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Meän kielen sanakirja valmistunut 
Heikki Paunonen 

Heikki Paunonen toimii Tampereen yliopistossa 
suomen kielen professorina. Hänet tunnetaan 
Helsingin slangin tutkijana ja hän on myös 
osallistunut useisiin meän kielen tutkimus-
hankkeisiin. 

Meän kielen sanakirja. Toimitustyö: 
Matti Kenttä & Erling Wande. 
Kaamos. Luulaja 1992. 241 s. 

Ensimmäinen tornionlaakso-
laisen tekemä suomen kielen sana-
ja oppikirja, Johan Waaran Ruot-
sa/ais-Suomalainen ja Suomalais-
ruotsalainen Puhe-Oppi ynnä Suo-
malainen ja Ruotsalainen Aänne-
ja Muoto-oppi lyhennettynä ilmes-
tyi Luulajassa v. 1889. 

Seuraavana vuonna Ruotsin 
Tornionlaaksoon perustettiin en-
simmäiset täysin ruotsinkieliset 
valtionkoulut. Tornionlaakson tie-
toinen ruotsalaistaminen oli alkanut, 
ja sen vaikutuksesta Ruotsin tor-
nionlaaksolaisten käsitys omasta 
äidinkielestään leimautui seuraa-
vien sukupolvien aikana hyvin 
kielteiseksi. 

Kesti lähes sata vuotta, ennen 
kuin käänne tapahtui. 1970-luvun 
lopulla Ruotsin Tornionlaaksos-
sakin havahduttiin etsimään omaa 
kulttuuri-identiteettiä ja omia kan-
sallisiajuuria. Suomen kieltä ei enää 
koettu ruotsin kielen kilpailijaksi, 
joka piti hävittää pois, vaan koulu-
opetuksessakin tavoitteeksi asetet-
tiin kaksikielisen Tornionlaakson 
säilyttäminen. 

Sadassa vuodessa alkuaan 
lähes suomenkielinen Ruotsin 

Tornionlaakso oli kuitenkin ehtinyt 
vahvasti ruotsalaistua. Varsinkin 
suomen kirjakieli koettiin vieraaksi 
ja vaikeaksi oppia; sen varaan 
tornionlaaksolaisten kaksikielinen 
identiteetti ei voinut rakentua. Ennen 
muuta kouluopetuksen tarpeisiin 
mutta myös kulttuurin välineeksi oh 
kehiteftävä sellainen suomen kie-
len muoto, joka perustui Tornion-
laakson omaan suomeen. 

Näin syntyi meän kie/i-liike, jon-
ka aktivisteja ovat olleet mm. Matti 
Kenttä, Erling Wande, Kalle 
Pekkari sekä Met tornionlaak- 
solaiset 	-yhdistyksen jäsenet. 
Matti Kentän ja Kalle Pekkarin 
työmaana on ollut ennen muuta 
meän kielen opetuksen kehittä-
minen ja vakiln-nuttaminen; Erling 
Wande on puolestaan tullut tunne-
tuksi meän kielen tutkijana. 

Kymmenessä vuodessa heidän 
työnsä on kantanut näkyvää hedel-
mää. Vaikka Ruotsin Tornionlaak-
sossa yhä on niitäkin, jotka eivät 
pidä suomen kieltä juurikaan 
arvossa, suurin osa ihmisistä on 
muuttanutkantaansa. Erling Wande 
ki rjoittaakin Meän kielen sanakirjan 
esipuheessa: 

"Ette [=että] tämä sanakirja on 
saatettu antaa ulos tornionlaak-
solaisten oman järjestön kautta 
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oon suureksi osaksi seuraus tästä 
uuesta, pusitilvisemmasta käsityk-
sestä omasta kielestä ja taustasta. 
Tornionlaaksolainen kaksikielisyys 
ja bikylttyralismi ej ennää ole 
leimaava puute vain persoonalinen 
ja yhteiskunnalinen resyrsi." 

Meän kielen sanakirja on kolmi-
kielinen. Ensimmäisessä osassa on 
hakusanana Tornionlaakson suo-
men sana, jolle on esitetty vasti-
neet Suomen suomesta ja ruotsis-
ta. Toisessa, käänteisessä osas-
sa on lähtökielenä ruotsi; ruotsalai-
sille hakusanoille on kuitenkin an-
nettu vain Tornionlaakson suomen 
vastineet. Kaikkiaan kummassa-
kin osassa on noin 10000 haku-
sanaa. 

Sanakirjan aineistona ovat olleet 
Tornionlaakson suomeksi kirjoitetut 
julkaisut (mm. Bengt Pohjasen 
romaani Lyykeri sekä hänen tor-
nionlaaksoksi kääntämänsä Mar-
kuksen evankeliumi Tule Leevi 
fölhjyyn). Aineistoa on myös kerät-
ty nauhoitteista sekä tornionlaak-
solaisiahaastattelemalla. Liikkeelle 
on kuitenkin lähdetty suomen ja 
ruotsin kielen frekvenssisanakir-
joista: aluksi käännettiin suomen 
kielen frekvenssisanakirjasta 2500 
tavallisinta sanaa Tornionlaakson 
suomeksi. 

Aineiston keruutapa on jättänyt 
jälkensä myös itse sanakirjaan. 
Mukaan on tullut melko runsaasti 
sellaisia suomen yleiskielen sano-
ja, jotka eivät, äänteellisestä 
mukauttamisesta huolimatta, kuulu 
Tornionlaakson suomeen (esim. 
alote, hätäapukomitea, kivenäi-
saine, kotimainen, Iämpöaalto, 
pistintaistelu, sisustus, suotusa, 
taite, tiete, toimenpite). 

Kie/ivie,i 2/1993 

Samoin sanakirjaan on otettu 
runsaahkosti sellaisia suomen 
yleiskielen sanoja, joista sana-
kirjassa mainitaan myös Tor-
nionlaakson suomen vastineet. 
Tällaisia ovat esim. nainen (Tor-
nionlaakson suomessa vaimo), 
lautanen (torn .suom. talterikki), 
jääkaappi (torn.suom. tsyyli), 
pakastin(torn.suom. fryysi). Aina ej 
Tornionlaakson suomen vastinetta 
ole mainittu lainkaan. Sanakirjassa 
on esim. sana vihanes, mutta ios 
menee Pajalan torille, kuulee 
nopeasti, että siellä myydään gröön-
saakkeria. 

Jos suomen yleiskielen osuus 
kuoritaan pois, sanakirjasta 
paljastuu meän kielen varsinainen 
olemus. Jäljelle jää ennen muuta 
Tornionlaakson entiseen elämään 
liittyviä vanhoja murresanoja sekä 
eriaikaisia ruotsalaisia lainasanoja, 
mutta mukana on iopa myöhäisiä 
slangi-ilmauksia. 

Vanhoissa murresanoissa on 
erilähtöisiä aineksia. Suorastaan 
raamatulliseen kieleen viittaavat 
esim. ukkosta tarkoittavat sanat 
pitkänen ja herran voima, samoin 
kuin nisu 'vehnä'. Vanha yleiskie-
lestäjo kadonnut virka-sanan alku-
peräinen merkitys näkyy esim. 
sanoissa virkakoira 'metsästys-
koira' ja virkamaa 'pyyntimaa'. 
Satunnaisen vieraan eli hurrikkaan 
on myös hyvä tietää, että Tornion-
laaksossa nuorukainen tarkoit-
taa hiehoa ja että joukhainen on 
joutsen. 

Peräpohjalaiseen luontoon ja 
maisemaan liittyvää sanastoa on 
runsaasti, esim. eno, väylä 'iso jo-
ki', järämä 'pieni koski', kangonen, 
köngäs, kurkkio 'koski', Iinkka 



'vesiputous'.Tähän ryhmään kuulu-
vista sanoista monet ovat saame-
laista alkuperää; harmi vain, ettei 
sanakirjan aikataulu ole antanut 
mahdollisuutta sanojen alkuperää 
koskevien Iisäysten tekemiseen. 

Selvimmin meän kjell eroaa 
Suomessa puhuttavista suomen 
kielen muodoista ruotsalaisten 
lainasanojen osalta. Vaikka Suo-
messakin ruotsalaiset lainasanat 
olivat melko yleisiävielä 1 900-luvun 
alkupuolella, kielenhuolto ja äldin-
kielenopettajat ovat kohta hävit-
täneet meiltä vilmeisetkin kahvelit 
ja kartiinit. Meän kieleen ruot-
salaislainoja on sitä vastoin tulvinut 
yhä kiihtyvällä vauhdilla. 

Sanakirjaan ruotsalaislainoja on 
otettu vain valikoiden, varsinkin 
uusia lainoja on tietoisesti karsittu. 
Varsin vakiintuneita ruotsalais-
lainoja ovat esim. avisuuni 'huuto-
kauppa', fröökynä 'neiti', fulmahtj 
'valtakirja', hantuuki 'pyyhe' jne. 
Uudempaa lainakerrosta edustavat 
puolestaan esim. sanat bill 'auto', 
byssi 'linja-auto', laksloova 'lohi-
laatikko', siukkapansuuni 'sairas-
eläke', raakahöylä 'partakone', 
nekin kaikki meän kielen vakio-
sanastoa. 

Nuorinta sanastokerrostumaa 
edustavat slangisanat; niitä on 
sanakirjassa yllättävänkin runsaasti, 
esim. folkka 'Volkswagen-auto, 
työväentalo', (tu/Ii) hurtta 'tullimies', 
kopera 'osuuskauppa', löikkö 
'luutnantti', patsarit 'uimahousut', 
sparkkari 'potkukelkka'. 

Meän kielen sanakirja poikkeaa 
kaikista muista sanakirjoista myös 
siinä suhteessa, että eniten syno-
nyymisia ilmauksia on 'laihasta  

kahvista'. Tornionlaaksossa 'laiha 
kahvi' vol olla Iiepeää, nöyrää tai 
plaiskua, jopa llepuskaa. Kaikkei n 
ankarimman moitteen vol vieras 
kuitenkin emännälle esittää sano-
malla Haaparanta näkkyy! 

Sanakirjan nimeksi on annettu 
Meänkielensanakirja. Nimi herättää 
helposti kysymyksen, ovatko meän 
kiellja Suomen suomi kaksi eri kieltä 
vai onko meän kjell Suomen suo-
men murre. Kielen ja murteen raja 
on kuitenkin hämärä kielentut-
kijoillekin. 

Tavallisimmin rajankäynnin kri-
teerinä pidetään ymmärrettävyyt-
tä. Jos kahden eri kielimuodon pu-
hujat ymmärtävät vaivatta toisiaan, 
he puhuvat saman kielen murteita; 
ios he eivät ymmärrä, he puhuvat 
eri kieliä. 

Ymmärrettävyyskriteeri joutuu 
kuitenkin usein ristiriitaan poliittisten 
tal kulttuuristen seikkojen kanssa. 
Jos suhteellisen läheisläkin kieli-
muotoja puhutaan eri maissa, niitä 
pidetään helpommin eri kielinä kuin 
samassa maassa puhuttavia melko 
erilaisiakin murteita. Niinpä vilme 
vuosikymmeninä on vakiintunut 
käytäntö, jonka mukaan puhutaan 
karjalan kielestä, el enää karjala-
aunuksen murteista. 

Jos suomen ja karjalan suhdetta 
käytetään vertail ukohtana, yhtä 
hyvin voidaan puhua Suomen suo-
mesta ja meän kielestä eri kielinä. 
Varsinkin vilmeisten sadan vuoden 
aikana Ruotsin Tornionlaakson 
suomen ja Suomen suomen eriyty-
minen on ollut nopeaa; Haminan 
rauhassa v. 1809 hajonnut yhte-
näinen murrealue on kehittymässä 
kahdeksi kielialueeksi. 
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Jos tämä näkemys kahdesta en 
kielestä hyväksytään, silloin meän 
kie/en puhujien el tarvitse enää 
vertailla omaa kieltään Suomen 

suomeen, vaan he voivat hyväksyä 
oman kielensä sellaisena kuin ovat 
sen oppineet ja olla siitä ylpeitä. 

Eufem ismeja 
Outi Honkasalo 

FIL kand. Outi Honkasalo on suomenopettaja ja hän 
on toiminut peruskoulussa ja lukiossa, Orebron 
korkeakoulussa ja kansankorkeakoulujen 
tulkkikoulutuksessa. 

Muinaiset suomalaiset eivät 
uskaltaneet kutsua ohtoa sen 
oikealla nimellä. Eläinhän olisi voinut 
suuttua ja käydä kimppuun tal 
huomata metsämiehen olevan 
jäljillään ja paeta. Siksi sitä sanottlin 
karhuksi, koska sen turkki on 
karhea, tal kontioksi, kun se kontil, 
tal mesikämmeneksi, koska se syö 
mielellään hunajaa, tal metsän 
kuninkaaksi sen suuren koon ja 
voiman tähden, tal milloin milläkin 
lempinimellä. 

Nykylsin sanotaan eufemismiksi 
sanaa, jota käytetään kiertoilmauk-
sena, kun pelon tal häveliäisyyden 
vuoksi el oikeaa nimitystä tahdota 
käyttää. Sellaisia olivat muinaisten 
suomalaisten nimitykset pedoille. 
Mutta ne ovat toki alkukantaisten 
ihmisten ongelmia. Me emme enää 
eufemismeja tarvitse, mehän 
uskallamme kutsua asloita olkeilla 
nimillään - val uskallammeko? 

Isoja petoja on nykylsin niln 
vähän, että meillä el enää ole syytä 
pelätä niitä, joten ne todellakaan 
elvät sen takia tarvitse kiertoilma- 

uksia. Tosin osa nimityksistä on 
jäänyt muuten vain eloon. Mutta on 
muita asiolta, joista emme tahdo 
puhua suoraan. 

Ensinnäkin on se häveliäisyys. 
Moni meistä menee käsiäpesemän 
tal tukkaa kampaamaan tal kenties 
vain käväisee tuolla. Hotelli hel-
potus, miinusbaari sekä tietenkin 
ne tavalliset naisten- ja miesten-
huone ovat ilmiselviä eufemisme-
ja. lhmiset elvät alna ja joka tilan-
teessa halua sanoa suoraan, mihin 
ovat menossa. Siksi vessalle, 
käymälälle, klosetille on kertynyt 
lukemattomia nimityksiä. Toki näitä 
suoriakin nykylsin käytetään. 

Hyvin tavallisia eufemismeja niln 
vanhan kansan kielessä kuin nyky-
kielessäkin ovat intilmien ruumiino-
sien nimitykset. Niitä on koko kas-
vusto, mutta taidanpa tällä kertaa 
jättää luettelematta esimerkkejä - 
häveliäisyyssyistä. 

Mutta sitten ovat hellat, joiden 
amerikkalaisperälset eufemismit 
tyttö- tal poikaystävä ovat varsin 
vaklintuneet sekä ruotsiin eftä suo- 
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meen. Ikävää, siIIä ne ovat harhaan-
johtavia. Minullakin saattaa alla koko 
joukko poikaystäviä, ilman että 
kukaan nhistä on suuren rakkauteni 
kohde. Näille rakkauden kohteille 
on sitten nimityksiä, sievisteleviäja 
ylen karkeita ja kaikkea siltä väliltä. 
Varsinkin slangi tuottaa sitä lajia 
sanastoa huomattavia määriä. Olen 
erästä vanhaa slangitutkimusta 
lukenut yksinäni murrearkiston hil-
jaisuudessa ja punastellut itsek-
seni. Luettelossa oli soitintaja vaate-
kappaletta, ruumiinosaa ja erilaisia 
nais- ja miesnimiä. Joka tapauk-
sessa rakkaus on asia, josta el us-
kalleta puhua suoraan. 

Siften kun rakkaus saa suku-
puohisia muotoja, se tietenkin kerää 
ympärilleen vallan tavattoman 
määrän peittelevää sanastoa. Hert-
taisinta tähän kuuluvaa on mieles-
täni tytöl/ä on omenainen 0/0, jan-
ka selitys on posket punaisina ja 
siemenet sisässä. Tuntuu myös 
siltä, että ylen karkeat ilmauksetkin 
ovat eräänlaisia eufemismeja: asian 
herkkyys verhotaan hiioitehlun kar-
keaan puheeseen. 

Rakkaus ja sukupuohisuus ovat 
kuitenkin myönteisiä aiheita, mutta 
hirveä sentään, kun ihminen alkaa 
vanheta! Saako häntä sanoa 
vanhukseksi? Suomessa onneksi 
on vielä vanhustenhuolto ja van-
hainkoteja, ruotsalaiset sanovat 
mieluummin äldre, mikä heidän 
korvissaan ilmeisesti kuulostaa 
vähemmän kamalalta kuin gammal. 
Tosiasia hienee, että kun ihmistä 
varotaan sanomasta vanhukseks 
hän alkaa itsekin pian epäillä, että 
vanhuudessa on jotakin häpeä-
mistä. Saman kohtelun ovat Ruot-
sissa saaneet silvoojat, joiden vanha  

rehehhinen ammattinimi städerskaon 
muutettu lokalvårdareksi, ettei 
tarvitsisi myöntää olevansa "vain" 
siivooja. Suomessa siivoojat ovat 
silvoojia ja pikemminkin työn arvoa 
halutaan nostaa kertomahla sen 
välttämättömyydestä. 

Mutta on vieläkin vaaralhisempia 
puheenaiheita kuin sukupuohisuus 
ja vanheneminen. Sodan aikana 
eläneet muistavat, miten kuoleman 
ympärihle kertyi koka joukko peitte-
leviäilmauksia, mutta sanoopa 
pappi vieläkin, että joukostamme 
ovat poistuneet seuraavat seura-
kuntamme jäsenet. lhmiset voivat 
nukkua pois, nukkua ikuiseen 
uneen, siirtyä ajasta ikuisuuteen tal 
sitten karkeammin oikaista koi-
pensa, heittää veivinsä, kupsahtaa 
- on naita ilmauksia jaka suuhun 
sopimaan. Kuolemasta ei oikein 
asata puhua sen aikealla nimellä 
sihloin, kun kyse on jostakin tunte-
mastamme ihmisestä. 

Kaikkein hankahinta on, kun kyse 
on erityisen vaikeista kualemisista. 
Monta vuotta sitten kuuntehin pitkään 
erään psykologin puhuvan suislldi-
tapauksista. Meitä all yleisön joukos-
sa monta, jotka ihmettehimme moi-
sen sanan käyttöä. Ymmärsimme 
kyhhä hänen puhuvan itsemurhista, 
mutta vieraksuimmme outoa sanaa. 
Puhuja myönsi käyttävänsä vieras-
peräistä ilmausta, koska hänestä 
itsemurha kuuhosti n in raa'ahta 
sanalta. 

Samalla tavain lehdet nykyisin 
kirjoittavat insestistä , joka kuulastaa 
hienaltaja oppineelta. Sukurutsaja 
sekaantuminen alaikäiseen ahisivat 
aika paljon rajumpia ilmauksia. 
Olkeastaan nhitä pitäisi käyttää, jat-
ta asian karmeus tulisi selvemmin 
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esiln. Vierasperälsen sanan taakse 
vetäytyminen etäännyttää asiaa 
arkipäivästä, joka el alna ole kovin-
kaan hienoa ja oppinutta. 

Tietysti oppineiden eufemismien 
käytöllä on hyvätkin puolensa. On 
arveltu, että sikiönlähdetystäei olisi 
Suomessa ikinä voitu laissa sallia, 
mutta abortti neutraalimpana all 
mahdollista hyväksyä. Kuitenkin on 
kysymys samasta asiasta. Ehkä 
abortti kuulostaa enemmänkin 
lääkärin tekemältä toimenpiteeltä, 
sikiön lähdetys puoskarin suu ressa 
salassaja milloin millaisinkin keinoin 
tekemältä syntymättömän lapsen 
murhalta. 

Poliltikot käyttävättietysti hienoja 
sanoja peittelemään asloitten 
todellisia merkityksiä. On turvallis-
ta puhua demokratlasta, joka tar-
koittaa sitä, että saamme kolmen 
vuoden välein käydä äänestämässä 
haluamiamme puolueita. Sanan 
suomennos olisi kansanvalta, mutta 
el hän toki kansal le päätösvaltaa 
valda antaa. 

Mutta puhtaasti uskonnollisiakin 
eufemismeja meillä edelleenkin on. 
Koulussa ovat monet meistä op-
pineet katekismuksesta toisen 
käskyn: älä turhaan lausu Herran,  

sinun Jumalasi, nimeä, si/lä Herra 
el jätä rankaisematta sitä, joka 
hänen nimensä turhaan lausuu. 
Niinpä hänellekin on keksifty erilaisia 
nimiä, joita helpommin uskaltaa 
sanoa,jajotkatietysti samallatuovat 
eslin hänen erilaisia piirteitään: on 
Taivaanisä, Vapahtaja, Luoja, Ylä-
kerran isäntä ja monia muita 
kunnioittavia tal vähätteleviä tai 
varovaisen leikillisiä ilmauksia. Sen 
sijaan monia el tunnu toinen käsky 
kl usaavan arkipu heessa: vol Her-
rajjestas! ja Härregyyd!!tulee luul-
tavasti ilman, että he edes ajat-
televat puhuvansa Jumalasta. 
Minun korvissani siunailu kuulostaa 
pahemmalta kuin rehellinen suo-
malainen kiroilu, mutta sehän on 
makuasia ja varmaankin johtuu 
lapsuuden kasvatuksesta. Minulta 
olivat sekä siunailut että kiroukset 
ankarasti kiellettyjä. 

Tuskin uskonnollisimmatkaan 
meistä nykylsin enää uskovat, että 
Jumala heittää kuumalla tilliskivel-
lä, ios hänen nimensä turhaan 
lausuu, mutta tosiasia lienee niin 
nykylsin kuin muinoinkin, että mel-
tä syvästi koskettavista ja tuntel-
tamme lilkuttavista asiolsta on hel-
pompi puhua kiertoilmauksin, eufe-
mismein. 
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Satuhahmoja ja sarjakuvasankareita 
Koonnut Marjo Kai/lo. Materiaaiin kokoamiseen on osallistunut 
Pekka Kai/lo. 

Alfons Åberg 
Askungen 
Bamse 

Lille Skutt 
Skalman 

Barnen på Bråkmakargatan 
Batman, Läderlappen 

Jokern 
Kattkvinnan 
Pingvinen 

BC 
Bröderna Lejonhjärta 
Daffy 

Helmer 
Pip 
Sylvester 

Dennis 
Farbror Nilsson, Georg Nilsson 

Den vilda bebin 
Emil i Lönneberga 
Emma-böcker 
Familjen Flinta 

Fred och Wilma Flinta, 
Barney och Betty Granit 

Gråben & Hjulben 
Gustav (Garfield) 

Jon 
Adi 

Hacke Hackspett 
Hagbard Handfaste 
Hans och Greta 
Kalle Anka 

Farbror Joakim 
Farmor Anka 
Kajsa Anka 
Knatte, Fnatte och Tjatte 
Långben 
Mimmi Pigg 
Musse Pigg 
Oppfinnar-Jocke 
Piff och Puif  

Mikko Mallikas 
Tuhkimo 
Nalle 

Pomppi 
Kilpinen 

Melukylän lapset 
Batman, Lepakkomies 

Jokeri 
Kissanainen 
Pingviini 

Pulteri 
Veljeni Leijonamieli 
Repe Sorsa 

Elmeri 
Tipi 
Sylvesteri 

Ville Vallaton 
Karjusen setä, Yrjö Karjunen 

Rasavilli Piltti 
Vaahteramäen Eemeli 
Sanna-kirjat 
Kiviset ja Soraset 

Retu ja Wilma Kivinen, 
Barney ja Betty Soranen 

Kelju K. Kojootti & Maantiekiitäjä 
Karvinen 

Esko 
Osku 

Nakke Nakuttaja 
Harald Hirmuinen 
Hannu ja Kerttu 
Aku Ankka 

Roope-setä 
Mummo Ankka 
lines Ankka 
Tupu, Hupu ja Lupu 
Hessu Hopo 
Minni Hiiri 
Mikki Hiiri 
Pelle Peloton 
Tiku ja Taku 
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Karl-Alfred Kippari Kalle 
Brutus Brutus 
Frasse Eetu 
Lille Plutt Hajuherne 
Olivia Olga 

Karlsson på taket Katto-Kassinen 
Katten Nisse Kattimatti 
Knasen Masi 

Fänrik Fjun Vänrikki Nappula 
Generalen Arvo Kaluuna 
Kockis Lotina 
Nollan Hönö 
Plato Plato 
Schassen Kessu 

Lady och Lufsen Kaunotar ja Kulkuri 
Ludde-böcker Jussi-kirjat 
Läderlappen, Batman Lepakkomies, Batman 
Madicken Marikki 
Micke och Molle Topi ja Tessu 
Mumintrollet Muumipeikko 

Filifjonka Vilijonkka 
Hatifnatt Hattivatti 
Hemulen Hemuli 
Lilla My Pikku Myy 
Muminmamman Muumimamma 
Muminpappan Muumipappa 
Snorkfröken Niiskuneiti 
Snusmumriken Nuuskamuikkunen 

Mästerkatten i stövlar Saapasjalkakissa 
Nalle Puh Nalle Puh 

Baby Ru Ruu 
Christoffer Robin Risto Reipas 
1-or lhaa 
Kanin Kani 
Kängu Kengu 
Nasse Nasu 
Tiger Tiikeri 
Ugglan Pöllö 

Pelle Svanslös Pekka Töpöhäntä 
Bill och Bull Pilli ja Pulla 
Måns Monni 

Pippi Långstrump Peppi Pitkätossu 
Ronja Rövardotter Ronja Ryövärintytär 
Rosa Pantern Vaaleanpunainen Pantteri 
Rödluvan Punahllkka 
Skönheten och odjuret Kaunotar ja hirviö 
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Snobben 
Snurre Sprätt 

Petunia 
Pelle Pigg 

Snövit 
Stålmannen 
Tintin 
Totte-böcker 
Trollkarlen från Id 

Ressu 
Väiski Vemmelsääri 

Petunia 
Putte Possu 

Lumikki 
Teräsmies 
Tintti 
Teemu-kirjat 
Velho 

Aku Ankka 
Arvo Kaluuna 
Barney ja Betty Soranen 
Batman 
Brutus 
Eetu 
Elmeri 
Esko 
Haj uherne 
Hannu ja Kerttu 
Harald Hirmuinen 
Hattivatti 
Hemuli 
Hessu Hopo 
Hönö 
Ihaa 
lines Ankka 
Jokeri 
Jussi-kirjat 
Kani 
Karjusen setä, Yrjö Karjunen 
Karvinen 
Katti matti 
Katto-Kassinen 
Kaunotar ja hirviö 
Kaunotar ja Kulkuri 
Kelju K. Kojootti & Maantiekiitäjä 
Kengu 
Kessu 
Kilpinen 
Kippari Kalle 
Kissanainen 

Kalle Anka 
Generalen 
Barney och Betty Granit 
Batman, Läderlappen 
Brutus 
Frasse 
Helmer 
Jon 
Lille Plutt 
Hans och Greta 
Hagbard Handfaste 
H at if n att 
Hemulen 
Långben 
Nollan 
1-or 
Kajsa Anka 
Jokern 
Ludde-böcker 
Kanin 
Farbror Nilsson, Georg Nilsson 
Gustav (Garfield) 
Katten Nisse 
Karlsson på taket 
Skönheten och odjuret 
Lady och Lufsen 
Gråben & Hjulben 
Kängu 
Schassen 
Skalman 
Karl-Alfred 
Kattkvinnan 
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Kiviset ja Soraset Familjen Flinta 
Lepakkomies Läderlappen, Batman 
Lotina Kockis 
Lumikki Snövit 
Marikki Madicken 
Masi Knasen 
Melukylän lapset Barnen på Bråkmakargatan 
Mikki Hiiri Musse Pigg 
Mikko Mallikas Alfons Aberg 
Minni Hiiri Mimmi Pigg 
Monni Måns 
Mummo Ankka Farmor Anka 
Muumimamma Muminmamman 
Muumipappa Muminpappan 
Muumipeikko Mumintrollet 
Nakke Nakuttaja Hacke Hackspett 
Nalle Bamse 
Nalle Puh Nalle Puh 
Nasu Nasse 
Niiskuneiti Snorkfröken 
Nuuskamuikkunen Snusmumriken 
Olga Olivia 
Osku Ådi 
Pekka Töpöhäntä Pelle Svanslös 
Pelle Peloton Oppfinnar-Jocke 
Peppi Pitkätossu Pippi Långstrump 
Petunia Petunia 
Pikku Myy Lilla My 
Pilli ja Pulla Bill och Bull 
Pingviini Pingvinen 
Plato Plato 
Pomppi Lille Skutt 
Pulteri BC 
Punahilkka Rödluvan 
Putte Possu Pelle Pigg 
Pöllö Ugglan 
Rasavilli Piltti Den vilda bebin 
Repe Sorsa Daffy 
Ressu Snobben 
Retu ja Wilma Kivinen Fred och Wilma Flinta 
Risto Reipas Christoffer Robin 
Ronja Ryövärintytär Ronja Rövardotter 
Roope-setä Farbror Joakim 
Ruu Baby Ru 
Saapasjalkakissa Mästerkatten i stövlar 
Sanna-kirjat Emma-böcker 
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Sylvesteri Sylvester 
Teemu-kirjat Totte-böcker 
Teräsmies Stålmannen 
Tiikeri Tiger 
Tiku ja Taku Piff och Puff 
Tinifi Tintin 
Tipi Pip 
Topi ja Tessu Micke och Molle 
Tuhkimo Askungen 
Tupu, Hupu ja Lupu Knatte, Fnatte och Tjatte 
Vaahteraniäen Eemeli Emil i Lönneberga 
Vaaleanpunainen Pantteri Rosa Pantern 
Velho Trollkarlen från Id 
Veljeni Leijonamieli Bröderna Lejonhjärta 
Vilijonkka Filifjonka 
Ville Vallaton Dennis 
Välski Vemmelsääri Snurre Sprätt 
Vänrikki Nappula Fänrik Fjun 

Lukiokoulua uudistetaan 
Lautakunnan suosituksia 

Vanhan lukiokoulun linjat ja 
niiden haarat ja muunnelmat on 
julkaistu Kieliviestissä 4/82 sekä 
Ruotsinsuomalaisen kielilauta-
kunnan julkaisemassa Ruotsalais-
suomalaisessa koulusanastossa. 

Suunnitelmien mukaan lukio-
koulun linjat ja erityiskurssit lak-
kautetaan vähitellen. Opintosuunnat 
(studievägarna) organisoidaan sen 
sijaan valtakunnallisiksi opinto-
ohjelmiksi (nationella program). 
Valtakunnallisia ohjelmia tulee 
kaiken kaikkiaan 16. Näistä 14 on 
ammattiin valmenta via (yrkesförbe-
redande) ja kaksi opintoihin val-
menta via (studie förberedande). 

Osa ammattiin valmentavaan oh-
jelmaan sisältyvästä koul utuksesta 
tapahtuu työpaikoilla. Kaikista 
ohjelmista tulee kolmivuotisia ja ne 
antavat yleisen kelpoisuuden 
korkeakouluopintoihin. Toisena ja 
kolmantena opintovuotena ohjelmat 
voi jakaa haaroihin (grenar). 

Oppilas voi ohjelman päätökseen 
viemisen sijasta kolmannen vuoden 
alkana valita jonkin kolmesta 
täydennyskurssista - humanistis/ 
yhteiskuntatieteellisen, luonnon-
tieteellisen tai kaupallisen. 

Ellei haetai pääse johonkin ohjel-
maan, voi saada yksilöllisen ohjel-
man (individuellt upplagt program). 

KieIhiesti 211993 	13 



Se saattaa alla joko lyhyempi oh-
jelma, jota voi täydentää siirtymällä 
valtakunnallisen ohjelman piiriin, tai 
kolmivuotinen ohjelma, joka on val-
takunnallisen opinto-ohjelman tasa-
vertainen vaihtoehto. Yksilölliseen 
ohjelmaan voidaan myös sovittaa 
työsuhde. 

Uusi lukiokoulu muodostuu kurs-
seista. Yksi aine voi koostua useista 
täydennettävistä osakursseista 
(påbyggbara de/kurser). Tällaisen 
järjestelmän puitteissa voidaan 
helposti tehdä muutoksia ja lisäyksiä 
tai luoda uusia kursseja. Yksilölliset 
valinnat ovat mahdollisia kaikissa 
ohjelmissa. 

Valtakunnallisilla ohjelmilla on 
yhteinen, kaikille oppilaille pakol-
linen eri opplaineistajatoiminnoista 
muodostuva ydin. 

Ydinaineiden (kärnämnen) lisäk-
si lukiossa opiskellaan myös omi-
naisaineita (karaktärsämnen) eli 
aineita, jotka antavat kullekin ohjel- 

NATIONELLA 
PROGRAM 

Barn- och fritidsprogrammet 

Byggprogrammet 
Elprogrammet 
Energiprogrammet 
Estetiska programmet 
Fordonsprogrammet 
Handels- och administrations- 

programmet 
Hantverksprogrammet 
Hotell- och restaurangprogrammet 

Industriprogrammet 
Livsmedelsprogrammet 
Medieprogrammet 
Naturbruksprogrammet 
Naturvetenskapsprogrammet 
Omvårdnadsprogrammet 
Sam häl lsvetenskapsprogrammet 

malle oman profillin. Ydinaineet ja 
ominaisaineet täyttävät yhdessä 
nain 90 % opetusajasta. 

Yksilö//inen va/inta (individuellt 
va/)tarkoittaa, ellä oppilas vol val ita 
kurssinjostakin muustaohjelmasta. 

Paikal/isella lisä/lä (lokalt tillägg) 
voi Iaajentaa yhtä tai useampaa 
ainetta. Voi esim. ollakysymys ruot-
sin laajentamisesta oppiaineena, 
ympäristötietouskurssista tal jostain 
muusta opplaineesta, jota oppilaat 
haluavat opiskella. Paikallinen Iisä 
antaa koululle mahdollisuuden 
profiloida itseään. 

Ruotsinsuomalainen kielilauta-
ku nta käsitteli kevätkokoukses-
saan uuden lukion opinto-ohjelmien 
(program) nimien suomennoksia. 
Pitkän opinto-ohjelman sijasta voi 
luonnollisesti käyttää lyhyempää 
ohjelma-muotoa. 

Lautakunta päätyi seuraavlin 
käännössuosituksiin: 

VALTAKUNNALLISET OPINTO-
OHJELMAT 

Lastenhoidon ja vapaa-ajan 
toiminnan opinto-ohjelma 

Rakennusalan opinto-ohjelma 
Sähköalan opinto-ohjelma 
Energia-alan opinto-ohjelma 
Taideohjelma 
Kuljetusalan opinto-ohjelma 
Kaupan ja hallinnon opinto-
ohjelma 
Käsityöammattien opinto-ohjelma 
Hotelli- ja ravintola-alan opinto-

ohjelma 
Teollisuusohjelma 
Elintarvikealan opinto-ohjelma 
Viestintäalan opinto-ohjelma 
Luonnon käytön opinto-ohjelma 
Luonnontieteiden opinto-ohjelma 
Hoitoalan opinto-ohjelma 
Yhteiskuntatieteiden opinto-ohjelma 
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Dermatologiaan Iiittyvää 
terminologiaa 
Koonnut Margaretha Terner 

abscess ajos, märkäpesäke, paise, absessi 
(abscessus) 

afte suun limakalvohaavauma, afta 
(aphtae) 

blemma näppy(Iä) 
(papula) 

blodutgjutning mustelma, ekkymoosi 
(ecchymosis) 

blåmärke mustelma, sinelmä, sugillaatio; suf- 
fuusio; ekkymoosi) 
(sugillatio; suffusio; ecchymosis) 

blåsa näppy(lä); rakkula, vesikello; vesi- 
rakkula, vesikkeli 
(bulla; papula; pustula; vesicula;) 

bulla rakko, rakkula, vesikello 
(bulla) 

böld ajos, märkäpesäke, paise, absessi; 
karbunkkeli 
(abscessus; carbunculus) 

cheloid arpikasvama, keloidi 
(cheloides) 

deskvamation hilseily, kesiminen, deskvamaatio 
(desquamatio) 

efflorescens vihoittuma, ihomuutos, effloresenssi 
(efflorescentia) 

ekkymos mustelma, ekkymoosi 
(ecchymosis) 

eksem ihottunia, rohtuma, rokahtuma, 
ekseema 
(eczema) 

exant(h)em rokkoihottuma, eksanteema 
(exanthema) 

exfoliatiori hilseily, kesiminen, suomuilu, eks- 
foliaatio 
(exfoliatio) 

finne finni 
fissur halkeama, pykimä, fissuura 

(fissura) 
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fjäll suomu 
(squama) 

fläck täplä, makula 
(macula) 

furunkel paise, äkämä, furunkkeli 
(furunculus) 

födelsemärke luomi, syntymämerkki, neevus 
(naevus) 

graviditetsstrimma raskausarpi 
(stria gravidarum) 

hudutslag ihottuma, rohtuma, rokahtuma, 
ekseema 
(eczema) 

karbunkel ajospahka, paise, karbunkkeli 
(carbunculus) 

keloid arpikasvama, keloidi 
(cheloides) 

knottra näppy(lä) 
(papula) 

knöl kyhmy 
(nodulus) 

komedon ihomato, mustapää, komedo 
(comedo, plur. comedones) 

kondylom visvasyylä, kondylooma 
(condyloma) 

krusta rupi, krusta 
(crusta) 

kvaddel nokkospaukama, paukama, urtika 
(urtica) 

kvissla finni 
lichenifiering jäkälöityminen, likenifikaatio 

(1 ichenificatio) 
makula täplä, makula 

(macula) 
milium, plur. milier tesmä, "luufinni", miliumi 

(milium, plur. milia) 
mollusk ontelosyylä 

(molluscum) 
nevus luomi, syntymämerkki, neevus 

(naevus) 
nodulus kyhmy 

(nodulus) 
papel näppy, näppylä 

(papula) 
papillom tupsukasvain, papillooma 

(papilloma) 
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petekier (plur.) hiussuonipurkauma, petekia 
(petechia, plur. petechiae) 

pormask ihomato, mustapää, komedo 
(comedo, plur. comedones) 

pustel märkärakkula, pusteli 
(pustula) 

skorpa rupi, krusta 
(crusta) 

skova rupi, krusta 
(crusta) 

spikböld paise, äkämä, furunkkeli 
(furunculus) 

spricka, sprickbildning halkeama, pykimä, fissuura 
(fissura) 

stria juova, arpijuova 
(stria, plur. striae) 

suffusion verenpurkauma, mustelma, 
suffuusio 
(suffusio) 

sugillation mustelma, sinelmä, sugillaatio 
(sugillatio) 

utslag ihottuma, rohtuma, rokahtuma, 
ekseema 
(eczema) 

varböld ajos, märkäpesäke, paise, absessi 
(abscessus) 

vesikel rakkula, vesirakkula, vesikkeli 
(vesicula) 

vibex veriviiru 
(vibex, vibix, plur. vibices) 

vårta syylä 
(verruca) 

ärr arpi 
(cicatrix, plur. cicatrices) 

absessi abscess, böld, varböld 
afta afte 
abs abscess, böld, varböld 
ajospahka karbunkel 
arpi ärr 
arpijuova stria 
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arpikasvama cheloid, keloid 
deskvamaatio deskvamation 
effloresenssi effiorescens 
ekkymoosi blodutgjutning, blåmärke, ekkymos 
eksanteema exant(h)em 
ekseema eksem, (hud)utslag 
eksfoliaatio exfoliation 
finni finne, kvissla 
fissuura fissur, spricka, sprickbildning 
furunkkeli furunkel, spikböld 
halkeama fissur, spricka, sprickbildning 
hilseily deskvamation, exfoliation 
hiussuonipurkauma petekier (plur.) 
ihomato komedon, pormask 
ihomuutos efflorescens 
ihonalainen veriviiru vibex 
ihottuma eksem, (hud)utslag 
juova stria 
jäkälöityminen lichenifiering 
karbunkkeli böld, karbunkel 
keloidi keloid, cheloid 
kesiminen deskvamation, exfoliation 
komedo pormask, komedon 
kondylooma kondylom 
krusta skova, skorpa, krusta 
kyhmy nodulus, knöl 
likenifikaatio lichenifiering 
luomi födelsemärke, nevus 
luufinni milium, plur. milier 
makula makula, fläck 
miliumi milium, plur. milier 
mustapää pormask, komedon 
mustelma blodutgjutning, blåmärke, ekkymos, 

suffusion, sugillation 
märkänäppy(lä) finne 
märkäpesäke böld, varböld, abscess 
märkärakkula pustel 
neevus födelsemärke, nevus 
nokkospaukama kvaddel 
näppy(lä) blemma, blåsa, knottra, papel 
ontelosyylä mollusk 
paise böld, spikböld, varböld, abscess, 

furunkel, karbunkel 
papillooma papillom 
paukama kvaddel 
petekia petekier (plur.) 
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petekia petekier (plur.) 
pusteli pustel 
pykimä fissur, spricka, sprickbildning 
rakko bulla 
rakkula blåsa, bulla, vesikel 
raskausarpi graviditetsstrimma 
rohtuma eksem, (hud)utslag 
rokahtuma eksem, (hud)utslag 
rokkoihottuma exant(h)em 
rupi krusta, skorpa, skova 
sinelmä blåmärke, sugillation 
suffuusio blåmärke, suffusion 
sugillaatio blåmärke, sugillation 
suomu fjäll 
suomuilu exfoliation 
suun limakalvohaavauma afte 
syntymämerkki födelsemärke, nevus 
syylä vårta 
tesmä milium, plur. milier 
tupsukasvain papillom 
täplä fläck, makula 
urtika kvaddel 
veriviiru vibex, plur. vibices 
vesikello blåsa, bulla 
vesikkeli blåsa, vesikel 
vesirakkula blåsa, vesikel 
vihoiffuma efflorescens 
visvasyylä kondylom 
äkämä furunkel, spikböld 
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Kysymyksiä ja vastauksia 

Kysymys: 	Onko fästing punkki val puutiainen? Ja miten suomen- 
netaan nälhin pieneläimiin Iiittyvät TBE-virus, Borrelios 
ja ECM? 

Vastaus: 	Punkit(Acari), ruotsiksi kvalster, on hämähäkkieläinten 
Iuokan(Acarina)toiseksisuurinlahko. Punkkejaonehkä 
noin 25 000 lajia. Puutiainen (Ixodes ricirius), ruotsiksi 
fästing, kuuluu puutiaisten heimoon (lxodidae), joka 
puolestaan kuuluu punkkien lahkoon. Puutiaisten heimon 
lajit ovat kaikkein tavallisimpia punkkeja. 
TBE (tick-borne encephalitis), suomeksi puutiaisai-
votulehdus, puutiaisenkefaliitti, punkkienkefaliitti, on 
puutiaisen välityksellä leviävä virustauti (fästingburen 
virusinfektion). 
Borrelios, borreliainfektion, suomeksi borrelioosi, on Bor-
relia burgdorferii -spirokeetan aiheuttama ja puutiaisen 
välityksellä leviävä tauti. 
ECM(erythema chronicum migrans) eli vaeltavapunoitus 
on borrelioosin ensimmäisiä oireita. 
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Kortfattat om innehållet 

s. 	3-6 Heikki Paunonen, professor i finska språket vid Tammerfors 
universitet, recenserar den nyligen utkomna ordboken över 
tornedalsfinskan. Ordboken har sammanställts av professor 
Erling Wande och Matti Kenttä, den senare en förgrundsman 
när det gäller utbildning i tornedalsfinska. 

s. 	6-8 Fil.kand. Outi Honkasalo kåserar om eufemismer och orsa- 
kerna till detta fenomen. 

s. 9-13 Marjo Kallio har sammanställt en lista över sagofigurer och 
seriehjältar. Den svensk-finska listan åtföljs av en finsk-svensk. 

s. 13-14 Kort redogörelse för den genomgripande reform som gym-
nasieskolan just nu genomgår. På sitt vårmöte behandlade 
Sverigefinska språknämnden namnen på de 16 nationella 
programmen i gymnasiet och fastställde översättningsre-
kommendationer till dem. 

s. 15-19 Margaretha Terner har sammanställt en ordlista över termer 
som hänför sig till dermatologi. Listan är den trettonde i en serie 
ordlistor över medicinsk terminologi i Kieliviesti. Den svensk-
finska ordlistan åtföljs av en finsk-svensk. 

S. 	20 Frågor och svar. 
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.. 
Oversättarseminarium i Helsingfors 

Det traditionella svensk-finska översättarseminariet hålls i år 30.9 - 1.10 
(torsdag-fredag) på Unitas-institutet i Nordsjö, Helsingfors. 

Teman på årets översättarseminarium är bl.a. hjärnans funktion, 
översättarens hjälpmedel, grammatik, språkpåverkan och aktuella 
språkfrågor. Programmet består som vanligt av plenarföreläsningar, allmänna 
diskussioner och grupparbeten. Rubrikerna för arbetsgrupperna är ADB, 
broschyrer & reklam, ekonomi, EG-terminologi, försäkring, förvaltning, 
medicin, tele och finsk språkriktighet. Alla utom den sista gruppen arbetar på 
svenska. Plenarföreläsningarna hålls av bl.a. Matti Bergström (Miten 
ihmisen aivot toimivat kulttuurien kohtaamisessa), Siv Almark (Att översätta 
Mumin till finlandssvenska), Hans-Peter Sehm (Persondatorn - mer än en 
skrivmaskin), Marketta Sundman (Den strikta svenskan och den fria finskan 
- om ordföljdsregler), Katariina lisa (Liian tiiviit rakenteet), Erling Wande 
("Den historiska gränsen går mellan cykeln och bilen." - Några reflexioner 
med anledning av en tornedalsflnsk ordbok), Judith-Ann Chrystal (Påverkas 
svenskan av EG-engelskan?), Chris Silverström (Finska på svenska - om 
finlandssvenskt prepositionsbruk), Eva Aniansson, Jamima Löfström, Mikael 
Reuter, Ulla Tiililä (Aktuella språkfrågor). 

Deltagaravgiften, som inkluderar alla seminariekostnader, inkvartering med 
helpension samt festmiddagen torsdag kväll, är 1 910 mark per person i 
enkelrum och 1 850 mark per person i dubbelrum, exkl. resekostnader. 
Kursavgiften utan logi är 1 640 mark. På grund av flytande växelkurser har 
inget fast pris räknats ut för de svenska deltagarna. 

Deltagarna som kommer med båt till Helsingfors får åka taxi till Unitas-
institutet på seminariets bekostnad. 

Anmälningstiden går ut 28.6.1993, då anmälan skall vara Finlands 
översättar- och tolkförbund till handa, och en förhandsavgift på 500 mk 
inbetald på förbundets postgirokonto (693527). Slutlig betalning bör ske före 
31.8. 1993. 

Anmälningsblanketter fås på Finlands översättar- och toikförbund, 
Museigatan 9 B 23, 00100 Helsingfors, tfn 90-44 59 27, telefax 90-44 59 37 
och Sverigefinska språknämnden, Lundagatan, 42 uppg. 5, 11727 Stockholm, 
tfn 08-84 94 06, telefax 08-720 68 05. 
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