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p ä ä t o i m i t t a j a l t a 

Hyvä lukija! 

K
icliviestin tämän numeron teemaksi 
on valittu nimet. Nimiä on monen-
laisia, niin yleisnimiä eli appellatii-
veja, kuten esimerkiksi pöytä, kissa 
ja koira, kuin erisnimiä eli propreja, 

kuten esimerkiksi Seija, Seppälä tai Helsinki. 
Tätä tekstiä kirjoittaessani, iz. maaliskuu-

ta, on Suomessa suomalaisen nimipäiväka-
lenterin mukaan Reijon ja Rekon nimipäivä, 
suomenruotsalaisen kalenterin mukaan Gre-
goriuksen, Gregerin ja Grelsin nimipäivä, or-
todoksisen kalenterin mukaan Teon, Riikon, 
Rikun ja Reijon nimipäivä ja saamenkielisen 
kalenterin mukaan Riigun nimipäivä. Ruot-
sissa täniiän viettää nimipäiväänsä Viktoria 
eli on siis kruununprinsessan nimipäivä. 

Nimipäivistä kertookin Yliopiston al-
manakkatoimiston johtaja Minna Saarel-
ma-Paukkala artikkelissaan. Nimipäiväka-
lenteri uudistuu aina viiden vuoden välein 
ja tänä vuonna kalenteriin pääSi 39 uutta 
nimeä. 
Kalenteriin pääsyn tärkein valintaperuste 
on nimen yleisyys. Monella suomalaisella 
onkin yleinen etunimi. Viime vuonna Suo- 

men suosituimmat tytönnimet (ensimmäiset 
etunimet) olivat Ella, Sofia ja Emma ja suo-
situimmat pojannimet Onni, Elias ja Eetu. 
Mutta joillekin lapsille vanhemmat haluavat 
antaa niin erikoisen nimen, että sitä ej vält-
tämättä hyväksytä. Tällaisia viime vuonna 
keskustelua herättäneitä nimiä olivat muun 
muassa Raparperi ja Mortem, joista ensim-
mäinen hyväksyttiin, toista ej. 

Tämän numeron pääartikkelin 
aiheena ovat lempinimet. Janne Seppälä 
esittelee kulkuvälineiden kutsumanimjä 
ja kertoo siitä, millä perusteella auto 
tai muu kulkuväline lempinimensä 
saattaa saada. Seppälä kertoo varsinkin 
ruotsalaisvalmjsteisten autojen lempinimistä, 
kuten esimerkiksi Lännen Pobedasta ja Al-
fonsista. 

Nimiä, eläinten nimiä, käsittelee 
pakinatyyliin myös Taneli Mäkinen 
kolumnissaan. 

Flauskaa luettavaa niin nimistä kuin 
muistakin aiheista! 

Runa Heikki lä 
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SUOMEN KIELEN TUTKIMUSTA 

Janne Seppälä 

Pohjolan nopein traktori 

ja Retkibanaani 

T 
 uruilla ja toreilla tapaa päivittäin 
huomattavan määrän erilaisia kul-
kuneuvoja, kansanomaisemmin 
kulkineita. Virallisemmissa yhte-
yksissä saatetaan puhua vaikkapa 

ajoneuvoyhdiste!mästä tai Citron zCV:stä, 
mutta monille kulkineille kansa on keksinyt 
kuvaavamman riimen tai vääntänyt virallista 
nimeä suomen kieleen paremmin sopivaksi. 
Rekan ja Rättisitikan kaltaisista sanoista ja 
nimistä on nyt ilmestynyt suomen kielen 
tutkimuksen alaan kuu!uva väitöskirja, joka 
on vapaasti luettavissa osoitteessa www. 
kulkine.net. Väitöskirjan tietokannan nom 

4 000 nimeä ja sanaa voi selata hakutoimin-
nom. Kielentutkimuksen lisäksi kyse on 

myös kulttuurintutkimuksesta, sillä nimet 
kertovat paljon siitä, millaisina kulkineet, 
kulkeminen ja oikeastaan koko maailma ym-
pärillä koetaan. Tässä artikkelissa kerrotaan 
väitöskirjan pohjalta siitä, mitä kulkineitten 
nimet kertovat Ruotsista, ruotsalaisista ja 
ruotsalaisautoista. Aluksi kerrataan kuiten-
kin lyhyesti tutkimuksen päätulokset. 

Perustiedot kulkineennimistä 

Karkeasti hieman yli puolet nimistä on juon-
nettu kulkineen virallisesta nimestä (Voik-
swagenista Voikkari) ja karkeasti myös hie-
man yli puo!et nimistä kuvaa jotakin kulki-
neen ominaisuutta, esimerkiksi vaappuvaa 
liikkumistapaa (Ankka 'Citroän zCV'). Tämä 
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Piirros: Markku Huovila 

on matemaattisesti mahdo!lista, sillä esimer-
kiksi Ladan nimi Laatokka on sekä peräisin 
virallisesta nimestä että kuvaa auton itäistä 
alkuperää itäisen paikannimen avulla. Nom 
3/4 aineiston nimistä on Laatokan tavoin yk-
siosaisia ja nom 1/4 kaksi- tai useampiosaisia 
(es im. Sämpylä/saappi). 

Sirä kulkineen ominaisuutta, jota nimi 
kuvaa, kutsutaan nimeämisperusreeksi. Kul-
kineennimistön yleisin nimeämisperusre 
runsaan 20 prosentin osuudellaan on siis 
kulkineen koko ja muoto. Tämän jälkeen 
yleisimpinä ja varsin tasavahvoina nimeä-
misperusteina ovat käyrerrävyys, jokin kul-
kineen osa ja alkuperä. Muita vielä varsin 
yleisiä nimeämisperusreita ovat ääni, kulki- 

neen käyttötarkoitus, käyttäjä ja vän. Muut 
nimeämisperusteet (suhde, !uonne, !entävä 
lause, tapahtuma ja ikä) ovat lähinnä margi-
naalisia. Muotoa kuvaavat esimerkiksi nimet 
Kottikärry 'Mercedes-Benz Vito' ja Lokinsiipi 
'Mercedes-Benz Wi98', käytertävyyttä raas 
Der Panzerwagen 'Mercedes-Benz W140' ja 
Piikki1angankiristijä 'Valmer 15 ja 20'. Ni-
men aiheeksi päätyneitä osia ovat mm. keula-
koristeet (Johtotähti 'Mercedes-Benz'), rekis-
renikilvet, valot (Sikafiiu 'Fiat 850'; mallissa 
kärsän näköiset takavalor) ja etumaski (dolla-
rihymy ym.). Samassa nimessä voidaan mera-
foran avulla ilmenrää monraakin nimenosaa 
kerralla, esim. nimi Roskalaatikko 'Sisu SA-
15o' ilmaisee sekä väriä errä kokoa ja muotoa. 
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Kulkineen aiemmasta, usein virallisesta 
nimestä voidaan saada uusia nimiä en me-
netelmin. Usein ääntämystä vain helpote-
taan suomalaisemmaksi, eli Chevroletista 
tulee Servoletti. Nimiä voidaan myös typis-
tää (esim. edelleen Servo) tai jättää niistä osia 
pois, eli puhua Alfa Romeon sijasta tuttaval- 

lisemmin vain Alfasta. 
Nimen perään voidaan 
laittaa myös päättei- 

eennimistön 	tå (Mersu, Volsu, Fiiu; 
Voikkari, Bemari, Ek- 

1 nimeämispe- 	keri, Mermeri, Tanari, 
Scotari; Massikka, Jon- 

)fl 5115 kulku- 	tikka, Intikka, Natik- 

okoja muoto. 	ka). Näitten neutraa- 
lien väännösten lisäksi 
on olemassa väännök- 
slå, joilla tavoitellaan 

eräänlaista kaksimielisyyttä, esimerkiksi Hii-
vatti (—* Fiat) ja KallisJalmari (— Allis Chal-
mers). Tällaiset !isämerkltyksiset väännösni-
met ovat hyvin tavallisia, ja niitä on peräti 
neljännes kaikista aineiston nimistä. 

Alkuperän ilmaisemistapoja 

Kulkineen alkupenänä pidetään yleensä kul-
kineen valmistusmaata. Tähän voidaan viita-
ta sekä suoraan alkuperämaan tai asukkaan 
nimellä (Hollannin Lada 'Volvo 300-sarja', 
polakki 'puolalaisvalmisteinen auto') että 
metaforisesti jotakin sikäläistä henkilönni-
meä, rahayksikköä, tuotetta tai tunnettua 
paikkakuntaa hyödyntämällä (Raisa 'eräs 
Lada', ruplahymy 'venäläinen loistoauto', 
Hapankaalihakkuri 'Lada', Kölnin Ford 'sak-
sassa valmistettu Ford-ka.'). Alkuperämaata 
voidaan ilmentää myös käyttämällä kyseisen 
maan kieltä: Lada Samara tunnetaan myös 
nimellä Samarushka, Volkswagen nimellä 
Fauvee ja Mercedes-Benzille on keksitty nimi 
t]berwagen. 

Kulkineen alkuperänä voidaan myös nähdä 
toinen merkki tai malli, esimerkiksi fuusioit- 

ten, nimenvaihdosten tai lisenssivalmistuksen 
yhteydessä. Nissan-merkklsiä autoja vol edel-
leen nimittää Datsuneiksi, koska Nissan-teh-
taiden tuotteita myytiin Suomessa Datsunel-
na alna vuoteen 1983 saakka. Vastaavasti Ca-
se-traktoreita voidaan kutsua Natikoiksi, kos-
ka tunnettu International Harvester -maa-
talouskonemerkki fuusioitui Casen kanssa. 
Alkuperän käsite voidaan ymmärtää vieläkin 
laajemmin, sillä nimiä on annettu jopa trak-
torin edellisen kotipaikan mukaan (Arra sa-
mannimisen maatilan mukaan) tai kulkineen 
taloontulopäivän mukaan (hona). Kaiken 
kaikkiaan kulkineen alkuperään viittaavia ni-
miä on aineistossani 404. 

Ruotsi ja ruotsalalsuus kulkineennimissä 

Suomi on sijainnut pitkään idän ja lännen 
välissä ja näln ollen erilaisia kulklneitakin on 
tuotu maahan molemmista suunnista. Idästä 
on tuotu lähinnä Ladaa ja Moskvitsia, ruot-
salaisia merkkejä taas ovat olleet Volvo, Saab 
ja Scania. Tuotteiden laadussa on varmasti ol-
lut eroja, mutta niln on nimissäkin. Merkli-
le pantavaa on se, että maannimeä Ruotsi el 
kuitenkaan esiinny missään nimessä. 

Volvo PV:tä nimitetään hiukan etäisem-
min vain Lännen Pobedaksi muotonsa mu-
kaan, ja jostakin 1980-1990-lukujen taitteen 
Volvo-mallista käytetään nimeä Svenskalada 
samankaltaisen kulmikkaan muodon takia. 
Sitäkin enemmän Ruotsia on tuotu esiln etu-
nimillä ja enilaisia ruotsalaisuuteen liittyviä 
stereotypioita hyödyntämällä. 

Vierasperäistä henkilönnimeä on käytet-
ty alkuperämaan kuvaajana enityisesti kulki-
neille annetuissa yksilönnimissä oikeastaan 
maasta niippumatta (mm. Alfons, Boris, Igor, 
Raisa) - ovathan kulkineyksilötkin tavallaan 
henkilöitä. Joskus etunimi on päässyt koko-
naisen mallin tai merkinkin nimeksi (Samara 

Tamara, Gomulka 'Ursus-traktoni', Sergei 
'Lada'). Nimlin valikoituvat alna sellaiset etu-
nimet, jotka yleisesti tunnetaan Suomessa ja 
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jotka assosioituvat haluttuun alkuperämaa- 'Saab 96' ja Homosohva 'Volvo 240'. 
han. 	Merkittäviä "nimiä" vaikuttavat usein Alkuperää voidaan ilmentää myös tunnet- 
olleen poliitikot ja huippu-urheilijat - he siis tujen tuotteiden avulla. Epävirallisen kulki- 
edustavat maataan myös kulkineennimissä. neennimistön 	perusteella 	Italia 	tunnetaan 

Ruotsalaisen 	henkilönnimen 	kautta al- makaronista, USA Coca-Colasta (Cokiscor- 
kuperämaahan viittaavat tutkimusaineiston vette 'Chevrolet Corvette 1968-831 Venäjä 
nimet Börje, Gunnel ja Vanha rouva Agneta. (hapan)kaalista, 	tupakasta ja 	avaruusaluk- 
Nämä ovat kaikki erilaisten Volvo-merkkis- sista (Ladan nimet Hapankaalihakkuri, Ma- 
ten autojen yksilönnimiä. horkkatoppa ja Sputnik), Ranska patongeista 

Alkuperän 	lisäksi 	nimillä on muitakin (ranskalaisen auton yleisnimipatonkivankku- 
motivaatioita. Vuosimallin 1996 Volvo 850 sai ri), Aasia riisistä (eri autojen nimet Riisikupis- 
nimekseen Börje paitsi alkuperämaan takia ta alkaen) ja Hollanti tuippaaneistaan (TuIp- 
myös siksi, että se omistajansa mukaan pöri- paanijuimuri 'Hollannissa valmistettu Vol- 
si niin kivasti käynnistäessä. Agneta on Volvo vo'). Makaroni, kaali ja 
Amazon, jolloin alkukirjaimet sointuvat hy- tuippaanit ovat sinänsä 
vin yhteen. Gunnel-nimi taas kuvasi varsin arkipäiväisiä 	asioita, 
monipuolisesti erään hopeanvärisen Volvo mutta 	tässä 	konteks- 	Ruotsia on tuotu 
240:n (vm. 1985) luonnetta. Omistajien mu- tissa ne ottavat ovelasti 
kaan nimi toi mieleen arvokkaasti harmaan- kantaa kulkineen alku- 	esiin etunumilla 
tuneen 	ruotsalaisrouvan, 	jollainen 	heidän perän 	lisäksi 	sen 	laa- 

ja erilausia ruotsa- autonsakin oh. Näiden kolmen nimen lisäksi tuun. Hapankaalihak- 
eräs Saab 9-3-yksilö tunnetaan nimellä Alfons. kurin ja Tulppaanzjui- 	Iaisuuteen liittyviä 
Alfons on ruotsalaisen miehennimen lisäksi murin taas tekee huvit- 
myös tunnettu piirroshahmo, mikä selittänee tavaksi se, että kaikki 	stereotypioita hyö- 
nimen valinta. tietävät, 	että 	moiset 

Ruotsalaisten 	urheilusankarien ja 	polii- tavarat eivät tosiasiassa 	dyntämalla. 
tikkojen mukaan ej nimiä ole annettu yhtä ihmisten arkeen kuulu. 
usein kuin itäeurooppalaisten. Yksi nimi kui- Merkille pantavaa on, 
tenkin löytyy: Volvoa voidaan kutsua Pal- että Ruotsia ej assosioida aineiston perusteel- 
meksi. Palme-nimi viitannee muuallekin kuin la juuri mihinkään tuotteeseen: Suomessa ej 
alkuperämaahan: se tuo mieleen pääministeni siis tunneta esimerkiksi Nuuskamobiilia. Al- 
Olof Palmen murhan, joka on monituisista noastaan yhden maininnan mukaan Saab ista 
ynityksistä huolimatta edelleen selvittämättä. voidaan käyttää nimeä Jasp Gr:pen 'Saab', 
Voisikin ajatella, että nimi viittaisi siihen, että mikä viitannee ruotsalaiseen JAS 39  Gripen 
Volvoissakin saattaisi joskus olla salaperäisiä -hävittäjälentokoneeseen ja sitä kautta myös 
teknisiä vikoja, jotka eivät koskaan selviä. Saabin lentokonehistorjaan. Jossain määnin 

Henkilönnimien lisäksi alkuperää voidaan Ruotsin vientituotteisiin viittaa myös Volvon 
ilmaista johonkin maahan hiittyvän henki- nimitys Kiirunanrauta, joka tietysti on erään- 
lönnimityksen avulla. Fiat on tietysti Paavin- lainen muunnos amenikkalaista autoa tar- 
pulkka ja Natsivaunu Mercedes-Benz, vaikka koittavasta vanhasta amenikanrauta-sanasta. 
kaikki saksalaiset eivät tietysti natseja ole- 
kaan. Ruotsalaisten oletettuun kansallisomi- b 	1 ja Volvo 

naisuuteen taas viittaavat nimet Hinttzpulkka Niin, miksi tämän artikkelin otsikko on Poh- 
'Volvo', Hinttipulkka 'Saab 96', Homopulkka jolan nopein traktori ja Retkibanaani? Tietysti 
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siksi, että ne ovat esimerkkejä Volvon ja Saa-
bin monista nimistä. Vaikka ruotsalaisuutta 
ej näitten autojen nimissä aina esiin tuoda-
kaan, ne ovat kuitenkin olleet Suomessa hy-
vin yleisiä ja saaneet hyvin monia nimiä ehkä 
niiden muista autoista poikkeavan luonteen 
ja olemuksenkin vuoksi. 

Yksi nimetyimmistä autoista on virtavii-
vaisesti muotoiltu Saab 96. Sen nimiä ovat 
muun muassa muotoa kuvaavat Banaanisor-
vi, Mutakiila, Kalakki,  Kanootti, Kuplasaabi, 
Kupoli, Kuurakyttyrä, Käpysäkki, Läskipa-
la, Pässinmuna, Matikanpää, Metsäsika (vrt. 
mäyrän kuonon muoto), Möbkö, Peräpuikko, 
Päärynänpuolikas, Syöksysämpylä ja Seksisuk-
kula, toisaalta enemmänkin käyntiääneen 
viittaavat Lampaankutsumakone, Päkätti ja 
Noitarumpu. Saabeilla on yleensäkin erilaisia 
jalkine-aiheisia nimiä, koska Saab-nimestä 
saadaan helposti Saapas, Saapikas, Jalkine ja 
vaikkapa edelleen Pyhäkenkä. Nimi Savolai-
nen pornoauto taas perustuu monimieliseen 
hokemaan "Suap eestä, suap takkaa". 

Volvoja taas pidetään nimien perusteel-
la suurikokoisina, kulmikkaina ja kankeina. 
Volvon nimiä ovat mm. Kivireki, Pohjolan 
nopein traktori, Ruumisarkku, Kakkosnelonen 
ja Rautasänky. Vanhemmilla malleilla on toki 
toisenlainen imago: Volvo PV oli tunnettu  

pikemminkin pyöreydestään (Puiopersevolvo, 
Munaperävolvo jne.) ja Volvo i800 Coupé on 
tietysti Roger Mooren tähdittämien elokuvi-
en perusteella edelleen Pyhimysvolvo. 

Erilaisia epävirallisia kulkineennimiä on 
tuhansia, joten tässä oli mahdollista vain 
raapaista hiukan pintaa. Edes väitöskirjani 
ej ole kaikenkattava, vaan liikenteessä on jos 
monenmoista nimettyä kulkinetta. Joillekin 
kulkine on perheenjäsen ja se nimetään sen 
mukaisesti esimerkiksi Raisaksi tai Ik[ustiksi, 
joillakin niihin ej liity mitään erityisiä tun-
teita. Hekin silti puhuvat usein tutummin 
Volkkarista ja Mersusta, sillä sopivathan ne 
paremmin suuhun kuin viralliset, oikeastaan 
vieraskieliset nimet. Joskus suomentaminen 
menee sitten jo hiukan yli, kun päädytään 
Peugeotista P)ikämöytiiin ja Oldsmobilesta 
Olotsimooppeliin. Tästä on enää lyhyt matka 
kielellä ja mielellä leikkimiseen - ja niin To-
yota Carinasta saadaan Kaarina, Narina tai 
Korina. Suomalaiset ovat ainakin kielellisesti 
luovia. Xu 

Artikkelin kirjoittaja väitteli tohtoriksi Jyväs-
kylän yliostossa elokuussa 2013 aiheenaan kul-
kuneuvojen epäviralliset nimet. 
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kolumni J1I 
Nimi kissan pahentaa 

V
iime kesänä kuuntelin automatkalla 
Ruotsin radion ohjelmaa Allvarligt 
talat, jossa kirjailija P0. Enquist vas-
taili filosofisesti kuuntelijoiden kai-
kenkirjaviin kysymyksiin. Mieleeni 

jäi etenkin tiedustelu siitii, mitä nimi oikeas-
taan merkitsee. 

Enquist aloitti vastauksensa esimerkilPi 
omasta elämästään ja kertoi edesmenneesti 
kissastaan. Kissalla oli hänen mielestään ol-
lut väärä nimi: Anskar. Enquist kertoi tun-
teneensa yhdeksäntoista vuoden ajan sääliä 
kissaparkaa kohtaan, koska se oli aikoinaan 
nimetty väärin. 

Ohjelmaa kuunnellessani olin onnellisen 
tietämätön siitä, että vastaava ongelma osui-
si pian myös omalle kohdalleni. Olin lähtö-
kohtaisesti lemrnikkieläimiä vastaan, mutta 
syksyn pimeinä jouduin vaimon ja lasten jy-
räämäksi. Eräänä päivänä kotiin saapuessani 
sohvan alla piilotteli kaksi kissanpentua. 

Huoleni ei rajoittunut siihen, miten oppi-
sin elämään uusien perheenjäsenten kanssa. 
Kannoin näet myös suurta huolta niiden ni-
mistä. Auta armias, jos nimeäisimme ne vää-
rin! Saapuessaan talouteemme toinen kissois-
ta kantoi tosin nimeä Sötnos, toisen nimeä en 
edes muista. Oli kuitenkin selvää, ettei mei-
dän taloon Sötnos-nimisellä ole asiaa. Aluksi 
ehdotin, että kissoja puhuteltaisiin vain su-
kunimillä: Javanainen ja Toropainen. Lapset 
vastustivat, eivätkä nimet sitä paitsi istuneet 
vaimoni suuhun. 

Muutaman ujostelupäivän jälkeen kis-
sanpennut rohkenivat jo pois sohvan alta ja 
löysivät pian turvallisen paikan kirjahyllys- 

iii. Oli siis selvää, että kissat tarvitsivat kir-
jalhiset nimet. Tyttökissan nimeäminen kiivi 
helposti. Alice Munro oli juuri voittanut 
Nobelin kirjahhisuuspalkinnon, ja nirnes-
tä pitivät kaikki. Poikakissahla oli mieles-
tiini selvästi Pablo Nerudan piirteitä. Se oh 
siskoaan runohhisempi, oikukkaampi, ja sen 
silmissä leiskui vilkkaampi palo. Epäonnek-
seni lapset eivät olleet samaa mieltä. Pää-
dyttiin pattitilanteeseen. Lapset ja vaimoni 
kutsuivat kissaa nimellä Morris ja minä kut-
suin sitä itsepäisesti Pabloksi. Kunnes tuli 
päivä, johloin kissa oli vietävä kastroitavaksi. 
Kantaessani Pablo-raukkaa kotiin eläinlääkä-
riltä ymmärsin itsekin hävinneeni nirnitais-
ton: eihän palhiton kissa voinut kantaa suu-
ren rakkausrunoihijan nimeä. En kuitenkaan 
voinut silti täysin niellä Morris-nimeä, joka 
vaikutti kovin sisählöttömähtä. 

Tarinahla on kuitenkin onnelhinen hop-
pu. Siitä saamme kiittää SVT:tä, joka alkoi 
lähettää Sherlock Holmes -sarjan uutta tuo-
tantokautta. Oli näet ilmiselvää, että poika-
kissallamme oli samaisia oikukkaita piirteitä 
kuin Sherlockin arkkiviholhisehla Moriartylla 
- yhdellä kirjahhisuushistorian idassisimmista 
rikolhisista. Uroskissamme tottehee edelleen 
nimeä Morris, mutta sieluni on saanut rau-
han. Kaikkihan tietävät, että Morris on vain 
Moriartystä johdettu lempinimi. 

Taneli Männikkö 

Kirjoittaja on freelance-toimittaja 
ja Kieliviesiin toimituskunnan jäsen. 
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NI MI PÄIVÄKA LE NT ER 1 STA 

Minna Saarelma-Paukkala 

Aava, Pipsa, Noel ja Sisu pääsevät 
almanakkaan - suomalainen 
nimipälväkalenteri uudistuu 

V
uonna 2015 suomalaiseen nimipäi-
väkalenteriin tulee 39  uutta nimeä. 
Mukana on niin uusia suomalaisia 
kuin kansainvälisiä etunimiä. Ka-
lenterinimissä näkyvät nimimuodin 

vaihtelut. 
Suomessa on Ruotsin tapaan varsin vah-

va nimipäiväperinne. Nimipäiviä vietetään 
niin kodeissa kuin työpaikoilla, kouluissa ja 
päiväkodeissa. Suomalaiset nimipäivälistat 
tarkistetaan nykyään viiden vuoden välein. 
Tärkein uusien nimien valintaperuste on ni-
men yleisyys, ja uudistuksia tehdään Väestö-
rekisterikeskuksen tarkkojen nimitilastojen 
pohjalta. 

Helsingin yliopistolla on tekijänoikeus 
suomalaiseen ja suomenruotsalaiseen nimi-
päiväluetteloon. Luetteloita ylläpitävät yli-
opiston nimittämät asiantuntijat. Suomalai-
sen nimipäivälistan tarkistuksesta vuodelle 
2015 vastasi nimistöntutkimuksen dosentti 
Minna Saarelma-Paukkala, ja suomenruot- 
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salaisen listan uudisti professori emerita Ma-
rianne Blomqvist. 

Tämänkertaisten uudistusten pohja-
na käytettiin vuosina 1965-2012 Suomessa 
syntyneiden lasten nimitietoja. Näin uudis-
tusten taustalla oli vuotta 2015 edeltänyt 50 

vuoden ajanjakso. Vuosina 1965-2012 Suo-
messa syntyi n. 2,9 miljoonaa suomenkielistä 
lasta. Suosituimmat tyttöjen ensinimet olivat 
Minna, San, Laura, Sanna ja Tiina, ja poi-
kien Mika, Mikko, Juha, Janne ja Antti. Kaik-
kiaan aineistossa oli 26 361 erilaista tyttöjen ja 
17 885 poikien ensimmäistä etunimeä. 

Kuinka nimi päasee kalenteriin? 

Suomalaisen nimipäiväkalenterin uudistuk-
sessa perusehtona nimen hyväksymiselle oh, 
että nimi on annettu ensimmäiseksi etuni-
meksi vähintään 500 suomenkieliselle lapsel-
le vuosina 1965-2012. Tämän rajan ylitti 68 

tytönnimeä ja 67 pojannimeä. Kaikkia rajan 
ylittäneitä nimiä ci kuitenkaan otettu alma- 



nakkaan. Niiden joukosta karsiutuivat ensin 
yhdysnimet, joita ej perinteisesti ole kalenteriin 
kelpuutettu. Yleisimpiä näistä olivat Anne-!Via-
ri, Anna-Kajsa ja Hanna-Man sekäJuha-Pekka, 
Jukka-Pekka ja Juha-Matti. 

Kalenterjin ej myöskään hyväksytty asul-
taan lijan vierasperäisiä nimiä. Koska alma-
nakassa olivat jo ennestään esimerkiksi Fan-
ni, lida, Jenni, Karita, Miia, Veera ja Vilma, 
mukaan ej otettu sellaisia nimiä kuin Fanny, 
Ida, Jenny, Canita, Mia, Vera taj Wilina. Poj-
kjen njmjstä kalenterin ulkopuolelle jäivät 
mm. Alex, Henry, Jan, Marcus, Nico, Tom ja 
Tony, koska siellä olivat jo ennestään Aleksi, 
Henri, Jani, Markus, Niko, Tommi ja Toni. 

Nimien sijoittelussa kalenteripäiville nou-
datettjjn vakjjntunejta periaatteita. Nimet 
pyritään ensisijaisesti sijoittamaan samalle 
päivälle, jolla njiden kantanjmet ovat. Näjn 
esimerkjksj Joose otettjjn nyt Joosef-nimen 
päivälle. Tärkeä periaate on myös se, että 
njmj löytyy samalta päivältä suomalajsesta 
ja suomenruotsalaisesta kalenterjsta. Ljsäksj 
almanakassa ajemmjn olleet njmet pyritään 
palauttamaan alkuperäisille päivilleen. 

Uusj njmj vojdaan sijoittaa myös jonkin 
sitä äänteelljsestj mujstuttavan njmen rinnal-
le, kuten tässä uudjstuksessa Isla lidan päiväl-
le. Myös njmen merkitys voj vaikuttaa sen oj-
mipäivään: Taika tulee nyt Taru-nimen päi-
välle. Sisu saj taas nimipäiväkseen 28.2., joka 
on kalenterissa Kalevalan päivä, suomalajsen 
kulttuurjn päivä. 

Jotain suomalajsta, jotain kansainvälistä 

Uusja nimiä hyväksyttjin suomalajseen njmj-
päiväkalenteriin 39.  Näjstä 22 on naisten ja 
17 mjesten nimiä. Yhtään njmeä ej tarvinnut 
poistaa, koska kalenterjssa on edelleen hyvjn 
tilaa uusjlle njmjlle. 

Uusien njmien joukossa on muutama 
suomenkielinen njmj: Aava, Taika ja Sisu. 
Monet tulokkaista ovat vanhojen kalenterinj-
mjen suomalajsja mukaelmja, kuten Annu 

Anna-nimen, Juuli Julian, Eemi Eemelin ja 
Peetu Pietanin. Kansajnväljsjä nimiä edusta-
Yat taas Melissa, Nadja, Stella ja Vanessa sekä 
Hugo, Luka, Noel ja Robin. 

Ajemmjlle kalenteripäjvjlleen palasivat 
miehennimet Hugo, Kasper, Okko, Paulus ja 
Tiitus. Nimet Isabella, Nanna, Stella ja Vanes-
sa sekä Robin saivat taas päivänsä suomenru-
otsalaisen kalenterjn mukaan. Nimipäivien 
sjjrrot ovat suomalajsessa kalenterjssa harvj-
naisja. Tässä uudistuksessa ej yhtään njmeä 
siirretty uudelle päivälle. 

Vuoden 2010 uudjstuksessa poistettiin 
suomalajsesta kalenterjsta ruotsalajsuuden 
päjvältä 6.11. nimi Kustaa Aadolf_ ja suo-
menruotsalajsesta 
kalenterista Gustav 
Adolf Tämä johtui 
sitta, että nimlpal- 

Vuonna 2015 suoma- vaKalentereissa oli- 
vat jo muilla päivillä 	laiseen nimipäivä- 
etunjmet Kustaa ja 
Aadolf sekä Gustav 	kalenteriin tulee 39 
ja Adolf. Näin ruot- 
salaisuuden påvästä 	uutta nimea. 
tuli nimipäivätön 
piivä. Nyt tälle päi- 
välle päätettiin ottaa suomenruotsalaiseen 
kalenteriin naisennimi Svea. Nimi viittaa 
Ruotsin valtakuntaan, Svea rike. Suomalai-
nen kalenteri sai samalle päivälle uuden ka-
lenterinimen Mimosa. 

Vuonna 2015 suomalaisessa nimipäiväka-
lenterissa on 455 naistennimeä ja 418 miesten-
nimeä eli yhteensä 873 nimeä. Uudistuksen 
ansiosta yli 30 000 vuosina 1965-2012 synty-
nyttä suomalaista pääsee nyt ensi kerran viettä-
mään ensinimensä mukaista nimipäivää. Kai-
kista tänä aikana syntyneistä suomenkieIisist 
kansalaisista noin 86 prosenttia löytää ensim-
mäisen etunimensä nimipäiväkalenterista. 

Uudet kalenterinimet esitellään aikajärjes-
tyksessä niin, että uudet nimet näkyvät kun-
kin päivän kohdalla lihavoituina. Suluissa on 
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nimien määrä ensinirnin 1965-2012. Nimien 
järjestys kunkin päivän kohdal!a määräytyy 
nimien yleisyyden perusteella. Suosituimmat 
nimet mainitaan aina ensin. Zu 

Kirjoittaja on nimistöntutkimuksen dosentti ja 
Yliopiston almanakkatoimiston johtaja. 

Naisten nimet 

23.1. Enni, Enna (8), Eini, Eine 
Enna-nimen sisarnimi on Enni, jonka taus-
talla on viron helliiä merkitsevä adjektiivi 
enn tai Henrika. 

11.2. lisa (8o2), Isabella (633), Talvikki 
Isabella on italialainen muoto raamatullisesta 
Elisabet-nimestä, 'Jumala on valani'. Lisa on 
sen suoma!ainen lyhentymä. 

25.2. Tuija, Tuire, Vanessa (683) 
Vanessa on irlantilaisen kirjailijan Jonathan 
Swifrmn keksimä nimi. 

7.3. Tarja, Taru, Taika (648) 
Taika sijoitettiin merkityksensä vuoksi Ta-
ru-nimen rinnalle. 

25.3. Aija, Aava (88) 
Aava voidaan tulkita joko suomenkieliseksi, 
ulappaa tai avaraa merkitseväksi nimeksi tai 
kansainvälisen Ava-n imen (<Aveline, Gusta-
va) suomalaiseksi asuksi. 

12.4. Julia, Julius, Janna, Juuli 	Janni 
(587), Juliaana 
Juuli on suoma!ainen !yhentymä Julia-ni-
mestä, joka pohjautuu roomalaiseen suvun-
nimeen Julius. Janni onJannan rinnakkais-
muoto. 

30.4. Miia, Mira, Mirva, Mirka, Mirja, Mi-
rella (648), Mirkka, Mirjami 
Mirella-nimen taustalla on latinan mirari, 
'ihailla'. 

. Melina, Melissa (674), Maini  

Melissa-nimen taustalla on kreikan meli, 
'hunaja'. 

9.7. Jasmin, Jade, Nanna (578), lita 
Nanna tunnetaan Anna-nimen varianttina ja 
Mariannan lyhentymänä. 

19.7. San, Sara, Saara, Saila, Santa (61), 
Salu 
Sa rita pohjautuu raamatulhseen Saara-ni-
meen, sarnoin kuin päivän muut nimet. 
Heprealainen Sara merkitsee ruhtinatarta. 

9.8. Erja, Nadja (583), Eira 
Nadjan taustalla on venäiäinen naisennimi 
Nadeda, 'toivo'. 

12.8. Kiira (908), Klaara 
Kiira-nimi viittaa 400-luvulla eläneeseen 
syyria!aiseen naiserakkoon, jonka nimi oh 
Cyra. 

14.9. lida, Isla (691) 
Isla-nimi on !iitetty skotiantiiaiseen Is-
iay-saareen sekä Elisabetiin pohjautuvaan 
Isa bel-nimeen. 

7.10. Pirjo, Pirkko, Piritta, Pirita, Pipsa 
Birgitta 

Piosa tunnetaan Birgitta-nimen suomalaisten 
vastineiden Pirkon ja Pirjon iempinimenä. 

16.,o. Stella (854), Sirkku, Sirkka 
Latinankielinen Stella merkitsee tähteä. 

17.10. Saana, Saaga 	Saini 
Saaga on suomalainen asu skandinaavisesta 
Saga-nimestä, joka merkitsee satua tai tari-
naa. 

22.10. Anniina, Anita, Anette, Anja, Nita 
(6), Anitta 
Nita on Anitan lyhentymä. Päivän kaikkien 
nimien taustalla on heprealainen Anna, 
'armo'. 

6.11. Mimosa (632) 
Herkkään kasviin viittaava Mimosa sijoitet-
tiin ruotsalaisuuden päivälle. 
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22.11. Silja, Seela (704), Selja 
Seela-nimen taustalla on Vanhassa testamen 
tissa esiintyvä miehen- ja paikannimi Sela. 
Silja ja Selja pohjautuvat taas roomalaiseen 
pyhimysnimeen Cecilia. 

9.12. Anna, Anne, Anu, Anni, Annika, An- 
nukka, Anneli, Annu 	Annikki 
Anno on heprealaisen, armoa merkitsevän 
Annan hellittelymuoto. 

Poikien nimet 
4.1. Tiitus (o), Ruut 
Tiitus-nimen taustalla on latinan titulus, 
'kunnioitettava'. 

14.1. Saku, Sakari, Sasu (8) 
Sasu on Sakarin hellittelymuoto. Vanhan 
testamentin Sakarias merkitsee 'Jahve on 
muistanut'. 

25.1. Pauli, Paavo, Paul, Paulus (517), Paavali 
Perinteiselle Paavalin päivälle tulee nyt myös 
apostoli Paavalin nimen latinankielinen asu 
Paulus, 'pieni, vähäinen'. 

3.2. Hugo (r oo), Valo 
Hugo-nimen taustalla on muinaissaksan 
hugi, 'tahto' tai 'mieli'. 

28.2. Onni, Sisu (875) 
Suomalaisen Sisu-nimen päiväksi tuli 28.2., 
joka on Kalevalan päivä, suomalaisen kult-
tuurin päivä. 

19.3. Juuso, Joseflina, Joose (569), Jooseppi, 
J oosef 
RaamatullinenJoosefon Jeesuksen isän nimi. 
Nimi merkitsee 'Jumala lisää'. 

20.3. Aki, Kim, Kimi (1121), Joakim, Jooa 
(ss)' Jaakkima 
Kimin ja Jooan kantanimi Joakim viittaa 
Neitsyt Marian isään. Nimi merkitsee 'Jahve 
herättää'. 

7.6. Suvi, Roope, Robert, Robin 

Englannin kielen robin merkitsee punarin-
taa. 

29.6. Petri, Pekka, Petra, Petteri, Peetu (i 
240), Pietari, Pekko 
Päivän kaikkien nirnien taustalla on apostoli 
Pietari, jonka kreikankielinen nimi Petros 
merkitsee kalliota. 

13.8. Jesse, Okko (522) 
Okko tunnetaan niin Oskarin kuin Oton ja 
Prokopioksen muunnelmana. 

30.8. Eemeli, Ee-
mil, Eemi (fli) 
Eemi on nimen 
Eerneli lyhenrymä. 	Kalenterinimissä 
Nimet pohjautu- 
yat roomalaiseen 	näkyvät nimimuodin 
suvunnimeen Ae- 	vaihtelut. 
melius. 

7.9. Miro, Milo 
(o8), Arho, Arhippa 
Milo on slaavilaiseen Miroslav-nimeen poh-
jautuvan Miron rinnakkaisnimi. Nimenosa 
mir merkitsee rauhaa. 

18.10. Satu, Luukas, Luka (i 61j), Säde 
Luka-nimen taustalla on evankelista Luukas, 
jonka nimi tarkoittaa Lucanian maakunnas-
ta kotoisin olevaa. 

20.10. Kasper (z 298), Kasperi, Jasper, Jes-
per, Kauno 
Kasper-nimen taustalla on persian kalleuk-
sien vartijaa merkitsevä cansbar. Itämaan 
tietäjistä yhden kerrotaan olleen Caspar. 

15.12. Nooa (i 243), Heimo 
Nooa-nimen taustalla on raamatullinen 
Noach, joka merkitsee lepoa ja lohdutusta. 

23.12. Senni, Noel (814) 
Joulua merkitsevä ranskankielinen Noel sijoi-
tettiin jouluaaton aatolle. 
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haastattel u 

Suomi tyässä 

Kuka olet? 
Nimeni on Björn Lundqvist. 

Mistä olet kotoisin? 

Olen syntynyt Göteborgissa ja kasvanut Kål-
leredissa Göteborgin eteläpuolella. Aiti on 
kotoisin Suomesta, Tyrnävältå Oulun läheltä. 
Isäni on ruotsalainen. Aluksi olin myös Suo-
men kansalainen. 

Kuinka kauan olet asunut Ruotsissa? 

Nykyään asun Uppsalassa, mutta asuin Hel-
singissä kuusi ja puoli vuotta opiskellessani. 

Mitä teet työksesi? 

Olen suomalais-ugrilaisten kielten nimistön-
huoltaja Kielen ja kansanperinteen tutkimus-
laitoksessa. Tittelini tosin on tutkimusarkis-
tonhoitaja. Tarkastan lähinnä saamenkielisiä 
ja meänkielisiä paikannimiä. 

Kerron tässä hieman työstäni. Saame-
laiskäräjien kielikonsulentit, joiden kans-
sa teemme yhteistyötä, käyvät läpi karttoja. 
Konsulentit tarkistavat, kuinka saamenkie-
liset paikannimet on kirjoitettu. He kat-
sovat, onko kirjoitusasussa virheitä, onko 
kirjoitusasu vanhentunut tai onko nimi si-
joitettu väärälle paikalle karttaan. Varsinkin 
asutusnimistön osalta saamen kielikonsu- 

lentit kysyvät informanteilta (saamenkie-
lisiltä henkilöiltä), mitä nimiä käytetään. 
Kun Saamelaiskäräjien kielikonsulenttien ni-
miluettelot ovat valmiita, ne lähetetään mi-
nulle. Osan nimistä hyväksyn heti, joistakin 
keskustelen kielikonsulenttien kanssa. Meän-
kieliset nimet tarkastan itse, mutta keskuste-
len tarpeen mukaan muiden kanssa. 

Valmis luettelo nimisuosituksista lähete-
tään Maanmittausvirastoon, jossa se käydään 
läpi. Yleensä nimet hyväksytään sellaisinaan, 
mutta joskus niistä käydään lisää keskustelua. 
Kun Maanmittausvirasto on hyväksynyt ni-
met, ne syötetään tietokantaan ja merkitään 
digitaalisiin karttoihin. Kun kartta sitten pai-
netaan, nimet tulevat siihen mukaan. 

Työhöni kuuluu myös vastata kysymyk-
siin sellaisista saamenkielisistä, meänkielisis-
tä, suomenkielisistä ja ruotsinkielisistä pai-
kannimistä, joiden tausta on saamelainen tai 
suomalainen, kuten esimerkiksi Värmiannin 
metsäsuomalaisten paikannimien. Kuulun ii-
säksi ruotsin kielen nimipäivystykseen ja vas-
taan ruotsinkielisiä paikan- ja henkilönnimiä 
koskeviin kysymyksiin. Teen myös hieman 
tutkimustyötä. Olen erityisen kiinnostunut 
ruotsalaisista paikannimistä, joilla on saa-
melainen tai suomalainen tausta, eli toisin 
sanoen nimistå alueilla, joilla saamen kielet 
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Olen erityisen kiinnostunut ruotsa-

laisista paikannimistä,joilla on saa-

melainen tai suomalainen tausta." 

tai suomi jo ovat kuo!leet. Autan myös kol-
legoitani murre- ja kansanperinneosastoilla, 
kun he saavat kysymyksiä saamen ja suomen 
murteista tai kansanperinteestä. (Kaikki suo-
malainen materiaalimme lasketaan edelleen 
suomalaiseksi, ej meänkieliseksi, koska mate-
riaali on kerätty silloin kun meänkie!tä yhä 
kutsuttijn suomeksi.) 

Mikä koulutus sinulla on työhösi? 

Olen valmistunut filosofian maisteriksi Hel-
singin yliopistosta suomi pääaineenani ja 
suomalais-ugrilainen kielentutkimus sivuai-
neenani. Lisäksi olen opiskellut suomea Gö-
teborgin ja Lundin yliopistoissa. Olen myös 
ollut tutkijaopiskelija Uppsalan yliopistossa. 
Tutkin vepsän kielen demonstratiiviprono-
minien kieliopillistumista. 

Mitä kieliä käytät työssäsi? 

Eniten käytän ruotsia, mutta joidenkin ko!-
legoiden kanssa puhun ja kirjoitan suo-
mea. Saan myös suomenkielisiä kysymyksiä 
Suomesta, joihin tietysti vastaan suomeksi. 
Meänkielisten kanssa käytän toisinaan suo-
mea, toisinaan ruotsia. 

Käytän käsikirjallisuutta, joka on kir-
joitertu suomeksi, ruotsiksi, norjaksi, poh-
joissaameksi, saksaksi ja englanniksi. Joskus  

myös unkariksi. 

Kuinka ylläpidät suomen kielen taitoa? 

Käytän suomea työssäni ja lisäksi puhun suo-
mea vaimoni kanssa. Käytän suomea myös 
ystävieni kanssa ja käydessäni Suomessa. Li-
säksi katson suomenkielisiä elokuvia, suo-
menkielistä tv:tä ja joskus luen suomenkieli-
siä lehtiä. Kuuntelen joskus myös Sisuradiota 
autossa. Aiemmin kuuntelin melko paljon 
suomalaista musiikkia, mutta en enää paljoa-
kaan, koska levykauppoja ej juuri ole jäljillä. 
En käytä Spotifyta tai muita vastaavia palve-
luja enkä ehdi aktiivisesti etsiä suomalaista 
musiikkia. 

Mitä etua suomen kielen taidosta on työs-
säsi 

Ilman suomen (ja saamen) kielen taitoa en 
voisi olla suomalais-ugrilaisten kielten nimis-
tönhuoltaja Kielen ja kansanperinteen tutki-
muslaitoksessa. 

Mitä haluat sanoa Kieliviestin lukijoifle? 

Uskaltakaa puhua suomea, vaikka tekisitte-
km virheitä! Entä sitten? Ellei kieltä käytä, 
kieli kuolee. Ou 

Artikkelin on kääntänyt Runa Heikkilä. 

KIELIVIESTI 1.2014 15 



SUOMEN KIELEN TUTKIMUSTA 

Milja Ahtosalo 

Miten suomen kielen 

opettajat viittaavat itseensä? 

O
piskellessani suomen kielen opettajaksi 
huomasin, että minä ja kollegani pu-
humme hieman eri lailla silloin, kun 

opctarnme suomea: yleisvaikutelmaltaan 
opetuspuhe on yleensä hyvin yleiskielistä. 
Huomioni innoitti minut kirjoittamaan syk-
syllä 2012 aiheesta Helsingin yliopistoon pro 
gradu -tutkielman. Halusin selvittää, mitä en 
pronomin ivaihtoehtoja opettajat käyttävät ja 
miettiä, miksi. 

Suornen kielessä on useita eri puherekiste-
reitä. Virallisissa yhteyksissä, kuten uutislähe-
tyksissä, käytetään yleiskieltä, joka on lähin-
nä kirjakieltä; arkipuheessa taas kuuluu pai-
kallisuus, esimerkiksi murteiden muodossa. 
Käytännössä yleiskieli ja paikallispuhekielet 
edustavat puherekisterijatkumon ääripäitä. 
Jokaisen ihmisen puherepertuaariin kuuluu 
tältä jatkumolta monia erilaisia puherekiste-
reitä, joista hän valitsee käyttöönsä sopivan 
tilanteen muodollisuuden, kontekstin, pu-
heenaiheen ja kuulijakunnan mukaan. Jos 

16 KIFI IVIESII 1.2014 

puhuja epäilee ei-äidinkielisen kielenpuhujan 
kielitaitoa, hän alkaa käyttää yksinkertaistet-
tua rekisteriä eli hän mukauttaa kieltä kaikilla 
sen tasoilla. Tutkimuksissa on havaittu olevan 
olernassa myös niin sanottu opetuspuherekis-
ten. Yhdessä nämä kaksi muodostavat ei-äi-
dinkielisillepuhujille suunnatun opetuspuheen. 

Valitsin tutkielmaani tutkittavaksi vain 
yhden piirteen, yksikön ensimmäisen persoo-
nan pronominin eli minän. Valintani kohdis-
tui minään, koska sillä puhuja lähes aina viit-
taa itseensä. Lisäksi se on kielenpiirre, jolla 
on vaniantti useassa eri rekisterissä. 

Keräsin aineistoa tutkimukseeni Suomessa 
kahdessa kaupungissa, kahdessa aikuisoppi-
laitoksessa neljältä eri opettajalta. Kaikki heis-
tä olivat 35-45-vuotiaita naisia. He asuivat ja 
työskentelivät tutkimushetkellä alueella, jossa 
heidän kielelliset juurensa ovat. Kaupungeik-
si valikoituivat Helsinki ja kaakkoishämäläis-
murteiden ja kaakkoismurteiden rajalla sijait-
seva Hamina. Tästä johtuen uskalsin odottaa, 



että aineistossa olisivat edustettuna yleiskieli, 
yleispuhekieli, kaakkoishämä!äinen murre, 
kaakkoismurre sekä Helsingin puhekieli. 

Tarkoituksenani oli siis selvittää, mitä mi-
nä-pronominin variantteja aineistosta löytyy 
ja mitkä ovat eri varianttien funktiot. Lisäksi 
minua kiinnosti, onko havaintojeni perus-
teella mahdollista huomata jotakin tiettyä 
Sa-opetuspuheen piirrettä. Vertailin oppi-
tuntiaineistoa samojen opettajien vapaassa 
keskustelussa käyttämään puheeseen. Ole-
dn, että oppitunnilla opettajat käyttäisivät 
virahlisempaa ja yleiskielisempää kieltä ja että 
vapaassa keskustelussa he käyttäisivät oman 
alueensa puhekielen mukaisia muotoja. 

Aineistosta löytyy neljä eri nominatiivi-
sijaista varianttia (minä, må, mie, miä) sekä 
kolme taivutusmuotoj en vartalovarianttia 
(minu-, mu-, miu-). Variantit edustavat siis 
yleiskieltä, yleispuhekieltä (Helsingin puhe-
kieltä) sekä Haminan paikallispuhekieltä. 
Aineistosta löytyy myös esiintymiä, joissa te-
kijäpronominia ej ole ilmipantu. Vertajluaj-
nejstosta löytyvät samat varjantjt. Vertajlussa 
on huomjojtava, että opettajien väljllä esjjn-
rymämäärissä on suurta vaihtelua. 

Ennakko-oletuksenj ej toteutunut, vaan 
opettajat käyttävät molemmjssa tjlanteissa 
sekajsin kajkkja omaan puherekisteriinsä 
kuuluvia pronominivariantteja. Oppitun-
nejila kajkkjen neljän opettajan puheessa 
vajhtelevat pääosin minä, må ja jlmipane-
maton subjekti sekä vartalovarjantit minu- ja 
mu-. Hamjnalajsten opetuspuheessa on mu-
kana myös murteelljnen inie, joskin varjantjt 
miä ja må- puuttuvat. Murteellisja vajhtoeh-
toja käytetään oppitunnilla siis melko vähiin. 
Välttelevätkö haminalajsopettajat nijtä ope-
tuspuheessaan njjden jlmejsen, lejmalljsen 
murteelljsuuden takja? 

Helsinkjläjset käyttävät enjten yleispuhe-
kiel is jä variantteja må : mu- myös oppitun-
nilla. Syyksj helsinkiläisopettaj jen opetus-
puheen "puhekielisyyteen" epäilen sitii, että  

pikapuhemuoto må on njin lejmalljnen Hel-
singin seudun puhekielen piirre, että opettaja 
leimautuisj kirjakieliseksj, jos hän käyttäjsj 
varianttja minä. Hamjnan seudulla må ej ole 
paikalhispuhekielen mukainen muoto, vaik-
ka opettajat sjtä oppitunnilla käyttävätkin 
runsaasti. Sen käyttöä ej siis seljtä paikallis-
puhekielessä ejkä yleiskielessä pitäytyminen. 
Muoto on kujtenkjn nijn hamjnalajsjlle kuin 
kaikjlle suomen puhujjlle tuttu, esjmerkiksj 
televisio-ohjelmien ja uutjsten kautta. 

Saamanj tulokset osojttavat, että opet-
tajilla on hallussaan erilajsja rekjsterejtä, 
joiden 	välil- 
lä he pystyvät 
vaihtelemaan 
yhden puheti- 	Opettajilla on hallus- 
lanteen aikana. 
Hami nalaiset 	saan erilaisia rekiste- 
opettajat käyt- 
tävät 	molem- 	reitä,joiden välillä he 
missa tilanteissa 	pystyvät vaihtelemaan 
runsaasti 	en 
variantteja;  toi- 	yhden puhetilanteen 
saahta heidän 
kiehellisessä re- 	aikana. 
per tu aa ris sa an 
onkin enem- 
män vaihtoeh- 
toja kuin helsinkiläisillä, koska helsinkihäis-
ten opettajien paikallispuhekieli on yhtä kuin 
yleispuhekiehi. Helsinkiläjsillä on siis käytös-
sä yksi rekisteni vähemmän. Koska hamina-
haisihla on käytössä enemmän vaihtoehtoja, 
heidän on mahdollista jakaa eri varianteilhe 
eri käyttötarkoituksia ja funktioita. Tällöin 
myös yhden variantin käyttö saattaa spesi-
£loitua. 

Yksikön ensimmäisen persoonan eri va-
rianteille paljastuu aineiston pohjalta useita 
funktioita. Osa niistä on samoja funktioita 
kuin aiemmissa tunkimuksissa on havaittu. 
Löysin kuitenkin yhden funktion, jolle en 
höytänyt vastaavuuksia aiemmasta tutkimuk- 
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sesta. Kuten aikaisemmissa tutkimuksissa 
on havaittu, myös aineistossani yleiskielen 
muotoja käycetään painottavassa tai kontras-
tiivisessa funktiossa sekä referoinnin yhtey-
dessä. Yleispuhekielen variantteja käytetään 
erityisesti oppitunnin alussa ja lopussa. Op-
pitunneilla murreellisten muotojen käytöllä 
on selvä funktio: ne ilmaisevat opettajan epä-
varmuutta. Näitä funktiota siis ej voida pitää 
vain Sz-opetuspuheel!e leimallisina, sillä sa-
massa funktiossa niitä on havaittu käytettä-
vän myös äidinkielenä suomea puhuvien op-
pilaiden kanssa ja muissa puhekonteksteissa. 

Uusi havainto sen sijaan oli minä-varian-
tin käyttö erikoislaatuisessa minä-passiivissa, 
jossa opettaja kertoo geneerisesti jostakin 
asiasta tai tekemisestä käyttäen hyväksi yksi-
kön ensimmäistä persoonaa. Opettajat eivät 
siis vahitse geneerisyyden ilmaisemiseen pas-
siivia, noh!apersoonaa tai edes sä-passiivia, 
vaan kertovat yleisestä asiasta tai siitä, mitä 
oppilaiden tulisi tehdä, käyttäen yksikön 
ensimmäistä persoonaa. Geneeristä minää 
käyttää puolet informanteistani eli kaksi 
opettajaa. Koska ilmiötä !öytyy molemmilta 
tutkimuspaikkakunnilta, sitä ej selitä mikään  

paikallinen tai koulun sisäinen käyttötapa, 
vaan sen voisi olettaa olevan y!eisemminkin 
käytössä oleva opetuspuheen piirre. Vaikka 
otos on varsin pieni, se saattaa siitä huolimat-
ta olla suuntaa antava. 

En tutkinut opettajien mielikuvia oman 
puheensa suhteen, mutta he tuskin tiedosta-
yat käyttävänsä erilaisia variantteja opp itun-
nin aikana. Tutkielmani ej ota kantaa siihen, 
miten opettajan pitäisi puhua oppitunnilla. 
Koska suomen kie!essä on monta puhutun 
kielen rekisteriä, on oppilaiden edun mukais-
ta, että he kuulevat kielen variaatiota myös 
oppituntikontekstissa - etenkin kun kirja-
kiehi ja puhekiehi eroavat toisistaan monen 
piirteen suhteen. i 

Ahtosalo, Milja 2012: Minän monet muodot—yk-

sikön i. persoonan pronominin variaatio neljän suo-

mi toisena kielenä -opettajan puheessa. Pro gradu 
-tutkielma. Helsingin yliopiston suomen kielen, 
suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja 
kirjalhisuuksien laitos. 

Kijoittaja on suomen kielen opettija. 
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HYLÄTTYJÄ JA HYVÄKSYTTYJÄ NIMIÄ 

Runa Heikkilä 

Nimilautakunnan hyväksymiä 

ja hylkäämiä nimiä 

S
uomen nimilakia on täydennettyviimek-
Sj 1991. Sen mukaan etu- ja sukunimet 
pyritään pitämään erillään ja myös nais-

ten ja miesten etunimet pyritään pitämään 
erillään. Suomessa etunimiä saa olla enintään 
kolme. Nimi ej saa olla merkjrykseltään sop-
maton ejkä rytölle saa antaa pojannimeä taj 
päinvastoin. Njmen rulee myös noudattaa 
kotjmajsta njmikäyränröä muodolraan ja kir-
joitustavaltaan. 

Joskus vanhemmat haluavat antaa lapsel-
leen niin erjkojsen nimen, että njmeä ej hetj 
hyväksyrä. Ens jmmäjsen asteen vjranomaise-
na njmjasiojssa on maistraatti. Oikeusminjs-
terjön nimilautakunta antaa majstraateille ja 
mujlie viranomajsille lausuntoja nimiasjojssa. 
Vuonna 2013 laurakunta hyväksyi etunjmjk-
si hjeman erikoisempiakin nimiä, mutra toi-
saalta myös hylkäsi nimiä, joita vanhemmat 
olisivar lapsilleen halunneet antaa. 

Lautakunta hyväksyi ryttöjen njmjksi 
muun muassa nimet Azya,  Belladonna, Pom-
miina ja Raparperi. Poikien njmjksi hyvk-
syttiin muun muassa nimer Aeneas, Dalai, 
Esaiah, Kielo, Metsänpoika ja Tuulenpoika. 
Pojannimiksi ej hyväksytty muun muas- 

sa näitä: Curro, Mortem ja Pääsky. Lauta-
kunnan sihteeri Juhani Ketomäki kertoo 
Ilrasanomat-lehdelle, että Pääsky-nimeä 
ej hyväksytty, koska sen ej katsottu ole-
van selkeästi pojan nimi. Ketomäki kertoo, 
että ellej lautakunta ole yksimielinen, asias-
ta äänesretään. Lautakunta oli keskustellut 
myös nimistä Mersänpoika ja Tuulenpoi-
ka ja todennut, että jos vanhempien nimis-
sä olisi esiinrynyr sana mersä tai tuuli, ni-
met olisi varmasti hyväksytty yksjmielisesri. 
Ajnoa ryrönnimi, jora viime vuonna ej hy-
väksytty, oli Eevaingrid. Nimi sinänsä ej ole 
sopimaton, mutta se ej noudata suomen 
kielen sääntöjä kirjojtusasun suhteen. Jos 
njmeä olisi ehdotettu muodossa Eeva-In-
grid, se olisi rodennäköjsesri hyväksytty. 
Lautakunta on ajemmjn hylännyr muun 
muassa nimer Eversti, Sälli ja Armaani, mut-
ta hyväksynyt njmet Ihana, Kookos ja Vanilja, 
kertoo Ilrasanomat. XD 

Kirjoittaja on suo men kielen huoltaja Kielineu-
vostossa. 

KELIVIESTI 1.2014 19 



kysymyksiä ja vastauksia 

L 

Miksi samana paivänä voi olla sekä miehen 
että naisen nimipäivä? 

Suoma!aisessa nimipäiväka!enteris-
sa ej ole noudatettu systemaattista 
linjaa sen suhteen, tulisiko tietyl!ä 
paivalla olla pelkastaan miehenni 
miä tai pelkästään naisennimiä vai 

molempia. Eri aikoina eri almanakantekijät 
ovat toimineet hieman eri tavoin, ja siksi ka-
lenterimme on tässä suhteessa hyvin kirjava. 

Alun perin tietyllä päivällä oli yleensii jon-
kun pyhimyksen, joko miehen tai naisen, 
nimi, ja sille päivälle on sijoitettu myöhem-
min myös muita kyseiseen nimeen pohjautu-
via nimiä. Usein ne ovat saman sukupuolen 
nimiä (kuten 7.10. Pirkko, Pirjo, Piritta, Pi-
rita ja Birgitta, joiden kaikkien taustalla on 
Pyhä Birgitta), mutta toisinaan samalle päi-
välle on otettu kyseisen pyhimyksen nimeen 
pohjautuvia molempien sukupuolien nimiä 
(kuten 19.3.  Juuso, Josejiina, Jooseppi jaJoosef 
joiden taustalla on Neitsyt Marian mies Joo-
sef). 

Samalla tavalla muillekin kalenteripäiville 
on toisinaan sijoitettu pelkkiä miesten nimiä 
(kuten 18.11. Tenho, Max jaJousia), toisinaan 
taas pelkkiä naisten nimiä (kuten 2.2.Jemina, 
Lumi ja Aamu) ja toisinaan molempia (17.2. 
Väinö, Karita, Rita ja Väinämö). 

Eri sukupuolten nimiä on tullut samoil-
le päiville usein siksi, että jokin vanha nimi 
on pitänyt palauttaa takaisin almanakkaan. 
Silloin se sijoitetaan aina alkuperäiselle päi-
välleen, olipa päivän kohdalla sitten minkä 
tahansa nimen nimipäivä. 

Toisinaan taas nimiä on pitänyt si- 
joittaa suomalaiseen almanakkaan sa- 
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malle päivälle kuin se on suomenruotsalaises-
sa almanakassa, ja silloin niiden rinnalla voi 
olla mitä tahansa nimiä. 

Suomalaisessa nimipäiväkalenterissa kaik-
ki nimet on määritelty joko miehen- tai nai-
sennimeksi, vaikka käytännössä joitakin ni-
miä on annettu molemmille sukupuohille 
(esim. Kaino, Vieno ja Rauni). 

Vastaajana Yliopiston almanakkatoimiston 
johtaja Minna Saarelma-Paukkala 

Asuuko Boråsissa boråslaisia 
vai boråsilaisia? 

Suomen kielen lautakunta, joka 
toimii Kotimaisten kielten kes 
kuksen yhteydessä, on vuonna 

1985 käsitehlyt sibilantteihin (s ja sen kaltaiset 
äänteet) päättyviä paikannimiä ja niistä muo-
dostettavia asukkaannimiä. 

Lautakunta totesi näin: "Muista sibilant-
rim päättyvistä nimistä suositetaan johdos 
muodostettavaksi nominatiivista, mutta sen 
rinnalla ovat käyttökelpoisia i-vartaloiseen 
muotoon perustuvat johdokset, esim. elkos-
lainen ( elkosilainen), jebuslainen ( - jebu-
silainen), kaunaslainen (-. kaunasilainen), 
koikhislainen (- kolkhisilainen) , tunislainen 

tunisilainen ), barbadoslainen  ( - barba-
dosilainen ), beetsemesläinen  (- beetsemesi-
läinen); joissakin tapauksissa sidevokaahinen 
muoto on tavahlisempikin: laosilainen - laos-
lainen, losangehesilainen .- losangeleslainen." 

Eli molemmat muodot, sekä boråslainen 
että boråsilainen, ovat oikein. 

Vastaajana Runa Heikki lä. 

-*k 
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Uudissanaterveusia Kielitoimistosta 
Kotirnaisten kielten keskuksen eli Kotuksen verkkosivuilla on nyt kooste "Poimin-
toja vuoden 2013 sanoista". Vuoden sanojen julkaiseminen herättää joskus kysymyk-
siä siitä, miksi arkikieliset ja slangiryy!isetkin sanat ovat päässeet mukaan. Kyse ei 
kuirenkaan ole uusista sanasuosituksista, vaan tarjolla on näyte siitä, millaisia uusia 
sanoja mm. mediassa on käytetty ja mitä ne tarkoittavat. Samalla tulee kerrotuksi 
siitä, mitkii aiheet ja ilmiöt ovat Suomessa olleet ajankohtaisia - sama koskee tietysti 
näitä Kieliviestiinkin valikoituja sanoja! 

dataaminen (ark.) tietoteknisten viestin-
tävälineiden (tietokoneen, älypuheli-
men ym.) käyttäminen 

hoitajaresepti sairaanhoitajan kirjoitta-
rna Iääkeresepti (heinäkuussa 2012 tuli 
voimaan lainmuutos, jolla läiikkeen 
määriiämisoikeutta laajennettiin sairaan-
hoitajalle). 

hoivavapaa lain mahdollistama työstä 
poissa oleminen läheisen (muun kuin 
lapsen) hoitamista varten 

kiasari klassinen musiikki (alan harrasta-
jien slangisana) 

laatikkoajattelu pitäytyrninen tutuissa toi-
minta- ja ajattelutavoissa; nyt kehoteta-
an tulernaan "ulos laatikosta" (engl. out 
of the box), jotta luovat ideat pääsisivät 
esiin. 

lähetysikkuna edell isessä Kieliviestissä esi-
tellyn shoutboxin vastine; sana on otettu 
käyttöön Ylessä (shoutbox = radiokana-
van yhteydessä toimiva verkkopalvelu, 
joka mahdollistaa välittömän palaut-
teen antamisen ja näin vuorovaikutuk-
sen ohjelman tekijöiden ja kuulijoiden 
välillä) 

meitsie selfien (engl.) eli nettiin ladattavan 
omakuvan suomenkielinen vastine 

pystykahvit seisten juotavat kahvit; täl-
laisia on tarjolla mm. kirkkokahveina, 
jotta seurakuntalaiset voisivat helporn-
min seurustella keskenään ja tutustua 
toisiinsa 

slopestyle (engl.) Wikipedian mukaan 
"talviurheilulaji, jossa lumilautailijat ja 
freesrylehiihtäjät tekevät rinnettä alas 
laskiessaan temppuja - -"; Suomen 
Enni Rukajärvi voitti lajissa hopeaa 
Sotiin talviolympialaisissa, minkä jäl-
keen virisi keskustelua rnahdollisesta 
suomenkielisestä nimityksestä. Suora 
käännös olisi "rinnetyyli". 

sohvakatselu televisionkatselu kotona pe-
rinteisestä tv-laitteesta eikä esimerkiksi 
taulutietokoneelta tai kännykästä 

Kuukauden sana ja vuoden 2013 sanapoi-
minnot löytyvät verkko-osoitteesta www. 
kotus.f'i. 

Riitta Eronen 

Kirjoittaja on Kotimaisten kielten keskuksen 
tutkija. 
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KIRJAESITTELY 

Laura Tyysteri ja Kajsa Lehtosalo 

Sanakirja-alan hiljaista 

tietoa yksissä kansissa 

V"de- 2013 lopulla i!mestyriyt Hyvä 
sanakirja - Tietee/lisiä, kiiytännöiisiä ja 
eettisiä näköko/mia leksikograf2aan on 

ensimmäinen suomenkielirien leksikografi-
aan keskittyvä artikkelikokoelma. Teoksen 
kantavia teemoja ovat leksikografin ammat-
tietiikka ja sanakirjatyöhön liittyvät yhteis-
kunnalliset kysymykset. Samalla teos kokoaa 
yhteen alalle kertynyttä hiljaista tietoa ja ku-
vaa sanakirjatyön käytännön valintoja kuten 
kuvattavan kielimuodon sekä sanakirjaan 
otettavieri sanojen ja esimerkkien valintaa. 

Kokoelmassa on kymmenen artikkelia. 
Kirjoittajat ovat sanakirjantekijöitä ja leksi-
kografian tutkijoita Suomen eri yliopistoista 
ja Kotimaisten kielten keskuksesta. Ensim-
mäisessä artikkelissa kokoelman toimittajat 
Laura Tyysteri ja Kajsa Lehtosalo käsittele-
vät sanakirjatyön valintoja ja leksikografin 
ammattietiikan periaatteita y!eisellä tasolla. 
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Tojsessa artikkelissa Igor Kudashev esitte-
lee sanakirjaprojektin suunnittelua ja osoit-
taa huolel!isen suunnittelun ja kompromis-
sien tekemisen taidon tärkeyden. Eija-Riitta 
Grönrosin aiheena ovat sanakirjojen norma-
tiivisuuteen ja deskriptiivisyyteen liittyvät 
valinnat ja rajankäynti. Kajsa Lehtosalo ja 
Pirkko Kuuttj keskittyvät historiallisten sa-
nakirjojen toimittamisen erityiskysymyksiin. 

Kimmo Granqvist, Klaas Ruppel ja Sirkka 
Saarinen kuvaavat artikkeleissaan vähemmis-
tökielten sanakirjaryötä - Granqvist romani-
kielen, Ruppel maahanmuuttajasanakirjojen 
ja Saarinen Venäjällä puhuttavien suoma-
lais-ugrilaisten kielten näkökulmasta. Lau-
ra Tyysteri tarkastelee artikkelissaan yhteis-
kunnan arvojen heijastumista sanakirjoihin 
ja pohtii arvosidonnaisen sanaston erityistä 
herkkyynä sanakirjatyössä. Nina Pilke ja Jaa-
na Puskala lähestyvät sanakirjoja käyttäjän 



HYVÄ SANAKIRJA 
Tieree/Iisiä, käytännöllisiä ja eerrisiä 

nä/eöku/mia leksikograflaan 

näkökulmasta ja ottavat esiin myös kielialan 
ammattilaisten vastuun sanakirjojen kehittä-
misesrä. Kokoelman päättävässä artikkelissa 
Raimo Jussila tarkastelec sanakirjatyön teki-
jänoikeuskysymyksiä ja pohtii muun muassa 
lähteiden käyttöä ja merkitsemistä sekä leksi-
kografln omia oikeuksia. 

Kokoelman toimittajat toivovat teoksen 
herättävän keskuste!ua ja avaavari leksiko-
grafeille uusia näkökulmia omaan työhön. 
Leksikografien lisäksi teos päätyy toivotta-
vasti myös muiden käsiin. Suomessa ej juu-
ri opeteta leksikografiaa yliopistoissa, mutta 

esimerkiksi kielten opettajat tarvitsevat 
tietoa tiiviin sanakirjaformaatin taus-
talla olevasta työstä ja siinä tehtävistä 
valinnoista. Ilman sitä heidän on vaikea 
välittää eteenpäin tietoa sanakirjojen 
tarkoitukserimukaisesta käytöstä. XD 

HYVÄ SANAKIRJA - TIETEELLISIÄ, 
KÄYTÄNNÖLLISIÄ JA EETTISJÄ NÄ-
KÖKULMIA LEKSIKOGRAFIAAN. 

Toim. Laura Tyysteri ja Kajsa Lehtosa!o. 
Turun yliopistori suomen kielen ja suoma-
lais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaineen 
julkaisuja 3. 
Kirjaa myy Turun yliopiston verkkokauppa 
osojtteessa https://utushop.utu.fi, hinta 57 

euroa. 
Lisätietoja teoksesta antaa Laura Tyysteri, 
lttyys@utu.fi  
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KAN NANOTTO 

VeeraJokirinne 

Sverigefinne val 

sve rig ef in lä n da re ? 

K
ävin jokunen viikko sitten Botkyrkan 
ruotsinsuomalaisessa koulussa juttele-
massa yliiasteen oppilaiden kanssa. Kes-

kustelimme identiteetistä, kielestä ja oppilai-
den kielenkäytöstä sosiaalisessa mediassa. 

Ruotsinkielisessä keskustelussa mietittiin 
myös ruotsinsuomalaisuutta. Oli mielen-
kiintoista kuulla nuorten näkemyksiä siitä, 
ovatko he ruotsalaisia, suomalaisia vai ruot-
sinsuomalaisia. 

Yksi oppilaista totesi, että hän ej ole sven-
gefinne, hän ej ole mikään "f'inni". Selkeästj 
oppilas koki sanan hyvin latautuneeksi. Kes-
kustelu jatkui ja jimeni, että monj oppilais-
ta koki sanan juuri tällä tavoin. Käsite "jäv-
la finne" elj selvästikin oppilaiden mielessä. 
Opp jlaiden mjelestä svenigefinsk on parempi, 
vähemmän latautunut sana. 

Mjnusta on hyvin huolestuttavaa, että op-
pilaat pitävät sanaa svenigefinne niin ikävänä 
ja negatiivisena, että he eivät halua käyttää 
sitä. Tämä kuvaa valitettavasti hyvjn myös 
sitä, kujnka ruotsjnsuomaisja on kohdeltu ja 
vjelä tänä päivänäkin kohdehlaan Ruotsjssa. 
Nyt ios koskaan on ajka sanoa, että rasismj 
saa jäädä historjaan - ej kuitenkaan unoh-
duksijn vaan on mujstettava, miten ihmisjä 
ej kuulu kohdella. 

Mejdän on otettava nimikkeet takajsjn, 
annettava nijlie arvoa ja kannettava njitä yl-
peydehlä! XD 

Kirjoittaja on Ruotsinsuomalaisten nuorten lii-
ton pääsihteeri. 

Tykkää Kielineuvostosta Facebookissa! 
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Ju mala n pa l ve lussa n asto 

Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan vuonna 2001 julkaisemaa Kirkollisen elämän sanastoa 

uusitaan parhaillaan Kielineuvostossa. Uutta sanastoa odoteltaessajulkaisemmejumalanpal-

velukseen Iiittyvän sanaston. Ruotsin kirkon kirkkokanslian työalasihteeri Tomi Valjus on valinnut 

julkaistavat sanat. 

acklamation akkiamaatio 
advent adventti 
aftonsång iltajumalanpalvelus, vesper, 

iltasaarna 
agenda jumalanpalvelusjärjestys, agenda 
alba alba 
altare alttari 
altarring alttarikaide 
altarskåp alttarikaappi 
ambo anibo, lukupulpetti 
amict, amictus kaulusliina, amikti 
andakt hartaus 
antependium alttarivaate, antependium 
apokryferna apokryfikirjar, apokryfiset 

kirjat 
apostladag apostolien päivä 
apostoliska trosbekännelsen apostolinen 

uskontunnustus 
apostolisk tro apostolinen usko 
assistent avustaja 
avlösning synninpäästö 
avskedstagande hyvästeleminen, 

hyvästijättö 
avslutning piätös 
befrielsebön vapautusrukous 
begravning hautaus; hautajaiset 
begravningsbön hautausrukous  

begravningsgudstjånst hautausjumalanpal- 
velus 

beredelse valmistautuminen 
beredelseord kehotussanat 
beredning valmistelu; valmistelukunta 
betraktelse sananselitys 
biskopsvisitation piispantarkastus 
bisättning ruumishuoneeseen t. hautaus- 

kappeliin siirtiirninen, matkaansaatto 
bisättningsbön matkaansaattorukous 
bisättningslokal saattohuone 
borgerlig vigsel siviilivihkiminen 
botpsalm katumuspsalmi 
brödsbrytelse leivän murtaminen 
bursa bursa, korporaalin säilytyskotelo 
bårtäcke arkkuvaatc 
bön rukous 
bönbok rukouskirja 
bön om flirlåtelse anreeksipyyntörukous, 

anteeksipyyntö 
celebrant selebrantti, liturgi 
corporale korporaali 
dalmatika dalmatika 
defilering jäähyväissaatto 
diakon diakoni 
domkyrka tuomiokirkko 
domkyrkoförsamling tuom iokirkkoseura- 

kunta 
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domkyrkokantor tuomiokirkkokanttori 
domkyrkokaplan tuomiokirkkokappalai-

nen 
domkyrkoorganist tuomiokirkkourkuri 
domprost tuomiorovasti 
dop kaste; ristiäiset 
dopattest/ -bevis kastetodistus 
dopbön kasterukous 
dopdräkt kastepuku, -mekko 
dopfunt kastemalja 
dopgudstjänst kastej umalanpalvelus 
dophandling kastetoimitus 
dop i krissituation kaste kriisitilanteessa 
dopijus kastekynttilä 
doppåminnelse kasteen muistaminen 
doppräst kastepappi 
döpa kastaa, ristiä 
eldbegängelse tuhkahautaus, tuhkaus 
epistel; epistelläsning epistola 
eukaristibön eukaristinen rukous, ehtool- 

lisrukous 
evangeliebok evankeliumikirja 
evangelieprocession evanke!iumikulkue 
evangelium evankeliumi 
fadder kummi 
fadderbrev kummikirja, -todistus 
familjegudstjänst perhejumalanpalvelus 
familjemässa perhemessu 
fasta paastota; paasto 
fira gudstjänst viettää jumalanpalvelusta 
fridshälsning rauhantervehdys 
förbön esirukous 
förbönsgudstjänst esirukousjuma!anpalve-

'us 
f'orebedjare esirukoilija 
förlåtelse anteeksiantaminen; synninpäästö 
förlåtelseord anteeksianto 
församling seurakunta 
församlingsgudstjänst seurakuntaj umalan-

palvelus 
församlingsgård seurakuntatalo 
församlingshem seurakuntakoti 
församlingskollekt seurakuntakolehti 
försainlingskyrka seurakuntakirkko 

församlingsomkväde seurakunnan kertosäe 
ifirsamlingspedagog seurakuntapedagogi 
församlingsråd seurakuntaneuvosto 
församlingssång seurakuntalaulu 
Gamla testamentet Vanha testamentti 
gainmalkyrldig vanhakirkollinen 
gammaltestamentlig vanhatestamentillinen 
gradualpsalm päivän virsi, graduaalivirsi 
gravbrev hautakirja 
gudstjänst jumalanpalvelus; sanajumalan-

palvelus 
gudstjänstagenda juma!anpalvelusjärjestys, 

-agenda 
gudstjänstbok jumalanpalveluskirja 
gudstjänstföremål j umalanpalveluksessa 

käytettävä esine 
gudstjänsfledare jumalanpalveluksen joh-

taja 
gudstjänstplan jumalanpalvelussuunnite!ma 
gudtjänstvärd j umalanpalvelusavustaja 
hallelujarop Halleluja 
halslin, amictus kau!usliina, amikti 
handbok käsikirja 
handpåläggning kättenpäällepaneminen 
heigdag pyhäpäivä 
helgmålsbön pyhän alkamisen rukoushetki, 

rukoushetki ehtookellojen aikaan 
helgmålsringning ehtoo-, pyhäkellot; 

pyhäkellojen soitto 
Herrens bön Herran rukous, Isä meidän 

-rukous 
huvudgudstjänst (seurakunnan) 

pääjuma!anpalvelus 
hymn hymni 
hälsning tervehdys, vuorotervehdys 
högmässa päämessu 
högmässogudstjänst pääjumalanpalvelus, 

sanaj umalanpalvelus 
inledningsord johdantosanat 
improperierna improperia, moitteet 
ingångspsalm alkuvirsi 
inledningsord johdantosanat 
inledningspsalm alkuvirsi 
instiftelseord asetussanat 
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introitus, introitussång j umalanpalveluksen 
alkulaulu, introitus 

invigning vihkiminen (käyttöön) 
invigningsgudstjänst vihkimisjuma!anpal- 

vekis 
jordbegravning arkkuhautaus 
jordfiistning hautajaiset, ruumiinsiunaus 
julnattsmassa jou!uyön messu 
julotta jouluaamun j umalanpalvelus 
kalk kaikki, ehtoollisma!ja 
kalkldäde kalkkiliina 
kantor kanttori 
kapell kappeli 
kasualtal kasuaali-, toimituspuhe 
klockare lukkari 
klockringning kellojensoitto 
klockstapel kellotapuli 
knäfallsbänk polvistumisjakkara, -penkki 
kollekt ko!ehti 
kollektbön päivän rukous, kol!ehtarukous 
kollektcirkular ko!ehtiyleiskirje 
komminister komministeri 
kommunikant ehtoollisvieras, kommuni- 

kantti 
kommunion ehtoollisen jakaminen, 

kommuunio 
konfirmand rippikoululainen, 

konfirmoitava 
konfirmandkåpa konfirmaatioalba 
konfirmation konfirmaatio 
konfirmationsgudstj a.nst konfirmaatioju- 

malanpalvelus 
konfirmationspräst konfirmaatiopappi 
kontrakt rovastikunta; sopimus 
kontraktsadjunkt rovastikuntapappi, 

-apulainen 
kontraktsprost Iääninrovasti 
kor kuori 
korkåpa kuorikaapu 
korsbärare ristinkantaj a 
korstecken ristinmerkki 
korsvägsandakt ristintien hartaus 
kredensbord apupöytä, kredenssi 
Kristusrop Herra, armahda 

krucifix krusifiksi 
kyrklig handling kirkollinen toimitus 
kyrklig helgdag kirkollinen juhlapäivä, 

kirkkopyhä 
kyrklig vigsel kirkollinen vihkiminen 
kyrkmassa kirkkomessu 
kyrkogård hautausmaa 
kyrkohandbok kirkkokäsikirja 
kyrkoherde kirkkoherra 
kyrkokör kirkkokuoro 
kyrkomusikalisk verksamhet kirkkomu- 

siikkitoiminta 
kyrkomusiker kirkkomuusikko 
kyrkomöte kirkolliskokous 
kyrkorum kirkkosali 
kyrkovaktmästare suntio, vahtimestari 
kyrkoår kirkkovuosi 
kyrkvärd kirkkoväärti 
kåpa kaapu 
kör kuoro 
lekfolk maallikot 
lekman maallikko 
liturg liturgi 
liturgi jumalanpalvelusjärjestys, -kaava, 

liturgia 
ljusbarare kynttelikkö 
lovprisning ylistys 
lovpsalm ylistysvirsi 
lovsång ylistyslaulu 
lovsägelse ylistäminers 
läsning lukukappale 
löftesord armonvakuutus 
medarbetare työntekijä; työtoveri 
meditation mietiskely, meditaatio 
menlösa barns dag viattomien lasten päivä 
midnattsmässa keskiyön messu 
ministrant ministrantti, messuapulainen 
minnesgudstjänst muistoj umalanpalvelus 
minneslund muistolehto 
minnesstund muistotilaisuus 
mullpåkastning mullanheitto 
musikserie sävelmäsarja 
måltid kiitosateria 
mässhake, mässkrud messukasukka 
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nattvard ehtoollinen 
nattvardsbord ehtoollispöytä 
nattvardsbön ehtoollisrukous 
nattvardsgudstjänst ehtoollisj umalanpalve- 

lus, messu 
nattvardskärl ehtoollisastiat 
nicenska trosbekännelsen Nikean 

uskontunnustus 
Nya testamentet Uusi testamentti 
oblat ehtoollisleipä, öylätti, oblaatti 
obrutet duklag jatkuva ehtoollispäytä 
offertoriepsalm uhrivirsi 
offertorium, tillredelse valmistelu 
Ordet Sana 
ordning järjestys 
organist urkuri 
palla palla 
parament kirkkotekstiili, paramentti 
passionsgudstjänst paastonajan t. 

kärsimysajan jumalanpalvelus 
passionstid kärsimysaika 
pastor pastori; seurakunnan kirkkoherra; 

vapaaseurakunnan pastori t. saarnaaja 
patén pateeni, ehtoollisleipälautanen 
perikop lukukappale, perikooppi 
postludium loppusoitto 
predika saarnata 
predikan saarna 
predikant saarnaaj a 
predikstol saarna(s)tuoli 
predikstolskläde saarnatuolin kirjaliina 
prefation prefaatio 
procession ristikulkue, prosessio 
processionskors kulkueristi 
prost rovasti 
präst pappi 
psalm virsi; psalmi 
psalmbok virsikirja 
psalmnummertavla virsitaulu 
psaltarpsalm (Raamatun) psalmi 
psaltarpsalm med omkväde kertosäkeinen 

psalmilaulu 
röcklin rökliini, toimituspaita 
sakrament sakramentti  

sakristia sakaristo, sakasti 
Samling Kokoontuminen 
samlingsord kokoontumissanat 
salutation vuorotervehdys, salutaatio 
sedilia selebrantin tuoli, sediili 
sidoaltare sivualttari 
sinnesromässa tyyneysmessu 
sjukkommunion ehtoollinen sairaan luona 
själaringning sanomakellot, kuolinkellot 
slutbön päätösrukous 
slutpsalm päätösvirsi 
sockenbud (sairaan) kotiehtoollinen 
sockenbudstyg matkaehtoollisvälineet 
stift hiippakunta 
stiftsadjunkt hiippakuntapappi 
stiftsdiakon hiippakuntadiakoni 
stiftsgård hiippakuntakartano 
stola stoola 
syndabekännelse synnintunnustus 
syndernas förlåtelse syntien anteeksianta- 

mi nen 
sändning lähettäminen 
sändningsmässa lähettämismessu 
sändningsord läheträminen, lähettämissanat 
sökande etsiminen, hakeminen; etsijä, 

hakija 
söndagsbön pyhäpäivän rukoushetki 
söndagsgudstjänst sunnuntaijumalanpal- 

velus 
söndagsmässa sunnuntaimessu 
tackbön kiitosrukous 
tacksägelse kiittäminen, kiitostaminen 
temagudstjänst teemaj umalanpalvelus 
temamässa teemamessu 
textläsning lukukappaleet; tekstin luku 
tidebön hetkirukous, rukoushetki, 

hetkipalvelus 
tillkännagivande ilmoitus, tiedoksianto; 

ilmoittaminen 
tillredelse valmistelu 
tillredelsesång uhrilaulu 
tillönskan toivotus 
tingspredikan käräjäsaarna 
treenig kolmiyhteinen 
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triumflcrucifix triumfiristi 
tro usko 
trosbekännelse uskontunnustus 
tydningsord kasteen merkityksestä kertovat 

sanat 
urnnedsättning uurnan lasku 
utdelande jakaminen 
utf'ardsbön matkaansaattorukous 
vardagsbön arkipäivän rukoushetki 
veckomässa viikkomessu, arkimessu 
viga vihkiä 
vigning vihkiminen 
vigningsbön vihkimisrukous 
vigsel vihkiminen; vihkiäiset 

vigselförrättare vihkijä, vihkimisen 
toimittaja 

vigselgudstjänst vihkijuma!anpalve!us 
vikariat sijaisuus, viransijaisuus 
vikarie sijainen, viransijainen 
viljef'örklaring lupauksen antaminen; 

tahdon il maisu 
vägkyrka tiekirkko 
välkomnande tervetulotoivomus 
välsignelse siunaus 
ärkebiskop arkkipiispa 
ärkestift arkkihiippakunta 
överlåtelsebön rukous Jumalan varaan 

jättäytymisestä 

SPRÅKRÅDSDAGEN - 

konferenssin teemana valta 
Kielineuvoston vuosittainen, ruotsinkielinen konferenssi Språkrådsdagen järjestetään 8.5.2014. Osoite on Fazer Kon- 

ferens och Restaurang, Fleminggatan 18, Stockholm (ns.TryggHansan talo). Osallistumismaksu on 1800 kruunua 

(sisältää arvonlisäveron), ja hintaan sisältyvät myös kahvitja lounas. 

Konferenssin teema on valta, ja pälvän alaotsikkona Maktens språk och språkets makt (Vallan kjell ja kielen valta) 
- onhan nyt Ruotsissa vaalivuosi. Pälvän aikana tarkastellaan teemaa eri näkökulmista. Ruotsin kansalliset vähem-

mistökielet, suomi mukaan lukien, pääsevät ohjelmaan Sisuradion toimittajan Niki Bergmanin ansiosta. 

Päivän aikana kuullan seuraavat esitelmät: 

Vem eller vad är det som bestämmer vilka språk som 

finns?Östen Dahl 

Vi måste höja våra röster för att höras! Om feminister 

och språk Lena Lind Palicki ja Karin Milles 
Makten och människan - asymmetrier och strategier 

i samtal mellan medborgare och myndighet Susanna 

Karlsson 

Minoritetspolitikens vakthundar - med uppdrag att 

dissekera maktens språk Niki Bergman 
Varför krånglar makten till språket och vad får det för 

effekter? Fredrik Bohlin 
Språket, om lyssnarna får bestämma Ylva Byrman ja 

Anna Lena Ringarp 

Juontajana toimii Nedjma Chaouche Liljedahl. Päivän päätteeksi jaetaan kolme kielipalkintoa: Erik Wellanders pris, 
Klarspråkskristallen ja Minoritetsspråkspriset. Ruotsin kulttuuriministeri Lena Adelsohn Liljeroth jakaa kaksi viimeksi 

mainittua, professori 011e Josephson ensiksi mainitun. Lisätietoja on sivulla www.sprakradet.se/sprakradsdagen.  
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KIEL IN UR K KA 

Inga-Britt Uusitalo 

Arkipäivän sankari 

D 
 aniel Särkijärvi oon isä joka oon enka- 
seeranu itteänsä lapsitten oikeutheen 
ette saaja oppia äitinkieltä koulussa. 

Tämän hään oon tehny Kaihnuun kunnassa 
jossako hään assuu vaimon ja lapsitten kan-
sa. Kaihnuun kunta oon hallintokunta niin 
rneänkie!ele ko suomenkie!ele mutta se ej 
halunu antaa äitinkielenopetusta 37  lapsele 
suomenkjelessä sjjrtä syysta ette lapsila ci ollu 
perustietoja äitjnkjelessä. 

Ko yks kunta oon ha!ljntokunta njjn se 
merkjttee ette kunta suojaa ja tukkee kje!iä. 
Mutta yhtä aikaa Kaihnuun kunta nouvat-
taa koululain vaatimusta ette !apsjla pittää 
olla perustietoja kjelessä ennenko sitä saapii 
lukea. Se oon justhiins tätä jotako Danjel 
Särkijärvj oon tajstellu vasthaan ja hään mej-
naa ette koululakj rjkkoo FN konvensuunia. 
Tämä taistelu tekj kansa ette mjnjsterj Erik 
Ullenhag oon valmis muuttamhaan koko 
koululakia ja ottamhaan pois perustiot kie-
lestii. 

Se olis hauska jos täinmösiä rehtoria olis 
muualaki 

Danielin ornat lapset saavat lukea suomen-
kieltä koulussa koska niilä oon persutiot, niin 
tämä kysymys ej koske hejtä tässä häässä ja 
hään nostaa esile rehtorjn Ytterbyn koulula 
Mervj Höglin, joka hään mejnaa oon loistava 

esirnerkki sjjttä ette sitä saattaa antaa lapsile 
kielen jo nyt, oppilhaan valikoimana. 

- Mje vain reakeerasin sillälajla, ko sajn 
tietä ette 37  oppilasta jäis ilrnan äjtinkie-
lenopetusta, semmosta ej saa tapahtua Ruot-
tjssa 2013, sehään oon askel monta kyrnmen-
tä vuotta taa päin. Mjnun vanheemat kläpit 
lukevat suomea ko njjtten äiti, eli rnjnun 
vajmo oon Suornesta, mutta met olema vaj-
mon kans porisheet sjjttä ette meän nuorjj-
mat kläpit alkaisit lukheen meänkjeltä sjtten 
ko se aikaa tu!lee. Mje aijon kuitenki nostaa 
sen kysymyksen meän kunnan kansa jos oon 
pätevä opettaja Kaihnuussa, ja jos ej njjn mje 
vaajn ette net laittavat semmosen. 

Vjjs pahnassa plus mamma ja pappa 

Danjeli tullee perheestä jossako puhuthiin 
ruottja lapsile, rneänkieltä sukulajsjtten ja 
vanhuuksjtten kaverjtten kesken ja suomen-
kjeltä ja meänkjeltä sukulajsjtten kansa Kan-
gosjärvelä, Suomessa, jossako het vietit kesä-
luvat. Daniel sannon ette hällä oon kova halu 
oppia meänkjeltä ko hänen mamma ej saanu 
puhua "suomea" koulussa. 

- Mje olen ymmärtänny ette jhmjset kan-
tavat matkassa tunnetta ette meänkjeli ci ole 
kylliksi fijnj, vaikka net ej sitä jtte hoksaak-
haan. Se oon tjetenkj tehny ette ajkuset ej nie 
puhuhneet mulle ja muile kläpile meänkjel- 
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tä. Sen vuoksi mie nyt yritin oppia sitä kieltä 
mirä olis ollu minun oma kieli ios Ruottissa 
olis ollu vastaava kielipoliitiikka ko Suomessa 
oon ruottinkielheen suhtheen. 

Vuona 1974 Daniel synty Karesuanossa 
ja kaksvuotihaana hään siirty perheen kansa 
Pajahlaan jostako hään jälemin siirty Haa-
parannale. Monet reisut niin Eteläruothiin, 
Suohmeen ja ympäri mailmaa toit viimen 
Danielin ja hänen vaimon Riikkan Kaih-
nuusheen jossako Riikka oon töissä !nkopee-
tinä ja Daniel oon kotipappana heän neljäle 
lapsele. 

Kulttuurikehtoa pyörittämässä 

Mutta Daniel kerkiä kansa aktiveerata mui-
ta lapsia niin meänkielelä ko suomenkielelä. 
Hään oon kaverinsa, Reijo Kemin kansa, pe-
rustannu STR-T:n paikalisosaston, nimeltä 
Meän Kulttuurikehto Kaihnuusheen vuona 
2012. 

- Mie ja Reijo aloima pyörittämhään näitä 
kläppiryhmiä, ja niitten tarkotus oon sama ko 
föreninkin ajatus, eli se ette nostaa ja elvyttää 
meänkielen ja suomenkielen ja kulttuurit. ja 
minun oma lehmä ojassa oon tietenki se ette 
minun kläpit saavat kohata muita kläppiä jol-
lako oon sama tausta, ja mie ja vaimo saama 
kohata muita vanheempia. 

Meän Kulttuurikehto oon nyt justhiins 
täyvessä käynissä suunittelemassa ensi vuen 
toimintaa johanka esimerkiksi kuuluu mo-
nen päivän kielileiri kesälä. 

Kaikin saattavat olla sankaria ios met 
yhessä taistelemma vääryyttä vasthaan 

Sisu-Raatio, Sunmen Instityytti ja avisi, 
Runtsin - Sunmalainen palkittee vunsittain 
jonku joka oon Arkipäivän sankari. 23 ihmis-
tä oli tälle vuele palkhaan numineerattu ja 
Daniel Särkijärvi oli yks niistä joka valithiin. 
Yks mutiveerinkistä tähhään oli justhiin ette 
"Danieli oon jästipäisesti taistellu äitinkielen 
opetuksen eestä". Daniel sai Stokholmissa nt- 

taaa vasthaan palkinon, kukat ja tietenki suu-
ren kunniotuksen. 

Ko mie onnittelen Danielia ja kysyn mil-
tä se tuntuu nlla"säntis" niin hään kiittää ja 
vastaa nöyrästi ette hään nyt yrittää käyttää 
tätä hyväksi hänen jatkuvassa kielitaistelussa. 

- Tämmönen palkinto oon suuri arvn-
tus mutta kaikin saattavat nila sankaria, jos 
met yhessä taistelemma vääryyttä vasthaan. 
Minuriteettikielilaissa lukkee ette sillä joka 
kuuluu kansalisheen minurireethiin oon oi-
keus oppia minuriteettikieltä, Daniel sannno 
ja jatkaa " Se oli tunnerikas tilaisuus, kyynel-
heet valosit pnskia myön ja se oli mahtavaa 
saaja semmosen vasthaanntnn ylheisöltä mitä 
mie sam. ja samala se oli viesti ulnspäin ette 
met nlema mnnta jokka olema sitä mieltä ette 
kläpilä oon oikeus saaja oppia nämät minu-
riteettikielet, vaikka niilä puuttuvat perustint 
kielessä. 

Ei näin mene hunteerata 

Tämä muutns koululaissa jostako oon kyse 
saattaa astua voihmaan vasta heinäkuussa 
2015 ja siiheen oon "aivan liian pitkä aika" 
Danielin mielestä. Hään tykkää ette se pitäs 
tapahtua varsin! 

- Minuriteettikielilakj astu vnihmaan 
2010 justhiin sihlä ette tukea minuriteetitten 
perusnikeuvet mutta tällä minuriteettikieli-
laaila oon niin heikn asema knululaain vieres-
sä", Daniel meinaa ja jatkaa "Vaatimusta ette 
nppilas pittää puhua äitinkieltä kotona joka 
päiva ei mene nouvattaa minuriteettikielile. 
Ko oon kyse uhanalhaisista kielistä ja revita-
liseerinkjstä se ej mene tällä laila hunteerata! 
Met saatama kaikin nila sankaria, sitä useam-
pi joka nnstaa epäkohat valhonn sitä hopu-
masti saahaan muutns!" 

Näin tämä nöyrä arkipäivän sankari vas-
taa. Ja nyt oon siis asia nostettu polittiselle 
tasole Danielin kautta eikä olekko nnttaa tu-
losta! . 
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KIEIINURKKA 

Inga-Britt Uusitalo & Anneli Mäkinen 

moja psaa 

I
imoja oon pitäny - mutta minkälaisia? Ja 
kaikin praativat ilmoista, mutta kukhaan 
ej tehe niile mithään. 
Ennen jouiva met saima lunta ja urna 

vaihteij, usseimiten meilä oli kuitenki sope-
van pakkanen, sjjs vajn pari astetta. Joulun-
ajkana se alko pithään lauhoja, vettä sateij ja 
kaikki paikat olit jäisiä, tjet out rajijsja ja kelit 
oljt hengenvaaraliset vajkka santapiilit ajelit 
ja isompia tejtä suoiathjinkj. 

Sjtten se alko taas sathaan lunta ja pluui-
piilit ajoit yhtä menoa ja tiehöyiät ja trakto-
rjt samhaan iajhiin. Nyt mejlä oon taas ollu 
ajvan lijan pakkasta. Se oon ollu nin kylmä 
ettej ole menny paljon koiria käyttää ulkona, 
tarpheita tekemässä. 

Nyt met istuskelemma ja oottelernma hy-
vjä sjvakkakeijä, kevvää, lauhaa ja säärjjton 
aikaa. 

Meänkielessä ej käytetä sää- san-
naa, ej kujtenkhaan yhtä ylheisestj ko 
urna- sannaa. ja jokku käyttävät vieiä ke-
li-sannaa samassa yhtheyvessä, sjjs njj-
le keij oon sama ko urna elikkä sää. 
lima ja sää merkjttevät sammaa, nirnjttäin 
jimakehän tiliaa maanpjnnala (väder) Mutta 
urna saattaa kansa olla justhiin se mitä met 
hengitämmä (luft), sää taas oon käsite. 

Keli (jire) oon riippuva ilmasta elikkä 
kyse oon kulkukelposuuesta mutta se saattaa 
kansa merkitä jlmaa elikkä säätä. Hyvä hej-
näkeli oon esjrnerkjksj hyvä heinäntekojlma. 
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Rajijnen tie (spårig väg) oon uranen tje, joh-
tunu joko lauhasta jlmasta elikkä vajkka ko-
vasta trafjkjsta. Uskottavastj sana oon engian-
tjnkjeljstä lähtö. Rail hään merkjttee relsiä ja 
ko sitä aijaa rajiista tjetä rnyöten nin se oon 
ajvanko aijaa rautatierelsiä myöten. 

Met olema ajna niheet riippuvaisia hyvistä 
keijstä, ette päästä helposti ja turvaiisesti pe-
rue, oli se sjtten hevoseHa ja reelä, piiiilä elik-
kä jalkasin, parkkaruila elikkä sivakojia. Hyvä 
keij riippuu kenenkii tarpheesta puhhuu. Sj-
vakkakelj puttää esimerkiksi olla ajka liukas 
mutta kävehän keij enämpi tihmeä, ette ej 
käy njjnku yheiä mejstä kiehivaimoista, An-
neij iankesj njmjttäjn ljukhaan ajkana ja löi 
pään elikkä kaatu päänsä njinkö suomeksi 
rohki kätevästi rnenee sanoa. Met olerna vil-
lin jiosia ettei siHä kiiyny vjelä pahemin. 

Vuona 1702, yks mies nimeitä Fiorjnus 
sano ette "lima soatki estää", jossako urna 
oon saattanu tarkottaa nuun säätä ko keliä. 
Jos tärnä vjjshaus jäHaa vieläki niin rnejiä ej 
olekko toivoa huonoja ilmoja ja sen kansa 
kehnoja sotakeljä kaikile konfljktjaiuhejle. 
Sääriitto elikkä kelirikko oon sarna ko ros-
puutto ja tarkottaa sitä aikaa vuesta ko jlrnat 
oon muutturnassa ja keiit oon hunnot. Ros-
puutto tullee ryssänkieiestä ja tarkottaa runt-
tiksi suunile menföre elikkä tjällossningstid. 

Ej njjtä ole huonoja jimoja ko vajn erin 
snrttjsja keliä. 

Terhvejsjä kiel jvajmojlta! sE 



Pjtäskhään minun erota... 	
Kuva: Vincent van Gogh 

 

Se ej ole he!ppoa ees hunteerata, 

ette monen vuen yhessäolon jälkhiin erota. 

Kyllä sie sen käsicäc, ettei semmonen asia tapahtu jiilkiä jättämättä. 

ja tietenki mie hunteeraan tätä asiata sinne ja tänne. 

Mikäs oon se oikea... 

Met olema kokehneet yhessä niin monenlaisia asioita. 

Met olema kulkenheet pitkin mettiä ja erämaita. 

Met olema käyhneet kaupunkimatkoila niin täälä kotimaassa ko ulkomaila. 

ja niin paljon muuta met olema yhessä touhunheet... 

Tämän vuoksi mie olen nyt kahela pääIä pitäskö minun erota vain ci? 

Sie käsität, cihään mikhään uusi saata korvata sicä rnitä met olema yhessä kokehneet. 

Ej mikhijän, vaikka se olis kunka hauska ko hyvänsä! 

Mie otan vie!ä rnuutaman askelheen- ja silloin mie hoksaan aivan yhtäkkiä... 

Met kyllä pysymä yhessä vieläki muutaman vuen, 

mie ja minun vanhaat, tavattoman hyvät kengät! 

Eivor Lehtia10 

Eivor kirjottaa ruottinkielelä ja tämän runon Inga-Britt Uusitalo oon kääntäny. 
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kortfattat om innehållet 

3 Chefredaktörens spalt. 
4 Janne Seppälä disputerade 2013 med en 

avhandling om smeknamn på fordon, 
framför allt på bilar. Han berättar i arti-
keln om avhandlingen, om vilka grun-
der man ger smeknamn till fordon och 
om vilka namn som används och har 
använts. Han ägnar sig särkilt åt namn 
på svensktillverkade fordon som Saab, 
Volvo och Scania. Tecknaren Markku 
Huovila har illustrerat artikeln med en 
skämtteckning. 

9 Taneli Männikkö kåserar om svårigheter 
att namnge husdjur, i det här fallet kat-
ter, i sin kolumn. 

lo Minna Saarelma-Paukkala berättar om 
den finska namnsdagskalendern. Kalen~ 
dern förnyas vart femte år och nästa år 
kommer man att införa 39  nya namn i 
kalendern. 

14 Björn Lundqvist berättar i den åter-
kommande intervjuserien "Finska i ar-
betet" om sitt arbete som namnvårdare 
i finsk-ugriska språk på Institutet för 
språk och folkminnen. 

16 Milja Ahtosalo berättar om sin pro gra-
du-avhandling där hon undersökt vilka 
varianter av pronomenet minä 'jag' fin-
ska 2-lärare använder i undervisning. 

19 Runa Heikkilä rapporterar om namn 
som Namnnämnden i Finland har god-
känt eller avslagit 2013. 

20 1 frågor och svar-spalten fortsätter 
namntemat. 

21 Riitta Eronen från Institutet för de in-
hemska språken presenterar tio finska 
nyord. 

22 Laura Tyysteri och Kajsa Lehtosalo pre-
senterar boken Hyvä sanakirja som de 
också är redaktörer för. Boken är den 
första finskspråkiga boken med artiklar 
om lexikografi. 

24 Veera Jokirinne tar ställning om använd-
ningen av orden sverigefinne respektive 
sverigefinländare. 

25 En ordlista med ord som förekommer 
under en gudstjänst. Ordlistan har tagits 
fram av Tuomo Valjus. 

29 Information om Språkrådets årliga kon-
ferens om språk: Språkrådsdagen. 1 år 
är temat "Maktens språk och språkets 
makt". 

30 Inga-Britt Uusitalo har intervjuat Daniel 
Särkijärvi som valdes till Arets vardags-
hjälte 2013 på grund av sitt engagemang i 
språkfrågor. 

32 Inga-Britt Uusitalo och Anneli Mäkinen 
skriver om väderleksord på meänkieli. 

33 En dikt av Eivor Lehtipalo har översatts 
till meänkieli av Inga-Britt Uusitalo. 

34 Kortfattat om innehållet - en samman-
fattning om innehållet på svenska. 
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SI SÄLLYS 

3 Päätoimittajalta: Hyvä lukija! 

4 Pohjolan nopein traktorija Retkibanaani Janne Seppälä 
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Minna Saarelma-Paukkala 

14 Haastattelu : Suomi työssä 
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