
211998 

Sisällys 
Suomen Iäänit ja maakunnat, Sirkka Paikkala 
Kansankodin kuokkavieraat, Marja Räihä ....... 
Lahjaksi naiselle vasara rusetilla varustettuna, 
Vaalisanoja, Hannele Ennab ........................... 
Kysymyksiä ja vastauksia ............................... 
Aivoihi n 1 iittyvää sanastoa, Margaretha Terner 
Utrikes namnbok ilmestynyt, Paula Ehrnebo.. 
Kortfattat om innehållet ................................... 

s. 	3 
s. 	7 

TuijaMäättä .... . ... s. 10 
s. 15 
s. 19 
s. 20 
s. 28 
s. 29 



[. 1 

J 
.1 

1 

-- 
- 	- 	- _I—E— - 

-z 	-- 
-- 

-- 	- 	 -: Tji  

- 	zi!zi 	i 

r! 	 4. ' tjä 
La.— 	- 	.--7' 	• '-T[ 

. 	 1 	— 
i'- 

- 
,f 

--- 	-= 	
1 

1 	 - 	= 
- ,1 

- 



Suomen läänit ja maakunnat 
Sirkka Paikkala 

Erikoistutkija Sirkka Paikkala toimii Kotimaisten kielten tutki-
muskeskuksessa nimistönhuoltoyksikön vastaavana. Aikaisemmin 
hän on ollut Espoon kaupunkisuunnitteluvirastossa nimistöntutkij ana 
ja suunnittelijana. 

Sukupolvi sitten Ruotsiin muuttaneet 
eivätkaikinpaikoin enäätuntisientistä 
kotimaataan,jos he tarkastelisivatsitä 
nykyisten hallinnollisten nimienpoh-
jalta. Koulussa opetetutläänitja maa-
kunnat ovatmuisto vain. Tokimaailma 
muuttuu, mutta kun kovin moni asia 
muuttuu, uuteen sopeutumista helpot-
taa, jos myös juuria entiseen säilyte-
tään riittävästi. 

Aluejaotuksetja niihin liittyvätpaikan-
nimet ovat apuvälineitä, joiden avulla 
valtakuntaa hahmotetaan ja jaetaan en 
osiin. Tällä vuosikymmenellä monen 
suomalaisen alueellinen hahmotuskyky 
onkin joutunut koetukselle. Vuonna 
1992 luotiin valtioneuvoston päätök-
sellä uusi aluejaotus, joka käsitti yh-
deksän vanhan historiallisen maakun-
nan (Varsinais-Suomi, Ahvenanmaa, 
Satakunta, Häme, Uusimaa, Savo, Kar-
jala, Pohjanmaa ja Lappi) sijasta 19 
toiminnallis-taloudellista maakuntaa. 
Päätöksessään 8.7.1992 valtioneuvosto 
määritteli rajojen lisäksi maakunnille 
myös nimet. Syksyllä 1996 vanhat 
puhelinverkkoalueet yhdistettiin suurin 
piirtein silloisia läänejä vastaaviksi 
teleliikennealueiksi. Samoihin aikoihin 
uudistettiin kihlakuntajako (yhteensä 
90 kihlakuntaa), joka on lähes sama 
kuin seutukuntajako (yhteensä 88 
seutukuntaa). Lisäksi perustettiin 15 
elinkeino-ja työvoimakeskusta. Sitten 
muutettiin Iäänijako ja Iuotiin uudet 
maakunnat. 

Periaatepäätöksiä 
Valtioneuvosto teki 8.7.1992 aluehal-
linnon kannalta merkittävän periaate-
päätöksen määritellessään valtion alue-
jaotusten perusyksiköiksi maakunnat, 
joiden rajoja muut jaot noudattaisivat. 
6.2.1997 vahvistetun periaatepäätöksen 
mukaisesti "valtion alueviranomaisten 
aluej aot yhteensovitetaan maakuntaj a-
koon, jollei erityisistä syistä muuta 
johdu". Tallaisia erityisiä syitä olisivat 
viranomaisten tehtävien luonnej a asian-
omaisen alueen kieliolot. Maakuntaj ako 
määritellään tuoreimmassapäätöksessä 
tarkoittamaan rakennuslain mukaista 
seutukaavajakoaja siihen pohjautuvaa 
maakuntien liittojen aluejakoa (aluei-
den kehittämislaki 1993). Valtionviran-
omaisten toimialueet muodostuvat siis 
yhden tai useamman maakunnan liiton 
toimialueesta. 

Uusia maakuntia 
Talven 1997 päätöksellä maakuntia 
kertyi nykyiset 20. Maakuntajako siis 
määriteltiin, mutta ej maakuntien nimiä. 
Maakuntien hallintoelimissä tätä asiaa 
tulkittiin niin, että maakunnan nimi 
määräytyy suoraan itse maakunnan 
Iiiton nimestä, siis hallitsevan organi-
saation nimestä, ej alueen mukaan. 

Nimistöllisesti ja kulttuurisesti 
tällainen näkemys on nurinkurinen: 
kulloinkin valittu maakunnan liiton 
johto voisi antaa liitolleen esimerkiksi 
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miten myyväksi katsomansa nimen 
hyvänsä tai vaihtaa sitä mielensä mu-
kaan,ja maakunnan nimen olisi seurat-
tava liiton nuijankopautusta. Pitkien 
aikojen kuluessa vakiintuneet paikan-
nimet ovat kuitenkin yhteistä kielellistä 
omaisuutta, jonka j atkuvuuteen perus-
tuu kykymme hahmottaa paikkoja ja 
laajempia aluekokonaisuuksia. Luon-
nollista olisi, että maakuntien liittojen 
nimet juonnettaisiin maakuntien ni-
mistä eikä päinvastoin. 

Nimiongelmia 
Seurauksena oh, että esimerkiksi 
Pohjois-Savossa toimiva Savon liitto 
katsoi, että liittonsa nimen mukaisesti 
tämän ennestään Pohjois-Savona 
tunnetun maakunnan nimi tulisi kuu-
lumaan Savo. Savon sydän on kuitenkin 
alkuaan ollut Etelä-Savossa. 

Samantyyppinen nimiongelma nou-
si esiin Pohjanmaalla, missä Vaasan 
rannikkoseudulla toimiva liitto otti 
nimekseenPohjanmaan liiton. Liittojen 
mukaan nimettäessä saisimme paitsi 
Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan 
myös pelkän Pohjanmaan, jonka 
tarkoite olisi erillinen alue Pohjanmaan 
eteläistä rannikkoa. Onko siis kokon 
poitto kiellettyä Oulun seudulla, kun 
säätiedotuksessa annetaan palovaroitus 
Pohjanmaalle? Normaali tapa olisi 
nimetä alueet määriteosin niin, että ne 
yhdessä muodostaisivat alueen nimeltä 
Pohjanmaa. Tällöin nimi ja alue 
vertautuisivat aiempaan historialliseen 
käsitteeseen. 

Käytyjen keskustelujen perusteella 
sisäasiainministeriö ehdotti entisen 
nimen Vaasan rannikkoseutu - Vasa 
kustregion tilalle nimeä Rannikko-
Pohjanmaa - Kustösterbotten. Ratkai-
su oli kuitenkin lopulta poliittinen. 
Asiassa kävi kuten Etelä-Pohjanmaan  

liitto oli omassa kiijelmässään hämmäs-
tellyt: 

- - kunniakas Pohjanmaan maa-
kunnan nimi annettaisiin yksinoi-
keudella vasta kolmanneksi suurim-
malle Pohjanmaan maakunnalle, 
Vaasan rannikkomaakunnalle" (HS 
19.2.1998). 

Ilman paatostakin voi todeta, että Fat-
kaisu ej ollut hyvä maamme alueelli-
sen hahmottamisen kannalta. Tästä 
seuraa helposti ongelmia myös tilan-
teissa, joissa Pohjanmaan eri alueita 
käsitellään muissa kielissä. Vaikka 
oman alueen nimi onkin identiteet-
tikysymys, se on samalla valtakun-
nahlinen asia. Alueiden nimien on ol-
tava sopusoinnussa myös keskenään, 
ja silloin tilannetta on kyettävä tarkas-
telemaan laajemmin kuin vain oman 
alueen sisältä tai valtapolitiikan vink-
kelistä. 

Looginen nimiristiriita jäi Uudel-
lemaallekin, kun sen läntinen osa on 
nimeltään pelkkä Uusimaa mutta 
itäinen erotetaan omakseen nimellä Itä-
Uusimaa. Tämän kauneusvirheen 
jättämiseen on tosin vaikuttanut se, että 
on edehleen olemassa aluekäsitteet 
Keski-Uusimaa ja Länsi-Uusimaa, 
jotka nyt yhdessä muodostavat Uuden-
maan maakunnan. 

Historiallinen Häme kutistui uudes-
sa maakuntajaossa niin, että nimissä 
sitä jäivät edustamaan vain Kanta-
Häme ja Päijät-Häme, joista Kanta-
Häme olisi halunnut pysyä pelkäs-
tään Häme-nimisenä. Pelkkä Häme 
tämän maakunnan nimenä olisi antanut 
miehikuvan, että siinä on koko Häme. 
Vanhaa Hämettä jäi kuitenkin kuu-
lumaan Päijät-Hämeen maakunnan 
lisäksi Pirkanmaahan ja Keski-Suo-
meen, joiden nimissä Häme ei enää 
mihlään tavahla näy. Nimen Päijät-
Häme tarkoittama alue kutistui myös, 
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kun tämä aiemmin Päijänteen ym-
päristöä tarkoittanut nimi viittaa nyt it-
se asiassa kaakkoishämäläiseen aluee-
seen. 

Nimiongelmien ratkaisu 
Kun nimikiistoista ej näyttänyt tulevan 
selvää, sisäasiainministeriöpäättijättää 
nimiasiat maakuntajakolaissa rat-
kaistaviksi. Eduskunta hyväksyikin 
24.11 . 1997 hallituksen esityksen 
maakuntaj akolaiksi. Siitä käy ilmi, että 
nimenomaan maakunnilla on merki-
tystä paitsi alueellisina itsehallintoalu-
eina myös valtionhallinnon toimialu-
eiden perustana. Lisäksi maakuntia 
ollaan kehittämässä kansalaisten pai-
kallistunteiden kohteiksi. 

Kun kyseessä on näin keskeinen 
asia, luulisi maakuntiennimienkin ole-
van tärkeitä. Laissa todetaan nyt, että 
valtioneuvosto päättää maakuntien 
määrästä, alueistaja nimistä maakun-
tien liittoja ja kuntia kuultuaan. Mar-
raskuussa 1997 sisäasiainmini steriön 
edustajat kävivät keskustelemassa 
Kotimaisten kielten tutkimuskeskuk-
sessamaakuntien nimistä,jasenjiilkeen 
ministeriö pyysi kunnilta, maakuntien 
liitoilta ja Suomen Kuntaliitolta lau-
sunnon keskustelun perusteella eh-
dotetuista nimistä. Tällä kertaa Ko-
timaisten kielten tutkimuskeskuksen 
kannanotoilia oli merkitystä, sillä 
ainoastaan nirniparin Pohjanmaa - 
Österbotten valinta poikkeaa esitetystä. 
- Toivottavaa olisi, että maakuntien 
liittojen nimet pysyisivät sellaisina, että 
kansalaiset osaisivat yhdistää ne 
oikeisiin maakuntiin. 

Maakuntien nimet 
Valtioneuvosto vahvisti maakuntien 
nimetja alueet 26.2.1998. Maakuntien 
nimet ovat nyt seuraavat: 

 Uusimaa - Nyland 
 Varsinais-Suomi - 

Egentliga Finland 
 Itä-Uusimaa - Ostra Nyland 
 Satakunta - Satakunta 
 Kanta-Häme - 

Egentliga Tavastland 
 Pirkanmaa - Birkaland 
 Päijät-Häme - 

Päijänne-Tavastland 
 Kymenlaakso - 

Kymmenedalen 
 Etelä-Karjala - Södra Karelen 
 Etelä-Savo - Södra Savolax 

Il. Pohjois-Savo - Norra Savolax 
 Pohjois-Karjala - Norra 

Karelen 
 Keski-Suomi - 

Mellersta Finland 
 Etelä-Pohjanmaa - 

Södra Osterbotten 
 Pohjanmaa - Osterbotten 
 Keski-Pohjanmaa - Mellersta 

Osterbotten 
 Pohjois-Pohjanmaa - 

Norra Osterbotten 
 Kainuu - Kajanaland 
 Lappi - Lappland 
 Ahvenanmaa - Aland 

Läänien nimet 
Valtioneuvosto päätti nykyiset läänien 
alueetja nimet 6.2.1997, ja päätös tuli 
voimaan 1.9.1997. 

Päätöksen mukaisesti Suomessa on 
seuraavat kuusi lääniä: 

Etelä-Suomen lääni - 
Södra Finlands län 
Länsi-Suomen lääni - 
Västra Finlands län 
Itä-Suomen lääni - 
Ostra Finlands län 
Oulun lääni - Uleåborgs län 
Lapin lääni - Lapplands län 
Ahvenanmaan lääni - Alands län 
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Oulun lääni, Lapin lääni ja Ahvenan-
maan lääni säilyivät rajoiltaan ja ni-
miltään ennallaan. Uusi Länsi-Suomen 
lääni sisältää aiemmat Turun ja Form 
läänin, Vaasan läänin, Keski-Suomen 
läänin ja suurimman osan Hämeen 
lääniä. Itä-Suomen lääniin liitettiin 
Kuopion lääni, lähes koko Mikkelin 
lääni ja Pohjois-Karjalan lääni, ja Etc-
Iä-Suomen iääniin kuuluvat aiemmat 
Uudenmaan lääni, Kymen lääni, Hä-
meen läänin eteläosaja siivu Mikkelin 
lääniä. 

Lääniuudistus herätti keskustelua 
lehdissä,joiden palstoilla uusien Iäänien 
"ilmansuuntanimiä" moitittiin tym-
peiksi. Ajankohta oli kuitenkin liian 
myöhäinen. Nimiä, jotka vasta nyt tuhi-
vatyleiseen tietoon, oli käytetty valmis-
telussa "työniminä" niin pitkään, että 
ne virkamiesten mielestä tuntuivat jo 
vakiintuneilta. Kansalaisille ne tulivat 
kuitenkin yllätyksenä; eihän ollut edes 
täyttä varmuutta siitä, miten läänien 
rajoja loppujen lopuksi muutetaan. 
Aiemmasta käytännöstä poiketen ni-
mistä ej myöskään pyydetty minkään-
laista lausuntoa kielen tai historian 
asiantuntijoilta. 

Läänit oli koettu identiteetin poh-
jaksi, joten ymmärrettävästi ärtymys 
nousi, kun keskisuomalaisten katsottiin 
olevan nytlänsisuomalaisia. Nimeältä-
Suomen lääni pidettiin myös histori-
attomana ja mitäänsanomattomana 
("011aanko Itä-Suomessa vai Länsi-
Venäjällä?"), ja sen tilalle ehdotettiin 
mm. nimiä Savo-Karjala ja Karjalan 
ja Savon lääni. 
(Karjalainen 18.1.1997) 

Hallinnolliselta taholta kuitenkin 
korostettiin, että läänien nimien tulisikin 
olla neutraaleja, jolloin ne eivät estäisi 
maakuntaidentiteetin kehittymistä. Toi-
vottiin, että läänien merkitys voisi vain 
vähentyä (maakuntajohtajaTarjaCron-
berg 18.1.1997, Karjalainen). Koska 
läänit ovat suuria, myös läänien rajaa 
osoittavat nimikilvet poistettiin. Niiden 
tilalle teiden varsille pystytettiin maa-
kuntien nimikilvetja vaakunat. 

Nimien kääntämisestä 
Suomen hallintoalueiden nimiä käyte-
tään myös vieraissa kielissä. Vaikka 
kansahhisesti standardoitujen nimien 
tulisi soveltua sehlaisinaan kansainvä-
liseen käyttöön, eri kielissä on paikal-
lisesta käytännöstä poikkeavia nimi-
muotoja, ns. kansallisia sovinnaisnimiä 
(esimerkiksi englannin Ostrobothnia 
nimen Pohjanmaa vastineena). Lisäksi 
nimiin sisältyvättermitja ilmansuuntaa 
osoittavat sanat voidaan kääntää. 

Valtionhallinnossa suomen lääniä 
vastaavaksi termiksi on valittuprovince. 
Siten esimerkiksi Etelä-Suomen lääni 
on englanniksi Province of Soathern 
Finland. Vastaavasti on maakunnan 
vastineeksi omaksuttu sana region. 

Maailma toki muuttuu, mutta muu-
tosten aiheuttamaa ahdistusta vähentää, 
jos mukana on samahla jatkuvuutta. 
Yhteyttä menneeseen voidaan säilyttää 
esimerkiksi nimien avuhla. Viisaat 
päättäjät osaavat ottaa huomioon myös 
tämän nimien antaman turvallisuu-
dentunteen. 
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Kansankodin kuokkavieraat 
Marja Räihä 

Artikkelin kirjoittaja on freelance-toimittaja, joka 
kirjoittaa ruotsinsuomalaisiin lehtiin ja toimii 
aktiivisesti ruotsinsuomalaisessa järjestöelämässä. 

Ruotsiin suuntautuneen muuttoliik-
keen nostattaman kirjallisuuden aiheet 
on nyt tutkittu. Kaunokirjallisuus ku-
vaa suomalaista siirtolaista tempoile-
massa kolmenlaisen identiteetin välillä 
sekä hänen pyrkimyksiään elämän 
ulkoiseen hall intaan. 

Kansankodin kuokkavieraat— toisen 
maailmansodanjälkeen Ruotsiin muut-
taneet suomalaisetkaunokirjallisuuden 
kuvaamina - on nimeltään Suomessa 
asuvan filosofian tohtorin Erkki Val-
leniuksen väitöskirja. Väitöstilaisuus 
pidettiin helmikuun loppupuolella 
Turun yliopistossa. 

Erkki Vallenius toimii lehtorina 
Kuusankosken lukiossa. Hänen kim-
nostuksensa ruotsinsuomalaista kirjal-
lisuutta kohtaan heräsi 1 970-luvulla, 
kun hän toimi yhden lukuvuoden ajan 
opettajana Boråsissa. 

Valleniuksen tutkimuksen kohteena 
olevat teokset sijoittuvat tapahtumiltaan 
1950-luvun alusta 1980-luvun puoli-
väliin, pääasiallisesti suuriin maasta-
muuttovuosiin 1960-ja 70-luvun vaih-
teeseen. Keskeisinä lähtökohtina hä-
nellä ovat olleet Hannu Ylitalon sur-
tolaistrilogia Saatanan suomalainen 
(1971), Ruotsalaisten maa (1972) ja 
Raukat menköhöt merten taa (1974). 
Nämä teokset ovat Erkki Valleniuksen 
mukaan edelleenkin perusteellisin 
suuren muuttoaallon kaunokirjallinen 
kuvaus. Toisena pääasiallisena tut-
kimuskohteena on ollut Antti Jalavan 
tuotanto. 

Siirtolaisuus aiheena 
Ylitalon jälkeen on siirtolaisuudesta 
kirjoittanut varsin monilukuinen ruot-
sinsuomalainen kirjailijapolvi. Myös 
Suomessa asuvat kirjailijat ovat jois-
sakin teoksissaan joko suoraan tai 
satunnaisina motiiveina kuvanneet 
Ruotsiin suuntautunutta siirtolaisuutta. 

Vallenius on rajannut tutkimus-
materiaalinsa koskemaan puhtaasti 
siirtolaiskirjallisuutta. Hän on jättänyt 
ulkopuolella osan ruotsinsuomalaisten 
kirjoittamista teoksista, muun muassa 
runoteokset ja runoantologiat. 

Hän toteaa, että kielen ja kirjalli-
suuden perusteella osoittautuu han-
kalaksi määrittää, mikä kirjallisuus 
kuuluu selvästi Suomen kirjallisuuteen, 
mikä ei. Ruotsissa asuvan, suomeksi 
kirjoittavan Hannu Ylitalon trilogia on 
puhdas siirtolaiseepos, ej kielen eikä 
Ylitalon asuinpaikan, vaan aiheensa ja 
tematiikkansa vuoksi. 

Tutkimuksessa tarkastellut teokset 
ovat siirtolaiskirjallisuutta, mutta eivät 
Marja-Liisa Pynnösen väitöskirjassa, 
Siirtolaisuuden vanavedessä (1991) 
määriteltyä ruotsinsuomalaista kir-
jallisuutta. Pynnönen hyväksyi ruotsin-
suomalaisiksi vain sellaiset teokset, 
joiden tekijät ovat aloittaneet kirjoit-
tamisen vasta Ruotsissa. 

Tapa reagoida 
Valleniuksen mukaan siirtolaisuutta 
kuvaavat teokset ovat oleellinen osa 
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1960- ja 70-luvulla Ruotsissa siirto-
laisuudesta käytyä yhteiskunnallistaja 
kulttuurista dialogia: 

"Kaunokiijalliset teokset on nähtävä 
tapoina reagoida ajankohdan haastei-
sim, ej tuon ajan yhteiskunnan heijas-
tumina. Siirtolaiskirjallisuus oli mukana 
siinä laajassa keskustelussa, jota tuol-
bin käytiin niin kirjailijoiden koke-
muksen merkityksestä, kielestä, etnis-
ten ryhmien ominaisuuksista kuin vä-
hemmistökulttuurien kielettömyydestä 
ja äänettömyydestä." 

Vallenius tutkii myös teosten vas-
taanottoa: 

"Varsinkin Ylitalon trilogian ruot-
sinmaalaisissa arvioissa (Jansson, Wi-
zelius, Eriksson) kiinnitettiin - hyväk-
syvästi - huomiota siihen, että Ylitalo 
tuo keskusteluun yhteiskunnallisesti 
tärkeän aiheen. Teoksia kokonaisuutena 
pidettiin indignaatioromaaneina." 

Mistä kirjoitetaan 
Valleniuksen väitöskirja on aihe- ja 
motiivitutkimus: mistä siirtolaisuu-
dessa kirjoitetaan. Vallenius itse pitää 
työtään yksityiskohtaisemman tcos-
keskeisen tutkimuksen perustutki-
muksena. Teoreettisena lähtökohtana 
on modernisaatio, nykyaikaistuminen. 
Suomesta lähdettiin usein maaseudun 
esimodernista yhteiskunnasta, Pohjan-
maalta tai Lapista, missä arvot ja 
asenteet olivat vielä hyvin vanhakantai-
sia. 

Siirtolaisuus merkitsee maasta-
muuttaj alle yhtäkkistäjakertakaikkista 
elämäntavan ja kulttuurin murrosta. 
Muutto uuteen teollistuneeseen ja kau-
pungistuneeseen työ-ja asuinyhteisöön 
on sukeltamista rnoderniin maailmaan. 
Tätä prosessia ja ihmistä siinä iden-
titeettiään etsimässä, eronja samuuden 
ongelmaa Erkki Vallen juksen mukaan  

siirtolaisuuskirjallisuus kuvaa ja 
problematisoi. 

Moderni subjekti 
Vallenius tarkastelee väitöskirjansa 
loppukatsauksessa yhden siirtolaisen 
elämänkaarta, joka samalla osoittaa, 
miten moderni yksilösubjekti syntyy. 
Hannu Ylitalon siirtolaistrilogian pää-
henkilö Raimo Kujala pyrkii halhit-
semaan elämäänsa muutettuaan Pie-
lisen rannoilta Göteborgån. Hän taiste-
lee identiteetistään eron ja samuuden 
paineissa, ja luo itsestään modernin 
subjektin,jossa ovat limittäinjulkinen, 
sosiaalinenja itseidentiteetti. 

Siirtolaisten identiteetin lisäksi 
Vallenius on tutkinut kirjallisuuden 
kuvaamaa elämän ulkoista hallintaa. 
Erityisen ongelmalliseksi osoittautuu 
totturninen uuteen työhön, tehdas- ja 
usein liukuhihnatyöhönja uudenlaiseen 
työaikaan. Merkittäväksi nousevat 
myös työstä johtuvat pohdiskelut po-
liittisista ja yhteiskunnallisista kysy-
myksistä. Näistä keskitetyin tcos on 
Kalervo Kuj alan Kun Ruotsi pysählyi, 
kuvaus viikon pituisesta siirtolaisten 
aloittamasta lakosta. Kujala on teok-
sessaan konstruoinut monia siirtolaisia 
ja myös ruotsalaisia, varsinkin yhteis-
kuntatieteilijöitä kijnnostaneen ajatuk-
sen siirtolaisten funktioista ruotsa-
laisessa yhteiskunnassa. Vallenius 
löytää siirtobaiskirjalhisuudesta myös 
pohdiskeluja eksistentiaahisista kysy-
myksistä. 

Kaipuuta ja ahdistusta 
Vallenius luo synteesiä siirtolaisen 
ulkoisesta ja sisäisestä elämän hallin-
nasta. Siirtolaisuudesta kirjoitetussa 
kaunokirjalhisuudessa esiintyy suuren 
muuttoliikkeen vuosina nähty tavan-
omainen ilmiö: ruotsinsuomabainen 
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palaa kesäisin kotiseudulleen pinnal-
lisesti hyvinvoivana, mutta pinnan alla 
piilee kaipuu ja ahdistus. 

Joidenkin kohdalla siirtolaisuus 
päättyy konkreettiseen paluuseen ta-
kaisin, kutenAntero Pitkäsen trilogiak-
si laajentuneessa teossarjassa Vieraisiin 
(1977), Hunajan maa (1986) ja Vie-
raista pois (1993). Joidenkin sur-
tolaisten kohdalla toiveet täyttyvät edes 
jonkinlaisen identiteetin löytymiseen 
ja ulkoisen elämän hallintaan. Esi-
merkiksi Hannu Ylitalo kuvaa teok-
sessaan Ruotsalaisten maa Anjan ja 
Raimon sopeutumista: "He olivat ens-
täytyneet kerrostalon kaksioon omaksi 
pieneksi ryhmäkseen kuten monet 
muutkin perheet. He tapasivat joskus 
naapureitaanja kävivät itsekin kylässä 
tuttujen luona, mutta itse kaupunki 
tuntui heistä yhdentekevältä." 

Vieraantuneisuudenja sopeuturnat-
tomuuden tematiikka saa selkeimmin 
muotonsaj uuri Ylitalonja Jalavan tuo-
tannossa. Jalava kuvaaAsfaltblomman-
romaanissaan päähenkilönsä Hannun 
identiteetin etsimisen lisäksi Sirkan 
identiteettikriisiä. Sirkkaon marginaali-
ihminen: kieletön, asunnoton, työtön, 
joka ej ole edes hakeutunut työttömyys-
kortistoon saadakseen päivärahaa. 

Kieli on kaikki 
Erkki Vallenius tarkastelee myös kie-
lettömyydenja puolikielisyyden aiheut-
taman ongelman kuvauksia. Hän toteaa, 
että Jalavan romaanissaAsfalthlomrnan 
kieli on kaikki. Siinä konkretisoituu 
identiteetin välitila; puuttuessaan se on 
yhtä lailla konkreettinen este uuteen, 
ruotsinkieliseen identiteettiin samas-
tumiseen, kuin se on lopultinen este 
suomalaisesta, suomenkielisestä iden-
titeetistä erollekin. 

Jo Jalavan ensimmäisessä romaa-
nissa - Matti - todetaan kielen  

sosiaaliseen funktioon viitaten: "Om 
man inte hör blir man utanför. Ingen 
vill tala med en som skrattar på fel 
ställe, som varken sänker eller höjer 
ögonbrynen." 

Pahimmil laan äidinkielestä luopu-
minen katkaisee kommunikaation lap-
sen ja vanhempien välillä. Traaginen 
esimerkki tällaisesta on Ylitaton trilo-
gian kolmannessa osassa,jossa Raimo 
Kujalajoutuu tulkkaamaan Karppisten 
- isän ja pojan - tapaamista. 

Etniskaskuja 
Siirtolaiskirjallisuus kuvaa myös suo-
menkielisten siirtolaisten suhtautumis-
ta muihin suirtolaisryhmiin ja ruotsa-
laisiin. Kirjallisuudessaviljelläänetnis-
pohjaisia kaskujaja tarinoita,jotka ovat 
omiaan luomaan ja vahvistamaan 
stereotyyppisiä käsityksiä kansallises-
ta omalaatuisuudesta. Näihin kuuluvat 
nim tarinat kanojen pitämisestä kerros-
taloasunnoissa kuin myös kuva kes-
kiverto-Svenssonista, joka kuva täs-
mentyy Pitkäsen Vieraisiin-romaanissa 
sellaiseksi, etteiväthe ole kiinnostuneita 
muusta kuin autoista ja kuninkaasta. 

Vallenius viittaaMarja-LiisaPynnö-
sen tutkimukseen, jossa todetaan, että 
luomalla ruotsalaisia karikatyyrejä 
kirjoittajat mitätöivät heidän valta-
asemansa. 

Kuokkavieraat 
- Väitöskirjan nimi, Kansankodin 
kuokkavieraat, on osittain oikeutettu, 
sanoo Vallenius. - Siirtolaiset ovat olleet 
tavallaan kutsuttuja Ruotsiin ja välttä-
mätöntä työvoimaa varsinkin 60-luvun 
taloudelliselle nousulle, mutta he ovat 
tunteneet itsensä kuokkavieraiksi, heitä 
ei ole kohdeltu yhtä hyvin kuin varsinai-
sia vieraita, ruotsalaisia. 
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Erkki Vallenius sanoo, että siirtolais-
aiheinen kirjallisuus on selkeästi yhden 
ajan, yhden aikakauden tuote. Hän 
otaksuu, että siirtolaiskirjallisuus on 

työläiskirjallisuuden tapaan historial-
lisesti rajautunut ilmiö, ja että 1980-
90-luvun ruotsinsuomalaisen kauno-
kirjallisuuden haasteet ovatjo toisaalla. 

Lahjaksi naiselle vasara rusetilla 
varustettuna 
Tuija Määttä 

Fil. tohtori Tuija Määttä toimii Uumajan yliopiston 
suomen kielen laitoksessa tutkijanaja vt. lehtorina. 

Passiivin 2. partisiipin esittelyn yhtey-
dessä kieliopit ja -oppaat puuttuvat lä-
hes poikkeuksetta muodon huonoon tai 
virheelliseen käyttöön suomen kielessä. 
Tällainen käyttö johtuu yleensä siitä, 
että puhuja tai kirjoittaja käyttää pas-
siivia tekijättömästi, esim. sairas on 
vuoteeseen sidottu, myönteisellä mie-
lipiteellä varustettu henkilö. Määri-
teltäessä passiivia sanotaan kuitenkin, 
että sen tekijä on epämääräinen mutta 
persoonallinen ja inhimillinen olento. 

Vääränlaisia passiivin 2. partisiipin 
ilmaisuja käsiteltäessä eri teoksissa ja 
artikkeleissa on mainittu usein esi-
merkkejä mm. seuraavista partisii-
peista: edustettu, eristetty, estetty, 
järkytetty, kokoonpantu, määrätty, 
oikeutettu, pakotettu, perusteltu, puettu, 
rajoitettu, sidottuja varustettu. Tarkas-
telen seuraavassa lähemmin varustettu-
ja sidottu-partisiippien käyttöä sano-
malehtikielessä. 

Varustaa ja varustettu 
NS määrittelee varustaa-verbin seu-
raavasti: "huolehtia, ettäjk tulee käyt-
tö- t. toimintakuntoise(mma)ksi jhk 
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tarkoitukseen (hankkimalla, täyden-
tämällä (tms.) varusteita)". NS mainit-
see erikseen myös tämän verbin pas-
siivin 2. partisiipin muodon varustettu 
ja toteaa siitä vain "us. par. muuten" ja 
antaa viisi esimerkkiä, esim. "Kirjan 
uusi, selityksillä v:ttu painos." Kielen-
oppaissaan sekä Itkonen että Saarimaa 
ovat käsitelleet varustettu-partisiipin 
oikeakielisyysohjeiden vastaista käyt-
töä. Itkosen mukaan tätä partisiippia 
käytetään "vain siitä, minkä joku t. 
jotkut ovat nimenomaan varustaneet, 
esim. hyvin varustettu keittiö;--." Myös 
Sadeniemi kritisoi varustettu-partisii-
pin epäsuomalaista käyttöä ja kuvaa 
sitä mm. esimerkissään "Huuhkaja on 
varustettu terävillä kynsillä, joilla se 
tarttuu saaliiseensa." Eihän kukaan ole 
huuhkaj aa kynsillä varustanut: on sanot-
tava "Huuhkajalla on terävät kynnet." 
Mainitsemieni esimerkkien partisiippi-
ilmaukset ovat tulleet ruotsinmallisista 
fraaseista. Suomen kielen varustettu 
voidaan ruotsintaa kontekstistariippuen 
aktiivin perfektin partisiipeilla utrus-
tad tai försedd, joihin liittyy med-pre-
position välityksellä se, milläjokin tai 



joku varustetaan (ks. esim. Stenberg). 
Lukiessani summittaisesti valit-

semiani Helsingin Sanomien, lita-
Sanomien ja Iltalehden numeroita 
huomasin, että miltei joka numeros-
sa oli joko varustaa-verbin tai pas-
siivisen varustettu-partisiipin sisältä-
viä lauseita tai muunlaisia sanontoja. 
Partisiippiset esiintymät ovat ylei-
sempiä. Sekä verbiä että partisiippia 
viljellään mainosteksteissä, i Imoituk-
sissa, uutisteksteissä ja asia-artikke-
leissa. Pari esimerkeistäni on peräisin 
joistakin talouksiin jaettavista ilmais-
Iehtisistä. 

Esimerkistössäni on vain neljä 
verbillistä esiintymää: 

Varusta pelitositteesi nimelläsija 
puhelinnumerollasi. 
Keskustan kadut varustetaan 
selvillä opasteilla,--. 
Neljän rekan kahdeksassa kontissa 
on niin paljon portugalilaisia 
talvisaappaita, että niillä varustaa 
lähes 30 000 naista Venäjällä. 
Vihreän keskikokoisen Jackie Ken-
nedy -tyyppisen laukun, 250 mk, 
voi varustaa myös olkahihnalla. 

Vain esimerkissä (3) varustettava on 
elohlinen olento, muissa (1, 2, 4) 
konkreettinen substantiivi. Itse varuste 
ilmaistaan kaikissa neljässä lauseessa 
adessiivilla. Lauseet tuntuvat sotilaal-
iisenjäykiitäjanevoisi hyvinkin keven-
tää käyttämällä tavaliisempia verbejä, 
esim. (1) Kirjoita pelitositteeseesi ni-
mesijapuhelinnuinerosi, (2) Kesku stan 
kadut merkitään selvillä opasteilla,--, 
(3) --, että ne riittävät lähes 30 000 
naiselle Venäjällä ja (4) --, saa myös 
olkahihnaisena. 

Passiivista varustettu-partisiippia 
näkyy käytettävän mitä erilaisimmissa 
yhteyksissä. Useimmiten se esiintyy 
mainoksissa jotakin tavaraa, tuotetta  

tai laitetta esiteltäessä. 

Numerosarjat tv-ohjelmienperässä 
ovat ShowView-koodinumeroita, 
joilla ajastetaan Show View-jär-
jestelmällä varustettuja videonau-
hureita. 
Laatikolla varustetunpöydän kansi 
80x 130 cm. 
GSM-taskupuhelin varustettuna 
Radiolinjan liitlymällä. 
Uudenveroinen, etulevyllä varus-
tettu kylpyamme. 
Säästeliäälle ajajalle on Cresta 
kuitenkin varustettu verrattomalla 
laitteella, jolla voi seurata yhä 
kalliimmaksi käyvän bensiinin 
kulutusta. 
Kierroslukumittari varustettuna 
vielä taloudellisen ja epätaloudel-
lisen ajon valomerkeillä edustavat 
mittaristolaitetta, 

Ilmaisut ovat täysin korrekteja ja 
jokaisessa tapauksessa varustajaksi voi 
ajatella inhimillisen olennon, ihmisen. 
Varustettu-partisiipin taaj a käyttö 
mainoksissa johtunee yksinkertaisesti 
siitä, että sitä käytettäessä ilmaisusta 
tulee lyhyt, mihin mainoskieli tyyiii-
lisesti pyrkiikin. Kaikista esimerkeis-
täni partisiipinja adessiivisen varusteen 
voi poistaa ja korvata ne luontevam-
malta tuntuvaliajoka-reiatiiviiauseehia, 
jonka predikaattina on on ja varuste 
ilmaistaan nominatiivilla. Saukkosen 
mukaan iehtimainosten iauseista on 
lähes 90 % pääiauseita, joten sivulau-
seeiliset mainokset ovat harvinaisia. 
Joihinkin esimenkkeihin sopii hyvin 
adjektiiviattribuuttikin, esim. iaati-
kollinen pöydän kansi, etulevyllinen 
kyipyamme. Aineistossani on 
esimerkkejä myös vaatteista, jotka on 
varustettu joilakin. 

Liivillä varustettu MIESTEN 
PUKU, vaalean harmaa. 
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Talvikumisaapikas. Huippu-
laadukas kotimainen irrohuopa-
vuorilla varustettu saapas. 
Ann Miller -malliston twinsetiin 
kuuluu v-aukkoinen nappisomis-
teinen, sivuhalkioin varustettu 
neulepusero -- 

Varustettu-partisiipin käyttö näissä 
kolmessa mainoksessa tuntuu luon-
nottomaltaja yliampuvalta. Parastaolisi 
käyttää adjektiiveja, liivillinen iniesten 
puku, irtohuopavuorillinen saapas ja 
sivuhalkiollinen neulepusero. Mainit-
takoon vielä seuraavat esimerkit, jotka 
esiintyvät artikkeliteksteissä. Molem-
missa on syytä kirjoittaa joka-relatii-
vilause partisiippi-ilmauksen tilalle. 

Perinteisesti inuseoissa on kau-
pan kortteja ja runsaasti julkai-
suja, mutta nvkyisin paljon mvös 
nuuta tavaraa. On T-paitoja 
varustettuna Minna Canthilla ja 
olvmpiasankareilla,-- 
Kaupaksi menivät -- Anaheimin 
suomalaisten NHL-tähtien Teemu 
Selänteenja Ja ri Ku rrin ii im ikir-
joituksilla varustettu pelipai-
ta 

Partisiippisia ilmauksia olen tavannut 
myös ruoasta puhuttaessa. 

Pienet porsaanpaistit ja kalkku-
narullat on vleensä varustettu 
paistovahdilla,-- 
Sämpylän saisi 14 markalla, 
inutta 8 markan perunataiki-
nakuorella varustettu vatruska on 
mielenkiintoisempi. 
Suomalainen joulunviettäjä tur-
vaa yhä isoon, luullaja potkalla 
varustettuun joulukinkkuun. 

Esimerkeissä ( 15) ja (16) varustajana 
on tietenkin ihminen, mutta kovin vie-
raalta tällainen ruokatavaran varus-
taminen tuntuu. Luonnollisempaa on 

sanoa porsaanpaisteissa ja kalkku-
narullissa on paistovahti ja peruna-
taikinakuorinen tai -kuorellinen yat-
ruska. Esimerkissä ( 17) on mahdotonta 
kuvitella jokin inhimillinen olento 
varustajaksija tulleeko kinkku "käyttö-
tai toimintakuntoiseksi", jos sitä on 
varustettu jollakin. Eiköhän kaikilla 
sioilla ole jo syntyessään luutja potka, 
Joten partlsiippi on poistettava ja sen 
sijasta käytettävä adjektiiveja luulliseen 
ja potkalliseen joulukinkkuun. 

Passiivista varustettu-partisiippia 
esiintyy aika tiheään myös sanoma-
lehtien uutis- ja artikkeliteksteissä 
seuraavaan tapaan. 

Nvt kun ej ole talonmiehiä eikä 
korttelipoliiseja ja ihniset van-
henevat, tarvitaan ruuvimeis-
selillä ja Black & Deckerillä 
varustettu monitoimikone. 
Toimitta]a -- kokeili pietsosäh-
köisillä antureilla varustettuja 
älvsuksia,ja hyvinhän se sujui. 
Kaikki on ensiluokkaista. Leik-
keleet ovat saranoilla varustetun 
lasikuvun alla. 
-- köröttelipunaista mattoapitkin 
valkoiseen, VVash ington in rek is-
terikilvin varustettuun ,natkai-
luautoon. 
Sainanlaisia koiranku villa va-
rustettuja astioita pvstytetään 
pian ,nvo.. vanhaan Vuosaareen. 
Sääli, sillä hvvällä tanssijalla on 
oma koreograjialla varustettu 
hyvin harjoite Itu show, johon 
liittyy inusiikki ja vaatteet. 

Esirnerkkien kieli on sujuvaaja täysin 
käypää, mutta varustettu-partisiipin 
käyttö häiritsee. Kaikissa tapauksissa 
partisiippi onjälleen kätevämmin kor-
vattavissa olla-predikaattisella joka-
relatiivilauseella. Näin vähennetään 
myös adessiivin tiheää käyttöä. Myös 
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adjektiiviattribuuttia käyttäen saajois-
takin esimerkeistä ytimekkäämmät: 
(19) pietsosähköanturallisia, (20) sa-
ranallisen (21) rekisterikilvelliseen, 
(22) koirankuvallisia ja (23) koreogra-
finen. 

Tähän asti mainitsemissani esi-
merkeissä se, mikä on varustettu jo!-
lakin, on ollut konkreettinen eloton 
substantiivi (joulukinkku?). Mutta 
varustettu-partisiippi on esiintynyt 
myös ihmisistäjaeläimistäpuhuttaessa. 

Meidät suomalaiset on varmasti 
varustettu erilaisella ajatteluta - 
va/la kuin muutpohjoismaalaiset, 
joille roskaaminen ja paikkojen 
hävittäminen luonnossa on vie-
ras asia. 
Päin vastoin. koulutuksessa ja 
esimerkiksi valinnoissa erilaisiin 
erityistehtäviin olemme kiinnit-
täneet erityistä huo,niota siihen, 
millaisella asenteella ja luonteen - 
laadulla henkilö on varustettu. 
Hyvällä ,naulia varustettu eroot-
tinen nainen on alna saanut ka-
du/la käi'ellessään miehet tör-
mäilemään liikennernerkkeihin. 

Komeilla sarvilla varustettupeu-
ra oli jo loikkinut takaisin luon-
toon, eikä sitä saatu kiinni. 
Mutta odotan näkeväni lapioinja 
rautakangin varustettuja kadun-
kunnostajia viimeistään alkuvuo-
desta 2000, -- 

Esimerkeistä (25-27) voi kysyä, kuka 
on varustanut henkilöt näillä erilaisilla 
ominaisuuksilla. NS:ssä on muutama 
esimerkki täll aisista tapauksista. Niitä 
ci kommentoida muuten kuin antamal la 
hakasulkeissa attrihuuttinen vaihtoehto, 
esim. "Miellvttävällä ulkomuodohla 
v:ettu [->ulkomuodoltaan miellttävä] 
henkilö, hännählä v:ettu 1-> hän-
nälhinen] apinalaji". Myös PS mainit- 

see tämäntyyppisen käytön, jota sen 
mukaan käytetään leikkisesti, "Terä-
vii/lä älyllä v:ettu naisihminen". On 
vaikea kuvitella, että nämä sano-
malehtien asia-artikkeleistapoimimani 
virkkeet olisi kirjoitettu tai edes ajateltu 
leikkiseen sävyyn. Tällainen ihmisten 
ja eläinten varustelu tuntuu hyvin epä-
suomalaiselta, joten ilmaisut on muo-
kattava toiseen muotoon. Ainoastaan 
virkkeessä (28) varustajana toimii 
ihminen, mutta siitä huolimatta asian 
voi ilmaista partisiipitta. -- kadun-
kunnostajia, joihia on lapiotja rauta-
kan get 

Sitoa ja sidottu 
Myös sitoa-verbiäja sen passiivista 2. 
partisiippia sidottu esiintyy epäsuo-
malai sesti käytettynä silloin täl Iöin 
sanomalehtikielessä. Verbi on hyvin 
monimerkityksinen. Yleisimmin sitä 
käytettäneen, kun on kysejonkinlaisesta 
kiinnittämisestä tai yhdistärnisestä, 
usein jotakin välinettä käyttäen. Esi-
merkistössäni on vain yksi verbillinen 
esiintymä. 

-- arvioi, etteivät lasit hisää 
kokonaiskustannuksia, vaikka 
vilkkaina päivinä yksi työntekijä 
on sidottava pesukoneen ääreen. 

Lauseessa sitoa-verbi, vieläpä neses-
siivisesti käytettynä, antaa oudon miel-
teen. Ei kai kukaan konkreettisesti kim-
nitä tai yhdistä työntekijääjollakin pesu-
koneeseen. Tarkoituksena lienee sanoa, 
että yksi työntekijä hoitaa konetta. 

Partisiippisiakaan esiintymiä ci ole 
monta. Kaikki esimerkkini ovat peräi-
sin asia-artikkeleista. 

-- oli sidottu pyörätuohiin. 
Miksi invahidinpysäköintilupa on 
sidottu auton rekisterinumeroon? 
Miksi kaikki kivaja raikas tuntuu 
maail,nasta kadonneen, kaikki 
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tekemiset ja harrastukset ovat 
muotiin sidottuja. 
Lisäksi on perustettu määräai-
kaisia kahden prosentin maksi-
mikorkoon sidottuja tilejä nom 
yhdeksän miljardin arvosta. 
7vö on jatkuvan tarkkailun alais-
ta ja minuuttiaikatauluun si-
dottua. 
200 000 markan lisäksi urheili-
jat saavat aiempien vuosien ta-
paan tuloksiin sidotun Sampo-
bonuksen. 

Tämäntyyppisestä sidottu-partisiipin 
käytöstä kielenhuoltajat yleensä to-
teavat, että asia olisi sanottava toisin, 
ios ej todella tarkoitetajonkun sitomaa 
(esim. Itkonen). Usein partisiippi ehdo-
tetaan korvattavaksi sidoksissa-ad- 

verbjllä (esim. Leskinen, Ikola). Se 
sopiikin hyvin esimerkkejjijn (31-35). 
Esimerkjssä (30) on kyse henkilöstä, 
joka on pyörätuolipotilas tai tarvitsee 
pyörätuolia. 

Lopuksi 
Jo vuosikymmenien ajan kielenhuol-
taiat ovat arvostelleet passiivin 2. 
partisiipin epäsuomalaista ja virheel-
listä käyttöä. Melkeinpä kaikissa kie-
liopeissa ja -oppaissa annetaan sen 
käytöstä esimerkkejä ja tietenkin 
korjaus- ja parannusehdotuksia. Kuten 
nykykieliset esimerkkini näyttävät, tätä 
partisiipin muotoa ej ole kuitenkaan 
saatu kitketyksi kielenkäytöstämme. 
Varsinkin varustettu-partisjipin käyttö 
on yleistä sanomalehtikielessä. 
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Vaalisanoj a 
Koonnut 1-lannele Ennab 

blank valsedel tyhjä vaalilippu 
budröstning äänestys valtuutetun välityksellä 
ersättare sij ainen 
folkbokföring väestökirjanpito 
förhandsröstn ing ennakkoiänestys 
förstagångsväljare ensikertainen äänestäjä 
heltalsmetod kokonaislukumenetelrnä 
jämförelsetal vertausluku 
kandidat ehdokas 
kommunfullmäktige kunnanvaltuusto 
kommunfullmäktigval kunnanvaltuustovaalit 
kyrklig samfällighet kirkollinen yhteisö 
kyrkofullmäktige kirkkovaltuusto 
kyrkoval kirkollisvaalit 
landstingsfuJlmäktige maakäräj iivaltuusto 
landstingsfuHmäktigval maakäräj ävaltuustovaalit 
landstingsval maakäräjävaalit 
lantbrevbärare maalaiskirjeenkantaja 
mandat edustajanpaikka; toiniikausi 
mandatperiod toimikausi 
namnvalsedel nimivaalilippu 
nominera nimetä 
ogiltig mitätön, hylätty 
omval uusintavaalit 
partibeteckning puoluetunnus 
partiexpedition puoluetoimisto 
partimarkerad valsedel puoluevaalilippu 
personröst henkilöääni 
personröstning henkilövaalit 
poströst postiääni 
poströstning postiäänestys 
preliminär rösträkning alustava ääntenlaskenta 
riksdagsval valtiopäivävaalit 
Riksskatteverket Valtion verovirasto 
röstberättigad äänioikeutettu 
röstkort äänestyskortti 
röstlängd vaaliluettelo 
röstmottagare äänten vastaanottaja 
röstmottagningsställe äänten vastaanottopaikka 
rösträtt äänioikeus 
röstsammanräkning ääntenlaskenta 
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skärm äänestyssuoja 
slutlig sammanräkning lopullinen yhteenlasku 
spärr kynnys 
utjämningsmandat tasoituspaikka 
valbar vaalikelpoinen 
valdistrikt äänestysalue 
valforrättare vaalii' 
valkrets vaalipnri 
valkuvert vaalikuori 
vallokal vaalihuoneisto 
valmyndighet vaaliviranomainen 
vaiprognos vaaliennuste 
valprövningsnämnd vaalitarkastuslautakunta 
valrörelse vaalikampanja 
valsedel vaalilippu 
valstuga vaalimökki 
valurna vaaliuurna 
väljare valitsija, äänestäjä 

alustava ääntenlaskenta preliminär rösträkning 
edustajanpaikka mandat 
ehdokas kandidat 
ennakkoäänestys förhandsröstning 
ensikertainen äänestäjä förstagångsväljare 
henkilövaalit personröstning 
henkilöääni personröst 
hylätty ogiltig 
kirkkovaltuusto kyrkofullmäktige 
kirkollinen yhteisö kyrklig samfällighet 
kirkollisvaalit kyrkoval 
kokonaislukumenetelmä heltalsmetod 
kunnanvaltuusto kommunfullmäktige 
kunnanvaltuustovaalit kommunfullmäktigval 
kynnys spärr 
lopullinen yhteenlasku slutlig sammanräkning 
maakäräjävaalit landstingsval 
maakäräjävaltuusto landstingsfullmäktige 
maakäräjävaltuustovaalit landstingsfullmäktigval 
maalaiskirjeenkantaj a lantbrevbärare 
mitätön ogiltig 
nimetä nominera 
nimivaalilippu namnvalsedel 
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postiäänestys 
postiääni 
puoluetoimisto 
puoluetunnus 
puoluevaalilippu 
sijainen 
tasoituspaikka 
toimikausi 
tyhjä vaalilippu 
uusintavaalit 
vaaliennuste 
vaalihuoneisto 
vaalikampanja 
vaalikelpoinen 
vaal ikuori 
vaalilippu 
vaaliluettelo 
vaalimökki 
vaalipiin 
vaalitarkastuslautakunta 
vaali44t+1j1/2?!1fr7t 
vaaliuurna 
vaaliviranomainen 
valitsija 
Valtion verovirasto 
valtiopäivävaalit 
vertausluku 
väestökirj anpito 
äänestys valtuutetun välityksellä 
äänestysalue 
äänestyskortti 
äänestyssuoja 
äänestäjä 
äänioikeus 
äänioikeutettu 
äänten vastaanottaj a 
äänten vastaanottopaikka 
ääntenlaskenta 

poströstning 
poströst 
partiexpedition 
partibeteckning 
partimarkerad valsedel 
ersättare 
utjämningsmandat 
mandatperiod 
blank valsedel 
omval 
valprognos 
vallokal 
valrörelse 
valbar 
valkuvert 
valsedel 
röstlängd 
valstuga 
valkrets 
valprövningsnämnd 
valförrättare 
valurna 
valmyndighet 
väljare 
Riksskatteverket 
riksdagsval 
jämförelsetal 
folkbokföring 
budröstning 
valdistrikt 
röstkort 
skärm 
välj are 
rösträtt 
röstberättigad 
röstmottagare 
röstmottagningsställe 
röstsammanräkning 
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Nykyiset valtiopäiväpuolueet 
Sveriges Socialdemokratiska 

Arbetareparti (s) 
Moderata samlingspartiet (m) 
Centerpartiet (c) 
Folkpartiet liberalerna (fp) 
Vänsterpartiet (v) 
Miljöpartiet de gröna (mp) 
Kristdemokraterna (kd) 

Ruotsin sosiaalidemokraattj- 
nen työväenpuolue 

Maltillinen kokoomuspuolue 
Keskustapuolue 
Kansanpuolue Jiberaalit 
Vasemmistopuolue 
Ympäristöpuolue vihreät 
Kristillisdemokraatit 

Ruusuja, ruusuja... 

Eräs tarkkasilmäinen lukijamme löysi 
viime numerossa olleesta Pohjolan 
puiden ja pensaiden luettelosta paino-
virheen, jota meidän useat silmäpa-
rimme eivät olleet huomanneet. Väitim-
me, että hartsros olisi ihraruusu, mutta 
se on tietysti iharuusu. Harmittavia 
tuollaiset ylimääräiset kirj aimet! Iha-
rausun merkitys on suunnilleen ihana- 

ruusu ja tämä sopii tietysti paljon pa-
remmin ruusun yhteyteen kuin ruokata-
louteen viittaava sana ihra. 

Etymologinen sanakirja Suornen 
sanojen alkuperä tuntee iha-sanan ja 
antaa esimerkkejä siitä ja sen johdok-
sista. Nykykielessä sanaa iha ei käytetä. 

Toimitus 
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Kysymyksiä ja vastauksia 
Minulla on pari talviurheiluun liittyvää kysymystä. Naganon olympialaisissa 
pikaluistelijat käyttivät uudentyyppisiä luistimia. Luulen, että niitä sanottiin 
klaps-luistimiksi. Nimitys ej oikein kuulosta suomalaiselta. Mitä te sanotte 
siitä? 

Toinen minua kjinnostava laji on curling. Koska olen tutustunut siihen 
vain täällä Ruotsissa, en osaa suomenkjelistä term istöä. Saisinko teiltä apua? 

Klaps-luistimet ovat hollantilaisten keksintö ja niillä tehtiin maailmanen-
nätyksiäjo ennen olympialaisia. Terä on kiinni vain kengän kärkiosassa, minkä 
vuoksi luistimesta lähtee luistellessa lonksuttava ääni (siitä nimitys). Yksi suuri 
ero perinteiseen luistimeen nähden on, että luistelija ej voi nojata kärkeen 
lähtöasennossa. Ruotsin urheilutoimittajat käyttävät nimitystä klappskridsko. 
"Virallista" suomalajsta nimeä ej saamiemme tietojen mukaan ole vielä 
muotoutunut. 

Curling, joka tarkoittaa kierrettä, ofi Naganossa ensimmäistä kertaa varsi-
nainen olympialaji. Aikaisemmin se on ollut olympialaisissa vain näytöslajina. 
Curlingin ideana on, että kiveä (sten) liu'utetaan radalla (bana) kohti maalia, 
pesää (bo, hus). Tavoitteena on saada mahdollisimman monta omaa kiveä pesän 
keskipisteelle (tee). Joukkueessa on ensimmäinen heittäjä, ykkönen (etta), toinen 
heittäjä, kakkonen (tvåa), kolmas heittäjä, kolmonen (trea) ja neljäs heittäjä, 
nelonen (fyra), joka on joukkueen kapteeni (skip). Harjauksella (sopning) kiven 
voi saada monta metriä pidemmälle, mutta oman kiven vauhdittamiseen harjaa 
(kvast) saa käyttää vain tee-linjan (teelinje)japelilinjan (hogglinje) välillä. Muita 
linjoja ovat heittolinja (fotlinje), keskilinja (centrallinje) ja takalinja (baklinje). 
Toisenjoukkueen kiviä voi yrittää tönäistä poispoistoheitoillaja omiaan suojella 
suojaheitoilla. Heitto,joka ej ylitä pelilinjaa, on hylätty. Ottelussa on 8— 10 erää, 
päätä (omgång), joista lasketaan pisteitä. Voittaja voidaan joutua selvittämään 
jatkopäillä. 
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Aivoihin liittyvää sanastoa 
Koonnut Margaretha Terner 

abducens nervus abducens loitontajahermo 
accessorius nervus accessorius ii sähermo 
akvedukt aqueductus cerebi, aivonesteviemäri 

aqueductus mesencephali 
ammonshornpes hippocampi ammoninsarvi, Animonin sarvi 
ansiktsnerv, facialisnerv kasvohermo, naamahermo 

nervus facialis 
araknoidea, spindelvävshinna lukinkalvo, araknoidea 

arachnoidea 
bakhjärna rnetencephalon taka-aivot 
bakhorn cornu posterius takaraivolohkosarvi, takasarvi 
baksträngfuniculus posterior takajuoste 
balansnerv, jämviktsnerv, tasapainohermo 

vestibularnerv, nervus vestibularis 
basal ganglie, stamganglie tyvitumake 

ganglion basale 
centrala nervsystemet keskushermosto 

svsterna nervosum centrale 
centralfåra suicus centra lis keskiuurre 
cerebralnerv, hjärnnerv, kranialnerv aivohermo 

nervus cranialis, nervus encephalicus 
cerebrospinalvätska, likvor aivo-selkäydinneste, likvori 

liquor cerebmspinalis 
clivus clivus aivorinne 
epiduralrummet epiduraaiti1a 

spatium epidu ra le, ca vitas epiduralis 
epifys, tallkottkörtel, övre hjärn- käpylisäke, käpyrauhanen, epifyysi 

bihanget 
epiphvsis, corpus pineale, 
glandula pinealis 

fjärde hjärnventrikeln neljäs aivokarnmio 
ventriculus quartus cerebri 

flocculus flocculus pikkuaivountuva 
fornix fornix cerebri aivokaari 
framhjärna prosencephalon etuaivot 
framhorn cornu anterius etusarvi 
framsträngfuniculus anterior etujuoste 
frontallob, panniob lobusfrontalis otsalohko, frontaalilohko 
främre hjärnartären etumainen aivovaltimo 

arteria cerebri anterior 
fyrhögarna corpora quadrigeniina nelikukkulat 
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fyrhögsarm brachium colliculi nelikukkulavarsi 
fyrhögspiatta nelikukkulalevy 

lamina tectalis, lamina tecti 
förlängda märgen medulla ohlon gata ydinjatke 
gliacell gliocytus gliasolu 
grå substans harmaa aine, harmaa-aine 

substantia grisea, substantia cinerea 
hemisfär, hjärnhalva hemisphaerium aivopuolisko, hemisfääri 
hippocampus hippocampus aivoturso, hippokampus 
hjärna encephalon aivot 
hjärnartär arteria cerebri aivovaltimo 
hjärnbalk aivokurkiainen 

corpus callosum, commisura magna 
hjärnbark, kortex cortex cerebri (iso)aivokuori, korteksi 
hjärnbrygga pons aivosilta 
hjärncell aivosolu 
hjärnhalva, (hjärn)hemisfär (iso)aivopuolisko 

hemisphaerium cerebrale, 
hemisphaerium cerebri 

hjärnhinna men mx; mater aivokalvo 
hj ärnkammare, hjärnventrikel aivokammio 

ventriculus encephali, 
ventriculus cerebri 

hjärnlob, bb lohus cerebralis (iso)aivolohko 
hjärnnerv, kranialnerv, cerebralnerv aivohermo 

nervus cranialis, nervus encephalicus 
hjärnsand, acervulus aivohiekka 

acervulus cerebri, corpora arenacea 
hjärnsinus sinus durae matris kovakalvon veriviemäri 
hjärnskänkel crus cerebri isoaivovarren etuosa 
hjärnskära ftilx cerebralis, faix cerebri (iso)aivosirppi 
hjärnstam truncus encephali, truncus aivorunko 

encephalicus 
hjärnstjälk pedunculus cerebri (iso)aivovarsi 
hjärnsubstans aivoaine 
hjärnventrikel, hjärnkammare aivokammio 

ventriculus encephali, 
i'entriculus cerebri 

hjärnvindling, vindling gyrus (iso)aivopoimu 
hjässlob, parietallob päälakibohko, parietaalibohko 

lohus parietalis 
hypofys, undre hjärnbihanget aivolisäke, hypofyysi 

hvpophysis cerebri, glandula 
pituitaria 

hypogbossus nervus hvpoglossus kielen liikehermo 
hypotalamus hypothalamus hypotalamus 
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hårda hjärnhinnan dura mater kovakalvo 
hörselnerv nervus cochlea ris kuulohermo 
inre kapseln capsula interna sisäkotelo 
jämvikts- och hörselnerv kuulo-tasapainohermo, tasapaino- 

nervus vestibulocochlearis kuulohermo 
jämviktsnerv, balansnerv, tasapainohermo 

vestibularnerv nervus vestibularis 
kortex, hjärnbark cortex cerebri (iso)aivokuori, korteksi 
kranialnerv, hjärnnerv, cerebralnerv aivohermo 

nervus cranialis, nervus encephalicus 
lateralfåra sulcus lateralis sivu-uurre 
lateralventrikel, sidoventrikel sivukammio 

ventriculus lateralis 
leptomeningerna leptomenin ges leptomeningit 
likvor, cerebrospinalvätska likvori, aivo-selkäydinneste 

liquor cerebrospinalis 
lillhjärna, lilla hjärnan cerebellum pikkuaivot 
liulhjärns-ryggmärgscistern pikkuaivo-selkäydinsammio 

ciste rna cerebellomedullaris 
lillhjärnshemisfär pikkuaivopuolisko 

hemisphaerium cerebelli 
lillhjärnsmask vermis cerebelli (pikku)aivomato 
lillhjärnsskänkel, Iillhjärnsstjälk pikkuaivovarsi 

pedunculus cerebellaris 
lillhjärnsskärafalx cerebelli pikkuaivosirppi 
lillhjärnsstjälk, lillhjärnsskänkel pikkuaivovarsi 

pedunculus cerebella ris 
lillhjärnstält tentorium cerebelli aivoteltta 
linskärna nucleus lentiformis linssitumake 
bb, hjärnbob lobus cerebralis (iso)aivolohko 
luktbana tractus olfactorius haj ujuostevana 
lukthjärna rhinencephalon hajuaivot 
luktnerv nervus olfactorius hajuhermo 
mandelkärna corpus amygdaloideum mantelitumake 
mellanhjärna diencephalon väliaivot 
mitthjärna mesencephalon keskiaivot 
mjuka hjärnhinnan pia mater pehmeäkalvo 
nackbob, occipitalbob lobus occipitalis takaraivolohko, oksipitaalilohko 
nedre kullen colliculus inferior alakukkula 
nervus glossopharyngeus kieli-kitahermo 

nervus glossopharyngeus 
neurokranium neurocranium aivokoppa 
occipitalbob, nackbob lobus occipitalis oksipitaalibohko, takaraivobohko 
okubomotorisk nerv silmän liikehermo 

nervus oculomotorius 
pannbob, frontalbob lobusfrontalis otsalohko, frontaalilohko 
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pannlobens mellersta vindling 
gyrus frontalis medius 

pannlobens nedre vindling 
gyrusfrontalis inferior 

pannlobens övre vindling 
gyrus fronta lis superior 

parietallob, hjässlob lobus parietalis 
rutgrop fossa rhomboidea 
ruthjärna, rombencefalon 

rhombencephalon 
ryggmärgshinna meninx, mater 
röda kärnan nucleus ruber 
sidohorn cornu laterale 
sidosträng funiculus lateralis 
sidoventrikel, lateralventrikel 

ventriculus lateralis 
spindelvävshinna, araknoidea 

arachnoidea 
stora hjärnskäranfalx cerebri 
storhjärna, stora hjärnan cerebrum 
storhjärnshemisfar, hjärnhemisfär 

hem isphaerium cerebrale, 
hemisphaerium cerebri 

striatum corpus striatum 
subaraknoidalrummet 

cavum subarachnoidale 
subduralrummet spatium subdurale 
svanskärna nucleus caudatus 
svarta substansen substantia nigra 
synnerv nervus opticus 
talamus thalamus 
tallkottkörtel, epifys, övre hjärn-

bihanget corpus pineale, epiphysis, 
glandula pineale 

temporalhorn cornu temporale 
temporallob, tinninglob 

lobus temporalis 
tredje hjärnventrikeln 

ventriculus tertius cerebri 
trillingnerv, trigeminus 

nervus trigeminus 
undre hjärnbihanget, hypofys 

hypophysis, glandula pituitaria 
vagusnerv nervus vagus 
vestibularnerv, balansnerv, 

jämviktsnerv nervus vestibularis  

keskimmäinen otsalohkopoimu 

afin otsalohkopoimu 

ylin otsalohkopoimu 

päälakilohko, parietaalilohko 
ruutukuoppa 
ruutuaivot 

selkäydinkalvo 
punatumake 
sivusarvi 
sivujuoste 
sivukammio 

lukinkalvo, araknoidea 

(iso)aivosirppi 
(iso)aivot 
(iso)aivopuolisko 

aivojuovio 
lukinkalvonontelo, 
subaraknoidaalitila 
subduraalitila, kovakalvon alusrako 
häntätumake 
mustatumake 
näköhermo 
talamus 
käpylisäke, käpyrauhanen, epifyysi 

ohimolohkosarvi 
temporaalilohko, ohimolohko 

kolmas aivokammio 

kolmoishermo 

aivolisäke, hypofyysi 

kiertäjähermo 
tasapainohermo 
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vindling, hjärnvindling gvrus 
vinkelvindling gyrus angularis 
vit substans substantia alba 
övre hjärnbihanget, tallkottkörtel, 

epifys epiphysis, corpus pineale, 
glandula pinealis 

övre kullen colliculus superior  

(iso)aivopoimu 
kulmapoimu 
valkea aine, valkoaine 
käpylisäke, käpyrauhanen, epifyysi 

yläkukkula 

aivo-selkäydinneste 
aivoaine 
aivohermo 
aivohiekka 
aivojuovio 
aivokaari 
aivokal vo 
aivokammio 
aivokoppa 
aivokuori 
aivokurkiainen 
aivolisäke 
aivolohko 
aivomato 
aivonesteviemäri 
aivopoimu 
aivopuolisko 
aivorinne 
aivorunko 
aivosilta 
aivosirppi 
aivoso 1 u 
aivot 
aivoteltta 
aivoturso 
aivovaltimo 
aivovarsi 
alakukkula 
alin otsalohkopoimu 
ammoninsarvi, Ammonin sarvi 
araknoidea 
epiduraalitila 
epifyysi 
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cerebrospinalvätska, likvor 
hjärnsubstans 
cerebralnerv, hj ärnnerv, kranialnerv 
hjärnsand, acervulus 
striatum 
fomix 
hj ärnhinna 
hjärnkammare, hjämventrikel 
neurokranium 
hjärnbark, kortex 
hjärnbalk 
hypofys, undre hjärnbihanget 
hjärniob, bb 
lillhjärnsmask 
akvedukt 
vindling, hjärnvindling 
hemisfär, hjärnhalva 
clivus 
hj ärn stam 
hj ärnbrygga 
hjärnskära, stora hjärnskäran 
hjärncell 
hjärna 
lillhjärnstält 
hippocampus 
hjärnartär 
hjämstjälk 
nedre kullen 
pannlobens nedre vindling 
ammonshorn 
araknoidea, spindelvävshinna 
epiduralrummet 
epifys, tallkottkörtel, 

övre hjärnbihanget 



etuaivot framhjärna 
etujuoste framsträng 
etumainen aivovaltimo främre hjärnartären 
etusarvi framhorn 
frontaalilohko frontallob, panniob 
gliasolu gliacell 
hajuaivot Iukthjärna 
hajuhermo luktnerv 
hajujuostevana luktbana 
harmaa-aine, harmaa aine grå substans 
hemisfääri hemisfär, hjärnhalva 
hippokampus hippocampus 
hypofyysi hypofys, undrehjärnbihanget 
hypotalamus hypotalamus 
häntätumake svanskärna 
isoaivokuori hjärnbark, kortex 
isoaivolohko hjärniob, bb 
isoaivopoimu vindling, hjärnvindling 
isoaivopuolisko hjärnhalva, (hjärn)hemisfär, 

storhjärnshemisfär 
isoaivosirppi hjärnskära, stora hjärnskäran 
isoaivot storhjärna, stora hjärnan 
isoaivovarren etuosa hjärnskänkel 
isoaivovarsi hjärnstjälk 
kasvohermo ansiktsnerv, facialisnerv 
keskiaivot mitthjärna 
keskimmäinen otsalohkopoimu panniobens mellersta vindling 
keskiuurre centralfåra 
keskushermosto centrala nervsystemet 
kielen liikehermo hypoglossus 
kieli-kitahermo nervus gbossopharyngeus 
kiertäjähermo vagusnerv 
kolmas aivokammio tredje hjärnventrikeln 
kolmoishermo trilbingnerv, trigeminus 
korteksi hj ärnbark, kortex 
kovakalvo hårda hjärnhinnan 
kovakalvon alusrako subduralrummet 
kovakalvon veriviemäri hjärnsinus 
kulmapoimu vinkelvindling 
kuulo-tasapainohermo jämvikts- och hörselnerv 
kuubohermo hörselnerv 
käpybisäke epifys, tallkottkörtel, övre 

hjärnbihanget 
käpyrauhanen epifys, tallkottkörtel, övre 

hj ärnbihanget 
leptomeningit leptomeningerna 
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likvori likvor, cerebrospinalvätska 
linssitumake linskärna 
lisähermo accessorius 
loitontajahermo abducens 
lukinkalvo araknoidea, spindelvävshinna 
lukinkalvonontelo subaraknoidalrummet 
mantelitumake mandelkärna 
mustatumake svarta substansen 
naamahermo ansiktsnerv, facialisnerv 
nelikukkulalevy fyrhögsplatta 
nelikukkulat fyrhögarna 
nelikukkulavarsi fyrhögsarm 
neljäs aivokammio fjärde hjärnventrikeln 
näköhermo synnerv 
ohimolohko tinninglob, temporallob 
ohimolohkosarvi temporalhorn 
oksipitaalilohko occipitallob, nacklob 
otsalohko pannlob, frontallob 
parietaalilohko parietallob, hjässlob 
pehmeäkalvo mjuka hjärnhinnan 
pikkuaivo-selkäydinsammio lillhjärns-ryggmärgscistern 
pikkuaivomato lillhjärnsmask 
pikkuaivopuolisko lillhjärnshemisfär 
pikkuaivosirppi lillhjärnsskära 
pikkuaivot lillhjärna, lilla hjärnan 
pikkuaivountuva flocculus 
pikkuaivovarsi lillhjärnsskänkel, lillhjärnsstjälk 
punatumake röda kärnan 
päälakilohko hjässlob, parietallob 
ruutuaivot ruthj ärna, rombencefalon 
ruutukuoppa rutgrop 
selkäydinkalvo ryggmärgshinna 
silmän liikehermo okulomotorisk nerv 
sisäkotelo inre kapseln 
sivu-uurre lateralfåra 
sivujuoste sidosträng 
sivukammio lateralventrikel, sidoventrikel 
sivusarvi sidohorn 
subaraknoidaalitila subaraknoidalrummet 
subduraalitila subduralrummet 
taka-aivot bakhjärna 
takajuoste baksträng 
takaraivolohko nacklob, occipitallob 
takaraivolohkosarvi bakhorn 
takasarvi bakhorn 
talamus talamus 
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tasapaino-kuulohermo 	 j ämvikts- och hörselnerv 
tasapainohermo 	 balansnerv, j ämviktsnerv, 

temporaalilohko 
tyvitumake 
valkea aine 
valkoaine 
väliaivot 
ydinjatke 
ylin otsalohkopoimu 
yläkukkula 

vestibularnerv 
temporallob, tinninglob 
basal ganglie, stamganglie 
vit substans 
vit substans 
mellanhjärna 
förlängda märgen 
panniobens övre vindling 
övre kullen 
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Utrikes namnbok ilmestynyt 
Paula Ehrnebo 

Vajaat viisi vuotta sitten kirjoitin 
Kieliviestissä, että uudistettu Utrikes 
namnbok oli ilmestynyt. Silloin oh 
kyseessä neljäs painos. Nyt kirjasta on 
ilmestynyt viides painos ja kirja on 
uudistettu perusteelhisesti - vaikka 
perusrunko tietysti on sama kuin en-
nenkin. 

Utrikes namnbok -hanke sai alkunsa 
1 980-luvun alussa Ruotsin ulkoasiain-
ministeriön käännösosastossa, josta 
alettiin useamminja useammin tiedus-
tella valtion viranomaisten ja laitosten 
nimien vastineita muilla kielillä. 

Kuten aikaisemmissakin painok-
sissa kirjassa on luettelo valtion keskei-
sistä viranomaisista ja laitoksista sekä 
muista Ruotsin yhteiskunnan tärkeistä 
elimistä. Siinä on myös erillinen osa, 
joka sisältää tavalliset valtionhahlin-
nossa käytettävät tittehit. Hakusanan 
jäljessäannetaan vastineetkuudellakie-
lellä: englanniksi, saksaksi, ranskaksi, 
espanjaksi, suomeksi ja venäjäksi. 
Venäjä on mukana ensimmäistä kertaa. 

Uutta kirjassa ovat venäjän kielen 
lisäksi EU-ja EY-elinten nirnet, muuta-
mat EU:ssa yleisesti käytettävät tittehit 
jaYK:n Terminology Bulletinista peräi-
sin oleva maiden luettelo. 

Kirjaa oli jo ennätetty kaivata, sillä 
viime painoksesta kuluneiden viiden 
vuoden aikana on valtion viranomais-
ten ja laitosten nimissä ennättänyt 
tapahtua paljon. Uusista hakusanoista 
voidaan mainita esimerkiksi Nämnden 
för offentlig upphandlingjaSametinget. 
Hyvin moni viranomainenja laitos on  

saanut uuden toimenkuvan ja samalla 
uuden nimen. Niinpä entinen Arbets-
livscentru,n on nykyisin Rådet för 
arbetslivsforskning, B rottsskadenämn - 
den puolestaanBrottsoffermyndigheten, 
Glesbygdsmyndigheten on muuttunut 
virastoksi nimeltä Glesbygdsverket ja 
Transpor.iforskningsberedningen on nyt 
Statens institutförkommunikationsana-
lys. 

Kirjan viime painoksen ilmestymi-
sen jälkeen Ruotsi on myös hiittynyt 
EU:hun, mikätietenkin vaikuttaatermi-
nologiatarpeeseen. On perustettu uusia 
viranomaisia kuten mm. Nämnden för 
Europeiska unionen, Rådet för forsk-
nings- och utvecklingssamarbete mel-
lan Sverige och EU ja Svenska EU-
programkontoret för utbildning och 
kompetensutveckling. 

Koska kirja kuitenkin on ensisijai-
sesti tarkoitettu muiden kuin EU-vir-
kailijoiden tarpeisiin, EU:n elimistäja 
titteleistä on otettu mukaan vain se!-
laiset, jotka ovat hyvin yleisiä tavahhi-
sessa kielenkäytössä, siis kaikkein kes-
keisimmät. 

Utrikes namnbok -teoksesta on 
hyötyä mitä moninaisimmissa yhteyk-
sissä. Se on jopa välttämätön ruotsin-
suomalaisten ym. kieliryhmien kaksi-
kielisyyden vaalimisessa. Painos on 
pieni,joten kirjakannattaahankkiaheti. 

Kirjan voi tilata osoitteesta: 
Fritzes Kundtjänst, 10647 Stockholm. 
Tilausfaksi: 08-69091 91. 
Puhelin: 08-690 9190. 
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Kortfattat om innehållet 

s. 	3-6 Specialforskaren Sirkka Paikkala, chef för namnvårdsenheten vid 
Forskningscentralen för de inhemska språken, skriver om de nya 
landskaps- och länsnamnen i Finland. Sedan 1997 är Finland indelad 
i 20 landskap och 6 län. Aven de officiella svenska namnen ges i 
artikeln. 

s. 	7-10 Frilansskribenten Marja Räihä, som skriver i sverigefinska tidningar 
och är aktiv i sverigefinskt organisationsliv, granskar i sin artikel fil. dr 
Erkki Vallenius avhandling om sverigefinnarna i skönlitteraturen. 1 
svensk översättning heter avhandlingen Folkhemmets snyltgäster. 

s. 10-14 Fil, dr Tuija Määttä skriver om den passiva användningen av perfekt-
particip. Hon granskar närmare användningen av participerna varustettu 
och sidottu i tidningsspråket. 

s. 15-17 En svensk-finsk valordlista sammanställd av Hannele Ennab. 

S. 	19 Frågor och svar 

s. 20-27 En svensk-finsk lista över hjärnans anatomi sammanställd av Marga-
retha Terner. Det är den sjuttonde i en serie ordlistor över medicinsk 
terminologi i Kieliviesti. 

s. 	28 Paula Ehrnebo anmäler femte upplagan av Utrikes Namnbok som kom 
ut i maj. 
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