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S-106 91 Stockholm 

Me vallataan meidän koulu 
Esko Koivusalo 

Esko Koivusalon nimi on Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan tol-
minnan aikana käynyt tutuksi useimmille Kieliviestin lukijoille. Hän 
kuului Ruotsinsuomalaiseen kielilautakuntaan 15 vuotta ja toimi 
useita vuosia lautakunnan varapuheenjohtajana. Kesällä 1990 hän 
siirtyi Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kielitoimiston 
toimistopäällikÖn virasta toislin tehtä viin. Suunnileen samaan aikaan 
hänet promovoitiin Helsingin yliopistossa Iääketieteen ja kirurgian 
kunniatohtoriksL "Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ensim-
mäinen ei-lääkärijäsen, maisteri Esko Koivusalo on nyt siis Iääke-
tieteenja kirurgian tohtori h.c. Tämän huomionosoit uksen peru stelna 
ovat ansiot suomen kielen huollon alalla yleensö ja !ääketieteen 
suomen kielen osalta erityisesti." (Duodecim 106:1389, 1990) 
Seuraava artikkeli on alkaisemmin julkaistu Suomen Kuvalehden 
numerossa 44/1985. 

Mikkeliläinen äidirkielen ystävä 
kirjoittaa: 

Kielessämme esiintyy nykyisin 
varsin usein sanontoja ja kieliopin 
muotoja, joiden käyttämisestä äidin-
kjolen opettajamme varsin rajusti 
rankaisi ainakin Mikkelin lyseossa 
1950-luvulla. Jos kirjoitimme "me 
tehdään" tai"meidän lyseo", niln 
yhdeksän virhepisteen lisäksi saim-
me kuulla julkisen nuhtelun kielem-
me perusasioiden unohtamisesta. 

M ikkeliläisen mielestä tällaisia 
muotoja 'sekä kuulee että on luet-
tavissa yhä enenevässä määrin". 
llmestyypä sellainen lehtikin kuin 
"Meidän Talo", ja kou!ussa on ollut 
teemaviikko aiheesta "meidän 
koulu". Opetetaanko koulussa ny-
kyisin tällaisia muotoja, Mikkelin 
mies kysyy. Ja mitä olisi sanottava 
ilmaustyypista••"me tehdään, me 
mennään"? 

Ovatko kielemme perusasiat to-
dellaunohtuneet, kun sanotaan "me 
mennään"? Eivät ole. Suomen kieltä  

ei nimittäin ole vain kirjakieli, myös 
murteet ja arkinen puhekieli ovat 
suomea. "Me mennään" on itämur-
teinen ilmaustyyppi. Lauri Kettusen 
laatiman Suomen murrekartaston 
(kartta nro 164) mukaan se esiintyy 
paitsi Savossa ja Kannaksen mur-
teissa myös länsimurteiden puolella 
Kymenlaaksossa, Heinolan - Lah-
den seudulla sekä itäisellä Uudel-
lamaalla alna Nurmijärveä myöten. 
Itämurteiden puolella taas on Kai-
nuussa sekä Pielisjärven - Ilomant-
sin murteissa vallalla läntinen tyyppi 
"menemmä". Kyllä kai Mikkelissäkin 
ainakin ennen sanottiin "myö sua-
haan" eikä"myö suamma". 

Kysymys on siis asetettava toisin. 
Kirjakieleen ilmaustyyppi "me men-
nään" ej kuulu. Mutta onko joukko-
viestimessä esiinnyttäessä aina 
tavoiteltava kirjakielen mukaista 
ilmaisutapaa vai onko lupa käyttää 
omaa murretta tai yleensä omaa 
puheenpartta? Yleisradion toimit-
tajille on tästä annettu ohjelmatoi- 

Kilii:i 111991 



mikunnan säännöstössä selvä ohje: 
on käytettäw"hyvää ylejskieltä'. 
Olen pyrkinyt täsmentämään ohjetta 
toteamalla, että "hyvyyteen" kuuluu 
myös puhetilanteen huomioon otta-
minen: valtiopäivien avajaisia selos-
tetaan sanastoltaan tojsensävyisel-
lä yleiskielellä kuin jääkiekko-
ottelua. 

Entätuo "meidän koulu"? Se kuu-
luu kyllä EN. Setälän Suomen kie-
len lauseopin mukaan kiistatta 
yleiskieleen. Siteeraan Setälää: 

Suffiksia ej käytetä substantiivien 
ohessa, joiden edellä käy meidän, 
tejdän, heidän, kun ne eivät tarkoi-
ta persoonallista omistusta, vaan 
esim. persoonan perhettä, asunto-
paikkaa. Esim. Meidän isäntä ej ole 
kotona. Meidän vainjossa kasvaa 
ohraa. Meidän pitäjä, kylä, kirkko, 
pappi. Ovatko tejdän pojat kotona? 
Miehet sanojvat, ettej heidän isäntä 
ollut kotona. 

Tämä sääntö nojautuu vankastj 
kansankieleen. Otetaan kjrjakielis-
tetty esjmerkkj: "Meidän isäntä pitää 
poikansa kovassa ku rjssa". Jos esi-
merkiksi kyseisen isännän renkj näin 
sanoo, ej isäntä-sanaan kansan-
kielessä voi kuulua omistusijite. 
Pohjanmaalla ej poika kysy naa-
purin pojalta näin: "Joko teirän 
taloonna on maalattu?" Kysymys 
kuuluu: "Joko teirän taloo on 
maalattu?" taj "Joko teirän (=tejllä) 
on taloo maalattu?" Jälkjmmäjnen 
rakenne tuntuu olevan väistymässä. 

Yhtiön työntekijä voi siis sanoa: 
"Meidän yhtjössä ej sovelleta Iiu-
kuvaa työaikaa". Toimitusjohtaja 
todennäköisestj ilmaisee asjan 
tojsjn, kun hän puhuu yhtiöstä ul-
kopuoljsjlle: "Yhtjössämme ej sovel-
leta ljukuvaa työajkaa". Käypää  

kjeltäovatnjjn jkään "meidän pankki" 
ja "meidän koulu". Tosin ne kuuluvat 
samantapaiseen puhetjianteeseen 
kuin "meidän yhtiö". Kun mainonta 
käyttää jlmausta "meidän pankki", 
on tarkojtuksena saada ihmiset 
omaksumaan perheyhteyden tapai-
nen suhdetiettyyn pankkjin. Pankin 
tulosta yhtjökokoukselle esitelles-
sään pääjohtajatodennäköjsesti on 
astetta vjrallisempi ja käyttää 
muotoa "pankkjmme". 

OvatkoopettajatajaneetMjkkelin 
miehen päähänväärääoppia? Ehkä 
kirjakieltä opetettaessa on ollut pak-
ko tähdentää njin pontevasti pää-
sääntöä, että poikkeustapaus on 
jäänytliian vähälle käsittelylle. Pää-
sääntö on se, että sanotaan minun 
autoni, sinun kirjasi, hänen käsityk-
sensä, meidän metsäpalstamme, 
teidän mielipiteenne, heidän sanan-
sa. Voj myös olla, että koulun ope-
tuksesta on jäänyt mieleen vain pää-
sääntö, vaikka opettaja on poikkeus-
tapauksetkjn asianmukaisesti esitel-
lyt. 

Kirjakielen normeja voitaisiintie-
tenkin yksinkertaistaa poistamalla 
Setälän pojkkeussääntö. Mutta siitä 
emme pääse mihinkään, että hänen 
sääntönsä kuvaamattapaukset ovat 
aitoa suomea. 

"Me vallataan meidän koulu" on 
itäsuomalaislähtöistä tuttavallista 
puhekieltä. Kjelenkäyttäjän on vais-
tottava, mihjn tjlantejsiin tällainen 
puhekielen laji soveltuu, muutoin 
hän ei hallitse äidinkielensä koko 
asteikkoa. Ej kirjakielinenkään puhe 
jokatilanteeseensovi. Eipidäsanoa 
"Lähtekäämme virkaveljet nauttj-
maan ravintolaan olutta", jos tutta-
vuuden astejatilannevaativatsano-
maan "Lähetääs kundit kaljalle". 
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Uusi sanakirja nykysuomesta 
Outi Honkasalo 

Fil.kand. Out! Honkasalo on suomenopettaja ja hän on to!-
minut peruskoulussa ja luk!ossa, Orebron korkeakoulussa 
ja kansankorkeakoulujen -tulkk!koulutuksessa. 

Kauan kaivattu Suomen kielen 
perussanakirjaon lopultakin ilmes-
tynyt! 

Jo ainakin pari vuosikymmentä 
on puhuttu siitä, että Nykysuomen 
sanakirja ej enää oikein vastaa ni-
meään. Sen ensimmäinen osa il-
mestyi vuonna 1951, joten "nyky-
suomi" ulottuu 40-luvulle asti. Vii-
meksi kuluneet 40 vuotta ovat jää-
fleet sen ulkopuolelle. Pahimpaan 
hätään ilmestyi Uudissanasto 80, 
joka kuitenkin on varsin suppea ja 
jonka sana-artikkelit ovat hyvin 
niukat. 

Mutta nyton uuden ison sanakir-
jan ensimmäinen osa ilmestynyt. 
Sanakirjasta tu lee kolmiosainen, ja 
sen on luvattu valmistu van vuonna 
1993. Se on laadittu Kotimaisten 
kielten tutkimuskeskuksen kielitoi-
mistossa kuten Nykysuomen sana-
kirjakin aikoinaan. Painatuksesta 
vastaa Valtion painatuskeskus ja 
myynnistä Hyvä Kirja OY, WSOY:n 
suurkirjoja myyvä tytäryhtiö. 

Otin esiin Nykysuomen sanakir-
jan ensimmäisen osan (kirjan 
vakiintunut lyhenne NS) ja aloin 
vertailla. Koko NS:ssaon yli 200 000 
sanaa, uudessa Suomen kielen 
perussanakirjassa kirjan valmistut-
tua lähes 100000. (Lyhennän perus- 

sanakirjan nimen SKP, koska se-
kaannusta politiikkaan tuskin tar-
vitsee pelätä.) Sanoja on siis huo-
mattavasti vähemmän. Pois ovat 
saaneet jäädä lähinnä vain mur-
teissa esiintyvät sanat, Aleksis Kivi 
ikätovereineen, vanhoihin elinkei-
noihin liittyvä erityissanasto ja muu, 
käytössä harvinaistunut sanasto. Ei 
siis enää akutinta, ansastamista 
eikä ihalaa. 

Sen sijaan uuteen sanakirjaan 
on sanastettu tieto- ja kaunokirjal-
lisuutta, sanoma-ja aikakauslehtiä, 
erikoisalojen sanastoja, mainoksia, 
esitteitäjne. Esitteen mukaan uusia 
sanoja olisi 20 000 - siis keskimäärin 
joka viides sana. Luku tuntuu minus-
ta suurelta, mutta en ole ruvennut 
sitä laskemalla tarkistamaan. 

Olen viime vuosina käyttänyt 
lähteinäni Uudissanasto80:n lisäksi 
MMM Kansalaisen vuosikirjan 
Vuoden sanoja -osastoja. Niissä on 
usein mukana päiväperhosia, jotka 
eivät ole päässeet SKP:aan mu-
kaan. Sama koskee jossain määrin 
myös Uudissanasto 80:tä. 

Etsin NS:sta ja SKP:sta kirjaimen 
k ja vertailin ensimmäisiä sillä 
alkavia hakusanoja. Ehkä luettelo 
kertoo jotakin. 
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NS 	 SKP 
k 'kirjain; äänne; iyhenne' 
ka 3 merkitystä 
-ka 'johdin; iiitepartikkeii' 
kaadanta kaadanta 
kaadattaa kaadattaa 
kaade kaade 
kaadeila kaadeila 
kaaderi + yhdyssanoja kaaderi + yhdyssanoja 
kaadin kaadin 
kaados 

kaahaaja, kaahailija 
kaahalila kaahailla 

kaahailu 
kaahari 

kaahaista 
kaahata kaahata 

kaahaus 
kaahia 
kaahittaa 
kaahiata 
kaahioa 
kaahotelia 
kaahottaa 
kaakao + yhdyssanoja 
kaakateila 
kaakattaa 

Tästä näemme ensinnäkin, että 
kaikki menetetty el arkikäytössä ole 
korvaamatonta: ehkäpä osaamme 
käyttää sanaa ka kuvaamassa 
hanhen tal kanan ääntä ilman 
sanakirjaakin. Samoin lienevät 
nykyisin harvassa ne, jotka kaahivat 
rauhailisesti portaat ylös (esimerkki 
NS:sta). Lisäksi on tärkeä merki-
tysero kaahata-sanassa ja sen joh-
doksissa: NS kaahaa iehmät tar-
haan ja kaahaa upottavassa lumes-
sa, SKP kaahaa mutkassa päin 
puuta. Toistensa estämiä merkityk- 
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kaakao + yhdyssanoja 

kaakattaa 
kaakatus 

siä sanakirjat elvät tunne. 

Tämän jälkeen yhdyssanoja 
iukuunottamattaensimmäisetuudet 
sanat ovat kaara (sig.), kafeteriaja 
kahvio. Uusinta sanastoa ej iimei-
sesti satu kovin tiheästi ka:iia 
alkaviln, mutta kaikkiaan uutuuksia 
kyilä on bitistä herrahissiin ja har-
maasta rahasta käyttötaiteeseen. 

Tarkastelin myös sanakirjojen 
ensimmäisiä sivuja, taivutustaulu-
koita ym. Molemmissa sanakirjoissa 
viitataan numeroiiia taivutustyyp- 



peihin, joita NS:ssa on nomineista 
85, SKP:ssa 51 - mikä nähdäkseni 
riittää. Verbejä on NS:ssa 45 
tyyppiä, SKP:ssa 27 ja kaavat ovat 
taulukoissa 52 - 78. Tottumatonkin 
sanakirjan käyttäjä löytää näin ollen 
varmasti oikean taulukon. Taivutus-
malleissa sanat on nyt kirjoitettu 
kokonaan, mikä tekee niiden käytön 
helpommaksi. Astevaihtelutyypiton 
merkitty kirjaimin (uutta NS:aan 
verrattuna), ja taulukko on niin selvä, 
että käy vaikka opetustarkoituksiin. 
Sana-artikkeleissa käytetyt mer-
kinnät ja niistä esitetyt tiedot ovat 
mielestäni kiitettävän selkeät, paljon 
selkeämmät kuin edeltäjässä. Ja 
tekstikin on isompaa. 

SKP on myös selkeämmin for-
matiivinen sanakirja kuin NS. Se 
ottaa kantaa siihen, mikä sana olisi 
korvattava toisella (merkinnät "pitää 
olla" ja "paremmin"), mikä sana 
kuuluu vain arkikieleen (ark.), mikä 
on sanan oikea merkitys yleis-
kielessä, mitä sijamuotoa sana vaatii 
yhteyteensä jne. 

SKP:n sana-artikkelit ovat lyhy-
empiä kuin NS:n. Esimerkkejä ej 
ole yhtä paljon, ne ovat yleensä ly-
hyitä ja enimmäkseen yleiskieles-
tä - hyvästi Kalevala ja Juhani Aho 
-sitaatit' Aika näyttää, osoittautu-
vatko esimerkit liiankin niukoiksi. 
Tosin pyrkimys onkin esitellä sa-
nojen tavallinen käyttö, ei kaikkia 
mahdoliisia kaunokirjallisia erikois- 

tapauksia. 

Niille siis, jotka tarvitsevat sana-
kirjaa 90-luvun kieltä lukiessaan ja 
kirjoittaessaan, SKP tarjoaa huo-
mattavasti enemmän apua kuin NS. 
Vanhan kirjallisuuden lukijoille NS 
on edelleen erinomainen apuneuvo, 
ja sen runsaasta sanastosta ja 
esimerkistöstä on edelleen iloa niin 
sanaristikoiden täyttäjille kuin 
muillekin kielen harrastajille. Pape-
rinkeräykseen NS ej sils vieläjouda. 

Muttatäytyykö nyt jokaisen Nyky-
suomen sanakirjan omistajan hank-
kia tämä uusi sanakirja, joka var-
masti on sangen arvokas (SKP:n 
hakusana arvokas, merkitys 4: 
paljon maksavasta, hinnakkaasta 
paremmin: kallis)? Koska Suomen 
kielen perussanakirja on nelisen-
kymmentä vuotta edeltäjäänsä 
nuorempi, se kuvastaa tämän het-
ken suomea huomattavasti parem-
min. Sitä on helpompi käyttää, se 
ohjaa selkeämmin sanojen suosi-
tettavaan käyttöön eikä kiusaa ny-
kykäyttäjää satavuotisilla esimer-
keillä. Ej ehkä ole kiirettä syöksyä 
kirjakauppaan vielä ensi Suomen-
matkalla, mutta epäilemättä Suo-
men kielen perussanakirja vähi-
tellen korvaa Nykysuomen sana-
kirjan perussanastona, johon viita-
taan, josta tiedot yleisesti etsitään 
ja jonka oletetaan kuuluvan jokai-
seen käsikirjastoon. 
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Sakaristo eli sakasti 
Siiri Sahiman-Karisson 

Filosofian tohtori Sur! Sahiman-Karisson on 
aikaisemmin toiminut Uumajan yliopiston 
suomen kielen Iehtorina. Nykyään hän on 
eläkkeellä. 

Luin taannoin lehdestä lyhyen 
maininnan suomalaisessa kirkossa 
tehdystä tihutyöstä. Kirkkoon oh 
murtauduttu sakarstin ikkunasta. 
Sakaristo eli sakasti on Nykysuo-
men sanakirjan mukaan "kirkkora-
kennukseen kuuluva huone, jossa 
papit oleskelevat ennen jumalan-
palvelusta ja sen jälkeen ja jossa 
jumalanpalveluksessa tarvittavia 
pukuja, astioita ym. yleensä sälhy-
tetään". Yleiskiehiset muodot saka-
risto ja sakasti ovat vakiintuneet 
käyltöön suurimmassa osassa 
maata, mutta murteittain esiintyy 
jonkin verran vaihtehua. 

Sakarsti-nimitystä käytetään 
Etelä-Pohjanmaalla ja sana paljas-
taa siis käyttäjänsä kotimurteen. 

Isossakyrössä puhutaan sa-
kaarstista. Etelä- Pohjanmaalla käy-
tetään myös muotoa sakaasti. Per- 

hosta on merkitty sakersti, Vetehistä 
ja Kaustiselta sakesti ja Nurmijär-
veltä sakusti. 

Sana on peräisin hatinasta, kirk-
kolatinan sacristia-sanasta, joka on 
ruotsin kielen vähityksellä kulkeu-
tunut suomeen. 

Latinan sanasta kehittyi myös 
sacrista-muoto. Siitä tuhi sittemmin 
vanhaan ruotsin kieleen sakristan, 
joka oli yleinen lukkarin tittehi. 
Nykyruotsissa ej sakristan-sanaa 
käytetä, se on korvautunut sanoihla 
klockare, kantor ja kantororganist. 
Kehitys on siis ohlut suunnilleen 
sama kuin suomessa, jossa kanttori 
ja kanttori-urkuri ovat korvanneet 
Iukkari-nimitykse n. 

Kaikki sacristia-sanan johdokset 
puolestaan ovat johdoksia latinan 
adjektiivista sacer'pyhä'. Eräänlai-
nen pyhä paikka on siis tuo sakasti. 
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Niveliln Iiittyvää terminologiaa 
Margaretha Terner 

ankel, fotled, vrist 

akromioklavikularled, skulderled 

armbågsled 

artikulär 

artralgi, ledvärk 

artrit, ledinflammation 

artrodes, steloperation av led 

artrogen 

artrografi 

artrogram 

artropati, led- el. 
ledgångssjukdom 

artroplastik 

artros, ledslitage 

artroskopi 

artrotisk 

artrotomi 

atlantooccipitalled 

axelled, skulderled 
bakre undre språngbensleden 

nilkka 
(tarsus pedis) 

akromioklavikulaarinivel, olkali- 
säke-solisluunivel 
(art. acromioclavicularis) 

kyynärnivel 
(art. cubiti; art. humeroulnaris; 
art. radloulnaris) 

artikulaarinen, nivel- 
(articularis) 

artralgia, nivelsärky 
(arthralgia) 

artrUtti, niveltulehdus 
(arthritis) 

artrodeesi, nivelen jäykistäminen, 
jäykistysleikkaus 
(arthrodesis) 

nivelsyntyinen, nivelperäinen 
(arth rogenes) 

artrografia, nivelen varjoainekuvaus 
(arthrographia) 

artrogrammi, nivelkuva 
(arthrogram) 

artropatia, nivelsairaus 
(arth ropathia) 

artroplastia, artroplastiikka, muo- 
vausleikkaus 

artroosi, nivelrikko, nivelkuluma 
(arthrosis) 

artroskopia, nivelentähystys 
(arthroscopia) 

artroottinen, nivelvikainen, nivel- 
rikkoinen 
(arthroticus) 

artrotomia, nivelen avaus 
(arthrotomia) 

ylempi niskanivel 
(art. atlantooccipitalis) 

olkanivel 
alempi nilkkanivel, subtalaarinivel 

(art. subtalaris) 
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Choparts led, tvära tarsalleden 	Chopartin nivel, jalkapöydän poikit 
taisnivel 
(art. tarsi transversa) 

cylinderled lie riönivel 
(art. cylindroidea) 

distal interfalangealled, ytterled, distaalinen interfalangeaalinivel, 
DIP-led kärkinivel, DIP-nivel 

(art. interphalangea distalis) 
distorsion, stukning distorsio, nyrjähdys 

(distorsio) 
enkel led yksinkertainen nivel 

(art. simplex) 
exartikulation, ledamputation eksartikulaatio, nivelestä katkaise- 

minen 
(exarticulatio) 

falsk led, pseud(o)artros; valenivel, pseud(o)artroosi; neartroosi 
neartros (pseudarthrosis; nearthrosis) 

fingerled sorminivel 
(art. interphalangea manus) 

fotled, ankel, vrist nilkka 
(tarsus pedis) 

glenohumeralled, skulderled glenohumeraalinivel, olkanivel 
(art. glenohumeralis) 

glenoid, glenoidal nivelkuoppa- 
(glenoidalis) 

grundled; metakarpofalangealled, tyvinivel; metakarpofalangeaalinivel, 
MCP-led, MP-led; metatar- MCP-nivel, MP-nivel; metatar- 
sofalangealled, MTP-led, sofalangeaalinivel, MTP-nivel, 
MP-led MP-nivel 

gångjärnsled, vinkelled, sarananivel 
scharnerled (ginglymus) 

handled, karpalled, karpo- rannenivel 
karpalled (art. intercarpea) 

hand lov, handled ranne 
(carpus) 

hjulled, vridled kiertonivel, ratasnivel 
(art. trochoidea) 

humeroskapularled, skulderled, olkanivel 
axelled (articulatio humeroscapularis t. 

humeri) 
humeroulnarled, armbägsled olka-kyynärluu nivel, kyynärnivel 

(art. humeroulnaris) 
höftled lonkkanivel 

(art. coxae) 
höftledens ledpanna lonkkamalja(kko) 

(acetabulum coxae) 
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interfalangealled, lP-led; finger- 	interfalangeaalinivel, 1 P-nivel; 
led; tåled sorminivel; varvasnivel 

(art. interphalangea) 
intraartikulär nivelensisäinen, intra-artikulaarinen 

(intraarticularis) 
karpalled, karpo-karpalled, rannenivel 

handled (art. intercarpea) 
karpometakarpalled, CMC-led karpometakarpaalinivel, kämmennivel, 

CMC-nivel 
(art. carpometacarpea) 

knäled polvinivel 
(art. genus) 

kondyl, ledhuvud, ledkula nivelnasta 
(condylus) 

koppled, kuUed, skålled pallonivel 
(art. cotylica t. sphaeroidea) 

kors-tarmbensled, sakroiliaka!- risti-suoliluunivel, sakroiliaka- 
led, si-led nivel, si-nivel 

(art. sacroiliaca) 
kulled, koppled, skålled pallonivel 

(art. cotylica t. sphaeroidea) 
käkled leukanivel 

(art. mandibularis t. temporoman- 
dibularis) 

led; ledgång nivel 
(articu!atio, plur. articulationes) 

leda (mot ngt) niveltyä t. jäsentyä (jhk) 
ledamputation, exartikulation nivelestä katkaiseminen, eksartiku- 

laatio 
(exarticulatio) 

ledband, ligament nivelside, Iigamentti 
(ligamentum) 

Iedbrosk nivelrusto 
(cartilago articularis) 

Iedfransar, synovialtofsar, syno- nivelnukka 
vialfransar (villi articulares t. synoviales) 

ledgaffel nivelhaarukka 
ledgrop nivelkuoppa 

(fossa articularis) 
ledgångsreumatism, reumatoid nivelreuma, RA 

artrit, RA (arthritis rheumatica t. rheumatoi- 
des) 

Iedgångssjukdom, ledsjukdom, nivelsairaus, artropatia 
artropati (arthropathia) 

ledhinna, synovialhinna, syno- nivelkalvo, synoviaalimembraani 
vialmembran (membrana synovialis) 
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ledhinneinflammation, synovit 	nivelkalvontulehdus, synoviitti 
(synovitis) 

ledhuvud, ledkula, kondyl nivelnasta 
(condylus) 

ledhäla; ledskäl nivelontelo 
(cavitas articularis t. cavu m artilare) 

ledinflammation, artrit niveltulehdus, artriitti 
(arthritis) 

tedkapsel nivelkapseli, nivelpussi 
(capsua articularis) 

ledmus nivelhiiri 
(mus articularis) 

ledolja, ledvätska, synovia, nivelneste, nivelvoide 
synovialvätska (synovia) 

ledpanna (höftiedens) Ionkkamalja(kko) 
(acetabulum, acetabulum coxae) 

Iedsjukdom, Iedgångssjukdom, nivelsairaus, artropatia 
artropati (arthropathia) 

ledskiva niv&Ievy 
(discus articularis) 

ledskäl; ledhåla nivelontelo 
(cavitas articularis, cavum arti- 
culare) 

ledslitage, artros nivelrikko, nivelkuluma, artroosi 
(arthrosis) 

Iedsmärta, artralgi nivelkipu, artralgia 
(arth ra Igia) 

Iedspringa nivelrako 
ledstyvhet niveljäykkyys, nivelkankeus 
ledutskott nivelhaarake 

(processus articularis) 
ledvärk, artralgi nivelsärky, artralgia 

(arth ralgia) 
ledvätska, ledolja, synovial- nivelneste, nivelvoide 

vätska, synovia (synovia) 
ledvätskesäck, synovialsäck nivelvoidekalvon pussi 

(bursa synovialis) 
ledyta nivelpinta 

(facies articularis) 
ligament, ledband nivelside, ligamentti 

(ligamentum) 
luxation, (ur)ledvrickning luksaatio, sijoiltaanmeno 

(luxatio) 
mellanled, proximal interfa- keskinivel, proksimaalinen inter- 

langealled, PIP-led falangeaalinivel, PIP-nivel 
(art. interphalangea proximalis) 
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menisk nivelkierukka, meniski 
(meniscus) 

metakarpofalangealled, grund- metakarpofalangeaalinivel, sormen 
led, MCP-led, MP-led tyvinivel, MCP- t. MP-nivel 

(art. metacarpophalangea t. meta- 
carpophalangeal is) 

metatarsofalangealled, grund- metatarsofalangeaalinivel, varpaan 
led, MTP-led, MP-led tyvinivel, MTP-nivel, MP-nivel 

(art. metatarsophalangea t. meta- 
tarsophalangealis) 

neartros, falsk led neartroosi, uudisnivel; valenivel 
(nearthrosis) 

planled tasonivel 
(art. plana) 

proximal interfalangealled, proksimaalinen interfalangeaalini- 
mellanled, PIP-led vel, keskinivel, PIP-nivel 

(art. interphalangea proximalis) 
pseud(o)artros, falsk led pseud(o)artroosi, valenivel 

(pseudo arthrosis) 
radiokarpalled ylempi rannenivel 

(art. radiocarpea) 
radioulnarled värttinä-kyynärnivel 

(art. radioulnaris) 
reumatoid artrit, ledgångs- nivelreuma, RA 

reumatism, RA (arthritis rheumatica t. rheumatoi- 
des) 

rotationsled tappinivel 
(art. trochoidea) 

sadelled satulanivel 
(art. sellaris) 

sakroiliakalled, si-led, kors-tarm- sakroiliakanivel, si-nivel, 
bensled risti-suoliluunivel 

(art. sacroiliaca) 
sammansatt led yhdistynyt nivel, yhdistelmänivel 

(articulatio composita) 
scharnerled, gångjärnsled, sarananivel 

vinkelled (ginglymus) 
skruvled simpukkanivel 

(art. cochlearis) 
skulderled, axelled olkanivel 
skålled, kulled, koppled pallonivel 

(art. cotylica t. sphaeroidea) 
steloperation av led, artrodes nivelen jäykistäminen, jäykistys- 

leikkaus, artrodeesi 
(arth rodesis) 

sternoklavikularled sternoklavikulaarinivel, rintalasta- 
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solisluunivel 
(art. sternoclavicularis) 

rintalasta-kylkiluunivel 
(art. sternocostalis) 

nyrjähdys, distorsio 
(distorsio) 

nivelneste, nivelvoide 
(synovia) 

nivelnukka 
(villi articulares t. synoviales) 

nivelkalvo, synoviaalimembraani 
(membrana synovialis, synovium) 

nivelvoidekalvon pussi 
(bursa synovialis) 

nivelnukka 
(villi articulares t. synoviales) 

synoviitti, nivelkalvontulehdus 
(synovitis) 

talokruraalinivel, ylempi nilkkanivel, 
TC-nivel 
(art. talocruralis) 

nilkka-jalkapöydänluu nivel 
(art. tarsometatarsea) 

jalkapöydän poikittaisnivel, Cho- 
partin nivel 
(art. tarsi transversa) 

varvasnivel 
(art. interphalangea pedis) 

leukanivel 
(art. mandibularis t. temporomandi- 
bularis) 

sijoiltaanmeno, luksaatio 
(luxatio) 

sarananivel 
(ginglymus) 

kiertonivel, ratasnivel 
(art. trochoidea) 

kärkinivel, distaalinen interfa- 
langeaalinivel, DIP-nivel 
(art. interphatangea distalis) 

muna- t. munamainen nivel, ellipsoi- 
dinivel 
(art. ellipsoidea) 

ste rnokostal led 

stukning, distorsion 

synovia, synovialvätska, ledolja, 
ledvätska 

synovialfransar, synovialtofsar, 
Iedfransar 

synovialhinna, synovialmem-
bran, ledhinna 

synovialsäck, ledvätskesäck 

synovialtof sar, synovialfransar, 
ledfransar 

synovit, ledhinneinflammation 

talokrurafled, övre sprängbens-
leden, TC-led 

tarsometatarsalled 

tvära tarsalleden, Choparts led 

tåled 

temporomandibularled, käkled 

urledvrickning, luxation 

vinkelled, gångjärnsled, schar-
nerled 

vridled, hjulled 

ytterled, distal interfalangealled, 
Dl P-led 

äggled 
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akromioklavikulaarinivel akromioklavikularled, skulderled 
alempi nilkkanivel bakre undre språngbensleden 
artikulaarinen artikulär 
artralgia artralgi; Iedsmärta; ledvärk 
artriitti artrit, ledinflammation 
artrodeesi artrodes, steloperation av led 
artrografia artrografi 
artrogrammi artrogram 
artroosi artros, ledslitage 
artroottinen artrotisk 
artropatia artropati, led- el. ledgångssjukdom 
artroplastia, -plastiikka artroplastik 
artroskopia artroskopi 
artrotomia artrotomi 
Chopartin nivel Choparts led, tvära tarsalleden 
CMC-nivel CMC-led, karpometakarpalled 
DIP-nivel DIP-led, distal interfalangealled, 

ytterled 
distaalinen intertalangeaalinivel distal interfalangealled, DIP-led, 

ytterled 
distorsio distorsion, stukning 
eksartikulaatio exartikulation, ledamputation 
ellipsoidinivel äggled 
glenohumeraalinivel glenohumeralled, skulderled 
intertalangeaalinivel interfalangealled, lP-led 
intra-artikulaarinen intraartikulär 
IP-nivel lP-led, interfalangealled 
jalkapöydän poikittaisnivel Choparts led, tvära tarsalleden 
jäykistysleikkaus steloperation, artrodes 
karpometakarpaalinivel karpometakarpalled, CMC-led 
keskinivel mellanled, proximal interfalangeal- 

led, PIP-led 
kiertonivel hjulled, vridled 
kyynärnivel armbägsled; humeroulnarled; radio- 

ulnarled 
kämmennivet karpometakarpalled, CMC-led 
kärkinivel distal interfalangealled, ytterled, 

DIP-led 
leukanivel käkled, temporomandibularled 
lieriönivel cylinderled 
ligamentti ligament, ledband 
lonkkamalja(kko) höftiedens ledpanna 
lonkkanivel höftied 
luksaatio luxation, (ur)ledvrickning 
MCP-nivel MCP-led, metakarpofalangealled, 

sormen tyvinivel 
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meniski menisk 
metakarpofalangeaalinive! metakarpofalangealled, MCP- el. 

M P-led 
metatarsofalangeaalinivei metatarsofalangealled, MTP- el. 

MP-led 
M P-nivel M P-led, metakarpofalangealled; meta- 

tarsofalangealled 
MTP-nivel MTP-led, metatarsofalangealled 
muna- t. munamainen nivel äggled 
muovausleikkaus artroplastik 
neartroosi neartros, falsk led 
nilkka ankel, fotled, vrist 
nhlkka-jalkapöydänluunivel tarsometatarsalled 
nivel led; ledgäng 
nivel- artikulär 
nivelen avaus artrotom 
nivelen jäykistäminen artrodes, steloperation av led 
nivelensisäinen intraartikulär 
nivelentähystys artroskopi 
nivelen varjoainekuvaus artrografi 
nivelestä katkaiseminen ledamputation, exartikulation 
nivelhaarake ledutskott 
nivelhaarukka ledgaffel 
nivelhiiri ledmus 
niveljäykkyys ledstyvhet 
nivelkalvo ledhinna, synovialhinna, synovial- 

membran 
nivelkalvontulehdus ledhinneinflammation, synovit 
nivelkankeus ledstyvhet 
nivelkapseli ledkapsel 
nivelkierukka menisk 
nivelkipu ledsmärta, artralgi 
nivelkuluma artros, ledslitage 
nivelkuoppa ledgrop 
nivelkuoppa- glenoid, glenoidal 
nivelkuva artrogram 
nivellevy ledskiva 
nivelmuutos ledförändring 
nivelnasta ledhuvud, ledkula, kondyl 
nivelneste ledolja, ledvätska, synovia, syno- 

vialvätska 
niv&nukka ledfransar, synovialtofsar, syno- 

vialfransar 
nivelontelo ledhåla; ledskål 
nivelperäinen artrogen 
nivelpinta ledyta 
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nivelpussi ledkapsel 
nivelrako Iedspringa 
nivelreuma ledgångsreumatism, reumatoid artrit, 

RA 
nivelrikko artros, ledslitage 
nivelrikkoinen artrotisk 
nivelrusto Iedbrosk 
nivelsairaus led- el. Iedgångssjukdom, artropati 
nivelside ledband, ligament 
nivelsyntylnen artrogen 
nivelsärky artralgi, ledvärk 
niveltauti artropati, led- el. ledgångssjukdom 
niveltulehdus artrit, ledinflammation 
niveltyä t. jäsentyä (jhk) leda (mot ngt) 
nivelvikainen artrotisk 
nivelvoide ledolja, ledvätska, synovia, syno- 

vialvätska 
nivelvoidekalvon pussi synovialsäck, ledvätskesäck 
nyrjähdys stukning, distorsion 
olka-kyynärluu nivel humeroulnarled, armbågsled 
olkalisäke-solisluunivel akromioklavikularled, skulderled 
olkanivel axelled, skulderled; hu meroskapu lar- 

led; glenohumeralled 
pallonivel kulled, koppled, skålled 
PIP-nivel PI P-Ied, proximal interfalangealled 
polvinivel knäled 
proksimaallnen interfalangeaalini- proximal interfalangealled, PIP-led, 

vel mellanled 
pseud(o)artroosi pseud(o)artros, falsk led 
RA reumatoid artrit, ledgångsreumatism 
ranne handled, handlov 
rannenivel handled, karpalled, karpo-karpalled 
ratasnivel hjulled, vridled 
rintalasta-kylkiluunivel sternokostalled 
rintalasta-solisluunivel sternoklavikularled 
risti-suoliluunivel kors-tarmbensled, sakroiliakalled, 

si-led 
sakroiliakanivel sakroiliakalled, kors-tarmbensled, 

si-led 
sarananivel gångjärnsled, scharnerled, vinkelled 
satulanivel sadelled 
sijoiltaanmeno led- el. urledvrickning, Iuxation 
simpukkanivel skruvled 
si-nivel si-led, sakroiliakalled 
sormen tyvinivel grundled, metakarpofalangealled, 

MCP-led, MP-led 
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sorminivel 
sternoklavikulaarinivel 
subtalaarinivel 
synoviaalimembraani 

synoviitti 
talokruraalinivel 
tappinivel 
tasonivel 
TC-n ivel 
tyvinivel 

uudisnivel 
valenivel 
varpaan tyvinivel 

varvasnivel 
värttinä-kyynärnivel 
yhdistelmä- t. yhdistynyt nivel 
yksinkertainen nivel 
ylempi nilkkanivel 

ylempi niskanivel 
ylempi rannenivel 

fingerled; interfalangealled, lP-led 
sternoklavikularled 
bakre undre sprängbensleden 
synovialmembran, synovialhinna, led- 

hinna 
synovit, ledhinneinflammation 
talokruralled, övre språngbensleden 
rotationsled 
planled 
TC-led, talokruralled 
grundled; metakarpofalangealled; 

metatarsofalangealled 
neartros, falsk led 
falsk led; pseud(o)artros; neartros 
grundled, metatarsofalangealled, 

MTP-led 
tåled; interfalangealled 
radioulnarled 
sammansatt led 
enkel led 
talokruralled, TO-led, övre språng- 

bensleden 
atlantooccipitalled 
radiokarpalled 
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Kielitiedettä ja sanakirjoja 

Alastarolla Ylistarossa. Suo-
men asutusnimet ja nilden taivutus. 
Toimittanut Ritva Korhonen. 
Kotimaisten kie Iten tutkimuskes-
kuksen julkaisuja 58. Valtion 
painatuskeskus 1990. 555 s. 

Kaivattua tietoa Suomen asutus-
nimien taivutuksesta tarjoaa tämä 
20000 nimen hakemisto, joka sisäl-
tää Suomen kuntien, kaupunkien, 
taajamienjakylien nimet. Myöskylä-
kuntien, kaupunginosien ja muiden 
asutusryhmien nimiä on hakemis-
tossa runsaasti. 

Dataordboken. Svensk stan-
dard SS 0116 01. Utgåva 4. Stan-
dardiseringskommissionen i Sveri-
ge 1989. 416 s. 

Tämä sanakirja sisältää ruotsin-
kielisiä tietoteknilkan alan termejä 
määritelmineen ja englanninkieli-
sinekäännöksineen. Englanninkieli-
set termit ovat myös hakusanoina, 
joten kirjaa voi käyttää sekä ruot-
salais-englantilaisena että englan-
tilais-ruotsalaisena sanakirjana. 

Kielen elämää ja käyttöä. Osmo 
Ikola. WSOY. 1990. 204 s. 

Professori Osmo Ikola on koon-
nut kirjan ensimmäiseen osastoon 
Suomen Kuvalehden Aidinkielestä-
palstalla vuosina 1984 - 90 ilmes-
tyneitä kielipakinoitaan ilmestymis-
järjestyksessä. Toisessaosastossa 
on pitempiä kirjoituksia, jotka valai-
sevat lukijalle, miten kieli, erityisesti 
suomen kieli, elää ja kehittyy. 

Kjell kalterin takana. Vankila-
slangin sanakirja. Vankeinhoidon 
koulutuskeskuksen julkaisuja. Val- 

tion painatuskeskus 1990. 373 5. 

Enimmäkseen vangeilta koottuja 
vankila-, huume- ja rikostermejä - 
noin s 000 sana-artikkelia. 

Kielikello 1/1984 - 411987. Val-
tion painatuskeskus. 1988. 386 s. 

Kotimaisten kielten tutkimuskes-
kuksen tiedotuslehden Kielikellon 
vuosina 1984 - 1987 ilmestyneet 
numerot on julkaistu kokoomateok-
sena. Kokoomateoksen kätevyyttä 
Iisää laaja sana- ja asiahakemisto. 

Nykysuomen sanavarat. Toi-
mittanut Jouko Vesikansa. 

WSOY 1989. 504 s. 
Teoksessasuomen kielentutkijat 

tarkastelevat kieltä, varsinkin sanas-
toa, eri näkökulmista. Kirjassa esi-
tellään suomen kielen kehitystävuo-
situhansien takaa ja toisaalta ny-
kyisen yleiskielen muotoutumista 
murteiden pohjalta. Kehityksen 
lisäksi selvitellään sanojen ja merki-
tysten lainautumista, muodostumis-
ta ja erilaisten tyylilajien ja kieli-
muotojen eroja ja yhtäläisyyksiä. 
Suomen kielen sanavaroissa esitel-
Iään laajalti yleissanojen ohella 
myös nimistöä, nimien rakennetta, 
kehitystä ja taivutusta. 

Kirjan tarkoituksena on antaa 
yleiskuva sanastosta ja sen tutki-
muksesta. Tämän lisäksi kirjassa 
on useita ohjeellisia osia, joista löy-
tyy ratkaisuja kielenkäytön kysy-
myksiin, mm. nimien taivutukseen, 
yhdyssanojen nominatiivi- ja ge-
netiivialkuisuuteen taikka uusien 
tieteen sanojen tekoon. Kirjan lopus-
sa on laaja sana- ja asiahakemisto. 
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Ruotsalais-suomalainen tyÖ-
markkinasanasto - Svensk-finsk 
arbetsmarknadsordilsta. Ruotsin-
suomalaisen kielilautakunnan 
julkaisuja 2. 1989. 285 s. 

Ruotsalais-suomalainen työ-
markkinasanasto sisältää yli 5 000 
työmarkkinoiden tärkeimpiä alueita 
kuvaavaa hakusanaa. Ruotsin ja 
Suomen keskeisimmät työmark-
kina-ja toimialajärjestöt ovat omina 
Iiitteinään, samoin pieni määrä 
kansainvälisiä järjestöjä. Erilliseksi 
liitteeksi on kerätty myös haku-
sanojen jäljessä olevat lyhenteet. 

Suomen kielen perussana-
kirja. Kotimaisten kielten tutkimus-
keskuksen julkaisuja 55. Valtion 
painatuskeskus. 1990. 

Suomen kielen perussanakirja, 
jonka ensimmäinen osa (A - K) on 
nyt ilmestynyt, sisältää lähes 
100 000 hakusanaa. Sen sisältö 
pohjautuu kielitoimiston sana-
aineistoon. Hakusanoista nom 
20 000 on tuoreinta nykysuomea - 
sellaisia sanoja, joiden merkityksiä 
ja käyttöä ej ole aiemmin kuvattu 
sanakirjoissa. Suomen kielen lauta-
kunnan uusimmatkin suositukset on 
otettu siinä huomioon. 

Suomen kielen perussanakirja 
on kokonaan valmis 1993. 

Perussanakirjaa käsitellään 
myös erillisessä arvostelussa 
toisaalla lehdessä. 

Svenskt lagspräk i Finland. 
Statsrådets svenska språknämnd. 
Statens tryckericentral (VAPK-för-
laget). 1990. 299 s. 

Uusi ruotsi-suomi sanakirja. 
Toimittaneet Anders Collin ja Tauno 
Streng. Otava. 1989. 780 s. 

Uusi ruotsi-suomi sanakirja on 
kooltaan kätevä yleissanakirja, joka 
soveltuu kou lulaisille, opiskelijoille, 
työpaikoille ja ruotsin kielen harras-
tajille. Yleiskielen keskeisen sana-
varaston lisäksi mukaan on otettu 
runsaasti erikoisalojen ammatti-
sanastoa ja uudissanoja. Teok-
sessa on kaikkiaan noin 70 000 
hakusanaa ja sanontaa. Aäntämi-
nen ja taivutus on merkitty haku-
sanojen yhteyteen. Kirjan lopussa 
on erillinen maantieteellisten nimien 
luettelo. 

Vesiensuojelun sanakirja. 
Toimittaneet Aleksander Maastik ja 
Seppo M ustonen. Suomi-e nglanti-
saksa-ruotsi-venäjä-viro. Valtion 
painatuskeskus - Vesi- ja ympäris-
töhallitus. 1988. 350 s. 

Vesiensuojelun sanakirja sisäl-
tää 3207 suomenkielistä vesien-
suojelualantermiäenglannmn-, sak-
san-, ruotsin-, venäjän-javironkieli-
sine vastineineen. Kunkin vieraan 
kielen sanat on koottu hakemis-
toiksi, joista päästään helposti 
suomenkieliseen vastineeseen. 

Vesiensuojelu on käsitetty var-
sin laajasti ja mukana ovat keskeiset 
termit hydrobiologian, hydrokemian, 
limnologian, merentutkimuksen, 
hydrologian, hydrorneteorologian, 
hydrauliikan, kalatalouden, luon-
nonsuojelun, vesihuollon, vesien 
säännöstetyn, maanparannu ksen, 
vesiliikenteen, öljyntorjunnan, vesi-
lainsäädännön - jopa eräiltä osin 
matematiikan ja tietojenkäsittelyn 
aloilta. 

Ydinvoimateknhikan sanasto. 
Suomi-ruotsi-englanti-saksa. Suo-
men Atomiteknillinen Seura r.y. 
1988. 156 s. 
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Olkaisu 
Kieliviestin numerossa 3/1990 

julkaistuun kirjoitukseeni oH 
pujahtanut virhe. Norjan Ruijassa 
olevan tunnetun kunnan suomen-
kielinen nimimuoto on Koutokeino, 

Kautokeino taas norjaa. Suomen-
kielisessä tekstissä suositetaan siis 
käytettäväksi nimeä Koutokeino. 

Annell Räikkälä 

Nimen oikaisu 
Kieliviestissä 3/1990 s. 10 Ruot-

sin maakuntakivilistanjohdannossa 
kiitämme Helsingin yliopiston geo-
logian laitoksen apulaisprofessoria 
Jaakko Siivolaa hänen antamas- 

taan ystävällisestä asiantuntija-
avusta. Valitettavasti hän oli saanut 
väärän etunimen. Pahoittehemme 
huohimattomuuttamme. 
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Kortfattat om innehållet 

s. 	3-4 	Esko Koivusalo skriver om utelämnat possessiv suff ix och 
användningen av passiv verbform istället för verb med person-
böjning il person pluralis i tal- och skriftspråk. Esko Koivusalo 
har i femton år varit ledamot i Sverigefinska språknämnden 
och flera år dess vice ordförande. Våren 1990 promoverades 
han till medicine och kirurgie doktor h.c. 

s. 	5-7 	Fil. kand. Outi Honkasalo recenserar den nyligen utkomna 
ordboken Suomen kielen perussanakirja och jämför den med 
Nykysuomen sanakirja. Ordboken har utarbetats vid Forsk-
ningscentralen för de inhemska språken i Helsingfors. 

s. 	8 	Fil. dr. Siiri Sahlman Karlsson, tidigare lektor vid Umeå univer- 
sitet och mångårig ledamot vid Sverigefinska språknämnden, 
skriver om etymologin av sakaristo eller sakasti(sv. sakristia). 
Hon tar även upp ett flertal dialektala varieteter. 

s. 9-18 	Margaretha Terner har sammanställt en svensk-finsk ordlista 
över termer som hänför sig till ledernas anatomi och patologi. 
Listan är den sjätte i en serie ordlistor över medicinsk termino-
logi i Kieliviesti. Den svensk-finska ordlistan åtföljs av en finsk-
svensk. 

s. 19-20 	En förteckning över nya ordböcker och språkvetenskapliga 
handböcker. 

22 	Kidiviesli 111991 



~ ui 

U 



Kl ELI VIESTI 
Ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehli 

Toimitus: 

Sverigefinska språknämnden 
Lundagatan 42, uppg. 5, 5 tr 
117 27 STOCKHOLM 

Vastaava toimittaja: 

Soifrid Söderlind 

Puh. 08-84 94 06 (kb 9-12) 
Postisiirtotili 56 86 64-7 
Pankkisiirtotili 567-9972 

Hinta: 1991 60kr/vsk. 

Lehden aineisto on vapaasti käytettavissä, mutta 
!ähteen mainitseminen on toivottavaa. 
Muistakaa ilmoittaa osoitteenmuutoksesta! 
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