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1 	 . ._r_ 	-. 
Finska institutionen 

S-108 91 Stockhoftn 

Sano minun sanoneen 
- sanna mina ord 
0/Ii Nuutinen 

Filosofian tohtori 0/Ii Nuutinen on Kööpenhaminan 
yliopiston suomen kielen Iehtori ja Åbo Akademin suo-
men kielen dosentti. Hän laati Sano minun sanoneen - 
Sanna mina ord -kirjan yhdessä Helsingin yliopiston 
ruotsin kielen Iehtorin Seija Tiisalan kanssa. 

Siinä se taas oh: kissa pöydäl/ä! 
Suomen Kuvalehdessä pakinan 
otsikkona 28.11.1986. Ja minä 
kun olin kivenkovaan väittänyt, 
että suomen kielessä sitä ilmaus-
ta el kyhlä käytetä, mikä lie jonkun 
huonosti kaksikielisen tilapäises-
ti ruotsista suomeen vääntämä 
sanonta, sinänsä ihan mukava, 
mutta el varmalla tavalhisen suo-
men puhujan fraasivarastoon 
kuuluva. Nyt sitten nhitä kissoja 
on ruvennut ilmestymään pöy-
dille joka puolella. Onko sanonta 
nostaa kissa pöydä//etuhlut muo-
tim? Vai onko niin, että koko Län-
si-Suomi on sen tuntenut iät ja 
ajat ja minä savolainen vain sat-
tumalta en ollut sitä kuulu?Ja on-
ko se nyt sitten ohlenkaan ruotsis-
ta käännetty ja tuntevatko kaikki 
ruotsinkiehiset sen. Pikatarkistus: 
Ove Taalintehtaalta ej ollut sitä 
koskaan kuullut eikä myöskään 
Växjästä kotoisin oleva Petter. Ja 
mitä se oikeastaan tarkoittaa? El-
käs se ole niin, että härkää vol 
tarttua sarviin yksinkin, mutta 
kissan nostaminen vaatii seuraa? 

Kokosimme, Seija Tiisala ja mi-
nä, suomalaisia ja ruotsalaisia 
sanontoja kirjaksi "Sano minun 
sanoneen - Sanna mina drd". 
Siitä tämä kiinnostus kissoihin 
sun muuhun merkihliseen. Etsim- 

me vastaavuuksia suomen ja 
ruotsin kiinteihle ja kiinteähkäihhe 
sanonnoilhe, sananparsihle, lentä-
ville lauseille ja muille niiden kaI-
taisilhe kielen aineksille. Kirjas-
samme el ole sanontaa nostaa 
kissa pöydälle siitä syystä, että 
kahdesta itsepäisestä omaan kie-
hitajuunsa lujasti luottavasta kir-
jantekijästä minä tässä kohden 
vedin pitemmän korren keosta, 
vai mitenkäs sitä nyt sanotaan-
kaan. 

Kahden kielen sanontojen ver-
taileva sanakirja on aikamoinen 
tulppaaniruusu, tulipanaros, hel-
pommin sanottu kuin tehty. Mut-
ta tehtiin kuitenkin. Koottiln kai-
kenkaltaista ainesta, rinnastet-
tim, karsittiin, seulottiin ja vatkat-
tim. Mietittiin sitäkin, että miten-
kähän ne ruotsalaiset mahtavat 
sanoa, kun lä/jet johtavat sy/tty-
tehtaal/e. Vai sanooko ne mi-
tään? Pieniä on silakat jouluka-
loiksi on ainakin että sådana 
råttor ka//ar jag möss. Vai onko 
se? Entäs se kun minun entinen 
ruotsinopettajani aina lempeäh-
kösti haukkua natkutti, että istutte 
kuin öötaapisen Iaidalla?Olisi pi-
tänyt ihan piruuttaan hoksata sil-
bin kysyä, että opettaja opettaja, 
mitä se on ruotsiksi. Se ohisi var-
maan sanonut, että tarkistan ensi 



kerraksi, niin kuin opettajat sano- - nontojen alue on vaikea. Kestää 
yat, kun eivät tiedå. Mutta mistä- kauan ennen kuin niitä oppli käyt-
på olisi tarkistanut, kun ei edes telemään edes kutakuinkin luon- 
tätäkään kirjaa vielå ollut! 

	
tevasti, ja tyylillisissä vivahteissa 

El tästå meidån kirjastamme haksahtaa kieltå erinomaisestikin 
kaikkea löydy, el tuota aapisenlai- osaava. Kaksikieliseksi kasva-
dan äätäkåän sen enempåä aan neellekaan fraasien vastineet el-
kuin öänkään kohdalta. Sanon- våt niin vain aina heti tule mie-
nat eivät niin vain helposti kään- leen. Tuttua on jahkailu "no mi-
ny toiselle kielelle, ja tähän kir- tes sitä nyt sanotaankaan, kissa 
jaan otettlin vain kiinteitä kääntei- kuumassa puurossa val mites se 
tä perlaatteella sanonta sanon- nyt oh, ej tu mieleen". 
nasta, kaksi parhaasta. Mukana el 

	
Tätä jahkailua sils Seijan kans- 

ole selittäviä käännöksiå mutta 
	sa harrastettlin, kaiveltiln kirjois- 

kylläkin melkoisesti myäs sanon- ta tietoja ja vaivattiln ystäviä ja 
toja, jotka ovat samanlaisia suo- kylänmiehiä. Kirjoihin ja kanslin 
meksi ja ruotsiksi. Usein niissåkin 	saatlin tuhatkunta rinnastusta. 
on pikku jujuja: ej sanotakaan 

	
Kyhlä siitä yhtä ja toista pitälsi 

ihan samalla tavalla, vaan käyt- 	Iöytyäkin, opettajille ja opiskeli- 
tään on vaklintunut jokin tietty joihle, kääntäjilleja kenelhetahan-
muoto, våhån vanhahtava sana sa kahden kielen välimaastossa 
tal jokin nimenomainen preposi- seilaajalle hyödyksi ja huviksi. 
tio. Tal vaikkapa niin, ettå suo- 

	Harmittamaan jäi vähän, että 
meksi ollaan kuin kissa ja koira kirjan nimeksi el hoksattu panna 
silloin kun ruotsalaiset ovat kuin Tulppaaniruusu - Tulipanaros. 
koiraja kissa. Val oliko se nyt var- Joku sanontoja tuntematon ohisi 
masti niin? 
	

haksahtanutostamaan puutarha- 
Vierasta kieltä opiskeleva Ile sa- 

	kirjana tai dekkarina. 

Korjaus tuikkisanakirjaan 
Ruotsalais-suomalaisen tuikkisanakirjan 1986 ilmestyneessä 
painoksessa on virhe s. 135. Synonyymien urinstoppja urin-
stämma suomalainen vastine on virtsaumpi. Muita synonyy-
mejä ovat retention, ischurija urinstockning. Virheeksi pujah-
tanut virtsanerityksen puute on ruotsiksi anuri. 
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Uusia hedelmien nimiä 

Tämän vuosisadan ensi kymmenellä 
tuotiin Suomeen ulkomaisia hedelmiä 
miltei yksinomaan kuivattuina. Juhla-
pyhinä söivät sisämaankin asukkaat ru-
sina-, väskynä- tal sekahedelmäsop-
paa, mutta vain satamakaupungeista 
saattol ostaa esimerkiksi seltaisen ih-
meen kuin appeislinin. Nykyään troop-
pisilla ja subtrooppisilla alueil(a kasvate-
taan yhä useammanlaisia hedelmiä ul-
komaankauppaa varten ja herkästi pi-
laantuviakin hedelmiä kyetään tuo-
maan tuoreina pohjoismaihin asti. 

Harvinaisten tuontihedelmien nimet 
ovat aluksi yhtä outoja kuin itse tuot-
teetkin. Moni hedelmä on myynnissä 
viljelymaansa kielisellä tal jonkin maail-
mankielen mukaisella nimellä. Mutta 
mitä enemmän hedelmää ruvetaan 
käyttämään, sitä tarpeellisempaa on, 
että sille saadaan suomenkielinen tal 
suomen kieleen sopiva nimi. Seuraavia 
otsikkosanoja suositellaan kyseisten 
hedelmien nimiksi. 

appelsiini, sitruuna ja limetti 

Sitrushedelmistä appelsiini on meillä 
tunnetuin ja kauimmin käytetty. Appel-
siini-nimikin on täysin vakiintunut: se 
on jo Lönnrotin Suomalais-Ruotsalai-
sessa Sanakirjassa v. 1874. Samasta 
sanakirjasta Iöytyy myös sitruuna. Sit-
ruunan kaltainen ja sen tapaan käytetty 
limetti sen sijaan on meillä uusi tulo-
kas. Tämän hedelmän suomalaiseksi 
nimeksi on vuosikymmenen verran 
suositettu Iimettiä englan ninkielisen 
/ime-nimen sijaan. 

mandariini (klementiini, tangeriini 
ja satsuma) 

Suosittuja sitrushedelmiä ovat pienet 
ja makeat mandariinit. Niitä on monen- 

nimisiä: mandariinien lisäksi alnakin 
klementiinejä, tangeriineja ja satsumia. 
Satsuma on Japanin eteläisimmän 
maakunnan entinen nimi. Hedelmänni-
mi on samanasuinen (el siis "satsu-
mas"). 

ortanjikki 

Appelsilnin ja mandarilnin risteymän 
englanninkielisen 	ortanique-nimenkin 
väitetään olevan risteymä: or(ange) 
'appelsiini' + tan(gerine) 'tangerlini' + 
(un)ique ' ainutlaatuinen, uniikki'. Suo-
meen näistä osista syntyisi nimi orta-
niikki. Hedelmä muistuttaa appelsiinia, 
ja sen tapaan sitä käytetäänkin. 

kumkvatti 

Kumkvatti (Fortunella japonica) on 
pikkuruisen appelsilnin kaltainen. Se 
on kotoisin Kiinasta tal Japanista, ja 
kiinan kielestä on peräisin myös sen 
nimi. Saksassa ja englannissa nimen 
asu on kumquat. Hedelmää on nimitet-
ty myäs kääpiösitruunaksi ja kääpiöpo-
meranssiksi sekä sukunsa tieteellisen 
nimen mukaan fortunellaksi. 

greippi ja verigreippi 

Karvaanpuoleinen greippi ja makea ve-
rigreippi ovat tuttuja tuontihedelmiä. 
Nimitys greippi —juuri tässä ääntämyk-
sen mukaisessa asussa - on ollut 
sanakirjoissa 1960-luvun lopulta asti. 
Niinpä kaupatkin jo voisivat rohkaistua 
käyttämään tätä nimimuotoa: se on 
suomen kielen oikeinkirjoitussääntöjen 

mukainen, ja sitä on paljon helpompi 
taivuttaa (greippi: greippien: greippe-

jä) kuin englanninkielistä kirjoitusasua 

"grape". 



pom elo 

Makeita, greippejä suurempia sitrus-
hedelmiä näkyy kaupoissa olevan kah-
denlaisia: pomeloita ja tangeloita. Po-
melo Iienee greipin kantamuoto. Sen 
kuori on hyvin paksu ja hedelmälohko-
jenkin seinämät ovat vahvat. Pomelos-
ta käytetään myäs nimeä pummelo, 
mutta kielitoimisto on 70-luvun alusta 
Iähtien pitänyt ensisijaisena nimeä p0-
melo. Tämä on samalla hedelmän eng-
lanninkielinen nimi. 

tangelo vai rumeliini? 

Sitruslajit risteytyvät helposti, ja tätä 
käytetään tietysti hedelmäpuiden jalos-
tuksessa hyväksi. Tangeloa arvellaan 
tangeriinin ja greipin tai tangeriinin ja 
pomelon risteymäksi. Nimi on yhdistel-
mä englannin sanoista tangerine ja 
pomelo. Ainakin Jamaikasta tuotuja 
tangeloita myydään meillä nimellä ugli, 
joka oikeastaan on rekisteröity kauppa-
nimi UgIi. Kun näkee hedelmän kelta-
vihreän, räpeläisen kuoren ja epämää-
räisen muodon, nimen yhdistää englan-
fin adjektiiviin ugly 'ruma'. Suomessa 
on käytettykin jonkin verran nimeä ru-
mahedelmä. Lyhyempi ja rakenteeltaan 
sujuvampi suomalaisnimi olisi kuitenkin 
rumeliini. Sanan loppu olisi samanlai-
nen kuin monissa vaklintuneissa nimis-

sä, vrt. esim. appelsiini ja mandariini. 

Elköhän mieflyttävän makea hedelmä 

rumeliini 

kävisi kaupaksi tällaisella vähän leikilli-
selläkin nimellä. Näln päästäisiin aina-
kin käyttämästä tavaramerkin nimeä 
hedelmän yleisnimenä. 

aprikoosi, persikka ja nektariini 

Monet tutut hedelmät ovat ruusu-
kasvien heimoa, mm. Suomessakin 
kasvavat omenat, päärynät ja Iuumut. 
NäiIIe sukua ovat tuontihedelmistä apri-

koosi ja persikka (atinan persicum rna-
lum 'Persian omena') sekä viime aikoi-
na myyntiin tullut nektariini (ruots. nek-

tarin, engi. nectarine), joka on persikan 
sileäpintainen muunnos. 

lokvatti 

Joskus kauppojen hedelmäpöydillä 
näkee keltaista Iuumua tai pientä pää-
rynää muistuttavan japaninmispelin 
(Eriobotrya 	japonica) 	hedelmän. 
Ruoka-alan kirjoissa siitä on käytetty 
englanninkielistä nimeä Ioquat. Nimi on 
peräisin kiinasta (luh kwat), jossa se 
tarkoittaa eräänlaista appeislinia. Suo-
meen sana voitaisiln mukauttaa asuun 
Iokvatti samaan tapaan kuin kiinan 
nimestä kam kwat ('kulta-appelsilni') 

on muodostettu kumkvatti ( ks. s. 34). 

kvitteni 

Omenansukuisen pienen kvittenin 

(ruots. kvitten) nimi on jo vanhastaan 

vakiintunut. Vähän tätä eteläeurooppa-
laista hedelmää on meillä tuoreena saa-
tavana; etupäässä siitä valmistetaan 

marmeladia. 

annoona 

Kun eurooppalaiset ovat tutustuneet 
uusiin trooppisiin hedelmän ja tarvin-
neet niiIIe nimiä, on yksi nimeämistapa 
ollut Iiittää ennestään tuttuihin hedel-
männimiin jokin uutta hedelmää kuvaa-
va Iisä. Näin syntyneitä nimiä ovat 
esimerkiksi hunajaornena, Jamaikan 
omena ja kermaomena, joilla tarkoite-
taan Annona cherimola -puun kerma- 



annoona 

maista, happamenmakeaa hedelmää. 
Tämän hedelmän suomalaiseksi nimek-
si on kuitenkin ruokatalousalalla vakiln-

tumassa annoona, siis kasvisuvun nimi 

suomalaisessa kirjoitusasussa. Kirjoi-

tustavat "anona" ja "annona" eivät ole 
oikeita. Annoonalla on myös nimi kiri-

moija, mutta tämän nimen englannin-
mukaisia kirjoitustapoja "cherimoya" ja 
"cherimoCilja" ej pitäisi markkinoinnis-

sa käyttää. 

granaattiomena 

Omenaksi on ruvettu kutsumaan 
myös Punica granatum -puun hedel-
mää. Vakiintunut nimi on granaatti-

omena, harvinaisempi karthagonome-

na. Hedelmä on pienen omenan kokol-
nen, kuoreltaan punainen ja nahkamai-
nen, maultaan hapahko. Hedelmän si-
sus on melkein täynnä syötäviä sieme-
niä; siitä johtuvat kasvin latinalaiset 

nimet malum granatum 'siemeninen 

omena' ja pomum granatum 'siemeni-

nen hedelmä', joista periytyvät monien 
muiden kielten nimet, esim. saksan 

Granatap fel, ruotsin granatäpple ja 
englannin pomegranate. 

passiohedelmä 

Granaattiomenan nimestä näyttää 
puolestaan muodostuneen eräiden kär-

simyskukkalajien hedelmien nimi grana-
dilla. Meillä myydään ruskeanvioletteja, 
ryppykuorisia punagranadillan (Passi-
flora edulis) hedelmiä kuitenkin englan-

ninkielisellä nimellä passion (engi. pas-
sion fruit), suomalaistetulla nimellä  

passio(n)hedelmä tai kään nösnimellä 

kärsimyshedelmä. Nämä nimet ovat 
Etelä-Amerikkaan saapuneiden lähetys-
saarnaajien perua. Suositeltavin on ni-
mimu oto passiohedelmä 

passiohedelm 

avokado 

Avokado (Persea americana) on ko-
toisin Keski-Amerikasta. Päärynänmuo-
toisuutensa takia tämä hedelmä on 
saanut myös nimet avokadopäärynä ja 
alligaattori(n)päärynä. 	A vokado-nimi 
on saatu espanjan ja englannin välityk-
sellä hedelmän intiaanikielisestä, kives-
pussia merkitsevästä nimestä. Suo-
meksi nimi pitäisi muistaa kirjoittaa 
k:lla, ej eriglantilaisittain c:llä. 

man go 	
'-- man go 

Tropiikin jersikaksi Intian omenaksi 

ja mangoluumuksi on kutsuttu lntiasta 
kotoisin olevan mangopuun (Mangifura 
indica) hedelmää. Mango on kuitenkin 
tämän hedelmän vakiintunut nimi. Nimi 
on saatu tamilista portugalin välityksel-
lä, ja sen alkuperäinen merkitys on 
juuri 'mangopuun hedelmä'. Mango on 
nahkeakuorinen, kookas hedelmä. Sen 
oranssinvärinen malto on hyvin mehu-

kas. 



litsi 

Luumu-loppuisia nimiä kiinanluumu 
ja Iirsiluumu on käytetty myös Kilnasta 
kotoisin olevan Litchi chinensis -puun 

luumunkokoisesta hedelmästä. Hedel-
män nimeksi riittää kuitenkin pelkkä 
litsi suomalaisittain kirjoitettuna (el sils 
"Iitchi" eikä"Iitschi"). Nimi on Iainaa 
kiinan kielestä. Litsin kuori on ruskea ja 
nystypintainen, syötävä siemenvaippa 
vaalea ja happamenmakea. Kuivattuja 
litsejä nimitetään Iitsipähkinöiksi. 

ram b utan i 

Litsin sukua on kaakkoisaasialainen 
Nephelium lappaceum -puu, rambuta-
ni. Rambutani-nimellä, jonka kantana 
on malaijin kielen hiuksia tarkoittava 
sana, kutsutaan myös puun ruskeita, 
pitkäkarvaisia hedelmiä. Rambutanin 
syötävä sisus on samantapainen kuin 
litsin. 

kaki 

Itä-Aasiasta Välimeren alueefle ja 
Amerikkaan levinneen Diospyros kaki 
-puun hedelmä on niln ikään saanut 
Iuumu-Ioppuisen nimen kakiluumu, ii-
meisesti luumunmakuisten hedelmien-

sä takia. Muodoltaan hedelmä kyllä 
muistuttaa enemmän tomaattia, ja vä-
riltään se voi olla punainen, oranssi tai 
keltainen. Hedelmästä käytetään myös 
pelkkää japanilaislähtäistä nimeä kaki. 

Israelissa kasvatetuista kakeista näkee 
lisäksi käytettävän nimeä"sharon" 
(engi. Sharon fruit, saks. Sharon-
Frucht). Myäs persimonion yksi tämän 
hedelmän nimistä, joskin se lienee alku-
aan tarkoittanut lähisukuista amerikka-
laista Diospyros virginiana -lajia. Eng-
lannin sana persimmon on Pohjois-
Amerikan intiaanikielistä Iähtöisin. 

kiivi 

Karviainen on saanut lainata nimen-
sä kiiviköynnöksen (Actinidia chinen-
sis) ruskealle, pistelevänukkaiselle mar-
jalle: sitä on nimitetty mm. kiinalaiseksi 
karviaiseksi (engi. Chinese gooseber-
ry). Hedelmä onkin paitsi pinnalta kar-
vainen, sisältä vihreä ja kypsän karvial-
sen makuinen. Yhdeksi tämän hedel-
män nimeksi mainitaan myös aktinidia, 
kasvin tieteellinen sukunimi. Yleisim-
mät nimet ovat tätä nykyä kuitenkin 
kiivi ja kiivihedelmä. Nimien suomalai-
nen kirjoitusasu olisi vain vielä saatava 
vakiintumaan: sekä" kiwi" etta•' kivi" 
ovat vääriä kirjoitustapoja. 

kapinkarviainen 

Pieni kapinkarviainen ("Kap-karvial-
nen", engi. Cape gooseberry) on sekin 
karvialnen vain nimeltään. Kasvi (Phy-
salis peruviana) on Iyhtykoisoja, joista 
parikin lajia tuottaa syötäviä hedelmiä. 
Tätä Andeilla ja mm. Kapmaassa kas-
vatettavaa kasvia nimitetään myös kar-
viaiskoisoksi ja ananaskirsikaksi. 

kaktusviikuna 

Kaktuksiin kuuluvan viikunaopuntian 
(Opuntia ficus-indica) hedelmä on vii-
kunanmuotoinen; oranssi malto ja sie-
menet ovat syötäviä. Hedelmää kutsu-
taan kaktusviikunaksi (engi. cactus fig) 
tal kasvisuvun nimellä opuntiaksi. 

banaani ja ananas 

Monet hedelmät ovat sällyttäneet, 
alnakin jossain muodossa, alkuperäisel- 



lä kasvualueellaan saamansa nimen. 
Tällaisia nimiä on edellä puheeksi tullei-
den lisäksi esimerkiksi banaani, joka on 
Afrikan neekerikielistä. Ananas-nimen 
ydin nané on puolestaan perälsin erääs-
tä Etelä-Amerikan intiaanikielestä. Mat-
kallaan vanhalle manterelle sana on 
saanut päätteekseen monikon s:n ja 
taipuu sen takia suomessa samalla ta-
voin kuin monet kotoiset sanat, esim. 
ja/as : jalaksen. 

guava 

Etelä-Amerikan intiaanikielistä on pe-
räisin myös hedelmäpuun ja hedelmän 
nimi guava. Nykyisin Psidium guajava 
-puita tosin viljellään miltei kaikilla 
trooppisilla aluellIa. Guavoja on sekä 
omenan- että päärynänmuotoisia; he- 

delmän malto on C-vitamiinipitoinen ja 
mehevä ja sisältää runsaasti pieniä sie-
meniä. 

papaija 

Papaijan eli melonipuun (Carica pa-
paya) hedelmän nimi papaija on niin 
ikään intiaanikielestä lähtöisin ja levin-
nyt espanjan välityksellä monlin muihin 
kieliin. Papaija on päärynänmuotoinen; 
sen keltaisenpunainen malto on voi-
maista, ja hedelmän keskellä on tum-
mia siemeniä. 

papavi 

Pohjoisamerikkalaisen Asimina trilo-
ba -puun hedelmän englanninkielinen 
nimi papaw (myös pawpaw) lienee lai-
nattu espanjankielisestä papaijan ni-
mestä. Kasvit eivät kuitenkaan ole su-
kua keskenään. Suomen kielessä tästä 
pitkänomaisesta, kellertävämaltoisesta 
hedelmästä on käytetty nimeä papavi. 
Myös tieteellisestä sukunimestä saatai-
siin suomeen sopiva nimi asimiina. 

ka ram bo la 

Uusia tropiikin hedelmiä Suomen 
markkinoilla on myös vaaksanmittaj-
nen, sitruunankeltainen karambola 
(Averrhoa carambola). Tällä hedelmän-
nimellä on vastineita sekä Intian että 
Indonesian kielissä, ja näiltä .seuduin 
lienee itse puukin kotoisin. Karambolal- 

kar 



la on rnyös suomalainen nimi tähtihe-

delmä, joka selittyy hedelmän poikki-
leikkauksen tähdenmuotoisuudesta. 
mangostani 

Indonesiasta on kotoisin myös man-

gostani (Garcinia mangostana). Puun 
ruskeanvioleteissa hedelmissä on her-
kullisen makeat, valkeat siemenvaipat. 
Hedelmänriimi mangostani on malaijin 

kielestä lähtöisin. 

meloni (verkkomeloni, 
hunajameloni ja 
cantaluponmeloni) 

Kurkkukasveihin kuuluvat melonit 
(Cucumis melo) ovat kotoisin Aasiasta. 
Nimensä ne ovat saaneet latinasta 

(myös ruotsissa ja englannissa melon, 

saksassa Melone). Meloneja on usean-
laisia, mm. Suomessakin menestyviä 
verkkomeloneja, kelta- tai vihertävä-
maltoisia hunajameloneja (engi. honey-

dew melon) ja oranssimaltoisia cantalu-

ponmeloneja (engl. cantaloupe). Can-
taluponmelonien ensimmäiseksi kasvu-
paikaksi Euroopassa mainitaan pohjois- 

italialainen Cantalupon kylä: siitä kas-
vin nimi. 

vesimeloni 

Suuri, vaaleanpunamaltoinen vesi-
meloni (Citrullus lanatus) on kotoisin 
Etelä-Afrikasta. Sekin on kurkkukasvi, 
mutta ei läheistä sukua äsken mainituil-
le meloneille. Vesimeloni-nimi on kään-
nöslaina; vastaavaa nimeä käytetään 
ainakin ruotsissa (vattenmelon), eng-
lannissa (watermelon) ja ranskassa 
(melon d'eau). Tämän hedelmän toi-
nen nimi arbuusi on tunnettu monissa 
slaavilaiskielissä, joihin sana lienee saa-
tu persiasta. Jo Lönnrotin sanakirjassa 
1874 on molemmat hedelmännimet, 
joskin tuonaikaisissa kirjoitusasuissa 
wesimeluna 1. -meluuna ja arpuusi. 

Uusia tuontihedelmiä ilmestyy kaup-
pojen myyntipöydille jatkuvasti. Niiden 
nimiksi el saisi kuitenkaan ottaa minkä 
tahansa kielistä sanaa pakkauslaatikon 
kyljestä. Nimien olisi oltava muodol-
taan ja kirjoitusasultaan mahdollisim-
man käyttäkelpoista suomea. 

Raija Lehtinen 
Kielikello 2/1983 

Suositeltavien nimien ja 
rinnakkaisnimien luettelo 

suositeltava 
suomenkielinen 	suomalaisia 

ruotsiksi hedelmännimi 	rinnakkaisnimiä 

ananas ananas 
apelsin appelsiini 
aprikos aprikoosi 
avokado avokado 
banan banaani 
blodgrapefrukt verigreippi 
cantaloupmelon cantaluponmeloni 
cherimoya annoona 	 kirimoija 
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citron sitruuna 
dadel taateli 
feijoa feijoa 
fikon viikuna 
granatäpple granaattiomena karthagonomena 
grapefrukt greippi 
grenadilla grenadilla 
guava guava 
honungsmelon hunajameloni 
kaki, kakiplommon, kaki kakiluumu, persimoni 

-fikon 
kaktusfikon kaktusviikuna opuntia 
kapkrusbär kapinkarviainen ananaskirsikka, 

karviaiskoiso 
karambola, stjärnfrukt karambola tähtihedelmä 
kiwi, kiwifrukt kiivi aktinidia, 

kiinalainen 
karviainen, 
kiivihedelmä 

klementin, myös klementiini 
clementin 

kumquat kumkvatti fortunella, 
kääpiäpomeranssi, 
kääpiösitruuna 

kvitten kvitteni 
lime limetti 
litchi litsi 

mandarin mandariini 
mango mango 
mangostan mangostani 
melon meloni 
rnispel lokvatti japaninmispeli 
nektarin nektariini 
nätmelon verkkomeloni 
ortanique (engi.) ortaniikki 
papaw (engl.) papavi asimiina 
papaya, myäs papaja papaija 
passionsfrukt passiohedelmä granadilla, 

kärsimyshedelmä 
pepino pepino 
persika persikka 
pomelo pomelo pummelo 
rambutan rambutani 
röd banan jauhobanaani 
sapodlilpäron, sapotilla 

sapodill 
sweetie (engi.) pomelogreippi 



satsuma satsuma 
tamarillo puutomaatti 
tamarind tamarindi 
tangelo tangelo 	 rumellini, ugli 
tangerin tangerilni 
vattenmelon vesimeloni 	arbuusi 
vindruva viinirypäle 

Saapas, saapika sja 
myymäläkielen sanat 
Parikin tarkkaa kielenkäytön seu-
railijaa on syksyn mittaan pyytä-
nyt minua selvittämään, mikä on 
saapas ja mikä on saapikas. 
Myymälä- ja mainoskielessä näi-
tä sanoja näyttää käyteltävän si-
kin sokin. 

Saapas on tietysti vanha tuttu, 
pitkän umpivartisen kiinnikkeet-
tömän jalkineen nimitys, joka on 
kauan sitten lainattu suomeen 
venäjästä. Saapikas on paljon 
nuorempaa tekoa, vasta jonkin 
vuosikymmenen ikälnen. Tekijä-
kin tiedetään: toimittaja Irmeli Vi-
herjuuri apunaan maisteri Han-
nes Teppo. Tämä sana on tarkoi-
tettu täyttämään erityistä ilmai-
sutarvetta. Saapikas el ole mikä 
tahansa saapas vaan etupäässä 
naisten käyttämä, tavallisesti ly-
hytvartinen saappaan tapainen 
jalkine, joka on saapasta sirompi. 

Jalkineiden nimissä on muu-
ten silmäänpistävän paljon -kas-
loppuisia. Vanhoja ovat mm. la-
pikas ja huovikas (mieluummin 
näln kuin "huopikas"), uudempia 
esimerkiksi avokas (naisten avo-
kenkä), ho//annikas (nahkapääl-
lyksinen puukenkä), sannikas 
(käytännössä yleensä sama kuin  

sandaali) ja varrekas (naisten ly-
hytvartinen nyörikiinnitteinen jal-
kine). Ainakin avokasja varrekas 
ovat jo 1940-luvulta peräisin. 

Toinen neuvonkysyjistäni oh 
Iiittänyt kirjeeseensä suuren hel-
sinkiläisliikkeen ilmoituksen, ios-
sa oli kuvatkin "ratsastussaapik-
kaasta" ja "lämminvuori saap- 
paasta". 	Oikeinkirjoitusköm- 
mähdyksen lisäksi siinä ej ollut 
muuta kummaa kuin että kuvan 
"saapikas" ulottul tönkkönä sel-
västi polveen, "lämminvuori saa-
pas" taas vain hiukan yli nilkan. 
Sanojen tyänjaosta kannattaisi 
jatkuvasti pitää huolta. 

Saapikasei ole ainoa huomiota 
kaipaava myymäläkiehen sana. 
Varsinkin vierassanoista näkee 
kaupoissa usein korjattavia asu-
ja. Uuden suosikkihedelmän 
"avocadon" nimi ohisi paremmin 
avokado, ja toinen muotihedel-
rnä" kiwi" ohisi suomeksi huonte-
vimmin kiivi, kuten hintutieteihi-
jäiden kielessä on ollut jo kauan. 
Kyseessä on alkuaan maorinkie-
linen sana, joka tarkoittaa sekä 
erästä lentokyvytöntä uusseehan-
tilaista lintua että tuota varsinkin 
Uudessa-Seelannissa viljehtyä 
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hedelmää. Kiivi-asuisena tämä 
sana ej sotkeudu myöskään ko-
toiseen kivi-sanaan. 

Sian etuselän nimitys "kass-
ler" sopisi jo suomalaistaa asuun 
kasieri. Ranskalaisperäinen sel-
kälihan nimi fiiee on myymälä-
kielessä muuttanut muotoaan: 
"file" on kallista, ostetaan silti "fi-
lettä". Suositeltava perinnäinen 
taivutus on fiiee, fileen, fiieetä, al-
van kuten korun nimessä kamee, 
kameen, kameeta (ej "kame", 
"kametta"). 

Jogurttia kuulee yhä sanotta-
van "jugurtiksi" ja "jukurtiksi-
km". Tämä u:llinen asu perustuu 
kai suomenruotsissa osaksi ta-
vattavaan ääntämykseen, jota ej 
tunneta muissa kiel issä, ruotsin-
ruotsissakaan; se on samanta-
painen ontuva ruotsalaisuus kuin 
"suuda" tal•" kluutti" (oikein: 
sooda, klootti). Sam poon sijasta 
on muovipullojen ja -pursojen 
kyljessä itsepintaisesti"sham-
p00". Olisi alhetta luopua tästä 
englannin mukaisesta kirjoitusa-
susta, varsinkin kun ääntämys 
käytännössä on juuri sampoo, ej 
hienostellen "ampoo". (Yleistä 
on kyllä myäs sellainen ruotsin 
mukainen 	ääntämyspullistelu 
kuin "samppoo". Siitä olisi aika 
päästä eroon). 

Täikkija purkkiovat myymälä- 
kielessä sekaisin. Puhutaan ta-
vallisesti esimerkiksi maitotölkis- 
tä ja oluttölkistä mutta toisaalta 
useimmiten säilykepurkista ja 
maalipurkista. Käytäntöä näyttää 
pitkälti ohjanneen se, mitä nimi-
tystä tuottajat ovat pakkaukses-
taan käyttäneet. Töikki ja purkki 
ovat sinärisä kyllä molemmat 
käypää suomea. Töikkion vanha 
kansanomainen suomen sana, 

joka alkuaan on merkinnyt tuo-
hesta punottua säilytysastiaa; 
purkki taas on nuorehko ruotsa-
lainen lama. 

Kumpi sitten kävisi paremmin 
myymäläkielen termiksi? Sanoil- 
la tuntuu olevan hienoinen tyylie- 
ro. Jo Nykysuomen sanakirja tie-
tää, että purkki kuuluu lähinnä 
puhekieleen. Töikkitaas on asia- 
tyylisempi nimitys,jota kyllä käy-
tetään puhekielessäkin. Panisin 
tölkin terminä jatkuvasti etusi- 
jaan. Siten päästäisiin myymä-
löissä hämäävästä nimitysten 
vaihtelusta ja samoin lyhentel- 
den kaksinaisuudesta (tik mie-
luummin kuin "prk"). Vielä sel- 
vempi tyyliero on sanoilla peru- 
nasose (aiemmin myäs -muhen-
nos) ja perunamuusi. Kumma 
kyllä tuottajat ovat pakkauksis-
saan alkaneet helliä tuota perin 
arkityylistä 	ruotsalaislainaa 
"muusia". 

Lopuksi sananen pienen mutta 
paperityöläiselle 	välttämättö- 
män laitteen nimestä. Tuo laite 
on ns. nitomakoje. Näkee ja kuu-
lee puhuttavan "nitojasta" ja 
"niittaajasta", leikkipuheessa jo- 
pa "naittajasta". Nitoja on kuiten-
kin vain se ihminen, joka nitoo. 
Jo kuusikymmenluvulla on suo- 
sitettu laitteen nimeksi nituria. Se 
olisi samaa tuttua tyyppiä kuin 
esim. imuri (pälynimuria ei ku-
kaan enää sano "pälynimijäksi"), 
iaskuri, ieikkuri ja piirturi. 

Siinäkin taas sanastoseikka, jo-
ka ansaitsisi sekä tuottajien että 
kauppojen huomiota. 

Terho Itkonen, 
Seivää suomea 

1985 
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Folkets hus - kansantalo 

Aluksi muutamia ruotsinsuoma-
laisista lehdistä saksittuja esi-
merkkejä: 

Kylläpä he tekevät erinomaista 
tyätä Folkets Husilla, sillä pollitti-
sia käsityöiltoja on siellä joka kes-
kiviikko. 

TB esiintyy Smedjebackenin 
Folkets Husissa sunnuntaina, ja 
tiistaina kiertue päättyy Upp-
lands Väsbyn Folkets Husissa. 

Lastenteatteri esittää näytel-
män Kissa ja hilri Folkets Hus 
-talossa 13. tammikuuta. "Fol-
kets-hus" -talo. Sosiaalidemok-
raatit kokoontuivat työväentalol-
le seuraamaan vaalien tuloslas-
kentaa. 

Suomi-kerhon eläkeläiskerho 
kokoontuu Rinkebyn kansanta-
lossa. 

Näissä esimerkeissä on käsit-
teen folkets hus suomentaminen 
ratkaistu viidellä eri tavalla. Kään-
netty se olkeastaan on vain kah-
dessa viimeisessä lauseessa. 

Esimerkeistä käy ilmi, että kir-
joittajien on ollut vaikea valita si-
jamuotoa. Sanoako Folkets Husil-
la vai Folkets Husissa, työväenta-
olle val työväentaloon, kansan-
talossa val kansantalolla. Nyky-
suomessa käytetään kyllä usein 
rinnan sisä- ja ulkopaikallissijoja, 
mutta silloin kun tarkoitetaan ra-
kennuksen sisätiloja, tulisi käyt-
tää sisäpaikallissijaa. Olisi sanot-
tava: Asun kerrostalossa, Ottelu 
pelataan jäähallissa, Elokuvaker-
hotoimii kulttuuritalossa, Laivas-
sa on tulliton myymälä, Nauhol-
tus Radiotalosta alkaa. 

Varsinkin puhekielessä tapaa  

kuitenkin ruotsin mallin mukaista 
ulkopaikallissijojen käyttöä. Mo-
net sanovat "luentosarja pidet-
tään yliopistolla, näyttely järjes-
tetään koululla, tanssit ovat seu-
rantalolla" ja "laivalla tarjottu 
kahviaamiainen". Tällainen käyt-
tö hämärtää sijamuotojen tehtä-
vänjakoa eikä ole suositeltava. 
Askeisissä esimerkeissä sisäpai-
kallissijat yliopistossa, koulussa, 
seurantalossa ja laivassa ol isivat 
olleet tarkempia. 

Ulkopaikallissijan käyttö on 
täysin luonnollista silloin, kun ky-
seessä on rakennuksen tienoo. 
Jokaiselle suomalaiselle lienee 
selvää että, ios mummo menee 
kotikylässään kirkolle, hänen el 
tarvitse mennä kirkkoon, vaan 
hän saattaa käydä apteekissa, jo-
ka on kylässä lähellä kirkkoa. Jos 
sopii tapaavansa jonkun asemal-
la, niin hänet vol yhtä hyvin tava-
ta sisällä odotussalissa kuin ase-
man edessä ulkonakin. 

Puheessa folkets hus -sanalii-
ton taivuttamiseen liittyy myös 
ongelma, valitako ä- val a-loppui-
nen pääte. Ruotsalainen ääntä-
mys /folkets hyys/ edellyttälsi 
ä:llistä sijapäätettä siis /folkets 
hyysissä/, mutta kirjoitusasu ja 
suomalainen ääntämys edellyt-
täisivät a:llista muotoa, siis /fol-
kets huusissa/. Silloin taas suo-
malaista alkaa naurattaa, kun 
huusista ajatukset siirtyvät vallan 
muualle. "Folkets hus -talo" on 
turhan monimutkainen ja han-
kala kirjoitusasu. 

Jos hylkäämme kolme ensim-
mäistä esimerkkiä ja miettisim- 
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me sanan suomentamista. Meillä 
on valittavana kaksi vaihtoehtoa: 
sanatarkka käännös kansantalo 
ja sosiaalidemokraattiseksi kat-
sottava työväentalo. Nälden pa-
remmuutta pohdittiin kielilauta-
kunnassa jo seitsemisen vuotta 
sitten, myähemmin työmarkki-
nasanastotyöryhmässä ja sit-
temmin vielä uudelleen kielilau-
takunnassa. Seitsemän vuotta 
sitten kielilautakunta hyväksyi 
molemmat käännäkset, mutta 
asetti silloisen puheenjohtajan 
kantaa noudattaen työväentalon 
etusijalle. Tyämarkkinasanasto-
tyäryhmään kuuluu kaksi työ-
markkinoiden ja tyäväenliikkeen 
asiantuntijaa, jotka molemmat 
ovat myäs sosiaalidemokraatte-
ja. Heidän kantansa oh "työväen-
talojahan ne ovat, mutta ei kan-
santalossakaan mitään vikaa 
ole". Jotkut Suomen oloja tunte-
yat, lähinnä soslaahidemokraatit, 
vastustavat kansantaloa sen 
vuoksi, että se tarkoittaisi vain 
kansandemokraattien taloa. Sillä 
perusteella emme voisi käyttää 
kulttuuritaloakaan neutraalissa 
merkityksessä, sillä joitakin kan-
sandemokraattien taloja kutsu-
taan myäs kulttuuritaloiksi kan-
santalon ja järjestötalon rinnalla. 

Nykysuomessa kansantaloei kul-
tenkaan ole niin yleisesti ja sel-
västi leimautunut, koska kansan-
demokraattien kansantaloja el 
ole kovin monta. 

Kielilautakunnassa kansanta-
loa pidettlin sitä paitsi neutraa-
limpana kuin tyäväentaloa. Lisäk-
si sen sanavastaavuus on eduksi. 
Esimerkeistäkin käy lisäksi ilmi, 
että folkets hus on pikemminkin 
yleinen kulttuuri- ja kokouspaik-
ka, eikä monikaan miellä sitä tyä-
väentaloksi varsinkaan suurkau-
punkien lähiöissä, joista ammat-
tijärjestöt puuttuvat. Esimerkiksi 
Rinkebyn uudessa kansantalossa 
on mm. kirjasto ja vakuutuskas-
sa, ja siellä pidetään taidenäytte-
lyitä, elokuva- ja teatteriesityksiä 
sekä kaikkea muuta sellaista, mi-
kä on tarkoitettu puolueisiin kat-
somatta kaikille. 

Edellä sanotun perusteella kie-
lilautakunta ehdottaa kansanta-
loa folkets husin käännösvasti-
neeksi. Sitä paitsi ruotsalaisessa 
soslaahidemokratiassa on muita-
km kansan-alkuisia käsitteitä, on 
kansankoti, kansankirjastoja kan-
sanpuisto. Niln, ja onhan täällä 
vielä kansanolutkin. 

Paula Kaikkonen 
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Kunnan- val kunnallis- 

Kolmen ammattijärjestön 
Svenska kommunalarbetarefär- 
bundet 	(SKAF), 	Sveriges 
ko mm una Itj än stem ann afö rb und 
(SKTF) ja Kommunaitjänsteman-
nakartellen (KTK) - nimensuo-
mennoksissa esiintyy epäjoh-
donmukaisuutta. Joskus kom-
munal-alku on suomennettu 
kunnan- joskus kunna/Iis-. Ruot-
sin kielessä kommunal-alkuiset 
sanat voivat viitata toisaalta kun-
tien toimintaan ja hallintoon 
yleensä, mutta myäs yleisesti 
kuntiin kuntamuodosta riippu-
matta. Jälkimmäisessä merkityk-
sessä voidaan viltata yhteisesti 
niin peruskuntiin (primärkom-
mun) ja maakäräjäkuntiln (lands-
tingskommun) kuin seurakun-
tiinkin (församling). Suomessa 
sananalkuna silloin on tavallises-
ti kunna/Iis-. Esim. kommunal-
beskattning - kunnallisverotus, 
kommunalpolitik - kunnallispo-
litiikka, kommunalval - kunnal-
lisvaalitja em. järjestöjen nimis- 

Svenska kommunalarbetare-
förbundet (SKAF) 

Sveriges kommunaitjänste- 
mannafärbund (SKTF) 

Kommunaltjänstemanna- 
kartellen (KTK)  

sä kaikkiin kuntamuotoihin viit-
taava kommunalarbetare - kun-
nalliset työntekijät. " Kunna Iiis-
työntekijä" ei ole käytässä. Kom-
mun-alkuiset sanat ovat tavalli-
sesti kunta- tal kunnan-a 1 ku isla, 
esim. kommunindelning - kun-
tajako, kommunstyrelse - kun-
nanhallitus. 

Alussa mainittuihin ammatti-
järjesto...in kuuluu jäseniä kaikis-
ta kuntamuodoista. Kunnantyön-
tekijäiden lisäksi SKAF:ään kuu-
luu maakäräjiltä mm. alihoitajat, 
keittiöväkeä ja slivoojia sekä seu-
rakunnista mm. kirkkovahtimes-
tant. SKTF:ään kuuluu kunnista 
mm. sosiaalisihteereitä ja vapaa-
ajanassistentteja, maakäräjiltä 
hallinto- ja taloushenkilöstöä se-
kä lääkärisihteerit ja seurakun-
nista kansliapäälliköitä, hallinto-
henkilöstöä, seurakuntasihteerit 
ja väestäkirjanpitohenkiiöstöä. 

Tämän perusteella mainittujen 
kolmen ammattijärjestän nimet 
suositetaan suomennettaviksi 

Ruotsin kunnallistyöntekijäin 
Il itto 

Ruotsin kunnallisvirkamies-
Ii itto 

Kunna Iii svi rka m leska rtel Ii 

Paula Kaikkonen 
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Työmarkkinasanoja 

undantagande 

underhåll sa rbete 
underkoncern 
underlagssumma 
underleverantör 
underordnad 
u nderrättelse 
understöd 
u ndersysse 1 satt 
undersysselsättning 
underårig 
ungdomsarbete 
ungdomsarbetslöshet 
ungdomsiag 
ungdomslagsplats 
ungdomsplats 
uniform 
uppdatering 
uppdrag 
uppdraga 
uppdrag savta 1 
uppdragsersättning 
uppdragsgivare 
uppdragstagare 
uppdragstillägg 
uppehåll 

uppehälle 

uppgörelse 

upphovsmannarätt 
upphäva 
upplärning 

upplärningstillägg 
uppskjutet uttag av pension 

uppskolning 

u ppskovsp likt 
uppskovsskyldighet 

vakuutuksesta, vakuuttamisvel- 
vollisuudesta vapauttaminen 

kunnossapito-, huoltotyö(t) 
alayhtymä, -konserni 
laskuperuste 
au-, osahankkija 
alainen 
ilmoitus, tiedonanto, tieto 
avustus; kannatus 
al ityöl 1 istetty 
alityöllisyys 
alaikäinen 
nu 0 ri sotyö 
nuorisotyöttömyys 
nuorisotyökunta 
nuorisotyökuntapaikka 
nu o ri sopa i kka 
virkapuku 
ajantasaistus 
tehtävä, toimi, toimeksianto 
antaa tehtäväksi t. toimeksi 
toimeksianto-, toimisopimus 
toimeksisaajan korvaus, paikkio 
toimeksiantaja 
toimeksisaaja 
toimeksisaajanlisä 
1. keskeytys, tauko 2. olo, 

oleskelu 
elanto, elatus, toimeentulo, 

ylläpito 
sopimus, ratkaisu, (välien) 

selvitys 
tekijänoikeus 
kumota, purkaa 
ammattitaidon opettaminen, 

opetus t. oppiminen; oppiaika 
oppilisä 
eläkkeen lykkääminen; lykätty 

eläke 
ammattitaidon, pätevyyden 

Ii sä ä mine n 
lykkäysvelvollisu us 
lykkäysvelvollisuus 
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Vastauksia yleisökysymyksiin 

Kysymys: Miksi kvinnojour-sanaa ej suomenneta turvakodiksi? 

Vastaus: Sanat eivät tarkoita samaa. Kvinnojour, naistenpäivystys 
tarkoittaa naisten vapaaehtoista puhelinpäivystystä pa-
hoinpidellyille naisille. Naistenpälvystyksen kautta vol 
saada apua päästääkseen turvaan esim. sosiaaliviraston 
omistamaan tilapäisasuntoon. Turvakoti on Suomessa 
käytetty nimitys perheväkivallan uhreja majoittavista tila-
päisasunnoista. Turvakotlin voivat mennä myäs miehet. 
Niistä pyritään tiedottamaan yleisälle mahdollisimman 
hyvin, kun taas Ruotsissa naisille ja lapsille tarjotun turva-
paikan osoite pidetään yleensä pahoinpitelijältä salassa. 
Suomessa turvakoti vol olla joko Ensi Kotien Liitto ry:n 
ylläpitämä tal kunnallinen. 

Sosiaa!iturvan sanastossa (Huoltaja-säätiä, 1981) turvako-
din ruotsinnokseksi annetaan skyddshem, joka on tunte-
maton käsite Ruotsissa. 

PK 

Kysymys: Onko Ruotsissa Suomen ensikotia vastaavaa käsitettä? 

Vastaus: Tietääksemme el ole, mutta nhitä on ollut 40-luvulla möd-
rahem-nimisina. Suomessa ensikodit ovat lähinnä yksi-
nälsille ensisynnyttäjille tarkoitettuja laitoksia, joissa äidit 
ja heidän lapsensa saavat hoitoa ja tukea. Aidit hakeutuvat 
ensikotiin yleensä odotusajan loppupuolella, ja synnytyk-
sen jälkeen he asuvat siellä puolesta vuodesta vuoteen. 
Aloitteen ensikotien perustamisesta teki v. 1936 Miina Sh-
lanpää. Ensikotien keskusjärjestönä toimii v. 1945 perus-
tettu Ensi Kotien Liitto ry. Sosiaaliturvan sanastossa (Huol-
taja-säätiä, 1981) ensikoti on ruotsinnettu första hem, 
mödrahem. 

PK 
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Kysymys: Mitä on kuntohoitaja ruotsiksi? 

Vastaus: Kuntohoitaja ruotsinnetaan Suomessa yleensä kondi-
tionsskätare. Kuntohoitaja vol työskennellä itsenäisesti tal 
Iääkintävoimistelijan ohjauksessa kuntoutusryhmän jäse-
nenä antaen erilaisia fysikaalisia hoitoja kuten lämpö-, 
venytys- ja hierontahoitoja. 

PK 

Kysymys: Mitä tarkoittaa mokata? 

Vastaus: Arkikielessä ja slangissa 'tehdä virhe, erehtyä, munata, 
möhlätä, tyriä, töpätä, fibata'. 

PK 

RUOTSALAIS-SUOMALAINEN 
KOU LUSANASTO 
- noin 2 000 ruotsalaista, pääasiassa perus- ja lukiokoulun 

termiä suomenkielisine vastinesuosituksineen 

- suomaais-ruotsaIaiflefl hakemisto 

- ruotsalais-suomalainen lyhenneluettelo 

- lukiokoulun linjat, nilden haarat ja muunnelmat käännäs-
suosituksineen 

Sanaston vol tilata maksamalla 57,50 kr (50 kr + 7,50 kr posti-
maksuja) Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan postislirtotilille 

nr 56 86 64-7. 
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