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Vuosi vaihtuu 

Käsillä on vuoden viimeinen Kieliviestin numero. 
Siinä on suhteellisen pitkä luettelo uudehkoja tietotekniikkaan liittyviä sanoja. 

Tämä ala kehittyy niin nopeasti, etteivät sanat koskaan ennätä sanakirjoihin niin 
pian kuin me käyttäjät toivoisimme. Olemme valinneet luetteloon sellaisia sanoja, 
joita lautakunnasta on kysytty tai jotka muuten ovat osoittautuneet kcskeisiksi. 
Mitään muita erityisiä valintaperiaattcita emme ole käyttäncet. Sanomattakin on 
selvää, että luetteloa voi pidentää ja täydentää. 

Lehden artikkeleista voi mainita fil. tohtori Manja Lehdon kuvauksen Inkerin 
historiastaja asukkaista. Aihe sopiikin hyvin ruotsinsuomalaiseen lehteen, koska 
Ruotsissa asuu paljon inkeriläisiä. Inkerinsuomalaisten kieltä esitellään myö-
hemm in. 

Ruotsinsuomalaiset nuoret pohtivat kieleen Iiittyviä kysymyksiä - muiden 
aiheiden ohessa - Axevallan kansankorkeakoulussa syksyllä järjestetyssä semi-
naarissa. Nuorten käsityksistä kertoo fil. tohtori Leena Huss. 

Olemme vuosien varrella usein esitelleet suomen kieltä käsittelevää kirjal-
lisuutta. Tässä numerossa fil, kand. Outi Honkasalo kirjoittaa Erkki Lyytikäisen 
Bikinirajaus-kirjasta. 

Kohta on myös aika ajatella tulevaa, ensi vuoden Kieliviestejä. Olen aikaisem-
minkin vedonnut lukijoihimme. Esitän uudelleen pyynnön, että te lukijat kertoisitte, 
mistä aiheista toivotte meidänkirjoittavan Iehdessä, millaisia sanalistojahaluaisitte 
meidän laativan jnc. Silloin lehdestä saadaan sellainen kuin lukijat haluavat ja 
tarvitsevat. 

Lähettäkää siis kortti tai kirje tai soittakaaja esittäkää mielipiteenne! Kirjoit-
tajavihjeetkin ovat tervetulleita. 

Rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta 
toivottaa Kieliviestin puolesta 

Paula Ehrnebo 
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Viestejä vuosien takaa 
Manja Lehto 

Fil. tohtori Manja Lehto on tutkinut inkerinsuomalaisten kieltä 
ja elinehtoja. Seuraavassa hän käsittelee Inkerin historiaa. 
Kieltä esitellään artikkelin toisessa osassa, jokajulkaistaan 
myöhemmin. 

Inkerija inkerinsuomalaiset ovat viime 
vuosina lopultakin saaneet julkisuut-
ta. Varsinkin presidentti Koiviston 
vuonna 1990 antama lausunto inkeri-
läisten samanarvoisuudesta muiden 
paluumuuttajien kanssa sai Suomen 
tiedotusvälineet ja samalla koko kan-
san kiinnostumaan inkerinsuomalai-
sista. Etenkin sodan jälkeen syntyneil-
lä sukupolvilla on viime vuosiin asti 
ollut varsin hatarat tiedot Inkerin 
historiastaja asukkaista. Inkerinsuoma-
laisten puhumia murteita ej myöskään 
tunneta laajalti. 

Tässä artikkelissa kerrotaan Inkerin 
ja inkerinsuomalaisten historiasta ja in-
kerinsuomalaisten nykyisistä asuinpai-
koista. Artikkelin pohjana on vuonna 
1996 ilmestynyt väitöskirjani Ingrian 
Finnish: Dialect Preservation and 
Change. 

Inkerin ja inkerin-
suomalaisten historiasta 
Inkeriksi tai Inkerinmaaksi kutsutaan 
Suomenlahden eteläpuolella sijaitsevaa 
maa-aluetta, joka ulottuu Karjalan 
kannaksen puolestavälistä Narvaan. 
Alueen eteläraja ej ole aivan tarkka ja 
se on kartoissa usein merkitty epäsel-
västi. Inkerinmaa sijaitsee geopoliit-
tisesti määritellen vaarallisella paikalla, 
sillä sen asema idän ja lännen välisenä 
porttina on vuosisatojen kuluessa hon-
kutellut valloittajia sekä idästä että 
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lännestä. Alueen omistuksesta on näin 
ollen taisteltu usein. Inkeri ei ole kos-
kaan ollut itsenäinen valtio, vaikka sillä 
on esimerkiksi oma lippu. Tarton rau-
hassa vuonna 1920 luvattiin, että Inkeri 
saisi kulttuuriautonomian, mutta tämä 
ej ole koskaan toteutunut käytännössä. 

Inkerinmaalla tiedetään asuneen 
suomalais-ugrilaisia kieliä puhuvia 
kansoja ainakin 1 100-luvulta lähtien. 
Nämä vatjalaiset ja inkeroiset olivat 
kääntyneet ortodoksiseen uskoon, ja 
kun Ruotsi valloitti Inkerin vuonna 
1617, monet vatjalaiset ja inkeroiset, 
kuten myös Inkerissä jo silloin asuneet 
ortodoksiset venäläiset pakenivat luteri-
laisiavalloittajiaan itään. Osakuitenkin 
palasi myöhemmin takaisin. Kun maa 
oh taistelujen ja pakolaisten jäljiltä har-
vaanasuttua, Ruotsin silloinenkuningas 
päätti, että Inkeriin on saatava hänelle 
uskollisialuterilaisia asukkaita. Tällöin 
Inkeriin tuli jonkin verran saksalaisia 
ilmaisen maan houkuttelemina ja myös 
ruotsalaisia, jotka oli karkotettu itään 
jonkin pikkurikoksen vuoksi. Eniten 
muuttajia tuli kuitenkin pohjoisesta: 
suomenkielisiä luterilaisia talonpoi-
kaisperheitä alkoi muuttaa Inkeriin 
Karjalan Kannakselta, etenkin Ayrä-
päästä, ja Savosta. Tämä muutto oh 
niin vilkasta, että jo vuonna 1661 
Inkerin asukkaiden enemmistö puhui 
suomea. 

Ruotsi hall itsi lnkeriä aina vuoteen 
1721 asti. Käytännössä Ruotsin hallin- 
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tokauden Inkerissä voisi kuitenkin 	Muistettakoonmyös,ettätämänopeas- 
katsoa päättyneen jo Pietarin kaupun- 	ti kasvava kaupunki rakennettiin paik- 
gin perustamisvuonna 1703. Venäjän kaan, jossa aiemmin oli ollut suoma- 
kauden alkuaikoina Inkerin väes- 	haisasutusta, ja että Pietarista tuhi no- 
törakenne alkoi muuttua nopeasti. 	peasti suurkaupunki,jonne muutti myös 
Ensinnäkin Pietarin rakennustöihin 	runsaasti ulkomaalaisia. Myös Inkerin 
siirrettiin ihmisiä eri puohilta Venäjää. 	maaseudun väestörakenne muuttui, 
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sillä ainakin 100 inkeriläiskylää luo-
vutettiinvenäläisille suurtilallisille.In-
keriin saapui näin ollen myös näiden 
suurtilallisten maaorjia, ja useimmat 
inkerinsuomalaisetkinjoutuivat maaor-
jiksi kotikylänsä uudelle omistajalle tai 
joutuivat ehkä muuttamaan jonkun 
toisen tilallisen palvelukseen. Yleensä 
kuitenkin kansan liikkumavapautta 
rajoitettiin. Nevalaisen (1996: 22) 
mukaan tätä yli 150 vuotta jatkunutta 
maaorjuutta voidaan kuitenkin "pitää 
yhtenä tekijänä inkerinsuomalaisten 
kansallisessa säilymisessä [ ... ] Jäh-
mettynyt tilanne piti yIlä entistä ja eh-
käisi eri kansallisuuksien vuorovai-
kutusta." 

Inkerinsuomalaisten omakielisen 
kulttuurin kehitys sai vauhtia 1800-
luvun jälkipuoliskolla. Yhtenä syynä 
tähän voitaneen pitää Venäjän olojen 
yleistä paranemista, mikä puolestaan 
johtui suurelta osin maaorjuuden pur-
kamisesta vuonna 1861. Inkerin suo-
menkielisen koululaitoksen kehittä-
minen katsottiin tärkeäksi omakielisen 
kulttuurin kannalta. Koippanaan perus-
tettiin opettajien ja lukkarien koulut-
tamista varten seminaari jo vuonna 
1863, eli samana vuonna kuin Suomen 
ensimmäinen opettajaseminaari. Suo-
menkielisen kulttuurin ja kansakou-
lulaitoksenkukoistuskausijatkui 1890-
luvulle, mutta vuonna 1908 hyväk-
syttiin laki yleisen kansanopetuksen 
toteuttamisesta Venäjällä ja tämä laki 
koski myös suomenkielistä opetusta: 
suomen kielellä ej saanut enää opettaa 
muuta kuin uskontoa. Tosin suomi sai 
olJa oppiaineena kansakouluissa ja 
esimerkiksi vuonna 1926 lähes 98 % 
inkerinsuomalaisista puhui äidinkie-
lenään suomea ja lähes 70 % osasi 
myös lukea ja kirjoittaa sitä. Eittämättä 
myös Inkenin suomenkielinen luteri-
lainen kirkko on toiminnallaan säilyt- 

tänyt ja kehittänyt inkerinsuomalais-
ten äidinkieltä. 

Ensimmäinen maailmansota ja 
Venäjän vallankumoukset katkaisivat 
inkerinsuomalaisten kansallisen ja 
kulttuurisen nousun. Helmikuun val-
lankumous 1917 loi kuitenkin toivoa 
paremmasta tulevaisuudesta inkerin-
suomalaisillekin, mutta tosiasiassa se 
hajotti heidät eri leireihin. Seurasi 
sekasorron aika ja apua haettiin sekä 
Suomesta että Virosta, mutta lopulta 
inkerinsuomalaisetjoutuivat kokemaan 
Stalinin ajan kauhut. 

Vallankumouksen ja vapaustaiste-
lujen vuodet käynnistivät pakolais-
muuton Inkeristä Suomeen ja myös 
Viroon; 1 920-luvun alkupuolella tosin 
monet palasivat takaisin itään. Suomeen 
jäi kuitenkin pysyvästi asumaan huo-
mattava määrä inkeriläisiä, esimerkiksi 
vuonna 1934 Suomessa asui noin 4500 
inkeriläistä. 

Inkerinmaan suomenkielinen kult-
tuurielämä tukahtui Stalinin valtakau-
della 1930-luvulla. Kirkot suljettiin, 
papit karkotettin ja suomenkielistä 
opetusta ej enää sallittu. Vuonna 1929 
Inkerissä aloitettiin pakollinen maati-
lojenkollektivisointi. Monet inkeriläiset 
maanviljelijät Ieimattiin kulakeiksi, 
vierastyövoiman käyttäjiksi, ja heidät 
surmattiin. Nevalainen on tutkimuk-
sissaan esittänyt, että vuosina 1929-
1931 arvjoidaan kollektivisointiin 
liittyvien karkotusten koskeneen 
kaikkiaan noin 18 000:ta inkeriläistä. 
Muutenkin inkeninsuomalaisia alettiin 
vainota. Pohjois-Inkerin pitäjien asuk-
kaat siirrettiin kauemmaksi Suomen 
rajasta ja muuallakin inkeninsuoma-
laisia alettiin pitää kansanvihollisina. 
Pohjois-Inkenin tyhjennys ajoittuu 
vuosiin 1935 ja 1936, jolloin kaikkiaan 
27 000 inkeriläistä siirrettiin pois ko-
tipaikoiltaan. Lukemattomia inkeri- 
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Iäisperheitä hajotettiln, isät vangittiin 
ja Iähetettiin kaukaisille vankileireille. 
Myös kokonaisia perhcitä karkotettiin 
eri puolille laajaaNeuvostoliittoa, mm. 
Keski-Aasiaan, Kuolaan, Uralille ja en 
puolille Siperiaa. Nevalaisten esittä-
mien arvioiden mukaan nämä jouk-
kokarkotukset, pakkosiirrot ja yksit-
täiset vangitsemiset pienensivät so-
tienvälisenä aikana Inkerissä asuvien 
inkeriläisten rnäärää nom 50 000:lla. 
Näin toisen maailmansodan alkaessa 
Inkerissä asui noin 90 000 inkeriläis-
tä, joista valtaosa oli inkeninsuomalai-
sia. 

Inkeri ja sen asukkaat joutuivat 
toisen maailmansodan jalkoihin. Sak-
salaisten rintama eteni Inkerinmaan 
halki kesällä 1941 kunnes se syyskuus-
sa 1941 pysähtyi Keski-Inkeniin ja kak-
sivuotincn Leningradin piiritys ahkoi. 
Saarrosrenkaan sisäpuolelle jäi muun 
siviiliväestön ohella arviolta nom 
30 000 inkcriläistä. Olctcttavasti nom 
puoletheistämenehtyi nälkään tai kuo-
Ii muun sodan aiheuttaman syyn vuoksi, 
mutta noin 10000 inkcriläisen onnistui 
pacta Laatokan yli itään, ns. "clämän 
tictä" pitkin. - Esimerkiksi eräät 
tutkimustani varten haastattelemistani 
inkerinsuornalaista informanteista 
kertoivat käyttäneensä juuri"clämän 
tietä" Inkerinmaalta lähtiessään. - 
Suurin osa Inkerinmaasta oli saksalais-
ten miehittämä vuotecn 1944 saakka. 
Kansan suhtautuminen saksalaisiin 
niiehittäjiin ja saksalaisten suhtau-
tummen inkeriläisiin vaihteli erittäin 
paljon. Paikoin saksalaiset tunnettiin 
hyväntekijöinä ja pelastajina, paikoin 
heidän röyhkeytensä ja julmuutensa 
kylvi pelkoa. Tuhannet nuorct joutui-
yat työskentelemään Saksan armeijan 
työpalvelujoukoissa Inkerinmaalla, 
mutta pari tuhatta inkeriläisnuorta 
siirrettiin töihin myös Länsi-Prcussiin  

ja Saksaan. Saksalaiset muodostivat 
inkeriläismiehistä myös erityiscn var-
tiopataljoonan, jonka sijoitusalue oh 
Inkerinmaan eteläpuolella. 

Siviiliväestön oli kuitenkin lopulta 
mahdotontajäädä sota-alueena olevalle 
kotiseudulleen. Saksan ja Suomen 
käymien pitkällistenjamonivaiheisten 
neuvottelujen jälkeen alkoivat inkeri-
läisten siirrot Viron kautta Suorneen 
maaliskuussa 1943. Esimerkiksi Neva-
lainen mainitsec, etta•"aikav1i11 
29.3.1943 - 17.6.1944 - ajoittain crittäin 
kiivaassa tempossa - Suomecn siirret-
tiin iss laivauksehla yhteensä 63 205 
ihmistä. Hcistä oli 62 848 inkeriläisiä 
ja 357 vironsuornalaisia." Myös Sak-
sassa työpalvelussa ohleita inkeriläisiä 
samoin kuin Saksan armeijassa pal-
vehlut inkeriläinen vartiopataljoona 
siirrettiin Suomecn. 

Irikerihäiset eivät ehtinect asua Suo-
messa kovinkaan pitkään, sillä Neuvos-
tohiitto ja Suomi tekivät syyskuussa 
1944 vähirauhansopimuksen, jonka 
artikla 10 sinetöi Suomeen tuhheiden 
inkeriläistenkohtalon. Kyseistä artiklaa 
tuikittiin eri tavoin ja lopulta Suomen 
ulkoasiainministeriö päätyi tulkintaan, 
jonka mukaan "inkeriläiset saisivat 
palata Neuvostoliittoon 10. artiklan 
nojahla, mutta vapaaehtoiscsti oman 
ilmoittautumisensa perusteelha. Haluk-
kaatvoisivatjäädä Suomeen". Vapaaeh-
toisuus ci kuitenkaan koskenut Suo-
meen tuotuja orpolapsia eikä sotavan-
kejaeikäSuomentai Saksan armeijassa 
palvehleita. Suomen armeijaan oli muo-
dostettu vapautetuista suomensukui-
sista sotavangeista Heimopataljoona 3, 
jossa suurin osa sotihaista oli juuri 
inkeriläisiä. Saksan anmeijan Suomeen 
tuodun vartiopatahjoonan, Erilhisen 
Pataljoona 6:n miehet kuuluivat myös 
niihin henkilöihin, joita Neuvostohiitto 
vaati chdottomasti pahautettaviksi. 
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Neuvostoliittoon palaamisen vapaaeh-
toisuus rikkoutui jossain määrin myös 
siviiliväestön osalta, sillä monin paikoin 
välirauhansopimuksen toteuttamistaja 
siis myös inkeriläisten palauttamista 
valvomaan perustettu Liittoutuneiden 
valvontakomissio (LVK) yritti kaik-
kensa, että mahdollisimman moni 
inkeriläinen palaisi Neuvostoliittoon. 
Varsinkin Pohjois-, Itä- ja Kaakkois-
Suomessa toimi komissioupseereita, 
jotka käyttivät jopa pakkokeinoja 
inkeriläisten palauttamiseksi. 

Suurin osa väestönsiirroissa tulleis-
ta inkeriläisistä palasi vuosina 1944 - 
1953 enemmän tai vähemmän vapaaeh-
toisesti takaisin Neuvostoliittoon. Vuo-
den 1953 Ioppuun menneessä oli itään 
palannut noin 54 000 inkeriläistä. 
Palaamatta jääncistä oli vuonna 1953 
Suomessajäljellä vajaat 4000 henkilöä 
ja Ruotsiin oli paennut runsas 4 000 
henkeä. Ruotsiin pakeni ensisijaiscsti 
niitä inkcriläismiehiä,jotka ohivat olleet 
pakkoluovutettavien listoilla. Heidän 
lähiomaisensa muuttivat tai pakenivat 
Ruotsiin myöhemmin. Inkeriläisiä 
saapui Ruotsiin vuodesta 1944 aina 
1 950-luvun Ioppuvuosiin saakka. Kaik-
ki civät kuitenkaan jääncct Ruotsiin. 
Arviolta 500 inkeriläistä jatkoi mat-
kaansa lännemmäksi, lähinnä Kana-
daan, mutta osa muutti myös Austra-
hiaan, Argentiinaan, Brasiliaan tai 
Uuteen-Seelantiin. Itään pahanneet in-
keriläiset civät lupauksista huolimatta 
päässectkään takaisin kotiscudulleen. 
Esimerkiksi kaikki entisen Neuvos-
toliiton alueella tapaamani, Suomessa 
sodan aikana olleet inkerinsuomalaiset 
kertoivat pettymyksestään, kun he civät 
Suomesta lähdettyään päässeetkään 
kotiin Inkerinmaalle. Keski-Venäjän 
Tverin, Jaroslavin ja Ivanovon alueet 
olivat Suomesta palanneiden inkeri-
läisten sijoitusalueita, samoin inkeri- 

läisiä sijoitettiin Novgorodin ja Pihko-
van seuduille. 

Vasta vuoden 1956 jälkeen inkeri-
läisihle annettiin mahdollisuus muuttaa 
takaisin kotiseudulleen. Jo heti sodan 
jälkeen monet aiemmin karkotetut ja 
Suomesta palanneet inkeriläiset pyr-
kivät muuttamaan takaisin Inkerin-
maalle. Vuosina 1947 - 1950 nämä 
Inkeriin jollakin tavoin asumaan pääs-
seet inkeriläiset kuitenkin karkotettiin, 
samoin kuin Viroon muuttaneet. Osa 
päätyi aina Siperiaan saakka, mutta 
moni muutti myös Neuvosto-Karjalaan, 
jonne 1940-luvun lopuhla oli siirtynyt 
paljon inkeriläisiä muualtakin. 

Stalinin kauden alkuajoista lähtien 
alkoivat monen inkeriläisen vaehlus-
vuodet, toinen maailmansota heitti lo-
pulta koko kansan eri puolihle maail-
maa. 

Vuoden 1989 väestölaskennan mu-
kaan sihloisessa Neuvostoliitossa asui 
arviolta 61 000 inkeriläistä. Vuoden 
1989 tilastojen mukaan silloisessa 
Leningradissaja Leningradin alueella, 
so. entisehlä Inkerinmaahla, arvioitiin 
asuvan 20 250 - 25 000 suomalaista, 
joista valtaosa oli inkeriläisiä. 

Presidentti Koiviston antaman 
lausunnon mukaan inkeriläiset saivat 
siis Suomessa paluumuuttajan statuk-
sen ja inkeriläisiä alkoi muuttaa Suo-
meen varsinkin entisen Leningradin 
alucelta mutta myös Virosta ja Neu-
vosto-Venäjältä. Pöhlä on arvioinut 
tämän viimeaikaisen muuton tuonecn 
Suomeen yhi 12300 inkerinsuomalaista. 
Varsinkin suornalaisessa sanomaleh-
distössä on kuitenkin ohlut keskustelua 
näidcn paluumuuttajien syntyperästä, 
on olhut väitteitä mm. siitä, että jotkut 
puhtaasti venäläisetkin olisivat tuhleet 
Suornccn inkerinsuomalaisina. Elo-
kuussa 1996 Suomen ulkomaahaishakia 
muutettiin sitcn, että paluumuuttajien 
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syntyperä py stytään tarkistarnaan 
paremmin. 

Vuonna 1989 arvioitiin inkeriläisiä 
asuvan Neuvosto-Karjalassa 18 400, 
Virossa 16 700 ja muualla silloisessa 
Neuvostoliitossa noin 12 000 henkeä. 
Esimerkiksi Komissa uskotaan asuvan 
runsas 300 inkerinsuomalaista. Vuoden 
1990 jälkeen Suomessa asuvien in-
keriläisten määrä on kasvanut entisen 

Neuvostoliiton alueella asuvien inkeri-
Iäisten rnäärän vähenemisen kustan-
nuksella. Ruotsissa arvioidaan nykyään 
asuvan noin 6 000 inkeriläissyntyistä. 
Tarkkoja tilastoja muualla asuvien in-
keriläisten määristä ej tiettävästi ole 
olemassa. Suullisesti saamieni tietojen 
mukaan Kanadassa asunee muutama 
sata inkeriläislähtöistä henkilöä. 
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Nuorisoseminaari Axevallassa 
Leena Huss 

Fil. tohtori Leena Huss on tutkijana Upsalan yliopistossa. Hänen pääasi-
allinen työpaikkansa on (ii/lä hetkellii Centrum för multietnisk forskning. 

Axevallan kansankorkeakoululla 
Skövden Iähellä pidettiin 1 1.-13.1O. 
"Nuorisoseminaari ruotsinsuomalai-
sesta yhtciskunnasta ja kulttuurista". 
Suornesta olisi nuoria ollut tulossa sata-
määrin, mutta vain vajaat viisikymmen-
tä voitiin ottaa vastaan. Ruotsinsuoma-
laisia nuoria oli paikahha parikymmentä. 

Seminaarin ensimmäinen päivä 
kului siihen, että nuoret tutustuivat 
toisiinsa ja Axevallan kansankorkea-
kouluun. Seuraavan päivän ohjelma oh 
tiukan asiapitoinen. Pohjola-Nordenin 
Nuorisoliiton (PNN) puheenjohtaja 
Ehina Hykkönen ja Ruotsinsuoma-
laisten nuorten (RSN) puheenjohtaja 
Matti Lukin lausuivat nuoret terve-
tulleiksi, ja sen jälkeen Kristina Anu-
frijeff, RSN: n edustajaYouth European 
Nationalities -järjestössä, kertoi Euroo-
pan vähemmistöjärjestöistä. RSKL:n 
varapuheenjohtaja Heikki Kirjavainen 
jatkoi aiheesta Ruotsinsuomalainen 
Euroopassa. Iltapäivälläoli ohjelmassa 
pitkä osuus ruotsinsuomalaisista ja 
ruotsinsuomalaisuudesta, jota itse olin 
vetämässä. 

Alustuksessani puhuin mm. Ruot-
sissa käytettävästä suomen kielestä ja 
kerroin lyhyesti täällä ajankohtaisesta 
ruotsinsuomi-keskustelusta. Ruotsin-
suomi-teeman annoin myös ryhmä-
työaiheeksi parille nuorten ryhmälle. 
He saivat pohtia, mihin suuntaan toi-
voivat suomen kielen kehittyvän Ruot-
sissa, kuinka paljon lainasanoja voi-
taisiin sahhia puhutussakielessä, voisiko 
ruotsinsuomesta kehittyä aivan uusi 
kiehi, mitä hyötyä ja haittaa siitä voisi 
ollayms. Seuraavassaesittelenlyhyesti  

ryhmien antamia vastauksia, koska 
piclän tärkeänä, että nuortenkin mieli-
piteet tulevat esille ruotsinsuomalaisten 
kiehikeskustelussa. 

Nuorten mielestä ruotsinsuomi ei 
saisi kehittyä omaksi kieleksi. Nuoret 
totesivat, että en puolilla Ruotsia pu-
hutaan hyvin erilaista suomea ja että 
olisi vaikeata edes päästä yksimiehi-
syyteen siitä, minkä paikkakunnan 
ruotsinsuomi ja kenen puhuma kie-
himuoto pitäisi virahhistaa. On siis tär-
keätä, että noudatetaan suomen yleis-
kielen normejaja että ainakin kirjakiehi 
pysyisi mahdolhisimman lähehlä suo-
mensuomca. Toisaalta uskottiin, että 
ruotsalainen ympäristö vaikuttaa vää-
jäämättömästi ainakin puhekieleen, ja 
todettiin, että ihmisten tulec saada pu-
hua suomca haluarnallaan tavalla. Niin 
kauan kuin viesti menec perille, ei 
lainasanoja pidä tuomita. Kuinka paljon 
pitää osata, jotta voisi sanoa "osaavansa 
suomea", ts. riittääkö esimerkiksi, että 
ymmärtää hyvin mutta puhuu vain 
vähän, oli yksi pohdittavista kysy-
rnyksistä. Siihen nuoret vastasivat, että 
kaikki osaaminen merkitsec rikkautta 
ja että pääasia on kommunikoimiskyky. 
Hyvä, jos osaa hiukan, parempi, jos 
osaa enemmän. Vähäincnkin kiehitaito 
antaa pohjan, jolta voi ponnistaa, jos 
haluaa myöhemmin oppia Iisää suomea. 

Viimciscn päivän ohjelma ohikin jo 
kevyempää, vahinnaisia työryhmiä 
aiheina internet, meikkaus ja tanssi. 
Näytti siltä, että sekä suomalaiset että 
ruotsinsuomahaiset nuoret ohivat 
tyytyväisiä päiviinsä ja toivoivat lisää 
yhteisiä tapaamisia. 
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Jutunpätkiä kielestä 
Outi Honkasalo 

FiL kand. Outi Honkasalo toimii Örebrossa opettajanaja 
on ennestään tuttu Kieliviestin lukijoille. 

Erkki Lyytikäinen, Bikinirajaus. Nä-
kökulmia kieleen. SKS 1995. 227 s. 

Erkki Lyytikäinen on tullut Helsin-
gin Sanomien lukijoille tutuksi kieli-
pakinoillaan. Jokin aika sitten hän 
kokosi parhaita pakinoitaan kokoel-
maksi. 

Useimmat pakinat ovat aika lyhyitä, 
kussakin on yleensä vain yksi tai pan 
kieleen liittyvää asiaa ja pikkuisen 
taustatietoa. Mutta kun kirjaa alkaa 
lukea, juttu liittyy toiseen, rakentuu 
todellisia kokonaisuuksia,ja kaikkiaan 
kirja sisältää melkoisen annoksen 
kiclellistä tictoa pikkuannoksina tar-
jottuna. 

Lyytikäisen tekstiä on hauska lukea: 
hän kirjoittaa suurellekin yleisölle 
luettavaa kicltä, mutta ej pelkää yksit-
täjsten kieliopin termien käyttöä. Hän 
on selvästi lukenut Raamattunsa, sekä 
uuden että vanhan suomennoksen, osaa 
sananlaskunsa ja tuntee viime aikojen 
iskelmät. Siitäkertovatjomonienpaki-
noidcn otsikotkin: Alussa oli kitapurje, 
Oi maammc Suomi... Normiriemu 
valtasi heidät... Kaukainen ystävä, Oh-
oh kullaista kotia! Kutsuisin moista 
kulttuuriseksi kielenkäytöksi. Moneen 
vanhempaan kielipakinoitsijaan näh- 

den häncllä on hiukan ronski ote: hän ci 
kaihdakertornastatuhmistakaan sanois-
ta. Mutta mukaan mahtuu paljon 
vakavaakin: kielenhuollon periaatteita, 
kielen ja vahlan suhdetta, vähemmis-
tökielten ongelmia. Ruotsinsuoma-
laisen on erityisen mielenkiintoista 
lukeajuuri kieleen hiittyvistä asenteista, 
kun niitä tarkastellaan suomalaisesta 
näkökulmasta. 

Kielestä on kirjoitettu pakinoita jo 
vuosikymmeniä, mutta Lyytikäinen ej 
toistele vanhoja totuuksia vaan on 
tutustunut suurecn joukkoon alan 
uusinta tutkimusta ja nykyiseen käyt-
tökieleen ja esittelee löydöksiään, 
joiden voi olettaa kiinnostavan suurta 
yleisöä. Saamme nähdä, ettci kielen-
tutkimus ole enää ainoastaan pölyt-
tyneiden väinämöisten clärnälle vie-
rasta arkistojen penkomista. Kaikkea 
voi tutkia: professorintasoinen mies on 
kirjoittanut artikkclin sananmuutok-
sista! 

Luin kirjan ilokseni. Sam tietää yhtä 
jostoistakin,csimerkiksi sanojen suomi 
jafinnealkuperän uusimman selityksen, 
löysin uusia näkökulmia kieleen ja sa-
malla kirja kävi hyvästä viihteestä. 
Suosittcicn, mutta en tosikoillc. 
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Tietotekniikan sanastoa 
Alfons Lindroos 

Kirjoittaja toimii Tukholmassa matematiikanja tietokonealan 
opettajana. 
Lisää tietokonesanoja on Kieliviestissö 3/91 ja Språkbrukissa 
1/93, 1 /96 ja 2/96. 

@, snabel-a @, taksamerkki, miuku 
adapter sovitin 
anpassare sovitin 
anrop kutsu 
anslutning liitin 
användargränssnitt käyttäjäliittymä 
användaridentifikation käyttäjätunnus 
applikation sovellus(ohjelma) 
applikationsgenerator sovelluskehitin 
arbetsminne työmuisti, käyttömuisti, keskusmuisti 
arkmatarc arkinsyöttölaite 
associera kytkeä 
attribut asete, attribuutti 
avfrågning kiertokysely 
bakgrundsprogram taustasovellus 
bakstreck kenoviiva 
bandstation nauha-asema 
basbandsnät kantataajuusverkko 
bekräftelsemeddelande vahvistussanoma 
bildbehandling kuvankäsittely 
bildelement kuva-alkio 
bildläsare, skanner kuvanlukija, (ark.) skanneri 
bildpunkt kuvapiste 
binärsökning puolitushaku 
binäröverföring binaarisiirto 
bitkarta, bitmapp bittikartta 
blanksteg sanaväli 
block aluc, lohko 
bläddra selata 
bläddrarc selain 
bredbandsnät laajakaistaverkko 
brus kohina 
brygga silta 
buffert puskuri 
buss väylä 
bädda in upottaa 
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CAD (Computer Aided Design), tietokoneavusteinen suunnittelu 
datorstödd konstruktion 

CAM (Computer Aided Manufac tietokoneavusteinen valmistus 
turing), datorstödd tillverkning 

cd CD,cd 
cd-rom CD-ROM, cd-rom, (ark.) romppu 
cd-romläsare CD-ascma, cd-aserna 
cd-romskiva CD-levyke, cd-levyke 
cell solu 
centraldator keskus(tieto)kone 
centrering keskitys 
chips sim 
cirkeldiagram viipalekuvio 
cracker krakkeri 
dataelement tietoalkio 
datafil datatiedosto 
datasekretess tietosuoja 
dataskydd tietoturva 
datasystem tietojärjestelmä 
dataöverföring tiedonsiirto 
dataöverföringshastighet tiedonsiirtonopeus 
datorstödd konstruktion, CAD tietokoneavusteinen suunnittelu 
datorstödd tillverkning, CAM tietokoneavusteinen valmistus 
delningslist jakopaikki 
desktopprogram julkaisuohjelma 
digital numeerinen 
digital signatur koneisallekirjoitus 
digitaliseringsbord koordinaatinlukija 
direktminnc suorasaantimuisti, poimintamuisti 
dokumentfilikon asiakirjatiedoston kuvake 
dokumentfönster tiedostoikkuna 
dokurnentgranskning esikatselu 
dold fil piilotiedosto 
driftmiljö käyttöympäristö, käyttömiljöö 
drivrutin ajuri 
dubbelklicka kaksoisnapsauttaa, (ark.) kaksoisklikata 
elastisk ruta venyvä ruutu 
elektronisk adress sähköpostiosoite 
elektronisk post, e-post sähköposti 
elektronisk brevlåda sähköpostilaatikko 
elektronisk motorväg elektroninen moottoritie 
elektroniskt dokument sähköpostiasiakirja 
elektroniskt meddelande sähköpostiviesti 
elektronisk signatur koneisallekirjoitus 
elektronisk underskrift koneisallekirjoitus 
emulera emuloida 
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enhet 
enhetsikon 
e-post, elektronisk post 
c-posta, skicka el. sända (med/via) 

e-post 
etikett 
exekvera 
expanderat minne 
expansionskort 
extension 
externt minne 
fast bindestreck 
fast blansksteg 
fast radbyte 
fast sidbrytning, fast sidbyte 
fil(namns)tillägg 
filformat 
filnamn 
filsystem 
fjärrbearbetning 
fleranvändarsystem 
flödesreglering 
font, teckensnitt 
form atm all 
fält 
fördelning 
förgrund 
förgrundsprogram 
förhandsgranskning 
givare 
grafikkort 
grafikläge 
gränssnitt 
hackare, hacker 
hemsida 
hjälp(funktion) 
hjälpfil 
hjälpprogram 
hypertext 
höga minnesområdet 
högnivåspråk 
ikon 
importera 
inaktiv 
indexracl 
indrag 

asema 
aseman kuvake 
sähköposti 
lähettää sähköpostia, lähettää 

sähköviesti 
nimiö 
suorittaa 
laajennettu muisti, laajennusmuisti 
laajennuskortti 
laajenne 
ulkoinen muisti, apumuisti 
säilyvä yhdysmerkki 
kytketty sanaväli 
ehdoton rivinvaihto 
ehdoton sivunvaihto 
tiedostomääre, -laajenne, -tunniste 
tiedostomuoto 
tiedostonimi 
tiedostojärjestelmä 
etäkäsittely 
rnonikäyttäjäjärjestelmä 
vuo-ohjaus 
kirjasintyyppi, (ark.) fontti 
pohja, tyylipohja 
kenttä 
varaus 
edusta 
edustasovellus 
esikatselu 
anturi 
näytönohjain 
graflikkatila 
Iiitäntä; rajapinta 
hakkeri 
kotisivu 
opastus(toiminto) 
aputiedosto 
apuohjelma 
hyperteksti 
ylämuistialue 
lausekieli 
kuvake, ikoni 
tuoda 
passiivinen 
otsikkorivi 
sisennys 
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informationsfil 
informationssystem 
informationsteknik, IT 
inloggning 
instruktion 
integrerat program 
integritetsskydd 
Internet 
intranet 
IT, informationsteknik 
jokertecken 
justera 
kalkylering 
kalkylprogram 
kapsiad 
katalogikon 
katalogträd 
kerning, utjämning 
klient 
klientprogram 
kl ienthanterare 
klippa ut 
klistra in 
knapp 
knapprad 
knutpunkt 
kom mando 
kommandoknapp 
kommandotoik 
komprimering 
kontroller 
kontrollkod 
kontrollpanel 
konventionellt minne 
kortkommando, snabbvalstangent 
kortmodem 
krets 
kretsförrnedling 
kryptering 
kryssruta 
kunskapsmotorvägen 
kurvritare 
käliprogram 
köra 
ladda ned 
lokalt nät (LAN, Local Area Network) 

ohjaustiedosto 
tietojärjcstelmä 
tietotekniikka 
sisäänkirjaus 
käsky 
monitoimiohjelma 
tietosuoja 
Internet 
intranet 
tietotekniikka 
yleismerkki 
tasata 
taulukkolaskenta 
taulukkolaskentaohjelma 
sisäkkäinen 
hakemistokuvake 
hakemistopuu 
välistys 
asiakas, asiakastyöasema 
pyyntösovellus, asiakasohjelma 
työasemapalvelin 
leikata 
liittää 
painike 
painikepaikki 
solmu 
komento 
komentopainike 
komentotuikki 
pakkaus, tiivistäminen 
ohjain 
ohjauskoodi 
ohjauspaneeli 
perusmuisti 
pikanäppäin 
korttimodeemi 
piiri 
piirikytkentä 
salaus 
valintaruutu 
tiedon valtatie 
piirturi, (ark.) plotteri 
lähdesovellus 
suonttaa 
imuroida 
lähiverkko 
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listruta luetteloruutu 
ljudtabell sointikartta 
logg loki 
logga kirjata, (ark.) logata 
länk linkki 
tänka linkittää 
läsa in, skanna lukea, (ark.) skannata 
lösenord salasana, tunnussana 
niagnetband magneettinauha 
makro makro 
marginalställa tasata 
maskinspråk konekieli 
rnaximeringsknapp suurennuspainike 
meddelande viesti 
mellanslag välilyönti 
menyrad valikkorivi 
miljövariabel ympäristömuuttuja 
minimera piencntää 
minimeringsknapp pienennyspainike 
minneshantering muistihallinta 
minnesväxling heittovaihto 
modul moduuli 
multikörning moniajo 
multimedia multimedia 
multimedieteknik multimediatekniikka 
målkatalog kohdehakemisto 
namnlist otsikkorivi 
nctikett verkkoetiketti 
nod solmu 
normalvärde lähtöarvo, oletusarvo 
nätadress verkko-osoite 
nätbrygga yhdyskäytävä 
näthanterare verkkopalvelin 
nätverk verkosto 
nätverksenhet verkkoasema 
option valitsin 
paketförmedling pakettiväl itys, -kytkentä 
pappersutskrift kirjoite, paperikopio 
paralleilport rinnakkaisportti 
parameter valitsin, parametri 
paritet pariteetti 
pekare osoitin 
port portti 
post tietue 
programfil ohjelmatiedosto 
programmerare ohjelmoija 
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prompt kehote 
punktgrafik pistegraflikka 
puriktstorlek pistekoko 
raster rasteri 
realläge reaalitila 
redigering muotoilu 
registrering tallenne; tallentaminen 
relationsdatabas relaatio(tieto)kanta 
returtangent vuoronäppäin 
rotkatalog juurihakemisto, päähakemisto 
router reititin 
rulla vierittää 
rullningslist vierityspalkki 
rullningspil vieritysnuoli 
rullningsruta vieritysruutu 
sammansatt dokument yhdistelmätiedosto 
sammanslå lomittaa 
server palvelin 
serverprogram palvelinohjelma 
sidbeskrivningsspråk sivunkuvauskieli 
sidformat sivumääritys 
sidfot alatunniste 
sidhuvud ylätunniste 
skal kuomu 
skanna, läsa in lukea, (ark.) skannata 
skanner, bildläsare kuvanlukija, (ark.) skanneri 
skanning kuvanluku, (ark.) skannaus 
skivhanterare levyrenki 
skivhanteringsprogram levyrcnkiohjelma 
skyddat läge suojattu tila 
skämikopiera kouraista 
skärmsläckare näytönsäästäjä 
slutanvändare loppukäyttäjä, peruskäyttäjä 
snabbformatering pika-alustus 
snabbvalstangent pikanäppäin 
snabel-a, @ taksamcrkki, miuku, @ 
statusrad tilarivi 
stordator suurtictokone 
styrenhet ohjain 
styrkort ohjainkortti 
styrkula ohjainpallo 
surfa surfata (ark.) 
systemfil järjestclmätiedosto 
systemknäckare systeeminmurtaja 
systemmeny ohjausvalikko, järjestelmävalikko 
systcm(mcny)ruta ohjausvalikkoruutu 
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systemparameter järjestelmäparametri 
systemprogram varusohjelma 
sökmaskin, sökrobot hakukone 
söksystem hakujärjestelmä 
sökväg saantipolku, hakupolku 
teckensnitt, font kirjasintyyppi, (ark.) fontti 
teckensträng merkkijono 
teckenuppsättning merkistö 
testprogram koestusohjelma 
textfil tekstitiedosto 
textläge tekstitila 
textöverföring tekstinsiirto 
tidstilldelning ajankäyttö 
tilldelning varaus 
tillämpning sovellus, sovellusohjelma 
tonpiatta väripohja 
transaktion tapahtuma 
typhjulsskrivare kiekkokirjoitin 
typsnitt kirjasinlaji 
uppdelning osio 
upplösning crottuvuus 
utjämning, kerning välistys 
utloggning uloskirjaus 
utrustning laitteisto 
utskriftshanterarc tulostuspalvel in 
utskriftskvalitet tulostusjälki 
utskriftskö tulostusjono 
variabel muuttuja 
webbläddrare Web-selain 
webbhanterarc Web-palvelin 
webbläsare Web-sclausohjelma 
webbplats Web-paikka 
vektorbild vektorikuva 
vektorgrafik vcktorigrafiikka 
Windowsprogram Windows-sovellus 
virtuellt minne näennäismuisti, virtuaalimuisti 
www, webb, World Wide Web WWW, www, Web, World Wide Web 
värddator isäntäkone 
växel kytkin 
växlingsfil (swap file) heittovaihtotiedosto 
yttre minne ulkoinen muisti, apumuisti 
ångra kumota 
återställa palauttaa 
åtkomsttid saantiaika 
överflödighet ylirnäärä 
överföring siirto 
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överföringshastighet 	 siirtonopeus 
överlagring (overlay) 	 kerros 
överlappande 	 Iimittäinen 
övre minnesbiock 	 ylämuistilohko 
övre minnesområde 	 ylämuistialue 

@ @, snabel-a 
ajankäyttö tidstilldelning 
ajuri drivrutin 
alatunniste sidfot 
aluc block 
anturi givare 
apumuisti externt minne, yttre minne 
apuohjelma hjälpprogram 
aputiedosto hjälpfil 
arkinsyöttölaite arkmatare 
asema enhet 
aseman kuvake enhetsikon 
asete attribut 
asiakas klient 
asiakasohjelma klientprogram 
asiakastyöasema klient 
asiakirjatiedoston kuvake dokumentfilikon 
attribuutti attribut 
binaarisiirto binäröverföring 
bittikartta bitkarta, bitmapp 
CD, cd cd 
CD-asema, cd-asema cd-romläsare 
CD-levyke, cd-levyke cd-romskiva 
CD-ROM, cd-rom cd-rom 
datatiedosto datafil 
edusta förgrund 
edustasovellus förgrundsprogram 
ehdoton rivinvaihto fast radbyte 
ehdoton sivunvaihto fast sidbrytning, fast sidbyte 
elektroninen moottoritic elektronisk motorväg 
emuloida emulera 
erottuvuus upplösning 
esikatselu förhandsgranskning, 

dokumentgranskning 
etäkäsittely fjärrbearbetning 
fontti (ark.) font, teckensnitt 
grafiikkatila grafikläge 
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hakemistokuvake katalogikon 
hakemistopuu katalogträd 
hakkeri hackare, hacker 
hakujärjestelmä söksystem 
hakukone sökmaskin, sökrobot 
hakupolku sökväg 
heittovaihto minnesväxling 
heittovaihtotiedosto växlingsfil 
hyperteksti hypertext 
imuroida ladda ned 
Internet Internet 
intranet intranet 
isäntäkone värddator 
jakopaikki delningslist 
julkaisuohjelma desktopprogram 
juurihakemisto rotkatalog 
järjestelmäparametri systemparameter 
järjestelmätiedosto systemfil 
järjestelmävalikko systemmeny 
kaksoisklikata (ark.) dubbeiklicka 
kaksoisnapsauttaa dubbeiklicka 
kantataajuusverkko basbandsnät 
kehote prompt 
kenoviiva bakstreck 
kenttä fält 
kerros överlagring 
keskuskone centraldator 
keskusmuisti arbetsminne 
keskustietokone centraldator 
keskitys centrering 
kiekkokirjoitin typhjulsskrivare 
kiertokysely avfrågning 
kirjasinlaji typsnitt 
kirjasintyyppi font, teckensnitt 
kirjata logga 
kirjoite pappersutskrift 
koestusohjelma testprogram 
kohdehakemisto målkatalog 
kohina brus 
komento kommando 
komentopainike kommandoknapp 
komentotuikki kommandotolk 
koneisallekirjoitus digital el. elektronisk signatur, 

elektronisk underskrift 
konekieli maskinspråk 
koordinaatinlukija digitaliseringsbord 
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korttimodeemi kortmodem 
kotisivu hemsida 
kouraista skärmkopiera 
krakkeri cracker 
kumota ångra 
kuomu skal 
kutsu anrop 
kuva-alkio bildelement 
kuvankäsittely bildbehandling 
kuvanlukija bildläsare, skanner 
kuvanluku skanning 
kuvapiste bildpunkt 
kytketty sanaväli fast blanksteg 
kytkeä associera 
kytkin växel 
käsky instruktion 
käyttäjäliittymä användargränssnitt 
käyttäjätunnus användaridentifikation 
käyttömiljöö driftmiljö 
käyttömuisti arbetsminne 
käyttöympäristö driftmiljö 
laajenne extension 
laajcnnettu muisti expanderat minne 
laajcnnuskortti expansionskort 
laajennusmuisti expanderat minne 
laajakaistaverkko bredbandsnät 
laitteisto utrustning 
Icikata klippa ut 
levyrenki skivhanterare 
lcvyrenkiohjelma skivhanteringsprogram 
liitin anslutning 
liitäntä gränssnitt 
liittää klistra in 
linkki länk 
limittäinen överlappancie 
linkittää länka 
logata (ark.) logga 
lohko block 
loki logg 
lomittaa sammanslå 
loppukäyttäjä slutanvändare 
luetteloruutu listruta 
lukea läsa in, skanna 
lähdcsovellus käliprograrn 
lähettää sähköpostia e-posta, skicka cl. sända (med/via) 

t. -viesti e-post 
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lähiverkko lokalt nät, LAN 
lähtöarvo normalvärde 
magneettinauha magnetband 
makro makro 
merkistö teckenuppsättning 
merkkijono teckensträng 
miuku snabel-a, @ 
moduuli modul 
moniajo multikörning 
monikäyttäjäjärjestelmä fleranvändarsystem 
monitoimiohjelma integrerat program 
muistihallinta minneshantering 
multimedia multimedia 
multimediatekniikka multimedieteknik 
muotoilu redigering 
muuttuja variabel 
nauha-asema bandstation 
nimiö etikett 
numeerinen digital 
näcnnäismuisti virtuellt minne 
näytönohjain grafikkort 
näytönsäästäjä skärmsläckare 
ohjain kontroller, styrenhet 
ohjainkortti styrkort 
ohjainpallo styrkula 
ohjauskoodi kontrollkod 
ohjauspanceli kontrollpanel 
ohjaustiedosto informationsfil 
ohjausvalikko systemmeny 
ohjausvalikkoruutu system(meny)ruta 
ohjclmatiedosto programfil 
ohjelmoija programmerare 
oletusarvo normalvärde 
opastus hjälp 
opastustoiminto hjälpfunktion 
osio uppdelning 
osoitin pekare 
otsikkorivi indexrad, namnlist 
painike knapp 
painikepaikki knapprad 
pakettikytkentä paketförmedling 
pakettivälitys paketförmedling 
pakkaus komprimering 
palauttaa återställa 
palvelin server 
palvclinohjelma serverprogram 
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paperikopio pappersutskrift 
parametri parameter 
pariteetti paritet 
passiivinen inaktiv 
perusmuisti konventionellt minne 
peruskäyttäjä slutanvändare 
pienennyspainike minimeringsknapp 
pienentää mininiera 
piilotiedosto dold fil 
piiri krets 
piirikytkentä kretsförmedling 
piirturi kurvritare 
pika-alustus snabbformatering 
pikanäppäin kortkommando, snabbvalstangent 
pistegrafiikka punktgrafik 
pistekoko punktstorlek 
plotteri (ark.) kurvritare 
pohja formatmall 
poimintamuisti direktminne 
portti port 
puolitushaku binärsökning 
puskuri buffert 
pyyntösovellus klientprogram 
päähakemisto rotkatalog 
rajapinta gränssnitt 
rasteri raster 
reaalitila realläge 
reititin router 
relaatiokanta relationsdatabas 
relaatiotietokanta relationsciatabas 
rinnakkaisportti paralleliport 
romppu (ark.) cd-rom 
saantiaika åtkomsttid 
saantipolku sökväg 
salasana lösenord 
salaus kryptering 
sanaväli blanksteg 
selain bläddrare 
selata bläddra 
siirto överföring 
siirtonopeus överföringshastighet 
silta brygga 
sim chips 
sisennys indrag 
sisäkkäinen kapsiad 
sisäänkirjaus inloggning 
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sivumääritys sidformat 
sivunkuvauskieli sidbeskrivningsspråk 
skannata (ark.) läsa in, skanna 
skannaus (ark.) skanning 
skannen (ark.) bildläsare, skanner 
sointikartta ljudtabell 
solmu knutpunkt, nod 
solu cell 
sovelluskehitin applikationsgenerator 
sovellus(ohjelma) applikation, tillämpning 
sovitin adapter, anpassare 
suojattu tila skyddat läge 
suorasaantimuisti direktminne 
suorittaa exekvera; köra 
surfata (ark.) surfa 
suurennuspainike maximeringsknapp 
suurtietokone stordator 
systeeminmurtaja systemknäckare 
sähköposti elektronisk post, e-post 
sähköpostiasiakirja elektroniskt dokument 
sähköpostilaatikko elektronisk brevlåda 
sähköpostiosoite elektronisk adress 
sähköpostiviesti elektroniskt meddelande 
säilyvä yhdysmerkki fast bindestreck 
taksamerkki snabel-a, @ 
tallenne registrering 
tallentaminen registrering 
tapahtuma transaktion 
tasata justera, marginalställa 
taulukkolaskenta kalkylering 
taulukkolaskentaohjelma kalkylprogram 
taustasoveflus bakgrundsprogram 
tekstinsiirto textöverföring 
tekstitiedosto textfil 
tekstitila textläge 
tiedonsiirto dataöverföring 
tiedonsiirtonopeus dataöverföringshastighet 
tiedon valtatie kunskapsmotorvägen 
tiedostoikkuna dokumentfönster 
tiedostojärjestelmä filsystem 
tiedostolaajenne filtillägg, filnamnstillägg 
tiedostomuoto filformat 
tiedostomääre filtillägg, filnamnstillägg 
tiedostonimi filnamn 
tiedostotunniste filtillägg, filnamnstillägg 
tietoalkio dataelement 
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verkkopalvelin näthanterare 
verkosto nätverk 
vierittää rulla 
vieritysnuoli rullningspil 
vientyspalkki rullningslist 
vieritysruutu rullningsruta 
viesti meddelande 
viipalekuvio cirkeldiagram 
Windows-sovellus Windowsprogram 
virtuaalimuisti virtuellt minne 
vuo-ohjaus flödesreglering 
vuoronäppäifl returtangent 
välilyönti mellanslag 
välistys kerning, utjämning 
väripohja tonpiatta 
väylä buss 
WWW,www www 
yhdistelmätiedosto sammansatt dokument 
yhdyskäytävä nätbrygga 
yleismerkki jokertecken 
ylimäärä överflödighet 
ylämuistialue höga minnesområdet, 

övre minnesområde 
ylämuistilohko övre minnesbiock 
ylätunniste sidhuvud 
ympäristömuuttuja miljövariabel 
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Kortfattat om innehållet 
S. 	4-9 Fil, dr Manja Lehto, som forskar i finska ingermanländares språk och 

levnadsvillkor, skriver om deras historia. Om språket skall hon berätta 
i kommande nummer av Kieliviesti. 

S. 	10 Fil. dr Leena Huss, forskare vid Uppsala universitet och ledamot i 
Sverigefinska språknämnden, redogör i sin artikel för ett seminarium 
för ungdomar från Finland och Sverige om det sverigefinska samhället 
och den sverigefinska kulturen som nyligen anordnades av Axevalla 
folkhögskola. 

S. 	11 Fil, kand. Outi Honkasalo, lärare från Örebro och gammal bekant för 
Kieliviestis läsare, recenserar Erkki Lyytikäinens bok Bikinirajaus. 
Näkökulmia kieleen. Outi Honkasalo anser att boken utgör ett urval av 
Erkki Lyytikäinens bästa språkkåserier. 

s. 12-25 Alfons Lindroos, matematik- och datakunskapslärare i Stockholm, har 
sammanställt en svensk-finsk ordlista över data- och IT-termer. Den 
svensk-finska listan åtföljs av en finsk-svensk. 
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