
1iesti 

Sisällys 
MoneHaista asiaa .s. 3 

Ruotsalais-suomalainen LEXIN-sanakirja, Anni Hintsanen .......... s. 4 

Ajatuksia Liekistä sen 20-vuotistaipaleen johdosta, 

Anneli 	Tikkanen-Räzsa 	........................................................ ....  ..... s. 6 
Ajatuksia ruotsinsuomesta, Arja Kärnä ja Le/la Ruottinen ........... s. 1 1 

KuninkaaLseen hoviin Iiittyviä sanoja, Margaretha Terner ........... s. 12 

Pään anatomiaan Iiittyvää sanastoa, Margaretha Terner .............. s. 16 

Sanakirjoja 	ja 	kielitiedettä 	............................................................. s. 22 

Kortfattat 	om 	innehåflet 	.................................................................. s. 25 



r 



Monipuolinen Kieliviesti 

Juuri kesän kynnyksellä ilmestyi pai-
nosta LEXIN-projektin Ruotsalais-suo-
malainen sanakirja. Se on kirja, jonka 
soisi olevan jokaisen ruotsinsuomalai-
sen ulottuvilla. Sanakirjankäytön am-
mattilainen, kääntäjä Anni Hintsanen on 
tutustunut kirjaan. 

Kaksikymmentä vuotta sitten, 1970-
luvun puolivälissä, perustettiin useita 
ruotsinsuomalaisia yhdistyksiä ja lai- 

toksia. Useimmat niistä toimivat edcl-
leen. Kahdenkymmcnen vuoden iän on 
saavuttanut myös Ruotsinsuomalaistcn 
kirjoittajien yhdistyksen perustama kul-
ttuurilehti Liekki. Liekin toimittaja An-
neli Tikkanen-Rözsa esittclee lehteä Ki-
eliviestin lukijoille. 

Keskustelu ruotsinsuomesta jatkuu 
edelleen. Lisäksi julkaisemme kaksi sa-
nalistaa ja luettelon uusista kirjoista. 
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Ruotsalais-suomalainen LEXIN-sanakirj a 
Anni Hintsanen 

Anni Hintsanen valmistui Tukholman yliopiston Tuikki-
ja kaäntajäinstituutista 1992 ja on siitä lähtien työskennellyt 
pädtoimisena kääntidänä Göteborgissa. 

LEXIN. Ruotsalais-suomalainen sana-
kirja. Suomennos Ruotsinsuomalainen 
kielilautakunta: Paula Ehrnebo, Mar-
io Kallio, Margaretha Terner. Kouluvi-
rasto 1995. 
Uusittu ensimnzäinen painos. 
Norstedts Tryckeri 1996. 1040 s. 
Kuvaliite 64 s. 

LEXIN-projekti 
Kouluvirasto pani 70-luvun lopulla vi-
reille sanakirjahankkeen LEXIN - språk-
lexikon för invandrare, jonka tarkoi-
tuksena oli koota ruotsin kielen kes-
keinen sanasto sanakirjaksi ja kääntää se 
Ruotsin tärkeimmille siirtolaiskielille. 
Tähän mennessä sanasto on käännetty 
kahdelletoista kielelle. Ruotsalais-suo-
malaisen sanakirjan käännöstyön on 
asiantuntevasti tehnyt Ruotsinsuorna-
lainen kielilautakunta. Työn en vaihei-
ta on selvitetty useaan otteeseen Kieli-
viestissä. 

Teknisiä ym. ongelmia 
Näin laajan ja monikielisen projektin to-
teuttamisessa on tietenkin ornat hanka-
luutensa jo teknisesti. Sanakirjan suo-
rnenkielisestä versiosta jouduttiin tek-
nisten virheiden takia ottamaan koko-
naan uusi painos, eikä tässä uudessa-
kaan painoksessa ole täysin vältytty tek-
nisiltä puutteilta. 

Esipuhe on ainakin minun kirjassa-
ni ruotsiksi ja englanniksi, mutta ej suo-
meksi. Ruotsin kartta ej ole sisällysluet-
telon osoittamalla paikalla ja jotkut viit- 
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teet ovat vjrheellisiä. Kuvaliittecn suo-
rnenkielinen sisällysluettelo ej ole ku-
valiitteen yhteydessä, vaan se löytyy 
muuten täysin ruotsinkiehisen tekstin 
keskeltä, 1 5-sivuisesta kornmenttiosas-
ta. 

Näitä vakavampi puutc on kuitenkin 
sanakirjan hiian typistetty käyttöohje. 
Nähtävästi tilan säästämiseksi on vain 
osa käyttöohjeesta käännetty suomeksi 
(taj muille kielilic sanakirjan muissa 
versioissa, kaiketi sarnaa mallia käyt-
täen). Kirjan alussa on lyhyt käyttö-
ohjetiivistelrnä (ruotsi - suomi), josta 
puuttuvat kuitenkin esirnerkiksi kaikki 
ääntämisohjeiden merkkejä koskevat 
selitykset. Ainakin aikuinen sanakirjan 
käyttäjä kaipaa enemmän tietoa kuin 
mitä tiivistelmä sisältää. Kirjan lopussa 
on 1 5-sivuinen laajempi kommenttiosa 
ja perusteell isemmat käyttöohjeet, mut-
ta koko tämä osa kirjasta on ainoastaan 
ruotsiksi. Kieltä vasta opettelevan, ja 
myös rnuiden, on hankalaa etsiä typo-
grafisten merkkien ym. selityksiä juok-
sevasta tekstistä kirjan takaosasta. 

Puutteet koskevat kirjan käyttöohje-
ja kommenttiosia. Itse sanasto-osa sen 
sijaan on selkeä ja helppokäyttöinen. 

Sanakirjan sähköinen versio 
Jokseenkin samanaikaisesti suomen-
noksen kanssa ilrnestyi myös sanakirjan 
sähköinen versio, jota ej tietääkseni ole 
rnyynnissä, mutta joka löytyy osoit-
teesta: http://www.nada.kth.selskol-
verketlsve-fin.htnil. 

Sähköisen version käyttöohje on se- 



km ainoastaan ruotsiksi. Sanasto on kui-
tenkin erittäin helppokäyttöinen. Ohjel-
rna osaa hakea myös hiernan väärin kir-
joitetut sanat ja haun voi tehdä kum-
paankin suuntaan, siis myös suo-
menkielistä hakusanaa käyttäen. 

Verkkoon ovat ehtineet myös sana-
kirjan ruotsalais-englantiiaincn ja ruot-
salais-virolainen versio. 

Sanastosta 
Sanakirja sisältää nom 28 500 ruotsin 
kielen keskeistä hakusanaa. Monet näis-
tä liittyvät yhteiskunnalliseen elämään 
ja toimintaan. Asurniseen, työhön ja 
koulutukseen liittyvä sanasto on keskei-
scllä sijalla. Sanakirja sisältää myös 
runsaasti viranornaisten ja laitosten ni-
miäja lyhennyksiä. Sanasto on laadittu 
nimenornaan Ruotsin oloja ja yhteis-
kuntaa ajatelien, joten siinä ci ole Suo-
men vastaavien laitosten, lakien yrn. ni-
mityksiä. 

Kirjan sanasto-osa on painoasultaan 
ja ryhmittelyitään seikeä ja heippolu-
kuinen. Hakusana ja sen käännös löyty-
vät helposti. Hakusanan jäijessä on ään-
tämis- ja taivutusohjeet, sanaluokka, sa-
nan selitys tai määritelrnä, synonyymi 
tai joskus vastakohta ja esimerkkejä sa-
nan käytöstä. 

Sanojen selitykset ovat joissakin ko-
hdin melko pitkiä ja kenties iiian yksi-
tyiskohtaisiakin. Yksityiskohtaiset tie-
dot eläkkeistä, hammashoitovakuutuk-
sesta tms. (jopa hätäpalvelunumerokin!) 
vanhenevat nopeasti ja antavat lukijal-
le turhan epäluotettavan kuvan sanakir-
jasta. Itse hakusanassa ja käännökses-
sähän ej tarvitse olia rnitään vikaa. Kou-
lulaiset tai vasta maahan muuttaneet,jo-
ilie sanakirja ensisijaisesti on tarkoitet-
tu, eivät pysty erottelemaan ajankoh-
taista ja vanhentunutta tietoa toisistaan. 

Sisällöltäänhän kaikki sanakirjat 
ovat tietenkin aina väistämättä hieman  

aikaansa jäljessä, hiernan vanhcntunei-
ta jo syntyessään. LEXIN ej sisällä ko-
vinkaan paljon esimerkiksi tärnän pä-
ivän uutta ja nopeasti kehittyvää työ-
rnarkkinasanastoa tai tieto- tai tcietek-
niikkaan liittyviä, jo yleiskieleenkin 
luettavia sanoja. 

Hieman ovela hakija löytää kuiten-
kin monelle hyvinkin ajankohtaiselle il-
rniölle vastineen tai ainakin samaan ai-
hepiiriin kuuluvan sanan, josta uscin voi 
johtaa hakemansa sanan. 

Niin Ruotsissa kuin Suornessakin on 
kcvään aikana puhuttu paljon elinsiir-
roista ja siirtoleikkauksista. Suomessa 
on puhuttu luovutustestamentista, din-
siirtokortista, elinkortista. Ruotsissa 
vastaava sana on donationskort, joka ej 
tietenkään vielä ole ehtinyt mihinkään 
sanakirjoihin, mutta LEXINistä iöyty-
vät esimerkiksi asiaa koskevat trans-
plantation eiimen- t. kudoksensiirto; 
siirtoleikkaus ja njurplantation munu-
aisensiirto. 

LEXIN on yleissanakirja, joten ko-
vin laajalti erikoisalojen sanoja siitä ci 
kannata lähteä hakemaan. Sanakirjasta 
löytyvät kuitenkin monet arjen erikois-
sanat, vaikkapa autonosat broms jarru, 
förgasare kaasutin, kopplingspedal kyt-
kimen poljin, kylare jäähdytin tai esi-
merkiksi pensionstillskott eläkekorotus, 
periodiskt understöd toistuvaisavustus, 
proportionell beskattning suhtecllincn 
verotus. 

Kuvaliitteet 
Kirjan lopussa on 64-sivuinen väriku-
valiitc, joka on jaettu 32 eri kuvatec-
rnaan. Aiheina ovat esimerkiksi perhe, 
ihrnisruumis, sairaanhoito, elintarvik-
keet, vaatteet, asunto, kaupunki ja lii-
kenne, luonto ja ympäristö jne. Kuvis-
sa on runsaasti yksityiskohtia ja esi-
neille ja asioille annetaan niiden mot- 
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sinkieliset nimitykset. Suomenkieliset 
nimitykset löytyvät itse sanastosta. Op-
pilas voi kuvien avulla itse testata kie-
litaitoaan ja muistiaan. Kuvat sopivat 
erinomaisesti myös opetustarkoitukse-
en. 

Kenelle sanakirja 
on tarkoitettu? 
Sanakirja on tarkoitettu ensisijaisesti 
koulu- ja opiskelukäyttöön, mutta sopii 
tämän lisäksi ehkä parhaiten joka per-
heen yleissanakirjaksi, josta voi hakea 
suomenkielisiä vastineita vaikkapa sa-
noille Riksskatteverket, lokalskattemyn-
dighetja skatteåterbäring. Tai tarkistaa 
kirjoitetaanko joku sana isolla vai pie-
nellä alkukirjaimella, yhteen vai erikse-
en. Tai mitä sisältävätkään lyhenteet 

ADB ja AGB, ATP ja ITP? 
Sanastoa voi käyttää monella eri ta-

valla ja moniin en tarkoituksiin. Kie-
lilautakunnan aiemmin julkaisemia sa-
nastoja, jotka erikoissanastoina ovat 
huomattavasti kattavampia omilla 
alueillaan, sanakirja ej korvaa. LEXI-
Nin toivoisi ennen kaikkea löytävän ka-
ikkjen ruotsinsuomalaisten koululais-
ten pöydälle ja etenkin sähköisessä mu-
odossaan uskoisin sen innostavan nuo-
ria kielenkäyttäjiä. Verkossa se on myös 
helposti jokseenkin jokaisen koululai-
sen ulottuvilla. Pari näpäystä vain ja 
sanakirja on omalla näytöllä! Sama pä-
tee tietenkin myös esimerkiksi Suo-
messa asuvaan kääntäjään tai toimitta-
jaan, jolla ej ole monia Ruotsin oloja 
koskevia sanastoja kirjoituspöydällään. 

Ajatuksia Liekistä sen 
20-vuotistaipaleen johdosta 
Annell Tikkanen-R6zsa 

Kirjoittaja on ollut Liekin päätoimittaja vuodesta 1995 lähtien. Sitä ennen hän 
toimijonkin aikaa Liekin toimitussihteerina. Amma tiltaan hän on äidinkielen-
opettaja. 

Ruotsinsuomalaisten kulttuurilehti 
Liekki viettää tänä vuonna 20-vuotis-
päiväänsä. Nijden 20 vuoden aikana, 
joina Liekki on ilmestynyt, on tapahtu-
nut paljon ruotsinsuomalaisten elämäs-
säja niin myös Liekin elämässä. Lehti 
on muuttunut niin ulkonäkönsä, kokon-
sa kuin sisältönsäkin puolesta. Mutta se 
on kuitenkin vielä entinen ja sama Liek- 
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ki. 
Liekin perusti Ruotsinsuomalaisten 

kirjoittajjen yhdistys syksyllä 1976 ka-
ikkien ruotsinsuomalaisten kulttuunile-
hdeksj, ej siis kirjoittajayhdistyksen jä-
senjulkaisuksi eikä vain kirjoittaj ja var-
ten. Jos se olisi tarkoitettu vain kirjoit-
tajia varten, se tuskin saisi julkaisu-
tukea Valtion kulttuunneuvostosta. Ky- 



seinen avustus antaa Liekille tiettyjä 
velvoitteita, sen tulec olla kaikkien ruot-
sinsuornalaisten kulttuurilehti. Minusta 
on hiukan harhaanjohtavaa mainostaa 
Liekkiä"Kirjoittajayhdistyksen lippu-
laivana", kuten monesti näkee tehtävän. 
Sellaisesta mainostuksesta pitäisi luo-
pua. Se pikemminkin vahingoittaa Liek-
kiä kuin auttaa sen leviärnisessä kaikki-
en ruotsinsuomalaistcn keskuuteen. Le-
hti nähdään tuolloin nimenomaan Kir-
joittajayhdistyksen tai kirjoittajienlkir-
jailijoiden lehtenä. Aluksi Liekkiä kut-
suttiinkin kirjallisuuslehdcksi, mutta 
varsin pian se muuttui laajapohjaisern-
maksi, kulttuurilehdeksi. Liekki ej kä-
sittcic yksistään kirjallisuutta, vaan sen 
tulisi kyetä tarjoamaan rnuutakin kult-
tunna. Eikä lehti ole pelkästään kirjoit-
tajien hcnkireikä, vaan muittenkin kult-
tuuristaan kiinnostuncidcn julkaisu. 

Koska Liekkiä toirnitetaan vapaa-
ehtoisin voimin, siitä on kuitenkin tul-
lut kirjoittajien toimittama lehti. Kirjoit-
tajayhdistyksen jäsenten kirjoituksille ci 
kuitenkaan anneta erityisasemaa jul-
kaistavia artikkeleita valittaessa, vaan 
lehtecn voi kirjoittaa kuka tahansa. Ja 
vaikka ci itse halua kirjoittaakaan, vol 
lähettää valokuviaan, voi soittaa ja ker-
toa, rnitä haluaisi Liekissä kirjoitetta-
van. Lehdcn toimitus on aina "kuulol-
la" ja valmiina toimimaan. Koska Lie-
kjllä ej ole palkattua toimittajaa, se yrit-
tää luonnollisesti käyttää hyväksecn en 
puolilla maata asuvia kirjoittajia ja ch-
dotetuista aiheista pyydetään kirjoitus-
ta ensisijaisesti siltä, joka on lähinnäju-
tun juurta. 

Koenumerosta tämän 
päivän Liekkiin 
Kun vcrtaa tämän päivän Liekkiä koe-
numeroon ja ensimmälsten vuosien nu-
meroihin, voi selvästi todeta toimituk-
sen linjan säilyneen sarnana. Uutta suo- 

malaista kirjallisuutta lehti ej tosin ky-
kene enää käsittelemään yhtä paljon 
kuin alussa vaan on kcskittynyt enem-
mänkin täkäläiseen, ruotsinsuomalai-
seen kirjallisuuteen. Kielikysyniyksiä 
käsittelcvä palsta lehdessä on edelicen-
km, vaikka sen toimittaja on vaihtunut 
vuosien varrella montakin kertaa. Ruot-
sinsuomea, sen kehitystä ja taantumis-
ta, Liekki on käsitellyt, ja aiheesta kir-
joitetaan yhä. Runoja Liekissä on jul-
kaistu aina ja joka nurncroon pyritään 
saamaan myös jokin novelli tai kcrto-
mus, ajankohtainen pakina ym. Liekin 
toirnittajan tehtäviin ej suinkaan kuulu 
runojen tai novellien kirjoittarnincn 
vaan niitten kokoarnincn. Moni Liekis-
sä aikoinaan kirjoittelunsa aloittanut on 
myöhemmin julkaissut oman kirjan, toi-
set useampiakin. 

Liekin debattisivut ovat repäisscct 
yhdellä ios toisellakin aiheella, mutta 
harvoin ottaneet tulta. Toisinaan kcs-
kustclu taas on ollut hyvinkin kilvasta 
ja micliä kuohuttavaa ja siihen on osal-
listuttu kiihkeästi - kuten ruotsinsuomea 
käsittclevään debattiin. Valitcttavasti 
keskustelu ci ole aina pysynyt alsoissa 
vaan on ravannut hakoteille. Ja sellaj-
sissa tapauksissa asialliset keskustelijat 
vetäytyvät pois ja debatti tyrehtyy. 

Vaikka Liekki periaatteessa on py-
synyt samana, sen sisältö on tavallaan 
muuttunut kirjoittajicn mukaan. Tämä 
ci johdu vain siitä, että kirjoittajat ih-
misinä ovat kehittyneet ja muuttuneet, 
vaan myös siitä, cttä kirjoittajat ovat 
vaihtuneet. Se on tuonut lehdelle uutta 
väriä ja takaisin Liekin palstoille ovat 
palanneet monet niistäkin, jotka ovat 
henkjlökohtaisen kaunan vuoksi joskus 
jättäneet Liekin. Lehdcllä ej todella-
kaan ole varaa menettää ketään kirjoit-
tajistaan eikä lukijoistaan. Päinvastoin, 
Liekki tarvitsee lisää kirjoittajia ja jo-
kaisen rnahdollisen tilaajan. 

Kieliviesti 311996 - 7 



Miksi Liekki on muuttunut? 
Miksi Liekki ej olisi muuttunut? Nekin, 
jotka ovat olleet mukana toirnittamassa 
Liekkjä koko kahdenkymmenen vuo-
den ajan, ovat muuttuneet. He eivät ole 
enää sarnoin ajattelevia, sarnoissa ym-
pyröissä to im iv ia kuin ennen. Lisäksi on 
saatu paljon uutta verta - uusia kirjoit-
tajia ja uusia ideoita. Tämä on tuonut 
myös uusia lukijoita ja uusia tilaajia. 
Liekki on alettu aivan aiheellisesti tun-
nustaa kaikkien ruotsinsuomalaisten 
kulttuurijulkaisuksi. 

Eräs muutoksista on suhtautumi-
semme Suorneen. Emme clii enää niin 
"lähellä" Suomea kujn vastamuuttanej-
na. Olemme etääntyneet entisestä koti-
maastamme ja tunnustaneet Ruotsin 
nykyiseksi kotimaaksemme. Olemme 
ruvenneet kasvattamaan ja levittämään 
juuriammc rnyös tähän maahan. Meillä 
ej ole enää samaa tarvetta kirjoittaa 
Suomen asioista kuin ennen, sillä meil-
le on muovautumassa oma kulttuurim-
me. Yritämme nostaa sen esiin. Kuka 
muukaan sen tekisi? Eivät suornalaiset 
lehdet ainakaan. Olemme jo jättämässä 
myös "Kotikylän Sanomat" ja alamme 
haeskella lukemista tältä puolen lahden. 
Meidän pitäisi ulla kiinnostunecmpia 
omista kiclipolitiikka- ja kulttuuri-
asioistamme kuin jossakin korpikylällä 
tapahtuneista muinoisen naapurimme 
viinankeittopuuhista tai rninkkitarhurin 
konkurssista. Meille ej myöskään ole 
mjtään hyötyä synnyinscutumme 
osuuskaupan alennusmyynti-ilmoituk-
sista. Mutta silti mo kotiscudun paikal-
Iislehti on ollut ja on meille tärkeä. 

Nyt elämme uusissa ympyröissä ja 
meillä on toisenlaisia ongelmia, joista 
Liekki muitten ruotsjnsuomalaisten leh-
tien tapaan pyrkii kirjoittamaan. Miksi 
sjtten emme tilaisi ja lukisi Ruotsissa il-
mestyviä suomenkielisiä lehtiä ja alkaj- 

si kehittää niitä omaan rnakuumme ja 
omiin tarpeisiimme sopiviksi? Voisim-
me aloittaa Liekistä. 

Liekki verrattavissa 
paikallislehteen 
Samalla tavalla kuin Kirjoittajayhdistys 
teki hyvän teon perustamalla Liekin on 
tehnyt sekin osakeyhtiö, joka perusti 
"Peräkylän uutiset". Eikä kukaan ku-
vittelekaan, että Peräkylän uutiset olisi 
vajn perustajiaan varten tarkoitettu jul-
kaisu. Miksi siis Liekkiä on luultu vajn 
Kirjoittajayhdistystä varten perustetuk-
si? Se Ofl tarkoitettu ihan kaikille mot-
sinsuornalaisille, jokaisen tilattavaksi, 
samoin kuin Peräkylän uutiset. Muis-
tanpa omalta peräkylältäni, kuinka hä-
pcällistä oli olla ilman omia sanomia. 
Lehti tilattiin, vaikka sitä ci aina olisi 
itse kyetty lukemaankaan. Joissakin ta-
louksissa, joissa oli kovin riitaista vä-
keä, tilattiin lehti jopa kahtcna kappale-
ena, niin että isäntä ja cmäntä pääsivät 
lukemaan lehteään yhtaikaa. Kum-
mallakin kun oli kiihkeä halu päästä en-
simmäisenä käsiksi uutisiin. 

Kun aikoinamrne lähdirnme Ruot-
sim tai muutimme toiselle paikkakun-
nalle, matkaeväinämrnc oli uscinkin ko-
tipaikkakunnan lehti. Sitä tilattiin ja 
omaisemme tilasivat sen meillc lahjak-
si - muistoksi. Ja niin on yhä. Se on tär-
keä paikkakunnalta muuttaneehle. Liek-
ki on kehittymässä monehle ruotsinsuo-
malaiselle samalla tavahla ornaksi Ich-
deksi. Aina kun he muuttavat, menee 
Liekki perässä. Monet takaisin Suo-
meenkin muuttaneista jatkavat Liekin 
tilaamista. Siitä olen iloinen. En vain voj 
käsittää, miksei Liekki mene paikalhis-
lehden tavoin jokaiseen ruotsinsuoma-
laiseen talouteen. Siihen pitäisi mie-
lestäni pyrkiä. Onhan Liekki ainut mot-
sinsuomalaisia yhdistävä kulttuurijul-
kaisu, olimmepa sitten miten hyvin tai 
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huoriosti tahansa tähän maahan sopeu-
tuneita, kuinka kauan tahansa tässä 
maassa asuneita ja eläneitä. 

Paikallislehden toirnittajana sam op-
pia paljon, rnistä minulla on sitten ollut 
hyötyä Liekin toimittajanakin. Valitet-
tavasti Liekin toirnittarninen on vain 
harrastus lcipätyön ohella, eikä sille si-
ten jää riittävästi aikaa. Erityiscsti har-
mittaa se, ettci ole aikaa viljellä yh-
teyksiä lukijoihin niin paljon kuin pitäi-
si ja haluaisin. 

LiekillLi ja paikallislehdillä näkisin 
vain pari pientä eroa. Mutta yhtäläi-
syyksiä on sitäkin enemmän. Sekä pai-
kallislehtien että Liekin lukijat ovat sa-
manlaisia. Yhtä aktilvisia tai passiivisia, 
kärkkäitä ottarnaan kantaa, tai vä-
linpitärnättömiä. Mutta ennen kaikkea 
he ovat erittäin monenlaisia, kaikkiin 
piireihin ja arnrnattikuntiin kuuluvia. 
Siksi Liekin sisällön tulee olla rnahdol-
lisimman rnonipuolista, niin että se kim-
nostaa koko lukijakuntaa. Siihen on voi-
mien mukaan pyrittykin, ainakin viirne 
aikoina. Liekin ci tarvitse olla sarnan-
lainen kulttuurijulkaisu kuin suornalai-
set ja ruotsalaiset kulttuurilehdet. Lie-
killä on orna lukijakuntansa. Sitä luke-
yat nirnenornaan ruotsinsuornalaiset, 
eivät suornalaiset tai ruotsalaiset, ja 
meillä on orna kulttuuritaustamme ja 
ona clinympäristömme. Sen mukaan 
tulee Liekkiä nähdäkseni toirnittaa. 

Liekki jokaiseen 
ruotsinsuomalaiseen kotiin 
Liekki on saatava rnenernään jokaiseen 
ruotsinsuornalaiseen kotiin. Tässä on 
vain yksi ongelma. Kaikki ruotsin-
suomalaiset eivät tunnusta olevansa 
ruotsinsuomalaisia. Monet heistä ovat 
yhä vielä suomalaisia eivätkä muuta 
tunnusta vielä 20 - 30 vuoden Ruotsissa 
olon jälkeenkään. He eivät näe tämän 
maan vaikuttaneen heihin millään ta- 

voin. He tilaavat rnieluummin Alibin ja 
Hyrnyn kuin Liekin. Mistä sekin sitten 
johtunee. Jotkut väittävät Liekkiä kaI-
liiksi, eivät henno uhrata siihen satasta, 
vaikka samanaikaisesti maksavat muki-
sematta paljon paljon enemmän Suo-
mesta tilaamastaan Iehdestä. On joskus 
huvittavaa kuunnella näitten ihmisen 
keskustelua bussissa, kun he juoruavat 
Paavo Lipposen kihlauksista ja tietävät 
kaiken kauan sitten tapahtuneesta Kyl-
likki Saaren murhasta, mutta eivät ole 
vähääkään perillä ornan nykyisen maan-
sa asioista. "Puskaradion" välityksellä 
he ovat kuulleet yhtä jos toistakin, mut-
ta voi, niin kummalla tavalla vääristel-
tynä! Kun kuuntclen hcitä toivoisin 
heidän "alistuvan" lukemaan myös ruot-
sinsuomalaisia lehtiä. Tietenkään Liek-
ki ej ole mikään yliveto ilmoituslehte-
nä eikä se oikein menettele uutislehte-
näkään, mutta informaatio- ja kulttuuri-
julkaisuna se on ehdottomasti paikal-
laan. Näin siksi, että se ilmestyy vain 
neljästi vuodessa. 

Toiset ruotsinsuornalaiset taas ovat 
ruotsalaisempia kuin ruotsalaiset itse. 
Ongelma sekin, sillä he eivät halua mis-
sään nimessä tilata Liekkiä - lukenevat-
ko salaakaan. 

Kuta enemmän vertailen Liekkiä ja 
Suomen paikallislehtiä, sitä varmem-
min olen sitä mieltä, että Liekki kuuluu 
jokaiseen ruotsinsuomalaiseen kotiin. 
Vaikka jotkut meistä pitävätkin itseään 
ruotsalaisina tai suomalaisina, sen ci pi-
tälsi estää heitä tilaamasta Liekkiä. Tai 
ehkä juuri sen takia heidän tulisikin lu-
kea Liekkiä. Liekin pitäisi yhdistää 
kaikki Ruotsin suomalaiset huolimatta 
siitä, minkä identiteetin nämä ovat it-
selleen valinneet. Meillä on sama taus-
ta, vaikka monet näyttävät kieltävän 
sen, ja elämme samassa yhteiskunnas-
sa - ehkä vähän eri oksilla, mutta kui-
tenkin. 
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Olen varma, että Liekin aikoinaan 
perustaneet tähtäsivät kyllä tähän sa-
maan - Liekki jokaiseen ruotsinsuoma-
laiseen kotiin - vaikka eivät uskaltaneet 
sitä ääneen sanoakaan. Sitten ovat kaik-
ki voimat menneet lehden toimittami-
seen ja pystyssä pitämiseen, ej ole ollut 
aikaa markkinoimiseen, eikä muuhun-
kaan. Levityskampanjoiden tulokset 
ovat jääneet kovin vaatimattomiksi, pik-
kupiireissä tapahtuneiksi leiskauksiksi. 
Ne ovat sammuneet heti sytyttyään. Sa-
malla tavalla on sammunut keskustelu 
siitä, että Liekille pitäisi saada palkattu 
toimittaja. Alkuaikoina siitä vielä haa-
veiltiin ja sen eteen touhuttiinkin, mut-
ta siihenpä sekin vain jäi. Kirjoittaja-
yhdistyksen johtokunta on vaihtunut, 
mutta Liekin on annettu toimia entisellä 
painollaan eikä toimittajakysymykses-
tä ole enää puhuttu. Olisi jo aika ottaa 
sekin uudelleen esille. 

Liekki tarvitsee huolenpitoa 
Ruotsinsuomalaisten kirjoittajien yhdi-
stys teki hyvän teon perustaessaan Lie-
km, mutta sen pitäisi tuntea vastuunsa 
myös lehden vaalimisessa ja huoltami-
sessa. Eikä olisi suinkaan häpeällistä, 
jos se pyytäisi apua muilta yhdistyksil-
tä ja kuppikunnilta. Liekki on polkenut 
paikoillaan liian kauan. Se tarvitsisi jo 
kunnon töytäisyn eteenpäin. Kirjoitta-
jayhdistyksellä ej näytä olevan siihen 
voimia eikä kykyjä. Se on tehnyt sen 
mihin on pystynyt, mutta paljon olisi 
vielä tekemistä ja parantamista. Ej ni-
tä, että lehdelle nimitetään toimittaja ja 
sitten vajn pyöritellään peukaloita ja 
odotetaan tuloksia. Tiedän, että Kirjoit-
tajayhdistyksen johtokunta ja lehden 
toimitusneuvosto väittävät nyt muuta, 
mutta lämpimät puheet ja sydämen-
tykytykset jonkin asian puolesta eivät 

välttämättä ole sama asia kuin käytän-
nön työ. On myös toteutettava hyvät 
suunnitelmat. On huolehdittava tilaajis-
ta ja lukijoista sekä lehden avustajista, 
kirjoittajista ja muista vihjeiden anta-
jista, valokuvaajista ja kannustajista. 
Tässä on syitä, joiden takia Liekkiä 
kannattaa tehdä ja joiden takia minä jak-
san sitä tehdä. Tästä saa uskoa ja voimia 
Liekin toimittamiseen. Muuten olisin 
lopettanut jo heti alkuunsa. Ihailen ja 
kunnioitan jokaista Liekin aikaisempaa 
toimittajaa, heistä ketään unohtamatta, 
sillä he ovatjaksaneet mukisematta teh-
dä arvokasta työtä lehden kehittämi-
seksi. Ilman heidän asiantuntemustaan 
ja ammattitaitoaan ej Kirjoittajayhdis-
tyksellä enää olisi Liekkiä eikä ruotsin-
suomalaisilla omaa kulttuunilehteä. 
Lehteä on tehty harrastajavoimin jo kak-
sikymmentä vuotta, mutta arnatöörejä 
eivät lehden toimittajat ole suinkaan ol-
leet. Liekkiin tulee eri puolilta Ruotsia 
ammattitaitoisesti ja asiantuntevasti toi-
mitettuja antikkeleita, runot ja novellit, 
kertomukset ja valokuvat ovat laatutyö-
tä. Liekki ej ole huono lehti, vaikka sitä 
tehdäänkin palkatta. Mutta aivan var-
masti lehdestä tulisi parempi, jos sillä 
olisi palkattu toimittaja ja jos kirjoitta-
jilleja muille avustajilla voitaisiin mak-
saa palkkioita. Siihen pitäisi pyrkiä. 

Liekki myös äänilehtenä 
Tänä vuonna Liekkiä ruvettiin toimitta-
maan myös äänilehtenä. Tähän ryhdyt-
täessä ajateltiin lähinnä näkövammai-
sia, mutta sitä saavat yhtä hyvin tilata 
muutkin. Ruotsinsuomalaisten näkö-
vammaisten liitto käyttää Liekin ääni-
versiota omana jäsenlehtenään ja se lä-
hetetään kaikille liiton jäsenille. Soisi-
pa sen leviävän kirjastoihinkin. 

10 - Kieliviesti 317996 



Ajatuksia ruotsinsuomesta 
Arja Kärnä ja Leila Ruottinen 

Olemme scuranneet ruotsinsuornea kos-
kevaa keskustelua eri Iehtien palstoilta. 
Koemme aiheen erityisen kiinnos-
tavaksi, koska opiskelemme parhaillaan 
kaksikielisiksi peruskoulunopettajiksi 
Luulajan korkeakoulussa. Valmistuttu-
amme tulemme todennäköisesti työs-
kentelernään alueella, jossa ruotsin Ii-
säksi puhutaan myös suornensuomea, 
ruotsinsuomea ja rneän kieltä. 

Kieliviestissä ja Liekissä käyty 
keskustelu saa meidät härnmennyksiin. 
Mielestämme tärkeää asiaa koskeva 
keskustelu näyttää muuttuvan pikem-
minkin sanasodaksi ja mencvän usein 
asiattornuuksiin ja hcnkilökohtaisuuk-
sim. Koska ruotsinsuornea puhutaan 
niin moncila eri tavalla, herää kysymys, 
puhuvatko debatoijat ylipäätään samas-
ta kiclestä. 

Haluaisirnme mielellämme tietää, 
millaista Paalasen oppilaiden käyttämä 
ruotsinsuomi oikeastaan on. Kuinka 
paljon ja millä tavalla se eroaa 
suomcnsuomesta? Kuuluuko tosiaan-
km näiden oppilaiden käyttämään sa-
navarastoon esimerkiksi rniölkkiteetra  

ja gröönsaakki, ja käyttävätkö he tä-
mäntapaisia sanoja myös kirjoitetussa 
tektissä? 

Entä rnillä tavalla vanhemmat suh-
tautuvat lastensa käyttämään kieleen? 

Pohtiessamme tätä kielikiistaa, sckä 
vanhempina että tulevina opettajina, 
olemme sitä mieltä, että lastemme ja op-
pilaittemme kieltä on hellävaroen huol-
lettava eikä päästettävä liikaa rapistu-
maan. Meidän näkemyksemme on se, 
että kicien opetuksen perustana tulisi 
olla suomcnsuomi, jota täydennettäi-
sim luontevilla ruotsinsuomcn alneksil-
la. Kielilautakunnan suosittclema mal-
Ii tuntuu mcistä hyvältä. 

Tällä hctkellä opetettavan ruotsin-
suomcn sisältö tuntuu vaihtelevan sitä 
opettavan opettajan näkemyksen mu-
kaan. Olisi hyvä, jos ruotsinsuomen 
opetukscllc saataisiin yhtenäinen näke-
mys ja linja. 

Tärkeintähän kuitenkin on, että ruot-
sinsuomalaisilla lapsilla on kjell, jolla 
he pystyvät ilmaisemaan itseään ja tun-
teitaan sekä vahvistamaan ruotsinsuo-
malaista idcntitcettiään. 
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Kuninkaalliseen hoviin liittyviä sanoja 
Koonnut Margaretha Terner 

Toimittajat, oppaat, lähetystövirkail:jatja monet muut, jotka työssään ovatjou-
tuneet tekemisiin ho vin protokollan kanssa, ovat kauan toivoneet ruofsalais-suo-
malaista hovisanalistaa. Seuraa van luettelon hakusanat on kerätty eri haku. 
teoksista, mm. ruotsalaisesta tietosanakirjasta Nationalencyklopedista. 
Kiitämme myös Ruotsin kuninkaallisen hovin apulaistiedotuspäällikköä fil. toht. 
Göran Almia sanojen keräämisessäsaamastamme avusta. Listan lopussa on suo-
malais-ruotsalainen hakemisto. 

adjutant 
Bernadottebiblioteket 
Bernadotteska familjearkivet 
ceremonistat 
ceremonimästare 
chef för H.M. Konungens stab 

Djurgårdsförvaltningen 
Drottningholms slottsförvaltning 

fatbur 
förste hovmarskalk 
Gripsholms slottsförvaltning 
H.K.H. Hertigens av Halland Hov-

stat 
H.M. Konungens Hovförvaltning 

H.M. Konungens Hovmarskalks-
ämbete 

H.M. Konungens Hovstall 

H.M. Konungens Råd för Hov-
staterna 

H.M. Konungens stab 

hovdam 
hovfurir 
hovförvaltning 
Hovförsamlingen 
hovkonsistorium 
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adjutantti 
Bernadotte-suvun kirjasto 
Bernadotte-suvun perhearkisto 
seremoniakunta 
seremoniamestari 
Hänen majesteettinsa kuninkaan 

palveluskunnan päällikkö 
Djurgårdenin hallinto(toimi) 
Drottningholmin linnan hallinto 

(toirni) 
(hovin) varasto 
ensimmäinen hovimarsalkka 
Gripsholmin linnan hallinto(toimi) 
Hänen kuninkaallisen korkeutensa 

Hallandin herttuan hovikunta 
Hänen majesteettinsa kuninkaan ho-

vihallinto 
Hänen majesteettinsa kunin- 

kaan hovimarsalkan virasto 
Hänen majesteettinsa kuninkaan 

hovitalli 
Hänen majesteettinsa kunin- 

kaan hovikuntien neuvosto 
Hänen majesteettinsa kuninkaan pal- 

veluskunta 
hovinainen 
hovifuriiri 
hovin hallinto(toimi) 
Hoviseurakunta 
hovikonsistori 



hovmarskalk hovimarsaikka 
Hovmarskalksämbetet Hovimarsalkan virasto 
hovpredikant hovisaarnaaja 
hovstallet hovitalli 
hovstallmästare hovitallimestari 
hovstat hovikunta 
fl usgerådskammaren Talousesinekamari 
högvakten päävartio 
informationschef tiedotuspäällikkö 
kabinettskammarherre kuninkaan kamariherra 
kammarherre kamariherra 
kammarjungfru kamarineiti 
kleresistat kleresiakunta 
konungahuset, kungahuset kuningashuone 
Kungl. Maj:ts orden Kuninkaallisen majesteetin ritari- 

kunta 
Kungliga Djurgårdens förvaltning Kuninkaallisen Djurgårdenin 

hallinto(toimi) 
Kungliga hovstaterna Kuninkaalliset hovikunnat 
Kungliga Husgerådskammaren Kuninkaallinen talousesinekamari 
Kungliga Slottet Kuninkaanlinna 
ordenskansliet ritarikunnan kanslia 
Riddarholmskyrkan Riddarholmenin kirkko 
riksmarskalk valtakunnanmarsalkka 
Riksmarskalksämbetet Valtakunnanmarsalkan virasto 
Skattkammaren Aarrekamari 
Slottsarkivet Linnan arkisto 
slottsfogde linnanvouti 
slottsförvaltning linnan hallinto(toimi) 
slottsvaktmästare linnan vahtimestari 
stabschef palveluskuntapäällikkö 
statsfru hovirouva 
ståthål lare käskynhaltija 
Ståthållarämbetet Käskynhaltijan virasto 
taffeltäckare pöydänkattaja 
Ulriksdals slottsförvaltning Ulriksdalin linnan hallinto(toimi) 
åldfru (hovin) taloudenhoitaja 
överceremonimästare yliseremoniamestari 
överhovmästarinna ylihovinainen 
överhovpredikant ylihovisaarnaaja 
överintendent yli-intendentti 
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Aarrekamari 
adjutantti 
Bernadotte-suvun kirjasto 
Bernadotte-suvun perhearkisto 
Djurgårdenin hallinto(toimi) 
Drottningholmin linnan 

hallinto(toimi) 
ensimmäinen hovimarsalkka 
Gripsholmin linnan hallinto(toimi) 
hovifuriiri 
hovikonsistori 
hovikunta 
Hovimarsalkan virasto 
hovimarsaikka 
hovinainen 
hovin hallinto(toimi) 
hovin taloudenhoitaja 
hovin varasto 
hov irouva 
hovisaamaaja 
Hoviseurakunta 
hovitalli 
hovitallimestari 
Hänen kuninkaallisen korkeutensa 

Hallandin herttuan hovikunta 

Hänen majesteettinsa kuninkaan 
hovihallinto 

Hänen majesteettinsa kuninkaan 
hovikuntien neuvosto 

Hänen majesteettinsa kuninkaan 
hovimarsalkan virasto 

Hänen majesteettinsa kuninkaan 
hovitalli 

Hänen majesteettinsa kuninkaan 
palveluskunnan päällikkö 

Hänen majesteettinsa kuninkaan 
palveluskunta 

kamariherra 
kamarineiti 
kleresiakunta 
kuningashuone 

Skattkammaren 
adjutant 
Bernadottebibijoteket 
Bernadotteska familjearkivet 
Djurgårdsförvaltningen 
Drottningholms slottsförvaltning 

förste hovmarskalk 
Gripsholms slottsförvaltning 
hovfurir 
hovkonsistorium 
hovstat 
Hovmarskalksämbetet 
hovmarskalk 
hov dam 
hovförvaltningen 
åldfru 
fatbur 
statsfru 
hovpredikant 
Hovförsamlingen 
hovstallet 
hov stallmästare 

H.K.H. Hertigens av Halland 
Hovstat 

H.M. Konungens Hovförvaltning 

H.M. Konungens Råd för 
Hovstaterna 

H.M. Konungens Hovmarskalks-
ämbete 

H.M. Konungens Hovstall 

chef för H.M. Konungens stab 

H.M. Konungens stab 

kammarherre 
kammarjungfru 
kleresistat 
konungahuset, kungahuset 
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Kuninkaallinen talousesinekamari 
Kuninkaallisen Djurgårdenin 

hallinto(toimi) 
Kuninkaallisen majesteetin 

ritarikunta 
Kuninkaalliset hov ikunnat 
kuninkaan kamariherra 
Kuninkaanlinna 
käskynhaltija 
Käskynhaltijan virasto 
Linnan arkisto 
linnan hallinto(toimi) 
linnan vahtimestari 
linnanvouti 
palveluskuntapäällikkö 
päävartio 
pöydänkattaja 
Riddarholmenin kirkko 
ritarikunnan kanslia 
seremoniakunta 
seremoniamestari 
taloudenhoitaja 
Talousesinekamari 
tiedotuspäällikkö 
Ulriksdalin linnan hallinto(toimi) 
Valtakunnanmarsalkan virasto 
valtakunnanmarsaikka 
varasto 
ylihovinainen 
ylihovisaarnaaja 
yli-intendentti 
yliseremoniamestari 

Kungliga Husgerådskammaren 
Kungliga Djurgårdens förvaltning 

Kungl. Maj: ts orden 

Kungliga hovstaterna 
kabinettskammarherre 
Kungliga Slottet 
ståthållare 
Ståthållarämbetet 
Slottsarkivet 
slottsförvaltning 
slottsvaktmästare 
slottsfogde 
stabschef 
högvakten 
taffeltäckare 
Riddarholmskyrkan 
ordenskansliet 
ceremonistat 
ceremonimästare 
åldfru 
Husgerådskammaren 
informationschef 
Ulriksdals slottsförvaltning 
Riksmarskalksämbetet 
riksmarskalk 
fatbur 
överhovmästarinna 
överhovpredikant 
överintendent 
överceremonimästare 
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Mn anatomiaan liittyvää sanastoa 
Koonnut Margaretha Terner 

ansiktskraniet, ansiktsskelettet 	kasvojen luut 
vtscerocran tum 

bakhuvud takaraivo 
occiput 

bakre skaligropen takimmainen kallokuoppa 
fossa cranii posterior 

choan, koan nenänieluaukko 
choana 

främre skallgropen etumainen kallokuoppa 
fossa cranii anterior 

gomben suulakiluu 
os palatinum 

hakhålet leukareikä 
foramen mentale 

hakknölen leuankärjenkyhmy, alaleuankyhmy 
tuberculum mentale 

hjärnskålen aivokoppa 
neurocranium 

hjässa päälaki 
vertex 

hjässben päälakiluu 
os parietale 

kilben kitaluu 
os sphenoidale 

kilbenshålan kitaluun ontelo 
sinus sphenoidalis 

kilbenskroppens lilla vinge kitaluun pikkusiipi 
ala minor 

kilbenskroppens stora vinge kitaluun iso siipi 
ala major 

klippben ohimoluun kallio-osa 
pars petrosa ossis tempora lis 

koan, choan nenänieluaukko 
choana 

kranialbenen, skallbenen kallon luut 
ossa cranii 

kranium, skallen kallo, pääkoppa 
cranium 
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käkhålan poskiontelo 
sinus maxillaris 

käkled leukanivel 
articulatio temporomandi- 
bularis 

1 illhjärnsgropen (takaraivoluun) pikkuaivokuoppa 
fossa cerebellaris (ossis 
occipitalis) 

mellersta skallgropen keskimmäinen kallokuoppa 
fossa cranii media 

munhålan suuontelo 
cavurn oris 

nackben takaraivoluu 
os occipitale 

nackhålet niska-aukko 
foramen magnum 

nasofarynx, nässvalgrummet nenänielu 
nasopharynx 

näsans bihåla nenän sivuontelo 
sinus paranasalis 

näsans förgård nenän eteinen 
vestibulum nasi 

näsben nenäluu 
os nasale 

näsgång nenäkäytävä 
meatus nasa lis 

näshålan, näskaviteten nenäontelo 
cavitas nasi, cavum nasi 

näsmussla nenäkuorikko 
concha nasalis 

nässkiljevägg nenän väliseinä 
septum nasi 

nässvalgrummet, nasofarynx nenänielu 
nasopharynx 

näsöppning nenäaukko 
apertura piriformis 

okben poskiluu 
os zygomaticu'n 

okbågen poskikaari 
arcus zygomaticus 

ovala öppningen (kitaluun) soikea reikä 
foramen ovale 
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pannben 

pannbenshålan 

plogben 

runda öppningen 

silben 

silbenscellema, silbenshåligheterna 

silbenslabyrint 

silbensplattan 

skallbas 

skallbenen, kranialbenen 

skallen, kranium 

skalltaket 

stora nackhålet 

subaraknoidalrummet 

synnervskanalen 

temporalben, tinningben 

tinningbenets klippbensdel 

tinninggropen 

tungben  

otsaluu 
os frontale 

otsaontelo 
sinus frontalis 

vannasluu 
vomer 

(kitaluun) pyöreä reikä 
foramen rotundum 

seulaluu 
os ethmoidale 

seulalokerot 
cellulae ethmoidales 

seulasokkelo 
labyrinthus ethmoidalis 

seulaluun seulalevy 
lamina cribrosa os ethmoidaljs 

kallonpohja 
basis cranii 

kallon luut 
ossa cranii 

kallo, pääkoppa 
cranium 

pääkallon laki 
calvaria 

niska-aukko 
Joramen magnum 

lukinkalvonontelo, 
subaraknoidaalitjia 

spatium subarachnoideum, 
ca vitas subarachnoidalis, 
cavum subarachnoidale 

näköhermon kanava 
canalis opticus 

ohimoluu 
os temporale 

ohimoluun kallio-osa 
pars petrosa ossis temporalis 

ohimokuoppa 
fossa tempora lis 

kieliluu 
os hyoideum 
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tårben 

turksadeln 

underkäke, underkäksben 

underkäksgrenen 

underkäksgrenens bakre utskott 

underkäksgrenens främre utskott 

underkäkshålet 

underkäkskanalen 

underkäksvinkeln 

undre ögonhålsspringan 

vårtutskottet 

yttre näsan 

ögonhålan 

överkäksben 

övre ögonhålsspringan 

aivokuoppa 
alaleuankyhmy 
alaleukaluu 
alaleukaluun haara 
alaleukaluun kanava 
alaleukaluun lihashaarake 
alaleukaluun nivelhaarake 

kyynelluu 
os lacrimale 

turkinsatula, sella 
se/la turcica 

alaleukaluu 
mandibula 

alaleukaluun haara 
rai'nus mandibulae 

alaleukaluun nivelhaarake 
processus condylaris 
mandibulae 

alaleukaluun lihashaarake, 
lihaslisäke, ohimolisäke 

processus coronoideus 
mandibulae 

alaleukaluun reikä 
foramen mandibulae 

alaleukaluun kanava 
canalis mandibulae 

leukakulma 
angulus mandibulae 

silmäkuopan alarako 
fissura orbitalis inferior 

kartiolisäke 
processus mastoideus 

ulkonenä 
nasus externus 

silmäkuoppa 
orbita 

yläleukaluu, maksilla 
maxilla 

silmäkuopan ylärako 
fissura orbi ra/is superior 

hjärn skålen 
hakknölen 
underkäke, underkäksben 
underkäksgrenen 
underkäkskanalen 
underkäksgrenens bakre utskott 
underkäksgrenens bakre utskott 
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alaleukaluun reikä underkäkshålet 
etumainen kallokuoppa främre skaligropen 
kallo kranium, skallen 
kallon luut kranialbenen, skallbenen 
kallonpohja skallbas 
kartiolisäke tinningbenets vårtutskott, 

vårtutskottet 
kasvojen Iuut ansiktskraniet, ansiktsskelettet 
keskimmäinen kallokuoppa mellersta skallgropen 
kieliluu tungben 
kitaluu kilben 
kitaluun ontelo kilbenshålan 
kitaluun iso siipi kilbenskroppens stora vinge 
kitaluun pikkusiipi kilbenskroppens lilla vinge 
kitaluun pyöreä reikä runda öppningen 
kitaluun soikea reikä ovala öppningen 
kyynelluu tårben 
leuankärjenkyhmy hakknölen 
leukakulma underkäksvinkeln 
leukanivel käkled 
leukareikä hakhålet 
lihaslisäke underkäksgrenens främre utskott 
lukinkalvonontelo subaraknoidalrummet 
maksilla överkäksben 
nenäaukko näsöppning 
nenäkuorikko näsmussla 
nenäkäytävä näsgång 
nenäluu näsben 
nenän eteinen näsans förgård 
nenänielu nässvalgrummet, nasofarynx 
nenänieluaukko choan, koan 
nenän sivuontelo näsans bihåla 
nenän väliseinä nässkiljevägg 
nenäontelo näshålan, näskaviteten 
niska-aukko nackhålet, stora nackhålet 
näköhermon kanava synnervskanalen 
ohimokuoppa tinninggropen 
ohimolisäke underkäksgrenens främre utskott 
ohimoluu temporalben, tinningben 
ohimoluun kallio-osa klippben 
otsaluu pannben 
otsaontelo pannbenshålan 
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pikkuaivokuoppa 
poskikaari 
poskiluu 
poskiontelo 
pyöreä reikä 
pääkallon laki 
pääkoppa 
päälaki 
päälakiluu 
sella 
seulalokerot 
seulaluu 
seulaluun seulalevy 
seulasokkelo 
silmäkuoppa 
silmäkuopan alarako 
silmäkuopan ylärako 
soikea reikä 
subaraknoidaalitila 
s uul aki 1 uu 
suuontelo 
takaraivo 
takaraivol uu 
takaraivoluun pikkuaivokuoppa 
takimmainen kallokuoppa 
turkinsatula 
ulkonenä 
vannasluu 
yläleukaluu 

lillhjärnsgropen 
okbågen 
okben 
käkhålan 
runda öppningen 
skalltaket 
skallen, kranium 
hjässa 
hjässben 
turksadeln 
silbenscellerna, silbenshåligheterna 
silben 
silbensplattan 
silbenslabyrint 
ögonhålan 
undre ögonhålsspringan 
övre ögonhålsspringan 
ovala öppningen 
subaraknoidalrummet 
gomben 
munhålan 
bakhuvud 
nackben 
lillhjämsgropen 
bakre skaligropen 
turksadeln 
yttre näsan 
plogben 
överkäksben 
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Kortfattat om innehållet 

s. 	4-6 Anni Hintsanen recenserar den nya ordboken i Lexin-serien Svensk- 
finskt lexikon. 

s. 	6-10 Modersmålsläraren Anneli Tikkanen-Rözsa skriver om den sverige- 
finska kulturtidskriften Liekki, som grundades av sverigefinska skri-
benter för tjugo år sedan. Anneli Tikkanen-Rözsa är sedan 1995 Liek-
kis chefredaktör. 

S. 	11 Arja Kärnä och Leila Ruottinen, som studerar till tvåspråkiga grund- 
skollärare vid högskolan i Luleå, fortsätter debatten om sverigefins-
kan. 

s. 12-15 Margaretha Terner har sammanställt en svensk-finsk lista över termer 
som hänför sig till det kungliga hovet. Den svensk-finska listan åtföljs 
av en finsk-svensk. 

s. 16-21 Margaretha Terner har också sammanställt en svensk-finsk termlista 
rörande huvudets anatomi. Listan är den femtonde i en serie ordlistor 
över medicinsk terminologi i Kieliviesti. Den svensk-finska listan åt-
följs av en finsk-svensk. 

s. 22-24 En förteckning över nya ordböcker och språkvetenskapliga handböcker. 
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