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Muuttuva Tornionlaakso 
Erling Wande 

Kirjoiftaja on Tukholman yliopiston suomen kielen 
professorija hän on syksystä 1990 lähtien ollut 
Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan puheenjohtaja. 

Artikkeli on aikaisemmin julkaistu ruotsiksi Nordisk 
Tidskrift -lehden numerossa 1/1990. Sen on 
suomentanut Paula Ehrnebo. 

Kuin pappi pönttöhön pukeis 
Postillasta painamahan 
Puutuit sanat saarnamiehelt' 

Ruskolan lapset lentävät linnut 
eli Matarengin paarnat pahat 
Pappilahan (taas) out pääsheet 
Paljon siellä pahaa tehnehet 
Repinehet rikki raamatun 
Pannehet postillan palaisiksi 
Virsikirjan kappalehiksi 
Evankeliumit erinähänsä 
VienehetMattheuksen myötänänsä. 

Keksin laulu Nikolaus papista 
(Antti Mikkelinpoika Keksi 1622 - 1705) 

Tämä ote on kirjasta Bondeskalden Antti 
Keksi, Tornedalica45(toim. Erik Wahlberg), 
Luleå 1988. 

Näitä tornionlaaksolaisten pojan-
vintiöiden kujeita kuvataan kelvot-
tomasta papista Nicolaus Ulopoli-
tanuksestatehdyssä pilkkalaulussa. 
Ulopolitanus oli kotoisin Outusta ja 
toimi vuosina 1639 - 1676 kirkko-
herrana nykyisessä Matarengissä 
Torniontaaksossa. Nicolauksella 
sanotaan olleen hankaluuksia 
Postihlansa lukemisessa silloinkin, 
kun se vielä oli ehjä, eikä hän myös-
kään ollut erityisen taitava "saarnan 
kokoon saamisessa". Hänen papin-
työtään huonnehditaan lauhussa hy- 

hyesti: "Teinin tieto, papin paikka". 

Laulun kirjoitti 1600-luvun top-
pupuolella talonpoika Antti Mikke-
Unpoika Keksi, joka asul nykylsin 
Ruotsiin kuuluvalta puotella Tor-
nionjokea. Keksi kirjoitti kalevala-
mitallaja hänettunnetaan paremmin 
runostaan, jossa hän kuvaa Tor-
nionjoen dramaattista jäidenlähtöä 
vuonna 1677. Tämä runo on Suo-
men kirjallisuudenhistorian mukaan 
ensimmälnen aito suomenkielinen 
talonpoikaisruno, joka ylipäätään on 
säilynyt vanhoina jäljennöksinä. 

1809 - vedenjakaja 
Keksin aikaan Tornionlaakso oU 
kielehlisesti ja kulttuurisesti yhte-
näinen seutu. Kummaltakin puohella 
jokea oli yleensä samanniminen 
kyhä - oikeastaan joki virtasi kylän 
hatki. Asukkailla 011 sukulaisia ja 
tiluksia molemmilla puohilla ja kans-
sakäyminen joen poikki 011 hyvin 
vilkasta. Näin oli vuoteen 1809 asti, 
jolloin nykyisestä Suomesta tuli 
Haminan rauhassa osa Venäjää ja 
rajaksi tuhivat Tornion- ja Muo-
nionjoki (ja pohjoisempana Kön-
kämäjoki). Raja halkaisi Tornion-
haakson yhtenäisen ahueen kahdeksi 
puoliskoksi. 

Nykyinen Ruotsi sal rajahheen 
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suomenkielisen vähemmistön, joka 
on ollut Ruotsin valtiovaaa kohtaan 
erittäin mukautuvainen ja myönty-
väinen, mutta joka siitä huolimatta 
on ajoittain aiheutlanut kuningas-
kunnalle huolia. Huolet ovat lähes 
aina koskeneet väestön suomen-
kielisyyttä ja valtakunnan sisällä 
olevaan "vieraaseen heimoon" kuu-
luvan väestön aiheuttamaa riskiä. 

Kun väestö on määritelty "vie-
raaksi", ontietenkin unohdettu, että 
se ei ole sen vähempää kotimainen 
eikä ole ollut sen vähempää lojaali 
kuningasta kohtaan kuin Ruotsin 
muutkaan kansalaiset, suomen-
kieliset ja ruotsinkieliset, jotka ovat 
käyneet sotia entisen suurvallan 
Ruotsi-Suomen puolella, ja että 
Tornionlaakson "uusvanha" vähem-
mistö ej ole milloinkaan monisata-
vuotisen historiansa aikana kuulu-
nut kenenkään muun hallitsijan 
alaisuuteen kuin Ruotsin kuninkaan. 
Näin ej ole esimerkiksi Ruotsin ete-
läosassa, Skånessa, asuvan vä-
hemmistön laita. 

Käsitteet Tornionlaakso, 
tornionlaaksonsuomalai-
nen ja tornionlaaksolainen 
Suomen puolelta Tornionlaaksoon 
luetaan nykyään seuraavat kunnat: 
Enontekiö, Muonio, Kolari, Pello, 
Ylitornio ja Tornio. Ruotsin puolella 
voidaan erottaa suppeampi, maan-
tieteellinen, ja laajempi, kielellis-
kulttuurinen, Tornionlaakso. Maan-
tieteellinen käsite viittaa Tornion-
joen ja sen latvajuoksujen ympärillä 
olevaan ydinalueeseen. Kielellis-
kulttuurisesti Tornionlaakso taas 
käsittää suuremman alueen, siihen 
kuuluvat nimittäin myös Könkämä-
ja Muonionjokien ympärillä olevat 

seudut ja nilden lisäksi keskinen ja 
pohjoinen Kalixjoen varsi. Tämän 
laajemman määritelmän mukaan 
Ruotsin Tornionlaaksoon kuuluvat 
Haaparannan, Overtorneån ja Paja-
Ian kunnat sekä osia nykyisestä 
Kiirunan kunnasta, nimittäin Karesu-
ando ja Jukkasjärvi. Alue on yhtä 
poikkeusta lukuun ottamatta sama 
kuin suomen kieten levinneisyys-
alue Pohjois-Ruotsissa:Jällivaaran 
kunnan suomenkielisiä osia eivät 
laske varsinaiseen Tornionlaaksoon 
kunnan asukkaat eivätkä edellä 
Tornionlaaksoksi määritellyn alueen 
asukkaat. Tässä luokittelussa lie-
nevät olennaisia tekijöitä etäisyys 
Tornionjoen laaksoon ja suomen 
eri varieteettien murteelliset erot. 
TornionlaaksonjaJällivaaran eteläi-
set ja itäiset osat muodostavat sen 
pohjoisen suomenkielisen alueen, 
jota aikaisemmin nimitettiin Norrbot-
tenin suomalaisseuduksi. 

Tornionlaaksolainen on nimitys, 
jota useimmat alueen asukkaista 
käyttävät itsestään. 

Väestötieteellisiä 
muutoksia 
Vuonna 1810, sen jälkeen kun raja 
oh vedetty Haminan rauhan ehtojen 
mukaisesti, Tornionlaaksossa oh 
yhteensä 14 504 asukasta, joista 
6 959 Ruotsin puolella ja 7 545 
Suomen puolella. Vuoteen 1880 
mennessä asukasluku oli lisään-
tynyt, se oli Ruotsin puolella 17 000 
ja Suomen puolella 15 000 eli 
yhteensä 32 000 henkeä. Sen 
jälkeen väkiluku pysyi vuoteen 1940 
asti suunnilleen yhtä suurena 
kummallakin puolen rajaa. Suomen 
puolella väkiluku kasvoi vuoteen 
1965 asti, mutta Ruotsin puolella se 
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alkol vähentyä jo 1940-IuvuUa. 
Ruotsin puolella vähentyminen on 
sitten jatkunut ja suurin lasku 
tapahtui vuosien 1960 ja 1965 väIiIIä 

kutentaulukosta 1 ilmenee (Ruotsin 
osaltataulukon numerottarkoittavat 
Haaparannan, Overtorneån ja 
Pajalan kuntia). 

1930 1940 1950 1960 1965 1970 1980 

Ruots.Tornionlaakso 	33188 35891 33455 31115 26989 25000 24728 
Suom.Tornionlaakso 	30902 33299 44225 45041 47150 42817 43495 

Taulukko 1. Ruotsin ja Suomen Tornionlaakson väkiluku 1930- 1980. 

Ruotsin Tornionlaakson väkiluvun 
väheneminen 1950-ja 1 960-luvulla 
johtui suureksi osaksi siitä laajasta 
työttömyydestä, jonka alheuttivat 
pääelinkeinon, metsätalouden, no-
pea mekanisoituminen ja monien 
pienviljelmien lopettaminen samas-
sa yhteydessä. Eniten asukasluku 
on laskenut Pajalan kunnassa, se 
on vähentynyt vuosien 1950 ja 1991 
välillä melkein puoleen. Overtor-
neåssa kehitys on ollut samankal-
taista. Haaparannan alueella asu-
kasluku on noussut jonkin verran, 
mikä johtuu suureksi osaksi Suo-
mesta 1970- ja 1980-luvulla suun-
tautuneesta muuttoliikkeestä. Haa-
paranta el liene koskaan ennen sa-
dan vilme vuoden alkana ollut niln 
suomenkielinen kuin tällä hetkellä. 
Vuoden 1991 alussa näissä kolmes-
sa kunnassa 011 yhteensä 25 000 
asukasta, runsaat 300 henkeä 
enemmän kuin 1980. 

Suomenkielisten määrä 
Koska Tornionlaaksosta on vilme 
vuosikymmeninä muuttanut suuret 
määrät ihmisiä, myös suomenkielis-
ten absoluuttinen määrä alueella 
on pienentynyt. Koska muutto on 
useimmiten suuntautunut täysin 
ruotsinkielisiHe aluellie, se on mer-
kinnyt myös ruotsalaistumista, ja 
tämä koskee varsinkin toista suku- 

polvea ("Tornionlaakson lasten-
lapsia"). Suomalaisten muutto on 
viime vuosina lisännyt Tornion-
laakson eteläosan suomenkielisten 
määrää, mutta on tuskin vaikuttanut 
nuoremman sukupolven jatkuvaa 
ruotsalaistumista vastaan Tornion-
laakson alkuperälsen väestön kes-
kuudessa. Suurin osa suomenkieli-
sistä on vanhastaan asunut Tor-
nionlaakson pohjoisosissa. Vuoden 
1930 väestönlaskennan mukaan 
suomenkielisiä 011 eniten Tärän-
nössä (88,4% kokonaisväestöstä), 
Junosuannossa (83,5 %), Pajalas-
sa (78,1 %) ja Korpilompolossa 
(76,8 %). Nämä muodostavat yh-
dessä nykylsen Pajalan kunnan. 
Kyseinen väestönlaskenta on 
vilmeinen yritys laskea tarkkaan 
Ruotsin suomenkielisten määrä. 
Sen mukaan koko Norrbottenissa 
asukkaista runsas 30000 osasi vain 
suomea tal pääasiassa vain suo-
mea, lähes 10 000 hallitsi suomen 
kielen joko suhteellisen hyvin tal 
osasi sitä vähän (näistä monet 
saamelaisia) ja lähes 4000 henkeä 
Tornionlaaksossa osasi vain ruot-
sia. TäIIä hetkellä el ole tietoja siitä, 
kuinka moni tornionlaaksolainen 
osaasuomea. Ruotsin radion 1979 
tekemä tutkimus viittaa slihen, että 
tutkimusta tehtäessä Tornion-
laaksossa asul runsaat 20 000 
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henkeä, jotka ymmärsivät niln hyvin 
joukkoviestinten suomea, että he 
pystyivät kuuntelemaan Radio 
Norrbottenin lähetyksiä, joiden kjell 
oli standardisuomi. Nälden hisäksi 
oli sehlaisia, jotka ilmoittivat ymmär-
tävänsä vain tornionlaaksonsuo-
mea. Tutkimus tehtiin vain Tornion-
laakson alueella eikä se sils käsit-
tänyt Norrbottenin läänin muihin 
osiln ja läänin ulkopuolelle muut-
taneita. 

Ensimmälset koulut 
Kielelhisesti vuoden 1809 raja el 
alnakaan ensimmäisinä vuosikym-
meninä merkinnyt radikaahista muu-
tosta. Ruotsin Tornionlaakso all 
edelleen pääasiassa suomenkiehi-
nen. Haaparantaan vuonna 1833 
perustetussa apologeettikoulussa 
opetettiln aluksi suomen kielehlä. 
Kun vuoden 1842 kansakouluase-
tusta alettiln soveltaa Tornionlaak-
sossa, mikä tapahtui 1850-luvuUa, 
opetuskiehi all edehleen lähes yksin-
omaan suomi. Sen jälkeenslirryttlin 
vähitehlen ruotsinkiehiseen opetuk-
seen. 

Ruotsalaistamispolitiikka 
ja asenteet 
Tulevien kieUohojen kannalta rat-
kaisevaksituhiluultavasti sevuodel-
ta 1888 oheva määräys, jonka mu- 

Erittäin vähälneri 
ruotsin taito 

kaan kunnille annettlin valtionapua 
kansakouhujen (ns. valtionkouhujen) 
perustamiseen sillä ehdohla, että 
opetusta annettaisiln yksinomaan 
ruotsin kielellä. Väestötieteehhiset ja 
muut yhteiskunnalhiset tekijät ovat 
vaikuttaneet samaan suuntaan kuin 
koulupohitlikka, ts. edistäneet 
Tornionaakson ruotsalaistu mista. 
Nälhin kuuluvat ne kulttuurista suun-
tautu mista, kontaktiverkostoa ja in-
teraktiota koskevat muutokset, jotka 
raja sal alkaan pitkällä aikavähillä. 
Mutta 1800-luvun lopussa alkunsa 
saaneen koulupohitlikan ja alueehla 
tämän vuosisadan alkana tapah-
tuneiden kielelhis-sosiaahisten muu-
tosten vähillä hienee erittäln vahva 
yhteys. Tämä koskenee etenkin 
väestön keskuudessa alkaisemmin 
niln voimakkaan kielteisiä asenteita 
suomen kieltä kohtaan. Sellaisia 
asenteita on osittain edelleenkin, 
etenkin vanhemman ikäpolven 
keskuudessa. Suomen ja ruotsin 
maantieteelhiseen levinneisyyteen 
ne elvät sitä vastoin ole vaikuttaneet 
merkittävästi, mutta nuorten ikä-
luokkien suomen kielen taito on 
vähentynyt viime vuosikymmeninä 
huomattavasti tähhä ahueehha. Näitä 
seikkoja puolestaan voitaneen pitää 
seurauksina asenteista ja niiden 
aiheuttamasta suomen kielen käy-
tön vähenemisestä. 

Äidinkielentaitoa vas-
taava ruotsin taito 

II 	 III 

A 	 B 	 C 
suomi moitteeton 	 lakarinut puhumasta 
(murteen kannalta) 	 suomea 

Kuvio 1. Suomen ja ruotsin kielen taidon kehittymisen vertailu tornioniaaksolaisten 
keskuudessa yksilötasolla. 1 - III kuvaa ruotsin taidon eri asteita ja A - C suomen 
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taitoa: mitä parempi ruotsintaito sitä huonompi suomentaito ja päinvastoin (kuvio 
pohjautuu Nils Erik Hansegårdin esitykseen). Tämän voidaan katsoa olleen ruot-
salaistamisprosessin päätendenssi, mutta se ei pidä täysin paikkaansa. Monet 
tornionlaaksolaiset osaavat hyvin molempia kieliä kuten kielisosiologi Magdalena 
Jaakkola on huomauttanut. 

Suomelle paremmat ajat 
Kou lutu lokkaiden opetuksessa käy-
tettiin suomea aikaisemmin usein 
apukielenä, vaikka virallinen poli-
tiikka kannatti yksinomaan ruotsin-
kielistä opetusta. Muuten koulussa 
ei ole käytetty suomea ja 1900-1u-
vulla koululaisia on pitkät ajat kiel-
letty puhumasta suomea välitun-
neilla. Kiellon olivat antaneet alueel-
liset viranomaiset. Kouluylihallitus 
kumosi sen 1958, mutta sitä sovel-
lettiin sieflä tääHä aina vuoteen 1968 
asti. 

Vuonna 1919 asetettu asiantun-
tijakomitea, ns. suomalaisseutuko-
mitea, jonka tehtävänä oli selvittää 
suomen tarvetta apukielenä kou-
luopetuksessaja kristinopin opetus-
kielenä, tuhi slihen tulokseen, ettei 
seflaista tarvetta ohlut. Sosiaahide-
mokraattinen opetusministeri Artur 
Enberg avasi kuitenkin 1937 
mahdollisuuden opiskehla suomea 
jatkokoulussa, ja 1940-luvuhla an-
nettiin Haaparannan, myöhemmin 
myös Kiirunan ja Malmivaaran 
lukiolaisille oikeus lukea suomea 
ylimääräisenä, vapaaehtoisena 
vahinnaisaineena. Viimeksi mainittu 
määräys saavutti kuitenkin suosiota 
vasta 1950-luvun lopussa, johloin 
suhteehhisen monet lukiohaiset, eten-
kin Haaparannalla, käyttivät hyväk-
seen mahdohlisuutta lukea suomea, 
vaikka tämä saattoi merkitä jopa 
neljää ylimääräistä viikkotuntia. 
Vuonna 1970 ahettiin kokeihumie-
Iessä opettaa kouhuissa suomea 
kotikiehenä ja tämä mahdollisuus  

vakinaistettiin 1976 toteutetussa 
koko maan käsittävässä kotikielen-
opetusuudistuksessa. Vuonna 1985 
siirtolaisten oikeutta kotikiehen-
opetukseen rajoitettiin, kun taas 
Ruotsin vanhat vähemmistöt, saa-
melaiset, romaanit ja tornionlaak-
solaiset ovat saaneet säi!yttää 
entisten määräysten mukaiset 
oikeutensa kotikielenopetukseen. 

Puolikielisyys ja 
koulumenestys 
Nils Erik Hansegård oli 1950-luvun 
hopussa ottanut keskusteltavaksi 
tornionhaaksohaisten suomen ja 
ruotsin kielen taidon haadun. 
Hansegård oli tähhöin opettajana 
Kiirunassa ja samanaikaisesti hän 
tutki saamen ja suomen kiehen 
kontakteja. Hän käytti termiä puohi-
kiehisyys monien tornionhaak-
sohaisten kiehitaidon mahdohhisena 
luonnehtijana ja termi merkitsi, että 
tornionhaaksohaiset eivät osanneet 
täydehhisesti suomea eivätkä ruotsia. 
Hän piti ahueehla 1 800-huvun lopusta 
hähtien harjoitettua ruotsalaistamis-
pohitiikkaa tämän syynä ja vaati 
muutoksia etenkin kouhuopetuk-
seen, jossa suomehhe hänen mie-
lestään pitäisi antaa enemmän ti-
haa. Hansegård esitti myöhemmin 
teoriansa popuhaaritieteehhisessä 
teoksessa Kaksikielisiä val puoli-
kielisia?(1968, suomennos 1979). 
Teoriaa on 1970-luvulla käytetty 
siirtolaishasten koulumenestystut-
kimusten tulkitsemisessa mutta sitä 
kohtaan on myös esitetty ankaraa 
kritiikkiä. 
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Kaksikielisyys val 
ruotsalaistaminen? 
1960-luvun lopusta lähtien har-
joitetut toimet, vuoden 1985 mää-
räystä lukuun ottamatta, ovat 
syntyneet viime vuosikymmenien 
siirtolaisuuden aiheuttamasta 
tarpeesta. Mutta koska niitä on 
sovellettu myös Ruotsin vanhoihin 
vähemmistöihin, tornionlaakso-
laisetkin ovat päässeet nhistä 
osallisiksi. Toimenpiteet lienevät 
vaikuttaneet Tornionlaakson kjell-
tilanteeseen eri tavoin. Yksinker-
taisia syy- ja seuraussuhteita on 
vaikea näyttää toteen, mutta konk-
reettisesti todistettavissa on, että 
suomenkielisten lasten osallistu-
minen kotikielenopetukseen yleis-
tyi nopeasti 1970-luvun alussa ja 
on edelleen huomattava niissäkin 

kunnissa, joissa on vähän suoma-
laisia siirtolaisia. 

Ruotsalaistuminen on samalla 
nopeutunut koko sodanjälkeisen 
ajan. Ensimmälseksi tämä näkyl 
siinä, että ruotsia koulun aloit-
taessaan osaamattomien lasten 
määrä pieneni nopeasti. 1945 nom 
72 prosenttia koulunsa aloittavista 
oh täysin suomenkielisiä, 1957 heitä 
oli noin 38 prosenttia, 1965 osuus 
oli 16 prosenttia ja 1976 vain yksi 
prosentti. Tämä lienee aluksi mer-
kinnyt, että kaksikiehisten osuus on 
Usääntynyt. Nykyään yhä useammat 
lapset ovat täysin ruotsinkielisiä, 
mikä on ollut kehitystendenssi viime 
vuosikymmenien ajan. Viime vuo-
sina ilmennyt asenteiden muutos 
on monien arvion mukaantullut liian 
myöhään. 

vieras kieli 	 toinen kieli 	 äidinkieti 

Kuvio 2. Ruotsin kieli on historiallisesti katsoen muuttunut suurelle osalle Tornionlaakson 
väestöä vieraasta kielestä toiseksi kieleksi ja on nyt entistä useamman lapsen 
äidinkieli. 

Kaksi Uumajan yliopiston tutkijaa, 
jotka tutkivat Tornionlaakson kak-
sikielisyyttä 1 970-luvun puolivälis-
sä, ennustivat seudun täydellistä 
ruotsalaistumista parin sukupolven 
aikana. Kun 80-luvun alussa tehtiin 
uusi tutkimus, todettiin kuitenkin, 
että nuorison suomen kielen taito 
oH lisääntynyt (kouluopetuksen 
myötä) ja nyt vol nähdä erilaisia 
merkkejä siitä, että suomi on val-
lannut aikaisemmin menettämiään 
aluelta. Ehkä sitä voidaan pitää 
seurauksena etnisestä revitali-
soitumisesta ja vasta 80-luvulla - 
aika myöhään - syntyneen vähem- 

mistötietoisuuden Iisääntymisestä. 
Konkreettisimpana osoituksena 

voidaan pitää oman, koko maan 
kattavan Svenska Tornedalingars 
Riksförbund - Tornionlaaksolaiset - 
etujärjestön (STR-T) perustamista 
1981 ja tammikuussa 1988 synty-
nyttä Meän akateemia(Tornedalens 
akademi). Akatemiahla on sekä kan-
sansivistykselhisiä että akateemisia 
tavoitteita - kansanomaisesti 
ilmaistuna sen tehtävänä on toimia 
samanaikaisesti Pohjoiskalotin 
kansanakatemiana ja kesäyliopis-
tona. Tornionlaaksolaisten kes-
kushiitto puolestaan järjestää hein- 
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kouluja, konferensseja sekä muslik-
ki-, teatteri- ja muita kulttuurifes-
tivaaleja, julkaisee kulttuu rilehteä 
Met ja haluaa yleisesti ottaen toimia 
Tornionlaakson kielen ja kulttuurin 
hyväksi. Keskusliitto on myös vaa-
tinut koko valtakunnan käsittäviä 
radiolähetyksiä tornionlaakson-
suomeksi, ts. samafla tavoin kuin 
saamelaisten lähetykset, jotka nyt 
kuuluvat esimerkiksi "Ruotsin 
suurimmassa saamelaiskylässä" 
Tukholmassa. 

Paikannimikysymys 
Yksi niistä kysymyksistä, joihin 
tornionlaaksolaisten keskusliitto on 
puuttunut, on paikannimikysymys. 
Yhtäältä halutaan ottaa uudelleen 
käyttöön tal sallia viralliseen käyt-
töön eräftä suomenkielisiä nimimuo-
toja, joita edelleen käytetään 
päivittäisessä kielessä, mutta jotka 
viraHisesti ja kirjakielessä on kor-
vattu valtion viranomaisten luomilla 
ruotsinkie!isillä artefakteillatai kään-
nöksillä (esim. sellaisiHa hölynpöly-
käännöksillä kuin Alkullen suo-
menkielisestä A/kkula-nimestä, tal 
Bäckesta Päkk//ä-nimestä). Toisaal-
ta halutaan selvittää, pystyykö uusi 
tietokonepohjainen kiinteistöni-
mirekisteri taflentamaan saman-
aikaisesti kaksi nimimuotoa, tor-
nionlaaksonsuoma!aisen ja ruot-
salaisen, val voiko siellä olla vain 
ruotsalainen nimi. 

Valtion paikannimikomitean 
mietinnössä, joka ilmestyi muutama 
vuosi sitten, on muotoiluja, joiden 
mukaan on kulttuurisesti arvokasta 
säilyttää pohjoisen suomenkieliset 
nimet ja käyttää nhitä myös viral-
lisesti. Asiasta vastuussa oleva vi-
ranomainen, Maanmittausvirasto,  

taas on ilmeisesti käytännön työssä 
omaksunut vastakkaisen kannan, 
mahdollisesti alueellisten "keski-
tason" virkamiesten tukemana. 

Omia kustantamoja 
Tornionlaaksolaisten keskusliltosta, 
johon kuuluu muutama tuhat jä-
sentä, el tietenkään ole vielä en-
nättänyt tulla kansanliikettä, mutta 
se on kuitenkin houkutellut piilevän 
klinnostuksen esiln ja saanut ak-
tiivisuuden kasvamaan, varsinkin 
Tornionlaakson keski- ja poh-
joisosissa. Lilton keskus on seudun 
vanhastaan suomenkielisin kunta 
Pajala. 

Merkkinä kiinnostuksesta on 
esimerkiksi se, että kun kirjailija 
Bengt Pohjasen perustama kustan-
tamo Kamos julkaisi ensimmäisen 
lyhytromaaninsa tornionlaakson-
suomeksi, ensimmälnen painos 
myytiin loppuun hyvin lyhyessä 
ajassa. Pohjanen, joka on aikai-
semmin toiminut pappina, on myös 
kääntänyt Markuksen evankeliumin 
suoraan kreikasta tornionlaak-
sonsuomeksi. Parhaillaan on te-
keillä tornionlaaksonsuomen sa-
nakirja, jonka myös julkaisee 
Kamos. Kamos kuuluu nykyisin 
STR-T:lle. 

Haparandabladet/Haaparan-
nanlehti, joka perustamisestaan, 
vuodesta 1872 lähtien on nimittänyt 
itseään Ruotsin ainoaksi kaksi-
kieliseksi sanomalehdeksi, on 
kymmenen vuoden ajan julkaissut 
erityistä palstaa tornionlaakson-
suomeksi. Kun palsta muutama 
vuosi säten oli paisunut koko sivuksi, 
se muutti myös nimeään, siitä tull 
Tornionlaaksoa. 
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Tornionlaaksonsuomea 
val meän kieltä? 
Yritykset vaknaistaa termi meän 
kiell(tornedalska) ovat kuohuttaneet 
tunteita, enemmän kuitenkin 
Tornionlaakson ulkopuolella kuin 
sen oman väestön keskuudessa. 
SielIä mielipiteet eivät ole täysin 
selkeät. 

Monella taholla voidaan todeta 
ymmärtämyksen Iisääntymistä tor-
nionlaaksolaisten pyrkimyksiä 
kohtaan. Näin on esimerkiksi ruot-
sinsuomalaisten keskuudessa, 
jotka ilmeisesti näkevät tiettyjä 
yhtäläisyyksiä oman tilanteensa ja 
Tornionlaakson välillä. Samanlaista 
tendenssiä alkaa näkyä Suomessa, 
jossa myönteinen uteliaisuus alkaa 
korvata halventavan asennoi-
tumisentornionlaaksonsuomeenja 
tornionlaaksolaisiin. Seontietenkin 
selvintä Pohjois-Suomessa, jossa 
kontaktit Ruotsin Tornionlaakson 
suomenkieliseen vähemmistöön 
eivät jää pelkästään vähemmistön 
olemassaolon tuntemiseksi, vaan 
jossa kontaktit ovat läheiset. Tämä 
ymmärtämyksen lisääntyminen 
ilmenee esimerkiksi siten, että 
Pohjoiskalotilla konferensseissa ja 
muissa yhteyksissä suvaitaan 
entistä paremmin Ruotsin tornion-
laaksonsuomen käyttäminen. 

Ruotsin Tornionlaaksossa on 
tähän asti myös onnistuttu olemaan 
suhteellisen suvaitsevaisia en 
murrevarieteetteja kohtaan (alueen 
murteelliset erot eivät ole mer-
kittävän suuret), päinvastoin kuin 
on ajoittain ollut tyypillistä saamen 
kehitykselle Ruotsissa. Ruotsin 
saamelaiset ovat välistä katsoneet 
saamen ki&een kohdistuneen 
purismin uhkaavan saamen kielen  

henkiin jäämistä Ruotsissa, koska 
se on saanut saamelaiset epävar-
moiksi, puhuvatko he "oikeata" 
saamea vai eivätkö. 

Pedagoginen periaate 
Meän kielen ja koko keskustelun 
taustalla on pohjimmiltaan yksin-
kertainen pedagoginen periaate. 
Kun suomen kielen opetus - joka 
monille on äidinkielenopetusta 
vaikka sitä kouluhallintoyhteyksis-
sä nimitetään kotikielenopetukseksi 
- aloitettlin laajemmassa määrin 
koko maassa 1970-luvun alussa, 
se herätti suurta kiinnostusta ja 
slihen osallistui paljon myös tor-
nionlaaksolaisia oppilaita. 

Monet oppilaat lopettivat kui-
tenkin pian kotikielen opiskelun, 
koska he eivät tunteneet, että kou-
lussa opetettava standardisuomi oh 
heidän kielensä. Läänin koulu lauta-
kunta päätti silloin ottaa käyttöön 
uusvanhan pedagogisen perlaat-
teen, tunnetusta tuntemattomaan 
etenemisen, ja aloittaa suomen-
opetuksen tornionlaaksonsuomel-
la ja tuottaa erityistäoppimateriaalia 
tätä varten. Päämääränä olisi 
kuitenkin, ettäoppilaatsaisivattietyn 
standardisuomen taidon. 

Tornionlaaksossa tilanne on 
tässä suhteessa helpompi kuin 
suomalaisten siirtolaislasten osalta, 
koska oppilaiden kielellinen tausta 
on homogeenisempi kuin slirtolais-
lasten. Osahhistuminen suomen-
opetukseen Tornionlaakson kou-
luissa 70-luvun lopusta lähtien 
osoittaa, että uudistus on ollut 
onnistunut. Seuraavaksi on otet-
tava kantaa kysymykseen, pelas-
taako tornionlaaksonsuomen tule-
vaisuudessa suurempi panostami- 
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nen omaan kieleen vai kiinteämpi 
kosketus standardisuomeen ja 
suomensuomalaiseen kulttuuriin. 

Etninen revitalisoituminen 
Tietoinen aktiivisuus suomalaisen 
kulttuurin ja suomen kielen hyväksi 
samoin kuin oman etujärjestön 
perustaminen tornionlaaksolaisten 
keskuuteen on muuttunut todeksi 
vasta 1980-luvulla, mikä euroop-
palaisesta perspektiivistä, osittain 
myös laajemmasta kansain-
vä!isestäperspektiivistä, katsottuna 
on hyvin myöhäinen ajankohta. 
Tietoisuuden lisääntymiseen lienee 
tehokkaasti vaikuttanut viime 
vuosikymmenien entistä aktiivisem-
man vähemmistödebatin ohella Nils 
Erik Hansegårdin käynnistämä 
puolikielisyyskeskustelu. 

Puolikielisyyskeskustelu on 
samalla - päinvastoin kuin Han-
segård tarkoitti - vaikuttanut 
vilvästävästi, koska siinä on kieltei-
sesti yhdistetty käsitteet tornion-
laaksolainen tausta ja puolikielisyys. 
Asiassa on päästy eteenpäin vasta 
kun myös tornionlaaksonsuoma- 

laisten kaksikielisyyttä on alettu 
pitää resurssina. On epäselvää, 
missä määrin Ruotsin yhteiskunta 
on - muutamista myönteisistä 
periaatejulistuksista huolimatta - 
valmis aktiivisesti tukemaan tor-
nionlaaksolaisten uusia pyrkimyk-
siä. 1970-luvun kotikielenopetus-
uudistus ja useimmat muut suomen 
kielen hyväksi tehdyt toimet eivät 
ole eritylsen suuressa määrin joh-
tuneet valtiovallan huolenpidosta 
tornionlaaksolaisia kohtaan, vaan 
nhistä tarpeista, jotka viime vuo-
sikymmenien maahanmuutto on 
saanut aikaan Ruotsissa. 

Tornionlaaksolaiset -keskusiliton 
perustaminen (1981) ja Meän aka-
teemi (1988) ovat kuitenkin saaneet 
tornionlaaksolaiset entistä tietoi-
semmiksi omasta kielestään ja 
kulttuuristaan ja nhiden hyväksi 
toimitaan nyt organisoidussa 
muodossa. Ehkä nämä - yhdessä 
uusien toimien synnyttämien ris-
tiriitaisten reaktioiden kanssa -ovat 
ensimmäiset askeleet Tornionlaak-
son kielellistä ja kulttuurista renes-
sanssia kohti. 
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Tietokonesanastoa 
Outi Honkasalo 

Fil, kand. Out! Honkasalo on suomenopettaja ja hän on 
to!m!nut peruskoulussa ja lukiossa, Orebron korkeakoulussa 
ja kansankorkeakoulujen tulkk!koulutuksessa. Pakinan 
pil/essä olevaan ruotsala!s-suomala!seen sanal!staan 
olemme lisänneet muutam!a tietokonealan keskeisiä termejä, 
jo!ta on kysytty puhelinneuvonnastamme. 

Olen hankkinut tietokoneen, taval-
lisen pienehkön mikrotietokoneen 
(persondator). Keskustellessani 
asiasta suomeksi huomasin, ettei 
minulla ollut sanoja. Eikä ollut 
juttukumppaneillanikaan. Meillä on 
ruotsinkieliset, joillakin jopa englan-
ninkieliset ohjelmat. Käsikirjoja 
luemme ruotsiksi, tarpeen tullen 
englanniksi, mutta mistäpä niitä 
suomeksi. Muuan tuttu sitten 
sanoikin, että suomalaiset ovat 
kääntäneet niin kamalasti tietokone-
sanastoa suomeksi, ettel edes 
ohjeistatahdo saada mitään selvää. 

Viimeksi kuluneen vuosikymme-
nen aikana koneet ovat yleistyneet 
ja halventuneet ja ohjelmat tulleet 
niin helppokäyttöisiksi, että vallan 
tavallisetkin ihmiset käyttävät 
nykyisin tietokoneita, varsinkin 
kirjoittelevat tekstinkäsittelyohjel-
mien avulla. MQni muukin lienee 
törmännyt sanapulaan, jota siksi 
yritäntässä vähän lievittää. Vaikein-
ta on, että alan uutuuden takia koko 
terminologia ej ole vielä vakiintu-
nut. Sama saattaa koskea ruotsa-
laisiakin termejä. Lukemissani kir-
joissa sanat hiukan vaihtelevat. Es-
telen tässä tavallisimpia käsitteitä 
ja niistä nähdäkseni useimmin 
esiintyvät nimitykset. Mainitsen 
suluissatermit,joita minun käyttöoh- 

jeistoni käyttää. Koneeni on PC 
(engl. Personal Computer) ja siinä 
DOS-käyttöjärjestelmä (engl. Disc 
Operating System). 

Pöydällä on tietokone: keskus-
yksikkö (centra/enhet) ja oheis-
laitteet (kringutrustning): näyttöruu-
tu (bildskärm), näppäimistö (tan-
gentbord) ja kirjoitin (skrivare). 
Keskusyksikkö sisältää varsinaisen 
suorittimen (processor) ja keskus-
muistin (internminne), ne RAM it ja 
ROMit (engl. Random Access 
Memory ja Read On/y Memory). 
Käynnistämme koneen. Siihen on 
il meisesti asennettu (insta 1/era) 
me ilIe sopivia ohje/mia (program). 
Kenties meillä on ikkunaohjelma 
(fönsterprogram), josta valitsemme 
haluamamme ohjelman, kenties 
ruutuumme ilmestyy valikko (meny), 
eli luettelo valittavista ohjelmista. 
Haluamme vaikkapa kirjoittaa 
kirjeen, siksi valitsemme tekstin-
käsitte/yohjelman (ordbe hand-
lingsprogram). 

Sitten ryhdymme kirjoittamaan. 
Tavallisen tekstin kirjoittaminen el 
ole juuri sen kummempaa kuin 
tavallisella kirjoituskoneella, mutta 
ios haluamme muokata (redigera) 
tekstiämme, on meidän osattava 
vähän muutakin. Voimme ohjata 
konettamme joko näppäinkomen- 
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nol/la (tangentbordskommando) tal 
hiirellä (mus). 

Tietokoneen näppäimistössä on, 
paitsi tavallisia kirjoituskoneen 
näppäimiä, myös toimintonäppäi-
miä (funktionstangentei). Osaa 
painetaan suoraan, osa on yhdis-
tetty tasonäppäimeen (skifttangenf, 
tal Alt- tal Ctrl-näppäimeen. Lisäksi 
koneessa on nuolinäppäimet (pil-
tangenter), joiden avulla vilkkuvaa 
kohdistinta(markör) voidaan siirtää 
eteen- ja taaksepäln sekä ylös ja 
alas. Rivinvaihtonäppäin (vagnre-
tur) toimil samalla myös syÖt-
tÖnäppäimenä (inmatningstangent), 
jolla koneelle annettavat käskyt 
vahvistetaan. Kirjoituskoneesta 
tutut sarkainnäppäimet (tabulator) 
ovat myös tietoko neessa sara kkei-
den (kolumn) muodostamista var-
ten. 

Me siis ryhdymme muokkaa-
maan tekstiämme. Ensin käynnis-
tämme valikon (aktivera menyn) 
painamalla tiettyä näppäintä tal hil-
rinäppäimen (mustangent) avulla. 
Yläreu naan ilmestyy valikkorivi 
(menyrad), jossa on esimerkiksi 
seu raavanlaisia valikkovaihtoeh-
toja: Tiedosto (fil), muokkaa (redi-
gera) ja etsi (sök). Yleensä vaihto-
ehdoista on jokin kirjain valaistu, ja 
sen avulla tal nuolinäppäimellä tal 
siirtämällä hiiriosoitinta (musmar-
kör) saamme haluamamme vaih-
toehdon valituksi. 

Käynnistettyämme jonkin ohjel-
matoiminnon (programfunktion), ku-
varuudulle ilmestyy esimerkiksi 
valikkoluettelo (menyer), jonka 
avulla voimme vaihtaa alkuasetuk-
sia (ändra grundinställningar). Sen 
mukaan saamme säädellyksi mar-
ginaaleja ( marginaler) , ylä- ja alatun- 

nisteita (sidhuvuds- och sidfots-
stycken), sivunumeroita (sidnum-
mer) jne. 

Joko tull liikaa asiaa? Silloin on 
parasta käynnistää opastus-toi-
minto (hjälpfunktion), jonka avulla 
voimme kysellä, miten saamme 
alkaan minkin toiminnon. Sitten 
voimme palata takaisin asiakir-
jaamme (dokument) ja jatkaa teks-
timme käsittelyä. 

Kun teksti sitten on valmis, 
teemme siitä ehkä ensin varmuus-
kopion (säkerhetskopia), sitten tu-
lostamme sen paperille (skriver ut). 
Käynnistämme kirjoittimemme ja 
syötämme (matarin) sille yksittäisiä 
liuskoja arkinsyöttölaitteen (ark-
matare) kautta tal käytämme ket-
ju/omaketta (ark på löpande bana), 
jossa paperia on pitkäänkin teks-
tim. Tal kenties emme tulostakaan 
tekstiämme paperille, vaan tal/en-
namme (lagrar) sen levykkeelle (dis-
ket,ja toimitamme sen siinä muo-
dossa vastaanottajalle teipat-
tuamme suojakolon (skrivskydd) 
umpeen. Levyke pois levyke-
asemasta (diskettstation) ja postiln. 
Tekstimme haluamme tietysti 
tallentaa koneemme muistiln, niin 
että tarpeen tullen löydämme sen 
taas. Meidän on annettava sille tie-
dostonimi(filnamn) ,ja kone yleensä 
lisää sen perään jonkin tunnuksen 
(filnamnstillägg). Mutta nyt kone 
kenties tekeekin virheilmoituksen 
(fe/anmälan): olemme antaneet 
tiedostollemme 11jan pitkän nimen. 
Uusi yritys. Jotta meidän olisi hel-
pompi hakea (söka) tiedostomme 
eslintaas, voimme liittää sen jo hon-
km hakemistoon(bibliotek, katalog), 
vaikkapa siihen, mihin olemme tal-
lentaneet muutkin kirjeet. Niinpä 
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saamme sen esiin saantipolkua 
(sökväg) käyttäen, eli kirjoittamalla 
hakemiston ja alihakemiston (un-
derbibliotek, underkatalog) nimet 
näppäimillä, tal tietenkin taas hiirellä 
ja hakemistoista valiten. 

Sitten etsimme näppälmen, josta 
saamme esiin vaihtoehdon lopetus 
(avsluta), ja seuraavaksi pysä-
köimme kiintolevyn (parkerar 
hårddisken), jolloin koneen luku-ja 
kirjoituspää (läs- och skrivhuvud) 
siirtyy pois kiintolevyltä, ja sitten 
voimme sammuttaa koneemme. Tal 
ehkäpä pelaamme hetken. Meillä 
saattaa olla ohjainsauva eli (ark.) 
hupikeppi(styrspak, joystick), josta 
peliä ohjai!emme. 

Mainitsin tässä levykkeet (dis-
ketter). Koneen sisälläon kiintolevy 
(hårddisk), jossa on muistitilaa var-
sin huomattavasti - kaikissa pienissä 
kotimikroissa (hemdatorer) kiinto-
Ievyä ei ole. Aikaisemmin ulkoisena 
muistina (externminne) käytettiin 
kasettinauhuria, nykyisin yleensä 
levykkeltä. Ensintulivat markkinoille 
pehmeät, taipuvat levykkeet, joita 
suomalaiset alkoivat pian nimittää 
lerpuiksi (5 1/4" diskett). Sitten 
kehitettiin pienemmät, kovakuoriset 
levykkeet, jotka nopeasti saivat 
nimekseen korppu (3,5" diskett). 
Ennen kuin voimme tallentaa mitään 
levykkeelle, meidän on alust etta va 
(formatera) se koneellemme sopi-
vaksi. 

Riippuu käyttöjärjestelmästä 
(operativsystem)jaohjelmista, mitä 
voimme tietokoneellamme tehdä. 
Ilman ohjelmia se on mykkä. Onnek- 

si meidän tavallisten koneennaput-
tajien el tarvitse tietää mitään käyt-
töjärjestelmistä, ne ovat koneessa 
usein jo ostettaessa. Ohjelmat vol 
sitten asentaa joku, joka osaa. 
Tavallisimmat sovellusohjelmat (till-
lämpningspro gram) ovat tekstin-
käsittelyohjelmia (ordbehandlings-
program). Monet meistä kenties tar-
vitsevat myös taulukkolaskentaa 
(kalkylprogram). Tavalliseen mik-
rotietokoneeseen mahtuu jo jonkin-
laisia tietokantaohjelmiakin (data-
baser). Jos meilläon modeemi(mo-
dem), voimme myös käyttää tie-
donsiirto-ohjelmaa (kommun ika-
tionsprogram) ja lähettää tekstiä pu-
helinverkostoa pitkin. Nykylsin on 
olemassa myös ns. monitoimi- t. 
integroituja ohjelmia (integrerade 
program), joissa on sekä tekstinkä-
sittely,taulukkolaskentaettäjoitakin 
muita ohjelmia. 

Meillä saattaa olla muitakin 
lisälaitteita, vaikkapa lämpömittari 
ja siihen klinnitetty anturi (givare), 
joka automaattisesti antaa koneel-
lemme tiedot. Tal meillä on kuvan-
lukija, skanneri (bild(av)läsare, 
skanner), jolla voimme koploida 
koneellemme kuviolta paperilta. 

Tietenkin, jos meillä on halua ja 
kykyjä, voimme ruveta ohjelmoi-
maan (programmera) konettamme 
itse. Tarvitsemme kenties ohjelman, 
jollaista el ole kaupan. Mutta siihen 
tarvitsemme taas lisää terminolo-
giaa kaikenlaisista kenoviivoista 
(omvänt snedstreck, back slash) 
lähtien sekä konekieltä (maskin-
språk), mutta se ylittää alnakin 
toistaiseksi minun kykyni. 
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Sanasto 
arbetsminne työmuisti 
arkmatare arkinsyöttölaite 
ark på löpande bana ketjulomake 
avstavning tavutus 
back slash kenoviiva 
backstegare askelpalautin 
bibliotek hakemisto 
bild(av) läsare kuvanlukija, skanneri 
bildskärm näyttö, näyttöruutu, näytin 
bläcksträleskrivare mustesuihkukirjoitin 
centralenhet keskusyksikkö 
centrering keskitys 
databas tietokanta 
datavirus ATK-virus, ohjelmistovirus 
diskett levyke 

- 5 1/4" diskett - (ark.) lerppu 
- 3,5" diskett - (ark.) korppu 

diskettstation levykeasema 
dokument asiakirja 
externminne ulkoinen muisti 
felanmälan virheilmoitus 
fil tiedosto 
filnamn tiedostonimi 
formatera alustaa 
fu nktionstangent toimintonäppäin 
fönsterprogram ikkunaohjelma 
givare anturi 
grundinställning alkuasetus 
hemdator kotimikro 
hjälpfunktion opastustoiminto 
hjälpprogram apuohjelma 
hjälptangent opastusnäppäin 
hårddisk kiintolevy 
inmatningstangent syöttönäppäin 
installera asentaa 
integrerat program monitoimiohjelma, integroitu 

ohjelma 
internminne keskusmuisti 
joy stick ohjainsauva, (ark.) hupikeppi 
kalkylprogram taulukkolaskenta 
katalog hakemisto 
klockfrekvens kellotaajuus 
kolumn sarake 
kommu nikationsprogram tiedonsiirto-ohjelma 
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kompatibel yhteensopiva 
kringutrustning oheislaitteet, oheislaitteisto 
kurvritare piirturi 
lagra tallentaa 
laserskrivare laserkirjoitin 
listning listaus 
läs- och skrivhuvud luku- ja kirjoituspää 
marginal marginaali 
markör kohdistin 
maskinspråk konekieli 
mata in syöttää 
matrisskrivare matriisikirjoitin 
meny valikko 
menyrad valikkorivi 
modern modeemi 
moderkort emolevy, emokortti 
mus hilri 
musmarkör hilriosoitin 
mustangent hiirinäppäin 
omvänt snedsträck kenoviiva 
ope rativsyste rn käyttöjä rjestel mä 
ordbehandling tekstinkäsittely 
ordbehandlingsprogram tekstinkäsittelyohjelma 
parkera hårddisk pysäköidä klintolevy 
pekdon osoitinlaite 
persondator mikrotietokone 
piltangent nuolinäppäin 
plotter piirturi 
portföljdator sylimikro, kannettava mikro 
post tietue 
processor suoritin 
program ohjelma 
programfunktion ohjelmatoiminto 
programmera ohjelmoida 
programvara ohjelmisto 
prompt kehote 
radertangent poistonäppäin 
redigera muokata 
rullgardinsmeny vetovalikko 
sidfotsstycke alatunniste 
sidhuvudsstycke ylätunniste 
sidnummer sivunumero 
skanner kuvanlukija, skanneri 
skifttangent tasonäppäin 
skrivare kirjoitin 
skriva ut tulostaa 
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skrivskydd 
styrspak 
s äke rh et sko p la 
sökväg 
tabu lator 
tangentbord 
tangentbordskommando 
tecken 
terminal 
tiTTämpningsprogram 
typhjulsskrivare 
underbibliotek 
underkatalog 
undermeny 
uppdatera 
utskrift 
vagnretur 

suojakolo 
ohjainsauva, (ark.) hupikeppi 
varmuuskopio 
saantipoku 
sarkainnäppäln 
näppälmistö 
näppäinkomento 
merkki 
pääte 
sove Itu so hjelma 
kiekkokirjoitin 
alihakemisto 
alihakemisto 
alivalikko 
päivittää 
tulostus 
rivinvaihtonäppäin 

Yläraajoihin Iiittyvää terminologiaa 
Koonnut Margaretha Terner 

akromial olkalisäke- 
(acromialis) 

akromion olkalisäke 
(acromion) 

arm olkavarsi, käsivarsi 
(brachium) 

arm-, brakial olkavarsi-, käsivarsi- 
(brachialis) 

armbäge kyynärvarsi; kyynärpää 
(cubitus) 

armbågsben kyynärluu 
(ulna) 

armbågsutskott kyynärUsäke; kyynärpää 
(olecranon) 

armhåla, axiH kainalokuoppa, kainalo 
(axilla, fossa axillaris) 

armptexus, armflätan, hartiapunos 
armnervknippet (plexus brachialis) 

armveck kyynärtaive 
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axel olka, olkapää, hartia 
axill, armhåla kainalokuoppa 

(axilla, fossa axillaris) 
axillarlinje kainalovliva 

(linea axillaris) 
axelregion olkapään alue 
axillar el. axillär aksillaarinen, kainalokuoppa- 

kainalo- 
(axillaris) 

brakial, arm- olkavarsi-, käsivarsi- 
(brachialis) 

båtben veneluu 
(os scaphoideum) 

capitatum iso ranneluu 
(os capitatum) 

daktylo-, finger- daktylo-, sormi- 
(dactylo-) 

falang, falangealben, fingerben sormijäsen, sormiluu 
(phalanx, plur. phalanges) 

falangeal sormijäsen- 
(phalangealis) 

finger sormi 
(digitus manus) 

finger-, daktylo- sormi-, daktylo- 
(dactylo-) 

fingerbenen sormiluut 
(ossa digitorum manus) 

grundfalang tyvijäsen 
(phalanx proximalis) 

hakben hakaluu 
(os hamatum) 

hand käsi 
(manus) 

handf Iata kämmen 
(palma t. palma manus, vola t. 
vola manus) 

handlov, handled, karpus ranne 
(carpus) 

handlovsben, karpalben ranneluu 
(os carpale 1. carpi) 

handlovskanalen rannekanava, karpaalikanava 
(canalis carpi) 

handrygg kädenselkä 
(dorsum manus) 

karpal karpaalinen, ranne- 
(carpalis, carpeus) 
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karpalben, handlovsben 

karpometakarpal 

karpus, handled, handlov 

klavikel, nyckelben 

klavikular el. klavikulär 

korpnäbbsutskott 

kubital 

lilla mångkantiga benet 

lillf inger 

lillfingervalken 

tu nu ta 

Iångf inger 

mellanfalang 

mellanhand, metakarpus 

mellanhandsben, metakarpalben 

metakarpal 

metakarpalben, mellanhandsben 

metakarpus, melianhand 

månben 

nagel 

nagelband 

nagelbädd 

nagelfals 

ranneluu 
(os carpale t. carpi) 

ranne-, kämmen- 
(carpometacarpalis) 

ranne 
(carpus) 

soiisluu 
(clavicula) 

klavikulaarinen, solis-, sotisluu- 
(clavicularis) 

ko rppi lisäke 
(processus coracoideus) 

kubitaalinen, kyynärpää- 
(cubitalis) 

pieni monikulmaluu 
(os trapezoideum) 

pikkusormi 
(digitus minimus) 

vastapäkiä 
(antithenar, hypothenar) 

(kynnen) puolikuu 
(lunula) 

keskisormi 
(digitus medius) 

keskijäsen 
(phalanx media) 

kämmen 
(metacarpus) 

kämmenluu 
(os metacarpale) 

metakarpaalinen, kämmen- 
(metacarpalis) 

kämmenluu 
(os metacarpale) 

kämmen 
(metacarpus) 

puolikuuluu 
(os lunatum) 

kynsi 
(unguis) 

kynsinauha 
(eponychium) 

kynnenalus 
(lectulus unguis) 

kynnen reunauurre 
(sinus unguis) 
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nagelmatrix 

nagelrot 

nage IvaH 

nyckelben, klavikel 

palmar 

pe kf inger 

radial 

ringf inger 

skapular el. skapu lär 

skulderblad 

skulderbladskammen 

skuldergördel 

skulderparti 
skuldra 
stora mångkantiga benet, 

trapetsben 
strålben 

subklavikular el. subklavikulär 

supraklavikular el. supraklavikulär 

trapetsben, stora mångkantiga 
benet 

trekantsbenet 

tumme 

tumvalken 

tå 

kynsimarto 
(matrix unguis) 

kynnenjuuri 
(radix unguis) 

kynsivalli 
(valium unguis) 

solisluu 
(clavicula) 

paimaarinen, kämmenenpuoleinen 
(palmaris) 

etusormi 
(index) 

radiaalinen, värttinäluun puoleinen 
(radialis) 

nimetön 
(digitus anularis) 

skapulaarinen, lapaluu- 
(scapularis) 

lapaiuu 
(scapula) 

lapaluun harju 
(spina scapulae) 

hartiakaari 
(cingulum membri superioris) 

hartiat, hartian seutu 
hartia, olka, olkapää 
iso monikulmaluu 

(os trapezium) 
värttinäluu 

(radius) 
subklavikulaarinen, solisluuna- 

lainen 
(subclavicularis) 

solisluun yläpuolella oleva, ylä- 
solis- 
(supraclavicularis) 

iso monikulmaluu 
(os trapezium) 

kolmioluu 
(os triquetrum) 

peukalo 
(poilex) 

päkiä 
(thenar) 

varvas 
(digitus pedis) 
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ulnar ulnaarinen, kyynärluunpuoleinen, 
kyynäruu- 
(u Ina ris) 

underarm kyynärvarsi 
(antebrachium) 

volar volaarinen, kämmenenpuoleinen 
(volaris) 

ändfalang kärkijäsen 
(phalanx distalis) 

ärtben herneluu 
(os pisiforme) 

överarmsben olkaluu, olkavarrenluu 
(humerus) 

övre extremitet yläraaja 
(extremitas superior) 

aksillaarinen axillar, axillär 
daktylo- daktylo-, finger- 
etusormi pekfinger 
hakaluu hakben 
hartia axel, skuldra 
hartiakaari skuldergördel 
hartiapunos armplexus, armflätan, armnerv- 

knippet 
hartian seutu skulderparti 
herneluu ärtben 
iso monikulmaluu stora mångkantiga benet, 

trapetsben 
iso ranneluu capitatum 
kainalo armhåla, adll 
kainalo- axillar, axillär 
kainalokuoppa armhåla, axUl 
kainalokuoppa- axillar, axillär 
kainaloviiva axillarlinje 
karpaalikanava handlovskanalen 
karpaalinen karpal 
keskijäsen mellanfalang 
keskisormi långfinger 
klavikulaarinen klavikular, klavikulär 
kolmioluu trekantsbenet 
korppilisäke korpnäbbsutskott 
kubitaalinen kubital- 
kynnenalus nagelbädd 

Kieliviesti 311991 	21 



kynnenjuuri nagelrot 
kynnen puolikuu lunula 
kynnen reunauurre nagelfals 
kynsi nagel 
kynsimarto nagelmatrix 
kynsinauha nagelband 
kynsivalli nagelvall 
kyynärlisäke armbågsutskott 
kyynärluu armbågsben 
kyynärluu- ulnar 
kyynärluunpuoleinen ulnar 
kyynärpää armbåge, armbågsutskott 
kyynärpää- kubital 
kyynärtaive armveck 
kyynärvarsi armbåge, underarm 
kädenselkä handrygg 
kämmen handflata, mellanhand, metakarpus 
kämmen- metakarpal, karpometakarpal 
kämmenenpuoleinen palmar, volar 
kämmenluu mellanhandsben, metakarpalben 
kärkijäsen ändfalang 
käsi hand 
käsivarsi arm 
käsivarsi- brakial, arm- 
Iapaluu skulderblad 
lapaluu- skapular, skapulär 
Iapaiuun harju skulderbladskammen 
metakarpaalinen metakarpal 
nimetön ringfinger 
olka axel, skuldra 
olkalisäke akromion 
olkalisäke- akromial 
olkaluu överarmsben 
olkapää axel, skuldra 
olkapään alue axelregion 
olkavarrenluu överarmsben 
olkavarsi arm 
olkavarsi- brakial, arm- 
palmaarinen palmar 
peukalo tumme 
pieni monikulmaluu lilla mångkantiga benet 
pikkusormi lillfinger 
puolikuu lunula 
puolikuuluu månben 
päkiä tumvalken 
radiaalinen radial 
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ranne handlov, handled, karpus 
ranne- karpal, karpometakarpal 
rannekanava handlovskanalen 
ranne luu hand Iovsben, karpalben 
skapulaarinen skapular, skapulär 
solis- klavikular, klavikulär 
solisluu nyckelben, klavikel 
solisluu- klavikular, klavikulär 
solisluunalainen subklavikular, subklavikulär 
solisluun yläpuolella oleva supraklavikular, supraklaviku lär 
sormi finger 
sormi- finger-, daktylo- 
sormijäsen falang, falangealben, fingerben 
sormijäsen- falangeal 
sormiluu fingerben 
subklavikulaarinen subklavikular, subklavikulär 
tyvijäsen grundfalang 
ulnaarinen ulnar 
varvas tå 
vastapäkiä lillfingervalken 
veneluu båtben 
volaarinen volar 
värttinäluu strålben 
värttinäluun puoleinen radial 
yläraaja övre extremitet 
yläsolis- supraklavikular, supraklaviku lär 
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RUOTSALAIS-SUOMALAINEN 
TYÖMARKKINASANASTO 

ON ILMESTYNYT 
Ruotsinsuomalaisen kielilau-

takunnan julkaisusarjan toinen 
teos, Ruotsalais-suomalainen 
työmarkkinasa-nasto, on il-
mestynyt. 

Sen tarkoituksena on tukea 
ruotsinsuomalaisia heidän pyr-
kimyksissään aktiiviseen kaksi-
kielisyyteen, olla avuksi suo-
menkielisessä toiminnassa työ-
paikoilla, ammattiyhdistys-
työssä ja työmarkkinoilla yleen-
sä sekä vakiinnuttaa ruotsinsuo-
malaista termistöä. 

suomr 
Ruotsaa 

TYÖMPRHPSA  

SMÅSY 
 
SORDLIS 

Ruoemn5u2m8  

Ruotsalais-suomalainen 
työmarkkinasanasto sisältää 
yli 5000 hakusanaa. Ne kuvaa- 
yat Ruotsintyömarkkinoiden keskeisimpiä alueita kutentyömarkkina-alan 
järjestÖjä, työlainsäädäntöäjatyösuojelua. Mukana on myös jonkin verran 
talousalan termejä sekä sosiaalivakuutuksiin ja verotukseen ja neuvottelu-
ja kokoustekniikkaan liittyviä termejä. 

Ruotsalais-suomalainen työmarkkinasanasto on tarkoitettu ensisi-
jaisesti ruotsinsuomalaisten tarpe isiin. Termeille on Ruotsinsuomalaisen 
kielilautakunnan periaatteiden mukaisesti pyritty antamaan Suomessa 
käytettävät vastineet. Ruotsinsuomalaista termivastinetta on kuitenkin 
suositettu silloin, kun Suomessa el ole ollut vastaavaa käsitettä tal kun 
käsitteet eivät vastaa toisiaan. 

Ruotsin ja Suomen keskeisimmät työmarkkina- ja toimialajärjestöt ovat 
omina liitteinään, samoin pieni määrä kansainvälisiä järjestöjä. Erilliseksi 
liitteeksi on kerätty myös hakusanojen jäljessä olevat lyhenteet. Kirjassa 
on myös suomalais-ruotsalainen hakemisto. 

Ruotsalais-suomalainen työmarkkinasanasto maksaa 165 kruu-
nua. Postikulut sisältyvät hintaan. Kirjan vol yksinkertaisimmin tilata mak-
samalla 165 kruunua kielilautakunnan postislirtotilille 568664-7. Vastaan-
ottajaksi merkitään Sverigefinska språknämnden. Lisätietoja saa kielilau-
takunnan 

ielilau-
takunnan toimistosta, puh. 08-84 94 06. 
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Kortfattat om innehållet 
s. 	3-1 1 	Erling Wande, professor vid finska institutionen vid Stock- 

holms universitet och ordförande för Sverigefinska språk-
nämnden, ger en historisk bakgrund till tornedalsfinskan och 
belyser den aktuella tornedalska tvåspråkighetssituationen. 
1 sin artikel diskuterar professor Wande bl. a. begreppen 
Tornedalen, tornedalsfinsk och tornedaling samt termerna 
tornedaisfinska och tornedalska. Han redogör för de demo-
grafiska faktorer och den skolpolitik som bidragit till 
försvenskningen av Tornedalen. 1970-talets hem-
språksreform har dock gynnat tornedaisbefolkningen och en 
mera medveten aktivitet till förmån för den finska kulturen och 
det finska språket har inträffat på 1980-talet. Man kan skönja 
en språklig och kulturell renässans för Tornedalen. 

s. 12-17 	När fil. kand. Outi Honkasalo skaffade sig en persondator 
märkte hon ganska snart att hon saknade finska ord när hon 
skulle tala om sin dator och om de olika programmen med 
sina vänner. Hon har därför gjort en sammanställning av de 
mest centrala orden som hon stött på i sina manualer. 
Hennes kåseri åtföljs av en svensk-finsk ordlista, som vi på 
språknämnden har kompletterat med ett antal adb-ord som 
har efterfrågats i vår telefonrådgivning. 

s. 17-23 	Margaretha Terner har sammanställt en svensk-finsk ord- 
lista över de övre extremitefernas anatomi. Listan är den 
åttonde i en serie ordlistor över medicinsk terminologi i 
Kieliviesti. Den svensk-finska ordlistan åtföljs av en finsk-
svensk. 

s. 	24 	En förteckning över nya ordböcker och språkvetenskapliga 
handböcker. 
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