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Arvoisa lukija!

päätoimittajalta

Vuosi on ehtinyt jo pitkälle, kun te 
lukijat saatte tämän vuoden en-
simmäisen Kieliviestin. Kielineu-
vostossa työt jatkuvat entiseen ta-
paan, mutta koronapandemian 

takia teemme töitä Kansanterveysviraston 
suosituksen mukaisesti lähinnä kotona. 
Se ei kuitenkaan estä meitä suunnittelemasta 
perinteistä kieliseminaaria, joka tänä vuon-
na järjestetään digitaalisesti etäseminaarina 
24.–25. toukokuuta. Lisätietoa tästä myö-
hemmin.

Kielineuvoston ruotsinkielinen Språk-
rådsdagen-seminaari järjestetään tänä vuon-
na myös etäseminaarina. Keskiviikkona 5. 
toukokuuta kaikilla on mahdollisuus osal-
listua digiseminaariin, jonka hinta 750 kruu-
nua. Seminaarin teema on ”Fint och fult – 

attityder till språk”, eli rumaa ja kaunista – 
asenteita kieltä kohtaan.

Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos 
laati viime vuonna toimintasuunnitelman 
neljän kansallisen vähemmistökielen (suomi, 
jiddiš, meänkieli ja romani) säilyttämiseksi. 
Toimintasuunnitelma sisälsi paljon ehdotuksia, 
joiden toteuttaminen on aikaa vievää ja osittain 
myös epävarmaa. Mutta yksi ehdotus on to-
teutunut jo nyt. Suomen kulttuuri-instituutin 
kirjastosta on tullut kansallinen resurssikirjasto 
Ruotsin suomenkieliselle vähemmistölle.

Kieliviesti on saanut uuden taittajan ja 
painopaikan. Tästä lähtien yhteistyökumppa-
nimme on Stibo, joka sijaitsee Helsingborgissa.

Kieliviesti toivottaa kaikille lukijoille 
hyvää kevättä!

Riina Heikkilä

Kielineuvoston suomen kielen 
huoltajat toivottavat hyvää kevättä!
Kuva: Daniel Grönjord


	Kieliviesti
	päätoimittajalta
	Arvoisa lukija!

	VÄITÖSKIRJAESITTELY
	Ranskalaisten retkikuntien matkakuvauksia saamelaisista ja suomalaisista sekä niiden käännöksiä ja diskursseja koskeva väitöskirja julkaistu
	Väitöskirjan rakenne
	Materiaali
	Väitöskirjan analyysin tuloksia
	Lopuksi – omia ajatuksia Torvisen väitöskirjasta


	KIELIPOLITIIKASTA
	Kielipoliittinen vuosi 2020
	Selkeä virkakieli ja yhtenäiset termit keskeisiä pandemiassa
	Monikielisyys osa välttämätöntä kriisinkäsittelyä
	Vähemmistöpolitiikan haasteet tapetilla
	Kielivaatimus edellyttää opettajapanostuksia
	Jaettu vastuu ruotsin kielestä


	SANASTOTYÖSTÄ
	Sanasto kielen asemaan liittyvistä termeistä
	Sanaston tausta
	Aiheen kimppuun
	Sanaston sisältö alkaa kirkastua
	Sanasto keskittyy olemassa oleviin ilmauksiin
	Sanasto on kuvaileva
	Sivumerkitykset huolena
	Tiedon esittäminen sanastossa


	UUDISSANOISTA
	Vuoden 2020 sanasatoa
	Yhteisiä sanoja Suomessa ja Ruotsissa
	Kahden sanan yhdistelmiä
	Lainasanoja ja lyhenteitä
	Vanha sana, uusi merkitys
	Elämäntyylisanastoa


	RUOTSINSUOMALAISTA KIELITYÖTÄ
	Paula Ehrnebolle Ruotsin radion Elämäntyöpalkinto
	Kuka olet?
	Mikä sai sinut kiinnostumaan suomen kielestä ja kääntämisestä?
	Mikä sinut toi Ruotsiin ja miten olet viihtynyt täällä?
	Mitä olet tehnyt työksesi?
	Kuinka olet onnistunut pitämään suomen taitosi ajan tasalla?
	Mitä arvelet suomen kielestä ja sen tulevaisuudesta Ruotsissa?
	Mitä tunteita Elämäntyöpalkinto sinussa herättää?
	Mitä haluat sanoa Kieliviestin lukijoille?


	KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA
	Kysymyksiä ja vastauksia

	Anders Emanuelsson ja Elina Kangas
	Meänkielen lukeminen Uumajan yniversiteetilä
	Vasta-alkajitten koulutus
	Stytenttien tausta ja motivasuuni
	Opettajankoulutus

	Jos haluat lukea lissää tästä teemasta:
	Sanalista


	kortfattat om innehållet
	SISÄLLYS
	Kielineuvoston ruotsalaissuomalaiset sanastot


