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Kiva on kiva sana 
Alpo Räisänen 

Professori Alpo Räisänen toimiisuomen kielen professorina 
Joensuussa ja hän on myös Suomen kielen lautakunnan 
jäsen. Seuraava artikkeli on aikaisemmin julkaistu 
Kielikellossa 1/1990. 

Adjektiivi kiva on varsinkin nuorison 
kielenkäytössä hyvin suosittu sana, 
ja yleensä se tajutaan melko uudeksi 
kielessämme. Sen alkuperästä on 
esitetty jopa arvelu, että se olisi 
suomen hyvä-sanasta venäjän 
välityksellä syntynyt. Kiva on 
kuitenkin vanhastaan tuttu sana 
erityisesti Pohjois-Suomen murteis-
sa, mutta sen vanhasta käytöstä on 
tietoja myös Pielisen Karjalasta sekä 
Keski-Suomen ja Hämeen rajoilta 
Päijänteen molemmin puolin. 

Vanha murteiden kiva 
Vanhoissa sanakirjoissa kiva esiin-
tyy ensi kertaa Gananderilla 1787 
merkityksessä 'nopea, ankara', ja 
esimerkkeinä ovat ilmaukset Kiwa 
mjes 'hastig karl', Kiwa pakkanen 
'sträng kjöld' ja Kiwat päälle kar-
kauxet'häf tiga anfall'. Sanaon myös 
Lönnrotin sanakirjassa vuodelta 
1880 samoin selitettynä, mutta lisä-
merkityksenä on 'pirteä, vireä 
(pigg)'. 

Gananderin ja Lönnrotin sana-
kirjojen tiedot perustuvat selvästi 
murteiden kantaan, erityisesti sh-
hen, joka on vanhastaan ollut tuttua 
osassa Keski- ja Pohjois-Pohjan-
maata sekä Kainuussa ja vielä 
Pielisen KarjalassaJuukaa myöten. 
Esimerkkejä murteista (murretiedot 
merkitty muistiin vuosina 1909 - 
1966): Nivala kiva'nopsa' mies, se 
(sotamies) tekikivan käänteen 'äk- 

kipyörähdyksen'; Utajärvi tuuleepa 
sie/lä nytki aika kivasti 'navakasti', 
Pauli on jo kiva 'terhakka' niitto-
mies; Pudasjärvi Se on tosi kiva 
'pystyvä, napakka' kirvesmies; 
Puolanka mopolla 'mopedhlla' el 
peäset tarpeeksi kivasti 'nopeasti'; 
Hyrynsalmi se kl van noijunnan tek 
ts. mies kiroili kovasti; Ristijärvi 
kivojaek koskie 'äkeitäkin koskia'; 
Kuhmo siinä on kiva vein juoksu 
(nopsa veden juoksu koskisessa 
Ontojoessa); Nurmes kivajuoksija 
(hevonen tai ihminen), kävelöö 
kiwoo'nopeasti'jne. llmari Kiannon 
Ryysyrannan Joosepissa oleva 
lause Ja tästä tuleekin kiva lähtö 
'äkkilähtö' kirkonkylään on aivan 
Kainuun murteiden mukainen. 
Vienan puolelta Repolasta on 
merkitty 1919 muistiin ilmaus kiva 
kuolema, ja siinäkin kiva merkitsee 
'nopeaa, äkillistä'. Muita tietoja ei 
sanasta karjalan kielestä ole. 

Kainuussa Kiva on ollut hyvin 
tavallinen koiran nimi, ja sen 
mothivina on merkitys 'vireä, nopsa'. 
Samasta syystä on syntynyt 
urheiluseuran nimi Kuhmon Kiva 
(otettu käyttöön 1934). Myös Keski-
Suomessa Karstulassa on urhei-
luseuran nimenä Kiva. Karstulasta 
on tieto vuodelta 1930, että Kiva on 
siellä myöstavallinen hevosen nimi, 
ja tiedon lähettäjä arvelee sen 
merkitsevän 'vinhaa, nopeata'. 

Peräpohjolan murteissa kiva- 
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sanalla on tavallisimmin merkitys 
'kova, lahoamaton', varsinkin puus-
ta puhuttaessa; esimerkiksi Tervola 
kiva seinä 'lahoamaton, hyvin säi-
lynyt seinä'; Kolari Onpa si/nä kiva 
'kova, terie'jalaspuu; Sodankylä se 
honka on vielä kivvaa puuta sisältä; 
Savu koski kl va sta 'kovasta' sarves-
ta. Sanaa on käytetty joskus subs-
tantilvinakin. Ylitorniosta on tieto 
vuodelta 1930, että kun metsä-
palossa lahoamaton kanto jää jäl-
jelle, siitä voidaan sanoa: Silhen 
jääpi va/fl miestä korkea kiva. 

Mutta sanaa on käytetty Perä-
pohjolassa muutenkin kuin puusta 
puhuttaessa, vertauskuvallisesti 
myös ihmisestä; esim. Rovaniemi 
Se on se selkäjää hyvin kiva vielä, 
järvessä kestävä; On se kiva mum-
mo, joka vielä 94-vuotiaana omin 
jaloin liikkuu pihalla; kyllä sieIon 
kiva 'napakka' pakkanen; Sodan-
kylä se on vielä kiva 'lujakuntoinen' 
äijä (tieto vuodeita 1910). 

Päijänteen länsipuolelta on muu-
tamia tietoja, jotka osoittavat, että 
sieUä kiva-sanaUa on ollut saman-
tapaista käyttöä kuin Peräpohjolas-
sa. Ensinnäkin Koskenpäästä on 
kaksi tietoa (vuosilta 1932 ja 1950) 
substantiivista rantakiva'loiva, kova 
ranta', joka Terho Itkosen muistiin-
panon mukaan vol olla saukivoa 
(=savikivaa) tal hiekkakivoa. Naa-
puripitäjässä Korpilahdellatavataan 
Päijänteen rannalta paikanniminä 
Kivalahti ja Kivakallio, joissa kiva-
sanalla on aivan ilmeisesti sama 
merkitys kuin Koskenpäässäkin. 
Kivapuu 'kova, lahoamaton puu' -il-
mauksestaon 1920-ja 1930-luvulta 
tietoja Orivedeltä, Ruovedel-tä ja 
Virroilta. Nämä ovat naapuripi-täjiä 
keskenään,jotentietojen aftoudesta 
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el ole epäilystä. 

Kiva suosikkisanaksi 
Sanakirjasäätiö järjesti vastaaja-
verkolleen kiva-sanaa koskevan 
kyse lyn vuoden 1930 alussa. Kyse-
lyyn tull paljon vastauksia. Niistä 
käy lähes poikkeuksetta ilmi, että 
sana on Suomen keski- ja etelä-
osissa uusi mutta etenkin nuorison 
kielessä suosittu merkityksessä 
'hauska, nätti, miellyttävä'. Muuta-
mia esimerkkejä v. 1930 tulleista 
vastauksista: Viipuri "Wiipurissa 
sana kiva on hyvin muodissa nuori-
son keskuudessa ja merkitsee haus-
ka, mieluinen: se on eri kiva (vas-
takohta erinolo)"; Anjala "Kiva-sana 
on tullut tännekin muotisanana, ej 
tunneta vanhemman polven kes-
kuudessa"; Kankaanpää"Kiva-
sanaa ej ole täälä tunnettu vielä 
kauvan mutta tarkoittaa se mukava, 
sopiva, mieluinen"; Laihia "Kiva on 
sota-ajan (1914-) tuote"; Seinäjoki 
"Nuorison keskuuteen levinnyt vii-
meisten 6 -7 vuoden aikana, eitun-
neftu ennen"jne. Samanlaisiatietoja 
on mm. Savonlinnasta, Parikka-
lasta, Lemiltä, Juvalta, Kangaslam-
milta, Sääksmäeltä, Kokemäeltä, 
Janakkalasta, Laukaasta ja Han-
kasalmelta. Useissa näistä vas-
tauksista on käyttöesimerkkinä kiva 
tyttö, kiva poika, kiva kaveni ja jos-
kus myös kiva homma, siis nyky-
puhekielen mukainen merkitys. 

Kiva on siis ilmeisesti ensimmäl-
sen maailmansodan aikoihin ja 
1920-luvulla levinnyt nopeasti koko 
maahan nuorison suosikkisanaksi. 
Sana on peräisin pohjoissuomalai-
sista kansanmurteista. Sellaiset 
positiiviset merkitykset kuin 'nopea, 
luja, napakka, sievä' sopivat hyvin 



suosikkisanan slivittäjiksi, kuten jo 
Lauri Hakulinen on Helsirigin Sano-
mun 18.6.1977 siteeratussakirjees-
sään esittänyt. Edeiiä mainittujen 
murre-esimerkkien lisäksi tässä 
vieiä jokunen näyte suosikkisanan 
kansanomaisistajuurista(suikeissa 
tiedon Iähetysvuosi): Rovaniemi 
kiva ko/ra 'hyvä koira' (1930); Uta-
järvi sullon kiva 'sievä' piippu, kiva 
'pienehkö, siro' vene, JaakolLon 
kiva akka, kivempi kuin ite, toime-
iiaampi kuin Jaakko itse (1932); 
Nurmes kiva 'hyvä' hevonen(1931). 
Kiintoisatieto on Kuopiosta vuodelta 
1930;"Kiva-sanailmestyin. 10-12 
vuotta sitten. Kertoivat tukkityö-
lälsten tuoneen mukanaan Oulu-
järven pohjoispuolelta, kun olivat 
siellä töissä." 

Miten kiva on tullut 
Helsinklin? 
Mitenpohjoissuornaiainen murresa-
na on välittynyt koko maahan ja 
erityisesti kaupunkilaisnuorison 
kieleen? Asiasta on kirjoitettu ja 
kilsteitykin sanomalehdissä usein. 

E. Merikari kirjoitti Suomen 
Kuvaiehdessä 47/1948 ja Uudessa 
Suomessa 9.12.1951, että kiva-
sana levisi Heisinkiin Tehtaanka-
dun kansakoululaisten välityksellä. 
Joulukuussa 1913 tull hänen mu-
kaansa Hyrynsalmeita pieni tyttö 
Tehtaankadun kansakouiuun ja 
käytti usein kiva-sanaa kainuu lai-
sessamerkityksessä'nopea'. Men-
karl kertoo havainneensa, miten 
heisinkfläissyntyiset lapset muuta-
missa kuukausissa omaksuivat 
sanan mutta rupesivat käyttämään 
sitä merkityksessä 'mukava, haus-
ka'. Edvard Menikani oli alkuperäi-
seitä sukunimeitään Asp, ja hän oh  

runoilija isa Aspin nuonin veli. 
Hyrynsalmen Moisiovaarasta Teh-
taankadun kansakouiuun tuilut tyt-
tö puolestaan oli E. Merikarin veh-
jentytär, joten hänen havaintonsa 
Tehtaankadun kansakouhuhaisista 
ovat ilmeisen iuotettavia. Aspien 
suku on ehänyt hähinnä Puohangahla 
ja Hyrynsaimehha, sils murteehhisen 
kiva-sanan ydinahueehia. 

Kouhunuoniso on varmasti hyvin 
tehokas muotisanan hevittäjänä 
varsinkin kaupunkiohoissa. Mutta 
silti Aspien sukuun kuuiunut tyttö-
nen tuskin on yksin kiva-sanaa 
Hehsinkiin tuonut. Pentti Liuttu 
kirjoittaa (Uusi Suomi 5.12.1951), 
että pihalehti Kurikassa on ohhut jo 
15.10.1913 - siis pari kuukautta 
ennen kuin hyrynsalmelaistyttö tuhi 
Tehtaankadun kansakouhuun - 
shangihha kirjoitettu vuorokeskustehu 
"Porthaninkaduhha", jossa kiva onjo 
merkityksessä 'mukava, hauska': 

Pötsö: SeJukkaon reeru hes-
su, kyl se stikkas fyrkkaa aina 
ku sil vaan 011. 

Vihkki: Kiva hessu se on. 

Pentti Liuttu kertoo edehheen, että 
erään hänen tuttunsa mukaan kiva 
onohiutHeisingin shangissajovuosi-
sadanvaihteessa. 

Kiva-sanan tulo Helsinkiln on 
iuontevinta ymmärtää siihen tapaan 
kuin Jaakko Ahokas on Veijo Meren 
kanssa kiistehlessään kirjoittanut 
Helsingin Sanomissa 29.8.1982: 

Sanoin vain, että kiva on suo-
men murteissa tunnettu sana, 
ja tähän vol hisätä sen yksin-
kertaisen toteamuksen, että 
Helsinki oli 1800-huvun alku-
puohiskohha ruotsahainen kau-
punki, että se haajeni ja teohhis- 
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tui saman sataluvun loppu-
puolellaja että sinne muutti pal-
jon suomea puhuvaa työväes-
töä. Senjäsenettoivatkielensä 
mukanaan, siihen sisältyi sana 
kiva, siitä tuli osa Sörkan kieltä 
ja sieltä se levisi ensiksi kauhis-
teltuna katukielen sanana (iso-
äitini puhui siitä pahastuneena 
tädilleni) kaikkialle ja siitä tuli 
tavallinen puhekielen sana. 

Kiva on joka tapauksessa esi-
merkki siitä, miten aito murresana - 
merkitykseltään tosin kaventunee-
na - tulee slangissa suosituksi ja 
Ieviää sitten nopeasti yleiseen pu-
hekieeen, jopa ruotsiinkin Sanan 
voittokulku uudessa merkitykses-
sään osuu selvästi 1910- ja 1920-
luvulle, mutta jo sitä ennen se 
näyttää olleen Helsingin slangissa 
käytössä. 

Kl van alkuperä? 
Kiva on varmasti verraten vanha 
suomen kielen sana, mutta sen al-
kuperäon hämärä. Lounaismurteis-
sa Turun seudulla ja Iäntisellä 
Uudellamaalla tavataan melko 
monia paikannimiä, jotka äänteelli-
sesti sopisivat sanan yhteyteen. 
Kiva-nimisiä peltoja on Naantalissa, 
Uskelassa, Kiikalassa, Nummella 
(myös Kivaoja) ja Nurmijärvellä, 
Kivamäki asuntotilana Piikkiössä 
sekä Kiva karttanimenä Karjaloh-
jalta jo vuonna 1774. On kuitenkin 
epävarmaa, kuuluvatko nämä nimet 
kiva-adjektiivin yhteyteen. Jos kuu-
luvat, niin niissä saattaisi olla sama 
merkitys 'kova, luja' kuin Päijänteen 
Iänsipuolen ja Peräpohjolan van-
hassa kiva-sanassa. Korpilahden 
Kivalahti ja Kivakallio -nimiin tuo 
merkitys ilmeisesti sisältyy. Herää 

myös kysymys, ku u luvatko Taival-
kosken, Ranuan, Rovaniemen ja 
Kemin seudun appellatiivit kivaloja 
kivalikko 'kivikkoinen kangas tai 
vaara' ja niihin liittyvät monet pai-
kannimet kiva-sanan yhteyteen. 
Vastaus jää antamatta. 

Kiva-sanan merkitys 'kova, luja; 
kova maa' voisi vihjata siihen, että 
kiva on alkuaan kova-adjektiivista 
erkautunut variantti. Onhan kova-
adjektiivinkin käyttöala hyvin laaja: 
kova maa, kova työmies, kova virta, 
kova ääni jne. Oletus on kuitenkin 
epävarma. Peräpohjolan suoma-
laismurteista kiva on lainautunut 
lappiin asuissa givve, givvi ja 
merkityksessä'väsymätön, sitkeä 
(työnteossa)'. 

Kiva on epäröiden yhdistetty 
myös sanaan kiivas(SKES). Tällöin 
yhdyssiteeksi tulisi lähinnä merkitys 
'nopea, äkeä', vrt. esimerkiksi kiva 
koski ja kiivas koski. Tämäkin 
rinnastus on epävarma. Kiva-sanan 
johdos on kuitenkin ilmeisesti kivak-
ka, joka mahdollisesti sisältyy Vie-
nan Karjalan Oulankajoessa ole-
vaan Kivakkakosken nimeen. 
Houkuttelevaa olisi edelleen liittää 
kivaan Neuvosto-Karjalan Kontu-
pohjassa olevan mahtavan kosken 
nimi Kivatu, joka esiintyy venäläi-
sessä asiakirjassa jo 1563: pod 
Kivatom porogom. Näln on Viljo 
Nissilätehnytkin (SUST 144, 1967, 
s. 34 - 35), mutta hän esittää to-
dennäköisempänä lähtökohtana 
sanan kivi. Lyydiläisalueella on näet 
useita kivat.'u--- kivifu-nimiä, eikä 
kyseisissä paikoissa ole aina koskea 
lainkaan. 

Kiva-sanan etymologia jää sils 
hämäräksi. Vanha sana se suomen 
kielessä kuitenkin on. 
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Ruotsinsuomi vedenjakajana 
Toimittajien ja tutkijoiden seminaarin jälkimietteitä 
Juhamatti Pelkonen 

Kirjoittaja Ofl OJ/ut Vllkkoviestin toimittajana vuodesta 
1978 Iähtien. Hän on myös Ruotsin suomalaisen 
toim!ttajayhdistyksen johtokunnan jäsen. 

Ruotsissa kehittyvä kielimuoto - 
ruotsinsuomi - hakee vielä julkisia 
väyliään ja tunnustusta. Tieteellisin 
tutkimuksin on alettu saada kiis-
tämätöntä näyttöä siitä, että ruot-
sinsuomi puhekielenä on olemassa. 

Ruotsinsuomi jakaa joukon hel-
posti kahtia. Toiset haluavat nähdä 
ruotsinsuomen omana kehittyvänä 
kielenä ja rikkautena. Toiset taas 
haluaisivat Iähinnä huoltaa sen 
tunnusmerkit pois kuin ennen sve-
tisismit suomesta. 

Tämä jako oli syntyä myös ruot-
sinsuomalaisten toimittajien ja 
tutkijoiden seminaarissa "Ruotsin-
suomalaista elämänmenoa. Toi-
mittajat ja tutkijat saman pöydän 
ääressä", joka järjestettiin huhtikuun 
alussa Tukholmassa. Ainoastaan 
ohjelmantiukkuus esti varsinaisesti 
kielileirien syntymisen. 

Långholmenin entiseen kuntus-
huoneeseen ja nykyiseen LO:n 
kansankorkeakouluun oU kokoon-
tunut kuutisenkymmentä henkeä, 
toimittajiajatutkijoita, jotka pyrkivät 
kahden päivän aikana tunnus-
telemaan ruotsinsuomalaisuuden 
puissia lähinnä sosiologian ja 
kielitieteen vinkkeleistä. 

Aluksi puhuttiinjournahistinjatut-
kijan työn eroista (Yrsa Stenius), 
paluunuoilen käsityksistä suoma-
laisuudesta (Erkki Virta), ruotsin-
suomalaisten asumisesta (Kirsti 

Kuusela) tai perheen kriisistä (Tarja-
Liisa Leiniö). Sitten käsiteltiin moni-
kielisten vähemmistöperheiden 
strategioita (Eija Natchev), eläke-
Iäisten kaksikielisyyttä (Eija Kuy-
umcu), ruotsinsuomalaisten elämää 
kirjallisuudessa (Marja-Liisa Pyn-
nönen) ja perinnekeräysten ääniä 
(Erkki Vuonokari). 

Kielitieteilijöiden äänikuului, kun 
puhuttiin Tukholman yliopiston 
tutkimushankkeista (Erling Wande), 
tulkkauksen tutkimisesta (Ulla Lund-
gren), suomen ja ruotsin sekoittami-
sesta (Paula Andersson), kielen 
hengiltä huoltamisesta (Kaarlo 
Voionmaa), radiouutisten annista 
koululaisille (Päivi Juvonen) ja yhi-
päätään koulusta ruotsinsuoma-
halsen vähe mmistön turvana (Mark-
ku Peura). 

Paikalla oli ainakin pari tutkijaa, 
jotka nyt ensimmäistä kertaa pu-
huivat omasta ahastaan suomeksi! 
Se oli tietenkin ilahduttavaa semi-
naarin kannalta, mutta samalla 
nousee kysymys, onko tärkeää tie-
toa esimerkiksi äidinkielen merkityk-
sestä jäänyt tuhematta ruotsinsuo-
malaisten korviln. Siksikö nyt ohlaan 
tilanteessa, jossa suomahaisia huok-
kia ja päiväkotiosastoja höyhätään 
pois ilman kovin näkyvää vasta-
rintaa? Ruotsinsuomahaisten tie-
toisuuden taso ei ehkä olekaan 
vielä/enää sillä tasohla, että kamp-
pailua haluttaisiln käydä taas uudeh- 
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leen. (Seminaarissa puhuttiin jopa 
romahdusteoriasta, eli tämä on vas-
ta alkua.) 

Ruotsinsuomi on 
otettava vakavasti 
Toimittaja kysyy tietysti itseltään, 
millaista kieltä me työssämme 
käytämme. Miltä kieli maistuu ruot-
sinsuomalaisen vastaanottajan 
suussa? 

Äkkiseltään voisi kuvitella, että 
Ruotsissa käytettävä suomi vaikut-
taa vieraalta, ios se on kovin tiukasti 
suomensuomen mukaista (sanat 
valitaan Suomen käytännön mu-
kaan: metro jne.). Vaikutelma on 
jäykkä. Vieraalta se vaikuttaa myös, 
ios siinä vilisee "ruotsalaisuuksia" 
(tunnelibaana), joita on totuttu pi-
tämään suomeen kuulumattomina 
elementteinä. Vaikutelma on silloin 
huolimaton, lepsuja"puolikielinen". 

Seminaarissa puhe alkoi aaltoilla 
kiivaasti, kun Paula Andersson 011 
kuvannut erilaisia ruotsinsuorna-
laisia suhtauturnistapoja kielten 
sekoittarniseen. Hänen esirnerkeis-
tään Iöytyi mm. tietoinen murteen 
puhuja, ioka halusi hyödyntää ruot-
sin kielivaroja täkätäisessä puhees-
saan, "se on sitä meidän murretta". 

Seminaarissa myrsky siis tyrehtyi 
kuitenkin ajanpuutteeseen, mutta 
tekee mieli pohdiskella, mitkä oh-
sivat ruotsinsuomen edut eri tilan-
teissa. Työpaikalla voidaan vaaratta 
(!?) vääntää melkoista sekamels-
kaa, koska monet työkalut ja -me-
netelmät on opittu ruotsiksi. Kaikki 
ymmärtävät toisiaan, ja jopa ruot-
salainenkin työkaveri saattaa pääs-
täjyvälle siitä, mitä suomalaiset sol-
kottavat. Työelämän ruotsinsuomea  

ehkä vielä joskus tutkitaankin. (On-
han Jarmo Lainio ansiokkaasti 
tutkinut kotioloissa puhuttua ruot-
sinsuomea.) 

Suomensuomalaisten kanssa 
täytynee olla hiukan varovainen, kun 
viljelee ruotsinsuornalaisuuksia, 
ettei syyttä suotta joudu puohikiehis-
ten kastiin. Aika paljon riippuu siitä, 
pystyykö jollakin tavoin osoitta-
maan, että kielenkäyttö on tietoista 
(ja että muitakin variantteja osa-
taan). 

Onko ruotsinsuomesta sitten toi-
mittajien työkaluksi? TäIlä hetkellä 
ruotsinsuomea ei juuri kuule eikä 
näe julkisuudessa. Menisikö sa-
norna paremmin perihle, ios "syk-
kehinykkeli" vilahtaisi joukkovies-
tinnässä? 

Radion väki joutuu pohdiskee-
maan myös intonaatiota ja muita 
väyhiä, joita pitkin ruotsinsuoma-
laisuudet saattavat pyrkiä julki-
suuteen. Haastateltavathan hyö-
dyntävät ilmeisesti yhä enemmän 
ruotsinsuomen ilmaisuvahikoimaa 
koska ruotsinsuomi puheena yleis-
tyy. Kirjoittavat journahistit voivat 
aina yrittää joko oikoa haastatel-
tavan kieltä tai sijoitehla erikois-
piirteitä lainausmerkkeihin, kuntaas 
radiossa kuuhlaan ilmeisesti yhä 
enemmän aitoa ruotsinsuomea 
haastateltavien suusta. 

Miten hienee puhekielen vaikutus 
joukkoviestintään Suomessa? Onko 
siitä meihle malliksi, vai pitäisikö 
meidän tehdä ornat ratkaisumme, 
ja antaa puhekielen vaikuttaa jul-
kiseen käyttökieleen vielä enem-
män? 

Useinhan on pidetty vaarahlisena, 
ios ruotsinsuomi loittonee suomen- 
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suomesta. Muttaeihän ruotsinsuomi 
voi olla kovin identtinenkään suo-
mensuomen kanssa, koska silloin-
han ej olisi mitään syytä edes puhua 
ruotsinsuomesta. Ruotsinsuomen 
rönsyilystä ja rajoista olemme me 
ruotsinsuomalaiset kaikkein päte- 

vimpiä päättämään. Ej anneta ul-
kopuolisten ohjailla meitä. 

Tässä onkin jo tullut hahmotel-
luksi hiukan kysymyksiä seuraa-
vaan seminaariinjonkaotsikko voisi 
olla "Ruotsinsuomi työkaluna?" 

Soslaalialan sanastoryhmä 
Paula Ehrnebo 

Sosiaalialan sanastoryhmän perus-
tamisesta päätettiin Ruotsinsuoma-
laisessa kielilautakunnassa jo 
vuonna 1986. Hannele Ennab 
esitteli sanastoryhmän ja sen työ-
suunnitelman Kieliviestin nume-
rossa 3/1 988. Tällöin Iuvattiin, että 
sanastoryhmän suosituksia jul-
kaistaan Kieliviestissä sitä mukaa 
kuin työ edistyy. Lukijat ovat jo ehkä 
alkaneet miettiä, onko koko ryhmää 
enää olemassakaan tai onko se 
saanut aikaan joitakin suosituksia, 
koska niitä on julkaistu varsin 
säästeliäästi. Siksi haluammekin 
antaa hieman väliaikatietoja. 

Työryhmän koostumus on muut-
tunut jonkin verran mm. siksi, että 
pari jäsentä on muuttanut Suo-
meen. Ryhmään kuuluvat tällä 
hetkellä sosiaaliavustaja Gunvor 
Brettschneider Suomen suurlähe-
tystöstä, sosiaalisihteeni Helena 
Kivisaari Ruotsinsuomalaisten Kes-
kustiitosta, kääntäjä Tarja Salo-
Saarvanto Valtion maahanmuutto-
virastosta, kääntäjä Inger Sand-
ström Tukholman läänin yleisestä  

vakuutuskassasta ja sosiaalisih-
teeri Anna-Sisko Sihvo sekä Paula 
Ehrneboja Margaretha Terner kieli-
lautakunnasta. 

Työryhmän tehtävä ja sanaston 
tarkoitus ovat samat kuin alunperin. 

Ryhmä aloitti työskentelynsä 
keväällä 1988. Talvella 1990 jou-
duttiin henkilöstösyistä pitämään 
muutaman kuukaudentauko, mutta 
muuten ryhmä on siitä lähtien 
kokoontunut jokseenkin säännölli-
sesti kerran kuussa. 

Miksiemme sitten ole julkaisseet 
ryhmän suosituksia? Kun Ruotsin-
suomalainen kielilautakunta 1970-
luvun lopussa ryhtyi sanakirja-
työhön, sanastetut termit kirjoitettiin 
korteille tai termilomakkeille, jotka 
sitten järjestettiin aakkosjärjes-
tykseen. Lomakkeessa oli myös 
määritelmä ja muita käsitettä 
valaisevia tietoja. Toisin sanoen 
rnateriaahi sanastettiin käytännöl-
hisesti katsoen kokonaan ennen kuin 
ryhdyttiin käsittelemään suomen-
noksia. Kun ryhmäsittenohikäsitellyt 
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esimerkiksi a-alkuiset sanat, se osa 
sanastosta oli oikeastaan valmis. 

Teknisen kehityksen myötä 
lautakuntakin siirtyi vähiteflen tieto-
koneiden käyttöön ja esimerkiksi 
työmarkkinasanaston alneisto, jon-
ka jokaisesta termistä on lomake, 
ladottlin yksinkertaisen sanasto-
ohjeiman avuhla ja se voitiin painaa 
sehlaisenaan. 

Kun ryhdyimme tekemään so-
siaahialan sanastoa, halusimme 
tieterikin välttää moninkertaista 
työtä. Aloitimme sanastustyön 
poimimahla keskeisiä sanoja en 
luetteloistaja suomentamalla nämä. 
Meldän mielestämme oli myös 
miehekästä kirjoittaa ne heti tietoko-
neen muistiin. Osa näistä te rmeistä 
on käsitelty lautakunnassa jo alkal-
semminja nhistäontehtytermikortit. 
Osa taas on täysin sehviä, nhitä el 
tarvitse tutkia eikä niistä ole tarpeen 
tehdä lomakkeita. Päädyimme 
käytännön työssämme siihen 
ratkaisuun, ettäteemmelomakkeet 
vain selvitystä vaativista termeistä. 
Sanastoissa olevien termien hisäksi 
olemme sanastaneet monia alan 
kirjoja ja esitteitä ja keränneet 
puhehinneuvontaan tuhleiden kysy-
mysten joukosta sosiaahialan ter-
mit. Kun työtä on tehty tählä tavahla,  

ej mikään osa sanastosta oikeas-
taan ole valmis ennen kuin sanas-
taminen lopetetaan. Ja silloin on 
valmiina koko sanasto! 

Emme näin olle fl ole voineet jul-
kaista suosituksiamme aakkos-
järjestyksessä, kutenteimme koulu-
sanaston ja työmarkkinasanaston 
työvaiheessa. Emme rnyöskään ole 
halunneet poimia hakusanojen 
suomennosuosituksia sieltä täältä, 
vaikka ne periaatteessa ovat val-
muta julkaistaviksi. Työskentelyta-
pamme on kuitenkin mielestämme 
sopiva meidän oloihimme, joten 
olemme päätyneet tähän ratkai-
suun. Mutta pienen osan suosituk-
sistamme haluamme julkaista ja 
siksi tässä numerossa on luettelo, 
jossa on soslaahisanastoon hiitteeksi 
otettavia sosiaalialaan hiittyviä 
järjestöjä, lähinnä vammais- ja 
potilasjärjestöjä. 

Työ on edennyt suunnitelmien 
mukaan. Keskeinen sanasto on 
kerätty ja suuri osa on myös käsitel-
ty. Alneiston viimeistelyyn menee 
tietenkin jonkin verran aikaa, samoin 
hakemiston tekemiseen ja kirjan 
painatukseen. Uskommekuitenkin, 
että sanasto valmistuu vuoden 
kuluessa. 1 Imoitamme siitätietenkin 
aikanaan Kiehiviestissä. 
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sekä Potilas- ja vammaisjärjestäjä 
muita sosiaalialaan Iiittyviä yhdistyksiä 
Afasiförbundet i Sverige, Afasi 
Alkohoiproblematikers Riks- 

organisation, ALRO 
Alzheimersföreningen 
Anonyma atkoholister, AA 
Anonyma narkomaner, NA 
Barncancerfonden, Barncancer- 

föreningarnas Riksförbund 
Bröstcancerföreningarnas Riks- 

organisation, BRO 
De handikappades riksförbund, 

DHR 
Ensamma Föräldrars Förening 
Frälsningsarmén 
Förbundet Blödarsjuka i Sverige, 

FBIS 
Förbundet mot Läs- och Skriv-

svårigheter, FMLS 
Förenade Fångars Central-

organisation 
Föreningen för de neurosedyn-

skadade, FfdN 
Föreningen för El- och Buds-

skärmsskadade 
Föreningen för Läpp-, Käk-

och Gomspalt 
Föreningen Sveriges Dövblinda, 

FS DB 
Föräldraföreningen för barn med 

tumör- och blodsjukdomar 
Föräldraföreningen för hjärtsjuka 

barn och ungdomar 
Föräldraföreningen mot narko- 

tika, FMN 
Föräldraföreningen Plötslig 

Spädbarnsdöd 
Handikappförbundens central- 

kommitté, HCK 
Hjärnkraft, Riksföreningen för 

rehabilitering av skallskadade 
Hörselskadades Riksförbund, 

HRF 

Ruotsin afasialiitto 
Alkoholiongelmaisten keskusjärjestö 

Alzheimeryhdistys 
Nimettömät alkoholistit, AA 
Nimettömät narkomaanit 
Lastensyöpärahasto, Lastensyöpäyh- 

distysten keskusliitto 
Rintasyöpäyhdistysten keskusjärjestö 

Vammaisten keskusliitto 

Yksinhuoltajien yhdistys 
Pelastusarmeija 
Ruotsin verenvuototautiliitto 

Luku- ja kirjoitushäiriöisten Iiitto 

Yhdistyneiden vankien keskusjärjestö 

Neurosedynivammaisten yhdistys 

Näyttöpääte- ja sähkövammaisten 
yhdistys 

Huuli- leuka- ja suulakihalkioyh-
distys 

Ruotsin kuurosokeiden yhdistys 

Kasvain- ja veritautisten lasten 
vanhempainyhdistys 

Sydäntautisten lasten ja nuorten 
vanhempainyhdistys 

Huumeidenvastainen vanhempain- 
yhdistys 

Vanhempainyhdistys Kätkytkuolema 

Vammaisliittojen keskuskomitea 

Hjärnkraft, Kallovammaisten kuntou-
tusta edistävä valtakunnanyhdistys 

Kuulovammaisten keskusliitto 
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Infertilas Riksförening i Sverige, Ruotsin valtakunnallinen inferti- 
IRIS Iiteettiyhdistys 

Intresseföreningen för schizo- Skitsofreenikkojen etuyhdistys 
freni, IFS 

Laryngförbu ndet Ku rku npäävammaisten liitto 
Länkarnas Riksförbund Lenkkiläisten keskusliitto 
Neurologiskt handikappades Hermovammaisten keskus- 

riksförbund, NHR liitto 
Nykterhetsrörelsens Lands- Raittiusjärjestöjen keskusliitto 

förbund 
Pensionärernas Riksorgani- Eläkelälsten keskusjärjestö 

sation, PRO 
Riksförbundet Barnens Rätt 1 Keskusliitto Lasten oikeudet yhteis- 

Samhället, BRIS kunnassa 
Riksförbundet för blodsjuka, RFB Veritautipotilaiden keskusliitto 
Riksförbundet för dementas Dementikkojen oikeuksia valvova 

rättigheter, Demensförbundet keskusliitto, Dementialiitto 
Riksförbundet för döva, hörsel- Kuurojen, kuulovammaisten ja puhe- 

skadade och språkstörda häiriöisten lasten keskusliitto 
barn, DHB 

Riksförbundet för Familjers Perheiden olkeuksia valvova keskus- 
Rättigheter, RFFR liitto 

Riksförbundet för Hjälp åt Läke- Lääkkeiden väärinkäyttäjien valta- 
medelsmissbrukare, R FHL kunnallinen auttamisjärjestö 

Riksförbundet för hjärt- och lung- Sydän- ja keuhkopotilaiden keskus- 
sjuka, RHL liitto 

Riksförbundet för Kriminalvår- Kriminaalihuollon humanisoinnin 
dens Humanisering, KRUM keskusliitto 

Riksförbundet för Laryngekto- Laryngektomiapotilaiden keskus- 
merade, RLE Ilitto 

Riksförbundet för mag- och Maha- ja suolistopotilaiden keskus- 
tarmsjuka, RMT Iiitto 

Riksförbundet för njursjuka, RNj Munuaispotilaiden keskusliitto 
Riksförbundet för rörelsehindra- Liiku ntavammaisten lasten ja nuorten 

de barn och ungdomar, RBU keskusliitto 
Riksförbundet för Sexuellt Lika- Seksuaalisen yhdenvertaisuuden 

berättigande, RFSL keskusliitto 
Riksförbundet för Sexuell Upp- Sukupuolivalistuksen keskusliitto 

lysning, RFSU 
Riksförbundet för social och Mielenterveyden ja sosiaalisen hy- 

mental hälsa, RSMH vinvoinnin keskusliitto 
Riksförbundet för Trafik- och Liikenne- ja poliovammaisten keskus- 

Polioskadade, RTP liitto 
Riksförbundet för utvecklings- Kehitysvammaisten lasten, nuortenja 

störda barn, ungdomar aikuisten keskusliitto 
och vuxna, FUB 
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Riksförbundet Föräldraförening- Huumeidenvastaisten vanhempainyh- 
en mot Narkotika distysten keskusliitto 

Riksförbundet Hem och Skola, Koti ja koulu -yhdistysten keskus- 
RHS Ilitto 

Riksförbundet mot Alkoholmiss- Alkoholin väärinkäyttöä vastustava 
bruk, RFMA keskusliitto 

Riksförbundet mot Astma-Allergi, Ruotsin astma- ja allergialiitto 
RmA 

Riksförbundet mot hjärnans käri- Ruotsin aivoverisuonitautiliitto, 
sjukdomar, STROKE STROKE 

Riksförbundet mot reumatism, Ruotsin reumaliitto 
RMR 

Riksförbundet Narkotikafritt Keskusliitto Huumeeton yhteiskunta 
Samhälle 

Riksförbundet Pensionärers Ge- Eläkeläisten yhteysryhmien keskus- 
menskapsgrupper, RPG Iiitto 

Riksförbundet Stoppa Rasismen Rasisminvastainen keskusliitto 
Riksföreningen för cystisk fibros, Kystistä fibroosia potevien valta- 

RfCF kunnanyhdistys 
Riksföreningen för H IV-positiva Ruotsin H IV-positiivisten yhdistys 
Riksföreningen för psykotiska Psykoottisten lasten valtakunnanyh- 

barn, RFPB distys 
Riksföreningen mot Cancer - Valtakunnallinen syöväntorjuntayh- 

Cancerfonden distys - Syöpärahasto 
Riksföreningen mot Porfyrisjuk- Valtakunnallinen porfyriantorjunta- 

dom yhdistys 
Riksföreningen mot sexuella Lapsiin kohdistuvan seksuaalisen 

övergrepp på barn, RMSO väkivallan vastainen valtakun- 
nanyhdistys 

Rädda Barnens Riksförbund Pelastakaa lapset -keskusliitto 
Röda korset Punainen Risti 
Svenska celiakiförbundet, SC F Ruotsin keliakialiitto 
Svenska diabetesförbundet, SD Ruotsin diabetesliitto 
Svenska epilepsiförbundet, SEE Ruotsin epilepsialiitto 
Svenska Förbundet för Interna- Kansainvälisten lastenkylien Ruotsin 

tionelta Barnbyar liitto 
Svenska Föreningen för Psy- Ruotsin psyykkisen terveydenhuollon 

kisk Hälsovård yhdistys 
Svenska Handikappidrotts- Ruotsin vammaisurheilu liitto 

förbundet 
Svenska migränförbundet, SMiF Ruotsin migreeniliitto 
Svenska Nationalföreningen mot Ruotsin valtakunnallinen sydän- ja 

Hjärt- och Lungsjukdomar, keuhkosairausyhdistys, 
HJÄRT-LUNG FONDEN SYDÄN-KEUHKORAHASTO 

Svenska Nykterhetsförbundet Ruotsin raittiusliitto 
Svenska Psoriasisförbundet, PSO Ruotsin psoriaasiliitto 
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Svensk Dysmeliförening 
Svenskt förbund för stomiope-

rerade, ILCO 
Sveriges Allmänna Patient-

förening 
Sveriges Cancersjukas Riks-

förbund 
Sveriges Dövas Idrottsförbund 
Sveriges dövas riksförbund, 

SDR 
Sveriges Folkpensionärers 

Riksförbund, SFRF 
Sveriges Pensionärsförbund, 

SPF 
Sveriges stamningsföreningars 

riksförbund, SSR 
Synskadades riksförbund, SRF 
Tandvårdsskadeförbundet, TF 

Ruotsin dysmeliayhdistys 
Ruotsin avannepotilaide n liitto 

Ruotsin yleinen potilasyhdistys 

Ruotsin syöpäpotilaiden keskusliitto 

Ruotsin kuurojen urheiluliitto 
Ruotsin kuurojen keskusliitto 

Ruotsin kansaneläkeläisten keskus-
liitto 

Ruotsin eläkeläisliitto 

Ruotsin änkyttäjäyhdistysten keskus-
liitto 

Näkövammaisten keskusliitto 
Hammashoitovahinkoliitto 
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Alaraajoihin Iiittyvää terminologiaa 
Koonnut Margaretha Terner 

ankel, fotknöl, malleol kehräs 
(malleolus) 

båtben veneluu 
(os naviculare) 

falang, falangealben, tåbe n, varvasjäsen, varvasluu 
tåfalang (phalanx, plur. phalanges) 

fot, fotblad jalka, jalkaterä 
(pes) 

fotknöl, ankel, malleol kehräs 
(malleolus) 

fotrygg jalanselkä 
(dorsum pedis) 

fotsula jalkapohja 
(planta pedis) 

fotvalv jalkaholvi 
(arcus pedis) 

fotvristbenen, vristbenen, tar- nilkkaluut, nilkan luut 
salbenen (ossa tarsi) 

grundfalang tyvijäsen 
(phalanx proximalis) 

hakfot, hälfot kantajalka 
(pes el. talipes calcaneus) 

hallux valgus vaivaisenluu 
(hallux valgus) 

hallux varus ulospäin kääntynyt isovarvas 
(hallux varus) 

hammartå vasaravarvas 
(digtus malleus pedis) 

hjulbenthet, O-benthet länkisäärisyys 
(genu varum) 

hålfot jalkaholvi 
(arcus pedis) 

hälben, kalkaneus kantaluu 
(calcaneus, os calcaneum) 

häl(bens)knöl kantakyhmy 
(tu ber calcanei) 

hälfot, hakfot kantajalka 
(pes el. talipes calcaneus) 

hälsporre, kalkaneussporre kantapiikki 
(calcar calcanei) 
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hästfot, spetsfot pystyjalka 
(pes eL talipes equinus) 

inre fotknölen sisäkehräs 
(malleolus medialis) 

inre kilbenet sisempi vaajaluu 
(os cuneiforme mediale) 

kalkaneus, hälben kantaluu 
(caicaneus, os calcaneum) 

kaikaneussporre, hälsporre kantapiikki 
(calcar calcanei) 

klot ot kaarijalka 
(pes cavus) 

klumpfot kampurajalka 
(pes el. talipes varus. el. equino- 
varus) 

knä polvi 
(genu) 

knäskål polvilumpio 
(patella) 

kobenthet, X-benthet pihtipolvisuus 
(genu valgum) 

longitudinella fotvalvet pitkittäinen jalkaholvi 
(arcus pedis longitudinalis) 

lårben reisiluu 
(femur) 

lårbenshals reisiluun kaula 
(collum femo ris) 

lårbenshuvud reisiluun pää 
(caput femoris) 

malleol, fotknöl, ankel kehräs 
(malleolus) 

mellanfalang keskijäsen 
(phalanx media) 

mellanfot jalkapöytä 
(metatarsus) 

mellanfotsben, metatarsalben jalkapöydänluu 
(os metatarsale) 

mellersta kilbenet keskimmäinen vaajaluu 
(os cuneiforme intermedium) 

mindre benutskottet pieni sarvennoinen 
(trochanter minor) 

nedre extremitet alaraaja 
(extremitas inferior) 

O-benthet, hjulbenthet länkisäärisyys 
(genu varum) 

plattfot lattajalka 
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pes planus el. planovalgus el. 
valgus) 

sesamben 	 seesamluu, jänneluu 
(os sesamoideum, plur. ossa sesa-(os 

skenben 

smalben 
spetsfot, hästfot 

språngben 

stortå 

styv el. stel stortå 

större benutskottet el. benut-
språnget 

tarsalbenen, (fot)vristbenen 

transversella fotvalvet 

tå 

tåben, (tå)falang, falangealben 

tärningsben 

underben 

vadben 

vristbenen, fotvristbenen, tarsal-
benen 

X-benthet, kobenthet 

yttre fotknölen 

yttre kilbenet 

ändfalang 

sääriluu 
(tibia) 

pohkeen alaosa 
pystyjalka 

(pes el. talipes equinus) 
telaluu 

(talus) 
isovarvas 

(hallux) 
jäykkä isovarvas 

(hallux rigidus) 
iso sarvennoinen 

(trochanter major) 
nilkkaluut, nilkan luut 

(ossa tarsi) 
poikittainen jalkaholvi 

(arcus pedis transversalis) 
varvas 

(digitus pedis 
varvasluu, varvasjäsen 

(phalanx, plur. phalanges) 
kuutioluu 

(os cuboideum) 
saari 

(crus, plur. crura) 
pohjeluu 

(fibula) 
nilkkaluut, nilkan luut 

(ossa tarsi) 
pihtipolvisuus 

(genu valgum) 
ulkokehräs 

(malleolus lateralis) 
ulompi vaajatuu 

(os cuneiforme laterale) 
kärkijäsen 

(phalanx distalis) 
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alaraaja nedre extremitet 
iso sarvennoinen större benutskottet el. benutut- 

språnget 
isovarvas stortå 
jalka fot, fotbiad 
jalkaholvi fotvaiv; hålfot 
jalkapohja fotsula 
jalkapöydänluu mellanfotsben, metatarsalben 
jalkapöytä mellanfot 
jalanselkä fotrygg 
jalkaterä fot, fotblad 
jänneluu sesamben 
jäykkä isovarvas styv el. stel stortå 
kaarijalka klofot 
kampurajalka klumpfot 
kantajalka hälfot, hakfot 
kantakyhmy hälknöl, hälbensknöl 
kantaluu hälben, kalkaneus 
kantapiikki hälsporre, kalkaneussporre 
kehräs ankel, fotknöl, malleol 
keskijäsen mellanfalang 
keskimmäinen vaajaluu mellersta kilbenet 
kuutioluu tärningsben 
kärkijäsen ändfalang 
lattajalka plattfot 
länkisäärisyys hjulbenthet, O-benthet 
nilkkaluut, nilkan Iuut (fot)vristbenen, tarsalbenen 
pieni sarvennoinen mindre benutskottet 
pihtipolvisuus kobenthet, X-benthet 
pitkittäinen jalkaholvi longitudinella fotvalvet 
pohjeluu vadben 
pohkeen alaosa smalben 
poikittainen jalkaholvi transversella fotvalvet 
polvi knä 
polvilumpio knäskål 
pystyjalka hästfot, spetsfot 
reisiluu lårben 
reisiluun kaula lårbenshals 
reisiluun pää Iårbenshuvud 
seesamluu sesamben 
sisempi vaajaluu inre kilbenet 
sisäkehräs inre fotknölen 
sääri underben 
sääriluu skenben 
telaluu språngben 
tyvijäsen grundfalang 
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ulkokehräs 
uompi vaajaluu 
ulospäin kääntynyt isovarvas 
vaivaisenuu 
varvas 
varvasjäsen 
varvasuu 
vasaravarvas 
veneluu  

yttre fotknölen 
yttre kilbenet 
hallux varus 
hallux valgus 
tå 
(tå)falang, falangealben, tåben 
tåben, (tå)falang, falangealben 
hammartå 
båtben 
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Lääketieteen sanastolautakunnan 
suosituksia 
Suomalainen Lääkäriseura Duo-
decim perusti vuonna 1982 eritylsen 
lääketieteen sanastolautakunnan 
ratkomaan lääketieteen sanasto-
ongelmia. Sanastolautakunta on 
käsitellyt lääketieteen sanakirjan 
toimittamiseen Iiittyviä ja muita 
laajoja sanastokysymyksiä. Lisäksi 
on käsitelty erillisiä termiongelmia, 
joista osa on yleiskielenkin kannalta 
klinnostavia. Niitä on julkaistu 
aiemmin Kielikellossa 3/1986. 
Seuraavassa joitain viime aikoina 
käsiteltyjä asloita. 

Glaukooma. Sanan suomen-
kielinen vastine on silmänpainetauti. 
(Vanhastaan ja kansanomaisesti on 
käytetty sanaa "viherkaihi", joka on 
vielä Nykysuomen sivistyssanakir-
jassa 1973 esitetty glaukooman 
vastineeksi.) 

Diabetesjadiabeetikko. Vieras-
peräisen diabetes-sanan rinnallaon 
hyvä käyttää omapohjaista sanaa 
sokeritauti. 1 Imaukset sokeritautinen 
ja diabetespotilas ovat jälkiosiensa 
vuoksitunnesisällöltään sen verran 
negatiivisia, että diabetesta potevat 
itse käyttävät mieluummin nimitystä 
diabeetikko. H iilihydraatteja voidaan 
nimittää potilaiden parissa tehtä-
vässä valistustyössä sokeristuviksi 
ruoka-aineiksi. 

Keinoalkuinen lisäntyminen. 
Väestöliiton lapsettomuusklinikan 
ylilääkäri Outi Hovatta oli tiedu stel-
lut yhteistä nimitystä, yläkäsitettä, 
keinosiemennykselle ja koeput-
kihedelmöitykselle. Lautakunta 
päätti suosittaa ilmausta keinoal-
kuinen Iisääntyminen ja keinoal- 

kuiset Iisääntymismenetelmät. 

Narkolepsia. Lautakunta piti 
osuvana professori Jorma Palon 
narkolepsian vastineeksi ehdot-
tamaa sanaa pakkonukahtelu. 

Osteoporoosi ja osteomalasia. 
Lautakunta totesi, että asiantun-
tijoiden käsityksen mukaan osteo-
poroosin rinnakkaisnimitykseksi 
sopii Iuukato ja osteomalasian 
rinnahhe Iuunpehmennys. 

Dysmelia. Dysmelian omapoh-
jaiseksi vastineeksi pidettiin suosi-
tettavana i Imausta synnynnäinen 
raajavikaisuus. 

Burn out. Katsottiin, että burn 
outin suomenkiehiseksi vastineeksi 
on vakiintumassa työuupumus. 

Ilokaasu. Lautakunnalta cli 
tiedusteltu, kumpi nimitys olisi 
suositeltavampi, typpioksiduuli vai 
ilokaasu. Sanastolautakunta kan-
natti pysymistä jo vakiintuneessa 
käytännössä. Yleiskielessä ja 
potilasinformaatiossa käytetään 
ilmausta iokaasu, sen sijaan am-
mattikielessä, mm. teknisissä 
yhteyksissä, on paikallaan puhua 
typpioksiduulista. 

Tulehduskipulääke. Eräs 
hääketehdas oh kysynyt hautaku nnan 
kantaa anti-inflammatorinen anal-
geetti -termin suomentamiseksi 
järjestämänsä kilpailun tuloksista. 
Kilpailun raati cli pitänyt parhaina 
ehdotuksia tulehduskipulääke, 
huoje ja liento. Lautakunta esitti 
kantanaan, että tulehduskipulääke, 
jota myös raati cli pitänyt onnis-
tuneimpana, sopii suomenkiehiseksi 
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yleiseksi vastineeksi ilmaukselle 	joiksi, l/entolisäksiteonnimenä huo- 
anti-inflammatorinen analgeetti. 	nosti tarkoitukseen soveltuvaksi. 
Sen sijaan ehdotetut huojeja liento 
todettiin merkitykseltään liian laa- 	 (Kielikello 1/199 1) 

Ruotsinsuomalainen kleUlautakunta 
1.7.1 990- 30.6.1 993 
Julkaisimme luettelon Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnanjäsenistä vii-
meksi 1988. Jäsenistöön tull muutamia muutoksia, kun uusi toimikausi 
alkoi 1.7. 1990. Lautakunnan jäsenet ovat: 

Auktorisoitujen kielen-
kääntäjien yhdistys 
Kauppakollegio 
Kotimaisten kielten tutkimus-
keskus, kielitoimisto 
Kotimaisten kielten tutkimus-
keskus, ruotsin kielen toimisto 
Ruotsin kielilautakunta 
Ruotsin suomalainen 
opettaja(iitto 
Ruotsin suomalainen 
toimiftajayhdistys 
Ruotsinsuomalaisten keskusliitto 
Ruotsinsuomalaisten 
kirjoittajien yhdistys 
Suomalais-ruotsalainen 
ku lttuurirahasto 
Tukholman yliopiston suo-
men kielen laitos 
Uppsalan yliopiston suomalais-
ugrilaisten kielten laitos 
Uumajan yliopiston suomen 
kielen laitos 
Valtion maahanmuuttovirasto, 
kielijaosto 
sekä 
lautakunnan kanslian toimin-
n an jo ht aja 

Fil.lis. Solfrid Söderlind, 
varapuheenjohtaja 
Osastonjohtaja Leena Carlstedt 

Erikoistutkija Risto Haarala 

Erikoistutkija Mikael Reuter 

Fil.kand. Claes Garlén 
Fil.kand. Tuula Lundegård 

Fil.kand. Leena Häyrynen 

Lehtori Pentti Soutkari 
Eero Arontaus 

Fil.kand. Sulo Huovinen 

Prof. Erling Wande, puheenjohtaja 

Fil.kand. Leena Huss 

Prof. Axel Groundstroem 

Aukt. kielenkääntäjä Tarja Salo-
Saarvanto 

Paula Ehrnebo, sihteeri 
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Kortfattat om innehållet 
s. 	3-6 	Professor ATpo Räisänen från Joensuu universitet skriver om 

etymologin och bruket av det finska adjektivet kiva. Ordet 
kommer ursprungligen från nordfinska dialekter och har blivit 
ett modeord som efter genomgången betydelseförskjutning 
spridit sig över hela Finland, tom. till finlandssvenskan. Ordet 
har ursprungligen använts bl.a. i betydelsen 'kvick', 'snabb', 
'hård', 'häftig', och används nu i talspråket särskilt av ungdo-
men i betydelsen 'trevlig', 'kul'. 

s. 	7-9 	Juhamatti Pelkonen, redaktör vid Viikkoviesti, Invandrartidnin- 
gens finskspråkiga upplaga, skriver om seminariet "Det 
sverigefinska livet. Redaktörerna och forskarna vid samma 
bord" som hölls i april i Stockholm. 

s. 	9-10 	Paula Ehrnebo presenterar arbetsgruppen för socialterminologi 
och redogör för hur arbetet med den svensk-finska ordboken 
över sociala termer fortskrider. 

s.11-14 	Förteckning över namn på organisationer, föreningar mm. 
inom det sociala området med bl.a. de mest centrala handi-
kapp- och patientorganisationerna. Rekommendationerna till 
översättning av dessa namn har utarbetats av arbetsgruppen 
för socialtermino logi. 

s. 15-19 	Margaretha Terner har sammanställt en svensk-finsk ordlista 
som hänför sig till de nedre extremiteternas anatomi. Listan är 
den sjunde i en serie ordlistor över medicinsk terminologi i 
Kieliviesti. Den svensk-finska ordlistan åtföljs av en finsk-
svensk. 

s. 20-21 	Rekommendationer från Nämnden för medicinsk terminologi 
i Finland. Nämnden har beslutat om finskspråkiga motsvarig-
heter till termerna glaukom, narkolepsi, osteoporos, 
osteomalaci, dysmeli, burn out och antiinflammatoriskt ana!-
getikum. 1 artikeln diskuteras vidare termerna diabetes och 
diabetiker kontra sockersjuka och sockersjuk, kväveoxidul 
kontra !ustgas. Nämnden ger också en rekommendation om 
ett finskspråkigt ord som övergripande term för insemination 
och provrörsbefruktning. 
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