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Suomitar elkarteko idazkaria da
Xila Pihlstrom (Helsinki, 1962).
Duela hogei urte lur hartu zuen
Euskal Herrian, eta gure herri
eta hizkuntzak liluratuta Donos-
tia bere bizileku bihurtu du. Eus-
kara ondo baino hobeto hitz egi-
ten du, eta hamar urte darama-
tza Suomitar Elkartean. Bertan,
suomiera eta euskararen arteko
loturak sendotzeko lan egiten
dute, eta beren erronka nagusia
datorren urtean kaleratuko du-
ten suomi-euskara-suomi hiztegi
ertain bat osatzea da.   
Nolatan etorri zinen Euskal Herri-
ra?
Egia esan, gaztelania ikastera
etorri nintzen, hiru lagunekin
batera –hemen oso ikastaro mer-
keak zeudelako–, baina etorri au-
rretik banekien hemen hizkun-
tza berezi bat zegoela: euskara.
Gu punkyak ginen, etxeak oku-
patu genituen, bai Finlandian
eta baita Suedian ere, eta gazte-
txeetara joan ohi ginen musika
entzutera. Berehala hasi ginen
hemengo okupak ezagutzen, eta
gaur egun, horiek dira nire lagu-
nak; nahiz eta beharbada, jada ez
garen hain punkyak. 

Ikastaroa bukatu eta zure lagunak
etxera itzuli zirenean, zergatik era-
baki zenuen gurean geratzea?
Besteek ez zuten interesik euska-
rarekiko, baina nik geroz eta
gehiago nuen. Euskal giroan mu-
gitzen ginen, ezagutzen genuen
jendea euskalduna zen eta, be-
raz, euskaraz hitz egiteko irrika
gorantz zihoan. Mugikortasun
bulegoan galdetu nuen, ea la-
guntzerik zuten, eta nik ingelesa
ondo nekienez, bertan ordu gu-
txi batzuez lanean hastea eskai-
ni zidaten. Horri esker geratu
nintzen hemen. Izan ere, garai
hartan Martuteneko etxe okupa-
tu batean bizi nintzen arren, di-
rua behar nuen  jateko eta, oro
har, bizitzeko. 
Zerk erakartzen zizun euskal kultu-
ratik? Zer zenuen gustukoen?
Guztia Eskandinabiarekiko oso
ezberdina zen. Gainera, gaur
egun, Donostia oso europeizatu-
ta dago, baina duela hogei urte ez
zen horrela, lasaiagoa zen. Arazo
politikoa ere bazegoen eta ho-
rren nondik norakoak ulertzea
oso interesgarria iruditzen zi-
tzaidan;  manifestazioak zeuden,
pintadak kaleetan... Gaztetxeak,
okupazioa etabar oso bizirik zeu-
den mugimenduak ziren, eta gi-

zartearen partehartzea ere han-
dia zen. Tabernetako giroa ere
gustuko nuen, edota jaiak; bizi-
tza kalean egiten baitzen, ez etxe-
an. Frantzian, edo Iparraldean
bertan, 20:00etan taberna guz-
tiak itxita daude, eta Eskandina-
bian ere horrela da gutxi gorabe-
hera. 
Ondo egokitu zinen, hortaz.
Bai, hemen jendea oso jatorra da.
Beti galdetzen didate ‘ez zaizu
iruditzen gu euskaldunak oso
itxiak garela?’ eta nik beti ezetz
esaten diet. Inolaz ere, finlandia-
rrekin alderatuta, euskaldunak
oso maitagarriak eta irekiak

dira. Finlandiarrak, oro har, se-
rioak eta barnerakoiak dira; ni
salbuespena naiz. Hemen jendea
berehala hasten da hizketan.
‘Zuek itxiak? ba joan Finlandia-
ra eta ikusiko duzue!’, erantzun
ohi dut beti. 
Noiz jarri zenuten abian Suomitar
Elkartea?
Kontua da ni telebistan atera nin-
tzela, finlandiarra izanik, euskara
nekielako. Mia eta Joseba senar-
emazteek ikusi egin ninduten.
Mia finlandiarra da, eta Joseba
ere han bizi izan zen. Gabonen au-
rretik Finlandian Gabon txikiaos-
patzen da, lantokian edota lagu-

nen artean, eta eurek jai txiki hori
antolatzen zuten eta horretara
gonbidatu ninduten. Hala ezagu-
tu ginen, eta urtero elkartzen gi-
nenean hiztegi bat egitearen be-
harraz hitz egiten genuen. Hori
dela-eta, 2000 urtean Suomitar
Kultur Elkartea sortu genuen.
Bertan, batetik, Euskal Herrian
bizi garen finlandiarrak gaude
–euskaraz hobeto edo okerrago
dakigunak– eta bestetik, finlan-
diarra dakiten euskaldunak. 

Urte dezente daramatzazue lane-
an.
Bai, egia esan, mantso goaz, guz-
tiok elkartetik kanpo gure lana
daukagulako. Baina, hala ere,
hiztegia nahiko aurreratuta
dago eta, sarrera guztiak egin os-
tean, zalantzan ditugun hitzak
eztabaidatzea baino ez zaigu ge-
ratzen. Kontua da prozesu hori
oso luzea dela, zeren eta ondo
egin behar da eta guztiok ados ja-
rri behar baikara –agian, hitz ba-
koitzarekin 25 minutu inguru
egon gaitezke eztabaidatzen!–.
Zorionez, gure artean badaude
euskal filologoak eta suomitar fi-
lologoak, eta beraz, alde horreta-
tik ez dago arazorik, baina hala
eta guztiz ere lana da.  
Diru-laguntzarik baduzue?
Ez dugu oraindik eskatu, gu lan
hau boluntarioki egiten baitugu;
gure umea da. Baina hiztegia in-
primatu ahal izateko eskatuko
dugu. Luze pentsatzen egon gi-
nen; ‘gaur egun  merezi al du pa-
perezko hiztegi bat kaleratzea?’
eta baietz erabaki dugu. Izan ere,
guk suomi-euskara-suomi hizte-
gi bat egon dadin nahi dugu, bai
Finlandiako eta baita Euskal He-
rriko liburutegietan. Horrez
gain, on-line ere eskuragarri
egongo da, jakina. 
Noiz ikusiko du argia?
2012ko Durangoko azokan aur-
keztu nahiko genuke. Une hone-
tan, inoiz baino argiago ikusten
dugu bukatzear gaudela eta, hori
dela-eta, laster diru-laguntzak
eskatu beharko ditugu. Hemen
eta Finladian eskatuko ditugu,
eta gu geu urteotan dirua biltzen
izan garen arren, zeozer lortzea
espero dugu, beharko baitugu. 
Nokiarako aplikazioak egiten di-
tuen enpresa baten erosketa es-
kaintza ere jaso duzue.
Bai, baina eskerrak eman eta,
oraingoz, ukatu egin dugu. Pen-
tsatu egin behar dugu. Izan ere,
noraino iritsiko lirateke gure es-
kumenak? Ez genuke eskubide-
rik izango gure hiztegian?
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Suomitar Elkarteak hamaika urte daramatza suomi-euskara-suomi hiztegian lanean;
haren idazkariak Donostian 20 urte eman ditu eta hiriarekiko duen maitasunaz eta
hiztegiaren nondik norakoez hitz egin du.

«Etorri aurretik banekien hemen
hizkuntza berezi bat zegoela»

O. G. S.

«Egun, Donostia oso
‘europeizatuta’ dago,
baina duela hogei urte
ez zen horrela»

«Hiztegia Euskal
Herriko eta Finlandiako
liburutegietan egotea
nahi dugu»

Suomia nagusi da Finlandia herrialde
elebidunean, 5.000.000 hiztunekin

D
Suomi edo Finlandia ofizialki herrialde elebiduna da. Izan
ere, suomia eta suediarra hizkuntza ofizialak dira. Suomi

herria nahiko zapalduta izan zen iraganean, suediar eta errusia-
rrengatik. Egun, suediarrek utzitako arrastoak badiren arren, erru-
siar kulturaren eraginik ia ez dago. Suomia da hizkuntza nagusia,
5.000.000 inguru hiztunekin; suediera, berriz, biztanleriaren
%5,5ak baino ez du erabiltzen. Batik bat, kostaldean erabiltzen
dute, bertan tradizionalki negozioak izan dituztelako herrialde bi-
zilagunarekin. Iparraldeko gainerako herrialdetako – Islandia,
Noruega, Suedia, Danimarka–  hizkuntzak germanikoak dira; ez
ordea, suomia.
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