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Ruotsin paikkakuntien suomenkieliset nimet
Erling Wande

Ruotsin kielilautakunta ja Ruotsin
maanmittausvirasto julkaisivat muutama vuosi sitten kirjasen nimeltä
Svenska ortnamn - uttal och stavning.
Kirjan johdannosta ilmenee, että kirjan
nirneksi on tulkittu "Ruotsin paikannimet". Kirjan sisäitö vahvistaa tämän
tulkinnan. Kirjassa on ruotsinkielisten
paikannimien lisäksi myös Ruotsin
paikkakuntien saamenkielisiä ja suomenkielisiä nimiä. Kirjan tarkoitus ej
ollut esitellä Ruotsin paikkakuntien
vieraskielisiä nimiä, mutta mahdolliseen uutcen painokseen toivoisi silti
sellaisia nimiä kuin Tukholma tai
Estocolmo, joka on Tukholman espanjankielinen nimi. Otan esitykseni lopussa esille muutamia tähän liittyviä
periaatteellisia seikkoja. Käsittelen
myös Ruotsin Tornionlaakson paikannimitilannetta. Ensimmäiseksi otan
kuitenkin esille ne suomenkieliset nimimuodot, jotka esiintyvät Suuressa
suomi—ruotsi-sanakirjassa (1997).
professori Göran Karissonin toimittamassa kolmiosaisessa Isossa ruotsalais-suomalaisessa sanakirjassa
(1982-87) ja mainitsemassani Svenska
ortnamn -kirjassa (1991).

Ruotsin paikkakuntien
suomenkielisiä nimimuotoja
Uusimmat suursanakirjat
Suuri suomi-ruotsi-sanakirja
Luettelen erillisessä taulukossa ne
Ruotsin paikkakuntien suomenkieliset
nimet,jotka esiintyvät äskettäin ilmes-

tyneessä,kaikkien aikojen laajimmassa
suomalais-ruotsalaisessa sanakirjassa,
Suuressa suomi—ruotsi-sanakirjassa.
Sanakirjassa on yhteensä 1345 paikannimeä. Nimistä 41 on Ruotsin paikkakuntien tai maantieteellisten alueiden nimiä, mutta muutamat niistä voiyat olla myös Suomen paikkakuntien
nimiä. Useimmissa tapauksissa on tälIöin kyse vanhoista kylistä tai seurakunnista, joilla on sama nimi kummallakin puolella Tornionjokea; ne ovat
alunperin olleet yhtä kylää tai seurakuntaa, mutta jäivät kahdelle puolelle
valtakunnanrajaa 1 809: Alatornio
(Nedertorneå), Haaparanta (Haparanda), Juoksenki (Juokscngi) ja Ylitornio (Overtorneå). Hietaniemi puolestaan on sekä Ruotsin Tornionlaaksossa olevan paikkakunnan nimi, nykyisin ruotsiksi Heden//ser, että yksi
Helsingin kaupunginosista, Sandudd.
Korpilompolo (Korpilombolo) on Tornionlaaksossa sekä Ruotsin että Suomen puolella. Ruotsinkielinen maakunnan nimiLappland on Lappi sekä Ruotsissa että Suomessa, tosin meänkiclenpuhujat käyttävät ainakin Ruotsin
puolella myös nimeä Laplanti. Näiden
lisäksi on sellaisia maantieteellisiä
paikkoja ja alueita, jotka maantieteellisesti rajoittuvat tai jotka osittain
kuuluvat molempiin maihin ja joilla on
tästä syystä vanhastaan ollut sekä
suomenkielinen että ruotsinkielinen
nimi: itämeri Ostersjön, Perämeri Bottenviken ja Tornionjoki Torne älv
(Ruotsin Tornionlaaksossa kuitenkin
tavallisemmin To/o/rnionväylä).
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Länsipohja on mukana, ruotsinkieliseksi vastineeksi annetaan Västerbotten. Suomenkielisessä historiallisessa
ja kielitieteellisessäkirjallisuudessa tätä termiä käytetään Norrbottenin suomenkielisistä alueista, usein myös Tornionlaaksosta,josta ruotsiksi aikaisemmin käytettiin nimitystä Norrbottens
finnbygd. Koska luettelossa ej ole nimi-

tystä Tornionlaakso eikä maakuntaa
Norrbotten, voi olettaa, että siinä tarkoitetaan tätä merkitystä eikä nykyajan Västerbotten-maakuntaa. Useiden
Ruotsin läänien ja maakuntien nimet
puuttuvat. Otan nämä esille myöhemmin, kun selostan Ruotsinsuomalaisen
kielilautakunnan kannanottoja.

Suuressa suomi—ruotsi-sanakirjassa esiintyvät Ruotsin
paikkakuntien suomenkieliset nimitykset
AIa-Kainuu
NEDERKALIX
Alatornio
NEDERTORNEA
GOTLAND
Gotlanti
GOTA ALV
Götajoki
Götan kanava
GOTA KANAL
Götanmaa
GOTALAND
1-Jaaparanta
HAPARANDA
HAKKAS
Hakkanen
Hietanierni
HEDENASET
OSTERGOTLAND
Itä-Götanrnaa
JUOKSENGI
Juoksenki
Jällivaara
GALLI VARE
Kainuu
KALIX
Kiiruna
KIRUNA
Kiirunavaara
KIRUNAVAARA
Korpilompolo
KORPILOMBOLO
Lapinjärvi
LAPPTRASK
Lappi
LAPPLAND
LULEA
Luulaja
Luulajanjoki
LULE ALV
Länsi-Götanmaa VASTERGOTLAND
VASTERBOTTEN
Länsipohja

Iso ruotsalais-suomalainen
sanakirja
Viimeksi ennen Suurta suomi— ruotsisanakirjaa ilmestyneessä ruotsin ja
suomen välisessä suursanakirjassa,
professori Göran Karissonin toimittamassa Isossa ruotsalais-suomalaisessa sanakirjassa ruotsalaisia paikannimiä on hieman vähemmän (38), mutta
nimetovat suunnilleen samoja; paikannimien yhteismääräkin on pienempi,
785. Yksi Karissonin kirjassa sovel4 - Kieliviesti 311997

Norlanti
Paaskeri
Piitirne
Piltinienjoki
Ruotsi
Skoone
Smoolanti
Taalainrnaa
Tornionjoki
Tornionjärvi
Tukholma
Tärantö
Uplanti
UpLp]sala
Uurnaja
Uurnajanjoki
Vanha-Upsala
Vermlanti
Viflanki
Ylitornio
Oölanti

NORRLAND
BATSKARSNAS
PITEA
PITE ALV
SVERIGE
SKANE
SMALAND
DALARNA
TORNE ALV
TORNE TRASK
STOCKHOLM
TARENDO
UPPLAND
UPPSALA
UMEA
UME ALV
GAMLA UPPSALA
VARMLAND
VITFANGI
OVERTORNEA
OLAND

letuista periaatteista on se, ettA sellaisia
nimiä kuin Kemi, Göteborg ja Leningrad, jotka ovat ortografisesti (mutta
eivät ääntämykseltään) identtisiä
suomessa ja ruotsissa, ej ole otettu
mukaan luetteloon.

Svenska ortnamn - uttal
och stavning
Svenska ortnamn -kirjassa otetaan valitun periaatteen mukaan esille kotimaiset, Ruotsissa kauan käytössä olleet

suomenkieliset paikannimet. Tästä
syystä luettelon paikannimet ovat peräisin Norrbottenin pohjois-ja itäosista
eikä niitä siis voi määritellä ulkomaisiksi, mutta muodoltaan ne ovat usein
samoja kuin Suomessa käytettävät.
Aäntämisohjeet on ensi sijassa tarkoitettu niille, jotka ovat perillä ruotsin aäntämyksestä. Kirjassa annetaan seuraavat suomenkieliset nimet. Ruotsinkielinen vastine ilmoitetaan sulkeissa.
AHO ['a:hål, HAKKANEN ['hak:anenl
(Hakkas), suoTo: Hakanen, HIETANIEMI
['hietaniemi] (Hedenäset), JARHOINEN
['jarhåinenj (Jarhois), JUKKASJÄRVI
['jok:asjerviI, JUNOSUANTO ['jonåsuantå] (Junosuando) [jttnostt'andål,
JUOKSENKI (Juoksengi), KAARESUVANTO
(Karesuando) (suoTo: Karesuanto),
KANGONEN (Kangos), KARUNKI
['karonki] (Karungi) ['kar:ngiI,
KASSA, KERÄNTÖJÄRVI, KERÄSJOKI,
KERÄSJÄNKKÄ, KIHLANKI, KIIRUNA
['ki:ronaj (Kiruna) ['ki:rtrna]* el.
['kir:ttnaj (suoTo: Kiruna ['kirona]),
KITKIÖJOKI, KITKIÖJÄRVI, KIVIJÄRVI,
KOLARI ['kål:ari; suoTo: 'kålarij, K0RPILOMPOLO ['kårpilåmpålål (Korpilombob) [kårpi'låmbålå, myös 'kårpilåmbålå], KUKKOLA ['kok:åla] KUMMAVUOPIO, KUTFAINEN (suoTo: Kuttaneni, Lainio ['lajniål, LIMINGOJOKI
(Limingoån), MARKITFA, MERASJÄRVI,
MUODOSLOMPOLO, MUONIONALUSTA,
NATTAVAARA, NIKKALA, NILIVAARA,
PAASKERI (Båtskärsnäs), PAJALA
['paj:ala], PELLO, SAMMAKKO, SVAPPAVAARA, TEURAJÄRVI ['teorajzervi],
TÄRÄm'Ö (Tärendö), ULLATFI ['01: at: i
el. ttl:at:i], VITFANKI (Vittangi).
Useilla paikkakunnilla on kaksi nimeä,
Tornionlaakson suomenkielinen ja
ruotsinkielinen, jotka molemmat on
otettu mukaan ja jotka joskus eroavat
toisistaan ortografisesti ja ääntämyk-

seltään (esim. Korpilompolo - Korpi-

lombolo, Junosuanto - Junosuando),
joskus vain ääntämykseltään (esim.
Pajala, Pello). Tornionlaakson suomen
k-p-t on ruotsissa usein ortografisesti
korvattu kirjaimilla g'-b-d. Lähes
säännöllisesti tätä esiintyy nimissä,
joiden päätteenä on suomessa -nki (> ngi). Suomenkielisiä -nen-päätteisiä
nimiä vastaa, kuten usein suomenruotsissa -s, esim. Jarhoinen -Jarhois,

Kaartinen ~ Kardis.

Vertailevia kommentteja
Karlssonin luettelosta puuttuvat seuraavat nimet, jotka sitä vastoin ovat
uudessa Suomi-ruotsi-sanakirjassa:
Ala-Kainuu (Nederkalix), Hakkanen
(Hakkas) (paikkakunta Jällivaaran
seudulla), Hietaniemi (Hedenäset)
(Ylitornion eteläpuolella oleva paikkakunta), Itä-Götanrnaa (Ostergötland), Juoksenki (Juoksengi),
Kiirunavaara (Kirunavaara), LänsiGötanmaa (Västergötland), Paaskeri
(Båtskärsnäs) (Norrbottenin rannikolla
oleva paikkakunta), Tornionjärvi
(Torneträsk), Vanha-Upsala (Gamla
Uppsala). Päinvastoin on seuraavien
paikkakuntien laita, ne ovat Karlssonin
toimittamassa kirjassa, mutta eivät
uudessa sanakirjassa: Daljoki (Dalälven), Muonionjoki (Muonio älv), Sarektunturit (Sarekfjällen), Sveanmaa
(Svealand), Angermanjoki (Angermanälven). Isossa ruotsalais-suomalaisessa sanakirjassa mainitaan Uppsala suomeksi vain vanhaa suomalaista
kirjoitustapaakäyttäen, Upsala, uudessa sanakirjassa annetaan myös vaihtoeh-

to Uppsala.
Edellä esitetty huomautus, joka
koskee vanhaa maakunnan nimeä
Länsipohja, lienee relevantti myös
Karlssonin sanakirjan osalta.
Yksi suomen ortografian ongelma
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on, miten ruotsin grafeerni <å> eli
ruotsin å-äänne on ilmaistava. Karlsson on käyttänyt å-kirjainta lyhyestä
äänteestä kuten nirncssä Angernianjoki (Angermanälven), mutta molemmat suursanakirjat ovat kielcnhuollon
vastaisesti käyttäneet grafeemia <00>
pitkästä äänteestä, Smoolanti, Skoone
Småland- ja Skåne-asujen asemesta.
Voidaan huomauttaa, että sellaisten
paikkakuntien kuin Kalix, Luleå ja
Umeå vanhastaan vakiintuncet suomcnkielisct nimet civät ole tuttuja kaikille suomea puhuvulle Ruotsissa sen
encmpää kuin Suomessakaan. Niiden
asemesta käytetään välistä ruotslnkielistä nimcä, jonka ääntämystä mukautetaan hieman suomalaiscrnmaksi
(Kaaliks, Lyyleå,Yyrneå; aspiroitumaton k Kaaliks-nimessä; suomalainen y,
joka muistuttaa saksan ja ranskan
sanoissa Biihne ja mur esiintyvää uäännettä).
Edellä on käynyt ilmi, että Svenska
ortnamn -kirjan tarkoitus oli muu kuin
niiden teosten, joiden nimivalinta pohjautuu standardisuomeen. Tästä syystä siinä ej ole esimerkiksi nimeä Tukholma. Jos otetaan huomioon, ettänimet
ovat suurirnmaksi osaksi peräisin
Tornionlaaksosta, olisi kuitenkin voinut
ajatella, että esimerkiksi suomen Jällivaara ja meänkielen Jellivaara olisi
otettu Gällivare-nimen rinnalle, samoin
Haaparanra Haparanda-muodon oheen
(ja lisäksi Jällivaaran saamenkieliset
variantit).

Ruotsin maakuntien ja
läänien suomenkieliset
nimet
Kumpaankin sanakirjaan on otettu
muutamia läänien ja maakuntien nimiä,
tosin aika vähän. Ruotsinsuomalainen
kielilautakunta on käsitellyt Ruotsin
6 - Kieliviesti 311997

maakuntien ja läänien nimiä pariin
otteeseen ja suositukset on julkaistu
Kieliviestissä 2/1981 ja 2/1994. Vuonna
1994 tehty päätös merkitsee suositusten yhdenmukaistamista Kotimaisten
kielten tutkimuskeskuksen nimistösuositusten kanssa.
Suosituksen mukaan -/and-loppuisista maakuntien ja läänien nimistä
käytetään suomcnncttaessa -lanri:lannin-loppua vain niissä tapauksissa,
jotka ovat vanhastaan mukautuneet
suomenkieliscen asuun. Nämä ovat
Gotlanti, Norlanli, Uplan ri, Vermianri
ja Oölanti. Muulloin -land-päätc jaä
muutturnatta ja taipuu -land:-landin.
Lisäksi todetaan, että vaikka lautakunta
suosittaa Norlannin kirjoittamista
yhdellä r:lläja Vermiannin e:llä, rnyös
ruotsin mukainen kirjoitusasu on
mahdol 1 men.

Suomen paikallissijat
paikannimien yhteydessä
Ulko- vai sisäpaikallissija?
Suomen kielen sääntöjen mukaan
suurin osa paikannimistä ja niaantieteellisistä nimistä taipuu sisäpaikallissijassa, kun puhutaan esimerkiksi
paikkakunnalla asumisesta. Poikkeuksena tästä ovat nimet, joiden jälkiosa
itsenäisenä appellatiivina esiintyessään
on Iuontoa kuvaava sana, joki, järvi,
jahn, ,naa, men, mäki, niemi, saani,
vuori. Tällaisista alunperin suomenkielisistä paikannimistä on Karissonin
sanakirjassa annettu se suomen sääntö, että ne taipuvat ulkopaikallissijassa, kun taas muissa tapauksissa on
ilmoitettu käytettävän sisäpaikallissijaa. Pan esimerkkiä: Eurajoki - Eurajoella, Helsinki - Helsingissä. Tätä
sääntöä sovelletaan tietenkin myös
Ruotsissa käytettävään suomen kieleen ja Ruotsin suomenkielisiin pai-

kannimiin. On huomattava, että puhekielessä on tiettyä vaihtelua tämän
pääsäännön soveltamisessa, samoin on
vaihtelua eri paikkakuntien omassa
käytännössä. Esimerkiksi haaparantalaiset itse sanovat asuvansa Haaparannalla tai Haaparannala, kun taas
Suomessa useimmiten käytetään muotoa Haaparannassa.

Ruotsinkielisten paikannimien illatiivi
Erityistä vaikeutta tuottaa ruotsinkielisten paikannimien illatiivin muodostaminen. Syynä on osaksi se, että illatiivinmuodostussäännöt ovat monimutkaiset, ja osaksi se, että ruotsin
oikeinkirjoitussäännöt saattavat joutua ristiriitaan suomen ääntämissääntöjen kanssa.
Ruotsinkielisten paikannimien oikeinkirjoituksen pääsääntö on, että
nimet säilyttävät ruotsinkielisen kirjoitusasunsa myös suomenkielisessä
tekstissä, esim. Skåne eikä Skoone.
Muiden kuin suomenkielisten nimien osalta pätee yleisesti sanottuna

se, että pääte valitaan alkuperäiskielen
ääntämyksen perusteella.
Edelleen illatiivipäätteen valintaan
vaikuttaa se, päättyykö nimi konsonanttiin vai vokaaliin:
Konsonanttiin päättyvien paikannimien illatiivin pääte on aina -im:
Lundiin, Vätterniin.
Vokaaliin päättyvien nimien illatiivi
muodostetaan suomen normaalien
sääntöjen mukaan.
Lyhycen vokaaliin päättyvien nimien loppuvokaali kahdentuu illatiivin
n:n edellä, esim. Haninge: Haningeen,
Hedemora: Hedemoraan.
Pitkään vokaaliin päättyvien nimien
illatiivin pääte on -hVn, jossa vokaali
on sama kuin nimen lopussa ja lähtökohtana on ääntäminen, esim. Hjohun, Storåhon. Sijapäätteeseen tulee
siis suomen mukainen vokaali, vaikka
nimi kirjoiteaan ruotsin ortografian
mukaan. Kaikki ruotsinkieliset paikannimet, joiden jälkiosa on -bo, -bro,
-by, -mo, -sjö, -å ja -ö, nouciattavat tätä
sääntöä, koska niiden loppuvokaali on
pitkä.

Suomennos: Paula Ehrnebo
Kl rjallisuutta
Iso ruotsalais-suomalainen sanakirjal — 3, 1982 —1987. Päätoim. Göran Karlsson.
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
Suuri suomi—ruotsi-sanakirja 1 —2, 1997. Päätoim. Birgitta Romppanen. WSOY.
Svenska ortnamn - uttal och stavning, 1991. Lantmäteriverket och Svenska
språknämnden. Norstedts.
Welin, Saara 1982. Ruotsin paikannimien taivuttamisesta. Kieliviesti 1/1 982, s. 15— 17.
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Vuoden sanasatoa
Riitta Eronen
Fil.maist. Riitta Eronen työskentelee Kotimaisten kielten
tutkimuskeskuksessa mm. kielineuvonnassaja kuuluu
Suomen kielen perussanakirjan toimituskuntaan.

Tämän vuoden helmikuussa ilmestyi
CD-Perussanakirja, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen vuosina 19901994 julkaiseman Suomen kielen perussanakirjan sähköinen versio. Atkmuoto mahdollistaa monet uudet käyttötavat: hakuja voi tehdä monella
muullakin tavalla kuin vain aakkosjärjestyksen perusteella. Painettuun kirjaan verrattuna CD-Perussanakirjassa
on myös noin kaksituhatta uutta sanaa.
Perussanakirja antaa siis käyttäjälleen parhaan mahdollisen kuvan
suomen kielen nykyisestä sanastosta.
Kaikki kielen sanat eivät kuitenkaan
sanakirjaan mahdu, varsinkin kun koko
ajan tulee uusia. Siksi kaikkia sanoja,
joihin esimerkiksi Suomen lehtiä lukiessaan törmää, ej voi löytää tuoreimmastakaan sanakirjasta. Osa sanoista
on kyllä hyvinkin huomattu, mutta vakiintumattomuuttaan ne ovat vielä sanakirjan "odotushuoneessa" - päätoimittaja Risto Haaralan vertausta käyttaäkseni. Tällainen odotushuonesana

on vaikkapa kettutyttö, jolla tarkoitetaan turkistarhoista eläimiä irti päästäviä nuona ja laajemminkin äärimmäisiä keinoja käyttäviä luontoaktivisteja. Viime kesänä Suomea hämmästytti etelän taajamissa näyttäytynyt karhu: uusi sana cilykarhu esiintyi
tiheään kesän 1997 uutisissa. On tietysti
epävarmaa, jääkö käsite kieleemme ja
pääseekö se koskaan sanakirjaan.
Yhteiskunnan rakenteiden muutostakuvaavat pätkätyö ja pätkätyöläinen
(= lyhytaikainen työsuhde, lyhytaikaisessa työsuhteessa oleva) ovat todennäköisemmin mukana sanakirjan seuraavassa versiossa.
Tässä makupaloja Kieliviestin Jukijoille nhistä uusista sanoista, jotka jo
ovat mukana CD-Perussanakirjassa.
Sanojen mukana näyttäytyy todellisuuden kirjo yhteiskunnallisista ilmiöistä Iääketieteen keksintöihin samoin
kuin kielen tyylilajit arkisesta arvokkaaseen. Sanojen selityksiä on osm lyhennetty.

ahmimishäiriö
ammattikorkeakoulu

bulimia
ammattikoulutuspainotteinen
korkeakoulu
valtion lainoittama asunto, johon voi
edullisesti lunastaa asumisoikeuden (eräänlainen vuokra- ja omistusasunnon väl imuoto)'
poljettava kuntoilulaite, steppen
ammatti- ja taparikollisuus
eurovirkamies

asumisoikeusasunto

askellin, askelluslaite
atari (lyhenne)
eurokraatti
8 - Kieliviesti 311997

hanaolut
hiihtarit
ikäsyrjintä
jojolaihduttaminen
jälkiehkäisytabletti
kaamosmasennus
keinotodellisuus, Iumetodellisuus,
tekotodellisuus
leipäjono
luuseri
menton
romppu
tunneäly
tuotteistaa

ravintolassa myytävä pullottamaton,
säiliöstä Iasiin laskettava olut
naisten kapeat, joustavat pitkäthousut
iän vuoksi tapahtuva syrjintä (varsinkin työmarkkinoilla)
vuorottainen Iaihduttaminen ja
lihominen
"katumuspilleri", yhdynnän jälkeen
otettava ehkäisytabletti
masennus, jonka oireet pahenevat
pimeänä vuodenaikana
tietokoneen luoma keinotekoinen
ympäristö, virtuaalitodellisuus
sosiaaliapuna jaettavaa ruokaa
noutavien jono
häviäjä, epäonnistuja
ohjaaja, neuvonantaja
CD-ROM
tunne-elämän kehittyneisyys
kehittää tuotteeksi

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaiseman CD-Perussanakirjan
markkinoinnista vastaa sen kustantaja Oy Edita Ab. Teoksesta saa lisätietoja
Internetin WWW-osoitteesta http://www.edita.fi/cdps

asumisoikeusasunto-sana on vakiintunut ruotsinsuomeen jo yli kaksikymmentä
vuotta sitten bostadsrättslägenhet-sanan vastineeksi.

Kieliviesti 311997 - 9

Matkalla kieleen
Raija Kan gassalo

Fil. tohtori Raija Kangassalo toimii Uumajan yliopiston
suomen kielen laitoksessa lehtorina.
Laivalla Suomesta tullessamme Hanna
kysyi vakavana: - Aiti, puhunko minä
huonosti suomea? Kun Suomessa kavent naureskelee, kun minä sanon
joskus eri tavalla kuin ne.
- Ej tyttökulta, vastasin. - Sinähän
puhut loistavasti. Ja lisäksi sinä osaat
ruotsia yhtä hyvin kuin yksikieliset
ruotsalaiset ja melko paljon muitakin
kieliä. Sinä ehkä puhut vähän eri murretta, sinä puhut ruotsinsuomea. Mutta
muistatkos, että murre ej ole sama kuin
murhe?
Hanna muisti ja hänen murheensa
sulj hymyksi.
Murre- ja murhekeskustelumme
olivat alkaneet Hannan ollessa vielä
pieni, alle kouluikäinen, kun taas kerran
olimme menossa laivalla Suomeen.
Hanna tiedusteli vähän väliä, joko
ollaan Suomessa, mistA se Suomi alkaa
ja mikä se Suomi oikein on. Vaasassa
sjttcn sanoin, että nyt ollaan jhan varmaan Suomessa, mutta Hanna ci ollut
samaa micltä, koska sielläkin kuuli
ruotsia. Junassakin oli ruotsinkielisiä,
ja Hanna rupesi jo epäilemään, tiesinkö
minä ollenkaan, missä Suomi on.
Kokkolassa vaihdoimme linja-autoon. Olimme menossa Pyhäsalmeen,
Savon portille, sinne missA minun kieleni on syntynyt. Hanna meni kysymään autonkuljettajalta, pääsikö silhä
linjurilla varmasti Pyhäsalmeen.
—Piäsööpiäsöö, piäsööpä hyvinnii,
vastasi kuljettaja, jonka paikansin
lisalmeen.
- No nyt ollaan varmasti Suomessa,
totesi Hanna minulle. - Mutta mitä se
10 - Kjeljviestj 311997

sano? Suomensin ja sanojn sedAn puhuvan murretta.
- Onko Suomessa murhetta? Hanna
jhmettelemään.
- Ej murhetta vaan murretta. Murre
tarkoittaa, että eri puolilla maata puhutaan vähän eri tavalla.
Päästyämme Pyhäsalmeen Hanna
pysytteli aluksi melko hiljaa, kuuntclipahan ihmjsten puhetta. Naapurin
mummon jutustellessa mehevää savonkieltään Hanna kuiskasi: - Munhetta, ci kun sjtä toista, vaj mjtä? Samalla hän nyökytteli yrnmärtäväisenä.
Parin päivän päästä hän jo kajautti
rantavedestä: - Aeti, on hirveen lämpöstä vettä! ja siitä lähtien häntä ohisi
melkein luullut savohaiseksi.
Matkamme jatkui Helsinkiin, ja
sielläkin Hanna kuiskasi minulle ymmärtävän murhe-analyysinsa ja kuulosteli taas aikansa. Helmi-serkku kilkatti taukoamatta ripeää stadilaistaan,
ja eräänä iltana toimitellessani tyttöjä
nukkumaan Hanna heläytti hesahaisen
vastalauseensa: - Ej äiskä, me halutaan
viel vähä peuhaa!
Kotiin päin lähdettyämme pysähdyimme Etelä-Pohjanmaalle, mummin luo. Ens immäisenä iltana mummi
kysäisi Hannalta: - Lähäretähänkö
krapsuttamahan vähän kryytimaata?
Hanna silmäsi minua murhe-katseelhaan, tälhä kertaa ymmärtämättömänä.
Hän oli talven aikana unohtanut mummin munteen. Kiiruhdin suomentamaan,
ja sinne he hävisivät, kaksi samannäköistä, eikä minua enää tarvittu.
Kolmanitenapäivänä Hanna jo valis-

ti minua pikkuvanhasti: - Tiäräkkö
äitee, Kyrööjoes Olt kevääsin hirviät
tuluvat, mummi sanoo!
Koti-Ruotsiin ja kotipihalle päästyämme meitä oli jo odottelemassa
naapurin Jennie, kärsimättömänä hypähdehlenjajalkaa vaihtaen, ohihan hän
odotellut bästistään palaavaksi hirmu
pitkän ajan.
- Ska du va med mej? hän hihkaisi
Hannalle hiukkaalla riikinruotsillaan

heti alkajaisiksi, turhista tervetuhiaismuodolhisuuksista piittaamatta.
—Ja, vi går till kojan, bakom huset,
vastasi Hanna yhtä sulavasti, niin suhavasti, etten minä pystyisi häntä matkim aan.
Ja sinne tytöt pyrähtivät, majaansa,
mansikkapaikkaansa, sirkuttaen ja
siprattaen niin kuin pienet tytöt ovat
aina tehneet. Eikä siitä puheenparresta
kuuhtanut murre - eikä murhe.
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Sanasta kirjaa
Pertti Holopainen
Kirjoittaja on yhteiskuntatieteiden maisterija
toimii nykyisin yksityisyrittäjänä tiedotusalalla.
Joskus tuntuu siltä, että tällaisissa
lehdissä kuin esimerkiksi Kieliviesti,
kirjoitetaan vähän Juan vakavasti.
Tämän lehden tehtävä on tietenkin
ensisijaisesti kielenhuollollinen, mutta hieman vapaampi ote ej kai kuitenkaan ole kielletty Kieliviestissäkaän.
Eräs elämäntarkoituksista lienee,
että kiinnymme johonkin. En tarkastele tässä yhteydessä tärkeintä kimtymistä, kiintymistä toisiin ihmisiin vaan kiintymistä asioihin. Kun tarpeeksi paljon kiintyy johonkin, siitä
saattaa tulla harrastus tai jopa passio.
Jotkut kiintyvät postimerkkeihin, toiset matkustamiseen. Joku muu taas
puutarhaansa tai käsitöihin, kun seuraava puolestaan käyttää aikansa musiikin kuuntelemiseen. Sitten on aina
niitä, joiden harrastukset ovat suhteellisen erikoisia: joku haluaa pissiä mahdollisimman moneen maailman jokeen, joku toinen kiivetä ilman happipulloja kaikille maailman korkeimmille vuorille.
Useat harrastukset ovat tavallaan
näytteitä harrastajansa kelpoisuudesta.
Halutaan näyttää sekä itselle ja muille,
että kyllä tämä poika osaa.
Itse harrastan vaatimattomassa
määrin sanakirjojen keräilyä. En kuitenkaan käytä siihen ylettömästi rahaa.
Ostanpa vain vanhoja, minulle uusia
sanakirjoja, ios hinta on kohtuullinen
eli yleensä muutama kymppi.
Esimerkiksi Lahdessa vuonna 1939
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Ruotsalais-Suomalainen Sotilassanakirja maksoi muutama vuosi sitten 20
kruunua. Joten kauppa Iyötiin lukkoon
silmää räpäyttämättä tai ehkäpä silmänräpäyksessä.
Ja nyt asiaan!
Lähteenäni on Porvoossa vuonna 1932
painettu Knut Cannelinin toimittama
Finskt-svenskt Lexikon - Suomalaisruotsalainen Sanakirja, tarkemmin
sanottuna kirjan 4. painos.
Otan sen esille ja selailen sitä umpimähkään. Ensimmäinen silmiini osuva sana on arvetun: arvettuu, ärrar sig.
1 930-luvun sanakirjoissa aakkostettiin
näköjäan verbit preesensin yksikön
ensimmäisen persoonan mukaan. Arvetun merkitsee siis saan arpia tai
minuun jää arpia.
Mitä on himmi? Sivulla 84 annetaan sen ruotsalaiseksi vastineeksi: (metall.) anlöpning. Kaikkihan ymmärrämme, että kysymyksessä on metallin
pinnalla oleva ohut hapettumakerros.
Himmi on tietenkin erikoissanoja,
mutta mitä merkitsee iltikseen? Useimmat miespuoliset lukijat mieltänevät
sen armeija-ajan iltalomaan, mutta
Cannelinille se merkitsi samaa kuin
utan vidare tai gratis.
Eteenpäin elävän mieli: Kannonnostaja? Se on stubbrytare. Entäpä
kekotan? Tietenkin sta°r, sitter (upprätt,
rak). Koveli? Vastineiksi annetaan krokkniv, gröpsiev, skölp. Skölp on Bonniers Konversations Lexikonin (1927)
mukaan 'böjt eggverktyg för skålformig urholkning i trä'. Kovera tai kovero

on puolestaan urhålkad, urgröpt, konkav.
Luterinoppi lienee tuttu sana useimmille valtionkirkon jäsenille. Sehän
on tietysti den luterska läran, luterdom(en). Luto on puolestaan sama kuin
ontto eli ihålig.
Kuinka usein muuten tarjoat vieraillesi nautteita (nautteet, förtäring)?
Siinä tarjoillessasi varmaan pajahdat
'puhut, laulat, ilakoit'. Kotonani käytettiin muotoa pajattaa.
Joskus aikanaan, juuri Ruotsiin
muutettuani, ihmettelin, että mikähän
se lappalaisten peltoporo eli åkerren
oikein on. Sitten satuin aukaisemaan
Cannelinin sivulta 456 ja vihdoinkin
tämä eläintieteellinen arvoitus avautui
minulle. Kyseessähän onpellonpiennar.
Muita esimerkkejä: räiskän =
räiskin (lentelen) - spritsar; räiskin stänker; daskar; sprakar; brakar.
Sitten voimme ottaa esimerkiksi
sanan räivä. Cannelin antaa sille synonyymejä ja ruotsalaisia vastineita
seuraavasti: (heittiö) odugling; (kutale) lymmel. Joko te kutaleet sen nyt

ymmarrätte?
Mielestäni monet suomen vanhat
kuvailevat sanat voitaisiin hyvinkin
ottaa uudestaan käyttöön. R-kirjaimen
kohdalla tällaisia sanoja ovat vaikkapa
rähjys, ryönä, reima, ravakka, reppakorva, rankinen, rehti, räiskä, riekun, rani, rasve. Harvoin niitä kuulee.
Eikä useinkaan täällä ruotsinsuomalaisten parissa.
Muutamia muita mielestäni mainioita sanoja,jotka ehkä olemme unohtaneet:
rakkine 'tingest'; välke 'glimt'; valju
'kulen, blek, dyster'; turhimus 'pedant';
surma 'död, bane, dråp' ym.; poropeukalo 'klåpare, fuskare'; hännittelen
'svansar, fjäskar'; meiskaan 'larmar,
bullrar, väsnas'; äyskin, äyskän 'larmar, väsnas'; uljas 'stolt, käck'; tamineet 'rustning, mundering, ornat, tillbehör' -> täysissä tainineissaan;
soitelma 'musikstycke'; noposteleminen 'knåpande,pysslande';lipevä 'hal';
kismitän ' förtretar, förargar'.
Harrastukseni mukana saan siis
antoisaa luettavaa!

Kieliviesti 311997 - 13

Uskontoja ja hengellisiä liikkeitä
Koonnut Marjo Kai/jo

Tämä sanalista on syntynyt Kieliviestin lukijoiden toivomuksesta. Siihen on
kerätty maailman suurimpia uskontoja
ja niiden harjoittajia. Mukaan on kelpuutettu myös niin sanottuja reunailmiöitä. Kristinuskoon on pureuduttu
hieman syvemmin kuin muihin suuriin
uskontoihin.

Ruotsinkielisten nimien oikeinkirjoitus noudattaa Ruotsin kielilautakunnan (Svenska spra°knämnden) suosituksia. Kiitos Birgitta Lindgrenille
ruotsinkielisten kirjoitusasujen tarkistamisesta!
Suomen kielen osalta apuaan on antanut Anneli Räikkälä.

baptism
baptist
baptistisk
braman, bramin

baptismi
baptisti
baptistinen
brahmalainen, brahmaani, bramaani,
bramiini
brahmalaisuus, brahmanismi
brahmalainen
buddhalaisuus
buddhalainen
buddhalainen
taolaisuus, taoismi
Hare Krishna -liike
hindu, hindulainen
hindulainen
hinduismi, hindulaisuus, nykybrahmalaisuus
islam, islamilaisuus
islamilainen
jainalaisuus, jainismi, jinismi, jaina,
dainalaisuus, daina
jainalainen, daina1ainen
jainalaisuus, jainismi, jinismi, jaina,
dainalaisuus, daina
juutalainen
juutalaisuus
juutalainen nainen
juutalainen
kalvinilaisuus, kalvinismi
kalvinilainen, kalvinisti
kalvinistinen, kalvinilainen
katolisuus, katolilaisuus
katolilainen

bramanism
bramansk
buddism
buddist
buddistisk
daoism, taoism
Hare Krishna-rörelsen
hindu
hinduisk
hinduism
islam
islamsk
jainism, jinism
jainist
jinism, jainism
jude
judendom
judinna
judisk
kalvinism
kalvinist
kalvinistisk
katolicism
katolik
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katolsk
konfucianism
konfuciansk
kopt
koptisk
krishnaitisk
Krishnarörelsen
kristen
kristendom
kristlig
lama
lamaism
lamaist
lutheran
lutherdom, lutheranism
luthersk
kestadian
kestadianism
hestadiansk
metodism
metodist
metodistisk
muhammedan
muhammedanism
muhammedansk
muslim
muslimsk
new age
nyhedendom
nyreligiös rörelse
ortodox
panteism
panteist
panteistisk
pi ngstkyrk an
pingströrelsen
pingstvän
protestant
protestantisk
protestanti sm
reformert
satanism
satanist
satanistisk
satansdyrkan

katolinen
kungfutselaisuus, konfutselaisuus
kungfutselainen, konfutselainen
kopti
koptilainen
krinalainen
Krina-liike
kristitty
kristinusko
kristillinen
lama, laama
lamalaisuus, lamaismi
lamalainen, laamalainen
luterilainen
luterilaisuus
luterilainen
lestadiolainen
lestadiolaisuus
lestadiolainen
metodismi
metodisti
metodistinen
muhamettilainen
muhamettilaisuus
muhamettilainen
muslimi
muslimilainen
new age
uuspakanuus
uususkonnollinen Iiike
ortodoksi
panteismi
panteisti
panteistinen
helluntaiseurakunta
helluntailaisuus, helluntailiike, helluntaiherätys
helluntailainen
protestantti
protestanttinen
protestanttisuus, protestantismi
reformoitu
satanismi
satanisti
satanistinen
saatananpalvonta, satanismi
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satanist
satanistisk
satansdyrkan
schaman
schamanism
schamanistisk
scientolog
scientologi
scientologisk
shinto
shintoism
sikh
sikhisk
sikhism
taoism, daoism
taoist
taoistisk
zenbuddism
zenbuddist
zenbuddistisk

satanisti
satanistinen
saatananpalvonta, satanismi
samaani, samaani
amanismi, samanismi
amanistinen, samanistinen
skientologi
skientologia
skientologinen
into, sv intolaisuus
sintolaisuus
sikhi
sikhiläinen
sikhiläisyys
taolaisuus, taoismi
taolainen
taolainen
zenbuddhalaisuus
zenbuddhalainen
zenbuddhalainen

baptismi
baptisti
baptistinen
brahmaani
brahmalainen
brahmalaisuus
brahmanismi
bramaani
bramiini
buddhalainen
buddhalaisuus
dzaina
dzainalainen
dzainalaisuus
Hare Krishna -Iiike
helluntaiherätys
helluntailainen
helluntailaisuus
helluntailiike
helluntaiseurakunta

baptism
baptist
baptistisk
braman, bramin
bramansk; braman, bramin
bramanism
bramanism
braman, bramin
braman, bramin
buddist
buddism
jainism, jinism
jainist
jainism, jinismi
Hare Krishna-rörelsen
pingströrelsen
pingstvän
pingströrelsen
pingströrelsen
pingstkyrkan
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hindu
hinduismi
hindulainen
hindulaisuus
islam
islamilainen
islamilaisuus
jaina
jainalainen
jainalaisuus
jainismi
jinismi
juutalainen
juutalainen nainen
juutalaisuus
kalvinilainen
kalvinilainen
kalvinilaisuus
kalvinismi
kalvinisti
kalvinistinen
katolilainen
katolilaisuus
katolinen
katolisuus
konfutselainen
konfutselaisuus
kopti
koptilainen
Krina-liike
krinalainen
kristillinen
kristinusko
kristitty
kungfutselainen
kungfutselaisuus
laama
laamalainen
lama
lamaismi
lamalainen
lamalaisuus
lestadiolainen
lestadiolaisuus
luterilainen
luterilaisuus

hindu
hinduism
hinduisk, hindu
hinduism
islam
islamsk
islam
jainism, jinism
jainist
jainism, jinism
jainism, jinism
jainism, jinism
jude
judinna
judendom
kalvinist
kalvinist, kalvinistisk
kalvinism
kalvinism
kalvinist
kalvinistisk
katolik
katolicism
katolsk
katolicism
konfuciansk
konfucianism
kopt
koptisk
Krishnarörelsen
krishnaitisk
kristlig
kristendom
kristen
konfuciansk
konfucianism
lama
lamaist
lama
lamaism
lamaist
lamaism
kestadian
lstadianism
lutheran; luthersk
lutherdom, lutheranism
Kieliviesti 311997 - 17

metodismi
metodisti
metodistinen
muhamettilainen
muhamettilaisuus
muslimi
muslimilainen
new age
nykybrahmalaisuus
ortodoksi
panteismi
panteisti
panteistinen
protestantismi
protestantti
protestanttinen
protestanttisuus
reformoitu
saatananpalvonta
amaani, samaani
amanismi, samanismi
amanistinen, samanistinen
satanismi
satanisti
satanistinen
sikhi
sikhiläinen
sikhiläisyys
into
into1aisuus
skientologi
skientologia
skientologinen
taoismi
taolainen
taolaisuus
uuspakanuus
uususkonnollinen liike
zenbuddhalainen
zenbuddhalaisuus
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metodism
metodist
metodistisk
muhammedan
muhammedanism
muslim
muslimsk
new age
hinduism
ortodox
panteism
panteist
panteistisk
protestantism
protestant
protestantisk
protestantism
reformert
satansdyrkan
schaman
schamanism
schamanistisk
satanism, satansdyrkan
satanist
satanistisk
sikh
sikhisk
sikhism
shinto
shintoism, shinto
scientolog
scientologi
scientologisk
daoism, taoism
taoist
daoism, taoism
nyhedendom
nyreligiös rörelse
zenbuddist
zenbuddism

Underhålisstöd - elatustuki
Marjo Kallio

Laki elatusavun ennakosta (lag om bidragsförskott) korvattiin tämän vuoclen
helrnikuusta lähtien lailla elatustuesta
(lag om underhdllsstöd). Kyseessä on
siis entinen elatusavun ennakko (bidragsförskott), jota voi entiseen tapaan
saada myös jatkettuna elatustukena
(förlängt underha°llsstöd). Avustusvelvollinen (bi(lragsskyldig) on henkilö,
jonka osalle lankeaa maksaa vakuutuskassalle (försäkringskassa)
takaisinmaksusumma (återbetalningsbelopp). Lapsi tai nuori, joka tämän
koko maksuliikenteen aiheuttaa, asuu
virallisesti vain jommankumman vanhempansa luona ja tämä on nimeltään
boförälder.

Lähtökohtana on päätös elatuksesta
(underhåll), joksi vahvistetaan tietty
rahamäärä eli elatusapu (underhållsbidrag). Mikäli tämä määrä on pienempi
kuin elatustuen määrä, voi kyseeseen
tulla täydcnnysavustus (utfyllnadsbidrag). Mikäli avustusvelvollisen on
vaikea selvitä maksusta, hän voi hakea
maksuhelpotusta (eftergift).
Vanhemmat voivat myös tehdä tapaamissopimuksen (umgängesavtal) tai
sopia lapsen tai nuoren vuoroittaisesta
asumisesta (växelvis boende).
Jos vanhempi on ottanut vastaan
elatustukea olematta siihen oikeutettu,
hän saattaa saada takaisinvaatimuksen
(återkrav).

bidragsförskott
bidragsskyldig
eftergift
förlängt underhålisstöd
försäkringskassa
lag om bidragsförskott
lag om underhålisstöd
umgängesavtal
underhåll
underhållsbidrag
underhålisskyldig
underhålisstöd
utfyllnadsbidrag
växelvis boende
återbetalningsbelopp
återbetalningsskyldighet
återkravsbelopp

elatusavun ennakko
avustusvelvollinen
maksuhelpotus
jatkettu elatustuki
vakuutuskassa
laki elatusavun ennakosta
laki elatustuesta
tapaamissopimus
elatus
elatusavustus
elatusvelvollinen
elatustuki
täydennysavustus
vuoroittain asuminen
takaisinmaksusumma
takaisinmaksuvelvollisuus
takaisinvaatimussumma
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Kieliviestissä 1988 - 1996 julkaistut artikkelit
ja sanalistat tekij än mukaisessa j ärj estyksessä
Aapala, Kirsti:
Suomen kielen sukulaisten nimityksistä 3/1 990 s. 3-6
Bäck, Lea:
Kielenhuoltoseminaarjn kuulumisia 1 / 1995 s. 12-13
Ehrnebo, Paula:
Pohjoismaiden kielisihteeristö 1/1988 s. 7-8
Tulen soittamaan teille ensi viikolla 3/1988 s. 3-4
Kotitekoisista vastineista 3/1 988 s. 7-10
Väestönsuojelu eli siviilipuolustus 4/1988 s. 17-18
Ruotsalais-suomalajnen lintuluettelo 2/1989 s. 11-18
Korotetaanko tuntipalkkoja aikuisille 3/1 989 s. 6
Päivämäärän merkitsemisestä 4/1 989 s. 17
Kelpaako ruotsinsuomi? 1/1 990 s. 9-12
Mikäon huolehdintalautakunta? 2/1990 s. 13-14
Sosiaalialan sanastoryhmä 2/1 991 s. 9-10
Lähteekö laiva kello 18 saapuen satamaan kello 9? 3/1992 s. 10-11
Uudistettu Utrikes namnbok ilmestynyt 3/1993 s. 13-14
Omalaäkäri - husläkare 4/1993 s. 11
Ruotsin maakuntien ja Iaänien suomenkielisistä nimityksistä
2/1994 s. 9-11
Taas uusi sanakirja 4/1994 s. 4-7
In memoriam Bertil Molde 3/1 995 s. 4
Ruotsin yhteiskuntaa kuvaavat käsitteet Suomen lehdistössä
3/1995 s. 13-14
Ruotsinsuomalainen kielenhuolto 4/1995 s. 4-9
In memoriam Solfrid Söderlind 1/1996 s. 3-4
Ehrnebo, Paula - Kallio, Marjo:
Kasvisanasto - Växtordlista 4/199 1 s. 3-22
Ehrnebo, Paula - Salo-Saarvanto, Tarja:
Liikennesanasto - Trafikordlista 4/1 990 s. 3-33
Ennab, Hannele:
Ruotsin maakuntaeläimet 1/1988 s. 8-9
Sosiaalialan sanastoryhmä 3/1988 s. 10
Sosiaalialan termejä 4/1988 s. 19-20
Tennissanoja 3/1989 s. 7-11
Ruotsin maakuntakivet 3/1990 s. 10
Gröndahi, Satu:
"Kiälelläs lintuki laulaa". Siirtolaiskirjallisuus ja ruotsinsuomi
2/1990s. 3-6
Raamatun kielestä ja kielestä Raamatussa 1/1993 s. 3-10
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Vähemmistökirjall isuus kielenhuollosta kulttuuriautonomiaan 1/1996 s. 4-14
Ylähäiset aineet ja alahaiset laulut eli ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden
estetiikkaa 1/1997 s. 4-8
Grönros, Eija-Riitta:
Eräs muutos 4/1989 s. 16
Haarala, Risto:
Uusi lääketieteen sanakirja ilmestynyt 2/1992 s. 20-21
Hallman, Jan:
EY:n säännöstön kääntäminen 2/1992 s. 5-7
Hesselbäck, André:
Pieni mann kielen esittely 1/1997 s. 11-12
Hintsanen, Anni:
Ruotsalais-suomaiainen LEXIN-sanakirja 3/1996 s. 4-6
Honkasalo, Outi:
Uusi sanakirja nykysuomesta 1/1991 s. 5-7
Tietokonesanastoa 3/1991 s. 12-17
Miesja nainen 3/1992s. 8-9
Eufemismeja 2/1993 s. 6-8
Kummallinen kaksoispiste 2/1994 s. 7
Kirja-arvosteluja: Kirjoituksia kielestä 1/1995 s. 20-21
Ruotsinsuomesta 2/1996 s. 2 1-23
Jutunpätkiä kielestä 4/1996 s. 11
Huovinen-Nyberg, Liisa:
Suomi "menee" Eurooppaan. Eurokielen ongelmia 2/1992 s. 3-4
Huss, Leena:
Kielensuunnittelua perhetasolla 2/1989 s. 6-10
Pohjoisinta suomea: Kveenit ja heidän kielensä 2/1994 s. 3-6
Nuonisoseminaari Axevallassa 4/1996 s. 10
Jokinen, Maijaliisa:
Ilmeitä äidinkielen kasvoilla 1/1990 s. 3-9
Järnare, Matti:
Onko teknisten tekstien kääntäminen vaikeaa? 2/1990 s. 9-11
Kaikkonen, Paula:
Joitakin yhdentymisen termejä 3/1993 s. 3-6
Kallio, Marjo:
Ruotsalais-suomalairien hyljeluettelo 1/1992 s. 19-24
Jalkapallosanoja 2/1992 s. 8-19
Kaloja - Fiskar 4/1992 s. 3-30
Satuhahmojaja sarjakuvasankareita 2/1993 s. 9
Marjoja s. 8-12
Ei kaikkiakiinniotettuja sentään pidätetä! 1/1994s.9-10
Ruotsin maakuntakalat 2/1994 s. 8-9
Ruotsalais-suomalainen valasluettelo 3/1994 s. 12-16
Sääsanoja 1/1995 s. 14-18
Palkokasveista 2/1995 s. 20-22
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Skuldsanering eli velkajärjestely 1/1996 s. 21
Kalliokoski, Jyrki:
Ja sokerina pohjalla. Rinnastuskonjunktio virkkeen alussa
1!1990s. 12-15
Kangassalo, Raija:
Miten lapsi kysyy 2/1996 s. 3-9
Keravuori, Kyllikki:
Mikäon Nykysuomen seurajakeitäseuralaiset? 1/1993 s. 11-13
Koivusalo, Esko:
Suomen kielen passiivin erikoisluonne 2/1988 s. 3-7
Lehmän poikanen on vasikka 3/1989 s. 5
Me vallataan meidän koulu 1/199 1 s. 3-4
Kolehmainen, Taru:
Aakkosesta öylättiin perussanakirjaa 1/1994 s. 3-8
Kostera, Paul:
Kotitekoisia vastineita 3/1988 s. 4-7
Kärnä, Arja - Ruottinen, Leila:
Ajatuksia ruotsinsuomesta 3/ 1 996 s. 11
Laalo, Klaus:
Homonymiastaja polysemiasta 4/1989 s. 3-15
Lainio, Jarmo:
Vi är icke halvspråkiga, vi vill icke bli enspråkiga, låt oss därför vara
kaksikielisiä 2/1988 s. 8-17
Sanojenkeruukilpailu 1/1994s. 11-12
Ruotsinsuomestaja sen muutoksista 1/1995 s. 4-11; korjaus 2/1995 s. 12
Ruotsinsuomestaja sen muutoksistall 2/1995 s. 3-I1
Lehto, Manja:
Viestejä vuosien takaa 4/1996 s. 4-9
Lindroos, Alfons:
Tietotekniikan sanastoa 4/1996 s. 12-25
Lyytikäinen, Erkki:
Kielioppia ilman kyyneleitä 3/1994s. 9-I1
Länsimäki, Maija:
Romani eli mustalainen 3/ 1 993 s. 6-8
Varusnainenjaseikkailukoulutus 3/1995 s. 5-10
Lönnroth, Maj:
Uutisten kääntämisestä 4/1994 s. 7-8
Nyberg, Liisa:
Tutkintonimikkeetja niiden lyhenteet 4/1988 s. 10-16
Oittinen, Liisa:
Anneli Räikkälän opissa 1/1997 s. 9-10
Paalanen, Leena:
Aidinkieli, isänkieli ja tunteet 2/1995 s. 14-15
Anita Sällbergille 1/1996 s. 15-16
Anitalle, Liisalle ja muille Kieliviestin lukijoille 2/1996 s. 23-24
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Palmgren, Sten & Tove:
EU-terrncjä 4/1994 s. 9-20
Paunonen, Heikki:
Meän kicien sanakirja vatmistunut 2/1993 s. 3-6
Pelkonen, Juhamatti:
Ruotsinsuomi vedenjakajana 2/199 1 s. 7-9
Peltomaa, Erkki:
Uudissanoja 1/1994 s. 13
Hääpäiviä 1/1995 s. 19
Pihlajamaa-Singh, Liisa:
Suornen kielelle ehdotetaan erityisascrnaa 3/1994 s. 4-8
Ruotsinsuornestako äidinkieli 1 / 1996 s. 18-19
Punttila, Matti:
Ajan hammas kuivaa jälleen kyyncleitä 3/1989 s. 3-4
Pyöli, Raija:
E1'l'endät vai pon'imaicet? 4/1993 s. 3-7
Rintala, Päivi:
Suomen viimeaikaisesta uudissanastosta 4/1988 s. 3-9
Räikkälä, Anneli:
Onko hallitus tyytyväinen tuloksiin vai tuloksista? 2/1989 s. 3-5
Ulkomailta 3/1990 s. 7-9
Laituri vcti lärnärin kassiin. Vähänjaäkiekon kielestä 1/1992 s. 6-8
Panna ci ole pannassa 3/1992 s. 4-7
Räisänen, Alpo:
Yhdyssanojen merkitysoppia 2/1990 s. 6-8
Kiva on kiva sana 2/199 1 s. 3-6
Sahiman-Karisson, Siiri:
Kiusoitella vai kiusotella? 1/1988 s. 3-4
Sakaristo eli sakasti 1/1991 s. 8
-is -loppuisista sanoista 2/1995 s. 16-20
Salo-Saarvanto, Tarja:
Miten löytää yhteinen tie? 4/1990 s. 34-36
Hemmotja lyylit koulutustilaisuudcssa 1/1992 s. 9-12
Sissala, Mirjam:
Suomea vai ruotsinsuomea? Leena Paalasen väitteiden tarkastelua.
2/1996 s. 14-21
Sällberg, Anita:
Kotikieli - äidinkieli - äidin kieli - isänkieli - isän kieli - ruotsinsuomi
3/1995 s. 11-12
LeenaPaalaselle 1/1996 s. 17
Söderlind, Päivi-Solfrid:
Juridisten tekstien kääntämisestä 1/1989 s. 3-5
Lakikirjan luvut ja pykälät 1/1989 s. 6-8
Ruotsalais-suomalainen rikosten luettelo 1/1989 s. 9-14
Kääntäjän mictteitä. Suomalaisten todistusten ruotsintamisesta
1/1992 s. 3-5
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Terner, Margaretha:
Silmäsanoja 3/1988 s. 11-16
Haavasanoja 4/1989 s. 18-19
Vielä haavasanoista 1/1990 s. 16
Luunmurtumasanoja 1/1990 s. 17-19
Kropp-sanan suomentamisesta 2/1990 s. 11-13
Selkärankaan liittyvää terminologiaa 3/1990 s. 11-15
Niveliin liittyvää terminologiaa 1/1991 s. 9-18
Alaraajoihin liittyvää terminologiaa 2/1991 s. 15-19
Yläraajoihin liittyvää terminologiaa 3/1991 s. 17-23
Kipusanoja 1/1992 s. 13-19
Korvasanoja 2/1992 s. 22-28
Sydänsanoja 3/1992 s. 12-17
Tähystystutkimuksia 1/1993 s. 14-16
Dermatologiaan liittyvää terminologiaa 2/1993 s. 15-19
Farmakologian sanoja 4/1993 s. 12-20
Isyystutkimustermejä 3/1 995 s. 15-21
Kuninkaalliseen hoviin Iiittyviä sanoja 3/1996 s. 12-15
Pään anatomiaan liittyvää sanastoa 3/1996 s. 16-21
Lääketieteen erikoisaloja 1/1997 s. 13-16
Teppo, Lyly - Nyberg, Liisa:
Uusi läriketieteen sanakirja 1/1988 s. 5-6
Tikkanen-R6zsa, Anneli:
Ajatuksia Liekistä sen 20-vuotistaipaleen johdosta 3/1996 s. 6-10
Tuomela, Veli:
Lapsen äidinkieli kehittyy vielä kouluiässäkin 2/1996s. 10-14
Tuomi, Tuomo:
Täpötäysi ja patajuoppo 4/1993 s. 8-10
Wande, Erling:
Muuttuva Tornionlaakso 3/1991 s. 3-11
Wiggen, Geir:
Enemmistökielet ja vähemmistökielet pohjoismaisesta perspektiivistä
4/1995 s. 10-37
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Kortfattat om innehållet
3-7 Erling Wande, professor vid finska institutionen vid Stockholms universitet och ordförande för Sverigefinska språknämnden skriver om
finskspråkiga namn på svenska orter. Dessa orter ligger i huvudsak i
Tornedalen. Han skriver också om de finska namnformerna som
förekommer i Stora finsk-svenska ordboken (1997) och i Stora svenskfinska ordboken (1982-87) samt i Svenska ortnamn - uttal och stavning.
S.

8-9 Fil, mag. Riitta Eronen från finska språkbyrån vid Forskningscentralen för de inhemska språken ger i sin artikel några smakprov på nyord
ur CD-Perussanakirja, den elektroniska versionen av den-finska basordboken Suomen kielen perussanakirja. Den i februari utkomna
elektroniska versionen har, jämfört med den tryckta boken, nämligen
uppdaterats med ca två tusen nya ord.

s. 10-11 Fil, dr Raija Kangassalo, lektor vid institutionen för finska vid Umeå
universitet, berättar om sin tvåspråkiga dotters funderingar över sin
egen dialekt och över dialekter i allmänhet.
s. 12-13 Pol. kand. Pertti Holopainen, egen företagare inom mediebranschen,
kåserar om sin stora passion att samla på gamla ordböcker. Han ger
många exempel på föråldrade ord från äldre lexikon, vilka i dag ger ett
lustigt intryck.
s. 14-18 Marjo Kallio har sammanställt en lista över benämningar på etablerade
religioner och andliga rörelser. 1 listan har hon även tagit med ett antal
psykologiserande, kommersiella frälsningsrörelser.
S.

19 Marjo Kallio reder ut några begrepp i den nya lagen om underhållsstöd.
Artikeln åtföljs av en svensk-finsk ordlista.

s. 20-24 Register över artiklar och ordlistor som har publicerats i Kieliviesti
1988-1996.
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