
1WiIeIJi, 
1/1990 

Sisä 1 lys 
Ilmeitä äidinkielen kasvoilla, Maijaliisa Jokinen 	 s.3 
Kelpaako ruotsinsuomi? Paula Ehrnebo .......... 	 s.9 
Ja sokerina pohjafla, Jyrki Kalliokoski ............. 	 s.12 
VieIä haavasanoista, Margaretha Terner ........ 	 s.16 
Luunmurtumasanoja, Margaretha Terner........ 	 s.17 
Kortfattat om innehållet ..................................... 	 s.20 



TM= 33. 

UJ 



Ilmeitä äldinkielen kasvoilla 
Maijaliisa Jokinen 

Fil, kand. Maijaliisa Jokinen on suomen kielen 
pohjoismainen Iehtori Upsalan yliopistossa. 

On jo aikaa siitä, jolloin kielenhuol-
tajat antoivat yksivakaisia, motivol-
mattomiakin vastauksia kysymyk-
sim, miten minkin erityisjuonteen tai 
muun kauneuspilkun piti kielen-
käyttömme yleisilmeeseen asettu-
man. Nykylset opastajat ovat vol-
fleet olla sallivampiakin kuin ns. 
suuri yleisö. Esko Koivusalo mainit-
see tästä Matti Sadeniemen muis-
tosanoissa(Kieliposti3/1989). Näyt-
tääpä hän uskovan kehityksen jat-
kuvankin varsin familiaareissa tun-
nelmissa. Hänen arvionsa mukaan 
vuoden 2000 yleisöä pahentavat 
samat ongelmat kuin nykyistä: kieli-
toimistollevalitetaantuolloinkin, että 
televisiossa sanotaan montaa ja 
sontaa, vaikka pitälsi sanoa monta 
ja Iantaa. Hän Iupaa kielitoimiston 
vastaavan: on se niin väärin... (Hel-
singin Sanomat 13.8.1989.) 

Minä tarkkailin kielenkäytön joi-
takin erityispiirteitä Hallstaham-
marissa yläasteen ja lukion kotikie-
len opettajien kanssa lokakuun alus-
sa. Tämä artikkeli pohjautuu siellä 
esittämlini pohdintoihin. 

Määrän ja laadun ongelma 
Sananlaskuviisaus tietää kertoa, 
että "Kjell köyhäll rahhaa" tai "Kellä 
kjell kerkeä, niin sillä on asiat sel-
keät" tai "Kiel on pien kappale, mut 
paljo saap aikaa". Nämä ja monet 
muut osoittavat, että kysymys kie-
len merkityksestä el ole alkuun- 

kaan akateeminen, niin kuin joskus 
norsunluutorneissamme kuvitte-
lemme. Sen merkitys koetaan ta-
vallisesti kantapään kautta. 

Sen sijaan kysymys kielenkäy-
tön sopivasta määrästä on hiukan 
ongelmallinen suomalaisessa kult-
tuurissa. Lipevässä kielenkäytössä 
on aina nähty jotakin veijarimaista, 
epäluotettavaa, kevytkenkäistä. 
Kansan suussa asia on ilmaistu 
näin: "Kiel laulua ko Viltika kukko", 
"Kjell liukas ku kiimajäniksellä", "Kläli 
pellaa ninko Klarlini äitivainaan 
kutu". Näissä sanomuksissa on ilmi-
se lvä pejoratlivinen, nenänvartta pit-
km katseleva sävy. Kukko, klimal-
nen jänis tai kuttu elvät mitenkään 
ole kunnioitusta herättäviä eläimiä. 

Siirtolaisuus, joka antaa uuden-
laisen näkökulman hyvin monlin 
asioihin, antaa uuden näkökulman 
myös kieleen. Enemmän kuin määrä 
alkaa askarruttaa laatu. Siirtolaisten 
keskuudessa korostuvat helposti 
näkemykset oman kielimuodon 
"huonoudesta" tai"hyvyydestä" 
naapurin tai kollegan tai oppilaiden 
käyttämän variantin rinnalla. Tämä 
on tietysti osa siirtolaisuuden yleis-
täkin problematiikkaa. Mallit ja 
samastuskohteet ovat eriäviä, yh-
teydet entiseen kotimaahan ja sen 
kielenkäyttöön satunnaisia, enem-
mistökieli hallitsee jokapäiväistä 
elämää ja ns. asiantu ntijatkin voivat 
olla keskenään eri mieltä. Jotkut 
korostavat suomensuomalaisten 
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normien hallinnan välttämättömyyt-
tä;jotkut ajattelevat vähän kuin K.A. 
Gottlund aikoinaan: "Minä ainoas-
taan asetan yhen lain: kirjuta niln 
kuin puhutaan! ja puhu niin kuin 
hoastetaan!" 

Eikä"hyvältä" ja "huonolla" kie-
IeIlä ole suinkaan tarkoitettu vain 
erilaisia varieteetteja tai rekisterei-
tä, vaan nämä määreet ovat joskus 
kohdistuneet myös koko kansan 
kieleen, niin kuin suomenkin osalta 
hyvin tiedämme. Pelättlinhän eräil-
lätahoilla vielä Snellmanin aikoihin, 
että koko kulttuurielämä romahtaa 
oppimattomimman kansanosan 
henkisentason mukaiseksi, ios suo-
men kie!estä yritetään tehdä myös 
sivistyksen kie. Ej se tuntunut 
soveltuvan herrasväen keskus-
telukieleksikään. Täällä Pohjantäh-
den alla -teoksessa sanoo paroni 
pappilan Ellenhlte: "Rouvahan the-
tää että ios käyttäisin ympäristöni 
kieltä, nhin en voisi keskustehla rou-
van kanssa." 

Jotain näistävanhoista asenteis-
ta tuntuu viriävän eloon vielä nyt-
kin, kun puhutaan siirtolaisten kie-
lestä. Shirtolaiset ios ketkä thetävät, 
kuinka kieli on osa ihmistä, osa 
omaa persoonallisuutta - se ahnoa 
oikea isänmaa, niin kuin runohlliat 
sanovat. Kun kieltämme ruvetaan 
luonnehtimaan "hyväksi" tai "huo-
noksi", tuntuu melkein siltä, että 
samalla annetaan lausuntoja koko 
ihmisyydestämme. Siitä johtuu 
tämän aiheen suunnaton arkuus - 
historiallisten rasitteiden lisäksi. 

Kun tällaisia hyvän ja huonon 
laatumääreitä kuitenkin varsin ylel-
sesti käytetään, on syytä miettiä, 
mihin ne perustuvat. Kun selvittää 
itselleen nilden takana plilevät ar- 

voarvostelmat, normit ja kriteerit, 
vol ehkä paremmin erottaa myös 
sen, millaisilla väitteillä on iskuvoi-
maa ja mitkä ovat koiranpommeja. 

Kielellisetnormitovatvälstämät-
tä sidoksissa shihen, mikä on kulloi-
nenkin käsitys kielestä ja kielen 
funktioista. Nämä käsitykset saat-
tavat erotatoisistaan enemmän kuin 
arkiajaftelussamme huomaamme-
kaan. Käytännön koulutyössä niin 
kuin monella muullakin elämän 
alaHa korostuu kielen kommunika-
thivinen puoli. Opettajalla on mieles-
sään viestivyys, kun hän kirjoittaa 
paperin laitaan "Sekavaa!", 'Huom. 
sanajärjestys!"tai "Olkeinkirjoitus!". 
Kommu nikaatio-onge mista vol olla 
kysymys vielä shlloinkin, kun oppi-
laan sanavahinta on omiaan johta-
maan harhatulkintoihin. "Opettaja 
rahasti luokkamme" ei ilmaise sitä 
mitä piti: "Opettaja antoi luokalle 
(matka)rahat." Kun sen sijaan joku 
kirjoittaa mieluummin plääkät kuin 
kengät tai mieluummin sitata kuin 
istua, kysymyksessä vol olla tietol-
nen leikki sanojen vivahtehlla. Ve-
nätälnen oppinut Mihahl Bathin on 
puhunut sanojen takana olevista 
näkymäftömhstä sanoista, siitä mi-
ten ilmaukset aina ovat vastauksia 
johonkin, osa loputontadialogia. Ne 
elvät synny tyhjästä, elvät ole itse-
riittoisha, vaan laahaavat mukanaan 
koko sosiaalis-ideologistatajuntaa. 
Siitä on kysymys myös slanghn 
käytössä tai kielten tietoisessa 
sekoittamisessa. Joskus tuntuukin 
shltä, että vahva tieto salamerkityk-
sistä, vivahteista, vaihtoehdoista ja 
laahuksista on pettämättömin hy-
vän kielhtaidon merkki. Mutta kom-
munikaatio el onnhstu, ellei vastaan-
ottajan kompetenssi ole suurin pur- 
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tein samallatasolla. Muuten nyans-
sit menevät harakoUle. (On myös 
syytä huomata, miten laahuksia syn-
tyy koko ajan lisää. Suomalaisissa 
lehdissä on täflä hetkellä mikä ta-
hansa ilmiÖ"huomattava mediata-
pahtuma". Ilmauksen rankka ironia 
paljastuu vain sille, joka muistaa, 
että presidentti Koivisto muotoili näin 
onnettomasti näkemyksensä Sal-
man Rushdien tappotuomiosta.) 

Koska kieli on näln ratkaisevalla 
tavalla tilannesidonnaista (ja laa-
hussidonnaista), on vaikea päästä 
mihinkään vivahteikkaampaan 
hyvän kielen määritelmään kuin 
tähän vanhaan hyvään: hyvä kieli 
on sitä, mikä kulloisessakin titan-
teessatäyttääviestinnälliset, esteet-
tiset, heuristiset ym. tehtävänsä. En 
tilanteissa enilainen kieli on "hyvää". 

NeIjä pulma-aluetta 
M inua 011 Hatlstahammarin esityk-
sessä pyydetty lähinnä tarkas-
telemaan kirjoitetun kielen piirteitä - 
sellaisia, joiden varassa joitakin 
laatumääreitäkin voitaisiln antaa. 
Poimin havaintomaterlaalia sekä 
suomensuomalaisista että ruotsin-
suomalaisista julkaisuista - olipa 
joukossa myös pätkä Petroskoin 
suomea. Päädyin muodostamaan 
neljä tarkastelukategoriaa, vaikka 
havainnoitavaa olisi toki ollut kosol-
tI nilden ulkopuolellakin. 

A. Oikeinkirjoitus 
Olkeinkirjoituksen virheitä pidetään 
tavallisesti banaaleina ja myös 
helpoimmin korjattavina. Normit 
ovat vaklintuneet ja käsikirjoja on 
kaikkien saatavilla. Suomensuoma- 

laisen kirjallisuuden, kulttuurilehdis-
tön ja johtavan sanomalehdistön 
palstat kertovat huolekkaasta toi-
mitustyöstä. (Joissakin uusissa kir-
joissa on kyllä käsittämätön määrä 
painovirheitä.) Pienten Iehtien ja 
esim. erilaisten harrastuslehtien ti-
lanne on toinen. Jotkut jutut ovat 
kirjavanaan virheitä - samalla tie-
tysti muitakin kuin oikeinkirjoitusvir-
heitä. Ruotsinsuomalainen lehdistö 
ja kirjallisuus luokittuu tässä autta-
matta nälden harrastuslehtien ka-
tegoriaan, eikä puutteita ehkä voi 
edes ihmetellä: harrastajavoimin 
täällä erilaisia julkaisuja usein teh-
däänkin. Häiritsevämpää minusta 
on, kun pitkälle koulutettujenkin 
kielenkäyttäjien teksteissä - mikäli 
he ylipäänsä uskaltavat kirjoittaa 
suomeksi - vilisee sellaisia kirjoitus-
asuja kuin psyykke, ekonoomi, 
hierarkinen, hierarkkia, kolleegajne. 
Tällainen horjunta ei mitenkään puo-
lusta paikkaansa edes minään ruot-
sinsuomena; pulmallinen Upsala! 
Uppsala -vaihtelu voi olla eri asia. 

Hiukan hämmentävää on sekin, 
että ruotsinsuomalaiseen kaunokir-
jallisuuteen pääsee sellaisia nimia-
suja kuin Lingvist ja Bergi. (Ehkä 
tämä silti on sopiva vastaveto ruot-
salaiselte lehdistölle, joka el juuri 
koskaan vaivaudu ottamaan suo-
malaisten nimien kirjoitusasusta 
selvää, vaan Määttänenkin saa olla 
Mätänän ... ) 

B. Paperikieli 
Toinen ongelmakenttäon virastovi-
nuksen tartunta-aluetta. Epäluuloi-
nen kansa on jo kauan ajatellut, 
ettei esim. pollittisen tal taloudelli-
sen vallankäytön kieli alna olekaan 
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tarkoitettu ymmärrettäväksi. Päät-
täjät verhoutuvat erilaisten passii-
vien taakse, asioista vain on sää-
detty, pääte (ty, määrätty, ja tekijät 
pysyvät siististi piilossa. Puhumat-
takaan aluttomina ja loputtomina 
kiemurtavista lauserakenteista ja 
attribuuttikasautumista, jollaisia löy-
simme jopa Aidinkieien opettajien 
lilton julkaisusta Virkkeestä. Pahin 
pöhötys levittäiksen kuitenkin jul-
kishallinnon kielessä ja lakikieles-
sä. Ennenkin olen esitelmissäni 
maininnut Oulun perinteikkään 
normaalilyseon, jonka nimi nyky-
suomessa kuuluu Oulun yliopiston 
kasvatustieteiden tiedekunnan 
opettajankou!utuslaitoksen harjoit-
telukoulun lukio. 

Tunnettua on, että sama tauti 
pesli muissakin kielissä. Catharina 
GrOnbaum kirjoitti Dagens Nyhete-
rissä (8.10.89) muovikielestä, joka 
on levinnyt kaikkiln kansankerrok-
sim. Hänen mukaansa nykyinen 
maanviljelijä vol todeta: "Det var 
positivt att regnet kom så tidigt." 
Päiväkodin hoitaja vol sanoa toisel-
le: "Hur ordnade du matsituationen 
på bara en personal?" 

Ruotsinsuomalaisen lehdistön 
saama tartunta vaikutti silmissäm-
me paikoin senlaatuiselta, että 
aloimme epäillä kysymyksessä 
olevan käännöskielen. Ehkä artik-
keleja kirjoitetaan ensin ruotsiksi ja 
sitten häthätää suomennetaan. 
Ruotsinsuomalaisen lehdistön pals-
toilla nimittäin suoritetaan kirjoitta-
mista, ollaan tietoisia, kutsutaan 
mielihyvällä, vedetäänjohtopäätök-
siä, esitetään kysymyksiä, ollaan 
pakotettuja jne. jne. Samoin siellä 
kerrotaan, että kansainvälisesti ver-
raten Ruotsin Iainsäädännöllinen  

suojeluvalvonta on huippuluokkaa, 
kun tarkoitetaan tasokasta työsuo-
jelua. Sen silmissä (vai korvissa-
ko?) mikä tahansa ilmiö kasvaa hä-
lyttävästi, asloilla on suuret mitta-
suhteet, olosuhteissa tapahtuu 
positiivista kehitystä jne. Ruotsin-
suomalaisen lehtikielen fraasittun-
tuvat yiipäänsä tulevan osittain 
ruotsin taholta, osittain suomensuo-
malaisesta polkumyynnistä. Odo-
tan vain, milloin Suomessa riehuvat 
viiveet ja avoimmuudet löytävät 
tiensä tänne. (Kuten muistanette, 
edellisessä kangertaa astevaihtelu, 
onpa sanan merkityskin hieman 
hämärä, ja jälkimmäisessä tarvit-
taisiin Setälän vanhaa ohjetta hiu-
kan lavennettuna: kuten el sydä-
meen el avoimuuteenkaan mahdu 
kahta ämmää... Virheen alheuttaja-
na on tietysti komparatiivijohtoinen 
malli: parempi - paremmuus). 

C,. Eri rekisterit 
Vielä visaisempia ovat tapaukset, 
joissa on kysymys eri rekisterien 
sekoittumisesta, esim. slangin tal 
murteen käytöstä vaikkapa asia-
proosassa. Nämäongelmatlankea-
yat useintyyliopin alueelle, samalla 
myös makuasiolden kilstellylle 
alueelle. Muistan, kuinka tunnettu 
tyyliniekka Timo Tiusanen sanoi 
aikoinaan: "Tyylirikko on olkea sana 
väärässä paikassa." Mikään sana 
el sinänsä vol olla väärä tal olkea - 
kysymys on kontekstista. Tiusanen 
jatkol samaan menoon, että tyylirik-
ko vol olla keskeinen tyylikeino. 
Jonkin ilmauksen yflättävyydessä 
vol piillä sen teho - el sellaisia valin-
toja pidä arastella. Ongelman ydin 
lienee juuri siinä, pystyykö kirjoitta-
ja tietoiseen valintaan val sattuuko 
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hänelle "fiba". Kun ison aikakaus-
lehden toimittaja otsikoi juttunsa 
Oulun urpaani syke (Suomen Ku-
valehti 3/1 989), hän luottaa silhen, 
että lukijat tajuavat kovaan klusiiliin 
kätkeytyvän ironian, eivätkä luule 
hänen junttimaisuuttaan syyllisty-
vän kirjoitusvirheeseen. Tietoisesta 
valinnasta el ole kysymys silloin, 
kun oppilaani kirjoittavat: "Laitok-
sessamme vieraili iso porukka 
tiedemiehiä." Porukka-sana säräh-
tää korvaan arkisuuttaan, koska 
tavoitteena on ollut neutraali asia-
tyyli. Sen sijaan kun Rosa Liksom 
kirjoittaa: "Akat pyyristelivät ku kku-
laIla", hän ilmaisee sitä mitä ha-
luaakin: pohjoistatodellisuutta poh-
joisin sanoin. 

D. Ruotsinsuomen 
erityisluonne 
Kolme edellä käseltyä pulma-aluet-
ta ovat yhteisiä suomensuomelle ja 
ruotsinsuomelle. Neljänneksi ha-
vaintokategoriaksi otin erityiset 
ruotsinsuomalaisuudet - mikäli ne 
niitä ovat. Jarmo Lainio toteaa 
vältöskirjassaan Spoken Finnish in 
Urban Sweden (1989), ettel alna-
kaan puhekieleen ole kehittynyt 
erityistä ruotsinsuomalaista normis-
toa - tal korkeintaan kehitys on 
oraalla. Kirjakieleen ilmeisesti vielä 
vähemmän. Koska kattavia ruot-
sinsuomen kuvauksia el toistaisek-
si ole, havainnointi ja keskustelu 
tuntuu yhä jatkuvan suureksi osak-
si intuition ja subjektiivisten koke-
musten varassa. Nilhin minäkin 
pohjaan. 

Intuitlivisia kuvia ruotsinsuomen 
erikoislaadusta on paljon. 0111 
Jalosen Hotelli eläville -romaanin 

Kalervo toteaa ravintolatuttavuu-
desta: "Tyttö puhul suomea sillä 
tavoin kuin Ruotsissa kauan asu-
neet puhuvat." Hän ei kommentol, 
mitä tuo siIä tavoin sisältää, mutta 
arkielämästä tiedämme, että kan-
nanotot ovat usel fl negatlivisvärit-
teisiä. Kysymykset sekakielisyydes-
tä, puolikielisyydestä ja kielen 
köyhtymisestä ovat askarruttaneet 
tämänkin lehden kirjoittajia ja luki-
joita - ja vielä enemmän nälden 
sanojen affektilviset, soslaalisesti 
leimaavat saattomielteet. Luettuani 
melkoisen määrän ruotsinsuoma-
laista kirjallisuutta, käsikirjoituksia, 
lehtiproosaa sekä koululaisten ja 
opiskelijoiden tuotoksia, voin vain 
todeta, että huolenaiheet ovat to-
dellisia - el ehkä niinkään siksi, että 
teksteissä on monenlaisia virheitä 
ja normipoikkeamia suomensuo-
meen nähden, vaan yksinkertaisesti 
siksi, että ruotsinsuomen yhteys 
kielenulkoiseen todellisuuteen - jos 
semmoista ylipäänsä on - tuntuu 
joskus roikkuvan ilmajuurienvaras-
sa. Koetan seuraavassa täsmen-
tää. 

Sekakielisyydet eivät yleensä 
vaikeuta viestintää kaksikielisessä 
ympäristössä, yksikielisessä kyllä-
km, niln kuin esim. ruotsinsuoma-
laiset nuoret ovat saaneet Suomen-
matkoillaan karvaasti tuta. Ruotsin-
suomatainen kaunokirjallisuuskin 
kuvaa joitakin tällaisia tapauksia, 
esim. Martta Matinlompolo romaa-
nissaan Ken tietäis huomisen, jos-
sa muuan nuori tyttö toteaa: "Juu, 
kyllä minä osaan taalata, mutta kun 
kaikki nauraa, jos minä taalaan..." 
Kaksikielisessä ympäristössä kiel-
ten sekoittaminen käy vitsistäkin, 
kuten monesti on todettu. 
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Puolikielisyys-käsite on saanut 
niin raskaan laahuksen peräänsä, 
ettel slihen tee mieli kajota ollen-
kaan. Se, mitä sillä on jo skustarkoi-
tettu, voidaan epäilemättä ilmaista 
vivahteikkaammin. 1 lmaisuköyhyys, 
jonkinlainen tynkäkieli, on yksi 
ominaisuus, joka joskus on luettu 
sen piiriin, mutta kielellinen köy-
hyys on tietysti yhtä suhteellista kuin 
aineellinenkin. Siitä vol sanoa jota-
kin vain vertailujen jälkeen. Onpa 
ruotsinsuomen sanaston ajateltu 
runsastuneenkin esim. uudismuo-
dosteiden ansiosta. (Lainio, Kieli-
viesti 2/1988.) Mihin kielimuotoon 
verrattu na? 

Vielä vaikeampi on päästä kä-
siksi sellaisiin kielen tasoihin, joilla 
merkitykset syntyvät, liukuvat ja 
muuntuvat. Ja kuitenkin, niln kuin 
alkupuolella totesin, sanojentakai-
sen todellisuuden tuntemus on osa 
hyvää kielitaitoa. Se on samalla 
tietämystä kulttuurista. Esko Koivu-
salo on maininnut esim. Raamatun 
kertomusten tuntemisen olennaise-
na suomalaisen kielitaidon osana. 
"Puolikielinen on se, joka el tiedä, 
mitä tarkoittaa Juudaksen suudel-
rna, kolrnekyrnrnentä hopearahaa, 
temppe!in ha rjalle jouturninen, maan 
suolana o!eminen, hiekalle raken-
faminen, leiviskänsä hoitaminen, 
vaatteensa repäiserninen, ensim-
rnäisten tulerninen viirneiseksi ja 
Barabbaan irtipäästärninen." (Leh-
distö ja kirjallisuus. Snellman-insti-
tuutin B-sarja 15.1989.) Nämä 
samoin kuin monet kirjallisuudesta 
tal agraarisen e?ämänmuodon 
piiristä yleiskieleen slirtyneet ilmauk-
set lienevät lahden täflä puolen ka-
dottaneet syvyysulottuvuutensa 
vielä pahemmmn kuin Suomessa. 

Kulttuurilaahus on ilmiselvästi 
revennyt esimerkiksi silloin, kun 
virsikirjasta etsitään Eino Leinon 
runoa Om muistatko vielä sen virren, 
niin kuin eräässä ruotsinsuomalai-
sessa romaanissa tapahtuu. Enkä 
mainitsetätä siksi, etteikö kirjailijoil-
le saisi sattua virheitä. Flaubertin 
sanotaan sekoittaneen moneen 
kertaan Madame Bovaryn silmien 
värin ja William Golding on havaittu 
heikoksi tysilkan tiedoissaan: Kär-
pästen herrassa tehdään tulta liki-
näköisen Possun miinuslaseilla. 
Nämä - mikäli ovat tosia - ovat kul-
tenkin eritasonkömmähdyksiäkuin 
se, että maallman luterilaisimpaan 
kansaan kuuluva kirjoittaja sotkee 
virsikirjansa ja tunnetuimman ni-
noilijansa tekstit, eikä kukaan rea-
gol, el kustantaja, el tekstin tarkas-
taja, eivät lukijat. 

Oireellista mielestäni oh, että kun 
tarkastehin opettajien kanssateksti-
näytteitä mitä erilaisimmista lähteis-
tä, he luuhivat ruotsinsuomalaista 
romaanikatkelmaa pilamukaelmak-
si. Arvio el suinkaan johtunut kieli-
virheistä, joita niltäkin tekstissä 011 
(mm. koululaismainen panenee-
potentlaali), vaan siitä, että tekstin 
sanavalinta 011 niln läpikotaisin vän-
töntä ja tuttua. Konstailu konstailun 
vuoksi on tietysti yhtä kartettavaa, 
mutta kun esim. hautajaiskuvauk-
sessa ensin astutaan haudan reu-
nalle, katsellaan hetki arkkua, ko-
hotetaan katse syvän surun täyttä-
mun sllrnlln, puhutaan ääni väräh-
täen Illkutuksesta, saatetaan viimei-
se/le matkalle ikuiseen uneen nuk-
kunutta, nhln parodmnen vaikutelma 
on läheUä, vaikka missään yksityi-
sessä sanassa el ole mitään vikaa. 
Osittain kysymys on tietysti myös 
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kielenkäytön muuttuneista konven-
tioista. Nykyproosa on opettanut 
meidät odottamaan tradition murta-
mista, ei sen vahvistamista. EdeiH-
seen verrattuna esim. Hannu Sala-
man novelli Hautajaiseton kuin en 
planeetalla kirjoitettu. 

Nisut ja ohdakkeet 
Kokonaisuudessaan tekstien tar-
kastelu jälleen kerran havainnollisti 
meille, kuinka kieli on ympäristönsä 
tuote, muuntuva ja elävä organis-
mi, joka on riippuvainen kasvuym- 

päristöstään ja ravinnostaan. Se el 
elä missä tahansa oloissa eikä mil-
lä tahansa appeella. Varoituksen 
sanoina vol muistaa, mitä Ritva 
Paananen ja Sirkka Rautoja totesi-
yat artikkelissaan Kielitiedettä Ou-
lussa: "Ainakin toistaiseksi on sel-
vittämättä, ovatko labiilius ja va-
riaation sieto kielikuoleman esi-
merkkejä vai edellytyksiä." (Kieli-
posti 3/1988.) Sama se, kumpia. 
Kohtalokkaita molemmat. Nisupel-
lon ohdakkeet on nähtävä, nisut 
myös, ios haluamme ruotsinsuo-
men elävän. 

Kelpaako ruotsinsuomi? 
Paula Ehrnebo 

Maijalilsa Jokinen selostaa artikke-
lissaan niitä havantoja, joita hän on 
tehnyt eräistä kielenkäytön erityis-
piirteistä. Hän on kieltämättä olkeas-
sa siinä, että ruotsinsuomi el aina 
yllä suomensuomen tasolle ja että 
useimmiten liikutaan intuitioiden 
varassa, kun puhutaan ruotsinsuo-
men ilmaisuvarojen köyhyydestäja 
latteudesta. Oikeinkirjoitukseen oh-
si eittämättä kiinnitettävä paljon 
enemmän huomiota. Sitä koskevia 
neuvoja on sitä paitsi helppo saada 
Ruotsissakin. 

Ruotsinsuomea on alettu tutkia 
vasta viime vuosina ja kestänee 
muutaman vuoden ennen kuin tut-
kimustu losten perusteella voidaan 
tehdä luotettavia johtopäätöksiä. 

Minäkin Ilikun intuitiolden varas-
sa, mutta mielestäni MaijalilsaJoki-
nen suhtautuu turhan kielteisesti 
ruotsinsuomeen. Opetustarkoituk-
sessa on tietenkin relevanttia ver-
rataerilaisiatekstejätoislinsa, mutta 
niiden pohjalta on vaikea tehdä 
laajoja yleistyksiä. Meidän on syytä 
pitää mielessämme, että useimmil-
la ruotsinsuomalaisil?a el ole Ruot-
sissa asuessaan ollut aikaa eikä 
mahdollisuuksia kehittää suomen 
kieltään - niin valitettavaa kuin se 
onkin. Olen viime vuosinatavannut 
paljon ruotsinsuoma?aisia eri puolil-
la maata ja eri yhteyksissä ja toden-
nut, että kiinnostus omaa kieltä 
kohtaan on jatkuvasti kasvamassa. 
Se on minusta myönteinen seikka. 
Meidän on kaikin tavoin yritettävä 
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kannustaa ruotsinsuomalaisia, kun 
he haluavat kirjoittaa ja puhua 
suomea. Emme saa tukahduttaa 
heidän yrittämishaluaan. 

Ruotsinsuomalaisten on jo aina-
kin parikymmentä vuotta annettu 
ymmärtää, että heidän kielensä on 
ilmaisuvaroiltaan köyhää ja puut-
teellista. En tiedä tarkkaan, mihin 
tämä käsitys alunperin pohjautui. 
Sen paikkansapitävyyttä el minun 
tietääkseni todistettu mitenkään, 
vaan oli pitkälti kyse subjektiivisista 
kokemuksista ja miehipiteistä. Mut-
ta käsitys ehää yhä edehleenkin 
varsin sitkeästi. En vain ymmärrä, 
miksi keskustehun ja arvostelun 
täytyy aina Iähteä virheistä ja puut-
teista. Mielestäni ohisi alka yrittää 
Iöytää uusia, hieman myönteisem-
piä näkökulmia. Kukaan ej voi kiel-
tää, että virheitä ja puutteita on, 
mutta minusta voitaislin ottaa oppia 
esimerkiksi lääketieteestä. Ej sai-
rauksiakaan paranneta pelkästään 
oireiden poistamisehla, vaan on 
saatava selvihle perussyy ja aloitet-
tava parantaminen siitä. 

Olen aikaisemminkin esittänyt 
arvelun, että näiden käsitysten 
syntyä voitaisiin mahdohhisesti osit-
tain etsiä 60-luvun lopussa ja 70-
luvun ahussajulkaistuista kehnoista 
suomennoksista. Sitä ennen suo-
menkiehisiä tekstejä oU julkaistu 
varsin vähän ja kun käännökset 
sitten äkkiä alkoivat yleistyä, niitä 
alettiin pitää tyypihhisinä ruotsinsuo-
men esimerkkeinä. 

Jää arvailuksi, miten vanhat 
esitteet ovat vaikuttaneet, mutta 
varmaa on, että tuohon aikaan moni 
ruotsinsuomalainen kirjaimellisesti 
joutui kääntäjäksi, joskus jopa vas-
toin tahtoaan. Tarkoitus oli epälle- 

mättä useimmiten vilpitön. Ej vain 
tiedetty, mitä kääntäjältätai muulta 
suomenkiehisten avuksi palkattaval-
ta pitäisi vaatia. Ej ohlut kääntämi-
sen perinteitä eikä koulutusta. Ej 
myöskään ohlut sanoja kuvaamaan 
kaikkia käsitteitä eikä paikkaa, jos-
ta kysyä neuvoja. On täysin selvää, 
että tekstin koko kiehi kärsii, ios kir-
joittaja joutuu keskittämään kaiken 
voimansa yksittäisiin sanoihin. 

Olen monesti pohtinut, ohiko 
ruotsinsuomesta syntyneen käsityk-
sen taustahla myös hiven alemmuu-
dentunnetta. Uskallettiinko ojkein 
luottaa siihen, että Ruotsin yhteis-
kuntaa kuvaava käännöslaina 011 
kunnon suomea? Eihän Suomessa 
sanottu nhln! Myös Suomen puolel-
la on suhtauduttu varsin nuivasti 
täkäläisiin yrityksiin. On annettu 
ruotsinsuomalaisentuntea, ettei hän 
enää osaa suomea, on puhuttu 
puohikiehisyydestä. Koska ruotsin-
suomalainen on usein muutenkin 
tuntenut itsensä muita huonommak-
si, on ohlut Iuonnolhista, että hän on 
uskonut kiehensäkin ohevan - paitsi 
huonompaa kuin ruotsi - myös 
huonompaa kuin Suomessa asu-
vien suomi, oikea suomi. 

Suomensuomahainen ej sekoita 
puheeseensa yhtä paljon vieras-
kiehisiä sanoja kuin ruotsinsuoma-
lainen. Eipä tietenkään, kun hän 
elää yksikiehisessä ympäristössä. 
Ej kuitenkaan tarvitse mennä pi-
demmähle kuin slangiin ja eri am-
mattikieliin, niin jopa näkyy selvä 
vieraiden kielten, nykyään hähinnä 
englannin, vaikutus. 

Suomensuomahaiset, ja osa 
ruotsinsuomahaisistakin, ovat sitä 
mieltä, ettei Ruotsin yhteiskuntaa 
kuvaavia sanoja pitäisi kääntää 

10 	KidiwisJi 111990 



ruotsista sanasanaisesti, vaan pi-
tälsi käyttää enemmän Suomen 
vastineita. Helpommin sanottu kuin 
tehty. Monet toimittajat ym. pysty-
nevätkin tähän, mutta useimpien 
ruotsinsuomalaisten on lähes 
mahdotonta seurata nhln tarkkaan 
Suomen yhteiskunnan ja suomen 
kielen kehitystä, että he tietävät, 
mitä nimityksiä kaikista uusista 
ilmiÖistä käytetään. Valitettavasti 
käsitteeteivät myöskään läheskään 
aina vastaa toisiaan täysin. Siksi 
meidän ruotsinsuomalaisten on 
järkevää suomentaa ruotsalaiset 
käsitteet suhteellisen tarkasti, kos-
ka useimmat kielenkäyttäjät pää-
tyvät itsekin samaan ratkaisuun. 
Silloin voidaan odottaa käsitteen 
nimityksen myös vakiintuvan. Suo-
meen, kuten kaikkiin muihinkin kie-
lim, otetaan jatkuvasti käännöslai-
noja ja siinä el sinänsä ole mitään 
pahaa. Mielestäni me ruotsinsuo-
malaiset voimme olJa ylpeitä, kun 
olemme osaltamme saamassa al-
kaan uutta sanastoa. 

Koska ruotsinsuomessa näin 
ollen on osittain oma sanasto, sitä 
voidaan monessa suhteessa verra-
ta suomenruotsiin. Jos suomen-
suomalainen ei aina heti ymmärrä 
ruotsinsuomalaisen sanoja, nhin on 
riikinruotsalaisenkin joskus vaikea 
ymmärtää suomenruotsia, jos 
asiayhteydestä el käy ilmi, mistä on 
puhe. Esimerkiksi voidaan mainita 
förs kottsinnehållning'ennakonpidä-
tys' ja skyddsväg 'suojatie'. Ym-
märtämisvaikeuksia el siis aiheuta 
itse kieli. Mahdollisen kielellisen yh-
tenälstämisen pitälsi alkaa jo sh-
bin, kun asiat ovat suunnitteluvai-
heessa. Jos lainlaatijat ym. eivät 
käytä samoista asiolsta samoja ni- 

mityksiä Ruotsissa ja Suomessa, 
emme vol vaatha sitätavalbisilta kie-
lenkäyttäjiltäkään. 

Puhe on kertatuotos ja viestin 
perillemenoon vaikuttavat itse kie-
len lisäksi monet muut seikat. Pu-
heesta huomaa helposti myös ruot-
sin mahdollisen vaikutuksen, esam. 
äänteiden muuttumisen, ruotsin 
mukaisen intonaation jne. Tietysti 
huomio kohdistuu helposti myös 
outoihin sanoihin. 

Kirjoitetusta kielestä on helpom-
pi tehdä havaintoja kuin puhekie-
lestä. Sanastolla on tietysti tärkeä 
sija slinäkin, mutta ruotsin kielen 
vaikutus tuntuu hyvmn helposti myös 
lauseenrakenteissa. Sanajärjestys 
ja prepositloiden suomentaminen 
sijamuodoilla saattavat koitua koh-
tabokkaiksi jopa viestivyyden kan-
nalta. 

Sanajärjestys on yksi nhistä sei-
koista, joihin ruotsinsuomalaisten 
phtäisi kiinnittää paljon enemmän 
huomiota. Olemme aina saaneet 
oppia, että suomen kielen sanajär-
jestys on vapaa. Tätä sääntöä el 
kuitenkaan saa soveltaa kirjaimeUi-
sesti, sillä el ole suinkaan samante-
kevää, mihin järjestykseen sanoja 
sirottelee. Ajatuksen pääsisäDön 
kannalta on usein yhdentekevää, 
onko sanajärjestys suora val kään-
teinen ajan, paikan yms. määrit-
teen jäljessä, mutta merkitys on 
harvoin ainoa seikka, johon lukija 
kiinnittää huomiota. Kirjoittaja on 
itse usein sokea omalle tekstilleen 
ja siksi onkin hyvä antaa joskus 
jonkuntoisen bukeatekstiään. Teks-
ti paranee kielellisesti ja kirjoittaja 
saa samalla selville, onko hän 
sanonut sanottavansa riittävän seJ-
västi. 
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On täysin ymmärrettävää, että 
ruotsin lauseenrakennemallit tart-
tuvat ruotsinkielisessä ympäristös-
säelävän suomalaisenkieleen, ellei 
hän ole kaiken aikaa tekemisissä 
suomenkielisten mallien kanssa. 
Harvalla on valitettavasti mahdoili-
suuksia ja energiaa seurata sekä 
suomen että ruotsin kielen kehitys-
tä, ellei se jotenkin kuulu työtehtä-
viin. Jos tiedämme, minkälaiset 
vaarat meitä vaanivat, ja ios yritäm-
me välttää nhitä, voimme luottaa 
kielemme säilymiseen. 

Minusta ruotsinsuomalaisten ei 
suinkaan pidä masentua eikä luo-
vuttaa. Sanasanaisen suomenta-
misen tuloksina syntyneet ruotsa-
laiset lauseenrakenteet ovat häm-
mästyttävän usein samoja, joita 
vastaan Suomessa on taisteltu jo 
vuosikymmeniä ja joita vastaan 
taistellaan osittain vieläkin. Ruot- 

sinsuomalaisten on hyvä muistaa, 
ettei kaikki Suomessatuotettuteks-
tikään ole kielellisesti aivan erin-
omaista. 

Puutteistaja virheistä puhuttaes-
sa on muistettava, että Ruotsissa 
kirjoitetaan paljon hyvää suomea. 
Puhumme kulttuuriautonomiastaja 
olemme perustamassa omaa kou-
lua. Kielellä on kaikessa tässä erit-
täin keskeinen asema. Meidän on 
yhdessä pyrittävä kehittämään 
ruotsinsuomea, niin että se todella 
kelpaa käytettäväksi kaikissa mah-
dollisissa asiayhteyksissä. Ruotsin-
suomalaisilla järjestöillä on tässä 
mielestäni tärkeä vastuu. Ne voivat 
vaikuttaa jäsenhinsä ja siten näiden 
kieleen. Suurin vastuu on tietysti 
ruotsinsuomalaisilla itsellään. Suo-
situksista ja ehdotuksista ei ole 
paljon hyötyä, ellei kukaan noudata 
nhitä. 

Ja sokerina pohjalla. 
Rinnastuskonjunktio virkkeen alussa 
Jyrki Kalliokoski 

Fil. toht. Jyrki Kalliokoski on Helsingin yliopiston suomen 
kielen laitoksen assistenttL Hänen erikoisalojaan ovat teksti-
analyysija kaunokirjallisuuden kielen tutkimus. Hänen 
kevääl!ä 1989 ilmestynyt vältöskirjansa käsittelee j.-sanaa ja 
rinnasfusta. 

Äidinkielen oppitunneilla 60- ja 70-
luvulla sain jostakin syystä sen 
käsityksen, ettei uutta virkettä sopi-
nut aloittaa rinnastuskonjunktioilla 
ja, mutta, taitai si/lä. Niinpä olenkin 

yleensä yritellyt nhitä tuossa ase-
massa välttää. Hiljalleen kehittyi 
sellainen tuntemus, että näillä kon-
junktioilla alkava virke olisi jotenkin 
mahtipontinen tai osoitteleva. 
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Kuitenkin esimerkiksijavirkkeen 
alussa on jo vanhassa kirjasuomes-
savaklintunutkielen keino. Vanhan 
testamentin jakeenalkuisetja-sanat 
ovat perälsin hepreankielisestä 
alkutekstistä; hepreassavirkkeenal-
kuinen konjunktio yhdistyi kertovas-
sa tekstissä tavallisesti verbin 
menneen ajan muotoon. Nykysuo-
messa virkkeenalku men ja esiintyy 
melko taajaan, el kuitenkaan missä 
tahansa tekstissä. Seuraavassa 
esittelenja-konjunktion käyttöä kir-
joitetussa nykysuomessa. 

Puheessa konjunktiollla on 
monenlaisia tehtäviä. NiiIlä osoite-
taan puheena olevien asloiden vä-
lisiä yhteyksiä (syy- ja aikasuhteita 
ym.), puheenvuoron osien yhteen-
kuuluvuutta ja vuoron jatkumista ja 
siitä luopumista (ks. Kalliokoski 
1989). Puhutaankin usein tekstiä 
annostelevista diskurssipartikke-
leista tal diskurssin merkitsemises-
tä, joita siis on muitakin kuin perin-
teisen kieliopin konjunktioiksi luo-
kittelemat Umaukset (ks. esim. 
Hakulinen 1989). 

Ja-konjunktio vol esiintyä vuo-
ron alussa, sisällä tai lopussa. 
Puheenaiheen jatkumista osoitta-
via vuoronloppuisia konjunktioita ja 
muita diskurssipartikkeleita on 
nimitetty jatkeiksi (Suojanen 1985). 
Aina tosin vuoronloppuista ja-sa-
naa el ole mahdollista tulkita puhu-
jan jatkamisaikeita osoittavaksi. 

Kirjoitetussa kielessä konjunk-
tiota el vol sijoittaa virkkeen bp-
puun. Jotkut kirjoittajat osoittavat 
muuten mahdollisesti epäselväksi 
jäävän puheenaiheen jatkumista 
nhln, että kytkevät ja-sanalla kaksi 
eri asiayhteyksiin liittyvää ja lause-
rakenteiltaan kovinkin erilaistateks- 

tikokonaisuutta. Seuraavat esimer-
kit ovat sanomalehtiuutisista: 

Sabomen 011 PLO:nturvallisuus-
päällikkö, ja hän sal surmansa 
viime maanantain pommiräjäh-
dyksessä. (Lauseopmn arkiston 
kokoelmat 95301 14.) 

Tämänvuotiset Vanhan musii-
kin pälvät pidetään 5. - 10.2. ja 
nhlhin sisältyy kaikkiaan vilsi 
konserttia. (Lauseopinarkiston 
kokoelmat 95301 384.) 

Javirkkeen alussa vol toimia merk-
kinä kirjoittajan näkökulman muut-
tumisesta, esim. romaanin kertoja 
saattaa siirtyä kuvaamaan henki-
lön mentaalista tilaa kesken tämän 
fyysisen toiminnan kuvauksen. 
Virkkeenalkuinenja sopli tällaiseen 
kerronnan saumakohtaan. 

Nälhin aikoihin cli maisteri Rau-
nioUa vakavampi naissuhde. 
Hän toivol siitä koituvan muu-
toksen suhteessaan elämään-
km. Mutta virran viemä el vol 
arvostella rantaoksien Iujuutta. 
Suhde särkyl. "Niinsanottu pet-
tymys", mietti Raunio entistä 
epäilevämpänä, katkerampa-
na. Sitten tull isän kuolema. 
Hän sal haltuunsa pienen omal-
suuden ja teki äkiHisen, omitul-
sen päätöksen. Hän oli tullut 
silhen vakaumukseen, ettel 
hänen sielunsa vol enempää 
sietää viljeltyä maaperää mo-
nien vuosien kärsimyksen, 
vaivan varjoja, ettel hän vol 
sieuä hengittää. 

Ja sihnä hän nyt 011 kiven kobos-
sa, kylvyssä - tuijotellen tuntu-
rien sineen ja sivellen sormil-
laan kallion lämmintä pmntaa. 
Ja hänen oli eninomaisen hyvä 
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ofla. (Pentti Haanpää, Noitaym-
pyrä.) 

Ja voi myös osoittaa näkökul-
man muulosta silloin, kun kirjoittaja 
ryhtyy tarkastelemaan kuvaamaan-
sa ilmiötä yleisesti yksityiskohtien 
sijasta tal arviolmaan laajemmin jo 
selostamlaan asiantiloja. Seuraava 
kappale on Ateneuminlaidemuseon 
korjaustöitä käsittelevästä artik-
kelista. 

Rapistuessaan kulissi jousti ja 
venyl. Ateneum pysyi inspiroi-
vana, hieman hupsunataiteen 
kotipesänä. Ja taiteen jumala-
tar varjeli taloaan. Sen seinät 
halkeilivat mutta eivät romah-
taneet, eikä yhtään tulipaloa 
syttynyt sadan vuoden aikana. 
(HS kuukausiliite 22, 1987.) 

Puhutuissakertomuksissaja sit(ten) 
aloittaa usein uuden episodin. Tut-
tuja kehotuksia puheenaiheesta, 
paikasta,työstätoiseen siirtymisek-
si ovat: ja sitten taas asiaan!, ja 
sitten saunaan!, ja sitten tiskaa-
maan!. Kirjoitetuissa kertomuksis-
saja sitten esiintyy virkkeen sisällä 
lai virkkeen alussa. Kappateen 
aloittava ja sitten ei ole tavallinen 
kirjoitetun kielen keino. Seuraavas-
sa rautakaupassa asioinnin val-
keuksia kuvaavan pakinan katkel-
massa myös predikaatittomat lau-
seet luovat puhutun kielen tuntua: 

Hän el löytänyt myyjää. Hän 
käveli noutopihan laidalla ole-
vafle kopille ja sal siellä istuval-
ta pojalta mittanauhan. Paina-
val katkaisupihdit hän kävi 
hakemassa noutopihantoises-
ta laidasta. 
Ja sitten mittaamaan. Keräauki, 
mittanauha pitkäksi - ote helti- 

si, mittanauha ampaisi kiinni ja 
aita ponnahti takaisin kerälle. 
(HS kuukausiliite 22, 1987.) 

Vaikuttamaan pyrkivän, suostutte-
levan kielenkäytön malli on suo-
men kielessä paljolti Raamatun 
kielen perintöä. Virkkeenalkuinen 
ja-sana on muiden Raamatusta pe-
riytyvie n suostuttelevan kielenkäy-
tön keinojen ohella tavallinen maj-
nostekstien plirre. Tällainenjaosuu 
useimmiten mainoksen loppupuo-
lelle, viimeisen kappaleen tal vii-
meisen virkkeen alkuun. Jaon eks-
plislittinen merkki, joka erottaa al-
kamansavirkkeen mainoksen alus-
ta. Tässä virkkeessä mainostaja 
esittää'sokerina pohjalla" tärleim-
män argumenttinsa, sen, jonka vii-
meistään pitäisi vaikuttaa myön-
teisesti ostopäälöksen syntyyn. 

Bona on luotettava suomalai-
nen lastenruoka. Tarjoa Sinä-
kin lapsellesi Bonaa. Ja nauti 
kivoista hetkistä lapsesi kans-
sa. 
Ero tavalliseen pastaan syntyy 
raaka-aineista. Bariltavalmiste-
taan aina hienoimmastadurum-
vehnästä. 
Jasellaisiin pastatuotteisiin ku-
ten Lasagne ja Tagliatelle Ba-
rilla vaatii alna ehdottoman 
tuoreet kananmunat. 
Uusien kokemustesi lomassa 
haluaisit luonnollisesti myös le-
kotella kilometrien pitu isella, 
puhtaanvalkoisella hiekkaran-
nalla, jota huuhtovat Etelä-Kii-
nan meren kristallinkirkkaat, 
lempeät mainingit. 
Ja jotta lomastasi tulisi todella 
täydellmnen ja monipuolinen, 
voisit viettää muutaman yön 
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tähtien alla - vaikka venemat-
kallasi koskemattomassa sa-
demetsässä - ja palata jälleen 
korkean sivistyksen pariin 
nauttimaan kansainvälisen 
keittiön parhaista herkuista 
lempivUnisi kera. (HS kuukau-
siliite 22, 1987.) 

Virkkeenalkuinen ja on tehokas ja 
emfaattinen kielen keino. Se on 
toisaalta tyypillinen puhutun kielen 

piirre, ja toisaalta sillä on takanaan 
pitkä perinne kirjoitetun kielen kei-
nona. Uutta virkettä aloittavaa rin-
nastuskonjunktiota ej käytetä osoit-
tamaan tekstin selostamien asian-
tilojen välistä yhteenkuuluvuutta 
vaan merkitsemään diskurssin ra-
jakohtia. SiIlä siis tuetaan tekstin 
rakentumista sekä ohjaillaan kirjoit-
tajan ja lukijan vuorovaikutuksen 
sujumista. 
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Kalliokoski, Jyrki 1989: Ja. Rinnasfus ja rinnastuskonjunktion käyttö. Suomalaisen Kirjalli-
suuden Seura. Helsinki. 

Suojanen, Matti 1985: Mitä Turussa puhutaan? Raportti Turun puhekielen tutkimuksesta. 
Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitioteen laitoksen julkaisuja 23. 
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VIELÄ HAAVASANOISTA 
Margaretha Terner 

Kieliviestin viime numerossa jul-
kaistu haavasanasto antoi runsaas-
ti positiivista palautetta. Monet luki-
jat soittivat lautakunnan toimis-
toon ja ehdottivat korjauksia ja Ii-
säyksiä, mikä ilahdutti meitä ko-
vasti. 

Haavasanastoon oH otettu aino-
astaan vulnukset eli haavat, jotka 
ovat syntyneet jonkin ulkoisen vam-
mautumisen kuten viiltämisen, re-
pimisen, murskautumisen tai pistä-
misen seurauksena. Listaa koot-
taessa on apuna käytetty haavojen 
luokittelua teoksessa Traurnatolo-
gia. Vammojen patofysiologian ja 
hoidon peru steet, jonka ovat toimit-
taneet Pentti Rokkanen, Pär Slätis, 
Antti Alho, Soini Ryöppy ja Veli Matti 
Huittinen. Haavojen käännöksissä 
on apuna käytetty mm. Niilo Peso-
sen ja Eero Pontevan Lääketieteen 
sanakirjaa ja Bengt Lindskogin ja 
Bengt Zetterbergin teosta Medicinsk 
terminologi - Lexikon A-O. 

bensår 

duodenahsår 

higgsår, trycksår 

magsår 

variköst sår 

Sanastoon oli jäänyt yksi paino-
virhe. Sierettymä (erosion) kirjoite-
taan yhdellä r:llä Listaan oli pujah-
tanut yksi r liikaa. 

Skavsi,in tavallisimmat, myös 
Pesosen ja Pontevan sanakirjassa 
olevat käännökset hiertymä, niljet-
tyrnäohivatjääneetpois. Neonhyvä 
hisätä histaan. Samoin on hyvä lisätä 
naarmun ja naarmuuntuman kään-
nökseksi niiden yleiskielessä taval-
linen vastine skri rna. 

Munsår onyleiskielessä suuhaa-
va. Usein sitä kuitenkin käytetään 
huulirokahturnasta (lat. herpes la-
biahis), suun ympäristössä esiinty-
vistä rakkuloista. 

Muutamat soittajista kaipasivat 
histaan myös seuraavia ulkuksia (lat. 
uhcus, plur. u!cera) eli haavoja tai 
haavau(tu) mia, jotka ovat jonkin sai-
rauden aiheuttamia ja usein krooni-
sia. 

säärihaava 
(ulcus cruris) 

pohjukaissuohihaava 
(ulcus duodeni) 

makuuhaava 
(decubitus, ulcus decubitale) 

mahahaava 
(uhcus ventricuhi) 

haskimosyntyinen säärihaava 
(ulcus varicosum) 
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Luunmurtumasanoja 
Koonnut Margaretha Terner 

benbrott, fraktur 

Bennetts fraktur 
Colles' fraktur 
collumfraktur 

disloke rad fraktur 

femoralfraktur, lårbensfraktur 

fotledsfraktur 
greenstickfraktur, vidjefraktur 

impressionsfraktur 

infraktion, infraktionsfraktur 
inkilad fraktur 

intraartikulär fraktur 

klavikelfraktur 

komminut el. komminutivfraktur, 
splitterfraktur 

komplicerad fraktur, öppen fraktur 

kompressionsfraklur 

kotfraktu r 
lårbensfraktur, femoralfraktur 

malleolarfraktu r 

mandibularfraktur 

marschfraktu r 
mejselfraktur 
Monteggiafraktur 
multipel fraktur 

luunmurtuma, murtuma, fraktuura 
(fractura) 

Bennettin murtuma 
Collesin murtuma 
reisiluunkaulan murtuma 

(fractura colli femoris) 
dislokoitunut murtuma, virheasen- 

toinen murtuma 
reisiluun murtuma 

(fractura femoris) 
nilkkarnu rtuma 
pajunoksamurtuma, greenstick- 

mu rtu rna 
painumarnurtuma, irnpressiomur- 

tu rna 
epätäydellinen murtuma, infraktio 
kiilautunut murtuma 

(fractura impacta) 
nivelensisäinen murtuma 

(fractura intraarticularis) 
solisluun murturna 

(fractura claviculae) 
pirstalemurtuma 

(fractura cornminuta) 
avomurtuma 

(fractura cornplicata) 
puristusmurtuma, kompressiomur- 

tuma 
nikamamurturna 
reisiluun murturna 

(fractura femoris) 
kehräsmurtuma, malleolimur- 

tuma 
(fractura malleoli) 

alaleuanluun murtuma 
(fractura mandibulae) 

marssimu rtuma 
talttamurtuma 
Monteggian murtuma 
multippeli murturna, monimurtuma 

(fractura multiplices) 
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patellarfraktur 

patologisk fraktur 

radiu sf raktu r 

skaubasfraktur 

skaflfraktur 

slitfraktur 
sluten fraktur 

Smiths fraktur 
snedfraktur 
spiraifraktu r 
splitterfraktur, komminut el. kom- 

minutivtraktur 
spongiosafraktur 
spontanfraktur 

subtrokantär fraktur 

suprakondylar el. -kondylär fraktur 

trimalleolärtraktur 
trokantär fraktur 

tvärfraktu r 
underbensfraktur 
utmattningsfraktur, uttröttnings- 

fra ktu r 
vidjefraktur, greenstickfraktu r 

öppen fraktur, komplicerad fraktur 

polvilumpion murtuma 
(fractura patellae) 

patologinen murtuma 
(fractura pathologica) 

värttinäluun murtuma 
(fractura radil) 

kallonpohjan murtuma 
(fractura basis cranii) 

kallonmurtuma 
(fractura cranii) 

repeämismurtuma 
umpirnurtuma 

(fractura simplex) 
Smithin murtuma 
viistomurtuma 
kierremurtuma 
pirstalemu rtu rna 

(fractura comrninuta) 
hohkaluun murtuma 
spontaani murtuma 

(fractura spontanea) 
subtrokanteerinen murtuma 

(fractura subtrochanterica) 
suprakondylaarinen murtuma 

(fractura supracondylaris) 
trimalleolimurtuma 
trokanteerinen murtuma 

(fractura trochanterica) 
poikittaismurtuma 
säärimurtuma 
väsymismurtuma 

(fractura itineraria) 
pajunoksamurtuma, greenstick-

murtuma 
avomurturna 

(fractura complicata) 

alaleuanluun murtuma 
avomurtuma 
Bennettin murtuma 
Collesin murtuma 
dislokoitunut murtuma 

mandibularfraktur 
öppen fraktur, komplicerad fractur 
Bennetts fraktur 
CoUes' fraktur 
disloke rad fraktur 
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epätäydellinen murtuma 
fraktuura 
greenstick-mu rtuma 
hohkaluun murtuma 
impressiomurtuma 
infraktio 
kallonmurturna 
kallonpohjan murtuma 
kierremurtu rna 
kiilautunut murtuma 
kompressiornurtuma 
luunmurtuma 
marssimu rtuma 
monimurtuma 
Monteggian murtuma 
multippeli murtuma 
murtuma 
nikamamurtuma 
nilkkamu du rna 
nivelensisäinen murtuma 
painumamurtuma 
paju noksamu du rna 
patologinen rnurtuma 
pirstalemurtuma 

poikittaismurtuma 
polvilurnpion murtuma 
puristusrnurtuma 
reisiluun kaulan murtuma 
reisiluun rnurtuma 
repeämismurtu rna 
Smithin rnurtuma 
solisluun murtuma 
spontaani murtuma 
subtrokanteerinen murtuma 
suprakondylaarinen murtuma 
säärimurtuma 
taittamurtuma 
trimalleolimurtuma 
trokanteerinen murtuma 
umpimurtuma 
viistomurturna 
virheasentoinen murtuma 
värttinäluun murtuma 
väsymismurtuma 

infraktion, infraktionsfraktur 
fraktur, benbrott 
greenstickfraktur, vidjefraklur 
spongiosafraktur 
impressionstraktur 
infraktion, infraktionsfraktur 
skallfraktur 
skallbasfraktur 
spiraifraktur 
inkilad fraktur 
kompressionsfraktur 
benbrott, fraktur 
marschfraktur 
multipel fraktur 
Monteggiafraktur 
multipel fraktur 
benbrott, fraktur 
kotfraktur 
fotledsfraktur 
intraartikulär fraktur 
impressionsfraktur 
greenstickfraktur, vidjefraktur 
patologisk fraktur 
komminut el. kornminutivfraktur, 

splitterfraktur 
tvärtraktur 
patellartraktur 
kompressionsfraktur 
collumfraktur 
lårbensfraktur, femoralfraktur 
slitfraktu r 
Smiths fraktur 
klavikelfraktur 
spontanfraktur 
subtrokantär fraktur 
suprakondylar el. -kondylär fraktur 
underbensfraktur 
mejselfraktur 
trimalleolärtraktur 
trokantär fraktur 
sluten fraktur 
snedfraktu r 
disloke rad fraktur 
radiusfraktur 
utmattningsfraktur, uttröttnings- 

fra ktu r 
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KORTFATTAT OM INNEHÅLLET 
s. 	3-9 	Fil, kand. Maijaliisa Jokinen, nordisk lektor i finska vid Uppsa- 

la universitet, granskar några speciella drag i den skrivna 
finskan i Finland och Sverige. Artikeln baserar sig på de ref lek-
tioner som hon framförde vid en sammankomst med gymna-
siets hemspråkslärare i Hallstahammar i oktober 1989. Maija-
liisa Jokinen skriver också om sina iaktlagelser om det typiska 
för sverigefinnarnas språkbruk. 

s. 9-12 	Paula Ehrnebo framför sina tankar om sverigefinskans duglig- 
het och om möjliga orsaker till sverigefinskans dåliga anseen-
de. 

s. 12-15 	Fil. dr. Jyrki Kalliokoski, assistent vid finska institutionen vid 
Helsingfors universitet, skriverom den rätt etablerade använd-
ningen av samordnande konjunktioner i början av en mening. 

s. 	16 	Våra vaksamma läsare har hört av sig angående sårordlistan 
i senaste numret av Kieliviesti. Margaretha Terner rättartryck-
felet i ordet sierettymä(ett r!), gör några tillägg till översättning-
arav ordet ska vsåroch ordet naarmu samt ger översättningar 
till några i tolkningssammanhang frekventa benämningar på 
kroniska sår. 

s. 17-19 	En svensk-finsk frakturordlista sammanställd av Margaretha 
Terner. Frakturordlistan är den tredje i en serie ordlistor över 
medicinsk terminologi i Kieliviesti. Den svensk-finska ordlistan 
åtföljs av en finsk-svensk. 
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RUOTSALAIS-SUOMALAINEN 
TYÖMARKKINASANASTO 

ON ILMESTYNYT 
Ruotsinsuomalaisen kielilau-

takunnan julkaisusarjan toinen 
teos, Ruotsalais-suomalainen 
työmarkkinasanasto, on il-
mestynyt. 

Sen tarkoituksena on tukea 
ruotsinsuomalaisia heidän pyr-
kimyksissään aktiiviseen kaksi-
kieHsyyteen, olla avuksi suo-
menkielisessätoiminnassatyö-
paikoilla, ammattiyhdistys-
työssä ja työmarkkinoilla yleen-
sä sekä vakiinnuttaa ruotsinsuo-
malaista termistöä. 

ON,o  

TYÖMsuOrn, 

ARRE-rS  

Ruotsalais-suomalainen 	 ............. .... 
työmarkkinasanasto sisaltaa 
yli 5000 hakusanaa. Ne kuvaa- 
yat Ruotsin työmarkkinoiden keskeisimpiä alueita kuten työmarkkina-alan 
järjestöjä, työlainsäädäntöä jatyösuojelua. Mukana on myös jonkin verran 
talousalan termejä sekä sosiaalivakuutuksiin ja verotukseen ja neuvottelu-
ja kokousteknhikkaan liittyviä termejä. 

Ruotsalais-suomalainen työmarkkinasanasto on tarkoitettu ensisi-
jaisesti ruotsinsuomalaisten tarpeisiin. Termeille on Ruotsinsuomalaisen 
kielilautakunnan periaatteiden mukaisesti pyritty antamaan Suomessa 
käytettävät vastineet. Ruotsinsuomalaista termivastinetta on kuitenkin 
suositettu silloin, kun Suomessa ej ole ollut vastaavaa käsitettä tal kun kä-
sitteet eivät vastaa toisiaan. 

Ruotsin ja Suomen keskeisimmät työmarkkina- ja toimialajärjestöt ovat 
omina liitteinään, samoin pieni määrä kansainvälisiä järjestöjä. Erilliseksi 
liitteeksi on kerätty myös hakusanojen jäljessä olevat lyhenteet. Kirjassa 
on myös suomalais-ruotsalainen hakemisto. 

Ruotsalais-suomalainen työmarkkinasanasto maksaa 165 kruu-
nua. Postikulut sisältyvät hintaan. Kirjan voi yksinkertaisimmin tilata mak-
samalla 165 kruu nua kielilautakunnan postisiirtotilille 568664-7. Vastaan-
ottajaksi merkitään Sverigefinska språknämnden. Lisätietoja saa kielilau-
takunnan toimistosta, puh. 08-84 94 06. 
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