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TiIausmaksusta, ruotsinsuomesta, 
suomestaja vähän ruotsistakin 

Toimitukseen on ymmärrettävaä kyllä tullut useita kyselyjä siitä, miksi 
Kieliviestin tilausta ej vielä ole laskutettu. Ovathan uskolliset lukijat 
tottuneet saamaan tulevan vuoden laskun yleensä jo joulukuussa. 

Hannele 	Organisaatiomuutoksen myötä myös laskutusrutiinit jouduttiin 
Ennab 	muuttamaan, mikä vei paljon aikaa, ja niinpä lasku tulee vasta tämän 

numeron rnukana. 

Uudet tilaajat ovat jo maksaneet Kieliviestin tämän vuoden vuosikerran, 
samoin muutamat vanhoista tilaajista oma-aloitteisesti. Järjestelmä 
saattaa uutuuttaan tulostaa laskulomakkeen heillekin, mitä siinä 
tapauksessa pahoittelemme. ios tunnet kuuluvasi näihin tilaajiin, 
tarkista siis ennen laskun maksamista, ettet ole jo maksanut tilaus-
maksua. 

Tässä numerossa keskeisenä on Ruotsissa käytettävä suomen 
kieli. Sen vol sanoa olevan aiheena perati kolmessa artikkelissa. 
Pääartikkelissa käsitellään ruotsinsuomen puhekielen subjekteja. 
Puhekieltä on toistaiseksi tutkittu melko vähän, ja artikkelista saamme 
varteenotettavaa uutta tietoa. Toisessa artikkelissa pohdiskellaan 
ruotsinsuomalaisten vanhempien valintoja, kun he ovat antamassa 
lapsilleen etunimiä. Suosivatko he suomalaisia, ruotsalaisia 
vai kansainvälisiä nimiä? Myös tämän numeron sanastossa on 
ruotsinsuomalaisia vastineita. 

Suomesta olemme saaneet artikkelin, joka perustuu tämän vuoden 
kielenhuoltoseminaarissa pidettyyn esitelmään ja jonka aiheena ovat 
suomen kieleen —ja Kielitoimiston sanakirjaan - tulleet uudet 
sanat, ja artikkelin, jonka kirjoittaja tutustuttaa lukijat ratagolfkielen 
koukeroihin. Suomesta on myös kirjaesittely, jossa kohteena on 
uudella tavalla kuvitettu ruotsinkielinen suomen kielen kielioppikirja. 

Kieliviestissä ej ole unohdettu ruotsin kieltäkään, vaan lukijat saavat 
tietoa uudesta ruotsinkielisestä kielilehdestä, joka alkaa ilmestyä tänä 
syksynä. 

Toimituskunta toivottaa kaikille 
mukavia Iukuhetkiäja virkistävää 

kesää! 
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Ko(umni 

Teitittelyä 
Teitittelettekö te toisianne? kulki komparimssuna, kun suomenopiskelun 
aloittanut ruotsalainen vaimoni oli alkanut edistyä suomen mutkaisella tiellä. 
(Itse luomani oli toinen rimssu: Yöniyöhällä lo•tyi ko•'ln työmiehen yöpöv- 

Juhani 	dältä tövhtöhvvpän hövhentövhtö - -.) Antakaapa se ruotsalaiselle ja kuulkaa 
Loinpolo 	mitä kuuluu! Mutta teitittely. Se oli elämän todellisuutta vielä neljännesvuo- 

sisata sitten kansan keskuudessa, josta osa oli teititehlyt vanhempiaankin, 
vieraista ihmisistä puhumattakaan. Teitittelyyn kuului tietty etäisyys, mutta 
samalla myös kunnioittava suhtautuminen, joka yhdistettiin esimerkiksi 
korkeisiin viranomaisiin. 

Mutta sitten tulivat tavanomaiset länsituulet eli Ruotsissa alkanut hömpö-
tys, että kaikki alkoivat sinutella toisiaan. En tarkkaan tiedä, mistä se alkoi, 
mutta minulla on hämärä kuva, että sinuttelun profeettana oli Olof Palme, 
joka myi ajatusta demokratisoitumisen eleenä; me olemme kaikki samanar-
voisia, sinutelkaamme siis toisiamme. Ja silloin vielä valhinneen ruotsalaisen 
perusteelhisuuden tapaan sinuttelu levisi koskemaan kaikkia —jopa kuningas 
joutui sinuttelun kohteeksi, vaikka ilmeistä on, että monesta se tuntuu vie-
raalle vieläkin. Mieluummin käytetään sanaa kungen ja kolmatta persoonaa 
tyyliin: Mitä kunin gas tästö ajattelee? 

Suomalaisten jäykkäniskaisuuden tapaan kesti kuitenkin monta vuotta, en-
nen kuin sinuttelu Suomessa levisi tavallisen kansan suuhun ja bensa-aseman 
poika alkoi käyttää asiakkaasta tuttavalhista sää-muotoa. Mitässää haluut? 
Joidenkin ammattiryhmien - kuten toimittajien - keskuudessa tapa oli ollut 
yleinen jo ennen, mutta varsinkin maaseudulla oli selvää, ettei sinutteluun 
niin helposti taivuttu. 

Samantyyppistä vastahankaisuutta oli Saksassa, jossa muodohlisuudehla oh 
pitkät perinteet, ja vaikka vuoden 1968 ylioppilaslevottomuuksien sanotaan 
panneen sinä-palloa liikkeelle Ranskassa, on kestänyt kauan, ennen kuin se 
on lähtenyt kunnol la pyörimään. Sinuttelun kansainvähistämisestä syytetään 
paljolti ruotsalaisjättejä Ikeaa ja H&M:ää, jotka pyrkivät myymään tuottei-
taan sinämäisellä tuttavallisuudella. 

Nyt ajat ovat kuitenkin jälleen muuttumassa - ja sinuttelu on menettämässä 
asemiaan. Näin on todennut mm. Helsingin yhiopiston tutkija Eva Havu, joka 
Herald Tribune -lehden mukaan on tutkinut varsinkin Ranskan sinuttelua ja 
havainnut, että esimerkiksi Pariisin Disneylandin nuoret työntekijät eivät pidä 
toveriensa sinuttelusta, etenkään vanhempien. "Nuorempi sukupolvi on muut-
tanut ajatteluaan. He haluavat kyetä pitämään tietyn etäisyyden", Havu totesi. 

Samaa aihetta on tutkinut myös Melbournen yhiopiston professori Michael 
Clyne, jonka mukaan Ruotsissa sinuttelu on yhä jokapäivää, mutta Saksassa 
tilanne on jo muuttumassa, ja varsinkin entisessä Itä-Saksassa kasvaneihle 
yleinen sinuttelu on ikävä muisto jostain, mikä halutaan unohtaa. Clynen mu-
kaan myös hiike-elämässä on jo havaittu, että jotkut asiakkaat ovat alkaneet 
pitää sinuttelua kielteisenä, mikä on alkanut heijastua hiiketoiminnassa. Juuri 
Clyne on myös tehnyt kiinnostavan havainnon, että suomahaiset ruotsinpuhu-
jat käyttävät muodolhista puhuttelua paljon enemmän kuin ruotsalaiset - niin 
kohtehiaita me ruosut olemme! Eli teitittelyä vain teitillekin - -. 

Kirjoittaja on Mal,nössä aSUva kirjailija ja toimittaja, joka on pitkaän toi,ninut Yleirradion 
ja Helsingin Sanoin len kirjeenvaihlajana. 
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Trenditja traditiot ohjaavat 
etunimiä 

Lasten nimen valintaan vaikuttavat monet seikat, kuten 
muotivirtaukset, kansainvälisyys ja suvun vanha nimiperinne. 

Tiina 
Laitila 
Kölvemark 

Ruotsinsuomalaiset nimet ovat usein 
ruotsalaisia, osoittavat Tukholman Suo-
malaisessa seurakunnassa kastettujen 
lasten nimet 

Yhteiskunta arvoineen ja trendei-
neen ohjailee vanhempia, kun he va-
litsevat nimet lapsilleen. Näin arvelee 
Hel singin yl iopiston emeritusprofes~ 
sori Eero Kiviniemi, joka on tutkinut 
suomalaisten etunimiä neljännes-
vuosisadan ajan. 

- Me ajattelemme mielellämme te-
kevämme hyvinkin itsenäisiä ja oma-
peräisiä päätöksiä. Tosiasia kuitenkin 
on, että suurin osa päätyy ratkaisuun, 
joka sopii ajan henkeen ja muotivir-
tauksiin, Kiviniemi pohtii. Hänellä 
on nyrkkisääntö, jonka mukaan 50 
yleisintä naisennimeä ja 50 yleisintä 
miehennimeä kattavat yleensä puolet 
melkein mistä tahansa nimiotoksesta. 

Uuteen kirjaansa Suontalaisten 
etunimet Eero Kiviniemi on koonnut 
sekä uusinta tilastotietoa suomalais-
ten etunimistä että nimenannon histo-
riaa. Siinä hän toteaa muun muassa, 
että suomalaisilla on ollut nimet kan-
sainvälisestikin verrattuna pitkään ja 
että Ruotsin vaikutus suomalaiseen 
etunimistöön on aina ollut suuri. 

- Ruotsalainen nimistö tulee yhä 
Suomeen nopeasti suomenruotsalaisen 
väestön kautta. Koska monet suomen-
ruotsalaiset asuvat pääkaupunkiseu-
dulla, heidän vaikutuksensa muotini-
mien syntyyn on suuri. Monet uudet 
etunimet otetaan ensin käyttöön ruot-
sinkielisessä asussa,josta ne myöhem-
min suomen netaan, Eero Kiviniemi 
kertoo. Esimerkkeinä hän mai nitsee  

nimet Nea ja Mia, jotka yleistyivät 
ensin ruotsinkielisessä asussaan, ja 
vasta sitten muodossa Neea ja Miia. 

Ida Elinat ja Carl Juhanit 

Ruotsinsuomalaisten etunimiä ej Eero 
Kiviniemen tietojen mukaan ole tut-
kittu, eikä ulkosuomalaisten ylipää-
tään. 

Tukholman Suomalaisessa seura-
kunnassa 2000-luvulla annetut nimet 
viittaavat kuitenkin siihen, että ruot-
sinsuomalaiset valitsevat lapsilleen 
usein varsin ruotsalaiset etunimet. 
Suosituimmat ensimmäiset etunimet 
vuosina 2000-2006 olivat tytöillä Ida 
ja Ella, pojilla Carl ja William. Kaik-
kiaan noina vuosina kastettiin 428 
lasta. 

Toiseksi tai kolmanneksi etunimek-
si on sen sijaan usein valittu suoma-
lainen nimi. Kun kaikki annetut etu-
nimet listataan yleisyysjärjestykseen, 
Elina kirii toiseksi suosituimmaksi 
tytönnimeksi ja Juhani sijalle neljä 
pojannimien joukossa. 

Professori Eero Kiviniemen mieles-
tä tämä on luonnollista. 

- Uskoakseni on aika yleismaa-
ilmallinen tapa, että lapsen nimeen 
laitetaan mu isto vanhasta kotimaasta. 
Loogiselta tuntuu sekin, että ensim-
mäiseksi etunimeksi valitaan uudessa 
kotimaassa helposti toimiva nimi. 

Kiviniemen mukaan ruotsinsuoma-
laisille lapsille annetuissa nimissä nä-
kyy myös ryhmän monikulttuurisuus. 

- Nimet näyttävät ilahduttavan moni-
muotoisilta. Niissä näkyy paitsi skan-
dinaavista, myös kansainvälistä vai-
kutusta, hän sanoo. 

Esimerkkejä Tukholman Suomalai- 

Ruotsin vaikutus suomalaiseen 
etunimistöön on aina ollut suuri. 
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sessa seurakunnassa annetuista moni-
kulttuurisista nimistä ovat Ella Rose 
Valentina, Henna Kajsa Narciza, 

Niilo Liam Kristian ja Carlo Veikko 
Hendrik. 

Tukholman Suomalaisessa seurakunnassa vuosina 2000-2006 
kastetuille annetuista nimistä tavallisimmat ensimmäiset etunimet 

Tytöt (yhteensä 226) 

Ida 
Ella 
Maja tal Maya 
Isabella tal Izabella 
Amanda, Anna, Saga, Sandra 

Pojat (yhteensä 202) 

Carl tal Karl 
William 
Alexander, Axel 
Alex, Anton, Filip tal Philip, Hugo 
Jonas, Max, Viktor tal Victor, 
Vilhelm tal Wilhelm 
Erik, Isac tal Isak, Lucas tal Lukas 
Marcus tai Markus, Mikael, 
Rasmus, Tim, Ville 

Annetuista kaikista etunimistä tavallisimmat 

Tytöt (yhteensä 501) 

Maria 
Elina, Matilda 
Amanda, Anna, Ida 
Elisabeth, Ella, Isabella tal 
Izabella 
Linnéa 

Mies tekee nimen - ja nimi 
miehen 
Suomalaisuus tai ruotsalaisuus nimis-
sä ej ole yhdentekevää, sillä nimi on 
olennainen osa ihmisen identiteettiä, 
Eero Kiviniemi uskoo. 

- Oma nimi on yleensä yksi ensim-
mäisiä sanoja, jonka pieni lapsi oppii. 
Se liittyy tiiviisti kuvaan itsestämme. 

Siksi kysymykseen "Tekeekö mies 
nimen vai nimi miehen?" ej Kivinie-
men mukaan oikeastaan voi vastata. 

- Molemmat vaihtoehdot ovat yhtä 
ojkeita. 

Suomalaisen taustan esiin tuomi-
nen oli tärkeää Tukholman eteläpuo-
lella sijaitsevassa Tumbassa asuville 
Nina Kalliolle ja Aki Korhoselle, kun 
he vahitsivat nimet lapsihleen. Aki on 
toisen polven ruotsinsuomalainen, 
Nina ensimmäjsen. 

- Selasimme sekä suomalaista että 
ruotsalaista nimipäiväkalenteria. En-
simmäiseksi etunimeksi halusimme 
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Pojat (yhteensä 428) 

Carl tal Karl 
William 
Erik 
Juhani 
Alexander, Mikael 

nimen, joka toimisi hyvin molemmil-
la kielillä, Nina Kalhio kertoo. 

- Halusimme mukaan myös nimiä 
suvusta, tavallaan kunnianosoitukse-
na ihmisille, jotka ovat merkinneet 
meille paljon, Aki Korhonen jatkaa. 
Pariskunnan kolmen lapsen nimet 
ovat Rasmus Petri Alexander, Maya 
Katri Maria ja Axel Kari Jonatan. 

Nimiä haetaan sadan vuoden 
takaa 
Emeritusprofessori Eero Kiviniemen 
mukaan Suomessa ovat tällä hetkellä 
eniten suosiossa vanhat, kahden tai 
useamman sukupolven takaa haetut 
nimet. Ne ovat joko kansanomaisia, 
alun perin puhuttelunimiksi annettu-
ja, kuten Eetu tai Veeti, tai sitten vie-
rasperäisiä, kuten Sofia tai Sebastian. 

- Tutkimukset osoittavat, että ih-
miset vierastavat eniten oman suku-
polvensa ja omien vanhempiensa su-
kupolven nimiä, koska niihin hiittyy 
liikaa henkilömiehikuvia, Uusia nimiä 
haetaan siksi mieluummin isovan- 



hempien sukupolvesta tai vielä kau-
empaa. 

Ensimmäiseksi etunimeksi valitaan 
mieluiten nimi, jonka kantajaa ej ole 
perheen lähipiirissä. Toiseksi tai kol-
manneksi nimeksi taas on tavallista 
antaa suvussa ehkä pitkäänkin kulke-
nut nimi. 

- Nimenanto on keino kytkeä uusi 
tulokas osaksi sukua. Tämä tapa oh 
vahvempi ennen, mutta monet nou-
dattavat sitä yhä. 

Myös niin sanottujen uniikkinimien 
suosio on Suomessa kasvanut. Lapsel-
le saatetaan antaa nimipäiväkalente-
rista löytymätön, esimerkiksi puuta, 
kukkaa tai taivaankappaletta merkit-
sevä nimi. 

- Tämä ilmiö on yhteydessä ai-
kaamme, jota monin tavoin Ieimaa 
yksilölhisyyden korostaminen, Eero 
Kiviniemi pohtii. Hänen mielestään 
uniikkinimet ovat usein kauniita ja 
sopivat hyvin nimeksi, mutta silti nu-
den annossa kannattaa käyttää har-
kintaa. 

- Epätavallinen nimi voi leimata 
kantajaansa hyvinkin paljon. Uniik-
kinimen omaava on nimensä kanssa 
yksin, mikä voi olla sekä hyvä että 
huono asia. 

Kirjoittaja on SR Sisuradion toimittaja. 
Artikkeli peru stuu Sisuradiossa helmikuussa 
2007 lähetettyvn Eero Kiviniemen haastatte-
luun ja tdmän kirjaan Suomalaisten 
etunirnet, (SKS 2007). 

Ruotsinsuomen subjekteja 

Ruotsissa käytettävässä suomen kielessä, ennen kaikkea puhekie-
lessä, on piirteitä, joiden outoutta Suomessa asuvat suomalaiset 
saattavat kavahtaa. Ruotsinsuomessa on varsinkin sellaisia uusia 
ruotsista tuhleita lainasanoja, joita suomensuomessa ej ole. Mutta 
myös lauserakenne saattaa olla erilairien kuin suomensuomessa. 
Erilaisuuksia on ennen kaikkea toisen polven ruotsinsuomalaisten 
puheessa, mutta saattaa niitä pujahtaa myös ensimmäisen polven 
puheeseen. 

Ra tja 
Kangassalo 

Tämä artikkeli käsittelee muutamia 
ruotsinsuomen subjektilausekkeen en-
tyispiirteitä. En ota artikkelissani kan-
taa siihen, ovatko piirteet hyvästä vai 
pahasta. Sen, joka tuomitsee ruotsin-
suomalaisuudet, on kuitenkin hyvä 
muistaa, että suomen kieli muuttuu 
Suomessakin. Ruotsissa kehitys saat-
taa kuitenkin kulkea eri suuntaan ja 
olla nopeampaa kuin Suomessa. Jos 
kiehi ej muuttuisi eikä pystyisi uudis- 

tumaan, sen päivät olisivat luetut - se 
kuolisi. 

Taustaa 
Esittelen artikkelissani osan aineis-
tosta, jonka olen koonnut työskennel-
lessäni hankkeessa Ruotsin itärneren-
suomalainen syntaksi: kieliopilliset 
si/at meänkielessä, ruotsinsuornessa 
ja ruotsinvirossa. Kieliopillisilla si-
joilla tarkoitetaan nominatiivia, parti- 
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tiivia ja genetiiviä, ja hankkeessa on 
tarkasteltu näiden sijamuotojen käyt-
töä subjektin, objektin ja predikatiivin 
sijoina. 

Tutkimuskohteena on siis kolme 
kieltä, meänkiel/, suomi ja viro. Kos-
ka tutkitaan näiden kielten Ruotsis-
sa käytettyjä varieteetteja, kahdesta 
jälkimmäisestä käytetään nimityksiä 
ruotsinsuomi ja ruotsinviro. Pidän 
siis ruotsinsuomea suomen kielen 
varieteettina, aivan samoin kuin snu-
menruotsi on ruotsia. Käytän artikke-
lissa myös termiä suoinensuomi, jolla 
tarkoitan Suomessa asuvien suoma-
laisten käyttämiä suomen kielen va-
rieteetteja. 

Ruotsinsuomen aineistoa olen hank-
kinut usealla tavalla. Olen haastatellut 
ruotsinsuomalaisia ja nauhoittanut 
heidän ryhmäkeskustelujaan. Osa 
aineistosta koostuu Sisuradion ohjel-
missa lähetetyistä ruotsinsuomalais-
ten haastatteluista, joita olen nauhoit-
tanut radiosta itse. Radiomateriaalissa 
on myös toimittajien käyttööni luo-
vuttamaa työrnateriaal la, joka sisältää 
ruotsinsuomalaisten puhetta. Aineis-
tooni sisältyy myös muistiin merkit-
semiäni esimerkkejä ruotsinsuomes-
ta, jotka olen kirjannut kuulemastani 
ruotsinsuomesta. 

Esittelemäni aineisto on poimittu 
toisen polven ruotsinsuomalaisten pu-
heesta. Toisen polven ruotsinsuoma-
laisilla tarkoitan sellaisia Ruotsissa 
asuvia suomalaistaustaisia henkilöi-
tä, jotka ovat asuneet Ruotsissa koko 
ikänsä tai muuttaneet tänne lapsina. 
Jos esimerkki on suomensuomesta, 
lähde mainitaan erikseen. Korostan 
että esittelemäni aineisto on puhekiel-
tä, ei kirjoitettua kieltä. Koska puhe-
kieltä ei ole totuttu lukemaan vaan 
kuulemaan, saattaa ki rjoitettujen pu-
hekielen esimerkkien tulkinta tuntua 
lukijasta aluksi vaikealta. 

Käytettävissäni oleva tila Kiel ivies-
tissä on rajallinen, ja pystyn sen vuok-
si esittelemään aineistosta vain osan. 
Niinpä tarkastelen vain ruotsinsuo-
men subjektia, ja sitäkin vain osittain. 
Artikkelin ydinsana on se, huomaa-
mattomalta vaikuttava pronomini, 
jolla kuitenkin näyttää olevan ruot-
sinsuomen subjektina paljon käyttöä. 
Osa käyttötavoista tunnetaan suomen-
suomessakin, muttajotkut ovat ilmei-
sesti käypiä vain ruotsinsuomessa. 

Muodollinen subjekti 

Suomen kielessä käytetään muodolli-
sena subjektina, eräänlaisena subjek-
tin paikanmerkitsimenä, demonstra-
tiivipronominia se, joka on yleensä 
nominatiivimuodossa se tai partitii-
viin jähmettyneessä muodossa sitä. 
Ki rjakielessä muodollista subjektia 
käytetään vähän, mutta puhekielessä 
se on tavallinen. 

Ruotsinsuomalaisten puheesta kuu-
lee intuitiivisestikin, että muodolli-
nen subjekti on siinä hyvin tavallinen, 
ja muodollisen subjektin käytön voi-
kin sanoa olevan ruotsinsuomalaisen 
puhekielen luonteenomainen plirre. 
Runsasta muodollisen subjektin käyt-
töä on tavattu myös mm. amerikan-
suomalaisten ja suomenruotsalaisten 
suomen kielen varieteeteissa. 

Ruotsinsuomen aineistossa muo-
dollista subjektia käytetään yleensä 
lauseissa, joissa ei ole nominisubjek-
tia, esim. 

.kyl/ä mä tykkään että se on ihan kiva 
ja olla täällä... 

•että se on oikein mukava niinku men-
nä takasi... 

.olishan se ihana päästä mukaan pe-
laamaan maajoukkueen kaa... 

.muuten sitä ei kerkiä siihen mat-
kaan... 

sitä tosiaan tuntee ittensä kö voit ta- 
jaksi. 

ei sitä ihan pihalla 00 kyllä. 

Sekä se että sitä esiintyvät aineis-
tossa kuitenkin melko usein myös 
ylimääräisenä subjektin paikanmer-
kjtsimenä lauseissa, joissa on myös 

Osa aineistosta koostuu Sisuradion 
ohjelmissa lähetetyistä ruotsinsuoma-
laisten haastatteluista, osa muualla 
kuullusta puheesta. 
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nominisubjekti, esim. 

se on tu/Ju enempi tämmöstä rikol-
lisuusfa [--] nhinkö tääJJä keskustan pai-
koissa... 

se on ehkä sattunu joku onnetto-
muus.. 

se niinko tu/lee semmonen niinko 
stoppi näihin kanaa le/hin... 

.sitä on paljon insinöörejä jotka on of-
kein hyviä just si/nä mitä ne tekee... 

.sitä 01/ nhitä varapaikkoja. 

Joissakin tapauksissa se voidaan 
tulkita joko muodolliseksi subjektik-
si tai tukipronominiksi, joka esiintyy 
erillään muusta lauseesta, esim. 

. .vaan se on tarkotus että mmd me-
nen sinne minne minut halutaan. 

.sehön tekee kirjan vähän kiinnos-
tavaksi että sillä on niinkö historia... 

. .sehä kuuluu koko elämäämme 
että me tarvitsemme myo.lepoa. 

Joskus lauseessa on yksikkömuo-
toinen se-pronomin 1. vaikka varsinai-
sena subjektina oleva nom inilauseke, 
NP', on monikossa, mikä vahvistaa 
se-pronominin muodollisen subjektin 
luonnetta, esim. 

ett se tulee kans kotoa paljo nää asi- 

Fokusoiva lohkolause 
Suomenkielisessä i imauksessa voi-
daan jotakin lauseketta erityisesti 
tähdentää fokusoivalla, tarkentavalla 
lohkolauseella, jonka rakenne on se 
on + NP + relatiivilause. Rakenteel-
la osoitetaan se-subjektin ja toisen 
NP:n tarkoitteet samoiksi. Samaan 
tehtävään voidaan kiyttää yksinäis-
lausetta, esim. Se oli työnjohtaja 
joka pani sen sinne. Työnjohtaja 
pani sen sinne. 

Fokusoiva lohkolause on alun pe-
rin luultavasti lainattu suomen kieleen 
ruotsista, ja se on melko uusi tulokas. 
Sitä ej juuri käytetä kirjakielessä, 
mutta murteissa se on saanut jonkin 
verran jalansijaa ja se on pyrkimässä 
myös kirjakieleen. 

Ruotsinsuomen aineistossa tällai-
nen lohkolause on hyvin tavallinen. 
Usein sitä käytetään samalla tavalla 
kuin suomensuomessa, esim. 

.tai muute se on äiti ketä ej tiiä... 
se 011 se mikä varmaan pelasti mi-

fl ut... 
se o vaimo joka ottaa huo/ta Japsis- 

ta... 
se on se mikä minua kiinnostaa. 

at... 
että se on voitot tu/tava... 	 Joskus ruotsinsuomen fokusoival- 

se 01/ ehkä kerran viikossa me//lä nu- la Iohkolauseella ilmaistu tähdennys 

tä tunteja. 	 vaikuttaa puheyhteydessä kuitenkin 
liian voimakkaalta. Tällaisissa tapauk- 

Nominatiivimuoto se toimii ios-
kus menneeseen aikaan viitattaessa 
paikallissijan tehtävässä, merkityk-
sessä 'siitä'. Näissäkin tapauksissa 
nominatiivimuotoisen se-pronominin 
käytön taustalla lienee ruotsin kielen 
det-pronominin käytön antama malli, 
ja se-muotoa voitaneen pitää tässäkin 
eräänlaisena muodollisena subjekti-
na, esim. 

se on monta kuukautta ku mä vi/mek-
si soitin... 

. olik se nyt neljä vuotta ku se Jähti että 
ne sitte Jopettaa kohta... 

. se onjo viikko sitte se kuoli. 
onko se noin pari vuotta se vi/meksi 

oli teki semmonen suomen kurssi. 

sissa suomensuomessa KäYtettäisiin 
luultavasti yksi näislausetta, jossa ol i-
si mahdollisesti jokin vahvikesana, 
esim. 

se on myös sitä mitä me yritäm-
me... 

. ./tse asiassa se 011 jopa me itsejotka 
järjestettiin... 

. se on just/in sitä mitä me ollaan... 

. se on kuitenki me vaan mitkä osa-
taan suomee... 

.mutta on vielä suomalainen kulttuu-
ri mikä on vähän erilainen. 

Suomensuomessa Iohkolauseen pre-
dikatiivi on yleensä nominatiivissa 
tai partitiivissa. Jos NP on jossakin 
muussa sijamuodossa, se käsitetään 
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adverbiaaliksi. Tällaisissa lohkolau-
seissa on yleensä inessiivimuotoinen 
kvanttori-ilmaus, esim. [--1 se oli har-
vasa paikasa sittek kun oli rukkiista 
[].3 Ruotsjn kielessä voi Iohkolauseen 
NP:nä olla adjektiivi, prepositiolause-
ke tai kokonainen lause, esim. det är 
mdlare han är, mutta tällainen tapa 
rakentaa lohkolauseita ei ole suomen 
kielessä ollut perinteisesti mahdol-
lista. Osassa ruotsinsuomalaisen ai-
neiston lohkolauseista on kuitenkin 
adverbiaalilauseke, ja relatiivilause al-
kaa melko usein sanalla kun, esim. 

. .sehän on neljä vuotta ku se kes-
tää... 

.ne on koroista kun jaetaan nämä 
stipendit... 

. .se 011 meän itsensä vuoks ku me 
taistelt/in... 

se voi olla flllfl eri tavalla millä ta-
va/la se onjnnittävä. 

Toinen tavallinen lohkorakenne ruot-
sinsuomen aineistossa on subjektin 
Iohkeama eteenpäin, joka tunnetaan 
suomensuomessakin. Tällöin subjek-
tin paikanmerkitsimenä on se tal Jie, 
ja itse subjektilauseke on toisaalla lau-
seessa, esim. 

.kyllä se aika kaunista 0/i se seutu 
siellä.. 

.hotel/ista ku on soitettu ni/fl ne on 
yleensä ollu paljom paremmat lm/at... 

.ky//ä n!!t voi tu/la jotai uusii sano-
ja.. 

just äitin sukula!s!a niitä on en/ten. 

Se predikatiivilauseen sub-
jektina 
Suomensuomen monikollisten pre-
dikati ivilauseiden subjekti on predi-
katjivin kanssa lukukongruenssissa. 
Näin on yleensä myös ruotsinsuomen 
aineistossa, esim. 

.ne on varmasti aika maukkai-
ta... 

.ne oli aika hankalia mua koh-
taan... 

.ne on katutaiteilijoita 

Subjekti ja predikatiivi eivät ruot-
sjnsuomen aineistossa kuitenkaan  

aina kongruoi, vaan subjekti on jos-
kus yksikössä, muodossa se. Yksik-
kömuotoisen subjektin käytön mallina 
saattaa olla ruotsin kielen monikolli-
sen predikatiivi lauseen det-subjekti, 
esim. 

.komediat on kyll hauskoja mutt se ei 
00 !kinä meidän parhaat filmit... 

. .se voi olla jotku sanat mitkä mä en 
ymmärrä... 

se 01/ ne tyäkaver!t jo/tten kans sitä 
seurusteli sitte vapaa-aja//aki... 

se 0/! vaan "fauna hus" ja kaikkee. 

Se muissa tehtävissä 

Ruotsinsuomalaisessa aineistossa on 
paljon konstruktioita, joiden taustal-
la saattaa olla ruotsin kielestä saatu 
malli. Eräässä tällaisessa on rakenne 
se on (vaan) että + infinitiivi, ja se 
muistuttaa ruotsin kielen konstruktio-
ta det är (bara) + infinitiivj. Suomen-
kielinen konstruktio ilmaisee useim-
miten nesessiivisyyttä, mm. pakkoa 
tal velvollisuutta, ja rakenteeltaankin 
se muistuttaa suomen kielen nesessij-
vistä liittomuotoa (esim. on tehtävä), 
esim. 

.koulussahan se on että tehä !äksytja 
semmosta... 

se 011 vain Iähteä mukkaan... 
se on vaan yrittää s/tte taas ens vu-

onna... 
se on vaan h!ihtää ja jatka etten-

pä/n... 
.ei mutta net/n kautta nå se on vaan 

klikata. 

Edellistä konstruktiota muistuttaa 
se on (vaan se) että, joka sekin raken-
tunee ruotsin antaman mallin mu-
kaan. Konstruktiolla on kontekstissa 
usein emfaattinen tehtävä. Se toimii 
ilmauksen aloittimena, ja varsinai-
nen informaatio ilmaistaan jäljessä 
seuraavassa lauseessa, esim. 

ja se on että ne ei oikein ikinä tykkää 
mistä me tehhään... 

se on että si/nä e/ niinkö se/ityksiä 
00... 

.se 0/1 vaan se että p/t/ saaha t/etoko-
neella tehtyä... 

se on se että / ne kysyy että / kel- 
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paanko mä ihmisenä / se on yleensä se 
että vaikka mä oon tän ja tän näkönen [--1 
että se on se että --] mun täytyy ens/fl 
saa'a niitten itseluottamus ylös. 

Se-pronominia käytetän ruotsinsu-
omen aineistossa myös moneen muu-
hun tarkoitukseen. Esimerkiksi il-
mauksen aloittimena on tavallinen 
konstruktio se on eniten + sivulause, 
joka rakentunee ruotsin kielen kon-
struktion det är främst + sivulause 
mallin mukaan, esim. 

[--] mä luu/en ett se oli eniten se että 

[--] kaikki lapsetha el oo klinnostuneita 
musllkista 

. .mä aion ostaa uuden ['kännykän] 
tänään [--] se on vaan eniten siks ett mun 
kaverit vol nänku saaha muhun yhteyttä... 

. .se on eniten mitä me tutkitaan. 

Kirjoittaja on Mälardalen in korkeakoulun 
Suomen kielenja kulttuurin keskuksen 
(SKKK) Ich ton. Hän oli pitkädn Ruotsinsuo-
malaisen kielilaut(Ikunnaja'.en. 

Englanninkielistä lyhennettä NP 'nominal phrase', 'norninilauseke' käytetään nykyään 
yleisesti suomen kielessäkin. 

Esimerkki on teoksesta Hakulinen, Auli, Maria Vilkuna, Riitta Korhonen, Vesa Koivisto, 
Tarja Riitta Heinonen & Irja Alho (2004), isa suomen kieliappi. SKST 950. Helsinki: SKS. 

Esimerkki on teoksesta Leino, Pentti (1982), Suomen kielen lohkolause. Suomi 124:2. 

Helsinki: SKS. 

Lunttikirja 

Anja 
Sjöholm 

Uudella tavalla hauskasti ja pedagogi-
sesti kuvitettu ruotsinkielinen suomen 
kielen kielioppikirja. 

Kenelle kirja on tarkoitettu? 
Esipuheessa Susanne Snellman kuvaa 
suomen ja ruotsin eroja ja niistä synty-
viä ongelmia suomen kieltä opiskele-
valle. Kielten ajatusmaai!mat eroavat 
toisistaan ja asioita hahmotellaan en 
tavoin eri kielissä. Esimerkiksi ruot-
sin prepositiot ilmaistaan suomessa 
usein päätteillä. Suomen kielessä ob-
jektin sijamuodon valinta edel Jyttää, 
että ymmärtää lauseen merkityksen: 
Svönkö omenan vai Syönkö omenaa? 
Kirjan tarkoitus on sekä selkeyttää 
suomen kielioppia että havainnollis-
taa suomalaista ajatustapaa. Kuvien 
avulla halutaan tehdä kirjasta haus-
kempi ja samalla visuaalisesti kuvata 
suomen ja ruotsin eroja. Lunttikirja 

on ensisijaisesti tarkoitettu oppi laille 
ja opettajille oppikirjojen oheisluke-
miseksi mutta myös tueksi kaikille 
suomen kielioppia opiskeleville. Li-
säksi kirjassa on paljon hyviä ohjeita 
myös ulkomaalaisopettajalle. 

Kirjan rakenne 
Pehmeäkantisessa kirjassa on yli 300 
sivua ja se käsittää 23 lukua. Jako on 
mielestäni looginen ja selkeä, vänt 
auttavat erottamaan eri osiot. Esi-
merkiksi predikaattiosio on sininen 
ja sivujen otsikot on painettu siniselle 
taustalle. Kirjaa selatessa on heippo 
erottaa väritetyt osiot. Muutamat osiot 
ovat kuitenkin harmaalla pohjalla ja 
ne sulautuvat ikävä kyllä yhteen kir-
jaa selatessa. Myös kietioppisääntöjen 
vaikeusaste on merkitty eri väreillä 
sivujen alakulmaan. Vaikeusasteella 
viitataan kulloiseenkin opetusvaihee- 
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seen, jolloin asia opetetaan koulussa. 
Keltaisella viitataan ala-asteeseen, pu-
naisella lukioon jne. 

Kirjan alussa on yleiskatsaus, jossa 
selvitetään kiel ioppitermejä. Siinä esi-
tetään myös teemamuotoja sekä miten 
verbien, substantiivien, adjektiivien 
ja lukusanojen vartalo muodoste-
taan. Kirja lähtee teemamuodoista ja 
lukijan oletetaan tuntevan ne. Tästä 
syystä kirjassa ci opeteta esim. par-
titiivin muodostusta. Tutustuessani kir-
jaan ensimmäistä kertaa aloitin juuri 
etsimällä partitiivia enkä aluksi voi-
nut ymmärtää, miksi sitä ej mainita. 
Opetan itse suomea ulkomaalaisille 
englanniksi, joten tämän kirjan teki-
jöillä ja minulla on tietysti eri kohde-
ryhmät. 

Kirjan alussa käsitellään myös sub-
stantiivien, adjektiivien ja verbien tai-
v utusta. 

Tämän jälkeen esitellään suomen 
kieliopin keskeiset aiheet. Kirjan lo-
pussa on yhdeksän sivun verran hyö-
dyllisiä sanojen selityksiä. Sisältö on 
kattava ja kirjaa voi käyttää monella 
opetustasolla. Siinä on selkeitä ku-
vauksia siitä, miten taivuttaminen 
vaikuttaa sanojen muotoon. Kirjan 
tekijöiden mukaan teosta voi käyttää 
hakuteoksena eikä sitä välttämättä 
tarvitse lukea kannesta kanteen. 

Kuvituksesta 
Kirjan alussa esitellään Ville Luntin 
perhe ja ystävät kuvina, ja he seikkai-
levat sitten kirjan sivuilla OSO ittamas-
sa sanamuotojen muutoksia. Kuvitus 
on aidosti hauska. Esimerkiksi yksi-
kön imperatiivia muodostettaessa yk-
sikön ensimmäisen persoonan n-pääte 
joutuu suoraan roskikseen. Essiivin ja 
illatiivin vartalon vahva aste puoles- 

taan kuvataan lihaksillaan pullistele-
villa kehonrakentajilla. Voin kuvitella 
kaikenikäisten lukijoiden ilahtuvan 
näistä kuvista. Uskon myös, että ku-
villa on pedagoginenkin merkitys. On 
hyvä, että tietoa tarjotaan eri muo-
doissa. Kuvat auttavat hahmottamaan 
olennaisen tekstistä ja osoittavat sa-
noissa tapahtuvia muutoksia selkeäl-
lä tavalla. Kuvat voivat myös auttaa 
muistamaan asioita paremmin. Myös 
värien käyttö on onnistunut. Esimer-
kiksi taivutussäännöt on aina kirjoi-
tettu vihreään ruutuun ja siksi ne on 
helppo löytää kirjan sivuilta. Myös 
nuolien käyttö kuvissa on hyvää. Nuo-
let osoittavat, mikä on siirtynyt min-
nekin. Kirjahan on tarkoitettu laajalle 
käyttäjäkunnalle, sekä oppilaille että 
opettajille. 

Hauska hakuteos 
Kirja on ollut minulla käytössä vuo-
den ja suosittelen sitä lämpimästi 
esimerkiksi hakuteokseksi suomea 
opiskelevalle. Koska teos onjulkaistu 
Suomessa ruotsin kielellä, voisi olet-
taa, että siinä on käytetty tyypillisiä 
suomenruotsalaisia sanoja ja sanon-
toja. En kuitenkaan löytänyt mitään 
sellaisia ja teos toimii varmasti myös 
Ruotsissa. Joskus esimerkkilauseiden 
ruotsinkielinen käännös tuntui köm-
pelöltä, mutta kirjoittajan mukaan 
tämä on tehty tietoisesti, jotta esimer-
kistä selkeästi kävisi ilmi suornen kie-
liopin muodostus. 

Tcos on mielestäni onnistunut yh-
distelmä tietoa eri-ikhisille ja eritasoi-
sille opiskelijoille. Oppikirja voi olla 
hauska eikä kieliopin opiskeleminen 
välttämättä ole haudanvakava asia. 

Kirjoit tala on tulkki ja kielenkädntäjd ja toi-
mii Vaasan yliopistossa Finn ish for Jbreigners 
-opettajana. 

Susanne Snellman - Thomas Lindberg - Lotta Eklundh: Lunttikirja - en handbok i finsk gram-
matik. PR Painorauma 2005. 
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Uutta sanastoa sanakirjasta ja 
sen ohesta 

Marjatta 
Vilkamaa- 

Viita la 

Kielitoimiston sanakirjan painetussa 
versiossa (2006) on kolmisensataa 
uutta sanaa verrattuna sanakirjan ai-
empaan, sähköiseen versioon (2004); 
lisäksi noin 2 500 sana-artikkelia on 
uud istettu. Kielen ii ikkuvasta elämäs-
tä kertovat myös uuskäyttöön tulleet 
"vanhat" sanat ja sanojen tyylilajien 
muutokset. 

Uusia ilmiöitä 
Kimmokkeena uuden sanan syn-
tyyn tai kehittämiseen on usein uusi 
ilmiö, asia, esine tai se, että jonkin 
erikoisalan sanastoa siirtyy yleiseen 
kielenkäyttöön. Tällaisia sanoja Kie-
litoimiston sanakirjassa ovat esimer-
kiksi biouhka (biologisista uhkate-
kijöistä, kuten esim. pandemioista 
käytetty sana, hvgieniapassi (eräi Itä 
työntekijäryhmiltä vaad ittava todis-
tus elintarvikehygienian osaamisesta 
ja määräkokeen suorittamisesta) ja 
kotoistus (termien, käyttöli ittymien 
yrns. mukauttaminen kuhunkin kieli-
ja kulttuuriympäristöön sopivaksi; esim. 
a°:n, ä:n ja ö:n käyttö atk-maailmassa 
on kotoistusta). 

Paikkakatto (puhuttaessa palkan ylä-
rajasta) ja paikkamaitti (maltil lisuus 
palkankorotusvaatimuksissa) ovat pu-
heessa työmarkkinaneuvottelujen ai-
kaan tiuhaan toistettuja käsitteitä, 
eivät tilapäisiä yhdyssanoja. Lääkäri 
vol määrätä potilaal leen Iiikku,nisre-
.septin, elämäämme tahdittaa kvar-
taa/italour (yritysten neljän nesvuo-
sikatsauksiin perustuva talous) ja se 
pakottaa monet meistä moniosaajiksi, 
jos avointen työpaikkojen viestiä on 
uskominen. Terveyssyistä on varotta-
va keskivartalo- tai omenalihavuutta 

ja mahdollisesti syötävä ravin tolisiä. 
Tuunaamalla saadaan vaatteet ja autot 
yksilölliseen kuosi in, ja tuotesijoittelu 
elokuvassa tai tv-ohjelmassa mainos-
taaja manipuloi vaivihkaa. Kunjajos 
hallinnossa vaivaa demokratiavaje 
(demokratian huono toteutuvuus tai 
puute), siinä ei auta ainakaan maail-
manpoliisi (maail manlaajuiseen p0-
Iiittiseen ja sotilaalliseen kontro!Iiin 
valtaansa käyttävä valtio, sotilasliitto 
tms.). 

Yhdyssanojen elämää: pro-
duktiivisia maäriteosia 
Inhimillisen kulttuurin perustekijää, 
jäljittelyn voimaa, voi seurata nån-
kin itsestäänselviltä tuntuvissa kielen 
itmiöissä kuin yhdyssanoissa. Monet 
ovat kiinnittäneet huomiota siihen, 
että täsmd-alkuisten sanojen määrä 
on viime vuosina kovasti runsastunut. 
Ainaki n nopean tarkastelun perus-
teella voi väittää, että ta••mn voitto-
kulku alkoi täsmiiaseesta ja -iskusta; 
näistä sanoista on tietoja jo 1980-lu-
vulta. Myöhempien vuosikymmen-
ten tulokkaita ovat mm. täsmälääke, 
-hoito, -rokote, -liikunta, -siivous, 
-viljely, -toiini, -sota, -ennustus, -kou-
lutus, -elvytys, -sana, -tieto, -ohjus, 
-poinmi, -lakko, -palvelu, -ruokinta, 
-muskeli, -opaste, -strategia, -ruoka, 
-kurssi. Esimerkkejä on satoja tila-
päisluonteisista vakiintuneen oloisiin 
yhdyssanoihmn - eikä täsmäinto näy 
vielä loppuvan. Ajan aalloilla ratsas-
taa myös produktiivinen alku dijä-: 
puhumalla ätjäkulttuurista, -joogas-
ta. -rokista, -baletista ja -ruoasta vii-
tataan "miehisten miesten" ikiomiin 
asioihin. Kun Suomen äskettäisiä 
eduskuntavaaleja nimitettiin lehdis-
tössä dij/ivaaleiksi, sanalla haluttiln 
vi itata valintaan kolmen suurimman 
puolueen m iespuheenjohtaj ien väl il-
lä. Muita usein toistuvia rnääriteosia 
ovat luotto- (puhutaan ohjaajan litot-
tonäyttelija.tö, sol istin Iuottokapelli- 

Voimme saada läikäri1tä liikkumis-
reseptin, elämäämme tahdittaa 
kvartaalitalous ja se pakottaa meidät 

L moniosaajiksi. 
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mestarista, julkisuudenhenkilön luot-
totoimittajasta), älv- (sanat älvtalo, 
-asukas, -paperi, -vaate, -peite viit-
taavat teknologiaan, joka tekee sanan 
tarkoitteesta 'älykkään') ja epämuo-
dollinen netti- (tietoverkon ilmiöitä 
ovat nettiadressi, -fiksuus, -kiusaa-
minen, -matka, -pilkka, -rippikoulu, 
-talous, -yllytys; osa tilapäismuodos-
teita, osa vakiosanastoa). 

Aiemmin tiuhaan viljelty sana dis-
kurssi korvautuu monissa yhteyksissä 
nykyään puheella. 

Yleistyvä yhdyssanan perusosa on 
-pil/le: naispuhe, vihapuhe, urheilu-
puhe, yleisöpuhe, psykopuhe, työnan-
tajapuhe. Näissä sanoissa 'puhe' viit-
taa jollekulle ominaiseen puhumisen 
tapaan ja sisältöön. ("Ennen työnte-
kijöitä edustaneen XX:n huulilta pu-
toilee nyt selvää työnantajapuhetta.") 
Aiemmin tiuhaan viljelty sana dis-
kurssi korvautuu monissa yhteyksissä 
nykyään puheella. 

Uusvanhaa sanastoa ja tyyli-
lajien muutoksia 
Vanha tuttu sana on saattanut puut-
tua aiemmista sanakirjaversioista. On 
jääty odottamaan uuden sanan va-
kiiriumista tal vanhan erikoistermin 
yleistymistä. Niinpä Kielitoimiston 
sanakirjasta löytyvät nyt hakusanat 
imukykyinen (esim. vaippa), ääk-
könen (skandi, skandimerkki), ek-
sop/aneetta (aurinkokuntamme ul-
kopuolinen planeetta), voimaantua 
ja omavoiinaistua (saada varsinkin 
henkisiä voimavaroja). Budjettikuri-
kin on havaittu pysyväishyveeksi ja 
otettu sanakirjaan. Vanhaa erikois-
alan sanastoa edustavat myös isla-
min maallmaan kuuluvat sanat mufti 
(islamin oikeusoppinut) ja kuvakielto 
(kielto esittää elävän olennon kuvaa 
varsinkin uskonnollisissa yhteyksis-
sä), joiden käyttö on laajentunut mm. 
tiedotusvälineiden kieleen. 

Sanat kaahata, kaahaus, kaveruk-
set, leikkikaveri, kellonviisari, latte, 
letka ('jono') ja lööppi on uudessa 
Kielitoimiston sanakirjassa jätetty 

ilman merkintää ark. ('arkinen'); pe-
rusteena on se, että niiden tarkoitteille 
ei ole muodollisempaakaan käytössä 
olevaa ilmausta tai jos sellainen on 
(esim. viisari - osoitin, kaveri - tove-
ri), se on liian muodollinen kaikkiin 
asiallisiinkaan yhteyksiin. Myös ai-
emmin ylätyylisiksi, lähes vanhates-
tamentill isiksi mielletyt verbit lyrnytä 
ja lymvillä ovat nykykielenkäytössä 
neutraalistuneet. 

Sanakirjan jälkeisiä uudissa-
noja 
Sanakirjan seuraavissa versioissa 
saattavat esiintyä tekniikkatalonrnies 
(tv-Iähetysten digitalisoinnin synnyt-
tämä mahdollinen ammattinimike), 
kauppapankki (Suomen suurimpien 
vähittäiskauppaketjujen 	perusteilla 
olevat pankit), alftinaaras (kuvalli-
sesti: johtajuuteen pyrkivistä naisista; 
"nykyajan tytöt ovat alfanaaraita"), 
ohutpuhelin, uratykki (vrt. uraohjus, 
äänitykki), saldota (johtolauseissa: 
esittää yhteenvetona), naulata (johto-
lauseissa: todeta painokkaasti), ta/ou-
delline,i krapula (tuhlaamisen jälkeen 
podettava), verkkopiratismi (laiton 
kopiointi tietoverkoista ym.), suvata 
ja suvaus (sukupuolivaikutusten ar-
viointi ja siihen perustuva demokra-
tisointi). 

Sanakirjan toimituksen varastoissa 
ja seurannassa on jatkuvasti karttuva 
sana-aineisto. Aika näyttää ja kielen-
käyttäjät päättävät, mitkä sanat ovat 
tulleet jäädäkseen. 

Uusia hakusanoja painetussa 
Kielitoimiston sanakirjassa 

aurinkopuuteri kosmet. rusketuk-
sen sävyä antava puuterirnainen aine. 

energiajuoma virkistämään tar-
koitetuista, kofeiinia tm. piristäviä yh-
disteitä sisältävistä virvoitusjuomista. 

ensikieli ihmisen ensi mmäiseksi 
oppima, tav. parhaiten osaama kieli, 
us. äidinkieli. 

esikasvattaa, esikasvatus sieme-
nen kasvattamisesta taimeksi sisällä 
(ennen kasvupaikalle istuttamista). 

etäluettavuus se että jokin voidaan 
lukea tietotekniikan avulla etäältä. 
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guarana eräs Etelä-Amerikasta 
kotoisin oleva köynnöskasvi; sen sie-
menten sisältämä tai siemenistä val-
mistettava virkistävä aine. 

immateriaahoikeus oik. henkisen 
omaisuuden lainsuoja; sitä koskeva 
siviilioikeuden ala. 

kryptinen vaikeaselkoinen, arvoi-
tuksellinen, hämärä. 

kustannustehokas kustannuksil-
taan edullinen ja samalla tuottava. 

museolehtori yliopistotutkinnon suo-
rittanut asiantuntija, joka vastaa  

museon opastus- ja oheistoiminnasta 
ja yhteistyöstä oppilaitosten kanssa. 

pienhiukkanen palamisreaktiossa 
vapautuvia pieniä, hengitysilmaa saas-
tuttavia hiukkasia. 

stailata muokata jonkun tai jonkin 
tyyliä, antaa (ammattimaisesti) tyyli-
neuvoja jollekulle. 

työajanodote tilastot. tietynikäisen 
henk i lön odotettavissa oleva ai ka 
työelämässä. 

umami valkuaispitoisille ravinto-
aineille ja natriumgiutamaatille omi- 
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nainen maku, viides perusmaku. 
vesijuoksu kuntourheilun muoto, 

jossa juostaan vedessä erityisen vyön 
tasapainottamana. 

ökyrikas ark. ylettömän rikas (ja 
rikkauksillaan rehentelevä). 

Kirjoittaja on Kotimais ten kielten tutkirnus-
keskuksen erikoistutkija. Artikkeli po/ijauruu 
esitehnään, jonka hän piO Kielineuvoston kie-
lenhuoltoseminaarissa Tukholinassa 23. ,naa-
liskuuta 2007. 

Uusi kielilehti 
Elokuussa syntyy Språktidningen, uusi, hyödyllinen ja hauska 
kielilehti. 

Patrik 
Hadenius 

Miksi usein käytetään toista kieltä, 
kun opetellaan kolmatta? Mikä yhteys 
ruotsilla on karaiimiin, kielisirpalee-
seen, jota puhuu viitisenkymrnentä 
henkeä Liettuassa? Mikä rooli suomen 
kielellä oli Ruotsin suurvalta-aikana? 
Siinä kolme kysymystä, joihin uuden 
Sprdkridningen-lehclen lukijat saavat 
vastauksen tänä syksynä. 

Kun Kielineuvoston julkaisema 
Språkvdrd-lehti lakkautetaan kesällä, 
osa sen sisällöstä siirtyy uuteen kieli-
lehteen, johon myös Kielineuvoston 
kielenhuoltajat kirjoittavat artikkelei- 
ta. 	Esimerki ksi suosittu kysymys- 
palsta siirtyy uuteen lehteen. Lehti 
lähetetään kaikille Sprdkvdrd-lehden 
tilaajille. 

Språktidningen on uusi laajapo-
hjainen populaaritieteelhinen lehti, 
jonka ensimmäinen numero il mestyy 
elokuun lopussa. Siinä käsitellään en-
sisijaisesti ruotsin kieltä, mutta myös 
muita Ruotsin ja rnuun maailman 
kiehiä, siis esimerkiksi vähemmis-
tökieliä, nykyajan maai imankiel iä ja 
jo kuolleita kulttuurikieliä. 

Språktidningen on tarkoitettu sekä 
niille, jotka tekevät työtä kielten pa-
rissa - kieltenopettajille, tiedottajil le, 
toimittajille, 	tulkeille, 	kääntäji lie 
- että kielistä muuten kiinnostuneil-
le. Kiinnostus kieliä kohtaan ej ole 
koskaan aikaisemm in ollut laajem-
paa kuin nyt - ja luuitavasti myös 
kirjoittavien määrä on suurernpi kuin 
milloinkaan. Språktidningen on tar-
koitettu kaikille näille. 

Lehdestä lukijat saavat konkreetti-
sia ki rjoitusohjeita ja käyttökeipoisia 
tekstejit mitä monenlaisempiin kir-
joitustilanteisiln, mutta myös viihteei-
lisiä, inspiroivia ja yleissivistäviä ar-
tikkeleita. 
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Sprdktidningen ilmestyy kuusi ker-
taa vuodessa, ja vakiopalstoja siinä 
ovat esi merkiksi asiantuntijapaneel 
joka antaa konkreettisia neuvoja 
verkkopäiväkirjojen, artikkelien ja 
puheiden kirjoittajille, kääntäjille ja 
vaikkapa Word-ohjelman käyttäjille. 
Muita tärkeitä seikkoja ovat uudet kir-
jat, kiehiuutiset ja elävät kielipoliittiset 
keskustelut. 

Jotta Sprdktidningen-lehdestä tu-
lisi niin hyvä kuin toivomme, on 
tärkeää, että lukijat ovat vireitä. Siksi 
toivomme, että uutta lehteä tuetaan 
muutenkin kuin vain tilaamalha se. 
Kehotamme siis lukijoita lähettämään 
meille aktiivisesti kommentteja, ky-
symyksiä ja omia havaintojaan. Yh-
teystiedot ovat osoitteessa 
www.spraktidningen.se. 

Kirjoittaja on Sprdkridningen-Iehden päätoi-
in äta ja. 
Suomennos: Jiannele Ennab 



Kas Ella pussas pastoril 

Marja 
Riiihä 

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 300 
vuotta Carl von Linnén syntymästä. 
Carl Linnaeus (1707-1778), aateloi-
tuna von Linné, sal jo nuorena maail-
manmaineen kasvitieteilijänä ja siihen 
vaikuttivat etenkin hänen luonnontie-
teellistä systematiikkaa käsittelevät 
teoksensa Systenia naturae ja Species 
plantarurn. Hollannin Harderwijkin 
yliopistossa väitellyt Linné nimitet-
tån Uppsalan lääketieteen professo-
riksi 1741. 

latinaa yhteisenä kielenään. Näin 
vältettlin sekaannus, kun nimiä jou-
dutti in kääntämään k ielestä toiseen, 
sillä eri kielialueiden kasvien nimet 
elvät välttämättä ole suoraan käännet-
tävissä, esimerkiksi suomen voikukka 
on ruotsissa maskros ja ,rmörhlomma 
on puolestaan niittyleinikki. Nimi voi 
vaihdella myös saman kielialueen 
paikkakuntien välil lä. Suomessa nok-
konen on myös viholainen, polttiai-
nen tai polttarainen. 

Linnén uraauurtava työ oli kasvien 
luokitteleminen siitoslehtien eli hetei-
den määrän perusteella. Siinä missä 
aikaisemmat kasvitietei 1 ijät olivat pi-
täneet kaksikotisten kasvien cmi- ja 
hedekukkia omina lajeinaan Linné 
osoitti kyseessä olevan saman kas-
vin eri sukupuolet. Lisäksi Linné loi 
kaksiosaisen tieteellisen nimijärjes-
telmän: hän luokitteli kasvit sukuihin 
ja lajeihin. 

Kreikan ja Rooman oppineet olivat 
kasvitutkimuksissaan nimenneet erik-
seen jokaisen lajin. Linné poimi lati-
nasta ja kreikasta jo käytössä olevia 
nimiä, joista osa periytyi mm. arabi-
asta ja vanhasta Roomassa käytetystä 
kielestäja sovelsi niitä luomaansa jär-
jestelmään. Tuloksena on mcl koinen 
salakieli. Hän hylkäsi surutta kaikki 
keskiajan luostareissa vakiintuneet 
nimet, kuten Pater noster, Oculus 
Cliristi (ruots. Fader vdr, Kristi öga). 
Lisäksi Linné tarvitsi kasvisuvuille 
uusia nimiä. 

Systemaattisuudestaan huolimatta, 
hän käytti joskus hyvin mielivaltai-
sia valintoja. Kasvien niminä oli jo 
ennestään esimerkiksi tähtikuvioiden 
nimiä. Linné nimesi vielä hisää, kuten 
runsaslajiseen kanervaheinioon (En-
cacea) kuuluvan pohjoisen suokukka-
suvun Andromedaksi. Näin Krei kan 
mytologian Andromeda pääsi äitinsä 
Cassiopeian kanssa samaan kanervi-
en sukuun. 

Entisai kojen kasvitieteilijät päät-
tivät jo varhain ryhtyä käyttämään 

Linnén järjestelmässä on nimiä, jot-
ka on annettu jo ennen ajanlaskun al-
kua. Aristoteleen oppipoi kana uransa 
ahoittanut Teofrastos vaikutti kasvien 
nimiinja maailmankirjallisuuteen ko-
rostamalla kuvailemisen merkitystä. 
Monet kasvit ovat saaneet lajinimen-
sä teriön muodon perusteehla, esim. 
Stellaria-suvun (tähtimöt) ku kat ovat 
tähdenmuotoisia. Triftlium pratense, 
puna-apila, on nimensä mukaan kol-
rnilehtinen ja kasvaa niityllä. Ranun-
culus repens, merkitsee haj i nimeltään 
ryömiväai ja on saanut suomenkieli-
seksi nimekseen rönsyleinikki. 

Suomenkielisen 	kasvinimistön 
vak i innutti Elias Lönnrot teoksel-
laan Flora Fennica - Suoinen kasvio 
1866. Tcos perustui pääosin ruotsalai-
sen Carl J. Hartmanin vuonna 1858 
il mestyneeseen kasvioon Handbok i 
Skandinaviens Flora, jonka Lönnrot 
käänsi ja sovelsi Suomen kasvilhi-
suutta vastaavaksi. Hänen oma koko-
elmansa käsitti yli 900 kasvia, ja so-
pivan suomenkiehisen käännösnimen 
puuttuessa Lönnrot keksi itse uusia 
nimiä. 

Kansanperinteessä kasvit on usei n 
nimetty käyttötarkoituksensa mu-
kaan. Koiruoho eli mali (nuots. nial-
ört) on kelvolhista koinkarkotetta ja 
sil,näruohoa käytettiin si lmähautei-
sim. Kasvista uskottiin nähtävän mi-
hin tankoitukseen se oh "luotu". Sil-
mänuohon lääkinnällinen ominaisuus 
paljastui sen pienestö silmästä. Usein 
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ominaisuuden määrittelemiseen riitti 
kasvin vän. Esimerkiksi keltakuk-
kaisten lajien uskottiin vaikuttavan 
maksaan ja muuhun rauhastoimin-
taan. 

Suomen oppikouluissa kerättiin 
kasveja vielä 50- ja 60-luvulla. Joka 
kesä herbaariota kartutettiin 30 uudel-
la kasvilla, jotka piti kuivata, liimata 
arkeille, nimetä ja lopulta tenttiä. 
Biologian opettajani oli rauhallinen 
ja myönteinen ihminen, vaikka kat-
koikin karttakeppejä ja paukutti luo-
kan päiväkirjan mutkille halutessaan 
järjestystä. 

Kasvitentti tapahtui siten, että opet-
taja otti esille arkin kerrallaan ja pani 
oikean kätensä nimilapun päälle. 
Jos tieteellinen nimi ej heti alkanut 
muistua mieleen, hän raotti vähän 
sormiaan, tarjosi vaivihkaa tirkistely-
mahdollisuuden ja yhteistyössä nimi 
pian löytyikin. Sormien välistä luettu 
peltoemäkki, Fumaria officinalis, on 
syöpynyt ikuisesti muistiini. Nykyään 
tuo Fumaria-suvun edustaja rehottaa 
kasvimaallani sitkeänä rikkaruoho-
na, kuten myös Taraxacum officinale, 
voikukka. Officinalis ja officinale 
-nimet kuvaavat kasvin kuuluneen 
lääkekasveihin. Olisinpa aikoinaan 
suonut Linnén olleen hieman syste-
maattisempi ja val inneen vain yhden 
nimiversion kuvaamaan kasvin kuu-
lumista farmakopeaan. 

Nimien muistamiseen oh muitakin 
konsteja, jo edell isten sukupolvien 
hyväksikäyttämiä. Mitättömän näköi-
nen lutukka, Capsella bursa pastoris, 
muistui mieleen hokemasta kas Ella 
pussas pastorii. Ella oli hyvin käyttö-
kelpoinen muistin jatke. Käenkaalin, 
Oxalis acetosella, nimi muistui vin-
kistä oksalle asetu Ella. 

Minun on edelleenkin vaikea erot-
taa, mikä suomenkjehjnen nimi kuu-
huu mihlekin Campanulaceae-suvun 
(kellokasvit) kasville: kissankello, 
harakankello, kurjenkello, varsankel-
lo, hirvenkello, peurankello. Ne val-
kuttavat nimetyn samoin kuin jonkin  

uuden asuntoalueen kadunnimet. 
Poikkeus kellokukkien suomalai-

sissa nimissä on kiirunankello (ruots. 
fjällklocka). Linné löysi ympäri Ruot-
sia tekemillään pitkillä matkoilla 
joitakin vain paikalhisesti esiintyviä 
lajeja. Toinen paikalhinen laji, tosin 
jo 1800-luvulla ilmastolhisesti suotui-
sille alueihle viljeltynä levinnyt kasvi, 
on alsikeapila. Sen Linné näki ensim-
mäisen kerran Alsiken kunnassa Upp-
salan lähellä. Linné on siis vaikuttanut 
suoraan muutamaan suomenkieliseen 
kasvin nimeen. 

Linnén hermot olivat varmaankin 
vähillä tiukalla, kun hän kasvienke-
ruumatkoillaan rähmi pitkin mättäitä 
ja soita. Silloin tarvittiin piipulhinen 
tupakkaa hälventämään väsymystä 
ja ahdistusta ja ehkä auttamaan aja-
tusten kokoamisessa. Istahtaessaan 
kosteikon laidalle puhdistamaan piip-
puaan hän hamuihi ruokoa piipun-
rassiksi. Käteen sattui ahdekastikka, 
Calamagrostis-suvun ennen näke-
mätön laji. Suvun nimen Linné otti 
kasvitieteilijä Dioskoridesin anta-
masta Kalamagrostis-nimestä, joka 
oli johdettu kreikan sanasta kalamos 
- kaisla ja putkimaista tarkoittavasta 
agrostis-sanasta. Linné huomasi kas-
vin käyttökelpoiseksi pi ipunrassiksi, 
ja antoi sille lajinimen arundinacea, 
"piippuputki, piipunrassi". 

Kasvisukujen nimeämistä kasvitie-
teilijöiden mukaan Linné puolusteli 
sillä, että paikannimiäkin oli nimetty 
höytönetkeilijöiden mukaan. Hän menu 
jopa niin pitkälle, että antoi nimiä, 
joiden uskoi kuvailevan muiden kas-
vitieteilijöiden huonnetta ja käytöstä. 
Suikertavat kasvit hän nimesi oppi-
haansa Gronoviuksen mukaan. Gno-
novius puolestaan nimesi Linnéhle 
nimikkokasvin, vanamon, luonneh-
tien sitä matahakasvuiseksi ja mitättö-
mäksi kuten Linné itse. Gronoviuksen 
pilkka kääntyi kuitenkin Linnén ylis-
tykseksi; onhan vanamo kuusamakas-
vien (Caprifoliaceae) heimoon kuulu-
van sukunsa ainoa laji, runoilijoiden 
rakastama Linnaea borealis. 

Ivar Anell: Vad betyder växtens latinska 00,00? Forum. Lund 1976. 
Knut Hagberg: Carl Linnaeus, Natur och kultur. Lund 1978. 
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Xysymy1siä 

Miksi ovenvartijasta käytetään joskus nimitystä portsari? Entä onko 
ovimikko sama asia? 

Portsari ja ovimikko ovat ovenvartijan eli ovimiehen, eteisvahtimestarin, 
arkikielisiä ilmaisuja. Portsari on väännös portieerista, joka on ranskan kie-
lestä tullut ovenvartijan nimitys ja jota käytetään etenkin hotellin eteisvahti-
mestarin nimityksenä. Nimityksiä ovenvartija ja ovimies käytetään varsinkin 
pääsylippujen tarkastajista elokuvateattereissa yms. 
Ruotsin kielessä vastaavista tehtävistä huolehtivat dörrvakt eli entrévärd, 
joskus myös dörrvärd ja krogvärd. 

Ovenvartijaa ej pidä sekoittaa järjestysmieheen eikä vartijaan. Järjestysinie-
hen (ruots. ordningsvakt) koulutuksen järjestää poliisi ja hänen tehtävänään 
on huolehtia julkisissa tilaisuuksissa järjestyksestä. Järjestysmiehellä on 
esimerkiksi tietyissä tapauksissa oikeus poistaa tai ottaa kiinni häiritsevä 
henkilö. Hänen on luovutettava kiinni otettu viivyttelemättä poliisin haltuun. 
Järjestysmiehet saavat varustautua pampullaja käsiraudoilla. 

Vartijat (ruots. väktare) puolestaan saava koulutuksensa vartiointiliikkeissä ja 
ovat näiden palveluksessa. He eivät ole sidoksissa poliisiin. Vartijat toimivat 
esimerkiksi teollisuuslaitoksissa, yksityisissä ja julkisissa vastaanotoissa ja 
tavarataloissa, joissa heidän päätehtävänään on omaisuuden ja turvallisuuden 
valvonta. Työssään heillä saa olla varusteena pamppu. 

Tässä yhteydessä voidaan mainita myös, että monissa sairaaloissa on aatteel-
lisesti toimivia potilasemäntiä (ruots. sjukhusvärdinna) tai potilasisäntiä 
(ruots. sjukhusvärd),jotka avustavat potilaita ja vierailijoita monella tavoin. 
He huolehtivat mm. siitä, että kävijät löytävät oikeaan paikkaan. Ruotsissa 
tämä toimintajärjestetään sairaalan ja Punaisen Ristin yhteistyönä. Suomessa 
suurissa työvoimatoimistoissa on aulaemäntiä ja -isäntiä, jotka neuvovat 
asiakkaita itsepalvelupäätteiden käytössä. Näiden suomenruotsalaiset nimi-
tykset ovat entrévärdinna ja entrévärd. 

H. E. 

Rikokseen syyilistynyt voidaan tuomita sähköisesti valvottuun kotiares-
tim. Silloin hän saa nilkkaansa sähköisen lähettimen. Ruotsiksi laite on 
elektronisk fotboja. Mitä se mahtaa olla suomeksi? Elektroninen kahle-
ko? 

Ruotsissa tiettyihin rikoksiin syyllistyneet voivat suorittaa ehdottoman 
vankeusrangaistuksensa vankilan ulkopuolel la elektronisessa intensiivival-
vonnassa (ruots. intensiv övervakning med elektronisk kontroll). Valvottavan 
nilkkaan kiinnitetään sähköinen lähetin (ruots. elektronisk fothoja), joka on 
yhteydessä valvontakeskuksen keskustietokoneeseen. Suomeksi voitaneen 
puhua sähköisestä tai elektronisesta valvontapannasta. Myös sähköinen 
kahle on tietysti mahdollinen. Nilkkaan kiinnitettyä laitetta voidaan sanoa 
sähköiseksi nilkkapannaksi. Lähetin voidaan laittaa myös ranteeseen. Silloin 
sitä voi kutsua sähköiseksi (valvonta)rannekkeeksi. 

H. E. 
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Reipasta uljailua, virkeää 
voimalel kkiä 

Maija 
Länsi,nöki 

Erilaisia Ii ikuntarnuotoja tarkoittaval-
la sanalla urheilu on ikää 120 vuotta. 
Miksi meillä on vain yksi nimitys, 
kun ruotsissa on kaksi: englantilaispe-
räinen sport ja skandinaavinen idrott? 
Näiden käyttöyhteydet ovat osin sa-
moja, mutta jälkimmäisellä kuvataan 
varsinkin ihmisen omia ruumiillisia 
ponnistuksia vaativaa k ilpaurheilua. 
Esimerkiksi pituushypystä käytetään 
idrott-sanaa, mutta formula-ajoista ej. 

Muinaisten suomalaisten leipälajeja 
ovat olleet hiihto ja sylipaini. 1800-lu-
vun loppupuolella meillä harrastettiin 
jo voimistelua ja muitakin kansainvä-
lisiä urheilumuotoja, joten tarvittiin 
myös nimityksiä. Kotikielen Seurassa 
ryhdyttiinkin etsimään sport- ja id-
rott-sano ilie omakielisiä vastineita. 

Keskustelua käytiin sekä seuran 
kokouksissa että sanomalehti Uudes-
sa Suomettaressa. Lai nasanaa sportti 
korvaamaan ehdotettiin muun muassa 
seuraavia: hartailu, hippa, homma, 
huviharjoite, ht,vite, karkelo, kisa, 
puujelo (vanhoissa sanakirjoissa maj-
nittu puuhaa ja ponnisteiva tarkoittava 
sana), reista tai reisto, ripeys, taitoilu, 
uljailu, urheus tai urheilu, virkeily ja 
voirnaleikki. 

Eniten kannatusta sai urheilu, joka 
tosin jonkun korvaan kaiskahti Iiian 
komealta. Sitä paitsi arveltiin, että se 
soveltuu vain idrott-sanan vastineeksi 
eikä suinkaan kaikkia "sportin" la-
jeja merkitsemään. Lönnrotin sana-
kirjasta löydettiin sitten kiista, jossa  

keskustelijoiden mielestä sopivasti 
yhdistyvät kilvoittelun ja ponnistelun 
käsitteet. Kiista oli kilpaa, kilpai-
lua tarkoittavana sitä paitsi olemassa 
myös kansankielessä, mm. Kannak-
sen murteissa. Sanan kiista pohjalta 
muodostettiin uusi sana kiisto. Niin-
pä Kotikielen Seura kokouksessaan 
13.2.1886 yksimielisesti Iausui, että 
sport on suomeksi kiisto ja idrott on 
urheilu. Tosin asiaan palattiin pan 
viikkoa myöhemmin ja keskusteltii n 
vielä ehdotuksista taito ja taitous, 
mutta päätöksessä pysyttiin. 

Kiisto ej ole vakiintunut kieleen, ja 
sanasta urheilu on tuhlut laajamerki-
tyksinen. Urheilu tarkoittaa toisaalta 
virkistykseksi ja kunnon kohenta-
miseksi harjoitettavaa Iiikuntaa, toi-
saalta erilaisia kilpailumuotoja. Myös 
sellaiset lajit, joissa käytetään muuta-
kin kuin ihmisvoimaa - esimerkiksi 
ratsastus ja purjehdus - ovat urhei-
lua, vaikka niiden yhteisnimitykseksi 
ai koinaan ehdotetti in muun muassa 
reippailua ja hupailua. 

Sana urheilu perustuu joko rohkeaa 
ja pelotonta inerkitsevään adjektii-
viln urhea tai sankaria merkitsevään 
sanaan urho. Sarnaa kantaa on myös 
uros. Verbi urheilla on alun perin tar-
koittanut uhkarohkeasti toimimista, 
vaaralla leikittelyä. Sama merkitys 
urheilulla on edehleenkin, kuten moni 
raajansa telonut tai etuhampaansa 
menettänyt huippukyky ja vaatirnat-
tomampikin harrastaja hyvin tietää. 

Kieli-ikkunat ovat kirjoituksia, joissa Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tutkijat ktisittelevät 
kielen ilrniöitä. muun muassa sanojenja sanontojen alkuperääja merkityksia. Helsingin Sanomat 
julkaisee Kieli-ikkunan joka viikko kulttuuriosastossaan. Tämä kirjoitus oli Iehdessä 3.9.2006. 
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Ratagoif kiel 1 

Yvonne 
Bartley 

Muuttol innut, kevätkukat ja aivan 
liian ohuisiin vaatteisiin pukeutuvat 
lapset ovat kevään tunnusmerkkejä, 
mutta niitä on muitakin. Yksi varma 
merkki on ratagolfaajien herääminen. 
Kun näet heidän puhdistavan ratojaja 
puttaavan värikkäitä pal lojaan, voit 
olla varma, että kesä tekee tuloaan. 

hoonsa, sillä pelaaminen tulisi meille 
paljon halvemmaksi kuin joka kier-
roksesta maksarninen. Tottakai, sa-
noimme kaikki. Kuka riyt ej haluaisi 
saada jotakin halvemmalla! Liityim-
me Botnia minigolfkerhoon ja kilpau-
rani sai alkunsa. 

Ratagoif (minigoif) on urheilu-
muoto, joka sopii kaikille ikään ja 
kuntoon katsomatta. Kilpailussa pe-
laajat jaetaan eri ikäryhmiin, niin 
ettei esimerkiksi pienen pojan tarvit-
se kilpailla veteraanin kanssa. Myös 
naisilla on oma ryhmänsä. Erilai-
set toimintarajoitteetkaan eivät estä 
kii nnostuneita harrastamasta lajia. 
Suomalaisten pelaajien joukossa on 
reuman, fibromyalgian, syövän ja Par-
kinsonin taudin kanssa kamppailevia. 
Olenpa kuullut naispelaajasta, joka on 
täysin sokea! 

Itse kiinnostuin lajista nuorena tyt-
tönä. Kävin 70-luvulla usein ystävieni 
kanssa puttaamassa Pohjanmaalla, 
Sepänkylän minigoifradoilla, mut-
ta se oli meille pelkästään hauskaa 
ajanviihdettä. Emme koskaan edes 
tajunneet, että minigoif on kilpailu-
laji. Kahdenkymmenen vuoden tauon 
jälkeen kiinnostuin pelistä uudelleen 
90-luvun alussa. 

Menimme joukohla Vaasan Vaski-
luotoon, sihlä olimme kuulleet, että 
siellä on Suomen parhaat huoparadat. 
Nauroimme salaa pelaajille, jotka 
kantoivat mukanaan pienid laukkuja. 
Laukuista he kaivoivat esiin erivärisiä 
palloja ja saattoivat sujauttaa ne het-
keksi kainaloonsa. Tämä näytti niin 
hassulta, että meidän oli pakko ottaa 
selvää, miksi palloja käsiteltiin niin. 
Saimme kilpapelaajalta kiinnostavan 
vastauksen: Pallot lämmitetään, niin 
että ne pomppivat enemmän. Emme 
kuitenkaan kehdanneet kysyä, miksi 
pallojen pitäisi pomppia enemmän. 
Kyseisen kilpapelaajan mielestä mej-
dän piti liittyä heidän ratagolfker- 

Kävimme ratagolfkilpailuissa ah-
kerasti ja saimme matkustaa paljon 
ympäri Suomea. Se oli aika haasta-
vaa suomenruotsalaisille; tapasimme 
enimmäkseen suomenkielisiä pelaajia 
ja alussa luulimme, että ymmärsimme 
suomea vain puutteellisesti kunnes ta-
jusimme, että näillä ihmisihlä oli oma 
slanginsa! Kesti todehla kauan ennen 
kuin ymmärsimme, mistä pelikentäl-
lä oikein puhuttiin. Puhe saattoi kuu-
hostaa seuraavanlaiselta: 

Mul' on varmaan eternhittikrapula ku' 
pallo hyytyy koko ajan ... taitaa tulla musta 
kierros. 

Joo, huomasin et' lyöt löysiä koko ajan, 
tuli vaan mieleen että aivan niinku' yrittäl-
sit kalastaa... Sun kyl' kannattais satsata 
vähä - - 

Joo, mut' ku' pallo vönksähtää heti ku' 
lisää vauhtia, tai sit tulee skrämpsi - -. 

Ni', kyl' sul' saattaa mennä koko kiekka 
nom - - 

Joo, huh, huh! Olo on ku' turistilla. Tulis 
ny' edes yks' nupi bohduks - - 

Niin, kyl' ne pikkasen auttaa, varsinki' 
pee:n jälkeen - -. 

Keskustelu yheiskiehehhe käännetty-
nä: 

Pelaan todelha huonosti tänään. Se 
taitaa johtua siitä, että pehasin hiljat- 
tain 	eterniittiradoilha. Pahlo ej jaksa 
vieriä hoppuun asti. Tählä vauhdilla 
hyön kierrokselha yli 40 hyöntiä. 

Joo. huomasin, että lyöntisi ovat 
koko ajan aivan hiian rauhahlisia. 
Näyttää siltä, että yrität lyödä pahlon 
mahdolhisimman lähelhe reikää jat-
kaaksesi siitä. Sinun kylhä kannattaisi 
lyödä hieman hujempaa. 

Niin, mutta heti kun yritän lyödä 
lujempaa, pallo hiikkuu odottamat-
tomahla tavalha, tai sitten maiha osuu 
peltiin ennen kuin se osuu palhoon. 
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Niin, vaikuttaa siltä, että koko kier-
ros saattaajatkua samalla tavalla. 

Kyllä, niin taitaa olja! Tuntuu kuin 
olisi uudelleen aloittelija. Voi ios lä-
päisisin edes yhden radan yhdellä ai-
noalla lyönnillä, se olisi lohduttavaa! 

Niin, kyllä ne hole-in-onet auttavat, 
varsinkin sen jälkeen kun on saanut 
seitsemän pistettä edellisellä radalla. 

Kieli oli minun mielestäni niin 
kiinnostava, että päätin tutkia sitä lä-
hemmin ja tein siitä lopulta pro gradu 
-tutkielman. Hahuan vielä hisätä, että 
tutkielmassa ej esiinny kaksimielisiä 
sanoja tai sanontoja, vaikka niitä käy-
tetään ratagolfissa aika runsaasti. Jä-
tin ne jonkun muun tutkittavaksi. 

Ratagolfaajat käyttävät hyvin vän-
kästä kieltä, ja mainitsen vielä muu-
tamia hauskimmista sanoista, joita 
saatatte kuulla, ios innostutte pelaa-
maan: 

dynamiittirata rata, joka on niin 
vaikea läpäistä, että se pitäisi räjäyt-
tää ilmaan 

kenkätaatikko hohe-in-one tietyh-
lä radahla joka kierroksella kilpailun  

aikana 
läski pehmeä pallo, joka ej pompi 

lainkaan pudotettaessa se metrin kor-
keudelta betonille 

nuljata kääntää vartaloa lyönnissä 
niin, että pallo lähtee väärään suun-
taan 

pömö reikä 
töhö pallo tahmea, pehmeä ja huo-

nosti pyönivä pallo 

Nyt pystyttekin varmasti kääntämään 
seuraavan keskustelun yleiskielelle: 

Mulle tuli kenkälaatikko kolmannella ra-
dalla! 

Aijaa ... millä? 
Läskillä. Se tippu' suoraan pömöön. 
Mä en voi käyttää sitä. Mul' nuljahtaa 

aina ku' se on jotenki' niin läski... 
Lähetäänks uudelle kiekalle? 
Joo, mennään vaan, mut mun täytyy kyl' 

treenata muutama lyönti, ku' mul' on eter-
niittikrapula. 

Selvä. Ja sit' täytyy muistaa se pakolli-
nen röökipaussi dynamiittiradan kohdalla. 

Jeppjepp. 

Kirjoittaja va/in istelee ,naisterin tutkinto-
aan Vaasan yliopistossaja toimiifreelan-
cekdäntäjänö. 

Osta urheilusanakirja! 
Sanakirja sisä!tää yli 8 000 hakusanaa. 

Muutamista on mukana myös määritelmä, 
ja !iitteissä on lueteltu Ruotsinja Suomen 

rekisteröidyt lajiliitot. 

Svensk-finsk-svensk idrottsordbok. 
Ruotsalais-suomalais-ruotsalajnen 

urheilusanakirja 

on Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen 
ja Ruotsinsuoma!aisen kielilautakunnan 
yhteishankeja se ilmestyi vuonna 2006. 

Urheilusanakirjan vol ostaa Kielineuvostosta. 
Hinta: 120 kruunua. 
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Ruotsin maakuntakukat 

Koonnut 
Hann ele 

Ennab 

Lappi fjällsippa 
lapinvuokko 

Norrbotten åkerbär 
mesimarja 

Västerbotten kung Karis spira 
kaarlenvaltikka 

Ångermanland styvmorsviol 
keto-orvokki 

Jämtland brunkulla 
ruskokammekkä 

Härjedalen mosippa, 
kangasvuokko 
fjällviol, 
lapinorvokki 

Hälsingland lm 
pellava 

Medelpad gran, 
kuusi 
smörbol!, 
niittykullero 

Gästrikland liljekonvalj 
kielo 

Taalainmaa blåklocka, 
kissankello 
ängskiocka, 
harakankello 

Upp!anti kungsängslilja 
kirjopikarililja 

Södermanland vit näckros 
lumme 

Närke gullviva 
kevätesikko 

Västmanland 	miste! 
misteli 

Värmianti skogsstjärna 
metsätähti 

Dalsland förgätmigej 
lemmikki 

Länsi-Götanmaa ljung 
kanerva 

Itä-Götanmaa blåklint 
ruiskaunokki 

Bohuslän vi!dkaprifo! 
ruotsinköynnös- 
kuusama 

Gotlanti murgröna 
muratti 

Småland linnea 
vanamo 

Öölanti ölandssolvända 
öölanninpäivän- 
nouto 

Halland hårginst 
karvainen vän- 
herne 

Blekinge ek, 
tammi 
kungsijus, 
ukontulikukka 

Skåne prästkrage 
päivänkakkara 
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Hoitoalan ammatteja 

Koon nut 
Margaretha 

Terner 

akutsjuksköterska ensihoitaja 
allmänläkare yleislääketieteen 

erikoislääkäri, yleislääkäri 
allmänsjuksköterska yleissairaan- 

hoitaja 
allmäntandläkare yleishammas-

lääkäri 
ambulanssjukvårdare ambulanssi-

hoitaja 
anestesiläkare anestesialääkäri, 

nukutuslääkäri 
anestesisjuksköterska anestesia- 

hoitaja 
apotekare apteekkari 
apotekstekniker apteekkiteknikko 
arbetsbiträde työavustaja 
arbetsterapeut toimintaterapeutti 
AT-läkare AT-lääkäri 
AT-tandläkare AT-hammaslääkäri 
audionom audionomi 
avdelningsläkare osastonlääkäri 
avdelningssj uksköterska osaston-

hoitaja 
avdelningstandläkare osastonham-

maslääkäri 
barnmorska kätilö 
barnsjuksköterska lastensairaan-

hoitaja, lastensairaanhoitoon 
erikoistunut sairaanhoitaja 

behandlingsassistent hoitoavustaja 
biomedicinsk analytiker bio!ääke-

tieteen analyytikko, bioana-
lyytikko 

chefsfarmaceut johtava farmaseutti 
chefsläkarejohtava lääkäri 
chefssjuksköterska johtava sairaan- 

hoitaja 
chefsöveriäkarejohtava ylilääkäri 
diabetessjuksköterska diabetes-

sairaanhoitaja 
dialyssjuksköterska dialyysihoitaja 
dietist dietisti 
distriktsläkare piirilääkäri 
distriktssköterska piirihoitaja 
distriktstandläkare piirihammas- 

lääkäri 
farmaceut farmaseutti 
farmakokinetiker farmakoki-

neetikko 
farmakolog farrnakologi, lääkeai-

neiden tutkija 
foikhälsoplanerare kansanterveys- 

suunnittelija 
forskningssjuksköterska tutkimus-

sairaanhoitaja 
fotterapeut jalkahoitaja, jalkojen-

hoitaja 
företagsläkare työterveyslääkäri 
företagssjukgymnast työterveys-

fysioterapeutti 
företagssköterska työterveyshoitaja 
geriatriksjuksköterska geriatriikan 

sairaanhoitaja 
gynekologisjuksköterska gyneko- 

logian sairaanhoitaja 
hjälpmedelskonsulent apuväline- 

neuvoja 
hygiensjuksköterska hygienia(sai-

raan)hoitaja 
hyrläkare vuokralääkäri 
hälsopedagog terveyskasvattaja 
intensivvårtlssjuksköterska teho-

hoidon sairaanhoitaja 
kiropraktor kiropraktikko 
kirurgisjuksköterska kirurgian 

sairaanhoitaja 
klinikchef klinikanpäällikkö 
klinikföreständare klinikanjohtaja 
kommunsjuksköterska kunnansai-

raanhoitaja 
konsuitläkare konsulttilääkäri 
kurator kuraattori 
käkkirurgitandsköterska leuka- 

kirurgian hammashoitaja 
laboratorieassistent laboratorio- 

assistentti 
laboratorietandtekniker labora- 

toriohammasteknikko 
logoped logopedi 
läkarassistent lääkärin assistentti 
läkarsekreterare Iääkärinsihteeri 
läkemedelskonsult Iääkeaine-

konsultti 
medicinsjuksköterska sisätautien 

sairaanhoitaja 
medicinskt ansvarig sjukskö-
terska lääketieteellisesti 
vastuullinen sairaanhoitaja 
medicintekniker lääketeknikko 
naprapat naprapaatti 
narkosläkare narkoosilääkäri, 

nukutuslääkäri 
narkossjuksköterska narkoosi- 

sairaanhoitaja, nukutushoitaja 
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nattsköterska yöhoitaja 
neurologisjuksköterska neuro-

logian sairaanhoitaja 
nutritionist ravitsemustieteilijä 
näringsforskare ravitsemustutkija 
näringsfysiolog ravitsemusfysiologi 
operationssjuksköterska leikkaus- 

hoitaja, leikkaussalihoitaja 
operationstandsköterska leikkaus- 

hammashoitaj a 
optiker optikko 
ortodontist oikomis(hammas)lää- 

käri, oikornishoidon erikoislääkäri 
ortodontitandsköterska oikornis- 

hoitaja 
ortopedingenjör ortopedian 

insinööri 
ortopedisjuksköterska ortopedian 

sairaanhoitaja 
ortopedtekniker ortopedian 

teknikko 
ortoptist karsastushoitaja 
paramedicinsk personal paramedi-

siininen henkilöstö 
plastikkirug plastiikkakirurgi 
plastikkirurgisjuksköterska plas- 

tiikkakirurgian sairaanhoitaja 
privattandläkare yksityishammas- 

!ääkäri 
profylaxtandsköterska profylaksi-

hoitaja 
protetiker protetiikan erikois- 

hammas!ääkäri 
psykiatrisjuksköterska psykiatrian 

sairaanhoitaja 
psykolog psykologi 
psykoterapeut psykoterapeutti 
receptarie farmaseutti 
rehabiliteringsläkare kuntoutus- 

lääkäri 
rättsläkare oikeuslääkäri 
röntgenläkare röntgen!ääkäri 
röntgensjuksköterska röntgen- 

hoitaja 
röntgentandsköterska röntgen-

hammashoitaja 
sjukgymnast fysioterapeutti, lää-

ki ntävoimistelij a 

sjukhustandläkare sairaala-
hammaslääkäri 

sjuksköterska sairaanhoitaja 
sjukvirdstekniker sairaan-

hoitoteknikko 
skolskiiterska kouluhoitaja 
skötare inom psykiatrisk värd 

m id 1 sairaanh oitaj a 
socialpedagog sosiaalipedagogi 
socialsekreterare sosiaalisihteeri 
specialist(läkare) erikoislääkäri, 

spesialisti 
specialistsjuksköterska erikois- 

sairaanhoitaja 
specialisttandläkare erikois- 

hammaslääkäri 
specialisttandsköterska erikois- 

harn mashoitaj a 
stafettläkare keikkalääkäri 
ST-läkare ST-Iääkäri 
ST-tandläkare ST-hammaslääkäri 
talpedagog puheopettaja, puhe- 

pedagogi 
tandhygienist hammashygienisti 
tandläkare hamrnaslääkäri 
tandregleringsspecialist oikomis- 

hoidon erikoislääkäri 
tandsköterska hammashoitaja 
tandtekniker hammasteknikko 
tandteknikerbiträde hammas- 

teknikkoapulainen 
tandvårdsassistent hammas- 

hoitoassistentti 
tandvårdsbiträde hammas-

hoitoapulainen 
tandvårdschef hammas-

hoitopäällikkö 
undersköterska alihoitaja 
vårdbiträde hoitoapulainen 
vårdutvecklare hoitotyönkehittäjä 
ögonsjuksköterska silmäsairaan- 

hoitaja 
överläkare ylilääkäri 
övertandläkare ylihammaslääkäri 
övertandsköterska ylihammas- 

hoitaja 
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Kortfattat om innehållet 
s. 4 Duandet börjar tappa mark skriver redaktören och författaren Juhani Lompolo i 
sin kolumn. Användningen av tilltalsformen ni har enligt några forskare börjat komma 
tillbaka såväl i Sverige som t.ex. i Frankrike och i Tyskland. Där började människorna 
visserligen dua varandra långt efter Sverige, och detta moderna tilltalsskick har där 
egentligen aldrig ens riktigt slagit igenom. Sverigefinnarna lär också använda ett mera 
formellt tilltal när de talar svenska. 

s. 5 Att de sverigefinska förnamnen ofta är svenska, det visar namnen på de barn som 
under 2000-talet har döpts i Stockholms finska församling, konstaterar journalisten 
Tiina Laitila Kälvemark. Hon redogör för samtalet med professor emeritus Eero 
Kiviniemi från Helsingfors universitet, vars senaste bok Suomalaisten etunimet, 
i svensk översättning Finnarnas förnamn, innehåller såväl de senaste statistiska 
uppgifterna om finnarnas förnamn som namngivningens historia. 

s. 7 Fil. dr Raija Kangassalo från Mälardalens högskola presenterar en del av det 
material som hon samlat in för projektet Ostersjöfinsk syntax i Sverige: De s.k. 
grammatiska kasusen i meänkieli, sverigeestniska och sverigefinska. 

s. 11 Anja Sjöholm recenserar Lunttikirja: en handbok i finsk grammatik, en färgglad 
uppslagsbok i grammatik tänkt för elever, lärare och föräldrar. Bokens författare är 
Susanne Snellman och illustratör Thomas Lindberg. 

s. 13 Specialforskaren Marjatta Vilkamaa-Viitalas artikel om nyord i Kielitoitniston 
sanakirja, en ordbok utgiven av Finska språkbyrån vid Forskningscentralen för de 
inhemska språken, baserar sig på det föredrag som hon höll vid det årliga finska 
språkvårdsseminariet, som i år för första gången anordnades av Språkrådet. 

s. 16 Tidningschef Patrik Hadenius informerar om den nya tidskriften Sprdktidningen 
som börjar ges ut under hösten, efter det att tidskriften Sprdkvdrd lagts ned. 
Sprdktidningen kommer att ha en bred populärvetenskaplig framtoning och den 
kommer att ges ut med sex nummer per år. 

s. 17 Redaktör Marja Räihä skriver om växtnamn med tanke på att det har 
gått 300 år sedan Carl von Linnés födelse. Detta leder sedan hennes tankar till 
botanikundervisningen under hennes egen skoltid. Hon minns hur eleverna skulle 
samla växter och hur de skulle pressas och förses med namn enligt Carl von Linnés 
klassifikation och nomenklatur. Sedan förhördes eleverna av läraren. Marja Räihä 
berättar om sina knep för att lära sig de besvärliga latinska namnen. 

s. 19 1 Frdgor och svar behandlas denna gång betydelsen och översättningen av 
termen elektronisk fotboja och sammansättningar som slutar på -värd såsom dörrvärd, 
kro gvärd, entrévärd och sjukhusvärd. 

s. 21 Yvonne Bartley, studerande vid Vasa universitet och frilansöversättare, skriver 
om sitt stora intresse för minigolf och om språket hos minigolfspelare, vilket också 
var ämnet för hennes pro gradu-avhandling. 1 artikeln ges många exempel på ord och 
uttryck från minigolfbanan, som är helt omöjliga för utomstående att förstå. 

s. 23 Hannele Ennab har sammanställt en svensfinsk lista över svenska 
landskapsblommor. 

s. 24 Margaretha Terner har sammanställt en svensk-finsk ordlista över vårdyrken 
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Kieli- ja termipulmissa neuvovat myös 
seuraavat kielenhuoltoelimet: 

Suomessa (paikallista aikaa): 
KOTIMAISTEN KIELTEN TUTKIMUSKESKUS 
Sörnäisten rantatie 25, 00500 Helsinki 
www.kotus.fi  

SUOMEN KJELl 
kielineuvonta kb 9-11.30, ti—pe 9-14 	+358 9701 4991 
nimistöneuvonta klo 9.30-11.30 	 +358 9 701 9365 
murrearkisto kb 9-16 	 +358 9 7315272 
eu-kielineuvonta@kotus.fi  

SAAMEN KJELl 	 +358 16 676 402 

RUOTSJN KJELl 
kielineuvonta kb 9-11 	 +358 9 701 3484 
ti—to myös klo 13-15 
svenska@kotus.fl 

SANASTOKESKUS TSK 
Albertinkatu 23 A 12, 00120 Helsinki 
www.tsk.fi  
termipalvelu (maksullinen) kb 9-16 	 +358 9 608 876 
faksi 	 +358 9 608 859 
termipalvelu@tsk.fi  

Ruotsissa: 
SPRÅKRÅDET 
Box 20057, 104 60 Stockholm 
www. sprakradet. se  
ruotsin kielen neuvonta kb 9-12 	 08-442 42 10 
faksi 	 08-442 42 15 
info@spraknamnden.se  

KLARSPRÅK 	 08-44242 12 
klarsprak@sprakradet.se  

TERMINOLOGICENTRUM TNC 
Västra vägen 7 B, Terrassen, 169 61 Solna 
www.tnc.se  
termipalvelu (maksullinen) 	 08-446 66 00 
faksi 	 08-446 66 29 
tnc@tnc.se  

SAMETJNGET - SPRÅKAVDELNING 
eteläsaame: sydsamiska@sametinget 	 063-150 870 
pohjoissaame: nordsamiska@sametinget.se 	0971-557 80 

Kieliviesti 212007 - 27 



Tutustu sahkoiseen 
vastauspankklimme! 

Kielineuvoston www-sivustossa avattiin keväällä 
Vastauspankki, josta voi hakea vastauksia aiem-
min esitettyihin kysymyksiin. 

Vastauspankissa on tätä nykyä yli 200 kysymystä 
ja sitä täydennetään koko ajan. Tavoitteena on, 
että sielläjo tänä syksynä on noln 500 kysymys-
tä. Tähän mennessä vastauspankkiin on syötetty 
mm. vaaleihin, perimistoimeen, jätehuoltoon ja 
jopa Ruotsin hoviin liittyviä termikysymyksiä. 
Lisäksi siellä on vastauksia monenlaisiin muihin 
neuvonnassa esitettyihin kysymyksiin. Haut vol 
tehdä sekä suomeksi että ruotsiksi. 

Vastauspankin löytää osoitteesta 
www.kielineuvosto.se. 


