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Ruotsinsuomalaisia puheenaiheita
Tätä kirjoitettaessa näyttää siltä, että parlamentaarinen vähemmistökielikomitea
ehdottaa suomen kielen tunnustamista viralliseksi vähemmistökieleksi Ruotsissa.
Tämä tuntuu erittäin ilahduttavalta. Toivomme voivamme kommentoida mietintöä
ja sen vaikutuksia seuraavissa numeroissamme. Sanomattakin on selvää, että
vähemmistökielen käyttäjiltä vaaditaan hyvin paljon - enemmän kuin enemmistökielen käyttäjiltä - jotta heidän kielensä säilyisi käyttökelpoisena. Meillä
ruotsinsuomalaisilla itsellämme on siis suuri vastuu.
Kuten aikaisemmin olemme ilmoittaneet kauan odotettu Suuri suomi - ruotsi
-sanakirja ilmestyi viime keväänä. Kääntäjä Tarja Salo-Saarvanto on käyttänyt
kirjaa työssään sen ilmestymisestä Iähtien ja on täten ennättänyt tutustua siihen
hyvin perusteellisesti. Hän kirjoittaa havainnoistaan ja mielipiteistään juuri ruotsinsuomalaisen käyttäjän kannalta. Monien myönteisten seikkojen lisäksi hän
antaa esimerkkejä myös ratkaisuista, jotka hänen mielestään eivät ole erityisen
onnistuneita - mutta ammattimaisena sanakirjankäyttäjänä hän ymmärtää myös
monissa tapauksissa, miksi sanakirjan toinlittajat ovat päätyneet tiettyihin
ratkaisuihin.
Kääntäj len lisäksi kirjaa käyttävät luonnollisesti monet muut ammattiryhmät
ja siksi toivommekin, että muutkin innostuisivat esittämään mielipiteensä siitä.
Suurille ryhmille tärkeistä teoksista kannattaa keskustella. Arvioiden esittämisellä
on merkitystä myös toimittajille, koskajoitakin puutteitaja virheitä on varmasti
heippo korjata myöhempiin painoksiin, kunhan ne ovat tiedossa.
Toinen pääaiheistamme on jälleen ruotsinsuomi. Nyt näkemyksensä esittää
kolme opettajaa. He ovat kaikki yhtä mieltä siitä, että jos nuoret haluavat käyttää
suomen kielen taitoansa ansiona työmarkkinoilla, heidän on osattava myös yleissuomea, puhekielinen ruotsinsuomi ej riitä.
Erilaiset tuholaiset tunkeutuvat joskus kotiimme ja joudumme jopa turvautumaan karkotteisiin. Useimpia varmaan myös kiinnostaa, minkän imisten eläinten
kanssa olemme tekemisissä. Siksi olemme laatineet ruotsalais-suomalaisen luettelon tavallisista tuholaisista.
Paula Ehrnebo
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Suuri suomi—ruotsi-sanakirja
Tarja Salo-Saarvanto

Fil.kand. Tarja Salo-Saarvanto on auktorisoitu kielenkääntqjä
ruotsista suomeenja suomesta ruotsiin. Hän toimii kielenkääntajänä Valtion maahanmuuttovirastossaja on myös Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan jäsen. Hän on tutustunut kevaällä
ilmestyneeseen uuteen sanakirjaan kiiäntqjän ja ruotsinsuomalaisen
kielenkäytt4jän näkökulmasta.
Sanakirjan laatiminen on tunnetusti
epäkiitollista ja äärimmäisen aikaavievää työtä. Ryhdyin kuitenkin selaamaan kauan kaivattua Suurta suomi—
ruotsi-sanakirjaa luottavaisin m ielin
luettuani sen esipuheesta, että kirjan
toimitustyö on vienyt seitsemän vuotta
ja että siihen on osallistunut 6-henkinen
toimituskunta, 8-henkinenjohtoryhmä,
6-henkinen toimitusneuvosto, yli 20
kielenja erikoisalojen sanaston tarkistajaa sekä molempien maiden ruotsin ja
suomen kielen kielilautakunnat. Niin
kirjan takakannessa kuin esipuheessakin tähdennetään, että kirjan tekijät
ovat panneet erityistä painoa Suomessa
ja Ruotsissa käytetyn kielen eroille.
Språkbruk-lehde5sä nro 3/1997 on
1 2-sivuinen AboAkademin apulaisprofessorin Marketta Sundmanin laatima
arvostelu, Detta är en bok som vi har
förtjänat, josta kirjan monet ansiot
käyvät erinomaisesti ilmi. Oma ensivaikutelmani oh, että ohisimme ansainneet vieläkin paremman kirjan. Koska
epäilin, että oma kantani saattoi perustua ns. mutumenetelmään ("musta tuntuu -menetehmä", jolle leikihhisehle sanonnahhe kirjassa on annettu mielestäni
vähemmän onnistuneet vastineet "på
måfå", "gissningskunskap"), päätin
umpimähkäistä ja omavaltaista kritiikkiä vähttääkseni kuuhla muutamien
Ruotsissa asuvien suomesta ruotsiin

auktorisoitujen kielenkääntäjien mielipiteitä. He ohivat kaikki yksimielisiä
siitä, että kirjan viitteet ja selityksct
ovat vaikeaselkoisia, että siitä puuttuu
monia keskeisiä hakusanoja ja että se
on aivan liian painava (2 osaa, yhteensä
4,5 kg). Kirjan osat ovat niin painavia,
että jos niitä säilyttää vaikkapa kirjahyhlyssä, käyttäjä saattaa aikaa myöten
saada niska-ja selkävaivoja. Vihjeeksi
voisin sanoa, että jos pitää kirjoja kirjoituspöydählä kuin "raamattua saarnastuohissa", eli ylösalaisin pystyasennossa
selkä käyttäjään päin, ne saa käännettyä
ja avattua eteensä joutumatta käyttämään hartiavoimia.

Monia ansioita
Uusi kirja on yhivoimainen verrattuna
edehliseen suomalais-ruotsalaiseen sanakirjaan. Se sisältää paljon hyödylhistä tietoaja hyviä käännösvastineita,
ja varsinaisia käännösvirheitä on vähän.
Kirjan kielenkäyttö on suomenkielisten hakusanojen osalta esimerkihlisen ajankohtaista, perustuuhan sen
sanasto suurimmalta osin vuosina
1990-1994 ilmestyneeseen Suomen
kielen perussanakirjaan. Ellei käyttäjällä ole Perussanakirjaa, hän voi
käyttää kirjaa myös käänteisesti esimerkiksi tarkistaakseen pitäisikö suomeksi sanoa vaikkapa opettajakouluKieliviesti 411997 - 3

tusiaitos vai opettajankoulutusiaitos.
Mukana on myös keskeisiä ruotsinsuomaiaisia käsitteitä. Monet nykykieiisistä hakusanoista saattavat vaikuttaa
oudoilta ruotsinsuomalaisten korvaan,
kuten osio (deluppgift), lajitin (sorteringsmaskin), haite (förorening), oksete (vomitiv, kräkmedel), kynnyskysymys (knäckfråga) ja jakamo (distributionsställe). Lääketieteen sanastoa on
runsaasti kuten myös kasvienja eiäinten
nimiä. Viimeksi mainituista annetaan
myös tieteellinen ninii,joten lukija vol
tarvittaessa tarkistaa kirjasta esim.
kääpiöohrakärpäsen tieteellisen nimen.
Hakusanat on heippo iöytää, koska
ne erottuvat selvästi muusta tekstistä
vahvan lihavoinnin ansiosta. Kirjan
sana-artikkeleissa on hakusanoille usein
yllättävän monia käännösvaihtoehtoja
ja myös esimerkkilauseita on runsaasti. Parhaat käännösehdotukset löytyvätkin usein juuri esimerkkilauseista. Kirjasta on paijon hyötyä kaikille kielenkäyttäj ille,joilla on riittävä ruotsin kielen taito voidakseen valita runsaasta
tarjonnasta kuhunkin tilanteeseen sopivi mman.
Vaikka en kaikilta osin olekaan täysin tyytyväinen teokseen, pidän sitä
itsestään selvänä apuvälineenä kaikille
kielen parissa työskentelevilieja muilie
ruotsinsuomalaisiiie, jotka joutuvat
esimerkiksi työssään pohtimaan, miten
jokin suomalainen ilmaisu pitäisi sanoa
ruotsiksi.

Vaikeaselkoisia viitteitä
Kirjan alkuosa on vaikeakäyttöinen.
Tekijöiden rehellisenä pyrkimyksenä
on varmasti ollut tarjota käyttäjille
mahdollisimman paljon tietoaja ohjeita,
mutta epäilen, että useimmat käyttäjät
jättävät lukematta kirjan alkuosan 66
sivua käsittävät esipuheet, ohjeet, kään4 - Kieliviesti 411997

nösmallit ja lyhenneluettelot ja että
hakusanojen ja käännösvaihtoehtojen
viittaukset ja selitykset saattavat siksi
jäädä heiltä ymmärtämättä.
Itse aloin tutkia, miten selitykset on
tulkittava juututtuani miettimään minulle vierasta hakusanaa fikka
ja
siihen iiittyviä viittauksia. Käännöksestä (ficka) ymmärsin, että sig tarkoittaa slangia. Yhdeksikön löysin
sanojen taivutustyyppejä ilmaisevasta
tauiukosta (taipuu kuten kala), Akiijaimen löysin astevaihtelutaulukosta,
mutta tähdelle suomenkieiisen hakusanan kohdalla en löytänyt selitystä
mistään. Sain onneksi vihjeen, että selitys saattaa löytyä Perussanakirjasta.
Näin sain lopuksi tietää fikka-sanan
olevan astevaihtelun alainen.
Kirjan ensimmäiset 66 sivua on numeroitu roomalaisin numeroin. En usko, että monikaan kykenee mieltämään
väiittömästi, mistä esimerkiksi sivu
xlviii löytyy. Olisi ollut huomattavasti
heipompaa etsiä sivu 48. Halutessaan
perehtyä selityksiin, käännösmalleihin
tai lyhenneiuetteloon käyttäjän on ensin
etsittävä sopiva sivuviittaus sisällysluettelosta ensimmäisen osan sivulta
xiii tai seiattava kirjaa kunnes kyseinen
kohta löytyy. Pelkään pahoin, että moni
jättää sen tekemättä.

Käännösmallit
Tämä on ensimmälnen sanakirja,jossa
olen nähnyt käytettävän käännösmalleja. Tätä tekstiä kirjoittaessani päätin
tarkistaa, miten ne toimivat. Valitsin
umpimähkäisesti sanan munitus-,
koska ryhdyin miettimään sen merkitystä. Kirjassa sanalie ei ollut selitystä
tai käännösvastinetta, vaan ainoastaan
viittaus käännösmaliiin 2. Käännösmaili 2 sisältää 9 alaotsikkoa, joiden
alla on erilaisia teonnimien käännös-

vaihtoehtoja ja runsaat 30 esimerkkilausetta. Niistä ej kuitenkaan ollut
minulle apua tässä vaiheessa. Perussanakirjasta löysin munitukselle selityksen munittaminen,jonka merkitykseksi oli annettu saattaa munimaan.

Mukana oli kanojen munittamista koskeva esimerkkilause. Palasin sanakirjaan ja katsoin sanaa munittaaS3C. Sen
ruotsinkielisenä vastineena oli ha ngt
att lägga ägg; (kanaa) ha ngt att värpa.

Lisäksi viitattiin käännösmalhiin 4,
Eräistä kausatiivis-faktiivisista verbeislä. Kyseisen otsikon alla oli runsaat 50

ta,joista viimeisenä ohivatteettoverbit,
joihin munittaminenkin nähdäkseni
kuuluu. Näistä on esimerkkejä seuraavassa. Tässä vaiheessa luovutin ja
totesin, etteivät käännösmahhit ole minua
varten.
Koska kirjassa viitataan käännösmalleihin lähesjoka sivulla, on niiden
kielenkäytöhle ja suosituksille mielestäni voitava asettaa erityisen suuret
vaatimukset. Eräiden käännösmahlien
ehdotukset vaikuttavat omaan korvaani
oudoilta ja jotkut jopa virheehlisiltä
ruotsinruotsissa.

esimerkkilausctta ja useita alaotsikoiMuutama csimerkki (sivut xliv ja lix):
Tccttovcrbit:
Hän pesettää paidat vaimollaan Han har sin fru att tvätta skjortorna [åt sig/
Hän korjautli auton naapurilla Han hade grannen att reparera bilen
Han har haft kostymen att tvättas
Hän on pesettänyt pukunsa
(ark.) Han har haft kostymen och tvättats

Nämä käännösehdotukset eivät mielestäni edusta yleistä ja vapaata kielenkäyttöä Ruotsissa. Edes viimeisen, arkikiehisen, käännösehdotuksen kohdahla

el ole mainitaa siitä, että ehdotus ohisi
suomenruotsia. ltse olisin tässä käyttänyt esimerkiksi låta-rakennetta.

Esimcrkkejä på-preposition käytöstä (sivu lx):
Kävin isoäidin luona viikonloppuna
Vuokrasimme videon viikonloppuna

Jag hälsade på mormor på veckoslutet
½ hyrde en video på veckoslutet

Viikonloppu on kirjassa johdonmukaisesti saanut vastineekseen veckoslut.

video tarkoittaa Perussanakirjan mu-

Sanassa el sinänsä ole mitään vikaa,
mutta Ruotsissa yleinen helg-sana ej
ole mukana edes vilkonloppu-sanan alla
olevassa esimerkissä hyvää viikonloppua, vaan sen vastineena on [ha ett]
trevligt veckoslut. Näin en muista vielä
kenenkään ruotsalaisen toivottaneen
minulle kuluneiden 28 vuoden aikana,
vaan lähes kaikki sanovat trevlig helg.

Toisen esimerkin suomenkiehinen sana
kaan ensisijaisesti videonauhaa, ruotsinkiehinen en video taas Svenska Akademiens Ordhistan mukaan lähinnä
videolaitetta. Arkikielessä Ruotsissa
sanottaisiin ehkä vain ½ hyrde en film i
helgen.

Reagoin edellä olevien hisäksi eräisiin muihinkin käännösmalhien ajan
ilmauksiin. Vuorokaudenaikoja koskeKieliviesti 411997 - 5

vassa taulukossa esiintyy meneillään
olevasta ajasta puhuttaessa mielestäni
turhan usein sana nu (ilman sulkuja),
kuten nu på förmiddagen, nu på eftermiddagen, nu i kväll, nu på morgonen,
nu på morgonkvisten ja nu på småtimmarna. Taulukossa on myös kiel iopillisesti virheellinen suositus i går
natten ja sen rinnallaförra natten (ilman
lisäystä suomr), kun taas i går natt ja
natten till igår puuttuvat.

Suomenruotsi
Kirjassa on ilmoitettu, mitkä ilmaisut
ovat käytössä vain Ruotsissa (ruotsr),
mutta suomenruotsalaisuuksja ej läheskään alna ole merkitty lyhenteellä
suomr. Käyttää lasta neuvolassa on
esimerkiksi saanut vastineekseen vain
Gå med ett barn till rådgivningsbyrån
(ilman lisäystä Suom tal suomr). Myös
käärevelkakirjan (omslagsrevers) puhekieliseksi vastineeksi ilmoitettu kapprocksrevers on vieras ruotsalaisille.
Muuten on vain charmikasta, että esimerkiksi sanonnalle hän ej ole eilisen
teeren poika on annettu muiden, erinomaisten käännösehdotusten rinnalla
suomenruotsalaiseksi ilmoitettu vastine
han är inte någon första resans gosse;
tästä on nyttemmin tullut vakiintunut
sanonta minun ja kollegani välillä.
Suomenruotsalaisten sanojenjasanontojen mukanaolo tällaisessa kirjassa on
itsestään selvää, ja ne antavat ennakkoluulottomalle kielenkäyttäjälle jopa
uusia innokkeita, mutta etenkin Suomessa asuvien käyttäj len kannalta olisi
ollut tärkeätä, että kirjasta olisi selvemmin ilmennyt, mitkä sanat ja sanonnat
eivät ole yleisessä käytössä Ruotsissa.

Merkitysten selitteet
Lyhenteet on kirjassa merkitty ilman
pisteitä. Lyhenteet suomr ja ruotsr on
6 - Kieliviesti 411997

pidettävä erossa niitä lähellä olevista
Suom ja Ruots, joita käytetään silloin,
kun kyseinen käsite esiintyy juuri kyseisessä maassa. Jotkin lyhenteet, kuten
sukua ilmaisevat en-suk ja ett-suk
puuttuvat lyhenneluettelosta.
Hakusanojen ja käännösvaihtoehtojen selitysten tulkitseminen on
vaikeaa. Omayksinkertainentulkintani
on, että selitysviittaa aina siihen sanaan,
jota ej ole erotettu siitä pilkulla tal
puolipisteellä. Ruotsinkielinen selitys
esimerkissä urho högt.; hjälte viittaa
sils suomalaiseen hakusanaan, kun taas
selitykset esimerkissä tinkiä (vähentää,
puhek) hanta neron tulkittava niln, että
vähentää viittaa hakusanaan, kun taas
puhek viittaa ruotsinkieliseen vastineeseen.

Kirjan kielenkäyttö
Kirjan kielenkäyttö on Språkbruklehden arvostelun mukaan elävää, tuoretta ja idiomaattista. Enimmäkseen
näin onkin, mutta kirjassa on myös
käännösvastineitaja esimerkkilauseita,
joissa on käytetty melko jäykkää ja
vanhahtavaa kieltä. Joitakin esimerkkejä: Millainen-sanan vastikkeeksi on
annettu vain hurdan ja vilken, el hur.
Sen käytöstä on seuraavat esimerkit:
Millainen hän on - Hurdan är han; En
tiedä millaisen put'un panisin - Jag vet
inte hurdan dräkt jag skall ta på mig.
Matka (matkanteko) on saanut vastineekseen vainfärd, Ruotsissa yleinen
resa (esim. arbetsresa) tarkoittaa kirjan
mukaan vain käyntiä toisella paikkakunnalla. Matkaa koskevassa sanaartikkelissa on saattaa joku matkaan
saanut virheellisesti vastineekseen "få
iväg någon", mikä suomeksi olisi lähinnä saada joku matkaan/tiehensä.
Moni osallistui näytelmäkilpailuun on
käännetty Det var många som deltog i

tävlingen att skriva drama. Miksi ej
dramatävlingen? Kasvatustyö on saanut
vastineikseenfostringsarbetej afostrargärning ja sosiaalinen kasvatustyö taas
en social forstrargärning. Koulun kasvatuksellinentehtäväon kirjan mukaan
skolans fostrande uppgift, mikä vie
ornat ajatukseni vanhan ajan kasvatukseen.Josolisin käyttänytviimemai-

nittua sanontaa esimerkiksi jossakin
Ruotsin kouluvirastolle tekemässäni
käännöksessä, olen aivan varma, että
toimeksiantaja olisi koijannut sanonnan
muotoon skolans pedagogiska uppgift.

Runsaasti
käännösvastineita
Käännösvastineita ja esimerkkejä
sanojen käytöstäon kirjassapaikoitellen
uskomattoman runsaasti. Esimerkiksi
palaa-sanalle on annettu 13 käännösvaihtoehtoa ja 44 esimerkkisanontaa.
Mustua-sanalle taas on 11 käännösvaihtoehtoa,joidenjoukosta kuitenkin
puuttuu useisiin tilanteisiin sopiva bli
svart. Pelkään, että ruotsia puutteellisesti osaava valitsee helposti väärän
vastineen, koska ensimrnäinen vaihtoehto el läheskään aina ole tavallisin
tai kattavin. Esimerkiksi sanalle leveillä
on merkityksessä ylpeillä annettu
vastineet stoitsera; briljera med ngt;
högfärdas över ngt ja vara mallig över
ngt. Tässä merkityksessä Ruotsissa
ehkä tavallisin skryta med ngt puuttuu
kokonaan, toinen tavallinen sanonta
vara mallig över ngt on käännösvaihtoehdoista viimeisenä. Sen edellä on
kovin jäykkä högfärdas över ngt, jota
en käyttäisi arkisen leveillä-sanan
vastineena ja joka ej ole edes mukana
Svenska Akademiens Ord!istassa.
Käännösvastineiden keskinäiset tyylierot eivät käy ilmi, joten esim. koululaiset ja ruotsia heikommin taitavat

saattavat helposti valita asiayhteyteen
sopimattoman vastineen.
Oman työnantajani toiminnassa
yleinen maastakarkotus (kirjassa virheellisesti "maastakarkoitus")on saanut
neljä vastinetta: utvisning, landsförvisning, deporteringja deportation. Olisin
kaivannut Iisäystä, että vain ensimmäinen näistä on käytössä nykykielessä
niin oikeuslaitoksen kuin viranomaistenkin toiminnassa. Käännyttää-sana
on puolestaan saanut selityksekseen
vain luotaan ajamisen ja toiseen uskontoon käännyttämisen. Olisin kaivannut mukaan selitystä, että vastinetta
avvisa käytetään myös maasta käännyttäm isestä.

Yllättävän vähän
hakusanoj a
Marketta Sundmanin mukaan kirjassa
on varsinaisia hakusanoja vähemmän
kuin edeltäjässään Cannelin-Hirvensalo-Hedlundissa, mikä oli suuri yllätys
ainakin minulhe. Kyseinen tieto tukee
kuitenkin käsitystäni, että kirjasta puuttuu paljon tärkeitä ja keskeisiä hakusanoja. En tiedä lasketaanko muihin
hakusanoihin tehdyt viittaukset hakusanoiksi, mutta kirjassa on myös melko
lailha suomenkiehisille vähemmän tärkeitä viittauksia, kuten pinnemmahla
ks. pinnempana, pinnemmalle ks. pmnemmaksi, pinnemmalta ks. pinnempaa, pinnemmassa ks. pinnempana ja
pinnemmasta ks. pinnempaa. Vastaavia
viittauksia on monen muunkin hakusanan eri taivutusmuotojen kohdalla.
Osa hakusanoista on mielestäni
vähemmän keskeisiä, kuten paappa,
panko, peeaa, peeärrä, phui, phyi, piisi
(takka), piplia, pentaani, pentaedri,
pentagoni, pentagrammi ja permeaaheli.Tilahleohisin kaivannutenemmän ajankohtaista yhteiskuntasanastoa,
Kieliviesti 411997 - 7

kuten aineistokoe, otsikkotehtävä (yokiij oituksen osia), esiopetus, tradenomi,

Iingvistijuristi, huumaantuneena ajaminen, pätkätyö, vuoronumero, peruspäiväraha, velkaantumisaste, verkostomarkkinointi, lyhytkirurgia, hoitotestamentti, ahmimishäiriö, kansa Iiismaisema, kettutyttö, eiäin(tensuojeiu)aktivisti, eläinten vapautusrintama,
äärivegaani, yksittäisonnettomuus,
mopotus ja hymiö. Olisin myös kaivannut hakusanojen joukkoon lyhenteitä, kuten pk-yritykset, v.t., vs., Kela
ja Stakes. Kollegani olisivat halunneet
mukaan myös enemmän verbaalisubstantiiveja, rektioita, yhdyssanoja,
prepositioilmaisuja ja ammattinimikkeitä.

Kaikki muuttuu
Yhteiskunta ja sen sanasto muuttuu
nykyisin huimaa vauhtia. Esimerkiksi
Ruotsin elatusavun ennakko (bidragsförskott) on kiijan ilmestymisenjälkeen
jo ehditty muuttaa elatustueksi (underhålisstöd) ja myös Suomen läänijako
onjo muuttunut. Olisin kuitenkin odottanut, että kirjan tekijät olisivat edes
lyhenneluettelossa tai käännösesimerkeissä alnakin maininneet, että Neuvostoliitto (NL) on nykyisin historiallinen käsite. Kirjassa on kokonaista 18
neuvosto-alkuista esimerkkiä,joista osa
on mielestäni aivan turhia, kuten neuvostokansa, neuvostolehti ja neuvostoiehdistö. Toisaalta kirjasta puuttuu
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mielestänijo nyt sen ilmestymisvuonna
monia 90-luvulla yleisessä käytössä
olleita hakusanoja. Siksi se ej mielestäni
kaikilta osin täytä kääntäjien, tulkk len
ja toimittajien ajankohta isen yhteiskuntasanaston tarvetta.
Yleisvaikutelmani kirjasta on, että
tuntuu kuin sen tekijät olisivat väsähtäneet kesken loppusuoran tehtyään sitä
ennen loistavan suorituksen. Kirja kaipaa mielestäni viimeistä loppusilausta
ja ylimääräistä kielentarkastusta ruotsin
kielen osalta ennen kaikkea Ruotsissa
ja Suomessa käytettävän kielen eroja
ajatellen.
Tulevaisuutta ajatellen uskon, että
tämäntyyppiset sanakirjat käyvät nykyyhteiskunnassa vanhentuneiksi niin
nopeasti, että sähköiset apuvälineet
korvaavat ne lähivuosina. Olen kuullut,
että kirja aiotaan julkaista myös CDrom-versiona, mikä on erinomainen
asia. Sen sijaan, että käyttäjä miettiessään istujapala -sanonnan ruotsalaista vastinetta lukisi kaikki paiaasanan alla olevat 44 suomenkielistä
esimerkkisanontaa, hän vol etsiä suoraan istu ja pala ja saada tietokoneensa
näyttöön kokonaista viisi käännösehdotusta. Toivon, että aikaa myöten
saamme kirjan käytettäväksemme täydennettynäja korjattuna myös Internetin välityksellä Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen erinomaisen kotisivun
kautta, sillä onhan kyseinen laitos toinen
kirjan julkaisijoista.

Lisää suomalaisten kielisukulaisista
André Hesselbäck
FiI.kand. André Hesselbäck toimii Upsalan yliopiston suomalaisugrilaisten kielten laitoksessaja tutkii siellä lähinnä mann kieltä.
Kieliviestin lukijat ovat aikaisemmin
tutustuneet suomen sukuiseen mann
kieleen, jota puhutaan Volgan keskijuoksun tuntumassa, Venäj än Euroopan
puoleisessa osassa. Marien pääasiallisen asurna-alueen pohjois-ja koillispuolella asuu toinenkin suomalaisugrilainen kansa, udmurtit. Udmurtteja,
joita aikaisemmin kutsuttiin votjakeiksi,
on noin 720 000 ja 75 % heistä puhuu
udmurttia ensikielenään. Udmurtit
kuuluvat entisen Neuvostoliiton suurehkoihin suomalais-ugrilaisiin kansoihin
ja heidän määränsä on kasvanut tasaisestiviirneaikoina. Udmurtinpuhujien
määrä ci sen sijaan ole kasvanut, päinvastoin; vielä vuonna 1959 noin 90 %
udmurteista ilmoitti udmurtin äidinkielekseen. Puhujamäärän laskusuuntaus on sama kuin melkein kaikilla
muillakin Venäjän vähemmistökansoilla nykyään. Udmurtit asuvat pääasiassa Kama- ja Vjatkajokien ympäristössä, mutta heitä on jonkin verran
myös Tatarstanissa ja Bakortostanissa.Udmurtian autonomisessa tasavallassa udmurtteja on vajaat 30 % väestöstä, enernrnistönä ovat venäläiset.
Muitten väestöryhmien joukosta erottuvat varsinkin tataarit. Tasavallan
pääkaupunki on levsk, jossa on yli
500 000 asukasta. Se on rnyös huomattava metalliteollisuuden keskus.
Aikaisemrnin udmurtit olivat marien
tapaan pakanoita ja heidän vanhasta
luonnonuskostaan on vieläkin jäljellä
rippeitä. Kcskeistä siinä on animismi
sekä ns. luontoäitien ja vainaj len henkien palvonta. Alkaisemmin kokonai-

silla kyläkunnilla oli tapana kokoontua
kunnioittamaan vainajiaan ja menoihin kuuhui olennaisena osana rituaalisen aterian nauttiminen.
Udmurttien historia on melkein sarna kuin manien. Heidän alkuperäiset
ehinkeinonsa olivat alkeehhinen maanviljely, metsästys, kalastus sekä mehiläisten hoito. 700-huvuhlaja sen jälkeen
udmurtit ohivat kosketuksissa turkkilaisten volganbulgaarien kanssa, joilta
he saivat paljon kielellisiäja kulttuurisia vaikutteita. 1 200-luvun keskivaiheilla ns. Kultainen lauma vahloitti
Kama-jaVjatkajokien ympänistön. Kun
se myöhemmin hajosi useiksi pieniksi
valtioiksi, syntyi ns. Kazanin kanaatti,
mahtava tataanien johtama valtakunta,
jonka keskus oli Kazanissa. Tataanien
valta kesti vuoteen 1552, jolloin venäläiset puolestaan valloittivat Kazanin.
Pohjoisessaja lännessä asuvat udmurtit
ohivatjo sitä ennenkin ohleet kosketuksissa venäläisten ja venäjän kielen
kanssa, kun taas tataarien vaikutus oh
voimakkainta udmurttien alueen itä-ja
kaakkoisosissa.
Tuvassin ja tataanin vaikutus udmurtin kieleen ci ole ollut yhtä huomatlava kuin niiden vaikutus rnaniin, mutta
udmurtin turkkihaisiin piirteisiin kuuluu
esim., että paino on melkein aina viirneiselhä tavulla. Tataarin vaikutus on osittain munnekohtaista. Udmurtti jaetaan
tavallisesti neljään munteeseen, joista
maantieteelhisesti keskimmäinen on
ollutkinjakielen penustana. Itäisin munre sisältää runsaasti tataarinkielisiä
lainasanoja ja siinä on muutenkin pal-
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jon tataarin vaikutusta. Pohjois-ja länsimurteissa turkkilaista vaikutusta taas
on vähemmän. Murteiden väliset erot
eivät kuitenkaan ole yhtä suuria kuin
mann kielessä, sillä udmurttien asumaalue on verrattain yhtenäinen.
Nykyään tuvassin ja tataarin vaikutus udmurttiin on miltei olematonta
paitsi siellä missä nämä kansat asuvat
toistensa naapureina. Venäjän kieli on

hallitsevana Udmurtian tasavallassa ja
venäjän vaikutus udmurttiin kasvaa
jatkuvasti. Udmurtti on kehittymässä
samaan suuntaan kuin marikin: puhujien määrä vähenee vähenemistään ja
venäjän vaikutus kasvaa jatkuvasti.
Pientä toivoa herättää kuitenkin udmurttien suhteellisen suuri määräja se,
että kolme neljäsosaa kansasta puhuu
vielä äidinkielenään udmurttia.

Koira palkongilla
Outi Frisk

Kirjoittaja toimii opettajanaja on myös Ruotsin Suomalaisen
Opettajaliiton puheenjohtaja. Työnsä ohella hän on aktiivinen
ruotsinsuomalaisessajärjestöeléinzässä.
Noin kaksi vuotta sitten Ruotsin Suomalainen Opettajaliitto oli aktiivisesti
mukana virittämässä keskustelua ruotsinsuomalaisten kielestä. Keskustelu
alkoi länsirannikolta ja on sittemmin
levinnyt ympäri maata kuten oh i tarkoituskin. Asiasta keskusteltiin myös nom
vuosi sitten järjestetyssä Gottlundseminaarissa. Keskustelun alkuvaiheessa olin sitä mieltä, että ruotsinsuomesta oli vähitehhen kehittymässä
oma kieli. Kysymys on vain siitä, milbin kieltä voidaan kutsua omaksi
kieleksi ja milloin on kyse murteesta.
Minusta tuntui aluksi siltä, että ruotsinsuomen kehittyminen omaksi kieleksi ei veisi kauankaan, mutta kun nyt
olen seurannut käytyä keskustelua, olen
valmis lisäämään arviooni muutaman
sata vuotta.
Alueellisia murteita ruotsinsuomessa en Iuulisi olevan, henkilökohtaisia
idiolekteja kylläkin. Kukin meistä on
tuonut mukanaan Suomesta oman
alueelhisen murteensa, muokannut sitä
sitten (tietämättään) ystäväpiirissäänja
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lisännyt siihen valintansa mukaan
ruotsalaisia ilmaisuja, kun suomesta ei
tunnu löytyvän sopivaa sanontaa tai
kun ruotsalaiset ilmaisut muuten vain
tuntuvat joustavilta. Joustavuuden ja
selvyyden tavoitteluhan on tyypillistä
kielen kehittymiselle. ios kaikista
idiolekteistä voitaisiin löytää yhteisiä
piirteitä, voitaisiin käyttämäämme
kieltä ehkä luonnehtia murteeksi.

Jatkuvaa kehitystä
Kiehi keh ittyy jatkuvasti. Suomen kieli
ei nykyisin ole samanlaista kuin 20
vuotta sitten. On luonnolhista, että Ruotsissa asuva suomen kieltä puhuva ei voi
pysyä mukana Suomen puolella tapahtuvassa kielen kehityksessä, ellei satu
olemaan himo Nacka-TV:n töllöttäjä,
ahkena suomalaisten hehtien lukija ja
lisäksi kova matkustamaan lahden yli.
Kun joskus sanotaan, että suomenruotsi
on "aitoa", vanhaa ruotsia, voidaan panin sadan vuoden päästä varmasti sanoa,
että nuotsinsuomi on jäänyt "aidoksi",
käyttämään sanoja, ilmaisujaja raken-

teita, jotka ovat häviämässä Suomesta.
Konkreettisena esimerkkinä voin majnita possessiivisuffiksin,joka saamieni
tietojen mukaan on harvinainen ilmiö
nykypäivän kielenkäytössä Suomen
puolella. Omassa korvassani sen pois
jättäminen kuulostaa kummalta.
Samanaikaisesti kun suomensuomi
kehittyy yhteen suuntaan voidaan olettaa ruotsinsuomen kehittyvän omaan
suuntaansa. Siihen vakiintuujatkuvasti
sanoja, jotka tuntuvat luontevilta, sanontoja,jotka ovatsuoria lainoja ruotsista, intonaatiosta ja eräiden äänteiden
ääntämisestä puhumattakaan. Kauan
Ruotsissa asuneen puheesta kuulee kyllä, ettei kyseessä ole supisuomalainen.

Milloin syntyy oma kieli?
Milloin voimme alkaa puhua ruotsinsuomesta omana kielenä? Tarkemmin
asiaa tuntematta arvelen, että suomenruotsi alkol kehittyä omaan suuntaan
valtakunnan rajojen muuttumisen myötä 1809. Valtakunnanraja hyväksytään
usein kielirajaksi. Jos verrataan vaikka
Skånessa käytettävää ruotsia toisaalta
tanskaan ja toisaalta Norlannissa käytettävään ruotsiin, uskon tanskasta löytyvät enemmän yhtäläisyyksiä kuin
Norlannin murteista. ios valtakunnanraja hyväksytään kielirajaksi, ruotsinsuomea voisi pitää omana kielenä.
Toisaalta voidaan hakea vertailuesimerkkejä muualta Euroopasta.
Useimpien maiden rajojen ympäristössä puhutaan naapurimaan kieltä.
Selvin esimerkki on Sveitsi, jossa ej
aivan omaa kieltä ole ollenkaan vaan
jossa puhutaan joko saksaa, ranskaa
tai italiaa. En usko, että Sveitsin saksankieliset tai italiankieliset katsovat
puhuvansa eri saksaa tai italiaa kuin
Saksassa tai Italiassa asuvat. Murreero on kieltämättä suuri ja Ziirichissä
asuvan saksanpuhujan erottaa helposti

hannoverilaisesta. Jopa chileläiset
sanovat puhuvansa espanjaa eivätkä
chileä tai chilenespanjaa, vaikka kyse
on kokonaan toisesta maanosasta.
Tämän mukaan suomea Ruotsissa
puhuvat käyttävät ikuisesti suomea,
vaikka murre-erot ajan mittaan kasvaisivat niin suuriksi, että ymmärtäminen kävisi mahdottomaksi.
Esittämieni vastakkaisten esimerkklen oikeammuudesta en Iähde kiistelemään. Mielestäni tärkeämpää kuin
oman kielen olemassaolon määritteleminen on keskustelu siitä, miten pitkälle ruotsinsuomalaisille tyypillisiäja
tässä kulttuurissa toimivia ilmaisuja
voidaan hyväksyä yleiskieleen ja kirjoitettuun muotoon. Murrettahan ej
juuri kirjoiteta muualla kuin kaunokirjallisuudessa. Ruotsinsuomalaisella kielilautakunnalla on tärkeä tehtävä, kun se antaa suosituksia sellaisten
ruotsin sanojen ja käsitteiden nimien
suomentamisesta,joille ej ole vastinetta
ennestään. Mutta suositukset ovat
suosituksia, kielenkäyttäjät valitsevat
sitten ajan mittaan ne muodot, jotka
sopivat parhaiten heidän tarkoituksiinsa. Kielen kehitystä ej voi valjastaa,
sitä voi vain myötäillä.

Puhekieli ej sovi
kirj akieleksi
Kun supisuomalaisena opettajan planttuna (Turun murretta) tulin Ruotsiin
80-luvun vaihteessa, oli oppihainani
ekaluokkalaisia. Eräs näistä sekoitti
suomeensa ruotsia, puhui siis sitä sekakieltä, jota jotkut haluaisivat kutsua
aidoksi ruotsinsuomeksi. Muistan,
kuinka hän kerran kertoi sanoneensa
äidilleen: "Titta, mamma, koira palkongula!" Puhekieli on asia sinänsä, mutta
hyväksyisittekö te ilman muuta sanat
titta ja palkonki kirjoitettuun ruotsinsuomeen? Minä en.
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Mielipiteitä, kokemuksia, ajatuksia
kieliasioista yläasteelta
Riitta Järvisalo
Fil.kand. Riitta Järvisalo on toiminut pitkään opettajanaja
on monen muun opettajan tapaan aktiivinen myös
ruotsinsuomalaisessa järjestöelämässä.
Tapanani on keskustella oppilaitteni
kanssa. Vaihdamme ajatuksia kaikesta,
oppiaineista, elämästä... 011 sitten kyseessä matemaattinen ongelma, ainekirjoituksen sisältö tal erimielisyydet tunnilla käyttäytymisestä. Ja jos en (et, ej,
emme, ette, eivät) käytä kaikkien käsittämää ilmaisukieltå, miten se yhteiselo,
-olo ja kanssakäyminen sitten sujuu.
Puheen täytyy olla kaikkien käsitettävissä, oli sitten kyseessä oppilas, opettaja, huoltaja, vieraileva serkku Suomesta tal asul sitten Göteborgissa tal
Gustavsbergissä, Gävlessä tai Jällivaarassa.
Oppilaani ovat usein pohtineet tätä
"oikeakiehisyyttä". Ainahan on helpompaa sekoitella kieliä, ottaa sana sieltä,
toinen täältä. ios olet laiska, teet sen.
Oppilaitteni mielestä sekakieli on ollut
perin kummalhista - paria poikkeusta
lukuun ottamatta (ja menossa on 19.
opettajavuoteni).
Kaksikielisten aivojen sanotaan
toimivan tehokkaammin kuin yksikielisten. Miksi emme verottaisi vähän
vapaata aivokapasiteettiamme, mehän
käytämme siitä vain murto-osan (tutkijoiden mukaan 10-40%, tästäeitosin
olla yksimielisiä). Alvoissa on tilaa ja
molemmissa kiehissäsanoja.Alussavoi
olla työläämpää, mutta sanojen haku
aivojen tietokonekeskuksesta ej kestä
kauan. Maailman nopeimmat tietokoneetkaan eivät pysty voittamaan aivojen
toimintanopeutta. Miten me ruotsinsuomalaiset olisimme niin vähä-älyisiä
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ja miten meidän ajattelutoimintamme
olisi niln heikkoa, ettemme pystylsi
pitämään kahta kieltämme, ruotsia ja
suomea, toisitaan erilhään. Onhan
maailmassa ihmisiä, jotka puhuvat 5 8 kieltä sujuvasti, puhtaasti, sekoittamatta. Mitä enemmän yritämme tätä
erottelua soveltaa, sitä parempiln tuloksiin pääsemme. Lopulta etsintä käy
automaattisesti, koska kielet taitjoituvat
omlin lokeroihinsa, val pitäisikö sanoa
tiedostoihinsa. Tällaiseksi haasteeksi
oppilaani ovat kokeneet suomen kielensä säilyttämisen.
Kjell on kaikkina vuosina ollut erittäin klitollinen keskustelunaihe ja se
on todella innostanut oppilaitani. Johtuneekohan näistä keskusteluistani, ettå yksi entisistä matematilkan oppilaistani on Helsingissä Teknillisen korkeakoulun stipendlaatti ja tutkija ja että
tälhä puolella kaksi opiskelee Tukholman teknisesså korkeakoulussa.
Koska itse asun pienellä paikkakunnallaja tunnen oppila idcn vanhemmat, olen vuosien varrella pannut merkille, että ruotsin kielen tasokokeissa
huipputuloksia saavuttanaiden suomenkielisten oppilaiden vanhempien
kiehi on selvää ja puhdasta suomea.
Emmehän vol Suomen-sukulaistenkaan kanssa puhua jotakin kummallista
siansaksaa. El käy. Elvät isovanhemmat
tajua mitään, eivät liioin serkut. Ja mistä
me sitten yhtäkkiä ottaisimme lomalla
sen ymmärrettävän kielen,jos meilläei
sitä ole muulloinkaan? Suomessa asu-

vien kielitaito ej aina rjitå epämääråisen
sekakielen ymmärtämiseen. Tulee tyhjää kinaa sjitä, mjtä oikein sanoin ja mitå tarkoitin. Sellaisesta keskustelusta ej
tahdo tulla loppua. Kyllä kavereiden
kanssa toki vol hassutellaja puhua mi-

ten hullusti tahansaja sekolttaa mukaan
vielä englantiakin, mutta eihän se ole
kieltä, jota vol käyttää muualla. Varminta on opetella koko kieliympäristössä käytettävää kieltä ja käyttää sitä.

Suomi suomena
Ahti Riihonen

Fil.kand. A hti Riihonen on toiminut pitkään opettajanaja
osallistunut aktiivisesti ruotsinsuomalaistenjärjestötoimintaan. Nykyisin hän on eläkkeellä.
Ruotsissa käytettävä suomen kjell on
sanastoltaan ruotsalaisempaa kuin
suomensuomi. Sille tuskin opettajien
tal mulden kielenhuoltajien hyvää tarkoittavat pyrkimyksetkään volvat mitään. Myös ruotsinsuomalaiseen kirjakieleen ujuttautuu uusia lainoja ruotsista. Tässä ej ole mitään uutta. Kaikki
kielethän ovat aina saaneet sanoja tolsiltaan. Sekä ruotsi ettäsuomllainaavat
nykylsinkin melko sumellematta esim.
tietoteknilkan termejä englannista,
vaikka vieraiden oheen pyritäänkin
luomaan omakielisiä.
Voidaan sanoa, että lainasanoja tulee
kleleemme halusimmepa tal emme,
mutta nykyisin on aikalsempaa paremmat mahdollisuudet kiinnittää huomiota
lainojen kirjoitusasuun ja talvutukseen
ja saada ne koti-Suomen kiel inormien
mukaisiksi. Tähän pyrki myös entinen
opettajani ja esimieheni, professori
Osmo Hormia jo runsaat kaksikymmentå vuotta sitten.
Huolto koskee myös erilalsia kieliopillisia rakenteita. Käsittelin aikoinaan
eräässä tutkielmassani Suomenkiellsten
Tieto-Sanomien, tai pikemmlnkinAntti
Lizeliuksen, kieltä. Tämän vuoslna
1775-76 ilmestyneen enslmmäisen

suomenklelisen sanomalehden kieIenkäytössä eslintyl plirteltä, jotka ohsivat saattaneet muuttaa suomen kielen
rakenteen lähemmäksi ruotsln kieltä.
Onneksi jo tällöin kielenhuolto auttol
säilyttämään oman suomalais-ugrilaisen leiman. Entäpä nyt...
Antti Lizellus käytti esimerkiksi
passlivin 2. partislippia seuraavasti:
"- - oppeneilta näytetyssä - -" [po.
oppineitten näyttämässä]
"- - Maa-Herroilta nimitetyille [po. maaherrojen nimittämille]
"- - Aurinko pilviltä peitettynä [po. pilvien peittämä aurinkol
Nämä ns. ablatjivirakenteet tuomitsl
jo Yrjö Koskinen lauseopissaan 1860
mm. esimerkillä naapurilta ostettu
lehmä. Hän valaisi asiaa muiden kielten avulla ja kirjoitti, ettäjos esimerkin
kääntää ruotsiksi, siinä on käytettävä
prepositiota från eikä suinkaan prepositiota av. Saksassa ja englannissa
vastineet ollsivat von ja byja ranskassa
dejapar.

Silloinkaan ej kukaan ollut profeetta omalla maallaan. Niinpä A.W.
Jahnsson ej 1871 ilmestyneessä teoksessaan Finska språkets satslära hyväksynyt rakennetta isän rakastama lapsi,
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jossa siis on sittemmin hyväksytyn
käytännön mukaisesti ns. agenttirakenne (isän).
Haluan tässä vielä siteerata A.W.
Jahnssonin motivointia, kun hän puolusti ruotsin mukaista ablatiiviagenttirakennetta genetiivimuotoisen asemesta. Hänellä oli varmaan mielessään
Suomenja Ruotsin vähisten yhteyksien
parantaminen, koska kerran täten voitiin
yhdistää kielten rakenteitakin. Hän
kirjoitti:
"Emedan infinitiv III substantivt
angifver en slutförd handhings resultat,
kan vid sådana verba, hvilka uttrycka
en känsla eller sinnesstämning den...
omnämnda konstruktionen icke användas."
Kuten sitaatti osoittaa tässä on kysymys tunteista ja mielialoista, mutta
mikään el estänyt kehittyvän nykysuomen hyväksymästä rakennetta.
Samaan aikaan, 1800-luvun loppupuolella, käytiin toistakin rakenne-

muutoksia koskevaa keskustelua. Vuoden 1734 lain nojalla eräs oppisuunta
vaati, että suomen kieltäolisi käsiteltävä
Suomessa vieraana kielenä. Tästä
kirjoitti eräs keskustehija, että tuntui
kuin olisi oikeaan aikaan sytyttänyt
hiekin palamaan (tänt en lunta).
Kun ajattelen sitä mahdollisuutta,
että ruotsinsuomalaisten nuorten kiehi
saisi, erään oppisuunnan mukaan,
kasvaa villinä ilman kielenhuoltoa, voin
todeta, että edellä esitettyjen kaltaiset
germaanilaisperäiset rakenteet saattaisivat jälleen yleistyä. Eipä silti, onhan
Suomen kouluissa opittu verb ien osalta
latinankieliståkin rakenneoppia ja
terminologiaa!
Meillä täällä Ruotsissakinon Liekki
ja on Kiehiviesti, tulta ej saa sammuttaa
eikä pimittää - valvokaa ruotsinsuomalaiset! Vastustusta suomen kieltä
kohtaan on aivan tarpeeksi,jotta meillä
ohisi syytä tai tarvetta sitä lisätä.

Tuholaisia
Koonnut Marjo Kai/jo
barkborrar Scolytidae
blåhjon Cailidjum vjoiaceum
boklus Liposce/is div inatorius
brödbagge Stegobium paniceum
dammlus Tro gium pulsatorium
dödsur Anobium pertinax
fläskänger Dermestes lardarius
fuktbaggar Cryptophagidae
fågelkvalster Astigmata
gulhårig tjuvbagge Niptus hololeucus
husbock 1-Jylolrupes haju/us
hussyrsa Acheta domestica
huvudlus Pedicu/us (humanus) capitis
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kaarnakuoriaiset
papintappaja
kirjatäi
leipäkuoriainen
pölytäi
kuolemankello
kirjoihrakuoriainen
salasyöjät
hintupunkki
messinkikuoriainen Se även:
mässingsbagge
tupajäärä
kotisirkka
päätäi

hästmyror Camponotus
kackerlacka Blatta orientalis
klädesmal Tineola bisselliella
kladlus Pediculus (humanus) corporis
loppor Siphonaptera
löss Anoplura
malfjärilar Tineoidea
mjölbagge Tenebrio molitor
mjölkvalster Acarus siro
mottfjärilar Pyralidae
människoloppa Pulex irritans
människolus Pediculus humanus
mässingsbagge Niptus hololeucus
plattbagge Oryzaephilus surinamensis
praktbaggar Buprestidae
pälsmal Tinea pellionella
pälsänger Attagenus pellio
silverfisk Lepisma saccharina
strimmig trägnagare
Anobium punctatum
svartmyra Lasius niger
tjuvbagge Ptinus fur
tobaksbagge Lasioderma serricorne
trädgårdsmyra Lasius niger
trägnagare Anohiidae
tusenfotingar Myriapoda
tvestjärtar Dermaptera
vägglus Cimex lectularius

hevosmuurahaiset
ihmiskirppu
ihmistäi
jalokuoriaiset
jauhopukki
jauhopunkki
kaarnakuoriaiset
kirj atäi
kirjoihrakuoriainen
kirput
koiperhoset
koisaperhoset

hevosmuurahaiset
torakka, ruotsintorakka
vaatekoi
vaatetäi
kirput
tält
koiperhoset, koit
jauhopukki
jauhopunkki
koisaperhoset
ihmiskirppu
ihmistäi
messinkikuoriainen Se även: gulhårig
tjuvbagge
viljahärö
jalokuoriaiset
turkiskoi
turkiskuoriainen, plikkuturkisk uori al nen
sokeritoukka
tupaj um 1
maurlainen Se även: trädgårdsmyra
varasleslälnen
tupakkaj umi
maurlainen Se även: svartmyra
pu u n ka ivaj at
tuhatj alkaiset
pi htihän täiset
seinälude, lutikka

hästmyror
människoloppa
människolus
prakthaggar
mjölbagge
mjölkvalster, mjölor
ba rkborra r
boklus
fläskänger
loppor
malfj än lar
mottfjärilar
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koit
kotisirkka
kuolemankello
Ieipäkuoriainen
Iintupunkki
lutikka
mauriainen
messinkikuoriainen
papintappaja
pihtihäntäiset
pilkkuturkiskuoriainen
puunkaivajat
päätäi
pölytäi
ruotsintorakka
salasyöjät
seinälude
sokeritoukka
torakka
tuhatjalkaiset
tupajumi
tupajäärä
tupakkajumi
turkiskoi
turkiskuoriainen
täit
vaatekoi
vaatetäi
varaslesiäinen
viljahärö

malfjärilar
hussyrsa
dödsur
brödbagge
fågeikvalster
vägglus
svartmyra, trädgårdsmyra
gulhårig tjuvbagge, mässingsbagge
blåhjon
tvestjärtar
pälsänger
trägnagare
huvudlus
dammlus
kackerlacka
fuktbaggar
vägglus
silverfisk
kackerlacka
tusenfotingar
strimmig trägnagare
husbock
tobaksbagge
pälsmal
pälsänger
löss
klädesmal
klädlus
tjuvbagge
plattbagge

Lähteet:
Anticimexin tuholaisluettelo
Facta 2001
Spectrum
Nationalencyklopedin
Michael Chinery: Nordeuropas insekter
Pohjois-Euroopan hyönteiset
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Kortfattat om innehållet
S.

3-8 Den nya Stora finsk-svenska ordboken recenseras av fil, kand. Tarja
Salo-Saarvanto, ledamot i Sverigefinska språknämnden och auktoriserad translator till och från finska. 1 artikeln granskas ordboken ur en
sverigefinsk översättares synvinkel.

s.

9-10 Fil, kand. André Hasselbäck från Finsk-ugriska institutionen vid Uppsala universitet, som i ett tidigare nummer av Kielivisti presenterat det
lilla volgafinska språket man, skriver nu om ett litet folk, udmurterna,
och deras finsk-ugriska språk, udmurtiska, som tidigare kallades votjakiska.

s. 10-11 Läraren Outi Frisk, som är ordförande i Sveriges Finska Lärarförbund,
fortsätter den i Kieliviesti och i andra sverigefinska tidskrifter pågående debatten om sverigefinskan. Ar sverigefinskan ett eget språk eller
en dialekt, eller kan vi bara kalla det för finska? Vidare diskuterar hon
om i vilken mån vi kan acceptera sverigefinska talspråkliga uttryck i det
skrivna språket. Själv vill hon inte acceptera ett skrivet blandspråk.
s. 12-13 Fil. kand. Riitta Järvisalo, som är lärare, skriver om vikten av ett standardspråk för sverigefinnarna och att skriftspråket skall hållas isär från
talspråket. Under sina 19 år som lärare har hon, med ett par undantag,
upplevt att skoleleverna själva vill lära sig det finska skriftspråket för
att kunna klara sig i språkliga sammanhang som sträcker sig utanför
den egna lilla kretsen.
s. 13-14 Fil. kand. Ahti Riihonen, f.d. lärare och aktiv inom sverigefinskt
organisationsliv och numera pensionär, ger också sitt bidrag till debatten om sverigefinskan. 1 sin artikel pläderar han ur historisk synvinkel
för vikten av aktiv språkvård.
s. 14-16 Marjo Kallio har sammanställt en svensk-finsk lista över vanliga
skadeinsekter. Listan åtföljs av en finsk-svensk lista.
s. 17-18 En förteckning över nya ordböcker och språkvetenskapliga handböcker.
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