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Pohjoisinta suomea: 

Kveenit ja heidän kielensä 
Leena Huss 

Fil. toht. Leena Huss toimii opettajana ja 
tutkijana Upsalan yliopistossa ja hän on myäs 
Ruotsinsuoma!aisen kielilautakunnan jäsen. 

"Kerran oli Nätti käynny Ruijassa. Joku 
kysy Jussilta kuinka kaukana pohjoisessa 
hän oli ohlu. Jussi vastasi: Niin kaukana 
pohjoisessa että maa ja taivas melkein 
koski toishinsa. Matalat out talot, pienet 
out ihmiset, ja heipäki niin hieno ettei ohbu 
ko kaks jauhoa päähhäkkää. 

Nätti-Jussi oli syönny norjalaista 
flaatbröötä." 

YIlä oleva tarina Nätti-Jussista, 
Lapin kuuluisimmasta jätkästä, on 
peräisin Olav Beddarin laatimasta 
lukemistosta "Niin saapi sanoa. 
Pieni ruijansuomalainen lukukirja", 
joka julkaistiin vuonna 1987. Esi-
puheessaan Beddari kertoosyksyllä 
1985 tapahtuneesta ihmeestä: 
Finmarkun koulutoimen virasto oh 
ottanut yhteyttä ja pyytänyt häntä 
kirjoittamaan lukukirjan suomen 
kielen opetusta varten. Siitä syntyi 
vähitellen Raisin, Alattion, Pyssy-
joen ja Itä-Ruijan murteilla sekä 
suomen kirjakielellä kirjoitettuja 
tekstejä, runoja ja loruja sisältävä 
ki rjanen. 

Pohjois-Norjan eli Ruijan van-
hojen suomenkielisten asukkaitten, 
kveenien, historiassa oli koulu-
toimen virastosta tulleeseen puhe-
linsoittoon huipentunut kehitys 
vienyt pitkän ajan. Vielä muutamaa 
vuosikymmentä aikaisemmin ohisi 
ollut mahdotonta edes kuvitella, et-
tä norjahaisilta viranomaisilta ohisi 
tullut tällainen ehdotus. 

Kveeneistä on olemassa hyvin 
vanhojatietoja, mutta 1700-ja 1800-
lukujen suuret muuttoaallot tun-
netaan parhaiten. Kveenit muut-
tivat Iähinnä Pohjois-Suomesta ja 
Ruotsista, monet Ruotsin Tornion-
laaksosta, ja kveenien puhuma 
suomi muistuttaakin suuresti Tor-
riionhaakson suomea. Norjassa 
kveeneistä ja saamelaisista tuhi 
naapureita, ja monet heistä oppi-
yat myöstoistensa kieltä. Suomesta 
ja saamesta tuhi Pohjoiskalotin 
ydinalueen pääkieliä, ja varsinkin 
suomi oli pitkään eräänlainen lingua 
franca, jota käytettiin esimerkiksi 
kaupankäynnissä skandinaavien, 
saamelaisten ja suomalaisten 
kesken. Suomi oli myös Iestadiolai-
suuden pyhä kiehi, mikä sekin vah-
visti sen asemaa kalottialueehla. 

Norjan viranomaiset suhtautui-
yat aluksi suopeasti suomahaisiin 
siirtolaisiin, jotka lisäsivät Pohjois-
Norjan perukoilta saatavia vero-
tuloja, asuttivat ja viljelivät aikai-
semmin asumattomia alueita ja 
tarjosivat hisätyövoimaa Kaivuonon 
kuparikaivokseen. Myöhemmin 
viranomaisten asenne muuttui 
vähemmän suopeaksi. Kun Suo-
mesta 1800-luvuhla oli tullut Venä-
jän suuriruhtinaskunta, pelättiin 
Pohjois-Norjan suomenkiehisten 
antavan tsaarille aiheen vaatia uusia 
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alueita Pohjoiskalotilta, ja Suomen 
itsenäistyttyä vuonna 1917 pelättiin 
myös suomalaisten yrittävän saada 
itselleen pohjoisen suomenkielisiä 
alueita. Viranomaiset pitivät tär-
keänä, että rajaseuduille muuttaisi 
mahdollisimman paljon norjan-
kielisiä uudisasukkaita ja että pai-
kalliset kveenit ja saamelaiset 
saataisiin mitä pikimmin norjalais-
tetuiksi. Niin kuin Ruotsin Tornion-
laaksossa niln myös Pohjois-Nor-
jassa alettiin suomen kielen käyt-
tämistä pitää poliittisesti epäilyt-
tävänä. 1 900-luvun alussa päätet-
tim, että valtion maata saavat ostaa 
ainoastaan Norjan kansalaiset,jotka 
osasivat puhua, kirjoittaa ja lukea 
norjaa ja käyttivät sitä päivittäisenä 
puhekielenään. 

Kouluopetuksessa oli käänne 
tapahtunut jo 1 880-luvulla. Silloin 
julkaistlin opettaj ja koskevat oh-
jeet, jotka vähitellen tekivät lopun 
aikaisemmin sahlitusta suomen- ja 
saamenkielisestä opetuksesta. 
Kansahhisuusaatteen levtäminen 011 
Norjassa, kuten monissa muissakin 
maissa, johtanut kansan oman 
kuhttuuri-identiteetin etsimiseen, 
mikä puolestaan edehlytti yhtä 
yhteistä kulttuuria ja kieltä. Opet-
tajien tehtäväksi annettiin tämän 
kulttuurin ja norjan kielen levittä-
minen maari joka koikkaan, myös 
Finmarkun perukoille. Norjasta tull 
nyt ainoa opetuskieli, ja suomea ja 
saameasai käyttää apukielenä vain 
silloin kun se oli aivan välttämätöntä. 
Kaikki oppikirjat olivat norjankielisiä. 
Senaikaisen ajatustavan mukaan 
lapset oppivat norjaa sitä paremmin, 
mitä nopeammin he lopettivat saa-
men ja suomen puhumisen, ja sen 
tähden monissa kouluissa kiellet- 

tiin muiden kielten kuin norjan 
puhuminen jopa välitunneilla. 011 
myös tavalhista, että saamelais- ja 
kveenivanhemmat halusivat las-
tensa käyvän koulua norjan kielellä, 
jotta heillä ohisi myöhemmin 
paremmat mahdollisuudet selviy-
tyä norjalaisessa yhteiskunnassa. 
Monet muistelmat ja kertomukset 
siltä ajalta antavat järkyttävän ku-
van siitä, miten vaikeaa lapsella 
saattoi olla, kun koulu alkoi. Hän 
joutui yhtäkkiä täysin vieraaseen 
maailmaan, jonka kieli oli hänelle 
käsittämätöntäjajossa hänen omaa 
kieltään ja kulttuuriaan pidettiin 
alempiarvoisena. Monet lapset 
mykistyivät pitkiksi ajoiksi täysin, 
koska he eivät osanneet norjaa ja 
suomen tal saamen puhuminen 011 
ankarasti kiehlettyä. 

Koulun norjalaistava vaikutus 
Finmarkussa tehostui entisestään 
1900-luvun alussa, kun rajaseudun 
lapsia varten alettiin rakentaa in-
ternaattikouluja. Niitä pidettiin en-
tyisen sopivina kveenien ja saame-
laisten lapsihle, koska lapset asuivat 
niissä pitkiä aikojaja koska koul ujen 
koko henkilökunta 011 norjankiehis-
tä. Lapset tottuivat vähitellen puhu-
maan vain norjaa ja suomen ja 
saamen kjell unohtui tal jäi taka-
alalle. 

Monet kveeni- ja saamelaisvan-
hemmat omaksuivat valhitsevan 
ajatustavan ja alkoivat puhua ap-
sihleen norjaa, vaikka molempien 
vanhempien äidinkiehi oli toinen. 
Suomen kielen status laski minh-
mun, ja lapset saivat huonot kielel-
hiset lähtökohdat, koska he oppivat 
norjaa vanhemmiltaan, jotka eivät 
sitä itse kunnolha osanneet. Seu-
rauksena oh, että tietyt epänorja- 
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laiset kielenpiirteet ja poikkeava 
ääntämys saattoivat jäädä perin-
nöksi seuraavalle sukupolvelle. Ne 
lisäsivät häpeää, jota monet kveenit 
ja saamelaisettunsivatalkuperänsä 
vuoksi. Monet heistä pyrkivät salaa-
maan taustansa heti, kun se kävi 
mahdolliseksi. 

Avoin norjalaistamispolitiikka 
jatkui Pohjois-Norjan kouluissa aina 
vuoteen 1970 asti. Aikaisemmin 
sallittu suomen käyttäminen apu-
kielenä kveenilasten alkeisopetuk-
sessa kiellettiin kokonaan vuonna 
1936, saamenkielinen apuopetus 
sen sijaan sai jatkua. Vielä 1960-
luvulta on tietoja joistakuista kou-
luista, joissa oppilaita rangaistiin 
suomen ja saamen puhumisesta 
välitunneilla. 

Keskustelua kansallisten vä-
hemmistöjen kohtelusta oh jo pit-
kään käyty muualla Euroopassa, ja 
vähitellentämäalkoi vaikuttaa myös 
yleiseen mielipiteeseen Norjassa. 
Asenteiden muutos ei kuitenkaan 
vaikuttanut yhtä myönteisesti 
Pohjois-Norjan molempien vähem-
mistöjen tilanteeseen. Kun saame-
laisten asema Norjan alkuperäis-
kansana tunnustettiin toisen maail-
mansodan jälkeen ja myönnettiin 
virallisesti, että heillä oli oikeus 
omaan kieleensäjakuhttuuriinsa, ei 
kveeneihle annettu samoja oikeuk-
sia. Virahhisen mielipiteen mukaan 
kveenitohivatsiirtolaisia,jotka olivat 
tuhheet Norjaan omasta halustaan, 
eivätkä he näin ollen voineet vaatia 
erityisoikeuksia. Toisaalta heitä 
pidettiin norjalaisina, ja kun Norjan 
viime vuosikymmenten siirtoiaiset, 
niidenjoukossasuomalaiset, saivat 
oikeuden kotikielenopetukseen, tai 
äidinkielenopetukseen kuten Nor- 

jassa sanotaan, eivät kveenit saa-
neet tätä oikeutta. Juhkinen käsitys 
011, että kveenien kieli ja kulttuuri 
häviäisivät itsestää.n lyhyen ajan 
kuluessa. 

Näin ei kuitenkaan käynyt. 1960-
luvun lopussa suomen kielen käyt-
tämistä koskenut kielto poistettiin 
Norjan kouluista, ja ilmapiiri muut-
tui muutenkin suopeammaksi. 
1970-luvulla suomesta tull valin-
naisaine muutamiin Finmarkun 
lukioihin. Valinnaisaineeksi perus-
kouluun se tulivuonna 1985, ja vuo-
desta 1991 Iähtien on kokeiltu suo-
men opettamista toisena kielenä 
muutamissa 	Pohjois-Norjan 
kouluissa. Vuoden 1994 keväällä 
suomea voi hukea toisena kielenä 
14 peruskoulussa ja seitsemässä 
lukiossa. 

Kveenitovatmyös, kuten Ruotsin 
tornionlaaksolaisetkin, vähitelhen 
alkaneet etsiä juuriaan, ja vuonna 
1987 perustettiin kveenien ensim-
mäinen oma organisaatio, Norjan 
kveenihiitto. Liiton tärkeimpiä teh-
täviä on pyrkiä siihen, että kveeneil-
heja muille suomenkiehisihletaataan 
oikeus kouluopetukseen heidän 
omallaäidinkielellään. Kveeniliitohla 
on noin 650 jäsentä ja sen jäsen-
lehti ilmestyy neljännesvuosiftain 
saamelaisen Sågat-Iehden liitteenä. 

Uudet suomalaiset siirtolaiset, 
joita on 1 960-luvun lopusta lähtien 
tullut varsinkin Pohjois-Norjan 
kalateohlisuuden palvelukseen, ovat 
omalta osaltaan vahvistaneet 
suomen kielen asemaa, ja nykyään 
arvioidaan, että Norjassa on kaiken 
kaikkiaan 10 000 - 15 000 suomen-
puhujaa. Säännöllisesti suomea 
puhuvia kveenejä lasketaan yleen-
sä olevan noin 2000, mutta Kveeni- 

Kh/jj,j 211994 	5 



lilton puheenjohtaja uskoo kveenien 
todellisen lukumäärän olevan 
huomattavasti suurempi. Jos 
kveeniväestö määriteltäisiin van-
hempien tal isovanhempien äidiri-
kielen mukaan, heidän lukumää-
ränsä voisi hänen mukaansa nous-
tajopa 60 000:een. Kveenisuomea 
puhuvat ovat tällä hetkellä lähinnä 
keski-ikäisiä ja vanhoja, mutta 
tilanne saattaa muuttua: esimer-
kiksi Pyssyjoella on paikallista 
kveenimurretta käytetty lasten 
alkeisopetuksessa, vaikka ylem-
millä luokilla onkin siirrytty opet-
tamaan yleissuomea. 

Entä kveenien tulevaisuus? 
Tähän asti he ovat eläneet melko 
aula huomaamattomina norjalai-
sessa yhteiskunnassa, ja heidän 
on ollut paljon vaikeampaa kuin  

saamelaisten saada ääntänsä 
kuuluville. Kveenien asiaa aktiivi-
sesti ajavien ryhmä on myös ollut 
melko pieni, mutta on selvästi 
havaittavissa, että kveenien oma 
kiinnostus juuriaan kohtaan on 
lisääntymässä. Kveeniliiton jäsen-
määrä on muutamassa vuodessa 
kaksinkertaistunut. Vuonna 1991 
käytiin myös muutamieri pohjois-
norjalaisten lehtien palstoilla pitkää 
ja kiihkeää keskustelua kveeni-
nimityksestä, ja kun tunnettu 
kielitieteilijä sanomalehtiartikkelis-
saan ennusti kveenisuomen nopeaa 
kuolemaa, siitä nousi lukijoiden 
keskuudessa ennennäkemätön 
myrsky. Lähivuosikymmenet näyt-
tävät, toteutuuko ennustus, vai 
luetaanko Pohjois-Norjan kouluissa 
tulevaisuudessakin Nätti-Jussin 
tarinaa alkukielellä. 
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Kummallinen kaksoispiste 
Outi Honkasalo 

Fil, kand. Outi Honkasalo toimii 
opettajana ja kääntäjänä. 

Viime vuosina tuntuu kaksois-
pisteen käyttö lisääntyneen kirjalli-
sessa ilmaisussa. On hyvä, että 
pisteen ja pilkun lisäksi muutkin 
välimerkit pääsevät käyttöön. 
Kaksoispiste on tehokas merkki 
oikein käytettynä. Nykyisin se 
kuitenkin näyttää usein esiintyvän 
paikoissa, joissa ej tarvittaisi mitään 
välimerkkiä. Samanlaista outoa 
käyttöä olen huomannut niin suo-
messa kuin ruotsissakin - ihmekö 
si is, jos kotoisetruotsinsuomalaiset 
tekstimmekin joskus vilisevät 
omituisia kaksoispisteitä. 

Tavallisin väärinkäsitys on, että 
ennen luetteloa on oltava kak-
soispiste: 

Avohoitoon liittyvät resursseina: 
päiväosasto, tarkkail uosasto ja 
laitoshoito-osasto. (Käännök-
sestä; ruotsalaisessa alkuteks-
tissäkin oli yhtä turha kak-
soispiste.) 

Varsinkin allekkain tulevien luet-
teloiden alkuun monet haluavat 
kaksoispisteen: 

Aikaisemmin Orvokki Autio on 
julkaissut teokset: 

Kaukana soi haitari, 1969 (ru-
noja) 

Timanttihäät, 1970 (romaani) 

Puimakone bulevardilla, 1971 
(romaani) 

Sininen kaappi, 1972 (novel-
leja) 

Yksinkertaistakaamme esi-
merkkejä, niin näemme, voiko 
helpommassa samanraken-
teisessa lauseessa olla kak-
soispistettä: 
Pihalla olivat hippasilla: Liisa, 
Ville ja Jussi. 
Lapset päättivät: hakea polku-
pyörät, ajaa rantaan ja käydä 
uimassa. 
On kirjoittajia, jotka saattaisivat 
sijoittaa kaksoispisteen jopa 
näihinkin lauseisiin, mutta 
useimmat huomannevat, että 
se on vallan turha, suorastaan 
häi ritsevä. 
Yleisohjeeksi kaksoispisteen 
suosijoille sanottakoon, että jos 
lause on yhtenäinen koko-
naisuus, josta jähkiosaa ej voi 
jättää pois ja jossa taukoa 
keskellä ej pidetä, mitään vähi-
merkkiä ej tarvita. 
Koulussa opittu välimerkki-
sääntö, josta edehlä kuvatun 
hainen käyttö on vilhiintynyt, 
edellyttää sitä, että ahussa on 
ikään kuin otsikko, jota seuraa 
tarkempi määrittely. 
Kaksoispisteen jälkeen tuhevan 
osan voi jättää pois lauseen kieli-
opillisuuden kärsimättä. 
Pihahla oli leikkiviä hapsia: Liisa, 
Ville ja Jussi. 
Johtokunta päätti seuraavaa: 
järjestää tihaisuuden, maksaa 
velat ja hoitaa hommansa. 
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Ruotsin maakuntakalat 
Koonnut Marjo Kai/jo 

Kalastusvirasto (Fiskeriverket) on 	4/1 992, joka on ruotsalais-suoma- 
tämän vuoden huhtikuussa jul- 	lainen kalaluettelo. Maakuntien 
kaissut listan Ruotsin maakunta- 	nimistä on käytetty kielilautakun- 
kaloista. Tässä lueteltavat suo- 	nan uusien suositusten mukaista 
mennokset on poimittu Kieliviestistä 	asua. 

Blekinge torsk turska 
(Gadus morhua) 

Bohuslän makrill makri Il 
(Scomber scombrus) 

Dalsland hornsimpa härkäsimppu 
(Myoxocephalus quadricornis) 

Gotlanti piggvar piikkikampela 
(Psetta maxima) 

Gästrikland strömming silakka 
(Clupea harengus) 

Halland lax loh i 
(Salmo salar) 

Hälsingland id säyne 
(Leuciscus idus) 

Härjedalen harr harj us 
(Thymallus thymallus) 

ltä-Götanmaa gädda hauki 
(Esox lucius) 

Jämtland öring taimen 
(Salmo trutta) 

Lappi röding pikkunieriä 
(Salvelinus alpinus) 

Länsi-Götanmaa lake made 
(Lota lota) 

Medelpad abborre ahven 
(Perca fluviatilis) 

Norrbotten siklöja muikku 
(Coregonus albula) 

Närke benlöja salakka 
(Alburnus alburnus) 

Skåne ål ankerias 
(Anguilla anguilla) 

Småland mal monni 
(Silurus glanis) 
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Södermanland braxen lahna 
(Abramis brama) 

Taalainmaa elritsa mutu 
(Phoxinus phoxinus) 

Uplanti asp toutain 
(Aspius aspius) 

Vermianti nors kuore 
(Osmerus eperlanus) 

Västerbotten flodnejonöga nahkiainen 
(Lampetra fluviatilis) 

Västmanland gös ku ha 
(Stizostedion lucioperca) 

Ångermanland sik siika 
(Coregonus lavaretus) 

Öölanti skrubbskädda kampela 
(Platichthys flesus) 

Ruotsin maakuntien ja Iäanien 
suomenkielisistä nimityksistä 
Paula Ehrnebo 

Ruotsinsuomalainen kielilautakun-
ta käsitteli Ruotsin maakuntien ja 
Iäänien suomenkielisiä nimityksiä 
vuonna 1981 ja lautakunnan silIoi-
set suositukset esitellään Kielivies-
tissä 2/1981. Muutamatsuosituksis-
ta, erityisesti /anti-Ioppuiset, ovat 
viime aikoina aiheuttaneet kysy-
myksiä ja keskustelua. Sen vuoksi 
Ruotsinsuomalainen kielilautakunta 
otti asian uudelleen esille kevät-
kokouksessaan. 

Ennen kokousta tiedusteltiin 
myös Kotimaisten kielten tutkimus-
keskuksen nimitoimiston mielipidet-
tä asiasta. Lautakunta päätti suo-
sittaa nimitoimiston kannan mukaan  

seuraavaa käytäntöä. -lanti: -lannin 
muotoa käytetään vain vanhastaan 
suomenkieliseen asuun mukau-
tuneista nimistä. Ne ovat Gotlanti, 
Oölanti, Vermianti, Uplanti ja Norlan-
ti. Vakiintuneita muotoja ovat myös 
Sveanmaa ja Götanmaa sekä 
tietenkin Lappi. Muut land-ioppui-
set nimet eivät mukaudu suomen-
kieliseeri asuun vaan säilyvät ruot-
sinkielisessä muodossaan. Vaikka 
lautakunta suosittaakin Uplannin 
kirjoittamista yhdellä p:llä, Norlan-
nin yhdellä r.lIä ja Vermiannin e:llä, 
myös ruotsin mukainen kirjoitusasu 
on mahdollinen. 
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Ruotsin maakunnat uuden suosituksen mukaan 

Svealand 

1 Dalarna 
2 Närke 
3 Södermanland 

(Sörmland) 
4 Uppland 
5 Värmland 
6 Västmanland 

Götaland 

7 Blekinge 
8 Bohuslän 
9 Dalsland 

10 Gotland 
11 Halland 
12 Skåne 
13 Småland 
14 Västergötland 
15 Oland 
16 Ostergötland 

Norrland 

Sveanmaa 

Taalainmaa 
Närke 
Södermanland 
(Sörmland) 
Uplanti 
Vermianti 
Västmanland 

Götanmaa 

Blekinge 
Bohuslän 
Dalsland 
Gotlanti 
Halland 
Skåne 
Småland 
Länsi-Götanmaa 
Oölanti 
ltä-Götanmaa 

Norlanti 

17 Gästrikland Gästrikland 
18 Hälsingland Hälsingland 
19 Härjedalen Härjedalen 
20 Jämtland Jämtland 
21 Lappland (Ruotsin) Lappi 
22 Medelpad Medelpad 
23 Norrbotten Norrbotten 
24 Västerbotten Västerbotten 
25 Ångermanland Ångermanland 
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Ruotsin Iäänit 

BD 

AC 

K 	Blekinge län 	 Blekingen lääni 
Gotlands län 	 Gotlannin lääni 

X 	Gävleborgs län 	 Gävleborgin lääni 
0 	Göteborgs och Bohus län Göteborgin ja Bohusin lääni 

X 	 N 	Hallands län 	 Hallandin lääni 
Z 	Jämtlands län 	 Jämtlandin lääni 

	

w 	 F 	Jönköpings län 	 Jönköpingin lääni 
H 	Kalmar län 	 Kalmarin lääni 
W 	Kopparbergs län 	 Kopparbergin lääni 

c 	L 	Kristianstads län 	 Kristianstadin lääni 
U 	 G 	Kronobergs län 	 Kronobergin lääni 

	

T 	 A 	M 	Malmöhus län 	 Malmohusin lääni 

D 	
BD 	Norrbottens län 	 Norrbottenin lääni 
R 	Skaraborgs län 	 Skaraborgin lääni 

0 A tal AB Stockholms län 	 Tukholman lääni 
R 	E 	 D 	Södermanlands län 	Södermanlandin lääni 

C 	Uppsala län 	 Upsalan lääni 
S 	Värmlands län 	 Vermlannin lääni 

F 	 1 	AC 	Västerbottens län 	Västerbottenin lääni 

N 	
H 	 y 	Västernorrlands län 	Västernorrlandin lääni 

U 	Västmanlands län 	Västmanlandin lääni 
G 	 P 	Alvsborgs län 	 Alvsborgin lääni 

L 	K 	 T 	Orebro län 	 Orebron lääni 
E 	Ostergötlands län 	ltä-Götanmaan lääni 

M 
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Ruotsinsuomalaisen 
kielilautakunnan suosituksia 

Vakuutuskassasta on tämän vuo-
den alusta lähtien haettavissa uusi 
etuus, assistansersättning. Etuus 
liittyy uuteen Iakiin "Lag om stöd 
och service till vissa funktions-
hindrade (LSS)", joka tuli voimaan 
1.1.1994. Uudistus merkitsee, että 
sosiaalivakuutus korvaa yksityisel-
le henkilölle ne kulut, jotka tälle 

assistansersättning 
personlig assistans 

personlig assistent 

assistent 

aiheutuvat henkilökohtaisen avun 
hankkimisesta. Lakitekstissä esii fl-
tyvät myös käsitteet personlig 
assistans ja assistent. 

Lautakunta pohti kevätkokouk-
sessaan 11.4.1994 käännöksiä 
näille termeille ja päätyi suosit-
tamaan seuraavaa: 

avustajakorvaus 

henkilökohtainen apu 
henkilökohtainen assistentti 

assistentti, avustaja, apulainen 

Sanojen assistent ja personlig assistent vastineet noudattavat kieli-
lautakunnan julkaiseman Sosiaalialan sanaston käännöksiä. 
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Kysymyksiä ja vastauksia 

Kysymys: 	Mitä ovat suomeksi närsamtal, regionsamtal ja 
fjärrsamtal? Entä tonvalstelefon? 

Vastaus: 	Suositamme puheluita tarkoittavien sanojen 
suomenkielisiksi vastineiksi lähipu helu, seutupuhelu 
ja kaukopuhelu. 

Lähipuhelu, närsamtal, on puhelu oman suunta-
numeron alueella ja silhen rajoittuvilla alueilla. 

Seutupuhelu, regionsamtal, puolestaan on puhelu 
lähipuhelualuetta ympäröiviin suuntanumeroihin. 

Kaikkia muita maan sisäisiä puheluja kutsutaan 
kaukopuheluiksi, fjärrsamtal. 

Tonvalstelefonin suomenkieliseksi vastineeksi 
Puhelimenkäyttäjän sanasto suosittaa nimitystä 
äänitaajuusnäppäinpuhelin (puhelimessa tähti- ja 
ruutunäppäin). 

Kysymys: 	Mitä tarkoittaa lyhenne OSS? 

Vastaus: 	Alkukirjainlyhenne OSS on muodostettu sanoista Obe- 
roende staters samvälde, suomeksi IVY, Itsenäisten 
tItioiden yhteisö. IVY perustettiin Neuvostoliiton 
vuonna 1991 tapahtuneen hajaantumisen jälkeen 
syntyneistä itsenäisistä valtioista. 

Kysymys: 	Mitä tarkoittavat Iääketieteelliset lyhenteet lar. md. ja 
TT-röntgen. Haluaisin myös tietää miksi monien 
bakteerien nimet ovat kokki-loppuisia. 

Vastaus: 	Lääketieteen termejä kannattaa aina katsoa Duo- 
decim-seuran julkaisemasta Iääketieteen sanakirjasta 
Lääketieteen termit. Siitä löytyivät myös näiden 
termien määritelmät. 

TT on tietokonetomografia eli tietokonekerros-
kuvaus. Se on röntgenkuvauksia ja tietokonelaskua 
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hyväksi käyttävä kerroskuvausmenetelmä, jolle on 
ominaista hyvä tiheyksien erotuskyky. Kerroskuvaus 
on röntgentutki musmenetel mä, jolla saadaan kuva 
yhdestä elimistön kautta kulkevasta tasosta kerrallaan. 
TT:n rinnalla näkyy myös käytettäväri englanti-
laisperäistä lyhennettä CT, joka tulee sanoista 
computed tomography. 

Lar. md. tulee latinan termistä laryngoscopia 
indirecta, suomeksi epäsuora laryngoskopia, joka 
on peilin avullatehtävä tavallineri kurkunpään tähystys. 
Suora laryngoskopia, lat. laryngoscopia directa, 
on yleensä nukutuksessa suoraan ilman peiliä tehtävä 
kurkunpään tähystys, johon voidaan liittää 
mikroskooppitarkastelu (laryngomikroskopia). 

Kokki, lat. coccus (<kr kokkos 'marja'), suomeksi 
pallobakteeri, ruotsiksi kulbakterie, kulformad bak-
terie, on muodoltaan pallomainen bakteeri. Bakteerin 
nimessä oleva yhdyssanan loppuosa -kokki viittaa 
siis bakteerin muotoon. Tällaisia pallobakteereja eli 
kokkeja ovat esim. gonokokki, meningokokki, 
pneumokokki, stafylokokki ja streptokokki. 

Paitsi pallomaisia bakteerit voivat olla myös muun 
muotoisia. Basilli, lat. bacillus (pieni sauva' < la 
baculus 'sauva'), ruotsiksi bacill, on nimensä 
mukaisesti sauvabakteeri. Basillit ovat siis moneen 
eri bakteerisukuun kuuluvia pienen sauvan muotoisia 
bakteereja. Spirillit eli kierrebakteerit, ruotsiksi 
spiriller, ovat korkkiruuvimaisesti kiertyneitä bak-
teereja. Vibriot, ruotsiksi vibrioner, ovat käyrän 
sauvan muotoisia bakteereja. 

Korjaus 

Valitamme, että Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade -kysymykseen oli putkahtanut 
prepositiovirhe ja käännössuositukseen lisäksi 
painovirhe. Lain virallisessa nimessäon siis prepositio 
till eikä åt. 
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Lisää faksista 
Kieliviestin viime numerossa julkaistu Kysymyksiä ja 
vastauksia -palsta antol runsaasti palautetta, mikä 
ilahdutti meitä kovasti. Monet lukijat soittivat lauta-
kunnan toimistoon ja ihmettelivät, että suositamme 
termin per fax suomennokseksi muotoa fakseitse. 
Monien mielestä pitäisi sanoa faksitse, samoin kuin 
sanotaan postitse. 
Suomen kielitoimiston mukaan suositettava muoto 
on faksitse. Fakseitse saattaa selittyä kirjeitse, 
sähkeitse -muotojen mallin mukaan tapahtuneella 
analogisefla hyppelyllä. On myös mahdollista, että on 
haluttu hahmottaafaksin lähettäminen kahden laitteen 
avulla tapahtuvaksi, jolloin myös on päädytty 
fakseitse-muotoon. 
Muutamme siis aikaisempaa suositustamme ja 
suositamme muotoa faksitse. 
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Kortfattat om innehållet 

S. 	3-6 	Fil, dr Leena Huss från Finsk-ugriska institutionen vid Uppsala 
universitet skriver om kväner, de finnar som alltsedan 1500-
talet har varit bosatta i Finnmarken i Nordnorge, om deras 
språk och om omgivningens och myndigheternas attityder till 
deras språk samt om den attitydförändring när det gäller 
minoriteters språk som inträffade under 1980-talet i Norge. 
Hon drar en parallell mellan kvänernas och samernas och 
tornedalsfinnarnas språksituation. 

s. 	7 Fil. kand. Outi Honkasalo skriver om det tilltagande bruket av 
kolon i skriftlig framställning. 

s. 	8-9 Marjo Kallio har sammanställt en förteckning över Sveriges 
landskapsfiskar med åtföljande översättning till finska. En 
förteckning över de svenska landskapsblommorna finns i 
Kieliviesti nr 4/1 986, landskapsdjuren i Kieliviesti nr 1/1 988 
och landskapsstenarna i Kieliviesti 3/1990. 

s. 	9-1 1 Sverigefinska språknämdnen behandlade vid sitt senaste 
sammanträde de svenska landskapsnamnens finska be-
nämningar. Landskapsnamnen har tidigare behandlats i 
Kieliviesti 2/1981. 

S. 	12 Sverigefinska språknämndens rekommendationer 

s. 13-15 Frågor och svar 
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Översättarseminarium i Stockholm 
22-24.9.1994 

Det traditionella svensk-finska översättarseminariet arrangeras i år dels ombord på 
M/S Viking Cinderella (torsdag 22.9) och dels på konferenscentret Norra Latin 
i Stockholm (fredag 23.9—lördag 24.9). 

Teman för årets seminarium är bl.a. datorstöd vid översättning, miljötermer, 
översättning av EG:s regelverk, nyord och språkvård. Programmet består av 
plenarföreläsningar, grupparbeten och diskussioner. För de sverigefinska deltagarna 
ordnas ett paralleliprogram under fredag eftermiddag, med bl.a. en föreläsning av 
Aino Piehi (Muuttuva suomi ja muutoksen tekijät) och diskussioner under ledning 
av Tarja Salo-Saarvanto. 

Rubrikerna för arbetsgrupperna är bank & finans, data, EU, ekonomi, 
förvaltning, kreativt skrivande, miljö och finsk språkriktighet. Alla utom den sista 
gruppen arbetar på svenska. 

Plenarföreläsningarna hålls av bl.a. Fred Karlsson (Vad nytt i fråga om 
automatisk språkanalys?), Irma Nissinen (Yhteiskunnan uudissanoja), Auli 
Hakulinen (Puhekielen kohteliaisuudet), Eva Gozzo (Oversättning av EG:s 
regelverk), AnnMari Jansson (Ekologiska och ekonomiska aspekter på 
miljöproblem), 011e Josefsson (Vad en konsult i svenska språket bör kunna), 
Kerstin Lundin (Visst går det att förändra myndighetsspråket), Le?f  Östling 
(Datoriserade översättningshjälpmedel - hot eller möjlighet?), Kerstin Severinson 
Eklundh (Datorn och skrivprocessen) och Jan Stolpe (Översättandet som skapande 
verksamhet). De tre förstnämnda föreläsningarna hålls på torsdag i Helsingfors. 

Deltagaravgiften för två seminariedagar i Stockholm (utan logi) är 1100 mk. 
Den som vill ta båten till Helsingfors för att kunna delta i hela seminariet och den 
som behöver logi i Stockholm skall ta kontakt med Ann-Kristin Bergh, 
AKBServices, Drumsövägen 48 A, 00200 Helsingfors, tfn 90-67 03 93, telefax 90-
67 26 30. 

Anmälningstiden går ut den 22 augusti 1994, då anmälan skall vara Finlands 
översättar- och tolkförbund till handa och deltagaravgiften inbetald på förbundets 
postgirokonto (693527). 

Anmälningsblanketter fAs från Finlands översättar- och tolkförbund, 
Museigatan 9 B 23, 00100 Helsingfors, tfn 90-44 59 27, telefax 90-44 59 37 och 
Sverigefinska språknämnden, Lundagatan 42 uppg. 5, 117 27 Stockholm, tfn 08-84 
94 06, telefax 08-720 68 05. 

Arrangör för seminariet är Finlands översättar- och tolkförbund i samarbete 
med Forskningscentralen för de inhemska språken. Ovriga medarrangörer är 
Nordiska språk- och informationscentret och Föreningen Auktoriserade 
Translatorer. 



Muistakaa ilmoittaa 
osoitteenm u utoksesta! 

Talven alkana olemme jälleen saaneet useita 
Kieliviestejä paluupostissa, koska vastaanottaja on 
muuttanut. Alkaisemmin saimme uuden osoitteen 
henkilörekisterin kautta, mutta nyt sen saa vain hen-
kilönumerori avulla, koska rekisterissä ej enää ole 
vanhaa osoitetta. Henkilönumeroa ei lautakunta 
rekisteröi. 

Meistä on todella ikävää, ios emme pysty toi-
mittamaan tilaajille Kieliviestin kaikkia numeroita, 
vaikka olemme saaneet niistä maksun. 

Muistakaa siis ilmoittaa uusi osoitteenne  

L -  ja muistuttakaa myös tuttavianne! i 
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