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"Klälelläs lintuki Iaulaa" 
SiirtolaiskirjaHisuus ja ruotsinsuomi 
Satu Gröndahi 

FIL kand. Satu Gröndahi toimil suomen 
opettajana Upsalan yliopis ton Suomalais-
ugrilaisten kielten laitoksessa ja hän on myös 
laitoksen tutkijaoplskelija. 

Letitori Maijaliisa Jokinen kirjoittaa 
artikke lissaan Ilmeitä äidinkielen 
kasvoilla (Kieliviesti 1/1990) ruot-
sinsuomesta ja sen erityispiirteistä. 
Tärkeinä pulma-alueina lehtori Jo-
kinen mainitsee oikeinkirjoituksen, 
paperikielen, tyylirikot ja ruotsinsuo-
men erityisluonteen. 

Kuten lehtori Jokinen mainitsee, 
kolme ensiksi mainittua kategoriaa 
ovat yhteisiä suomensuomelle ja 
ruotsinsuomelle. Neljännessä ha-
vaintokategoriassa käsitellään ruot-
sinsuomalaisuuksia, jotka tietenkin 
ovat klinnostavimpia ilmiöitä. Mai-
nittakoon, että artikkelissa on va-
raus tämän ryhmän plirteiden mää-
rittelystä erityisiksi ruotsinsuoma-
laisuuksiksi. Haluaisinkin jatkaa kes-
kustelua ruotsinsuomen erityispiir-
teistä. 

Sekakielisyys ja puolikielisyys, 
niin laajoja ja moni-ilmeisiä kuin 
nämä käsitteet ovatkin, voidaan 
huoletta laskea näihin erityispiirtei-
sim. Kun taas lähdetään puhumaan 
kielestä ja sen suhteesta kielenul-
koiseen todellisuuteen, Iiikutaan jo 
syvillä vesillä. Sanojentakaisen 
todellisuuden luotaamiseen vol 
käyttää monenlaisia karttoja ja tut-
kia. Lehtori Jokisen esimerkkima-
terlaali on poimittu ruotsinsuoma-
laisesta kirjallisuudesta. Lukijan  

saattaisi olla hyvä tietää, että siirto-
Iaiskirjallisuuteen el lasketa sen 
parhaimmistoa - niitä, jotka ovat jul-
kaisseet teoksensa Suomessa. 
Tuoreimpana esimerkkinä vol mai-
nita Liisa Sandstedtin, ruotsinsuo-
malaisen lastenkirjailijan, joka on 
viime syksynä julkaissut teoksen 
Suomessa. Meni taas yksi tasokas 
ruotsinsuomen edustaja kuin Kank-
kulan kaivoon... 

Mielestäni olisikin aiheellista kim-
nittää huomiota täällä julkaistavan 
siirtolaiskirjallisuuden erityisluon-
teeseen kirjallisena ilmiönä sekä 
siihen, ketkä ruotsinsuornea edus-
tavat. Onko valikoima edustava, Run 
kermakin on jo kuorittu päältä? Me-
todisesti voisi pohtia sitä, millä ta-
voin siirtolaiskirjallisuutta parhaiten 
voisi verrata suomensuornalaiseen 
kirjallisuuteen. Kysyrnyksessä on 
kuitenkin kaksi sangen erilaista ja 
-tasoista kirjallisuuden lajia. 

Si 1 rto laiski rjal 1 isuuden 
erityisluonne 
Ruotsinsuomalaisella siirtolaiskir-
jallisuudella on ornat erityispiirteen-
sä. Yhtenä erityispiirteenä vol maj-
nita juuri sen, että siirtolaiskirjalli-
suus el ole yhteismitallista suomen-
suomalaisen kirjallisuuden kanssa. 

- 	 - 	
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Kaikenkarvaiset pintaviat oikeinkir-
joituksesta tyylirikkoihin, ontuviin 
kielikuviin ja muihin lukijaa ärsyt-
täviln silmätikkuihin ovat monen sur-
tolaiskirjan vaivoja - ja tavaflaan 
myös siirtolaiskirjallisuuden tun-
tomerkkejä. Aikanaan luettiin muo-
dolliset puutteet myös työväenkir-
jallisuudenominaispiirteiksi. Kuntut-
kaillaan syvemmätle, päästään 
käsiksi mietenkiintoisempiin asioi-
hin: kirjan maaitmankuvaan, sisäl-
töön ja sanomaan. Maailmankuva 
on usein erilainen kuin suomensuo-
malaisessa nykykirjatlisuudessa; 
suomensuomataiseen tuotantoon 
verrattaessa se on vanhentunut. 
Siirtolaiskirjoissa käsitellään aihei-
tajateemoja, jotka nekin ovat ikään 
kuin muutaman vuosikymmenen jäl-
jessä, kirjoitetaan esimerkiksi tyÖs-
tä, työläisistä, luokkaeroista ja so-
siaalisista ongelmista. Sanoma on 
usein tärkeä, ja tämäkään ei toti-
sesti vastaa modernin lukijan odo-
tuksia. Ihmiskuvaus saattaa olla kli-
seemäistä, hyvät ja pahat ja rumat 
asettuvat muotteihinsa mukisemat-
ta. 

Näitä kielellisiä, muodollisia ja 
sisällöllisiä kriteereitätarkastellaes-
sa näyttää siltä, että slirtotaiskirjal-
lisuus onkin valepukuista työläis-
tai viihdekirjallisuutta. Ja näidenkin 
suht siistien kamuflaasien alla ty-
myilee kriltikolden ja kielenhuoltajien 
kauhu: painamaton pöytälaatikko-
kirjatlisuus, harrastelijakirjallisuus. 

Harrastelijakirjallisuus 
ruotsinsuomen 
edustajana 
Siirtotaiskirjallisuuden käsittely ja 
analysoiminen saattaatietenkin olla 

hedelmällistä, ios otetaan huomioon 
sen erikoistaatu ja valitaan sopiva 
lähestymistapa, esimerkiksi sosio-
toginentaisisällöllinenanalyysi. Sur-
tolaiskirjallisuuden laadullinen ver-
taaminen Suomen nykykirjallisuu-
teen ei tee oikeutta kummallekaan 
kirjallisuuden lajille. M iten verrata 
harrastelijakirjoittajan tuotteita 
ammattikirjailijan kynänjälkeen? 
Suomessa ei harrastetijoiden kirjoi-
telmia juuri tunneta eikä niitä pa-
hemmin tutkita. Joitain tutkielmia 
aiheesta on. Oma arveluni kuiten-
kin on, että ruotsinsuomalaisten 
parhaat, kuten Matinlompolo, Me-
lender, Taipale, eivätmitenkääntule 
hyvinä kakkosina van paremmin-
kin hyvinä ykkösinä, ios nyt lähdet-
tälsiln vertaamaan Ruotsin ja Suo-
men suomenkielistä harrasteIjakir-
jallisuutta. 

Suomessa avuttomat tekeleet 
pataavat bumerangina uhkarohkei-
den yrittäjien pulronkeihin. Mutta 
Ruotsissa kehnoinkin pöytätaatik-
kotuote saa edustaa kokonaista kie-
limuotoa, ruotsinsuomea. Voi val-
hon painatustuki, minkäs teit! 

Missä puiteskelevät ne kyvyt, 
jotka osaavat tekstiä tehdä ja jotka 
voisivat armolUsesti tässä maassa 
julkaista? Kun Kieliviestinkin artik-
keteita lueskelee, on selvää, että 
normaali- ja normisuomen taitajia 
tässä maassa on. Miksi heitä ei 
näy, ei kuulu? Val onko niln, että 
siirtotaiskirjallisuus todella edustaa 
meidän ruotsinsuomalaisten kieltä, 
ajatusmaailmaaja maailmankuvaa? 

"Se kielessä kun mielessä, 
se suussa kun sydämessä" 
Siirtolaiskirjallisuuden ansiot ovat 
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muita kuin kirjallis-esteettisiä an-
sioita. Jokaiselle on selvää, että 
siirtolaiskirjallisuuden lukeminen ej 
anna hengenravintoa sen enem-
pää kuin kielellisiä orgasmejakaan. 
Omia absurdeja piirteitä siirtolais-
kirjallisuudeHa on: kirjallisuudentut-
kijoiden kiinnostus sitä kohtaan 
tuntuu olevan suoraan verrannol-
linen lukijakunnan pienuuteen. Mo-
neen kertaan ja moneflatavalla sur-
tolaiskirjallisuus on nyljetty tutkijoi-
den työpöydillä. 

Siirtolaiskirjallisuuden arvo on 
paljolti dokumentaarinen. Muitakin 
arvoja siirtolaiskirjallisuudella on, ja 
yksi kiehtovimpia ongelmia onkin 
se maailmankuva ja tajunta, jota se 
välittää. Yhtenä sekasotkuna kir-
joissa pyörivät luokkatietoisuus, 
kotimaan kaipuu, siirtolaisongelmat 
ja -konfliktit, imelät rakkausstoryt, 
kliseet, kapina ja idylli. Kaikkine kir-
jallisine lajivivahteineen siirtolaiskir-
jaflisuus kuvastaa pirstaleista mas-
sakulttuurin aikaa, idylliin pakene-
vaa viihdettä ja ihmistä, sydänsar-
jamaailmaa, johon otetaan mukaan 
sopiva määrä moralismia ja aattei-
ta. 

Lehtori Jokinen kirjoittaa, "että 
ruotsinsuomen yhteys kielenul-
koiseen todellisuuteen - jos sem-
moista ylipäänsä on - tuntuu joskus 
roikkuvan ilmajuurien varassa." Nä-
kemykseni kielestä ja todellisuude-
ta on arkisempi: kieli saa ensi sijas-
sa ravintonsa todellisuudesta, mei-
tä ympäröivästä maailmasta. Kieli 
heijastaa sitä todellisuutta, missä 
me itse kukin asustamme, seflal-
sena kuin me sen koemme. Tie-
tenkin on olemassa asloita ja käsit-
teitä, joita kielemme el kata. Silloin 
nämä asiat eivät myöskään kuulu  

maallmaamme, eivät alnakaan sen 
tiedostettuinaosasina. Eriävätkäsi-
tyksemme eivät välttämättä ole ris-
tiriidassa. Kuvaamme samaa tant-
tia kruunu- ja klaavapuolelta näh-
tynä. Näin oDen - minun puoltani 
painottaen - vol sanoa, että ruotsin-
suomalainen siirtolaiskirjallisuus 
kuvastaa erittäin hyvin, ios kohta 
traagisesti, kielenulkoista todelli-
suutta ja kielen maaperää. En tosin 
ole varma siitä, että tämä todel-
lisuus on vain siirtolaistodellisuutta. 
Se saattaa olla laajempienkin ryh-
mien kokemusta, sellaisten, jotka 
tavallisesti eivät esiinny kirjallisissa 
piireissä. Kieliviesti el valitettavasti 
ole kaikille, ei edes joka toisiue. 

Mikä avuksi? 
Mitä tehdä siirtolaiskirjalle? Vaatia 
Ruotsin valtio lopettamaan siirto-
laiskirjallisuuden painatustuki? Ju-
Iistaa pannaan ne menestyvät ruot-
sinsuomalaiset kirjalijat, jotka jul-
kaisevat Suomessa? Esittää ukaa-
si täkäläisille akateemikoille: julkai-
se runo tai juttu kielivammaisen hy-
väksi! Paras olisi ehkä kuitenkin 
kääntyä lukijan puoleen ja pyytää 
täta tarkistamaan odotuksiaan ja 
sopeuttamaan odotushorisonttiaan 
siihen mitä tuleman pitää. Ruotsin-
suomalaista kirjaa on mahdoton 
lukea, ios mielessä kangastelee 
Suomessa kirjoitettu hyvä, tyylil-
lisesti ja kielellisesti tasokas, kus-
tantajalle voittoa tuottava kirjalli-
suus. 

Varustettakoon siis jokainen 
täällä painettava ruotsinsuomalai-
nen teos pienellä muistutuksella, 
vaikkapa työväenkirjai!ija Jali Jout-
senen säkeillä: 
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Siis nähkää taiteen templin vahdit ylväät 
mun työssäni tuhat tahraa, sormen päistä. 
Mä luodessani nauttinut oon näistä. 
On temppelissäin kotitöiset pylväät. 

(Valoaja varjoa 1917) 

Näln evästettäisiin lukijaa koh-
taamaan ruotsinsuomalainen kirja, 
vailla suuria odotuksia ja toiveita. 

Jos kirja sitten osoittautuukin mu- 
klinmeneväksi - sellaistakin sattuu - 
on yllätys sitäkin sykähdyttävämpi. 

Yhdyssanojen merkitysoppia 
Alpo Räisänen 

Professori Alpo Räisänen toimli suomen kielen 
professorina Joensuun yliopisfossa ja hön on myÖs 
Suomen klelen lautakunnan jäsen. Seuraava artikkeli on 
syyskuussa 1989 julkaistu Joensuussa ilmestyvässä 
sanomalehti Karjalaisessa. 

Yleistajuinen kirjoittaminen kielitie-
teen asioista on usein hankalaa, 
koska esitys vaatisi yleensä vas-
taanottajiltakin melkoisesti pohja-
tietoja. Nyt yritän kuitenkin kirjoittaa 
yhdyssanojen merkityksestä, koska 
siihen liittyy paljon enemmän on-
gelmia kuin luulemmekaan. 

Kielitieteen käsitteistöä hallitse-
ville sanon alkuun tiedoksi, että pu-
hun tässä vain nominatiivialkuisista 
determinatiivisista yhdysnomineis-
ta, sellaisista kuin taskulamppu, 
kivikausi, ilmapallo. Niissä alkuosa 
määrittää loppuosaa niin, että esi-
merkiksi taskulamppu on lamppu 
mutta ei tasku. Määrityssuhde ei 
ku itenkaan ole kaikissa tapauksis-
sa samanlainen kuin sanassa tas-
kulamppu. 
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Yleensä kai luulemme, että täl-
laisen yhdyssanan alkuosa selviää 
meille suoraan sen osien merkityk-
sistä. Näin ei kuitenkaan ole. Se 
näkyy siitä, että alkuosan eli mää-
reen ja loppuosan eli pääsanan 
merkityssuhde on usein erilainen 
saman pääsanan sisältävissä ta-
pauksissa. Kalakauppias myy kyllä 
kaloja, mutta katukauppias ei myy 
katuja. Naislääkärion kyllä nainen, 
mutta eläinlääkäriei ole eläin. Kun 
kuulemme, että tyttöparion tanssi-
nut hyvin, tiedämme näkemättäkin, 
että tanssimassa on ollut kaksi tyt-
töä. Mutta ios me ilIe kerrotaan, että 
Suomen presidenttipari on tanssi-
nut hyvin, tiedämme yhtä varmasti, 
ettei lattialla ole ollut kahta presi-
denttiä vaan Manu ja Tellervo. Sa-
moin on asia wotsin kielessäkin. 



Vaikka krokodilväska on krokodiilin 
nahasta tehty laukku, ei damväska 
ole naisen nahasta tehty laukku 
vaan naisen laukku. 

Rakenteeltaan samarilaisella 
yhdyssanalla vol eri alkoina ja en 
tilanteissa olla alvan erilainen mer-
kitys. Olen vilme aikoina kuunnellut 
sata vuotta sitten syntyneiden kuh-
motaisten pu hetta nau hoista. Vas-
taani on tullut useita kertoja sana 
Iehtimies. El vanhojen kuhmolais-
ten lehtimies ole suinkaan journa-
listi vaan lehtikerppujen tekijä. Vuo-
sisadan vaihteen kuhmolaisessa 
kulttuurissa lehtikerppujen taittaja 
oli paljon tärkeämpi kuin sanoma-
lehtimies. 

Sanomalehtien otsikoissa vilah-
telee metko usein yhdyssanoja, 
joiden merkitys el selviä ilman artik-
kelin lukua jos alna sittenkään. 
Takavuosina sellainen sana 011 
esimerkiksi atomilohi, johla tarkol-
tettlin atomivoimalan lauhdevedes-
sä kasvatettuja lohenpoikasia. 
Tuskin kaikki enää muistavat, mikä 
oli poliosokeri. Sana vitahtehi sano-
malehdissäkin vuoden 1985 alus-
sa, kun suomalaisihle jaettiin pohio-
rokotetta sokeripalassa. Entäpä lyl-
fy/mIa ja ketjuvasikka? Savon Sa-
nomissa cli 6.7.84 otsikko "Suomi 
seuraa Saksaa Iyijyhinjatla", kun 
haluttiin sanoa, että Suomi vapaut-
taa lyijyttömän bensiinin verosta 
kuten Saksakin. Ketjuvasikkaa kos-
kevasta uutisesta selviää, ettei ole 
kyse kourlin tuntuvasta ketjusta 
lainkaan. 

Monesti yhdyssanalle vakiintuu 
kiehiyhteisössäjokin erikoismerkitys, 
mutta alvan samanasuista sanaa 
voidaan jossakin tihanteessa käyt- 

tää toisessa merkityksessä. Kaikki 
luulemme tietävämme, mitä maa-
palloja ilmapallo merkitsevät, mut-
ta silti jalkapallokielessä voidaan 
sanoa:"KeskushyökkääjäNieminen 
on hyvä ilmapalloissa mutta maa-
pallon otto el onnistu yhtä hyvin". 
Eräs pakinoitsija kertol lapsen suus-
ta kuuhtuna seuraavan tapauksen. 
Ristiäisissä pappi kastol lasta, jol-
bin nehivuotias isosisko kysälsi: 
"Toikos nyt on sitä Iapsivettä?" Kivi-
kausi merkitsee yleensä tiettyä 
esihistorialhista aikakautta. Sanoma-
hehti Karjalaisessa oli kuitenkin 
10.4.88 lehtori Laila Myllerin selos-
tus siitä, millaisen vastauksen joku 
oppilas hänelle tarjosi kivikautta 
koskevaan kysymykseen: "Se cli 
sihboin kun oli kivikausi. Kiviä cli sih-
män kantamattomiin." Oppilas yritti 
"säveltää" sen verran, minkä yh-
dyssanan rakenteesta vol päätel-
lä. Mutta eipä naureskehla koululai-
sehle, sihlä sama vaana uhkaa mo-
nesti aikuisiakin yhdyssanojen käy-
tössä. 

Nominatiivialkuisen yhdyssanan 
rakenteesta ej vol nimittäin päätellä 
muuta kuin sen, että alkuosahha eli 
määreellä on jotakin tekemistä hop-
puosan eli pääsanan kanssa. Kivi-
kausiohi siis kausi, jolla on jotakin 
tekemistä kiven tai kivien kanssa. 
Se että sana on tublut merkitse-
mään nimenomaan esihistonian 
kautta, johhoin käytettiin kiviaseita, 
on yhteistä kulttuunipeninnettämme, 
joka meidän tulee erikseen tietää. 
Samahla tapaa erikoismerkitys on 
sanalha lapsivesi 'sikiövesi'. Kun 
nehivuotias käyttää kastevedestä 
hapsivesi-sanaa, hän tekee pääteh-
mänsä yhdyssanan rakenteesta ja 
kastetilanteesta. Enempää el alkul- 
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nenkaan pystyisi sanan rakentees-
ta päättelemään. 

Monet sanaleikit perustuvat sh-
ben, että tiettyyn erikoismerkityk-
seen vakiintunutta sanaa käytetään 
yhdyssanoja koskevan väljän yleis-
säännön mukaisesti (yleissääntö 
on: määreosallaonjotakintekemhs-
tä pääsanan kanssa). Keskusliik-
keensä tiukkaan ohjahluun tuskaan-
tunut vähittäiskauppias saattaa 
sanoa joutuneensa orjakauppiaak-
si, vaikkei hän orjia kauppaakaan 
vaan tuntee itsensä orjaksi. Yhdys-
sanoilla puhelintyttö ja jalkavaimo 
on normaalisti erikoismerkitys, 
mutta puhelinpäivystyksessä oleva 
nainen vol leikillään sanoa joutu-
neensa puhelintytöksi ja jalankulki-
jaksi jäänyt aviovaimo itseään jal-
kavaimoksi (vrt. jalkamies). Näis-
sä tapauksissa on siis ohitettu kie-
leen vaklintunut erikoismerkitys ja 
käytetty yhdyssanaa väljän yleis-
säännön mukaisesti. 

On monia yhdyssanoja, joiden 
merkitys on yksiselitteinen. Kala-
kauppiasja katukauppiasovat sel-
laisia. Mutta näiden yksiselitteisyys 
johtuu asloiden luonteesta, el kie-
len rakenteesta eikä säännöistä: 
tiedämme, ettei kala voi toimia  

kaupplaana eikä katuja yleensä 
myydä. Mutta esimerkiksi puulaa-
tikko voi yhtä hyvin olla puusta tehty 
laatikko kuin laatikko, jossa sählyte-
tään puita. 

Yhdyssanojen muodostus on 
suomen kielessä helppoa, ja niitä 
tarvitaan. Kielenkäyttäjä vol muo-
dostaa tilapäisiä yhdyssanoja ilmai-
sutarpeisiinsa. Mutta nominatiivial-
kuisiln yhdyssanoihin liittyy se vaa-
ra, ettet yhdyssana sellaisenaan 
läheskään aina ole yksiselitteinen. 
Hyvä kielenkäyttäjä on sellainen, 
jokatilapäistäyhdyssanaa käyttäes-
sään antaa selvät vihjeet siitä, mil-
lainen merkitys yhdyssanalla hä-
nen tekstissään on. Esimerkiksi 
viranomaisten ohjeissa outo yhdys-
sana olisi vilsasta määritellä, ellei 
yksiselitteisyys muuten ilmene. 

Mutta yhdyssanojen monitulkin-
taisuudesta on myös etuja, ainakin 
politilkassa ja työmarkkinoilla. 
Esimerkiksi rakennemuutos on 
yleisesti ottaen vain rakenteeseen 
jotenkin liittyvä muutos, ja sellaisia 
muutoksiahan on aina ja monenlal-
sia. Ja polithhkassa el taida olla vii-
sasta määritellä ainakaan kovin tar-
kasti. 
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Onko teknisten tekstien 
kääntäminen vaikeaa? 
Matti Järnare 

Artikkelin kirjoittaja on auktorisoltu klelenkääntäjä ja 
tuikki. Hän on alkaisemmin toiminut parikymmentä 
vuotta televislossa ohjelmateknikkona ja sen ohella 
kääntänyt runsaasti varsinkin käytännÖn teknhikkaa 
käsittelev!ä tekstejä. 

Onko teknisten tekstien kääntämi-
nen vaikeaa? Entä onko nhiden lu-
keminen vaikeaa? Molemplin kysy-
myksiln lienee monikin valmis vas-
taamaan alvan epärÖimättä myön-
teisesti, eikä vastauksia voida pitää 
väärinä, vain kovin epätäydellisinä. 
Minusta neuletyöohjeiden lukemi-
nen on vaikeaa, mikä todennäköl-
sesti suureksi osaksi johtuu koulun 
pakoflisista patalappukuvioistaynnä 
muista samankaltaisistatehtävistä, 
joissa pahasti epäonnistuin useas-
takin syystä. Ensinnäkään en ym-
märtänyt enkä käytännössä hallin-
nut työn teknhikkaa, toiseksi en ollut 
erityisen kiinnostunuttyöntulokses-
ta eli valmistettavasta tuotteesta ja 
kolmanneksi el kukaan ympäristös-
säni odottanut minulta poikana 
mitään ansiokasta suoritusta tällai-
sessa tehtävässä. 

Tässä tietysti olivat kyseessä 
vain ennakkoluulot en sukupuolis-
ta, sekä omani että muiden, vaikka 
sisarestani tulikin sitten paljon 
myöhemmin hyvin pätevä tekstiili-
käsityön opettaja. Toisaalta hän 
opiskeli myös englannin opettajak-
si, mikä mielestäni juuri osoittaa, 
ettei kielten harrastaminen ja taita-
minen suinkaan haittaa teknisten 
asloiden hallitsemista. Tärkeimmät 
apuneuvot teknilkan ymmärtämi- 

seen ovat usko oman älyn rut-
tämiseen sekä klinnostus teknilkal-
la saavutettavaantulokseen. Hyvin 
monet voivat hyötyä teknilkan hy-
väksikäyttömahdollisuuksista, vaik-
ka vain harvojen on tarpeen paneu-
tua sen teoreettiseen perustaan 
voidakseen luoda uusia mahdolli-
suuksia. 

Kysymyksiin teknisten tekstien 
vaikeudesta on siis vilsainta vasta-
ta esittämäl lä vastakysymys: Mitä 
tarkoitetaan teknisillä teksteillä? 
Tämä taas riippuu tietenkin sekä 
sanoman lähettäjän tavoitteesta että 
sille alotusta kohderyhmästä, joi-
den seikkojen ainakin pitälsi olla 
hyvin läheisesti sidoksissa sano-
man sisältöön. Uuden pakkaus-
tyypin avausohjeita saattavat osta-
jat pitää Ilian vaikeana teknisenä 
tekstinä, ios niiden kirjoittaja el ole 
osannut paneutua käyttötilantee-
seen. Toisaalta vol lentokonetilauk-
sen vaatimuserittely olla vastaanot-
tajilleen helppolukuinen, mikäli sui-
nä on käytetty alan asiantuntijoiden 
omaa erikoissanastoa. Tekniseksi 
tekstiksi voitaneen joka tapaukses-
sa määritellä se, joka koskee esi-
neellisessä maallmassa esiintyviä 
tosiasloita. Käsitelty asia you sitten 
olla mikä tahansa jätteiden erotte-
lusta huipputekniikkaan. 
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Ymmärläminen on a ja o 
Teknisen tekstin lukeminen slis on 
vaikeaa, jos joko teksti tal lukija on 
väärä. Syypää väärään valintaan 
saattaa sitten olla joko kirjoittaja tal 
lukija. Kuten jo edellä on ilmennyt, 
vol lukija olla väärä pelkästä uskon 
puutteesta. Usko sinänsä ej riitä, 
mutta usko omaan ymmärrykseen 
on välttämätön edellytys uuden lie-
don omaksumiselle. Kunhan tämä 
vain syntyy, ej teknhikka enää ole-
kaan yhtä käsittämätöntä kuin ai-
kaisemmin, vaan sen toiminta-
tavasta pystyy ottamaan selvää ja 
jopa selittämään sitä niln, että toi-
setkin ymmärtävät. 

Mitätällä nyt slIten ontekemistä 
kääntämisen vaikeuden kanssa? 
Kääntäminen on mahdollista vain 
silloin, kun lise ymmärtää asian 
sisällön. Toisaalta hyvin moni tek-
ninen teksti on tarkoitettu lavallisel-
le ihmiselle, joka ej ole kyseisen 
teknhlkan alan asiantuntija. Jos sils 
alkuteksti toimhi tarkoltetulla taval-
la eli on tavallisen lukijan ymmär-
rettävissä, el sen kääntämisen pi-
täisi olla ylivoimainen tehtävä am-
maltitaitoiselle "yleiskääntäjälle-
kään". 

Entä jos alkuteksti el toimi? Sil-
bin on paras apu usein saatavissa 
sen kirjoittajalta, joka yleensä lie-
tää, mitä hän haluaa tekstillään 
saatlaa tiedoksi. Jos vaikeutena on 
hänen puutteellinen kykynsä käyt-
tää yleiskielen sanoja, olen usein 
havainnut kannattavaksi paneutua 
asianomaisen alan sanoihin ja kie-
lenkäyttöön lukemalla mahdollisim-
man tuore, kansantajuinen esilys 
siliä, usein mieluimmin vielä sekä 
lähtö- että kohdekielellä. 
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Näin suuren vaivan näkemisen 
palkitsee käännöstyön alkana sääs-
tynyt kyselyalka, jos on kysymyk-
sessä suhteellisen laaja käännös-
tehtävä. Toisaalta voi pientäkin 
tehtävää varten uhrata pari puhe-
linsoilloa alan asiantuntijoille, jos 
tekstissä on vain joitakin vaikeuk-
sia alheuttavia kohtia. Tietysti pitää 
jo ennen työn aloittamista selvittää 
itselleen, kuinka vaikea se on, kos-
ka erityisistä vaikeuksista kuuluu 
tapaan maksaa korotettu kään-
nöspalkkio, kunhan tästä vain sovi-
taan etukäteen. ltsestään selvää 
on, eftäjotkin käännöstehtävät ovat 
kokonaisu udessaan suhteettoman 
vaikeita jollekulle kääntäjälle, joten 
nhistä pitää myöskin uskaltaa tar-
peen vaatiessa kieltäytyä. 

Kaikkien kääntäjien ei shis pidä 
yrittääkään hallita kaikkien teknhl-
kan abojen sanastoa ja kielenkäyt-
töä, vaan pyrittävä lÖytämään sel-
laisia aloja, jotka ovat luonnostaan 
khinnostavia. Harrastukset ja enti-
nen ammatti ovat ainakin minua 
auttaneet pitkälle, vaikkakaan en 
nhlden avutla yksin lule toimeen. El 
pidä suinkaan luulla itseään myös-
kään kaiken teknhikan hallitsevaksi, 
mutta yhdenlaisen tekniikan olen 
havainnut muita tärkeämmäksi: 
tiedonhakuteknhikan. 

Kääntäjä tarvitsee yleensä laa-
jojenkin yleissanakirjojen lisäksi 
joitakin erikoissanakirjoja. Valitet-
tavasti valikoima on eri aloilla hyvin 
epätasainen, joten tuoreiden ja 
pätevien sanakirjojen saanti riippuu 
aivan siitä, onko ollut onnekas en-
koisalaansavalliessaan. Valintahan 
sitä paitsi useimmiten lapahtuu bl-
sin päin eli kääntäjä valikoituu jolle-
kin alalle sen aikaisemman tunte- 



muksensa ansiosta. 
Joka tapauksessa on syytä 

sanoa, ettel suhteettoman suuren 
erikoissanakirjamäärän hankkimi-
nenkaan ole mielekästä, koska 
moma niistä tarvitaan melko har-
voin. Siksi onkin vähintään yhtä 
tärkeää pitää yllä hyviä ja jatkuvia 
suhteita eri kielineuvontaelimiln, 
joista suomenkielisen tekniikan  

suhteen tietenkin on paras Suomen 
Kotimaisten kielten tutkimuskeskuk-
sessa tol miva Teknilkan sanasto-
keskus. Meidän ruotsinsuomalais-
ten el kuitenkaan pidä unohtaa 
oman kielilautaku ntamme neuvon-
tapalvelua. Ainakin minu Ile se on 
ollut vuosien mittaan paras tuki ja 
turva juuri kaikenlaisten erikoisalo-
jen käännöstehtävissä. 

Kropp-sanan suomentamisesta 
Margaretha Terner 

Ruotsin sana kropp tarkoittaa ruu-
mista, kehoa, vartaloa ja joskus 
myös elimistöä (lat. corpus, plur. 
corpora). Lääketieteellisessätermi-
nologiassa se esiintyy usein myös 
yhdyssanojen ja sanahittojen jäl-
kiosana. Kun se on yhdyssananjäl-
kiosana, sillä tarkoitetaan jonkin 
elimen runkoa, vartta tai keskeistä 
osaa ja vastakohtana on elimen 
pää tai pääteosa. Lisäksi sen suo-
malaisia vastineita ovat keränen, 
solu, jyvänen ja hiukkanen (lat. cor-
pusculum, plur. corpuscula, ruot-
siksi korpuskel, liten kropp) sekä 
kappale ja esine. 

Yhdyssanan tai sanaliiton alku-
osana saattaa olla adjektiivi tai 

antikropp 
blodkropp 

nominatiivissa tai genetiivissä ole-
va substantiivi ilmoittamassa omi-
naisuutta, ulkonäköä, toimintaa tai 
johonkintiettyyn elimeen kuuluvuut-
ta. 

Seuraavaan listaan olen koon-
nut sellaisia kropp-loppu isla yh-
dyssanoja ja sanallittoja, joita on 
termineuvonnastamme kysytty. 
Slä ilmenee, että niotsinkielises-
sä terminologiassa latinan cor-
pust. corpuscu!umkääntyy näissä 
esimerkeissä yhdyssanan jäl-
kiosalla -kropp, mutta suomen kie-
lessä jälkiosa vaihtelee suuresti. 
Siksi nälden sanojen suomentami-
nen tuottaakin hankaluuksia. 

vasta-aine 
venisolu 

(corpuscula sanguinis) 
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ciliarkroppen, strålkroppen sädekehä 
(corpus ciliare) 

fn kropp irtokappale 
(corpus liberum) 

främmande kropp vierasesine 
(corpus alienum) 

glaskroppen laslainen 
(corpus vitreum) 

guikropp, gula kroppen keRarauhanen 
(corpus luteum) 

Hassals kroppar Hassalin kappaleet 
(corpuscula thymi) 

kolostrumkropp ternihiukkanen 
kotkropp nikaman solmu 

(corpus vertebrae) 
känselkroppar, Meissners kroppar tuntokeräset 

(corpuscula tactus) 
kärnkropp, nukleol tumajyvänen 
lamelikropp sälökeränen 

(corpuscula lamellosa) 
Iivmoderkroppen kohdun runko 

(corpus uteri) 
nervcellkroppen hermosolun runko-osa 1. 

sooma 
(perikaryon) 

revbenskroppen kylkiluun varsi 
(corpus costae) 

strålkroppen, ciliarkroppen sädekehä 
(corpus ciliare) 

svällkropp paisuvainen 
(corpus cavernosum) 

sädeskropp, sädescell siemensolu, siittiö(solu) 
ändkropp päätekeränen 

Hassalin kappaleet Hassals kroppar 
hermosolun runko-osa 1. sooma nervcellkroppen 
irtokappale fri kropp 
kettarauhanen guikropp, gula kroppen 
kohdun runko livmoderkroppen 
kylkiluun varsi revbenskroppen 
Iasiainen glaskroppen 
nikaman solmu kotkropp 
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paisuvainen sväukropp 
päätekeränen ändkropp 
siemensolu sädeskropp, sädescell 
siittiö(solu) sädeskropp, sädescell 
sädekehä strålkroppen, ciliarkroppen 
sälökeränen lamelikropp 
ternihiukkanen kolostrumkropp 
tumajyvänen kärnkropp, nukleol 
tuntokeräset känselkroppar, Meissners 

kroppar 
vasta-aine antikropp 
verisolu blodkropp 
vierasesine främmande kropp 

Mikä on huolehdintalautakunta? 
Paula Ehrnebo 

Ruotsinsuomalaisella kielilautakun-
nalla 011 kevätkokouksessaan käsi-
teltävänä muutamia omsorg-alkui-
sia sanoja. Esiflä olivat mm. om-
sorgsnämnd, omsorgsstyrelse, om-
sorgsområde, omsorgskontor, om-
sorgschef ja omsorgsdirektÖr. Ne 
Ilittyvät kaikki maakäräjien toimin-
taan. Nämä yhdyssanat lautakunta 
päätti suosittaa suo men nettaviksi 
huolehdinta-alkuisilla sanoilla. 
Huolehdinta on huolehtia-verbin 
johdos ja se sopil hyvin kuvaamaan 
tätä käsitettä, koska se ej ole vielä 
vakiintunut minkään muun termin 
vastineeksi. Toinen mahdollinen 
vaihtoehto olisi ollut huolenpito, 
mutta sitä pidettiin liian väljänä ter-
miksi. 

omsorg-alkuisten sanojen suo-
mentamista on pohdittu lautakun- 

nassa ennenkin. Lautakunta antoi 
vuonna 1982 suosituksen omsorgs-
nämnd- ja omsorgsstyrelse-sano-
jen silloisen merkityksen suomen-
tamisesta. Silloin omsorg merkitsi 
kehitysvammaishuoltoa. Mutta om-
sorg-sanaa alettiin samalla käyttää 
hyvin yleisesti myös yhdyssanojen 
jälkiosana. Barnomsorg ' lasten 
päivähoito' ja ä/dreomsorg'vanhus-
tenhuolto' ovat jo pitkään olleet ruot-
sinsuomalaisille tuttuja käsitteitä. 

omsorg-käsitteen merkitys muut-
tui kuitenkin 1986, jolloin alan koko 
organisaatio uudistettiin. 

Esimerkiksi Tukholman läänin 
maakäräjät yhdistivät kuntoutus-
lautakunnan (ha biliteringsnämnd) ja 
sosiaalilautakunnan (sociala 
nämnd) ja uudelle lautakunnalle 
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annettiin nimeksi omsorgsnämnd. 

Huolehdintalautakunnan alai-
suuteen kuuluvat nykyisin kehitys-
vammaisten lisäksi mm. kasvatu s-
neuvola, sokeiden ja näkövammais-
ten, kuurojen ja kuulovammaisten 
sekä Iiikuntavammaisten lasten ja 
nuorten ku ntouttaminen. Tavoittee-
na on, että vammaiset voisivat avun 
ja palvelujen turvin elää mahdolli-
simman normaalia elämää. Huo-
lehdintalautakunnan toiminnasta  

vastaa huo!ehdintajohtaja (om-
sorgsdirektör). 

Maakäräjät voidaan jakaa pie-
nempiin maantieteellisiin alueisiin, 
huolehdinta-alueisiin (omsorgsom-
ride), joilla kullakin on oma poliitti-
nen johtokuntansa, huolehdintajoh-
tokunta (omsorgsstyrelse). Lisäksi 
kullakin alu eella on huolehdintatoi-
misto (omsorgskontor), jonka toi-
mintaa suunnittelee ja johtaa huo-
Iehdintapäällikkö (omsorgschef). 
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Kortfattat om innehållet 
s. 	3-6 	Fil, kand. Satu Gröndahl från Uppsala universitet kommente- 

rar lektor Maijaliisa Jokinens artikel i Kieliviesti 1/1 990 om det 
typiska för sverigefinnarnas språkbruk. Hon ger också sin syn 
på den sverigefinska skönlitteraturens litterära kvalitet och 
framtidsutsikter. 

När det gäller världsbild, innehåll och budskap skiljer sig 
den sverigefinska invandrarlitteraturen från den moderna fin-
landsfinska litteraturen. Enligt artikelförfattaren kan vår littera-
tur snarare karakteriseras som kamouflerad arbetar- och för-
ströelselitteratur med föråldrad världsbild och klichéartad 
människoskildring. Kvalitativa jämförelser mellan den sverige-
finska invandrarlitteraturen och den finlandsfinska skönlittera-
turen kan inte göras; det vore orättvist att jämföra amatörför-
fattares och professionella författares alster. Den sverigefins-
ka invandrarlitteraturens värde ligger således inte på det 
litterära eller det estetiska planet, utan värdet är snarare 
dokumentärt. 

En av orsakerna till den sverigefinska skönlitteraturens 
blygsamma nivå är enligt Satu Gröndahl att det statliga littera-
turstödet till invandrarna möjliggör att manuskript som i Fin-
land skulle stanna i skrivbordslådorna publiceras här och får 
representera sverigefinsk litteratur. De bästa sverigefinska 
författarna publicerar sina verk i Finland och således räknas 
dessa inte med i den sverigefinska litteraturskatten. 

6-8 	Professor Alpo Räisänen från Joensuu universitet skriver om 
olika problem i samband med sammansatta ords betydelser. 
1 artikeln koncentrerar professor Räisänen sin framställning på 
determinativa sammansatta ord med förleden i nominativ av 
typen taskulamppu 'ficklampa', kivikausi 'stenålder', ilmapallo 
'luftballong'. Dessa ord tar det andra ledet som huvudled och 
det första som bestämning, så att t.ex. en ficklampa är en 
lampa och inte en ficka. 

Relationen mellan bestämning och huvudled är dock inte 
alltid lika entydig som i ordet taskulamppu. En krokodilväska är 
en väska av krokodilskinn, en damväska är inte en väska av 
damskinn, utan en väska för damer. 

Sammansatta ord med förleden i nominativ talar endast om 
att bestämningen har något att göra med huvudleden. Många 
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ordiekar tar fasta på denna "regel", vilket i artikeln visas med 
illustrerande exempel. 

1 olika tider och 1 olika sammanhang kan ett sammansatt 
ords betydelse variera. Ordet Iehtimies betyder numera 'jour-
nalist', men för hundra år sedan användes det bl.a. 1 Kuhmo om 
en man som band lövkärvar. 

Exempel på sammansatta ord i tidningsrubriker visar också 
att det är svårt att förstå deras betydelse utan att först ha läst 
artikeln. 

Det finns många sammansatta ord där betydelsen är enty-
dig, t.ex. kalakauppias 'fiskhandlare' och katukauppias 'gatu-
försäljare'. Entydigheten beror dock inte på språkets struktur 
eller på regler, utan på omständigheternas karaktär: vi vet att 
en fisk inte kan fungera som handlare och vi vet att man i 
allmänhet inte säljer gator. Puulaatikko kan däremot syfta 
både på en trälåda och en vedlår. 

Men sammansatta ords mångtydighet har också sina förde-
lar, åtminstone 1 politiken, där det ofta är klokt att inte formulera 
sig alltför exakt. 

s. 9-11 	"Är det svårt att översätta och läsa tekniska texter?" frågar 
Matti Järnare, auktoriserad translator och tolk, i sin artikel. Det 
är det inte, menar han, bara man behärskar själva fackom-
rådet. Själv har Matti Järnare i sin bakgrund tjugo år som pro-
gramtekniker på TV. Han poängterar också vikten av goda 
relationer till olika sakkunniga och till olika språknämnder, då 
främst till Centralen för teknisk terminologi vid Forsknings-
centralen för de inhemska språken. 

s. 11-13 	Margaretha Terner skriver om svårigheten att översätta sven- 
ska medicinska termer med kropp som efterled. Hon har också 
sammanställt en lista över sådana sammansatta ord och ord-
fogningar där kropp ingår vilka har efterfrågats i nämndens 
telefonrådgivning. Denna ordlista är den fjärde i en serie 
ordlistor över medicinsk terminologi i Kieliviesti. Den svensk-
finska ordlistan åtföljs av en finsk-svensk. 

s. 13-14 	Paula Ehrnebo redogör för Sverigefinska språknämndens 
beslut när det gäller rekommendationer till översättning av 
sammansatta ord med omsorg som förled. Följande ord be-
handlades i nämnden: omsorgsnämnd, omsorgsstyrelse, 
omsorgsomrde, omsorgskontor, omsorgschef och omsorgs-
direktör. 
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RUOTSALAIS-SUOMALAINEN 
TYÖMARKKI NASANASTO 

ON ILMESTYNYT 
Ruotsinsuomalaisen kielilau-

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

Sen larkoituksena on tukea 
ruolsinsuomalaisia heidän pyr-
kimyksissään aktilviseen kaksi-
kielisyyteen, olla avuksi suo-
menkielisessä toiminnassa työ-
paikoifla, ammattiyhdistys-
lyössä ja työmarkkinoilla yleen-
sä sekävakiinnuttaa ruotsinsuo-
malaista termistöä. 

Ruotsalais-suomalainen 
työmarkkinasanasto sisältää 
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 kokoustekniikkaan Iiittyviä termejä. 

Ruotsalais-suomalainen työmarkkinasanasto on tarkoitettu ensisi-
jaisesti ruotsinsuomalaisten larpeislin. Termeille on Ruolsinsuomalaisen 
kielilautakunnan periaatteiden mukaisesti pyritty antamaan Suomessa 
käylettävät vastineel. Ruotsinsuomalaista lermivastinelta on kuitenkin 
suositettu siltoin, kun Suomessa el ole ollut vastaavaa käsitettä lai kun kä-
sitteet eivät vastaa toisiaan. 

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

Ruotsalais-suomalainen työmarkkinasanasto maksaa 165 kruu-
nua. Postikulut sisältyvät hintaan. Kirjan vol yksinkertaisimmin lilata mak-
samalla 165 kruunua kielilautakunnan postisiirtotilille 5686 64-7. Vastaan-
ottajaksi merkitään Sverigetinska språknämnden. Lisätietoja saa kielilau-
takunnan toimistosta, puh. 08-84 94 06. 
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