ja itseymmärrys 

syntyy erilaisten kulttuuristen symbolien välittämänä. ”Elämästä kertominen 

toteuttaa heterogeenisen synteesin: satunnaisista tapahtumista integroituu eheä 

kertomus, jossa yhdenmukaisuus voittaa ristiriitaisuuden. Juonellistaminen sitoo 

elämän monimuotoiset sattumukset kerronnallisiksi tapahtumiksi, jotka ovat 

 
14  Esimerkiksi Margaret Somers on kirjoittanut siitä, miten sosiaaliset identiteetit muotoutuvat 
kertomuksissa (Somers 1994). 
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kertomuksen integraation perusta.” (Sintonen 1999: 143.) Tässä lainauksessa 

pidän tärkeänä adjektiivia eheä, koska narratiivien päätavoitteena on juuri 

rakentaa eheältä vaikuttavaa kertomusta yksilön ympärille. 

Hallin esittämän kansallisen kulttuurin mallin mukaan käytän omassa 

tutkimuksessani etnisen ja kielellisen ryhmän kulttuurin käsitettä, tietoisena siitä, 

ettei ole olemassa yhtenäisiä kulttuureja minkään ryhmän tasolla. Ihminen 

identifioituu sellaisiin ryhmiin, joihin käsittää kuuluvansa, ja hänellä on 

ambivalentti suhde ryhmiin, joista hänet suljetaan pois. Hän yhtäältä vieroo niitä, 

toisaalta taas pyrkii tulla niiden hyväksymäksi. Tietyn kielen puhuminen 

tarkoittaa, että tuntee muiden samaa kieltä käyttävien arvot ja toisen, esimerkiksi 

valta-asemassa olevan ryhmän, kielen puhuminen voi olla voimakas kulttuurisen 

alistuksen symboli (Hall 2003: 90). 

Narratiivisessa etnisessä identiteetissä yhteisellä alkuperällä ja 

menneisyydellä on keskeinen osa. Menneisyyteen taas ei voi palata kuin vain 

kertomusten kautta (Sintonen 1999: 144). Omassa tutkimuksessani Moldvai 

Magyarság -lehden aineistoa analysoidessani olen kiinnittänyt huomiota siihen, 

miten csángójen alkuperää koskevissa kertomuksissa korostuu menneisyyden 

vaikutus ryhmän identiteetin muodostamiseen (Vähemmistölehdet). Yhteiseen 

alkuperään kuuluu myös yhteinen kieli, jonka unkarilainen 

vähemmistökirjallisuudentutkija Láng (1998a: 28) nimeää identiteettiperinnöksi. 

Nimi viittaa siihen, että äidinkieli on monessa tapauksessa tärkeimpiä identiteetin 

osatekijöitä. Myös Josephin (2004: 185) mukaan äidinkielelle omistetaan 

keskeinen rooli puhujan kielellisen identiteetin rakentamisessa. 

Tutkimuksessani olen hyödyntänyt myös Hallin (2003: 92) ajatusta siitä, että 

paikka on tärkeä symbolinen takuu kulttuurisesta yhteenkuulumisesta. ”Se luo 

symbolisia rajoja kulttuurien ympärille erottaen siihen kuuluvat ulkopuolisista”. 

Kulttuurin maisemallistaminen luo voimakkaan assosiaation kulttuurin ja kodin 

välille (Hall mts. 93–95). Kulttuurin maisemallistamisesta löytyy esimerkkejä 

kaikkien tutkittamieni vähemmistöjen kohdalla, ja se konkretisoituu seuraavissa 

nimityksissä: Meänmaa, Kveeninmaa, Sápmi, Transilvania ja Csángónmaa 

(Csángóföld). 
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6 Aineistot ja menetelmät 

Aineistoni ovat painettuja media- ja kaunokirjallisia tekstejä, jotka kuuluvat 

julkiseen kontekstiin. Kuitenkaan aina ei ole helppoa tehdä eroa eri tekstilajien 

välillä, koska jotkut mediatekstejä kirjoittavat ovat myös kirjailijoita ja 

äidinkielen tärkeydestä puhuessaan he käyttävät usein puhuttelevia runokuvia. 

Toisaalta myös toimittajien kielenkäyttö saattaa näissä yhteyksissä lähetä 

kaunokirjallista tyyliä. Olen tutkinut aineistostani rakentuvien merkitysten 

suhdetta kontekstiin sekä sosiaaliseen toimintaan. Tutkimukseni kontekstilla 

tarkoitan ennen kaikkea vähemmistökieltä käyttävien kirjoittajien 

yhteiskunnallista asemaa ja niitä vähemmistöjen kirjottamia tekstejä, joista olen 

koonnut aineistoni. Omat tietoni kontekstista olen kerännyt lähteistä, ja samalla 

minulla on transilvanianunkarilaisena myös omakohtaisia kokemuksia 

vähemmistökielellä kirjoittavan asemasta. Pidän haastavana tutkia vähemmistöä 

osittain ulkopuolisena ja osittain sisäpiiriläisenä. Ajattelen kuitenkin, että 

vähemmistöön kuuluvilla on etulyöntiasema muiden vähemmistöjen aseman 

tunnistamiseen ja analysointiin. Yleensähän tutkimukset sisältävät ennakko-

oletuksia, ja laadullisessa tutkimuksessa oman aseman ja näkökulmien esille 

tuominen on olennainen osa tutkimusprosessia. Tutkimukseni on laadullista myös 

aineiston koon puolesta. En ole pyrkinyt kartoittamaan tutkimieni vähemmistöjen 

koko mediaa eikä kaunokirjallisuutta, eikä se olisi mahdollistakaan. 

Aineistoni on heterogeeninen ja koostuu siis kahdentyyppisistä teksteistä, 

jotka ovat peräisin toisaalta sanomalehdistä, toisaalta kaunokirjallisuudesta. Olen 

tietoisesti valinnut heterogeenista aineistoa, koska sen kautta olen voinut antaa 

laajemman ja monipuolisemman kuvan tutkittavasta ilmiöstä. Mediatekstit olen 

kerännyt neljästä lehdestä ja ne on kirjoitettu viidellä kielellä. Lehdet ovat 1. 

unkarin- ja romaniankielinen csángólehti Moldvai Magyarság, josta löytyy 

joitakin kirjoituksia myös csángón murteilla; 2. suomen-, kveenin- ja 

norjankielinen Ruijan Kaiku; 3. meän- ja ruotsinkielinen Met ja 4. meänkielinen 

Meänmaa. Moldvai Magyarság poikkeaa siinä mielessä muista lehdistä, että se ei 

ole csángójen vaan unkarinkielisten (enimmäkseen transilvanianunkarilaisten) 

kirjoittama ja se edustaa usein heidän näkökulmaansa aiheisiin. Koska csángón 

murteilla ei ole omaa mediaa, valitsin Moldvai Magyarság -lehden, joka edistää 

csángójen asioita. Bengt Pohjasen Meänmaa-lehdessä ilmestyneet tekstit ovat 

mielenkiintoisia siksi, että niissä kietoutovat yhteen journalistinen ja 

kaunokirjallinen ilmaisutapa. 
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Aineistoni kaunokirjalliset tekstit ovat myös monikielisiä. Meänkielistä 

kirjallisuutta edustavat Bengt Pohjasen jotkin proosa- ja runoteokset, 

kveeninkieliset tekstit sisältävät Alf Nilsen-Børsskogin ja Agnes Eriksenin runoja, 

saamelainen aineisto sisältää Kirste Palton ja Rita Magga-Kumpulaisen 

kirjoituksia ja transilvanianunkarilaisen transilvanismin edustajina ovat mukana 

Károly Kós, Sándor Makkai ja Sándor Reményik. Kósin ja Makkain tekstit eivät 

ole sanan varsinaisessa merkityksessä kaunokirjallisuuteen kuuluvia, mutta niiden 

ilmaisumuoto on useimmiten vahvasti metaforinen. Tästä syystä olen luokitellut 

ne tutkimukseni kaunokirjalliseksi enkä mediatekstiaineistoksi. Aineistona 

käytetyt tekstit ja niiden tarkat bibliografiset tiedot on esitetty tämän yhteenveto-

osan lähdeluettelossa. Jokaisessa osajulkaisussa (M. Bodrogi 2016; Molnár 

Bodrogi 2015, 2019, 2020b, 2020d) on luonnollisesti esitetty aineiston tarkat 

määrät. 

Aineiston kerääminen on edellyttänyt perehtymistä tutkimuksen teoreettiseen 

taustaan. Tämä on ollut välttämätöntä, jotta olen voinut tunnistaa aineiston tekstit 

tutkittavan ilmiön kannalta relevanteiksi. Olen kerännyt analysoitavaksi 

materiaalia, joka puheenaiheidensa puolesta liittyy suoraan työn aiheeseen eli 

joissa käsitellään eksplisiittisesti vähemmistökielisyyttä ja -etnisyyttä sekä sen 

ominaispiirteitä. Suurimassa osassa aineistoa ilmaistaankin välittömästi aineksia, 

joista rakentuu kielestä kertovia narratiiveja, mutta niiden lisäksi löytyy runsaasti 

myös vihjattuja merkityksiä. 

Olen tietoinen siitä, että ihmistieteissä ja tieteissä ylipäätään on melkein 

mahdotonta saada yksiselitteisiä ja objektiivisia lopputuloksia. Tieteen 

luonteeseen kuuluu kuitenkin pyrkimys johonkin yleiseen, ja siihen olen itsekin 

tähdännyt tutkimuksellani. Työssäni olen käyttänyt hermeneuttista 

tutkimusstrategiaa, joka on tyypillistä laadulliselle tutkimukselle. Olen tulkinnut 

lukemaani odotushorisonttini mukaisesti. Hermeneuttisen lähestymistavan avulla 

olen tähdännyt kielikertomusten syvälliseen ymmärtämiseen ja olen pitänyt koko 

ajan mielessä, että yksityiskohtien tulkinta vaikuttaa kokonaisuuden tulkintaan ja 

tutkimuskohteesta tehtyjen tulkintojen uudelleen tulkitseminen johtaa yhä 

laajenevaan ymmärrykseen kohteesta (Gadamer 1960). Hermeneuttinen analyysi 

on toiminut aineistoni lähiluvun perustana. 

Aineistoni heterogeenisuuden vuoksi analyysin menetelmät ovat myös 

heterogeenisia. Olen edellä esitellyt ne narratiivi- ja diskurssintutkimuksen 

periaatteet, joihin analyysi perustuu. Näiden apuna olen käyttänyt 

sisällönanalyysia, jossa analysoidaan ja etsitään tekstistä erilaisia merkityksiä (ks. 

esim. Eskola & Suoranta 2005: 185–188). Lähdin rakentamaan analyysiä 
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etsimällä ensin erilaisia merkitysyksiköitä aineistosta. Seuraavaksi erittelin 

ilmaisuja irrallisiksi analyysiyksiköiksi ja sitten ryhmittelin sekä lopuksi yhdistin 

niitä suuremmiksi yläluokiksi. Tällaisia ovat esimerkiksi koulukokemukset 

ristiriitaisina identiteettikertomuksina, erilaiset kieli-ideologiat ja 

kaunokirjallisten tekstien perusteella muovautuvat metaforiset yläluokat. Olen 

lähestynyt aineistoani teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla, menetelmällä, 

jossa yhdistyy sekä aineisto- että teorialähtöisen analyysin elementtejä. (Tuomi & 

Sarajärvi 2018: 108–112.) Teoriaohjaavassa lähestymistavassa vaihtelee 

tutkimuksittain se, missä määrin ja missä vaiheessa teoria ohjaa analyysiä, ja tämä 

näkyy myös minun osajulkaisuistani. Menetelmäni voisi tiivistää sanomalla, että 

se on yhteiskunnallisesti kontekstualisoivaa lähilukua, teemoittelua, ryhmittelyä 

ja abstrahointia. Olen etsinyt aineistosta samankaltaisuuksia, erilaisuuksia, 

toistuvia piirteitä sekä poikkeamia. 

Olen käsitellyt tutkimuskohteenani olevien kielivähemmistöjen 

kielinarratiiveja eri laajuuksissa ja tarkastellut aineistojen sisältöjen välisiä 

suhteita. Aineistossa ilmenevien metaforisten ilmausten kautta taas olen päässyt 

käsiksi kielinarratiivien tunnetasolle. Toisaalta olen keskittynyt kielikertomuksiin, 

joissa on vahvasti esillä oman kielen keskeinen rooli, ja niitä olen ottanut mukaan 

enemmän, toisaalta taas olen valinnut enemmän tekstejä sen mukaan, mitä kieliä 

osaan, eli unkaria, meänkieltä, kveeniä ja csángóa. Kirste Palton tekstit olen 

lukenut unkarinkielisestä käännöksestä. 

Tutkimusaineistoni on muotoutunut ja rajautunut tutkimusprosessin kuluessa. 

Aineiston valintaprosessi kuvastaa sitä, miten oma käsitykseni aiheestani on 

laajentunut ja tarkentunut. Tutkimukseni alkuvaiheessa suunnittelin tutkivani 

kolmen vähemmistön, meänkielisten, kveenien ja csángójen kielinarratiiveja. 

Myöhemmin päätin ottaa mukaan myös transilvanistien ja saamelaisten 

kertomuksia, koska vertailevan näkökulman kannalta ne toivat esiin 

mielenkiintoisia yhtäläisyyksiä edellisten kanssa. Tavoitteenani on ollut ymmärtää 

ja kuvata kielestä kertovia narratiiveja mahdollisimman tarkasti monipuolista 

aineistoa vasten. 
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7 Tulokset 

Tässä luvussa kokoan yhteen osajukaisujen päätulokset ja esittelen niiden 

keskeisimmät identiteettiä rakentavat narratiivit ja diskurssit. Tiivistän ja 

abstrahoin artikkeleiden tuloksia ja suhteutan niitä tässä johdanto-osassa 

esitettyihin taustaoletuksiin ja teorioihin. Paikoin jatkan tulosten pohdintaa 

eteenpäin ja kytken pohdintani laajempaan viitekehykseen. Ilmoitan aina, missä 

osajulkaisussa mikin kielinarratiivi- ja diskurssi on keskeistä sekä mainitsen, 

mitkä seikat nousevat erityisesti media- ja mitkä kaunokirjallisissa teksteissä. 

7.1 Äidinkielen ensisijaisuus ja sen ohjailun tarve 

Kielen käytön ja kielenkäyttäjien suhteeseen vaikuttavat kielenkäyttäjien kieli-

ideologiat. Tätä on mahdollista tutkia sekä henkilökohtaisena että kollektiivisena 

ilmiönä (Mantila 2010: 188). Tässä tutkimuksessani olen keskittynyt edelliseen, 

mutta yksilöiden kielinarratiiveista on luettavissa kuva myös sen yhteisön kieli-

ideologioista, johon he kuuluvat. Moldvai Magyarság -lehden teksteistä löytyy 

paljon ainesta siitä, että kylissä, joissa äidinkieltä pidetään tärkeänä, lapset 

kasvatetaan omaan kieleen. Oma kieli henkilökohtaisena ja kollektiivisena 

henkisenä ravintona on sekä Meänmaa-lehden että Moldvai Magyarság -lehden 

teksteistä rakentuvien kielikertomusten pääaineksena (Vähemmistölehdet). 

Niissä korostetaan, että kielen ja kulttuurin välillä on niin tiivis yhteys, ettei ilman 

omaa kieltä voi ymmärtää oman kulttuurin ydintä. 

Niiden teksteistä, jotka osaavat hyvin ja käyttävät monipuolisesti omaa 

kieltään sekä suullisesti että kirjaillisesti ja joilla on tästä syystä vahva kielellinen 

itseluottamus, ei ole löydettävissä kielellisen pluralismin (eli kaikkien 

kielivarianttien hyväksymisen) ideologiaa, vaan läsnä ovat jatkuvan 

kielenohjailun tarpeellisuuden ja kielen ensisijaisuuden ideologiat. Heidän 

kertomuksistaan käy ilmi, että he pitävät tärkeänä tähdätä kielen standardisointiin, 

yhtenäiseen kirjoitusmuotoon ja kielioppiin, mutta eivät kiellä oikeutta käyttää 

suullisesti kaikkia kielivariantteja ja murteita. He kuitenkin korostavat, että 

omakielisen eliitin tulisi käyttää sellaista kielimuotoa, joka voi olla mallina muille 

kielenkäyttäjille. Näissä kielikertomuksissa todetaan, että oma kieli on ryhmän 

ensisijainen tuntomerkki ja kollektiivisen identiteetin tärkein rakentaja. Samalla 

korostetaan, että kieli tarvitsee ohjailua ja huoltoa täyttääkseen identiteetin 

vahvistamisen roolin. Näissä kielikertomuksissa kiinnitetään huomiota siihen, että 

pahasti uhanalaisten kielten, kuten meänkielen ja kveenin tapauksessa, on 



 

78 

huomattavasti lisääntynyt valtakielten eli ruotsin ja norjan vaikutus sekä 

sanastossa että kieliopissa. Ilmiön mahdolliseksi kääntämiseksi sekä kielen 

prestiisin nostamiseksi on välttämätöntä ohjata kieltä. 

Tutkimuksestani tuli ilmi, että mitä enemmän samastutaan äidinkielen 

tärkeyteen, sitä enemmän runokuvia käytetään sekä csángólehdessä että Bengt 

Pohjasen media- ja kaunokirjallisissa teksteissä. Näiden tekstien diskursiivista 

rakentumista (esim. taisteluretoriikkaa sekä runo- ja raamatullista kieltä) 

analysoin myöhemmin tässä luvussa. Niillä, jotka vastustavat vähemmistökielen 

huoltoa ja vetoavat jokaisen oikeuteen käyttää kieltään niin kuin haluaa, 

enemmistökieli on useimmiten vahvempana kielenä eivätkä he tunnusta ryhmän 

perintökielelle prioriteettia kollektiivisen identiteetin rakentamisessa. 

(Vähemmistölehdet, Toisinajattelu.) 

7.2 Äidinkieli identiteettiperintönä 

Kuten aikaisemmin mainitsemistani omista ja muiden tutkimuksista käy ilmi, 

tutkimieni vähemmistöjen joukosta vain transilvanianunkarilaisille on ominaista 

etnisen ja kielellisen identiteetin tiivis yhteys. Tämän mentaliteetin myötä on 

myös luonnollista, että vähemmistökirjallisuuden kielenä on vähemmistökieli itse. 

Tähän liittyviä kertomuksia löytyy kolmesta transilvanianunkarilaisia 

tarkastelevasta osajulkaisustani (Äidinkielisyys, Transilvanismi ja Meänmaa-

aate). Kertomusten pohjana on ideologia, jota kutsutaan transilvanismiksi. 

Aineistoni perusteella olen löytänyt samankaltaisuuksia transilvanistien ja Bengt 

Pohjasen ajattelusta oman kieliyhteisönsä kulttuurisesta ja kielellisestä 

identiteetistä. Näissä kertomuksissa rakennetaan yhtenäinen kieliyhteisö, joka on 

tietenkin kuviteltu ja jonka roolina on kielellisen identiteetin vahvistaminen. 

Moldvai Magyarság -lehden unkarinkielisten kirjoittajien kielikertomuksissa 

ja myös transilvanianunkarilaisten, Pohjasen ja saamelaisten kielikertomuksissa 

on vahvasti mukana ajatus siitä, että äidinkieli on oman ryhmän identiteettiperintö. 

Siitä kirjoitettaessa käytetään lukijaa puhuttelevia ilmaisuja ja usein metaforia. 

Csángólehdessä lukee esimerkiksi, että muinaiset unkarin sanat ja laulut (ősi 

magyar szó és ének – Harai 2009) ovat rahaa ja mainetta tärkeämpiä. Vertaus 

osoittaa, että muinaisuuteen liitetty oma kieli innostaa vähemmistökielistä 

kirjailijaa vaalimaan perintöään ja kannustamaan muitakin tekemään niin. Omalle 

kielelle omistetaan aitouden merkitys ja annetaan korkea prestiisiarvo, ja siksi 

korostetaan, että lapsille pitäisi opettaa sellaista kieltä, jota käytettiin ennen 

kielellistä sulauttamista eli johon romanian kieli ei ole vaikuttanut. Aidon ja 
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vanhan unkarin kielen oppiminen on vallan tärkeä näissä kertomuksissa, ja sen 

menettämisen kuvaamiseksi käytetään tunnepitoista vertausta: Tulevaisuudessa 

lapsemme eivät tule arvostamaan vuosisatojen kautta perittyä kulttuuria ja 

heidän menneisyytensä tuuli vie, kuin lehden15 (Duma-István 2009c). 

Transilvanistien ja Pohjasen rakentamissa kertomuksissa on läsnä monia 

yhteisiä aineksia. Kieliyhteisön asuttamaa aluetta pidetään omana historiallisena 

yksikkönään, jolla on oma kulttuuri, itsetietoisuus ja itsetunto. Alueen 

ainutlaatuisuuden pohjana uskotaan olevan sen monikulttuurisuus ja 

monikielisyys, jossa äidinkielellä on kuitenkin erikoisasema. Sekä Transilvania 

että Meänmaa määritellään maantieteellisten alueiden lisäksi myös kulttuurisina 

käsitteinä. Identiteetin rakentamisessa pidetään tärkeänä rajojen vetämistä sekä 

sisä- ja ulkoryhmien välille että myös sisäryhmän sisällä. Kirjailijat kannustavat 

omia kieliyhteisöjään ottamaan aktiivisesti osaa identiteettinsä säilyttämiseen. 

Vähemmistökirjallisuuden tuntomerkkinä korostetaan sitä, että se on kirjoitettu 

vähemmistökielellä, ja uskotaan siihen, että paikalliskirjallisuuden voi liittää 

suoraan maailmankirjallisuuteen siinä käsiteltyjen aiheiden kautta, ilman 

kansalliskirjallisuuden välitystä. (Äidinkielisyys, Transilvanismi ja Meänmaa-

aate.) 

Transilvanianunkarilaiset puhuvat vähemmistöhumanismista (kisebbségi 

humánun – Makkai 1937: 49), jolla tarkoitetaan, että vähemmistöjen avara 

maailmankatsomus suojelee heitä nationalismilta. Näiden kielikertomusten yhtenä 

keskeisenä sanomana on se, että maisema, historia ja monikulttuurisuus ovat 

synnyttäneet vähemmistön asuttamalle alueelle ominaista henkisyyttä. 

Transilvanistien ideologia eroaa kuitenkin Pohjasen ideologiasta siinä, että heillä 

oli etusijalla transilvanianunkarilaisen yhteisön poliittinen itsemäärääminen etnis-

kansalliseksi yksiköksi Romaniassa ja kultturisesti osaksi unkarilaista kansaa. 

Transilvanistien kertomuksissa on kieltämättä piirteitä, jotka osoittautuivat 

myöhemmin utopistisiksi, erityisesti se, että uskottiin toleranssin toimivan 

erikielisten ryhmien välillä. Pohjasen kertomuksiin on punottu kokemuksia siitä, 

että yhteiskunnan valtasuhteet estävät toleranssia toimimasta. Transilvanismin 

edustajan Károly Kósin ideologiassa transilvanianunkarilaisten suurta lukumäärää 

(enimmillään kaksi miljoonaa) pidetään takuuna siitä, että oma kieli ja 

kollektiivinen identiteetti säilyvät. Sen lisäksi poliittinen ja kulttuurinen 

 
15 Alkuperäinen unkarinkielinen teksti: A jövőben gyermekeink nem fogják értékelni a századokon 
átörökölt kultúrát és múltjukat elveszejti a szél, mint levelet (...). 
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autonomia näyttäytyy heidän mielestään ainoana strategiana kieliyhteisön 

säilyttämiselle. 

Pohjasella Meänmaan perustaminen kuvitteellisena kieliyhteisönä voisi 

toimia kielellisen sulautumisen vastapainona. Tämän kuvitellun yhteisön 

luominen perustuu siihen yhtenäisyyteen, joka oli kirjailijan mukaan ominaista 

meänkielisille menneisyydessä. (Äidinkielisyys, Transilvanismi ja Meänmaa-

aate.) Vahvistaakseen meänkielisen yhteisön etnistä ja kielellistä identiteettiä 

kirjailija käyttää erilaisia diskursiivisia strategioita. Kielikertomuksissa 

esimerkiksi rakentuu myyttinen kuva Meänmaasta ja sen kollektiivisesta 

identiteetistä, ja samalla ilmenee tarve dekonstruoida Ruotsin nationalistinen 

näkemys Tornionlaakson historiasta ja sen asukkaista. Myös kveenikirjailija 

Nilsen-Børsskog (2010: 43–44) rakentaa myyttisen kuvan entisestä kotikylästään, 

ja käyttää kielinarratiivissaan paljon runokuvia äidinkielensä luonnehtimiseksi. 

Hän vertaa sen makua hunajan ja kaffijuuston makuun, nimeää sen kaunokieleksi, 

koruksi, jota ei saa kadottaa, ja kukaksi, jonka juuria enemmistökieliset eivät 

pysty nostamaan maaperästä. 

7.3 Äidinkielen, (ala)kulttuurin ja uskonnon yhteenkiteutuminen 

Nilsen-Børsskogin (2010) rakentamassa kielikertomuksessa oman kielen lisäksi 

oma kulttuuri ja oma uskonto (lestadiolaisuus) ovat pysyvyyden symboleita ja 

samalla äidinkieli ja kotipaikka ovat erottamattomia ja toisiaan vahvistavia arvoja. 

Äidinkielen avulla kirjailija pystyy luomaan itselleen yhä uudelleen kodin 

lämmön ja kaikki ne muut arvot myös, jotka hän on oppinut perheeltään: 

rakkauden, hyväntahtoisuuden ja rauhan. Ne, jotka puhuvat vierasta kieltä ja 

määräävät muutkin puhumaan sitä, rikkovat tätä harmoniaa. Kulttuurin 

maisemallistaminen, josta olen aikaisemmin kirjoittanut, tulee vahvasti esille sekä 

Nilsen-Børsskogin että Pohjasen kielikertomuksissa, jälkimmäsellä muun 

muuassa kotirantana kaikkine luonnonpiirteineen. (Toisinajattelu.) 

Yhteinen uskonto, joka eroaa muiden ryhmien uskonnosta, toimii vahvana 

siteenä ryhmän sisällä myös csángójen tapauksessa. Kuten olen jo edellä todennut, 

csángót erottuvat romaniankielisestä ortodoksisesta valtaväestöstä ennen kaikkea 

oman roomalaiskatolisen uskontonsa pohjalta. Moldvai Magyarság -lehden 

kielikertomuksissa tulee esille myös se, että oman uskonnon ja sen myötä oman 

kielen säilyttäminen onnistuu parhaiten, jos samaan kirkkoon kuuluvat menevät 

naimisiin keskenään (Hevesi Mónár 2009), muuten romaniankielisen 

ortodoksipuolison kielestä tulee perheen kieli. Omakielinen koulu ja 
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uskonnonharjoittaminen ovat csángójen mielestä välttämättömiä unkarilaisuuden 

säilyttämisen kannalta Moldovan alueella. Aiheesta on kirjoitettu monesti, ja sitä 

korostetaan yhden kirjoituksen otsikossa olevalla gyökerek (’juuret’) -sanallakin, 

joka tarkoittaa juuri omaa kieltä ja omaa uskontoa (Lehoczky 2010). 

(Vähemmistölehdet.) Myös Pohjasen (2009a: 19, 20) kielikertomuksessa 

äidinkielen ja uskonnon välinen suhde on erottamaton. Siitä puhuessaan hän 

käyttää sanoja ja ilmaisuja, jotka enemmistökieliset liittävät vähemmistökielisiin 

ja jotka ovat selvästi vähemmistöä alentavia ilmaisuja, esimerkiksi kielettömät ja 

alakulttuuri. Tässä ilmenee Pohjasen kapinallinen asenne ja taisteluhenki, koska 

hän ottaa vastaan haukkumasanoja ja kääntää niiden merkitykset positiiviseksi 

vastaanpanemisen ja uhmamielisyyden diskursiivisena strategiana. 

(Äidinkielisyys, Toisinajattelu.) Tällainen diskurssi voidaan käsittää vastarintana 

kielienemmistön diskurssille, ja sen tavoitteena on vahvistaa vähemmistöryhmään 

kuuluvien tietoisuutta erilaisuudestaan ja ainutlaatuisuudestaan. (Toisinajattelu.) 

Vähemmistökielestä kertovissa narratiiveissa kiintymystä omaan äidinkieleen 

ilmaistaan usein tunnepohjasella runokielellä sekä mediateksteissä että 

kaunokirjallisissa teksteissä. Meänmaa-lehdessä käytetään esimerkiksi rieska-

metaforaa (Pohjanen 2009b), jolla kuvataan meänkielen roolia sitä puhuvan 

yhteisön elämässä. Samalla tavalla kuin rieska on ravintoa fyysiselle ruumiille, 

äidinkieli ravitsee sielua ja vahvistaa ihmisen identiteettiä. Rieskan metaforan 

käytössä näkyy uskonnollisen kielen vaikutus, koska Raamatussa (Joh 6: 35) 

Jeesus kutsuu itseään elämän leiväksi. Kuten aikaisemmin tässä luvussa olen 

maininnut, kielellinen ja uskonnollinen identiteetti voivat olla tiiviissä yhteydessä 

vähemmistöjen tapauksessa. Uskonnollisen kielen lisäksi metaforia on 

ammennettu myös muualta; tällainen on esimerkiksi muinaisten egyptiläisten ja 

arabialaisten tarujen tulilintu, Feniks. Meänmaa-lehden kielikertomuksissa 

uhanalaista ja stigmatisoitua kieltä verrataan Feniks-lintuun, joka on 

kuolemattomuuden, sinnikkyyden ja uudelleen syntymisen metafora. Vertauksen 

merkitystä rikastutetaan muillakin metaforilla kun puhutaan siitä, että oma kieli 

on ollut pitkän aikaa heimon biologisen muistin jään alla, ja heti kun vapauden 

aurinko (eli suvaitsevampi vähemmistöpolitiikka) lämmittää sitä, se nousee kuin 

Feniks-lintu omasta tuhkastaan. (Oton Pänktti 2010.) Kertoja kannustaa tällä 

tavalla omaa ryhmäänsä uskomaan siihen, että meänkieltä on mahdollista elvyttää, 

jos tehdään yhteistyötä sen eteen. (Vähemmistölehdet.) 

Pohjasen Jopparikunikhaan poika -romaanin kielikertomuksista löytyy myös 

taisteluretoriikka, kun kirjailija väittelee äidinkielensä asemasta sellaisten sisä- tai 

ulkoryhmään kuuluvien kanssa, jotka eivät tunnusta kielen tunnearvoa. Hän 



 

82 

käyttää esimerkiksi latinankielistä uskonnollista ilmaisua Ilman kieltämme meillä 

ei ole pelastusta! 16  (Pohjanen 2009a: 19), jolloin hän antaa kielelle suoraan 

sakraalisen merkityksen. Transilvanisteilla samanlainen diskurssi löytyy 

esimerkiksi runoilija Sándor Reményikin ”Sana”-runosta (2005: 298), jossa 

äidinkielelle tunnustetaan Jumalan sanan arvo. Siinäkin on mukana taisteluhenki 

ja uhkailu hyvän tavoitteen puolesta. Transilvanisteilla on vahvasti esillä 

messianismi eli oman kieliyhteisön pelastamisen henki jopa uhrautumisen kautta. 

Kansakunta määritellään moraalisena yhteisönä, joka ilmenee omassa 

kollektiivisessa kulttuurissaan ja joka vaatii kaikilta jäseniltään yhteisen 

kutsumuksen olettamuksen (Kós 1921). Tässä kontekstissa helmisimpukkaa 

käytetään luovan kärsimyksen motiivina, johon sisältyy negatiivisen syyn ja 

positiivisen seurauksen välinen epäharmonia (Áprily 1981: 156). Sekä 

transilvanistien että Pohjasen narratiiveille on ominaista pyrkimys korvata 

negatiivista vähemmistöasemaa positiivisella asenteella ja uskolla oman kielen ja 

kulttuurin sälyttämiseen. (Transilvanismi ja Meänmaa-aate) Transilvanisteilla 

on samalla tärkeä myös taisteluhenki: Se tulee olemaan meidän, mitä pystymme 

saavuttamaan itsellemme taistelun kautta17 (Kós 1921: 4). 

Diskurssintutkimuksen näkökulmasta on antoisa kiinnittää huomiota 

seuraavaan ilmaisuun, joka on lainattu Raamatusta: huutavan ääni erämaassa 

(Joh 1: 21) ja joka oli transilvanismin ensimmäisen julkaistun dokumentin 

mottona ja se löytyy myös Pohjasen (1999) Huutavan ääni romaanin otsikosta. 

Pohjasen tapauksessa kyseessä on myös intertekstuaalinen viittaus Lars Levi 

Laestadiuksen ruotsinkieliseen lehteen En ropandes röst i öknen (Huutavan ääni 

erämaassa 1852–1854). Jos tulkitsee ilmaisua toisaalta transilvanismin, toisaalta 

Meänmaa-aatteen kontekstissa, näkyy selvä ero siinä, että edellisen pohjalta 

rakentuvissa kertomuksissa ”huutaja” (yhteisönsä edustaja) saa vastakaikua, kun 

taas jälkimmäisessä tapauksessa ei. Tämä selittyy sitä historiallista ja 

yhteiskunnnallista kontekstia vasten, jossa toisaalta transilvanianunkarilaiset, 

toisaalta meänkieliset ovat eläneet. (Transilvanismi ja Meänmaa-aate) 

7.4 Alemmuuden, häpeän ja toisarvoisuuden tunne kielen takia 

Äidinkieleen liittyyvän ylpeyden ja sen arvostamisen vastakohtana 

kielikertomuksissa on mukana häpeän tunne oman kielen takia. Alemmuden ja 

 
16 Alkuperäinen latinankielinen teksti: Extra lingua nostram nulla est salus! 
17 Alkuperäinen unkarinkielinen teksti: Az lesz a mienk, amit ki tudunk küzdeni magunknak. 
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häpeän tunne tulee monesti esille aineistostani, lukuun ottamatta 

transilvanianunkarilaisten tekstejä. Se ilmenee myös ideologiana ja on yksi 

kielikertomusten tärkeimpiä aineksia. Häpeä syntyy aina suhteessa 

enemmistökieliin ja niitä puhuviin. Se on myös sidoksissa siihen tilanteeseen, 

jossa vähemmistökieliä puhuvia on usein pidetty alempiarvoisina 

enemmistökielisessä yhteiskunnassa ja useimmiten he itsekin oppivat lapsuudesta 

saakka väheksymään omaa kieltään tai kielivarianttiaan. (Vähemmistölehdet, 

Toisinajattelu.) Vähemmistölehtiaineistosta nousee esille mielenkiintoisia eroja 

siinä, mistä syystä tunnetaan alemmuutta: romaniankielisessä ympäristössä 

kasvaneet csángót häpeävät sitä, ettei heillä ole ollut mahdollisuutta omaksua 

omaa unkarin kielivarianttiaan eikä unkarilaista kulttuuria (Deáki 2009), vaan 

ovat sen sijaan omaksuneet kotimaansa enemmistökielen, romanian. Heidän 

alemmuudentuntonsa johtuu siitä, että he ovat romanialaistuneet (el vagyunk 

romanizálódva – Száva 2009). He voivat hävetä sitäkin, että ovat 

kaksinkertaisesti puolikielisiä, koska osaavat unkarin paikallismurretta ja 

romanian keittiökieltä (konyhanyelv – Hevesi Mónár 2009). 

Paitsi csángóilla myös meänkielisillä ja kveeneillä on paljon esimerkkejä 

sekä mediateksteissä että kaunokirjallisissa teksteissä siitä, että omaa kieltä 

pidetään köökkikielenä (esim. Sörmling 2009), huonona, rappeutuneena (rossz, 

rozoga – Száva 2009), rasitteena (Tietysti riidellään) ja paskakielenä tai 

sontasanana (esim. Pohjanen 2009a: 126; Nilsen-Børsskog 2010: 41) ja 

enemmistökieliä oikeina kielinä (igazi nyelv – Száva 2009). Näille ilmaisuille on 

ominaista, että omaa kielivarianttia ei pidetä täysiarvoisena kielenä, vaikka sillä 

olisikin virallisesti itsenäisen kielen status, kuten meänkielellä ja kveenillä. 

Ruijan Kaiku -lehdestä löytyy esimerkki siitä, että kveeni tuntee häpeää sen takia, 

ettei ole saanut oppia omaa kieltään, ja tunnetta pahentaa vielä se, että vierasta 

enemmistökieltä eli norjaa hän kyllä osaa. Alemmuutta ja häpeää voi tuntea 

siitäkin syystä, ettei osaa tarpeeksi hyvin omaa kieltään minkä vuoksi oman 

kielen käyttöön tarvitaan turvallista kielenkäytön domeenia, joka on perhe. 

Alemmuuden ja häpeän tunne joko ei ilmene sellaisista teksteistä, jotka ovat 

kirjoittaneet omaa kieltään hyvin hallitsevat ihmiset (Vähemmistölehdet -

osajulkaisussa Meänmaa-lehden kirjoittajat ja transilvanianunkarilaiset 

Äidinkielisyys sekä Transilvanismi ja Meänmaa-aate -osajulkaisuissa), tai jos 

se on kuitenkin läsnä, sitä tasapainottaa ylpeys omasta kielestä. Ruijan Kaiku -

lehdessä kveeni tuntee kiintymystä ryhmänsä perintökieleen ja on halukas 

oppimaan sen, varsinkin kun perheestä löytyy esimerkki siitä, että kieltä on 

mahdollista oppia (Vähemmistölehdet). Ylpeys voi syntyä siitäkin, kun 
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ymmärtää, että on olemassa muitakin eri vähemmistöihin kuuluvia, jotka ovat 

kokeneet samankaltaista häpeää ja jotka kuitenkin käyttävät äidinkieltään. 

(Äidinkielisyys.) Alemmuuden ja häpeän tunteen juuria on löydettävissä myös 

vähemmistökielisten koulukokemuksista. 

7.5 Koulu oman kielen ja kielellisen identiteetin menettämisen 

paikkana 

Meänkielisessä, kveenin- ja saamenkielisessä kirjallisuudessa ilmenevät 

keskeisenä kielinarratiivina vähemmistökielisten kokemukset 

enemmistökielisessä koulussa. Koulu nähdään kielen menettämisen paikkana, 

jossa lapset saavat kokea ensimmäisen kerran elämässään äidinkielensä 

kelvottomuuden. Nämä kielikertomukset ovat vahvasti tunnepitoisia, mikä selittää 

monenlaisten runokuvien, enimmäkseen metaforien käyttöä. Kaikki kuvat 

ilmaisevat lasten kokemuksia kielellisestä syrjäyttämisestä ja stigmatisoinnista 

sekä häpeän tunteesta, ja niissä käytetään usein karitiivijohdoksia, esimerkiksi 

kasvoton, kieletön. Kun luku- ja kielitaitoa opitaan koulussa enemmistökielellä, 

oman kielen prestiisi laskee vieläkin enemmän, eikä lapsi halua samastua kodin 

ulkopuolella käyttökelvottomaan kieleen. (Vähemmistölehdet, Toisinajattelu.) 

Kveeninkielisen Agnes Eriksenin (2002) ”Kasvottoman kansan lapsi” -runon 

otsikossa esiintyy kasvoton-metafora, jonka vihjattuna merkityksenä on 

näkymättömyys, tunnistamattomuus, jota kveenikansa tuntee norjankielisessä 

yhteiskunnassa. Runossa Eriksen käyttää toistakin puhuttelevaa metaforaa, peilin 

kuvaa. Lapsuudenkodin peili, missä lapsi näkee ja tunnistaa itsensä, on hänen 

omakielinen ja omakulttuurinen taustansa. Kun hän pääsee kouluun, 

enemmistökielinen ympäristö särkee hänen peilinsä ja tarjoaa sen sijalle uuden, 

josta hän ei enää tunnista itseään. Koulukäynnin aiheuttamaa suurta muutosta 

Eriksen kuvaa sellaisilla voimakkailla ilmaisuilla kuin näön sammutethiin, 

ryöstethiin kansan sylistä ja toistuvalla outo-adjektiivilla. (Toisinajattelu.) 

Meänkielinen Bengt Pohjanen käyttää monessa kirjoituksessaan kieletön-

sanaa, ensimmäisen kerran varhaisrunoissaan ”Kielettömänä syntyny” (2007: 

112). Runon pääsanomana on vähemmistökielisen poissulkemisen (Minua 

piiskathiin häpeämhään/ sitä mikä oli minun ommaa) ja identiteetin riistämisen 

(Multa otethiin oma lekitimasuuni) kokemus ruotsinkielisessä yhteiskunnassa. 

Runolle on ominaista puutteen, vieraantumisen ja pirstoutumisen tunne, joka 

vihjaa identiteetin hämmentymiseen. Saamenkielinen Kirste Paltto (2014: 14) 

käyttää kielikertomuksessaan lapsipuoli-metaforaa, jolla hän ilmaisee 
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saamenkielisen lapsen olleen toisarvoinen suomenkielisessä koulussa. 

Alkuperänsä ja äidinkielensä takia hänet on yritetty ”sivistää” sulauttamalla 

enemmistökielisten yhteisöön. Samanlaisia kokemuksia ovat käyneet läpi 

muutkin saamelaiset kaikissa Pohjoismaissa. Palton kielikertomuksen mukaan 

nykypäivänä ei harjoiteta enää suoraa sulauttamispolitiikkaa vaan epäsuoraa, kun 

ei mainita koko etnisen ja kielellisen ryhmän olemassaolosta. (Toisinajattelu.) 

Saamelainen Rita Magga-Kumpulainen puhuu kielikertomuksessaan siitä, 

että hän on omaksunut kouluvuosiensa aikana enemmistökielisen ulkoryhmän 

näkemyksen, jonka mukaan yhteiskunnassa ei voi pärjätä muulla kuin 

enemmistökielellä, koska vähemmistökieli on kuolemassa. Hänen 

kielinarratiivilleen on ominaista kaksinapainen ilmaisutapa tunteiden 

ilmaisemisessa. Yhtäältä hän käyttää taisteluretoriikan sanoja kuten orja, 

väkivalta ja repiä (Magga-Kumpulainen 2013: 132). Toisaalta hänen narratiivinsa 

äidinkielen tärkeydestä on täynnä lyriikkaa, johon mahtuu sekä positiivisia että 

negatiivisia tunteita, jotka risteytyvät usein samassa lauseessa. Yhtenä keskeisenä 

metaforana hän käyttää mykkä-adjektiivia (Magga-Kumpulainen 2013: 132), joka 

ilmaisee vähemmistökielisen lapsen itsensäpuolustamisstrategiaa 

enemmistökielisten joukossa. Ensimmäisenä kouluvuotenaan romaanin kertoja 

tuntee olevansa aivan kuin vieraassa maassa, outojen ja tuntemattomien sanojen 

ympäröimänä. Saman turvallisuudenhakemisen metaforana on etanan kotilo 

(Magga-Kumpulainen 2013: 134), johon lapsi kätkeytyy. Toiseuden ja samalla 

samastumisen halun kokemus ilmenee esimerkiksi vieraat vaatteet -metaforan 

välityksellä (Magga-Kumpulainen 2013: 133–134). Ne koululainen haluaa pukea 

päälleen samastuakseen enemmistökielisten ryhmään. Vieraus ja kotoisuus, häpeä 

ja kaipuu kytkeytyvät yhteen Magga-Kumpulaisen kielikertomuksessa: hän 

kaipaa ennen kaikkea äidinkielensä sanoja tutussa kotiympäristössä, jossa kaikki 

ymmärtävät samaa sydämen kieltä. (Toisinajattelu.) Mediateksteistä löytyy myös 

lasten vaikeneminen koulussa (Vähemmistölehdet). 

Kveeninkieliseltä Alf Nilsen-Børsskogilta (2010: 41) löytyy myös 

kielikertomuksia, joissa taisteluretoriikka ja siihen liittyvät runokuvat ovat 

mukana. Runossaan ”Kantaati pienele kansale” herätellään lukijan myötätuntoa ja 

hämmennystä puhumalla äidinkielen sontasanoista, jotka heitettiin kouluista 

jäisille silloille häviämään. Samassa runossa ilmaistaan enemmistökielen 

vaikutusta vähemmistökieleen Raamatun kärsimyskertomukseen viittaavalla 

ilmaisulla naulita sen ristin puuhun. Kaikista hävittämisyrityksistä huolimatta 

äidinkieli on juurtunut ihmisten sydämeen, ja sitä verrataan tunturikoivuun, jota 

lujempana se kestää tuiskuja. (Nilsen-Børsskog 2010: 42.) Yhteistä 
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Fennoskandian erikielisissä koulukielikertomuksissa on vähemmistökielisten 

lasten tuntema pelko ja viallisuuden tunne. Bengt Pohjasen (2009: 126) 

autofiktiivinen lapsihenkilö lähtee ensimmäisenä koulupäivänään peloissaan 

kotoa, koska häntä on etukäteen varoitettu, ettei saa puhua meänkieltä koulussa, 

vaan ainoastaan ruotsia, jota hän ei osaa. (Toisinajattelu.) 

Csángólehden kielikertomuksista löytyy katkera ilmaisu siitä, että koulun 

aloittaminen tuo mukaan oman halveksutun kielivariantin pakollisen 

syrjäyttämisen ja oikean kielen, eli maan virallisen enemmistökielen oppimisen: 

Sitten koulun aloittamisen myötä on melkein velvolisuutena unohtaa tämä 

rappeutunut kieli, jota puhutaan sekaisin tässä ei-minkäänlaisessa kylässä; täytyy 

oppia oikea kieli, täytyy oppia kirjottamaan ja lukemaan (Száva 2009).18 Samalla 

löytyy myös sellaisia kertomuksia, joiden mukaan lapsille pitää tehdä selväksi, 

mikä heidän asemansa ja identiteettinsä on, eli että he ovat kotona unkarilaisia ja 

koulussa romanialaisia (Oláh-Gál 2009a). Csángólapset ovat tietoisesti yrittäneet 

oppia romaniaa koulussa, eivätkä ole vastustaneet sitä, koska heille on opetettu jo 

kotona, että ilman romaniaa ei voi pärjätä kotikylän ulkopuolella (Gyurka 2009). 

Vanhemmat kuitenkin ajattelevat, että koulussa heidän lastensa sieluja vastaan 

hyökätään (támadják gyermekeink lelkét – Duma-István 2009a), kun heitä 

opetetaan pelkästään maan enemmistökielellä. (Vähemmistölehdet.) 

Pohjois-Fennoskandian vähemmistöjen koulukokemuksiin liittyy myös lasten 

nimien omavaltainen muuttaminen, joka on kielellisten ihmisoikeuksien pahimpia 

loukkauksia. Oma nimi on osa henkilön identiteettiä, se määrää ihmisen 

omalaatuisuutta ja kuulumista tiettyyn ryhmään (Jernudd 1995: 130). Sekä 

Pohjasen että Magga-Kumpulaisen kielikertomuksista löytyy etunimen 

muuttaminen koulussa. Pohjasen ensimmäisenä koulupäivänä opettaja nimeää 

Pänktin Bengtiksi, ilman mitään selitystä (2009a: 128). Magga-Kumpulaisen 

Sarvikiela -romaanissa opettaja kirjoittaa taululle Rita Ainon etunimen ja viivaa 

yli Ainon nimen selittäen, että kun on muitakin Ainoja luokassa, tyttöä tullaan 

kutsumaan Ritaksi. Tyttö tuntee olevansa hukassa tuntemattomassa maailmassa, 

jossa hän ei saa pitää sitä omaa kutsumanimeään, jolla kaikki ovat kutsuneet 

häntä hänen kotiympäristössään, eikä hän tiedä enää, kuka hän oikeastaan on. 

Vertauskuvana hän käyttää ilmaisua, jonka mukaan hän pelkää tulevansa 

iltasadun henkilöksi, jos hänelle annetaan toinen nimi. (2006: 70–71.) Kaikissa 

 
18  Alkuperäinen unkarinkielinen teksti: Aztán az iskolábajárás megkezdésével szinte kötelesség 
elfeledni ezt a rozoga nyelvet, amit korcsosan beszélnek itt ebben a semmilyen-semolyan faluban, meg 
kell tanulni az igazi nyelvet, meg kell tanulni írni-olvasni. 
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näissä narratiiveissa kouluvuodet johdattavat vähemmistölapset makromaailmaan, 

joka on vieras heidän mikromaailmalleen. (Toisinajattelu.) Lapsen varttuessa 

äidinkielestä tulee hänelle parhaassa tapauksessa illuusio, nostalgialähde, 

eräänlainen myseummikappale (Seppola 2010). Sitä pidetään menneisyyteen 

kuuluvana, ja se on aikoinaan luonut yhteenkuuluvuutta puhujien keskellä. Tähän 

ajattelutapaan kuuluu sekin, että kielelle ei anneta enää symbolista arvoa, ja sen 

takia ei halutakaan elvyttää sitä vaan sen muutamia sanoja käytetään eräänlaisena 

mausteena enemmistökieltä puhuttaessa. (Vähemmistölehdet.) 

7.6 Viha enemmistökieltä kohtaan ja taisteluhenki 

Vähemmistökieliset kokevat enemmistökielen epämiellyttäväksi, kuten 

kielinarratiiveissa tulee toistuvasti esille. Pohjasen kielikertomuksissa ruotsin 

kielen vaikutusta meänkieliseen koululaiseen verrataan lampaanvillaneuleen 

aiheuttamaan hiertymään iholle. Magga-Kumpulaisella (2013: 134) suomen kieli 

on muiden perinteiden mysteerinen ja vieraskielinen huone, jossa hän ei tunne 

olevansa kotona. Olen aikaisemmin tässä luvussa kirjoittanut siitä, että juuri 

koulun pelottavan vieraan ilmapiirin takia lapset pyrkivät samastumaan 

enemmistökieleen ja sen puhujiin päästäksensä toiseuden ja vähempiarvoisuuden 

stigmasta. Tutkimieni kielikertomuksien joukossa Pohjasen kertomus eroaa 

valtavirrasta siinä merkityksessä, että samalla kun hän haluaa tulla 

enemmistökielisten kaltaiseksi ja kelvata tasa-arvoisena ruotsia puhuvana Ruotsin 

kansalaisena, hän säilyttää oman kielensä. Tätä voidaan kutsua aktiivisen 

kaksikielisyyden ideologiaksi. Olen aikaisemmin maininnut, että Nilsen-Børsskog 

vertaa äidinkielensä makua hunajan ja kahvijuuston makuun. Pohjanen taas 

käyttää vahvasti tunnepitoista vertausta ilmaistaakseen vastenmielisyyttään 

ruotsin kieltä kohtaan: Ruotti maistuu minun suussa ko häätys jua ommaa 

haileata kusta (2009a: 60). Ruotsin kielen kirjoitustaidon omaksuminen on 

aikamoinen urakka hänelle, mutta hän on tietoinen siitä, että se on 

enemmistökieliseen yhteiskuntaan pääsyn hinta. Joka kerta kun hän tekee virheitä, 

hän tuntee itsensä vialliseksi ja hänessä nousee valtava viha osaamattomuutensa 

takia: Mie tunnen itten keskoseksi, äpäräksi, joka rääkkyy tuntheitten mettikössä 

ja syämen kiveliöissä halvais huutaa, ette voi saatanan perkele! (Pohjanen 2009a: 

147.) (Toisinajattelu.) 

Saamelaisten kirjailijoiden kielikertomuksissa rinnastetaan enemmistökielen 

oppimiseen passiivinen vastaanpaneminen. Olen edellä maininnut, että 

vähemmistökielinen lapsi vetäytyy omaan hiljaisuuteensa, koska hän ajattelee, 
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että jos ei puhu mitään, ei voi satuttaa ketään eikä voi itsekään tulla satutetuksi. 

Pohjasen kielikertomuksen autofiktiivinen päähenkilö taas suhtautuu aktiivisella 

vastaanpanemisella enemmistökieleen, johon hänet on pakotettu koulussa. Hän ei 

halua olla vain siedetty hänelle vieraassa kulttuurissa vaan etsii omaa tietään ulos 

yhteiskunnasta, joka ei hyväksy häntä sellaisena kuin hän on. Hän käyttää 

metaforaa ilmaistakseen tavoitettaan: tulla oman kielen kätilöksi (paanmuskaksi – 

Pohjanen 2009a: 149) eli luoda omaa ja oman ryhmänsä kieltä sekä syntyä 

uudestaan siinä ja sitten auttaa muitakin ryhmänsä jäseniä rakentamaan kotia 

omasta kielestään. (Toisinajattelu.) 

Transilvanistien kielikertomuksissa ei tule lainkaan puheeksi samastumisen 

tarve maan enemmistökielisten kanssa, vaan niissä voi huomata pysyvää aktiivista 

vastaanpanemista kaikkia kielellisiä ja etnisiä assimilaatioyrityksiä vastaan. 

(Äidinkielisyys, Transilvanismi ja Meänmaa-aate.) Vastaanpanemista 

ilmaistaan useimmiten välillisesti, ja asian ymmärtää vain se, joka kuuluu 

transilvanianunkarilaisten sisäryhmään. Kós (1921: 2) esimerkiksi käyttää 

pamfletissaan runsaasti runokielelle ominaisia ilmaisuja. Meidän pitää tehdä 

työtä, jos haluamme elää, ja haluamme elää, siis tulemme tekemään työtä.19 Elää-

verbiin sisältyy pamfletin kontekstissa myös ryhmän perustuntomerkkien, oman 

kielen ja kulttuurin jatkaminen. Kós viittaa symbolisessa merkityksessä vanhoihin 

työkaluihin, joilla vähemmistöoloihin joutuneiden pitää takoa uusia aseita (Régi 

szerszámokkal új fegyvereket kell kovácsolnunk – Kós: 1921: 3) jatkaakseen 

elämäänsä ja tarpeen mukaan taistellakseen oikeuksiensa puolesta. Hän ilmoittaa 

päättäväisesti enemmistökielisille: Emme tule hieromaan kauppoja (Alkudni nem 

fogunk – Kós: 1921: 5). 

Csángójen kielikertomuksissa taas taistellaan sen puolesta, että saisi käydä 

omakielisessä messussa ja saisi oikeuden harjoittaa uskontoaan omalla kielellään. 

(Vähemmistölehdet.) Csángót tuntevat itsensä vieraiksi omassa kotimaassaan, 

koska heitä kohdellaan sellaisina (Deáki 2009). Seuraavassa lainauksessa 

verrataan transilvanianunkarilaisten ja csángójen asemaa juuret-metaforan avulla: 

Transilvanialaisella ihmisellä on varmuus juuristaan, kun taas moldovalaisen 

juuret kuivuvat yhä enemmän. (Az erdélyi embernek megvan a gyökérbiztonsága, 

de a moldvainak egyre jobban szárad ki a gyökere. – Lehoczky 2009). Tätä 

metaforaa käytetään usein Moldvai Magyarság -lehdessä. 

 
19  Alkuperäinen unkarinkielinen teksti: Dolgoznunk kell, ha élni akarunk és akarunk élni, tehát 
dolgozni fogunk. 
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7.7 Toiseuden ja toiseuttamisen rakentaminen eri ryhmien välille 

Transilvanistien teksteissä toiseuttamisen kohteina ja vihollisina ovat toisaalta ne 

enemmistöön kuuluvat, jotka edustavat valtaa ja maan assimilaatiopolitiikkaa, 

toisaalta ne sisäryhmään kuuluvat, jotka ovat pelkureita (gyáva), laiskoja (rest) ja 

pettureita (áruló) ja jotka eivät taistele transilvanianunkarilaisten oikeuksien 

puolesta (Kós 1921: 5). (Toisinajattelu.) Samanlainen kapinallinen henki löytyy 

myös Moldvai Magyarság -lehdestä ja sitä ilmaistaan usein metaforisella 

puhetavalla. Taisteluretoriikka on vaikuttava keino osoittaa mieltä kielellistä 

assimilaatiota ja stigmatisointia vastaan oman kielen ja kulttuurin pelastamisen 

puolesta. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että kun csángójen arjessa 

enemmistökielillä, romanialla ja unkarilla on välitön rooli, ja omaa kielivarianttia 

ei pidetä suuressa arvossa, taisteluretoriikka on enemmän lehden unkarinkielisille 

kirjoittajille ominaista. Heidän narratiiveissaan kutsutaan oman kielen riistämistä 

verettömäksi kansanmurhaksi (vértelen népirtás – Pap 2009) ja henkiseksi 

kansanmurhaksi (lelki genocídium – Duma-István 2009a), jolla viitataan siihen, 

että kielellinen sulauttaminen tapahtuu epäsuorilla metodeilla ja sen seurauksena 

on sekä kielen että kulttuurin menettäminen. Teksteissä käytetään murhaaja-

metaforaa niistä, jotka pitävät ihmisiä tietämättöminä omista kielellisistä ja 

etnisistä juuristaan ja kasvattavat heistä omaa ryhmäänsä vihaavia. Taas niiden 

romanialaistettujen nimityksenä, jotka kieltävät oman unkarin kielensä ja 

alkuperänsä, käytetään entiseen Osmanien valtakuntaan liittyvää ilmaisua, 

janitsaaria20 (Duma-István 2009b). (Vähemmistölehdet.) 

Fennoskandian vähemmistöjen ja csángójen kielinarratiiveista käy ilmi, että 

kieliyhteisöjen homogeenisuutta hajottaa myös se, että sen eri jäsenet suhtautuvat 

eri tavalla ryhmän perintökieleen, yhdet arvostavat ja vaalivat sitä, toiset taas 

kieltävät ja halveksivat sitä. Rajoja rakennetaan kieliyhteisön sisällä myös kieltä 

paremmin tai heikommin osaavien välille, ja argumentteja löytyy puoleen jos 

toiseenkin rajojen pystyttämiselle. Tässä tapauksessa rajoja ei onnistuta 

ylittämään. Mielenkiintoista on se, että myös henkilö itse voi rakentaa rajoja 

itselleen, kun argumentoi oman kielensä oppimista vastaan vetoamalla kieliopin 

vaikeuteen (Sörmling 2009). (Vähemmistölehdet.) 

Toiseuttamisen tehokkaana strategiana toimivat vastanarratiivit. Pohjanen 

rakentaa vastakertomusta viralliselle enemmistökertomukselle, joka esittää 

 
20  Sana tarkoitti alun perin nuoria kristittyjä sotavankeja, joista osmanit kouluttivat sulttaanin 
erikoisjoukkoja. 
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Tornionlaakson asukkaiden kielellisen assimilaation modernisaationa. Hänen 

kertomuksissaan assimilaatiopolitiikkaa kutsutaan pirun teoksi ja kaikkia sen 

edustajia ja toteuttajia piruiksi (Modernisaatio). Tämän symbolin kautta hän 

pyrkii saamaan kieliyhteisönsä ymmärtämään sitä, mikä on johtanut heidän 

kielensä ja kielellisen identiteettinsä menettämiseen. Kertomuksen tyyli on 

Pohjaselle ominaisesti joskus ironinen. Esimerkiksi kertoessaan 1800-luvun 

toisen puoliskon sulauttamispolitiikan syistä ja suomalaisesta vaarasta hän antaa 

pirun suuhun ilmaisun, jonka mukaan venäläiset puhuvat suomea, heillä on häntä, 

eivätkä he ole edes inhimillisiä olentoja (Pohjanen 2019a). 

Toinen symboli, joka viittaa kielellisen sulauttamisen edustajaan 

(poliitikkoon, opettajaan, pappiin) on pelastaja (Pohjanen 2019b). Tässä 

tapauksessa sanan denotatiivinen merkitys on positiivinen, mutta assimilaatiosta 

kertovassa kielikertomuksessa sille annetaan negatiivisia konnotaatioita, mistä 

syntyy ironinen merkitys. Sanalla nimitetään ummikkoja, oman 

enemmistökielensä rajoittamia ihmisiä, jotka eivät pysty eivätkä halua lähestyä ja 

ymmärtää vähemmistökielisten yhteisöä vaan pitävät sitä takapajuisena ja 

sivistymättömänä, josta ei tulisi mitään ilman ruotsinkielisten apua. 

(Modernisaatio.) Tässäkin aktivoituu uskonnollinen diskurssi, jossa paha 

taistelee hyvää vastaan ja sen kuvaamiseksi käytetään raamatullisia sananvalintoja. 

Csángójen kielikertomuksissa ilmenee myös, että kirkon ja maallisen vallan 

edustajat tekevät yhteistyötä ryhmän romanialaistamisen puolesta (Oláh-Gál 

2009b). (Vähemmistölehdet.) 

Kielinarratiiveissa puhutaan myös työtuvista ja niiden roolista meänkielisten 

lasten kielenvaihdossa. (Modernisaatio.) Näistä nousee esille rinnakkain 

enemmistökielisten argumentit työtupien hyödystä syrjäseutujen lasten 

kouluttamisessa ja vähemmistövanhempien huoli siitä, että työtuvissa heidän 

lapsensa vaihtavat kieltään ja heidät erotetaan oman ryhmänsä kulttuurista. 

Ruotsin oppimista ei pidetä lasten äidinkielen osaamisen täydentämisenä vaan sen 

korvaamisena vieraalla kielellä ja samalla heidän identiteettinsä uudelleen 

muokkaamisena ruohonjuuritasolla. Sen lisäksi, että työtuvat ja koulut ovat 

konkreettisia paikkoja, näissä kielikertomuksissa niistä tulee myös kielenvaihdon 

symboleja (Pohjanen 2019c, 2019d). 

7.8 Kielten ja kulttuurien rajamaalla 

Toiseuttamisen yhteydessä olen puhunut myös rajojen vetämisestä. Seuraavassa 

luon katsauksen siihen, miten rajalla oleminen sanan abstraktissa merkityksessä 
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ilmenee kielinarratiiveissa. Pohjanen luo yhteyttä kaikkien kanssa, jotka ovat 

vähemmistökielensä takia samanlaisessa ahdistavassa rajatilassa. Hän puhuu 

esimerkiksi kirjallisuusseminaarista, jossa hän tapasi vähemmistökirjailijoita 

maailman eri maista. Hän kutsuu heitä rajaihmisiksi ja pitää heidän yhtenä 

tärkeänä perustuntomerkkinään sitä, että he ajattelevat äidinkielellään mutta 

kirjoittavat maansa enemmistökielellä. Rajaihmisen käsite kantaa positiivista 

merkitystä, ja siihen sisältyy vihjattuna merkityksenä myös vapauden olotila, 

koska rajaihmisellä on laajempi näkökulma rajan kummallekin puolelle ja hän 

pystyy integroimaan itseensä monenlaisia kulttuurisia vaikutuksia. Rajaihminen 

on monikielinen, ja hän pystyy rohkeasti ilmaisemaan itseään kaikilla osaamillaan 

kielillä. Pohjasen kielikertomuksissa äidinkielellä on kuitenkin erityinen asema, 

se on ainoa, jolla voi ilmaista sisimpiä tunteitaan. (Äidinkielisyys, Toisinajattelu, 

Modernisaatio.) Csángóille on tärkeä vaalia hyviä suhteita sekä romanialaisten 

että unkarilaisten ja myös muiden kansojen kanssa (Duma-István 2009a) ja saada 

säilyttää omaa kultturiaan ja omia perinteitään rauhassa. Suhtautuminen 

romanian- ja unkarinkielisiin käy ilmi esimerkiksi siitä, miten unkarinkielisen 

journalistin haastattelema csángó nimeää kaupunkia kahdella kielellä: oraş, niin 

kuin romaniankieliset sanovat ja város – niin kuin te sanotte21 (Száva 2009). 

Kielen rooli on tietojen välittämisen lisäksi myös siinä, että se ilmaisee 

tunteita ja vetää rajoja me- ja ne-ryhmien välille kielellisen identiteetin 

rakentamisen prosessissa (Gereben 1999: 89–91; Jordan 2005). Aineistossani on 

tästä paljon esimerkkejä. Vähemmistökielisen mikromaailman rajoja rakennetaan 

ja vahvistetaan jatkuvasti kielinarratiiveilla. Transilvanistit, Pohjanen, 

kveeninkieliset ja saamelaiset kirjailijat pitävät vähemmistökieltä rajan 

rakentamisen tärkeimpänä aineksena, koska sen avulla on mahdollista säilyttää 

ryhmän ominaislaatu. (Äidinkielisyys, Transilvanismi ja Meänmaa-aate, 

Toisinajattelu.) Toisaalta myös enemmistökieliset rakentavat samankaltaisen 

rajan itsensä ja muunkielisten välille. Vähemmistöön kuuluva, joka ylittää 

enemmistön rakentaman rajan, kohtaa kahdenlaisen trauman: yhtäältä 

enemmistökielisten yhteisö voi hyväksyä hänet ryhmän jäseneksi vain, jos hän 

samastuu enemmistökieliseksi, toisaalta hänen oma kielivähemmistönsä pitää 

häntä vieraantuneena, jopa petturina, jos hänen lojaalisuutensa kääntyy 

ulkoryhmään. Magga-Kumpulaisen kielikertomuksessa vähemmistökielinen, joka 

ei ole käyttänyt pitkään aikaan äidinkieltään, tulee tahtomattaankin passiiviseksi 

kielen osaajaksi. Vaikka hän ymmärtääkin oman ryhmänsä kieltä, hän ei pysty 

 
21 Alkuperäinen csángónkielinen teksti: oraş ahogy az oláhok mondják, város – ahogy mondják magik. 
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kommunikoimaan yhteisön jäsenten kanssa. Jos hän palaa alkuperäisyhteisöönsä, 

häntä pidetään vieraana ja ajatellaan jopa, että hän haluaa olla joku muu kuin oma 

itsensä. (Toisinajattelu.) 

Pohjasella vähemmistö- ja enemmistökielinen maailma ovat rinnakkaisia 

todellisuuksia samaten kuin transilvanisteilla, eivätkä nämä maailmat kohtaa 

toisiaan yhteisymmärryksen merkeissä. Sama ajatus löytyy Nilsen-Børsskogin 

(2008) ”Entinen kylä” -nimisestä runosta. Omakielinen syntymäpaikka on kuvattu 

mystisenä rantakylänä, joka on rikas historiallisissa ja satumaisissa muistoissa ja 

jonka ainutlaatuisuus perustuu juuri omankieliselle kulttuurille. Tämän entisen 

kieliyhteisön hajottivat enemmistökieliset maantieteellisten, poliittisten ja 

kielellisten rajojen vetämisellä. (Toisinajattelu.) Pidän huomionarvoisena sitä, 

että tutkimistani kielikertomuksista en ole löytänyt mainintaa siitä, että samassa 

paikassa asuvat erikieliset vähemmistöt olisivat vahingoittaneet toistensa rajoja. 

Rajanylitys on kuitenkin mahdollista ja tärkeää siinä tapauksessa, jos 

ylitetään sellaisen sukulaiskielen raja, joka voi rikastuttaa vähemmistökieltä ja 

joka ei edusta kolonialistista valtaa. Tällainen raja on kuvattu esimerkiksi 

Pohjasen kielinarratiiveissa meänkielen ja suomen välillä. Siinä pidetään tärkeänä 

Tornionlaakson Suomen puolella puhuttujen murteiden tukea meänkielen 

elvyttämiseksi ja kehittämiseksi. (Vähemmistölehdet.) Kielellisten rajojen 

rakentaminen ja niiden ylittäminen tapahtuu csángóilla myös sen mukaan, missä 

puhuja kullakin hetkellä on: kotipaikalla käytetään csángóunkaria, jota pidetään 

aikuisten kielenä; koululaiset käyttävät paikallismurrettaan kotona ja romaniaa 

koulussa, kun taas he, jotka muuttavat kaupunkiin, käyttävät sen yhteisön kieltä, 

jossa elävät (Hevesi Mónár 2009.) (Vähemmistölehdet.) 

Transilvanianunkarilaisten kielikertomuksissa raja tulee esille, kun puhutaan 

niistä poliittisista rajoista, jotka Trianonin sopimuksen myötä ovat erottaneet 

Unkarin naapurimaissa asuvat unkarinkieliset unkarinunkarilaisista. Poliittiseen 

tilanteeseen suhtaudutaan kuitenkin realiteettina: Jossakin avoin ovi paiskattiin 

kiinni niin, että se olisi ikuiseksi lukittu 22  (Kós 1921: 1). Muuttumattoman 

tilanteen sijasta huomio kiinnittyy Transilvanian alueella asuvien unkarilaisten 

kollektiivisen identiteetin säilyttämiseen sekä sen jatkuvaan vahvistamiseen: 

Meidän pitää laskea voimiamme, järjestää työmme ja meidän pitää tietää, mikä 

on tavoitteemme, jonka haluamme saavuttaa 23  (Kós 1921: 3). Unkarilaista 

 
22  Alkuperäinen unkarinkielinen teksti: valahol egy nyitott ajtót becsaptak, hogy legyen az zárva 
örökre. 
23 Alkuperäinen unkarinkielinen teksti: Számba kell vennünk erőinket, szerveznünk kell a munkát, 
tudnunk kell a célt, amit el akarunk érni. 
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kulttuuria pidetään rajanylisenä, ja siinä omalle alueelliselle kulttuurille 

omaksutaan erityinen rooli. (Transilvanismi ja Meänmaa-aate.) 

7.9 Vähemmistökielisen kirjallisuuden paikka 

Pohjois-Fennoskandian vähemmistökielisistä kirjallisuuksista varsinkin 

meänkielisen ja kveeninkielisen kirjallisuuden kehittäminen ja säilyttäminen on 

vain muutaman kirjailijan varassa. Joissakin tutkimissani kaunokirjallisissa 

teksteissä on läsnä näiden kirjailijoiden asemoituminen sekä vähemmistö- että 

enemmistökieliseen kirjalliseen kenttään. Transilvanistit, Pohjanen ja saamelaiset 

kirjailijat antavat kaunokirjallisuudelle keskeisen roolin äidinkielen 

säilyttämisessä ja kehittämisessä ja samalla pohtivat, miten 

vähemmistökirjallisuus voi tulla osaksi enemmistön kansalliskirjallisuutta ja jopa 

maailmankirjallisuutta. (Äidinkielisyys, Transilvanismi ja Meänmaa-aate, 

Toisinajattelu.) On huomattava ero siinä, että kansalliskirjallisuus tarkoittaa 

transilvanisteille Unkarin kansalliskirjallisuutta, kun taas Pohjois-Fennoskandian 

vähemmistökirjailijoille se on oman kotimaansa kansalliskirjallisuus. 

Transilvanistien kirjallisuudesta kertovat narratiivit sisältävät ajatuksen, jonka 

mukaan oman etnisen ryhmän kirjallisuus jää vain pieneksi alakulttuuriksi, jos 

vähemmistökollektiivisuuden näkökulma nousee henkilökohtaisen 

luomisvapauden yläpuolelle. Vähemmistökirjallisuus ei voi ylittää kirjallista 

marginaaliuttaan, ellei se tähtää universaaleihin aiheisiin ja ole ymmärrettävä 

myös laajemmin kuin etnisestä näkökulmasta lukien. Transilvanisteille on 

kuitenkin itsestään selvää, ettei heidän kirjallisuutensa voi olla muulla kuin 

äidinkielellä kirjoitettua. Pohjasella ilmenee sama ajatus, että 

vähemmistökirjallisuuden pitää olla äidinkielistä ja että sen tehtävänä on yhdistää 

paikalliskulttuuria maailmankulttuuriin. 

Kielinarratiiveissa vähemmistökirjallisuudelle omistetaan tärkeä rooli 

vähemmistön identiteetin vahvistamisessa, ja vähemmistökirjailijoiden yhtenä 

tärkeänä strategiana on dekonstruoida enemmistödiskurssin määräämiä rajoja 

kuviteltujen vähemmistö- ja enemmistöyhteisöjen välillä. Heidän 

kielikertomuksissaan usein rakennetaan uudelleen ryhmän menneisyyttä 

vastanarratiivina enemmistönarratiiveille vähemmistöstä. (Modernisaatio.) 

Pohjois-Fennoskandian narratiiveille on ominaista, että kirjailijat pyrkivät 

saamaan ryhmänsä tietoiseksi historiastaan ja haluavat antaa ryhmälleen toivoa 

tulevaisuuteen. Samalla he punovat omia elämäntarinoitaan rakentamiinsa 
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kielinarratiiveihin ja näin tulkitsevat omaa rooliaan kertomusten rakentajina. 

(Toisinajattelu.) 

Koska vähemmistökielisen kirjallisuuden lukijakunta on aika suppea Pohjois-

Fennoskandiassa, kirjailijoiden on välttämätöntä kirjoittaa myös 

enemmistökielillä tullakseen tunnetuiksi. Tutkimukseni perusteella olen tullut 

Anitta Viinikka-Kallisen kanssa samaan tulokseen, että Pohjois-Fennoskandiassa 

vähemmistökirjailija kuuluu kieliyhteisönsä muiden jäsenten tapaan vähintään 

kahteen kulttuuriin ja neuvottelu sekä tasapainon etsiminen kahden kielen ja 

kulttuurin välillä on jatkuva prosessi heidän elämässään. (Viinikka-Kallinen 

2001b: 172.) Vähemmistökirjailijan pitää todistaa arvonsa kahteen suuntaan: 

toisaalta pitää olla uskottava enemmistöyhteiskunnan silmissä, ja toisaalta täytyy 

todistaa omalle vähemmistöryhmälleen lojaalisuuttaan ja yhteenkuuluvuuttaan. 

Transilvanianunkarilaiset kirjailijat taas kuuluvat vain yhteen, omankieliseen 

kirjallisuuteen. Unkarinkielinen lukijakunta heidän omassa kotimaassaan ja 

muissakin maissa, joissa unkaria puhutaan, on tarpeeksi suuri, jotta kirjailija tulee 

tunnetuksi. Merkittävä ero toisaalta meänkielisten ja kveenien, toisaalta 

transilvanianunkarilaisten kirjallisuuksien välillä on myös se, että edellisten 

tapauksessa korostetaan valtakielillä kirjoittamisen ja niille kääntämisen tärkeyttä, 

jotta vähemmistökirjallisuudesta ei tulisi marginaalista (esim. Hirvonen 1999b: 

18). Transilvanianunkarilaisten tapauksessa taas paino on äidinkielellä 

kirjoittamisella, vaikka käännösten tärkeyttä ei väheksytä. (Transilvanismi ja 

Meänmaa-aate.) Olen samaa mieltä kirjallisuudentutkija Matti Savolaisen kanssa 

siitä, että vähemmistökirjailijoilla pitäisi olla olennaisena tarvoitteena kehittää 

omia, valtakulttuurista eroavia traditiota (1995: 11). 

Saamelaiskirjailjoiden kielinarratiiveissa esimerkiksi Paltto (2014: 19) 

nimeää teoksensa kohderyhmiksi sekä saamelaisen vähemmistön että 

suomenkielisen enemmistön. Inger-Mari Aikio-Arianaick korostaa sitä, että hän 

on kasvanut monikielisessä ja rajanylisessä ympäristössä, jossa eri kieliryhmiin 

kuuluvat ovat eläneet yhdessä kautta aikojen ja heidän kulttuurinsa ovat 

vaikuttaneet toisiinsa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita kielten välistä keskustelua, 

koska kielten status määrää niiden välisen hierarkian. Kirjailija joutuu pohtimaan 

omaa arvoaan aina eri kielten näkökulmasta, ja tässä prosessissa hän tuntee 

käyttävänsä maskia, olemaan joku muu kuuluessaan enemmistökirjailijoiden 

joukkoon, kun taas vähemmistöönsä kuuluvana hän tuntee vapautta olla oma 

itsensä (Aikio-Arianaick & Domokos 2013: 365–366). (Toisinajattelu.) 
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8 Päätäntö 

Väitöskirjani lopuksi tiivistän keskeisimmät erot ja yhtäläisyydet Pohjois-

Fennoskandian ja Romanian suomalais-ugrilaisten vähemmistökirjoittajien 

kielinarratiivien välillä. Samalla pohdin näiden erojen poliittisia, historiallisia ja 

kulttuurisia taustoja ja syitä sekä suhteutan niitä myös muihin 

tutkimuskysymyksiin. 

1. Ne vähemmistöihin kuuluvat kirjoittajat, jotka osaavat ja käyttävät omaa 

kieltään, antavat kielelle suuren käyttöarvon. Varmuus oman kielen 

merkityksestä kulttuurissa tukee täten kielen säilyttämistä ja kehittämistä 

(transilvanianunkarilaiset, Pohjanen) sekä tekee revitalisaatiosta ja 

käänteisestä kielenvaihdosta onnistuneen (saamelaiset). Aineistoni analyysin 

pohjalta voin todeta, että vähemmistökieltä voi elvyttää ja kehittää vain, jos 

sille annetaan prioriteetti monikielisessä ympäristössä ja jos sitä käytetään 

rohkeasti ja monipuolisesti. Elvyttäminen onnistuu helpommin, jos kielen 

puhujia on paljon ja he ovat tietoisia oman kielensä tärkeydestä, kuten 

transilvanianunkariset ovat. Pohjois-Fennoskandian suomalais-ugrilaisten 

vähemmistökielten puhujia taas on vähän, korkeakulttuurinen traditio on 

nuori ja ohut ja kirjallisuus on vain muutaman kirjailijan varassa. Mitä 

itsetietoisempi ja vahvempi vähemmistö on (esimerkiksi 

transilvanianunkarilaiset ja saamelaiset), sitä todennäköisemmin sen 

kielikertomuksista löytyy taisteluretoriikka. 

2. Olen havainnut tärkeän eron transilvanianunkarilaisten ja muiden tutkimieni 

vähemmistöjen välillä siinä, että vain edellisillä on relevantti emämaan 

(anyaország) ja emäkansan (anyanemzet) termien käyttö. Termit tarkoittavat 

sitä maata, jossa kyseessä olevan vähemmistön kieltä puhutaan 

enemmistökielenä ja sitä kansaa, johon vähemmistö tuntee kuuluvansa 

kulttuurisesti kielensä kautta. Transilvanianunkarilaisille Unkari on ollut 

emämaana kautta aikojen, ja yhteenkuuluvuudestaan Unkarin kansaan he 

ovat ammentaneet voimia identiteettinsä vahvistamiseen. Transilvanian 

historia, sen unkarinkielisten asukkaiden vahva ja omakielinen kulttuuri sekä 

heidän lukumääränsä on ollut takuuna äidinkielen ja kieli-identiteetin 

säilymiselle. Meänkieliset ja kveenit taas eivät ole pitäneet Suomea 

emämaana eikä suomen kansaa emäkansana, minkä takana on kansaan 

kuulumisen eri kriteerit toisaalta Pohjois-Fennoskandiassa, toisaalta Itä-

Euroopassa. Aineistoni analyysin perusteella olen tullut samaan tulokseen, 
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minkä Veres (2005, 2008) on todennut sosiologisessa tutkimuksessaan siitä, 

että itäeurooppalainen käsitys kansakunnasta perustuu etniseen alkuperään ja 

omaan kulttuuriin, johon olennaisesti kuuluu myös äidinkieli, kun taas 

länsieurooppalaisen kansakunnan perustana on kotimaa ja kansalaisuus. 

Tämä ero selittää sen, että jopa niille meänkielisille ja kveeneille, joille 

äidinkieli on oman identiteetin tärkeimpiä osatekijöitä, asuinmaan 

kansalaisuus on useimmiten identiteetin kärjessä. Toisena syynä voidaan pitää 

sitä, mitä transilvanianunkarilainen kirjallisuudentutkija Láng (1998b: 36) 

toteaa, että mitä demokraattisempi maa on ja mitä enemmän oikeuksia se 

takaa kansalaisilleen, sitä helpompaa on kyseessä olevan maan 

vähemmistökielisille kansalaisille samastua tunnetasolla maan 

enemmistökieleen. Tämä tilanne pätee yleisesti tutkimieni Pohjois-

Fennoskandian vähemmistöjen tilanteessa. Kaksi viidestä tutkimastani 

vähemmistöstä, meänkieliset ja kveenit, samastuvat ennen kaikkea oman 

maansa kansalaisiksi, saamelaisten yhteisössä taas samastumisen 

pääkriteereinä on oma kulttuuri, johon useimmiten kuuluu myös oma kieli. 

Tutkimistani ryhmistä neljä on kielivähemmistöjä ja yksi, saamelaiset, on 

alkuperäiskansa. Ryhmien erilaisista statuksista huolimatta heidän 

kielikertomuksissaan ei ole isoja eroja, koska he ovat käyneet läpi 

samankaltaisia kokemuksia ja he tuottavat identifikaation tunnetta jatkuvilla 

kertomuksillaan ryhmästään ja kielestään. 

3. Kielikertomuksista näkyy myös se, että vähemmistökielen puhujan 

kielivalinnat eivät ole vain yksityisiä valintoja, vaan niitä voidaan tulkita 

kielipoliittisina valintoina. Puhuja arvioi jatkuvasti suhdettaan omaan 

kieleensä ja muihin kieliin. Niistä on huomattavissa, että kieleen 

suhtautumisella on erilaisia muotoja ja ne heijastavat erilaisia kieli-

ideologioita. Esimerkiksi jotkut meänkieliset ja kveenit voivat samastua 

enemmistökielisiin, toiset taas pyrkivät todistamaan, että pystyvät 

omaksumaan enemmistökieltä menettämättä äidinkieltään. Kun tutkitaan 

csángójen identiteettiä, kannattaa ottaa huomioon heidän uskonnollinen 

samastumisensa ja kiinnittää huomiota niihin narratiiveihin, jotka kertovat 

uskonnosta, koska niihin sisältyy, useimmiten implisiittisesti, myös kielestä 

kertovia narratiiveja. 

4. Vaikka tutkimuksessani olen lähtenyt liikkeelle identiteetin 

konstruktionistisesta käsityksestä, analysoimistani kielinarratiiveista on tullut 

esiin kielellisen, etnisen ja kultturisen identiteetin essentialistinen luonne 

tietyissä konteksteissa. Vaikka identiteetissä on myös moninaisia, keskenään 
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ristiriitaisia ja jatkuvan neuvottelun alla olevia kerrostumia, kuitenkin niillä 

aineistoni kaltaisilla henkilöillä, joilla on vahva ja aktiivinen side 

äidinkieleensä ja omakieliseen ryhmäänsä, kielellinen, etninen ja kulttuurinen 

identiteetti ovat pysyviä identiteetin osatekijöitä. Tämä on ominaista 

erityisesti transilvanistien, Pohjasen ja saamelaisten tapauksessa. 

5. Tutkimukseni kielinarratiiveissa tulee esille toisaalta uhrina olemisen ja 

toisaalta urhoollisuuden diskurssi. Edellinen on enemmän ominaista Pohjois-

Fennoskandian vähemmistöille ja csángóille, jotka ovat vähemmän tietoisia 

oman kielensä arvosta ja sen elvyttämisen tarpeellisuudesta. Urhoollisuuden 

ja taisteluhengen diskurssista taas löytyy paljon esimerkkejä transilvanistien, 

Pohjasen ja Palton teksteistä, joille on ominaista aktiivinen vastaanpaneminen 

kielellistä assimilaatiota vastaan. Voidaan myös todeta, että Pohjois-

Fennoskandian vähemmistöjen ja csángójen keskuudessa äidinkielen 

käyttäminen ei ole itsestäänselvyys vaan aina tietoisen valinnan tulos. 

Äidinkielen merkitys korostuu monella tasolla, esimerkiksi kirjoituskielen 

valintana, kaunokirjallisuudessa teosten henkilöiden repliikeissä tai tunteiden 

ja ajatusten kuvauksissa. 

6. Yhtenä tavoitteenani oli etsiä eroja Pohjois-Fennoskandian ja Romanian 

suomalais-ugrilaisten vähemmistönarratiivien välillä. Näitä olenkin löytänyt 

runsaasti. Se taas, että transilvanistien ja Bengt Pohjasen kielikertomuksista 

löytyy niin paljon yhtäläisyyksiä, että Pohjasta voitaisiin pitää 

transilvanistihenkisenä ilman, että hän olisi perehtynyt transilvanismin 

ideologiaan, on ollut minulle suuri yllätys. Pidän erittäin mielenkiintoisena, 

että kahden maailmansodan välisen ajan transilvanismin ja 1900–2000-luvun 

vaihteen Meänmaa-aatteen välillä on tällaisia samankaltaisuuksia. 

7. Rajakäsityksessä näkyy myös tärkeitä eroja tutkimieni 

vähemmistökertomusten välillä. Transilvanianunkarilaisten ja 

unkarinunkarilaisten välillä ei ole rajaa kulttuurisessa merkityksessä, eikä 

omaa kieltä eroteta Unkarissa puhutusta unkarista. Selityksiä tälle löytyy 

paljon, tärkeimpinä vanha ja vahva kulttuuri, jota suuri joukko ihmisiä pitää 

omanaan, sekä alueiden pitkä yhteinen historia. Unkarin paikallismurteita 

osaavien csángójen tapauksessa voidaan huomata samanlaista ylirajaista 

yhteenkuuluvuutta unkarilaisiin ja heidän puhumaansa kieleen. Pohjois-

Fennoskandian vähemmistöjen tapauksessa saamelaiskirjoittajat suhtautuvat 

kulttuuriinsa ylirajaisena, kun taas meänkieliset ja kveenit erottautuvat 

suomensuomalaisista ja useimmiten myös heidän kielestään. Selityksiä tälle 

voidaan etsiä esimerkiksi siitä, että ilman heidän kielivarianttiensa 



 

98 

hyväksyttämistä itsenäisiksi kieliksi meänkieli ja kveeni eivät olisi saaneet 

minkäänlaista tukea kotimaistaan, toisaalta siitä, että standardisuomi onkin 

vieras kieli heille. Pohjaselle sen lisäksi, että hän pitää meänkieltä itsenäisenä 

kielenä, on myös vallan tärkeä ajatella rajojen yli meänkielen ja sen 

lähisukukielen suomen suhdetta. Ero Pohjois-Fennoskandian ja 

transilvanianunkarilaisten välillä näkyy siinäkin, että rajamaa sekä 

poliittisessa että kulttuurisessa merkityksessä voidaan käsittää paikaksi, jossa 

uudenlaisia yhdistelmiä syntyy ja jolle on ominaista se, mitä Olli Löytty 

(2005: 20) pitää rajamaalle tärkeänä, eli että se on hybridin luontainen 

pesimispaikka. Rajat tuottavat jotain uutta yhdistäessään kahta aluetta ja 

kahta kulttuuria, ja rajaseudulla kaikki on mahdollista, niin kuin Pohjasen 

teoksistakin käy ilmi. Transilvanianunkarilaisten tapauksessa taas rajamaan 

hybridiys ei ole olennaista kielessä eikä kulttuurissa. 

8. Transilvanianunkarilaisten ja csángójen kielinarratiivit kertovat tavallisesti 

kollektiivisista kokemuksista. Yhteisöllinen ajattelutapa on vahva näiden 

vähemmistöjen tapauksessa, mikä voi johtua paljolti niiden historiasta ja 

vahvasta kollektiivisesta identiteetistä. Sen lisäksi emämaa Unkari on myös 

vahvistanut niissä yhteisten tavoitteiden tärkeyttä kielen ja kulttuurin 

säilyttämiseksi. Pohjois-Fennoskandian suomalais-ugrilaisten vähemmistöjen 

tapauksessa taas kokemukset ovat useimmiten yksilöllisiä. Sen selityksenä 

voi olla, että niiden etninen ja kielellinen emansipaatio on alkanut myöhään 

eli silloin, kun suurin osa vähemmistön jäsenistä oli jo assimiloitu 

enemmistöön. Kuten olen edellä todennut, näillä vähemmistöillä ei ole ollut 

emämaata, joka olisi voinut antaa tukea kielen ja kulttuurin ylläpitämisessä. 

Tutkimukseni tarjoaa runsaasti mahdollisia jatkotutkimusaiheita. Erityisen tärkeää 

on tutkia sitä, miten voidaan rakentaa vähemmistökielistä identiteettiä, jotta 

maailman monikielisyyttä ja monikulttuurisuutta ymmärretään ja jotta erilaiset 

kielet ja kulttuurit säilyvät. Kun tässä väitöskirjassa olen keskittynyt omalla 

kielellään kirjoittaviin oppineihin, jatkossa tutkivaa katsetta voisi kääntää toiseen 

kohderymään, nimittäin niihin tutkimiini vähemmistöihin kuuluviin ihmisiin, 

jotka eivät julkaise omalla kielellään mutta jotka käyttävät sitä jokapäiväisessä 

elämässään sekä suullisesti että mediaa lukiessaan ja kuunnellessaan. 

Tutkimuskysymyksiksi voisivat nousta esimerkiksi seuraavat: Miten 

vähemmistökieltä käyttävät ihmiset ottavat vastaan vähemmistökirjoittajien 

erityyppisiä tekstejä oman kielen säilyttämisen ja vaalimisen näkökulmasta? 

Miten suhtautuvat toisiinsa yhtäältä heidän kielinarratiivinsa ja kieli-ideologiansa 
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ja toisaalta taas niiden kielinarratiivit ja kieli-ideologiat, jotka osaavat omaa 

kieltään mutta jotka eivät anna sille tärkeämpää roolia kuin enemmistökielelle? 

Entä millaisia kielikertomuksia tuottavat sellaiset henkilöt, jotka kuuluvat 

vähemmistöön mutta jotka ovat kadottaneet sen kielen? Ilmeneekö erilaisissa 

kielikertomuksissa mahdollisuus lähentää erilaisia kieli-ideologioita ja keskinäistä 

ymmärrystä ja mitkä olisivat sen strategioita? Tutkittavien suomalais-ugrilaisten 

vähemmistöjen piiriä voisi myös laajentaa ja ottaa mukaan esimerkiksi 

ruotsinsuomalaiset ja norjansuomalaiset ja ehkä székelytkin, joita joskus pidetään 

omana ryhmänään. Se antaisi laajempaa sosiaalista merkitystä tutkimukselleni, ja 

tulokset rikastuttaisivat kuvaa moninaisesta vähemmistökielisestä todellisuudesta. 

Vähemmistönarratiivien vertailevaa analyysiä voisi myös syventää ottamalla 

laajemman aineiston ja ja soveltamalla enemmän diskurssintutkimuksen 

menetelmiä. 
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