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Edessä mieIenkiintonen vuosi 

Vuodesta 2005 tulee ruotsinsuomalaisten kannalta todennäköi-
sesti hyvin mielenkiintoinen. Mälarinlaakson hallintoaluetta 
koskeva selvitys valmistuu kevään aikana. Jo työn kuluessa 

Paula 	 olemme saaneet hieman väliaikatietoja, joista suuri osa viittaa 
Ehrnebo 	myönteiseen suuntaan. Jos Mälarinlaaksoa ehdotetaan suomen 

kielen hallintoalueeksi ja jos valtiopäivät päättävät ehdotuksen 
mukaan, olemme päässeet melkoisen harppauksen eteenpäin 
suomen kielen aseman parantamisessa. 

Hallitus on myös ilmoittanut, että se tekee syksyllä esityksen, 
joka koskee vuonna 2002 valmistunutta mietintöä Sanat suuhun. 
Mietinnössähän ehdotettiin monia toimia ruotsin kielen aseman 
vahvistamiseksi, mutta yksi ehdotus oll myös kielenhuoltoviran-
omaisen, Ruotsin kielineuvoston, perustaminen. Se virahlistaisi 
Ruotsin kielilautakunnan ja Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan 
lähes kolme vuosikymmentä jatkuneen yhteistyön. Koska emme 
tiedä, mitä hallitus esityksessään ehdottaa, emme vol vielä iloita 
kielineuvoston perustamisesta, mutta voimme toivoa mahdolhi-
simman hyvää ratkaisua. 

Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan ja Ruotsinsuomalaisten 
valtuuskunnan perustama kielipoliittinen työryhmä on vihdoin-
kin saanut hieman rahaa ja kielipohiittisen toimintaohjelman laa-
timmen voidaan nyt aloittaa sen turvin. 

Kaikista näistä seikoista kirjoitamme Kieliviestissä myöhemmin 
tänä vuonna. Tässä numerossa käsitellään muita aiheita. EsiIlä 
ovat mm. kielenhuollon tarve, toimistotarvikkeiden nirnitykset, 
metsäsuomalaisten kieli ja suomen kielen sanasto. 
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Päättyessä iftahetken - 
Jätän kirkon Ankkuri-lehden materiaalin taittoon parikymmentä vuotta 
Ruotsissa asuneelle unkarilaiselle graafikolle. Saadakseen tekstin tavutuksen 
palstoille oikein hän käyttää suomenkielistä oikeinkirjoitusohjelrnaaja sana- 

Marja 	kirjaa. Yhteisenä kielenä meillä on ruotsi. Sillä keskustelemme artikkeleiden 
Räihä 	sisällöstä, kuvien sijoituksesta, otsikoistaja kaikesta siitä mitä taittoprosessiin 

kuuluu. 

Joskus hänen silmäänsä osuu yksittäinen sana, usein homonyymi kuten apu, 
joka unkarissa merkitsee isoäitiä. Viimeksi hän alusi tietää, mitä merkitsee: 
"Kira Iaulattaa lapsia." Mitä on Iaulattaa? Sitä oli vaikea hahmottaa ruotsiksi 
'Låta barnen sj unga'. Teetättää? 'Låta göra något'. Mitä onjuoksuttaa? 'Ha 
någon att springa'. 

Meistä molemmista ilmaisut tuntuivat latteilta. Hän sanoi, ettei osaa hahmot-
taa asiaa ruotsiksi, mutta unkarissa on vastaavanlainen ilmaisu kuin suomessa. 
Sanat muuttuivat kuviksi. Kuinka montaa teistä on laulattanut ihan vain itsek-
seen ja kuinka rnoni on lapsena joutunut juoksuttamisen kohteeksi? "Alä j uok-
suta pienempiäsi, hae itse!" 

Kirjoittaessani hehtitekstiä olen usein joutunut pysähtymään ylenrnääräisten 
kun- ja että-konjuktioiden alkaessa hahlita vähän jokaista virkettä. Varsinkin 
käännöksissä ruotsista suomeen alkaa lähtökieli viedä kirjoittamista ornaan 
suuntaansa. Myös englanninkielisiä lainoja ja englanninkiehisten ilmausten 
suoria käännöksiä käytetään surutta suomen kielessä. Se jättää väistämättä 
jälkensä oman kielen rakenteehhiseen tuottamiseen. 

Kaunokirj ahlisuudel la on mahdollisuus viljellä ja korostaa kielen ornintakeista 
rakennetta. Tuskinpa Reino Helismaa ryhtyi vääntärnään edes koemielessä 
suomahaisnuorten yhä rakastarnan Päivänsäde ja menninkäinen -laulunsa en-
simmäistä säettä muotoon: "kun iltahetki oli päättynyt" tai "kun ohi oli ilta-
hetki". 

Valtakielten osaaminen avartaa maailmaa, yleensä, mutta omien kielisukuhais-
tensa Iöytäminen, heihin tutustuminen ja kielen yhtähäisyyksien havaitseminen 
syventää maailrnaa. 

Unkarissaja suomessa on muutarnia samaa alkuperää olevia sanoja, kéz 'käsi' 
ja méz 'mesi', 'hunaja'. 'Mesi'-sana on hiukan outo hintu vanhaksi yhteiseksi 
sanaksi. Yhteinen alkuperä on saanutjotkut historiantutkijat epäilemääri, ettei-
vät suomalaisten esi-isät tuhheetkaan oikopäätä Volgan mutkasta, vaan ottivat 
vauhtia etelämmästä ja harjoittivat mehiläistenhoitoa yhdessä unkarilaisten 
esi-isien kanssa. 

Suomalaisessa laululyriikassajuodaan vielä huulten mettä - vaikka ohlaankin 
"hunajaisia" - onneksi. 

4 - Kieliviesti 112005 



Tarvitaanko kielenhuoltoa? 
Kieli voi olla yhteinen vain silloin, kun sen yhteisestä ymmirret-
tävyydestä huolehditaan. Ymmärrettävällä kielellä turvataan 
kansalaisten perusoikeuksia niin terveydenhoidossa kuin viran-
omaisten kanssa asioitaessa. Voin puhua vain suomen kielen 
huollon kannalta, erityisesti suomensuomen, mutta ruotsinsuomi 
on aina ollut osa suomea. 

Anneli 
Räikkälä 

Kielenhuollon perusajatus on, että yh-
teiskunta tarvitsee yhteisen, julkisesti 
normitetun kielirnuodon, ja toiminta 
tähtää tällaisen kielimuodon ylläpitä-
miseen ja kehittämiseen. Kielenhuol-
lon tehtävä on kahdenlainen: on pi-
dettävä huolta siitä, että meillä on 
toimiva yleiskieli,ja toiseksi on autet-
tava kieliyhteisön jäseniä kielenkäytön 
kysymyksissä. 

ti oikeana ja vääränä. Vähitellen on 
alettu puhua kielenhuollosta (språk-
vård, Spra(-hpflege). On siirrytty puris-
tisesta oikeakielisyydestä kieliyhteisön 
tarpeista lähtevään funktionaaliseen 
kielenhuoltoon, johon kuuluu myös 
ratkaisujen perustelu ja kielitietouden 
levittilminen. 

Yhteistä, ymmärrettävää 
kieltä 

Asiantuntijaelimet päättävät kielen-
käyttöä koskevista periaatteellisista ja 
yleisluonteisista suosituksista, ej 
määräyksi stä 

Ensimmäisen tehtävän täyttämisessä 
asiantuntijaeliminä ovat kielilautakun-
nat, Suomessa suomen kielen lautakun-
ta, joka päättää kielenkäyttöä koske-
vista periaatteellisista ja yleisluontei-
sista suosituksista, ci määräyksistä. 
Kielenhuollon toimintatavat ovat var-
maankin tuttuja: tutkimukseen perus-
tuva neuvonta puhelimitse, kirjeitse, 
lausunnoinjajulkaisuin. Samoin mene-
telmin huolletaan Suomessa suornen-
ruotsia ja saamea, osin samoin myös 
rornanikieltä ja suomalaista viitto-
makieltä. Periaatteiltaan samanlaista 
kielenhuoltoa harjoitetaan kaikissa 
pohjoisrnaissa sekä esimcrkiksi Virossa 
ja Unkarissa. Näissii ja eräissä muissa 
maissa kieltä huoltaa virallinen, yhteis-
kunnan kustantama din, kuten Ruot-
sinsuornalainen kielilautakunta Ruot-
sissa. 

1 950-luvulle asti puhuttiln oikea-
kie/isyvdestä (ruots. språkriktighet, 
saks. Spra(-hrichtigkeit). Nimikin jo 
kertoo, että kieli nähtiin kaksijakoises- 

Yhteinen huoli viime vuosina on ollut 
se, että jo varhaisessa vaiheessa kou-
Iuopetusta annetaan muulla kuin äidin-
kielellä. Kasvatustieteilijät ovat koros-
taneet rikkaan kieliympäristön merki-
tystä lapselle. Sen hänelle tarjoaajuuri 
äidinkieli niin kotona kuin koulussa. 
Aidinkielenopetuksen tulisi olla sekä 
laadultaan että määrältään niin vahvaa, 
että se antaa työkalupakin tuottaa kieltä 
ja analysoida kieltä itse. 

On tärkeää, että eri aineiden tieto-
sanat opitaan äidinkielellä. Jatkona 
vieraskieliselle kouluopetukselle on 
vierailla kielilläjulkistettava tutkirnus. 
On selvää, että kansainvälisyys on 
monen tieteen alalla elinehto. Olisi kui-
tenkin huolehdittava siitä, ettei min-
kään alan omakielinen tutkimus ja 
koulutus näivety alkeiden tasolle. Jos 
jollakin alalla käytetään vain vieraita 
kieliii, ej kukaan vaivaudu pohtimaan 
ja keksimään omakielisiä oppisanoja. 
Tarvitaan termien aivan tietoista kehit-
telyd. 

Yhteistä, ymmärrettävää kieltä tar-
vitaan eniten niillä aloillaja niissä yh-
teyksissä,joissajokainen suomenkieli-
nen on osallisena. Tällaisia aloja ovat 
esimerkiksi opetus, tiedotus sekä laki 
ja hallinto. 

Kieliviesti 112005 - 5 



Terveydenhoitoa omalla 
kielellä 
Myös terveydenhoito on kiistämättä 
sellainen ala, joka koskee kaikkia. 
Ongelma on siinä, että vanhastaan lää-
ketieteen termit on en kieliin omak-
suttu latinasta. Nykyään valtaosa lää-
ketieteen tutkimuksesta julkaistaan 
englanninkielisissä sarjoissa. Lääketie-
teen käytännön soveltajat kuitenkin 
toimivat Suomessa suomen-ja ruotsin-
kielisessä ympäristössä suomen- tai 
ruotsinkielisten ihmisten, potilaiden, 
joita usein sanotaan asiakkaiksi, kans-
sa. 

Potilaan oikeus saada lääkärin hoitoa 
on turvattu laissa. Siinä sanotaan: 

"Potilaalle on annettava selvitys hä-
nen terveydentilastaan, hoidon merki-
tyksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja 
niiden vaikutuksista sekä muista hänen 
hoitoonsa liittyvistä seikoista,joifla on 
merkitystä päätettäessä hänen hoi-
tamisestaan.Terveydenhuollon ammat-
tihenkilön on annettava selvitys siten, 
että potilas riittävästi ymmärtää sen 
sisällön." 

Lain laatija on siis jättänyt vastuun 
nimenomaan lääkärille. Oman ongel-
mansa aiheuttaa se, että lääketiede 
kehittyy nopeasti, mikä vaikeuttaa 
viestinnän onnistumista. Uusia laitteita 
ja hoitomuotoja keksitään päivittäin. 

Lääketieteen piirissä kielestä huoleh- 

timisella on pitkät, jo yli 120-vuotiset 
perinteet. Vuonna 1881 perusti 12 lää-
kiriä seuran,jonka nimeksi tuli Suoma-
lainen lääkäriseura Duodecim (Duo-
decim perustajajäsenten määrän lati-
nankielisen 12:n mukaan). Seuran ta-
voitteina olivat suomen helen paran-
taminen Iääketieteen piirissä ja ter-
veydenhuoltovalistuksen levittäminen. 
Tätä varten perustettiin Suomen Tervey-
denhoitolehti ja JJiäketieteellinen ai-
kakauskirja Duodecim. Suurtyön seura 
on tehnyt laatimalla erinomaisen sa-
nakirjan, nimeltään Lääketieteen ter-
mit. Duodecimin selittävä suursana-
kirja. Sen ensimmäinen painos ilmestyi 
1991, ja nyt on päästy jo neljänteen 
painokseen. Sanakirjan päätoimittaja 
on Walter Nienstedt, ja toimituskuntana 
on seuran perustama erityinen lää-
ketieteen sanastolautakunta, joka käsit-
telee uudet termit jajohon kuuluu myös 
kaksi kielenhuoltajaa. Sanakirjan ter-
mit on esitetty suomeksi, latinaksi, 
ruotsiksija englanniksi. Erityistä huo-
miota on kiinnitetty suomenruotsin ja 
ruotsinruotsin eroihin. Nyt sanakirjan 
toimituskunta toimii jatkuvasti, ts. 
lääketieteen uudet termit pyritään saa-
maan suomenkieliseen asuun ja sana-
kirjasta laaditaan uusia, uudistettavia 
laitoksia. 

Sanakirjasta näkyvät suomen- ja 
ruotsinkielisten termien luomisen peri-
aatteet: 

Osa termeistä on kummassakin ide-
lessä suoraan latinasta 

suomi ruotsi latina 
Icukemia leukemi leuchaemia 
relaksantti relaxant relaxans 

Osa termeistä on kummassakin kielessä onnistuttu kääntämään 

suomi ruotsi latina 
silmanpaine ögontryck tensio intraocularis 
kcuhkokuume lungintlammation pneurnonia 
maitokuume mjölkfeber galactopyra 

Hyvin usein ruotsi on omaksunut latinan (tai englannin) termin, suomi on etsinyt omakieli- 
sen vastineen 

suomi ruotsi latina 
silmätautioppi oftalmologi ophthalmologia 
keuhkolaajentuma lungemfysem emphysema pulmonum 
mahantähystys gastroskopi gastroscopia 

Suomenkielisetkin lääkärit käyttävät tamassa suomenkielistä termistöä jo 
kyllä keskenään latinaa. Duodecim- ennen sanakirjan ilmestymistä. Termit 
lehti on keskeisesti ollut vakiinnut- ujutetaan lehden sivuille, kunnes ne 
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ovat vakiintuneet. Lehden toimitukses-
sa on myös luotu useita uudissanoja, 
kuten vierihoito, ruotsin samvård eng-
lannin termin rooming-in vastineeksi 
ja magneettihoito, ruotsin mag/lelrönt-
ger!, englannin termin rna gnetic reso-
nance imaging vastineeksi. 

Aikakauskirja on myös järjestänyt 
sanakilpailuja läakäreille. Näin on täh-
dennetty sanastotyön merkitystli. Kil-
pailussa on saatu mm. sanat tvöuupu-
mus (engi. burn out, kaatnosmasennus, 
ruots. vinterdepression, lat. depressio 
hie,nalis) ja solunralpaaja, "solurnyrk-
ky" (ruots. cytostatikum, lat. cytosta-
ticu,n). 

Elias Lönnrot kansan asialla 
Sama omakielistämisperiaate, joka val-
litsee iääketieteessä, näkyy ruotsin-
suomen kielenhuollossa. Sitä osoittavat 
monet lautakunnan laatimat kaksikieli-
set sanastot. 

Periaatetta on suomen kielen huol-
lossa pyritty noudattamaan 1 800-lu-
vulta lähtien. Hyvä esimerkki tämän 
työn intornielisistä tekijöistä on eittä-
mättä Elias Lönnrot, jota voi kaiken 
muun ohella pitää myös kielenhuol-
tajana. Hän pyrki paitsi lisäämään kir-
jakielen sanavaroja myös puhdis-
tamaan niitä haital lisista vierasperäi-
syyksistä. Tässä ohjelmassa hänellä oh 
yhteiskunnalhinen näkemys: jos suomi 
luo omalla pohjalla eri tieteenalojen 
oppisanat, niin kansantajuinen tiede on 
kansankin ulottuvilla. Näitä asioita hän 
pohti arvostellessaan Eukhideen mit-
tausopin suomennosta. Niillä kansoilla, 
jotka olivat ottaneet kovin runsaasti 
kansainvähisiä oppisanoja sellaisinaan, 
oli olkeastaan eri kansankieli ja kirja-
kieli. Ruotsalainen talonpoika el käsitä 
ollenkaan kirjaa, jossa esiintyy tiheästi 
sellaisia sanoja kuin problem, hypot-
hes, diagonal, konkav, kun taas suo-
malaiselle talonpojalle näiden vastineet 
tehtävä, ehdotus, halkaisija ja kovera 
ensi kertaakin kuultuina vaikuttavat 
tutunomaisilta. 

Termityölle tuhoisan, pelkän kan-
sainvälisyyden tähdentäminen on 
onneksi meidänkin aikanamme saanut 
myös toisenlaisia ääniä. Suomen itse- 

näisyyden juhlarahaston Sitran tut-
kimuksesta ja koulutuksesta vastaava 
johtaja filosofi Antti Hautamäki kan-
nustaa tutkijoita ärsyttämään ja popu-
larisoimaan. "Julkaiseminen tieteelli-
sissä julkaisuissa on tärkeää, mutta 
samalla pitäisi etsiä keinoja ottaa tieto 
käyttöön", hän sanoo. Hautamäen 
mukaan Suomessa popularisointi ja 
tutkimuksen esittely julkisuudessa ci 
ole suosittua. Taustalta löytyy hänen 
mukaansa myös kateutta. Lisäisin puo-
lestani tähän vielii, että tutkijat ovat 
velkaa kustantajilleen veronmaksaj ilie 
sen, että he tuovat merkittävät tulok-
sensa seikeästi kaiken kansan nautit-
taviksi. 

Selkeyttä virkakieleen 
Lääketieteenja terveydenhoidon lisäksi 
toinen tärkeäjokaista koskettava ala on 
lakija halhinto. Suomessa keskusteltiin 
1970-luvuhla kiihkeästi laki- ja virka-
kielen vaikeaselkoisuudesta. Keskuste-
lu johti virkakielikomitean perustami-
seen vuonna 1979. Komitean tehtävänä 
oh laatia ehdotuksia siitä, miten vir-
kakieltä voitaisiin parantaa. Komitean 
puheenjohtajana oli nykyinen oikeus-
kansleri, silloinen lainsäädäntöneuvos 
Paavo Nikula ja jäsenenä mm. Kiehi-
toimiston silloinen toimistopäälhikkö 
Esko Koivusalo. Komitean mietintö 
Kielija virkakoneisto johti ns. virkakie-
lipäätökseen, jonka mukaan viranornais-
ten on selkeytettävä kielenkäyttötiän. 
Tämä johti mm. siihen, että Kielitoi-
misto järjesti paljon viranomaisten kie-
Ienkäyttökouhutustaja viranomaisteks-
tien kielentarkistusta. Samoin oikeus-
ministeriössä rikoslakia laajasti uudis-
tettaessa kiinnitettiin erityistä huorniota 
lain selkeyteen. Virkakielipäätöksen on 
korvannut tärnän vuoden alussa voi-
maan tulleessa hahhintohaissa oleva kie-
lipykälä, hallintolain 9. pykähä, jonka 
mukaan "viranomaisten on käytettävä 
asialhista, selkeää ja ymmärrettävää 
kieltä" 

Pyrkimysten toteutumista voitiin 
tarkastehla, kun Suomessa 1.3.2000 tuhi 
voimaan uusi perustushaki. Sitä valmis-
teitiin kohmekymmentä vuotta, ja vii-
meiset neljä vuotta sitä vahmistehi ko-
mitea, jonka puheenjohtajana oli Paavo 
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Nikula. Yksi syy, miksi perustuslain 
kieliasuun haluttiin kiinnittää erityistä 
huomiota oli se, että valmis perustus-
laki haluttiin jakaa jokaiseen kotiin. 
Komitea pyysi ehdotuksen suomen-
kielisestä asusta Kotimaisten kiel-
ten tutkimuskeskuksen lausunnon, ja 
yhdessä virkakielenhuoltajan Jussi 
Kahlion kanssa tutkin ehdotusta ja an-
noimme lausunnon, jossa oli kaikkiaan 
96 kohtaa. Tämän lausunnon sai puo-
lestaan arvioitavaksi oikeusministeriön 
lainvalmisteluosaston tarkastustoimis-
ton toi mistopäällikkö, kokenut laki-
kielen huoltaja Markku Tyynilä. Hän 
kirjoitti lausunnosta: "Monet siinä teh-
dyt ehdotukset ovat hyviä, jopa erin-
omaisia, mutta jotkut eivät oikein sovi 
lakitekstiksi." Ehkä tässä arviossa 
näkyy lakikielen konservatiivisuus. 

Korjausehdotuksista melkoinen osa 
oli yhdyssanakorjauksia, sanajärjestyk-
sen muutosehdotuksia ja välirnerkkien 
tarkistuksia. Osa sanajärjestysmuutok-
sista koski kömpelön rakenteen suju-
voittamista, osa selkeytti rnääritesuh-
teita. Lainlaatijat hyväksyivät esimer-
kiksi seuraavat: 

Sanajäriestys, jossa määritesuhteet 
eivät selviä 

Jos kansanedustajaksi vahittu on täy-
täntöönpanokelpoisehla päätöksellä 
tuomittu tahaflisesta rikoksesta vankeu-
teen taikka rangaistukseen vaaleihin 
kohclistuneesta rikoksesta, eduskunta 
voi tutkia, sallitaanko hänen edelleen 
olla kansanedustajana. > tuomittu ta-
hallisesta rikoksesta vankeuteen taik-
ka vaaleihin kohdistuneesta rikoksesta 
rangaistukseen, eduskunta - - 

Yhdyssana 
Val iokunnassa kansanedustaja ci saa 

rnvöskään ottaa osaa virkatointensa 
tarkastamista koskevan asian käsitte-
lyyn. > kansanedustaja ej saa osallis-
tua virkatointensa - - 

Pääministerin vahintaa koskevan 
mutkikkaan asian pieni selkeyttämis-
ehdotus: 

Jos ehdokas ej saa vaadittavaa enem-
mistöä, asetetaan samassa järjestyk-
sessä uusi pääministeriehdokas. Johlei 
tämä ehdokas saa yhi puolta annetuista  

äänistä, toimitetaan eduskunnassa avoi-
mena äänestyksenä pääministerin vaa-
ii. > Johlei uusikaan ehdokas saa yli 
puolta annetuista äänistä, toimitetaan 

Melkoinen osa parannusehdotuksis-
tamme koski perusoikeuksia koskevia 
säännöksiä. Emme tienneet - ehkä 
onneksi - että perusoikeuksia koske-
yat säännökset oli uudistettu jo 1995 
ja että siksi perustuslain kokonaisuu-
distuksen valmisteluhle oli annettu oh-
jeeksi, ettei perusoikeussäännöksiin 
puututa. Seuraavat ehdotukset koskivat 
juuri perusoikeussäännöksiä: 

Henkilökohtaiseen koskernattomuu-
teen ej saa puuttua eikä vapautta riistää 
miehivaltaisesti eikä ilman laissa sää-
dettyä perustetta. > Kenenkään hen-
kilökohtaiseen koskemattomuuteen ci 
saa puuttua eikä ke/tään riistää vapautta 
miehivaltaisesti eikä ilman laissa sää-
dettyä perustetta. 

Turhan mutkikasta 
Suomen kansalaise/la ja maassa lail-

hisesti oleske/evalla ulkomaalaisella on 
vapaus hiikkua maassaja vahita asuin-
paikkansa. Jokaiselha on oikeus hähteä 
maasta. Tähän oikeuteen voidaan lai/la 
säiitää välttämättömiä rajoituksia 
oikeudenkäynniri tai rangaistuksen täv-
täntöönpanon varmistamiseksi taikka 
maanpuohustusvelvohhisuuden täyttä-
misen tunarn 'aiseksi. > Suomen ka,i-
salainen ja maassa laihlisesti oleske/eva 
ulko,naa/ainen saa yat vapaasti liikkua 
ja vahita asuinpaikkansa. Jokaiselha on 
oikeus lähteä maasta. Tätä oikeutta voi-
daan yälttä,nättörnistä syistä rajoittaa 
/ai//a oikeudenkäynnin tai rangaistuk-
sen toimeen panerniseksi taikka maan-
puohustusvehvolhisuuden tävttäiniseksi. 

Nämäja rnuut perusoikeussäännök-
siä koskevat korjausehdotukset eivät 
siis johtaneet muutokseen. Nikuha kir-
joitti asiasta myöhemmin: "Komitea 
pysyi hojaahina toimeksiannolheen ja 
jätti hiljattain suurin ponnistuksin uu-
distetut perusoikeussäännökset muut-
tamatta. Vai kka korj auksi a pidettiin 
sehvinä parannuksina kiehiasuun, ne 
eivät mielestämme kuitenkaan osoit-
taneet voirnassa ohleissa säännöksissä 
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niin pahoja puutteellisuuksia, että kor-
jaukset olisi ollut välttämätöntä tehdä. 
Mielestäni vakavin huomautus koski 
henkilökohtaisen vapauden turvaa, 
koska säännöksen sanamuoto ej sel-
västi osoittanut sen tarkoittavan kajkkia 
Suomen oikeusjärjestyksen piirissä 
olevia, myös Suomessa olevia ulko-
maalaisja." 

Kielenhuoltajilla ja Iainvalmjsteli-
joilla on vanhoja kiistanaiheita, joihin 
mekin puutuimme. Yksi tällainen on 
ilmaus lai/la säädetään, jonka ehdo-
timme muutettavaksi muotoon laissa. 
Muutosta ej hyväksytty, koska siinä 
Nikulan mukaan "lakia ikään kuin esi-
neellistetään". Mielestäni juuri ades-
sjivi esjneellistäisi, tekisi laista väli-
neen, kuten kynällä kirjoitetaan. 

Kerrotaan, että jo ensimmäisen pe-
rustuslakimme syntymiseen keskeisesti 
vaikuttanut presidentti Ståhlberg olisi 
kirjoittanut lakiehdotusten täl/ä lai/la 
säädetään -ilmausten viereen margi-
naaliin kansanlauluista tutun: "Hej si/lä 
lai/la täl/ä lai/la." 

Yhdyssanojen korjausehdotuksista 
monet kohdistuivat lakikieleen piinty-
neisiin yhdyssanoihin: 

vastaanottaa > ottaa vastaan 
ylläpitää > pitää yllä 
tietojensaantioikeus > oikeus saada 
tietoja 

Yhdyssanan kokoonpano moderni-
sointi asuun koosturnus ej tuottanut 
tulosta. Tyynilän torjuva kommentti on 
sekin ollut käytössäjo aiernmin: "Kuu-
Iostaa enemmän kemialta kuin laki-
tekstiltä." 

Nikula tulee kuitenkin siihen tulok-
seen, että lainvalmistelussa on vält-
tämätön kuvaannollinen si irtyminen 
pöydän toiselle puolelle niiden kanssa-
ihmisten asernaan, joihin siiännökset 
kohdistuvat, mutta joilla on myös oi-
keus vaatia vallankäyttäjiä ja muita 
julkisia tehtäviä suorittavia noudatta-
maan säännöksiä ja saattamaan ne 
täytäntöön. "Perustuslain ymmärrettä-
vyydelle lisävaatimuksen asettaa tie-
tenkin se, että laki määrittelee Suomen 
kansalaistenja muiden maassa olevien 
ihmisten oikeuksien ja velvollisuuksien 
perusteet sekä asettaa ylimpienjulkisen 
vallan käyttiijien toimivaltuudet ja 
muutenkin kertoo, minkälainen valtio 
suomalaisten isänmaa on." 

Samanlainen on ollut myös kielen-
huollon johtava periaate. Kielellinen 
demokratia, yksilön oikeudet ja koko 
yhteiskurinan toimivuus vaativat, että 
yksilöllisten kielenkäyttötapojen lisäk-
si on myös yhteinen kielimuoto, sano-
taan sitä sitten yleiskieleksi tai kirja-
kieleksi. Jotta kieli voi olla yhteinen, 
sen yhteisestä ymmärrettävyydestä on 
huolehdittava. Kieltä on huollettava. 
Tämä on vastaukseni otsikon kysymyk-
seen. 

Artikkeli perustuuji/. inaisteri Anneli Räikkälän esitelmään, jonka hän piti 
Ruotsinsuomalaisen kieli/autakunnan seminaarissa 9.6.2004. 
Anneli Räikkälä on toirninut Kotimaisten kielten tutkirnuskeskuksen kielitoimiston 
pääl/ikkönäja hän on ollut Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan jäsen. 
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yaina ieCestä 

Raija 
Piironen 

Kielisnobi 

Muutettuani Ruotsiin sekoitin aluksi 
kouluruotsiani saksaan ja englantiin. 
Sanoin viipyneeni jossain två stunder. 
Hammaslääkärissä sain käteeni kysely-
kaavakkeen, rasti ruutuun ja tai nej. 
Kaavake ej tuottanut vaikeuksia, mutta 
ihmettelin kovasti vjimeistä kysymys-
tä: Har du lätt att svimma? Mjtä ham-
maslääkäri tekj tiedolla? Oljko sillä 
tekemistä tulehduksen kanssa, jonka 
olin saanut hampaaseen? Saiko se!-
laisen uimahalleista? Oljn kyllä oppi-
nut uimaan aika pienenä, koska vie-
timme kesät veden ääressä, mutta mi-
käin hyvä uimari en ollut. Sukelsinkin 
pitien sierairnia sormilla kiinni. Heip-
poa tai ej, huono itsetuntoni pakotti 
ruksaamaan nej. 

Ornat tojlaukset ejvät estäneet nau-
ramasta muille. Juoksirnme ystäväni 
kanssa kippurassa kaupasta, jossa suo-
rnalainen turistimies pyysi kassanei-
diltämuovipussia: Kan jagfå enpuss? 

Olen asunut Ruotsissa kolmekym-
mentä vuotta, mutta en ole silti oppinut 
ääntämään ruotsia oikein. Lapseni 
pitävät huolen, etten kuvittele muuta. 
Vaikka yritän puhua lasteni kanssa 
suomea, kornentelen myös ruotsiksi. 
Vastaus tulee välittömästi: "Skärp, 
mamma, laita kieli näin ja sano Sano 
uudestaan: Skärp dig." Siinä vaiheessa 
olen jo vaihtanut suomeen ja oikein 
lausuttuihin valittuihin sanoihin. 

Kostoksi en ole opettanut lapsilleni 
kirosanoja suorneksi, vaikkahe ovat si-
tä pyytäneet. Poikani kääntyi ukin 
puoleen ja saj 4-vuotissyntymäpäivä-
lahjaksi sananpirskatti. Modernin kie-
lenkäytön ystävä, tyttäreni, halusi tie-
tää, mitä fitta ja fittkärring ovat suo-
rneksi. En kertonut. Syy ej ollut moraa-
linen, en vain kielisnobinajaksanut se-
Iittää, että vastaavalla suomen sanalla 
on aivan eri merkitys kuin Ruotsissa, 
nimittäin 'ci'. Sanan taivutuskin olisi 
pitänyt opettaa: Vittujnä rnihinkään 
lähden, vittusä mitään tiedätjne. Opet-
tamista olisi vaikeuttanut myös, että 
sanaa käytetään merkityksissä 'mitä', 
'missä', 'miksi': Vitussako ne sil,näla-
sit? Vittuako sinä sinne? jne. Vittuäm-
mää en pitänyt tarpeellisena tyttöni 
sanavarastossa. 

Vokaalit, muutkin kuin u, tuottavat 
minulle vaikeuksia. Vaikka sanon ni-
meni selvästi, se usein kirjoitetaan 'Reija 
Peeronen' tai 'Raja Pyyronen'. "1 sorn 
i Ivar", sanon nykyisin automaattisesti. 

On yhdentekevää, sanonko p vai b; 
ne kuulostavat ruotsalaisi sta samalta. 
Lakkasin jo vuosia sitten sanornasta 
ruotsiksi, että Tenavat-sarjan Ressu-
koira on suosikkini. 

Kirjoittaja on wnmatiltaan tilintarkustajaja 
Iuirrastaa ki,yoitta,nista. 
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Sanojen peilissä 

Kaarlo 
Voionmaa 

Suornen kielen sanojen vaiheista on 
kirjoitettu paljon; ne ovat olleet yksi 
vertailevan kielihistorial lisen tutki-
muksen pääaiheista. On selvinnyt, että 
kielemme sanoista noin 40 prosenttia 
on lainasanoja. Aktiivisessa kielenkäy-
tössä niitä on vähän vähemmän, koska 
kielen keskeiset sanat, kuten ella, ovat 
ornaperäisiä. 

Kieleen, ja etenkin sen sanastoon, 
heijastuu kieltä puhuvan yhteisön his-
toria. Emäja emo periytyvät kantaura-
lista, mikä ci ihmetytäkään. Tällaisia 
sanavanhuksia on suomen kielessä hie-
man yli sata. Niitä ovat esimerkiksi e-
(kieltoverbi), elä- (elää, elämä jne.), 
/ne, inuna, ni/ni, pala, pesä ja te. 

Kaikkein eniten suomen kielen sa-
naston vieraan aineksen rnuodostu-
miseen ovat vaikuttaneet germaaniset 
kielet ja ennen muuta ruotsi. Suornen 
sanastosta noin 26 prosenttia, juok-
sevassa tekstissäkin lähes 20 prosent-
tia, on niistä saatuja lainoja.  

tim, nyt tsekataan ruokaa pubissa. 
Sanojen peilistä näkee rnuutakin kuin 

kieliyhteisön historiaa. Sanoista näkee 
selvästi rnyös sen, että kielen käyttäjinä 
ihmiset ovat ottaneet liihtökohdaksi 
ornat havaintonsa ja tarpeensa. Toisi-
naan ilmaisemme itsemme tavalla,joka 
tarkemmin ajatel len on hassunkurinen. 
Saatamme esimerkiksi kertoa ystävil-
lemme, että " kun ajoimme murnmo-
laan, ensin tuli vastaan kylän kirkko, 
sitten lehmäja kohta tien mutkan takaa 
mummon mökki". Kirkko, lehmä ja 
mökki tulivat nteitä vastaan ihan kuin 
ne kaikki pystyisivät liikkumaan. 

Mummon mökki on tietenkinjärven 
rannassa. lllan tullen toteamme: "Kyl-
läpä auringon lasku on kaunis." Mutta 
eihän aurinko laske eikä nouse, vaan 
maapallo se vain pyörii. lhrnisten maa-
ilrnankuva oli ennen maakeskeinen, ja 
se jätti jiilkensä suomen ja monen 
muunkin kielen ilmaisutapoihin. Maa-
ilmankuvamme on nykyään auninko-
keskeinen. Siitä huolimatta puhumme 
edelleen "auringon laskusta" ja "nou-
susta", aivan kuin aurinko nousisi ja 
laskisi paikallaan pysyvän ja maail-
mankaikkeuden keskipisteenä olevan 
Maan taivaanrannan taa. 

Goif-fanit tsekkasivat hampurilaiset 
kreisin rokkibändin pubissa on esi-
merkki nuorimmista lainasanoistamme 

Lainasanat ovat inhimillisiä ilmiöitä, 
koska ne osoittavat, että eri kieliä pu-
huvat ihmiset ovat olleet tekemisissä 
keskenään. Joskus yhteydet ovat olleet 
julmia, kuten suornessakin käytetty 
venäjän kielen gulag kertoo, joskus 
taas hyvin läheisiä, kuten germaani-
laiselta taholta saatu äiti osoittaa. Suo-
men varhaisimmat lainat ovat yli 6000 
vuoden takaa ja ne ovat indoeuroop-
palaisia. Niistä voi tehdä esimerkiksi 
lauseen Ajan jyvillä porsaat kotiin. 
Nuorimmat lainasanamme osoittavat 
puolestaan, että pysymme mukana 
maailman menossa. Niinpä goif-fanit 
tsekkasivat hampurilaiset kreisin rek-
kibändin pubissa. (Esimerkit prof. Ka-
levi Wiikiltii.) Huornaamme, että 6 000 
vuodessa lainasanojen aihepiinit ovat 
rnuuttuneet: silloin ajettiin porsaita ko- 

Monesta muustakin sanasta huomaa, 
niiten ihmiset ovat alkuaan käsittäneet 
asiatja rniten he ovat käsityksensä sa-
nallistaneet. Esimerkiksi ajatella-ver-
bin lähtökohtana on ajaa-verbin teettä-
rnistä ilmaiseva johdos a/attaa, johon 
on lisätty uusi johdin ja lopputulokseksi 
on saatu ajatella. Samaan tapaan kor-
vien välissä tapahtuvan kihinän sanal-
listivat jo muinaiset roornalaiset, silhä 
latinan cogitare 'ajatella' on verbin 
agere 'ajaajohdos,jossa on etuliite co-
yhteen'. 

Myös suomen ja ruotsin sananmuo-
dostuksessa on paljon yhtymäkohtia. 
Esimerkiksi suomen tapahlua ja ruot-
sin inträ/ja palautuvat vastaavasti ver-
beihin tavata ja träffti. Tapahturninen 
on ajateltu ehkä niin, että siinä ihrninen 
kohtaa "ajan virnan" esiintuomia asioi- 
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ta. Ne tapaavat hänet eli ne tapahtuvat 
hänelle. 

Mitä yleistä sanojen peilin katselu 
kertoo meille? Luin kauan sitten kieli-
historiaa käsittelevän kirjan, jossa väi-
tettiin, että sanojen kaukaista historiaa 
tutkiessamme voimme erottaa siitä 
alkuihmisen primitiiviset kasvot. Olen 
eri mieltä. Minusta sanojen historia 
osoittaa ennen muuta, miten kekseliäitä 
ihmiset ovat olleet sanallistaessaan 
itsessäänja ympäristössään tapahtuvia 
asioita. 

Hyvin usein sanallistus on perustunut 
eri asioiden välillä nähtyyn yhteyteen. 
Ihmiset ovat aika usein olleet tabu-
dellisia sanojen käytössä, he eivät ole 
keksineetjatkuvasti uusia sanoja vaan 
laajentaneet tai venyttäneet jo käyt-
tämiensä sanojen merkitystä. Ajattelu 
on tarkoittanut tapahtumaa, jonka voi 
nähdä, ja sitten myös prosessia, joka 
tapahtuu korvien välissä. 

Ihmiset ovat nähneet yhteyksiä asi- 

oiden välillä ja pukeneet näkemänsä 
yhteydet sanoiksi. Aurinko on "nous-
sut", "kiivennyt" taivaan "lakeen" kuin 
tuvan lakeen ikään ja alkanut sitten 
"laskea". Ihmiset ovat olleet kuvittelun, 
asioiden yhdistelyn ja sanallistamisen 
mestareita. Mielenkiintoinen ja tärkeä 
tulos tästä ajatustoiminnasta on se 
valtaisa kuvailevien ilmausten määrä, 
joka on tuttu kaikista kielistä. 

Sanojen peilistä ej siis katso alku-
kantainen ihmisapina, joka yrittää pun-
nertaa mielensä liikkeet kielellisiksi 
ilmauksiksi, vaan homo sapiens sapi-
ens, joka myös kielen avulla on pyrki-
nyt muuttamaan elinympäristönsä it-
selleen sopivammaksi ja tutummaksi. 
Kieli on ilmaisuväline, jonka avulla 
olemme asettuneet taloksi tähän kyl-
mään maailmaan. 

Kirjoittaja on göteborgilainen kielentutkija 
ja opettaja. 

Muistathan! 

I<ielenhuoltoseminaari 
Suomen instituutissa 

perjantaina 8. huhtikuuta 2005 
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Daijango buhua 
suomalaista? 

Seppo 
Remes 

Metsäsuomalaisten kielestä on säily-
nyt meidän päiviimme asti hyvin monia 
näytteitä. Suuri osa niistä on tallennettu 
Uppsalassa sijaitsevaan murre-ja kan-
sanmui stoarkistoon (Dialekt- och Folk-
minnesarki vet i Uppsala, ULMA). Kes-
ki-Skandinavian suomalaismetsissä 
puhuttiin 1800-luvulla ja 1900-luvun 
alussa lähes samanlaista kieltä kuin 
lähtöpaikkakunni 1 la 1500- ja 1600-
luvuilla. 

Viimeisin suomea sujuvasti puhuva 
tunnettu metsäsuomalainen oli Niit-
tahon Jussi eli Johannes Johansson 
Oinoinen. Jussi tuli Ruotsinkin kan-
san tietoisuuteen esiintymällä Hylands 
Hörna -nimisessä televisio-ohjelmassa 
1 960-luvun alussa. Suomessa Jussi oh 
tunnettu lehtien vähityksellä. Värmian-
nissa oli toki vielä 1 990-luvulla muuta-
mia henkilöitä, jotka osasivat yksit-
täisiä lauseita ja sanoja vanhalla suo-
men kielellään.  

laismetsissäkin. Ihminen oli imeinen, 
mäki oli mäkk, maa oli moa, metsä oh 
mehtä ja hevonen oli hepo tai häpo. 
Saattoipa Juholan väen Lauri Kettu-
selle lähettämässä kirjeessä ohla lause 
"Myö oornmon kaiki terveitä ja muuten 
hyvin elämmön". 

Pitkät vokaalit 
Lauri Kettunen toteaa metsäsuomalais-
ten kielessä muutamia epäjohdonmu-
kaisuuksiakin. Kun pitkän a:n ohisi 
pitänyt säilyä lainasanoissa, jotka ovat 
tuhleet puhekieleen sen jälkeen, kun 
alkuperäinen aa on muuttunut oa:ksi 
(moa 'maa', soan 'saan', Poavo 'Paa-
vo')ja muutos on tapahtunutjo kauan 
sitten savossaja karjalassa, ej se kum-
minkaan toimi johdonmukaisesti met-
säsuomalaisten murteissa sihloin, kun 
kyse on lainasanoista. Sanottiin laa-
kata 'koijata' (laga), voarata 'kestää, 
olla' (vara), moaka 'vertainen' (mak) 
ja taakki ' katto' (tak). 

Muutamat tutkijat ovat selvittäneet 
metsäsuomalaisten kieltä. Kaikkein 
tunnetuin on Lauri Kettunen, joka teki 
1930- ja 40-luvuilla monta matkaa 
Värmiannin suomalaismetsiin. Myös 
virolaissyntyinen Julius Mägiste teki 
huomattavan selvitystyön mm. metsä-
suomalaisten paikannimistöstä. Nykyi-
sistä tutkijoista mainitsisin Riitta Tai-
paleen ja paikannimiä tutkineen Tuula 
Eskelandin. 

Murre säilyi 
Joidenkin kielentutkijoiden mielestä 
metsäsuomalaisten puheessa säilyi 
kotipaikan murre niln kauan kuin he 
puhuivat suomea. Huvittava lisäpiine 
on myös se, että ruotsistakin lainattuja 
sanoja käytettiin murteehhisesti. Näin 
ollen suomalaismetsissä puhuttiin hy-
vin monia eri murteita. Metsäsuoma-
laisten kotiseudut Suomessa sijoittuvat 
Savoon, joihinkin Karjalan osiin ja 
Pohjois-Hämeeseen. Näihle murteille 
tyypillisiä ilmaisuja tunnetaan suoma- 

Murteellisia svetisismejä 
Metsäsuomalaisten kieli sai vaikutteita 
ruotsin kielestä. Pikkuhihjaa ruotsa-
laistuivat itse metsäsuomalaisetkin. 
Metsäsuomalaisten kieheen tuhi ruot-
salaisia sanoja, joita käytettiin ikään 
kuin ne olisivat suomalaisia, ja viehä 
murteelhisia. Niinpä saattoi kuulha, että 
"miehet mehässä hakivat kattiloita". 
Eivät kenenkään keittovähineet olheet 
hukassa, vaan oltiin etsimässä aarteita 
(skatter). 

Puhuja käyttää sanassa kattiloita 
hisäksi oman suomalaisen kotiseutunsa 
murretta. Keski-Suomessa sanottiin ja 
sanotaan edehheenkin, samoin kuin suo-
malaismetsissa...uutarloita 'suutareita' 
ja riätärlöitä 'räätäleitä' sekä tyttölöitä 
'tyttöjä'. Jossakin murrenäytteessä 
muistan kerrotun Puro-Juhosta, jonka 
mainittiin ohevan svär kuppi ja kun se 
kuol niin pakka sen alla suil 'voimal-
hinen ukko ja kun se kuohi niin maa sen 
ahla suhi'. 
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Omia sanoja 
Metsäsuomalaisten keskuudessa tun-
nettiin myös ornia sanoja, jotka ilmei-
sesti olivat tuntemattomia muualla. 
Eräs tällainen sana oli mäk 'imeisef. 
TälIä sanalla he tarkoittivat joskus 
muuta metsän väkeä (uskomuksissa), 
joskus itseään, siis mäki-ihmisiä,jotka 
asuivat mäkien päählä. Sana seittvnen 
tarkoitti 'sellaista' tai 'semmoista'. 

Paikannimistä 
Itäsuomalaisille uudisasukkaille ja hej-
dän jälkeläisilleen ruotsinkieliset pai-
kannimet aiheuttivat ilmeisesti vaike-
uksia. Hyvin yleistä oh, että paikan-
nimet muutettiin suomalaisemmiksi tai 
sitten otettiin käyttöön uudet, suomen-
kieliset nimet, jotka usein olivat kään-
nöksiä ruotsalaisista nimistä, esimer-
kiksi Puuviikin järvi (Boviggen sjö), 
Talakara (Dalkarlasjö), Talakara-
syöperi (Dalkarlasjöberg), Leka vatti 
(Lekvatten), fleinaho (Gräsbråten), 
Rövvänkoski (Röjdåfors) ja edehleen 
Norra Viggen eli Karvala sekä Södra 
Viggen eli Paalala. Joissakin paikan-
nimissä näkyy myös Kaarle Aksehi 
Gottlundin kynänjälki. Hänhän kierteli 
suomalaismetsissä 1 820-luvulla ja pai-
natti suomalaismetsistä mm. suomen-
kiehisen kartan. Jälkeenpäin joitakin 
Gottlundin suomennoksia on pidetty 
tekaistuina ja ilmeisesti vain hänen 
itsensä käyttäminä. 

Sukunimet 
Kirkonkirjoissa ja muissa virallisissa 
yhteyksissä rnetsäsuomalaisista käy-
tettiin ruotsalaisia nimiä. Näin ohlen 
kuuhuisan Niittahon Jussin "virallinen" 
nimi oli Johannes Johansson. Kun hä-
nen suomalaista taustaansa haluttiin 
korostaa, käytettiin nimeä Johannes 
Johansson Oinoinen. Viirneksi mainittu 
olikin hänen suomalaisen sukunsa ni-
mi, mutta ruotsalaisen käytännön mu-
kaan sukujen nimiä ei kirjattu aina edes 
kirkonkirjoihin. Edellä mainittu Kaarle 
Akseli Gottlund kirjoittehi kirkonkir-
jojen marginaaheihin eri talojen asuk-
kaiden suomalaisia sukunimiäja mer-
kitsi niitä muistiin omiin päiväkirjoi-
hinsa. Suomalaisten sukujen nimet 
näkyvät sitä paitsi edelleenkin monissa 

paikannimissä. Olkoon tästä esimerk-
kinä Håtacktorp (Hotakka), Rosala 
(Rusanen), Roatikkalamrnäkk (Raati-
kainen), Rämmestorp (Remes), Sor-
inonmossen (Sormunen) ja Tysken (Tyys-
könen) 

Kummallisia sanoja 
Kun sekoittaa suomea ja ruotsia ja ii-
säksi vielä Savon murretta, syntyy kie-
li,joka voi ohla vaikeasti ymmärrettävä. 
Mikähän yö saattaisi olla kysymyk-
sessä, kun puhutaan messunuaervöstä? 
Juhannusyöstä tietenkin! Mitähän sit-
ten ovat seittvset rullikonstit? Kysees-
sähän ovat sellaiset taikatemput. Niit-
tahon Jussi onjossakin Mägisten haas-
tattelussa kertonut omahla murteellaan 
kummahlisista juhannusyön tapahtu-
mista:"— Gehnous teg ne niin sai-
raiks, jotta nei jaksana toimittoa sitten 
inut iie nukkuvat bois, ja sillälailla ne 
tu! ',nehtään jottei ne tullu soamaan 
niidä van gvllä nejohii nyd aijan heastä 
gun se on se vanhvuus ,nännä bois sie!-
dö gun ne tu!oo niijen beällen van ci 
ne muuden sidä löydännä." 

Mutti jäi 
Kovin paljon eivät metsäsuomalaiset 
ole jättäneet Ruotsin kieleen merkkejä 
olemassaolostaan. Ylipäätään ei suo-
mahaisia lainasanoja ole kuin tusinan 
verran. Metsäsuomalaisten kieli oh 
lähes yksinomaan puhuttua kieltä ja 
kirjoitettua metsäsuomalaista on tal-
lella ainoastaan vähässä määrin. Koska 
metsäsuomalaiset olivat ammatiltaan 
pääasiallisesti huhdanpolttajia, se nä-
kyy tietysti paikannimissä. 

Myös suomalaisten sukunimetja etu-
nimet näkyvät paikannimissä. Varsinai-
seen puhekieleen ej ole jäänyt paljoa-
kaan. Yksi perinteinen ruokalaji on kui-
tenkin tullut Ruotsiin metsäsuornalais-
ten mukana, nimittäin mutti. Ruotsa-
laiset kirjoittavat sen muodossa inotti. 
Kyseessä on siis joko ohrasta tai kau-
rasta, alun perin rukiista, valmistettu 
jauhoruoka, jota syödään joko piimän, 
marjojen tai silavan kanssa. Pohjois-
Värmiannissa mutti on suoranaista pi-
täjänruokaa. Mutti-jauhoista käytetään 
ruotsahaista nimeä skrädmjöl. Joihlakin 
alueilla Värmlannissa tunnetaan myös 
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silppu (silpo),joka on eräänlaista suu- issa on A/agy/ä-niminen talo, siis Ala- 
rustettua pyttipannua. 	 kylä eli suomalaisemmin Alatalo. Pai- 

kalliset ruotsalaiset ääntävät sanan 
Pehmennys 	 AllagyIIä. Niittahon Jussin puhe oh 

oiva näytös siitä miten kieli "pehmeni". 
Yksi metsäsuomalaisten kielen erikois- Suomalaismetsissä sanottiin vielä 
putTe on sen pehrnentyminen. P-, k-ja 1980-luvulla Vilhelm He,irikssonin 
t-kirjain Iausuttiin pehmeinii, SOfl 	suulla Hyveä bäieä ja siihen kuului 
nillisina. P:stä tuli b, k:sta tuli gja t:stä vastata Samoa jälleen! 
tuli d. Tämä ilmiö kuului metsäsuoma- 
laisten puheessa ja se näkyy jonkin Kirjoittaja toinhii opetlaj000 Skinnskauebergin 
verran vielä paikannimissä. Muitjärn- kansankorkeakoulussa. 

4ØfNt( 17 	 w44ft4 
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Lyhyesti kahdesta vilvasta 

Yhdysmerkki eli yhdysviiva tai tavuviiva on lyhyempi kuin 
ajarusviiva. Kummallakin on ornat tärkeät tehtävänsä. Tässä 
kerrotaan lyhyesti niiden käytöstä. Välimerkkisarj an aikaisem- 

Hannele mat artikkelit ovat numerossa 1/2004 (piste), 3/2004 (pilkku) ja 
Ennab 4/2004 (kysymys-, huuto- ja lainausmerkki, kaksois- ja 

Ruotsin-• puolipiste). 
suomalainen 
kielilautakunta 

Yhdysmerkki - 

- osoittaa rivin lopussa, että sana on katkaistu ja jatkuu seuraavalla rivillä 

- erottaa yhdyssanan eri osia, kun alkuosa loppuu samaan vokaaliin, jolla seu- 
raava osa alkaa 

vastine-ehdotus, sanasto-ongelma 

- osoittaa osien rinnasteisuutta 
ruotsalais-suoinalainen, viritin-vahvistin 

- edustaa pois jätettyä sanan osaa 
etu- ja sukunimi, valko- ja kukkakaali, posrinumero ja -toirnipaikka 

- auttaa sanan hahmottamisessa 
Ian goilta > < Ian go-illa, pop-ooppera 

- erottaa yhdyssanassa esimerkiksi 
erisnimen: Heikki -eno, Ruotsi-tietous, Suomen-laiva (myös suomenlaiva) 
oudon vierassanan: duchesse-silkki 
numeron: 30-vuotisjuhla 
lyhenteen: cd-sanasto 
kirjaimen: A-porras 
merkin: @ -merkki 

- erottaa yhdyssanassa rajakohtailmauksen 
1-3-vuotiaat, 1980-1 990-luvulla 

(Kun tekstinkäsittelylaitteessa ej ole pitkää viivaa, sen voi korvata yhdysvii-
valla. Silloin yhdysviivan molemmin puolin jätetään väli: 

1 - 3-vuotiaat, 1980 - 1990-luvulla.) 

Yhdyssanassa, jonka alkuosa, määriteosa, on sanahitto, määriteosan ja perus-
osaa edeltävän yhdysmerkin väliinjätetään välilyönti: 

hällä väliä -asenne, Täällä Pohjantähden alla -trilogia 

Kun tällainen yhdyssanajaetaan eri riveille, yhdysmerkki seuraa perusosaa: 
hällä väliä 	Täällä Pohjantähden alla 
-asenne 	-trilogia 
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Ajatusviiva - 

- erottaa virkkeen sisässä välihuomautuksen tai täsmennyksen. Silloin sen 
molemmin puolin jätetään väli. 

Pienin tarjouspakettimme - kirja, harjoituskirjaja kasetti - on ollut hyvin 
suosittu. 

- ilmaisee, että ajatus on jätetty kesken. Tällöin sen molemmin puolin jätetään 
väli: 

Ajattelin myös -. 

- ilmaisee lainauksissa pois jättämistä. Tällöin käytetään kahta peräkkäistä 
aj atusviivaa. 

Tutkimuksissa kiinnitetään huo,niota - —ja potilaan kuntoon. 

- osoittaa repliikkiviivana suoraa esitystä. Tällöin ej käytetä lainausmerkkejä. 
- Haluaisin ostaa sanaston, soittaja totesi ensimmäiseksi. - Mitä se 
maksaa? 

- osoittaa luettelossajohdantolausetta seuraavat luetelmakohdat 
- Ennen poistumista tarkista, että 
- tiskit on tiskattu 
- ikkunat on suljettu 
- valot on sammutettu. 

- ilmaisee rajakohtaa. Ajatusviiva merkitään kiinni ääripäihin eikä sitä lueta. 
1-3-vuotiaat (Luetaan yhdestä kolmeen vuotiaat, ej: "yksi vijva kolmjvuo-
tjaat") 
Ajatusviiva ilmaisee ääripäiden väljä, joten mm. päivämääräilmaukseen ej 
ole mitään tarvetta tehdä esimerkiksi lisäystä "välisenä ajkana". 
Puhelinneuvontamme on kiinni 1. 7.-31. 7. (Ej: "- - 1 .7.-31.7. väljsenä 
ajkana") 

- on suositeltava mijnusmerkkjnä. (Jos sjtä ej ole esjmerkjksj kirjoitusko-
neessa, sen tjialla vojdaan käyttää yhdysmerkkiä.) 

—10 °C 	-JO °C 
6-2 = 4 

NäilIä sivuilla yhdysmerkkiä ja ajatusviivaa on käsitelty vain pääpiirteittäin. Seikkaperäisempiä 
tietoja niistä ja kaikista muista välimerkeistä saa mm. seuraavista lähteistä: 
Kie/ikello 3/1995 Kotimaisten kielteri tutkimuskeskus, Edita Oy 
lisa & Oittinen & Piehl: Kielenhuollon käsikirja Yrityskirjat Oy 1994 
Ikola: Nlcysuornen käsikirja Weilin+Göös 1986 
Itkonen: Uusi kieliopas Tammi 2000 
Sorjanen: Suomen kieli - kävitajän käsikirja Gummerus Kirjapaino Oy 1998 
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u u Lis san at 

Sa naterveisiä 
Kiel itol m istosta 
Mitäja millaisista asioista Suomessa on viime aikoina puhuttuja 
kirjoitettu? Siitä kertovat osaltaan nämä Kielitoimiston arkistoon 
kerätyt sanat. 

Koonnut allastossu 
Riitta uima-altaassa harjoitettavassa Iiikun- 

Eronen nassa, varsinkin vesipyöräilyssä (engi. 
Kotimaisten hydrospinning) käytettävä j alkine 
kielten 
tutkirnuskeskus eustressi 

lääk. positiivinen, myönteinen stressi 

hiilari 
ark. hiilihydraatti 

kenkänasta 
kengänpohjiin kiinnitettävä liukurnista 
ehkäisevä nasta (Helsingin kaupunki 
kokeilee maksutonta ikäihmisten talvi- 
kenkien nastoitusta kaatumisten vähen- 
tämiseksi) 

johon kuuluu mm. kalaa, valkosipulia, 
pähkinöitä, punaviiniä ja tummaa suk-
laata 

päästökauppa 
ilmansuojeluun kuuluvasta toiminnas-
ta, jossa teollisuusyritys ostaa toiselta, 
kiintiönsä alittavalta yritykseltä oike-
uksia päästöihin [uuden sähköisen Kie-
litoimiston sanakirjan mukaan] 

rasvaremontti 
kut kovien eläinrasvojen vähentämi-
nen ruokavaliosta terveydellisistä syis-
tä 

salarakas 
läppäri salainen rakastettu 
ark. kannettava tietokone (engi. laptop 
compu ter) tsunami 

(jap.) merenalaisen maanj äristyksen 
moniateria aiheuttama hyökyaalto 
(engi. polvmeal) ravintotieteilijöiden 
hyväksi havaitsema ateriakokonaisuus, 

Luovan kirjoittamisen kurssi 1.— 6.8.2005 
Paikka: Kungälvin pohjoismainen kansankorkeakoulu 
Ilmoittautumislomakkeet: Nordiska foikhögskolan, Box 683, 

442 18 Kungälv 
Lisätiedot: Kaarlo Voionmaa, karolus@brevet.nu  tai 031-335 8926 
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sanasto käyttäjän hanna (ta 

MENS SANA IN CORPORE 
SANO - 
URHEILUTOIMITTAJA SANAVIIDAKOSSA 

Kaj 
Kunnas 

"Halloota Helsinki. Kuuleeko Helsin-
ki? Täällä Kunnaksen Kaitsu. Kuu-
leeko Helsinki? Lissabon kutsuu. Aha. 
No hyvä, että ollaan läpi. Hyvä että 
äänen tasot tuntuvat olevan OK. Lähe-
tyshän alkaa viiden minuutin kuluttua. 
Vedän tässä vielä vähän henkeä. 

Suomen Yleisradio, Lissabon. Terve-
tuloa seuraamaan tätä suoraa lähe-
Ivstä uinnin EM-kisoista, jotka täällä 
Portugalin pääkaupun gissa tänään 
pyörähtävät kävntiin. Odot etta vissa on 

Kuvailernani tapahtumaketju on mi-
nulle arkipäivää. Olenhan toirninut 
Yleisradion ruotsinkiel isen urheilutoi-
mituksen selostaja-toimittajana viiti-
sentoista vuotta. Olen käynyt kahdek-
sat olympiakisat, lukemattomat, mitä 
erilaisimpien lajien MM- ja EM-kisat, 
puhurnattakaan kaikenkarvaisista pie-
nemrnistä kisatapahtumista ympäri 
Suomea, Pohjolaa, Eurooppaaja muuta 
maailmaa. Olen käyttänyt ääntäni ja 
sanavarastoani yli 3 000 lähetystunnin 
verran, joskusjouhevasti, sulavasti lau-
seesta toiseen soljuen, joskus taas tök-
sähdellen, sanoja hakien, epäluovuutta 
hehkuen. 

Rutiini auttaa tietenkin minunlaistani 
vanhaa nelikymppistä veteraania, mut-
ta muitakin keinoja selostusten elä-
vöittämiseen toki on. Luen paljon kirjo-
ja, lehtiäja artikkeleita. Pidän silrnällä 
mainostekstejä, jotka usein mielikuvi-
tuksellisuudellaan avartavat kielellistä 
maailrnaani. Yritän koko ajan kehittää 
kieltäni, sekä suornea että ruotsia, kak-
sikielinen kun olen. Mikä onkin tosi 
mielenkiintoista, kieli kun ci todella-
kaan tunne rajoja mitä yllätykselli-
syyteen, monipuolisuuteen, vivah-
teikkuuteen tai uudisraivaajamenta-
liteettiin tulee. 

Mutta entäs sitten kunjokin asia pitää 
ilmaista korrektin oikein? Kun ci voi, 

ci saa, leikitellä, rekonstruoida tai mie-
likuvitustaan käyttäen itse luoda kuva-
usta vähän sinnepäin. Kun on pakko 
esittää asia niin, että kaikki yrnmärtä-
vät, rnistä on kyse. Kun asia, tapahtu-
rna, juuri tärnä hetki, vaatii sen tasan 
tarkkaan oikean ilmaisun. Mistä sitten 
apu sitä tarvitsevalle? Mistä apu urhei-
lutoimittajaparalle, joka on eksynyt 
urheiluterminologiaviidakossa? 

Ainakin minun kohdallani apu on 
tänä pälvänä lähellä. Kaikkien suur-
kisojen lähtörituaaleihin kuuluu nimit-
täin, mitä meikäläiseen tulee, ruotsa-
lais-suomalaisen urheilusanaston pak-
kaarninen,jos nyt ej ihan ensiinmäisenä 
niin viimeistään kolmantena, kaikkien 
vaatteiden, parranajokoneiden sun mui-
den välttärnättörnyyksien sekaan. 

Ja kun sitten selostuspäivä koittaa, 
niin totta kai hyvin valmistautuneena 
ennakkotutkinnat on tehty. Urheilu-
sanasto röhnöttää rnuiden tärkeiden 
papereiden vieressä selostuskopissa. Ja 
ci kun puhetta pälpättämään. Minuutis-
ta toiseen, tunnista toiseen, usein jopa 
päivästä toiseen aamusta iltaan. 

Joko ruotsiksi tai suorneksi. Sanas-
toa kun voi käyttää kumpaankin suun-
taan, tietenkin sen mukaan millä kie-
lellä kulloinkin sattuu jorisemaan. 

Jajos ihan kalpaten käy, eli että siinä 
selostaessa iskee epäluulo orniin tietoi-
hin ja taitoihin tai muuten vaan aivo-
koppajuuri tänään tekee tenän, niin ci 
hätiji mitiä. Joko selostusta suoltaessa 
tai sopivan uutis-, merisää- tai puolus-
tusvoirnain tiedotteen aikana voi kur-
kata urheilusanaston antirnia, ja siten 
päästä pälkähästä. 

Ja kas. Näin menetellen Jarkko Nie-
misen upea backhandvolley muuntuu 
salamannopeasti rystylentolyönnik-
si. Tai Mikael Forssellin satumainen 
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bicvcletas saksipotkuksi. Puhumatta-
kaan että täysin käsittämätön com-
pound itse asiassa onkin taljajousi, 
clinch ristivvöote painissa, guard ko-
ripallossa pelinrakentaja, medley seka-
uinhiajne., jne. 

Ja tietenkin homma toimii myös toi-
sinpäin. Eli sikäli mikäli selosteleekin 
på svenska ja pikapikaa tarvitsee ter-
mejäjuuri sillä kielellä, niin rohtoja ej 
apteekin kautta tarvitse hakea. Urheilu-
sanasto taas framille ja rohkeasti ter-
mivijdakkoon. 

Kappas vaan. Maastopyörä onkin 
nwuntainhike ruotsiksi, vyörytys pai-
niterminä rullning, äkkikuolema pal-
lopeleissä, ej sydäninfarkti vaan sud-
den death, aikalisä time-out, koltni-
täplätaulu trespot, luovutusvoitto walk 
over ja sitä rataa. 

Olen siis enemmän kuin iloinen Ruot-
sinsuomalajsen kielilautakunnan ai-
kaansaannoksesta Ruotsalais-suoma-
lainen urheilusanasto. Apua kun huu-
taa, jos ej nyt ihan kurkku suorana lä- 

hetyksessä, vaan vaivihkaa siinä sivus-
sa, niin apua myös saa. Lähes aina. Toki 
muutama termi on kerta kaikkiaan sa-
nalla sanoen vain osattava. Liitettävä 
oikeaan lajiin. Oikeaan tapahtumaan. 
Korrektilla tavalla. 

Seuraavassa itse kullekin vähän koti-
tehtäviä ihanaisen urhejluterminolo-
gian parissa. Mitä mahtaakaan olla 
dugout,fleche, gags, homerun, keirin, 
lay up, piaffi tai running target? 

- Alkaakin olla aika lopetella tämä 
lähetys. Kiitokset seurasta hyvät kuu-
lijat/katselijat/lukij at. Lissabon vaike-
nec tältä illalta. Lisää dramatiikkaa 
EM-altaan ääreltä taas huornenna. 
Siihen asti kuulemiinja näkerniin täältä 
Portugalista." 

Terve sielu terveessä ruumiissa 
(roomalainen runoil ija Juvenalis, nom 
60 — noin 135) 

Kirjoittaja on Suoinen Yleisradion urheilu-
toiinittaja. 

Järjestys se olla pitää - 
työpaikallakin 
Oletko j oskus tuij ottanut pientä "metallikitaa" (krokodilkaft), 
jolla poistetaan niturin hakasia, ja miettinyt, onko sillä oikein 
nimikin? Tai harmitellut, että tiedossasi ej ole ruotsinkielistä 
sanaa 'silppurille'? Lähde mukaan opastetulle kierrokselle 
toimistomaisemaan. 

Mia 	 Kirjoituspöytiä on monenlaisia, aina 
Falk 	keittiönpöydän kulmasta bumerangin- 

muotoisiin ergonomisiin ihmeisiin. 
Pöydillämme ja laatikoissamme on 
kuitenkin likipitäen samat tavarat, 
arkipäiväiset kapineet, joille emme 
ehkä omista ajatustakaan, ennen kuin 
ne ovat loppuneet, kadonneet - tai kun 
joku kahvitauolla yhtäkkiä kysäisee, 
miksi sanotaan sitä vempainta, jolla 

irrotetaan niitä sellaisia pikkurakki-
neita... 

Aloittakaamme juuri kirjoituspöy-
dästä. Olipa työpaikkasi sitten kotona 
tai yritykscn tiloissa, tarvitset tietyn 
perusvälineistön pystyäksesi toimi-
maan tehokkaasti. Käsillä on varmasti 
monenlaisia kyniä. Useimmat meistä 
tarvitsevat tavallisia lvijykyniä (blyerts- 
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penna), lvijvtävtekyn iä (stiftpenna), 
joihin pannaan tarvittaessa lisää lyijyä, 
kuulakvniä (ku/spetspenna) ja koros-
tckyniä (överstrykningspenna), joilla 
tähdennetään tekstin kohtia. Ehkä säi-
lytät nhitä kynäte/inee.ssä (pennställ) 
pystyssä tai kynäkote/ossa, penaalissa 
(suom.ruots. pennal, Ruotsissa penn-
skrin, pennfhdr(i/). Paperia sinulla on 
varmasti myös, ehkä kierrelehtiö (kol-
legiehlock med spira/rygg). Harva ha-
luaa elää ilman tarrautuvia muistilap-
puja (självh4ftande komihåglapp). 
Mutta jatketaan! 

Järjestä ja organisoi 
Katsomatta siihen, ovatko paperimme 
käsinkirjoitettuja vai kirjoittimella tu-
lostettuja, haluamme mieluiten järjes-
tää ne kaikki kätevästi niin, että löy-
dämme oikean paperin oikeaan aikaan. 
Yhteen kuuluvat paperit voi niputtaa 
helposti yksinkertaisella paperi/iitti-
me/lä (gem), paperipuristiinella pap-
persklämma) tai niturilla (häftappa-
rat). Laitetta kutsutaan silloin tällöin 
niittauskoneeksi (nitmaskiri), mutta 
flutit ovat itse asiassa tukevampaa te-
koa: metallipuikkoja, joilla niitetään 
yhteen metalliosia, etenkin teollisuu-
dessa. Toirnistossa nitominen riittää. 
Nituriin lisätään tarvittaessa nitoma-
nastoja, hakasia (häftklainmer), ja nito-
manastojen poistamiseen paperinipusta 
tarvitaan nastanpoistin (klammerhort-
tagare). 

Paperit voi järjestää kätevästi map-
peihin ja kansioihin. Mutta mikä on 
mapin ja kansion ero? Auttaako, kun 
sanon, että kuten tavallista suomen ja 
ruotsin samankaltaisuuteen el kannata 
luottaa? Se mikä suorneksi on 'mappi' 
ej nimittäin ole ruotsiksi 'mapp', vaan 
'pär/fl' tai 'ringpärm'. Mapit ovat tu-
kevia, ne voidaan asettaa riviin hyl-
lylle ja niissä on jonkinlainen kiinni-
tysmekanismi, tavallisimmin metalli-
rengas. Mapissa on monesti hake,,iisto 
(register), eli tukevat, usein numeroi-
dut välilehdet. Jotta paperit voisi laittaa 
mappi in, tarvitset /ävistimen (hö/slag), 
jolla niihin saa reiät. Joskus sitä kuulee 
arkikielessä kutsuttavan stanssiksi 
(stans), mutta myös stanssi eli meisti 
on teollisuustyökalu, jolla leikataan ja  

rei'itetään metallilevyjä tai muuta 
paksua materiaalia. 

Kansiot (mapp) muistuttavat taskuja, 
ja niissäkin voi säilyttää papereita. Ta-
vallinen on kulmalukkokansio (guni-
mibandsmapp, snoddmapp). Sen kah-
dessa kulmassa on kuminauha, jolla 
kansio pysyy kiinni. Meillä on myös 
riippukansioita (hän gmapp), j oiden 
yläreunassa on metalliorsi jajotka roik-
kuvat laatikossa tai riippukansioteli-
neessä (hän gmappsstativ). Muut kan-
siot muistuttavat vain taitettuja arkke-
ja, joissa asiakirjoja voidaan säilyttää. 
Riippukansioteline on monessa kirjoi-
tuspöydässä pöytälevyn alla sijaitsevan 
laatikosion (hurts) laatikossa. 

Jos olet laillani ajan kuluessa kartut-
tanut kansio- ja mappikokoelmasi mcl-
ko laaj aksi, voi tarrakirjoittimesta 
(niärkm(iskin) olla paljon hyötyä. Kir-
joittimella tarrateippiin saa tekstin ja 
siten kansioihin, mappeihin ja muihin 
tarvikkeisiin siistinja luettavan etike-
tin. Tarrakirjoittimia on sekä sähköisiä 
että kauemmin markkinoilla olleita ko-
hokirjoittimia (präglingsapparat), 
joilla teksti painetaan paksuun muovi-
seen teippinauhaan mekaanisesti. 

Kiinnitä, liitä ja säilytä 
Monessa työhuoneessa on ilinoitu,r-
tau/u (anslagstavla) muistilappuja, 
mukavia kuvia ym. näkyvissä pidet-
tävää varten. Pieni, lyhyt, litteäpäinen 
piikki, jolla kiinnitämme papereita, on 
nasta (häftst(ft). Piirrin (ritstift) on 
jotakin aivan muuta: terä, jota käyte-
tään piirtämiseen. 

Toinen nastatyyppi on lyhyitä nuppi-
neuloja muistuttava muovinuppipäi-
nen karttaneula (kartnål). Jos on kim-
nitettävä esimerkiksi useita julisteita, 
käyttökelpoiseksi voi osoittautua nito-
mapistooli (hätpisro/); se on nituri, 
jolla nitomanastoja pystyy kiinnittä-
mään myös hankaliin paikkoihin, kuten 
seinlin, lyhtypylväisiin yms. 

Yksi pieni vekotin, joita on monen 
kirjoituspöydän laatikossa, on haara-
/iitin (provpåsklämma, på sk/ömma). Se 
on pyöreäpäinen, kaksihaarainen me- 
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talliliitin, jonka voi taivuttaa auki ja 
siten sulkea näytepussin tai liittää yh-
teen rei' itettyj ä papereita. Ruotsiksi 
haaraliittimestä käytetään usein lei-
killistä nimitystäjungfruhen. 

Moni työnantaja tilaa työntekijöil-
leen aikakauslehtiä, jajos saat sellaisia, 
joita ej ole tarkoitettu kiertoon vaan 
jotkajäivät itsellesi, säästät ne varmasti 
lehtikoteiossa (tidskriftsscimlare), laati-
kossa, jossa ne ovat pystyasennossa. 
Lehdetja muut kierrossa olevat paperit 
saat luultavasti tule van postin laatik-
koon (inkorg, brevkorg). Sellaisia ko-
reja eli lomakelaatikoita (hlanketrkorg) 
on hyvä pinota pöydälle järjestyksen 
saamiseksi monta päällekkäin. Kier-
tävä materiaali voi olla sisäisen pos-
fin kansiossa (cirkulationspåse, cirku-
lationskuvert), joka on valmistettu rus-
keasta voimapaperista ja jonka päälle 
lähettäjät ja vastaanottajat kirjoittavat 
nimensä. 

Istu kauniisti 
Meitä ci ole luotu istumaan tietoko-
neen ääressä tuntikaupalla joka päivä, 
ja työpaikkaergonomialla onkin tätä 
nykyä tärkeä osa yrityksen harjoitta-
massa kunnonvaalinnassa. Monelle on 
apua näppäimistön edessä käytettä-
västä rannetuesta (handledsstöd), kir-
joituspöydän alla olevasta jalkatuesta 
(forstöd)ja ehkä myös hiirtä käyttävää 
kättä tukevasta kvvnärvarsituesta (un-
derarmsstöd). Lisäksi joillakin meistä 
on pöydällä, päätteen ja näppälmistön 
välissä tai liikkuvassa, pöytälevyyn 
ki innitettävässä varressa konseptiteline 
(inanushållare, koncepthållare). 

Esittele ja heijasta 
Useimmi ha työpaikoilla työntekijöitä 
pyydetiiän jossakin yhteydessä pitä-
mään esitelmä tai esittelytilaisuus. 
Silloin monet turvautuvat asioita esi-
tellessään erilaisiin apuvälineisiin toi-
voen, että mahdolhisimman paljon esi-
tetystäjää kuuhijoiden mieleen. Useim-
missa kokoushuoneissa on ainakin 
jonkinlainen mahdolhjsuus kirjoittaa 
näkyviin asioita sitä mukaa kun ne 
ilmaantuvat. Siellä voi olla kirjoitus-
taulu (skrivta via), joka tavahlisimmin 
ej enää ole musta taulu muualla kuin 

kouluissa. Uudenaikaisempia, valkoi-
sia kirjoitustauluja sanotaankin yIlä-
tyksettä valkotauluiksi (vit tavla), ja 
niihin kirjoitetaan tussikvniliä (tusch-
penna). Toinen tavalhinen kirjoitus-
pinta on lehtiötaulu (blädderblock), 
jonka suuret lehdet voidaan repiä irti 
tarpeen mukaan. Kokoushuoneissa on 
usein ns. taulukaappeja (konferens-
skåp), joissa on yleensä sekä valkotaulu 
että lehtiötaulu. 

Tavalhisesti laadimme esittelymme 
tarkoitukseen sopivalla tietokone-
ohjelmalla,joka on kaikissa tätä nykyä 
markkinoitavissa toimistopaketeissa. 
Siihen mitä sitten tapahtuu vaikuttaa 
käytettävissä oleva teknijkka ja se, 
miten luotettavana sitä pitää. Esitte-
lyn voi heijastaa yleisölleen joko suo-
raan tietokoneesta tai piirtoheittimeliä 
(overheadprojektor, OH-projektor, or-
hetsprojektor). 

Piirtoheitin on kätevä apuväline. Se 
on niin tavalhinen, että se on jopa saanut 
hisänirniä. Suomeksi sitä kutsutaan 
leikihlisesti yliolanheittimeksija kuva-
singoksi. Ruotsiksi se on saanut pik-
kuilkeän nimen ombudsmannarespi-
rator (asiarniehen hengityslaite). Ni-
mitys viittaa slihen, kuinka välttämätön 
laitteesta on tullut monihle niistä, jotka 
puhuvat työssään paljon. Piirtoheitti-
mellä käytetään kalvoja (sf0 rdia, trans-
parang,) tai kenties kirjoituskalvoa 
(skri vfilm), jolle voi kirjoittaa sitä mu-
kaa kun esitelmä edistyy. 

Vielä kätevämpää on käyttää kan-
nettavaa tietokon etta eli syiimikroa 
(hörbar dator) joka yhdistetään data-
projektoriin (dataprojektor), arkisesti 
datatvkkiin (datakanon). Sillä esittely 
heijastetaan näytölle tai kankaalle. 
Tämä ratkaisu on tyylikkäärnpi, koska 
esiintyjän ci tarvitse sähliä yksittäisten 
kalvojen kanssa, mutta toisaalta se 
vaatii teknistä tarkkuutta, niin että 
yleisö saa nähdii kankaalla muutakin 
kuin sinisen näytön. Jos aineistoa on 
videol la, tarvitaan videoprojektori 
(videoprojektor), arkisesti videotvkki 
(videokanon). 

Usein tiedämme jo etukäteen, että 
esityksemme sisältää paljon tietoa. 
Silloin on huomaavaista antaa yleisöl- 
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le ojenne, moniste (stödpapper, engi. 
handout),jossa on kirjallisena se, min-
kä toivomme kuulijoiden muistavan 
jälkeenpäin. 

Tarpeeton arkistomateriaali 
Ai niin - yhden mainion toimistoväli-
neen olin unohtaa. Suomenruotsalajsil-
lekin niin rakkaan roskiksen. Jos tuntuu 
ylivoimaisen vaikealta sanoa paperi-
kon (papperskorg), voi aina lohdut-
tautua sillä, että toistaiseksi suurin osa 
pois heitettävästä materiaaljsta kuuluu 
ej erityisen paperittomassa toimistossa 
paperinkeräys- tai kierrätyslaatikkoon 

(återvinningslåda). Salaperäinen va-
litsee paperinsilppurin (dokumentför-
störare) eli arkisemmin silpun (pap-
perstugg). Paperikoria, tarpeettomaksi 
käyneen arkistomateriaalin päätease-
maa, voidaan myös ironisesti kutsua ö-
mapiksi (runt arkiv, cent ralarkiv). 

Artikkeli Ordning och reda på arbetet 
julkaistiin Språkbruk-lehden numerossa 
4/2003. Tähän sen suornensi ja muakkasi 
Hannele Ennah. 

Tol m istota rvikesa nasto 

Koonnut 
Hannele 

Ennab 

anslagstavla ilmoitustaulu 
arbetsprojektor piirtoheitin 
arkivpärm arkistomappi 
bildläsare kuvalukija, skanneri 
bildskärmsfilter häikäisysuoja 
blankettkorg lomakelaatikko 
blockhäftare voimanitoja 
blyertspenna lyijykynä 
blystift irtolyijy 
blädderblock Iehtiötaulu, 

fläppitaulu (ark.) 
bokstöd kirjanoja 
brevkniv paperiveitsi 
brevkorg lomakelaatikko 
brevvig kirjevaaka 
broschyrställ lomaketeline 
brytkniv pahviveitsi 
bubbelpåse kuplapussi 
bärbar dator kannettava tietokone, 

sylimikro 
centralarkiv (ark.) ö-mappi 
cirkulationskuvert sisäisen postin 

kansio 
cirkulationspåse sisäisen postin 

kansio 
datakanon datatykki  

dataprojektor dataprojektori 
dokumentförstörare paperisilppuri 
dokumenthållare konseptiteline 
elhäftare sähkönitoja 
fiberpenna huopakynä 
filtpenna huopakynä 
flikblock liuskalehtiö 
fotstöd jalkatuki 
fönsterkuvert ikkunakuori 
gelé(bläck)penna geelikynä 
gem liitin, klemmari (ark.) 
gummibandsmapp 

kulmalukkokansio 
handledsstöd rannetuki 
handout (engl.) ojenne, moniste 
hurts laatikosto 
hålsiag lävistin, rei'itin, 

naittaja (ark.) 
häftapparat nituri 
häftklammer nitomanasta, hakanen 
häftklammerborttagare 

nastanpoistin 
häftmassa kiinnitystarra 
häftpistol nitomapistooli 
häftstift painonasta, nasta 
häfttång nitojapihti 
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hängmapp riippukansio 
hängmappsstativ riippukansioteline 
inkorg tulevan postin laatikko 
jungfruben haaraliitin 
kartnål karttaneula 
kartongöppnare pahviveitsi 
kassaskrin kassalipas 
katalogställ kirjateline 
klammerborttagare nastanpoistin 
kollegieblock med spiralrygg 

kierrelehtiö 
koncepthållare konseptiteline 
konferensskåp taulukaappi 
kortsnurra korttirullakko 
krokodilkäft nastanpoistin 
kuispetspenna kuula(kärki)kynä 
lamineringsficka laminointitasku 
lamineringsmaskin laminointilaite 
limbindningsmaskin 

liimasidontalaite 
limstift liimapuikko 
linjal viivain, viivoitin 
manushållare konseptiteline 
mapp kansio 
mappficka kansiotasku 
multimediaprojektor 

multimediaprojektori 
musmatta hiirialusta, hiirimatto 
märkmaskin tarrakirjoitin 
märktejp tarrateippi, 

kohokiijoitinteippi 
OH-projektor piirtoheitin 
overheadprojektor piirtoheitin 
pappersklämma paperipuristin 
papperskorg paperikori, roskakori 
pappersspjut paperipiikki 
papperstugg paperisilppuri 
pekpenna karttakeppikynä 
pekpinne karttakeppi 
pennfodral kynäkotelo, penaali 
pennkopp kynäpurkki 
pennskrin kynäkotelo, penaali 
pennställ kynäteline 
pennvässare kynänteroitin 
projektorduk valkokangas 
provpåsklämma haaraliitin 
präglingsapparat kohokirjoitin 
påsklämma haaraliitin 
pärm mappi 
pärmkarusell mappikaruselli 
radergummi pyyhekumi 
raderkniv raapeveitsi 

register hakemisto 
ringpärm rengasmappi 
ritstift piirrin 
runt arkiv (ark.) ö-mappi 
sax sakset 
sedelräknare sormikumi 
sekretessfilter tietosuojaturva 
självhäftande komihåglapp 

tarrautuva muistilappu 
skanner kuvalukija, skanneri 
skarvsladd jatkojohto 
skrivare kirjoitin, tulostin 
skrivfilm kalvo 
skrivplatta puristusalusta 
skrivtavla kirjoitustaulu 
skrivunderlägg kirjoitusalusta 
skärmaskin leikkuri 
snoddmapp kulmalukkokansio 
sorteringspärm esijärjestin 
sorteringssticka esijärjestin 
spiralbindningsmaskin 

kampasidontalaite 
spiral (till spiralbindningsmaskin) 

kampaselkä 
stegpall arkistojakkara 
stiftpenna lyijytäytekynä 
stordia kalvo 
stämpel leimasin 
stämpeldyna leimasintyyny 
stödpapper ojenne, moniste 
suddgummi pyyhekumi 
svampkopp sormenkostutin 
tejp teippi 
tejphållare teippiteline 
telefonarm puhelinteline 
telefonhållare puhelinteline 
telefonregister puhelinmuistio 
telefonsvarare puhelinvastaaja 
tidskriftssamlare lehtikotelo 
transparang kalvo 
tuschpenna tussikynä 
underarmsstöd kyynärvarsituki 
vaxduksbok vahakansivihko 
whiteboardpenna taulutussi 
videokanon videotykki 
videoprojektor videoprojektori 
visitkortssnurra käyntikorttirullakko 
vit tavla valkotaulu 
återvinningslåda paperinkeräys-

laatikko, kierrätyslaatikko 
överstrykningspenna korostekynä 
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Hakemisto 
arkistojakkara stegpall 
arkistomappi arkivpärrn 
dataprojektori dataprojektor 
datatykki datakanon 
esijärjestin sorteringspärm, 

sorteringssticka 
fläppitaulu blädderblock 
geelikynä gelé(bläck)penna 
haaraliitin (prov)påsklämrna, 

jungfruben (ark.) 
hakanen häftklammer 
hakemisto register 
hiirialusta musmatta 
hiirimatto musmatta 
huopakynä fiberpenna, filtpenna 
häikäisysuoja bildskärmsfilter 
ikkunakuori fönsterkuvert 
ilmoitustaulu anslagstavla 
irtolyijy blystift 
jalkatuki fotstöd 
jatkjohto skarvsladd 
kalvo stordia, transparang; skrivfilm 
kampaselkä spiral 
kampasidontalaite 

spi ralbindningsmaskin 
kannettava tietokone bärbar dator 
kansio mapp 
kansiokaruselli pärmkarusell 
kansiotasku mappficka 
karttakeppi pekpinne 
karttakeppikynä pekpenna 
karttaneula kartnål 
kassalipas kassaskrin 
kierrelehtiö kollegieblock med 

spiralrygg 
kierrätyslaatikko återvinningslåda 
kiinnitystarra häftmassa 
kirjanoja bokstöd 
kirjateline katalogställ 
kirjevaaka brevvåg 
kirjoitin skrivare 
kirjoitusalusta skrivunderlägg 
kirjoitustaulu skrivtavla 
klemmari gem 
kohokirjoitin präglingsapparat 
kohokirjoitinteippi märktejp 
konseptiteline dokumenthållare, 

koncepthållare, manushållare  

korostekynä överstrykningspenna 
korttirullakko kortsnurra 
kulmalukkokansio 

gummibandsmapp, snoddmapp 
kuplapussi hubbelpåse 
kuula(kärki)kynä kulspetspenna 
kuvalukija bildläsare, skanner 
kynäkotelo pennfodral, pennskrin 
kynänteroitin pennvässare 
kynäpurkki pennkopp 
kynäteline pennställ 
kyynärvarsituki underarmsstöd 
käyntikorttirullakko 

visitkortssnurra 
laatikosto hurts 
laminointilaite lamineringsmaskin 
laminointitasku lamineringsficka 
lehtikotelo tidskriftssamlare 
lehtiötaulu blädderblock 
Jeikkuri skärmaskin 
leimasin stämpel 
leimasintyyny stämpeldyna 
liimapuikko limstift 
liimasidontalaite 

limbindningsmaskin 
liitin gem 
liuskalehtiö flikblock 
lomakelaatikko blankettkorg, 

brevkorg 
lomaketeline broschyrställ 
Jyijykynä blyertspenna 
Jyijytäytekynä stiftpenna 
lävistin hålslag 
mappi pärm 
multimediaprojektori 

multimedi aprojektor 
naittaja hålslag 
nasta häftstift 
nastanpoistin 

(häft)klammerborttagare, 
krokodilkäft (ark.) 

nitojapihti häfttång 
nitomanasta häftklammer 
nitomapistooli häftpistol 
nituri häftapparat 
ojenne stödpapper (engl. handout) 
pahviveitsi brytkniv, kartongöppnare 
painonasta häftstift 
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paperikori papperskorg 
paperinkeräyslaatikko 

återvinningslåda 
paperipiikki pappersspjut 
paperipuristin pappersklämma 
paperisilppuri dokumentförstörare, 

papperstugg (ark.) 
paperiveitsi brevkniv 
penaali pennfodral, pennskrin, 

pennal (suom.ruots.) 
piirrin ritstift 
piirtoheitin arbetsprojektor, 

overheadprojektor, OH-proj ektor 
puhelinmuistio telefonregister 
puhelinteline telefonarm; 

telefonhållare 
puhelinvastaaja telefonsvarare 
puristusalusta skrivplatta 
pyyhekumi radergummi, suddgummi 
raapeveitsi raderkniv 
rannetuki handledsstöd 
rei'itin hålsiag 
rengasmappi ringpärm 
riippukansio hängmapp 
riippukansioteline hängmappsstativ 
roskakori papperskorg 
sakset sax 
silppuri papperstugg (ark.), 

dokumentförstörare 

sisäisen postin kansio cirkulations- 
kuvert, cirkulationspåse 

skanneri skanner, bildläsare 
sormenkostutin svampkopp 
sormikumi sedelräknare 
sylimikro bärbar dator 
sähkönitoja elhäftare 
tarrakirjoitin märkmaskin 
tarrateippi märktejp 
tarrautuva muistilappu 

självhäftande komihåglapp 
taulukaappi konferensskåp 
taulutussi whiteboardpenna 
teippi tejp 
teippiteline tejphållare 
tietosuojaturva sekretessfilter 
tulevan postin laatikko inkorg 
tulostin skrivare 
tussikynä tuschpenna 
vahakansivihko vaxduksbok 
valkokangas projektorduk 
valkotaulu vit tavla 
videoprojektori videoprojektor 
videotykki videokanon 
viivain linjal 
viivoitin linjal 
voimanitoja blockhäftare 
ö-mappi (ark.) runt arkiv, 

centralarkiv 
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I<ortfattat om innehållet 

s. 5 Anneli Riiikkiiliis artikel handlar om språkvård och baserar sig på hennes 
föredrag vid Sverigefinska språknätnndens seminarium i juni år 2004. Språklig 
demokrati är den ledande principen i all språkvård, skriver Anneli Räikkälä. För 
att trygga individens grundrättigheter i samhället och för att samhället som hel-
het skall fungera behövs ett gemensamt språk som är förståeligt för alla. Det är 
språkvårdens uppgift att se till att detta språk, må det sedan kallas för allmän-
språk eller skriftspråk, också förstås av alla. 

s. 10 Raija Piironen kåserar om sin språksnobbism. 

s. 11 Kaarlo Voionmaa, språkforskare och lärare från Göteborg, skriver om hur 
ett samfunds kultur, historia, tänkesätt och fantasi avspeglas i språket, och sär-
skilt i dess ordförråd. 

s. 13 Seppo Remes skriver om språkforskn ingen kring skogsfinnarnas språk och 
om deras försvenskning. 1 artikeln ger han rikligt med exempel på skogsfinska 
ortnamn och släktnamn, ord där man kan skönja spår av en bakomliggande öst-
finsk dialekt och konstiga, obegripliga ord med inslag av såväl svenska, finska 
som savolaxiska. Han ger också en kortfattad beskrivning av några av språkets 
karakteristika. 

s. 16 En kortfattad presentation av reglerna för användningen av bindestreck 
och tankstreck i finskan av Hannele Ennab. Det är den fjärde i en serie över 
skiljetecken i Kielö'iesti. 

s. 18 Tio finska nyord med förklaringar presenteras av forskaren Riitta Eronen 
vid Forskningscentralen för de inhemska språken. 

s. 19 Kaj Kunnas, redaktör vid Finlands Rundradio, berättar hur han i sitt arbete 
som tvåspråkig sportkonimentator har stor nytta av Sverigefinska språknämndens 
Svensk-finsk idrottsordlista. 

s. 20 Ordning och reda på arbetet heter Mia Falks artikel på svenska. Genom att 
guida läsaren genom ett kontorslandskap går hon systematiskt igenom termino-
login för kontorsmateriel, kontorsmöhler, ergonomiska hjälpmedel mm. Den 
svenskspråkiga artikeln, som tidigare har publicerats i Sprikhruk, har översatts 
och bearbetats för Kieliciesti av Hannele Ennab som även sammanställt den 
svensk-finska ordlistan över kontorsmateriel som åtföljer artikeln. Mia Falk har 
arbetat som språkvårdare. 
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Kielilautakunnan CD-sanasto 

CD-sanasto perustuu lautakunnan aiemminjulkaisemiin sanastoi-

hin ja siinä on noin 23 000 hakusanaa. 

CD-sanastossa on: 

Riiotsalais-stioiizala iiieii koulusanasto 
Ruotsalai.s-siioinalaiiien tvölnarkk,nasal/asto 
Ruotsa/ais -suo,nalainen sosicialialan sanasto 
Ruotsalais-suo;na/ainen liikennesanasto 
Juriiliikan sanoja 
Ruotsalais-suoinalaiiien kasvien ja eläinten luettelo 
Ruotsa/ais-suoinalainen kirkollisen eldinän sanasto 
Ruotsalais-suoinalainen pankkisanasto 
Ruotsalais-s'uo,nalainen lääketieteen sanasto 
Ruots'alais-suo,'nalainen urliejlusanasto 

Erillistä lukuohjelrnaa ei tarvita 
Myös ruotsinkielisten vastineiden haku on mahdol lista 
Sähköisen sanaston hinta on 1 300 kruunua 

Tutustu CD-sanastoon maksutta 30 päivän ajan! 

Lataa sanasto kokeiltavaksi kotisivultanime 
www.sverigefinska.spraknamnden.se  
tai pyydä levy toirnistosta. 

Muutarnista lautakunnan ruotsalais-suomalaisista sanastoista on 
myös paperiversio. Lisiitietoja saa toirnistosta, 08-462 92 32. 


