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Raamatusta kielessä ja kielestä 
Raamatussa 
Satu Gröndahi 

FiI.kand. Satu Gröndahi on toiminut Upsalan yliopiston 
Suoma!ais-ugrilaisten kielten laitoksessa suomen 
kielen opettajana vuodesta 1986 Iähtien. TäIlä hetkellä 
hänel!ä on tutkijaopiskelijan virka ja hänen tutkimuk-
sensa aiheena on Inkerin vanhat kansanrunot. 

Raamatun kääntäminen on uh-
karohkea yritys: jokainen kääntäjä 
ja komitea on saanut tuta niin 
kirkollista kuin maallista kritiikkiä. 
On pyritty kirjoittamaan selkeää, 
luontevaa ja kulloisellekin lukija-
kunnalle sopivaa suomea, joskin 
hyväksyttävän suomen kielen pur-
teistä ja tyyliseikoista on keskustel-
tu. Raamattu on myös inspiroinut 
kapinallisia ja kirjailijoita, joiden 
tavoifteet ovat olleet koko lailla en-
laiset kuin virallisten komiteoiden. 

Mitä ihmeen yleiskieltä? 
Vuonna 1992 käyttöön otetun 
raamatunkäännöksen valmistellut 
komitea on pyrkinyt nykyiseen 
yleiskieleen pohjautuvaan kään-
nökseen. Nykykirjallisuuden suosi-
man, puhekieleen perustuvan dia-
login tähden Raamatunkin repliik-
kejä on yritetty keventää kirjoitetun 
puhekielensu u ntaan. Tämän pitem-
mälle ei vielä mennä - raamatun-
käännöskomitea ei profetoi kielen 
eikä kirjallisuuden kehitystä eli ota 
kantaa esimerkiksi siihen, miten 
kirjakieli tulee muuttumaan. Kään-
täjien apuna ja lähtökohtina ovat 
olleet käännösteorioiden kehit-
tyminen (dynaamisenjafunktionaa- 

isen vastaavuuden periaatteet), 
historian tutkimuksen eteneminen 
sekä tekstilöydöt. (esim. Huhtala 
1992) 

Suomen kielen eri variantteina 
voi nähdä mainittavan yleis- ja 
aluepuhekielen, vapaan yleis-
puhekielen, kirja- ja -nykykirjakie-
len. Uusimpia keskusteluun put-
kahtaneita termejä ovat naisen ja 
miehen kjell. Ovatko näiden 
kielimuotojen erityispiirteet tähdel-
lisiä vai marginaalisia Raamat-
tua käännettäessä? Jos ottaa huo-
mioon Raamatun ja kirjallisuuden 
symbioottisen suhteen, vol vielä 
mainita kirjallisuuden kielen, miten 
sekin sitten määriteltäneen. On 
helppo yhtyä Aarre Huhtalan 
(1992:209) mainintaan: "Seuraavan 
raamatunkäännöskomitean ensim-
mäisiä tehtäviä on määrittää se 
kielen taso, jolla liikutaan." 

Lukijat käännösten 
muovaajina 
Teoksen elinehto on, että se saavut-
taa yleisön. Keille Raamattu sitten 
on käännetty ja minkälaisin keinoin 
kääntäjät ovat yleisöään lähes-
tyneet? 
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Mikael Agricola osoitti teoksen-
sa papeille, vaikka hän Uuden tes-
tamentin esipuheessa puhuttelee 
toiveikkaasti eri suomalaishei-
moja ja suuntaa sanansa myös 
jokaiselle "Herran Jeesuksen ystä-
välle". Tunnettua on, että Agricola 
piti pappeja tomppeleina ja als-
koina, kun eivät itse edes pysty-
neet kääntämään Raamatun alku-
peräiskieliä. (esim. Rapola 1963) 
Näyttää siltä, että Agricolalla oh 
sangen selkeä kuva lukijakunnas-
ta. Sympaattista suhteellisuuden-
tajua sekä omaa työtään että nir-
soja klerkkejä kohtaan Agricola 
osoitti Abckinian kehotuksessaan: 
"Ele poighe Kiriaquin Sica,IWaicka 
henes on wehe wica." (Alä polje 
kirjaa kuin sika, /vaikka siinä on 
vähän vikaa). 

Ensimmäinen suomalainen 
raamattu, Bibhia Se on: Coco Pyhä 
Ramattu, ilmestyi 1642. Käännös-
tä pidettiin onnistuneena. Halli-
tuksen ohjeiden mukaan oli kir-
joitettava "hyvää ja puhdasta suo-
mea, jota kaikkialla maassa ym-
märretään" (Ikola 1 992b:52). Mutta 
kun sama laitosoli aina 1 900-luvulle 
asti uusien raamatunkäännösten 
perustana, herää epäilys siitä, että 
Pyhä kirja ej enää maallistunutta 
yleisöään tavoittanut. 

Raamatunkäännökset 1 900-
luvun alusta kertovat Raamatun, 
kirkon ja kulttuuriehämän murrok-
sesta. Aleksis Kiven, Minna Can-
thin ja Eino Leinon jälkeen Raa-
mattukaan el voinut pysyä enti-
sehhään. Kirjahhisuuden ja kielen 
kehitys tuhivat varteenotettavak-
si tekijäksi käännöstyössä (Huh-
tala 1992:200). Vuorovaikutus Raa-
matun ja kirjahlisuuden vähihlä el  

tietenkään ohlutyksisuuntaista (eikä 
yksioikoista); suuntausten mitta-
suhteet alkoivat vain muuttua. 
Komitea ej hyväksynyt kaikkia 
uudistusehdotuksia, ja vuoden 1938 
käännökseen palautettiinkin van-
hahtavia muotoja. Arkaismit eivät 
välttämättä ole rehiikkejä, ne voivat 
myöstoimiatyyhihlisinätehokeinoina. 
Niinpä komitean jäsenet Juhani 
Aho ja Otto Manninen kannatti-
yat perinnälsten asujen pahautta-
mista. 

Malka, hirsi ja tukki 
Laajin mutta huomaamattomin 
Raamatusta peräisin oheva kielen 
osa on sanonnat. Onko myynti-
tihaston kärkeen kivunnut Raamattu 
vielä 1990-huvulha kielenpuhujien 
aarrearkku? Nähtäväksi jää, ku inka 
tarkasti Suomen kansa Raamat-
tunsa lukee. 

Sanontojen tuntemus on osa 
kielen, joskaan ej välttämättä kult-
tuunin tuntemusta. Ej ole itsestään-
sehvyys, että kiehenkäyttäjä tuntee 
seuraavien sanontojen ahkupenän: 
käydä yli ymmärryksen (Fil. 4:7 
Ri 938), kal/istaa korvansa jonkun 
puheelle tal jonkun puoleen (Ps. 
17:6 R1938), yhtenä miehenä 
(Tuom. 20:1, R1938, R1992), työ-
mies on paikkansa ansainnut 
(Luuk. 10:7, R1938, R1992. Esi-
merkit Ikoha 1992b). Sanonnat 
ehävät omaa elämäänsä, ja miehen-
kiintoista onkin se, miten puhujat 
niitä käyttävät. 

Yhtenä miehenä ja työmies on 
paikkansa ansainnutovat joutu neet 
emansipaation nistituuheen: hähte-
vätkö naisetkin yhtenä miehenä, 
onko nainenkin työmies, kuten Outi 
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Honkasalo (Honkasalo:1992, 
Ikola:1990) on huomauttanut. Suo-
men kjell lepää kyllä Raamatun ja 
patriarkaatin peruskalliolla; halke-
amia syntyy kuitenkin siellä missä 
kieltä käytetään. Ilmaisujen varlointi 
riippuu lukuisistataustatekijöistä, ja 
yhtenä naisena on saanut sijansa 
puhekielessä (samoin naisissa: 
lähdetään naisissa syömään). Täl-
laisesta humoristisesta kielen-
käytöstä ei liene pitkä matka 11maj-
sun neutralisoitumiseen ja vaki-
naistumiseen. Eri asia on sitten se, 
että hakuteokset ovat aina harmit-
tavasti ajastaan jäljessä. 

Samantyyppiseen kielellä leikit-
telyyn törmäsin, kun kollegani ja 
muukin yleisö kiirehti Osmo Ikolan 
Upsalan-luentojen jälkeen käyt-
tämään uuden raamatunkään-
nöksen ilmaisua omassasilmässäsi 
on hirsi (Matt. 7:3 Ri 992). Malkaa 
on käytetty nykysuomessa lähinnä 
rikan tal roskan synonyymina. 
Kuinka moni on tiennyt, että malka 
tarkoittaaolki-taituohikaton painoa, 
joka on hirren kokoinen? Uusi 
käännös vastaa alkuperäiskieltä 
(Agricolakin käyfti hirsi-sanaa!) ja 
silaa ilmaisun rehevällä huu morilla. 
Pentti Saanikoski (1992) kääntää 
muuten sanonnan näln: omassa 
silmässäsi koko ajan on tukki. 

Yleispuhekieleen pyrkiminen vol 
latistaa Raamattua. Kuka kallistaa 
korvansa ilmaisulle kuuntele minua, 
jota uusi käännös käyttää? Valta-
osaltaan luterilaiseen maahan el 
hevin luulisi kotiutuvan sanontaa 
happamattoman le/vän juhla (mark. 
14:1, R1992), kun taas makean 
leivän päivät herauttavat kuulijan 
mieleen aivan toisenlaisia assosi-
aatioita (R1938). 

Uusi Raamattu ja 
muuttuva kjell 
Miten raamatunkäännöskomitea on 
ottanut huomioon kielen muutospro-
sessin? Possessilvisuffiksit ja 
verbien persoonataivutus ovat 
puhekielessä muuttuneet ja 
muutoksien alaisina ovat ehkä 
potentiaali ja harvinaiset sija-
muodot. Sanasto on myös kehittynyt 
rajusti viidessäkymmenessä 
vuodessa. 

Imperatlivin monikon ensim-
mälnen persoona 011 vielä vuoden 
1938 Raamatussa muodossa men-
käämme, tappakaamme. Uudessa 
käännöksessä on tyydytty kom-
promissiln ja siinä käytetään joko 
vanhahtavaa menkäämme-muotoa 
tal passlivia mennään. Valin nassa 
on otettu huomioon sekä tyyliseikat 
että konteksti. Niinpä Jeesuksen 
repllikkiln saattaakin sopia parem-
min vanhempi muoto. 

Potentlaalin on sanottu harvi-
naistuvan suomessa. Kovin yleinen 
modus se el ole ollutkaan. Ehkä 
käännöskomitea on ajatellut tyyli-
seikkoja siinä kuin heippolu-
kuisuutta, kun esim. ensimmälsen 
Korinttolaiskirjeen yhdeksännessä 
luvussa sanotaan: Ti kai Jumala 
tässä häristä huolehdi?" Van hassa 
käännöksessä kohta kuuluu: "Elhän 
Jumala näistä häristä näln huolta 
pitäne?" Epäilemättä kolmannen 
infinitilvin abesslivin kiertäminen on 
myös keventänyt seuraavaa au-
setta: "Olemmeko minä ja Banna-
bas alnoat, joiden on tehtävä ansio-
työtä?" Vuoden 1938 Raamatussa 
lause kuuluu: "Val ainoastaanko 
minullaja Barnabaalla el ole olkeutta 
olla ruumiillista työtä tekemättä?" 
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(1. Kor. 9:6) Possesslivisuffiksi on 
uudessa käännöksessä jätetty 
nykykirjakielen normiston mukai-
seksi, vaikka se puhekielessä on 
muuttumassa (Ikola 1992a). 

Sanaston korvautuminen on 
heippo huomata. Kerskauksestaon 
tullut ylpeyden aihe (1. Kor. 9:15), 
alamaisista vaimoista kuuliaisia 
vaimoja (1. Piet. 3:1), neitsyistä 
naimattomia naisia (1. Kor. 7:25), 
jalkojesi astinlauta on muuttunut 
korokkeeksi jalkojesi alle (Hepr. 
1:13). 

Ymmärrettävyyteen vaikuttavat 
väliotsikot, jotka jakavat tiuhan 
tekstin lyhyehköihin jaksoihin. 
Otsikot hahmottavat lukemista 
sisällöllisestijatulkinnallisesti, kuten 
esimerkiksi Pietarin 1. kirjeessä: 
Uskon päämäärä, Kristitty maail-
massa, Kristitty aviollitossa. Väliot-
sikoita käyttää myös Bengt Poh-
janen Markkyksen evankeliumis-
saan (1988). 

Voiko Sanaa muuttaa? 
Antti Lizeliuksen toimittama 
Raamattu ilmestyi 1776jasitäkäy-
tettiin ainoana auktorisoituna lai-
toksena vuoteen 1938 asti. Li-
zeliuksen Raamattu on yhä käy-
tössä lestadiolaisissa piireissä. 
Tämä taitaa olla Suomen äärim-
mäisin esimerkki siitä, kuinka vaikea 
Suomessa uskonnollista kirjalli-
suutta on muuttaa. 

Opettajaystäväni harmittelijoulu-
evankeliumin asua uudessa Raa-
matussa. Turhana hän piti mm. toi-
sen luvun muutoksia: "ja hän syn-
nytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi 
lapsenjapani hänet seimeen, koska 
heille ei ollut tilaa majapaikassa."  

(Luuk. 2:7, R1992) Vanhassa 
käännöksessävastaavajae kuuluu: 
"Ja hän synnytti pojan, esikoisensa, 
ja kapaloi hänet ja pani hänet 
seimeen, koska heille ei ollut sijaa 
majatalossa." (R1938) Muutokset 
ovat vähäisiä: sijasta tulee tila, 
majatalosta majapaikka. Lauseita 
on myös lyhennetty; jae on yksin-
kertaisesti arkipäiväistynyt. Näinkin 
viattomien muutosten aiheuttama 
närä kertoo siitä, että Raamatulla 
on vankka asema suomalaisessa 
kulttuurissa, vaikka se ei kieltä enää 
autoritaarisesti muovaakaan. Kun 
koululaiset ovat 30-luvulta lähtien 
kuunnelleet jouluevankeliumia ja 
päntänneet sitä joulukuvaelmaa 
varten päähänsä, ei sen muutta-
minen ole aivan trivlaali asia. Esi-
merkistä voi myös päätellä, että 
jotkin raamatunkohdat ovat yleisölle 
tähdellisempiä kuin toiset. 

Voiko Jumalan sanaa muuttaa? 
Katoaako mahti, jos sana katoaa? 
Kovin kaikuvia soraääniä aiheut-
tanee nisun muuttuminen vehnäksi 
tai suunannon suudelmaksi, mutta 
miten on opinkappaleiden laita? 

Kirkolliskokous ei hyväksynyt 
vuoden 1992 Raamattuun komitean 
ehdotusta lsä meidän -rukouksen 
muuttamisesta. lsä meidän vastaa 
latinan ilmaisua pater noster ja 
komitea ehdotti näille sanoille 
tarkempaa ja suomalaisempaa 
kään nöstä lsä, meidän taivaallinen 
isämme. Muutosehdotus hylättiln; 
rukoukseen tehtiin vain vähäisiä 
korjauksia. 

Muutosten hyväksymisen hyväk-
symiskynnys vaihtelee monen 
taustatekijän mukaan, joista voisi 
mainita vaikkapa tyylitajun, kielen 
ja kirjallisuuden normit, yksilöllisen 
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tai yhteisöllisen uskontokäsityksen, 
avaramielisyyden ja käsityksen 
Raamatun asemasta Suomessa. 
Jos Raamatun ajatellaan elävän, 
hyväksyttäneen myös sen eläväksi 
tekeminen. 

Raamatun kääntäminen 
manifestina 
Raamatun kääntäminen voi olla 
myös kannanotto. Heräävä kan-
sallismielisyys, kommunismi ja 
vähemmistön kielikysymykset ovat 
vaikuttaneet kolmen (auktorisoimat-
toman) käännöstyön taustavoimina. 

Pipliaseuran kääntäjä Anders 
Wilhelm Ingman julkaisi nk. Koe-
tusraamatun 1859. lngmanin kieli 
oli saanut vaikutteita kansanrunou-
delta ja hänen tekstiään rasittivat 
raskaat uudissanat ja rahvaan-
omaiset ilmaisut (Nuorteva 
1992:31). "Ja susi karjailee karitsan 
kanssa, ja ilwes (parder) Iounailee 
kilin kera, ja wasikka ja jalokas ja 
syöttöhärkä syövät yhdessä, ja 
poika-kakara kaitsee niitä." Näin 
Ingman. Vastaava kohta vuoden 
1938 Raamatussa: "Silloin susi asuu 
karitsan kanssa, ja pantteri makaa 
vohlan vieressä; vasikka ja nuori 
leijonaja syöttöhärkä ovat yhdessä, 
ja pieni poikanen nhitä paimentaa." 
(Jes. 11:6, Ri 938) Kirkolliskokous 
ei hyväksynyt lngmanin omalaa-
tuista, huomiota herättänyttä kään-
nöstä. 

Pentti Saarikoski ilmoittaa Mat-
teuksen evankeliuminsa (1992) 
alkupuheessa, että "minulla ei ole 
ollut mitään muuta tendenssiä kuin 
kirjoittaa hyvää proosaa." Läpeensä 
hyvää proosaa Saarikoski ei ole 
kirjoittanut; ehkäpä syynä on  

teoksen propagandistinen sävy. En 
sanoisi kielen pelkästään henkivän 
"1960-luvun lopun barrikaadira-
dikahismille tyypihhistä paatok-
sehhisuutta" (Nuorteva 1992:33). 
Käännös on tyyhiltään epätasainen 
ja lukijaa saattaa oudoksuttaa se, 
että Saarikoski on jättänyt evan-
kehiumin osia kääntämättä. 

On vaikea pitää erillään muodon 
ja merkityksen kritiikkiä. Kun Pentti 
Saarikoski juhistaa Vuorisaar-
nassaan, että "Tosi onnehlisia ovat 
ne jotka eivät tiedä uskonnosta 
mitään", hätkähtää maalhistuneinkin 
lukija ja palauttaa mieleensä 
tutummat sanat: "Autualta ovat 
hengelhisesti köyhät, sillä heidän on 
taivasten valtakunta." (Matt. 5:1 
R 1938) Saarikosken evankehiumia 
lukiessa saattaa käydä niin, että 
teoksen mahdollisetavutteilautuvat 
radikaahin sisällön mukana. 

Uuden testamentin keskeisen 
osan uudelleen kirjoittaminen ja 
siinä onnistuminen vaatisi sekä 
giganttiset sielunvoimat että ole-
mattoman raamattutietouden. En-
simmäinen ominaisuus kääntäjällä 
ehkä oh, jähkimmäisen puuttuessa 
hän kompastui perinteen painoon. 
Saarikosen evankehiumi on kiehtova 
sekoitus arkaismeja ja agitpropia; 
moderniavanhan seassajavanhaa 
uutta häiritsemässä. 

Bengt Pohjasen Tule Leevi 
fölhjyyn. Markkyksen evankeliumi 
tornionlaaksoksi (1988) on sym-
paattinen pieni teos, jonka mainintaa 
kaipasin juhlavuoden kunniaksi 
julkaistusta BIBLIA 350 -teoksesta. 
Takakannessa kerrotaan sen ole-
van "yks merkki siittä kunka Tor-
nionlaakson vähemistö pyrkii 
säilyttämhään ja kehittämhän om- 
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maa kieltä ja kylttyyriä." Tornion-
laakson suomalaisten kohtaloita 
seurannut tietää, että kielikysymys 
on yhä ajankohtainen. 

Pohjasen Markkyksen evan-
keliumi tornionlaaksoksi näyttää 
seuraavan vuoden 1938 Raamattua 
uskollisesti, käsittääkseni se poik-
keaa sisällöllisesti hyvin vähän 
suomenkielisestä Raamatusta. 
Kirjasta ei valitettavasti käy ilmi, 
onko kääntäjä käyttänyt muita 
Iähtökieliä' kuin suomea. Murre 
antaateokselle intiimin sävyn. Sama 
vaikutelma syntyy, kun Pohjanen 
käyttää puhuttelua anonyymin kol-
mannen persoonan asemesta: 
"Kuule sie, jaha oon korvat kuule-
mista varten." Tutussa evankehiu-
missa sanotaan: "Jos jollakin on 
korvat kuulla, hän kuulkoon." (Mark. 
4:23 R1938) 

Lukija voi herkutehla eksoottisen 
murteen ilmaisuihla loputtomasti: 
offeri on uhri, fatastaa puuttua, 
fyllmakti va/ta ja oosna aasi. 
Apuneuvona voi käyttää Erling 
Wanden toimittamaa Meän kielen 
sanakirjaa (1992), vaikka sieltä 
tuskin iöytyy Taanjelia ja Jetse-
maanea. 

Tekstien teksti 
Raamattu on vuosisatojen kuluessa 
soluttautunut kielen, kulttuurin ja 
ajattelun limittyviin kerroksiin monin 
tavoin. Aiheentutkiminen onloputon 
työsarka ja jo tutkimustehtävän 
rajaus saattaa olla työläs rupeama. 
Raamatun jäljittämiseen kirjalhi-
suudessatarvittaisiin Kari Mäkisen 
(1992:69) mukaan "divisioonan 
verran vainukoiria eli interteks-
tuaahisen (tekstien vähisiä suhteita 

tutkivan) kirjalhisuudentutkimuksen 
spesiahisteja". 

Samuli Paronen (1990:7) kir-
joittaa aforismissaan: "lhmisen 
poikaa tuskin lohduttaisi tieto ettei 
ketullakaan ole kohta luolaa jossa 
päänsä kalhistaisi. On vain ket-
tufarmi." Kyseessä on intertekstua-
hismin ehkä selvin ja helpoimmin 
tunnistettava tapaustyyppi, jossajo 
suora nimeäminen ihmisen poika 
johdattaa lukijan subtekstiin (Tammi 
1991:76). Raamatunkohta kuuluu 
näin: "Ketuilla on luolat ja taivaan 
linnuilla pesät, mutta Ihmisen Pojalla 
ei ole, mihin hän päänsä kalhistaisL" 
(Matt. 8:20, R1938) 

Kielelhisen plirteen lainautumi-
sesta taas on kysymys Aleksis Ki-
ven tuotannossa. Raamatun läh-
tökielten, lähinnä heprean, vaiku-
tusta näyttää olevan rinnasteisten 
sanaparien runsas viljely kirjakie-
lessä (Ikola 1992b:57). Martti Ra-
pola kutsuu ilmiötä "piphiasuomen 
parataktiseksi tasapainoksi" (ibid. 
myös Rapola 1963:159-162). Kiven 
tuotannossa plirre on lausetta 
rytmittävätehokeino. Nykylukija voi 
todeta asian lukemahla sivun 
vaikkapa Nummisuutareista: "tietoa 
ja käsitystä; ei lihan himo eikä 
silmäin pyyntö" (Kivi 1946:111). 
llmiö on Raamatussa niin sil-
miinpistävä, että esimerkkien 
löytämiseen riittää Vanhan tes-
tamentin avaaminen. Genesiksen 
ensimmäisessä luvussa sanotaan: 
"autio ja tyhjä; tu/i ehtoo, tull aamu: 
Viliskööt vedet eläviä olentoja, ja 
Ientäkööt linnut maan päällä." 
(R1938) 

Kiven tuotannossa kysymys ei 
ole pelkästään rytmisestä tyyhikei-
nosta. Subtekstin aktivoima staat- 
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tinen maailmankuva saa Nummi-
suutarien monisärmäisen ja yllät-
tävän maailman näyttämään lähes 
absurdilta paikalta, jonka hyväk-
syminen vaatii lukijalta aimo an-
noksen huumoria. Subtekstin ja 
teoksen yhteys on kuin moniulot-
teinenja-kudoksinen kangas,jossa 
on loputtomasti loimia. Kiven tekstiä 
ei voi ymmärtää ilman Raamattua, 
mutta Raamattukin näyttäytyy 
uudessa valossa Kiven jälkeen. 

Nykykirjallisuudessa on rinnas-
teisten sanaparien käyttö vähenty-
nyt. Valitsin Kari Kontion romaanin 
Lajinsa viimeinen (1992) esimer-
kiksi. Kiven tyylikeinon jälkeläisiksi 
tuntuvat sopivan ilmaisut "yöllma oh 
kuin hunajaa ja samettia; korppi 
nokkii silmätja kotkanpoika syö ne; 
el korppia, el kotkaa; ura ja tuo-
tanto; ahdistua ja syyhhistyä". 
Esimerkit on poimittu viideltätoista 
sivulta (s. 128 - 142). Niiden kon- 

tekstina on viittaus Raamattuun, 
syyllisyydentunto, tai virke saattaa 
olla ironisesti lai Iyyrisesti värittynyt. 
Laaja ja rinnasteisten sanaparien 
eri tyypit huomioon ottava tutkimus 
voisi osoittaa, voiko tällaista, 
kvantitatiivisesti vähäistä vaikutusta 
edes pitää lainana tai interteks-
tualismina. 

Teologian opiskelija Jan Lundell 
kertoi tenttivastauksessaan, että 
Juha Seppälän (1986) novellin 
Reikä voi käsittää syntikäsityksen 
allegoriana. Väitteen perustelemi-
seen tarvittaisiin mittavaa kirjallisen 
ja raamatullisen kontekstin tunte-
musta. Seppälän tuotanto tosin 
tihkuu ahdistusta ja synnintuntoa, 
ja novellikokoelma Torni on suljetun 
tilan metaforien mestarinäyte. 
Vaikuttaa siltä, että Tekstien teksti 
toimii nykykirjallisuudessasisäisten 
konfliktien, tunnelmien ja ironisen 
asenteen aktuaalistajana. 

Lyhenteet: 
R1938 vuoden 1938 kirkkoraamattu 
R1992 vuoden 1992 kirkkoraamattu 

Lähteet: 
Honkasalo, Outi 1992: Mies ja nainen. Kieliviesti 3/1992 
Huhtala, Aarre 1992: Miksi tarvitaan uusia raamatunsuomennoksia? Yhteiskunta muuttuu - 

kjell muuttuu. Nykysuomen Seuran 10-vuotisjuhlakirja. Toim. Valma Yli-Vakkuri, 
Maija Länsimäki, Aarre Nyman. Juva 1992 

Ikola, Osmo 1990: Lautamies vai lautahenkilö? Kielen elämää ja käyttöä. Juva 
1992a. Omistusliitteiden harvinaistuminen. Yhteiskunta muuttuu - kjell muuttuu. 
Nykysuomen Seuran 10-vuotisjuhlakirja. Toim. Valma Yli-Vakkuri, Maija Länsimäki, 
Aarne Nyman. Juva 1992 
1 992b. Raamatun vaikutus kirjasuomeen. BIBLIA 350. Suomalainen Raamattu ja 
Suomen kulttuuri. Toim. Jussi Nuorteva. SKST 556. Hämeenlinna 

Kivi, Aleksis 1946: Valitutteokset. Toim. J.V. Lehtonen. Helsinki 
Kontio, Kari 1992: Lajinsa viimeinen. Pieksämäki 
Mäkinen, Kari 1992: Raamattu nykykirjallisuuden taustalla. BIBLIA 350. Suomalainen 

Raamattuja Suomen kulttuuri. Toim. Jussi Nuorteva. SKST 556. Hämeenlinna 
Nuorteva, Jussi 1992: Suomalaisen Raamatun 350 vuotta. BIBLIA 350. Suomalainen 

Raamattuja Suomen kulttuuri. Toim. Jussi Nuorteva. SKST 556. Hämeenlinna 
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Paronen, Samuli 1990: Maai/ma on sana. Keuruu 1990/1974 
Pohjanen, Bengt 1988: Tule Leevi fö/hjyyn: Markkyksen evankeliumi tornionlaaksoksi. 

Kääntänyt Bengt Pohjanen. Toinen korjattu ypplaaka. Luulaja 1988. 
Rapola, Martti 1963: Mikael Agricola ja suomenkielisen proosan alku. Suomen kirjallisuus II. 

Toim. M. Rapola. Keuruu 
Saarikoski, Pentti 1992: Evankeliumi Matteuksen mukaari. Suomentanut Pentti Saarikoski 5. 

p. Keuruu 199211969 
Seppälä, Juha 1986: Torni. Novelleja. Juva 
Tammi, Pekka 1991: Tekstistä, subtekstistä ja intertekstuaalisista kytkennöistä. 

Intertekstuaalisuus. Suuntia ja sovel/uksia. Toim. Auli Viikari. TL 121. Tampere 

Inspiraation lähteenä ovat toimineet myös professori Osmo Ikolan luennot 17. ja 
18.11.1992 Upsalan yliopistossa. 
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Mikä on Nykysuomen seura ja keitä 
seu ralaiset? 
Kyllikki Keravuori 

FiL tohtori Kyllikki Keravuori on Tampereen yliopiston 
opettajankoulutuslaitoksen didaktllkan Iehtori, mutta 
työskentelee tätä nykyä opettajankoulutuksenparissa 
apulaisprofessorina. Nykysuomen seurassa hän sanoo 
toimivansa sydämen halusta ja harrastuksesta. 

Menneenä kesänä ulkosuomalai-
set kokoontuivat Helsinkiln sankoin 
joukoin juhlimaan suomalaisuut-
taan, koska vietämme täällä koto-
Suomessa juhlavuotena itsenäi-
syytemme 75. vuotta. Lehteä lukeva 
suomalainen saattoi hämmästyk-
sekseen huomata, että kerran täältä 
lähteneet ja heidän jälkeläisensä 
tulivat lukuisina jatulivat mielellään. 
Tähän maahan on siteitä, ehkä 
kipeitä, mutta lujia. Siteistä lujimpia 
on kieli. 

Valtiollinen itsenäisyytemme on 
siis 75 vuoden ikäinen, suomenkie-
linen sivistyksemme puolestaan on 
vanhempaajuurta. Tosin ej tarvitse 
mennä 1 800-lukua kaukaisempaan 
historiaan kohdatakseen järjestetyn 
kouluopetuksen alun tai suomen 
kielen yliopisto-opetuksen juuret. 
1 800-luvulla on Suomalaisen Kir-
jallisuuden Seuran synty ja silloin 
perustettiin myös Kotikielen Seura 
vaalimaan suomen kielen asiaa. 

Yhteisöillä, joiden tehtävä on 
vaalia ja kehittää suomen kieltä, on 
runsaan sadan vuoden ikä. Kehitys 
elämän eri lohkoilla on ollut nopea 
ja raju, ja se näkyy jakuuluu kieles-
sämme, joka on ydinosa suoma-
laista elämää. Suomen kieli on täy-
sin vakiinnuttanut kulttuurikielen  

asemansa. Maassa on useita ylio-
pistoja, joissa tutkitaan ja joissa voi 
opiskella suomen kieltä ja viestintää. 
Erikoisesti sähköisen viestinnän 
kehittyminen on luonut kielen 
käytölle, huollolle ja tutkimukselle 
uusia tarpeita. Ennen muuta 
kuitenkin työelämä on muuttunut: 
tyÖtä tehdään kielellä. Eri oppilai-
toksissa, eri puolilla maata, syntyviin 
tarpeisiin ja uusiin haasteisiin on 
pyritty vastaamaan. Tätä taustaa 
vasten on ymmärrettävää, että 
1970-luvun loppupuolella ruvettiin 
kaipaamaan yhteistä keskustelu-
foorumia. lhmiset, joiden työväline 
on kieli, mielivät puhua työväli-
neensä kehittämisestä ja käytän-
nön ongelmista toistensa kanssa. 
Helsingissä ja paljolti juuri Helsin-
gin yliopiston kansallisten tieteiden 
huomassatoimiva Kotikielen Seura 
olikylläolemassa, muttaajan myötä 
se oli käynyt akateemiseksi ja 
etäiseksikin muualla maassa ehäville 
suomen kielen viljehijöilhe. Uudehle 
seuralle oli siis soslaahinen tihaus, 
niin kuin nykypuheessa sanotaan. 

Seuran synty 
Nykysuomen seura perustettiin 
Oulussa 25.10.1980. Syntytapah-
tumaa edelsi noin vuoden mittainen 
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kypsyttelyaika. Primus motor uuden 
seuran elämässä oli Tampereen 
yhiopiston suomen kielen professori 
Heikki Paunonen. Vaikka Paunonen 
on yhiopistomies, hän ja alkuaikojen 
aktivistit ajattelivat seuran toiminta-
alueeksi kielenkäyttäjien laajan 
piirin. Seuran ei ohlut tarkoitus ohla 
opiskelijayhdistys eikä korkea-
kouluihmisten kiehipiiri. Pyrittiin 
rakentamaan yhdysside niiden 
ihmisten vähihle, jotka tekevät kes-
keisesti tyÖtään kielen avuhla ja 
joiden tyÖssä myös ongelmat 
nousevat helposti kielestä. Tämä 
ajatus on koonnut yhteen opettajia, 
tutkijoita, kirjai hijoita, kielenhuoltajia, 
toimittajia, kääntäjiä, mainosalan 
työntekijöitä. Katto on ohlut korke-
alla ja seinät Ieveällä. Yhdistyksen 
perusajatukset, kieli työvälineenä 
ja kieli osana ihmisen identiteettiä, 
ovatyhdistyksentoiminnan kannalta 
myös sen heikkous. Seura ei ole 
yhden asian yhdistys, vaikka en 
kielenkäyttäjälohkoilla ehkä halut-
taisiinkin sen olevan tiukemmin 
"kiehietujärjestöhenkinen". Aktiivi-
sesti Seurassa ovat etenkin alku-
aikoina vaikuttaneet suomen kielen 
tutkijoiden hisäksi kirjaihijoiden ja 
toimittajien edustajat. 

Miten Nykysuomen seura 
toi mii? 
Nykysuomen seura on valtakun-
nalhinen yhdistys, joten sen tilai-
suuksia järjestetään eri puolella 
maata. Säännöissä Seuran koti-
paikaksi on merkitty Tampere. Ta-
valhisin yhdessäolon muoto ovat 
teemapäivät ja seminaarit. Niitä 
järjestetään vuosittain ja koko toi-
minta perustuu aktiivisten seu ra-
laisten vapaaehtoiseen työhön. 

Tilaisuuksissa on käsitelty yksityisen 
ihmisen asemaa, kun vastassa on 
erityiskielen vaikeasti ymmärrettävä 
ja outo muuri. Tällaisiin tilanteisiin 
kansalainen joutuu, kun on silmäk-
käin erimerkiksi virkakoneiston ja 
-kielen kanssa tai potilaana hoito-
kielen piirissä. Sanomalehtikielen 
muodot ja tyyhit, urheilun kieli, ra-
dion kieli, vaikuttamisen ja suos-
tuttelun strategiat ovat niln ikään 
esimerkkejä aiheista, joita Seuran 
teemapäivi llä on pohdiskeltu. Tut-
kimuksen näkökulmasta on käsitelty 
muun muassa vieraiden kielten 
vaikutusta suomen kieleen. Yhden 
tapaamisen aihe on olhut stilistiikan 
tutkimus. 

Nykysuomen seura on harjoit-
tanut yhtenä muotona seminaari-
työskentelyä. Oriveden opiston 
kanssa on järjestetty kaksipäiväinen 
seminaari ympäristönsuojelun kie-
lestä. Merkittävä tapahtuma on oh lut 
myös työn kielen seminaari, joka 
pidettiin Murikassa, Metalhityöväen 
Liiton koulutus- ja kurssikeskuk-
sessa. Seura on uhottanut toimin-
taansa rajojen ulkopuolellekin 
osallistumalla Ruotsin suomalaisten 
kieli- ja vähemmistöpoliittiseen 
seminaariin Göteborgissa. Seura-
laisten panos seminaarissa oh 
ahustusten pitäminen ja keskus-
tehussa mukana oheminen, mutta 
ennen muuta Seura haskee saa-
mapuohelheen ehävän tiedon suo-
menkiehisen kuhttuurin toiminta-
muodoista ulkosuomalaisissa 
ohoissa. Merkittävää oli kasvokkain 
tutustuminen ihmisiin, jotka suomen 
kielen asiaa Ruotsissa yUäpitävät. 

Nykysuomen seuralha on myös 
ns. paikahlistoimintaa. Se ei ole sään-
tömääräistä, vaan pikemminkin 
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paikallisten aktiivien innoittamaa ja 
järjestämää kjell- tal kielikulttuuriai-
heista yhteistoimintaa. Paikallisia 
kieli-iltoja on pidetty ainakin Hel-
singissä, Oulussa ja Tampereella. 

Miten sana kulkee? 
Olisi kyllä olemassa erinomaisia 
viestintäkeinoja sanan saattami-
seksi hajallaan olevalle jäsen-
kunnalle, mutta vähäisin ongelma 
el ole tosiasia, että kaikki keinot 
maksavat. Seuralaisten yhdyssi-
teenä ja tiedotuskanavana on 
jäsenlehti Kielikuvia. Taloudellisis-
ta syistä Kielikuvia ilmestyy vain 
kaksi kertaa vuodessa, vaikka 
jäsenettoivoisivattiheämpää tahtia. 
Lehden avulla seuralaisille tiedote-
taan tulossa olevista tapahtumista 
ja heidät kutsutaan sääntömääräi-
siin kokouksiln. Kielikuvista seura-
laiset myös pystyvät lukemaan 
artikkeleina tal selostuksina, mitä 
Seuran tilaisuuksissa on käsitelty. 
Seuraan tulleiden kyselylden 
perusteella meiIlä on tuntuma, että 
Kielikuvia-lehdestä oltaisiln kim-
nostuneita laajemminkin, vaikka 

muuhun toimintaan el voitaisikaan 
osallistua. Siispä kieltä koskevilla 
kirjoituksilla - kunhan ovat kyllin 
populaarissa asussa ja ajankoh-
taisia-olisi kysyntääjakaikupohjaa. 

Kielikuvia-lehden julkaiseminen 
on Nykysuomen seuran säännöllistä 
julkaisutoimintaa. Seuran yli 
kymmenvuotisen historian alkana 
on toimitettu kaksi muutakin 
nimikettä. Vuonna 1986 julkaistlin 
Työja kieli ja sen toimitti Lilsa Ny-
berg. Nykysuomen seuran 1 O-vuo-
tisjuhlakirja Yhte!skunta muuttuu - 
kieli muuttuu on Seuran tähän-
astisista suurin julkaisuponnistus. 
Kirjan toimiftivat Valma Yli-Vakkuri, 
Maija Länsimäki ja Aarre Nyman, ja 
se on WSOY:n kustantama 1992. 
Kirjassa on 14 artikkelia, ja ne 
jakautuvat kolmeen osastoon: 
Yhteiskunnallinen todellisuus ja kiel 
Kunnimetmuuttuvat...ja Nykysuomi 
yhteiskunnall!sen muutoksen 
kourissa. Kirjoittajat ovat kielen-, 
historian- ja yhteiskunnantutkijoita. 
Juhlakirja kuvastelee hyvin sitä lm-
jaa, johon Nykysuomen seura 
toiminnallaan tähtää. 
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TÄHYSTYSTUTKIMU KSIA 
Koonnut Margaretha Terner 

amnioskopi lapsiveden tähystys, amnioskopia 
antroskopi poskiontelon tähystys, antroskopia 
artroskopi nivelen tähystys, niveltähystys, 

artroskopia 
bronkoskopi keuhkoputkentähystys, bronko- 

skopia 
choledochoskopi sapenjohtimen tähystys, 

sappitiehyen tähystys, 
koledokoskopia 

cystoskopi virtsarakon tähystys, kystoskopia 
duodenoskopi pohjukaissuolen tähystys, duo- 

denoskopia 
endoskopi sisätähystys, tähystys, endoskopia 
esofagoskopi ruokatorventähystys, 

esofagoskopia 
faryngoskopi nielun tähystys, faryngoskopia 
gastroskopi mahantähystys, gastroskopia 
gonioskopi (silmän) kammiokulman tähystys, 

gonioskopia 
hysteroskopi kohdunontelon tähystys, 

hysteroskopia 
kolonoskopi koolonin tähystys, kolonoskopia 
kolposkopi emäftimen tähystys, kolposkopia 
laparoskopi vatsaontelon tähystys, laparoskopia 
laryngoskopi kurkunpään tähystys, laryngoskopia 
mediastinoskopi välikarsinan tähystys, mediastino- 

skopia 
nasofaryngoskopi nenänielun tähystys, nasofaryngo- 

skopia 
oftalmoskopi si Imäntähystys, oftalmoskopia 
otoskopi korvan tähystys, otoskopia 
proktoskopi peräaukon tähystys, peräsuolen 

alaosan tähystys, proktoskopia 
rektoskopi peräsuolentähystys, rektoskopia 
rinoskopi nenäntähystys, rinoskopia 
sigmoidoskopi sigmasuolen tähystys, 

vemmelsuolen tähystys, 
sigmoidoskopia 
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torakoskopi 	 keuhkopussi ntähystys, torako- 
skopia 

uretroskopi 	 virtsaputken tähystys, uretroskopia 
vagi noskopi 	 emätti men tähystys, vaginoskopia 
ventrikuloskopi 	 aivokammioiden tähystys, 

ventrikuloskopia 

aivokammioiden tähystys ventrikuloskopi 
amnioskopia amnioskopi 
antroskopia antroskopi 
artroskopia artroskopi 
bronkoskopia bronkoskopi 
duodenoskopia duodenoskopi 
emättimen tähystys kolposkopi, vaginoskopi 
endoskopia endoskopi 
esofagoskopia esofagoskopi 
faryngoskopia faryngoskopi 
gastroskopia gastroskopi 
gonioskopia gonioskopi 
hysteroskopia hysteroskopi 
kammiokulman tähystys gonioskopi 
keuhkopussintähystys torakoskopi 
keuhkoputkentähystys bronkoskopi 
kohdunontelon tähystys hysteroskopi 
kolonoskopia kolonoskopi 
kolposkopia kolposkopi 
koolonin tähystys kolonoskopi 
korvan tähystys otoskopi 
kurkunpään tähystys laryngoskopi 
kystoskopia cystoskopi 
laparoskopia laparoskopi 
lapsiveden tähystys amnioskopi 
laryngoskopia laryngoskopi 
mahantähystys gastroskopi 
mediastinoskopia mediastinoskopi 
nasofaryngoskopia nasofaryngoskopi 
nenänielun tähystys nasofaryngoskopi 
nenäntähystys rinoskopi 
nielun tähystys faryngoskopi 
nivelen tähystys artroskopi 
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niveltähystys artroskopi 
oftalmoskopia oftalmoskopi 
otoskopia otoskopi 
peräaukon tähystys proktoskopi 
peräsuolen alaosan tähystys proktoskopi 
peräsuolentähystys rektoskopi 
pohjukaissuolen tähystys duodenoskopi 
poskiontelon tähystys antroskopi 
proktoskopia proktoskopi 
rektoskopia rektoskopi 
rinoskopia rinoskopi 
ruokatorventähystys esofagoskopi 
sapenjohtimen tähystys choledochoskopi 
sappitiehyen tähystys choledochoskopi 
sigmasuolen tähystys sigmoidoskopi 
sigmoidoskopia sigmoidoskopi 
silmän kammiokulman tähystys gonioskopi 
silmäntähystys oftalmoskopi 
sisätähystys endoskopi 
torakoskopia torakoskopi 
tähystys endoskopi 
uretroskopia uretroskopi 
vaginoskopia vaginoskopi 
vatsaontelon tähystys laparoskopi 
vemmelsuolen tähystys sigmoidoskopi 
ventrikuloskopia ventrikuoskopi 
virtsaputken tähystys uretroskopi 
virtsarakon tähystys cystoskopi 
välikarsinan tähystys mediastinoskopi 
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Kielitiedettä ja sanakirjoja 

Asuntorakentamissanasto. Suomi-ruotsi. Helsinki, Rakennustietosäätiö. 
Tekniikan Sanastokeskus, 1991.62s. 

Avain yhdentyvään Eurooppaan - eurokielen ja Euroopan yhteisön 
toiminnan sanastohakuteos. Suomi-ruotsi-englanti-ranska, suomenkieliset 
määritelmät. Katariina Koivumaa - Pekka Lindroos. Helsinki, Taloustieto, 1991. 
215s. 

Lääketieteelliset lyhenteet. Toimitus: Kirsti Hupli, Hannu Jokela, Marjatta 
Naukkarinen. Recallmed Oy. Jyväskylä 1992. 277 s. 

Meän kielen sanakirja. Toimitus: Matti Kenttä, Erling Wande. Kaamos 1992. 
241 s. 

Predikativadverbialet och dess numeruskongruens i finskan. Ulla Lund-
gren. Acta Universitatis Stockholmiensis, Studia Fennica Stockholmiensia 3. 
1992. Ak. avh. 

Ruotsalais-suomalainen sosiaalialan sanasto. Svensk-finsk socialordlista. 
Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan julkaisuja 3. Tukholma, 1992. 133 s. 

Selitinkö oikein? Ajatuksia ja esimerkkejä sanakirjamääritelmistä. Matti Vilppula. 
Valtion Painatuskeskus 1987. 65 s. 

Simultan tvåspråkighet i svensk-finsk kontext. Leena Marjatta Huss. Studia 
Uralica Upsaliensia 21. Almqvist & Wiksell 1991. 186s. Ak. avh. 

Suomen kielen perussanakirja. Toinen osa (L - R). Kotimaisten kielten tutki-
muskeskuksen julkaisuja 55. Helsinki, Valtion Painatuskeskus, 1992. 699 s. 
Suomen kielen perussanakirjan ensimmäinen osa (A-K) ilmestyi 1990. 

Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja 1 -3. 1. osa (A - K). 2. osa 
(L - R) ilmestyy 1994, 3. osa (S - 0) ilmestyy 1996. Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura, Helsinki 1992. 

Telesanasto. Teleordlista. Tekniikan Sanastokeskus, TSK 18. Helsinki, 
Puhelinlaitosten liitto, 1991. 156 s. 

Valtioneuvostosanasto. Suom i-ruotsi-englanti-saksa-ranska-venäjä-espanja. 
VN, Kanslia, Kielipalvelun julkaisusarja. Helsinki, Valtion painatuskeskus, 1992. 
172 s. 

Östligt eller västligt? Det äldsta ordförrådet i gällivarefinskan och torne-
dalsfinskan. Birger Winsa. Almqvist & Wiksell International 1991. 279 s. + 
karttasivuja. Ak. avh. 
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Kieliviesti 1988 - 1992 

Luettelo Kieliviestin artikkeleista on edellisen 
kerran julkaistu Kieliviestissä 1/1988. 

111988 	Kiusoitella vai kiusotella? Uusi lääketieteen sanakirja. Poh- 
joismaiden kielisihteeristö. Ruotsin maakuntaeläimet. Työmark-
kinasanoja. Vastauksia yleisökysymyksiin. Kieliviesti 1981-1987. 
Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan jäsenet. 19 5. 

2/1988 Suomen kielen passilvin erikoisluonne. Vi är icke halvspråkiga, 
vi vill icke bli enspråkiga, låt oss därför vara kaksikielisiä. 
Ruokasanoja. Kielilautakunnan sanasuosituksia. Työmark-
kinasanoja. Vastauksia yleisökysymyksiin.23 s. 

3/1 988 	Tulen soittamaan teille ensi viikolla. Kotitekoisia vastineita. 
Kotitekoisista vastineista. Sosiaalialan sanastoryhmä. Silmä-
sanoja. Selvennys. 18 s. 

4/1988 Suomen vilmealkaisesta uudissanastosta. Tutkintonimikkeet ja 
niiden lyhenteet. Suomalais-ruotsalainen titteliluetteto. Väestön-
suojelu eli siviilipuolustus. Sosiaalialan termejä. Vastauksia 
yleisökysymyksiin. 22 s. 

1/1 989 Juridisten tekstien kääntämisestä. Lakikirjan luvut ja pykälät. 
Ruotsalais-suomalainen rikosten luettelo. Työmarkkina-alan 
lakeja. Sosiaalialan lakeja ja asetuksia. Statsrådets svenska 
språknämnd. Svenskt lagspråk i Finland - käsikirja. Kirja- ja 
sanastouutuuksia. 26 s. 

2/1989 	Onko hallitus tyytyväinen tuloksiln vai tuloksista? Kielen- 
suunnittelua perhetasolla. Ruotsalais-suomalainen lintuluette-
lo. Vastauksia yleisökysymyksiin. Tekniikan sanastokeskus. 
22 s. 

3/1 989 Ajan hammas kuivaa jälleen kyyneleitä. Lehmän poikanen on 
vasikka. Korotetaanko tuntipalkkoja aikuisille? Tennissanoja. 
Sosiaalialan sanoja. 17 s. 

4/1989 Homonymiasta ja polysemiasta. Eräs muutos. Päivämäärän 
merkitsemisestä. Haavasanoja. Kielilautakunnan sana-
suosituksia. 22 s. 

1/1990 	llmeitä äidinkielen kasvoilla. Kelpaako ruotsinsuomi? Ja sokerina 
pohjalla. Vielä haavasanoista. Luunmurtumasanoja. 22 s. 
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2/1990 	"Kiälelläs lintuki laulaa". Siirtolaiskirjallisuus ja ruotsinsuomi. 
Yhdyssanojen merkitysoppia. Onko teknisten tekstien kään-
täminen vaikeaa. Kropp-sanan suomentamisesta. Mikä on 
huolehdintalautakunta? 18 s. 

311990 Suomen kielen sukulaisten nimityksistä. Ulkomailta. Ruotsin 
maakuntakivet. Selkärankaan liittyvää terminologiaa. 18 s. 

4/1990 	Ruotsalais-suomalainen Iiikennesanasto. Miten löytää yhteinen 
tie? 38 s. 

1/1 991 	Me vallataan meidän koulu. Uusi sanakirja nykysuomesta. 
Sakaristo eli sakasti. Niveliin Iiittyvääterminologiaa. Kielitiedettä 
ja sanakirjoja. 22 s. 

211991 	Kiva on kiva sana. Ruotsinsuomi vedenjakajana. Sosiaalialan 
sanastoryhmä. Potilas-ja vammaisjärjestöjä sekä muita sosiaa-
lialaan Iiittyviä yhdistyksiä. Alaraajoihin liittyvää terminologiaa. 
Lääketieteen sanastolautakunnan suosituksia. Ruotsinsuoma-
laisen kielilautakunnan jäsenet. 22 s. 

3/1991 	Muuttuva Tornionlaakso. Tietokonesanastoa. Yläraajoihin 
liittyvää terminologiaa. Kirjauutuuksia. 26 s. 

4/1991 	Ruotsalais-suomalainen kasvisanasto. Suomalais-ruotsalainen 
hakemisto. 22 s. 

1/1 992 	Kääntäjän mietteitä. Suomalaisten todistusten ruotsintamises- 
ta. Laituri veti lämärin kassiin. Vähän jääkiekon kielestä. Hem-
mot ja Iyylit koulutustilaisuudessa. Kipusanoja. Ruotsalais-
suomalainen hyljeluettelo. 26 s. 

211992 Suomi "menee" Eurooppaan. Eurokielen ongelmia. EY:n sään-
nöstön kääntäminen. Jalkapallosanoja. Uusi lääketieteen 
sanakirja ilmestynyt. Korvasanoja. 33 s. 

311992 	Lukijataktiivisemmiksi. Panna ei ole pannassa. Miesja nainen. 
Lähteekö laiva kello 18 saapuen satamaan kello 19? Sydän-
sanoja. Yleisökysymyksiä. 21 s. 

4/1 992 Ruotsalais-suomalainen kalaluettelo. Akvaariokaloja. Suoma-
lais-ruotsalainen hakemisto. 33 s. 
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Kysymyksiä ja vastauksia 

Kysymys: Mitkä ovat nilden kahden uuden tasavallan nimet, jotka 
syntyivät Tsekkoslovakian Ii ittotasaval Ian jakautuessa 
kahtia? 

Vastaus: Tsekkoslovakian liittotasavallasta muodostui vuoden 
alussa kaksi itsenäistä valtiota. ltäisen valtion nimeksi 
on vakiintunut Slovakia, Slovakian tasa va/ta (Slovakien, 
Slovakiska republiken). Slovakian asukas on slovakki. 
Läntisestä osasta (Tjeckien, Tjeckiska republiken) 
suositetaan muotoja Tsekki ja Tekinmaa ja pitkänä 
nimenä asua Tekin tasava/ta. Latomisteknisistä syistä 
esim. Helsingin Sanomissa käytetään kirjoitusasua 
Tshekinmaaja Tshekki. Tsekin asukkaat ovat tsekkejä. 

Kysymys: Mikä pop-up bok on suomeksi? 
Vastaus: Kyseessä on esimerkiksi lasten kuvakirja, jota avattaessa 

aukeaman kuvat nousevat pystyyn (poppar upp). Se on 
suomeksi näyttämökirja. 

Kysymys: Mitä wok on suomeksi? 
Vastaus: Tämä pyöreäpohjainen paistinpannu, jota käytetään 

erityisesti kiinalaisen ruoan valmistukseen, on suomeksi 
vokkipannu. 

Kysymys: 	Miten suomennetan fa/lskärmsavtafl 
Vastaus: 	Fallskärmsavtal tarkoiftaa sopimusta, joka on useilla 

eunkeinoelämän tal kunnallishallinnon korkeilla virkamie-
hillä ja jonka mukaan heillä on työsuhteen päättymisen 
varalta hyvät taloudelliset ehdot. Heille voidaan taata 
monen vuoden ajaksi lähes entinen palkkansa ja sen 
jälkeen erittäin hyvät eläke-etuudet. 
Suomessa el tälle ilmiölle ole mitään varsinaista vaklin-
tunutta termiä, vaan puhutaan hyvistä eläke-etuuksista 
tai arkisesti kultaisesta kädenpuristuksesta. Me 
ruotsinsuomalaiset puhumme laskuvarjosopimuksesta. 
Slita•ilmenee myös hyvin ruotsinkielisen ilmaisun 
mukainen "pehmeä putoaminen". 
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MUISTAKAA ILMOITTAA 
OSOITTEENMUUTOKSESTA! 

Haluamme jälleen kerran muistuttaa Kieliviestin tilaa-
jia siitä, että me emme nykyisin saa selville tilaajien 
uuttaosoitetta, kun nämämuuttavat. Lehtitulee meille 
pauupostissa. 

Meistä on todella ikävää, ios emme pysty toimit-
tamaan tilaajille Kietiviestin kaikkia numeroita, vaikka 
olemme saaneet niistä maksun. 

rTarkistakaa myös, että tilillepanokor-

L tissa on maksajan nimi ja 
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Kortfattat om innehållet 

s. 3-10 Fil.kand. Satu Gröndahi från finsk-ugriska institutionen vid 
Uppsala universitet skriver om Bibelns inverkan på det finska 
språket och om språket i Bibeln. 

s. 11-13 	Fil.dr. Kyllikki Keravuori, lektor i didaktik vid institutionen för 
lärarutbildning vid Tammerfors universitet, ger en kort historik 
över föreningen Nykysuomen seura och redogör för dess 
verksamhet samt dess medlemmar. 

s. 14-16 Margaretha Terner har sammanställt en ordlista över olika 
typer av endoskopiska undersökningar, dvs, undersökningar 
av kroppshåligheter. Listan är den tolfte i en serie ordlistor över 
medicinsk terminologi i Kieliviesti. Den svensk-finska ordlistan 
åtföljs av en finsk-svensk. 

s. 	17 En förteckning över nya ordböcker och språkvetenskapliga 
handböcker samt sverigefinska akademiska avhandlingar. 

s. 18-19 	Kieliviesti 1988-1 992. Innehållsförteckning. 

S. 	20 Frågor och svar 
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