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AJANKOHTAISTA SUOMEKSI  
 
Hei ja tervetuloa kuuntelemaan yläasteikäisille suunnattua UR:n ohjelmaa 
Ajankohtaista suomeksi. Minä olen Heidi Liekola ja tässä ohjelmassa käsittelemme 
ilmastonmuutosta eri näkökulmista. 
 

• Skandinavian jäätiköt vaarassa tuoreen raportin mukaan 
• Junamatkailu on lisääntynyt Suomessa ja Ruotsissa  
• Suomen kielen uudissanat liittyvät ilmastoon 

 
 
Jättiraportti varoittaa vakavista ilmastonmuutoksista 
 

Hiljattain julkaistu YK:n ympäristöpaneelin raportti kertoo, että 
ilmastonmuutos uhkaa ennenäkemättömällä tavalla maailman 
jäätiköitä, lumipeitteitä ja meriä. Esimerkiksi Ruotsin ja Norjan 
jäätiköistä 80 prosenttia voi kadota vuoteen 2100 mennessä, mikäli 
kasvihuonekaasupäästöjä ei saada rajoitettua. Jäätiköiden sulaminen 
vaikuttaa esimerkiksi puhtaan juomaveden ja maatalouden 
kasteluveden saatavuuteen. Myös merenpinta voi nousta jopa metrin, 
jolloin maapallon alavimmat alueet muuttuvat asuinkelvottomiksi. 
Vaikka muutoksen vauhti on nopea voi ihminen vaikuttaa siihen omalla 
toiminnallaan.  

varoittaa 
varnar 
ilmastonmuutos 
klimatförändring 
ennennäkemätön 
oförutsedd 
YK:n ympäristöpaneeli 
FN:s klimatpanel 
jäätikkö, lumipeite 
glaciär, snötäcke 
kadota 
försvinna 
kasvihuonekaasupäästö 
växthusgasutsläpp 
merenpinta 
havsnivån 
alavimmat alueet 
låglänta(ste) områden 

 
 
Junamatkailu on lisääntynyt Suomessa ja Ruotsissa 
 

Ympäristönäkökulmat ja keskustelu ilmastonmuutoksesta ovat 
vaikuttaneet ihmisten matkustusvalintoihin. Junalla matkustaminen 
niin Ruotsissa kuin Suomessakin on tämän vuoden aikana  
lisääntynyt. Oulusta Helsinkiin yöjunalla matkaava Tytti tekee 
sekä yksityis- että työmatkansa mieluiten junalla.   
 
Tytti  
mä oon aina valinnut nyt junan, koska junalla on kivempi tulla, ei oo niin 

ympäristönäkökulma 
miljösynvinkel 
matkustusvalinnnat 
val av resesätt 
yöjuna 
nattåg 
yksityis- ja työmatkat 
privat- och arbetsresor 
mieluiten 
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ressaavaa siirtyä paikasta toiseen. Ja ihan tietoisesti teen valinnan siitä, 
että tuun junalla tän välin, vaikka se vie enempi aikaa.  
 
Miksi oot tehny semmosen valinnan?  
Ilmastosyistä. Ja mun mielestä on kivempi junassa, kun voi lukea ja 
rentoutua ja tehdä töitäkin. 
 
Ja hyvää iltaa, matkaliput olkaa hyvä… 

 
Suomen kaukoliikenteen junamatkustus on kasvanut elokuun 2019 
loppuun mennessä yhteensä 8 prosenttia viime vuoteen verrattuna. 
Ruotsissa vastaava kasvu on noin 10 prosenttia. Oulu-Helsinki yöjunan 
konduktööri Henri on työssään huomannut lisääntyneet 
matkustajamäärät.  
 
 
Henri  
On tuntunut lähivuosina, että todella paljon lisääntynyt porukka. 
Hyvin usein on junat täynnä, että nytkin tämänkin junan kaikki 
makuuvaunut on täynnä. Kyllä mä luulen, että siinä on osittain kyse siitä,  
että halutaan välttää lentämistä.  

helst 
ressaava /stressaava 
stressande 
paikasta toiseen 
från ett ställe till annat 
tietoinen valinta 
medvetet val 
ilmastosyistä 
av klimatskäl 
rentoutua 
koppla / slappna av 
kaukoliikenne 
fjärrtrafik 
kasvanut 
ökat 
matkustajamäärä 
antal passagerare 
porukka 
gäng, folk 
makuuvaunu 
liggvagn 
(on) osittain kyse 
siitä 
delvis handlar det om 
välttää lentämistä 
undvika att flyga 

 
 
Ilmastoaiheiset uudissanat muodissa 
 

Suomen kieleen tulee jatkuvasti uusia sanoja, jotka Kotimaisten kielten 
keskus kerää vuosittain sanalistoiksi. Viime vuonna ilmastoaiheiset 
uudissanat nousivat yhdeksi pääteemaksi, kertoo keskuksen 
kielenhuoltaja Matti Räsänen. 

Matti Räsänen 
Suomen kieleen on tullut ennen kaikkea ilmastoon liittyviä sanoja, 
sellaisia kuten ilmastoahdistus tai ekologiseen katastrofiin liittyviä 
sanoja, kuten mikromuovi. Ja sitten oli ilmastonlämpenemiseen liittyvä 
sana hellekupoli ja tämän tyyppistä. Ne ovat hyvin arkipäiväisiä sanoja, 
mitä ihmiseen elämään liittyy.  

• Suuri osa sanoista on kerätty lehdistöstä ja mediasta, kirjallisuudesta, 
internetistä, sekä erilaisista vuorovaikutustilanteista. 
Kymmenestätuhannesta vuotuisesta uudissanasta kuitenkin vain noin 
tuhat jää arkikäyttöön.  

Ilmastoaiheiset 
uudissanat 
nyord på klimattema 
muodissa 
på ropet, på mode  
jatkuvasti 
jämnt och ständigt 
vuosittain 
årligen 
kielenhuoltaja 
språkvårdare 
ilmastoahdistus 
klimatångest 
mikromuovi 
mikroplast 
vuorovaikututustilanne 
interaktion, växelverkan 
arkikäyttö 
vardagsanvändning 

 
Lopuksi kuuntelemme Chisulta kappaleen Tipping point, jossa artisti 
ilmaisee huolensa ilmastonmuutoksesta.    
 
Paljon virheitä 
Mä tein 

Ilmaisee huolensa 
Uttrycker sin oro 
Paljon virheitä 
Många misstag 
nyt katon 
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Paljon virheitä 
Nyt katon ku jäätiköt sulaa 
Mun colaan 
 
Jäätiköt sulaa mun colaan 
Jäätiköt sulaa mun colaan 
Jäätiköt sulaa mun colaan 
Jäätiköt sulaa mun colaan  
Jäätiköt sulaa 
Paljon virheitä 

nu tittar jag 
ku(n) jäätiköt sulaa 
när glaciärerna smälter 
mun colaan 
i min (coca) cola 
 

 
 

Tässä kaikki tällä kertaa. Kiitos, että kuuntelitte! 
 

 
 


