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cockhorn 

Kääntäjän mietteitä 

Suomalaisten todistusten ruotsintamisesta 
Päivi-Solfrid Söderlind 

FIL/is. Päivi-Solfrid Söderlind on Ruotsinsuomalaisen 
kielilautakunnan varapuheenjohtaja ja hänellä on pit-
kä kokemus muun muassa todistusten kääntömisestä. 

Ruotsissa on vilmeksi kuluneiden 
vuosikymmenien aikana - suoma-
laisten hakeutuessa tänne joko työ-
hön tal opiskelemaan - ruotsinnettu 
varmaan useita satoja tuhansia 
koulu- ja työtodistuksia. Ruotsinta-
matta el niistä täällä tietysti olisi 
ollut paljonkaan iloa, koska suomen-
kieliset paperit elvät olisi sanoneet 
juuri mitään todistuksen saaneen 
kyvyistä ja suorituksista. 

Samalla on todettava, etteivät 
ruotsinnetutkaan todistukset ole 
alna antaneet oikeata kuvaa todis-
tuksen saaneesta. Tämä vol johtua 
monesta eri seikasta. Koetan tässä 
kertoa lyhyesti näistä ongelmista 
ammatissa kauan toimineen kään-
täjän näkökulmasta. Tiedän, että 
asia kiinnostaa muitakin ammat-
tikääntäjiä - joille ongelmat tietysti 
ovat tuttuja - ja usein myös nhitä, 
jotka ovat käännäftäneet todistuk-
sensajoko Ruotsissa tal Suomessa 
käyttääkseen nhitä Ruotsintyömark-
kinoilla tal pyrkläkseen täällä en 
oppi laitoksiln. 

1. Kun todistuksen ruotsinnos el 
olkein tunnu antavan samaa kuvaa 
todistuksen saajasta kuin suomen-
kielinen alkuperäisversio, tähän vol 
tietysti olla varsin yksinkertainen 
mutta valitettava syy: kääntäjältä 
on ehkä puuttunuttarpeellinen am-
mattikokemus ja kyseisen alan tal 
sen termien tuntemus; kielitaitokin 
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saattaa olla puutteellinen. Tällaisen 
kääntäjän apuun el tietenkään olisi 
pitänyt turvautua! 

2. Vaikkajokin ruotsinnos seuraa 
hyvinkin tarkkaan vastaavan suo-
menruotsalaisen todistuksen vakiin-
tuneita virallisia termejä ja sanon-
toja, käännös saattaa siitä huoli-
matta näyttää ruotsinruotsalaisen 
lukijan silmissä jonkin verran ou-
dolta. Esimerkkinä vol mainita 
suomenruotsalaisen koulutodistuk-
sen arvosteluasteikon. Kun suo-
menkielisen todistuksen arvos-
teluasteikossa on kiitettävä - tyy-
dyttävä - välttävä - heikko, vastaa-
va suomenruotsalaisen asteikko on 
berömliga - nöjaktiga - försvarliga - 
svaga (aina el edes mainita, että 
nälden monikollisten muotojen bp-
puun on lisättävä kunskaper och 
färdigheter). Ruotsinruotsalainen 
lukija ihmettelee, onko nöjaktigSuo-
messa todella parempi arvosana 
kuin försvarlig. Näln el nimittäin ole 
Ruotsissa, försvarlig on parempi 
kuin nöjaktig(ks. esim. Svensk Ord-
bok: försvarlig = som är av akt-
ningsvärd storlek, ansenlig, bety-
dande; nöjaktig = som är tillräcklig 
men inte mer). Lukija vol saada 
väärän kuvan kyseisen henkilön 
suorituksista, ellel hän samalla 
tarkista arvosteluasteikosta (joka 
yleensä on todistuksen bopussa), 
miten arvosanat on ymmärrettävä. 
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Tietoisenatästä ongelmasta olen 
translaattoritoimintani alusta lähtien, 
30 vuoden takaa, ruotsintanut suo-
menkielisten todistusten asteikon 
kiitettävä, tyydyttävä, välttävä käyt-
tämällä sisällöllisesti vastaavaa 
ruotsinkielistä asteikkoa berömligt, 
välgodkänt, godkänt(joka sitä paitsi 
seuraa latinan tuttua asteikkoa 
laudatur, cum laude approbatur, 
approbatur). Tämä asteikko ej Ruot-
sissa harhauta ketään. 

Toinen hyvä mutta hankalampi 
ratkaisu olisi erillisen, todistukseen 
Iiitettävän asiakirjan laatiminen, joka 
tarpeen mukaan selvittälsi ruotsin-
ruotsalaisille käyttäjille suomen-
ruotsalaisten termien ja sanontojen 
ruotsinruotsalaiset vasiaavuudet. 
Tällaisen selventävän paperin al-
kaansaamisesta on ollut puhetta 
kauan, mutta asia on toistaiseksi 
rauennut, ehkä lähinnä siitä syystä, 
että erinäiset muutkin lod istuksissa 
käytetyt mutta Ruotsissa nykyään 
vähemmän tutut termit olisi otet-
tava mukaan ja selitettävä. Esi-
merkkinä hankaluuksista voin 
mainita maarianhaminalaisen yli-
oppilaan ruotsinkielisen todistuk-
sen, jonka kyseinen ylioppilas on-
nettomana pyysi minua "kään-
tämään" (ruotsin)ruotsiksi, koska 
täällä el ymmärretty, mitä dimis-
sionsbetygja absolvera gymnasiets 
studiekurs oikeastaan tarkoittivat. 

Ainoa mahdollinen ratkaisu 
asiakkaan ongelmaan 011 tietysti 
laatia erillinen todistus, jossa 
translaattorina vakuutin, että di-
missionsbetyg = avgångsbetyg ja 
että absolvera en kurs = tmed god-
känt resultat) genomgå en kurs! 

3. Kuten edellä mainitsin on tär-
keätä - ellei tärkeintä - että suo- 

malajsien todistusten arvostelu-
asteikot otetaan mukaan ruotsin-
noksiin. Tämä on tärkeätä myös 
siitä syystä, että todistusten arvo-
sanat eivät suinkaan aina rajoitu 
äskeiseen tavalliseen "perusas-
teikkoon" kiitettävä - tyydyttävä - 
välttävä - heikko. Asteikkoja on 
nimittäin monenlaisiajatämä moni-
naisuus - ettel sanoisi kirjavuus - 
aiheuttaa sekin puolestaan kään-
täjälle ongelmia, ainakin kään-
täjänuran alkuvaiheessa. 

Olen omista kansioistani vuosien 
varrelta poiminut tähän pari esi-
merkkiä, jotka valaisevat tilannetta. 

Kun yksi kauppaoppilaitos esim. 
lukion esimerkkiä seuraten käyttää 
"perusasteikkoa" kiitettävä 10 - 9, 
tyydyttävä8-7, välttävä 6-5, heikko 
4 - 1, toinen on valinnut asteikon 
kiitettävä 10— 8 1/2, hyvä 8+ - 7-, 
tyydyttävä 6 1/2 - 5-, ja kolmas 
tyytyy asteikkoon kiitettävä, hyvä, 
tyydyttävä (ilman numeroarvo-
sanoja). 

Samanlainen moninaisuus 
näkyy korkeakoulutasolla. Kaup-
pakorkeakoulu 1 arvostelee opis-
kelijoiden suoritukset arvosanoilla 
erinomaiset tiedot 3, hyvät tiedot 2, 
tyydyttävättiedot 1, kun taas kaup-
pakorkeakoulu Il antaa pitkän op-
pijakson suorittaneille arvosanat 
hyvin kiitettävä 6, kiitettävä 5, hyvin 
tyydyttävä 4, tyydyttävä 3, hyväk-
sytty 2, mutta lyhyen oppijakson 
suorittaneille arvosanat hyvin 
kiitettävä ja kiitettävä 3 (molem-
mista), hyvin tyydyttä vä ja tyydyttävä 
2 (molemmista) sekä hyväksytty 1. 

Lääketieteen lisensiaatti on 
pääkaupungissa opiskellessaan 
saanut latinankieliset arvosanansa 
seuraavalta listalta: laudatur, eximia 
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cum laude approbatur, magna cum 
laude approbatur, cum laude appro-
batur, non sine laude approbatur, 
lubenter approbatur, approbatur, 
mutta Turussa on valittavana vain 
kolme mahdollisuutta: erinomaiset 
tiedot, hyvät tiedot, tyydyttävät 
tiedot. 

Filosofian kandidaatti vol en 
aineissa suorittaa joko laudatur-
kurssin, cum laude approbatur 
-kurssin tai approbatur-kurssin; 
kunkin kurssin osalta hän saa Iisä-
arvosanoiksi joko erinomaisesti 
suoritettu, hyvin suoritettu tal 
tyydyttävästi suoritettu. Hänen pro 
gradu -tutkielmarisa arvostellaan 
kuitenkin edellä mainitun latinan-
kielisen listan mukaan. 

Lopuksi vielä esimerkki opetta-
jaksi aikovan todistuksesta, jonka 
tämä saa opetustaidostaan: hyvin 
kiitettävä - varsin kiitettävä - klit et-
tävä - hyvin hyvä - varsin hyvä - 
hyvä - hyvin tyydyttävä - varsin  

tyydyttävä - tyydyttävä - heikko - 10 
eri arvostelumahdollisuutta! 

Arvosteluasteikkoja voi vaivatta 
löytää useita muitakin. Niiden en-
laisuudesta ja laajuudesta huoli-
matta ej niiden ymmärtäminen 
Suomessa tietystikään yleensä 
tuota hankaluutta. Niiden kääntämi-
nen muihin kiehin on sen sijaan 
ongelmallisempaa. Toisen maan 
kouluterminologiaa ja todistussa-
nastoa el voi käyttää ilman muuta, 
mikä tietysti johtuu koulujärjestel-
mien erilaisuudesta. Vaikka Suo-
men ja Ruotsin koulutusmuodoissa 
on paljon samankaltaisuutta, ei suo-
malaisten todistusten ruotsintami-
sessakaan sovi käyttää ruotsin-
ruotsalaisia arvoanoja, mutta suo-
menruotsalaistenkin termien osalta 
on syytä ofla varovainen. Kään-
nöstyö vaatii tarkkuutta, mutta sa-
malla joustavu utta ja te rvettä järkeä. 
Pääasia on, ettei käännös harhauta 
ketään. 
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Laituri veti lämärin kassiin 
Vähän jääkiekon kielestä 
Annell Häikkälä 

Artikkelin kirjoittaja on Kotimaisten klelten 
tutkimuskeskuksen kielitoimiston erikoistutkija. 

Olympiakisojen läheisyys ja joiden-
kin liigaotteluiden, varsinkin bp-
pusarjan otteluiden, äärimmäinen 
jännitys saavat monet välinpitämät-
tömätkin suomalaiset innostumaan 
jääkiekosta. Heittäytyminen jääkie-
kon maailmaan merkitsee myös 
kurkistamista uuden kielen maaU-
maan, tutustumista yhdenlaiseen 
erikoiskie leen. Toisinkin päin voisi 
ajatella: jonkin erikoisalan kielen-
käytön seuraaminen voisi innostaa 
pohtimaan kieltä laajemminkin. 

Jääkiekko on jo niin kaikkien 
yhteinen asia, että sen pitäisi olla 
kaikkien ymmärrettävissä myös 
kielen puolesta, puhuttaessa siitä. 
Katsotaan. 

Englanti on jääkiekon hallitseva 
kieli. Tämä on ymmärrettävää, 
onhan peli lähtöisin englantilaiselta 
kielialuee Ita. Sen alku na pidetään 
englantilaista bandy-peliä, jonka 
kanadalaiset veivät 1800-luvun 
loppupuolella kotimaahansa ja 
kehittivät uuteen muotoon; mukaan 
tuli piirteitä myös rugbystä ja 
nurmipallosta. Englanniksi pelin 
nimi on ice hockey, siis jäähockey, 
erotukseksi maahockeystä eli 
nurmipalbosta. Jääkiekkoluistimen 
puhekielinen nimitys hokkari on 
perälsin englannin hockeysta. Suo-
messa taas pelin tavalliseksi arki-
kieliseksi nimeksi on omaksuttu 
lätkä, joka on siirtynyt koka pelin 
nimeksi itse pelivälineen tuttavalli-
sesta nimestä. Kiekkohan on muo- 

doltaan juuri sellainen läpyskä, jol-
laista on totuttu sanomaan lätkäksi. 

Moniin kieliin on jääkiekkosa-
nasto joko otettu suoraan englan-
nistatai sitä on vain vähän muokattu. 
Suomenjääkiekkosääntöihin eijuuri 
ole otettu englantilaisia lainoja 
suoraan. Yleensä sanat on kään-
netty osa osalta tai on etsitty mer-
kitykseltään mahdoHisimman hyvin 
sopiva sana. Tässä on noudatettu 
aivan Lönnrotin usein esittämää 
periaatetta: jos termit käännetään 
omalle kielelle, ihmisten on helpom-
pi ymmärtää ja oppia itse asia kuin 
joutuessaan opettelemaan sekä 
uuden asian että vieraan sanan. 

Verrataanpa vähän englannin 
jääkiekkotermejä suomen, ruotsin 
ja saksan sanoihin. Englannin in-
terference on suomeksi estäminen, 
ruotsiksi interference ja saksaksi 
Behinderung, englannin off-side on 
suomeksi paitsio, ruotsiksi offside 
ja saksaksi Abseits, englannin 
board-checking on suomeksi laita-
taklaus, ruotsiksi boarding ja sak-
saksi Bandencheck, englannin cen-
ter on suomeksi keskushyökkääjä, 
ruotsiksi center(forward) ja saksaksi 
Mittelsturmer. Suomen jääkiekko-
säännöissä puhutaan pitkästäsiinä, 
missä engbannissa, ruotsissa ja 
saksassa käytetään sanaa icing - 
vaikka kybbäpä Suomessakin kuubuu 
kenttäkuulutuksissa usein icing. 
Huomaamme, että jääkiekkosään- 
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töjen suomi on todella suomea ja 
saksa jokseenkin saksaa, ruotsi 
taas muistuttaa kovasti englantia. 

Harva meistä tavallisista maalli-
koista lukee jääkiekkosääntöjä. 
Saamme tietomme joukkovies-
timistä: radiosta, televisiosta ja 
sanomalehdistä. Radio ja televisio 
pystyvät suoraan paikalta ja usein 
juuritapahtumahetkellä välittämään 
kentän tunnelmat. Paljon väritystä 
ei varsinkaan televisio tarvitse, jotta 
katsoja pääsisi mukaan kilpailun 
henkeen. Lehtimiesten on sen 
sijaan Iuotavatunnelmakielen avul-
la. Lehtiin onkin muotoutunut oma 
jääkiekkoselostusten slanginsa. 
Sen tarkoituksena on temmata lukija 
mukaan toisaalta käyttämällä 
yhteistä sisäpilrin kieltä, toisaalta 
värittämällä tapahtumat sellaisin 
kuvin, että lukija pääsee keskelle 
selostajan kokemaa tunnelmaa. 

Maiden välisissä jääkiekko-
otteluissa ei joukkueista useinkaan 
käytetä virallisia nimiä Suomen 
joukkue, Ruotsin joukkue jne. Väriä 
kieleen saadaan käyttämällä 
Iempinimiä. Näyttää siltä, että 
tavallisestijoukkueen nimisaadaan 
pelipuvun kuvioista tai väreistä. 
Suomen joukkueen jäsenet ovat 
yleensä "leijonia"tai "kiekkoleijonia". 
Leijona tuntuu sopivan erityisen 
hyvin lehtiotsikoihin: "Leijonien 
toiveet sammuivat jäähyihin", 
"Leijonat liian liukkaita L-Saksalle". 
Suomen maajoukkue on joskus 
myös "sinivalkoinen joukkue". 
Ruotsin joukkueen muodostavat 
"kolmen kruunun pojat", usein "Tre 
Kronor" tai "sinikeltaiset". Neuvos-
tolliton pelaajat olivat "punanuttuja" 
tai "punapaitoja" ja Tsekkoslovakian 
pelaajat joskus "oranssipaitoja". 

Kanadan joukkueen pelaajat ovat 
puolestaan "vaahteralehtisiä". Jos 
ei muuta luonnehdintaa löydy, 
voidaan sanoa jonkun pelaavan 
"Puolan paidassa" tai puhua "tse-
keistä" tai "jenkeistä". 

Samaan malliin ovat Suomen 
ornat joukkueet saaneet nimiä 
toisinaan peliasun mukaan, kuten 
HIFK:n tähtirinnat, toisinaan 
väännelminä ja lempiniminä jouk-
kueen virallisesta nirnestä Turun 
Vepsistä a Jyväskylän Jypistä Tam-
pereen liveksen tupsukorviin ja 
Oulun kärppäjoukkoon. Tässä 
varmaankin koululaiset olisivat pa-
ras tietolähde. 

Vaikka virallisessa jääkiek-
kokielessä on asiallisia suomen-
kielisiä nimityksiä, on jääkiek-
koslangiin ja vauhdikkaaseen 
Iehtikieleen asti tullut paljon 
värikästä omaa sanastoa. Kentän 
tärkein piste, maali, saa monta 
nimeä. Se on ulkornuotonsa 
mukaan milloin verkko, maalivahdin 
mukaan "myllyksen verkko", veräjä 
tai pömpe/toisinaanjokin 'laukkua' 
tarkoittava sana: veska, pussi tai 
kassi: "Gretzky sal Kurrilta syötön 
keskikentällä ja ampui sen kaikilla 
voimillaan äärimmäisen pienestä 
raosta kassiin." 

Maalivahdin tehtävänä on var-
tio ida veräjää. Hän on veräjänvartija 
tai maalin muiden nimien mukaan 
veskarf, kassaritai pussari. 

Englannin ja ruotsin mukaan 
keskushyökkääjä on sentteri ja 
puolustaja on pakki. Pitkä sana 
Iaitahyökkääjä lyhenee laidaksi tal 
laituriksi. Pelaajaketju on myös vitja. 
Valmiina pelivarusteissa oleva 
vaihtomies, joka ei pelaa, on vilt- 
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timies: "Valmentaja pudotti kol-
moskentällisen vilttiin ja Iähti kah-
della pakkiparilla ja ketjulla hake-
maan voittoa." Toisen kerran taas 
"valmentaja nosti 'yrittämättömiä' 
huopahommiin ... ja joutui laske-
maan samoja filttejä jäälle takaisin, 
kun muuten joukkue olisi kutistunut 
alle viisikon." 

Jääkiekon omaan sanastoon 
kuuluu jo niin itsestään selvänä peli-
kentän nimi kaukalo, ettei sitä enää 
minään erikoissanana tai kuvail-
mauksena pidetäkään. Itse kiekko 
on tavallisesti Iätkä, toisinaan myös 
laatta: "Minun tehtäväni cli ainoas-
taan panna laatat sisään." Radio-
selostajat käyttävät kiekosta vähän 
paperinmakuista sanaa peliväline 
ehkä koomista tyyliä tavoitellen. Luja 
lyöntilaukaus on lämäri tai lämis: 
"Tosin Suomen puolustus el ole 
järeä, mutta kaukaa ammuttuja 
lämäreitä pitäisi poimia varmem-
min." Vastakarvaan pelattaessa 
karvataan. 

Jo virallisissakin jääkiekkosään-
nöissä on paljon sodasta ja tais-
telusta lainattuja sanoja: joukkueella 
on kapteen puhekielessä kippari, 
pelaajat hyökkäävätja puolustavat. 
Tällainen sanasto on ymmärret-
tävää jääkiekon tapaisessa tais-
telulajissa, jonka tavallinen nimi on 
ottelu. Lehtimiehet etsivät mielel-
lään saman alan sanastoa. Heidän 
kielessään pelaajat lataavat ja 
laukaisevat, ampuvat milloin 
kanuunalaukauksia, milloin kovia 
kuteja, hyvä maalintekijä on maali-
tykki. Joskus peli on turnaus , joskus 
taas rynnäkkö. Lehtimies moittii puo-
lustajienjättävän "puolustukseensa 
aukkoja"tai kiittääjoukkueellaolleen 
"taistelutahtoa" ja sanoo pelaajien  

"heittäytyneen laukausten eteen". 
Taistelun tuoksinassa "Tihonovin 
joukot kirivät - he olivat latautuneet 
tähän otteluun." Toisessa ottelussa 
taas "jysähti pommi". 

Myös talouselämä on lainannut 
omia kuviaan jääkiekolle. Pelaaja 
voi olla "hyvää kauppatavaraa", 
varsinkin ios hän on "pistepörssi-
ykkönen". Erityisesti lasketaan 
"maaottelumaalisaldoa". Sijoitus-
maailmasta on kuva lainattu myös, 
kun "satsataan puolustukseen". 

Lehtien eri osastoista parhaiten 
ehkä juuri urheiluosaston värityk-
seksi sopivat puhekieltä lähenevät 
ilmaukset. Eihän siellä ole tarkoi-
tuksenmukaistakaan käyttää samaa 
tyylilajia kuin esimerkiksi selostet-
taessa valtiopäivien avajaisia. 
Tuttuja ovat ilmaukset pelaaja on 
"ulkona tilanteista", "pisti vahvasti 
kampoihin", "koko kauden on jouk-
kuetta tölvitty, suorastaan potkittu 
päähän", "Länsi-Saksan pudottua 
kelkasta", "Fetisov maksoi potut 
pottuina", "Helminen petasitilanteen 
Laineelle", "olisi kivaa olla mukana, 
ios potkua riittää". 

Kielikuvat ovat kyllä omiaan 
elävoittämään tekstiä. Joskus voi 
käydä kuitenkin niin, ettei lukija pysy 
aivan mukana, ios selostaja yltyy 
liikaa: "Sapporon olympiakisat olivat 
Suomen siihenastisten toiveiden 
tynnyrin suurin pihinä - kuin ladattu 
täyteen hapantuvaa silliä 
Kaikkein runollisimpaan kielenkäyt-
töön innostaa kirjoittajan yleensä 
oman joukkueen voitto: "Suomen 
jääkiekkomaajoukkueen hyökkäys 
iski kuin salama ja puolustus kesti 
kuin kivi, kun Kanada kaatui rytisten 
kotihallinsa jäällä." 
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Hemmotja Iyylit 
koulutustilaisuudessa 
Tarja Salo-Saarvanto 

FIL kand. Tarja Salo-Saarvanto tyÖskentelee kääntäjänä 
Valtion maahanmuuttoviraston kielijaostossa. Hän on 
myÖs Ruotslnsuomala!sen klelilautakunnan jäsen. 

Onko seuraavien sanojen merkitys 
sinulle itsestään selvä: ossit, vessit, 
sosiaalihyysiminen, hemmot, lyylit, 
jenkkakahvat, sikasykli, kanava-
pujottelu, aineistokoe, pallolaajen-
nus, pakastevirka, laatikkomyy-
mälä, kibor, libor, helibor? 

Jos on, voit lopettaa lukemisen 
tähän, sillä olet oletettavasti yksi 
meistä noin sadasta ruotsinsuoma-
laisesta, jotka kokoonnuimme 
Suomitalolle Ruotsinsuomalaisen 
kielilautakunnan järjestämään 
kielenhuoltoseminaariin 22. mar-
raskuuta 1991. Luennoitsijoina 
toimivat erikoistutkija Annell Räik-
kälä Kotimaisten kielten tutkimus-
keskuksesta ja fil. maist. Kajsa 
Paasovaara Suomen Pankista. 

Kielenhuollon kehittymistä käsit-
televän alustuksen alkana Annell 
Räikkälä mainitsi mm., että ruotsin 
kieltäon Suomessa alemmin pidetty 
kielipoliittisena vihollisena ja että 
kielen on katsottu olevan hyvää 
silloin, kun se on ollut vapaata ruot-
sin vaikutuksesta. 

Kielen normeja käsiteltäessä 
saimme runsaasti esimerkkejä 
valintatilanteista, joissa on tetitävä 
valinta kahden tal useamman ilmal-
sun väliHä. Uskon, että me ruotsin-
suomalaiset juutu mme usein juuri 
tämäntyyppisiin ongelmiln, joissa 
emme ehkä enää pysty luottamaan 
kielikorvaamme, vaan joudumme  

hakemaan apua muualta. Joskus 
me pohdimme aivan turhan takia, 
kumpi kahdesta samanarvoisesta 
vaihtoehdosta on se oikea (esim. 
papereita val papereja, kritisoida 
val kritikoida, analyysia vaiko 
analyysiä). Toisinaan taas yksi 
tarjolla olevista vaihtoehdoista on 
suositeltavampi, vaikka kaikki 
olisivatkin hyväksyttäviä (aseiden-
riisunta/aseriisunta, so vellus/ 
sovellutus ja entistää/entisöidä). 
Lisäksi on vielätilanteita, joissa vain 
yksi vaihtoetidoista on olkea, esim. 
alan lukea (el "alan lukemaan"), 
ikkunoita el ollut suljettu (ei "el oltu 
suljettu"), harmoni, invalidi ja 
asteittain. 

Saimme myös oppia, ettel suo-
men passlivi olekaan niln pas-
silvinen kuin voitaisiln olettaa, sillä 
suomessa passiivi vaatli alna 
ajatellun tekijän. Niinpä onkin syytä 
käyttää jotakin muuta ilmaisua, ellel 
passilvin partisiipille voida ajatella 
tekijää (suljetuin silmin = silmät 
kiinni, valo-ohjattu = valo-ohjauk-
sinen). 

Sanajärjestyksen käytöstä saim-
me oppia mm., että suomen kielen 
sanajärjestys on vapaa, mutta el 
suinkaan mielivaltainen, ja pilkutuk-
sesta, että kaunokirjallisuutta lukuun 
ottamatta on edelleenkin nou-
datettava pilkkusääntöjä ja että 
sivulause on muistettava erottaa 
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pilku illa molemmin puolin 	 naisia, tosin slangityylillä Umaistuna. 
Hallinnon kieli on niin Ruotsissa 

kuin Suomessakin käymässä yhä 
abstraktimmaksi, ja esimerkiksi 
koulusuunnittehjat puhuvat Suo-
messa nykylsin Iuokkahuoneen, 
luokan ja oppitunnn sijasta perus-
opetustilasta(= POT), perusopetus-
ryhmästä (= POR) ja opintoaika-
yksiköstä. Lähes kaikki kurssit ovat 
Suomessa nykyisin "koulutus-
tilaisuuksia". 

Suosituimpia seminaarlaiheita 
meidän ruotsinsuomalaisten kes-
kuudessa ovat aina olleet uudis-
sanat ja muotisanat. Sen lisäksi, 
että Annell Räikkälä kertoi uudis-
sanojen syntytavoista, saimme 
runsaasti esimerkkejä ja selityksiä 
eri sanontojen synnylle. Saimme 
mm. selityksen suomalaisissa 
Iehdissä viime aikoina usein esiin-
tyneelle ilmaisulle 0/la rähmällään, 
joka sai alkunsa presidentti Koi-
vistonloteamasta "Er suomalaisten 
tarvitse olla myöskään länteen 
rähmällään". (Ensimmäisessä 
seminaarin jälkeen lukemassani 
Suomen Kuvalehdessä oltiin 
rähmällään peräti kuusi kertaa. 

Muita muotisanoja ovat esim. 
nuorten suosima tasan tarpeeksija 
lähes maanvaivaksi muodostunut 
tällainen tapaus. 

Alkukappaleessa mainitsemani 
ossitja vessit, kuten myös derkku 
hävinnevät käytöstä nyt Saksojen 
yhdistyttyä, sillä osseil/aja derkuilla 
tarkoitetaan itäsaksalaisia ja 
vesseillä länsisaksalaisia. 

Sosiaalihyysimisellä taas tar-
koitetaan lilallista huolenpitoa 
sosiaalihuollon asiakkaista, ja 
hemmoilla ja lyyleillä miehiä ja 

Lyhenteet ovat melkoinen riesa 
monille meistä, koska niiden merki-
tys ej suinkaan aina ole itsestään 
selvä. Kukapa pystyisi arvaamaan 
suoralta kädeltä, että tule-sairaudet 
ovattuki-ja lilkuntaelinten sairauksia 
ja että atari tarkoittaa ammatti- ja 
taparikollisuutta lai että tae-
neuvotteluttavanomaisten aseiden 
estämistä koskevia neuvotteluja. 

Talousalaa käsittelevässä 
osuudessa saimme runsaasti 
esimerkkejä alan lyhenteistä, joista 
voidaan mainita he/iborkorko 
(Helsinki lnter Bank Rate eli 
Helsingin suurimpien pankkien 
keskimääräinen päiväkorko). 
Vastaavasti kibortarkoittaa Kuwaitin 
ja liborLontoon korkoa. Tutumpien 
taloudellisten lyhenteiden, kuten 
EY, Efta, OECD, Gatt, Tupo, TEL, 
ecu, Eesja Eta, lisäksi seminaarissa 
käytiin lävitse myös harvinaisempia 
lyhenteitä, kuten IMF, EMA, EMU, 
ENS, ERM, EMF, IMF, Bl, lBRDja 
MIB. Näistä esimerkiksi IMF 
tarkoittaa yleensä kansainvälistä 
valuuttarahastoa, mutta samalla 
Iyhenteellä on kolme muutakin 
merkitystä. 

Kaisa Paasovaaran mukaan 
kielen peruspiinteisiin kuuluu kielen 
termistyminen, vieraantuminen 
arkielämästä ja informaation Iiial-
linen tiiviys. Kieli on myös kovin 
englanninvaikutteista, eivätkä 
kielenhuoltajien suositukset suin-
kaan aina saavuta suosiota alalla 
toimivien keskuudessa. Englannin-
kielisistä lainoista monilla on hyvät 
suomenkielisetvastineet, muftasilti 
monet puhuvat riskinarvioinnin tal 
risklluokituksensijasta reittauksesta 
tai ratingista, markkinatakaajan 
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sijasta market makerista ja yhteis-
yrityksen sijasta joint venturesta. 
Suomalaisten päätteiden liittäminen 
tällaisjjn lainasanoihin antaa myös 
lisäaihetta suosia kotimaisia ilmai-
suja. 

Hyväntermintulee Kajsa Paaso-
vaaran mukaan selittää myös itsen- 

sä, erottua ympäristöstään ja olla 
käyttäjälle ongelmaton. Jos ejvät 
edellä mainitut täytä hyvälletermflle 
asetettujavaatimuksia, saimme me 
myös esimerkkejä sellaisista. 

Seuraavassa on luettelo eräistä 
uudissanoista selitysten kera: 

kehitysyhteistyö/kehitys- kehitysapu on Suomessa nykyisin vi- 
yhteistyöministeri rall iselta nimeltään kehitysyhteistyötä 

ja 	näin ollen alan 	ministerikin on 
kehitysyhteistyöministeri 

opetushallitus ent. ammattikasvatushallitus + koulu- 
hallitus, suomenruotsiksi utbildnings- 
styrelse n 

sosiaali- ja terveyshallitus ent. lääkintöhallitus + sosiaalihallitus, 
suomenruotsiksi social- och hälsosty- 
relsen 

tielaitos ent. tie- ja vesirakennuslaitos 
puolustustilalaki ent. sotilastilalaki 
yhdyskuntapalvelu ej "yhteiskuntapalvelu", ruotsiksi sam- 

hällstjänst 
täsmälääke Iääke, joka kohdjstuu vajn tiettyihin 

soluihin 
aineistokoe tästä vuodesta lähtien ylioppilas- 

kirjoitusten äjdinkielen kokeen tojnen 
osa on aineistokoe, jossa oppilaat jou- 
tuvat kirjoittamaan aineen saamansa 
aineiston pohjalta 

aikakapseli rakennuksen peruskiveen muurattava 
kapseli, jossa on tietoja mm. muuraus- 
ajankohdan tapahtumista 

kanavapujottelu pujottelua tv-kanavalta toiselle 
Iaatikkomyymälä yksinkertaisesti kalustettu myymälä, 

jossa tavarat ovat laatikoissa 
paUolaajennus sepelvaltimotaudissa käytettävä hoi- 

tomenetelmä, ruotsiksi ballongdilata- 
tion 

sov itin "adapter" 
poretin poreammeen porelaite 
yhtiöittää esim. valtion 	laitoksia on ryhdytty 

yhtiöittämään, ruotsiksi bolagisera 
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(minkinnahkainen) donitsin muotoinen 
hiuspidike 
ej nähdä kokonaisuutta vaan sotkeu-
dutaan pikkuasioihin 
taloustermi, jolla on tarkoitettu lihan 
hinnan laskemista, kun tarjonta on 
suuri. Termiä käytetään nykyisin myös 
esim. kun on kyse asunnontuotan-
nosta. 
ton, jolla itäturistit myyvät tavaroitaan 
virka, johon poliitikot nimityttävät itsen-
sä kaiken varalta 
vyötärön rasvakerrostumat, ruotsiksi 
bl/ringar 

(minkki)donitsi 

sotkeutua lillukanvarslin 

sikasykli 

Punainen ton 
pakastevirka 

jenkkakahvat 

Tässä vielä muutamia uudis-
sanoja, jotka eivät kaivanne selitys-
tä: taiji, flippialbumi, benjihyppy, 
nopeudenrajoitin, ihmiskilpi, (rahan) 
korvamerkki, kuherruskuukausi, 
asuntoloukku, avainhissi, vero-
suunnittelu, turvaseksi, kulutus-
juhlat, rusinapullateoria, kirkas-
valohoito, korttipuhelin, matalalat-
tiabussi, viihdekylpylä, vyö(tä-
rö) laukku, kierrätyskesku s, tap-
pajasolu, tekoveni, imuleikkaus, 
pysäköintikiekko, mikrokirurgia, 
väriammuspeli/värisotapeli, täs-
mäase ja rypäepommi. 

Edeuäolevia uudissanoja lukies-
saon heippotodeta, ettäyhteiskun-
tien samankaltaisuuden vuoksi 
monet uudet käsitteet ilmaantuvat 
käyttöön lähes samanaikaisesti 
molemmissa maissa. 

Seminaarin päätteeksi järjes-
tettiin kyselytuokio, jonka aikana 
osanottajat saivat esittää omia 
kysymyksiä. Uskon, että kaikki mu-
kana olleet tunsivat seminaarin 
päättyessäoppineensajotakin uutta 
ja saaneensa runsaasti virikkeitä 
vastaisen varaUe. 
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Kipusanoja 
Koonnut Margaretha Terner 

akut smärta 
anfallsvisa smärtor 
anfalisvis insättande smärta 
anfallsvis uppträdande smärta 
ansträngningskorrelerad smärta 
ansträngningsutlöst smärta i bröstet 
belastningssmärta 
belastningsutlöst smärta 1 bröstet 
borrande värk 
brännande smärta 
bukont 
buksmärta 
bultande smärta 
bröstsmärtor i anslutning till be- 

lastning 
diffus smärta 
djupsmärta, djupliggande smärta 
dov smärta 
dunkande smärta 
episodisk smärta 
fantomsmärta 
flyktig smärta 
fortsatt smärta 
födslovärkar 
förvärkar 
hugg i bröstet 
håll i sidan 
häftig smärta 
ihållande smärta 

ilande smärta 
intensiv smärta 
intermittent uppträdande smärta 
intervallsmärta, smärta av inter- 

vallkaraktär 
inälvssmärta, visceral smärta 
ischemisk smärta 
knipsmärta  

äkillinen kipu 
kohtauksittaiset kivut 
kohtauksittain alkava kipu 
kohtauksittainen kipu 
rasitukseen Iiittyvä kipu 
rasitusrintakipu 
rasituskipu 
rasitusrintakipu 
jomottava t. kolottava särky 
poittava kipu 
vatsakipu 
vatsakipu 
jyskyttävä kipu 
rasitukseen liittyvä rintakipu 

epämääräinen kipu 
syväkipu, syvällä oleva kipu 
jomottava t. jäytävä kipu 
jyskyttävä kipu 
tilapäinen t. ajoittainen kipu 
aavekipu 
lyhytaikainen t. ohimenevä kipu 
jatkuva kipu 
synnytyspoltot 
esipoltot 
rintapistos 
kylkipistos 
ankara, kova t. voimakas kipu 
jatkuva, hellittämätön t. yhtämit- 

tainen kipu 
vihlova kipu 
voimakas t. hellittämätön kipu 
ajoittainen kipu 
ajoittainen kipu 

sisälmyskipu, viskeraalinen kipu 
iskeeminen kipu 
nipistävä kipu 
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kortvarig smärta 
kraftig smärta 
krampartad smärta 

kroppslig smärta 
ledsmärta 
lindrig smärta 
lokal smärta 
långdragen smärta 
långvarig smärta 
lätt smärta 
magknip 

magont 
magsmärta 
metastassmärta 
molande smärta 
molvärk, molande värk 

måttlig smärta 
nattsmärta 
neurogen smärta 
obetydlig smärta 
oklar smärta 
ospecifik smärta 
outhärdlig smärta 
plötslig smärta 
plötsligt insättande smärta 
plötsligt påkommen smärta 
postoperativ smärta 
prekordialsmärta, prekordiell smärta 

pulserande smärta 
radierande smärta 

retrosternal smärta 
reumatisk smärta 
rotsmärta 
ryggont 
ryggvärk 
skarp smärta 
skärande smärta 
smärta av intervallkaraktär, inter- 

vallsmärta 
smärta i hjärtat 
smärta i hjärttrakten 

lyhytaikainen kipu 
ankara, kova t. voimakas kipu 
kouristuksenomainen t. kouristava 

kipu 
ruumiillinen kipu 
nivelkipu 
lievä kipu 
paikallinen kipu 
pitkäaikainen kipu 
pitkäaikainen kipu 
lievä kipu 
mahanpuru, mahankivistys, vatsan- 

puru, vatsankivistys 
mahakipu, vatsakipu 
mahakipu, vatsakipu 
etäpesäkekipu 
jomottava t. kolottava kipu 
jomotus, kolotus, jomottava t. ko- 

lottava särky 
kohtalainen kipu 
yökipu 
hermoperäinen kipu 
vähäinen kipu 
epämääräinen kipu 
epämääräinen kipu 
sietämätön kipu 
äkillinen kipu 
yhtäkkiä alkava kipu 
yhtäkkiä alkanut kipu 
leikkauksenjälkeinen kipu 
sydänalakipu, sydänseudun 

kipu 
sykkivä, tykkivä t. tykyttävä kipu 
säteilevä t. säte ilykipu, heijas- 

tuva kipu 
rintalastantakainen kipu 
reumaattinen kipu 
juurikipu 
selkäkipu 
selkäsärky 
pistävä, voimakas 1. ankara kipu 
viiltävä t. vihlova kipu 
ajoittainen kipu 

sydänkipu 
sydänseudun kipu 
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smärtanfall kipukohtaus 
smärtattack kipukohtaus 
smärtbana kipurata 
smärtduration kivun kesto 
smärtfri kivuton, tuskaton 
smärtfri intervall kivuton aika 
smärtfrihet kivuttomuus, tuskattomuus 
smärtförnimmelse kipuaistimus, kiputuntemus, kivun- 

tunne 
smärtintryck kipualstimus 
smärtkänsel kivuntunto 
smärtkänsla kivuntunne 
smärtkänslighet kipuherkkyys 
smärt!indrande kipua lievitlävä 
smärtlindrande medel kipulääke 
smärtlindring kipujen lievittäminen 
smärtlokalisation kivun paikantaminen 
smärtpunkt kipupiste 
smärtpåverkad kivuliaan t. kipuilevan tuntuinen 
smärtreaktion kipureaktio 
smärtsam kivullinen, kivulias, tuskallinen 
smärtsensation kiputuntemus 
smärtsinne kipuaisti 
smärtstillande medel kipulääke 
smärtsyndrom kipuoireisto 
smärttillstånd kiputila 
smärttröskel kipukynnys 
smärtupplevelse kiputuntemus 
smärtutstrålning kipusäteily, kipuheijastus 
sprängande värk, sprängvärk kova t. pakottava särky 
stickande smärta pistävä t. pistelevä kipu 
stingande smärta pistävä t. pistelevä kipu 
sväljningssmärta nielemiskipu 
svår smärta kova t. voimakas kipu 
svåruthärdlig smärta vaikeasti siedettävä kipu 
tillfällig smärta tilapäinen kipu 
tilltagande smärta paheneva t. lisääntyvä kipu 
tryckande smärta puristava kipu 
träningsvärk liikuntaperäinen lihaskipu, (ark.) 

jumppasärky, kipeät paikat 
utstrålande smärta säteilevä t. säteilykipu, heijastuva 

kipu 
vilosmärta lepokipu 
vilovärk leposärky 
visceralsmärta, inälvssmärta viskeraalinen kipu, sisälmyskipu 
värk särky, kolotus 
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värkmedicin, värklindrande el. 
värkstillande medicin 

ökad smärta 
överförd el. förf lyttad smärta, (eng.) 

referred pain 

särkylääke 

lisääntynyt kipu 
kaukokipu 

aavekipu 
ajoittainen kipu 

ankara kipu 
epämääräinen kipu 
esipoltot 
etäpesäkekipu 
heijastuva kipu 
hellittämätön kipu 
hermoperäinen kipu 
iskeeminen kipu 
jatkuva kipu 
jomottava kipu 
jomottava särky 
jomotus 
jumppasärky (ark.) 
juu rikipu 
jyskyttävä kipu 
jäytävä kipu 
kaukokipu 

kipeät paikat (ark.) 
kipuaisti 
kipuaistimus 
kipua lievittävä 
kipuheijastus 
kipuherkkyys 
kipuilevan tuntuinen 
kipujen lievittäminen 
kipukohtaus 
kipukynnys 
kipulääke 

kipuoireisto 
kipupiste 
kipurata 
kipureaktio 

fantomsmärta 
episodisk smärta, intervalismärta, 

smärta av intervallkaraktär, inter- 
mittent uppträdande smärta 

häftig, kraftig el. skarp smärta 
diffus, oklar el. ospecifik smärta 
förvärkar 
metastassmärta 
utstrålande el. radierande smärta 
ihållande el. intensiv smärta 
neurogen smärta 
ischemisk smärta 
fortsatt el. ihållande smärta 
dov el. molande smärta 
molvärk, molande el. borrande värk 
molvärk, molande värk 
träningsvärk 
rotsmärta 
bultande el. dunkande smärta 
dov smärta 
överförd el. förflyttad smärta, 

(eng.) referred pain 
träningsvärk 
smärtsinne 
smärtförnimmelse, smärtintryck 
smärtlindrande 
smärtutstrålning 
smärtkänslighet 
smärtpåverkad 
smärtlindring 
smärtattack, smärtanfall 
smärttröskel 
smärtstillande el. smärtlindrande 

medel 
smärtsyndrom 
smärtpunkt 
smärtbana 
smärtreaktion 

16 	Kidiviesti 111992 



kipusäteily smärtutstrålning 
kiputila smärttillstånd 
kiputuntemus smärtförnimmelse, smärtupplevel- 

se, smärtsensation 
kivuliaan tu ntuinen smärtpåverkad 
kivulias smärtsam 
kivullinen smärtsam 
kivun kesto smärtduration 
kivun paikantaminen smärtiokalisation 
kivuntunne smärtkänsla, smärtförnimmelse 
kivuntunto smärtkänsel 
kivuton smärtfri 
kivuton aika smärtfri intervall 
kivuttomuus smärttrihet 
kohtalainen kipu måttlig smärta 
kohtauksittain alkava kipu anfallsvis insättande smärta 
kohtauksittainen kipu anfallsvis uppträdande smärta 
kohtauksittaiset kivut anfalisvisa smärtor 
kolottava särky borrande el. molande värk, molvärk 
kolotus molvärk, värk 
kouristava kipu krampartad smärta 
kouristuksenomainen kipu krampartad smärta 
kova kipu häftig, kraftig el. svår smärta 
kova särky sprängande värk, sprängvärk 
kylkipistos håll i sidan 
leikkauksenjälkeinen kipu postoperativ smärta 
lepokipu vilosmärta 
leposärky vilovärk 
lievä kipu lindrig el. lätt smärta 
liikuntaperäinen lihaskipu träningsvärk 
lisääntynyt kipu ökad smärta 
lisääntyvä kipu tilltagande smärta 
lyhytaikainen kipu flyktig el. kortvarig smärta 
mahakipu magont, magsmärta 
mahankivistys magknip 
mahanpuru magknip 
nielemiskipu sväljningssmärta 
nipistävä kipu knipsmärta 
nivelkipu ledsmärta 
ohimenevä kipu flyktig smärta 
paheneva kipu tilltagande smärta 
paikallinen kipu lokal smärta 
pakottava särky sprängande värk, sprängvärk 
pistelevä kipu stickande el. stingande smärta 
pistävä kipu skarp, stickande el. stingande 

smärta 
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pitkäaikainen kipu långdragen el. långvarig smärta 
polttava kipu brännande smärta 
puristava kipu tryckande smärta 
rasitukseen liittyvä kipu ansträngningskorrelerad smärta 
rasitukseen Iiittyvä rintakipu bröstsmärtor i anslutning till be- 

lastning 
rasituskipu belastningssmärta 
rasitusrintakipu ansträngnings- el. belastningsutlöst 

smärta i bröstet 
reumaattinen kipu reumatisk smärta 
rintalastantakainen kipu retrosternal smärta 
rintapistos hugg i bröstet 
ruumiillinen kipu kroppslig smärta 
selkäkipu ryggont 
selkäsärky ryggvärk 
sietämätön kipu outhärdlig smärta 
sisälmyskipu inälvssmärta, visceral smärta 
sydänalakipu prekordialsmärta, prekordiell smärta 
sydänkipu smärta i hjärtat 
sydänseudun kipu smärta i hjärttrakten, prekordial- 

smärta, prekordiell smärta 
sykkivä kipu pulserande smärta 
synnytyspoltot födslovärkar 
syväkipu djupsmärta, djupliggande smärta 
syvällä oleva kipu djupsmärta, djupliggande smärta 
särky värk 
särkylääke värkmedicin, värklindrande el. värk- 

stillande medicin 
säteilevä kipu radierande el. utstrålande smärta 
säteilykipu radierande el. utstrålande smärta 
tilapäinen kipu episodisk el. tillfällig smärta 
tuskallinen smärtsam 
tuskaton smärtfri 
tuskattomuus smärtfrihet 
tykkivä kipu pulserande smärta 
tykyttävä kipu pulserande smärta 
vaikeasti siedettävä kipu svåruthärdlig smärta 
vatsakipu bukont, buksmärta, magont, 

magsmärta 
vatsankivistys magknip 
vatsanpuru magknip 
vihlova kipu ilande el. skärande smärta 
viiltävä kipu skärande smärta 
viskeraalinen kipu visceralsmärta, inälvssmärta 
voimakas kipu häftig, intensiv, kraftig, skarp el. 

svär smärta 
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vähäinen kipu 	 obetydlig smärta 
yhtäkkiä alkanut kipu 	 plötsligt påkommen smärta 
yhtäkkiä alkava kipu 	 plötsligt insättande smärta 
yhtämittainen kipu 
	

ihållande smärta 
yökipu 	 nattsmärta 
äkillinen kipu 	 akut smärta, plötslig smärta 

Ruotsalais-suomalainen hyljeluettelo 
Koonnut Marjo Kai/jo 

Hylkeet on lueteltu heimoittain ja alaheimoittain. Alaheimojen 
lajit taas ovat aakkosjärjestyksessä luettelon käytön helpot-
tamiseksi. Lopussa oleva suomalais-ruotsalainen hakemisto 
on aakkosjärjestyksessä. 
Kiitämme Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen Keskusmuseon 
intendenttiä, dosentti Torsten Stjernbergiä asiantuntija-avusta. 

ÖRONSÄLAR KOR VAHYLKEET 
OTARIIDAE 

MerI leijonat 
Otariinae 
tasmanianmerileijona 

Neophoca cinerea 
uudenseelanninmerileijona 

Neophoca hookeri 
Phocarctos hookeri 

Sjölejon 

australiskt sjölejon 

Hookers sjölejon, nyzeeländskt 
sjölejon 
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kaliforniasjölejon 

mansäl, patagoniskt sjölejon, 
sydamerikanskt sjölejon 

nordligt sjölejon, Stellers sjölejon 

nyzeeländskt sjölejon, Hookers 
sjölejon 

patagoniskt sjölejon, mansäl, 
sydamerikanskt sjölejon 

Stellers sjölejon, nordligt sjölejon 

sydamerikanskt sjölejon, mansäl, 
patagoniskt sjölejon 

kalifornianmerileijona 
Zalophus californianus 

patagonianmerileijona, harjas- 
merileijona 
Otaria flavescens 

stellerinmerileijona 
Eumetopias jubatus 

uudenseelanninmerileijona 
Neophoca hookeri 
Phocarctos hookeri 

patagonianmerileijona, harjas-
merileijona 
Otaria flavescens 

stelierinmerileijona 
Eumetopias jubatus 

patagonianmerileijona, harjas-
merileijona 
Otaria flavescens 

PIssIar 

alaskapälssäl, nordlig pälssäl 

australisk pälssäl 

fernandezpälssäl 

galapagospätssäl 

guadeloupepälssäl 

kergueienpälssäl 

nordlig pälssäl, alaskapälssäl 

nyzeeländsk pälssäl 

sydafrikansk pälssäl 

sydamerikansk pälssäl 

tropiksäl 
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Merikarhut eli turkishylkeet 
Arctocephalinae 
pohjanmerikartiu, turkishylje 

Callorhinus ursinus 
tasmanianmerikarhu 

Arctocephalus pusillus doriferus 
juanfernandezinmerikarhu 

Arctocephalus phUippii 
galapagosinmerikarhu 
Arctocephalus galapagoensis 
guadalupenmerikarhu 

Arctocephalus townsendi 
kerguelinmerikarhu 

Arctocephalus gazella 
pohjanmerikarhu, turkishylje 

Callorhinus ursinus 
forsterinmerikarhu, 

uudenseelanninmerikarhu 
Arctocephalus forsteri 

afrikanmerikarhu, etelänmerikarhu 
Arctocephalus pusillus 

eteläamerikanmerikarhu 
Arctocephalus australis 

amsterdaminsaarenmerikarhu 
Arctocephalus tropicalis 



VALROSSAR 	 MURSUT ODOBENIDAE 

atlantisk valross 	 atlantinmursu 
Odobenus rosmarus rosmarus 

stillahavsvalross 	 tyynenmerenmursu 
Odobenus rosmarus divergens 

EGENTLIGA SÄLAR, VARSINAISET HYLKEET 
ÖRONLÖSA SÄLAR PHOCIDAE 

Sydhga sälar Etelälset hylkeet 
Monachinae 

Hawaiimunksäl havaijinhylje 
Monachus schauinslandi 

havsmunk, munksäl munkkihylje 
Monachus monachus 

krabbätarsäl krillihylje, rapuhylje 
Lobodon carcinophagus 

munksäl, havsmunk munkkihylje 
Monachus monachus 

Ross säl rossinhylje 
Ommatophoca rossi 

sjöleopard merileopardi 
Hydrurga leptonyx 

weddellsäl weddellinhylje 
Leptonychotes weddelli 

västi ndisk munksäl floridanhylje 
Monachus tropicalis 

Sjöelefanter och blåssäl Merinorsut ja kuplahylje 
Cystophorinae 

blåssäl, klappmyts kuplahylje 
Cystophora cristata 

klappmyts, blåssäl kuplahylje 
Cystophora cristata 

nordlig sjöelefant pohjanmerinorsu, kalifornian- 
merinorsu 

sydlig sjöelefant etelänmerinorsu 
Mirounga leonina 
Mirounga angustirostris 

Nordliga sälar Pohjoiset hylkeet 
Phocinae 

bajkalsäl baikalinhylje 
Phoca sibirica 
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bandsäl, harlekinsäl juovahylje, harlekilnihylje 
Phoca fasciata 

fläckig säl, largasäl täplähylje 
Phoca largha 

gråsäl halli, harmaahylje 
Halichoerus grypus 

grönlandssäl grönlanninhylje 
Phoca groenlandica 

harlekinsäl, bandsäl juovahylje, harlekiinihylje 
Phoca fasciata 

kaspisk säl kaspianhylje 
Phoca caspica 

knubbsäl kirjohylje 
Phoca vitu lina 

ladogasäl Iaatokannorppa 
Phoca hispida ladogensis 

largasäl, fläckig säl täplähylje 
Phoca largha 

saimensäl saimaanhylje, saimaannorppa 
Phoca hispida saimensis 

storsäl partahylje 
Erignathus barbatus 

vikare, ringsäl norppa, kiehkuraishylje 
Phoca hispida, Pusa hispida 

ringsäl, vikare norppa, kiehkuraishylje 
Phoca hispida, Pusa hispida 

östersjövikare itämerennorppa 
Phoca hispida botnica 
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Suomalais-ruotsalainen hakemisto 

af rikanmerikarhu 
amsterdaminsaarenmerikarhu 
atlantinmursu 
baikalintlylje 
eteläamerikanmerikarhu 
eteläiset hylkeet 
etelänmerikarhu 
etelänmerinorsu 
eväjalkaiset 
floridanhylje 
forsterinmerikarhu 
galapagosinmerikarhu 
grönlanninhylje 
guadalupenmerikarhu 
halli 
harjasmerileijona 

harlekiinihylje 
harmaahylje 
havaijinhylje 
hylje-eläimet 
itämerennorppa 
juanfernandezinmerikarhu 
juovahylje 
kalifornianmerileijona 
kalifornianmerinorsu 
kaspianhylje 
kerguelinmerikarhu 
kiehkuraishylje 
kirjohylje 
korvahylkeet 
krillihylje 
kuplahylje 
laatokannorppa 
merikarhu 
merileijonat 
merileopardi 
merinorsu 
munkkihylje 
mursu 
norppa 
partahylje 

sydafrikansk pälssäl 
tropiksäl 
atlantisk valross 
bajkalsäl 
sydamerikansk pälssäl 
sydliga sälar 
sydafrikansk pälssäl 
sydlig sjöelefant 
säld jur 
västindisk munksäl 
nyzeeländsk pälssäl 
galapagospälssäl 
grönlandssäl 
guadeloupepälssäl 
gråsäl 
mansäl, patagoniskt sjölejon, 

sydamerikanskt sjölejon 
bandsäl, harlekinsäl 
gråsäl 
Hawaiimunksäl 
säld jur 
östersjövikare 
fernandezpälssäl 
bandsäl, harlekinsäl 
kaliforniasjölejon 
nordlig sjöelefant 
kaspisk säl 
kerguelenpälssäl 
vikare el. ringsäl 
knubbsäl 
öronsälar 
krabbätarsäl 
klappmyts, blåssäl 
ladogasäl 
sjöbjörn 
sjölejon 
sjöleopard 
sjöelefant 
havsmunk, munksäl 
valross 
vikare el. ringsäl 
storsäl 
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patagonianmerileijona 

pohjanmerikarhu 
pohjanmerinorsu 
pohjoiset hylkeet 
rapuhylje 
rossinhylje 
saimaanhylje 
saimaannorppa 
tasmanianmerikarhu 
tasmanianmerileijona 
turkishylje 
turkishylkeet 
tyynenmerenmursu 
täplähylje 
uudenseelanninmerikarhu 
uudenseelanninmerileijona 

mansäl, patagoniskt sjölejon, 
sydamerikanskt sjölejon 

nordlig pälssäl, alaskapälssäl 
nordlig sjöelefant 
nordliga sälar 
krabbätarsäl 
Ross säl 
saimensäl 
saimensäl 
australisk pälssäl 
australiskt sjölejon 
nordlig pälssäl, alaskapälssäl 
pälssälar 
stillahavsvalross 
largasäl, fläckig säl 
nyzeeländsk pälssäl 
nyzeeländskt sjölejon, Hookers sjö- 

lejon 
varsinaiset hylkeet 	 egentliga sälar, öronlösa sälar 
weddeHinhylje 	 weddellsäl 
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Korjauksia ja Iisäyksiä 

Kasvitieteen dosentti Carl-Adam 
Hggström Helsingin yliopistosta 
on huomauttanut, että muutamat 
Kieliviestissä 4/1991 julkaistuista 

kasvien nimistä olivat vanhentu fleet, 
suomenkieliset nimet eivät enää ole 
kaksiosaisia: 

leveälehtinen osmankäämi = Ieveäosmankäämi 
yleinen kannusruoho = kannusruoho, keltakannusruoho 
keväinen 1 innunherne = kevätlinnunherne 

Kirjallisuusluetteloon dosentti 
Hggström lisäsitärkeän kirjan. Se 
on Retkeilykasvio, jonka ovat 
toimittaneet Leena Hämet-Ahti, 
Juha Suominen, Tauno Ulvinen, 
Pertti Uotila ja Seppo Vuokko. Kirjan 
on kustantanut Suomen Luon-
nonsuojelun Tuki Oy. Kolmas ja 
uusin painos on ilmestynyt 1986. 
Kirjassa on lueteltu myös kasvien  

ruotsinkieliset nimet, mukana ovat 
sekä Ruotsissa että Suomessa 
käytettävät, jotka saattavat poiketa 
toisistaan jonkin verran. 

Luettelossamme 011 sivulla 10 
harmittava painovirhe maitohors-
man ja kaalivalvatin kohdalla. 

Kiitämme dosentti Hggströmiä 
näistä tarkennuksista. 
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Kortfattat om innehållet 
s. 	3-5 Fil, lic. Päivi-Solfrid Söderlind, vice ordförande i Sverigefinska 

språknämnden, skriver om några problem vid översättning av 
finska betyg till svenska. 

Under sin 30 åriga översättarverksamhet har Päivi-Solfrid 
Söderlind kunnat konstatera att vissavedertagnafinlandssvenska 
ord och uttryck är svåra att förstå för rikssvenskar. Ett par 
exempel på detta är dimissionsbetyg (= avgångsbetyg) och 
absolvera en kurs (= genomgå en kurs). 

För en rikssvensk kan det vidare vara förbryllande att betyget 
nöjaktigt i Finland är ett bättre betyg än förs varligt i Sverige är 
det tvärtom (se t.ex. Svensk Ordbok). Päivi-Solfrid Söderlind har 
därför från början översatt betygsskalan med berömligt, väl 
godkänt och godkänt(i st.f. berömligt, nöjaktigt, försvarligt). Ett 
översatt betyg bör så långt som möjligt ge samma bild av 
elevens studieresultat som den finskspråkiga originalversionen. 

s. 	6-8 Specialforskaren Anneli Räikkälä skriver om ishockeyspråket. 
Artikeln är rikt illustrerad med exempel på det än måleriska och 
lyriska, än krigiska och aggressiva och ofta underbart humoris- 
tiska språket som sportjournalisterna använder. Anneli Räikkälä 
jämför också finska, tyska och svenska ishockeytermer med 
varandra och konstaterar att språket ide finska ishockeyreg lerna 
är finska, liksom språket i de tyska ishockeyreglerna är tyska. 
Däremot påminner det svenska ishockeyspråket mycket om det 
engelska språket. Det rikliga bruket av metaforer, mer eller 
mindre lyckade, illustreras också med exempel. 

s. 	9-12 Fil. kand. Tarja Salo-Saarvanto, translator vid Statens invand- 
rarverk och ledamot i Sverigefinska språknämnden, skriver om 
sina intryck från Sverigefinska språknämndens språkvårdssemi- 
narium. 1 seminariet föreläste specialforskaren vid Forsknings- 
centralen förde inhemskaspråken i Helsingfors, Anneli Räikkälä, 
om språkets normer och om nyord och fil. mag. Kaisa Paasovaara 
från Finlands Bank om det ekonomiska språket. 

s. 	13-19 Margaretha Terner har sammanställt en ordlista över ord och 
uttryck som anger olika typer eller grad av smärta eller värk. De 
svenska uppslagsorden har excerperats bl.a. ur fallbeskriv- 
ningar i Läkartidningen. Listan är den nionde i en serie ordlistor 
över medicinsk terminologi i Kieliviesti. Den svensk-finska ord- 
listan åtföljs av en finsk-svensk. 

s. 	19-24 Marjo Kallio, forskningsassistent på Sverigefinska språk- 
nämnden, har sammanställt en svensk-finsk sälordlista. Listan 
åtföljs av en finsk-svensk. 
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