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Juttelukielestäkö julkikieli? 

Filosofian maisteri Esko Koivu-
salo on Kotimaisten kielten tutki- 
muskeskuksen 	kielitoimiston 
pääl!ikkö. Hän on myös Ruot-
sinsuomalaisen kielilautakunnan 
vara puheenjohtaja. 

Monessa maassa kirjakieli on 
syntynyt pääkaupunkiseudulla 
puhutun kielen varaan. Myäs 
suomen kirjakieleen painoi alku-
vaiheessa vahvan leiman silloi-
sen "pääkaupungin" Turun mur-
re. Myähemmin hallinto- ja kult-
tuurikeskukseksi tuli ruotsinkieli-
nen Helsinki. Suomea puhul 
pieni työläisvähemmistä. Sen 
murteelliseen kieleen el suomen 
kirjakielellä ollut sidettä. 

Kun suomea oli 1800-luvun lo-
pulla ruvettava käyttämään suul-
lisesti viranhoidossa ja erilaisissa 
julkisissa tilanteissa, oli vahittava 
tarkoitukseen sopiva puheenta-
pa. Tähän tehtävään soveltul joh-
tavien fennomaanien mielestä 
olvallisesti kirjakieli, jota oli kir-
kon piirissä käytetty vuosisatoja 
paitsi kirjoitetun myös puhutun 
sanan kuosina. Ne virkamiehet, 
jotka joutuivat opettelemaan 
suomen kielen, opettelivat kirja-
kielen. Pääkaupungin suomen-
kiehinen yläluokka rupesi "puhu-
maan kirjakieltä", joka on yleisil-
meehtään länsisuomalainen usel-
den eri murteiden piirteistä koos-
tettu kiel imuoto. 

Yläluokan viljelemästä puhe-
kielestä el kuitenkaan tullut pää-
kaupungin vahhitseva keskustelu- 

kieli. Vuosien mittaan syntyl 
omaehtoinen pääkaupungin jut-
telukieli, jonka plirteet ovat suu-
reksi osaksi peräisin etelähämä-
läisestä murteesta. Lisäksi kehit-
tyi erityinen stadin slangi, joka 
erottui tavanomaisesta juttelu-
kielestä lähinnä sanastoltaan. 

Pääkaupungihla on kyky syn-
nyttää, määrätä ja levittää muo-
tia. Tämä tulee näkyvlin myös 
yleisen puhetavan muotoutumi-
sessa. Pääkaupungin puhekiehi 
voittaa nykyään jatkuvasti alaa, 
erityisesti nuorison keskuudessa. 
Häviävänä puolena ovat lähinnä 
paikalhismurteet, mutta on merk-
kejä myös siitä, että pääkaupun-
kilainen kielenparsi tavoittelee 
asemia julkisuudenkin puhetyyhi-
nä. Tämä on ollut havaittavissa 
joissakin television lasten- ja 
nuortenohjelmissa. Yleistyvän 
uuden puhekielen asemaa kuvas-
taa myös se, että sitä on ruvettu 
yhä laajemmin viljelemään kau-
nokirjalhisuudessa, el pelkästään 
vuorosanoissa vaan myös suo-
rassa kerronnassa. 

Lähellä on se päivä, jona joku 
innostuu juhistamaan uutta va-
pautuksen teologiaa: ei tarvita 
mitään erityistä julkisuuden pu-
hekieltä, ts. kirjakielen muoto-
sääntäjä nuodattavaa kielenpart-
ta, nuoren polven puhekiehi kel-
vatkoon sellaisenaan myös julki-
tilanteiden kielenparreksi. Onpa 
tätä juttelukieltä jo nimitetty 
toiseksi yleiskieleksikin. Tällöln 
on kuitenkin muutettu olennal- 



sesti käsitteen "yleiskieli" sisäl-
töä. 

Tähän asti yleiskieli-termin 
mää riteosa yleinen on ta rkoitta-
nut sekä yksitylsen että erityisen 
vastakohtaa: on puhuttu toisaal-
ta yleiskielestä ja yksityis- eli lä-
hikielestä, toisaalta yleiskielestä 
ja erikoiskielistä. Sen sijaan yleis-
kielellä ei ole tarkoitettu ylei-
simmin esiintyvää puhekieltä. 
Lause "Mä haluun seuraavaksi 
sanoo jokaselle tään kokouksen 
osanottajalle yhen tärkeen 
asian" on yksityiskieltä. Yleiskie-
lellä sama kuuluu "Haluan seu-
raavaksi sanoa jokaiselle tämän 
kokouksen osanottajalle yhden 
tärkeän asian". 

Yksityis- eli lähikieltä käytel-
lään koti- ja tuttavapiirissä. Se on 
tyypillistä keskustelun kieltä. 
Yleiskieli sen sijaan on monesti 
pikemminkin monologia, erään-
laista esitelmöintiä, kuin keskus-
telua. Tosin virallisissa kokouk-
sissa keskusteluakin käydään 
kyllä yleiskielellä. Usein yleiskie-
len puhuja on äänessä organi-
saation, ryhmän, viranomaisen 
tai peräti koko valtion puolesta. 
Yleiskielessä ei ole murteeksi lei-
mautuvia piirteitä. Yksityiskieli 
sen sijaan saattaa vaihdella alu-
eittain. 

Julkisten tehtävien hoidossa 
tarvitaan asiallinen "murteeton" 
kielimuoto. Sellaiseksi soveltuu 
hyvin kirja- eli normikieli, väikka 
se alkuaan onkin kehitetty lä-
hinnä kirjoituksen kuosiksi. Kaik-
ki sen muotopiirteet ovat peräisin  

- jostakin kansanmurteesta, ts. elä-
västä puheesta. Lauserakenteel-
taan puhuttu kieli tietenkin poik-
keaa kirjoituskielestä. Muo-
toasultaan yleiskieli kuitenkin on 
kirjakielen normien mukaista. 

Yleisradion ohjelmatoiminnan 
säännästön mukaan toimittajien 
tulee käyttää hyvää yleiskieltä. 
Niinhän he enimmäkseen käyttä-
vätkin. Yleisradion ammattilaisia 
ei voi syyttää siitä, että he pyrkisi-
vät järjestelmällisesti tekemään 
pääkaupunkilaislähtöisestä jutte-
lukielestä julkikielen. Useimmat 
heistä osaavat "puhua kirjakiel-
tä" niin sujuvasti ettei sitä edes 
tunnista yleiskieleksi. Tämän sa-
non tähdentääksenj sitä, että 
yleis- eli kirjakieltä todella voi pu-
hua muullakin tavoin kuin kan-
keasti. 

Yleiskieli on eri sukupolvien 
yhteinen julkisen esiintymisen 
kielenparsi. Ilmeisesti nuoren 
polven odotukset ja vaatimukset 
ovatjulkisen kielenkäytön alueel-
la toiset kuin vanhan polven. Kun 
nykyiset nuoret ovat vanhuksia, 
nykyisestä juttelukielestä on 
ehkä tullut julkikieli. Tätä kehi-
tystä eivät kuitenkaan suomen 
kielen huoltajat aio vauhdittaa, 
päinvastoin. Puolustammevallit-
sevaa käytäntöä. Hyvä yleispuhe-
kieli on muotoasultaan kirjakie-
len normien mukaista kieltä. 
Kaikki eivät sitä työssään tarvitse, 
mutta monilla elämänaloilla se 
on välttämätön työväline. Jos sii-
tä luovutaan, valinnaisten tilan-
teenmukaisten kielenparsien as-
teikko köyhtyy olennaisesti. 



PURURENGAS, RINTAREPPU, 
TARRASULJIN JA 
TU RVAKAU KALO 

pienen lapsen huviksi ja 
hyödyksi 

Hannele Ennab 

Kun synnytys (nedkomst, barns-
börd) on ohi ja kun äiti ja vauva 
ovat viettäneet ensimmäiset päl-
vät synnytyslaitoksen (BB, alk. 
barnbördshus) turvallisessa ym-
päristässä, on tullut aika lähteä 
koti in. 

Vauva on ollut vierihoidossa 
(rooming-in), mikä tarkoittaa, 
että äiti on saanut itse hoitaa 
pientään päiväsaikaan mutta että 
hän on voinut jättää tämän tur-
vallisin mielin lastenhuoneeseen 
ruokailun ja iltakahvin ajaksi, sa-
moin yäksi. 

Kun pieni nyytti on nyt tuotu 
kotiln vauvankantolaukussa eli 
-kassissa (babylift) tai isänsä tai 
äitinsä sylissä, vauva vaatii van-
hempiensa huomion koko vuoro-
kauden. Viirneistään nyt huo-
maa, että vauva el kunnioita (van-
hernpien) ruoka- eikä nukku-
m aa n men oa i koja. 

Aiti on oppinut jo synnytyslai-
toksella vaihtamaan vaipan (blö-
ja), tarjoamaan tuttia (napp) ja 
jos imetys ej toimi myös tuttipul-
Ioa (nappflaska). Nyt isältäkin 
vaaditaan näitä taitoja. 

Luultavasti isäkin on jo hyvissä 
ajoin etukäteen valmistautunut 
lapsen tuloon ja hankkinut kotiin 
monenlaisia tarvikkeita ja varus-
teita. Kirjavasta vaippavalikoi- 

masta on jo ainakin valittu mielel-
nen merkki ja tyyppi. Kertakäyttö-
vaipat ovat syrjäyttäneet lähes 
täysi n kangasvaipat eli sidehar-
sovaipat (tygbiöja), joita käyte-
tään useimmiten vain pienillä, 
herkkäihoisilla vauvoilla vaippa-
ihottuman (blöjeksem) estämi-
seksi. 

Herkkäihoisia vauvoja varten 
valmistetaan myös hoitoliinoja 
(blöjinlägg). Vaippoja varten tar-
vitaan vaippaliinoja (snibb), jos 
vanhemmat eivät ole katsoneet 
parhaaksi valita helppokäyttöisiä 
valmis- eli yhdistelmävaippoja 
(allt-i-ett-blöja), joissa on jo itses-
sään muovi. Vaippalilnoja on 
myös taskullisina (ficksnibb). 
Hieman varttuneemmalla lap-
sella vol käyttää myös T-vaippoja 
(T-bläja), joiden päälle vedetään 
erityiset vaippahousut (blöj-
byxa). Muutaman kuukauden 
ikäisenä lapsi tarvitsee myös päi-
vävaippoja (dagblöja) paksum-
pia yövaippoja (nattblöja) ja vaip-
paiän jälkeen potan (potta) tai tu-
kevamman pottatuolin (pott-
stol). WC-istuimella lapsen on 
vaikea tasapainotella. Hyvänä 
apuna on irrallinen, lapselle sopi-
van kokoinen WC-rengas (WC-
ring). 

Vauvan hoidossa tarpeellisia 



ovat myös pesulaput (tvättl app), 
voiteet (salva), taikki (barnpu-
der), pumpulipuikot (bomulls-
topp) ym. Näitä on hyvä säilyttää 
hoitopöydällä (skötbord) ja sen 
laatikoissa ja hyllyillä. Hoitopäy-
dällä on syytä käyttää puhalletta-
vaa hoitoalustaa (skätbädd, -un-
derlägg), jolla vauvan on mukava 
kelliä hoidon ja vaipanvaihdon 
aikana. 

Aikuisten suuri amme vol olla 
pelottava kylpemispaikka, ja vau-
van peseminen siinä rasittaa hoi-
tajan selkää. Parempi vaihtoehto 
on pieni, muovinen vauvanam-
me (badbalja). Hiusten pesu su-
juu kyynelittä hiustenpesuren-
kaan (schamporing) avulla. 

Lastensänkyä eli pinnasänkyä 
(spjälsäng) el tarvitse hankkia he-
ti. Monet vanhemmat hankkivat 
ensimmäiseksi nukkumapaikaksi 
pehmustetun korin tai kehdon 
(vagga) tai he käyttävät sänkynä 
vaununkoria (liggvagnsinsats). 
Pinnasänkyyn on syytä kiinnittää 
pehmeä pinnasuojus (spjäl-
skydd) suojaamaan vauvan pää-
tä. Lisäksi tarvitaan muovitettu 
patjansuojus eli patjanpäällinen 
(madrasskydd, -överdrag) ja, jos 
pelkää vauvan sotkeutuvan laka-
noihin, lakananpitimet (lakans-
hållare, -sträckare). Huopa pysyy 
paikallaan huovanpitimellä (flIt-
hållare). 

Jos vauvaa vaivaa koliikki, 
häntä joutuu kantamaan ja tuu-
dittelemaan usein. Tällöln hy-
vänä apuna on rintareppu (bärse-
le), jossa vauva viihtyy muuten-
kin tuntiessaan hoitajansa lähei-
syyden ja jossa vol ottaa pienet 
nokosetkin. 

Ulkona 
Ulkona lilkuttaessa ovat lasten- 

vaunut (barnvagn) välttämättö-
mät. Niissä on runko (chassi, un-
derrede) ja kon (liggvagnsin-
sats). Ne vol muuttaa rattaiksi 
vaihtamalla korin tilalle istuin-
osan (sittvagnsinsats). Talvella 
lapsi puetaan vaunuihin makuu-
pussiin (åkpåse) tai haalareihin 
(overall). Leikki-ikäisellä siskolla 
tai veljellä on myös iloa lasten-
vaunuista, ios nilhin hankitaan si-
sarusistuin (syskonsits). Kun lap-
si on oppinut istumaan,tarvitaan 
valjaat (sele), niin että hän el pää-
se putoamaan vaunuista. 

Isompana lapsi tarvitsee kuo-
mulliset istumarattaat eli tuke-
yat rattaat (sittvagn) tai kevytrat-
taat (sulky). Moni hankkii Iisäksi 
sateenvarjorattaat 	(paraply- 
vagn) esimerkiksi matkoille. Kak-
sosten ja kahden pikkulapsen 
vanhemmilla täytyy olla kaksos-
eli sisarusrattaat (tvi Il i nq-, sys-
konvagn). 

Tukeviin rattaisiln kuuluu kuo-
mu (suiflett). Kevytrattaisimn sen 
saa lisävarusteena. Muita vaunu-
jen ja rattaiden osia ovat mm. jal-
karitilä (fotsack), tavarakori 
(varukorg), ostoskoukut (väsk-
krok) ja valjasrenkaat (sä kerhets-
ring). Sekä vaunuissa että rattais-
sa pitää olla virheetön turvaluki-
tus (säkerhetsspärr). Sateella 
lapsen ja rattaat vol suojata sade-
suojuksella eli sadehupulla 
(regnskydd), joka pingotetaan 
selkänojan ja jalkaritilän yli. 

Kun lapsi on oppinut istumaan, 
häntä vol kuljettaa pyörälläkmn. 
Tällöin pyörään tarvitaan pyärä-
eli turvaistuin (cykelbarnstol) ja 
jalkavammojen estämiseksi puo-
lasuojus (ekerskydd). Päässään 
lapsella tulisi olla kypärä (hjälm). 
Lisäksi pyärään on hyvä klinnit-
tää turvaviiri (stingpinne). Muita 



turvavarusteita ovat esimerkiksi 
jousisuojus (fjäderskydd) ja nis-
katuki (nackstöd). Heijastimia-
kaan (reflex) ej tule unohtaa. 

Kun vanhemmat haluavat pa-
tikkaretkelle maastoon, jossa el 
vol liikkua vaunuja työnnellen tal 
pyöräillen, he panevat vauvan 
Iapsenkantorinkkaan (barnbär-
stol), josta tämä vol tarkkailla ym-
päristöä ja uinua väsymyksen yl-
lätettyä. 

Veneessä ja veden äärellä lap-
sella tulee olla päällään sopivan 
kokoiset pelastusliivit (flytväst). 

Autossa 
Autoileva perhe tarvitsee matko-
jaanvarten lapsilleenturvavarus-
teet. Alle yhdeksän kuukauden 
ikälnen lapsi matkustaa turva-
kaukalossa (babyskydd, esim. 
Loveseat). Se kiinnitetään auton 
turvavöillä etu- tal takaistuimelle. 
Vauvaa voidaan myös kuljettaa 
autossa vaununkorissa (ligg-
vagnsinsats). Se täytyy muistaa 
tukea paikalleen kunnollisesti ja 
sen ylle on hyvä pingottaa turva-
verkko (skyddsnät). Vauvan pään 
täytyy olla auton keskustaan 
päln. 

Kun lapsi on oppinut istumaan 
tukevasti, hän vol istua turvaistul-
messa (bilbarnstol). Turvaistuin 
kiinnitetään autoon niln, että lap-
sen selkä on menosuuntaan päin. 
Istuimessa täytyy olla säädettä-
vät olka- ja Iantiovyöt (axel- och 
höftband). Kun turvaistuin jää 
pieneksi, lapsi tarvitsee turvatyy-
nyn (bälteskudde) tal turvatuolin 
(bältesstol). Turvalaitteislin saa 
lisävarusteita, kuten päätuen 
(sovstöd), aurinkosuojan (sol-
skydd), niskatuen (nackstöd) ja 
Ieikkipöydän (lekbord). 

Kotona 
Ennen kuin lapsi liikkuu itse, hän 
vol seurata kodin tapahtumia 
vauvanistuimesta (ba bysitter) tal 
vauvantuolista (babystol) lelu-
tangon (lekbåge) vlihdyttämänä 
tal vaikkapa pururengasta (bit-
ring), helistintä (skallra) tal palik-
kaa (kloss) maistellen. Istuin käy 
aluksi myös syöttötuolista. Jon-
kin aikaa vauva viihtyy varmasti 
myös hyppykeinussa (hopp-
gunga). 

Kävelemään opettelevalle lap-
selle vol hankkia ensiaskeltuolin 
eli kävelytelineen (lära-gå-stol). 
Siinä lapsi pääseetuntemaan Ilik-
kumisen riemua jo varhain. 

Kun pienokainen sitten alkaa 
liikkua omin voimin, kotlinkin 
täytyy hankkia turvavarusteita. 
Vilkkaalle lapselle hyvä turva vol 
olla Ieikkikehä (lekhage) silloin, 
kun kotona on vain yksi hoitaja ja 
tämän täytyy esimerkiksi puhua 
puhelimessa, eikä sen vuoksi 
pysty pitämään lasta silmällä 
koko aikaa. Keittiö on kodin sy-
dän, mutta se on myös vaaralli-
nen paikka lapselle. Aluksi lapsi 
el luultavasti ruokaile keittiössä, 
vaan niln kauan kuin hän saa vain 
äidinmaitoa (modersmjälk) tal 
äidinmaidonkorviketta (moders-
mjölksersättning) aterlointipal-
kan vol valita mielensä mukaan. 
Aldinmaidonkorvike, joskus äl-
dinmaitokin, tarjotaan tuttipul-
losta (nappflaska. Relän tuttlin 
saa tutinrei'ittimellä (napphålta-
gare), jos el katso selviytyvänsä 
kuumennetun neulan avulla. Put-
on sisältö pysyy lämpimänä tut-

tipullonlämmittimessä (flaskvä r-
mare). 

Kun lapsi alkaa syödä kiinteää 
ruokaa, ateriat syädään tavalli- 



sesti keittiössä. Tavallisella tuo-
lilla istuen ruokailu ei suju, vaan 
lapsi ta rvitsee korkean las tentuo-
lm (barnstol) eli syöttätuolin 
(matstol). Tuoli voidaan kiin-
nittää pöytään turva- eli kiinni-
tyshihnalla (säkerhetsrem), niln 
että lapsi ei kaada sitä esimerkiksi 
potkaisemalla päydän reunaa 
vastaan. Koska syöminen on 
aluksi melko sottaista, kaulassa 
täytyy olla kankainen tai muovi-
nen ruokalappu (haklapp). Kaikki 
lapset eivät pidä muovisesta, ko-
vasta ruokalapusta, koska se on 
jäykkä ja haittaa syömistä. Sen 
etuna on kouru eli tasku (ficka), 
josta lapsen pudottama ruoka ei 
pääse syliin ja lattialle ja josta se 
on helppo korjata pois. Useim-
mat lapset syövät hitaasti. Ruoka 
pysyy kuitenkin lämpimänä lap-
senruoanlämmittimessä (barn-
matsvärmare) tai lämpölauta-
sella (värmetallrik). Juoman lapsi 
voi nauttia keinumukista (vipp-
mugg), joka on lapsesta hauska 
jajoka ei hevin kellahda kumoon. 

Liesi on hyvin vaarallinen ute-
liaalle vesselille. Siihen tulisikin 
hankkia liesisuojus (hällskydd) ja 
luukkuritilä (luckgaller), jotka 
suojaavat lasta palovammoilta. 
Jos lapsi kiipeää avonaiselle 
uuninluukulle, liesi saattaa kaa-
tua hänen päälleen. Siksi tarvi-
taan kaatumiseste (tippskydd). 
Uusissa asunnoissa nämä kuulu-
yat nykyään vakiovarusteisiin. 

Myös sähköpatteri saattaa 
aiheuttaa palovammoja, sillä se 
on joskus hyvinkin kuuma. Lap-
sen turvaksi siihen voi laittaa 
lämpäpatterin suojuksen (ele-
mentskydd). 

Kaappeihin ja laatikoihin on 
hyvä hankkia sulkimia (skåpre-
gel, lådregel), ettei lapsi saisi kä- 

siinsä veitsiä eikä saksia tai esi-
merkiksi puhdistusaineita. Sulki-
mia on monenlaisia, esimerkiksi 
haka ja vastakappale (hake och 
motstycke), kaksiovisen kaapin 
suljin (dubbeldärrsregel) ja tarra- 
suljin 	(kardborrebandsregel). 
Lääkkeet tulee säilyttää lukitussa 
lääkekaapissa (medicinskåp). 

Jotta lapsi ei pystylsi aukaise-
maan ikkunaa ja putoamaan siitä, 
ikkunoihin pitäisi kiinnittääturva-
pidin: ikkunahihna (fönster-
skydd, fönsterwire) tai ikkunapi-
din (vädringsbeslag). Ovenpidin 
(dörrhållare) pitää oven auki, niin 
että pienet sormet eivät jää va-
hingossa puristuksiin. 

Myös portaat ovat vaaralliset. 
Nilden ala- ja yläpäähän on var-
minta asentaa lapsiportti eli -ve-
räjä (barngrind). Oviveräjää 
(dörrgrind) ei pidä käyttää por-
taissa. Sen tarkoitus on vain esi-
merkiksi estää lasta pääsemästä 
johonkin huoneeseen. Portaissa 
tulee käyttää kunnollista porras-
veräjää (trappgrind). 

Portaiden askelmat voivat olla 
liukkaat. Niiden reunaan on hyvä 
kiinnittää liukuestenauhaa (halk-
skyddsremsa). Myös kylpyam-
meeseen saa liukuesteitä (halk-
skydd). Liukuestetarroja (halk-
skyddsdekor) on monen värisiä 
ja mallisia. Kaupoissa on myös 
erityisiä kylpyammeenmattoja 
(badkarsmatta) ja kumimattoja 
(g u mmi matta). 

Pöydän kulmiin vol kiinnittää 
kulmasuojukset (hörnskydd), 
jotta lapsi ei kaatuessaan louk-
kaisi itseään pahasti. Hyllyt ja 
muut korkeat huonekalut on syy-
tä kiinnittää seinään hyllynpi-
dikkeiilä (möbelankare). 

Kodissa tulisi olla vain turva-
pistorasiolta (petskyddat uttag). 
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Maadoittamattomiin pistorasioi-
hin on saatavana suojatulppia 
(kontaktskydd), joita lapsi ej 
pysty irrottamaan. Ne nostetaan 
paikaltaan imukupilla (sugkopp). 

Jos äiti- ja isäparka tämän luet-
tuaan ihmettelevät, ehtivätkö he 
tekemäänkään muuta kuin hank-
kimaan hoitovälineitä ja turva-
varusteita, asentamaan niitä pai-
koilleen ja tuskailemaan, vieläkö 
jokin tärkeä kapine puuttuu, he  

voivat aina lohduttautua sillä, 
että vauvan ja pikkulapsen varus-
temäärä on kuitenkin selvästi pie-
nempi - ja kukkaroa vähemmän 
rasittava — kuin esimerkiksi leikki-
kalut, pelit ja ennen kaikkea ur-
heiluvälineet ja -varusteet, joita 
lapsi varttuessaan haluaa ja tar-
vitsee. Näin pienenä lapsella ej 
sitä paitsi vielä ole edes varmaa 
mielipidettä"ainoasta oikeasta" 
merkistä. 

Ottaa huomioon ja 
huomioida 

Taas kerran on paikallaan käsitel-
lä Kielikellossa huomioida ja ot-
taa huomioon -verbien merkitys-
eroa. Liikkeellä on kuulemma 
huhu,jonka mukaan kielitoimisto 
olisi "antautunut" ja hyväksyisi 
verbin huomioida yhdeksi merki-
tykseksi 'ottaa huomioon'. Tällai-
siin tulkintoihin on ehkä vaikutta-
nut Suomen Kaupunkiliiton op-
paassa "Hyvään virkakieleen" 
esitetty kannanotto. Kielitoimisto 
ej kuitenkaan ole tässä asiassa 
kantaansa muuttanut. Suositus 
on edelleen sama, jonka kielilau-
takunta 28.10.1975 viimeksi asiaa 
käsitellessään vahvisti: 'varteen 
otta m isen' merkityksessä käyte-
tään verbiä ottaa huomioon, mer-
kityksessä 'tehdä huomioita, tark- 

kailla, havainnoida' verbiä huo-
mioida. 

Ottaa huomioon -verbiä ej siis 
ole syytä hyvässä yleiskielessä 
korvata huomioida-verbillä. Jos 
huomioida-verbiä 	alettaisiin 
käyttää tähänastista laajemmas-
sa merkityksessä, olisi joissakin 
tapauksissa olemassa kaksitul-
kintaisuuden vaara. Esimerkiksi 
seuraavanlaisesta 	kielteisestä 
lauseesta ej voi sanoa, kumpi 
huomioida-verbin merkityksistä, 
'tehdä huomioita' vai 'ottaa huo-
mioon', olisi kyseessä: Lääkäri el 
huomioinut potilaan tilaa. Kah-
della tavalla voisi myäs tulkita 
lauseen Potilaan tilan huomiointi 
011 vaikeaa. 

Lähde: Kielikello 2/82 



Lastenhoitotarvi kkeita 
Koonnut Hannele Ennab 

babylift 
babysitter 
ba byskydd 
babystol 
badbalja 
badkarsmatta, gummimatta 
barnbärstol 
barngrind 
barnmatsvärmare 
barnpuder 
barnsalva 
barnstol 
barnvagn 

liggvagn 
sittvag fl 

sulky 
syskonvagn 
paraplyvagn 
tvillingvagn 

bilbarnstol 
bitring 
bl äj a 

dag blöja 
riattbjöja 
T-blöja 
allt-i-ett-blöja 

bläjbyxa 
bläjinlägg 
bomull stopp 
bälteskudde 
bältesstol 
bärsele 
chassi, underrede 
cykelbarnstol 
cykelhjälm 
dubbeldärrsregel 
därrhållare 
ekerskydd 
elementskydd 

vauvankantolaukku, -kassi 
vauvanistuin 
turvakaukalo 
vauvanistuin, -tuoli 
am me 
kylpyammeenmatto, kumimatto 
lapsenkantorinkka 
lapsiportti, -veräjä 
vauvanruoanlämmjtjn 
va uvata 1 kki 
vauvavoide 
Iastentuoli 
lastenvaunut 

lastenvaunut 
(kuomulliset) istumarattaat, 
tukevat rattaat 
kevytrattaat 
sisarus-, kaksosrattaat 
sateenvarjorattaat 
kaksosvaunut, -rattaat, sisarus- 
vaunut, -rattaat 

turvaistuin 
pururengas 
va i ppa 

päivävaippa 
yävaippa 
T-vaippa 
valmis-, yhdistelmävaippa 

vaippahousut 
ho ito lii fl a 
p u m p u Ii p u i kko 
tu rvatyyriy 
tu rvatu 011 
rintareppu 
(vaunujen) runko 
pyäräistuin, (pyärän)turvaistuin 
pyäräilykypärä 
kaksiovisen kaapin suljin 
ovenpidin 
p u 01 asu oj u s 
lämpäpatterin suojus 
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filthållare huovanpidin 
fjäderskydd jousisuojus 
flaskvärmare (tutti)pullonlämmitin 
flytväst kelluntapukine, pelastusliivit 
fotsack jalkaritilä 
fönsterwire (fönsterskydd) ikkunahihna 
gåstol ensiaskeltuoli, kävelyteline 
grind portti,veräjä 

dörrgrind oviveräjä 
trappgrind porrasveräjä 

haklapp ruokalappu 
halkskydd liukueste 
halkskyddsdekor liukuestetarra 
halkskyddsremsa liukuestenauha 
hasp säppi, haka 
hjälm kypärä 

cykelhjälm pyäräilykypärä 
inomhushjälm sisä-,suojakypärä 
ishockeyhjälm jääkiekkokypärä 

hoppgunga hyppykeinu 
hällskydd Iiesisuojus 
hörnskydd kulmasuojus 
kardborrebandsregel tarrasuljin 
kloss palikka 
kontaktskydd suojatulppa 
kuvös keskoskehto, -kaappi 
lakanshållare lakananpidin 
lakanssträckare lakananpidin 
lekbåge lelutanko 
lekhage leikkikehä 
liggvagn lastenvaunut 
liggvagnsinsats vaununkori 
loveseat (babyskydd) turvakaukalo 
luckgaller Iuukkuritilä 
lådregel laatikonsuljin 
lära gå-stol ensiaskeltuoli, kävelyteline 
madrasskydd patjansuojus 
madrassäverdrag patjanpäällinen 
matstol syättätuoli 
medicinskåp lääkekaappi 
möbelankare hyllynpidin 
nackstöd niskatuki 
napp tutti 
nappflaska tuttipullo 
napphåltagare tutinrei'itin 
pall jakkara 
paraplyvagn sateenvarjorattaat 
petskyddat vägguttag tu rvapistorasia 



plastunderlägg muovialusta 
potta potta 
pottstol pottatuoli 
reflex heijastin 
regnskydd sadesuojus, -huppu 
resesäng matkasänky 
räddningsväst veneilyliivi 

schamporing hiustenpesurengas 
sele valjaat 
shoppingväska ostoskassi, -verkko 
sittvagn (kuomulliset) istumarattaat, 

tukevat rattaat 
sittvagnsinsats vaunujen istuinosa 
skallra helistin 
skyddsnät turvaverkko 
skåpregel kaapinsuljin 
skötbord hoitopäytä 
skötbädd hoitoalusta 
skätunderlägg hoitoalusta 
skötväska hoitolaukku 
snibb vaippaliina 
solskydd aurinkosuoja 
sovstöd päätuki 
spjälskydd pinnasuojus 
spjälsäng pinna-, lastensänky 
stingpinne turvaviiri 
suffiett kuomu 
sulky kevytrattaat 
syskonsits sisarusistuin 
syskonvagn sisarus-, kaksosrattaat 
säkerhetsrem turva-, kiinnityshihna 
säkerhetsring valjasrengas, -Jenkki 
säkerhetsspärr turvalukitus 
tippskydd kaatumiseste 
toaring WC-rengas 
tvillingvagn kaksosvaunut, -rattaat, sisarus- 

vaunut, -rattaat 
tygbiöja sideharso-, kangasvaippa 
underrede,chassi (vaunujen) runko 
vagga kehto 
vagnkorg vaununkori 
varukorg tavarakori 
vippmugg keinumuki 
vädringsbeslag ikkunanpidin 
värmetallrik lämpälautanen 
väskkrok kassi-, ostoskoukku 
åkpåse makuupussi; istuinpussi 
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Ruotsin maakuntakukkien nimet 
Koonnut Margaretha Terner 

Blekinge ek tammi 
Quercus robur 

Bohuslän vildkaprifol ruotsinkäynnäs- 
Lonicera periclymenum kuusama 

Dalsianti färgätmigej lemmikki 
Dalsland Myosotispalustris 
Gotlanti murgräna muratti 
Gotland Hedera helix 
Gästriklanti liljekonvalje kielo 
Gästrikland Convallaria majalis 
Hallanti hårginst karvainen väriherne 
Halland Genista pilosa 
Hälsinglanti lin pellava 
Hälsingland Linum usitatissimum 
Härjedalen mosippa kangasvuokko 

Anemone vernalis 
Itä-Gätanmaa blåklint ruiskukka, -kaunokki 
Ostergätland Centaurea cyanus 
Jämtlanti brunkulla ruskokämmekkä 
Jämtland Nigritella nigra 
Lappi fjällsippa lapinvuokko 
Lappland Dryasoctopetala 
Länsi-Gätanmaa ljung kanerva 
Västergötland Callunavulgaris 
Medelpad gran kuusi 

Picea abies 
Norrbotten åkerbär mesimarja 

Fu bus arcticus 

Närke gullviva kevätesikko 
Primula veris 

Skåne prästkrage päivänkakkara 
Ch rysa nth em u m 

leucanthemum 
Smålanti Iinnéa vanamo 
Småland Lennaea borealis 
Sädermanlanti vit näckros lumme 
Sädermanland Nymphaeacandida 
Taalainmaa ängsklocka harakankello 
Dalarna Campanula patula 

Upplanti kungsängslilja kirjava pikarililja 
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Fritillaria meleagris 
skogsstjärna (duvkulla) metsätähti 
Trientalis europaea 

Uppland 
Värmianti 
Värmland 
Västerbotten 

Vä stm an la nti 
Västmanland 
Ångermanlanti 
Ångermanland 
Oölanti 
Oland 

Kung Karis spira 
Pedicularis sceptrum 

ca roi nu m 
mistel 
Viscum album 
styvmorsviol 
Viola tricolor 
ölandssolvända 
Helianthemum 
oelandicum 

kaarlenvaltikka 

misteli 

keto-orvokki 

öälanninpäivännouto 

Lähteet: Sven Gréen: Landskapsblommor. Helsingborg 1976 
Lexicon forestale. WSOY 1979. 
Otavan värikasvio. Otava 1979. 
Harrastajan kuvakasvio. Läromedeisförlagen, Lund 1969. 

Diabeetikko parempi kuin 
diabetespotilas 
Leena Etu-Seppälä 

Artikkelin kirjoittaja on Suomen 
Diabetesliiton tiedotuspää!!ikkö. 
Artikkeli on julkaistu aikaisem-
min Diabetes-Iehden numerossa 
9/1986. 

- Diabeetikko-sanalle 	on 
selvä sosiaalinen tarve. lhmi-
nen, jonka sairaus ej näy ulos-
päin, ei halua Ieimautua poti-
laaksi tai tautiseksi, sanoi 
Kielitoimiston toimistopääl-
likkö Esko Koivusalo Dia-
betes-Iehden 	kirjoittaja- 
seminaarissa. Koivusalcri nä- 

kökantaa vahvisti täydelli- 
sesti 	Diabeteskeskuksen 
kursseilla ja terveyslomilla 
tehty kysely, jossa 58 vastaa-
jasta 53 valitsi erii vaihtoeh-
doista diabeetikko-sanan. 
Sama kysely tehtiin kirjoitta-
jaseminaarin 26 osanottajal-
le. Heistä yksi kannatti diabe-
tespotilas-sanaa, loput dia-
beetikkoa. 

Asiantuntijalääkäreiden piirissä 
on katsottu diabeetikko-sanan 
viittaavan 	Iiiaksi 	ammatti- 
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nimikkeisiin ja siksi diabetespoti-
Ias-sanaa on pidetty parempana. 
Pienimuotoisenakin tehty kysely 
osoitti varsin yksiselitteisesti, mi-
ten diabetesta sairastava haluaa 
itseänsä kutsuttavan. Vaihtoeh-
toina kyselyssä olivat diabetes-
potilas (3), diabetesta sairastava 
henkilö, diabeetikko (53), sokeri-
tautipotilas (2), sokeritautinen ja 
sokeritautia sairastava henkilö. 
Vastaajat olivat 20— 70-vuotiaita, 
joten iäkkäämmätkin ovat hyväk-
syneet diabeetikko-sanan. 

- Diabeetikko-sana on lyhyt ja 
selkeä. Vastaavia ilmauksia ovat 

esimerkiksi epileptikko ja psoriaa-
tikko. Kaikki nämä ovattäysin hy-
väksyttyjä ja käyttökelpoisia ja 
siksi paluu potilas-sanan käyt-
täön tuntuisi oudolta, totesi Esko 
Koivusalo. 

Uudet term it 
maisteltaviksi 
Diabetes-lehden kirjoittajasemi-
naarin tarkoituksena oli ruotia 
diabetesterminologiaa ja löytää 
joillekin kankeihle ilmaisuihle uusi 
parempi termi. Esko Koivusalon 
johdolla Iäytyikin hyviä vaihtoeh-
toja hautumaan, maisteltavaksi 
ja suoraan käyttäönotettavaksi. 

Innostuneimman vastaanoton 
kirjoittajaseminaarissa sal Esko 
Koivusahon ehdotus hillihydraat-
ti-sanan suomentamisesta soke-
ristuvaksi ruoka-aineeksi. Hilhi-
hydraatti-termiä on kautta aiko-
jen pidetty diabeteksen hoidono-
petuksessa hankalana ja vaikeas-
ti ymmärrettävänä. Uusi termi 
tuntui miehlyttävän kirjoittajase-
minaariin osalhistuneita ravitse-
musterapeutteja, diabeteshoita-
jia, lääkäreitä, toimittajia sekä 
muitakin avustajia. 

Dosentti Antti Aro esittehi ter- 

min jo Diabetes-lehden kesäkuun 
lääkärihiitteessä, ja ravitsemuste-
rapeutti Liisa Heinonen Tätä ky-
syttiin -palstahla elokuun nume-
rossa. Miehipiteet hiihihydraatin 
suomenkiehisen version käyttö-
kelpoisuudesta ovat tervetuhleita 
niin diabeetikoilta kuin asiantun-
tijoiltakin. 

Mula tehdaan reika 
sormenpäahän? 
Monenlaista nimeä käytetään 
laitteesta, johla tehdään reikä sor-
menpäähän verensokerin mit-
tauksen yhteydessä. On sormen-
pään rei'ittäjää, sormenpään lä-
vistäjää, verinäytteenottolaitet-
ta. Yksinkertaisempaa termiä 
haettaessa on usein siirrytty pelk-
klen tuotenimien käyttään. 

Kirjoittajaseminaarissa 	Esko 
Koivusalo esitti edelhisten tilalle 
suomenkiehisiä sanavaihtoehtoja 
tikkari, nipsu tal pisarrin. Mikään 
näistä el kuitenkaan saanut se!-
vää kannatusta, ja siksi nimike 
päätettiin jättää suomen kielen 
lautakunnan pohdittavaksi. Lau-
takunta saa syksyn kuhuessa 
tällaisia välineitä tutkittavakseen, 
jotta hoitoon ja hoidonopetuk-
seen häytyisi tärkeälle vähineehle 
hyvä suomenkielinen termi. 

Miltä kuuluisi avokoe' 
Kotikoe-sanaa pidetään kämpe-
lönä ja lähinnä kouluhaisen koti-
läksyihin viittaavana sanontana. 
Sen käyttää on kuitenkin perus-
teltu vastakohtana sairaalassa 
tehtäville kokeille. 

Esko Koivusalo piti koti-sanan 
vastustamista tässa kohdassa yh-
hättävänä, mutta heitti heti uusia 
vaihtoehtoja: miltä kuuluisi avo-
koe? Sana viittaisi avohoitoon. 
Tasapainonseuranta tai verenso- 
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kerinseuranta tuntuisivat kuiten-
kin läheisemmiltä, ja ne ovat hä-
nen mukaansa täysin käyttäkel-
poisia. Koivusalo otti esiin myäs 
sanan omaseuranta, josta hän 
kuitenkin pian teki kielikukkasen: 
Yksi omatunnon kysymys - mi-
ten omaseuranta on sujunut? 

Lyhyempaä, selkeämpaa, 
yksinkertaisempaa 
Diabetestyyppien monimutkaisia 
nimityksiä olisi Esko Koivusalon 
mielestä 	yksinkertaistettava. 
Niinpä hänen mukaansa on pa-
rempi sanoa insuliinidiabetes ja 
insuliinidiabeetikko kuin insulii-
nihoitoinen diabetes ja insulilni-
hoitoinen diabeetikko. Samoin 
yksinkertaisempia ovat tabletti-
diabetes ja ruokavaliodiabetes 
sekä tablettidiabeetikko ja ruo-
kavaliodiabeetikko. 

Nuoruusiän diabeteksen (insu-
Ilinihoitoinen) ja aikuisiän diabe-
teksen (tabletti- ja ruokavaliohoi-
toinen) tilalle Koivusalo esitti 
nuoruusdiabetesta tai pelkäs-
tään insuliinidiabetesta sekä 
aikuisdiabetesta. 

Välipalat lyhenivät 
Diabetesliiton lääkärineuvosto 
laati kieliasiantuntijoiden kanssa 
70-luvun lopulla diabeteksen hoi-
don terminologiasuosituksen. 
Suositus käsitteli lähinnä aterioi-
den, insuliinityyppien sekä hoi-
don seurantaan liittyvien tutki-
musten nimityksiä. 

Diabetes-lehden kirjoittajase-
minaarissa pohdittiin myäs tätä 
suositusta. Esko Koivusalo eh-
dotti lähinnä välipalatermien ly-
hentämistä sekä insuliinityyp-
pien karsimista. Aamupäiväväli-
palan voisi siten hänen mukaan-
sa lyhentää aamupäiväpalaksi ja  

vastaavasti iltapäivävälipalan il-
tapälväpalaksi. Jos illalla on 
kaksi välipalaa, voisi nhitä Koivu-
salon mielestä kutsua varhaisil-
tapalaksi ja iltavälipalaksi. 

lnsuliinitermeistä puhuttaessa 
Koivusalo piti parhaimpana insu-
liinien jakamista kahteen ryh-
mään niiden vaikutuksen keston 
mukaan eli Iyhytvaikutteisiin ja 
pitkävaikutteislin insuliineihin. 

Sano se paremmin 
Kirjoittajaseminaarissa käsitel-
tiin runsaasti diabeteksen hoi-
toon liittyviä termejä, ja Esko Koi-
vusalolta saatiin ohjeita sanojen 
entistä parempaan käyttään ja 
kirjoittamiseen. Seuraavassa vie-
lä joitakin poimintoja. 

Hoitovälinejakelu (ei ilmaisja-
kelu) 

Testausvälineet (ei testiväli-
fleet) 

Suihkutin (parempi kuin suih-
kupullo). 

Pysyvä sairaus (parempi kuin 
pitkäaikaissairaus, krooninen sai-
raus tms.) 

Silmänpohjamuutokset, mu-
nuaismuutokset (ei silmänpoh-
jan-, munuaisenmuutokset) 

Munuaisensiirto, haimansiirto 
(ei vielä munuais-, haimasiirto) 

Sokki tal §okki (ei enää shokki) 
Diabeteksen hoitoterminolo-

gian pohtiminen Esko Koivusa-
lon kanssa oli hauskaa. Edellä 
esitetyt uudet termit ja korjatut 
vanhatkin herättävät varmasti 
monessa lukijassa ajatuksia. Dia-
betes-lehden toimitus ottaa mie-
lehlään kaikki kommentitvastaan, 
ja keskustelua termeistä voidaan 
jatkaa lehden palstoilla. Kiehitoi-
misto on tulevaisuudessakin in-
nokkaasti mukana diabetestermi-
nologian kehittämisessä. 
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Työmarkkinasanoja 

Sveriges lnvesteringsbank, SIB 
svetsblänk 
svetshjälm 
svetsskä rm 
svågerpolitik 
sympatiblockad 
sympati lockout 
sympatistrejk 
sympatiyttring 
sympatiåtgärd 
syndikalism 
syn nerliga skäl 
syrefärbrukning 
syrgasapparat 
sysselsatt 
sysselsätta 
sysselsättning 
sysselsättni ngsg rad 
sysselsättningsland 
sysselsättningsnivå 
sysselsättni ngsstäd 
systemerare 
systemergonomi 
systemjordning 
system man 
systerbolag 
sågverksindustri 
säkerhetsanalys 
säkerhetsavstånd 
säkerhetsbrytare 
säkerhetsbälte 
säkerhetschef 
sä kerhetsföreskrift 
säkerhetstjänst 
särbeskattning 
särregler 
särskilda skäl 
särskild föräldrapenning, SFP 
särskild tillä9gspension, STP 
säso n ga n ställning 
säsongarbete 
säsongarbetsläshet 
säsongvariation  

Ruotsin investointipankki 
hitsaushäikäisy 
hitsausmaski 
hitsaussuojain 
nepotismi 
myötätuntosaarto 
myätätu ntosu Iku 
myötätu ntolakko 
myätätunnonosoitus 
myötätuntotoimi 
syndikalismi 
erityisen painavat syyt 
hapenkulutus 
happilaite 
työl line n 
tyällistää 
tyällisyys; tyä,tehtävä 
tyällisyysaste 
työssäkäyntimaa 
työllisyysaste 
tyällistämistuki 
systeeminsuunnittelija 
järjestelmäergonomia 
käyttämaadoitus 
systeeminsuunnittelija 
sisa ryhti ä 
sahateollisuus 
turvallisuusanalyysi 
tu rvaetä isyys 
turvakytkin 
turvavyä 
tuvallisuuspäällikkö 
turvaohje 
turvallisuuspalvelu 
erillisverotus 
e ri Il issä än nät 
erityiset syyt 
erityinen vanhempainraha 
erityislisäeläke 
kausityähän otto; kausityösuhde 
kausityö 
kausityöttämyys 
kausivaihtelu 
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sätesreferens, stolens refe- 
renspu n kt 
söckendag 
sökande 
sökanderesa 
tak 
takvärde 
ta la rusta 
tal kos 
tantiem 
tarifflän 
taxerad inkomst 
taxering 
taxeringsavdelning 
taxeri ngschef 
taxeringsdirektär 
taxeringsenhet 
taxeringsintendent 
taxeringslängd 
taxeringsnämnd 
taxeringsår 
taylorism 
teckentolk 
tekniska hjälpmedel 
teknisk säkerhet 
tekniskt bistånd 
teknokrati 
tekoindustri, textil- och kon- 

fektionsindustri 
telefonvakt 
tem poa rbete 
tempoa rbetare 
tendensfäretag 
terminal 

textil- och konfektionsindustri, 
tekoindustri 

tidförskjutningstillägg 
tidkontrollur 

tid kort 
tidlän 
tidlönsarbete 
tid lönsfärtjä nst 
tidsbegränsad anställning 
tidsbegränsning 
tidskrivare 

istuimen mittapiste 

arkipäivä 
(pa i kan) ha kij a 
tutu stu mi sm atka 
katto, yläraja 
kattoarvo 
puhujalista 
talkkipölykeu hko, talkoosi 
osapalkka, -palkkio, tantieemi 
tariffipaikka 
taksoitettu tulo 
taksoitus 
taksoitusosasto 
taksoituspäällikkö 
taksoitusjohtaja 
taksoitusyksikkö 
taksoitusintendentti 
taksoitusluettelo 
taksoituslautaku nta 
taksoitusvuosi 
taylorismi 
viittomakielen tulkki 
tekn iset apuvälineet 
tekninen turvallisuus 
tekninen apu 
teknokratia 
tevateollisuus, tekstiili-ja 

vaatetusteollisuus 
puhelinpäivystys 
vaihetyä 
vaihetyäntekijä 
tendenssiyritys 
1.(atk): pääte,terminaali 2.ter- 

minaali, pääteasema, lastaus- 
ja purkauspaikka 

tekstiili-ja vaatetusteollisuus, 
tevateollisuus 

poikkeavan työajan lisä 
kellokortti-, leimauskorttilaite, 

tyäaikakello 
ke Il oko rtti 
a i kapa 1 kka 
aika(palkka)tyä 
aikapalkka-ansio 
määräaikainen tyäsuhde 
aikarajoitus 
tu nti kl rj uri 
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tidsstudie ajankäyttätutkimus 
tidsstudieman työntutkija, "kellokalle" 
tillbud lähestapaturma 
tillfällig anställning tilapäinen työsuhde 
tillfällig föräldrapenning tilapäinen vanhempainraha 
tillstyrka puoltaa, kannattaa 
tillsvidareanställning toistaiseksi voimassa oleva 

tyäsuhde 
tillsyn valvonta 
tillsyn av barn lapsen (lasten) hoito 
tillsynsman tyäsuojeluvalvoja 
tillsynsmyndighet valvontaviranomainen 
tillsynsorgan valvontaelin 
tillsynstillägg valvontalisä 

tillsättningsmyndighet virkaannimittämisviranomainen 
tillsättningsrätt virkaannimittämisoikeus 
tiliträdesresa työnaloitusmatka 
tilluft tuloilma 
tillverkaransvar valmistajanvastuu 
tillverkning valmistus 
tillverkni ngsindustri (valmistuote)teollisuus 
tillverkningssystem tuotantojärjestelmä 
tillväxt kasvu 
tilläggsförslag lisäehdotus 
tilläggsläneklass lisäpalkkaluokka 
tilläggspension lisäeläke 
tilläggstid apuaika 
tillämpningsdirektiv soveltamisohje 
tillämpningsfäreskrift soveltamismääräys 
tillämpningsområde soveltamisala 
timanställd tuntityäntekijä 
timanställning tuntityösuhde 
timavlänad tuntipalkkainen; tuntipaikka- 

lainen 
timlön tuntipalkka 
timstudiestöd tuntiopintotuki 
tjänst virka, toimi, palvelus; palvelu 
tjänstbarhetsintyg lääkärintodistus (toimenhakua 

varten) 
tjänsteavtal työ-, palvelussopimus 
tjänstebalans palvelutase 
tjänstebil virka-auto 
tjänstebostad tyäsuhdeasunto, virka-asunto 
tjänstedräkt ammattipuku 
tjänstefel virkavirhe 
tjänsteförening virkojen yhdistäminen 
tjänstefärrättande,tjf. virkaa hoitava 
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ORDLISTA FÖR TOLKAR 

Kouiuylihallituksen (SÖ) vuonna 1979 jukaisemasta ruotsa-
lais-suomalaisesta tuikkisanastosta on ilmestynyt uusittu 
painos. 

Sanastossa on noin 5700 oikeuslaitoksen, y!eisen vakuu-
tuksen, sairaanhoidon ja työmarkkinoiden termiä. Uuteen sa-
nastoon on lisätty mm. sosiaali- ja sairaanhoitoalan termejä 
ja vanhentunutta sanastoa on poistettu. Sanavalikoirnasta 
vastaa Kouluylihallitus ja termien suomennoksista 
Ruotsinsuomalainen kielilautakunta. 

Ordlista för tolkar on Liber Utbildningsfärlagetin kustanta-
rna, ja sitä myydään kirjakaupoissa. Sanasto rnaksaa noin 74 
kruunua. 

TOLKKUNSKAP 

Kouluylihallitus (SÖ) on julkaissut tulkeille, tuikkikoulutusta 
käyville ja tuikkien palveluja käyttäville käsikirjan Tolkkun-
skap. Se korvaa aikaisemman käsikirjan Tolkningsteknik. 

Käsikirjan pääkohdat ovat 
- Mitätuikkauson? 
- Ammattipätevyys 
- Tuikkauksen etiikka 
- Käytännön tulkkaustekniikka 
- Tuikkauksen teoria 
- Kontaktitulkin työehdot 
- Konferenssituikkaus 

Tolkkunskap-käsikirjan ovat laatineet Eva Bonnard-Sjö-
gren, konferenssituikki ja kääntäjä, Soifrid Söderlind, auktori-
soitu tuikki ja auktorisoitu kääntäjä. Eva Martsalo, auktorisoi-
tu tuikki, ja Leena Almroth Hervada, auktorisoitu tuikki. 

Tolkkunskap on Liber Utbildningsförlagetin kustantama,ja 
sen ohjehinta on 111 kruunua. 
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Vastauksia 
yleisökysymyksiin 

Kysymys: Kumpi monikon gene-
tiivimuoto on parempi: 

markkinoiden val markkinoit- 
ten 
aseiden val aseitten 
radloiden val radioitten 

Vastaus: Monikon 1. genetiivin 
päätteitä -den ja -tten vol yleensä 
vapaasti vaihdella. Molemmat 
monikkomuodot ovat sils olkein. 

Kysymys: Mitä lyhenne KTT:n Kl 
tarkoittaa ja miten se käänne-
tä än? 

Vastaus: KTT:n Kl on lyhennetty 
sanoista kansanterveystyön kun-
tainilitto. Esim.: Tammisaaren 
seudun KTT:n Kl = Ekenäsnej-
dens kommunalförbund för folk-
hälsoarbetet. 

Kysymys: Ovatko voimala ja 
voimalaitos synonyymejä? 

Vastaus: Ovat. Lyhyytensä 
vuoksi voimala on kuitenkin var-
sinkin yleiskielessä suositelta-
vampi. 

Kysymys: Olen nähnyt lehdissä 
ainakin 	seuraavat 	kaksi 
kirjoitusasua: 	Ternobyl 	ja 
Tshernobyl. Kumpi on olkein? 

Vastaus: Suomeksinimi kirjoite-
taan Ternobyl. Aännettäessä 
paino on toisella tavulla. 

Muita "hattupäisellä" s:llä kir-
joitettavia sanoja ovat esimer-
kiksi §ekki (myäs sekki), äeriffi, 
iialaisuus (eräs islamin suunta), 
iialainen, i'iitti, åillinki ja flek-

koslovakia. 

Selvennys 

Koska Kieliviestin vilme nume-
rossa sanalilton koti ja koulu -yh-
distyksen kirjoitusasu jäl valitet-
tavasti painoteknisistä syistä 
epäselväksi, julkaisemme kysy-
myksen ja vastauksen uudes-
taan: 

Kysymys: Olkea kirjoitusasu on 
koti ja koulu -yhdistys. Jos määri-
teosa on sanaliitto tal erillisistä 
sanoista muodostuva ilmaus, 
määriteosan jälkeen tulee väli-
lyönti: 

koti ja koulu -yhdistys 
Riveille jaettaessa yhdysmerkki 
tulee rivin alkuun: 

koti ja koulu 
-yhdistys 
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Tavallisimpien kasviemme siitepälyt ovat tunnettuja atooppisia aller-
geeneja (aineita, jotka aiheuttavat allergisen reaktion). Joka vuosi, 
"heinänuha-aikaan", puhelinneuvonnaltamme kysytään näiden kas-
vien ruotsalaisten nimien suomenkielisiä vastineita. 

Seuraavassa listassa ovat kukinta-aikajärjestyksessä tavallisimmat 
kasvit, joiden siitepöly saattaa aiheuttaa yliherkkyysreaktion: 

hassel pähkinäpensas,-puu 
klibbal tervaleppä 
sälg raita 
asp haapa 
alm jalava 
pors suomyrtti 
poppel poppeli 
maskros voikukka 
björk koivu 
ask saarni 
lönn vaahtera 
spetsgroblad 	 heinäratamo 
gran kuusi 
en kataja 
vårbrodd tuoksusimake 
ek tammi 
raps rapsi 
tall mänty 
ängskavle nurmipuntarpää 
råg ruis 
vete vehnä 
prästkrage päivänkakkara 
ängsvingel nurminata 
baldersbrå saunakukka, peltosauriio 
timotej timotei 
svinmålla jauhosavikka 
lind lehmus 
gråbo pujo 
vass järviruoko 

Lähteet: Bra Böcker Läkar Lexikon 1. 
Otavan värikasvio. Otava 1979 
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KIELIVIESTI 
Ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti 

Toimitus: 
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11727 STOCKHOLM 

Puh. 08-84 94 06 (kb 9-12) 
Postisiirtotili 56 86 64-7 

Hinta: 198640 kr/vsk. 
198740 kr/vsk. 

Lehden aineisto on vapaasti käytettävissä, mutta läh-
teen mainitseminen on toivottavaa. 
Muista ilmoittaa osoitteenmuutoksesta! 

RUOTSINSUOMALAINEN KIELILAUTAKUNTA 
SVERIGEFINSKA SPRÅKNÄMNDEN 

Lundagatari 42, uppg. 5,5 tr, 11727 Stockholm. Puhelin: (08)84 94 06 
ISSN 0280-350X 


