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If. 	MS UNVE',ITET 

Ajan hammas kuivaa jälleen 
kyyneleitä 
Kielikuvien salakarikoita 
Matti Punttila 

FIL toht. MawPunttlla on Kotimaisten kielten 
tutkimuskeskuksen erikoistutkija. 

Onnistunut kielikuva voi piristää 
kuivaakin tekstiä. Kieflkuviin turvau-
duttaessa on kuitenkin pidettävä 
huotta, ettei kielikuvan ja kuvatta-
van asian välille jää häiritsevää ris-
tiriitaa. Jos artikkefln otsikoksi pan-
naan esimerkiksi "Muutama 90 met-
rin heittäjä on jäämässä Moskovan 
koneesta rannalte", alkaa lukija ehkä 
pohtia, onko tarkoituksena viedä 
urheitijat Moskovaan lentokoneella 
val laivalla. Yhtä lailla jäsentymät-
tömältä vaikuttaa otsikko "Lento-
reitti Joensuusta Petroskoihin 
myötätuulessa". Joku saattaa ky-
syä, mitä hyötyä on Ientää Joen-
suusta Petroskoihin myötätuules-
sa, jos takaisin joudutaan sitten 
tulemaan vastatuuleen. 

Koominen ristiriitaisuuson myös 
seuraavassaurheilu-uutisen katkel-
massa: "McLeod Iähti juoksuun nuk-
kumatta silmällistäkään edellisenä 
yönä: perheen esikoinen näki nimit-
täln päivänvalon Iauantaiyönä." 
Jonkinlaista huippua edustaa ra-
diosta kuuemani lause: "Ja siinä 
(eräässä Boråsin tehdassalissa) 
istuttiin kuin sillit sardiinipurkissa." 
Jäin miettimään, mitä tekemistä 
silleillä on sardilnipurkissa ja kuinka 
ne yleensäkään istuvat. 

EpäTooginen vertaus rikkoo kie-
likuvan ja saa monesti aikaan taha- 

tonta komiikkaa. Seu raavat esimer-
kit ovat päivälehtien otsikoista: 
"HaVa rokottaa kevätviljaa", "Tam-
merkosken vesi virtaa harakoiVe". 
Jälkimmälsen esimerkin keksijän 
mielessä on nähtävästi ollut läm-
mön meneminen harakoille, siis 
hukkaan. Otsikosta on peräisin 
seuraavakin esimerkki: "Lapsikuol-
eisuus kylvää satoa kehitysmais-
sa". Kylväjän pitäisi olla hiukan 
konkreettisempi kuin kuolleisuus, 
esimerkiksi kuo!ema. Sitä paitsi 
satoa korjataan - el kylvetä. Maan-
viljelyskulttuurista vieraantuminen 
näkyy myös erään päivälehden 
pääkirjoituksen otsikosta: "Siemen 
versoaa". Kysymys on kuvaannolli-
sesti kasvamisesta, joten voisi 
puhua vaikkapa siemenen itämi-
sestä tal taimen versomisesta. 

Lawrence Durrellin Clean suo-
mentajalta on jäänyt käännökseen-
så kietikuvien yhdistelmä: "Olin nyt 
joutunut kasvotusten ajan hampaan 
kanssa, joka nakertelee ihmisen 
henkistä voimaa." Ontuvuudessaan 
ja kuluneisuudessaan se ei jää pal-
jon jälkeen klassisesta juhlapuhu-
jan fraasikimpusta: "Ajan hammas, 
joka kuivaa kaikki kyyneleet, on kas-
vattava ruohon näidenkin haavojen 
ylle." Kömpelösti yhdisteli erilaisia 
kielikuvia myös se radion toimittaja, 
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jonka mukaan "lapsenkengissä ol-
lut ammattiyhdistysliike Ahvenan-
maalla on puolestaan saanut lisää 
tuulta purjeisiinsa'. 

Lennokkuutta tavoitteleviUa ur-
heilutoimittajilla on ehkä tavaflls-
takin suurempi vaara sortua epäon-
nistuneislin kielikuvlin. Kun pitkään 
huipulta poissa ollut mestarihiihtäjä 
yflättäen voitti kaikki valmennus-
renkaantähtihilhtäjät, repäisi muuan 
päivälehti otsikon: "Kadonnut lam-
mas iski". Eikösjo Aleksis Kivivalis-
tanut, että "lammas on laakea eläin: 
ej hän puske eikä potki - 

Hankalassatilanteessa, pintees-
sä olevasta voidaan sanoa, etlä 
hän on "joutunut liemeen". Jos taas 
pesäpatlo-ottelua selostava toimit-
taia kirjoittaa, että"että voitto näytti 
jo luisuvan Vaasalle, sillä kuolleita 
oli kaksi, kun Rauno Mäntysalo 
ajotilanteessa astul hiemeen", ottaa 
lukija"hiemeen astumisen" konkreet-
tisena tapahtumana ja toivoo tie-
tenkin, ettei hiukastuminen alheut-
tanut ainakaan vakavaa !oukkaan-
tumista. Ilmeisesti se el aiheutta-
nutkaan, koskapa teksti jatkuu: 
"Läpilyönti kakkospuolehta tuotti 
tasoituksen." 

Onnistuneita ja epäonnistuneita 
kielikuvia on myös arkipuheessa. 
Osuin kerran kuulemaan kahden 
nuoren rouvan keskustelua hilkaki-
loistaan. Toisen vahitettua ensin 
omia paino-ongetmiaan yritti toinen 
panna viehä paremmaksi: "Katsos 
minua sliten! P:täkin on vaikka toi-
sihle jakaa!" Johlakuhla vol ohla esi-
merkiksi rahaa tal huohia vaikka 
muiue jakaa, mutta tilanne sal 
komlikkaansa siitä, että arkikieflnen 
ilmaus "jakaa p:tä" tarkoittaa 'huo-
raamista'. 

Konkreettisentulkinnan mahdol-
lisuus on hilan lähellä myös seuraa-
vassa suuren päivälehden otsikos-
sa: "Poittohautaus ej sytytä suoma-
laisia". Kysymys on tietenkin kim-
nostuksen herättämisestä, innosta-
misesta. Varsinainen artikkeli alkaa-
km: "Poittohautaus el ole yleistynyt 
Suomessa yhtä nopeasti kuin esi-
merkiksi Ruotsissa." 

Toinen toimittaja kuvasi urheilu-
joukkueiden marssimista tal-
violympialaisten avajaisissa: "Tus-
kin kukaan marssi tahdissa, muttel 
se tahtia haitannut." Tässä komlik-
ka on tahaflista - toivottavasti. 
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Lehmän poikanen on vasikka 
Esko Koivusalo 

FIL kand. Esko Koivusalo on Kotimais ten kielten 
(utkimuskesku ksen kielitoimiston toimistopää!likkÖja 
Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan varapuheen-
johtaja. 

Kielen rappeutumisesta ollaan 
yleisesti huolestuneita. Tällöin tar-
koitetaan kielen käytössä ilmene-
viä muutoksia, tapaa jolla ihmiset 
puhuvat esimerkiksi radiossa ja 
televisiossa. Kieli sinänsä, ulkopuo-
lella puheen ja kirjoituksen, on niin 
henkinen i!miö, ettei sen kunnosta 
oikein voi tehdä päätemiä. 

Nuoret puhuvat julkitilanteissa-
kin vähän toisin kuin vanhempi väki, 
kaupunkilaiset toisin kuin takamet-
sien juureva kansa, pitkälle koulut-
tautuneet toisin kuin suorituspor-
taan puurtajat. Jonkinasteinen 
muutos on koko ajan meneillään. 
Jos kaikkea muutosta sanotaan rap-
peutumiseksi, tulevaisuus näyttää 
kovin ankealta ja menneisyys pet-
tävän onnelliselta. Osaan muutos-
ta on paras sopeutua. 

Siihen en kuitenkaan aio sopeu-
tua, että Iehmä poikiessaan synnyt-
täisi lehmän. Eräs huomattava päi-
välehti"uudisanturoi" Tsernobylin 
onnettomuuden jälkiseurauksista 
tiiljattain näln: "Kolhoosissa on syn-
tynyt lukuisia epämuodostuneita 
lehmiä ja sikoja. Lehmät ovat toisi-
naan syntyneet ilman päätä ja siat 
ilman silmiä." Päätä ja silmää puut- 

tuu toimittajalta, joka kirjoittaa näin. 
Kun lehmä poikii, syntyy vasikka. 
Eikö tätä peruskoulussa opeteta 
niHle, jotka eivät ole käyneet nave-
tassa? Sika taas porsii, ei siis syn-
nytä sikoja vaan porsaita. 

Tässä näkyi esimerkkejä kielen-
käytön rappeutumisesta. Ilahdut-
tavaa sen sijaan oh, että kaupunki-
laishenkinen Helsingin Sanomat 
osasi haatia tuon saman uutisen 
oikein sanoin, vasikoin ja porsain. 
On surkeaa, ios kielestä katoaa 
sehlainen sana kuin vasikka. Tär-
keä on paitsi sen perusmerkitys 
myös kuvalhinen käyttö merkityk-
sessä 'ilmiantaja'. Vanhempi polvi 
puhui Valpon vasikoista, hiukan 
epäkunnioittavaan sävyyn. Myäs 
teonsanan vasikoida olen tavannut 
merkityksessä 'antaa ilmi'. 

Pysähdyttävä tieto, että Terno-
byhmn lähistöhlä syntyy päättömiä 
vasikoita ja silmättömiä porsaita. 
Kyhiä on jouduttu evakuoimaan. 
Tählaisista asloista kertovissa uuti-
sissa ej saisi ohla tahahhista eikä 
tahatonta komiikkaa. 

Artikkeli on aikaisemmin julkaistu Suomen 
Kuvatehdessä, numerossa 12/1 989. 
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Korotetaanko tunti- 
paikkoja aikuisille? 
Paula Ehrnebo 

Erään suuren yrityksen henkilö-
kuntalehden suomenkielisellä pals-
laila oli seuraava tieto palkankoro-
tuksista: 'Tu ntipalkkoja korotetaan 
80 äyriä aikuisille ja 64 äyriä ahaikäi-
sille työntekijöille." Seuraava mal-
ninta puolestaan on ohlut erään wot-
sinsuomalaisen yhdistyksen pöytä-
kirjassa: "Puheenjohtajaksi kokouk-
sehle valittiln NN ja sihteeriksi MM." 
Lehtitilausten uusimisen alkaan 
saattaa muistua mieleen tilata 
muutama lehti "vuodelle 1990". 

Tämäntapainen ahlatilvin käyttö 
ej ole suomen kielen normien 
mukaista. Sekä Osmo Ikola että 
Terho ltkonen ovat kirjoittaneet sh-
tä kielenhuoltoa käsittelevissä kir-
joissaan ja artikkeleissaan. 

Allatlivi on ulkopaikaHissija, mutta 
varsinaista paikahhisuuttaosohttavien 
käyttötapojen ohehha ahhatiivi hyvin 
usein ilmaisee kenelhe jotakin anne-
taan, sanotaan, kenehle jokin kel-
paa, sopli, on hyödyhhistä jne., sitä 
käytetään toisin sanoen datlivhad-
verblaahina (Ikola, Nykysuomen 
käsikirja). Ahlathivia voidaan ablatii-
vin ohehla käyttää myös alstihavain-
toverbien yhdeydessä (Leino, Hy-
vääsuomea). Esim. Kukkatuoksuu 
hyvälle, kukka tuoksuu hyvä/tä. Täl-
haisissa tapauksissa ahlathivin käyt-
tö ej normaahisti alheuta hankaluuk-
sia. Mutta monet kielenkäyttäjät, 
etenkin ruotsinsuomalaiset, ovat al-
kaneet käyttää ahhathivia muuhhoin-
km. Monta kertaa on hyvin heippo 
todeta, että ruotsin kielen för-pre- 

positio kuultaa rakenteen takaa. Kir-
joittaja el toisin sanoen ole pystynyt 
irtautumaan ruotsinkielisestä raken-
teesta vaan kääntää sen suoraan 
miettimättätuhoksen suomalaisuut-
ta. 

Usein on kyseessä rutiinin puu-
te, kirjoittaja ei tiedä mitä kääntämi-
nen on, mitä kääntäjä saa tehdä ja 
mitä hänen tulee tehdä. Alna el 
kuitenkaan ole lainkaan kyse kään-
tämisestä vaan vapaasta tekstin 
tuottamisesta. Silti näkee kirjoitet-
tavan: "Meilhä on taito ja osaaminen 
hyvähle lopputu loksehle" tal "On kysy-
mys ehintärkeistä Iääkkeistä veren-
vuototautisihle". 

Usein rakenne on heippo korja-
ta. Ensimmäisissä esimerkeissä 
voidaan sanoa: "Aikuisten tuntipaik-
koja korotetaan 80 äyriä ja alaikäis-
ten työnteköiden paikkoja 64 äy-
nä." "Kokouksen puheenjohtajaksi 
valittiin NNja sihteeniksi MM." Leh-
det taas pitälsitihata vuodeksi 1990. 

"Meihhä on taito ja osaaminen hy-
vähhe lopputuhoksehle" on pahvehui-
taan mainostavan yrityksen lehti-
ihmoituksesta. Yritys haluaa ihmei-
sesti sanoa, että sentyöntekijätovat 
erittäin taitavia ja että yrityksen pah-
vehuja käyttämählä asiakas o nnistuu 
aikeissaan varmasti hyvin. Tässä 
tapauksessa ilmoittajan kannattaisi 
kyhhä käyttää jotakin muuta ihmai-
sua, koska hukijan el ole ensi näke-
mähhä heippo ymmärtää, kuinka 
eteviä yrityksen työntekijät todella 
ovat. 
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Virkkeessä "On kysymys elintär-
keistä Iääkkeistä verenvuototauti-
sille" on aflatiivissa oleva paikallis-
sija-attribuutti ja juuri tämä raken-
ne häiritsee, ei niinkään allatiivi si-
nänsä. Virke voidaan korjata sana-
järjestystä muuttamalla: On kysy-
mys verenvuototautisille elintär-
keistä Iääkkeistä. Voidaan käyttää 
myös genetiiviä: On kysymys ve-
renvuototautisten elintärkeistä Iääk-
keistä. 

On myös syytä muistaa, että 
tekijä ilmoitetaan genetiivillä eikä 
allatiivilla lauseissa,joiden kieliopil- 

lisena subjektina on 1. infinitiivin 
lyhyempi muoto ja joiden predikaat-
ti ilmaistaan on-muodon sisältäväl-
lä sanaliitolla on määrä, on pakko, 
on hyvä, on edullista jne. Esim. 
Minun on pakko Iähteä kaupunkiin. 
Minun on vaikea antaa täsmällistä 
vastausta. 

Jokaisen kirjoittajan ja kääntä-
jän kannattaa siis tekstiä tuottaes-
saan miettiä, onko allatiivi sopiva 
sija ruotsin prepositiorakenteiden 
suomenkieliseksi vastineeksi. Tu-
los on monesti parempi, ios vall-
taan jokin muu sija tai rakenne. 

Tennissanoja 
Koonnut Hannele Ennab 

andraserve 
anfallsspel 
avbrott 
avgörande set 
backhand, backhandsslag 
backhandvolley 
bakplan 
bakåtsving 
bana 
banhalva 
baslinje 
blankgame 
blankset 
bo lika Ile 
bollkontroll 
bryta (igenom) 
bäst av fem (tre) set 

cross 
defensivt spel 
disciplinstraif 
domare 

kakkossyöttö, toinen syöttö 
hyökkäyspeli 
keskeytys 
ratkaiseva erä 
rystylyönti 
rystylentolyönti, rystyvolley 
takakenttä 
takaheilahdus 
kenttä 
kenttäpuolisko 
takaraja 
puhdas peli 
puhdas erä 
pallopoika 
pallon haflinta 
murtaa syöttö 
paras viidestä (kolmesta) -järjes- 

telmä 
viistolyönti 
puolustuspeli 
kurinpitorangaistus 
erotuomari 
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domarstol tuomarintuoli 
domslut tuomio 
drive vetolyönti 
dubbel, dubbelspel nelinpeli 
dubbelfel kaksoisvirhe 
dubbelsidlinje nelinpelin sivuraja 
dubbelslag kaksoiskosketus 
döda bollen tappaa pallo 
fel virhe 
final loppuottelu 
fint harhautus 
forehand, forehandsslag kämmenlyönti 
forehandvolley kämmenlentolyönti 
fotarbete jalkatyö 
fotfel jalkavirhe 
fotfeisdomare jalkavirhetuomari 
1 ramplan etukenttä 
fördel etu 

fördel in syöttäjän etu 
fördel ut vastaanottajan etu 

förstaserve ensimmäinen syöttö 
game peli 
gameboll pelipallo 
gammal boll vanha pallo 
ge upp luovuttaa 
grepp ole 
grundslag peruslyönti 
grusplan massakenttä 
gräsplan nurmikenttä 
haiwolley puolilentolyönti, puolivolley 
handikapp tasoitus, tasoituskilpailu 
handtag kädensija 
inbollning alkupallottelu 
individuell tävling henkilökohtainen kilpailu 
inne sisällä 
innebana sisäkenttä 
juniorklass nuorten luokka 
klubbmatch seuraottelu 
korridor käytävä 
kval( if icerings) match karsintaottelu 
kval(ificerings)omgång karsintasarja 
kvartsfinal neljännesvälierä, neljännesfinaali 
lag joukkue 
lagkapten joukkueen kapteeni 
lagspel joukkuepeli 
lagtävling joukkuekilpailu 
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lika tasatilanne, tasan 
femton lika, trettio lika, tasan 15, tasan 30, 
fyrtio lika tasan 40 

linjeboll rajapallo 
linjedomare rajatuomari, linjatuomari 
lobb koholyönti 
lottning arvonta 
match ottelu 
matchboll ottelupallo 
matchdomare ottelutuomari 
medspelare pelitoveri, pelikumppani 
mittlinje keskiviiva 
mittmärke keskimerkki 
mixeddubbel sekanelinpeli 
motspe lare vastu staja, vastapelaaja 
motlagare vastaanottaja 
nät verkko 
nätattack syöksy verkolle 
nätboll verkkoon osunut pallo, verkkopallo 
nätdomare verkkotuomari 
nätkantsboll verkkonauhaan osunut pallo 
nätspel verkkopeli 
nätstolpe verkkopaalu 
offensivt spel hyökkäyspeli 
ogiltig boll mitätön pallo 
omgång kierros 
omspel pallon uudelleen pelaaminen 
overruling tuomion muuttaminen 
passerboll ohituspallo 
passeringsslag ohituslyönti 
plan kenttä 
planhalva kenttäpuolisko 
poäng piste 
poängstraff pisterangaistus 
poängställning pistetilanne 
protest protesti 
protokoll pöytäkirja 
racket maila 
ram kehys 
rankning sijoitus, rankkaus 
rankningslista sijoituslista, rankkauslista 
retur palautus 
seedning pelaajien sijoittaminen ottelu- 

kaavioon 
semifinal välierä, semifinaali 
seniorklass senioriluokka 
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serie 
enkelse rie 
dubbelserie 

serietabell 
serva 
servare 
serve 

felaktig serve 
ogiltig serve 
skuren serve 
överskruvad serve 

se rve bo Il 
servebyte 
serveess 
servegame 
servegenombrott 
servelinje 
servemittlinje 
servemottagare 
serveordning 
serveretu r 
serveruta 

serveruta på backhandssidan 
serveruta på forehandssidan 

servesidlinje 
set 
setboll 
setvinst 
sidbyte 
sidlinje 
singel, singeispel 
singelsidlinje 
skiljegame, tiebreak 
skiljeset 
skruv 

sidskruv 
underskruv 
överskruv 

skära 
smash 
smasha 
speaker 
speiplan 
stoppboll 
stå ming 
tennisplan  

sarja 
yksinkertainen sarja 
kaksinkertainen sarja 

sarjataulukko 
syöttää 
syöttäjä 
syöttö 

virheellinen, väärä syÖttÖ 
mitätön syöttÖ 
sivukierresyöttö 
yläkierresyöttö 

syöttöpallo 
syöttövuoron vaihto 
läpisyöttö, "ässä" 
syöttövuoro 
syötön murto, murtaminen 
syöttöviiva, -raja 
syöttökeskiraja 
syötön vastaanottaja 
syöttöjärjestys 
syötönpalautus 
syöftöruutu 

rystyruutu, kakkosruutu 
kämmenruutu, ykkösruutu 

syöttösivuraja 
erä 
eräpallo 
erävoitto 
puoltenvaihto 
sivuraja 
kaksinpeli 
kaksinpelin sivuraja 
katkaisupeli 
ratkaiseva erä 
kierre 

sivukierre 
alakierre 
yläkierre 

leikata 
iskulyönti 
lyödä iskulyönti 
kuuluttaja 
pelikenttä 
pysäytyspal lo 
pelitilanne 
tenniskenttä 
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tennistävling tenniskilpailu 
intern t. sisäinen 1. 
internationell t. kansainvälinen 1. 
lokal t. paikallinen t. 
nationell t. kansallinen t. 

tiebreak, skiljegame katkaisupeli 
tillsägelse huomautus 
turnering turnaus 
två bollar! kaksi syöttöä! 
tävlingskommitlé kilpailutoimikunta 
tävlingsledare kilpailujen johtaja 
tävlingsspelare kilpapelaaja 
underlag pelialusta 
uppvisningsmatch näytöspeli, -ottelu 
ute ulkona 
utebana ulkokenttä 
utgångsställning valmiusasento 
vandringspris kiertopalkinto 
varning varoitus 
veteranklass veteraaniluokka 
vila lepotauko 
volley, volleyslag lentolyönti 
volleyspel lentopeli 
waik over, wo luovutusvoitto 
åskådare katsoja 
åskådarläktare katsomo 
åttondelsfinal kahdeksasosavälierä 
överdomare ylituomari 

Lähteet: 
Regler och tävlingsbestämmelser för tennis, Svenska Tennisförbundet, Malmö 1980. 
Jones, C. M. - Buxton, A., Börja med tennis, Stockholm 1976. 
Tennisboken, utgiven i samarbete med Svenska Tennisförbundet; Sten Heyman, Stock- 
holm 1981. 
Urhellutieto, toim. Hannu Teider ja Risto Nieminen, Helsinki 1983. 
Nenonen, A., Nykytennis, Helsinki 1980. 
Sulonen, K. - Leikkola U., Urheilusanakirja, Porvoo 1952. 
Wuolio, J., Pallopelit, Liikuntaoppaat 1, Helsinki 1984. 
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Soslaalialan sanoja 

akt 
allmän advokatbyrå 
allmän folkpension 
allmän försäkring 

- lag om allmän försäkring, AFL 

allmän försäkringskassa 
allmän handling 
allmänläkare 

allmän pension 
allmän pensionsförsäkring 
allmän pensionsålder 
allmänpraktiserande läkare 
allmän rättshjälp 
allmän sjukförsäkring 
allmänt barnbidrag 
allmän tilläggspension, ATP 
andrahandslägenhet 

anknytning 
anknytningsinvandring 
anmälningsdag 
anmälningsskyldighet 

anpassningsbidrag 
anpassningsgrupp 
anskaffningsbidrag 
ansluten 

- till försäkringskassan ansluten 
läkare 

anstalt 
anstaitsvård 
anstånd 

- söka anstånd 
ansökan 
antagandepoäng 
anvisa 
arbetsbok 
arbetsfri dag 
arbetsfri inkomst 
arbetsfö r 

- betingat arbetsför  

asiakirja(vihko) 
yleinen asianajotoimisto 
yleinen kansaneläke 
yleinen vakuutus 

- laki yleisestä vakuutuk- 
sesta 

yleinen vakuutuskassa 
yleinen asiakirja 
yleislääketieteen erikoislääkäri, 

yleislääkäri 
yleinen eläke 
yleinen eläkevakuutus 
yleinen eläkeikä 
yleislääkäri 
yleinen oikeusapu 
yleinen sairausvakuutus 
yleinen lapsilisä 
yleinen lisäeläke 
päävuokralaiselta vuokrattu huo- 

neisto 
side, siteet; alanumero 
sidosmaahanmuutto 
ilmoituspäivä 
ilmoitus-; ilmoittautumisvelvol- 

lisuus 
sopeuttamisavustus 
sopeutusryhmä 
hankinta-avustus 
Ilittynyt 

- vakuutuskassaan liittynyt 
lääkäri 

laitos 
laitoshoito 
lykkäys(aika) 

- anoa lykkäystä 
hakemus, anomus 
arviopiste 
osoittaa, näyttää; neuvoa 
työki rja 
vapaapäivä 
työhön perustumaton tulo 
työkykyinen, -kuntoinen 

- työrajoitteinen 

12 	Kkliisti 311989 



- partiellt arbetsför - osittain työkykyinen, vajaa- 
työkykyinen 

- 1 arbetsför ålder - työikäinen 
arbetsförmedling, Af työnvälitys(toimisto) 
arbetsförmåga työkyky 

- nedsatt arbetsförmåga - alentunut työkyky 
arbetsförtjänst työansio, -tulo 

- förlorad arbetsförtjänst - ansionmenetys 
- årlig arbetsförtjänst - vuosityöansio 

arbetsinkomst työtulo 
arbetslöshetsersättning työttömyyskorvaus 
Arbetsmarknadsförsäkringar, AMF Työmarkkinavakuutukset 
arbetsmarknadsinstitut, AMI työmarkkinainstituutti 
arbetsmarknadsstöd työmarkkinatuki 

- kontant arbetsmarknadsstöd, KAS - käteinen työmarkkinatuki 
arbetsmarknadsundervisning, AM U työmarkkinakoulutus 
arbetsoförmäga työkyvyttömyys 

- partiell arbetsoförmåga - osittainen työkyvyttömyys 
arbetsoförmögen työkyvytön 
arbetsprövning työkokeilu 
arbetssjukdom ammattitauti, työperäinen 

sairaus 
arbetsskada työvahinko 
arbetsskadeförsäkring työvahinkovakuutus 
arbetstekniska hjälpmedel työtekniset apuvälineet 
arbetsterapi työterapia 
arbetstidsförkortning työajan lyhentäminen, lyhen- 

nys 
arbetstillstånd työlupa 
arbetsträning työhönvalmennus 
arvslott perintöosa 
arvsrätt perimisoikeus 
asocial epäsosiaalinen, asosiaalinen 
assistent assistentti; avustaja 
asyl turvapaikka 
ATP, allmän tilläggspension yleinen lisäeläke 
avbytare lomittaja 
avgiftsbelagd maksullinen 
avgiftsgrundande inkomst maksun perusteena oleva tulo 
avgiftsunderlag maksun peruste 
avgångsbidrag, AGB eroraha 
avgångsersättning, AGE erokorvaus 
avgångsvederlag eroraha 
avhysa häätää 
avlösare vuorottaja 
avregistrera poistaa rekisteristä 
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avslag 

avslå 
avtaisförsäkring 
avtalsgrupplivförsäkring, AGL 

avtalsgruppsjukförsäkring, AGS 

avvisa 

- awisa ett anbud 
- awisa ett mål 

avvisning  

hylkäävä, kielteinen päätös; 
kielteinen vastaus 
hylätä, torjua, evätä 
sopimuksenvarainen vakuutus 
sopimuksenvarainen ryhmä- 

henkivakuutus 
sopimuksenvarainen ryhmäsai- 

rausvakuutus 
hylätä, torjua; käännyttää 

maasta 
- hylätä tarjous 
- jättää asia t. juttu tutkimatta 

maasta käännyttäminen 
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Kortfattat om innehållet 

S. 3-4 	Fil, dr Matti Punttila, specialforskare vid Forskningscentralen 
förde inhemska språken, skriver om lyckade och misslyckade 
metaforer. Han konstaterar att en lyckad metafor kan pigga 
upp en tråkig text. Men när man använder metaforer måste 
man se till att det inte uppstår någon störande konflikt mellan 
metaforen och det som skall beskrivas. Med exempel från bl.a. 
tidningsrubriker visar han hur en misslyckad kombinering av 
olika språkliga bilder kan leda till klumpiga och ofta också till 
mycket komiska effekter. 

S. 	5 	Vi är allmänt oroade över språkets förfall, skriverfil. kand. Esko 
Koivusalo, byråchef för språkbyrån vid Forskningscentralen 
för de inhemska språken och Sverigefinska språknämndens 
viceordförande. Många skiljer dock inte på vad som är naturlig 
utveckling och vad som är verkligt förfall ispråket. En del avför-
ändringarna i språkbruket måste man nog anpassa sig till. Men 
man skall inte anpassa sig till att korföder,  kor, skriver Esko Koi-
vusalo och hänvisar till en nyhetstext angående missbildning-
ar som drabbat kreaturen i närheten av Tjernobyl. Det vore 
beklagligt om ett sådant ord som kalv skulle försvinna ur 
språket. 

S. 6-7 	Paula Ehrnebo skriver om finskans allativ och särskilt om det 
felaktiga bruket av allativ som ofta förekommer i översättning-
ar av svenska prepositionsuttryck. 

S. 7-1 1 	En svensk-finsk tennisordlista sammanställd av Hannele 
Ennab. 

S.12-14 	Ett urval ord inom det sociala området som behandlats av ar- 
betsgruppen samt finska översättningsrekommendationer. 
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KIELIVIESTI 1981 - 1988 

150 kruunua 
Nyt voit ostaa Kieliviestin vanhat numerot todella 
edullisesti. 

Paket issa ovat siis mm. sanastonumerommeja muut 
erikoisnumeromme. 

Postikulut sisältyvät hintaan. 

Paketin vol yksinkertaisimmin tilata maksamalla 150 
kruunua Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan posti-
sllrtotilile 568664-7. 

Muista kirjoittaa tilillepanokorttiin nimesi ja osoitteesi. 
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1 	UIII.Il Il 

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen osoite on 

SÖrnäisten rantatie 25 
00500 HELSINKI 

Puhelinnumerot: 

KIELITOIMISTO 
neuvonta 701 4991 
Kielikello 731 5222 
MaksuHinen palvelu 

virkakielen huolto 701 9475 
koulutus 731 5225 
tekstien tarkistus 731 5227 

NIMITOIMISTO 701 9365 
RUOTSIN KIELEN TOIMISTO 701 3484 
MURRETOIMISTO 731 5272 
SUKUKIELTEN TOIMISTO 731 5265 
HALLINTOTOIMISTO 731 5202 
TEKN IIKAN SANASTOKESKUS 738 831 
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Kl ELI VI ESTI 
Ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti 
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