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Lukijat aktiivisemmiksi! 
Kieliviesti on nyt ilmestynyt kaksi-

toista vuotta. Sinä alkana on leh-
dessäjulkaistu suomen kielen kehi-
tystäja huoltoa koskevia artikkeleita, 
tietoja suomen kieltä käsitteievästä 
kirjallisuudestaja sanakirjoista sekä 
hyvin suuri määrä ruotsalais-suo-
malaisia sanastoja. Sanastot ovat 
käsitelleet mitä erilaisimpia aloja: 
koulu-, työmarkkina- ja sosiaalialan 
sanojen lisäksi olemme julkaisseet 
lintujen, sienien ja Iuonnonvarais-
ten kasvien nimiä, liikennesanoja, 
juridisia termejä, lääketieteen ter-
mejä, kirjastosanoja jne. Lukijoiden 
antaman palautteen perusteella tie-
dämme, että juuri sanastot kim-
nostavat lukijoitamme hyvin suures-
ti. Tämä on tietenkin alvan luon-
nollista, sillä useimmat suomen 
kieltä Ruotsissa käyttävät joutuvat 
varmaan päivittäin pohtimaan, mitä 
mikin termi on suomeksi. 

Palautetta saamme kuitenkin 
omasta mielestämme liian harvoilta. 
Emme halua tulkita sitä yksinomaan 
tyytyvaisyydeksi, sillä kaikkea toi-
mintaa ja kaikkia lehtiä voidaan toki 
kehittää ja parantaa. Haluaisimme 
lukijoidemme olevan aktiivisempia 
ja esittävän toivomuksiaanl Useat 
teistä ovat varmasti monta kertaa 
pohtineet erilaisia kieliasioita. Mistä 
seikoista haluaisitte meidän kfrjoitta-
van artikkeleita? Minkätyyppisestä 
kirjallisuudesta toivotte tietoja? 
Minkä alan sanastoja tarvitsisitte? 

Suomen kielen lautakunnan 
(Suomessa toimivan) puheenjoh-
taja apulaisprofessori Päivi Rintala 
kirjoittaa Yhteiskunta muuttuu - kjell 
muuttuu -teoksessa olevassa artik- 

kelissaan Pohjoismaissa käytet-
tävien kansallisten kielten ja kult-
tuurien arvoa pohtiessaan seuraa-
vasti: "Lähden myös siitä, että kielen 
säilymisen ja kehittymisen tärkeim-
pänä takeena on se, että kieltä käy-
tetään. Elämänalueella, jolla kieltä 
käytetään, se kehittyy käyttökel-
poiseksi, sen käyttökelpoisuudesta 
huolehditaan ja se myös pysyy 
käyttökelpoisena."Tämä meidän on 
tärkeätä muistaa, kun puhumme 
suomen kielen saattamisesta 
vähemmistökielen asemaan Ruot-
sissa. Vähemmistökielen aseman 
tunnustaminen ei ole mikään taika-
temppu, jonka avulla kaikki pulmat 
ratkeavat. Sitten se kielen käyt-
tökelpoisena pitäminen vasta al-
kaakin! Ruotsin kieli on Suomessa 
virallinen kieli ja jokainentietää, että 
suomenruotsia kehitetään ja huolle-
taan kaiken aikaa erittäin voima-
peräisesti. Tämä merkitsee toisin 
sanoen, että meidän täytyy käyttää 
suomenkielisiä sanoja ja termejä 
kaikessa mistä puhumme. Tällä 
tavalla saamme ruotsalaisten il-
miöiden suomenkieliset vastineet 
juurtumaan ja leviämään. Meidän 
mielestämme on aivan luonnollista, 
että pohdimme eri mahdollisuuksia 
ja vaihtoehtoja ja keskustelemme 
niistä. Sitä pitäisi meidän mieles-
tämme harrastaa paljon nykyistä 
enemmän. Muutama vuosi sitten 
tuntui, että ruotsinsuomalaisetolivat 
kiinnostuneita omasta kielestäänja 
sen kehittämisestä. Mihin tämä 
innostus on nyt hävmnnyt? Onko se 
jäänytlamanjalkoihmn? Onko meillä 
varaa antaa kielemme jäädä laman 
varjoon? Ruotsinsuomen tule- 

KidiisIi 311992 



vaisuus riippuu meistä itsestämme. 
Jos totuttaudumme alna valit-
semaan ruotsinkielisen sanan, kun 
suomenkielinenei hetitule mieleen, 
on vaara, että joudumme käyttä-
mään ruotsinkielisiä sanoja yhä 
useammin ja useammin. Miten 
ruotsinsuomen silloin käy? Pysyykö 
se elävänä ja käyttökelpoisena? 

Ruotsinsuomi on kaikkien ruot-
sinsuomalaisten asia. Meidän on 
nyt jaikettava keskustelua, jota 
käytiin muutama vuosi sliten jajossa 
ruotsinsuomalaisilla oli mielipiteitä 
Ruotsissa käytettävästä suomen 
kie le stä. 

Kieliviestin toimitus 

Panna el ole pannassa 
Annell Räikkälä 

Artikkelin kirjoittaja on Kotimaisten kielten 
tutkimuskeskuksen kielitoimis ton erikoistutkija. 

Sun ruususi punaiset mä laitoin 
hopeamaljahan. 

Vaan kauniimman mä niistä 
taitoin ja pistin rintahan. 

Kuulostaapa romanttiselta: ruusuja 
ja hopeamalja, johon ruusut laite-
taan - varmaankin laitetaan bp-
pusoinnun vuoksi, koska yksi ta/te-
taan. Mutta sitten jo vähän särähtää, 
kun yksi ruusuista pistetään rintaan. 
Melkein tuntuu kuin neula eksylsi 
ihoon asti. Tunnelmaja rytmi olisivat 
säilyneet, jos ruusu ohisi painettu 
rintaan. Jos taas rytmi el muuta 
vaatisi, olisi luontevaa panna ruusu 
rintaan. 

Miksi kielenkäytössä on ahettu 
kaihtaa panna-verbiä? Vahitaan 
mieluummin muita samaa tal lähes 
samaatarkoittavia sanoja, sehlaisia 
kuin asettaa, laittaa, pistää. 

Asettaa 
Näistä verbeistä asettaa tar-

koittaa ensinnäkin johonkin paik-
kaan tal asentoon panemista, sijoit-
tamista, sovittamista, haittamista, 
esimerkiksi asettaa kylmä kaäre 
kaulalle, asettaa silmälasit nenäl-
leentai asettaa suksetseinää vas-
ten. Sitä käytetään päämäärän 
asettamisesta, sanojensa tal kysy-
myksen oikeinasettamisestaja nhln 
konkreettisessa kuin kuvallises-
sakin mielessä jalustalle asettami-
sesta. Edehleen voidaan asettaa 
varoja käyttöön, asettaa syyttee-
seen ja asettaa vekseli. Sitä käyte-
tään myös, kun asetetaan ehdok-
kaita tal tuotantotavoitteita tal ase-
tetaan päämäärä korkealle. Aset-
taa-verbintaustahlaon ikivanhaver-
bl asea, jonka merkitys on 'panna 
kuntoon'. 
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Verbistä asettaa on johdettu sub-
stantlivi asetus, jonka merkitys on 
paitsi 'asettaminen, sovittaminen' 
(esimerkiksi asetussanat) myös 
'oikeussäännöksiä tal hallinto-
määräyksiä sisältävä lakia alempi 
säädös, jonka presidentti tai val-
tioneuvosto antaa ilman valtio-
neuvoston myötävaikutusta'. Hal-
lintotermiksi asetus on voinut tulla 
vieraiden kielten mallin mukaan; 
esimerkiksi saksassa 'asettaa' on 
setzen ja 'asetus' on Gesetz. 

Laittaa 

Laittaa-sanaa käytetään moneen 
tehtävään. Nykykielessäitseverbiä 
ej juuri enää käytetä 'moittimisen, 
soimaamisen' merkityksessä, mutta 
tämä merkitys on vielä säilynyt sel-
laisissa sanonnoissa kuin "yrittä-
nyttä ej laiteta" tal "laittamattomasti 
sanottu", sils vastaansanomat-
tomasti sanottu ja Iohdullisen tasa-
puolisessa sananparressa "El niin 
hyvää, ettei laiteta, el huonoa, ettei 
kiitetä". 

Nykysuomen sanakirja pitää lait-
taa-verbiä normaalityylisenä sen-
kaltaisissa tehtävissä kuin Iaittaa 
vaatteita, Iaittaa ruokaa, Iaittaa 
pöytä koreaksi. Ruoan laittamisen 
merkityksessä on paikoin tunnettu 
'pitokokkia' tarkoittava tekijännimi 
laittaja. 

Tässä yhteydessä kinnostava 
on Iaittaa-verbin merkitys 'panna'. 
Se on murteellinen, ja se on nälhin 
asti ollut sanakirjojen mukaan sävyl-
tään arkinen. Kolmikymmenluvulla 
sanaa pidettiln vielätässä käytössä 
kirjakieleen täysin sopimattomana. 
Lempeäksitunnettu kielimies Martti 
Rapola kirjoitti vuoden 1939 Virit- 

täjässä: 

Muuna kuin murteellisuutena 
ej kelpo Iaittaa-sanaa voida 
pitää silloin, kun se merkitsee 
'panna'. Hauhon murteessa 
voidaan sanoa: "Tää on ratti, 
jolla kaljaa tynnyriin laitetaan"; 
Luopioisissa kuulee esim. 
"Mantaonlaittanuttuukinväärin 
päin pöylälle" - - Längelmäellä 
"Laitan ovet ja lasit auki" - - 
Kansankietessä tämä plirre 
näyttää viime vuosikymme-
ninä leviämistään levinneen, 
eikä se siinä hälritse. Kirja-
kieleen siirrettynä se karahtaa 
kuin reen jalas kivikossa. 

Ja Rapola jatkaa: 

Kun viime aikoina tehdyt huo-
miot kuitenkin osoittavat, että 
tämä murteellisuus tekee jo 
yllättäviä ja odottamattoman 
laaja-alaisia valtauksia mm. 
ylioppilas-ja oppikoulunuorison 
puhe- ja kirjoituskielen, jopa 
joskus sanomalehtien uutis- ja 
pakinapalstojenkin piirissä, on 
aihetta vetää se esiin, leimata 
ryhdittömyydeksi ja komentaa 
takaisin omille halmeilleen. 

Näin ankarasti eivät kielen-
huoltajat enää /aittaa-verbiin 
suhtaudu. Suomen kielen 
perussanakirja pitää sitä arki-
sena enää sentapaisessa yh-
teydessä kuin Iaittaa lapsia 
maailmaan. Panna-verbi olisi 
kuitenkin usein luonteva laitta-
misen sijaan. Se sujuisi hyvin 
vaikkapa ylioppilasaineiden 
lauseissa 

Kun Jumala alkojen alussa 
Iaittoi häneen iankaikkisuus-
kaipuun - -. 
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ja 
Lahjoitettua tavaraa el saa 
Iaittaa myyntiin vaan ainoas-
taan arpajaisvoitoiksi. 

tal arkistointiohjeessa 
Roskakorlin el saa laittaa asia-
papereita, joissa on luottamuk-
sellista tietoa. 

Laittaa-sanalla el ole myöskään 
mitään syytä korvata panna-sanaa 
vaklintuneessa sanonnassa, esi-
merkiksi el Iaittaa paljon rahaa 
likoon, vaan panna paljon rahaa 
likoon. 

Pistää 
Pistää-verbin merkityksissä on 

päällimmäisenä jonkinlainen terä-
vyys tal nopea työntäminen, tuik-
kaaminen: neula pistää, käärme 
pistää, jänis pistää paänsä pen-
saaseen tal niemi pistää mereen, 
auringon paahde pistää, sanat 
pistävät sydämeen, ruoka vol olla 
pistävän makuista. Jokin asia vol 
myös pistää vihaksi tal joku vol 
pistää tanssiksitai leikiksi. 

Seuraavantyyppisissä esimer-
keissä on aivan tarpeettomasti 
kaihdettu panna-verbiä ja puhuttu 
pistämisestä, vaikka minkäänlaista 
terävyyttä el ole kuuluvissa: 

Lehdistö on pistänytviimeisen 
toivonsa hallitukseen. 
Toivon vol panna hallitukseen. 
Yleisestihän ajatellaan, ettäjos 
joukon pientaloja pistää yhtei-
seen keskuslämmitykseen, se 
on edullisempaa kuin että 
jokainen lämmittälsi talonsa 
omalla kattilallaan. 
Työryhmän mielestä TEL-ra  

hoista pitäisi saada parempi 
hinta ja ne pitälsi pistää 
takaisinlainauksen sijasta 
markkinajakoon - -. 

Vielä esimerkki ylioppilasaineesta: 
Kansalaisten huonot elinolot 
alheuttivat suurta tyytymät-
tömyyttä - - vaadittlin voimakas-
ta johtajaa, joka pistäfsi maan 
asiat kuntoon. 
Vuotta myöhemmin vanhem-
pani päättivät pistää minut 
tavalliseen venälälseen kou-
luun. 

Korvaan kyllä pistää, jos vakiln-
tuneessa sanonnassa käytetään 
panna-verbin sijasta pistää-sanaa 
niln kuin äsken pistää asiatkuntoon 
ja taas lehtiselostuksessa 

Suomen kesä pistiparastaan, 
kun unkarilaiset kollegat viet-
tivät täällä kaksiviikkoista 
lomaansa Ylen vie raina. 

Panna 
Sana pannaon sekä substantiivi 

ettäverbi. Substantiivinaseontuttu 
historiasta roomalaiskatolisen kir-
kon piiristä, ja se tarkoittaa 'kirkon-
kirousta'. Seonjättänytjoitainjälkiä 
myös meidän kieleemme. Alku-
peräisessä merkityksessään sanaa 
on käytetty Florinuksen kirjaamassa 
sananparressa "El panna paeta 
anna, murha mennä muille maille". 
Kuvallisesti sitä voidaan käyttää 
edelleenkin, esimerkiksi joku vol 
julistaa tupakan ja rasvan pannaan. 
Suomessa kirkollinen panna on 
lainaa ruotsin samaa pannaa tarkoit-
tavasta sanasta banna. 

Teonsanalla panna on monen-
laista käyttöä: se merkitsee 'asettaa, 
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sijoittaa, pistää, työntää, siirtää, 
sovittaa', esimerkiksi panna kädet 
taskuun, rahaa pankkiin, tauluja 
näytteille tai kirje post/in, panen 
silmät kiinni, pannaan rahat tasan, 
jokin asia voidaan panna alu/le tai 
jokupannaan syytteeseen, joku taas 
pannaan ehdolle virkaan. Tutusta 
jouluevankeliumista muistamme, 
että Keisari Augustukselta kävi käs-
ky, että kaikki maailma 011 verolle 
pantava. 

Uudessa Raamatun suomen-
noksessa 

Silhen aikaan antoi keisari 
Augustus käskyn, että koko 
valtakunnassa oli toimitettava 
verohl epano. 

Tuttu sananparsi sanoo 

Pane lapsi asiahle, mene itse 
perässä 

ja toinen puhuu "kissan pane-
misesta makkaran vahdiksi". 

Sanojen merkityksen moninai-
suudentuntevilla kielenkäyttäjilläon 
vastaus vaimlina alussa esittämääni 
kysymykseen, miksi panna-verbiä 
on alettu kaihtaa: sanahla on muiden 
merkitysten ohessa myös merkitys 
'olla sukupuohiyhteydessä'. Mutta 
tämä on vain yksi merkitys, ja nhin 
kuin muidenkin monimerkityksisten 
sanojen käytössä, tässäkin asia-
yhteys auttaa ymmärtämään, mikä  

merkityksistä kulloinkin on kysy-
myksessä. Yhden merkityksen ar-
kaluonteisuus el estä käyttämästä 
sanaa toiseen tehtävään. 

Ymmärrettävää on, että murros-
ikäisten opettaja vähttää käyt-
tämästä Iuokassa panna-verbiä, 
jottei Ievottomuus katkaisisi työs-
kentelyä. Mutta aikuisten maall-
massa sanojen monimerkityksisyys 
on kielenkäytössä normaahia ja 
kielenkäytön hyvin halhitseva vol 
käyttää panna-verbiä kaikkiin sen 
eri tehtäviin. 

Varsinkin vakiintuneet sanan-
tavat saattavat päinvastoin tuntua 
naurettavilta, jos niiden sanoja 
vaihdehhaan. Ej alnakaan suuhun 
pistettävä tunnu yhtä hyvältä kuin 
suuhunpantava, ja ilmaisu pistetään 
korvan taa kuulostaa paljon koh-
talokkaammalta kuin pannaan 
korvan taa. Tal ajatehlaan sehlaisia 
sanontoja kuin panna henkensä 
alttiiksi, panee toivonsa yhteis-
työhön, asia pannaan pöydälle, 
panen nimenisopimukseen, panee 
hihat heilumaan, panna joku ko va/le 
koetukselle, panna asiat tär-
keysjärjestykseen, panna juoksuk-
si, panna parastaan, panna vastaan 
tai panna suu säkkiä myöten. Aina-
kin sanontojen nasevuus kärsii; 
ovathan ne juuri määrämuotoisiksi 
kiteytynemnä niin napakoita. 
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Mies ja nainen 
Outi Honkasalo 

FiI.kand. Out! Honkasalo on suomenopettaja ja hän 
on toiminut peruskoulussa ja lukiossa, Orebron 
korkeakoulussa ja kansankorkeakoulujen tuik-
kikoulutuksessa. 

Istuin Örebron paikallisradion 
studiossa Elinan kanssa kahteen 
Pekkaan. Minussa ej olisi ollut 
miestä käydä käsiksiisoihin 
äänityskoneisiin, mutta Elina 011 
mies paikallaan. Hän kävi teknikon 
tehtäviin käsiksi kuin mies. Hän 
paineli nappeja muina miehinä. 
Elina on tosiaan poikaa. Mutta 
ehkäpä pojasta polvi paranee ja 
tyttäreni oppli tällaisia asloita. 

Miehen ja naisen tasa-arvosta 
tal eriarvoisuudesta on taitettu 
peistä vuosikymmenet, jollei kauem-
minkin. Yhtenätodisteenavanhasta 
miehisestä vallasta on kielen mies-
voittoisuus. Lukemattomat sanon-
nat puhuvat miehestä, eikä sanaa 
alna vol luontevasti muuttaa nai-
seksi. Vähintään sanamme kuulos-
tavat sen verran erikoisilta, että 
kuulija pysähtyy miettimään itse 
sanontaa ja kenties unohtaa itse 
as jan. 

Vai miltä kuulostaisi, jos alkaisin-
kin kehua toimittajaa, että hän oh 
oikea naisten nainen, todella kun-
nian nainen, vaikkei rahanaisia 
olekaan? Tal ios kertoisin itse 
olevani lukunaisia ja ahkera kynä-
nainen? Eikä tällaista talvea ole oh-
lut naismuistiln. 

Jos katson Nykysuomen sana-
kirjaa, löydän kohdalta mies lähes 
kaksi sivua tekstiä esimerkkeineen 
ja yhdyssanomneen. Kohdassa nai- 
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nen on esimerkistöä kymmenisen 
palstasenttiä. Miehestä slis riittää 
moninkertaisesti kertomista nai-
seen nähden. 

Kaikissa tuntemissani kiehissä - 
mutta el suinkaan vähttämättä 
kaikissa maailman kiehissä - mies 
on ikään kuin perusihminen. Kun 
tarkoitetaan ihmistä yleensä, 
voidaan käyttää nimitystä mies. 
Lakitekstissäkin Suomen miehellä 
tarkoitetaan Suomen kansalaista. 
Ruotsissatämä on vielä selvempää. 
Onhan jo sana människa 'ihminen' 
johdettu sanasta man 'mies'. Ja 
yleistäen käytetty ns. passiivimuoto 
on man: Att göra så är inte lätt, när 
man är en kvinna. Suomennos on 
sukupuolen suhteen neutraali: Niin 
ej ole heippo tehdä, kun on nainen. 
Sitä paitsi meihlä on nykyisin kan-
sanedustajia eikä valtiopäivämiehiä 
kuten Ruotsissa. 

Suomen kiehi on siinäkin suh-
teessa tasa-arvoisempi, että meillä 
on vain yksi sana hän, kun ruotsissa 
han on mies ja hon nainen, eli on 
kaksi eri sanaa kuten enimmissä 
eurooppalaisissa kielissä. Tie-
tämäni mukaan turkin kielessä on 
vain yksi hän-sana, joten emme 
tämän perusteehla ilmeisesti vol 
sanoa mitään yhteiskunnan tasa-
arvoisuudesta. Minäainakinuskon, 
että Ruotsinmaaontasa-arvoisempi 
kuin Turkki. 



Kiihkeät feministit yrittävät varoa 
kaikkea miesvaltaista kielessä. 
Jossakin määrin he ovatkin onnis-
tuneet muuttamaan sanontoja. Nyt 
ej enää kuulosta yhtä kummalliselta 
kuin ennen, ios sanon, että läh-
demme naisissa. Voimme puhua 
tiedenaisista ja Iiikenaisista, vir-
kanaisista ja yhdysnaisista. Miten 
olisi kotinaiseksi jääminen, ja!- 
kanaisena Iiikkuminen, kova Iöyly-
nainen tai nimisnainen, ja olihan 
meillä täällä Orebrossa ennen 
maarouvakin, Elvy Olsson. 

Jos emme välttämättä halua pu-
hua Iinnuntyttösistä, esinaisesta tai 
hanttinaisesta, on mielestäni sitten-
kin terveellistä vähän miettiä, pitää-
kö naisten välttämättä pelata neli-
miehisin joukkuein, joissa on kaksi 
varamiestä. Pahinta mielestäni on, 
että miehestä puhuvat sanonnat 
ovat joko neutraaleja tai kehuvia, 
naisesta usein halventavia tai sel-
västi seksuaalisuuteen liittyviä. Mie-
het kuolevat kuin mies taisteltuaan 
viimeiseen mieheen. Ja kaikki kan-
nattavat ehdotustayhtenä miehenä. 
Mutta sitten on akkain puhetta ja 
naisten töitä ja naisten oikkuja. Ku-
ka ikinä keksii sanoa miehen omi-
tu ista käytöstä miehiseksi oikuksi? 
Ja historiankirjat ovat täynnä urhool-
isla kuninkaan miehiä. Mutta kuka 

onkaan kuninkaan nainen? Hänen 
rakastajattarensa, ionka urhoolli-
suutta kukaan ej huomaa kehua. 
Yleistä miel ipidettä kysytään kadun 
mieheltä, mutta kadun naiselta 
kysytään vain yhtä asiaa. 

Kaksi poikkeusta tiedän: puls-
totäti on rehellinen ammatti-ih-
minen, puistosetä sen sijaan muo-
vikassimies, puistonpenkilläyöpyjä. 
Ja linnuilla on emot, naaras ja uros. 

Miehekäs on yleensä myön-
teinen, ylistäväkin sana, mutta 
naismainen on halventava, vaikka 
se sanottaisiin naisestakin. Ja 
naisellisella tarkoitetaan yleensä 
vain suloista, seksuaalisestiviehät-
tävää naista, mitään älykästä tai 
toimeliasta siihen ej liity. Päinvas-
tom, ios nainen on miesparoille lilan 
ponteva, häntä sanotaan miesmäi-
seksi, mikä el naisesta ole miten-
kään kehuvaa. 

Suomessa on yritetty viime vuo-
sina välttää sukupuolen merkit-
semistä ja miehen sijasta on usein 
sanottu henkilö. Joihinkin sanoihin 
se on vakiintunutkin. Luottamus-
henkilö on io alvan yleinen, samoin 
yhdyshenkilö, mutta miltä kuulos-
taisi, ios  sanoisin, että kyllä työhen-
kilö onpaikkansa ansainnut? HeiIuu 
kuin heinähenkilö. Ruotsissa on 
nykyisin naispuolinen valtiopäivien 
puhehenkilö. Henkilö on jotenkin 
nhin kankea sana arkipuheeseen, 
että sen käyttö tuskin koskaan kovin 
runsastuu. 

Ehkäpä meidän on hyväksyttävä 
se, että mies on ja pysyy joissakin 
sanonnoissa ihmisen merkityk-
sessä. Alnakin vanhaan, sukupuol-
ten väliseen työnjakoon perustu-
vaan yhteiskuntaan kuuluvia sanon-
toja lienee mahdoton muuttaa. Sen 
sijaan on syytä pitää korvat avoimina 
sille, etteivät uudet naista sortavat 
sanonnat saa siiaa kielessä ja että 
turhia miessanontojavältetään. Sillä 
rajansa kaikella. Vielä aivan vast-
ikään luin lehdestä, miten valtava 
voima naisten yleismaailmallinen 
veljeys on. Ja uskomattominta, mi-
tä koskaan olen lehdestä lukenut, 
on seuraava lause: Marlon tekimie-
hen työn: synnyttiihanan ison tytön. 
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Lähteekä laiva kello 18 
saapuen satamaan kello 9? 
Paula Ehrnebo 

Lähteekö laiva tänään kello 18 
saapuen satamaan huomenna kello 
9? Ovatko uudet määräykset voi-
massa huhtikuun ensimmäisestä 
päivästä lähtien val toukokuusta al-
kaen? Fekkatulikotiinjuosten. Maija 
istui keittiössä ja luki mumisten, että 
sateista johtuen koulun urheilu-
kenttäoli hyvin huonossakunnossa. 

Edellisissä esimerkeissä on 
muodot saapuen, lähtien, alkaen, 
juosten, mumisten, johtuen - eli 
toisen infinitiivin instruktiivi. Se 
ilmaisee tavallisesti tapaa, miten 
pääverbin tarkoittama tekeminen 
tapahtuu, ja vastaa siten että -ra-
kenrietta. Lauseessa tekijä on 
useimmiten sama kuin pääverbin 
subjekti. Virkkeissä"Pekkatulikotiin 
juosten" ja "Maija istui ja luki 
mumisten"juostenja mumisten vas-
taavat juuri siten että -rakennetta; 
Pekka tuli siten että juoksi, Maija 
luki siten että mumisi. Tekijä on 
myös sama kuin pääverbin subjekti, 
toisin sanoen juoksija on Pekka ja 
lukija on Maija. Rakennetta nimi-
tetään myös modaalirakenteeksi. 

Sopivatko nämä säännöt kaikkiin 
esimerkkeihimme? Kysymyksessä 
"Ovatko määräykset voimassa 
huhtikuun ensimmäisestä päivästä 
lähtienvaitoukokuustaalkaen"/äh-
tienja alkaen ovat tietenkin muodol-
taan toisen infinitiivin instruktiiveja. 
Mutta niitä voidaan pitää vakiin-
tuneina sanontoina eikä niitä ole 
syylä katsoa samanlaisiksi raken-
teiksi kuin esimerkkiemme juosten  

ja mumisten-muotoja. 

Voiko laiva sitten Iähteä saapuen 
satamaan kello 9? Saapuenei vas-
taa siten että -rakennetta, joten virke 
on virheellinen. 	Pitälsi tietenkin 
sanoa, että laiva Iähtee kello 18 ja 
saapuu satamaan kello 9. Yhtä 
väärin on sanoa "Tentti alkoi kello 9 
päättyen kello 12" tal "Hän syntyi 
Helsingissä toimien opettajana 
Savossa." Näissä virkkeissä päät-
tyenja toimien ilmaisevat myöhem-
pää tekemistä kuin pääverbit alkoi 
ja syntyi. Näissäkin tapauksissa on 
parempi käyttää kahta lausetta. 
Tentti alkoi kello 9 ja päättyi kello 
12. Hän syntyi Helsingissä ja toimi 
opettajana Savossa. Samallataval-
la pitäisi korjata virke "Olemme 
tarkastaneet yhtiöntilittodeten, että 
varain hoidossa ei ole mitään 
huomauttamista." Tilintarkastajat 
eivät ole tarkastaneet tilejä siten 
että he ovat todenneet jotakiri, vaan 
he ovat tarkastaneet ja todenneet, 
että tilit esimerkiksi ovat kunnossa. 

Dramaattisia asioita ej myöskään 
pidä ilmaista sivumennen lauseen-
vastikkeella. Ej ole hyvää tyyliä 
sanoa "Poika jäi auton alle kuollen 
heti". Tässäkin on parempi käyttää 
kahta lausetta, jäi auto fl alle ja kuoli 
heti. 

Meillä 011 edellä myös esimerkki 
"Sateista johtuen koulun urheilu-
kenttä oli hyvin huonossa kunnos-
sa". Siinä on käytetty itsepintaisesti 
muodissa pysyvää johtuen-sanaa. 
Suomenopettajat ja kielenhuoltajat 
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ovat jo vuosikymmeniä yrittäneet 
kitkeä kielestä tätä sanaa, mutta 
elvät ole onnistuneet. Yleensä 
muoti-ilmiöt ovat Iyhytikäisiä, mutta 
johtuenvaikuttaa poikkeukselta, se 
on pysynyt sinnikkäästi mukana, ja 
sen käyttö ontoisinaan jopa hillitön-
tä, kuten Terho Itkonen kirjoittaa 
eräässä teoksessaan. 

Johtuen-sanan käyttö on alvan 
turhaa. Se voidaan korvata usealla 
eri sanalla, joiden avulla päästään 
paljonparempaantulokseen. Kaikki 
suomenkielentaitoiset tuntevat 
postpositiot takia, tähden, vuoksija 
niillä jokaisella voidaan korvata 
esimerkkimmejohtuen. Slis: Kenttä 
on huonossa kunnossa sateiden 
takia, sateiden tähden, sateiden 
vuoksi. Jos johtua-sana taas miel-
Iyttää erityisesti, voi toki joskus 
käyttää samakantaista johdosta-
muotoa. 

Monesti on vaikea ymmärtää, 
miksi johtuen-sana on niin yleinen 
kuin se on. Tuntuvatko kotoiset täh-
den, takia, vuoksikenties Iiian arki-
silta? Monen johtuen-sanan takana 
on varmaankin ruotsin beroende på 
-rakenne, vaikka se el suinkaan 
seljtä kaikkia tapauksia. 

Johtuen-sanan käytöstä on kirjoi-
tettu kaikissa yleisimmissä kie-
lenhuoltokirjoissa, kuten Osmo 
ko Ian toimittamassa Nykysuomen 

käsikirjassa ja Terho ltkosen Kieli-
oppaassa. Näiden lisäksi tästä  

asiasta on hyvin hauskoja pakina-
tyylisiä artikkeleita monissa suppeis-
sa kielenhuoltokirjoissa. 

Johtuen-sanan ohella käytetään 
eräänlaisena muoti-ilmauksena 
myÖs muun muassa riippuenja kos-
kien -sanoja. Ne eivät kuitenkaan 
ole yhtä tavallisia kuin johtuen. 

Saatetaan kirjoittaa: 'Taloudel-
isen tuen määrä vaihtelee työttö-
myyskorvauksesta riippuen." Jos 
analysoimme virkettä, voimme hyvin 
helposti todeta, että "taoudeIIjnen 
tuki el vaihtele siten että se riippuu 
työttömyyskorvauksesta? Emme 
voi muuttaa virkettä siihen muotoon. 
Tässä voidaan käyttää esimerkiksi 
mukaan-sanaa. Siis:"Taloudellisen 
tuen määrä vaihtelee työttömyys-
korvauksen mukaan". 

Virke "Ehdotuksenne koskien 
saunan vuokraamistavaikutti asialli-
selta" voidaan korjata esimerkiksi 
muotoon "Saunan vuokraamista 
koskeva ehdotuksenne vaikutti 
asialliselta" tal•" Ehdotuksenne 
saunan vuokraamisesta vaikutti 
asialliselta". 

Toisen infinitiivin instruktiivia on 
syytä käyttää vain silloin kun se 
vastaa siten että -rakennetta, esi-
merkiksi tull juosten, luki mumisten 
ja niin edelleen. Johtuen-sanan 
käyttämisestä kannattaa Iuopua 
kokonaan. Sen asemesta sopivat 
vuoksi, takia, tähden. 
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Sydänsanoja 
Koonnut Margaretha Terner 

aorta, stora kroppspulsådern 	aortta 
(aorta) 

aortabågen aortankaari 
(arcus aortae) 

aortaklaft aorttaläppä 
(valva aortae) 

aortamynningen aortan aukko 
(ostium aortae) 

arm-huvudpulsådern käden ja pään valtimorunko 
(truncus brachiocephalicus) 

artär, pulsåder valtimo 
(arteria) 

atrioventrikularklaff, AV-klaff eteis-kammioläppä, A-V-läppä 
(valva atrioventricularis) 

atrioventrikulärknutan, AV- eteis-kammiosolmuke, A-V-solmuke 
knutan (nodus atrioventricularis) 

bakre papiflarmuskel takimmainen nystylihas 
(musculus papillaris posterior) 

bikuspidalklaff kaksihuskaläppä, bikuspidaaliläppä 
(valvula bicuspidalis) 

bröstaorta rinta-aortta 
(aorta thoracica, pars thoracica 
aortae) 

carotissinus kaulavaltimon poukama 
(sinus caroticus) 

endokardiet sydämen sisäkalvo, endokardium 
(endoca rd ju m) 

epikard jet epikardium 
(epicard ju m) 

fickklaff, semilunarklaff laskuläppä, puolikuuläppä, semi- 
Iunaariläppä 
(valva semilunaris) 

lik (hos hjärtklaff) purje, liuska (sydämen purjeläpän) 
(cuspis valvae) 

främre papillarmuskel etumainen nystylihas 
(musculus papillaris anterior) 

förmak eteinen 
(atrium) 

förmaksseptum, förmaksskilje- eteisväliseinä 
väggen (septum interatriale) 
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His' bunt, His' knippe, Hisska 	Hisin kimppu, eteis-kammiokimppu 
bunten, Hisska knippet (fasciculus atrio-ventricularis) 

hjärta sydän 
(cor) 

hjärtbasen sydämen tyvi 
(basis cordis) 

hjärtförmak sydäneteinen 
(atrium cordis) 

hjärtkammare, hjärtventrikel sydänkammio 
(ventriculus cordis) 

hjärtkammarskiljevägg kammioväliseinä 
(septum interventriculare) 

hjärtklaff, hjärtvatvel (sydän)Iäppä 
(valva) 

hjärtmuskeln, hjärtmuskulaturen, sydänlihas, sydämen lihaskerros, 
myokardiet myokardium 

(myocardium) 
hjärtskiljevägg, septum väliseinä 

(septum) 
hjärtspetsen sydämen kärki 

(apex cordis) 
hjärtsäcken, perikardiet sydänpussi, perikardium 

(pericardiu m) 
hjärtsäck-mellangärdesartären sydänpussi-palleavaltimo 

(arteria pericardiacophrenica) 
hjärtvalvel, hjärtklaff (sydän)Iäppä 

(valva) 
hjärtventrikel, hjärtkammare sydänkammio 

(ventriculus cordis) 
hjärtvirveln sydämen Iihaspyörre 

(vortex cordis) 
hjärtöra sydänkorvake 

(auricula (atrii) cordis) 
hålven onttolaskimo 

(vena cava) 
höger (hjärt)förmak oikea (sydän)eteinen 

(atrium dextrum) 
höger (hjärt)kammare oikea (sydän)kammio 

(ventriculus dexter) 
kammare, ventrikel kammio 

(ventriculus) 
kammarknutan, kammarknuten eteis-kammiosolmuke 

(nodus atrioventricularis) 
kammarseptum, kammarskilje- kammioväliseinä 

vägg, ventrikelseptum (septum interventriculare) 
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klaff, valvel 

koronarven, kransven 

kransartär, kranskäri, koronarkäri 

kransf äran 

kranssinus 

kransven, koronarven 

kuspidalklaff, segelklaff 
fungartär 

ungartärstammen 

Iungven 

m it ra is) klaff 

mitralisostiet 

myokardiet, hjärtmuskeln, hjärt-
muskulaturen 

nedre hälvenen 

nedåtstigande aorta 

papillarmuskel 

perikardiet, hjärtsäcken 

pulmonalisklaff 

pulsåder, artär 

Purkinjes muskeitrådar 

segelklaff, kuspidalklaff 
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täppä 
(valva) 

sepellaskimo, sydänlaskimo 
(vena coronaria cordis) 

sepelvaltimo, koronaarivaltimo 
(arteria coronaria cordis) 

sepeluurre 
(suicus coronarius) 

sepelpoukama 
(sinus coronarius) 

sepetlaskimo, sydänlaskimo 
(vena coronaria cordis) 

purjeläppä 
keuhkovaltimo 

(arteria pulmonalis) 
keuhkovaltimoru nko 

(truncus pulmonalis) 
keuhkolaskimo 

(vena pulmonalis) 
mitraaliläppä, hiippaläppä 

(valva mitralis, valva atrioventri- 
cularis sinistra, valva bicuspida- 

Iis) 
vasen eteiskammioaukko 

(ostium mitrale, ostium atrio- 
ventriculare sinistrum) 

myokardium, sydänlihas, sydämen 
lihaskerros 
(myocardium) 

alao nttolaski mo 
(vena cava inferior) 

laskeva aorta 
(aorta descendens) 

nystylihas 
(musculus papillaris) 

perikardium, sydänpussi 
(pe ricardiu m) 

keuhkovaltimoläppä, pulmonaali- 
Iäppä 
(valva trunci pulmonalis, valva 
pulmonalis) 

valtimo 
(arteria) 

Purkinjen säikeet 
(eng. Purkinje fibers) 

pu rje läppä 



semilunarklaff, fickklaff taskuläppä, puolikuuläppä, semi- 
Iunaariläppä 
(valva semilunaris) 

septum, skiljevägg väliseinä 
(septum, saeptum) 

sinusknutan, sinusknuten sinussolmuke, tahdistinsolmuke, 
herätesolmuke, eteissolmuke 
(nodus sinu-atrialis) 

stora haispulsädern, carotis kaulavaltimo, karotis 
(arteria carotis) 

stora kroppspulsådern, aorta aortta 
(aorta) 

trikuspidaiklaffen kolmiliuskaläppä, trikuspidaali- 
Iäppä 
(valva tricuspidalis) 

uppåtstigande aorta nouseva aorta 
(aorta ascendens) 

uppåtstigande artär nouseva valtimo 
(arteria ascendens) 

valvel, klaff Iäppä 
(valva) 

venklaff Iaskimoläppä 
(valvula venosa) 

ventrikel, kammare kammio 
(ventriculus) 

ventrikelseptum, kammarskilje- kammiovä!iseinä 
vägg kammarseptum (septum interventricu lans) 

vänster (hjärt)förmak vasen (sydän)eteinen 
(atrium sinistrum) 

vänster (hjärt)kammare vasen (sydän)kammio 
(ventriculus sinister) 

övre hålvenen yläonttolaskimo 
(vena cava superior) 

alaonttolaskimo nedre hälvenen 
aortan aukko aortamynningen 
aortankaari aortabägen 
aortta aorta, stora kroppspulsådern 
aorttaläppä aortaklaff 
bikuspidaaliläppä bikuspidalklaff 
endokardium endokardiet 
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epikardium epikardiet 
eteinen förmak 
eteis-kammiokimppu atrioventrikulära muskelknippet, 

His' bunt, His' knippe, Hisska 
bunten, Hisska knippet 

eteis-kammiokimpun haara skänkel 
eteis-kammioläppä, A-V-Iäppä atrioventrikularklaif, AV-klaff 
eteis-kammiosolmuke, A-V- atrioventrikulärknutan, AV-knutan, 

solmuke kammarknutan, kammarknuten 
eteissolmuke sinusknutan, sinusknuten 
eteisväliseinä förmaksseptum, förmaksskiljeväggen 
etumainen nystylihas främre papillarmuskel 
herätesolmuke sinusknutan, sinusknuten 
hiippaläppä mitral(is)klaff 
Hisin kimppu His' bunt, His' knippe, Hisska 

bunten, Hisska knippet 
kaksiliu skaläppä bikuspidalklaff 
kammio kammare, ventrikel 
kammioväliseinä (hjärt)kammarskiljevägg, (hjärt)kam- 

marseptum, ventrikelseptum 
karotis carotis, stora haispulsådern 
kau lavalti mo stora haispu Isåde rn, carotis 
kaulavaltimon poukama carotissinus 
keuhkolaskimo lungven 
keuhkovaltimo lungartär 
keuhkovaltimoläppä pulmonalisklaff 
keu hkovalti mo ru nko lu ngartärstamme n 
kolmiliuskaläppä trikuspidalkiaffen 
koronaarivaltimo kransartär, kranskäri, koronarkäri 
käden ja pään valtimoru nko arm-huvudpu Isådern 
laskeva aorta nedåtstigande aorta 
laskimo ven 
laskimoläppä venklaff 
liuska f lik 
läppä (hjärt)klaff, 	(hjärt)valvel 
mitraaliläppä mitral(is)klatt 
myokardium myokardiet, hjärtmuskeln, hjärt- 

muskulaturen 
nouseva aorta uppåtstigande aorta 
nouseva valtimo uppåtstigande artär 
nystylihas papillarmuskel 
oikea (sydän)eteinen höger (hjärt)förmak 
oikea (sydän)kammio höger (hjärt)kammare 
onttolaskimo hålven 
perikardium perikardiet, hjärtsäcken 
pulmonaaliläppä pulmonalisklaff 
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puolikuuläppä semilunarklaff, fickklaff 
purje f lik 
purjeläppä kuspidalklaff, segelklaff 
Purkinjen säikeet Purkinjes muskeitrådar 
rinta-aortta bröstaorta 
semilunaariläppä semilunarklaff, fickklaff 
sepel laskimo kransven, koronarven 
sepelpoukama kranssinus 
sepeluurre kransfåran 
sepelvaltimo kransartär, kranskäri, koronarkäri 
sinussolmuke sinusknutan, sinusknuten 
sydämen kärki hjärtspetsen 
sydämen lihaskerros hjärtmuskulaturen, myokardiet 
sydämen lihaspyö rre hjärtvirveln 
sydämen sisäkalvo endokardiet 
sydämen tyvi hjärtbasen 
sydän hjärta 
sydäneteinen hjärtförmak 
sydänkammio hjärtkammare, hjärtventrikel 
sydänkorvake hjärtöra 
sydänlaskimo koronarven, kransven 
sydänhihas hjärtmuskeln, myokardiet 
sydäniäppä hjärtvalvel, hjärtklaff 
sydänpussi hjärtsäcken, perikardiet 
sydänpussi-pahleavaltimo hjärtsäck-mehlangärdesartären 
tahdistinsolmuke sinusknutan, sinusknuten 
takimmainen nystyhihas bakre papihlarmuskel 
tasku läppä fickklaff, semilunarklaff 
trikuspidaaliläppä trikuspidalklaffen 
valtimo artär, pulsåder 
vasen eteis-kammioaukko mitrahisostiet 
vasen (sydän)eteinen vänster (hjärt)förmak 
vasen (sydän)kammio vänster (hjärt)kammare 
vähiseinä septum, (hjärt)skiljevägg 
yläonttolaskimo övre hålvenen 
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Vastauksia yleisäkysymyksiln 

Kysymys: 	En löydä mistään sanakirjoista suomenkielisiä vastineita 
sanoille värdetransport, värdetransportbil, värdetransportör, 
värdesäckja värdepost. Käsitteet ovat varmasti olemassa 
Suomessakin. M itä kielilautakunta suosittaa? 

Vastaus: 	Olemmme kysymyksen johdosta ottaneet yhteyden Koti- 
maisten kielten tutkimuskeskuksen kielitoimistoon Helsin-
kiin ja erikoistutkija Annell Räikkälän kanssa olemme 
päätyneet seuraaviln suomenkielisiin vastineisiln: arvokul-
jetus, arvokuljetusauto, arvokuljettaja, arvokuljetussäkki, ja 
arvoposti. 

Kysymys: 	Miten suomennetaan rökfri arbetsplats? 

Vastaus: 	Rökfri arbetsplats on savuton työpaikka. Emme voi sanoa 
tupakoimattomien työpaikka, kuten tupakoimattomien 
osasto, tupakoimattomien vaunu me., sillä työntekijäthän 
voivat olla tupakoitsijoita, vaikka työpaikan toimitiloissa el 
saakaan polttaa. 

Kysymys: 	En löydä suomalaisia vastineita hammashoitoalan termeille 
tandstäl!ning ja bettskena. 

Vastaus: 	Tandställning on hampaiden asentovirheitä korjaava 
oikomiskoje. Olkomiskojeita on sekä kiinteitä että irrotet-
tavia. 

Bettskena on purentafysiologisten vaivojen hoidossa 
käytettävä ylä- tai alaleuan hammaskaareen kiinnitettävä 
purentakisko. 

Kysymys: 	Onko anoreksialla ja bulimialla suomenkielisiä vastineita? 

Vastaus: 	Hiljattain ilmestyneen, Duodecimin julkaiseman Lääketie- 
teen termit-sanakirjan mukaan anoreksian (anorexia 
nervosa) suomenkieliseksi termiksi suositetaan Iaihuus-
häiriötä ja bulimian (bulimia nervosa) suomenkieliseksi 
termiksi ahmimishäiriötä. Laihuushäiriötä sairastava potilas 
on anorektikko ( anorektiker) ja ahmimishäiriötä sairastava 
potilas on buliimikko (bulimiker). 
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RUOTSALAIS-SUOMALAINEN 
SOSIAALIALAN SANASTO 

Ruotsinsuomalaisen kieli- 
lautakunnan 	julkaisusarjan 
kolmas teos, Ruotsaais-suo- 
malainen sosiaalialan sanas- 
to, on ilmestynyt. 

1 	 Spt4;kS -ro 
Ruotsalais-suomalaisen \ 

sosiaalialan sanaston tarkoi- 
tuksena on tukea ruotsinsuo- 
malaisia heidän pyrkimyksis- 
sään 	aktiiviseen 	kaksikieli- 
syyteen ja olla avuksi suo- 
menkielisille sosiaalialan työn- 
tekijoille 	toimittajille 	ja 	muille 
sosiaalialasta 	tiedottaville 
kaantajille ja tulkeille sekä va 
kiirinuttaa ruotsinsuomalaista 
sosiaalialan termistöä. 

Ruotsalais-suomalaisessa sosiaalialan sanastossa on noin 2 500 
hakusanaa. Keskeisellä sijalla on sosiaalipalve lulaintermistö ja sen lisäksi 
sanaston luonnolUsiksi osiksi on katsottu yleisen vakuutuksen termit, 
vanhusten- ja Iastenhuolto, päihdehuolto, asunrionvälitys, siirtolais- ja 
pakolaispolitiikka sekä tavallisimmat verotermit. Mukaan on otettu myös 
potilas- ja vammaisjärjestöjä sekä muita sosiaalialaan liittyviä järjestöjä. 
Lsäksi sanastossa on jonkin verran perheoikeuteen ja kriminaalihuoltoon 
liittyviä juridisia termejä. 

Ruotsalais-suomalainen sosiaalialan sanasto on laadittu ensisi-
jaisesti ruotsinsuomalaisten tarpeisiin. Ruotsinsuomalaisen kieli-
lautakunnan periaatteiden mukaisesti termeille on pyritty antamaan 
Suomessa käytettävät vastineet. Ruotsinsuomalaista termivastinetta on 
kuitenkin suositettu silloin, kun Suomessa ej ole ollut kyseistä käsitettä tai 
kun käsitteet eivät vastaa toisiaan. 

Sanastossa on suomalais-ruotsalainen hakemisto, jossa ruotsinkieli-
set vastineet ovat aakkosjärjestyksessä. Hakusanojen jäljessä olevat 
lyhenteet on kerätty omaksi Iiitteeksi. 

Ruotsalais-suomalainen sosiaalialan sanasto maksaa posti-
kuluineen 200 kruunua. Kirjan voi yksinkertaisimmin tilata maksamalla 
200 kruunua kielilautakunnan postisiirtotilille 5686 64-7. Vastaanottajaksi 
merkitään Sverigefinska språknämnden. Lisätietoja saa kielilautakunnan 
toimistosta, puh. 08-84 94 06. 
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Kielilautakunnan sanastot nyt 
todella edullisesti! 

Tarjoamme Ruotsalais-suomalaisen sosiaali-
alan sanaston ostajille aikaisemmin ilmestyneet 
sanastomme erittäln edulliseen hintaan. 
Paketti 1, jossa on kaikki Ruotsinsuomalaisen 
kielilautakunnan julkaisemat kirjat, Sosiaalialan 
sanasto, Koulusanasto ja Työmarkkinasanasto, 
maksaa vain 335 kr. 
Paketti 2, jossa on Soslaalialan sanasto ja Työ-
markkinasanasto, maksaa 280 kr. 
Paketti 3, jossa on Soslaalfalan sanasto ja Koulu-
sanasto, maksaa 240 kr. 
Postikulut sisältyvät hintoihin. Paketin vol yksin-
kertaisimmin tilata maksamalla sen hinnan kieli-
lautakunnan postisiirtotilille 56 86 64-7. Vas-
taariottajaksi merkitään Sverigefinska språk-
nämnden. 
Muista kirjoittaa tilillepanokorttiin nimesi ja osoit-
teesi. 
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Kortfattat om innehållet 

s. 	3-4 	Vi på Kieliviestis redaktion vill ha en dialog med våra 
läsare. Vi efterlyser därför synpunkter på innehållet i 
Kieliviesti. Idéer, förslag och önskemål från våra läsare 
skulle kunna hjälpa oss att göra en ännu bättre sven-
gefinsk språkvårdstidskrift. Kieliviesti har nu utkommit i 
tolv år och det är på tiden att utvärdera dess innehåll. 
Vilka språkfrågor upplever våra läsare som akuta och 
vill att vi tar upp? Över vilka områden önskas ordlistor? 

s. 	4-7 	Anneli Räikkälä, specialforskare vid Finska språkbyrån 
vid Forskningscentra len för de inhemska språken, frå-
gar i sin artikel varför man i språkbruket har börjat 
undvika det finska ordet panna ('sätta', 'lägga', 'ställa', 
'placera' osv.). Man väljer hellre andra ord med samma 
eller nästan samma betydelse, sådana som asettaa, 
Iaittaa, pistää. 

s. 	8-9 	Fil.kand. Outi Honkasalo skriver om att ord som syftar 
på män är dominerande i fasta uttryck, ordspråk och 
talesätt samt som beståndsdelar i sammansättningar. 
Ordbildningar i vilka ord för 'man' ingår som efterled är 
ofta positivt laddade, medan ordbildningar i vilka ord för 
'kvinna' ingår kan vara nedsättande eller förlöjligande. 
Att gamla ord innehåller ordled som syftar på mankön 
har sin förklaring i att t.ex. arbetsfördelningen mellan 
könen traditionellt har varit en annan än i dag. 

s. 10-11 	Paula Ehrnebo skriver om den felaktiga användningen 
av andra infinitivets instruktivform, som används som 
satsmotsvarig het i finskan. 

s. 12-17 	Margaretha Terner har sammanställt en ordlista över 
hjärtats anatomi. Listan är den elfte i en serie ordlistor 
över medicinsk terminologi i Kieliviesti. Den svensk-
finska ordlistan åtföljs av en finsk-svensk. 

s. 	18 	Frågorfrån våra läsare 
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