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Puolueet 
Pohjoismåden 
parlamenteissa 

Nord 1990:14 

Makaamall8 15 kr oheisella ti1i11opanokorti11, 

saat Pohjoismaiden neuvoston julkaisun Puolueet 

Pohjoismaiden parlanienteissa. Siinä esite11n 

no yli 50 puoluetta, joilla on edustajansa 

j ossakin Pohjoismaiden kahdeksasta kansanedus-

tuslaitoksesta. Nyös parlamentit, Pohjoismaiden 

neuvosto ja ministerineuvosto esite11än 

lyhyesti. 

Muista kirjoittaa nimesi ja osoitteesi 

korttiin! 

Ystv11isifl terveisin 

POHJOISMAIDEN NEUVOSTO 
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Suomen kielen sukulaisten 
nimityksistä 
Kirsti Aapala 

Artikkelin kirjoittaja fiL kand. Kirsti Aapala on 
Suomen murteiden sanakirjan toimittaja. 
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Suuret perheet ovat olleet ylei-
siä Suomessa pitkälle tämän vuosi-
sadan puolelle asti. TavaUlsta oh 
etenkin maaseudulla, että poika nai-
misiln mentyään jäi perheineen 
ehämään samaan talouteen van-
hempiensa kanssa. Joskus perheel-
hisiä veljeksiä saattol olla samassa 
taloudessa useitakin. Harvinaisem-
paa ja paikoin jossain määrin hal-
veksittuakin oli sen sijaan, jostuore 
aviomies muutti vaimonsa kotiln 
kotivävyksi. Vanhastaan suurper-
heitä on ollut runsaasti etenkin 
Laatokan Karjalassa sekä Keski- ja 
Pohjois-Pohjanmaahla. Suurperhei-
den tuottamaa työvoimaa onkin 
tarvittu harjoitettaessa esim. kaski-
viljelyä, karjanhoitoa, tervanpolttoa 
tal metsätyätä. Elinkeinoelämän 
muututtua ratkaisevasti 1 800-luvun 
jälkipuoliskolla alkoivatsuurperheet 
vähitehlen hävitä. Kehitys on heijas-
tunut myös sukulaisten nimitysten 
käyttöön: mitä kaukaisemmista 
sukulaisista on kyse, sitä harvem-
min nimityksiä enää käytetään ja 
sitä vähemmän niitä tunnetaan. 

Sukulaisten nimitykset kuuluvat 
kuitenkin edelleen jokapälvälsen 
elämän perussanastoon. Monet 
niistä ovat perälsin jo 5000 - 6000 
vuoden takaa uralilaiselta tal suo-
malais-ugrilaiselta kaudelta. Suo-
men kielen vanhimpaan sanasto-
kerrostumaan kuuluu isä, jolle löy-
tyy vastineita samojedista asti. Aiti  

sen sijaan on vanha germaaninen 
lama. Kielessä on toki ikivanha 
omaperälnen äldin nimitys emä, 
mutta se merkitsee nykykielessä 
lähinnä 'naaraseläintä, jofla on yksi 
tal useampia poikasia'. (SKES.) 
Yleiskielisten nimitysten ohella löy-
tyy murteista ja puhekielestä varsin 
paljon muita vanhempien puhutte-
lusanoja, joita etenkin nuoret vilje-
levät tavoitehlessaan huoletonta ja 
välinpitämätöntä puhetapaa. Tällai-
sia ovat esim. faija, fatsf, iskä; emo, 
mude, mutsi, äiskä. 

Mies merkitsee paitsi yleensä 
'miestä' myös suppeammin 'avio-
miestä'. Sana 011 pitkään alkuperäl-
tään epäselvä, mutta äskettäin 
Jorma Koivulehto on esittänyt, että 
kyseessä olisi indoeurooppalainen 
tal esigermaaninen lainasana 
(1988, 285 alav. 6). Vaimo-sanan 
vastmneetlapissaja mordvassataas 
merkitsevät 'sydäntä', 'henkeä' ja 
'hengitystä'. Merkityksenkehitys 
hienee ohlut: 'sydän' - 'sydämessä 
asuva sielu' - 'vaimo' (hellittelysa-
nana). (UEW 809.) On hyvin taval-
lista, että yleiskiehinen puohison 
nimitys korvataan jokapäiväisessä 
puheessa jollakin tilapäisemmäuä 
tai arkisemmafla itmauksella. Ym-
päristö on voinut vaikuttaa siihen, 
että el ole pidetty sovellaana osoit-
taa kiintymystä aviopuohisoaan 
kohtaan. Tällöln on tarvittu erilaisia 
kiertoilmauksia, sillä jopa yleiskie- 
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len mies ja vaimo ovat tuntuneet 
11jan arvokkailta. Toisaalta näitä, 
joskus karkeahkoiltakin kuulosta-
via ilmauksia käytettäessä on myös 
pyritty tavoittelemaan jonkinlaista 
leikitlisyyttä. Tällaisia aviopuolison 
nimityksiä löytyy kansankielestä 
hyvin runsaasti, mainittakoon ta-
vallisimpina vaikkapa ukko, äijä, 
akka, eukko, muija. 

Sukulaisnimistöä koskevassa 
tutkimuksessaan (1952) R. E. Nirvi 
on kiinnittänyt huomiota siihen, että 
läheisillä sukulaisilla on kansankie-
lessä runsaasti nimityksiä. Normaa-
linimityksen käyttäminen esimerkik-
si omasta sisaresta on tuntunut 11jan 
juhlavaltaja nhintuttavallisetilmauk-
set, kuten slangin sanoja muistutta-
yat muodostelmat, ovat olleet tar-
peen. Sen sijaan perhepilriln kuulu-
mattomien sukulaisuussuhdetta on 
yleensä ilmaistu ns. normaalinimi-
tyksellä. 

Vanhaan suomalais-ugrilaiselta 
kaudelta peräisin olevaan sanas-
toon kuuluu suomen sana poika. 
Ruotsin pojke on ilmeisesti lainaa 
suomesta. Tytäron puolestaan balt-
tilaista Iähtöä. Siitä muodostettu tyt-
tö on tullut kirjakieleen vasta 1800-
luvun kuluessa. (Häkkinen 1987.) 
Baitti laisperäinen on myös sisar. 
VeIi-sana on omaperäinen ja sille 
löytyy vastineita paitsi itämerensuo-
malaisista kielistä myös lapista. 
Edellä käsitellyistä sanoista tava-
taan puhekielessä ja murteissa 
lukuisia hellitteleviä muunnelmia. 
Tällaisia ovat mm. poitsu, poju;tytti, 
tytty; sisko, siso, sirkku, siukku; vello, 
veikka, veikko, vello. (SKES; 
SMSA.) Eräät näistä muunnelmista 
eslintyvät myös erisniminä. 

Isovanhempien yleiskielisinä  

nimityksinä pidetään alnakin 
seuraavia: isänisä, äidinisä, isoisä, 
ukki, vaari, isänäiti. äidinäiti, isoäiti 
ja mummo. Murteissa isovanhem-
pien nimityksiä on huomattavasti 
enemmän. (Isovanhempien nimityk-
siä suomen murteissa on äskettäln 
laajemmin käsitellyt MailaVehmas-
koski Kielikellon numerossa 3! 
1989.) Ukki on alkuaan lastenkieli-
nen, lähinnä Savossa, Kainuussa 
ja Peräpohjolassa käytetty johdos 
vanhasta omaperäisestä isoisän 
nimityksestä ukko. /so-alkuisten 
nimitysten mallina ovat olleet ruot-
sin storfarfarja stormormcr. Monet 
isovanhempien ni mityksistä ovat-
kin lainaa ruotsista. Näitä ovat vaari 
(vrt. ruotsin far 'isa'), mummo 
(mumma, mummi, mummu) (lainaa 
ruotsin mormor-sanan lastenkieli-
sistä äännevarianteista) sekä mur-
teissa varsin laajalevikkiset pappa, 
mamma ja muori(vrt. ruotsin moi). 
Isän ja äidin nimitykset muuttuivat 
isovanhempien nimityksiksi Nirvin 
mukaan siten, että perheen lapset 
rupesivat puhuttelemaan isovan-
hempiaan samoin kuin kuulivat 
omien vanhempiensa näitä puhut-
televan. Muutamat vanhat omape-
räiset isovanhempien nimitykset 
(ukko, äijä, ämmä) ovat joutuneet 
aikojen kuluessa siirtymään edellä 
mainittujen uudempien lainasanail-
mausten tieltä. Vanhoille puhutte-
lunimityksifle kehittyi halventaviatai 
väheksyviä sivu merkityksiä ja niin 
alettiin suosia muualta kuultuja, sä-
vyltään neutraalimpeja ilmauksia. 
Nimityksetovat lisäksi voineet vaih-
della sen mukaan, onko puhuteltu 
suoraan kyseistä henkilöä val onko 
puhuttu tästä jollekin kolmannelle. 
(Nirvi 1952; SKES.) 

Setä 'isän veli' kuuluu vanhaan 
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uralitaisperälseen sanastoon. Kes-
ki-PohjanmaaUa se tarkoittaa myös 
'äidin veljeä'; eno et ole ollut sieIIä 
vanhastaan käytössä. (SMSA.) Eno 
'äldin veli' on ikivanhan suurta 
merkitsevän enä-adjektiivinjohdos. 
Eno lienee slis alkuaan merkinnyt 
suurempaa tal vanhempaa olentoa 
ja se on sittemmin vaklintunut ky-
seisen miespuolisen sukulaisen 
nimitykseksi. (UEW 74.) 'Isän ja 
äldin sisarta' merkitsee täti, jolle 
löytyy varmoja vastineita muista 
itämerensuomalaisista kielistä 
(SKES). - Setä-ja täti-sanojakäyte-
tään yleisesti myös muulloin tar-
koittamassa vanhempaa henkilöä 
kuin puhuteltava tal puhuja. 

Yleiskielen nimitys serkku ' isän 
t. äldin veljen- t. sisarenlapsi' on il-
meisesti sekamuodoste sanoista 
sirkku 'sisar' ja seukku 'serkku'. 
Seukku on Nirvin mukaan johdettu 
setä-sanasta (Nirvi 1950). Sitä on 
vanhastaan käytetty serkun nimi-
tyksenä Laatokan pohjoispuolella 
ja Pohjois-Karjalassa. Usein on ol-
lut tarve tehdä ero myös serkkujen 
ja pikkuserkkujen eli serkusten 
lapsien välillä. Tällöln on puhuttu 
esimerkiksi ensimmäisistä ja toisis-
ta serkuista tal pääserkuista ja pik-
kuserkuista. Kansankielessä tun-
netaan lisäksi muutamia muita serk-
kujen nimityksiä. Balttilaislähtöinen 
nepaa (nepain, nepo, nepu) on 
levikiltään lähinnä pohjoissuoma-
lainen, kun alkuperältään oma-
perälsen orpanan ydinaluetta sen 
sijaan on ollut Varsinais-Suomi, 
Satakuntaja Pohjois-Häme. Nepaa 
ja orpana ovat voineet laajeta mer-
kitykseltään tarkoittamaan myös 
muita sukulaisia. Ruotsista lainattua 
kusi(i)nia on käytetty sekä eteläl-
sellä rannikkoseudulla että Perä- 

meren rannikolla. (SMSA.) - Serk-
kua on alettu käyttää kirjakielessä 
aktilvisesti vasta viime vuosisadan 
puolivälistä lähtien. Sitä ennen 
puhuttiln esimerkiksi laki-teksteissä 
nepaisista ja orpanoista. (Nirvi 
1950.) 

Puotison vanhempien, appivan-
hempien, nimitykset appi 'puolison 
isä' ja anoppi 'puolison älti' ovat 
edelleen yleisesti käytössä. Ne 
kuu luvat ikivanhaan omape rälseen 
sanastoon. Samoin hyvin vanhaa 
perintöä ovat pojan vaimon ja tyttä-
ren miehen nimitykset miniä ja vävy. 
(SKES.) Kansankielessä ej kulten-
kaan ole ollut soveliasta käyttää 
ilmauksia appi ja anoppialnakaan 
asianomaisen kuullen. Heitä puhu-
teltaessa käytettiin joko van hempia 
tal isovanhempia tarkoittavia nimi-
tyksiä. (Nirvi 1952.) 

ltämerensuomalainen lanko 
merkitsee yleiskielessä 'puolison 
veljeä' t. 'sisaren (t. puolison sisa-
ren) miestä'. Etupäässä vanhasta 
kansanrunoudesta ovat tuttuja kyty 
'miehen veli' ja nato 'miehen sisar', 
joistajälkimmälnen kuuluu vanhim-
paan omaperälseen 1. uralitaiseen 
sanastokerrostumaan. 'Puolison 
sisarta t. veljen (t. puolison veljen) 
vaimoa' tarkoittavalla kälyllä on 
varmoja vastineita permilätskielis-
sä asti. (SK ES.) 

Appivanhempia, miniää ja vä-
vyä lukuun ottamatta on aviolliton 
kautta sukulaisiksi tulleiden kutsu-
minen erityisitlä nimityksillä käynyt 
suurperheiden häviämisen myötä 
nykykielessä yhä harvinaisemmak-
si. Toisaalta kansankielessä puoli-
son sisaren tal veljen tal sisarusten 
puolisoiden erityisnimitysten pää-
asiallisinta eslintymisatuetta on van- 
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hastaan ollutkin rajan taakse jäänyt 
Laatokan Karjala. Muualla maassa 
on langon, kälyn, nadon ja kydyn 
sijasta ollut tavallisempaa käyttää 

joko pu hutellu n ristimänimeä tai 
puhua esim. veljen vaimosta tal 
miehen sisaresta. 

Lähteet: 

Häkkinen, Kaisa 1987: Etymologinen sariakirja. Nykysuomen sariakirja 6. Porvoo. 
Koivulehto, Jorma 1988: ldg. Laryngale unddie finnisch-ugrische Evidenz. Die Laryngaltheo-
rie und die Rekonstruktion des indogermanischen Laut- und Formensystems. Toim. Alfred 
Bammesberger. Heidelberg. 
Nirvi, R. E. 1950: Serkku. Kalevalaseuran vuosikirja 30. Porvoo. 
Nirvi, R. E. 1952: Synonyymitutkimuksia sukulaisnimistöri ala/ta. Suomi 106:1. Helsinki. 
SKFS = Suomen kielen etymologinen sanakirja 1 - VI. Helsinki 1955- 1978. 
SMSA = Suomen murteiden sana-arkisto. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Helsinki. 
UEW = Uralisches etymologisches Wörterbuch. Lieferung 1, 7. Wiesbaden 1986, 1988. 
Vehmaskoski, Maila 1989: Aijät ja ämmät, vaarit ja muorit. lsovanhempien nimitykset 
suomen murteissa. Kielikello 3/1 989. 

Sukulaissanoja 
anoppi svärmor 
appi svärfar 
eno morbror 
isä far, pappa 
isoisä farfar, morfar 
isoäiti farmor, mormor 
käly svägerska 
lanko svåger 
lapsenlapsi barnbarn 
mies (aviomies) man, make 
miniä svärdotter 
pikkuserkku sysslirlg 
poika son 
pojanpoika sonson 
pojantytär sondotter 
puoliso maka, make 
rouva fru 
serkku kusin 
setä farbror 
sisar, sisko syster 
sisarenpoika systerson 
sisarentytär systerdotter 
sisarus syskon 
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tyttärenpoika dotterson 
tyttärentytär dotterdotter 
tytär dotter 
täti faster, moster 
vaimo hustru, maka, fru 
veli bror 
veljenpoika brorsson 
veljentytär brorsdotter 
vävy svärson, måg 
äiti mor, mamma 

Ulkomailta 
Annell Räikkälä 

Fil. maist. Annell Räikkälä on Kofimaisten kielten 
tutkimuskeskuksen kielifoimiston erikoistutkija. 
Artikkeli on aikaisemmin julkaistu Suomen 
Sanoma -lehden numerossa 4-5/87. 

Puhuessamme vieraista maista 
paikannamme tiedot tavallisesti 
pelkästään nimien avulla. Peruste-
emattakin on setvää, että nimen 
pitäisi tuoda jokaisen kuulijan ja 
tukijan mieleen sama tietty paikka. 

Joistakin paikoista käytetään 
samassakin mielessä kahta tai 
useaa eri nimeä, esimerkiksi Istan-
bulia tarkoittaessaan moni voi pu-
hua vielä Konstantinopolista. Mo-
nista paikannimistä on eri kielissä 
käytössä eri muunnos. Sama kau-
punki, josta suomessa käytetään 
nimeä Geneve, tunnetaan ranskas-
sa nimellä Genéve, italiassa Ginev-
ra ja saksassa Genf. On tärkeää, 
että vahtsemme näistä vaihtoeh-
doista juuni sen, joka käyttämäs- 

sämme kielessä ehdottomasti tuo 
mieteen oikean paikan. 

Toisensuuntainen putma on se, 
että nimen tarkoittama alue saattaa 
vaihdetia Iaajuudeltaan. Esimerkik-
si Biskajantahden saksankietinen 
nimi Golf von Biskaya, espanjan-
kieknen nimi Golfo de Vizcaya ja 
ranskankielinen nimi Go/fe de Gas-
cognekattavaterisuuruisen alueen. 

Vaihtelevista nimityksistä on tie-
donvälityksessä paljon hankaluuk-
sia. Niitä ovat maantieteilijät yrittä-
fleet ratkoajo 1800-luvulta Iähtien. 
Tärkeä yleisohje on Yhdistyneiden 
kansakuntien talous- ja sosiaalineu-
voston 1967 järjestämän paikan-
nimien normaalistamiskonferenssin 
suositus: paikannimiä on kaikissa 
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kielissä käytettävä mahdollisuuk-
sien mukaan sima muodossa, jos-
sa nhitä käytetään nimen osoitta-
malta paikaHa. Perlaatteiden nou-
dattamiseksi on välttämätöntä saa-
da eri puolilta maailmaa paikallis-
kielillä laadittuja nimiluetteloita. Nu-
ta laaditaankin parhaullaan monis-
sa maissa. Käytännössätämä mer-
kinnee englannin ortogratian ny-
kyään vahvan vaikutuksen vähe-
nemistä. 

Sovinnaisnimet 
Eri kieliin - suomeenkin - on aiko-

jen kuluessa mukautunut suuri 
joukko ulkomaisia paikannimiä, joi-
ta tu ntu isi epätarkoituksenmukal-
selta palauttaa alkuperäisasuun, 
esim. Lontoo (London), Tukholma 
(Stockholm), Hampuri (Hamburg). 
Tällaisia mukautuneita nimiä on 
ruvettu sanomaan sovinnaisnimik-
si. Mainittu YK:n suositus merkit-
see sitä, että uusia sovinnaisnimiä 
ei pitälsi muodostaa kieleen. 

Kansainvälisistä menialueista 
käytetään sovinnaisnimiä. Se mikä 
suomeksi on Itämeri, on viroksi Lää-
nemeri (= Länsimeri), latviaksi Bal-
tijas Jura, liettuaksi BaltUos  Jura, 
puolaksi Baltyk, ruotsiksi Ostersjön, 
saksaksi Ostsee, tanskaksi østersø 
ja venäjäksi Baltijskoje more. Jokin 
useista vaihtoehdoista on valittava 
myös sellaisen paikan nimeksi, 
jonka tarkoittama paikka kuuluu 
usean eri kielen a!ueeseen. Suo-
messa Tonavaksi kutsuttu joki kul-
kee monen maan läpi, ja sitä kutsu-
taan siten monella paikallisella 
kielellä: Donau, Dunav, Dunarea, 
Dunaj, Dunai', Duna. 

Vakiintuneita sovinnaisnimiä on 
syytä käyttää, muuten viesti ei mene 
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periHe. Jos joku lehti erehtyy ruot-
sista kääntämissään uutisissa 
puhumaan Oresundista, eivät kaik-
kl lukijat osaa yhdistää sitä Juutin-
raumaan. Uutistekstin laatija vie 
lukijansa harhaan puhuessaan Vis-
lajoesta puolan Wis/antalenglannin 
Vistulan mukaan; maantieteen 
oppikirjoissa tuota jokea sanotaan 
Veikseliksi. Edelleen meillä tun-
netaan Hiidenmaa, ei Dago, ja Saa-
renmaa, ei Osel. Meillä käytetään 
nimeä Firenze, ei Florens eikä Flo-
rence, samoin käytetään nimeä To-
rino, ei ranskan, saksan ja englan-
fin mukaista nimeä Tunn. Suomeen 
on vakiintunut nimi Vienanmenisil-
bin, kun venäjässä on Beloje More, 
englannissa White Sea, ruotsissa 
Vita havet; nimeä ei slis pitäisi 
kääntää Valkoiseksi mereksi, nhin 
kuin joskus näkyy tehdyn. 

Yksikielisten atueiden yhdyspai-
kannimistä suomennetaan selittä-
va osa, esimerkiksi Bodenjärvi, 
Bahamasaaret, Persianlahti, Ural-
vuoref, Punainenmer Uusi-Guinea. 

Sitaatti lai nat 
Valtaosaltaan nimet ovat en 

kielissä samansuuntaisia, juuri al-
kuperäkielen mukaisia. Kirjoitusa-
sussakin annetaan etusija alkukie-
len kinjoitusjänjestelmälle, esim. Ant-
werpen (ei Antverpen), Göteborg 
(ei Göötepori), Malawi(ei Malavi)ja 
Transilvania (ei Transsylvania). 

Eräillä Ruotsin ja Norjan alueilla 
on vanhastaan suomenkielisiä 
asukkaita ja niin myös suomalaista 
nimistöä. Suomenkielisessätekstis-
sä on syytä käyttää ruotsinkielisten 
nimien sijasta nimiä Haaparanta (ei 
Haparanda), Kaaresuvanto ( ei 
Karesuando), Luulaja (ei Luleå) ja 



Uumaja(ei Umeå). Norjalaisalueel-
ta taas olisi syytä käyttää suomen-
kielisiä nimiä ainakin seuraavista 
tunnetuista paikoista: Ruija (ej 
Finnmark), Jyykeä(ei Lyngen), Kau-
tokeino (ej Koutokeino), Näätämö 
(ej Neiden), Pulmanki(ei Polmak), 
Teno (el Tana) ja Tromssa (ej Trom-
sö). Viime vuosina Suomessakin 
tutuksi tullut Pohjois-Norjan joki on 
nimeltään norjaksi Alfa ja suomeksi 
vanhastaan Alattio. Norjankielinen 
nimi on tässä tapauksessa hyvin 
paikallaan suomenkielisessäkin 
tekstissä, koska se sopii hyvin 
suomen äännejärjestelmään ja tol-
saalta paikka hyvin nopeasti tull 
tutuksi juuri norjankielisellä nimel-
lään. 

Erisnimi val yleisnimi 
Erisnimien (proprien) ja yleisni-

mien (appellatlivien) raja on usein 
häilyvä. Kirjoittaja tämän tu ntee: 
usein jää pohtimaan, pitäisikö käyt-
tää isoa val pientä alkukirjainta. 
Erisnimen luonteisia ovat jokseen-
kin selvästi esimerkiksi Lähi-itä ja 
Kaukoitä, samoin Peräpohjola ja 
Länsipohja. Vähän lähempänä 
yleisnimiä mutta vielä erisnimiksi 
laskettavia ovat Pohjoiskalottija Ka-
lottialue. Valtioryhmittymiksi luon-
nehdittavat sanat taas ovat yleisni-
miä, esimerkiksi arabimaat, ak- 

selivallat, Iiittoutuneet, itäblokki ja 
länsiblokki. Sana Pohjoismaat on 
hankala sijoittaa kirjoitusjärjestel-
mään. Silloin kun se tarkoittaa 
Skandinavian maiden ja Suomen 
aluetta, se on selvästi paikannimi. 
Silloin taas kun tarkoitetaan yleen-
sä pohjoisessa olevia malta tal eril-
lisiä Skandinavian malta, on puhe 
yleisnimestä ja kirjoituksessa on 
pieni alkukirjain. 

Sellaisissa nimissä, joiden alkuo-
sana on etelä, itä, keski, sisä, man-
ner jne. ja jälkiosana paikannimi, 
tuntuvat kirjoittajat olevan tavallista 
epävarmempia. Aikaisemmin kie-
lioppaat kehottivat aloittamaan isol-
laalkukirjaimella näistävaintarkka-
rajaisten paikkojen nimet. Ohje on 
epämääräisyydessään huono so-
vellettavaksi. Nykyään nälden ni-
mien kirjoitukseen suositetaan 
seuraavaa jakoa: ios kysymykses-
sä on lainkaan paikannimi, ios se 
sils voidaan luonnehtia kartan avul-
la, käytetään isoa alkukirjainta, 
olkoon alueen tarkoittama paikka 
tarkkarajainen tal el, esimerkiksi 
Etelä-Afrikka, Keski-Aasia, Sisä-
Kiina, Manner-Eurooppa, Manner-
Kiina. Pienellä kirjaimella sen si-
jaan aloitetaan sellaiset pelkästään 
Iuonnehtivat nimet kuin loma-Suo-
m matkailu-Suomi ja teollisuus-
Suomi. 
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Ruotsin maakuntakivet 
Koonnut Hannele Ennab 

Ruotsissa on kullekin maakun-
nalle valittu oma maakuntakivensä. 
Seuraavassa listassa on lueteltu 
kaikki 25 maakuntakiveä suomen-
kielisine vastineineen. 

Ruotsin maakuntakukista on 
luettelo Kieliviestin numerossa 4/ 
1986 ja maakuntaeläimistä Kieli- 

viestissä 1/1 988. 
Kiitämme Helsingin yliopiston 

geologian laitoksen apulaisprofes-
sona Jorma Siivolaa siitä asiantun-
tija-avusta, jota saimme etsiessäm-
me kivien suomenkielisiä vastinei-
ta. 

Blekinge kustgnejs rannikkogneissi 
Bohuslän bohusgranit bohusingraniitti 
Dalsianti kvartsit kvartsiitti 
Gotlanti hobu rgskalksten hobu rginkalkkikivi 
Gästriklanti gävlesandsten gävlenhiekkakivi 
Hallanti charnockit charnockiitti 
Hälsinglanti dellenit delleniitti 
Härjedalen ögongnejs silmägneissi 
ltä-Götanmaa kolmårdsmarmor kolmårdeninmarmori 
Jämtlanti täljsten vuolukivi 
Lappi apatitjärnmalm apatiittirautamalmi 
Länsi-Götanmaa platådiabas laakiodiabaasi 
Medelpad alnöit alnöiitti 
Norrbotten gabbro gabro 
Närke dolomitermarmor dolomiittimarmori 
Skåne flinta piikivi 
Smålanti växjögran it växjöng ranhitti 
Södermanlanti granatådergnejs granaattisuonigneissi 
Taalainmaa dalaporfyr taalainmaanporfyyri 
Upplanti hälleflinta hälleflinta, kvartsimaa- 

sälpäliuske 
Värmlanti kyanitkvartsit kyaniittikvartsiitti 
Västerbotten kopparkismalm kupanikiisumalmi 
Västmanlanti kvartsbandad kvartsiraitainen 

blodstensmalm rautamalmi 
Ångermanlanti nordingrågranit nordingrångraniitti 
Öö lanti ortocerkalksten ortoseerikaikkikivi 
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Selkärankaan Iiittyvää terminologiaa 
Koonnut Margaretha Terner 

atlas(kotan), 1 halskotan atlas, 1. kaulanikama 
axis, 2 halskotan axis, aksis, 2 kaulanikama 
blockkota blokkinikama 
bröstbenet rintalasta 

(sternu m) 
bröstkorgen rintakehä 

(thorax) 
bröstkota, torkalkota, Th rintanikama 
bröstrygg rad rintaranka 

(columna vertebralis thoracica el. 
thoracalis) 

cervikalkota, halskot, C kaulanikama 
(vertebra cervicalis) 

disk, intervertebraibrosk, mellan- nikamanvählevy 
kotskiva (discus intervertebralis) 

diskbråck, diskprolaps nikaman välilevyn esiinluiskahdus 
(prolapsus disci intervertebralis) 

halskota, cervikalkota, C kaulanikama 
(vertebra cervicalis) 

halsryggrad, haispelaren kaularanka 
(columna vertebralis cervicalis) 

hemivertebra puolinikama 
(hemivertebra) 

interkostalrummet, revbensinter- kylkiluuväli 
stitium, revbensspatium (spatium intercostale) 

korsben, sakralben ristiluu 
(os sacrum) 

kors(bens)kota, sakralkota ristinikama 
(vertebra sacralis) 

korsryggrad, sakralryggrad ristiselkä 
(columna vertebralis sacralis) 

kota, ryggkota nikama 
(vertebra) 

kotbåge nikaman kaari 
(arcus vertebrae) 

kotfraktur nikamamurtuma 
kotförskjutning, spondylolistes nikamansiirtymä, spondylolisteesi 

(spondylolisthesis) 
kothålet nikamanväliaukko 

(foramen intervertebrale) 
kotkropp nikaman solmu, nikaman korpus 

(corpus vertebrae) 
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kyfos kyfoosi 
(cyphosis) 

ledutskott, ledtapp nivelhaarake 
(processus articularis) 

lordos lordoosi 
(lordosis) 

lumbalisering lumbalisaatio, ristinikaman lanne- 
nikamoituminen 
(lumbalisatio) 

Iumbal(ryggs)kota, Iänd(ryggs)- lannenikama 
kota, L (vertebra lumbalis) 

ländryggrad lanneranka 
(columna vertebralis lumbalis) 

meuankotskiva, intervertebral- nikamanväflievy 
brosk, disk (discus intervertebralis) 

nedre ledutskott alempi niveluloke 
(processus articularis inferior) 

revben kylkiluu 
(costa, plur. costae) 

revbensbrosk kylkirusto 
revbensbåge kylkikaari 

(arcus costalis) 
revbensinterstitium, revbens- kyikiluuväli 

spatium, interkostalrummet (spatium intercostale) 
revbensutskott kylkiluuhaarake 

(processus costalis) 
ryggkota, kota nikama 

(vertebra) 
ryggkotehålet nikaman reikä 

(toramen vertebrale) 
ryggrad selkäranka 

(columna vertebralis) 
ryggradskanalen, spinalkanalen, selkärangankanava 

vertebralkanalen (canalis vertebralis) 
sakralben, korsben ristiluu 

(os sacrum) 
sakralisation sakralisaatio, lanne-ristiluusutauma 

(sacralisatio) 
sakrakota, kors(bens)kota ristinkama 

(vertebra sacralis) 
sakralryggrad, korsryggrad ristiselkä 

(columna vertebralis sacralis) 
skolios skolioosi, kieroselkäisyys 

(scoliosis) 
spinalkanalen, ryggradskanalen, selkärangankanava 

vertebralkanalen (canalis vertebralis) 
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spinalutskott, taggutskott 

spondylalgi 

spondyUt 

spondylolistes, kotförskjutning 

spondylolys 

spondylopati 

spondylos 

spondyloschis 

svansben 

svanskota 

taggutskott, spinalutskott 

torakalkota, brösikota, Th 

tra nsve rsalutskott, tvärutskott 

vertebral 

vertebralkanalen, spinalkanalen, 
ryggradskanalen 

övergångskota 
övre ledutskott  

okahaarake 
(processus spinosus) 

nikamakipu 
(spondylalgia) 

nikamatu lehdus 
(spondylitis) 

nikamansiirtymä, spondylolisteesi 
(spondylolisthesis) 

nikaman hajoaminen, spondylolyysi 
(spondylolysis) 

nikamasairaus 
(spondylopathia) 

nikamasairaus, spondyloosi 
(spondylosis) 

nikamahalkio 
(spondyloschisis) 

häntäluu 
(os coccygis) 

häntänikama 
(vertebra coccygea) 

okahaarake 
(processus spinosus) 

rintanikama 
(vertebra thoracalis) 

poikkihaarake 
(processus transversus) 

vertebraalinen, nikamaan liittyvä, 
nikama- 
(vertebralis) 

selkärangankanava 
(canalis vertebralis) 

ylimenonikama 
ylempi niveluloke 

(processus articularis superior) 

aksis, axis 
alempi niveluloke 
atlas 
blokkinikama 
ensimmäinen kaulanikama 
häntälu u 
häntänikama 
kaulanikama 
kaularanka 

axis, 2 halskotan 
nedre ledutskott 
atlas(kotan), 1 halskotan 
blockkota 
atlas(kotan), 1 halskotan 
svansben 
svanskota 
halskota, cervikatkota, C 
haisryggrad, haispelaren 
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kieroselkäisyys 
kyfoosi 
kylkikaari 
kylkiluu 
kylkiluuhaarake 
kylkiluuväli 

lannenikama 
lanneranka 
lanne-ristiluusulauma 
lordoosi 
Iumbahsaatio 
nikama 
nikama-, nikamaan Iiittyvä 
nikamahalkio 
nikamakipu 
nikamamurtuma 
nikaman hajoaminen 
nikaman kaari 
nikaman korpus 
nikaman reikä 
nikamansiirtymä 
nikaman solmu 
nikamanväliaukko 
nikamanvälilevy 

nikaman välilevyn esiinluiskah- 
dus 

nikamasairaus 
nikamatulehdus 
nivelhaarake 
okahaarake 
poikkihaarake 
puolinikama 
rintakehä 
rintalasta 
rintanikama 
rintaranka 
ristiluu 
ristinikama 
ristinikaman lannenikamoitumi- 

nen 
ristiselkä 
sakralisaatio 
selkärangankanava 
selkäranka 

skolios 
kyfos 
revbensbåge 
revben 
revbensutskott 
interkostalrummet, revbensintersti- 

tium, revbensspatium 
Iumbal(ryggs)kota, Iänd(ryggs)kota, L 
ländryggrad 
sakraUsation 
lordos 
lumbalisering 
kota, ryggkota 
vertebral 
spondyloschis 
spondylalgi 
kotfraktu r 
spondylolys 
kotbåge 
kotkropp 
ryggkotehålet 
kotförskjutning, spondylolistes 
kotkropp 
kothålet 
disk, intervertebraibrosk, mellan- 

kotskiva 
diskbråck, diskprolaps 

spondylopati; spondylos 
spondylit 
ledutskott, ledtapp 
taggutskott, spinalutskott 
transversalutskott, tvärutskott 
hemivertebra 
bröstkorgen 
bröstbenet 
bröstkota, torakalkota, Th 
bröstryggrad 
korsben, sakralben 
kors(bens)kota, sakralkota 
lumbalisering 

korsryggrad, sakralryggrad 
sakralisation 
ryggrads-, spinal-, vertebralkanalen 
ryggrad 
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skolioosi 
spondylolisteesi 
spondylolyysi 
spondyloosi 
toinen kaulanikama 
vertebraalinen 
ylempi niveluloke 
ylimenonikama 

skolios 
spondylolistes, kotförskjutning 
spondylolys 
spondylos 
axis, 2 haskotan 
vertebral 
övre ledutskott 
övergångskota 

Vastauksia yleisäkysymyksiin 

Kysymys: 	Mitä tarkoittaa snedtändning? Onko siflä jotakin teke- 
mistä huu meiden kanssa? 

Vastaus: 	Kuten kysyjä arvelikin snedtändningon huumeslangia ja 
tarkoittaa epämiellyttävää hasishumalaa. 

Kysymys: 	Miten suomennetaan kronärtskockshjärta ja kronärt- 
skocksbotten? 

Vastaus: 	Välimeren alueelta kotoisin olevan, ohdakkeen sukui- 
sen kasvin, latva-artisokan (kronärtskocka, Cynara 
scolymus) mykerön syötäviä osia ovat sen kukkalapak-
ko eli kukkapohjus (blomkorgens botten) ja suomujen 
(holkfjäll) turpeat alaosat. Kronärtskocksbotten ja kro-
närtskockshjärta ovat synonyymejä, mutta edellinen on 
huomattavasti tavallisempi. 
Vastaus kysymykseen on siis latva-artisokan kukkapoh-
jus. 

(Lisää artisokasta ja muista vihanneksista voi lukea 
Kielikellon numerosta 2/1983, joka on ruoka-alan en- 
koisnumero ja nimeltään "RuokakeHo".) 

Kysymys: 	Onko sanottava Huddingen ja Botkyrkan kunta val Hud- 
dingen ja Botkyrkan kunnat? 

Vastaus: 	Kunta on tässä kahden genetiiviattribuutin yhteinen 
pääsana. Täl laisissa tapauksissa käytetään usein yksik-
köä. Jos kuitenkin on vaara, että lukija ymmärtää asian 
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väärin, ios hän erehtyy luulemaan, että on kyse yhdestä 
kunnasta, on käytettävä monikkoa. Silloin on siis 
sanottava Huddingen ja Botkyrkan kunnat. Luvun eli 
numeruksen valinnassa on alna otettava huomioon 
selvyys. 

Epävarmuuteen käytössä saattavat vaikuttaa sellaiset 
mallit kuin Tu run ja Porin Iääni, jonka kaikki suomalaiset 
tietävät yhdeksi Iääniksi ja jossa monikko el voi tufla ky-
seeseen. 
Kahden tal useamman yhdyssanan yhteinen, toistamat-
ta jätetty jälkiosa on samoin useimmiten yksikössa. 
Esim. Sekä tunti- että minuuttiviisari näkyivät selvästi. 
Monikkokin on kuitenkin mahdollinen molemmissa ta-
pauksissa. 
Muita esimerkkejä: Op/ske/in sekä Helsingin että Tam-
pereen y/iopistossa, selvyyden vaatiessa - - yliopistois-
sa. 
Hän /au/aa suomen ja ruotsin kie/eIIä, selvyyde n vaaties-
sa - - kieIillä. 
Esimerkkejä on myös kielioppaissa ja kieliopeissa. 

Kysymys: 	M iten mousse suomennetaan? 
Vastaus: 	Ruotsiin ranskasta tullut lainasana mousse tarkoittaa 

vaahtoa tal kuohua. 
Rucka-alan terminologiassa moussetarkoittaa jälkiruo-
kavaahtoa, joka on saatu alkaan kerma- tal munavaah-
dolla. Esim. chok/admousse - suk/aavaahto. 
Liivakolla hyydytetyt jälkiruokavaahdot ovat ruotsiksi 
fro mage. Esim. ape/sinfro mage - appe/siinivaahto. 
Muita käännettäessä hankaluuksia tuottavia ruoka-alan 
sanoja ovat 
blaricmangé 	kermahyytelö 
gelé 	 hyytelö 
kompott 	hilloke 
kräm 	klisseli 
parf alt 	jäädyke 
pudding 	vanukas 
sorbet 	hyydyke 
Rucka-alan lisäksi mousse-sanaa käytetään nykylsin 
myös hiustenhoidossa. Suomessa puhutaantällöln kam-
paus- tal muotovaahdosta. 

16 	Kjdjwjstj 311990 



Kysymys: 	Persianlahden kriisin yhteydessä on päivittäin puhuttu 
Kuwaitista. Olen todennut, että ääntämistapa vaihtelee. 
Pitäisikö suomea puhuessaan sanoa Kuwait vai Ku-
weil? 

Vastaus: 	Kieliviestin toimitus on kysymyksen selvättämiseksi ot- 
tanut yhteyden Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen 
nimitoimistoon Helsinkiin. Sieltä vahvistettiin lukijan 
huomio, että ääntämistapa vaihtelee. Mitään ehdotonta 
oikeaa ääntämistä ej nimitoimiston mielestä ole. Maitten 
nimistä käytetään kuitenkin usein ns. kansallisia sovin-
naisasuja. Siksi nimitoimisto suosittelee suomalaista 
asua Kuwait. 

Korjaus 
Satu Gröndahi ilmoittaa, että hänen Kieliviestis-
sä 2/1 990 julkaistusta artikkelistaan 011 unohtu-
nut viite. Sivulle 4, riville 9 lisätään: (ks. Jokinen 
Maijaliisa Helsingin Sanomat 29.10.1978). 
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Kortfattat om innehållet 

s. 	3-7 Fil. kand. Kirsti Aapala från Forskningscentralen för de inhem- 
ska språken i Helsingfors och redaktörför Finska dialektordbo-
ken skriver om släktskapsbenämningarna i finskan. Många av 
dem härrör redan från de uraliska eller finsk-ugriska perioder-
na, dvs, dessa vanliga vardagsord är 5000 - 6000 år gamla. 
Kirsti Aapala hänvisar till den senaste forskningen när det 
gäUer dessa ords etymologi. Artikeln åtföljs av en finsk-svensk 
ordlista. 

S. 	7-9 Fil, mag. Anneli Räikkälä, specialforskare på Finska språkby- 
rån vid Forskningscentralen för de inhemska språken skriver 
om hur utländska geografiska namn skall skrivas i finskan. 

s. 	10 Hannele Ennab har sammanställt en ordlista över de svenska 
landskapsstenarna. 

s. 11-15 Margaretha Terner har sammanställt en svensk-finsk ordlista 
över termer som hänför sig till ryggradens anatomi och pato-
logi. Ordlistan är den femte i en serie ordlistor över medicinsk 
terminologi i Kieliviesti. Den svensk-finska ordlistan åtföljs av 
en finsk-svensk. 

s. 	15 Frågor från våra läsare. 
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