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EI'I'endät val pon'imaicet? 1  
Karjalais-venäläisiä kontakteja tutkimassa 
Raija Pyöli 

FiI.Iis. Raija Pyöli on tämän syksyn ollut vierailevana tut-
kijana Tukholman yliopiston suomen kielen laitoksessa. 
Hän valmistelee Joensuun yliopistoon venäjän kielen 
alaan kuu!uvaa väitöskirjaa venäjän vaikutuksesta 
aunuksenkarjalaan. Vaikka kyseessä eivät ole siirto-
laiset, vaan vahvemman naapurin kanssa jo vuosisatoja 
kon taktissa elänyt alkuperäisvähemmistö, löytynee 
kuvauksesta yhtymäkoh tia esim. ruotsinsuomalaisten 
kielellisiin ja jopa yhteiskunnallisiin oloihin. 

Miten karjalaisia ja karja-
Ian kieltä pääsee tutki-
maan? Eikö Neuvostollit-
toon/Venäjalle ole aina 
ollut hankalaa matkustaa? 

Tutkijat ovat päässeet näille alueille 
jo vuosikymmeniä, tavallisesti Suo-
men ja Neuvostoliiton (nyk. Venä-
jän) Teknis-Tieteellisen yhteistoi-
mintakomitean stipendien turvin. 
Olen kuullut, että kun Pertti Virta-
ranta aloitti tutkimusmatkansa Kar-
jalaan 1950-luvulla,järjestelytolivat 
aikaaviepiä ja byrokratia kukoisti. 
Nyt on helpompaa: stipendit ovat 
jaossa kerran vuodessa, ja kun 
sellaisen onnistuu saamaan, kaikki 
järjestyy varsin kivuttomasti. Suo-
men ulkoministeriö hoitaa mat-
kajärjestelyt Suomen osalta ja vas-
taanottava elin eli Venäjän Tie-
deakatemian Karjalan fillaali sillä 
puolen rajaa. Periaatteessa tutkija 
voisi matkustaa Karjalaan myös 
ilman stipendiä, tavalliselle turis-
timatkalle tai vaikkapa sukulais-
vierailulle, jolloin tarvitaan kutsu 
jotakulta sikäläiseltä tutulta. 

Millaista Iiikkuminen 
"Karjalan korvessa" on 
tänä päivänä? 

Korvesta min ulla ei ju uri ole koke-
muksia, sillä olen asunut hotellissa 
keskellä Aunuksen kaupunkia ja 
tehnyt sieltä päivittäisiä matkoja 
lähikyliin (esim. Jyrkilä, Mäkriä, 
Yllönen, Kuunila, Novinka) sekä 
vähän kauemmaksikin, Viteleeseen 
Suomen vanhan rajan tuntumaan 
ja Kotkatjärvelle, joka sijaitsee 
Aunuksen ja Petroskoin puolivälis-
sä. Nykyään paikallisbussit kulkevat 
hyvin sattumanvaraisesti, koska 
bensiinipulaonjokapäiväinen riesa; 
niiden varaan ei siis voi sopia esim. 
tapaamista missään kauempana 
tiettyyn kellonaikaan. Kyydit on 
järjesteftävä itse, kyselemällä hotel-
lista, josta apu yleensä löytyykin 
varsin helposti sikälälsten "lada-
bilistien"avulla. Mitäänturvallisuutta 
uhkaavaa en ole kohdannut; ilmei-
sesti Karjala on vielä toistaiseksi 
kohtalaisen rauhallista seutua, 
huolimatta yleisestä sekasorrosta 
Venäjäl lä. 

Aunuksen omaperäinen verbi e/'l'endeä korvataan usein nykyään Kie/i'ieui4/1993 

venäjästä lainatulla verbillä pon'imaija (ven. ponimat 'ymmärtää'). 



Miten sekavat olot ovat 
vaikuttaneet karjalaisten 
elämään? 
Tottakai ne tuntuvat monessa per-
heessä. On työttömyyttä, alkoholin 
liikakäyttöä ja alentunutta työ-
moraalia - varsin pitkälti samoja 
ilmiöitä kuin lännessäkin. Mutta mi-
kä ikävintä, puhtaasti taloudellinen 
tila, lähinnä rahapolitiikka, tuntuu 
riipaisevimmin koskettavan erityi-
sesti eläkeläisiä ja Iapsiperheitä. 
Laukkaava inflaatio on syönyt 
eläkeläisen vanhuutensa varalle 
sääs-tämät ruplat: samalla määrällä 
millä muutama vuosi sitten olisi 
voinut ostaa vaikka Volgan (auton) 
saa nyt säkin hienoa sokeria! 
Maassa tilapäisesti oleskeleva 
suomalainen ej ole siellä köyhä eikä 
kipeä: vaihdettuani sata Suomen 
markkaa sain viime kesänä käteeni 
lähes kaksituhatta ruplaa. Kaupois-
sa on kaikkea mahdollista, elintar-
vikkeitaja vaatteitakin, mutta hinta-
taso on sellainen, että vain harvalla 
on varaa ostaa mitään. Ja hinnat 
nousevat lähes päivittäin. "Et tiijä 
itkie vai nagrua" (Et tiedä itkeäkö 
val nauraa), kuten eräs haasta-
teltavistani totesi. 

Miten Iöysit 
haastateltavasi? 
Päästyäni kyliin kävelin talosta 
taloon ja koputtelin oville. Useimmat 
Aunuksen kaupungin ympäris-
tökylät ovat sellaisia, että niissä asuu 
pääasiassa karjalaisia. Tarvitsen 
karjalan lisäksi kielimateriaaliksi 
myös venäjää, joten olen haas-
tatellut muutamia kaksikielisiä kar-
jalaisia venäjäksi. Viime kesänä en 
liikkunut ainoastaan kylissä, vaan 

haastattelin myös monia kaupun-
gissa asuvia heidän työpaikoillaan. 
Siten pääsin tutustumaan mm. 
pariin lasten päiväkotiin ja yhteen 
seimeeri. Haastattelin myös kouluvi-
rastossa ja hotellissa työskenteleviä 
karjalaisia. Mielenkiintoista 011 
tutustua karjalan kielen opetukseen 
pälväkodeissa. 

Opetetaanko päiväko-
deissa todella karjalaa? 
KylIä, eikävain päiväkodeissa, vaan 
myös kouluissa. Opetusta karjalan 
kielessä on annettu jo 4-5 vuoden 
ajan, ja pelkästään Aunuksen 
piirissä (=hallintoalueella) sitä on 
varsin runsaasti, 12 koulussa ja 
kol messa päiväkodissa. Päiväko-
dissa ei tietenkään ole kyse kielen 
opetuksesta perinteisessä merki-
tyksessä. Lähinnä pyritään tutus-
tuttamaan lapset karjalaiseen kult-
tuuriin ja perinteeseen. Opetus on 
eräänlainen pehmeä sovellustäällä 
tunnetusta kielikylpymetodista: 
opettajat käyttävät karjalaa ja yrit-
tävät saada myös lapset käyt-
tämään sitä päiväkodin arkirutiinien 
yhteydessä, ruokailussa, päiväunille 
mentäessäjaulkoleikeissä. Musiikki 
ja karjalankieliset laulut ja leikit ovat 
hyvin suosittuja työskentelyssä. 
Kouluun mentäessä alkaa sitten 
varsinainen kielen opetus ja äs-
kettäin on laadittu jopa oppikirjoja, 
joita käytetään koulussa. 

Miten kieliryhmät 
muodostetaan? 
Ainakin Aunuksen piirissä, jossa 
karjalaisten puhuma kjell on Iivvieli 
aunuksenkarjala, eräs karjalan 
kielen murteista, ryhmä muodos- 
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tetaan yksinkertaisesti siten, että 
päiväkotiin perustetaan "karjalan 
gruppa" eli vuosiluokka, jonka kaik-
ki lapset osallistuvat opetusohjel-
maan. Opettajien mukaan kukaan 
vanhemmista ei toistaiseksi ole 
suhtautunut asiaan kielteisesti - 
eivät edes sellaiset vanhemmat, 
joilta ehkä sitä voisi odottaa: ei-
karjalaiset eli siis venäläiset! 
Kouluissa karjalaa voidaan opettaa 
joko vapaaehtoisena valinnaisai-
neena tal sitten pakollisena op-
piaineena, jolloin muina vaihtoeh-
toina ovat tavallisimmin englanti tal 
suomi. Erityisesti suomi on ollut 
hyvin suosittu koko Karjalassa, var-
sinkin aikuisopiskelijoiden parissa. 
Oppimateriaalipula on luonnollises-
tikin melkoinen. Vaikka kouluissa 
on oppikirjansa, esim. musiikki-
kasetit puuttuvat kokonaan, mikä 
etenkin päiväkodeissa on todellinen 
puute. Onneksi opettajat tuntuvat 
olevan hyvin kekseliäitä ja ennen 
kaikkea musikaalisia. Eräs heistä, 
joka itse laulaa kuorossa, kertoi 
sovittavansa tämän kuoron ohjel-
mistoa "lapsenkieliseksi", ts. hän 
tekeetarvittaessajopa uudetsanat! 

Millainen on karjalan 
kielen opettajatilanne? 
Karjalan kielen opettajia on äs-
kettäln alettu kouluttaa Petros-
koissa, yliopiston filologisessa tie-
dekunnassa ("Karjalan ja vepsän 
kafedra") ja Pedagogisessa insti-
tuutissa. Päiväkodeissa työsken-
televät opettajat ovat yleensä saa-
fleet koulutuksensa seminaareja 
vastaavissa oppilaitoksissa, eikä 
heidän koulutusohjelmaansa ole 
kuulunut karjala. He ovat kuitenkin 
syntyperäisiä karjalaisia ja ovat 

säilyttäneet äidinkielen taitonsa. 
Koska opettajakoulutus on vasta 
alkuvaiheessa, ei uusia opettajia 
ole tietääkseni ehtinyt valmistua. 
Nykyiset opettajat huolehtivat kui-
tenkin esimerkillisesti ammatti-
taitonsa ylläpitämisestä. Kaikki 
Aunuksen piirin kolmisenkymmen-
tä opettajaa kokoontuvat kerran 
kuussa yhteiseen tilaisuuteen, jossa 
vaihdetaan kokemuksia työstä, 
ideoidaanjasuunnitellaan yhdessä 
opetusta. Innostus tuntuu olevan 
melkoinen. 

Missä määrin karjala 
muistuttaa suomen kieltä? 
Periaatteessa karjala muistuttaa 
suomea, onhan se suomen lähi-
sukukielikin. Karjalan pohjoisosissa 
puhuttava vienankarjala on suo-
mentaitoiselle täysin ymmärret-
tävää murretta, mutta aunuksen-
karjala on kyllä siinä määrin 
venäläistynyttä, ettei siitä oikein saa 
selvää, ellei osaa venäjää. Niin 
paljon siinä on venäjästä lainattua 
alnesta. Esimerkiksi sellaiset 
käsitteet, jotka ovat tulleet karjalaan 
vallankumouksen tal pikemminkin 
toisen maallmansodan jälkeen, 
eivät kuulu karjalan perinteiseen 
omaperäiseen sanastoon. 

Tällaisia varsin uusialainojaovat 
esim. kI'ienttu 'asiakas', konservu 
'säilyke', kluassu 'luokka', mag-
n'itofounu 'nauhuri', sekretar'i 'sih-
teeri', t'eI'eviizoru 'televisio'; eko-
noomie 'säästää', organ'izuija 
'järjestää', rel'igioznoi 'uskonnol-
linen'. Tämäntyyppiset sanat esiin-
tyvät puheessa aunuksenkarjalaan 
integroituneina, ne saavat toisin 
sanoen karjalan kielen mukaiset 
päätteet. 
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Esimerkkejä: 

K/'ientaad meijän vai gu eko-
noomitah, daze n'i konservua ei 
osteta ('Meidän asiakkaamme 
vain säästävät'pihistelevät, eivät 
osta edes sällykkeitä'). 

Toinen mainitsemisen arvoinen 
"venäläisaines" on ns. koodin-
vaihdos eli kun kesken puheen 
yhtäkkiä vaihdetaan venäjään, 
joko yhden sanari tai kokonai-
sen fraasin, jopa erillisen lauseen 
ajaksi, ja sitten mahdollisesti 
jatketaan taas karjalaksi: 

El'I'endetäh ga hyö aiven stara-
jutsja karjalakse ('Ymmärtävät, 
mutta he aina yrittävät karja-
Iaksi9. 

Ol'immo myö Kiijevas, v vos-
em'desjat devjatom godu 
Kiijevah ajel'immo ('Me olimme 
Kiovassa, vuonna kahdeksan-
kymmentäyhdeksän kävimme! 
ajelimme Kiovaan'). 

Sitten esiintyy vielä ns. kään-
nöslainoiksi luokiteltavia ilmauk-
sia, joilla on vahva esikuvansa 
venäjässä, esim. 

Minä d'in ko/me puo/enker 
vuodehin'e ('0/in ko/me ja puo-
Iivuotias', venäjässä: ko/me 
puo/en kanssa) tai 

Kod'ihierus myö lapsed anoz 
aje/'immo suksittamah (Kotiky-
lässä me lapset aina hiihtelim-
me', vastaava ilmausvenäjässä: 
ajelimme suksi/la'). Käännös-
lainoihin verrattavaa ilmiötähän 
näyttää esiintyvän myös ruot-
sinsuomessa, esim. ottaa bussi 
'mennä t. tulla bussilla', ruots. ta 
buss. 

Eikö tuollainen sekakieli 
ole jo tuhoon tuomittua? 
Eikä se ole käytännöl-
lisesti katsoen silkkaa 
venäjää? 

Ei minusta. Onhan siinä vielä ihan 
selvä aunuksenkarjalan perusra-
kenne, ja lainat ovat "kiltisti" integ-
roituneet siihen. Jopa koodia vaih-
taessaan (esimerkit 2 ja 3) karja-
lainen tietää tarkasti, mitä kieltä hän 
puhuu: vaihdokset tapahtuvat hal-
litusti, rikkomatta kummankaan 
kielen perusrakennetta. Eri asia on 
sitten kielen käyttö eri tilanteissa. 

Osaatko antaa esimerk-
kejä joistakin tilanteista, 
joissa karjalainen käyttää 
varmasti jompaakumpaa 
kieltä? 
Mikään ei ole koskaan varmaa eikä 
itsestään selvää, mutta pääsään-
tönä voisi pitää sitä, että aunus on 
ainakin kodin ja varsinkin maalla 
ystäväpiirin ja naapuruston kanssa 
käytettävä kieli ja venäjä selvästi 
koulutuksen, työelämän ja muiden 
virallisten yhteyksien kieli. Tosin 
kotiinkin on hyvää vauhtia tun-
keutumassa arkikieleksi venäjä; 
lapset ja nuoret puhuvat äidin-
kieltään enää hyvin harvoin. Mutta 
onneksi nuoriakin puhujia tapaa: 
olen haastatellut jopa kahta lasta, 
5- ja 11 -vuotiaita! 

Karjalaa ei siis voi kutsua 
"uhanalaiseksi" kieleksi? 
Päätellen niistäponnisteluista,joihin 
Karjalassa aivan viime vuosina on 
sinnikkäästi lähdetty kielen uudel- 
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leen elvyttämiseksi, on syytä olla 
toiveikas. On perustettu oma sano-
malehti, saatu aikaan opetusta 
ruohonjuuritasolle, aloitettu opet-
tajien koulutus, tehty oppimate-
riaalia, saatu karjalaa tiedotus-
välineisiin, perustettu kulttuuri-
seuroja ynnä muuta. Kun nyt vielä 
saataisiin perheet ymmärtämään 
äidinkielen arvoparemmin,jottasitä 
puhuttaisiin enemmän myös kotona. 

Niin kauan kuin buabat eli isoäidit 
vielä elävät, olisi kielellä täydet 
edellytykset välittyä perheen nuo-
rimpien rikkaudeksi. Olkoon se kieli 
sitten vaikka kui nka venäjävärit-
teistä, pääasia, että se on elävää 
kieltä, jota myös nuoret puhuvat, 
eivätkä vain kylissä elävät vanhuk-
set. Kansan itsetuntoa mitataan 
usein kielen mittarilla. Luulen, että 
karjalaisilla olisi nyt näytön paikka! 

Ki4iie.,i 4/1993 



Täpötäysi ja patajuoppo 
Tuomo Tuomi 

Professori Tuomo Tuomi on Helsingissä 
sijaitsevan Kotimaisten kielten tutkimuskes-
kuksen joh tala. Seuraava artikkeli on aikaisem-
min julkaistu Kielikellossa 4/1991. 

Sanat kiinnostavat ihmisiä. En-
tyisesti niiden alkuperä tai perim-
mäinen mieli ovat usein kyselyjen 
kohteena. Tuttavani ahdisti taan-
nom, mistä ovat peräisin sellaiset 
sanat kuin piripintaan, ritirinnan, 
supisuomalainen, tipotiessään, 
typötyhjä, täpötäysi, upouusi, 
ypöyksintai sellaiset kuin kitupiikki, 
patalaiska, päivänselvä, raivoraitis, 
rapakunto, sikahumala, vesiselvä, 
väkivahva jne. 

Yhdyssananmuodostus on suo-
messa melko vapaata. Etenkin 
samaan sanaluokkaan Iiittyviä 
sanoja voi lähes rajoituksitta hit-
täätoisiinsa. Vain verbit,teonsanat, 
eivätyhdisty keskenään ja huonosti 
muidenkin sanojen kanssa. Useim-
miten nominin ja verbin muodos-
taman yhdistelmän takana on yh-
dysnomini. Valokuvata on johdettu 
nominista valokuva. Sen sijaan tek-
niikan termi kylmävaissata Iienee 
alun alkaenkin nominin ja verbin 
yhdistelmä taustanaan mielle 'vals-
sata kylmänä'. Näin ovat varmasti 
sy ntyn eet ilmajäähdyttää, ilta-
kävellä, koeajaa. Vaikkei tählaisia 
vol pitää suomen sananmuodos-
tuksen kannalta hyväksyttävinä, niin 
joukko tämänsyntyisiä yhdysver-
bejä on jo kieleen vakiintunut. Täl-
aisia ovat mainittu koeajaaja edel-
leen esi merkiksi henkivakuuttaa, 
pakkolunastaa, pakkoluovuttaa. 

Nomineita vol vapaasti yhdistellä 
keskenään sekä partikkelien jajopa 
pronominien kanssa: puutalo, palo-
kunta, Iiika varvas, turvapaikka, jul-
kitulo, äskenmainittu (tavall isemmi n 
erikseen äsken mainittu). Vähät 
rajoitukset ovat merkitykseen lut-
tyviä: yhdyssanan muodostamisen 
esteenä on vain se, että lopputu Ios, 
yhdyssana, ei saa olla merkityk-
seltään mieletön, eli se el saa ohla 
kokemuksemmejatietomme perus-
teelhakielenulkoisessa maailmassa 
mahdoton. Esimerkkejä rajoituk-
sista ej ole helppo löytää, kun anti-
teesit, vastakkaisuudetkin voivat 
Ii ittyä yhdyssanaksi. Esimerkiksi 
mustavalkoinen 'jokin jossa on 
mustaa ja valkoista', poikatyttö 
'tyttö, joka joltakin ominaisuudel-
taan on pojanoloinen'. 

Ystäväni keräämän sanaluet-
telon ainekset jakautuvat selvästi 
kahteen ryhmään, yhtäältä sel-
laisiln, jotka sisältävät tuntematto-
man sanan (piripintaan, ritirinnan), 
ja toisaalta sellaisiin, jotka tuntu-
yat muodostavan menkitykseltään 
mielettömän kokonaisuuden (pata-
laiska, kitupiikki). 

Sehlaiset sanat kuin piri, riti, tipo, 
typö, täpö, upo, ypö jne. eslintyvät 
vain yhdyssanojen määniteosina. 
Niillä el siis ole itsenäisen sanan 
asemaa eikätäsmällistä merkitystä. 
Esiintymäyhteydessään ne vain 
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tähdentävät pääsanansa mer-
kitystä: piripintaan tarkoittaa 'aivan 
astian laitoja myöten', typötyhjä on 
'ehdottoman tyhj.', supisuoma-
lainen ' perin juurin suomalainen', 
upouusi'aivan uuden uusi'. Adjek-
tiivikantaisista sanoista sama mer-
kitysvaikutelma syntyy, jos kanta-
sanaa määritellään sen omalla 
genetiivillä: uuden uusi, tyhjän tyhjä. 

Piri, riti ja supi ovat siis pää-
sanansa merkitystätähdentäviä. Ne 
ovat pääsanansa vartalonpiirteitä 
toistaviaja siten kukin pääsanaansa 
varten muodostuneita. Niiden ään-
teellinen rakenne on hyvin sama-
kaavainen. Ensi tavu kertaa joko 
täydellisesti tai pääasiallisesti 
pääsanan ensi tavun: ritirinnan, 
piripintaan, täpötäysi. Kun ensi tavu 
on suomessa aina pääpainollinen 
ja kun tuota pääpainoa kantaa aina 
vokaali, synnyttää toisto voimak-
kaan tähdennysvaikutuksen. 

Nämä vahvikesanat ovat van-
han suomalais-ugrilaisen sanarnal-
lin mukaisesti aina kaksitavuisia. 
Joskus tosin vahvikesana voi olla 
pääsanansa adjektiivisena määrit-
teenä. Silloin se on yleensä men-
johdos. Aivan samoin kuin sanotaan 
kaunis tyttö, voidaan sanoa ap-
posen auki, sepposen selällään, 
täpösen täysi. p, tja r ovat sanan-
sisäisinä konsonanttejna taval-
lisimmat. Vartalovokaalina on joko 
o, ö tai 1, mikä puolestaan liittää 
nämä vartalon toistosanat erää-
seen toiseen suomelle ominaiseen 
yhdyssanan muodostustapaan, 
johon tässä ej ole mahdollisuutta 
lähemmin puuttua. Esimerkkeinä 
siitä mainittakoon vain huhtikuu 
(huhta + kuu), jalkopohja, karjo-
piha. 

Toisessa ystäväni poimimassa 
yhdyssanaryhmässä oli sanoja, 
joiden osat ovat pääasiallisesti tut-
tuja ja ymmärrettäviä mutta yh-
dyssanan merkitys onkin muuta kuin 
osien merkitysten summa. Vartalon-
toistorakenteet ovat lineaarisesti 
vasemmalta oikealle eteneviä. Sen 
sijaan sellaiset yhdyssanat kuin 
sysimusta, rutikuiva, Iitimärkä, ven-
tovieras ovat monimutkaisempien 
rakenteidentiivistymiä. Rutikuivaon 
niin kuiva, että rutisee, Iitimärkä niin 
märkä että litisee. Ventovieras on 
niin vieras, että on vento, pelottavan 
outo. Tämän vivahteisena ventoon 
myös maagisen, yleensä ihmisen 
muotoisen olion nimitys. Leinon runo 
Tumma kuvaa ihmistä, joka "näki 
kauhut kaikkialla, haltijat pahat 
havaitsi". Runossa on säe "Kouko 
kohtasi ovella, vennon poika pors-
tuassa". Samalla tavoin rationaali-
sesti ymmärrettäviä ovat vitival-
koinen eli valkoinen kuin viti, vidin 
valkoinen. Viti on uusi pulverimainen 
lumi, ja se on aina vanhaan sinertä-
vän sävyiseen lumeen verrattuna 
huomattavan val koista. Sysimusta 
on musta kuin sysi, syden musta. 
Sysi on hiilen, erityisesti ahjohiilen 
nimitys. Rapakunto tarkoittaa, että 
kunto on kuin rapaa. Se voi selittyä 
monin tavoin. Ehkä pohjana on 
oluen, kaljan tai sahdin rapa eli 
juoman loppuerän väljähtynyt 
maltainen sakka. Vesiselvä on niin 
selvä, kuin vettä juova on, tai yhtä 
kirkas, selkeä kuin vesi on. 
Raivoraitis on raivoon asti raitis. 
Väkivahva on niin vahva, että sillä 
on väen eli usean ihmisen voimat. 

Entä sitten kitupiikki ja patalais-
ka ja pähkähullu? Kitupiikki on 
kansanomaisesti vanhastaan öljy- 
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tuijun nimitys. Tällaisessa tuijussa 
liekki juuri ja juuri paloi. Teonsana 
kitua merkitsee laajalti itämeren-
suomalaisissa kielissä sairasta-
mista, sairaana, heikkonavirumista. 
Entä tuo piikkfl Se ej ole lainkaan 
alkuperälnen. Lönnrot el esimerkiksi 
vielä tunne kitupiikkiä, mutta kyllä-
kin kituniikin ja kitunikin, jotka 
tarkoittavat nuukaa, saitaa. Jälki-
osan Iähtökohta on ilmeisesti 
venäjän johdin -nik, josta on suo-
meen tullut johdin -niekka. Karja-
laispohjaisissa murteissa ovat tut-
tuja sellaiset kuin praasniekka, 
puusniekka mutta yleiskielessäkin 
voidaan puhua esimerkiksi rapua 
tarkoittaen saksiniekasta, naista 
tarkoittaen hameniekasta jne. Näi n 
ollen piikki, joka Ievinnältään on 
kansanomainen Keski- ja Pohjois-
Pohjanmaalla, Ofl kansanetymo-
loginen muunnos oudosta -niikki-
lopusta samaan tapaan kuin mus-
tasukkaisuus on kansanetymolo-
gia ruotsin ilmauksesta svartsjuk. 
Sjuk-sanasta on tullut suomaiaiselle 
tutumpi sukka ja niikistä vastaa-
vasti tutumpi piikki. 

Patalaiska on vanhoilie murteil-
lemme tuntematon. Vastaavan-
kaavaisiapata-alkuisia yhdyssanoja 
murteissa kuitenkin on. Laajimmin 
tunnetaan patajuoppo. Se on sel-
västi vanhastaan kansanomainen. 
Miten pata tällaisessa yhteydessä 
selittyy, on tietysti hieman epävar-
maa. Ilmeistä kuitenkin on, että se 
on tässäkin sama sana kuin keit-
toastiaa merkitsevä pata. Kokonaan 
eri lähtöä on korttipelitermi pata, 
jonka pohjana on lapiota tarkoittava 
germaaninen Spade. Suomessa 
Spade on kansanetymologisesti 
mukautunut pata-sanaan. Onko  

patajuoppo seilainen, joka asettaa 
juomisen ruoan eli sils padan edelle, 
vai seilainen,jollaonviinankeitossa 
klire päästä jo padasta maista-
maan, on mahdotonta sanoa. Huo-
mattakoon kuitenkin, että kansan-
omaisesti varsin yleinen pontikan 
nimitys on patahassu. Sen sijaan 
on seivää, että yhdyssanan pata-
juoppo pata-alusta on kehittynyt 
yleinen vahvike-elementti, joka on 
voinut Iiittyä ja on yleiskielessä 
Ilittynytkin myös muihin kantasanoi-
hin. Näin on syntynyt patalaiska, 
patahullu jms. Tyypiiiistä on, että 
pata on aina merkitykseltään nega-
tiivissävyisten sanojen vahvike. 

Epävarmaa on myös, mikä on 
pähkähullun pähkä. Se voisi olla 
pahkan etuvokaalinen variantti. 
Tällainen etu-jatakavokaalisuuden 
vaihtelu on etenkin deskriptilvi-
sanoissa taval lista (ränsistyä, ran-
sistua;pärskyä, parskua; hairahtua, 
häirähtyä), muttajossain määrin se 
on tavall ista muussakin sanastossa 
(eläke, elake; länsi, lansi; vehnä, 
vehna). Näln pähkähullun määrite 
olisi voinut irrota itsenälseksi vah-
vike-elementiksi sellaisesta yhtey-
destä kuin pähkäpaä. Murteittain 
pahkapää merkitsee varsin yleisesti 
'typerää, tomppelia'. Pähkä voi 
kuitenkin esiintyä myös sellaisessa 
yhteydessä kuin pähkäjuoppo. Se 
olisi sils itsenäistynytyleisemmäksi 
vahvike-eiementiksi kuten patakin. 
Semanttinen slita pahkasta hulluun, 
pöhköön on yieisinhimillinen: esi-
merkiksi nuijaonsiangissayleisesti 
myös 'typerystä, tomppeiia' tarkoit-
tava. Samoin ruotsin knöl, joka 
merkitsee 'pahkaa, kyhmyä', vol 
tarkoittaa myös 'moukkamaista, 
toiloa' jne. 
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Omalääkäri - husläkare 
Paula Ehrnebo 

Ruotsissa ollaan sairaanhoidossa 
parhaillaan siirtymässä uuteen 
järjestelmään ja sen mukana tulee 
käyttöön käsite omalääkäri, huslä-
kare. Omalääkärin potilaiksi il-
moittautuvat saavat tiedon, että he 
voivat alna lääkäriä tarvitessaan 
kääntyä omalääkärinsä puoleen, 
siis myös äkillisissä tapauksissa. 
Omalääkäri on yleislääketieteen 
erikoislääkäri ja hänellä on suun-
nitelmien mukaan pari tuhatta poti-
lasta. 

Ruotsinsuomalainen kielilauta-
kunta on halunnut suosittaa hus-
läkare-sanan vastineeksi sanaa 
omalääkäri, siis samaa jota käyte-
tään Suomessa. Tässä tapaukses-
sa tilanne on niin onnellinen, että 
ruotsinkielinen vastinekin on mo-
lemmissa maissa husläkare. 

Suomessa omalääkäri on yleen-
sä terveyskeskuslääkäri, joka 
huolehtii tietystä määrästä"omia" 
potilaita. 

Monet ovat kysyneet, miksi ej 
voisi käyttää kotilääkäri- tai per-
helääkäri-sanaa, jotka ovat al leet 
käytössä vanhastaan. U usien käsit-
teiden syntyessä halutaan yleensä 
myös käyttää käsitteestä uutta  

sanaa eikä meidän ole syytä poiketa 
Iliaksi tästä käytännöstä. Koska 
kotilääkäri ja perhelääkäri eivät 
sisällöllisesti vastaa nyt käyttöön 
tulevaa käsitettä, me emme suosita 
niitä husläkare-sanan vastineeksi. 
Perhelääkäri on Suomen kielen 
perussanakirjan mukaan 'perheen 
tavallisesti käyttämä lääkäri'. Koti-
Iääkäri-sanaa ei ole Perussana-
kirjassa, mutta Nykysuomeri sana-
kirja määrittelee sen seuraavasti: 
kotona käyvä lääkäri, jonka apuun 
jku henkilö t. perhe sairaustapauk-
sissa yleensä turvautuu, "henkilää-
käri". Kääntämistä ajatellen ne eivät 
myöskään ole lähempänä ruotsin 
husläkare-sanaa kuin omalääkäri. 
Olen sitä paitsi kuullut, että joiden-
kin maakäräjien alueellaon husläka-
re-käsifteen ohella käytössä myös 
käsite familjeläkare. Valitettavasti 
en tunne yksityiskohtia. Joskus koti-
lääkäriäon käytetty myös lääkärikir-
jan nimityksenä. 

Uudet sanat ja käsitteet tuntuvat 
useinoudoilta, muttatotummeniihin 
hyvmn nopeasti, kun kuulemme ne 
riittävän monta kertaa. Joka tapa-
uksessa on hyvä, kun käytämme 
Ruotsissa ja Suomessa samoista 
käsitteistä samoja termejä. 

KieIh'ieti 411993 	11 



Farmakologian sanoja 
Koonnut Margaretha Terner 

adrenergika 
adstringentia, sing. adstringens 

adstringerande medel, (kärl)- 
sammandragande ämnen 

anabola steroider 
analeptika 
analgetika, smärtstillande medel 

anestetika, bedövningsmedel 

antacida 
anthelmintika, maskmedel 
antiallergika 
antiastmatika 
antibakterika, antibakteriella 

medel 
antibiotika 
antidepressiva 

antidiabetika, diabetespreparat 
antidiarroika 

antidiuretika 

antidoter, antidota, motgifter 
antiemetika 

antiepileptika 
antifebrilia, sing. -febrile, 

febernedsättande medel; syn. 
antipyretika 

antiflogistika, antiinflammato-
riska medel 

antihaemorrhoidalia, sing. anti-
haemorrhoidale, medel mot 
hemorrojder 

antihistaminika, antihistaminer  

adrenergiset aineet 
jumoavat aineet, adstringentit, 

adstringoivat aineet 

anaboliset steroidit 
piriste, piristysaine 
kipulääkkeet, särkylääkkeet, 

analgeetit 
nukutusaineet, puudutusaineet, 

puudutteet, anesteetit, aneste-
sia-aineet 

happolääkkeet, antasidit 
matolääkkeet, anthelmintit 
allergialääkkeet 
astmalääkkeet 
bakteereita tuhoavat aineet, 

antibakteeriset aineet 
antibiootit 
masennuslääkkeet, depressiolääk-

keet, antidepressantit, antidep-
ressiivit 

diabeteslääkkeet, antidiabeetit 
ripulilääkkeet, antidiarrealääk-

keet 
virtsaneritystä vähentävät ai-

neet, antidiureetit 
vastamyrkyt, antidootit 
oksentelua hillitsevät lääkeai- 

neet, antiemeetit 
epilepsialääkkeet, antiepileptit 
antifebriilit, kuumetta ehkäise-
vät t. alentavat lääkkeet 

tulehdusta ehkäisevät t. lievit-
tävät aineet, antiflogistiset 

aineet; anti-inflammatori- 
set aineet 

peräpukamalääkkeet 

antihistamiinit 
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antihypertensiva, medel mot 
högt blodtryck 

antihypertonika 
antiinflammatoriska medel, anti- 

flogistika 

antikoagulantia, sing. -koagu-
lans 

antikolinergika 

antikonceptiva, antikonceptio-
nella medel, antikonceptions-
medel 

antikonvulsiva 

antimetaboliter 
antimykotika 
antiparasitika, antiparasitära medel 
antipruriginosa, klådstillande 

medel 
antipsykotika 
antipyretika, febernedsättande 

medel; antifebrilia 
antipyretiska analgetika 

antireumatika 
antiseptika 
antispasmodika, krampstillande 

medel 
antitussiva, hosthämmande el. 
hostlindrande medel 

anxiolytika, ångestlindrande 
el. ångestdämpande medel 

aptitnedsättande medel 
aptitretande medel 
ataraktika 

avslappande medel, relaxantia, 
sing. relaxans 

bedövningsmedel, anestetika 

verenpainetta alentavat Iääkkeet 

verenpainelääkkeet 
tulehdusta ehkäisevät t. lievit-

tävät aineet, anti-inflammatori-
set aineet; antiflogistiset 
aineet 

veren hyytymistä ehkäisevät ai- 
neet, antikoagulantit 

antikolinergiset lääkeaineet, 
antikoli nergit 

hedelmöitystä estävät Iääkkeet, 
ehkäisyvalmisteet, antikonsep-
tiiviset lääkkeet 

kouristuksia ehkäisevät lääke-
aineet, kouristuslääkkeet, anti-
konvulsantit 

antimetaboliitit 
sienilääkkeet, antimykootit 
loislääkkeet 
kutkalääkkeet, kutinaa Iievittä-

vät aineet 
psykoosilääkkeet, antipsykootit 
kuumelääkkeet, antipyreetit 

kuumetta alentavat kipulääkkeet, 
antipyreettiset analgeetit 

reumalääkkeet 
antiseptit 
kouristusta ehkäisevät Iääkkeet, 

kouristuslääkkeet 
yskänärsytystä estävät lääkeai- 

neet, antitussiivit 
ahdistusta ja tuskaisuutta vä-

hentävät lääkeaineet, anksiolyy-
tit 

ruokahalua hillitsevät lääkeaineet 
ruokahalua kiihottavat lääkeaineet 
rauhoituslääkkeet, rauhoitteet, 

ataraktit 
jännitystä vähentävät (Iääke)ai-

neet, rentouttavat aineet, ren-
toutteet, rentoutusaineet, re-
laksantit 

puudutusaineet, puudutteet, 
nukutusaineet, anestesia-aineet 
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betareceptorblockerande medel, 
betablockerare 

blodstillande medel, h(a)emosta-
tika 

blodtrycksstegrande medel, blod- 
tryckshöjande medel 

blodtryckssänkande medel, anti- 
hypertensiva 

bulkmedel 

cefalosporiner 
centralstimulantia 

choleretika 
cytostatika 
diabetespreparat, antidiabetika 
diuretika, urindrivande medel 

expektorantia, sing. expekto- 
rans, slemlösande hostmedel 

febernedsättande medel, antifeb- 
rilia, antipyretika 

glukokortikoider 
gonadotropiner 
h(a)emostatika, blodstillande 

medel 
hjärtstärkande medel, kardio- 

toni ka 
hosthämmande el. hostlindrande 

medel, antitussiva 
hypnotika, sömnmedel 
kardiotonika, hjärtstärkande 

medel 
kemoterapeutika 
klådstillande medel, antipruri- 

ginosa 
kramplösande medel, spasmolytika 
krampstillande medel, antispas- 

modika 
kärlvidgande medel, vasodilate- 

rande medel 
laxantia, sing. laxans, laxati- 

va, sing. laxativum, laxermedel 
lokalanestetika 
lugnande medel, sedativa 

beetareseptorinsalpaajat, beeta-
salpaajat 

verenvuotoa tyrehdyttävät ai- 
neet, hemostaatit 

verenpainetta kohottavat lääk- 
keet 

verenpainetta alentavat lääkkeet 

suolen sisältöä lisäävät aineet, 
bulkaineet, bulklaksatiivit 

kefalosporiinit 
keskushermostoa stimuloivat 

lääkeaineet 
sapeneritystä edistävät aineet 
solunsalpaajat, sytostaatit 
diabeteslääkkeet, antidiabeetit 
virtsaneritystä lisäävät aineet, 

di u reetit 
limaa irrottavat yskänlääkkeet, 

ekspektorantit 
kuumelääkkeet, antipyreetit 

glukokortikoidit 
gonadotropi i nit 
verenvuotoa tyrehdyttävät ai-

neet, hemostaatit 
sydämen toimintaa vahvistavat 

lääkkeet 
yskänärsytystä estävät lääke-

aineet, antitussiivit 
unilääkkeet, hypnootit 
sydämen toimintaa vahvistavat 

lääkkeet 
kemoterapia-aineet 
kutkalääkkeet, kutinaa lievittä-

vät aineet 
kouristuslääkkeet, spasmolyytit 
kouristusta ehkäisevät lääkkeet, 

kouristuslääkkeet 
verisuonia laajentavat aineet, 

vasodila(ta)attorit 
ulostuslääkkeet, laksatiivit 

paikallispuudutteet 
rauhoituslääkkeet, rauhoitteet, 

sed at iiv it 
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maskmedel, anthelmintika 
medel mot hemorrojder, anti-

haemorrhoidalia 
medel mot högt blodtryck, anti- 

hypertensiva, antihypertonika 
motgifter, antidoter, antidota 
mukolytika, slemlösande hostme- 

del 
muskelavslappande medel 
mydriatika, pupill(ut)vidgande 

medel 
neuroleptika 
profylaktika 

psykofarmaka 
psykosedativa 

psykostimulantia, sing. -stimu-
lans 

psykotonika 
pupill(ut)vidgande medel, 

mydriatika 
relaxantia, sing. relaxans, av-

slappande medel 

salivationsökande medel 
saluretika 
sammandragande ämnen, ad-

stringentia, sing. adstringens 
sedativa, lugnande medel 

slemlösande hostmedel, expekto-
rantia; mukolytika 

smärtstillande medel, analgetika 

spasmolytika, kramplösande medel 

stärkande medel, toniserande 
medel, tonika 

sömnmedel, hypnotika 
tonika, toniserande el. stär- 

kande medel 
tyreostatika  

matolääkkeet, anthelmintit 
peräpukamalääkkeet 

verenpainetta alentavat lääkkeet 

vastamyrkyt, antidootit 
mukolyytit, limaa irrottavat 

yskän 1 ääkkeet 
lihasrelaksantit 
mustuaista suurentavat (lääke)-

aineet, mydriaatit 
neuroleptit 
profylaktiset lääkeaineet, 

estolääkkeet 
psyykenlääkkeet 
psyykkisesti rauhoittavat lääk- 

keet, psykosedatiivit 
keskushermostoa stimuloivat 

lääkeaineet, psykostimulantit 
psyykkisesti vahvistavat lääkkeet 
mustuaista suurentavat (lääke)- 

aineet, mydriaatit 
jännitystä vähentävät (lääke) ai-

neet, rentouttavat aineet, ren-
toutteet, rentoutusaineet, re-
laksantit 

syljeneritystä edistävät aineet 
salu reetit 
jumoavat aineet, adstringoivat 

aineet, adstringentit 
rauhoitteet, rauhoituslääkkeet, 

rauhoittavat lääkkeet, sedatiivit 
limaa irrottavat yskänlääkkeet, 

ekspektorantit; mukolyytit 
kipulääkkeet, särkylääkkeet, 

analgeetit 
kouristuksia laukaisevat lääk-

keet, kouristuslääkkeet, spasmo-
lyytit 

vahvistavat lääkkeet, toon ikumit 

unilääkkeet, hypnootit 
vahvistavat lääkkeet, toonikumit 

kilpirauhasen toimintaa estävät 
aineet, tyreostaatit 
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urindrivande medel, diuretika 

vasodilaterande medel, kärivid- 
gande medel 

vasokonstriktorer, kärlsammari- 
dragande medel 

ångestdämpande medel, ångest- 
lindrande medel, anxiolytika  

virtsaneritystä lisäävät aineet, 
diureetit 

verisuonia laajentavat aineet, 
vasodi la(ta)attorit 

verisuonia supistavat aineet, 
vasokonstriktorit 

ahdistusta ja tuskaisuutta vähen-
tävät lääkeaineet, anksiolyytit 

adrenergika 
(kärl)sammandragande ämnen, 

adstringerande medel, adstrin-
gentia 

adstringerande medel, adstrin-
gentia, (kärl)sammandragande 
ämnen 

ångestdämpande medel, ångest-
lindrande medel, anxiolytika 

antiallergika 
anabola steroider 
analgetika, smärtstillande medel 
anestetika, bedövningsmedel 
anestetika, bedövningsmedel 
anxiolytika, ångestlindrande el. 

ångestdämpande medel 
antacida 
maskmedel, anthelmintika 
antibakterika, antibakteriella 

medel 
antibiotika 
antidepressiva 
antidepressiva 
antidiabetika, diabetespreparat 
antidiarroika 
antidiuretika 
motgifter, antidoter, antidota 
antiemetika 
antiepileptika 
febernedsättande medel, anti-

febrilia; antipyretika 

adrenergiset aineet 
adstringentit 

adstringoivat aineet 

ahdistusta ja tuskaisuutta vä-
hentävät lääkeaineet 

allergialääkkeet 
anaboliset steroidit 
analgeetit 
anesteetit 
anestesia-aineet 
anksiolyytit 

antasidit 
anthelmintit 
antibakteeriset aineet 

antibiootit 
antidepressantit 
antidepressiivit 
antidiabeetit 
antidiarrealääkkeet 
antidiureetit 
antidootit 
antiemeetit 
antiepileptit 
antifebriilit 
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antiflogistiset aineet 

antihistamiinit 
anti-inflammatoriset aineet 

antikoagulantit 
antikolinergiset Iääkeaineet 
antikolinergit 
antikonseptiiviset lääkkeet 

antikonvulsantit 
antimetaboliitit 
antimykootit 
antipsykootit 
antipyreetit 

antipyreettiset analgeetit 
antiseptit 
antitussiivit 

astmalääkkeet 
ataraktit 
bakteereita tuhoavat aineet 
beeta(reseptorin) salpaajat 

bulkaineet 
bulkiaksati ivit 
depressiolääkkeet 
diabeteslääkkeet 
diureetit 
ehkäisyvalmisteet 

ekspektorantit 

epilepsialääkkeet 
estolääkkeet 
glukokortikoidit 
gonadotropiinit 
happolääkkeet 
hedelmöitystä estävät lääkkeet 

hemostaatit 

antiflogistika, antiiriflammato- 
riska medel 

antihistaminika, antihistaminer 
antiinflammatoriska medel, anti- 

flogistika 
antikoagulantia 
antikolinergika 
antikolinergika 
antikonceptiva, antikonceptio- 

nella medel, antikonceptions- 
medel 

antikonvulsiva 
antimetaboliter 
antimykotika 
antipsykotika 
febernedsättande medel, antipy- 

retika; antifebrilia 
antipyretiska analgetika 
antiseptika 
antitussiva, hosthämmande el. 

hostlindrande medel 
antiastmatika 
ataraktika 
antibkteriella medel, antibakterika 
betareceptorblockerande medel, 

betablockerare 
bulkmedel 
bulkmedel 
antidepressiva 
diabetespreparat, antidiabetika 
diuretika, urindrivande medel 
antikonceptionella medel, anti- 

konceptionsmedel, antikon- 
ceptiva 

expektoraritia, slemlösande host- 
medel 

antiepileptika 
profylaktika 
glukokortikoider 
gonadotropiner 
antacida 
antikonceptionella medel, anti- 

konceptionsmedel, antikon- 
ceptiva 

h(a)emostatika, blodstillande 
medel 
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hypnootit 
jumoavat aineet 

jännitystä vähentävät aineet 
kefalosporiinit 
kemoterapia-aineet 
keskushermostoa stimuloivat 

lääkeaineet 
kilpirauhasen toimintaa estävät 

aineet 
kipulääkkeet 
kouristuksia laukaisevat lääkkeet 
kouristuksia t. kouristusta eh- 

käisevät lääkkeet 
kouristuslääkkeet 

kutinaa lievittävät aineet 

kutkalääkkeet 

kuumelääkkeet 

kuumetta alentavat kipulääkkeet 
kuumetta ehkäisevät t. alenta-

yat lääkkeet 
laksativit 
lihasrelaksantit 
limaa irrottavat yskänlääkkeet 

loislääkkeet 

masennuslääkkeet 
matolääkkeet 
mustuaista suurentavat (lääke)-

aineet 
mydriaatit 

neuroleptit 
nukutusaineet 
oksentelua hillitsevät lääkeaineet 
paikallispuudutteet 
peräpukamalääkkeet 

piriste 

18 

hypnotika, sömnmedel 
kärisammandragande ämnen, ad- 

stringerande medel, adstringen- 
tia 

avslappande medel, relaxantia 
cefalosporiner 
kemoterapeuti ka 
centralstimulantia; psykostimu-

lantia 
tyreostatika 

smärtstillande medel, analgetika 
kramplösande medel, spasmolytika 
krampstillande medel, antikon- 

vulsiva, antispasmodika 
kramplösande medel; krampstil- 

ande medel; antispasmodika; 
antikonvulsiva; spasmolytika 

klådstillande medel, antipruri- 
ginosa 

klådstillande medel, antipruri-
ginosa 

febernedsättande medel, antifeb-
rilia, antipyretika 

antipyretiska analgetika 
febernedsättande medel, antipy-

retika; antifebrilia 
laxativa, laxantia, laxermedel 
muskelavslappande medel 
slemlösande hostmedel, ekspekto- 

rantia, mukolytika 
antiparasitika, antiparasitära 

medel 
antidepressiva 
maskmedel, anthelmintika 
pupill(ut)vidgande medel, 

mydriatika 
mydriatika, pupill(ut)vidgande 

medel 
neuroleptika 
anestetika, bedövningsmedel 
antiemetika 
lokalanestetika 
medel mot hemorrojder, anti-

haemorrhoidalia 
analeptika 



piristysaine 
profylaktiset Iääkeaineet 
psykoosilääkkeet 
psykosedatiivit 
psykostimulantit 
psyykenlääkkeet 
psyykkisesti rauhoittavat lääkkeet 
psyykkisesti vahvistavat lääkkeet 
puudutteet 
puudutusaineet 
rauhoittavat lääkkeet 

rauhoitteet 

rauhoituslääkkeet 

relaksantit 
rentouttavat (lääke)aineet 
rentoutteet 
reumalääkkeet 
ripulilääkkeet 
ruokahalua hillitsevät lääke- 

aineet 
ruokahalua kiihottavat lääke- 

aineet 
salureetit 
sapeneritystä edistävät aineet 
sedatiivit 
sienilääkkeet 
sol u nsalpaajat 
spasmolyytit 
suolen sisältöä lisäävät aineet 
sydämen toimintaa vahvistavat 

lääkkeet 
syljeneritystä edistävät aineet 
sytostaatit 
särkylääkkeet 
toonikumit 

tulehdusta ehkäisevät t. lievit- 
tävät aineet 

tyreostaatit 
ulostuslääkkeet 
unilääkkeet 
vahvistavat lääkkeet 

analeptika 
profylaktika 
antipsykotika 
psykosedativa 
psykostimulantia 
psykofarmaka 
psykosedativa 
psykotonika 
bedövningsmedel, anestetika 
bedövningsmedel, anestetika 
lugnande medel, sedativa; ata- 

raktika 
lugnande medel, sedativa; ata-

raktika 
lugnande medel, sedativa; ata-

raktika 
avslappande medel, relaxantia 
avslappande medel, relaxantia 
avslappande medel, relaxantia 
antireu matika 
antidiarroika 
aptitnedsäftande medel 

aptitretande medel 

saluretika 
choleretika 
sedativa, lugnande medel 
antimykotika 
cytostatika 
spasmolytika, kramplösande medel 
bulkmedel 
hjärtstärkande medel, kardio-

tonika 
salivationsökande medel 
cytostatika 
smärtstillande medel, analgetika 
tonika, toniserande el. stär- 

kande medel 
antiinflammatoriska medel, anti-

flogistika 
tyreostatika 
laxermedel, laxantia, laxativa 
sömnmedel, hypnotika 
stärkande medel, toniserande 

medel, tonika 
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vasodi la(ta)attorit 

vasokonstriktorit 

vastamyrkyt 
veren hyytymistä ehkäisevät 

aineet 
verenpainelääkkeet 
verenpainetta alentavat lääkkeet 

verenpainetta kohottavat lääk-
keet 

verenvuotoa tyrehdyttävät aineet 

verisuonia laajentavat aineet 

verisuonia supistavat aineet 

virtsaneritystä lisäävät aineet 
virtsaneritystä vähentävät 

aineet 
yskänärsytystä estävät lääke-

aineet 

vasodilaterande medel, kärlvid- 
gande medel 

kärlsammandragande medel, vaso- 
konstriktorer 

motgifter, antidoter, antidota 
antikoagulantia 

antihypertonika 
blodtryckssänkande medel, anti- 

hypertensiva 
blodtrycksstegrande medel, blod- 

tryckshöjande medel 
blodstillande medel, h(a)emosta- 

tika 
kärlvidgande medel, vasodilate- 

rande medel 
kärlsammandragande medel, vaso- 

konstriktorer 
urindrivande medel, diuretika 
antidiuretika 

hosthämmande el. hostlindrande 
medel, antitussiva 
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Ruotsinsuomalaisen 
kielilautakunnan suosituksia 

MIardaIen on käsite, jota käyte-
tään hyvin usein. SiIIä tarkoitetaan 
tietenkin Mälarenin ympäristöä. 
Alueellaasuu paljon suomalaisiaja 
he osallistuvat aktiivisesti koti-
seutunsa kehittämiseen. On muun 
muassa ehdotettu, että Mälarda-
lens hägskola antaisi suomen-
kielistä opetusta. Kielilautakuntaa 
on pyydetty antamaan suositus 
koulun nimen suomentamisesta. 
Lautakunta käsitteli asiaa syys-
kokouksessaan 15.11.1993 ja 
päätyi Kotimaisten kielten tutki-
muskeskuksen nimitoimiston mieli-
pidettä kuultuaan suosittamaan 
suomennosta Mälardalenin kor-
keakou 1 u. Mälaren-järveen vi it- 

taavaa nimen osaa ei siis suo-
menneta, vaan sitä taivutetaan niin 
kuin mitä tahansa ruotsinkielistä 
paikann i meä. 

Työttömyysvakuutuksen jäl-
keinen määräaikaisturva on 
suomennossuositus, jonka lauta-
kunta antoi käsitteelle tidsbegrän-
sat utförsäkringsskydd (TUFS). 
Korvausta on myönnetty huhti-
kuusta 1993 Iähtien ja se koskee 62 
vuotta täyttäneitä työttömiä, jotka 
ovat saaneet työttömyysvaku utusta 
niin pitkään kuin sitä voi saada, 
jotka ts. ovat käyttäneet vakuutus-
kiintiönsä (ovat utförsäkrade). 

absessi 
afta 
ajos 
ajospahka 
arpi 
arpijuova 
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Kieliviestin sanastot 1981-1993 

Alaraajoihin Iiittyvää terminologiaa .................................... 2/1991 
Dermatologiaan Iiittyvää terminologiaa ............................. 2/1993 
Farmakologian sanoja ....................................................... 4/1993 
Haavasanoja 	..................................................................... 4/1 989, 1/1 990 
Hedelmiennimiä 	............................................................... 2/1987 
Hyljeluettelo....................................................................... 1/1992 
Jalkapallosanoja................................................................ 2/1992 
Juridiikkaa 	......................................................................... 4/1981,1/1989 
Kaloja................................................................................ 4/1992 
Kasvisanasto ...................................... . .............................. 4/1 991 
Kipusanoja 	........................................................................ 1/1 992 
Kirjastosanoja .................................................................... 3/1984 
Korvasanoja 	...................................................................... 2/1992 
Kropp-sanan suomentamisesta ......................................... 2/1990 
Lastenhoitotarvikkeita 	....................................................... 4/1986 
Liikennesanasto 	................................................................ 4/1 990 
Lintuluettelo ....................................................................... 2/1 989 
Lukiokoulun opinto-ohjelmat.............................................. 2/1993 
Luunmurtumasanoja 	......................................................... 1/1990 
Lääketieteen Iyhenteitä ..................................................... 2/1985 
Marjoja.............................................................................. 3/1993 
Niveliin Iiittyvää terminologiaa ........................................... 1/1991 
Rikosnimikkeet .................................................................. 1/1 989 
Ruokasanoja 	..................................................................... 2/1 988, 3/1 990 
Ruotsin Iäänit ja maakunnat .............................................. 2/1981 
Ruotsin maakuntaeläimet .................................................. 1/1 988 
Ruotsin 	maakuntakivet ...................................................... 3/1990 
Ruotsin maakuntakukat..................................................... 4/1986 
Sananlaskuja ja puheenparsia .......................................... 3/1986 
Satuhahmoja ja sarjakuva-sankareita ............................... 2/1993 
Setkärankaan Iiittyvää terminologiaa ................................. 3/1990 
Seurakuntasanoja 	............................................................. 4/1989 
Sienisanasto...................................................................... 3/1987 
Silmäsanoja ........... ............................ . ... ..... ... .. ......... ---- 3/1 988 
Siviilipuolustussanoja 	........................................................ 4/1988 
Skogsmulle-sanoja ............................................................ 2/1989 
Sukulaissanoja .................................................................. 3/1990 
Sydänsanoja 	..................................................................... 3/1992 
Tennissanoja..................................................................... 3/1989 
Tietokonesanastoa ............................................................ 3/1991 
Titteliluettelo 	........ . .... . ... ............................................... --- 4/1988 
Tähystystutkimuksia .......................................................... 1/1993 
Virka- ja ammattinimikkeitä ............................................... 1/1986 
Voimaloita......................................................................... 4/1984 
Yläraajoihin Iiittyvää terminologiaa .................................... 3/1991 
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Ruotsinsuomalainen kielilautakunta 
1.7.1993 - 30.6.1996 
Julkaisimme luettelon Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan jäsenistä 
viimeksi 1991. Jäsenistöön tull muutamia muutoksia, kun uusi 
toimikausi alkoi 1.7.1993. Lautakunnan jäsenet ovat: 

Auktorisoitujen kielenkääntäjien 
yhdistys 

Kauppakollegio 

Kotimaisten kielten tutkimuskes-
kus, kielitoimisto 

Kotimaisten kielten tutkimuskes-
kus, ruotsin kielen toimisto 

Ruotsin kielilautakunta 

Ruotsin suomalainen opettajaliitto 

Ruotsin suomalainen toimittaja-
yhdistys 

Ruotsinsuomalaisten keskusliitto 

Ruotsinsuomalaisten kirjoittajien 
yhdistys 

Suomalais-ruotsalainen kulttuuri-
rahasto 

Tukholman yliopiston suomen 
kielen laitos 

Uppsalan yliopiston suomalais-
ugrilaisten kielten laitos 

Uumajan yliopiston suomen kielen 
laitos 
Valtion maahanmuuttovirasto, 
kielijaosto 

Ruotsinsuomalaisen kielilauta-
kunnan kanslian toiminnanjohtaja 

Aukt. kielenkääntäjä 
Matti Järnare 

Osastonjohtaja Leena Carlstedt 

Erikoistutkija Risto Haarala 

Toimistopäällikkö Mikael Reuter 

Fil.kand. Claes Garlén 

Fil.kand. Tuula Lundegård 

Fil.kand. Leena Häyrynen 

Liiton varapj. Anita Kangas 

Fil.kand. Satu Gröndahl 

Rahaston sihteeri Raili Rajavuori 

Prof. Erling Wande, 
puheenjohtaja 

Fil.toht. Leena Huss 

Lehtori Tuuli Forsgren, 
vara puheenjohtaja 

Fil.kand. Tarja Salo-Saarvanto 

Paula Ehrnebo, sihteeri 
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Kortfattat om innehållet 

S. 	3-7 	Fil.lic. Raija Pyöli, gästforskare på finska institutionen vid 
Stockholms universitet, skriver om hur det är att forska i en 
karelskdialekti Karelen och om karelskans ställning i skolorna 
och dess framtid samt om ryskans påverkan på karelskan. 

s. 	8-10 Professor Tuomo Tuomi, chef för Forskningscentralen för de 
inhemska språken, skriver om sammansatta ord i finskan med 
särskild tonvikt på vissa förstärkande förleders etymologi och 
betydelse. 

S. 	11 Paula Ehrnebo skriver om termen husläkare samt dess finska 
motsvarighet omalääkäri. Såväl det svenska som det finska 
ordet används också i Finland i samma betydelse, vilket Paula 
Ehrnebo konstaterar med tillfredsställelse. Alltför ofta skapas 
det ju egna finlandssvenska eller finlandsfinska termer för nya 
begrepp som redan har ett sverigefinskt eller ett sverige-
svenskt ord. 

s. 12-20 Margaretha Terner har sammanställt en farmakologisk ord-
lista. Listan är den fjortonde i en serie ordlistor över medicinsk 
terminologi i Kieliviesti. Den svensk-finska ordlistan åtföljs av 
en finsk-svensk. 

S. 	21 Termen tidsbegränsat utförsäkringsskydd (TUFS) och nam- 
net Mälardalens högsko/adiskuterades vid Sverigefinska språk-
nämndens höstmöte. Oversättningsrekommendationerna fast-
ställdes till työttömyys va ku utuksen jälkeinen määräaikaisturva 
samt Mälardalenin korkeakoulu. 

S. 	22 	En förteckning över i Kieliviesti tidigare publicerade ordlistor. 

S. 	23 Sverigefinska språknämndens ledamöter. 
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Muistakaa ilmoittaa 
osoitteen m u utoksesta! 

Syksyn aikana olemme jälleen saaneet useita 
Kieliviestejä paluupostissa, koska vastaanottaja on 
muuttanut. Aikaisemmin saimme uuden osoitteen 
henkilörekisterin kautta, mutta nyt sen saa vain hen-
kilönumeron avulla, koska rekisterissä ej enää ole 
vanhaa osoitetta. Henkilönumeroa ej lautakunta 
rekisteröi. 

Meistä on todella ikävää, jos emme pysty 
toimittamaan tilaajille Kiel iviestin kaikkia numeroita, 
vaikka olemme saaneet niistä maksun. 

Muistakaa slis ilmoiffaa uusi osoitteenne") 
- ja muistuttakaa myös tuttavianne! J 
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