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Kortteli viinaa ja nelikko silakoita 
Helena Suni 

Artikkelin kirjoittaja on Kotimaisten kie/ten tutkim uskes-
kuksen kielitoimiston tutkija. 

Sata vuotta sitten, heinäkuun 16. 
päivänä 1886, vahvistettiin Suo-
messa asetus, jolla uudenaikai-
nen metrijärjestelmä määrättiin 
otettavaksi käyttöön. Sen syrjäyt-
tämä vanha ja nykyihmisen mie-
Iestä mutkikas järjestelmä sisälsi 
useita hauskoja mittojen nimi-
tyksiä. Mittojen moninaisuus ja 
vaihtelevat koot tuntuvat omitui-
silta. Mitat olivat kuitenkin muo-
dostuneet entisajan talouden 
mukaisiksi ja valaisevat sen takia 
mielenkiintoisella tavalla vanho-
ja kauppa- ja verotusoloja, tava-
roiden säilyttämistä ym. kulttuu-
rihistoriallisesti tärkeitä seikkoja. 

Jotkin vanhat mitat ovat sen-
tään säilyneet nykypäiviinkin: to-
ruta vol vielä ostaa ison tai pie-
nen kapan peru noita ja syysmark-
kinoilla vol kuulla puhuttavan si-
lakkanelikosta. Heikkojen jäiden 
aikaan television tietoisku kehot-
taa sananparren avulla kulke-
maan mieluummin virstan vää-
rää kuin vaaksan vaaraa. Mutta 
mitä matkoja ovat virsta ja vaak-
sa, ei liene kaikille enää selvä. 
MllIä mitalla silloin mitataan? 

Ihminen mittana 

lhmisen on ollut pakko usein suh-
teuttaa itseään ympäräivään 
Iuontoon - askel, jalka, kyynärä, 
syli, vaaksa ja tuuma ovat näin 
saaneet siirtyä palvelemaan pi-
tu u s m itto in a. 

Askel ja jalka ovat kuin itses-
tään sopineet pituuden mittayk-
sikäiksi: kävellessä on ollut help-
p0 askelin mitata pellon pituutta 
tai verrata puunrunkoa jalan pi-
tuuteen. Askelen matka on ollut 
tosin hieman epämääräinen: se 
on vaihdellut 50:stä 100 cm:iin. 
Jalka tai jalansija on mittana ni-
mensä mukaisesti ollut jalkate-
rän pituinen. 

Kyynärän eli kyynärön pituus 
on kyynärpään ja keskisormen 
pään väli, noin 60 cm. Kyynär-
keppi, kyynärämitta, kyynäspuu 
oli tärkeä väline, jota on käytetty 
vielä metrijärjestelmän tultua 
käytäntäön. Joissain paikoin vie-
lä 30-luvullakin kauppiaan oh 
osattava laskea kaikki hinnat sekä 
kyynärin että metrein, koska kan-
gas voitiin ostaa myös kyynärmi- 



tan mukaan. 
Vaaksa puolestaan on levitetyn 

kämmenen peukalon ja etusor-
men päiden väli. Murteittain tä-
mä on ollut vähä vaaksa, iso 
vaaksa on ollut peukalonpään ja 
keskisormenpään väli. Vaaksa, 
samoin kuin syli ja kyynärä ovat 
vanhoja omaperäisiä sanoja, jot-
ka palautuvat tuhansien vuosien 
taakse. 

Tuumaon lainattu suomen kie-
leen ruotsin kautta ja on sama sa-
na kuin nykyruotsin peukaloa 
merkitsevä sana tumme. Pituus-
mittana tuuma on kuitenkin peu-
kalon nivel, noin kaksi ja puoli 
cm. Tuuma on aikaisemmin ollut 
monissa maissa käytössä pituus-
mittana, anglosaksisissa maissa 
on vieläkin. Rautakauppaan voi 
Suomessakin mennä ja pyytää 
kolmen tuuman rautanauloja, pi-
tuudeltaan naulat ovat silloin 
noin seitsemän sentin mittaisia. 

Syli on niin ikään mitta, jonka 
käyttövälineet ihmisellä on aina 
mukanaan. Syli on levitettyjen 
käsien väli, sylirnitta. Vanha syli 
oli kolme kyynärää eli 1,78 m, uu-
si syli metrijärjestelmän jälkeen 
kaksi metriä. Nykykielessä mittaa 
merkitessään syli taipuu syli - 
sy/en; muutoin syli - sy/in. 
Sanotaan siis: ostin syhen halko-
ja, mutta sain syhintäyden kukkia. 

Luonnonolot ja elinkeinot 

Vanhat kansanomaiset pituusmi-
tat ovat siis osaksi perustuneet 
ihmisen ruumiinosiin, käsiin ja 
jalkoihin. Edehhisten hisäksi on 
mittana voitu käyttää esimerkiksi 
kärnmensyrjää, sormea, rystyä 
tai munnia, joka mekitsee mur-
teissa nivehtä. Osa pituusmitoista 
on saatu muualta kuin ihmisruu- 

miista. Tällaisia mittoja ovat tie-
tysti ne, joihin ruumiinosien pi-
tuus ej riitä, nimittäin matkojen 
mitat. Ne ovat saattaneet saada 
alkunsa huonnonoloista ja niistä 
johtuvista ehinkeinoista, osaksi 
ne perustuvat myös äänen kuuhu-
vuuteen. 

Elinkeinoihin ovat hiityneet 
mm. pyssynkantarna, ampuma-
hol/i, pyssynkanto, jousenkanto, 
kirvesheitto ja hau/ikonho//i; ää-
neen huutornatka, huutoho//i, 
ryssänhuuto, äänenkuu/urna; ih-
minen itse on mitannut matkaa 
kivenheito//a, kivennakkaarna//a, 
ka/ikkanakkoo//a tai si/mänkanta-
rna//a, si/mäkanno/la ja si/män-
kannattarna/la. 

Variha pituusmitta peninku/ma 
voi hiittyä joko ääneen tai ehinkei-
noihin. Peninku/maan sisältyvä 
penion koiran vanha lajmnimitys. 
Agricola käyttää pituusmittaa pe-
ninkuu/erna. Tämä onkin sanan 
alkuperämnen muoto, joka tunne-
taan myös murteissamme. Siitä 
paljastuu merkityskin: matka, 
jonka päähän penin eli koiran 
haukunta kuuluu. Nykyisin pe-
ninkulma on 10 km, ennen kuusi 
tai lyhyempikmn. Murteissa on 
käytössä myös mitta peninkuor-
rna. Se tarkoittaa matkaa, jonka 
koira jaksaa Ievähtämättä vetää 
kuormaansa. Tähän sisähtyy siis 
muisto koirien käytästä vetoeläi-
men ä. 

Peninkulmaa lyhyempi matka 
on ollut virsta. Virsta on vanha 
slaavihainen Iainasana,joka venä-
jän kielessä on hiittynyt maanvil-
jelyyn: virsta on merkinnyt mat-
kaa, joka aurahla on kynnetty yh-
teen suuntaan. Virstan matka on 
ollut hyvinkin tarkka, mutta vaih-
dehlut eri maissa. Suomessa virs- 



ta on ollut 1069 m, Venäjällä 1066 
m ja Ruotsissa 2672 m. Niinpä 
meillä on puhuttu ruotsinvirstas-
ta eli pitkästävirstasta tal vanhas-
tavirstasta, josta kuvastuu slis 
Ruotsin vallan alka, ja toisaalta 
ryssänvirstasta. Jos matkan pi-
tuus el ole olluttarkkaan tiedossa 
on saatettu sanoa kuljetun su-
denvirsta tal sudenhyppäämä-
virsta, kuten Seitsemän veljeksen 
Juhani sanoo: "Kourusuohon on 
huikea matka, alka suden virsta". 

Muita mittoja 

Pituuden lisäksi on jo vanhastaan 
mitattu pinta-aloja, nesteitä ja 
kuivia alneita, painoa ja kappalel-
ta sekä rahaa. Vanhimmat pinta-
mitat on saatu mittaamalla ris-
tim: on puhuttu ristikyynärästäja 
ristisylistä. Lisäksi on ollut esi-
merkiksi kapanala ja nelikonala. 
Nesteitä on mitattu jumprulla, 
korttelilla, kannulla ja tynnyrillä, 
kuivia alneita nelikolla, karpiolla, 
kielolla, painoa naulalla tal pun-
nalla. Yksittäln, kappaleittain las-
kettavilla tarveaineilla on ollut 
kullakin oma kappalemittansa, ja 
mitta on voitu tuntea erisuuruise-
na eri puolilla maata. Mittaami-
nen oli epätarkkaa, kun oli tar-
peen laskea vain oman talouden 
kulutus - esimerkiksi kuinka 
montaa lehmää voitiln syöttää 
talven yhi. Näln syntylvät heinä-
mitat talvikuorma, kesäkuorma, 
taakka, krinnitai häkki. Lehtikerp-
pujen mittana oli haasia, kaappi 
tal kuhja. Kahojen mitta on ollut 
kassi, koparo tai pan, päreiden 
Iuokka tal kupo. Jotkin mitoista 
ovat saaneet sils nimensä alnes-
ten sälhytystavan mukaan. Kau-
pankäynnin yheistyessä mitatkin 
täsmentylvät, niinpä esimerkiksi 

kiihtelys on merkinnyt täsmäh-
leen 40 oravannahkaa. Toinen 
kappahemitta, joka tuntuu kalk-
kiahla Suomessa ohleen määräh-
tään samanhainen, on tiu, tal mur-
teissa myös tivu, 20 kananmu-
naa. Kyseessä on ahkuaan sama 
sana kuin ruotsin tjugu 'kaksi-
kym me ntä'. 

Edehhä on esitettyvain näyte sh-
tä runsaasta sanastosta, joka ku-
vaa sata vuotta sitten metrijärjes-
tehmän syrjäyttämää vanhaa kan-
sanomaista kuhttuuriperinnettä. 

Kortteli 

Lopuksi kerrottakoon vielä erääs-
tä vanhasta mitasta, korttelista, 
johla on mitattu yhtäähtä pituutta 
ja tihavuutta, toisaahta aikaa. Kort-
teli on sama sana kuin hatinan 
quartius, neljännesjostain mitas-
ta. Se on ollut pituutta mitattaes-
sa nehjännes kyynärästä, nestettä 
mitattaessa neljännes tuopista, 
kuun kierron nehjännes sekä vuo-
sinehjännes. Mm. hevosten kor-
keutta on mitattu korttehihla. Vuo-
den 1786 asetuskokoelmassa on 
tahonpoikaissäädyn anomus, että 
sotapahvelukseen otettavien "he-
voisten korkeuden mitta ahennet-
taislin silhen määrään, kuin enti-
sinä alkoina ollut on, nimittäln 
yhdeksään korttehiin". Lapsi taas 
on ollut kohmen korttehin vanha 
olhessaan yhdeksän kuukauden 
ikälnen. 

Asken mainitussa Seitsemän 
vehjeksen kohtauksessa matka-
tessaan suden virstan päähän 
Kourusuolhe, sadan askeheen 
päähän Impivaarasta, astehi vii-
meisenä Lauri, tahuttaen koiria ja 
kantaen kontissaan seitsemän 
korttelia viinaa - korttehi miestä 
ko hd en. 



Lasten kielenoppimisesta 
Siiri Sahiman-Karisson 

Filosofian tohtori Siiri Sah/man-Karisson edustaa Ruotsin-
suoma/aisessa kjell/au takunnassa Uumajan yliopiston 
suomen kielen laitosta. 

Kaikki äidit ja isät tietävät, että 
lapsi oppil kieltä jäljittelemällä. 
Vain muutaman viikon ikäinen 
lapsi käyttää jo korviaan ja kuun-
telee ääniä. Hän oppii pian tun-
nistamaan äitinsä ja isänsä ja 
rnyös sisarustensa puheen. Lap-
sen kielentuntemus alkaakin juu-
ri tästä varhaisesta kuuntelemi-
sesta. Pian lapsi alkaa myös itse 
tuottaa erilaisia äännähdyksiä. 
Tätä varhaisääntelyä sanotaan 
jokelteluksi. Jokeltelu on jonkin-
laista puheen matkimista. Tark-
kakorvainen äiti saattaa kohta ol-
la erottavinaan lapsen jokeltelus-
ta sanoja muistuttavia äännäh-
dyksiä. Alti ehkä vastaa lapsen jo-
kelteluun, ja lapsi reagoi tähän 
ikään kuin olisi ymmärtänyt äidin 
puheen: näin on tultu slihen lap-
sen kielenkehityksen vaiheeseen, 
jossa lapsi ymmärtää kieltä mut-
ta el vielä itse puhu. Tämän vai-
heen ovat varmaan kaikki van-
hemmat havainneet. Ensimmäi-
nen vaihe kielen omaksumisessa 
on sils kuunte/eminen; toinen 
vaihe on sitten varsinainen puhu-
minen. 

Lapsi oppli hämmästyttävän 
nopeasti kieltä. Jos yrittää seura-
ta lapsen sanaston kasvua ja pi-
tää jonkinlaista päiväkirjaalap-
sen kielen kehittymisestä, huo-
maa varsin pian työn ylivoimai- 

seksi. lkä,jolloin lapsi alkaa muo-
toilla ensimmäisiä sanojaan vaih-
telee suuresti: jotkut lapset saat-
tavat jo kahdeksan kuukauden 
ikäisinä tuottaa yksittäisiä sano-
ja, toisten puheeseen ne ilmesty-
vät vasta puolentoista vuoden 
ikäisinä. Tutkijat ovat melko yksi-
mielisiä siitä, että kysymyksessä 
eivät ole älykkyyserot vaanlap-
sen eri taidot. Esimerkiksi moto-
riset taidot saattavat vaihdella 
muiden taitojen kanssa. Moni äiti 
on varmaan tehnyt sen havain-
non, että aikaisin kävelemään 
pyrkivä lapsi alkaa puhua jonkin 
verran myähemmin, jota vastoin 
aikaisin puheleva lapsi tyytyy is-
tumaan paikoillaan ja seuraa-
maan maailman menoa omasta 
näköpiiristään. 	On 	kuitenkin 
muistettava, että verrattaessa 
lapsia keskenään saattaa ilmetä 
hyvinkin suuria eroja. Vanhem-
pien el tarvitse olla huolissaan 
siitä, että naapurin samanikälnen 
poika jo puhuu ymmärrettävästi, 
kun oma lapsi ej vielä sano sa-
naakaan. Kaikki taidot kypsyvät 
aj alla an. 

Kaksivuotiaana lapsella on 
normaalisti jo niin suuri sanava-
rasto, että sitä on vanhempien 
vaikea kartoittaa. Lastenkielen 
tutkijat väittävätkin, että kaksi-
vuotias lapsi on omaksumalla 



kahden vuoden alkana ympäris-
tänsä kielen selviytynyt työstä, 
jota on pidettäväihmiskunnan 
suurimpana henkisenä suorituk-
sena, suorastaan urotekona. 

Kielentutkijat ovat myös yksi-
mielisiä siitä, että lapsen kuunte-
lukyvyn kehittäminen on erittäin 
tärkeää varhaisvuosina, jolloin 
lapsen kielentuntemus kohentuu 
harppauksenomaisesti. 	Leikki- 
koulun ja peruskoulun opettajat 
tietävät, mitkä lapset ovat koto-
naan saaneet kehittää kuuntelu-
kykyään ja oppineet siten kieltä. 
Liiaksi el voikaan tähdentää sitä 
seikkaa, että lapsille kannattaa lu-
kea satuja, tarinoita, runoja tal 
yleensä mitä hyvänsä tekstiä, 
vaikka raamattua. Lasten kanssa 
tulisi myös laulaa lauluja. Lapsi 
oppii hämmästyttävän nopeasti 
laulujen sanat ja saa sitäkin tietä 
uutta kielitietoa. Tällä tavalla ko-
tona valmennetulla lapsella on 
hyvät mahdollisuudet ja peruse-
dellytykset menestyä koulussa, 
jossa kielentuntemus on kaiken 
opetuksen A ja 0. Kuuntelemaan 
tottunut lapsi omaksuu myös 
opettajansa puheesta tärkeää op-
plainesta, joka saattaa mennä ohi 
korvien sellaiselta lapselta, joka 
el ole tottunut kuuntelemaan pu-
hetta ja luettua tekstiä. 

Koulussa lapset opetetaan lu-
kemaan, vaikka nykyään monet 
osaavat lukea jo kouluun tulles-
saan. Tämä on usein opettajalle-
kin helpotus, sillä silloin hän voi 
eriyttää opetustaan ja auttaa hej-
kompia oppilaita. Lukutaitoisille 
lapsille on nykyään olemassa pal-
jon hyviä kirjoja, jotka opettaja 
vol antaa lasten käteen. EIIei 
opettajan onnistu eriyttää luku-
taitoisten ja lukemaan opettele- 

vien opetusta, vol koko koulun-
käynti ikävystyttää pitemmälle 
ehtineitä. 

Aidinkieli jaetaan eri osa-aluei-
sim, jotka ovat kuunteleminen, 
puhuminen, lukeminen ja kirjoit-
taminen. Lukutaito on sils lapsen 
kielen kehityksessä kolmas tär-
keä vaihe. Lukemisen taito tukee 
tietenkin suuresti kielen tunte-
musta. Taitavilta ja yrnmärtäviltä 
vanhemmilta ja opettajilta lapsi 
vol saada paljon apua kirjojen va-
linnassa ja hyvien lukutottumus-
ten omaksumisessa. Jo varhain 
lapsille olisi hankittava omia kir-
joja ja hyviä hakuteoksia. Alussa 
vanhempien ja opettajien on neu-
vottava lapsia hakuteosten käy-
tässä. Sanastot ja hakuteokset-
han on järjestetty aakkosittain, jo-
ten lasten on jo osattava aakkos-
järjestys siinä vaiheessa kun he 
etsivät näistä teoksista tietoja. 

Neljäs äldinkielen osa-alue on 
kirjoittaminen. Sitä on sanottu 
kielentuntemuksen hierarkkisen 
porrastuksen ylimmäksi asteeksi. 
Onkin tärkeää kytkeä kirjoittami-
sen taito kielentuntemuksen mul-
hin osa-alueisiin. Koulussa ja ko-
tonakin vol kehittää lapsen kirjol-
tustaitoa esirnerkiksi siIlä tavalla, 
että lapselle sanellaan kirjoitus-
tehtäviä ja sitten yhdessä korja-
taan mahdolliset virheet. Joskus 
vol vaihteeksi antaa lapsen sa-
nella vanhemmilleen jotakin so-
pivaa tekstiä. Lapsesta on haus-
kaa olla opettajan roolissa ja tar-
kistaa vanhempiensa tuotosta. 
(Tätä leikkiä ornat lapseni harras-
tivat mielellään ja jopa valitsivat 
erikoisen vaikeaa tieteellistä 
tekstiä koetellakseen vanhem-
piensa kirjoitustaitoa. He poimi-
yat usein otteita Fokus-hakuteok- 



sesta ja lukivat ääneen määritel-
mät. Huomasin pian, että he itse-
kin oppivat paljon uusia asloita.) 

Melkein kaikki lapset, jotka 
ovat oppineet kirjoittamaan, kir-
joittelevat mielellään omia satuja 
ja runoja ja pitävät myös päivä-
kirjaa. Tällöin lapsi ilmentää jo 
sellaista luovuutta, jota pitäisi 
kaikin tavoin rohkaista ja kan-
nustaa. 

Puhuminen on kuitenkin pe-
rustavanlaatuinen kielentuotta-
mismuoto. Se on tärkein viestin-
täkeino ihmisten välillä, ja siksi se 
on tärkeämpi taito kuin varsinai-
nen k;rjoittaminen. Kaiken kielen-
käytän tavoitteena tulisi olla pu-
humisen ja kirjoittamisen moit-
teettomuus. Ja tässä on taas sekä 
vanhemmilla että opettajilla tår-
keä tyäkenttä. Me vanhemmat ja 
opettajat olemme mallinantajina 
lapsilie. Kieienohjailu on sitä hel-
pompaa, mitä paremmin van-
hemmat ja opettajat itse hallitse-
yat äidinkielensä. On siis syytä 
vanhempienkin seurata kielen 
kehitystä lukemalla ahkerasti ja 
seuraamalla vaippaasti oman 
kielensä tämänhetkistä tilaa. 

Mihin tässä kirjoitelmassani 
nyt olkein haluan puuttua? Sydä-
meni asia on täliä hetkellä ruat-
sinsuomalaisten lasten äidinkie-
len omaksuminen. Pidän ensiar-
voisen tärkeänä sitä seikkaa, että 
suomalaislapset sekä kodissaan 
että koulussaan saisivat oppia 
kuuntelemaan, puhumaan, luke-
maan ja kirjoittamaan suomea, 
omaa äidinkieltään. Nämä kielen-
tuntemuksen neljä osa-aluetta 
ovat mielestäni nhln tärkeät, että 
meidän olisi tehtävä kaikkemme, 
että lapset todella oppisivat kie-
lensä. Jos lapsi osaa lukea suju- 

vasti ja kirjoittaa selkeästi ja sa-
noa sanottavansa asia!isesti, hä-
nellä on vallassaan kaikkein tär-
kein tyäväline koulun muita al-
neita varten ja sittemmin koko 
työelämää varten. Lukemisen, 
kirjoittamisen ja puhumisen taito 
ovat ihmisen tärkein pääoma. 
Nämä taidot kuuluvat myös vält-
tämättämien ihmisoikeuksien ka-
tegoriaan. 

Koska asumme ja toimimme 
täällä Ruotsissa, on tietenkin tär-
keää, että lapsemme oppivat hy-
vin myös ruotsin kielen. Halual-
sinkin tässä yhteydessä korostaa, 
että kaksikieiisyydestä on lapsille 
suurta etua. Lastenkielen tutkijat 
ovat nykyään sitä mieltä, että var-
hainen kaksi- tal monikielisyyson 
voimakasja stimuloiva/elävöittä-
vä (kilhottava) tekijä lasten henki-
sessä kehityksessä - ja vielä sh-
loinkin, kun toisen kielen aktilvi-
nen hallinta on saattanut heiken-
tyä vuosien varrella. 

Lapsi, joka saa äidinkielensä 
ohella oppia jotakin toista kieltä, 
rupeaa plan vertahlemaan näitä 
kahta kieltä ja saattaa liokseen 
havaita, että maailma el olekaan 
niin ahdas, kuin miltä se näyttää 
oman äidinkielen horisontista, 
vaan on olemassa ulottuvuuksia, 
jotka avautuvat toisen kielen hel-
jastamina omaan kieleen. Goet-
he on sanonut aikanaan, että ku-
kaan el tunne omaa kheltään, ellei 
hän tunne jotakin toista kieltä. Tå-
må on mielestäni kaksikielisyy-
den parhaita argumentteja. 

Lopuksi muutamia neuvoja 
van hem mlii e. 

Hyvät vanhemmat! Hankkikaa 
lapsillenne hyvää lukemista ja 
keskusteikaa iastenne kanssa kir-
joista, joita he ovat lukeneet! 



Järjestäkää lapsillenne kirjeen-
vaihtotovereita Suomessa asu-
vien tuttavienne ja sukulaistenne 
parista! 

Opastakaa lapsenne kirjastoi-
hin, joista Iöytyy kaikille jotakin 
sopivaa lukemista! 

Tilatkaa lapsillenne jokin sopi- 

va lastenlehti! Lapselle on suuri 
Ho saada postitse itselleen osol-
tettu lehti. Se ios mikä kohentaa 
aivan uskomattomasti lapsen it-
setuntoa. 

Käyttäkää kaikkia vallassanne 
olevia keinoja edistääksenne las-
tenne kielenkehitystä! 

Kirjauutuuksia 
Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tiedotuslehden Kjell-
kellon vuosina 1978-83 ilmestyneet numerot on nytjulkaistu 
kokoomateoksena. Kätevän kirjan lopussa on sana- ja asiaha-
kemisto. Kirja maksaa 80 mk (n. 117kr) ja sen vol tilata Valtion 
painatuskeskuksesta Helsingistä. Tukholmassa sitä myy esi-
merkiksi Suomalainen kirjakauppa, Rörstrandsgatan 10, puh. 
32 33 13 (kb 12-18). 

Professori Göran Karissonin kolmiosaisen Ison ruotsalais-
suomalaisen sanakirjan kolmas osa (5-0) on ilmestynyt. Se 
maksaa Suomalaisessa kirjakaupassa 667 kruunua. 3 000-
sivuinen sarja (1-3), jossa on yhteensä lähes 200 000 haku-
sanaa ja runsaasti fraaseja ja esimerkkejä, maksaa 2 000 
kruunua. 

Nyord i svenskan - från 40-tal till 80-tal käsittää noin 8 000 
ruotsin kiebeen toisen maailmansodan jälkeen tullutta uudis-
sanaa. Kaikki hakusanat on päivätty, ja useimpien merkitys 
sebitetään. Ruotsin kielen uudissanasto on laadittu Ruotsin 
kielilautakunnan sihteeristössä professori Bertil Molden joh-
dolba. Kirjan on julkaissut Esselte Studium, ja se maksaa nom 
300 kruunua. 

Svensk ordbok on yksikiebinen, selittävä sanakirja. Siinä 
määritellään noin 100 000 nykyruotsissa elävää sanaa ja sa-
naliittoa. Svensk ordbok on laadittu Göteborgin kielitieteel-
isen tietojenkäsittelyn laitoksessa (Språkdata) professori 
Sture Allénin johdolba. Teoksessa on 1 400 sivua, ja sen hinta 
on noin 500 kruunua. 



Miksi korkeakoulu ja isovarvas ovat 
yhdyssanoja? 
Esko Koivusalo 

Filosofian maisteri Esko Koivusalo on Kotimaisten kielten 
tutkimuskeskuksen kielitoimiston päällikkö. Hän on rnyös 
Ruotsinsuornalaisen kielilautakunnan varapuheenjohtaja. 

Terveen kiehtajun säilyttänyt 
suomalainen todennäköisesti pi-
tää joutavana kysymystä, miksi 
korkeakoulu ja isovarvas ovat yh-
dyssanoja. Asia on hänelle itses-
tään selvä. Jos kirjoitetaan erik-
seen ja lausutaan kumpaakin sa-
naa painottaen korkea koulu, on 
kyseessä fähinnä korkea kouluta-
lo eikä yliopistoa tarkoittava lai-
tos. Kaksisanainen ilmaus iso 
varvas voi tarkoittaa muutakin 
suurikokoista varvasta kuin ukko- 
varvasta. 	Yhdyssanamaisesti 
painotettuina ja yhteen kirjoitet-
tuina sanoilla korkeakoulu ja iso-
varvas on siis erikoistunut merki-
tys. Miksi tätä pitää jankuttaa? 

Joku englannin kielen kirjoi-
tustapaan ja Iyhyisiin sanoihin 
ihastunut profeetta on keksinyt, 
että suomen yhdyssanat ovat 11j-
an pitkiä. Pitkät sanat vaikeutta-
yat tekstin ymmärtämistä. Tämä 
kuuluu oikein kielellisesti tode-
tun. Liialliseen pituuteen on te-
hoisa lääke: Iyhyempiä sanoja ja 
ennen kaikkea lyhyempää kieltä 
saadaan kirjoittarnalla erilleen 
sellaisia yhdyssanoja, jotka va-
kiintuneesti on kirjoitettu yhteen. 
Pitkät sanat todella vähenevät, 
jos kirjoitetaan korkea koulu eikä 
korkeakoulu, iso varvas eikä iso-
varvas, mutta epäillä sopii, Ii- 

sääntyykö ymmärrettävyys. Jos 
yhdyssanoja ruvetaan pirsto-
maan, menetetään keskeinen kä-
sitteenmuodostuskeino. Yhdys-
sanaisuuden avulla kykenemme 
osoittamaan merkityksen erikois-
tumisen, käsitteen jakautumisen 
alakäsitteiksi. Muutama tuttu esi-
merkki. 

Entisaikaan jalkaväellä oh 
aseena vain kivääri. Kun asetek-
niikka kehittyi ja keksittiin sarja-
tulta ampuva "koneellinen kivää-
ri", kiväärien Iuokka jakaantul 
kahtia, tavallisiin kivääreihin ja 
konekivääreihin. Sitten tull mark-
kinoille kiväärin ja konekiväärin 
välimuoto, joka sal nimen pikaki-
vääni. Nykyisin jalkaväen aseena 
on rynnäkkökivääri. Alkuperäi-
nen kiväärin käsite on jakaantu-
nut useaksi alakäsitteeksi. II-
mauksia sitoo yhteen se, että 
kaikkien loppuosana on sama sa-
na kivääni. Sen tehtävänä on 
osoittaa, että kone-, pika-ja -ryn-
näkkökiväärit kuuluvat samaan 
pääluokkaan. Alkuosat pika, kone 
ja rynnäkkö erottelevat tämän 
pääluokan alakäsitteiksi. 

Tekniikan edistymisestä aiheu-
tunut uusien sanojen tarve on 
tässä kivään/-esimerkissä kuten 
niln monessa muussakin tapauk-
sessa tyydytetty yhdyssanojen 



avulla. Tämä rnerkitsee väistä-
mättä sitä, että ilmaukset pitene-
vät. Ennen puhuimme pelkäs-
tään myymälästä, nykyisin jou-
dumme puhumaan pa/velumyy-
mä/ästä erottaaksemme sen va-
/intamyymälästä. Ennen riitti 
pelkkä kahvi, nyt pitää erottaa 
suodatinkahvi pannukahvista. 
Matkustamiseen tarvittavan Ii-
pun käsite on kulttuurin kehit-
tyessä jakaantunut moneksi ala-
käsitteeksi: on koululaislippuja, 
sarjalippuja, 	kuukausilippuja, 
vuosi/ippuja, seutu/ippuja ja mo-
nia muita. Myös kotiyrnpäristös-
sämme on välinesarjoja, joiden 
jäsenet ovat saaneet erikoisteh-
tävänsä rnukaisen yhdyssanail-
rna u ksen: on tiskirättejä, pö/yrät-
tejä, /attiarättejä, ikkunarättejä 
in e., käsipyyhkeitä, ja/kap yyhkei-
tä, astiapyyhkeitä, saunapyyhkei-
tä ja vieraspyyhkeitä. 

Niinsanotusti 	kehittyessään 
kieli on slis itseasiassa pidenty-
nyt. Tämä käy ilrni, kun tarkaste-
lernme suornen kielen uudissa-
noja. Niistä on peräti noin 80 % 
yhdyssanoja. Johdoksia on rnel-
kein 20 %. Uusien perussanojen 
osuus jää vajaaseen prosenttiin. 
Suhde on sarnantapainen rnyäs 
muissa kielissä. Oikeastaan se 
painottuu vieläkin enernrnän yh-
dyssanoien hyväksi kielissä, jois-
sa sanoja ei voida rnuodostaa 
iohtamalla yhtä kätevästi kuin 
suomen kielessä. 

Kielen arkisissa käyttätilanteis-
sa pitkiä ilmaisuja pyritään eri ta-
voin korvaarnaan lyhyernrnillä. 
Ensinnäkään alna ej ole tarpeen 
käyttää täsrnällistä ilrnausta. Jos 
tiskirätti on puhetilanteessa al-
noa näkyvillä oleva rätti, sitä voi-
daan kutsua pelkästään rätiksi: 

"Anna rätti!" Käytetään sils ylä-
käsitettä rätti tarkan alakäsitteen 
tiskirätti asemesta. Sanotaan va-
rista linnuksi, kun täsmällisyy-
teen ej ole tarpeen pyrkiä. 

Toiseksi sanoja lyhennellään 
etenkin nuorison ja eri arnmattia-
lojen juttelukielessä rnuodosta-
rnalla yhdyssanoista johdoksia: 
ostoskeskuksesta tulee ostari, 
pesäpa//osta pesis, umpisuolesta 
umppari. Samaa keinoa on käyt-
tänyt asiallisempikin kielenparsi, 
kun voima/aitoksesta on tullut 
voima/a, huoltoasemasta huo/ta-
mo, puudutusaineesta puudute 
ja sähkösanomasta sähke. Leh-
distönkin käyttökielessä turvau-
dutaan usein virallisen ilrnauk-
sen asernesta Iyhyernpään sa-
naan: linja-autoa sanotaan bus-
siksi, vuokra-autoa taksiksi ja 
tulo- ja menoarviota budjetiksi. 

Usein mennään niln pitkälle, 
että sanallrnauksen asernesta 
otetaan käyttöän lyhenne. Sota-
väki lyhensi alkanaan konekivää-
rin kk:ksi ja pikakiväärin pk:ksi, ja 
näistä lyhenteistä syntyi itse 
asiassa uusia sanoja, kookoo ja 
peekoo. Sitä rnukaa kuin kielen 
sanat samoin kuin hallinnon en-
laisten yksikälden nimet ovat pi-
dentyneet, on lyhenteiden käyttö 
tuhoisasti Iisääntynyt. Suomenja 
Neuvostoliiton välinen tieteellis-
teknillinen yhteistoirnintakomi-
tea on käyttäkielessä TT-komi-
tea; puhutaan TT-yhteistyöstä, 
TT-matkasta, TT-kokouksista. Ul-
kopuolisille tällaiset lyhenteet 
ovat vaikeaa kieltä, koska tulkinta 
iää tavallisesti arvauksen varaan. 

Vaikka yhdyssanoja yritetään 
jokapäiväisessä puheessa ja 
joukkoviestinnässäkin lyhennel-
lä, on kiistaton tosiasia, että tär- 
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keä osa sanavaroistamme on ja 
tulee olemaan yhdyssanoja. En-
koisalojen täsmällinen kielen-
käyttö perustuu keskeiseltä osin 
yhdyssanoihin, sen piirteen hy-
väksikäyttään, että yhdyssano-
jen avulla pystytään erottele-
rriaan alakäsitteitä. Vaalea tatti 
on mikä tahansa väriltään vaalea 
tatti, vaaleatatti sen sijaan on tat-
tien tietty alalaji. Samoin musta 
terrieri ta rkoittaa m itä ta ha nsa 
väriltään mustaa terrieriä, musta-
terrieri sen sijaan tiettyä palve-
Iuskoirarotua. 

Ovatko yhdyssanat sitten val-
keampia ymmärtää kuin vastaa-
yat sanallitot? Jos ihmisellä ej ole 
ojkeaa mieljkuvaa käsitteestä 
korkeakoulu, hänen ymmärtä-
mjsmahdolljsuuksiaan el yhtään 
lisää se, että korkea ja koulu kir-
joitetaan erjileen. Olennaista on, 
mjtä tjedämme maailmasta, jo-
hon sanatvijttaavat. Hevosenhoi-
to-ohjesääntö on pitkä sana, 
mutta uskon sen olevan helpom-
mjn ymmärrettävissä kuin vies-
tintätiede, joka on lyhyempi. Vje-
lä lyhyempi mutta samalla vaj-
keampi tulkita on käyttökate, kos- 

ka sen merkitystä ej voi päätellä 
yh dysosi sta. 

Yhdyssanan merkjtys saattaa 
olla vieläkjn erikojstuneempi 
kuin tässä mainjtsemanj esjmer-
kit osoittavat. Ajateltakoon vaik-
ka yhdyssanoja koiranleuka ja 
Iehmänkäännös. Nijden erikojs-
tunut kuvallinen merkitys on tun-
nettava, jotta ne voisi ymmärtää. 
Meille el olisi mitään apua sellai-
sesta kielen näennäisestä lyhen-
tämisestä, että kirjoittaisimme 
koiran leuka ja Iehmän käännös. 

Sen, joka el ymmärrä yhdyssa-
nojen asemaa kielessä, ej pitälsi 
antaa ohjejta njjden kirjoitusta-
vasta. Olisitietysti herkullista,jos 
kielenhuoltajat joutuisjvat teke-
mään tässä asiassa täydellisen 
lehmänkäännäksen - tal kuten 
lyhentäjän kielellä sanottaisjin 
"joutuisivat tekemään täydellj-
sen lehmän käännäksen", mutta 
tämä tapahtuma ej ole näköpliris-
sä. Suomea äjdinkjelenään puhu-
va ymmärtää luontalsestj, että ta-
lonpoika on isäntä eikä pojka ja 
että vanha isäntä on iältään van-
ha isäntä, vanhaisäntätaas eläke-
vaari, isännän isä. 

le 



Fackterm ja PS-gruppen 

Fackterm 
Syksyllä 1985 perustivat Suomen 
työnantajien ja työntekijöiden 
keskusliitot 	työmarkkinoiden 
ruotsin kielen lautakunnan, joka 
sai nimekseen FackTerm. Kukin 
järjestö valitsee lautakuntaan yh-
den jäsenen ja varajäsenen. 

FackTerm-lautakunnan tehtä-
vä on antaa neuvoja ruotsinkie-
listen työmarkkinatermien käy-
tössä, antaa suosituksia,julkaista 
sanastoja ja järjestää koulutusta 
ammattijärjestöjen ruotsinkieh-
sille tiedottajille ja kääntäjille. 

Lisäksi FackTerm seuraa ruot-
sin kehitystä työmarkkinoilla ja 
ammattijärjestöissä ja edistää ak-
tiivisesti sellaisen ruatsin kielen 
käyttöä, joka ei eroa turhaan ruot-
sinruotsalaisesta kielenkäytösta. 

PS-gruppen 
Suomessa on perustettu eläke-ja 
sosiaalivakuutusalan yhdysryh-
mä (PS-gruppen), joka pyrkii pa-
rantamaan kääntäjien tietoja ja 
Iuomaan yhtenäistä terminologi-
aa. Ryhmän jäsenet ovat enim-
mäkseen kääntäjiä, jotka toimivat 
lakisääteisen eläke- ja sosiaaliva- 
kuutusjärjestelmän 	palveluk- 
sessa. 

Yhdysryhmän tehtävänä on 
mm. laatia sanastoja ja järjes-
tää koulutuspäiviä. Alalla on 
tarvetta mm. suomalaisruotsa-
laisesta ja ruotsinruotsalais-
suomenruotsalaisesta sanastos-
ta. Toinen ajankohtainen hanke 
olisi työkyvyttömyyseläkeasioita 
käännettäessä tarpeeflinen suo-
malaisruotsalainen ääketieteelli-
nen sanasto. Koulutuspäivillä 
esitellään lähinnä eri eläke- ja so- 

Toimintansa aikana lautakunta 
on jo laatinut muutaman sanas-
ton ja pitänyt kolme seminaaria. 
Puheenjohtaja on Mona Hemmer 
(Akava), varapuheenjohtaja Ulla-
Stina Olander (Suomen Työnan-
tajain Keskusliitto, STK) ja sih-
teeri Bertel Stenius (Suomen 
Ammatti Iiittojen Keskusjärjestö, 
SAK). Muut jäsenet ovat Birgit 
Poppius (Liiketyönantajain Kes-
kusliitto, LTK), Björn Stenberg 
(Suomen Teknisten Toimihenki-
löjärjestöjen Keskusliitto, STTK), 
Yrsa Gröne-Houmo (Toimihen-
kilö- ja Virkamiesjärjestöjen Kes-
kusliitto, TVK, Viveca Peltonen 
(Kunnallinen Sopimusvaltuus-
kunta, KSV) ja RaIf Gustafs-
son (Valtion Työmarkkinalaitos, 
VTM L). 

siaalivakuutuselimiä ja niiden toi-
min ta a 

Eläke- ja sosiaalivakuutusryh-
män toimintaa suunnittelemaan 
asetettiin seuraava työvalio-
kunta: 

Gunnel Grön qvist (Eläketurva-
keskus), kokoonkutsuja, Sunna 
Vennström (Eläketurvakeskus), 
sihteeri, ja Marianne Tervonen 
(Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto), 
vakuutussanaston asiantuntija. 
Yhteyshenkilöt ovat Gretel An-
dersson (Sampo-yhtiät), yksityi-
set työeläkkeet, Anita Pehrsson 
(Kunnallinen eläkelaitos), yleiset 
työeläkkeet, Brita Tudeer ( Kan-
saneläkelaitos), kansan- ja saira-
useläkkeet, ja ln ger Sandström 
(Tukholman Iäänin yleinen va-
kuutuskassa), Ruotsin sosiaaliva-
kuutus. 
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Lautakunnan 
käännössuosituksia 

avidentifiera 

behörig h etsko rt 
dagbarnvårdare 
flykting 

asylsökande flykting 
kvotflykting 
S p0 nta nflykti n g 

flykti n gfä rI ägg n ing 
flykti n g m otta g ni fl g 
flyktingsamordnare 
fåmansföretag 
följsamhet 
följsamhetsgaranti 
följsamhetsklausul 
förnyelsefond 
Nämnden för statliga 

färnyelsefon der 
halvklass 
halvkiasslektiofi, -timme 
kam psport 
kam ps po rtskl u bb 
kampsportsvåld 
lägenhetsdaghem 
lässamtal 
samtalsöppnare 
sa fl fil fl g sf ö rb in del se 
statlig arbetsgivare 
statsepidemiolog 
textlösa läromedel 
vertikal klass 
vertikal skola 
värdesäkrad 
åldersintegrerad undervisnifig  

poistaa tunnisteet, tehdä 
tunn i stam atto m a ks 1 

valtuuskortti 
perhepäivähoitaja 
pakolainen 

tu rya pa i kka pa ko lai n en 
kiintiäpakolainefl 
spontaanipakolainen 

pakolaisten majoituskeskus 
pakolaisvastaanotto 
pakolaisasiain järjestäjä 
harvainvaltayhtiö 
sidonta, kytkentä 
sid on nais u u sta ku u 
sid on nais uusi au se ke 
uudistusrahasto 
Valtion uudistusrahastolauta- 

kunta 
puoliluokka 
puoliluokan tunti 
kamppailu-urheilu 
kamppailu-urheilukerho 
kamppailu-urheiluväkivalta 
huoneistopäiväkoti 
luetun pohdinta 
keskustelun avaus, avausrepliikki 
totuussitoumus 
valtiotyönantaja 
valtioflepidemiologi 
tekstitön oppimateriaali 
yhdysluokka 
vertikaalikoulu 
arvonsa säilyttävä 
yhdysopetus 

13 



Tyämarkkinasanoja 

tjänsteresetil lägg 
tjä nstestä Ile 
tjänstetid 

tjänstetidsklass, ttk 
tjä nstetillsättn ing 

tjänsteutövn ing 
tjänsteväg 
tjänsteår 
tjänstgöra 

tjänstgöringsbetyg 

tjänstgöring sfri 
tjänstgöringsintyg 
tjänstgöring s rapport 
tjänstgöringsskyldig het 
tjänstgöringszon 
tjänstledig het 
tjänstledighetstillägg 
toleransgräns 
tolka 
tolkavnämare 
tolkförmedling 
tolkning 
tolkningsföreträdare 
tolkning störeträde 
tolkningstvist 
toikservice 
top po rg an i sati on 
totaldamm 
tota lexposition 
tota entreprenad 
toxiskt eksem 
traktamente 
traktamente vid dubbel- 

bosättn ing 
transfereringsinkomst 
tredje man 
trend  

virkamatkalisä 
toimi-, työpaikka 
1. virka-aika, työaika 2. palvelus-, 

virassaoloaika, toimikausi 
virka-aikaluokka 
virkaan asettaminen, viran 

täyttäminen 
viranhoito 
virkatie 
virka-, palvelusvuosi 
hoitaa virkaa, olla toimessa 

(virassa, työssä, palveluk- 
sessa), toimia, palvella 

(arvosanallinen) työ-, palveluto- 
distus 

palveluksesta vapaa 
työ-, palvelutodistus 
työssäoloraportti 
vi ra nto im itu sve Ivo Il is U LIS 

virantoimitusalue 
virkavapaus, -vapaa 
virkavapauslisä 
Sieto ra ja 
tulkita; tulkata 
tulkinkäyttäjä 
tulkinvälitys 
tulkinta; tulkkaus 
tulkintaetuoikeuden haltija 
tulkintaetuoikeus 
tulkintakiista, -ruta 
tulkkipalvelu 
katto-o rg an isa ati o 
ko ko nais p öl y 
kokonaisaltistus 
kokonaisurakka, -urakointi 
toksinen ekseema 
päiväraha 
kaksiasuntoisuuspäiväraha 

siirtotulo 
kolmas henkilö 
kehityssuunta 

14 



trepartskongress 
trepartsöverenskommelse 
treskiftsarbete 
trevare 
trivselfärmån 
trolöshet mot huvudman 

t ru st 
tryckfallssjuka 
t rycki uftsa p pa rat 
trygga nde lag 
trygg hetsavtal 
trygghetsförsäkring vid arbets- 

skada, TFA 
trygghetsfärsäkring vid yrkes- 

skada, TFY 
trygghetskonvention 
trygg hetslagarna 
Trygghetsnämnden 
Trygg hetsrådet 
träarbetande industri 
träffa ett avtal 
träindustri 
trävaruindustri 
tröskdammlunga 
tröskelvärde 
tung industri 

tu rI i sta 
turlistetid 
turordn ing 

tvingande lag 
tvist 
tvåhandsmanövrering 
tvångsförflyttn ing 
tvångsmedel 
tvångspermittering 
tvångstyrt arbete 
tvångsåtgärd 
tvåskiftsa rbete 
tvärfacklig 
typbesiktn ing 
typgodkännande 
tyst bolag 
tystnadsplikt 
tå skydd 

kolmikantakokous, -kongressi 
ko lm i ka nta so pi m u s 
kolmivuorotyö 
tunnusteluehdotus 
virkistysetuus 
päämiehen luottamuksen 

pettäminen 
trusti 
sukeltajantauti 
pa in ei lm a h en g itys la ite 
eläketurvalaki 
turvasopimus 
turvavakuutus työvahingon 

varalta 
turvavakuutus ammattivamman 

varalta 
sosi a al itu rvaso pi m u s 
tu rvala it 
Turvalautakunta 
Turvaneuvosto 
puutyöteollisuus 
sopia, tehdä sopimus 
p u uteo Il is u u s 
puutavarateollisuus 
homepölykeuhko 
kynnysarvo 
raskas teollisuus, raskasteolli-

suus 

(työ)vuorolista, -taulu 
vuorolista-aika 
vuorojärjestys (esim. irtisano-

mi sen) 
ehdoton, absoluuttinen laki 
ruta, kiista, erimielisyys 
kaksi nkäsi n käyttö 
pakkosiirto 
pakkokeino 
pakkoloma(utus) 
pakkotahtinen tyä 
pakkotoimi 
kaksivuorotyä 
ammattiliittojen välinen 
tyyppita rkastus 
tyyppihyväksyntä 
äänetön yhtiä 
vaitiolovelvollisuus 
varvassuojus 
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Vastauksia yleisökysymyksiin 

Kysymys: Mikä ero on välialkaisen ja tilapäisen kunnallisen viranhal-
tijan välillä ja miten nämä sanat ruotsinnetaan? 

Vastaus: Suomessa kunnallinen viranhaltija on: 1) vakinainen, 2) 
vällaikainen tai 3) tilapäinen viranhaltija. 

Vakinainen viranhaltija (ordinarie tjänsteinnehavare) ote-
taan palvelukseen yleensä ennakolta määräämättömäksi 
ajaksi. 

Väliaikaisia viranhaltijoita (temporär innehavare av tjänst) 
ovat viransijaiset (vikarie), avoimen viran hoitajat (hand-
havare av vakant tjänst) ja koeaikaiset viranhaltijat (tjäns-
teinnehavare på prövotid). Viransijainen ja avoimen viran 
hoitaja otetaan palvelukseen määräajaksi tai toistaiseksi, 
kuitenkin enintään siihen saakka, kun vakinainen viranhal-
tija aloittaa virantoimituksen. Koeaikainen viranhaltija ote-
taan palvelukseen koeajaksi. 

Tilapäinen viranhaltija (tillfällig tjänsteinnehavare) ote-
taan palvelukseen joko määräajaksi tai määrätehtävään, 
kuitenkin kerrallaan enintään kyseisen talousarviovuoden 
Ioppuun saakka. 

Kysymys: Miten Sri Lankasta muodostetaan adjektiivi? 

Vastaus: Kaksiosaisista ulkomaisista paikannimistä muodostetaan 
kansallisuutta ilmaiseva adjektiivi tai substantiivi kirjoitta-
malla yhdysosat yhteen ja liittämällä loppuun lainen-
johdin. Johdos kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella. 

Sri Lanka 	 srilankalainen 

Muita kaksiosaisia paikannimiä: 

Costa Rica 	 costaricalainen 
Päiväntasaajan Guinea 	päiväntasaajanguinea- 

lainen 
San Marino 	 sanmarinolainen 
Sierra Leone 	 sierraleonelainen 

Saman mallin mukaan muodostetaan yhdysviivallisesta 

'ni 



paikannimestä kansallisuutta ilmaiseva adjektiivi tai subs-
tantiivi: 

Etelä-Afrikka 
Län si-Samoa 
Pohjois-Korea 
Sa ud i-Ara b ja 
Uusi-Guinea 
Uusi-Seelanti 

eteläafrikkalainen 
länsisamoalainen 
pohjoiskorealainen 
saudi a ra b ia a in en 
uusiguinealainen 
uusiseelantilainen (myäs 

uusseelantilainen) 

Kysymys: Mitkä ovat seuraavien kvinno-alkuisten yhdyssanojen 
suomenkieliset vastineet: kvinnomisshandel, kvinnohus, 
kvinnojour, kvinnokamp, kvinnorörelse, kvinnoklubb, 
kvinnoförening ja kvinnoförbund? 

Vastaus: kvinnoförbund 
kvinnoförening 
kvinnohus 
kvinnojour 
kvinnokamp 
kvi n n ok 1 u bb 
kv in nom is sh andel 
kvinnorörelse 

fl a i ste fl i itto 
naistenyhdistys 
naistentalo 
naistenpäivystys 
naisasiataistelu 
naisjärjestö 
naisen pahoinpitely 
naisasialiike 

RUOTSALAIS-SUOMALAINEN 
KOU LUSANASTO 
- noin 2 000 ruotsalaista, pääasiassa perus- ja lukiokoulun 

termiä suomenkielisine vastinesuosituksineen 

- suomalais-ruotsalainen hakemisto 

- ruotsalais-suomalainen lyhenneluettelo 

- lukiokoulun linjat, niiden haarat ja muunnelmat käännös-
suosituksineen 

Sanaston voi tilata maksamalla 57,50 kr (50 kr + 7,50 kr posti-
maksuja) Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan postisiirtotilille 
nr 56 86 64-7. 
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Kielip os ti 
PÄÄTOIMITTAJA TUOMO TUOMI 

JULKAISIJA KOTIMAISTEN KIELTEN TUTKIMUSKESKUS 
KUSTANTAJA VALTION PAINATUSKESKUS 

Kicliposti on uusi aikakauslchti. Vuodcn 1987 alusta lähtien se 
i]mestyy ne1ji kcrtaa vuodessa. Julkaisijana on Konmaisten 

kielten tutkinniskcskus ja taustayhteisöini eri yliopistojen suonicn 
ja sen sukukielten sekä pohjoisnkusen filologian laitoksia sekä alan 
tieteellisiä scuroja. 

Kieliposti kertoo suornen ja sen sukukielten kiyttöön, tutki-
muksecn ja opetukseen liittyvistä asioista uudella, tuoreella 

tavalla. Sen tarkoitukscna on herät0ii e1iväi knnnostusta kicien en 
ilrniöitä kohtaan. Lchti pynkn olemaan ajankohtainen ja kantaaot-
tava sekä cdistimäin yhteistyötä ja keskustelua cri tutkimusyksi-
köiden, opettajien, tutkijoiden, tonnittajien, tiedottaj ien ja kaik-
kicn kieliasioista kunnostuneidcn ihniistcn kesken. Sen palstat ovat 
avoinna myös erijvillc kisityksille. 

Kielipostin sisältöön kuuluu niuun iinuassa kic1entutkinus-
hankkciden, -suuntausten, -metodien ja -tulosten esittclvji, 

arviointej a julkaisuista ja tutkimushankkeista, lyhvitä populaariar-
tikkcicita kicicsfii, kulttuuri-ja tiedepoluttisia kirjoituksia sekä kir-
j allisuuskatsauksia. 

N ytenumcrossaon min. prof. Asko Parpolan artikkeli 
"Usko snrtiä vuoriaja luja tahto vie Lipi kiven. Ornat asenteet 

tutkijan avuksi", fil, kand. Johanna Laakson kirjoitus suomen 
lähisukukiciten ATK-niuotoisista kiclenaincksista ja niihin liitty-
vistä tutkiniushankkcista. Ensi vuodcn alussa lllnestyy fil. maist. 
Raimo Jussilan artikkeli" Perustutkimus - stuknafuuliako?", 
Lontoon yhopiston suomen ja sukukielten laitoksen esittcly sekä 
prof. Alpo Räisäsen kuvaus kielitoimiston ensinimäiscstä hoita-
jasta Hannes Teposta. Lisäksi lehdessä on alan ajankohtaisia kuulu-
misia, tietoja ilinestynccstä kirjallisuudcsta ja käynnissä olevista 
tutkimuksista. 

Säästötilaukscn vuosikcrtahinta vuodcksi 1987 on 70 markkaa. 
Vuodcn määräaikaistilaukscn hinta vuodeksi 1987 on 80 markkaa. 

W.  



Hyvät Kieliviestin lukijat 

Pahoittelemme kovasti, että monet lukijamme saivat joulu-
kuussa virheellisesti nidotun Kieliviestin. Painoteknillisistä 
syistä viime Kieliviestin kappaleista tavattoman moni oli vial-
linen. Kieliviestin tilaajan et tietenkään tarvitse tyytyä vialli-
seen lehteen, vaan lähetämme pyydettäessä oitis uuden kap-
paleen. Vialhista Kieliviestiä el tarvitse palauttaa. 

* * * 

Meille on tullut muutamia tilillepanokortteja, joissa el ole 
maksajan nimeä eikä osoitetta. Emme slis tiedä, kuka on 
maksanut Kieliviestin tai koulusanaston, emmekä pysty toi-
mittamaan tilausta, emme myöskään palauttamaan maksua. 
Muistakaa slis merkitä tihillepanokorttiin nimenne ja osoit-
teenne selvästi. Ilmoittakaa meille alna, kun tilauksenne ej 
jostain syystä toimi. 

* * * 

Toivomme, että ulkomaihla asuvat tilaajamme elvät maksaisi 
tilausmaksua postislirtotihihlemme pankin välityksehlä. Jou-
dumme nimittäln sihloin maksamaan 15 kruunun vähitysmak-
sun, ja tämä on kohtuuttoman suuri osa tilausmaksusta. 

* * * 

Muistakaa ilmoittaa osoitteenmuutoksesta! 
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Kl ELI VI ESTI 
Ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti 

Toimitus: 
Sverige finska språknämnden 
Lundagatan 42, uppg. 5, 5 tr 
11727 STOCKHOLM 

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

Hinta: 198740 kr/vsk. 

Lehden aineisto on vapaasti käytettävissä, mutta läh-
teen mainitseminen on toivottavaa. 
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