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Kielenkäyttäjien toiveet ja tarpeet 

Ruotsinsuornalaisen kielilautakunnan työssä ovat peruslähtökohtana ruotsinsuo-
malaisten tarpeet. Koska koulu, työelämä ja sosiaalikysyrnykset ovat meille 
kaikille keskeisiä asioita, kielilautakunta on katsonut tärkeäksi, että näiden alojen 
sanoista laaditaan ornat sanakirjat. Myös Kieliviestin sisällön suunnittelussa ovat 
pohjana lukijoiden tarpeet, toiveet ja kiinnostuksen kohteet. Enttäin monet 
lukijoistamme ovat jo kerran toisensa jälkeen ennättäneet ehdottaa Kieliviestissä 
käsiteltyjen sanojen ja sanontojen hakerniston julkaisernista. Nyt tällainen hake-
misto on laadittu.Toivomrne sen helpottavan tietojen löytämistäja lehden vanhojen 
numeroiden käyttärnistä. 

Tärnänkertaisissa artikkeleissa palataan viime syksyn kielenhuoltoseminaarin 
teernoihin. Satu Gröndahi on kirjoittanut artikkelin seminaarissa pitämänsä esi-
telmän pohjalta ja Liisa Oittinen kertoo uudissanojen esittelyn herättämistä 
ajatuksista. Suornen nykypuhekielen kehitykseen toivomme voivamme palata 
myöhernmin. 

Lukijoiden pyynnöstä olemme aikaisernmin esitelleet myös rneän kieltä ja 
karjalan kieltä. Tällä kertaa on vuorossa man. Inkerin kiel ioloihin saamme tutus-
tua ensi numerossa. 

Vaikka lukijamrne lähettävätkin meille aihe- ja sanastovihjeitä, saattaa välistä 
olla hieman vaikea tietää, kuinka laajaa lukijakuntaa aihe todella kiinnostaa. 
Koska lautakunnan resurssit ovat hyvin vähäiset, joudumme kaiken aikaa 
rniettirnään asioiden tärkeysjärjestystä. Siksi tarvitsernmekin entistä enemrnän 
palautetta. Siten lehti pysyy monipuolisena ja rnahdollisimman monen ruotsin-
suomalaisen toivornuksiin ja tarpeisiin sopivana apuvälineenä. 

Paula Ehrnebo 
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Ylähäiset aineet ja alahaiset laulut 
eli ruotsinsuomalaisen kirjalli-
suuden estetlikkaa 
Saru M. Gröndahi 

Seuraava artikkeli pohjautuu esitelmään, jonka fil, kand. 
Satu M. Gröndahl piti Ruotsinsuomalaisen 
kielilautakunnan 22. marraskuuta 1996 järjestämässä 
kielenhuoltoseminaarissa. 

Esityksessäni tarkastelen sekä kriiti-
koiden että kirjoittajien esittäm lä ohjeita 
ja toiveita ruotsinsuomalaisen kirjalli-
suuden kehityksestä. Voi myös puhua 
ruotsinsuomalaiselle kirjallisuudelle 
asetetuista normeista, siis säännöistä, 
ohjeista tai malleisra, joita tälle kirjalli-
suudclle on asetettu (vrt. Suonten kielen 
perussanakirja 1992). Kirjallisuuden 
normisto ej ole 	kuten ej mikään 
muukaan normisto - yksitasoinen, 
yksiselitteinen eikä muuttumaton. Kir-
jallisuuden normeista kertovat mm. 
kirjallisuusmääritelmätja ohjeet,joiden 
mukaan kirjallisuutta on pyritty muok-
kaarnaan. 

Kansantekoiset ja 
oppineitten teelmät 
Kun suornenkjelincn kirjallisuus saj 
alkunsa 1 800-luvulla, sen syntyyn Iiittyi 
vahva tarkoitushakuisuus. Kalevala-
ecpos saj symbolisoida heräävää kan-
sallismielisyyttä, Suomen kansan hen-
kistä kapasjteettia ja valtion muodos-
tumista. Ej ku itenkaan ollut selvää, että 
kansan orna kirjallisuus, kansanrunous, 
kuului alkuperäisessä muodossaan kan-
sakunnan tulevaisuuden kannalta tär-
keään traditioon. Kanteletar (1840), 
joka on lähempänä kansan alkuperäistä 
runoutta kuin Kalevala (1849), jäi 
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paljossa syrjään kansallisesta keskus-
telusta. Tähän vaikutti osaltaan myös 
Kantelettaren mieltäminen feminjini- 
seksi teokseksi 	tcos koostuu valta- 
osaltaan naisten runoudesta. 

Lönnrot itse piti kansanrunojen 
Iuonnollisuutta, teeskentelemättömyyt-
tä ja yksinkertaisuutta etuna kuten hän 
mainitsec Kanrelertaren alkulausees-
sa. Lönnrot suhtautui liberaalisti ru-
nojen aiheisiin: somuus ja kauneus eli 
runon esteettiset arvoteivät esirnerkiksi 
olleet sidoksissa aihepiiriin. "Alahaiset 
ainect" eli arkipäiväiset teemat ejvät 
siis Lönnrotin mukaan voincet alentaa 
kansanrunouden arvoa. 

August Ahlqvistin mukaan taas 
kirjallisuuden estetjjkka liittyi esimer-
kiksi kielellislin seikkoihinja suomalai-
suuteen. Ruotsalaisia lainoja ja raken-
teita Ahlqvist piti esteettisesti tuomit-
tavjna. Ej ole ihme, että Ahlqvistiin on 
usein vjjtattu ruotsinsuomalaisessa 
debatissa. 

Siirtolaiskirjallisuuden 
alkuvaiheita 
Viime vuosisadalta peräisin olevat 
esimerkit osojttavat, että kirjallisuuden 
norm ittaminen tai ohjaaminen kuvas-
taa usein krjjtjkon tal kirjailijan käsitys-
tä kirjallisuuden tchtävästä sekä erj 



kirjallisten lajien arvosta. Estetiikan 
politisoiminen - tai politiikan este-
tisoiminen ej kuitenkaaan ole ilmiö, 
joka on näkynyt vain fennomaanien 
ohjelmassa. 

Liekin ensimmäisessä numerossa 
(1 / 1976) esiteltiin kulttuurikeskustelu, 
jossa mm. Osmo Hormia pohti sitä, 
millaiseksi ruotsinsuomalaisen kirjal-
lisuuden tuli muovautua tulevaisuu-
dessa: tuljsjko sen liittyä kansall isen 
kirjallisuuden vai työväenkirjallisuu-
den perinteisiin. Myös Hormian pu-
heenvuorossa näkyy jako kahteen kir-
jallisuuden lajiin, jotka eroavat toisis-
taan sekäesteettisiltäominaisuuksiltaan 
että käyttö- ja symboliarvoiltaan. 

Ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden 
alkuvaiheessa toivottiin ensisijaisesti 
edustavia siirtolaiskuvauksia. 1970-ja 
80-luvun krntikot kiinnittivätkin posi-
tiivista huomiota ruotsinsuomalaiseen 
kirjallisuuteen juuri siirtolaisteemojen 
tähden. Samalla toivottiin sen kehit-
tyvän muodollisesti ja esteettisesti. 

Taide, viihde ja totuus 
Jyri Vuorinen on teoksessaan Esteet-
tinen taidemääritelmä pohtinut mm. 
taiteen ja viihteen eroja. Vuorisen mu-
kaan esteettinen arvo ej edellytä viih-
dyttävyyttä. Esimerkkinä hän mainit-
see Volter Kilven teoksen Alastalon 
salissa, jonka originelli syntaksi ja 
erikoinen kertomistekniikka muodos-
tavat korkean kynnyksen monelle 
lukijalle. Alastalon salissa -teoksen 
luettavuus ej toisin sanoen ole itses- 
täänselvyys 	kuten ej ole harras- 
telijakirjallisuudenkaan. Kilven ro-
maanin on katsottu taiteell isilta ansiojl-
taan kuuluvan suomalaisen kirjalli-
suuden val ioihin. Tarkojtuksenj ej ole 
väittää, että ruotsinsuomalaista kirjal-
lisuutta olisi arvioitava samojn kri- 

teerein tai samassa sarjassa kuin Kil-
ven romaania. Esimerkki valaisee 
kuitenkin sitä, että nk. taide- ja harras-
tel ijakirjall isuuden erot eivät ole yksi-
ojkoisesti määriteltävissä. 

Yrjö Him on nähnyt esteettisinä 
ominaisuuksjna mm. totuudenrakkau-
den, ilmaisukeinojen hallinnan, rehel-
lisyyden ja vilpittömyyden eikä hänen 
mukaansa"taiteenjamoraalin alueiden 
välistä eroa vojda koskaan ankarasti 
ylläpitää muutoin kuin teoreettisessa 
abstraktiossa." 

Hirnin luonnehdintaa mod ifiojden 
voj ajatalla, ettäesteettisesti arvokkaak-
si omjnaisuudeksi voi myös joissain ta-
pauksissa katsoa pyrkimyksen autent-
tiseen kuvaukseen, jossa kirjoittaja il-
maisee itseään "sydämensä kyllyydel-
ta", kuten Lönnrot sanoo Kantelettaren 
alkulauseessa. Minulle oh esteettinen 
elämys lukea Reijo Sirviön rapor-
tinomaisesta, arkiproosamuotoisesta 
teoksesta Ej maa eikä taivas kuvaus 
Pohjois-Ruotsin kaivostyöläisten ta-
vasta käyttää ruotsin ja suomen kieltä 
en tilanteissa: "Käyttökieleen liittyi 
myös se merkillinen piirre, että niin 
pian kuin bussj tai hissi oli noussut 
maan päälle, kaivosvaatetus riisuttu, 
suihkussa oli käyty ja puhtaat vaatteet 
puettu ylle, vaihtui kielikin suomesta 
ruotsiksi. 

Sirviön kuvaus avasi minulle etab-
loituneiden, kirjallisessa kentässä ar-
vostettujen kirjailijoiden kuten Tuija 
Nieminen-Kristoferssonin, Nina KaI-
tialan ja Antti Jalavan tekstejä uudesta 
näkökulmasta. Näiden kirjailijoiden 
ruotsinkieliseen tekstiin hienovarai-
sesti soluttamat suomen- ja muunkieli-
set sitaattilainat näyttäytyivät nyt toi-
sessa valossa. Suomen kielen käytön 
kuvaus Sirviön sitaatissa saa metafori-
sia ulottuvuuksia: suomi on ikäänkuin 
maanalainen, valonarka kiehi, josta on 
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miltei symbolisesti puhdistauduttava 
kun palataan yhteiskuntaan. 

Suomeksi vai ruotsiksi? 
Viime vuosina on useissakin yhteyk-
sissä korostettu siirtolaiskirjallisuuden 
mahdollisuuksia vaikuttaa maan val-
takielellä kirjoitettuun kirjallisuuteen 
uudistavasti. Ruotsinsuomalaisessa 
kirjallisuudessa voisi olla Bengt Pac-
kalénin ja Maijaliisa Jokisen mukaan 
(Sisu-TV 28.9.1996) ainesta saman-
laiseen, marginaalista ponnistavaan 
voimannäytteeseen ja yhteiskunnan 
tarkkanäköiseen havainnointiin kuin 
Englannissa kirjoittavalla HanifKureis-
hilla tai Ranskassa toimivilla Milan 
Kunderalla ja Julia Kristevalla. 

Keskusteltaessa ruotsinsuomalai-
sesta kirjallisuudesta on käytetty esi-
merkiksi Antti Jalavan tuotantoa. Hie-
man paradoksaaliltatuntuu, että samaan 
aikaan kun suomen kielen virallinen 
asema on parantunut, aletaan suoma-
laisperäiset kirjail ijat nähdä rikkaute-
na ruorsinkieliselle kirjallisuudelle. 

Kirjoittajat sen enempää kuin 
kriitikotkaan eivt suoraan ota kantaa 
siihcn, millä kielellä ruotsinsuomalais-
ta kirjallisuutta tulisi kirjoittaa. Lu-
kemieni kilpailukutsujen joukosta 
löysin vain yhden, jossa mainittiin, että 
lähetettyjen tekstien mli olla suomeksi 
kirjoitettuja. Kilpailujen järjestäjien 
toiveet ruotsinsuomalaisen kirjallisuu-
den kehityksestäovat muuttuneet. Finn-
Kirjan vuonna 1995 järjestämän no-
vellikilpailun kilpailukutsussa anne-
taan tarkka kuvaus kilpailutöistä. Sur-
tolaisuuteen sen enempää kuin koti-
maahankaan liittyviä aiheita ej enää 
koeta ajankohtaisiksi: "Aihe on vapaa, 
muttaeikös se ole niin, että näitä ugrisiir-
tolaisten sydänriepuja on jo lällytelty 
lakähtymiseen asti?" (Ruotsinsuoma- 

laisten kirjoittajien yhdistys, Jäsen-
tiedote 1 / 1996). Paula Ehrnebo ja Matti 
J. Korhonen painottivat jo vuonna 1993, 
että ruotsinsuomalaiset ovat jättäneet 
siirtolaisidentiteetin. 

Nina Kaltialaa on ruotsalaisessa 
lehdistössä markkinoitu erityisesti 
siirtolaiskirjailijana. Etnistä taustaa ej 
sen sijaan mielellään spesifioida: on 
neutraalimpaa 	ehkä norminmukai- 
sempaa 	olla siirtolaiskirjailija kuin 
leimautuajonkin etnisen ryhmän edus-
tajaksi. Etnisten piirteiden säilyttämisen 
on joissain yhteyksissä katsottu mm. 
lisäävän eriarvoisuutta. Esimerkiksi 
antropologi Kajsa Ekholm Friedman 
on nähnyt negatiivisena ruotsalaisen 
yhteiskunnan taipumuksen "tukea mo-
ninaisuutta ja näin ollen [etnisiä] kon-
flikteja". Ruotsiksi kirjoittava siirto-
laiskirjailija saattaa monessakin mie-
lessä vastata niitä odotuksia, joita 
siirtolaiskulttuureihinja myös ruotsin-
suomalaiseen kirjallisuuteen kohdis-
tetaan. 

Ruotsinsuomalainen 
underground? 
Ruotsinsuomalaisessa kirjallisuudes-
sa on myös teoksia, jotka voi ainakin 
pinnallisesti liittää undergroundkirjal-
lisuuteen. Tämän kirjallisuuden lajin 
katsotaan lähteneen Amerikasta 1960-
luvulla, mutta edelläkävijöinä voi näh-
dä Euroopan aiemmat modernistiset 
suuntaukset. Undergroundkirjalli-
suudelle on ominaista, että yleisiä nor-
meja ej noudateta eikä käyttäydytä 
normien mukaan. Eräs tällaisen vaih-
toehtokulttuurin tunnetuimpia mani-
festaatioita on Marcel Duchampin par-
rakas Mona Lisa, jonka taiteilija asetti 
näytteille 1919. Mona Lisan käyttä-
minen dadaistisen sabotaasin aseena ci 
ollut sattuma: Duchamp hyödynsi 
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taulun mainettaja suurta mainosarvoa 
(Qvarnström 1973). 

Tietoisesti perinteisen taideinsti-
tuution ulkopuolelle asettuu myös mot-
sinsuomalainen kirjailija-kustantaja 
Klaus Viking esitellessään oman esteet-
tisen asteikkonsa ruotsinsuomalaisen 
kirjallisuuden arvioimiseen. Vikingin 
mukaan merkittävimpiä ruotsinsuo-
malaisia kirjailijoita civät ole esteet-
tisesti hiotuimpien teosten Iuojat vaan 
ne, jotka ovat tuottaneet eniten sivu-
määräisesti: "Sanomattakin selvää että 
esim. 4 romaania julkaissut kirjailija 
on painoarvoltaa [sic.] verrattomasti 
merkittävämpi kuin esim. 6 hyvin ohut-
ta runovihkoa julkaissut." Näin kirjai-
lijoita voi asetella paremmuusjärjes-
tykseen yksinkertaisen ynnälaskun 
mukaisesti. Arja Uusitalolta onVikingin 
mukaan ilmestynyt "5 runokokoel-
maa + 1 novellikokoelma = 6 teosta", 
Erkki Vittaniemeltä "4 runokokoelmaa 
± 2 tarinavihkosta 6 teosta" jne. 

Normien rikkominen vaatii kuiten-
kin enemmän kuin niiden noudat-
taminen. Yrjö Hirn on todennut poik-
keavista esteettisistä sel itysmalleista, 
että ne voivat joutua huonoon valoon, 
ios ne eroavat jyrkästi kaikista aikai-
semmin esitetyistä selityksistä. Vi-
kingin hahmottelema ynnälaskuun pe-
rustuva estetiikka antaakin aihetta 
päätellä, että kysymys on perinteisten 
kirjallisten normien ironisoimisesta, ej 
niiden poissulkemisesta. 

Vikingin teoksissa on myös vihjeitä 
siitä, että hän asettaa tuotantonsa 
suomalaisen kirjallisuuden jatkumolle 
perinteitä kunnioittamatta, ilkamoiva 
hymy suupielessä. Teoksensa Diana ja 
hormon imiehetkannessa hän ilmoittaa, 
että teos on "Ilmoitettu Finlandia-
kilpailuun". Finlandia-palkinto on Suo-
men Kirjasäätiön jakama kirjallisuus-
palkinto merkittävästä kotimaisesta  

teokscsta: kysymyksessäei ole kilpailu, 
johon ilmoitetaan kirjoja. 

Myös Erkki Lappalainen on ky-
seenalaistanut perinteisen kirjallisen 
estetiikan. Lappalainen on kokeillut 
uusia ilmaisumuotoja performanssis-
saan, jonka aikana runoilija ej lausunut 
sanoja vaan äänteitä(Pynnönen 1991). 
Esitykseen kuului mm. noin sadan sivun 
mittaisen i-kirjaimen resitoiminen. 
Tämäntyyppiset esitykset tulivat tun-
netuiksijo vuosisadan alussadadaistien 
ja surrealistien parissa. Kieltä ej nähty 
ainoana ilmaisuvälineenä eikä sen 
avullakatsottuvoitavan ilmaistakaikkia 
kokemuksia; etsittiin uutta, käsittämä-
töntäkieltä,jokaolisi yhteydessäminän 
syvimpien kerrosten kanssa. 

Suomalaisen 
kirjallisuuden kylkiluu? 
Ruotsinsuomalaista kirjallisuutta voi 
myös verrata naiskirjallisuuteen, joka 
on kauan ollut marginaalinen tutki-
muskohde kirjallisessa instituutiossa. 
Kirjallisuutta naisnäkökulmasta tut-
kinut Maria-Liisa Nevala on korosta-
nut, että poikkeaminen vallitsevista 
kirjallisuuden normeista katsottiin jo-
ko huonon maun osoitukseksi tai ky-
kenemättömyydeksi antaa ilmiölle kir-
jallinen muoto. Ej liene sattuma, että 
siirtolaiskirjallisuuksien valtalaji on 
Iyriikka, joka on myös nähty erityisesti 
naiskirjailijoiden lajina. Lyriikan muut-
tumista naisten lajiksi on selitetty sekä 
naisten heikoilla käytännön mahdol-
lisuuksilla luomistyöhön että lyriikan 
aseman heikkenemisellä kirjallisena 
lajina. 

Kuten muutamat naiskirjail ijat, esi-
merkiksiEevaJoenpelto, ovatkieltäneet 
olevansa erityisesti naiskirjailijoita ovat 
myös ruotsinsuomalaiset kirjailijat 
saattaneet kieltää olevansa erityisesti 
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ruotsinsuomalaisia kirjailijoita (Grön-
dahl 1996). Kirjailijaon ilmaissutkuu-
luvansa normina pidettyyn ryhmään 
(suomcnsuomalainen tai riikinruotsa-
lainen kirjailija) tai määritellyt olevansa 
vain kirjailija. Kukapa haluaa olJa 
vähemmistökirjailija siinä vaiheessa, 
kun on saanut jalansijaa enemmistö-
kulttuurissa? 

Naiskirjallisuuden tutkimuksessa on  

korostettu sellaisen estetiikan tarpeel-
lisuutta, joka ottaisi huornioon kirjoi-
tustyön ulkoiset ehdot (Huhtala 1988). 
Samansuuntaisia toivomuksia ovat 
ruotsinsuomalaisetkirjailijat esittäneet: 
on esim. puhuttu oman kriitikkopal-
velun perustamisesta, jotta saataisiin 
kritiikkiä joka paremmin ymmärtäisi 
ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden läh-
tökohdat. 
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Anneli Räikkälän opissa 
Liisa Oittinen 

Fil, kand. Liisa Oittinen toimii Tukholman yliopistossa 
Tuikki-ja käanti4jäinstituutin opinto-ohjaajana. Hän 
harrastaa aktiivisesti kirjoittamista ja kirjeisiinsä hän 
liittää mielellään jonkin runoistaan. 

Mikä jälleennäkemisen riemu! Olen 
kuunnellut Anneli Räikkälää useita 
vuosia ja tapaaminen on aina miel-
Iyttävä, antoisa, opettava, ajatuksia 
herättävä. Kielilautakunnan viimeker-
taisessa kielenhuoltoseminaarissa 
Annelin aiheina olivat mm. uudissanat 
sekä kieli ja tyyli. 

Kieli on meille kaikille niin oleel-
linen ja keskeinen kommunikaatio-
muoto. Anneli totesi esitelmässään: 
"Aidinkieli on ihmisen ajattelun ja 
henkisen kasvun edellytys." Silloin kun 
kieli toimii normaalisti, siihen ej vält-
tämättä kiinnitetä kovinkaan suurta 
huomiota. Mutta ios kieli ej toimi tai 
jos se on todella Ioistavaa, reaktiot voivat 
olla melkoiset. S iksi on hyödyllistä ajna 
säännöllisin väliajoin konkreettisesti 
tunnustella kielen olemusta. 

Anneli otti esitelmänsä alussa esille 
yksiryiskielen, lähikielen, ja julkisuu-
den kielen, etäkielen, väliset erot ja 
käyttöalueet, puhekielen ja yleiskielen 
ominaisuudet. Annelin mukaan puhe-
kieli on tunteen kieli, se haaroo moneen 
suuntaan, vanhenee nopeasti, siihen on 
vajkea samaistua. Yleiskielen virkera-
kenne on yksinkertainen, se ej käytä 
erikoistermejä, se on muotoasultaan 
kirjakielen normien mukainen, se vaatii, 
että puhujat sitoutuvat siihen. Annelin 
kielikaaviossa oli oma, erityinen paik-
kansa perheen kielellä, tuotannon ja 
kaupan kielellä, kulttuurin kielellä, 
politiikan kielellä ja valtion kielellä. 

Suomessa käyttöön tulleet uudct  

sanat ovat ruotsinsuomalaiselle kielen-
käyttäjähle osjttain helposti tunnistet-
tavissa, osittain kovinkin vieraan oloi-
sia; uudissanat sekä ihastuttavat ja 
hämmästyttävät että ainakin aktiivia 
kielenkäyttäjää kiehtovat. Anneli ker-
toj uudissanojen syntytavoista ja siten 
opimme, että voit sairastua elintapasai-
rauteen, sinuhla voi ohla ahmimishäiriö 
(bulimia) tai ahdistusneuroosi, voit 
saada Iääkkeeksi antidepressiivejä, 
sinut voidaan nukuttaa täsmäuneen, 
lautamiesjärki on arkiajattelua, Suo-
messa on 20 kansallismaisemna, kun 
heinää ej enää panna seipäälle, näkee 
heinäpellolla valkoisia rulhia, pyörö-
paaleja, voit ottaa työstä vuorotteluva-
paata, voit karnevalisoida asioita, voit 
hötkyil/ä, patsastella,jeesustella, tum-
peloida, voit torppaantua, voit tuntea 
toiseutta, vuosi 2000 tuo tullessaan tie-
tokoneiden tuomionollat, voit käyttää 
juustohöylä-periaatetta, voit joutua 
köyhyysloukkuun tai kannustin-
/oukkuun, voit käydä pätkälyössä, voit 
kuulua pullamössösukupolveen, juoda 
keppanaa, ohla tautinen tyyppi, voit 
myÖs käyttää after sun -voidetta ja 
harrastaa homeshoppingia, voit jär-
jestää reivit (teknobileet), voit harrastaa 
satanismia, elämä voi olla hektistä, voit 
valmistua tradenomiksi (ammattikor-
keakoulun käynyt merkonomi), arte-
notniksi tai artesaaniksi, kun puhut 
multimediasta, puhu mieluummin mo-
niviestimistä. 

Sana haluaa yleensä ympärilleen 
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perheen, mutta voi joskus yksinkin 
kertoa ihastuttavanlvihastuttavan ta-
rinan. Sanaa on syytä kunnioittaa, sen 
mahti on melkoinen. 

Annelin toisena aiheena oh kieli ja 
tyyli. "Rem tene verba sequentur", on 
Cato todennut, ja tämä pidä kiinni 
asiasta, niin sanat tulevatperässä voisi 
vaikka määritehlä asiatyyliä. Goethen 
sanotaan todenneen sisarelleen: "Koska 
minulla ej ole ajkaa kirjoittaa sinuhle 
lyhyttä kirjettä, saat tyytyä pitkään." 
Voltaire puolestaan kuuluu todenneen, 
ettäpitkästyttämisen salaisuus on sijnä, 
että sanoo ainakaiken. Kun itse kirjoitan 
runoja ja pelkistettyä tekstiä, olen 
tietysti itse sitä mieltä, että Goethe ja 
Voltaire ovat oikeassa. Tyylistä voi 
luonnollisesti olla montaa mieltä, ja 
hyvästä tyylistä on heippo nauttia. 

Anneli antoi meille ylioppilastut-
kintolautakunnan arvosteluohjeet: 
"Tyyli on ansiokasta, hallittua ja yh-
teinäistä. Se voi myös ollamyönteisehlä 
tavahla yllättävä. Kieli on persoonallista 
ja vivahteikasta ja osoittaa terävää 
havainnointikykyä. Kuvakiehi on on-
nistunutta, ci khiseistä. Vaikuttava kieli 
voi ollarikastajamonikerroksistamutta 
myös yksinkertaista ja korutonta. 
Lause-ja virkerakenteet ovat sujuviaja 
virheettömiä. Kokonaisuus on vir-
heetön, mahdohliset oikeinkirjoitusrik-
keet ovat satunnaisia lipsahduksia." 
Tähän pitäisi tietysti jokaisen kirjoit-
tajan pyrkiä, tulokset vain ovat vali-
tettavan usein hiian kaukana tavoitteista. 

Anneli puhui asiatyylistäja abstrak-
tityylistä, tekstin joutokäynnistä ja 
symmetniasta, sanojen tyyhiarvosta, 
kuluneista fraaseista, paperityyhistä,  

sanojen merkityksestä ja kiel ikuv ista. 
Esimerkkilauseessa "Aika ei tunne 

armoa, ja pilkaten mitättömyyttäni se 
rynnii eteenpäin" on kysymys tyyhi-
arvosta. Pitkällä tähtäimellä, vuosien 
saatossa, laajemmassa mittakaavassa 
ovat aivan hiian kuluneita fraaseja. Pa-
penityyliä on esim. seuraavantyyppis-
ten sanojen hiiallinen käyttö: kohda/la, 
henkilökohtaisesti, sektori, omaava, 
siunailla. Sanan merkitystä on syytä 
tarkkailla: "Useimmat hinnut pesiyly-
vät puissa, ja kun puut kaadetaan, lm-
tujen täytyy muuttaa pois." Kiehikuvat 
voivat olla ontuvia, häiritseviä, myös 
osuvia, hyviä. "Aamuisin opetushuone 
on kuin muurahaispesä." Paavo Haa-
vikko on sanonut: "Tosi herkut ovat 
raakoja: osten, lohi ja valta." 

Asiatyyhin pitäisi olla selkeää, tu-
vistä ja havainnollista; ehjä on heip-
polukuista, todellinen tyylitaituni tekee 
mitä haluaa. Mika Waltani on toden-
nut: "On Iuettavamahdohlisimman pal-
jon, jotta oma tyylikin kehittyisi." 

Kielenhuoltoseminaani tarjosi pal-
jon muutakin mukavaa, esim. Raija 
Seppälän ja Marja Kukkaniemen hih-
hittömän hauskan katkelman Lahden 
Runomaratonin ohjehmistosta. 

Herkullinen hetki 
käy kylässä varkain 
lähestyy huomaamatta 
koskettaa varoen 
kestää juuri niin kauan 

että tietää 
sen olheen 
juuri herkulhisen hetken. 

[Liisa] 

Kiitos yhdestä herkuhhisesta hetkestä! 
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Pieni mann kielen esittely 
André Hesselbäck 

Fil, kand. André Hesselbäck toimii (Ipsalan yliopiston 
suomalais-ugrilaisten kielten laitoksessaja tutkii mann kieltä 
ja sen suhtejta turkinsukuisiin kieliin tataariin ja tuvassiin. 

Suomenläntisimmätsukukieletunkari, 
saame ja viro ovat tuttuja useimmille 
suomen kielestä kiinnostuneille. Vä-
hemmän tunnettuja ovat eri puolilla 
Venäjää puhuttavat vähemmistökielet. 
Yksi niistä on mann kieli, jota aikai-
semmin kutsuttiin teremissiksi ja jota 
mordvan ohella pidetään suomalais-
ugnilaisten kielten volgansuomalaiseen 
ryhmaän kuuluvana. Mordvanjamanin 
väliset yhtäläisyydet eivät kuitenkaan 
ole kovin suuria, eikä näitä kieliä ny-
kyään pidetäkään erityisen Iäheisinä 
sukukielinä. Mann ja suomen suku-
laisuus on myös aika etäistä, eikä sitä 
oikeastaan huomaa muusta kuin melko 
pienestä määrästä yhteisiä sanoja ku-
ten kit 'käsi',jal 'jalka' japu 'puu'. 

Maria puhutaan nykyään pääasias-
sa Venäjän Eurooppaan kuuluvassa 
osassa Volgan keskijuoksua ympäröi-
villä alueilla. Mareja on noin 620 000 
ja 80 % heistä puhuu maria äidinkie-
lenään, loput puhuvat venäjää. Marien 
ydinalue on Mari-Elin autoriominen 
tasavalta,joka sijaitsee Volgan sivujoen 
Vetlugan ja Kama-joen sivujoen Vjat-
kan välisellä alueella. Sikäläisiä rna-
reja on runsaat 300 000. Omassa, nom 
Taalainmaan kokoisessa tasavallas-
saan marit ovat vähemmistönä. Heidän 
osuutensa väestöstä on 40 %, kun taas 
venäläisiä, tasavallan suurinta väestö-
ryhmää, on 47 %. Loput mareista asu-
yat tasavaltaa ympäröivillä alueilla ja 
tämän lisäksi elää 100 000 maria ens-
tyksissä Baskortostanissa, jonne hei-
dän esivanhempansa pakenivat 1700- 

luvulla uskonvainojen tähden. 
Mareja pidetään tavallisesti oman 

alueensa alkuperäiskansana. He olivat 
aikaisemmin metsästäjiä ja kalastajia, 
mutta myös mehiläishoito on penin-
teisesti ollut heille tärkeä elinkeino. 
Marit ja mordvalaiset säilyttivät kauan 
vanhanpakanallisen uskontonsajaheitä 
kutsutaankin Euroopan viimeisiksi 
pakanoiksi. Marien kulttuuni, ja ehkä 
vieläkin suuremmassa määrin heidän 
kielensä, on saanutrunsaasti vaikutteita 
muilta kansoilta. Sana mori on luulta-
vasti iranilainen lainasana ja tarkoittaa 
ihmistä. 700-luvulla j.Kr. marien esi-
isät joutuivat kosketuksiin volganbul-
gaarien kanssa. Näistä tuli pitkäksi 
ajaksi alueen hallitseva kulttuuritekijä, 
ja heidän jälkeläisensä tuvassit ovat 
vielä nykyäänkin marien Iähimpiä ete-
Iäisiä naapureita. He puhuvat turkin-
sukuista kieltä, joka on vaikuttanut 
suuresti mann kieleen. Tuvassilaisia 
lainasanoja marissa on lähes 500 ja 
tuvassi on vaikuttanut myös mann 
äännejänjestelmään ja lauserakentee-
seen. 

1 200-luvun keskivaiheilla mongo-
lit ja heidän liittolaisensa ns. Kultai-
sessa laumassa valloittivat Volgan kes-
kijuoksua ympäröivät alueet. Tähän 
liittoon kuuluivat myös tataanit. He 
puhuivat turkinsukuista kieltä, joka se-
kin on jättänyt selvät jälkensä mann 
kieleen. Tataanit perustivat alueellc 
mahtavan valtakunnan, ns. Kazanin 
kanaatin, joka vastusti pitkään ja 
tuloksekkaasti venäläisten kasvavaa 
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valtaa. Koska näiden kahden vallan 
välistä taistelua käytiin suureksi osaksi 
marien ja muitten kansojen alueella, 
monet läntiset ryhmät joutuivat aikai-
sessa vaiheessa venäjän kielen ja ve-
näläisen kulttuurin vaikutuksen alai-
siksi. Se näkyy selvästi vielä nykyään-
kin, sillä mareilla on kaksi kirjakieltä. 
Toinen niistä on läntinen vuorimari, 
joka on huomattavan tuvassi1aistu-
nutta ja venäläistynyttä, ja toinen on 
idässä puhuttava niittymari, joka on 
saanut enemmän vaikutteita tataarin 
kielestä. Näiden kahden kielivariantin 
välisiä eroja on pidetty niin suurina, 
että on katsottu tarpeelliseksi luoda 
kaksi en kirjakieltä. Eroja Iöytyy kai-
kilta kielen tasoilta, eivätkä vuonmarit 
janiittymaritvoi vaikeuksittakommuni-
koida keskenään. Vuorimarit ovat 
nykyään vähemmistönä vähemmistön 
joukossa, ja he käyvät epätasaista tais-
telua sekä niittymareja että venäläisiä 
vastaanpuolustaessaan omaakielellistä 
ja kulituunsta ominaislaatuaan. 

Vuonna 1552 venäläiset joukot val-
loittivat Kazanin ja siitä alkoi venäläis-
ten valta alueella. Sillä on aikojen ku-
luessa ollut monta muotoa. Venäläisiä 
talonpoikia on muuttanut marien 
alueille, väestöä on pakotettu kristinus-
koonja on tehty suurisuuntaisia sulaut-
tamisyrityksiä. Toisaalta mareilla on 
ollut laaja itsehallinto. Vaikka venäläis-
täminen on ehtinyt pitkälle varsinkin 
vuorimarien keskuudessa, marien on 
onnistunut säilyttääkielensäjakulttuu-
rinsa. Myönteistä on, että kokonaista  

80 % mareista puhuu yhä mann kieliä, 
vaikka monet merkit tuntuvatkin viit-
taavan kielen menetykseen. Marit ovat, 
kuten edellä mainittiin, vähemmistönä 
omassa tasavallassaan, ja he asuvat 
ennen kaikkea maaseudun kylissä. 
Pääkaupunkiin Joskar-Olaan muuttavat 
marit menettävätvnopeasti  kielensä ja 
kulttuurinsa, ja monet kaupungissa 
asuvat manlaislapset eivät puhu lain-
kaan maria. Venäjä on ollut ja on vie-
läkin hallitsevana kielenä kaikilla 
tasoilla, ja se on vaikuttanut suuresti 
esimerkiksi mann kielen poliittiseenja 
tekniseen termistöön. Toisaalta Neu-
vostoliiton hajoaminen on merkinnyt 
uuden manlaisen nationalismin alkua 
ja sen tulevaa suuntaa on Juan aikaista 
ryhtyä ennustamaan. Marien vanha, 
pakanallinen uskonto on kokenut re-
nessanssin tietyissä piireissä ja vanho-
ja manlaisia tapoja herätellään henkiin. 
Nykyään mann kielellä annetaan myös 
jonkin verran korkeakoulutasoista ope-
tusta (ainakin Joskar-Olan yliopiston 
kielitieteellisesså tiedekunnassa) ja 
myös venäläisiltä opiskelijoilta vaadi-
taan jonkinlaista mann taitoa. Joskar-
Olassa on kustantamo, joka julktisee 
kirjoja sekä vuori- että niittymariksi, 
sekä teatteri, joka esittää marinkielisiä 
näytelmiä. Tämä antaa aihetta toivoon, 
sillä vain marien oma aktiivinen toi-
minta voi mahdollistaa heidän kielensä 
ja kulttuurinsa säilymisen. 

Suoinentanut Leena Huss 
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LÄÄKETIETEEN ERIKOISALOJA 
Koonnut Margaretha Terner 

algologi algologia, kivunhoito 
allergologi allergologia, herkistymäoppi 
allmänmedicin yleislääketiede 
andrologi andrologia, miestentautioppi 
anestesiologi anestesiologia, nukutus- ja 

puudutusoppi 
bakteriologi bakteriologia, bakteerioppi 
cytologi sytologia, soluoppi 
dermatologi dermatologia, ihotautioppi 
endokrinologi endokrinologia, umpieritysoppi 
epidemiologi epidemiologia 
farmakologi farmakologia, lääkeaineoppi 
fysiologi fysiologia 
företagshälsovård työterveyshuolto 
gastroenterologi gastroenterologia, vatsatautioppi, 

mahasuolitautioppi 
genetik genetiikka, perinnöllisyystiede 
geriatrik geriatria, vanhustenhoito-oppi 
gerontologi gerontologia, vanhuustiede 
gynekologi gynekologia, naistentautioppi 
hematologi hematologia, veritautioppi 
hepatologi hepatologia, maksatautioppi 
histologi histologia, kudosoppi 
idrottsmedicin urheilulättketiede 
immunologi immunologia 
internmedicin sisätautioppi 
kardiologi kardiologia, sydäntautioppi 
kirurgi kirurgia 
laryngologi laryngologia, kurkkutautioppi 
mikrobiologi mikrobiologia 
miljömedicin ympäristölääketiede 
nefrologi nefrologia, munuaisoppi 
neonatologi neonatologia 
neurokirurgi neurokirurgia 
neurologi neurologia 
neuroradiologi neuroradiologia 
obstetrik obstetriikka, synnytysoppi 
odontologi odontologia, hammaslääketiede 
oftalmologi oftalmologia, silmätautioppi 
onkologi onkologia, kasvainoppi, 

kasvaintenhoito-oppi 
ortopedi ortopedia 
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otologi otologia, korvatautioppi, 
korvalääketiede 

otorinolaryngologi otorinolaryngologia, korva-, nenä- ja 
kurkkutautioppi 

parasitologi parasitologia 
patologi patologia, tautioppi 
pediatrik pediatria, lastentautioppi 
plastikkirurgi plastiikkakirurgia 
pneumonologi pneurnonologia, keuhko(sairaus)oppi 
psykiatri psykiatria, mielitautioppi 
psykologi psykologia, sielutiede 
psykopatologi psykopatologia 
radiologi radiologia 
reumatologi reumatologia, reumatautioppi 
rinologi rinologia, nentautioppi 
rättsmedicin oikeuslääketiede 
serologi serologia, seerumioppi 
sexologi seksologia, sukupuolioppi 
skolhälsovård kouluterveydenhuolto 
socialmedicin sosiaalilääketiede 
socialpsykiatri sosiaalipsykiatria 
socialpsykologi sosiaalipsykologia 
toxikologi toksikologia, myrkkyoppi 
traumatologi traumatologia, varnmaoppi 
urologi urologia, virtsaelintautioppi 
venereologi venerologia, sukupuolitautioppi 
virologi virologia, virusoppi 
yrkesmedicin työlääketiede 

algologia algologi 
allergologia allergologi 
andrologia andrologi 
anestesiologia anestesiologi 
bakteerioppi bakteriologi 
bakteriologia bakteriologi 
dermatologia dermatologi 
endokrinologia endokrinologi 
epidemiologia epiderniologi 
farmakologia farmakologi 
fysiologia fysiologi 
gastroenterologia gastroenterologi 
genetiikka genetik 
geriatria geriatrik 
gerontologia gerontologi 
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gynekologia gynekologi 
hammaslääketiede odontologi 
hematologia hematologi 
hepatologia hepatologi 
herkistymäoppi allergologi 
histologia histologi 
ihotautioppi dermatologi 
immunologia immunologi 
kardiologia kardiologi 
kasvainoppi onkologi 
kasvaintenhoito-oppi onkologi 
keuhko(sairaus)oppi pneumonologi 
kirurgia kirurgi 
kivunhoito smärtbehandling 
korvalääketiede otologi 
korva-, nenä- ja kurkkutautioppi otonnolaryngologi 
korvatautioppi otologi 
kouluterveydenhuolto skol hälsovård 
kudosoppi histologi 
kurkkutautioppi laryngologi 
laryngologia laryngologi 
lastentautioppi pediatrik 
lääkeaineoppi farmakologi 
maha-suolitautioppi gastroenterologi 
maksatautioppi hepatologi 
mielitautioppi psykiatri 
miestentautioppi andrologi 
mikrobiologia mikrobiologi 
munuaisoppi nefrologi 
myrkkyoppi toxikologi 
naistentautioppi gynekologi 
nefrologia nefrologi 
nenätautioppi rinologi 
neonatologia neonatologi 
neurokirurgia neurokirurgi 
neurologia neurologi 
neuroradiologia neuroradiologi 
nukutus- ja puudutusoppi anestesiologi 
obstetriikka obstetrik 
odontologia odontologi 
oftalmologia oftalmologi 
oikeuslääketiede rättsmedicin 
onkologia onkologi 
ortopedia ortopedi 
otologia otologi 
otonnolaryngologia otorinolaryngologi 
parasitologia parasitologi 
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patologia patologi 
pediatria pediatrik 
perinnöllisyystiede genetik 
plastiikkakirurgia plastikkirurgi 
pneumonologia pneumonologi 
psykiatria psykiatri 
psykologia psykologi 
psykopatologia psykopatologi 
radiologia radiologi 
reumatologia reumatologi 
reumatautioppi reumatologi 
rinologia rinologi 
seerumioppi serologi 
seksologia sexologi 
serologia serologi 
sielutiede psykologi 
silmätautioppi oftalmologi 
sisätautioppi internmedicin 
soluoppi cytologi 
sosiaalilääketiede socialmedicin 
sosiaalipsykiatria socialpsykiatri 
sosiaalipsykologia socialpsykologi 
sukupuolioppi sexologi 
sukupuolitautioppi venereologi 
sydäntautioppi kardiologi 
synnytysoppi obstetrik 
sytologia cytologi 
tautioppi patologi 
toksikologia toxikologi 
traumatologia traumatologi 
työlääketiede yrkesmedicin 
työterveyshuolto företagshälsovård 
umpieritysoppi endokrinologi 
urheilulääketiede idrottsmedicin 
urologia urologi 
vammaoppi traumatologi 
vanhustenhoito-oppi geriatrik 
vanhuustiede gerontologi 
vatsatautioppi gastroenterologi 
venereologia venerologi 
veritautioppi hematologi 
virologia virologi 
virusoppi virologi 
virtsaelintautioppi urologi 
yleislääketiede allmänmedicin 
ympäristölääketiede miljömedicin 
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asunnonsopeuttamisavustus ................................................. 4/1988s............ 19 
asuntoauto............................................................................ 3/1994 s............ 18 
auervaara; auervaaraaminen 	................................................ 1/ 1994 s. ... 14- 15 
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autotuki . 4/1988s 	.19 
avgångsbetyg ....................................................................... 1/1992 s.............. 4 
avställning ............................................................................ 4/1990s............ 35 
avustaja, avustajakorvaus ..................................................... 2/1994s . ........... 12 
bagagevagn .......................................................................... 2/1988 s............ 22 
barnomsorg .......................................................................... 2/1990 s............ 13 
basilli ................................................................................... 2/1994 s............ 14 
batterihoik ............................................................................ 2/1988 s............ 19 
bettskena .............................................................................. 3/1992 s............ 18 
bilstöd ................................................................................. 4/1988, s............ 19 
blancmangé .......................................................................... 3/1990 s............ 16 
bloddoping ........................................................................... 4/1988 s............ 21 
borreliainfektion, borrelios .................................................. 2/1993 s............ 20 
borrelioosi ............................................................................ 2/1993 s............ 20 
bostadsanpassningsbidrag .................................................... 4/1988 s............ 19 
bruttovikt ............................................................................. 4/1990 s............ 35 
bubbelpool 	........................................................................... 1/1994s............ 14 
bulimia, buliimikko .............................................................. 3/1992s............ 18 
burnout ................................................................................ 2/1991 	s............ 20 
campingbil ........................................................................... 4/1990 s............ 35 
chokladmousse 	.................................................................... 3/1990s............ 16 
CT (computed tomography) 	................................................ 2/1994s . ........... 14 
cykelöverfart 	........................................................................ 4/1990 s............ 35 
dagberäknad sjukpenning .................................................... 4/1988s............ 19 
Dermatologiaan liittyvää terminologiaa (sanasto).............. 2/1993 s............ 15 
diabetes; diabetespotilas, diabeetikko.................................. 2/1991 	s............ 20 
dimissionsbetyg 	................................................................... 1/1992 s.............. 4 
direktiivi ............................................................................... 2/1992s.......... 3,4 

3/1993 	s.............. 4 
doping, dopingmedel, dopingtest; dopad ............................. 4/1 988s............ 21 
duschkabin; duschkar; duschväggar .................................... 1/1994s............ 14 
dysmelia ............................................................................... 2/1991 	s............ 20 
ECM (erythema chronicum migrans) .................................. 2/1993 s............ 20 
Efta ...................................................................................... 2/1992 s.............. 4 
efterlevande .......................................................................... 4/1988s . ........... 19 

efterlevandeförmån, -livränta, -pension, -skydd, -stöd .. 4/1988 s............ 20 
EHTY (Euroopan huu- ja teräsyhtiö) .................................. 2/1992s.............. 4 
enhetsakten .......................................................................... 3/1993 	s.............. 5 

ennakonpidätys .................................................................... 1/1990 s............ 11 
epäilty .................................................................................. 1/1994 s........ 9, 10 
epäsuora laryngoskopia ....................................................... 2/1994s........... 14 
eräs-sanan käytröä koskeva suositus ................................... 4/1989s............ 16 
esitutkinta 	............................................................................ 1/1994 s........ 9, 10 
etabloitua ............................................................................. 2/1992 s.............. 4 
eufernismeista 	...................................................................... 2/1993 6 - 8  - 8 
Euro kielestä 	......................................................................... 2/1992 3 - 4  - 4 
Euratom ............................................................................... 2/1992 s.............. 4 
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Euroopan huu- ja teräsyhtiö, EHTY 2/1992 s 	.4 
Euroopan neuvosto 	.............................................................. 2/1992s.............. 4 
Euroopan talousyhteisö, ETY .............................................. 2/1992s.............. 4 
Euroopan yhteisöjen komissio ............................................. 2/1992s.............. 4 
Eurooppancuvosto ............................................................... 2/1992s.............. 4 
EU-termejä (sanasto) ........................................................... 4/1994s...... 9 - 20 
EY ....................................................................................... 2/1992s.............. 4 
EY-sanoja (artikkeli) ............................................................ 3/19933 s - 6 - 6 
extraljus 	.............................................................................. 4/1990 s............ 35 
fakseitse, 	faksitse 	................................................................. I/1994s............ 14 

korjaus ............ . ............................................................... 2/1994s. ........... 	15 
fallskärmsavtal ..................................................................... 1/1993 s............ 20 
familjeläkare 	........................................................................ 4/1993 s............ 11 
Farmakologian sanoja (sanasto) 	......................................... 4/1993s. ... 12 - 20 
finka ..................................................................................... 1/1994s........ 9,10 
finta ...................................................................................... 1/1988s............ 13 
fjärrijus 	................................................................................ 4/1990 s............ 35 
fjärrsamtal ............................................................................ 2/1994s............ 12 
frihetsberövande 	.................................................................. 1/1994 s........ 9, 10 
frilufsarna 	............................................................................ 2/1989s............ 19 
fromage ................................................................................ 3/1990s............ 15 
fåmansförctag 	...................................................................... 2/1988 s............ 19 
fästing .................................................................................. 2/1993 s............ 20 
förhör ................................................................................... 1/1994s........ 9,10 
förordning om behandlingen av häktade och 

anhållna m. 	fl . 	................................................................ 3/1994s . ........... 17 
församlingsord ..................................................................... 4/1989s............ 20 
förskottsinnehållning 	........................................................... 1/1990s. ........... 	11 
försvarare 	............................................................................. 1/1994s........ 9,10 
försäkran för sjukpenning, försäkran för tillfällig 

föräldrapenning .............................................................. 4/1988s............ 20 
Försäkringsöverdomstolen ................................................... 3/1 988s.............. 9 
förundersökning ................................................................... 1/1994s. ....... 9,10 
förvärvstillstånd ................................................................... 4/1988 s............ 21 
föräldradrivet el. föräldrakooperativt daghem ..................... 4/1989s............ 20 
Gatt ...................................................................................... 2/1992s.............. 4 
gelé ...................................................................................... 3/1990s............ 16 
Generaltullstyrelsen ............................................................. 3/1988s.............. 9 
genomgå en 	kurs .................................................................. l/1992s.............. 4 
ge 	vid 	handen ....................................................................... 4/1994s . ........... 21 
gigolo ................................................................................... l/1994s............ 14 
glaukooma ........................................................................... 2/1991 	s............ 20 
gonokokki ............................................................................ 2/1994s............ 14 
gren ...................................................................................... 2/1993s............ 13 
gripa; gripande; den gripne .................................................. 1/1994s........ 9, 10 
grovt 	rattfylleri ..................................................................... 3/1988 s . ............. 5 
grundbidrag .......................................................................... 4/1 988s............ 19 
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gående . 4/1990s 	.35 
gärningsman 	........................................................................ 1 /1994 s........9, 10 
haara .................................................................................... 2/1993 s............ 13 
Haavasanoja (sanasto) 	........................................................ 4/1989 s. ... 18 - 19 
habiliteringsnämnd 	.............................................................. 2/1990s............ 13 
handledsväska ...................................................................... 2/1988s............ 22 
hankinta-avustus 	.................................................................. 4/1988 s............ 19 
harhauttaa ............................................................................ 1/1988 s............ 13 
harmonisoida 	....................................................................... 2/1992 s.............. 4 
harmonisointi, harmonisoiminen ......................................... 3/1993s.............. 4 
harvainyritys, harvainomistusyhtiö ...................................... 2/1988s............. 19 
henkilökohtainen apu ........................................................... 2/1994s . ........... 12 
henkilökohtainen assistentti ................................................. 2/1994s . 	........... 12 
henkilöstöpolitiikka 	............................................................. 2/1988s............ 19 
henkilötunnus 	...................................................................... 3/1988 s.............. 5 
hilloke 	.................................................................................. 3/1990s............ 16 
hoitokunta(yhdistys) 	............................................................ 4/1989s............ 20 
homeparty ........................................................................... 2/1988s............ 19 
huolehdinta-alkuisia sanoja (artikkeli) ............................... 2/1990s. ... 13 - 14 
hurmuri ................................................................................ 1/1994s............ 15 
husbil ................................................................................... 4/1990 s............ 35 
husläkare 	.............................................................................. 4/1993s............ Il 
Hyljeluettelo (sanasto) ......................................................... 1/ 1992 s.... 19 - 24 
hyydyke ............................................................................... 3/1990s............ 16 
hyytelö ................................................................................. 3/1990s............ 16 
häkta; häktning, häktningsbeslut, -framställning, 

-förhandling, -yrkande; den häktade .............................. 1/1994s........91  10 
häkte 	.................................................................................... 1/1994s........9,10 
häntyri .................................................................................. 1/1994s............ 15 
Hääpäiviä (sanasto) ............................................................. 1/1995s............ 19 
högerregel ............................................................................ 4/1990s............ 35 
ilokaasu ................................................................................ 2/1991 	s............ 20 
individuellt upplagt program 	............................................... 2/1993 s............ 13 
individuellt val 	..................................................................... 2/1993s............ 14 
integraatio; integroida, integroitua....................................... 3/1 993 	s.............. 3 
intyg om sjukförsäkringstillhörighet i Sverige .................... 4/1 988s............ 20 
-is-loppuisista sanoista ........................................................ 2/1995s....16 - 20 
lsyystutkimustermejä (sanasto) ............................................ 3/1995s. ... 15 - 21 
Itsenäisten valtioiden yhteisö (IVY) .................................... 2/1994s . ........... 13 

jacuzzi .................................................................................. 1/1994s............ 14 
Jalkapallosanoja (sanasto) .................................................. 2/1992s......8 - 19 
jallata ................................................................................... 1/1988 	s............ 13 
joggisar ................................................................................ 1/1988s............ 13 
johtuen, riippuen, koskien.................................................... 3/1992 s. ... 10 - 11 
julkinen puolustaja ............................................................... 1/1994s......9 - 10 
jälkeen elävä; jälkeen elävän elinkorko, eläke, erityiselin- 

korko, etuus, tuki; jälkeen elävien eläkejärjestelmä ...... 4/1 988s......19, 20 
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järjestyssakko 	 . 411990s 	.36 
järnvägskorsning .................................................................. 4/1990 s............ 35 

jäädyke ..... ............................................................................ 3/1990s. ........... 16 
jääkiekon kielestä 	................................................................ 1/1992 	6 - 8  - 8 
kabinväska ........................................................................... 2/1988 s............ 22 
kahden genetiiviattribuutin yhteisen pääsanan luku ........... 3/1990s............ 15 
kaksoispisteestä 	................................................................... 2/1994 s.............. 7 
kalakukko ............................................................................ 3/1 988 s.............. 4 
Kaloja 	Fiskar (sanastorlumero) ......................................... 4/1992s...... 1 - 30 

Ruotsin maakuntakalat .................................................. s 2/19948 - 9 - 9 
kalenderdagsberäknad sjukpenning ..................................... 4/1988s............ 19 
kalenteripäiväperusteinen sairauspäiväraha ......................... 4/1988s............ 19 
kansallisuutta tarkoittavista nimityksistä ............................ s 3/19936 - 8 - 8 
kantatie ................................................................................ 4/1990s............ 35 
kantor, kantororganist .......................................................... 1/1991 	s.............. 8 

kapitel .................................................................................. l/1989s..........6,7 

kappale ................................................................................. 1/1989s.............. 7 
karaktärsämne ...................................................................... 2/1993 s............ 14 
Kasvisanasto (sanastonumero) ............................................ 4/1991 s...... 3 - 33 

Korjauksia ja lisäyksiä ................................................... 1/1992s............ 25 
kaukopuhelu ........................................................................ 2/1994s............ 13 
kehitysvammaishuolto ......................................................... 2/1990s........... 13 
keinoalkuinen lisääntyminen, keinoalkuiset 

lisääntymismenetelmät ................................................... 2/1991 	s............ 20 
keinosiemennys 	................................................................... 2/1991 	s............ 20 
kermahyytelö ....................................................................... 3/1990 s............ 16 
kevyt kuorma-auto ............................................................... 4/1990s............ 35 
kierrebakteerit ...................................................................... 2/1994 s............ 14 
kiinniottaminen; kiinni otettu .............................................. 1/1994s......9 - 10 
kiinteistönhankintalaina ....................................................... 4/1988s............ 21 
kiisseli .................................................................................. 3/1990 s............ 16 
kilometripaasi 	...................................................................... 1/1995 s............ 12 
Kipusanoja (sanasto) 	........................................................... 1/1992 s. ... 13 - 19 
kiusoitella vai kiusotella ...................................................... 1/1988s.............. 3 
Kiva on kiva sana (artikkeli) 	............................................... 2/1991 	3 - 6  - 6 
klockare ............................................................................... 1/1991 	s.............. 8 
koeputkihedelmöitys............................................................ 2/1991 	s............ 20 
kohta .................................................................................... 1/1989s..........6,7 
kokki .................................................................................... 2/1994s............ 14 
kolmen kohteen kävijät ........................................................ 2/1989s............ 19 
komi ..................................................................................... 3/1993s.............. 8 
kompott ................................................................................ 3/1990s . ........... 16 
kontrollbesiktning ................................................................ 4/1990 s............ 35 
konverterat personnummer .................................................. 2/1988s............ 19 
kooperativt daghem 	............................................................. 4/1989s............ 20 
korttelitupa ........................................................................... l/1988s. ........... 13 
Korvasanoja (sanasto) 	......................................................... 2/1992 s. ... 22 - 28 
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kotilääkan . 4/1993 s 	........... 11 
kouluhallitus 	 . 3/1988 s .5 
koululautakunta 	................................................................... 3/1988 s.............. 6 
koulutoimen johtokunta ....................................................... 3/1988s.......... 6, 9 
kouluylihallitus 	.................................................................... 3/1988 s.............. 6 
Koutokeino 	.......................................................................... 1/1991 	s............ 21 
kovanaistenmies .................................................................. 1 /1994s............15 
kreivi .................................................................................... 1/1994s............15 
kronärtskocksbotten, -hjärta ................................................ 3/1990s............15 
Kropp-loppuiset sanat (sanasto) .......................................... 2/1990s. ... 11 - 13 
kräm ..................................................................................... 3/1990s............ 16 
kulbakterie, kulformad bakterie ........................................... 2/1994s . ........... 14 
kultairien kädenpuristus ....................................................... 1/1993 s............ 20 
kungörelse med vissa bestämmelser rörande 

tillämpningen av lagen om beräkning av straiftid .......... 3/1994s. ........... 17 
kuntoutuslautakunta ............................................................. 2/1990s . ........... 13 
kuoriyhtiö 	............................................................................ 3/1994 s............18 
kuulustelu 	............................................................................ 1/1994 s........9, 10 
Kuwait ................................................................................. 3/1990 s............ 17 
kvalster ................................................................................. 2/1993 s............ 20 
kvartersgård 	......................................................................... 1/1988 s............ 13 
kärnämne ............................................................................. 2/1993 s............ 14 
käräjäoikeus 	......................................................................... 3/1995 s............21 
käydä pyhissä pirteissä ........................................................ 1/1995s............ 21 
käytäväpolitiikka 	................................................................. 3/1993 s............. 5 
körförbud 	............................................................................. 4/1990s 34-35 
körkortsåterkallelse .............................................................. 4/1990s............34 
körning utan körkort ............................................................ 4/1990s............ 35 
lag om behandlingen av häktade och anhållna m.fi . ............ 3/1994s............ 17 
lag om beräkning av strafftid m.m . ...................................... 3/1994s............ 17 
lag om kriminalvård i anstalt ............................................... 3/1994s............ 17 
lag om stöd och service till vissa funktionshindrade ........... 1/l994s. ........... 15 

korjaus ........................................................................... 2/1994s............ 14 
lagtrots . ................................................................................ 3/l994s. ........... 17 
laihuushäinö ........................................................................ 3/1992s............ 18 
lain uhmaaminen 	................................................................. 3/1994 s............ 18 
laittaa ................................................................................... 3/1992 s.............. 5 
laki eräille toimintarajoitteisille annettavasta tuesta 

japalvelusta 	................................................................... 1/1994 s............ 15 
laki kriminaalihuollosta laitoksessa ..................................... 3/1994s............ 17 
laki rangaistusajan ym. laskemisesta ................................... 3/1994s............ 17 
laki vangittujen ja pidätettyjen ym. kohtelusta .................... 3/1994s . ........... 17 
Landsorganisationen i Sverige (LO) .................................... 3/1995s............ 13 
landstinget ............................................................................ 3/1995s............ 14 
lar. md. (laryngoscopia indirecta) ........................................ 2/1994s . ........... 13 
laskuvarjosopimus 	............................................................... 1/1993 s............ 20 
latva-artisokan kukkapohjus ................................................ 3/1990s............ 15 
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latva-artisokan kukkapohjus 	 . 3/1990 s .15 
laukkukärryt ......................................................................... 2/1988s . 	........... 22 
lause ... ................................. ................................................. 1 /1 989 s ..............8 
Ienkkarit ............................................................................... 1/1988s ............13 
lentolaukku 	.......................................................................... 2/1988 s ............22 
lentäjänlaukku ...................................................................... 2/1988s ............22 
lievä rattijuopumus 	.............................................................. 3/1988s ..........5, 	8 
Liikennesanasto - Trafikordlista (sanastonumero) ............... 4/1 990s ...... 3 - 33 
Lintuluettelo (sanasto) 	......................................................... 2/1989s. ... 	Il 	- 19 
LO (Landsorganisationen i Sverige) .................................... 3/1995s ............13 
lobata; lobbismi, lobbailu, lobbaus; lobbari ........................ 3/1993 5 s - 6 - 6 
lokalttillägg ......................................................................... 2/1993 s ............14 
lopullisen käyttäjän todistus ................................................ 2/1988s ............19 
lukkari .................................................................................. 1/1991 s ..............8 
luku ...................................................................................... 1/1989s ..........6,7 
luukato ................................................................................. 2/1991 s ............20 
luunpehmennys .................................................................... 2/1991 s ............20 
läheishoito; läheishoitoraha ................................................. 4/1989s ............20 
lähipuhelu ............................................................................ 2/1994 s ............13 
Maakuntakalat (sanasto) 	..................................................... 2/19948 s - 9 - 9 
maakuntien ja läänien suomenkielisistä nimilyksistä .......... 2/1994 s ......9 - 	11 
maakäräjät ............................................................................ 3/1995s ............14 
majoitusliike ........................................................................ 4/1 990 s ............34 
Marjoja (sanasto) ................................................................. 3/1993s ......8 - 	12 
matkailuauto 	........................................................................ 3/1994 s ............18 
matkapuvusto ....................................................................... 2/1988s . 	........... 22 
Mattias -Mattiaksen ............................................................ 1/1988s . 	........... 12 
me mennään -ilmaisutyyppi ................................................. 1/1991 3 - 4  - 4 
meningokokki ............... ....................................................... 2/1994s . 	........... 14 
mennäpyhiin pirtteihin ........................................................ 1/1995s ............21 
mennä rinkelinvientiin ......................................................... 4/1994s ............21 
metsänkulkijat, metsänmönkijät, metsänsamoajat .............. 2/1989s ............19 
metsämörrikoulu .................................................................. 2/1989s ............19 
Me vallataan meidän koulu (artikkeli) ................................ 1/1991 3 - 4  - 4 
miesja nainen yhdyssanoissa ja sanonnoissa ..................... 3/19928 s - 9 - 9 
miesprostituoitu 	................................................................... 1/1994 s ............14 
miljöstation .......................................................................... 2/1988 s ............19 
ministerineuvosto ................................................................. 2/1992s ..............4 
misstänkt .............................................................................. l/1994s . 	....... 9,10 
moment ................................................................................ 1/1989 s ..........6, 	7 
moms ................................................................................... 1/1995s ............12 
mousse ................................................................................. 3/1 990 s ............16 
mustalainen .......................................................................... 3/1993 6 - 8  - 8 
muunnettu henkilönumero ................................................... 2/1988s ............19 

myshörna ............................................................................. 2/1988 s ............19 

määräys ................................................................................ 2/1992s .............4 
narkolepsia ........................................................................... 2/1991 s ............20 
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Nato . 2/1992s .4 
nicka .................................................................................... 1/1988 s ............13 
Niveliin liitlyvää terminologiaa (sanasto) ........................... 1/1991 s ...... 9 - 	18 
narsamtal .............................................................................. 2/1994 s ............ 13 
närståendepenning, närståendevård ..................................... 4/1989s ........... 20 
näyttämökirja ....................................................................... 1/1993 s ............20 
Oberoende staters samvälde (OSS) ..................................... 2/1994s ............13 
obevakat övergångsställe ..................................................... 4/1990s ............35 
offentlig försvarare 	.............................................................. 1/1994s ........9, 	10 
oikeudenkäymiskaari ........................................................... 1/1994s . 	....... 9,10 
oikomiskoje 	......................................................................... 3/1992 s ............18 
-o(i)tta-tyyppiser verbitja niidenjohdokset ........................ 1/1988s ..............3 
omalääkäri 	........................................................................... 4/1993s ............ Il 
ominaisaine .......................................................................... 2/1993 s ............14 
omsorg; omsorgschef, -direktör, -kontor, -nämnd, 

-område, 	-styrelse ........................................................... 2/1990s . 	........... 	13 
omställningspension 	............................................................ 4/1988s ............20 
ongelmajätteiden keruupaikka ............................................. 2/1988s ............19 
olonurkka ............................................................................. 2/1988s ............19 
olovlig 	körning 	.................................................................... 4/1990 s ............35 
opintoihin valmentava valtakunnallinen ohjelma ................ 2/1993 s ............13 
opinto-ohjelma..................................................................... 2/1993 s ............14 
opintosuunta 	........................................................................ 2/1993 s ............13 
ordningsbot 	.......................................................................... 4/1990 s ............36 
OSS (Oberoende staters samvälde) ..................................... 2/1994s . ........... 	13 
osteomalasia osteoporoosi ................................................... 2/1991 	s............ 20 
ottaa 	kiinni 	........................................................................... 1/1994s........ 9, 10 
paikallinen 	Iisä ..................................................................... 2/1993 s............ 15 
pakettiauto ........................................................................... 4/1990 s............ 35 
pakkonukahtelu.................................................................... 2/1991 	s............20 
Palkokasveista (sanasto) ...................................................... 2/1995s. ... 20 - 22 
pallobakteeri 	........................................................................ 2/1994s............14 
pallottelu .............................................................................. 1/1988 s............ 13 
Panna ej ole pannassa (artikkeli) ........................................ 3/1992s.............. 4 
paragraf ................................................................................ 1/1989s . ......... 6,7 
paristopönttö 	........................................................................ 2/1988s............19 
parfait ................................................................................... 3/1990s . ........... 16 
peipata .................................................................................. 1/1988s . ........... 	13 
per fax, per brev, per telefon ................................................ 1/1994s............ 14 

korjaus ............ ...................... .... ————— ... .................... . ... 2/1994s. ........... 	15 
permanentbeläggning 	.......................................................... 4/1990s . ........... 35 
personalförsörjning .............................................................. 2/1988s............ 19 
personbeteckning; personnummer ....................................... 3/1988s.............. 5 
perusavustus ......................................................................... 4/1988s............ 19 
pidättää; pidättäminen, pidättämispäätös; pidätetty ............ 1/1994s...... 9 - 10 
piiskaniskuvamma 	............................................................... 3/1994s . ........... 18 
pikasijainen .......................................................................... 2/1988 s............ 19 
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pikasijainen 	 . 2/1988 s. 19 
pilotväska ............................................................................. 2/1988s............ 22 
pirttimuru ............................................................................. 4/ 1 994 s............ 21 
pisksnärtskada ...................................................................... 3/1994s............ 18 
pistää ...... . ... ..... ...... . ... ——— ...... .............................................. 3/1 992 s.............. 7 
plankorsning 	........................................................................ 4/1990s............ 35 
playboy ................................................................................ l/1994s............ 14 
PN (Pohjoismaiden neuvosto) ............................................. 2/1 992s.............. 4 
pneumokokki 	....................................................................... 2/1994s............ 14 
poliisitoimenjohtokunta ...................................................... 3/1988 s . 	............. 9 
polisstyrelsen 	....................................................................... 3/1988 s.............. 9 
pomputtelu ........................................................................... l/1988s............ 13 
pop-upbok ........................................................................... l/1993s............ 20 
poreallas ............................................................................... l/1994s............ 14 
Possessiivisuffiksin poisjäträminen puhekielessä ................ 1 / 1991 3 - 4  - 4 
Potilas-ja vammaisjärjestöjäynz. (sanasto) ........................ 2/1991 s.... 11 - 14 
program ................................................................................ 2/1993 s............ 14 
prolaktiivin pääte (-itse-) ..................................................... 1 / 1994 s............ 1 4 
pudding ................................................................................ 3/1990s............ 16 
pukkaaminen ........................................................................ 1/1988 s............ 13 
pukki . .... ..... ... ............. ...... .................................................... l/1994s. ........... 15 
punkki 	.................................................................................. 2/1 993s............ 20 
punkkienkefaliitti ................................................................. 2/1993 s............ 20 
punkt .... .................................... ... .......................... ..... . ..... . ... l/1989s. ..... 6,7,8 
puolustaja ............................................................................. 1/1994s . ....... 9, 10 
purentakisko ........................................................................ 3/1992 s........... 18 
putka ............ .... ..... .... ... ..... ——— ...... ...................................... 1/1994s. ....... 9,10 
puutiainen ............................................................................ 2/1993 s............ 20 
puutiaisaivotulehdus, puutiaisenkefaliitti ............................ 2/1993s............ 20 
pykälä .................................................................................. 1/1989 s.......... 6, 7 
påfart .................................................................................... 4/1990s............ 35 
påbyggbar delkurs 	............................................................... 2/1993 s............ 14 
pääväylä, pääliikenneväylä .................................................. 4/1990s............ 34 
ramp ..................................................................................... 4/1990s............ 35 
rattfylleri 	.............................................................................. 3/1988s.......... 5,8 
rattijuopumus ....................................................................... 3/1988 s.......... 5, 8 

4/1990s. ........... 34 
rattonykterhet ....................................................................... 3/1988 s. ......... 5,8 
rattopoika ............................................................................. l/1994s. ... 14-15 
reflektor 	............................................................................... 4/1990s............ 35 
reflex .................................................................................... 4/1990s............ 35 
regionsamtal ......................................................................... 2/1 994s............ 13 
registreringsbevis ................................................................. 4/1990 s............ 35 
rektiosta ............................................................................... 2/1989 s.............. 3 
resegarderob ......................................................................... 2/1988 s............ 22 
rikesakko .............................................................................. 4/1990s . ........... 36 
rikoksentekijä 	................................................... . .................. 1/1994 s........ 9, 10 
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rinnastuskonjunktio virkkeen alussa 	 . 1/1990 s. ... 12- 15 
rornani eli inustalainen ........................................................ 3/1993 6 - 8  - 8 
rotinat................................................................................... 4/1994s . 	........... 21 
ruokasanoja (luettelo) 	......................................................... 2/1988 s. ... 	18 - 19 
Ruotsin ammattijärjestö ....................................................... 3/1995 s ............14 
Ruotsin maakuntakalat (sanasto) ......................................... 2/19948 s - 9 - 9 
Ruotsin maakuntien ja läänien suomenkielisistä 

nimityksistä 	.................................................................... 2/1994 s ......9 - 	11 
ruvetaja alkaa -verbeihin liittyvän sanan muoto ................ 2/1989s .............. 3 
rättegångsbalken 	.................................................................. 1/1994 s ......9 - 10 
rökfri 	arbetsplats .................................................................. 3/1992 s ............18 
-s-loppuisten etunimien taivutus .......................................... 1/1988 s ............12 
saamelainen 	......................................................................... 3/1993 s ..............8 
sairauspäiväraha................................................................... 4/1988 s ............19 
sakaristo, sakasti (artikkeli) 	................................................ 1/1991 s ..............8 
samfällighetsförening 	.......................................................... 4/1989s ............20 
Satuhahrnoja ja sarjakuvasankareita (sanasto) ................... 2/1993 s ......9 - 	12 
sauvabakteeri 	....................................................................... 2/1994 s ............14 
savuton työpaikka ................................................................ 3/1992 s ............18 
seurakunrasanoja ................................................................. 4/1989s ............ 20 
seuralainen, mies-, nais-, poika-, tyttöystävä ...................... 2/1988 s ............19 
seutupuhelu.......................................................................... 2/1994 s ............13 
sierettymä............................................................................ 1/1990 s ............16 
sijoittautua 	........................................................................... 2/1992 s ..............4 
silmänpainetauti ................................................................... 2/1991 s ............20 
sisämarkkinat ....................................................................... 3/1993 s ..............4 
sjukpenning.......................................................................... 4/1988s . 	........... 	19 
skalbolag.............................................................................. 3/1994 s ............18 
skogsknyttarna ..................................................................... 2/1989 s ............19 
skogsmulleskolan ................................................................. 2/1 989s ............ 19 
skogsströvarna..................................................................... 2/1989 s ............19 
skolnämnd............................................................................ 3/1988 s . 	............. 6 
skolstyrelsen 	........................................................................ 3/1988 s ..........6, 9 
skolöverstyrelsen 	................................................................. 3/1988 s ..........6, 9 
skyddsväg............................................................................ 1/1990s ............11 

4/1990s . 	........... 35 
Slovakia, Slovakian tasavalta............................................... 1/1993 s ............20 
slovakki................................................................................ 1/1993s ............ 20 
slutanvändarintyg ................................................................. 2/1988 s ............19 
snedtändning ........................................................................ 3/1990s ............ 15 
socialskyddssignum ............................................................. 3/1988 s .............5 
sokeristuvat ruoka-aineet ..................................................... 2/1991 s ............20 
sokeritauti; sokeritautinen.................................................... 2/1991 s ............20 
solochvåra; solochvårare 	..................................................... 1/ 1994 s. ... 	14 - 15 
somali.................................................................................. 3/993 s ..............7 
sopeuttamisavustus 	.............................................................. 4/1 988s ............ 19 
sorbet................................................................................... 3/1990s ............16 
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somali 	 . 3/1993 s 	.7 
sopeuttamisavustus 	 . 4/1988 s. 19 
sorbet ................................................................................... 3/1990 s............ 16 
Sosiaalialan lakeja ja asetuksia (luettelo) ........................... 1/1989s. ... 17 - 19 
sosiaalilautakunta 	................................................................ 2/1990 s............ 13 
sosiaaliturvatunnus 	.............................................................. 3/1988s.............. 5 
spirillit .................................................................................. 2/1994s . ........... 14 
springvikarie 	........................................................................ 2/1988s............ 19 
spärrtid ................................................................................. 4/1990s............ 35 
stafylokokki 	......................................................................... 2/1994s............ 14 
Statens invandrarverk 	.......................................................... 3/1995 s............ 14 
streptokokki 	......................................................................... 2/1994s............ 14 
studieförberedande nationellt program ................................ 2/1993 s............ 13 
studieväg .............................................................................. 2/1993 s............ 13 
stycke ................................................................................... 1/1989 s.............. 7 
subsidiariteetti ...................................................................... 3s 3/1995 - 6 - 6 
suihkuallas, suihkukaappi, suihkuseinät .............................. 1/1994s . 	........... 14 
sukulaisten nimityksiä (sanasto) .......................................... s 3/19903 - 7 - 7 
suojatie ................................................................................. 1/1990s. ........... 11 
suoralaryngoskopia ............................................................. 2/1994s . ........... 14 
Sydänsanoja (sanasto) 	......................................................... 3/1992s. ... 12 - 17 
synriynnäinen raajavikaisuus ............................................... 2/1991 	s............ 20 
sysselsättningsutbildning ..................................................... 3/1988 s............ 10 
syyttäjä ................................................................................. 1/1994s . ....... 9,10 
särbo .................................................................................... 2/1988 s............ 19 
sävytyksen painolevy ........................................................... 2/1988s............ 22 
säädös .................................................................................. 2/1992 s.............. 4 
säännös ................................................................................ 2/1992 s.............. 3 
Sääsanoja (sanasto) ............................................................. 1/1995s. ... 14- 18 
talvilenkkarit ........................................................................ 1/1988s............ 13 
tandställning ........................................................................ 3/1992s............ 18 
taustavärilaatta ..................................................................... 2/1988 s............ 22 
taustavärin painolevy ........................................................... 2/1988s............ 22 
TBE (tick-borne encephalitis) 	............................................. 2/1993s............ 20 
lietokone-ja tietotekniikan sanastoa (sanastoja) ................ 3/1991 s. ... 12 - 17 

4/1996s. ... 12-25 
tietokonekerroskuvaus, tietokonetomografia ....................... 2/1994s............ 13 
tilauskoulutus ....................................................................... 2/1988s............ 19 
tilläggshelljus, tilläggsljus 	................................................... 4/1990s............ 35 
timberäknad sjukpenning ..................................................... 4/1988s............ 19 

tingsrätt ................................................................................ 3/1995 s............ 14 
Tjeckien, Tjeckiska republiken ............................................ 1/1993s............ 20 
todistus kuulumisesta Ruotsin sairaus- 

vakuutuksen piiriin ......................................................... 4/1988s............ 20 
todistusten ruotsintamisesta 	................................................ s 1/19923 - 5 - 5 
toimeksiantoviranomainen ................................................... 2/1988s............ 19 
toisen infinitiivin instruktiivin käytöstä ............................... 3/1992 s. ... 10- Il 
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Tolk- och översättarinstitutet 	 . 2/1988 s. 19 
tonpiatta, tonplåt .................................................................. 2/1988 s............ 22 
tonvalstelefon ....................................................................... 2/1994s............ 13 
totalvikt ................................................................................ 4/1990s . ........... 35 
traktering vid barns födelse 	................................................. 4/1994s............ 21 
tre vildmarksmål .................................................................. 2/1989 s............ 19 
trixa ..................................................................................... 1/1988 s . 	........... 13 
trots ...................................................................................... 3/1994s............ 17 
Tekki, Tekinmaa, Tekin tasavalta; tekki ....................... 1/1993 	s............ 20 
TT, tietokonetomografia ...................................................... 2/1994s............ 13 
tubsockor ............................................................................. 1/1988 s............ 13 
tulehduskipulääke ................................................................ 2/1991 	s............ 20 
tulevan ajan ilmaisemisesta ................................................. 3/1988 	3 - 4  - 4 
Tulkki- jakääntäjäinstituutti ................................................ 2/1988s . 	........... 19 
Tulliylihallitus ...................................................................... 3/1988 s.............. 9 
tuote-esittelykutsut 	.............................................................. 2/1988s............ 19 
tupakoimattomien osasto; tupakoimattomien vaunu ........... 3/1992s............ 18 
tutkinta, tutkintavankila ....................................................... 1/1994s . ....... 9,10 
typpioksiduuli 	...................................................................... 2/1991 	s............ 20 
työllisyyskoulutus ................................................................ 3/1988 s.............. 9 
työmarkkina-alan lakeja (luettelo) ...................................... 1/1989s. ... 15 - 17 
työmarkkina-alkuisia sanoja 	............................................... 3/1988 s.............. 9 
työntekijöiden osuuskunta ................................................... 2/1 988s............ 19 
työpäiväperusteinen sairauspäiväraha ................................. 4/1988s............ 19 
työttömyyskorvaus............................................................... 3/1988 s............ 10 
työtuntiperusteinen sairauspäiväraha ................................... 4/1988s............ 19 
työuupumus ......................................................................... 2/1991 	s............ 20 
Tähyslystutkimuksia (sanasto) ............................................. 1 / 1993 s. ... 14 - 16 
täydennettävä osakurssi ....................................................... 2/1993 s............ 14 
törkeä rattijuopumus ............................................................ 3/1988 s.......... 5, 8 

4/1990s. ........... 34 
uhma .................................................................................... 3/1994s............ 17 
uppdragsmyndighet, uppdragsutbildning ............................ 2/1988s............ 19 
upplysningsmärke ................................................................ 4/1990s............ 35 
uppläggning ......................................................................... 4/1990 s............ 35 
utredning .............................................................................. 1/1994s......9- 10 
uudissanoja .......................................................................... 4/1988s........3-9 

1/1992s.... 10-12 
1/1994s. ........... 13 
1/1995 s............ 12 
3/1995s. ....... 5-6 

vaatelaukku 	.......................................................................... 2/1988 s............ 22 
vaeltavapunoitus 	................................................................. 2/1993 s............ 20 
vakuutus sairauspäivärahan saamiseksi, vakuutus 

tilapäisen vanhempainrahan saamiseksi ........................ 4/1988s............ 20 
Vakuutusylioikeus ................................................................ 3/1 988s.............. 9 
Valasluettelo (sanasto) ......................................................... 3/1994 s. ... 12 - 16 
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Valkoinen kirja 	 . 3/1993 s .4 
valtakunnallinen opinto-ohjelma ......................................... 2/1993s ............ 13 
valtiopäivät 	.......................................................................... 3/1 995 s ............ 13 
vangita; vangitseminen, vangitsemispäätös, 

-esitys, -käsittely, -vaatimus; vangittu ............................ 1/1994 s ........9, 	10 
vanhempien ylläpitämä päiväkoti ........................................ 4/1989s ............20 
vanukas ................................................................................ 3/1990s ............ 16 
vapaudenriisto ...................................................................... 1/1994s ........9, 	10 
varpaiset, varpajaiset ............................................................ 4/1994s ............21 

Iisäys .............................................................................. 1/1995 s ............21 
vattenglid, vattenplaning ...................................................... 4/1 990s ............35 
veridoping ............................................................................ 4/1988 s ............21 
whiplash-vamma .................................................................. 3/1 994s ............18 
vibriot .................................................................................. 2/1994 s ............14 
viherkaihi 	............................................................................. 2/1991 s ............20 
vinterjoggisar ....................................................................... 1/1988 s ............13 
Vitboken ............................................................................... 3/1993s . 	............. 4 
voguli ................................................................................... 3/1993s ..............7 
vokkipannu, 	wok 	................................................................. 1/1993 s ............20 
voucher ................................................................................ 1/1995 s ............12 
värdepost, värdesäck, värdetransport, värde- 

transportbil, värdetransportör ......................................... 3/1992s ............18 
ydinaine 	............................................................................... 2/1993 s ............14 
yhdenmukaistaa ................................................................... 2/1992 s ..............4 

yhdenmukaistaminen 	..................................................... 3/1993 s ..............4 
yhdentyä; yhdentyminen 	..................................................... 3/1993 s ..............3 
Yhdistyneet kansakunnat (YK) 	........................................... 2/1992s ..............4 
yhdyssanoista ....................................................................... 4/1993 s ......8- 	10 

yhdyssanojen merkitysoppia .......................................... 2/1990 6 s - 8 - 8 
yhtenäisasiakirja 	.................................................................. 3/1 993 s ..............5 
yhteistoimintainen päiväkoti, yhteistoimintapäiväkoti ........ 4/1989s ............20 
yksilöllinen ohjelma 	............................................................ 2/1993s ............13 
yksilöllinen 	valinta 	.............................................................. 2/1993s ............14 
yleinen 	syyttäjä .................................................................... 1/1994 s ........9, 	10 
Yläraajoihin liittyvää terrninologiaa (sanasto) .................... 3/1991 s. ... 17 - 23 
yrkesförberedande nationellt program ................................. 2/1993 s ............13 
åklagare ................................................................................ 1/1994s . 	....... 9, 	10 
årsbesiktning ........................................................................ 4/1990 s ............35 
övergångsställe 	.................................................................... 4/1990 s ............35 
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Kortfattat om innehållet 

s. 	4-8 Fil, kand. Satu M. Gröndahl skriver om estetiken i den sverigefinska 
litteraturen. 1 artikeln, som baserar sig på Satu Gröndahls föredrag 
vid Sverigefinska språknämndens senaste språkvårdsseminarium, 
granskas såväl kritikernas fingervisningar som skribenternas önske-
mål. Man kan tala om ett normsystem, dvs, regler, direktiv och mo-
deller, som ålagts den sverigefinska litteraturen. Vidare diskuteras 
om och i vilken mån minoritetsförfattarna kan påverka utvecklingen 
av majoritetslitteraturen och huruvida invandrarförfattarna skall 
skriva på sitt eget språk eller på svenska. 

s. 	9-10 Fil. kand. Liisa Oittinen från Tolk- och översättarinstitutet vid 
Stockholms universitet skriver om Anneli Räikkäläs föredrag vid 
Sverigefinska språknämndens seminarium. Föredraget handlade om 
nyord. 

s. 11-12 Fil. kand. André Hesselbäck från Finsk-ugriska institutionen vid 
Uppsala universitet presenterar det lilla volgafinska språket man, 
tidigare kallat tjeremissiska, som tillhör den finsk-ugriska språk-
familjen och som är ett av de talrika minoritetsspråken i Ryska fede-
rationen. Det mariska språket talas av 80 % av ca 620.000 maner. 

s. 13-16 Margaretha Terner har sammanställt en fönteckning över benäm-
ningar på medicinska specialiteter. Det är den sextonde i en serie 
ordlistor över medicinsk terminologi i Kieliviesti. Den svensk-finska 
ordlistan åtföljs av en finsk-svensk. 

s. 17-29 Register för årgångarna 1988 - 1996. 
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