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S-rOCKHOUN uN!vERsLTEr 

Kielenhuolto ja kotimaiset kielet 
Leena Huss 

Fil. tohtori Leena Huss toimii tutkijana Upsalan yliopistossaja hän 
on Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan varapuheenjohtaja. 

Vuosi 2000 on Ruotsissa alkanut 
suurten kielipoliittisten rnuutosten mer-
keissä. Ruotsin valtio on ensimmäistä 
kertaa tunnustanut virallisesti viiden 
kansallisen vähemmistön ja vähem-
mistökielen2  olemassaolon, ja kolme 
näistä kielistä, suomi, meänkieli ja 
saame, ovat saaneet tietynasteisen viral-
lisen kielen aseman eräissä Pohjois-
Ruotsin kunnissa. Näitä kieliä voi nyt 
käyttää virastoissa asioitaessa ja niitä 
on luvattu vahvistaa muullakin tavoin. 
On jännittävää nähdä, miten kunnat 
vastaavat tämän täysin uuden kieli-
poliittisen tilanteen asettamiin haas-
teisiin. Jällivaaranja Kiirunan kuntien 
osalta tilanne on vaativin, koska niistä 
on nyt tullut nelikielisiä: viranomais-
ten on tarjottava palveluja suomen, 
saarnen. meän ja ruotsin kielellä! 
Haaparanta, Pajala ja Overtorneå ovat 
kolmikielisiä (meänkieli, suomi ja 
ruotsi)jaArjeplogja Jokkmokk kaksi-
kielisiä (saame ja ruotsi). 

1990-luvun alussa tuskin kukaan 
olisi vielä osannut odottaa mitään 
tällaista. Kielipoliittinen täyskäännös 
oli Iähinnä Ruotsin EU-jäsenyyden ja 
vähemmistöjen oman aktiivisuuden 
ansiota. Suomen kielen osalta sekään 
tuskin ohisi vielä riittänyt ilman Suo-
men puolelta saatua lisätukea. On hyvä, 
että jonkinlainen tasapaino on nyt 
saavutettu, kun kummassakin maassa 
on tunnustettu, että naapurimaan pää- 

kielehlä on myös pitkät historialhiset 
juuret omassa maassa. Muissasuhteissa 
ruotsinsuomen ja suomenruotsin tilan-
teet ovatkin sitten hyvin erilaiset, ja 
meidän ruotsinsuomalaisten on panos-
tettava entistä enemmän oman kielem-
me tilanteen parantamiseen. Uusi vä-
hemmistöasema antaa siihen aikai-
sempaa paremmat mahdollisuudet. 

On mielenkiintoinen yhteensattu-
rna, että keskustelua vähemmistökielis-
tä on käyty samoihin aikoihin, kun 
kysymys ruotsin kielen tulevaisuudes-
ta kansainvälistymisen ja englannin 
kielen puristuksessa on nostettu esille 
lehtien palstoilla ja kielitieteellisissä 
konferensseissa. Huoli englannin kielen 
statuksen liialhisesta noususta on yleis-
eurooppalainen ja jopa globaahi ilmiö, 
mutta Ruotsissa vähemmistökielistä 
käyty keskustelu on välillä tuntunut 
antavan sille lisää pontta. "Minoritets-
språken i alla ära, men vad händer med 
det svenska språket?" kirjoittaa Tore 
Persson Skolvärlden-lehdessä (helmi-
kuu 1998). "Onko oikein, että Ruotsissa 
on viralhisia vähemmistökieliä, mutta 
ruotsilla on virahhinen asema vain 
Suomessa, kirjoittavat Margareta West-
man ja Ulf Teleman Svenska Dag-
bladetissa (19.7.1999). Onkin totta, että 
Ruotsissa ei ruotsin kielellä ole tähän 
mennessä ollut minkäänlaista lakisää-
teistä viralhisen kielen statusta, ja Ruot-
sin kielilautakunnan kiehipohiittisessa 

1JuutaIaet, romanit, ruotsinsuomalaiset, saamelaiset ja tornionlaaksolaiset. 
2 Jiddd, meänkieli, romani (kaikkine varieteetteineen), saame (kaikkine varieteetteineen) 

ja suomi. 
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ohjelmassa vuodelta 1998 ehdotetaan-
kitt, että ruotsin kielelle olisi annettava 
virallisen "pääkielen" aserna Ruot-
sissa3 . Ohjelmassa ehdotetaan myös 
erilaisia käytännön toimia ruotsin kie-
len vahvistamiseksi ja painotetaan 
äidinkielen suurtamerkitystä ihmiselle. 

Vähemmistökielen puhujasta voi 
tuntua rnerkilliseltä, että enemmis-
tökieliset tuntevat kielensä uhatuksi ja 
alkavat puhua siitä samaan tapaan ja 
samoja argumentteja käyttäen kuin 
vähemmistöt vaatiessaan ornakielistä 
opetustaja muita kielellisiä oikeuksia. 
Toisaalta on täysin ymmärrettävää, että 
minkä tahansa kielen puhujat huo-
lestuvat, jos oman kielen asema alkaa 
tuntua uhatulta. Onnellisinta olisi, jos 
mielenkiinto kielikysymyksiin kasvai-
si nyt myönteisessä mielessä ja Iisäisi 
ymrnärtämystä myös pieniä kieliä ja 
niiden puhujia kohtaan. Oman äidin-
kielen kehittätninen ja huoltaminen, 
äidinkielisen opetuksen turvaaminen 
lapsille ym. oman kielen tukeminen 
ovat tärkeitä sekä enemmistöille että 
vähemmistöille ja ihanteellisinta olisi 
tietysti. jos eri ryhmät voisivat ainakin 
osittain toimia yhdessä näiden yhteisten 
päämäärien saavuttamiseksi. 

Esimerkiksi kielensuunnittelun ja 
-huollon alalla enemmistön ja kansal-
listen vähemmistöjen välinen yhteis- 

toiminta tuntuisi hyvin luonnolliselta. 
Ruotsirisuomalaisen kielilautakunnan 
ja Ruotsin kielilautakunnan välisellä 
yhteistyöllä onjo pitkät perinteet, sillä 
lautakunnat ovat koko Ruotsinsuoma-
laisen kielilautakunnan 25-vuotisen 
historian ajan pitäneet tiiviisti yhteyttä 
kielenhuoltoasioissa, toimineet samois-
sa tiloissa ja jopa hankkineet yhteisesti 
teknisiä laitteita. Tätä yhteistyötä voisi 
nyt Iähteä laajentamaan muitten viral-
listen vähemmistökielten suuntaan niin, 
että lopuksi päästäisiin Suornen mallin 
mukaiseen "Ruotsin kotirnaisten kiel-
ten tutkimuskeskukseen". Se vaatisi 
tietysti huolellista suunnittelua sekä 
kieliryhmien sisällä että niiden välillä, 
mutta toteutuessaan se saattaisi olla 
kaikkien kannalta hyvinkin edullinen 
ratkaisu. Kielenhuollon kysymykset 
ovat monin tavoin yhteisiä kaikille 
ryhmille ja kielirajat ylittävä toiminta 
hyödyttäisi varmasti sekä vähem-
mistökieliä että ruotsia. Yhteisen ide-
lenhuolto- ja tutkimuslaitoksen perus-
taminen olisi luonnollinen jatke tänä 
vuonna alkaneelle uudelle kielipoliit-
tiselle suuntaukselle. Se olisi myös 
konkreettinen osoitus siitä, että vasta 
tunnustettuja kansallisia vähemmis-
tökieliä todella pidetään osana Ruotsin 
kulttuuriperintöä. 

3 Ohjelmaehdotus on Ruotsin kielilautakunnan verkkosivulla osoitteessa 
www.spraknamnden.se. 

Lähteet: 
Persson, Tore: "Minoriteter i all ära men vad händer med det svenska språket?" Skol-
världen n:o 3, helmikuu 1998. 
Westman, Margareta & Teleman, Ulf 1999: "Svenska språkets ställning bör lagfästas." 
Svenska Dagbladet 19.7.1999. 
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Ruotsin akatemia 
on päättänyt tukea Ruotsinsuomalaista kielilautakuntaa 
antamalla lautakunnalle toistaiseksi vuosittain 100 000 
kruunua Kieliviestin j ulkaisemiseen ja kehittämiseen. 

Ruotsinsuomalainen kielilautakunta on erittäin iloinen 
tästä päätöksestä. Se osoittaa, että kielilautakunnan työtä 
arvostetaan myös ruotsinsuomalaisten omien yhteisöjen 
ulkopuolella. 

Puhetyöläisen arkea 
Abrakadabraa ja akrobatiaa 
Leena Kai iunei'a 

Toiinittaja Leena Koivuneva on Ruotsinsuomalaisen 
Toiinittajayhdistyksen edustaja Ruotsinsuoinalaisessa 
kielilautakunnassa. 

"Puhettaja musiikkia sopivasti rytmitet-
tynä". Tässä tiivistettynä suomenkieli-
sen ohjelrnatarjonnan nykysävel Ruot-
sin Radiossa. Säveltä ryydittää jokai-
sel le lähetykselle räätälöity formaatti. 

Lyhykäisyydessään tämä merkitsee 
sitä, että lähetyksissä on ns. juttu-
paikkojaja lomassa musiikkia. Kaava 
menee näin: levy,juttu, levy,juttu, levy 
jne. Juttujen pituudet vaihtelevat. Arki-
päivisin kestot ovat 3-7 minuuttia, ihan-
nepituus on 4 min 30 sek. Uutiset ovat 
erikseen. 

Entisajan puheohjelmat eivät enää 
kuulu arkipäivän formaattiin, eivät 
liioin dokumentittai kuulokuvat. Mutta 
suomalainen iskelmämusi ikki saa tilaa, 
sillä "siitähän ihmiset pitävät". 

Me puhetyöläi set käymme analogis-
ten lähetysten tekemisen ohella ra- 

diokoulua. Olemme käyneet sitäjo pan-
sen vuotta. Me valmistaudumme otta-
maan uuden digitaaliajan haasteet 
vastaan. Silloinja kun (?) se aika koittaa, 
meillä on kaikki valmiudet, olemme 
täysiä tekijöitä. 

Digitaalinen lähetystekniikka on jo 
olemassa, me tuotamrne sen puitteissa 
puhetta ja musiikkia sopivasti rytmi-
tettynä hyvän niatkaa toistakymmentä 
tuntia päivässä. Ainoa mutta matkassa 
on, että meillä ej ole kuuntelijoita. Se 
taas johtuu siitä, että markkinoilla ej 
ole sopuhintaisia DAB-vastaanottimia, 
joita tarvitaan lähetysten kuulemiseen. 
Silti lähetyksiä tehdään ihan vaka-
vissaan. Päivästä, viikosta, kuukaudesta 
ja - nyt jo vuodesta - toiseen. 

Radiokoulussa ketään ej jätetä 
luokalle, vaan osaanlista voi erehdyksen 
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ja oppimisen kautta viilata näiltä nä-
kymiltä loputtomiin. Koska kuunteli-
joita ej ole, ej kukaan voi myöskään 
valittaa ohjelmistapuolueettomuuttaja 
tasapuolisuutta valvovalle lautakun-
nalle. 

Ruotsin Radion johto on ilmoittanut, 
että suomenkielisen radiotoiminnan 
tulevaisuus on digitaalisissa lähetyk-
sissä. Analogisilla radiotaajuksilla ej 
näet ole lisätilaa suomenkielisen ohjel-
matarjonnan kasvattamiseen. Siispä 
jatkamme radiokoulussa ja pyrimme 
olemaan mallioppilaita. 

Racliokoulun ohella harjoittelemme 
myös käyttöinsinöörin taitoja. Yri-
tämme siinäkin koulussa erehdyksenja 
oppimisen kautta kytkeä suomenkieli-
set lähetykset kuulumaan sekä val-
takunnallisesti että alueellisesti. 

Kytkentäjärjestelmä on teknisen 
asiantuntemuksen mukaan Ruotsin 
Radion monimutkaisin. Kielenkäyttö 
kulkee tähän tapaan: 2 mega 1,2 mega 
2, DC, Oset, avg 2, DSQ, Luulaja, 
Kiiruna, Jönköping, Tukholma. 

Jos tämä kuulostaa abrakadabralta 
lukijan korvissa, niin samalta se kuu-
lostaakytkevän toimittajankin korvissa. 
Mutta viisaammat sanovat, että itse 
asiassa kaikki on kovin yksinkertaista. 

Toimittajalta vaaditaan nykyaikana 
moninaisia taitoja. Jos hallitset ne, kuu-
lut kehityksen kärkijoukkoihin, tietävät 
maan viisaat. Jos et, voit vaihtaa alaa. 

Mutta mihin jäi sisältö? Onko se 
survoutunut kossuvissyhumpan jal-
koihin vai hukkunut teknisen lähetys-
pöydän vipujen ja vempainten hallin-
taan mallia vipu ylös toinen alas, pöydän 
näppylät oikeaan asentoon ja ethän vaan 
unohtanut testata omaa tai vierasta 
mikkiä, soittaa kytkentäkeskukseen, 
kuunnella tunnarin aikana, että lähetys 
varmasti menee ulos siellä missä pi-
tääkin? 

Entä miten ja koska teet juttusi, 
hankit tarvittavat taustat, yrität tulkita 
poliitikkojen ja päättäjien kapulakieltä 
selkokielelleja löydät retoriikan seka-
sotkusta mahdollisen ytimen? Mitenja 
koska vaivaat päättäjiä vähemmistö-
asioissa tai kaivat esille ruotsinsuoma-
laisen uutisen (uutistoimistot eivät sitä 
puolestasi tee)? Tai valvot myös vä-
hemmistön edunvalvojia? Ja jos olet 
joskus onnistunutkin muilta kiireiltäsi 
tekernään vähemmistöjournalistin työ-
tä, niin puristapas kiltistijälki formaatin 
määrittämiin kapisiin minuutteihin. 

Jos vielä tämän lisäksi satut olemaan 
maakuntatoimittaja "någonstans i 
Sverige", olet aika ypö. Vastaat tunnin 
lähetyksestä, haalitjutut, valitsetmusii-
km, hoidat tekniikan lätyn vääntöineen 
kaikkineen ja suoriudut vielä vähem-
mistötoirnittajan roolin edellyttämästä 
kaivuutyöstäkin. Siihen tarvitaan akro-
batiaa. 

Kutkuttaako? 
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Sanojen tyyliarvojen ongelmista 
Tyyli se on tyylittömyyskin 
Kristiina Ruuti 

Ruotsin kirkon Ankkuri-lehden toimittaja, Ruotsinsuo,nalaisen 
kielilautakunnan jäsen Kristiina Ruuti kirjoittaa lautakunnan 
tämänvuotisesta kielenhuoltoseminaarista. 

Pitääkö sanat arvottaa arkisiksi, yleis-
kieleen kuuluviksi, vai ylätyylisiksi? 
Asiasta voi olla tietysti montaa mieltä, 
mutta tarpeen merkintä on ainakin si Ile, 
joka käyttää suomea vieraana kielenä. 
Syytäolisi ehkä myös tekstintekijöiden 
tarkistaa, milloin lennokas sanavalinta 
onkin oikea mahalasku. 

Sanakirjassa sanojen perässä voi olla 
merkintä "arkikieltä" tms. Joskus kes-
kustellaankin siitä, onko oikein merkitä 
sanoja näin ja kahlita ihmisten kie-
lenkäyttöä. 

Arkielellä on huono kaiku. Eng-
lanniksi se on informell— epävirallinen 
—ja saajo neutraalimman sisällön. Si!-
ti on tärkeäa muistaa, etteivät merkinnät 
arvota sanoja huonoiksi tai hyviksi, 
vaan luokittelevat ne virallisiksi tai epä-
virallisiksi. Myös ihmisten käsitykset 
arkikielestä vaihtelevat varsin paljon. 
Sanakirjamerkintä on tilastoa näistä 
käsityksistä. 

Suu puflalla? 
Sanojen muutokset ovat nopeita— slangi 
kehittyy äkkiä yleiskieleksi. Esimer-
kiksi Nykysuomen sanakirja, joka on 
peräisin 1960-luvulta, leimaa arkisiksi 
sellaiset sanat kuin bussi, kolari, 
dekkari, luuri, pontikka, pulla, purkki, 
vessa, tiskata, remontti, remmi, ratti, 
poskivaissi, pinnari, purnata, piruilla. 

Edellä mainittujen sanojen arki-
kielisyyden leima johtuu varovaisuu- 

desta ruotsin kielestä lainattuja sanoja 
kohtaan. Suu on sentään nykyäänkin 
vielä vehnäsellä - eikä pullalla! 

Alatyylisiksi todetaan sanat känni, 
lusia, peräprutku, plarata, potuttaa, 
lusia, pirusti, pläsi, pärstä. Ylätyyliä 
taas ovat hymytä, iäti, kymi. 

Vanhentuneita sanoja nykysuomen 
sanakirjan mukaan ovat kiivastella, 
kunnoton, hiihdäntä, kuunkierto. 

Sanojen muoto on myös kehittynyt 
ja niiden merkityksetkin saattaneet 
muuttua: 

kylpylaitos -* kylpylä 
jäänsärkijä - jäänmurtaja 
hyökkäysvaunu - panssarivaunu 
kunnalliskoti -- vanhainkoti 
huoltoapua toimeentulotuki 
kasvatuslaitos -* koulukoti/nuo- 

risokoti 

Viihteellinen tiedonvälitys 
Alunpitäen leikillisiksi ilmaisuiksi tar-
koitetut sanat kuluvatja saattavat liukua 
yleiskieleen, esimerkiksi ikkunaostos, 
karhuta (sanasta on leikki kaukana!). 

Yleiskieltä on tätä nykyä myös 
lobbaaminen, lobbailu (aulailu, sau-
nailu), liisata, blondi, häiriköidä. 

Julkinen kie!enkäyttökin on muut-
tunut. Viime kielenhuoltoseminaarissa 
kuultiin murteiden uudesta tulemisesta 
ja puhekielestä lehtijutuissa. Arkikieli 
on Suomessaikään kuin siirtynytyleis-
kielen tontille. 
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Radiokanavien tyylitkin vaihtelevat ja 
ohjelmaa etsitään erilaisille kohderyh-
mille. Tiedonvälitys on viihteellistynyt. 
Uutiset elvät enää ole STT:n uutiset, 
sama lehdissä. Pääkirjoituksista voi 
löytää sanoja, joita ennen löysi vain 
urheilusivuilta tai iltapäivälehdistä. 
Reippaimpia otsikot ovat edelleen 
iltapäivälehdissä. 

Yleiskieli - se kieli jota käytetään 
julkisessa kielenkäytössä - voi olla 
vaikeasti määriteltävissä, mikä vai-
keuttaa tyylilajien merkitsemistä sana-
kirjoissa. Miksi tyylilajeja sitten mer-
kitään? 

Tyylimerkintöjä tarvitaan. Niitä tar-
vitsee erityisesti sellainen,joka ej puhu 
kieltä äidinkjelenään, kun ej vielä hal-
utse vivahteita. 

Sanoja voi käyttää myös tietoisesti 
tyylikeinona, tietämättä jälki on pa-
hempaa... 

Ellei sanoja merkittäisi ala-, arki-
tai ylätyylisiksi, kaikki sanat olisivat 
samanarvoisiaja silti niitä ej kuitenkaan 
voi käyttää missä tahansa. 

Hupia vai pahennusta? 

Arkityylin sanat tuovat tekstiin jotain 
kevennettä ja leikillisyyttä, jota ehkä 
myös tavoitellaan, mutta ovatko ne aina 
paikallaan? Vakavassa asiassa ne lyövät 

silmille ja voivat herättää pahennusta. 
"Naiset pelkäävät katuväkivaltaa 

enemmän kuin miehet, vaikka turpaansa 
saavat selvästi todennäköisemmin 
miehet." 

'Kadonneen äiti kertoo, etteivät 
ilmoitukset toistaiseksi auttaneet häntä 
löytämään poikaansa. Aiti on levittänyt 
keskustaan neljäsataa ilmoitusta ka-
donneesta jälkikasvustaan." 

"Estlinen rahtilaivan kapteeni ilmi-
tuiterissa" 

"Onnettomuudessakuoli 19ihmistä 
ja toinen mokoma loukkaantui." 

Lehdissä perinne on muuttunut 
hauskuttavaan tyyliin. Ennen otsikot 
olivat huolellisesti laadittuja, toimitus-
sihteerin käsialaa, ja teksti ehkä haus-
kakin. 

Nyt on asia toisin päin: "Yrjöt kur-
kussa ruokapöydässä" otsikoi artikke-
ha, jossa puhutaan ruokahetkestä. Ot-
sikko houkutteli ilmeisesti monen luke-
maan jutun, mutta onnettomuusuuti-
sissa tällainen ej toimisi. 

Kilpailu lukijoista on kovaa ja ot-
sikot ovat kuin tarkoituksellisia maj-
noksia. 

Sanakiijoihin tarvitaan tyylimer-
kintöjä, vaikka esimerkit ovat suppeita. 
Merkintä on kuitenkin hälytin, joka 
varoittaa siitä, että jossain yhteydessä 
tyyli voi olla tyylittömyyttä. 

Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan kielenhuoltoseminaari 17.3.2000 
Suomen kulttuuri-instituutti, Tukholma 
Luennoitsija: Eija-Riitta Grönros, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Helsinki 
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Lääketieteen kääntäjän apuvälineitä 
Margaretha Terner 

Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin 
Lääketieteen termit -teoksesta ilmestyi 
kolmas, uudistettu painos 1999. Kirja 
on selittävä, normatiivinen suursana-
kirja. Useimmille suomenkielisille 
päähakusanoille on latinan-ja englan-
ninkielisten vastineiden rinnalle annet-
tu siinä myös ruotsinkieliset vastineet 
ja Lääketieteen termit on siis nyt neli-
kielinen (suomi, ruotsi, englanti, lati-
na). Teoksen päätoimittaja on Walter 
Nienstedt. 

Lääketieteen kääntäjänä olen 25 
vuoden aikana tutustunut lukuisiin 
erikielislin alan sanakiijoihin. Kään-
täjän tarpeita ajatellen pidän Duodeci-
min Läiiketieteen termit -teosta ehdot-
tomasti yhtenä alansa parhaista sana-
kirjoista. Mitä enemmän sitä käyttää, 
sitä enemmän sitä arvostaa. Haku-
sanojen keruu on tehty esimerkillisen 
johdonmukaisestijaniiden selitteetovat 
lyhyetja ytimekkäät ja koko teoksesta 
näkyvät huolellisen viimeistelytyön 
jäljet. Teoksen käyttökelpoisuutta 
lisäävät vieiä sen erikieliset hake-
mistoliitteet. 

Lääketieteen termit -teoksen voi 
ostaa myös siihköisenä versiona. 
Kielikone Oy:n MOT Sanakirjastoon 
sisältyvä MOTLAA KETlEDEperustuu 
juuri Duodecimin Lääketieteen termit 
-teokseen ja sisältää nom 86 000 
hakusanaa. Sähköinen sanakirja on 
kätevä, koska haut ja tarkistukset voi 
tehdä nopeasti. Hakukielenä voi myös 
käyttää englantia, latinaa ja ruotsia. 
MOT Sanakirjastoon on ensin han-
kittava lukuohjelma, MOT SANASTJN. 
Sähköistä kirjastoa vol kartuttaatarpeen 
mukaan yleiskielen ja erikoisalojen 
sanakirjoilla. Sähköinen versio ej tee  

oikeutta Lääketieteen terinit -teokselle. 
Teoksen ulkoasun upeus puuttuu CD-
versiosta täysin. Sana-artikkelit näyt-
tävät Kielikoneen versiossa kovin ikä-
viltä. Jokaisen rivin alussa on jostain 
syystä nurnero yksi ja sen jälkeen 
kaksoispiste. Minun silmääni se ainakin 
häiritsee. 

Valitettavasti meillä lääketieteen 
ruotsintajilla ci ole yhtä laadukasta 
ruotsinkiel istä lääketieteen sanakirjaa 
kuinLääketieteen term it. Bengt 1. Lind-
skogin toimittama Medicinsk termino-
logi, joka ilmestyi 1997 jajoka sisältää 
yli 70 000 hakusanaa, kilpailee kom-
paratiivisessa tarkastelussa mielestäni 
aivan eri divisloonassa kuin Lääke-
tieteen termit. Hakusanojen valinta 
tuntuu aika ajoin umpimähkäiseltä. 
Esirnerkiksi övre luftvägsinfektion 
puuttuu kirjasta, sen lyhenne ÖLI sen 
sijaan on hakusanana. Häntäluun 
vastine on c:ssä (coccyx) ja k:ssa 
(koccvx), mutta ci s:ssä (svansben). 
Okahaarakkeen vastineet taggutskott 
ja rpinalulskott löytyvät kirjaimen t 
kohdalta ilman tieteellistä nimeä, kir-
jaimen s kohdalta tieteellisine nimi-
neen. Jos esimerkiksi haluaa tietää mitä 
nvckelhen (solisluu) on latinaksi, ej 
vastausta löydä yksinkertaisesti, koska 
nvckelhen-sanaa ci ole hakusanana n-
kirjaimen kohdalla. Sen löytää vain, 
jos tuntee sanan vierasperäisen syno-
nyymin klavikel. ios taas haluaa tietää 
mitä clavicula on ruotsiksi, löytää c-
kirjairnen kohdalta kotoperäisen vas-
tineen nvckelhen, ilman vierasperäistä 
synonyymiä klavikel. 

Saman termin kirjoitusasu saattaa 
myös vaihdel la eri sana-artikkeleissa. 
Latinaiset kirjoitusasut on esitetty 
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sekavasti ja usein harhaanjohtavasti. 
Hakusanojen se1itteissikin esiintyy 
kirjavuutta. Monet niistä ovat erittäin 
hyviä,jotkut taas sanakirja-artikkeliksi 
turhan pedagogisia ja pitkiä. Kirjan 
lopussa on uutuutena 13-sivuinen liite, 
johon on kerätty joitakin anatomian 
termejä (några anatomiska termer). En 
tiedä palveleeko tämä Iiite lääkäreitä, 
kääntäjä ainakin harmistuu, kunjoutuu 
hakemaan anatomian termejä kahdesta 
paikasta. 

Kääntäjä, joka työssään käyttää 
rinnakkain Suomessa ja Ruotsissa 
tehtyjä lääketieteen sanakirjoja, ej voi 
olla panematta merkille sitä, että Suo-
messa lääketieteen kjelenhuolto ja 
lääketieteellisen tei-minologian kehit-
täminen on huomattavasti pitemmällä 
kuin Ruotsissa. Kuitenkin olettaisi, että 
perusteellinen, mahdollisimman kat-
tava normatijvjnen sanakirja olisi tar-
peen erityisesti Ruotsissa, jossa toimii 
monia lääkärejtä, joiden äjdinkieli on 
muu kuin ruotsi. Medicinsk termino-
logi sai ilmestyessään erittäin hyvät 
arvostelut, mm. Suomen Lääkärileh-
dessä 52/1997. Tämä ej ihmetytä 
kääntäjää, sillä sanakirjan todellinen 
laatu jlmenee usein vasta kun kirjaa on 
käyttänytpitkään. Huolimattapuutteis-
taan Medicinsk terminologi sisältää 
erittäin paljon arvokasta tietoa ja se 
kuuluu ehdottomasti ammattikääntäjän 
välttämättömään apuvälineistöön. 

S anakirj ojen lisäksi lääketieteen 
kääntäjä tarvitsee monenlaisia muita 
apuvälineitä, kuten esimerkiksi tauti-
luokituksia, farmakologiaa käsitteleviä 
tekstejä, lääketieteen erikoisalojen 
hakuteoksia ja lääkärilehtiä. Duodeci-
min Lääkärin CD-ROM sisältää kaikkea 
tätäja se on todella oivaja helppokäyt-
töinen tuki lääketieteeseen erikoistu-
neelle kääntäjälle. Sjjnä on mm. seuraa-
yat tietokannat: Yleislääkärin käsikirja  

ja tietokanta (YKT), Käypä hoito -tie-
tietokanta, LääketieteellinenAjkakaus-
kirja Duodecim, Suomen Lääkärilehti 
ja Kansanterveys-lehti, Kuvatietokanta, 
lCD- 10, Lääkevalmistetietokanta ja 
Laboratoriotietokanta. 

Käytössäni on vuonna 1998 ilmes-
tynyt Lääkärin CD-ROM ja kokemuk-
seni perustuvat siis sen tietokantoihin. 
Lääkevalmistetietokannasta,joka sisäl-
tää kaikki markkinoilla olevat lääke-
valmisteet, olen lähinnä tarkistanut 
lääkkeiden kauppanimien kitjoitus-
asuja. Vajkka minulla on tautiluokitus 
lCD- 10 sidottuna, käytän mieluummin 
Lääkärin CD-ROMia. Laboratoriotie-
tokannasta olen tarkistanut laboratorio-
kokeiden nimiä ja lyhenteitä. 

Tiedonhaussa voi hakusanana käyt-
tää esimerkiksi oiretta, tutkimusta, toi-
menpidettä, tautia, kirjoittajan nimeä 
tai erikoisalaa ja haun voi kohdistaa 
yhtaikaa kaikkiin tietokantoihin. En 
tietokantoja voi selata aihepiireittäin. 
Lääkärin CD-ROMin käyttöä tukee 
myös laaja sanasto. Siitä saattaa löytää 
sellaisen sanan, jolle ei ole saanut 
osumaa esimerkiksi tekstisanakentästä 
hakemalla. 

Lääketieteen terminologiaa sisäl-
tävä sanakirja on luonnollisesti rajal-
linen, johonkinhan raja on vedettävä. 
Lääkärin CD-ROM taas tuntuu rajat-
tomalta. Sen vuoksi sieltä kannattaa 
etsiä melkein mitä tahansa ongelmal-
lista sanaa, sillä todennäköisyys on 
suuri, että saa joitakin osumia. Esi-
merkki omasta käännöstyöstäni on 
lause: OYS:n kirurgian poliklinikalla 
todettu nilkka-olkavarsisuhde 0.8 
kunimallakinpuolella. Hakusana nilkka 
antoi 58 osumaa. Valitsin umpimähkään 
artikkelinVerisuonivaurio 20/97, koska 
potilaan diagnoosi ateroskieroosi viit-
tasi siihen suuntaan. Kirjoitin artikkelin 
hakuikkunaan sanan nilkka. En- 
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simmäinen osuma oli nilkkatasolta. 
Toinen oli nilkka-olkavarsipainesuhde! 
Kolmannen osuman kappaheesta sam 
jopa englanninkielisen termin ankle/ 
brachial index, ABJ, sekä sehityksen 
"nilkan ja olkavarren systolisen veren-
paineen suhde". Löysin siis Lääkärin 
CD-ROMista termin, jota ej ollut sa-
nakirjoissa, kontekstissaan englannin-
kiehisine vastineineen, vaikka alku-
peräistekstissäni termillä oli lyhyempi 
muoto. Englanninkielisen termin avulla 
selvisi sitten sen ruotsinkiehinen vastine 
ankel/arm-index. 

Lääkärin CD-ROM ansaitsee 
monipuolisuutensa, helppokäyttöi-
syytensä ja erittäin selvän layoutinsa 
vuoksi varauksetonta kiitosta. Se ej 
tietenkään korvaa Duodecimin Lää-
ketieteen termit -teosta eikä Bengt 1. 
Lindskogin Medicinsk terminologi  

-teosta, mutta täydentää niitä erittäin 
hyvin. Lääketieteellisten tekstien suo-
mentajille se on kultakaivos, mutta 
ruotsintajatkin saavat siitäpaljon apua, 
sihhä monien lähdekielen hankahien 
ilmauksien tai termien merkitys selviää, 
kun saa esimerkiksi nähdä useita 
kontekstiesimerkkejä tai jos löytää 
etsimälleen termille englanninkielisen 
tai latinaisen vastineen. Ruotsintajana 
toivon kuitenkin, että Lääkäriseura 
DuodecimpäivittäessäänLääkärin CD-
ROMia, ottaisi mukaan myös ruot-
sinkielisiä tietokantoja. Esimerkiksi 
aikakauslehti Finska Läkaresällska-
pets Handlingar voisi hyvin ohla muka-
na. Siten Lääkärin CD-ROM palvehisi 
vielä paremmin Suomen ruotsinkieli-
sen lääkärikunnan lisäksi myös lääke-
tieteellisten tekstien ruotsintajia. 
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Suomalaisuuksien karsintaan 
Paula Ehrnebo 

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuk-
sen Ruotsin kielen toimistossa työs-
kentelevät Charlotta af Hällström ja 
Mikael Reuter ovat keränneet laajan 
määrän suomenruotsissa esiintyviä 
suomalaisuuksia ja julkaisseet niistä 
lähes kahdensadan sivun laajuisen 
kirjan Finlandssvensk ordbok. Aihetta 
on aikaisemmin käsitelty Hugo Berg-
rothin teoksessa Finlandssvenska, j oka 
ilmestyi 1928, ja Björn Petterssonin 
siitä toimittamassa uudistetussa laitok-
sessa Högsvenska. Nyt ilmestynyt teos 
on kuitenkin täysin uudistettu. 

Kirjan tarkoituksena on tekijöiden 
mukaan lisätä tietoisuutta suomen-
ruotsissa käytettävistä suomalaisuuk-
sista ja estää tällä tavoin osaltaan suo-
menruotsia etääntymästä ruotsinruot-
sista. 

Kirjassa on noin 2 300 hakusanaa, 
mutta määrä jäänee hieman pienem-
mäksi, koska esimerkiksi monet prepo-
sitioilmaukset löytää sekä preposition 
että pääsanan kohdalta. 

Hakusanojen joukossa on sekä vi-
rallisia suomenruotsalaisia ilmaisuja 
että puhekielisiäja alueellisia sanojaja 
niinpä niitä kommentoidaankin en 
tavoin. Selityksessä saatetaan ilmoittaa 
sanan tyyliarvo, rnikä auttaa kielen-
käyttäjää valitsemaan omaan asiayh-
teyteensä sopivan ilmaisun. Siellä saat-
taa olla nuoli osoittamassa, että olisi 
parempi käyttää nuolen jäljessä annet-
tavaa vaihtoehtoa. 

Suomen oloihin viittaavien hakusa-
nojen yhteydessä saatetaan ilmoittaa, 
että Ruotsin oloista puhuttaessa tulisi 
käyttää ruotsinruotsalaista ilmaisua, 
joka sitten mainitaan hakusanan kom-
mentissa. Mutta tätä neuvoa sovellet- 
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taessa täytyy olla hyvin perillä kum-
mankin maan yhteiskunnasta. Kan-
nattaa todella miettiä, sopiikojuuri mil-
loinkaan käyttää Suomen kansane-
läkelaitoksen viral lisen ruotsinkielisen 
nimen Folkpensionsanstalten vasti-
neena Ruotsin yleistä vakuutusta hoi-
tavan viraston nimeä, joka on Rik.för-
säkringsverket. Itsestään selvää ej 
myöskään ole, että handels- och indu-
striminister on sama kuin Ruotsin 
näringsminister. Tätä nykyä Ruotsissa 
on sekä näringsininister (elinkeinomi-
nisteri) että handelsminister (kaup-
paministeri), mutta he eivät kuulu 
samaan ministeriöön, kauppaministeri 
toimii ulkoministeriössä (urrikesdepar-
temenr)ja el inkeinoministeri elinkeino-
ministeriössä (näringsdepartement). 
Onneksi pohjoismaisia asioita hoita-
yat viranhaltijat sekä tulkit ja kääntä-
jät ovat hyvin perillä naapurimai-
den oloista, joten he eivät varmaankaan 
hairahdu virheellisten nimitysten käyt-
tämiseen. 

Joissakin tapauksissa kirjasta puut-
tuu hakusana,johon selityksessä viita-
taan. Esimerkiksi hakusanan riksdags-
kläm kohdalla kehotetaan katsomaan 
sanaa kläm, mutta sitä ei kirjassa ole. 
Tämäntapaisia pieniä puutteita jää 
kaikkiin kirjoihinja ne voidaan helposti 
korjata seuraavissa painoksissa. 

Kirja on tarkoitettu nimenomaan 
suomenruotsalaisille, mutta se sopii 
erinomaisesti myös suomenkielisille, 
jotka käyttävät ruotsia suomen kielen 
ohella. Se on oivallinen apuväline myös 
ruotsinsuomalaisille. Tärkeiden neu-
vojen lisäksi kirja tarjoaa monta hauskaa 
hetkeä, kaksikielinen lukee sitä huvik-
seen. 



Vaikka kukaan ej todennäköisesti 
käytäkään kirjassa esiteltäviä sanoja 
yhtä ahkerasti kuin minä olen poiminut 
seuraavaan omatekoiseen tekstinpät-
kään, uskon useimpien ruotsinsuoma-
laistenjoskus käyttävän joitakin kirjan 
esimerkeistä tai ainakin kuul leen toisten 
käyttävän niitä. 

Nu efter en hakvinterhar jag bjudit 
hem en massa vänner till städtalko. Då 
är det trevligt att till kvälishit bjuda på 
finsk mat och därför hade jag haft med 
Enig surdegsrot och en kanister kalja 
från Finland. Sedan efter arbetsturen 
gickjag och köpte bastupalvad skinka,  

en bit grissida, ingredienser till bitstek, 
ett par fvllkakor och allt möjligt annat 
så att hela hutikskärran var full. Närjag 
körde bilen in i bilstallet hemma upp-
täckte jag att andra minsta barnet som 
studerar i Helsingfors och bor i en cell-
bostad hade kommit hem. 1 höst skall 
han vara programdragare på tv och då 
skall han flytta men han skall ändå ho 
på hyra. Jag hoppas att han då slutar 
använda landstigningskängor och up-

pis för sådana kan man inte ha om man 
jobbar och går på olika palaver eller 
personalskolning. 

Eikö tunnukin kotoiselta? 

Charlotta af Hällström - Mikael Reuter, Finlandssvensk ordbok. Schildts 2000. 190 s. 

Kieliviestin monissa numeroissa on muutaman 
vuoden aikana julkaistu puheenvuoroja ruot-
sinsuomesta. 

Koska kukaan ei ole viime aikoina esittänyt 
mitään uusia näkökohtia tässä asiassa, Kie-
liviestin toimitus päättää keskustelun ruotsin-
suomesta tältä erää. 
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Koululaisten kevättempaus: 
kepposta kerrakseen 
Leena Koivuneva 

Toimittaja Leena Koivuneva on Ruotsinsuo,nalaisen 
Toimittajayhdistyksen edustaja Ruotsinsuomalaisessa 
kielilautakunnassa. 

Ruotsinsuomalaiset koululaiset ovat 
kirjoittaneet historiaa - he ovatjulkais-
seet maailman ensimmäisen ruotsin-
suomalaisen huumorilehden. Kevät-
Kepponen on ihan oikeasti naurettava 
juttu. 

Ajatuksen isä on Ruotsinsuoma-
laisen Toimittajayhdistyksen puheen-
johtaja Ari Setälä. 

Setälä kirjoittaa Iehden pääkir-
joituksess:" Kun kaksi kieltä elää lä-
hellä samassa ihmisessä, syntyy paljon 
hauskaaja huumoria. Ken osaa suomea 
ja ruotsia, kuulee ja ymmärtää ja voi 
kertoa tuplasti enemmän vitsejä ja 
juttuja. Silloin voi ymmärtää kielikuvat, 
joita syntyy kahden kielen hinkatessa 
ja eläessä vierekkäin. Voi ymmärtääja 
naurahtaa, kun kuulee jonkun kehuvan 
suomalaista makkaraa niin hyväksi, että 
sitä voi syödä niin paljon, että tulee 
korvista ulos". 

Ja näinhän se on, KevätKepposen 
sivuilla vilisee toinen toistaan kutkutta-
vampia vitsejäja maukkaita kielipaloja. 
Vai mitä sanotte Tumban Storvretenin 
koulun 5 f:n oppilaan Nina Häkkisen 
jutusta,joka on saanut otsikokseen Jää. 

—Tarjoilija, tuokaa lasi vettä! 
—Jäänkö kanssa? 
—Joo, voit säjäädäkin. 

KevätKepposen kokoamisessa ovat 
avustaneet Ruotsin Suomalainen Opet-
tajaliitto, RSO, ja Viikkoviesti, jonka 
toimittaja Juhamatti Pelkonen on vas- 
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tannut lehden ulkoasusta. Sekä lehden 
sisältö että sen taitto ovat ammattilais-
ten käsialaa alusta Ioppuun. Lehteä le-
vitetään suoramyynnillä. Myyntityöstä 
vastaavat pääasiassa ruotsinsuomalai-
set koululaiset ympäri maata. 20 kruu-
nun myyntihinnasta puolet jää koulu-
laisten luokkakassaan, esimerkiksi 
Iuokkaretkien rahoittamiseen. 

Huumorilehden henkeen kuuluu - 
tottakai - myös huumorimiehen haas-
tattelu. Eivätkä oppilaat ketä tahansa 
vitsinikkaria aukeamalleen kelpuut-
taneet. Saivat itsensä sanasepporäppäri 
Markoolion syvähaastatteluun. Kevät-
Kepponen oli jahdannut Marko "Mar-
koolio" Lehtosaloa kuukausia ennen 
kuin mies jäi pyydykseen. Mutta sitten 
jäivätkin kaksi, KevätKepposta vielä 
toistaiseksi suurempaa lehteä - Expres-
sen ja Aftonbladet - sananmukaisesti 
lehdellä soittelemaan, kun Tukholman 
Ruotsinsuomalaisen koulun Keppos-
toimittajat Vikke Tuurala ja Pauliina 
Blomqvist vievät kollegoiltaan niille 
varatun ajan. 

Markoolio paljastaa haastattelussa 
muun muassa pitävänsä lihamakaroni-
laatikosta, joka maistuu parhaimmalta 
päivän tai kahden vanhanaja paistettuna 
pannussa. Viken kysymykseen aikooko 
hän ruveta räppäämään suomeksi 
Markoolio vastaa: 

—Olen kyllä ajatellu tehdä suomeksi, 
mutta en ole vielä niinkun - bestämt 
mig. 



Esimakua suomeksi räppäämisestä on 
jo Markooliolta saatu levyllä Dröm-
men om Finland. Ehkäpä Keppos-
toimittajien tapaaminen panee vauhtia 

tähän nuorison idoliin,jotta tämä tekisi 
seuraavan hittinsä kokonaan suomeksi. 
Siinä olisi suomen kielelle nostatusta 
kerrakseen! 

Lisää plirrettyjä satuhahmoja 
Koonnut Hannele Ennab 

Tämän luettelon alkuosajulkaistiin numerossa 4/1999. 
Muumihahmot ovat numerossa 3/1999. 

Lachesis Lakhesis Magica de Hex Mula Magia 
Lady Kaunotar Mamma Darling Aitikulta 
Lampis Lampunsydän Marahoot Maara 
Larven Kaalimato Marie Marie 
Laverne Laverne Masken Tuukka 
Lefou Töppö Maurice Maurice 
Lena Leena McLeach McLeach 
Lilla Tufsen Pikkuveli Medhjälparen Pikku 
Lilla Vargen Pikkuhukka apulainen 
Lille Hiawatha Pikku Meeko Miiko 

Hiawatha Meg, Megara Meg, Megara 
Ling Ling Melpomene Melpomene 
Lon Lon Micke Topi 
Lord Lisa Nasselina Muta Lilja Mikael Mikko 
Louie Louis Mimmi Pigg Minni Hiiri 
Lucifer Lucifer, Hirmu Moby Duck Moby Ankka 
Ludde Hulivili, Pepi i 	Molle Tessu 
Ludwig von Anka Taavi Ankka Monstro Monstro 
Lufsen Kulkuri Mormor Fa Isoäiti Fa 
Lurvig Turre Mowgli Mowgli 
Läckan Pisuli Mrs Potts Rouva Kannu 
Madame Medusa Madame Mufasa Mufasa 

Meduusa Mulan Mulan 
Madame Mim Matami Mulle Muilvad Masa Myyrä 

Mimmi Mushu Mushu 
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Musse Pigg Mikki Hiiri Pumbaa Pumba 
Myran Rapsu Putte Sikari-Sakari 
Mårten Gås Hansu Hanhi i Påskharen Jänö 
Måsart Joonas Pärlan Helmari 
Nakoma Nakoma Quasimodo Quasimodo 
Nala Nala Rafiki Rafiki 
Nalle Puh Nalle Puh Rajah Radza 
Nana Nana Rama Rarna 
Nanny Hanna Redlige John Rehti Repo 
Nasse Nasu Rex Rex 
Nessos Nessos Robin Hood Robin Hood 
Newton Tarmo Roger Roger 
Nina Kanin Pupu Söpö Rottigan Ratigan 
Nuka Nuka Ru Ruu 
O'Malley O'Malley Sarabi Sarabi 
Odjuret Hirviö Scar Scar 
Olivia Olivia Sebastian Sebastian 
Oppfinnar-Jocke Pelle Peloton Shang Shang 
Panik Paniikki Shan-Yu Shan-Yo 
Pappa Darling Isäkulta Shenzi Shenzi 
Pegasus Pegasos Shere Kahn Shere Khan 
Penny Penny Sid Sid 
Percy Percy Sigge Alakulo 
Perdita Perdita Simba Simba 
Peter Pan Peter Pan Sjusovarmusen Unikeko Hiiri 
Petronella Anastasia Skinner Herra Skiriner 

(Rilla) Skrik Piina 
Philippe Filip Skrället Liuhu 
Phoebus Phoebus Slinky Slinky 
Piff och Puff Tiku ja Taku Smee Smee 
Pinocchio Pinokkio Snickaren Nikkari 
Pluto Pluto Snövit Lumikki 
Pocahontas Pocahontas Solbiomma Auringon- 
Polly Polli kukka 
Pongo Pongo Spökplumpen Mustakaapu 
Potato Head Herra Stamfadern Ensiinmäinen 

Perunapää esi-isä 
Prins Abooboo Prinssi Stampe Pupu Pirteä, 

Abubuu Rumpali 
Prins Ali Prinssi Ali Stora Stygga Vargen Iso paha susi 
Prinsessan Jasmin Prinsessa Stormamma Pöllörnuori 

Jasmine Stromboli Stromboli 
Prof. Archimedes Professori Styvmodern Aitipuoli 
Q. Porter Archimedes Stål-Långben Superhessu 

Q. Porter Stöddig Kippari 
Prosit Nuhanenä Sultanen Suittaani 
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Svarte Petter Musta Pekka Tweedle Dee Tittelityy 
Svartvit Puolikku Tweedle Dum Tittelitom 
Tant Garderob Lima Uggla Pöllö 
Tantor Tantor Ursula Ursula 
Tarzan Tarzan Vargungarna Sudenpennut 
Teddy & Freddy Mortti ja Vertti Victor Victor 
Terpsichore Terpsikhore Wiggins Wiggins 
Thalia Thaleia Wilbur Vilpuri 
Thomas Thomas Vindtitanen Tuulititaani 
Tiger Tiikeri Vippan Huiska 
Tigerlilja Prinsessa Vitani Vitani 

Tiikerililja Vixey Kiki 
Timon Timon von Pluring Kroisos Pen- 
Timothy Timotei nonen 
Tingeling Helinä Woody Woody 
Tippen Lakritsi Vulkantitanen Laavatitaani 
Tjifen Pösö Yao Yao 
Toby Toby Zazu Zazu 
Toker Vilkas Zeke Varg Sepe Susi 
Toulouse Toulouse, Zeus Zeus 

Tutu Zira Zira 
Träbens Petter Jopi Jalka- Ankan Tweed Hilma-täti 

puoli Odlan Bill Ville Sisilisko 
Trötter Unelias Overste Hathi Eversti Hathi 
Tufs Terk 
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Aatu Remunen Amos Siade Ed Flin 
Abu Abu Edgar Edgar 
Ajuri Barker Ensimmäinen esi-isä Stamfadern 
Akiiies Akilles Erik Eric 
Aku Ankka Kalle Anka Esmeraida Esmeralda 
Aladdin Aladdin Eversti Hathi Overste Hathi 
Alakulo Sigge Fa Li Fa Li 
AiiBaba AliBaba FaZhou FaZhou 
Alkmene Alkmene Figaro Figaro 
Allan Allan i 	Filip Phillippe 
Alonzo Alonzo Filuri Dodger 
Amfitryon Amfitryon Flit Flit 
Ammuli Abigail Frank Frank 
Anastasia (Rilla) Petronella Frederick Frederick 
Andy Andy Gaston Gaston 
Anita Anita Gepetto Geppetto 
Annastiina Anastasia Hades Hades 
Ariel Ariel Hanna Hanna 
Arkkidiakoni Arkidiakon F Hannu Hanhi Alexander 
Atropos Atropos Lukas 
Auringonkukka Solblomma Hansu Hanhi Mårten Gås 
Aussi Ed Hassu Hatuntekijä Hattmakaren 
Bagheera Bagheera Hathi Hathi 
Baloo Baloo Helinä Tingeling 
Bambi Bambi Helmari Pärlan 
Banzai Banzai Heluna Klarabella 
Basil Hiiri Basil Mus Henki Anden Genie 
Belle Belle Hera Hera 
Ben Ben Herbert Herbert 
Berlioz, Berli Berlioz Herkules, Herk Herkules, 
Bernard Bernard Herke 
Bianca Bianca Hermes Hermes 
Bo-Peep Bo-Peep Herra Muristo Grannen 
Bruno Bruno Olsson 
Buzz Lightyear Buzz Light- Herra Perunapää Potato Head 

year Herra Skinner Skinner 
Chien-Po Chien-Po Herttarouva Hjärter Dam 
Chi Fu Chi Fu Herttuatar Duchess 
Claude Frollo Claude Frollo Hessu Hopo Janne Lång- 
Clayton Clayton ben 
Clopin Clopin Hilma-täti Ankan Tweed 
Cruella de Vil Cruella de Vii Hirviö Odjuret 
Dawson Dawson Hugo Hugo 
Djali Djali Huiska Vippan 
Druzella, Nella Gabriella Huli Gus 
Dumbo Dumbo Hulivili, Pepi Ludde 
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Hyväkummitäti Gudmodern Kaunotar Lady 
(Haiti atarkummi) Keinuhevospaarma Flygande 

Ihaa Tor Gunghästen 
lines Ankka Kajsa Anka Keisari Kejsaren 
Iitapäiväperhonen Flygande Kekata Kekata 

Smörgås Kelmikerho Bandit- 
Intiaanipäällikkö Indian- klubben 

hövdingen Kengu Kängu 
Intiaanipäällikkö Hövding Kenraali Li General Li 
Powhatan Powhatan Kerberos Cerberos 
Iso paha susi Stora Stygga Kerchak Kerchak 

Vargen Kerttuli Drizella 
Isoäiti Fa Mormor Fa Khan Khan 
Isäkulta Pappa Darling Kiara Kiara 
Jafar Jafar Kiero & Liero Kroken & 
Jago Jago Snoken 
Jake Jake Kiki Vixey 
Jane Porter Jane Porter Kimi Gideon 
Jasmiini Djungel- King Louie King Louie 

flickan Kippari Stöddig 
Jasmine Jasmin Kippo Chip 
Jasper Jeppe Kisumisu Kisse 
Jenni Jenny Kivititaani Bergtitanen 
Jesper Hjaile Klaara Kotko Klara Kiuck 
John Ratcliffe John Ratcliffe Kleio Klio 
Jonna Johanna Kleo CIeo 
Joonas Måsart Kiotho Klotho 
Jopi Jalkapuoii Träbens Petter Kocoum Kocoum 
Jukka John Kola Krebbs 
Julie Ankanpää Corneiius Kolmen kopia De tres gäng 

Knös Korttisotamiehet Korten 
Jänö Påskharen Kovu Kovu 
Jäätitaani Istitanen Kristian Grimsby 
Jörö Butter Kroisos Pennonen von Piuring 
Kaa Kaa Krokotiili Tick Tack Krokodilen 
Kaalimato Larven Kulkuri Lufsen 
Kaarnamuori Gammelmor Kulta-Into Pii Guld-Ivar 

Piirot Flinthjärta 
Kadonneet pojat De Förlorade Kuningas Rikhard Kung Richard 

Pojkarna Leijonamieli 
Kala Kala Kuvernööri Guvernör 
Kaiiiope Kaliiope Kykiooppi Cyklop 
Kani Kanin Kädensija Handtaget 
Kapteeni John Smith John Smith Könni Clocksworth 
Kapteeni Koukku Kapten Krok Laavatitaani Vuikantitanen 
Karhukopla Björnligan Laikku Flax 
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Lakhesis Lachesis Mummo Ankka Farmor Anka 
Lakritsi Tippen Munkki Tuck Broder Tuck 
Lampunsydän Lampis Mushu Mushu 
Laverne Laverne Mustakaapu Spökplumpen 
Leena Lena Mustakuono Klumpkäft 
Leenu, Liinu, Tiinu Kikki, Pippi, Musta Pekka Svarte Petter 

Titti Muta Lilja Lord Lisa 
Leikinheimo Fladderson Nasselina 
Lima Tant Garderob Möhköfantti Heffaklump 
Liisa Alice Nakkeli Bom-Bom 
Liisan Sisar Alices Stora- Nakoma Nakoma 

syster Nala Nala 
Ling Ling Nalle Puh Nalle Puh 
Liuhu Skrället Nana Nana 
Lon Lon Nasu Nasse 
Lotta Carlotta Nessos Nessos 
Louis Louie Nikkari Snickaren 
Lucifer, Hirmu Lucifer Norsunpoikanen Elefantungen 
Lumikki Snövit Nuhanenä Prosit 
Lystikäs Glader Nuka Nuka 
Maara Marahoot Näpsä Dinky 
Madame Meduusa Madame O'Malley O'MaIley 

Medusa Olivia Olivia 
Marie Marie Paniikki Panik 
Masa Myyrä Mulle Mull- Pegasos Pegasus 

vad Pekka Kani Den Vita 
Matami Mimmi Madame Mim Kaninen 
Maurice Maurice Pelle Gilbert 
McLeach McLeach Pelle Peloton Oppfinnar- 
Meg, Megara Meg, Megara Jocke 
Melpomene Melpomene Penny Penny 
Merihevonen Budbäraren Percy Percy 
Miiko Meeko Perdita Perdita 
Mikki Hiiri Musse Pigg Perhonen Fjäril 
Mikko Mikael Peter Pan Peter Pan 
Mikko Repolainen Bror Räv Peukaloiset Grönspättorna 
Milla Magia Magica de Phil, Philoctetes Fille, Filo- 

Hex krates 
Minni Hiiri Mimmi Pigg Phoebus Phoebus 
Moby Ankka Moby Duck Piina Skrik 
Monstro Monstro Pikku apulainen Medhjälparen 
Mortti ja Vertti Teddy & Pikku Hiawatha Lille 

Freddy Hiawatha 
Mowgli Mowgli Pikkuhukka Lilla Vargen 
Mufasa Mufasa Pikkuveli Lilla Tufsen 
Mulan Mulan Pinokkio Pinocchio 
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Pisuli Läckan Scar Scar 
Pluto Pluto Sebastian Sebastian 
Pocahontas Pocahontas Sepe Susi Zeke Varg 
Poliisimestari Sisu Kommissarie Shang Shang 

Karlsson Shan-Yo Shan-Yu 
Polle Koninkaulus Klasse Shenzi Shenzi 
Polli Polly Shere Khan Shere Kahn 
Pongo Pongo Sid Sid 
Professori Prof. Archime- Sikari-Sakari Putte 

Archimedes Q. des Q. Simba Simba 
Porter Porter Sininen haltijatar Blå fen 

Prinsessa Jasmine Prinsessan Si-Rii Kri-Kee 
Jasmin Slinky Slinky 

Prinsessa Tiikerililja Tigerlilja Smee Smee 
Prinssi Abubuu Prins Abooboo Strounboli Stromboli 
Prinssi Ali Prins Ali Sudenpennut Grön- 
Pulivari Bolivar gölingarna 
Pumba Pumbaa Suittaani Sultanen 
Puolikku Svartvit Superhessu Stål-Långben 
Pupu Pirteä, Stampe i 	Suurherttua Hertigen 

Rumpali (Hovimarsaikka) 
Pupu Söpö Nina Kanin Säästöpossu Röh Hamm 
Pärsky Blunder Taavi Ankka Ludwig 
Pöllö Uggla von Anka 
Pöllömuori Stormamma Tantor Tantor 
Pösö Tjifen Tarmo Newton 
Quasimodo Quasimodo Tarzan Tarzan 
Radza Rajah Terk Tufs 
Rafiki Rafiki Ter psikhore Terpsichore 
Rama Rama Tessu Molle 
Rapsu Myran Thaleia Thalia 
Ratigan Rottigan Thomas Thomas 
Rehti Repo Redlige John Tilkeri Tiger 
Rex Rex Tiku ja Taku Piff och Puif 
Risto Reipas Christoffer Timon Timon 

Robin Timotei Timothy 
Robin Hood Robin Hood Tittelitom Tweedle Dum 
Roger Roger Tittelityy Tweedle Dee 
Roope Ankka, Joakim Toby Toby 

Roope-setä von Anka Toni Joey 
Rouva Kannu Mrs Potts Topi Micke 
Ruu Baby Ru Toto Siili Dodo 
Ruusu Fröken Ros Touho Ankka Knase 
Samu Sirkka Benjamin Toulouse, Tutu Toulouse 

Syrsa Triton Kung Triton 
Sarabi Sarabi Tuhkimo Askungen 
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Tuomenmarjat Dagsländorna, Veli Viulu Bror Hurtig 
Kvickhuvu- Velmu Viurusilmä Emil Om 
dena Victor Victor 

Tupu, Hupu, Lupu Knatte, Fnatte, Wiggins Wiggins 
Tjatte Viisas Kloker 

Turre Lurvig Viii Jack 
Tuukka Masken Vilkas Toker 
Tuulititaani Vindtitanen Ville Sisilisko Odlan Bill 
Töppö Lefou Vilpuri Wilbur 
Ujo Blyger Vitani Vitani 
Unelias Trötter Woody Woody 
Unikeko Hiiri Sjusovar- Yao Yao 

musen Zazu Zazu 
Ursula Ursula Zeus Zeus 
Veijarikissa Filurkatten Zira Zira 
Veli Huilu Bror Lustig Aitikulta Mamma 
Veli Kani Bror Kanin Darling 
Veli Nalle Bror Björn Aitipuoli Styvmodern 
Veli Ponteva Bror Duktig 
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Rahastoeläketermej ä 
Koonnut Hannele Ennab 

Kieliviestin numerossa 1/1999 oli ruotsalais-suomahainen luettelo 
eläkeuudistuksen keskeisistä ter,neistä. 
Tähän luetteloon olemme keränneet sehlaisia eläke-ja eläkerahasto-
termejä, joita neuvonnastainme on kysytty sen jälkeen. 

aktiefond 
arvsvinst 
avgiftsbestämt system 
avgiftstak 
avkastning 
avtaisförsäkring 
blandfond 
branschfond 
efterskydd 
familjeskydd 
fonderad pension 
fonderat system 
fondförsäkring 
fondsparande 
fribrev 
fördelningssystem 
förtida uttag 

förvaltningsavgift 
globalfond 
individuell fondering 
individuellt pensionssparande, lPS 
kollektivavtalad pension 
könsneutral 
livsinkomstprincip 
löneskatt 
nettopensionssystem 
oantastbar pension 
pensionsförvaltare 
premiebefrielseförsäkring 
realtillväxt 
riskförsäkring 
riskpremie 
räntefond 
temporär utbetalning 
tillväxtnorm 

osakerahasto 
perlytynyt tuotto 
maksuperusteinen järjestelmä 
maksukatto 
tuotto 
sopimuseläke 
yhdistelmärahasto 
toimialarahasto 
jälkiturva 
perheturva 
rahastoitu eläke 
rahastointijärjestelmä 
rahastovakuutus 
rahastosäästärninen 
vapaakirja 
jakojärjestelmä 
eläkkeen varhentaminen; varhennettu 

eläke 
hallinnointimaksu 
globaalinen rahasto 
henkilökohtainen rahastointi 
henkilökohtainen eläkesäästäminen 
työehtosopimusperusteinen eläke 
sukupuolineutraali 
elinaikaistuloperiaate 
paikkavero 
netto&äkejärjestelmä 
loukkaamaton eläkeoikeus 
eläkkeenhoitaja 
maksuvapautusvakuutus 
reaalikasvu 
riskivakuutus 
riskimaksu 
korkorahasto 
eläkkeen määräaikainen maksaminen 
kasvunormi 
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tilläggspension 
	

lisäeläke 
uppskjutet uttag 	 eläkkeen Iykkääminen; lykätty eläke 
årsmedelpoäng 
	

keskimääräinen vuosipiste 
årspoäng 	 vuosipiste 
återbetalningsskydd 
	

takaisinmaksuturva 
återbäring 	 palautus 

Pienten kielten tutkijoiden verkosto 
perustettu 
Raija Kan gassalo 

Fil. tohtori Raija Kan gassalo toimii Uuinajan yliopistossa 
suomen kielen opettajana ja tutkijana. 

Viime vuosikymmeninä koetun kult-
tuurien samankaltaistumisen, taloudel-
lisen ja kulttuurisen yhdentymisen ja 
maai Imanlaaj uistumisen vastavoimak-
si on eri puolilla maailmaa, yllättävää 
kyllä, syntynyt aivan päinvastaisia ten-
denssejä. Pienet, syrjityt kulttuuri- ja 
kieliryhmät ovat mobilisoituneet, pien-
ten etnisten ryhrnien identiteettiä on 
ruvettu korostamaan, omaa kuittu una 
arvostetaan ja vaalitaan aivan uudella 
tavallajajo katoamassa olevia kieliäja 
kielen varieteetteja on ryhdytty elvyt-
tämään. Niin myös täällä Pohjolassa. 

Syksyllä 1999 perustettiin Oulun 
yliopiston aloitteesta Pohjois-Euroo-
pan pienten kielten tutkijaverkosto, 
viralliselta nimeltään Networking of 
the peripheral small language research 
and higher education in Nothern 
countries, North- West Russia and the 
Baltic countries. Verkoston tarkoi-
tuksena on edistää pienten kielten tut-
kijoiden yhteistyötä ja tutkijaopiske- 
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lijavaihtoa eri maiden yliopistojen vä-
lillä. Verkoston koordinaattoreita ovat 
Oulun yliopiston suornen kielen pro-
fessorit Helena Sulkalaja Harri Manti-
la. Käynnistysvaiheen rahoitus on saa-
tu Pohjoismaiden ministerineuvostol-
ta. 

Verkostoon kuuluu suomensukuis-
ten kielten tutkijoita Suomesta, Ruot-
sista, Norjasta, Venäjän Karjalasta ja 
Virosta. Käynnistysvaiheessa pidetään 
lähi- ja videokonferensseja, ja verkos-
tolle ollaan tekemässä omaa kotisivua 
Intemetiin. Ensimmäinen lähikonfe-
renssi oli Oulun yhiopistossa marras-
kuussa 1999, ja toisen tapaamisen ja•r-
jesti Petroskoin valtionyliopiston itä-
merensukuisten kielten tiedekunta tä-
män vuoden maaliskuun alussa. Seu-
raavan kerran tavataan elokuussa 2000, 
tuolloin Vörun kaupungissa Etelä-Vi-
rossa. 

Petroskoin konferenssi ssa oli edus-
teilla toista kymmentä suomensukuista 



pikkukieltäja kielivarieteettia: ruotsin-
suomi, ruotsinviro, meänkielija saamen 
kielet,Norjan Ruijassaelpymässäoleva 
kveeni, Venäjän Karjalan suomen-
sukuiset kielet karjalansuomi, karjalan 
kieli ja sen murteet sekä vepsän kieli, 
Inkerinmaal la edelleen elävä inkerin-
suomi, Etelä-Virossa elpyvä vörun kieli 
sekä Latvian Liivinrannan jo hiipumai-
sillaan ollut liivin kieli,jota rnyös ollaan 
elvyttämässä. Konferenssiesitelmien 
aiheina olivat mm. pikkukielten kirja-
kielistämisen ongelmat, esim. oikein-
kiijoitusperiaatteiden luominen ja kir-
jakielen standardin valinta, sekä pien-
ten kielten oman kieliyhteisön ja ym-
päristön asenteet pieniä kieliä ja kult-
tuureja kohtaan. Konferenssi oh todella 

antoisa, mielenkiintoinen ja erinomai-
sesti järjestetty. 

Petroskoissa vieraille tarjottiin myös 
muuta ohjelmaa, josta mieleenpainu-
vimpia olivat tutusturninen Petroskoin 
valtionyliopistoon ja tiedeakatemiaan 
sekä käynti Petroskoin suomalaisen 
teatterin esityksessä. Petroskoissakäyn-
tiä sävytti karjalainen leppoisuus, ystä-
vällisyys ja vieraanvaraisuus, josta me 
viileät pohjoismaalaiset voisimme ottaa 
opiksemme. Haluankin yhtenä kon-
ferenssiin osallistuneena esittää Ruotsin 
edustajien puolesta suuret kiitokset 
konferenssinjärjestäjille, karjalan kic-
len professorille Pekka Zaikoville ja 
suomen kielen dosentilleTamara Stars-
hovalle. 
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Kortfattat om innehållet 

s. 	3-4 	Fil, dr Leena Huss, forskare vid Centrum för multietnisk forskning 
vid Uppsala universitet och vice ordförande i Sverigefinska språk-
nämnden, anser, hänvisande till det långa och goda samarbetet 
mellan Sverigefinska språknämnden och Svenska språknämnden, 
att det vore naturligt att nu börja utvidga detta samarbete att även 
gälla för de övriga minoritetsspråken. Hon hoppas att ett sådant 
samarbete så småningom leder till en "forskningscentral för de 
inhemska språken i Sverige" enligt en modell från Finland. Inrät-
tandet av en gemensam institution för språkvård vore enligt Leena 
Huss ett konkret bevis på att de erkända nationella minoritets-
språken verkligen betraktas som en del av det svenska kulturarvet. 

S. 	5-6 Leena Koivuneva, redaktör vid Sveriges Radios finskspråkiga 
redaktion och representant för Sveriges finska journalistförening i 
Sverigefinska språknämnden, skriver med glimten i ögat om hur 
vardagen ser ut för en journalist som arbetar med digitala radio-
sändningar. 

s. 	7-8 	Anteckningar från Sverigefinska språknämndens språkvårds- 
seminarium 2000 av Kristiina Ruuti, redaktör vid Svenska kyrkans 
tidning Ankkuri och ledamot i Sverigefinska språknämnden. 

S. 	9-11 	Margaretha Terner skriver om olika hjälpmedel för facköversättare 
med medicin som specialitet. 

s. 	12-13 Finlandssvensk ordbok av Charlotta af Hällström och Mikael 
Reuter recenseras av Paula Ehrnebo. 

s. 	14-15 Leena Koivuneva berättar om KevätKepponen, den första sverige- 
finska skämttidning som har gjorts av sverigefinska skolelever. 

S. 	15-22 En svensk-finsk förteckning över tecknade sagofigurer samman- 
ställd av Hannele Ennab. 1 detta nummer av Kieliviesti publiceras 
figurnamnen från L till Ö. Figurnamnen från A till K publicerades 
i Kieliviesti 4/1999. Listan åtföljs av ett finsk-svenskt register över 
alla sagofigurer från A till Ö. 

s. 	23-24 En svensk-finsk lista över premiepensionstermer sammanställd av 
Hannele Ennab. 

s. 	24-25 	Raija Kangassalo, lärare och forskare vid Umeå universitet, infor- 
merar om det nätverk för forskare i Nordeuropas små språk som 
bildades 1999 och om konferensen i Petrozavodsk. 
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