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Luontosanaluettelo tulossa 

Kieliviestissä julkaistiin opettajien aloitteesta 1989 ruotsalais-suomalainen 
lintuluettelo. Monet lukijat ovat kuluneiden vuosien aikana esittäneet toivomuksen, 
että siihen laadittaisiin suomalais-ruotsalainen hakemisto. Sitä tehdessämme 
olemme tarkistaneet alkuperäisen luettelon uusien lähdekirjojen avullaja tehneet 
samalla joukon Iisäyksiä, ja siksi julkaisemme nyt sekä uusitun ruotsalais-
suomalaisen luettelon että hakemiston. 

Luontoaiheet ovat vuosien varrella toistuneet lehdessämme muutenkin. Tähän 
mennessä ilmestyneiden lehtien määrä on kuitenkin melko suuri ja siksi esim. 
kasvien, kalojen jne. nimiä etsivän on hankala muistaa, minä vuonna mikin 
luettelo on julkaistu. Niinpä jotakin erityistä nimeä etsiessään saattaa joutua 
selaamaan useita vuosikertoja. 

Olemme nyt tarkistaneet kaikki aikaisemmin julkaistut luontoaiheiset 
luettelommeja tehneet niihin samalla melko paljon lisäyksiä. Muutaman viikon 
kuluessa yhdistämme luettelot, jolloin saamme yli kaksi tuhatta nimeä käsittävän 
luontolistan. Aikomuksenamme on vähitellen ottaa mukaan vielä esim. nisäkkäät 
ja perhoset. Tällä kertaa emme tee luettelosta kirjaa, koska aikaisempien kirjojemme 
menekki on ollut kovin pieni. Nyt meillä on käytössämme uusi sanasto-ohjelma, 
jonka avulla voimme tulostaa luetteloita sitä mukaa kuin saamme tilauksia. 
Sanastoa voi tiedustella lautakunnan toimistosta. 

Esittelemme tässä numerossa vuosi sitten ilmestyneen monikielisyyttä 
käsittelevän antologian Mer än ett språk ja julkaisemme radioesitelmään 
pohjautuvan artikkelin koululaisten kielen eri rekistereistäja niiden hallitsemisen 
merkityksestä. 

Olemme aikaisemmin tänä vuonna esitelleet päiväkotien äidinkielenopetusta 
ja nyt on laadittu päiväkotiasioita käsittelevän sanaston ensimmäinen laitos. 

Haluan vielämainita, että lautakuntaan voi nyt lähettääkieli-jatermikysymyksiä 
myös sähköpostitse. Osoite on konttori@kielilautakunta.se  

Vastaamme kaikkiin kysymyksiin, mutta emme voi luvata vastausta samana 
päivänä. 

Paula Ehrneho 

Kieliviesti 311998 - 3 



Lintuj a 
Paula Ehrneho 
Margaretha Terner 

aftonfaik Faico vespertinus punaj alkahaukka 
alfågel Clan gula hye,nalis alli 
alförrädare Polysticta stelleri allihaahka 
alkekung Alle alle jääkyyhky 
alpjärnsparv Prunella co/lans alppirautiainen 
alpseglare Apus ,nelba alppikirskuj a 
and, gräsand Anas platvrhvnchos heinäsorsa, sinisorsa, sorsa 
asgam, smutsgam Neophron percnopterus pikkukorppikotka 
asiatisk lärka Melanacarypha hi,naculata isokiuru 
azurmes Panis cyanus valkopäätiainen 
backsvala Riparia riparia törmäpääsky 
bergand A'thva inanila lapasotka 
bergfink Fringilla inantifringilla järripeippo 
berghöna Aletaris chukar vuoripyy 
berglärka Eremophila alpestris tunturikiuru 
bergsångare Phvlloscopus bonelli vuoriuuni 1 intu 
berguv Buba buba huuhkaja 
bivråk Pernis apivorus mehiläishaukka 
biätare Meraps apiaster mehiläissyöjä 
björktrast Turdus pilaris räkättirastas 
blek tornseglare Apus pallidus vaaleakirskuj a 
blåhake Luscinia svecica siflirinta 
blåkråka Coracias garrulus sininärhi 
blå kärrhök Circus cyaneus sinisuohaukka 
blåmes Parus caeruleus sinitiainen 
blåtrast Manticala solitarius sinirastas 
bläsand Anas penelape haapana 
bläsgås Anser albfrons tundrahanhi 
bofink Fringilla coelebs peippo 
brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus tulipäähippiäinen 
brednäbbad simsnäppa Phalaropusfulicarius isovesipääsky 
bredstjärtad labb Stercararius poinarinus leveäpyrstökihu 
bronsibis Plegadistaicinellus pronssi-iibis 
brunand Avt hvajerina punasotka 
brun glada Milvus migrans haarahaukka 
brun kärrhök Circus aeruginasus ruskosuohaukka 
brunsångare Phylloscopus fuscatus ruskouunilintu 
brushane Philomachus pugnax suokukko 
buskskvätta Saxicala rubetra pensastasku 
busksångare Acvcephalus dumetoruin viitakerttunen 
bändelkorsnäbb Loxia leucoptera kirjosiipikäpylintu 
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cettisångare Cetlia cciii silkkikerttu 
citronärla Motac illa citreola sitruunavästäräkki 
dalripa Lagopus lagopus riekko 
dammsnäppa Tringa stagnatilis lampiviklo 
domherre Pvrrhula pvrrhula punatulkku 
drilisnäppa A iIis hvpoleucos rantasipi 
dubbelbeckasin Gal/inago ,nedia heinäkurppa 
dubbeitrast Turdus viscivorus kulorastas 
duvhök Accipiter gen tilis kanahaukka 
dvärgbeckasin Lvnnocrvptes min imus j änkäkurppa 
dvärglärka Ca/andre/la rufescens pikkukiuru 
dvärgmås Larus ininutus pikkulokki 
dvärgrördrom [vobrychus ,ninutus pikkuhaikara 
dvärgsparv Emberiza pusilla pikkusirkku 
dvärgsumphöna Porzana pusilla kääpiöhuitti 
dvärguv Otus scops kyläpöllönen, kääpiösarvipöllö 
dvärgörn Hieraetus pennatus kääpiökotka 
ejder So,nateria ,nollissima haahka 
eksångare Hippolais pallida vaaleakultarinta 
eleonorafalk Falco eleonorae välimerenhaukka 
enkelbeckasin Gal/inago go/lina go taivaanvuohi 
entita, kärrmes Parus palurtris viitatiai nen 
falk Falconidae haukka 
fasan Phasianus colchicus fasaani 
fiskgjuse Pandion haliaetus kalasääski, sääksi 
fiskmås Laruc canus kalalokki 
fisktärna Stena hirundo kalatiira 
fjällabb Siercorarius longicaudus tunturikihu 
fjällgås Anser ervthropus kilj uhanhi 
fjällripa Lagopus Inutus kiiruna 
fjälluggla Nctea scandiaca tunturipöllö 
fjällvråk Buteo lagopus piekana 
flodsångare Locuste/laflu'iati/is viitasirkkalintu 
forsärla, gråärla Motaci/la cinerea vuorivästäräkki 
fältpiplärka Anthus canpe fris nummikirvinen 
fältsångare Acroceplalus agricola kenttäkerttuneri 
glada Milvus ,nilvus isohaarahaukka 
gluttsnäppa Tringa nebularia val koviklo 
gransångare Phvl/oscopus co/Ivhita tiltaltti 
gravand Tavlorna tadorna ristisorsa 
grå flugsnappare Muscicapa sIri ala harmaasieppo 
grågås Anser anser merihanhi 
gråhakedopping Podiceps griseigena härkäuikku 
gråhalsad trast Turdus obscurus harmaakurkkurastas 
gråhuvad sparv Enheriza spodocephala harmaapääsirkku 
gråhäger Ardea cinerea harmaahaikara 
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grålira PuJfinus griseus iiokiliitäjä 
gråsiska Carduelisfiammea urpiainen 
gråsparv Passer do,nesticus varpunen 
gråspett Picus canus harmaapäätikka 
gråsångare Hippolais caligata pikkukultarinta 
gråtrut Larus argentatus harmaalokki 
gråärla, forsärla Motacilla cinerea vuorivästäräkki 
gräsand Anas platvrhvnchos heinäsorsa, sini sorsa 
gräshoppsångare Locustella naevia pensassirkkalintu 
grönbena Tringa glareola liro 
grönfink Carduelis chloris viherpeippo 
gröngöling Picus viridis vihertikka 
grönsiska Carduelis spinus vihervarpunen 
grönsångare Phylloscopus sibilatrix Sirittäjä 
guibröstad snäppa Calidris bairdii eskimosirri 
guldtrast Zoothera dauma kirj orastas 
gulhämpling Serinus serinus keltahemppo 
gulnäbbad lira Calonectris diotnedea välimerenliitäjä 
guisparv Emberiza citrinella keltasirkku 
gulsångare, härmsångare Hippolais icterina kultarinta 
gulärla Motacillajlava keltavästäräkki 
gyllensparv Emheriza aureola kultasirkku 
gås Anserinae hanhi 
gåsgam Gypsjulvus hanhikorppikotka 
gärdsmyg Troglodyles iroglodytes peukaloinen 
gök Cuculus canorus käki 
göktyta Jvnx torquilla käenpiika 
halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis sepelsieppo 
havssula Morus bassanus suula 
havstrut La rus marinus merilokki 
havsörn Ha/jaetus albicilla merikotka 
hornuggla Asio otus sarvipöllö 
hussvala Delichon urbica räystäspääsky 
häcksparv Emberiza cirlus pensassirkku 
häger Ardea cinerea harmaahaikara 
hämpling Carduelis cannabina hemppo 
härfågel Upupa epops harjalintu 
härmsångare, gulsångare Hippolais icterina kultarinta 
hökfärgad sångare, höksångare Sv/via nisoria kirjokerttu 
hökuggla Surnia ulula hiiripöllö 
isabellatörnskata Lanius isahellinus punapyrstölepinkäinen 
jaktfalk Faico rusticolus tunturihaukka 
jorduggla Asioflammeus suopöllö 
jungfrutrana Anthropoides virgo neitokurki 
järnsparv Prunella ,nodula ris rautiainen 
järpe Bonasa honasia pyy 
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ka,ja Corvus ,nonedula naakka 
kalanderlärka Melanocorvpha ca/andra arokiuru 
kanadagås Branta canaden six kanadanhanhi 
karolinasumphöna Porzana carolina lännerihuitti 
kattuggla Strix aluco lehtopöllö 
kejsarörn Aquila heliaca keisarikotka 
kentsk tärna Sterna sandvicensis riuttatiira 
klippkaja Corvus dauuricus siperiannaakka 
klykstjärtad stormsvala Oceanodroma leucorhoa myrskykeij u 
knipa Bucephala dan gula telkkä 
knölsvan Cvgnus olor kyhmyjoutsen 
kohäger Bubuicus ibis lehmähaikara 
koitrast Turdus ,nerula mustarastas 
kornknarr Crex crex ruisrääkkä 
kornsparv Einberiza ca/andra harmaasirkku 
korp Corvus corax korppi 
korttålärka Ca/andre/la brachvdactla lyhytvarvaskiuru 
kragtrapp Chlamydotis undulata kaulustrappi 
kricka Anas crecca tavi 
kråka Corvus corone varis 
kungsfiskare Alcedo att/lis kuningaskalastaja 
kungsfågel Regulus regulus hippiäinen 
kungsfågelsångare Phylloscopus proregulus hippiaisuunilintu 
kungsörn Aquila chrysadtos maakotka 
kustpipare Plu via/is squatarola tundrakurmitsa 
kustsnäppa Calidris canutus iSOSilTi 

kärrmes, entita Parus paIi4vt ris viitatiainen 
kärrsnäppa Calidris alpina SUOSiIT1 

kärrsångare Acrocephalus palustris luhtakerttunen 
labb Ste,rorarius parasiticus merikihu 
ladusvala Hirundo rustica haarapääsky 
lappmes Parus cinctus Iapintiainen 
lappsparv Caicarius lapponicus 1 apinsirkku 
lappuggla Strix nebulosa lapinpöllö 
lavskrika Perisoreus infaustus kuukkeli 
liten sumphöna Porzana parva pikkuhuitti 
ljungpipare Pluvialis apricaria kapustarinta 
lundsångare Phvlloscopus trochiloides idänuunilintu 
lunnefågel Fratercula arctica lunni 
långnäbbad mås Larus genei kaitanokkalokki 
Iärkfalk Falco subhuteo nuolihaukka 
lövsångare Phylloscopus trochilus paj ulintu 
mandarinand Aix ga/ericulata mandariinisorsa 
masktörnskata Lanius nuhicus valko-otsalepinkäinen 
medelhavsstenskvätta Oenanthe hispanica rusotasku 
mellanspett Dendrocopos ,nedius tammitikka 
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mindre flugsnappare Ficedula parva pikkusieppo 
mindre gulbena TringaJla'ipes keltajalkaviklo 
mindre hackspett Dendrocopo.s Ininor pikkutikka 
mindre korsnäbb Lada ca rvirostra pikkukäpylintu 
mindre lira Puftinuspuffinus pikkuliitäjä 
mindre skrikörn, småörn Aquiiapo,narina pikkukiljukotka 
mindre strandpipare Cl1aradrius dubius pikkutylli 
mindre sumphöna Porzana pclrva pikkuhuitti 
mindre sångsvan Cygnus colwnbianus pikkujoutsen 
minervauggla Athene noctua minervanpöllö 
morkulla Scolopax rusticola lehtokurppa 
mosnäppa Cc,iidris temminckii lapinsirri 
myrsnäppa Li,nicolafalcinellus jänkäsirriäinen 
myrspov Limosa lapponica punakuiri 
natthäger Ardeola ra/lo/des rääkkähaikara 
nattskärra Caprimuigus eurcpaeus kehrääj ä 
nordsångare Phylioscapus borealis lapinuunilintu 
nunnestenskvätta Oenanthe pleschanka nunnatasku 
näktergal Luscinia luscinia satakieli 
nötkråka Nucfraga carvocatactes pähkinähakki 
nötskrika Garru/us giandarius närhi 
nötväcka Sitta europaea pähkinänakkeli 
ormvråk Buteo buteo hiirihaukka 
ormörn Circaetus gallicus käärmekotka 
orre Tetrao tetrix teeri 
ortolansparv Emberiza hortulana peltosirkku 
pillink Pass er ,nontanus pikkuvarpunen 
pilgrimsfalk Faico peregrinus muuttohaukka 
polyglottsångare Hippolais poivgiotta taiturikultarinta 
praktejder Soinateria spectahilis kyhmyhaahka 
provencesångare Sylvia undulata ruskokerttu 
prutgås Branta bern/cia sepelhanhi 
prärielöpare Tryngites subruficoilis alaskanvikla 
pungmes Remiz pendulinus pussitiainen 
purpurhäger Ardea purpurea ruskohaikara 
påvefink Passerina ciris sateenkaarikardinaali 
pärluggla Aegoliusfunereu,v helmipöllö 
rapphöna Perdix perdix peltopyy 
ringduva Coluinba palumbus sepelkyyhky 
ringtrast Turdus torquatus sepelrastas 
rosenfink Carpodacus ervthrinus punavarpunen 
rosenstare Sturnus roseus punakottarainen 
rosentärna Sie rna dougaliii ruusutiira 
roskari Arenaria interpres karikukko 
rostgumpsvala Hirunda daurica ruostepääsky 
rostsparv Emberiza caesia ruostekurkkusirkku 
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råka Corvus frugilegus mustavaris 
rödbena Trio go lofanus punaj alkaviklo 
rödfaik Fa/co naumanni pikkutuulihaukka 
rödhake Erithacus rubeculo punarinta 
rödhalsad gås Branta rufi al/is punakaulahanhi 
rödhuvad dykand Neua rufina punapäänarsku 
rödhuvad törnskata IMnius senator punapäälepinkäinen 
rödspov Limosa lirnosa mustapyrstökuiri 
rödstjärt Phoenicurus phoenicurus leppälintu 
rödstrupig piplärka Anihus cervinus lapinkirvinen 
rödstrupig sångare Sv/via antillans rusorintakerttu 
rödvingad vadarsvala G/areola pratincola pääskykahlaaja 
rödvingetrast Tur(/us iliacus punakylkirastas 
rördrom Botaurus .rte/laris kaulushaikara 
rörhöna Gallinula chioropus liejukana 
rörsångare Acrocephalus xci rpaceus rytikerttunen 
saiskrake Mergus alhe/lus uivelo 
sammetshätta Sv/via ,nelanocepha/a samettipääkerttu 
sandlöpare Ca/idris alba pulmussirri 
sibirisk järnsparv Prunella inonfanella vuorirautiainen 
sibirisk piplärka Anthus hodgsonii intiankirvinen 
sidensvans Bonbvci//a garru/us tilhi 
silkeshäger Egretta garzefta silkkihaikara 
siligrissla Una aa/ge etelänkiisla 
silitrut Larusfuscus selkälokki 
silvertärna Sterna paradisaea lapintiira 
sjöorre Me/anitta nigra Iflustalintu 
skata Pica pica harakka 
skedand Anas clvpeata lapasorsa 
skogsduva Co/wnba oenas uuttukyyhky 
skogssnäppa Tringa och ropus metsäviklo 
skrattmås Larus nidibundus naurulokki 
skäggdopping Podiceps cnisfatus silkkiuikku 
skäggmes Panurus bian,nicus partatiainen, viiksitimali 
skäggtärna Ch/idonias hvbnida valkoposkitiira 
skärfläcka Recurrirostra avosetta avosetti 
skärpiplärka Anthus spinoletfa luotokirvinen 
skärsnäppa Ca/idris /naniti,na merisirri 
slagfaik Fa/co biar,nicus kel tapäähaukka 
slaguggla Strix uralensis viirupöllö 
smalnäbbad simsnäppa Pha/aropus lobatus vesipääsky 
smutsgam, asgam Neophron percnopferus pikkukorppi kotka 
smådopping Tachy/xipfus nu//co//is pikku-uikku 
småfläckig sumphöna Porzana porzana !uhtahuitti 
smålom Gavia stel/wo kaakkuri 
småskrake Mergus serralor tukkakoskelo 
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småsnäppa Calidris ,ninuta pikkusirri 
småspov Numenius phaeopus pikkukuovi 
småtrapp Tetrax tetrax pikkutrappi 
småtärna Sterna albifrons pikkutiira 
snatterand Anas strepera harmaasorsa 
snögås Anser caerulescens lumihanhi 
snösiska Carduelis hornemanni tundraurpiainen 
snösparv Plectrophenax nivalis pulmunen 
snötrana Grus leucogeranus lumikurki 
sommargylling Oriolus oriolus kuhankeittäjä 
sothöna Fulica atra nokikana 
sparvhök Accipiter nisus varpushaukka 
sparvuggla Glaucidium passerinum varpuspöllö 
spetsbergsgrissla Una lomvia pohjankiisla 
spetsbergsgås Anser flibalis brachyrhvnchus lyhytnokkahanhi 
spetsstjärtad snäppa Calidnis acuminata suippopyrstösitTi 
spilikråka Dryocopus niartius palokärki 
spovsnäppa Calidnisferruginea kuovisirri 
springhöna Turnix sylvatica pikkupyyjuoksija 
stare Sturnus vulgaris kottarainen 
steglits Carduelis carduelis tikli 
stenfaik Falco columharius ampuhaukka 
stenknäck Coccothraustes coccothraustes nokkavarpunen 
stenskvätta Oenanthe oenanthe kivitasku 
stentrast Monticola saxatilis kivikkorastas 
stjärtand Anas acuta jouhisorsa 
stjärtmes Aegithalos caudatus pyrstötiainen 
stork Coninidae haikara 
storlom Gavia arctica kuikka 
stormfågel Fulmarus glacialis myrskyliitäjä 
stormsvala Hydrobates pelagicus merikeiju 
storskarv Phalacrocorax carbo merimetso 
storskrake Mergus merganser isokoskelo 
storspov Numenius arquata isokuovi 
stortrapp Otis landa isotrappi 
strandskata Haernatopus ostralegus meriharakka 
stripgås Anser indicus aasianhanhi 
strömand Histnionicus histrionicus virta-alli 
strömstare Cincius cinclus koskikara 
stubbstjärtseglare Apus affinis pikkukirskuja 
styltiöpare Himantopus himantopus pitkäjalka 
stäpphök Circus macrounus arosuohaukka 
stäppsparv Emberiza bruniceps ruskopääsirkku 
större beckasinsnäppa Limnodromus scolopaceus pitkänokkakurppelo 
större hackspett Dendrocopos major käpytikka 
större korsnäbb Loxia pyryopsittacus isokäpylintu 
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större lira Puffinus gravis iSoliitäjä 
större skrikörn Aquila clanga kiljukotka 
större strandpipare Charadrius hiaticula ty Iii 
svala Hirundinidae pääsky, pääskynen 
svan Cvgnus joutsen 
svartbent strandpipare Charadrius alexandrinus mustaj alkatylli 
svartbrynad albatross Diomedea ,nelanophris mustakulma-albatrossi 
svarthakad buskskvätta Saxicola torquata mustapäätasku 
svarthakad sångare Svi via rueppelli mustakurkkukerttu 
svarthakedopping Podiceps auritus mustakurkku-uikku 
svarthalsad dopping Podiceps nigricollis mustakaulauikku 
svarthuvad mås Larus ,nelanocephalus mustanmerenlokki 
svarthuvad sparv Emberiza melanocephala mustapääsirkku 
svarthätta Sylvia atricapilla mustapääkerttu 
svartkråka Corvus corone nokivaris 
svartlärka Melanocorvpha \'e/toniensis mustakiuru 
svartmes Parus (iter kuusitiainen 
svartpannad törnskata Lanius ,ninor mustaotsalepinkäinen 
svart rödstjärt Phoenicurus ochruros musta1epp1intu 
svartsnäppa Tringa ervthropus mustaviklo 
svart stork Ciconia nigra mustahaikara 
svartstrupig järnsparv Prunella atrogularis mustakurkkurautiainen 
svarttärna Chlidonias niger mustatiira 
svartvingad vadarsvala Glareola nordmanni aropääskykahlaaj a 
svartvit flugsnappare Ficedula hypo/euca kirj osieppo 
svärta Melanittajusca pilkkasiipi 
sånglärka Alauda arvensis kiuru 
sångsvan Cvgnus cvgnus laulujoutsen 
sädesärla Motacilla alba västäräkki 
sädgås Anser fahalis metsähanhi 
sävsparv Emberiza schoeniclus paj usirkku 
sävsångare Acrocephalus schoenobaenus ruokokerttunen 
taigasångare Phvllascopus inornatus kirj osi ipiuunilintu 
taigatrast Turdus ruficollis mustakaularastas 
talgoxe Parus major talitiainen 
tallbit Pinicola enucleator taviokuurna 
tallsparv E,nberiza leucacephala mäntysirkku 
talltita Parus mnontanus hömötiainen 
taitrast Turdus philomelos, lau 1 urastas 
tamduva Colu,nha livia kalliokyyhky 
tatarfaik Falco cherrug aav ikkohaukka 
tereksnäppa Xenus cinereus rantakurvi 
tjockfot Burhinus oedicnemus paksujalka 
tjäder Tetrao urogallus metso 
tobisgrissla Una grvlle riskilä 
tofslärka Galerida crisfala töyhtökiuru 
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tofsmes Parus cristarus töyhtötiainen 
tofsvipa vaneuus vanellus töyhtöhyyppä 
toppskarv Phalacrocorax aristotelis karimetso 
tordmule Alca torda ruokki 
tornfalk Fal'o finn unculus tuulihaukka 
tornseglare, tornsvala Apus apus tervapääsky 
tornuggla Tvto alba tornipöllö 
trana Grus grus kurki 
trast Turdus rastas 
trastsångare Acrocephalus arundinaceus rastaskerttunen 
tretåig hackspett Picoides tridactylus pohjantikka 
tretåig mås Rissa tridactvla pikkukajava 
trädgårdssångare Sylvia bonn lehtokerttu 
trädgårdsträdkrypare Certhia brachvdactvla etelänpuukiipijä 
trädkrypare CerthiaJwnilianis puukiipijä 
trädlärka Lullula arborea kangaskiuru 
trädpiplärka Anthus trivialis metsäkirvinen 
träsksångare Locustella lanceolatu viitasirkkalintu 
tundrapiplärka Anthus gustavi tundrakirvinen 
turkduva Streptopelia decaocto turkinkyyhky 
turturduva Streptopelia lurtur turturikyyhky 
tuvsnäppa Calidris melanotos alaskansirri 
törnskata Lanius collunio pikkulepinkäinen 
törnsångare Sylvia communis pensaskerttu 
vaktel Coturniv coturnix viiriäinen 
vandringstrast Turdus inigratonius punarintarastas 
varfågel Lan ius excuhitor isolepinkäinen 
vassångare Locustella luscinioides ruokosirkkalintu 
vattenrall Rallus aqualicus luhtakana 
vattensångare Acrocephalus paludicola sarakerttunen 
videsparv E,nberiza rustica pohjansirkku 
videsångare Phylloscopus schwarzi siperianuunilintu 
vigg Avthvajuligula tukkasotka 
wilsonsimsnäppa Phalaropus tricolor amerikanvesipääsky 
vinterhämpling Carduelisfiavirostris vuorihemppo 
vitkindad gås Branta leucopsis valkoposkihanhi 
vitnäbbad islom Gavia ada,nsii jääkuikka 
vitryggig hackspett Dendrocopos leucotos valkoselkätikka 
vit stork Ciconia ciconia kattohaikara 
vitstrupig näktergal Irania gutturalis valkokurkkusatakieli 
vitstrupig sparv Zonotrichia albicollis valkokurkkusirkku 
vittrut Larus hyperboreus isolokki 
vitvingad trut La rus glaucoides grönlanninlokki 
vitvingad tärna Chlidonias leucopterus valkosiipitiira 
vitögd dykand Avthya nyroca ruskosotka 
årta Anas querquedula heinätavi 
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ägretthäger Egretta alba jalohaikara 
ängshök Circus pvgargus niittysuohaukka 
ängspiplärka Anthus pratensis niittykirvinen 
ängssparv Emberiza cinides niittysirkku 
ärtsångare Sylvia curruca hernekerttu 
ökenlöpare Cursorius cursor aavikkojuoksija 
ökennattskärra Capritnulgus aegvptius aavikkokehrääj ä 
ökenstenskvätta Oenanthe deserti aavikkotasku 
ökensångare Sylvia nana kääpiökerttu 
örn Aqcuila kotka 

aasianhanhi stripgås 
aavikkohaukka tatarfaik 
aavikkojuoksija ökenlöpare 
aavikkokehrääjä ökennattskärra 
aavikkotasku ökenstenskvätta 
alaskansirri tuvsnäppa 
alaskanvikla prärielöpare 
alli alfågel 
allihaahka alförrädare 
alppikirskuja alpseglare 
alppirautiainen alpjärnsparv 
amerikanvesipääsky wilsonsimsnäppa 
ampuhaukka stenfaik 
arokiuru kalanderlärka 
aropääskykahlaaja svartvingad vadarsvala 
arosuohaukka stäpphök 
avosetti skärfläcka 
eskimosirri guibröstad snäppa 
etelänkiisla siligrissla 
etelänpuukiipijä trädgårdstradkrypare 
fasaani fasan 
grönlanninlokki vitvingad trut 
gås hanhi 
haahka ejder 
haapana bläsand 
haarahaukka brun glada 
haarapääsky ladusvala 
haikara stork 
hanhikorppikotka gåsgam 
harakka skata 
harjalintu härfågel 
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harmaahaikara gråhäger, häger 
harmaakurkkurastas gråhalsad trast 
harmaalokki gråtrut 
harmaapääsirkku gråhuvad sparv 
harmaapäätikka gråspett 
harmaasieppo grå flugsnappare 
harmaasirkku kornsparv 
harmaasorsa snatterand 
haukka falk 
heinäkurppa dubbelbeckasin 
heinäsorsa, sinisorsa gräsand 
heinätavi årta 
helmipöllö pärluggla 
hemppo hämpling 
hernekerttu ärtsångare 
hiirihaukka ormvråk 
hiiripöllö hökuggla 
hippiäinen kungsfågel 
hippiäisuunilintu kungsfågelsångare 
huuhkaja berguv 
härkäuikku gråhakedopping 
hömötiainen talltita 
idänuunilintu lundsångare 
intiankirvinen sibirisk piplärka 
isohaarahaukka glada 
isokiuru asiatisk lärka 
isokoskelo storskrake 
isokuovi storspov 
isokäpylintu större korsnäbb 
isolepinkäinen varfågel 
isoliitäjä större lira 
isolokki vittrut 
isosirri kustsnäppa 
isotrappi stortrapp 
isovesipääsky brednäbbad simsnäppa 
jalohaikara ägretthäger 
jouhisorsa stjärtand 
joutsen svan 
jänkäkurppa dvärgbeckasin 
jänkäsirriäinen myrsnäppa 
järripeippo bergfink 
jääkuikka vitnäbbad islom 
jääkyyhky alkekung 
kaakkuri smålom 
kaitanokkalokki långnäbbad mås 
kalalokki fiskmås 
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kalasääski fiskgjuse 
kalatiira fisktärna 
kalliokyyhky tamduva 
kanadanhanhi kanadagås 
kanahaukka duvhök 
kangaskiuru trädlärka 
kapustarinta ljungpipare 
karikukko roskari 
karimetso toppskarv 
kattohaikara vit stork 
kaulushaikara rördrom 
kaulustrappi kragtrapp 
kehrääjä nattskärra 
keisarikotka kejsarörn 
keltahemppo gulhämpling 
keltajalkaviklo mindre gulbena 
keltapäähaukka slagfaik 
keltasirkku guisparv 
keltavästäräkki gulärla 
kenttäkerttunen fältsångare 
kiiruna fjällripa 
kiljuhanhi fjällgås 
kiljukotka större skrikörn 
kirjokerttu hökfärgad sångare, höksångare 
kirjorastas guldtrast 
kirjosieppo svartvit flugsnappare 
kirjosiipikäpylintu bändelkorsnäbb 
kirjosiipiuunilintu taigasångare 
kiuru sånglärka 
kivikkorastas stentrast 
kivitasku stenskvätta 
korppi korp 
koskikara strömstare 
kotka öm 
kottarainen stare 
kuhankeittäjä sommargylling 
kuikka storlom 
kulorastas dubbeitrast 
kultarinta gulsångare, härmsångare 
kultasirkku gyllensparv 
kuningaskalastaja kungsfiskare 
kuovisirri spovsnäppa 
kurki trana 
kuukkeli lavskrika 
kuusitiainen svartmes 
kyhmyhaahka praktejder 
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kyhmyjoutsen knölsvan 
kyläpöllönen dvärguv 
käenpiika göktyta 
käki gök 
käpytikka större hackspett 
kääpiöhuitti dvärgsumphöna 
kääpiökerttu ökensångare 
kääpiökotka dvärgörn 
kääpiösarvipöllö dvärguv 
käärmekotka ormörn 
lampiviklo dammsnäppa 
lapasorsa skedand 
lapasotka bergand 
lapinkirvinen rödstrupig piplärka 
lapinpöllö lappuggla 
Iapinsirkku lappsparv 
lapinsirri mosnäppa 
lapintiainen lappmes 
lapintiira silvertärna 
lapinuunilintu nordsångare 
laulujoutsen sångsvan 
laulurastas taitrast 
lehmähaikara kohäger 
lehtokerttu trädgårdssångare 
lehtokurppa morkulla 
lehtopöllö kattuggla 
leppälintu rödstjärt 
leveäpyrstökihu bredstjärtad labb 
liejukana rörhöna 
liro grönbena 
Iuhtahuitti småfläckig sumphöna 
luhtakana vattenrall 
luhtakerttunen kärrsångare 
lumihanhi snögås 
lumikurki snötrana 
lunni lunnefågel 
luotokirvinen skärpiplärka 
lyhytnokkahanhi spetsbergsgås 
lyhytvarvaskiuru korttålärka 
lännenhuitti karolinasumphöna 
maakotka kungsörn 
mandariinisorsa mandarinand 
mehiläishaukka bivråk 
mehiläissyöjä biätare 
merihanhi grågås 
meriharakka strandskata 
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merikeiju stormsvala 
merikihu labb 
merikotka havsörn 
merilokki havstrut 
merimetso storskarv 
merisirri skärsnäppa 
metso tjäder 
metsähanhi sädgås 
metsäkirvinen trädpiplärka 
metsäviklo skogssnäppa 
minervanpöl lö minervauggla 
mustahaikara svart stork 
mustajalkatylli svartbent strandpipare 
mustakaularastas taigatrast 
mustakaulauikku svarthalsad dopping 
mustakiuru svartlärka 
mustakulma-albatrossi svartbrynad albatross 
mustakurkkukerttu svarthakad sångare 
mustakurkkurautiainen svartstrupig järnsparv 
mustakurkku-uikku svarthakedopp ing 
mustaleppälintu svart rödstjärt 
mustalintu SjöOrre 
mustanmerenlokki svarthuvad mås 
rnustaotsalepinkäinen svartpannad törnskata 
mustapyrstökuiri rödspov 
mustapääkerttu svarthätta 
mustapääsirkku svarthuvad sparv 
mustapäätasku svarthakad buskskvätta 
mustarastas koitrast 
mustatiira svarttärna 
mustavaris råka 
mustaviklo svartsnäppa 
muuttohaukka pilgrimsfalk 
myrskykeiju klykstjärtad stormsvala 
myrskyliitäjä stormfågel 
mäntysirkku talisparv 
naakka kaja 
naurulokki skrattmås 
neitokurki jungfrutrana 
niittykirvinen ängspiplärka 
niittysirkku ängssparv 
niittysuohaukka ängshök 
nokikana sothöna 
nokiliitäjä grålira 
nokivaris svartkråka 
nokkavarpunen stenknäck 

Kieliviesti 311998 - 17 



nummikirvinen fältpiplärka 
nunnatasku nunnestenskvätta 
nuolihaukka lärkfalk 
närhi nötskrika 
pajulintu lövsångare 
pajusirkku sävsparv 
paksujalka tjockfot 
palokarki spilikråka 
partatiainen skäggmes 
peippo bofink 
peltopyy rapphöna 
peltosirkku ortolansparv 
pensaskerttu törnsångare 
pensassirkkalintu gräshoppsångare 
pensassirkku häcksparv 
pensastasku buskskvätta 
peukaloinen gärdsmyg 
piekana fjällvråk 
pikkuhaikara dvärgrördrom 
pikkuhuitti liten sumphöna, mindre sumphöna 
pikkujoutsen mindre sångsvan 
pikkukajava tretåig mås 
pikkukiljukotka mindre skrikörn, småörn 
pikkukirskuja stubbstjärtseglare 
pikkukiuru dvärglärka 
pikkukorppikotka asgam, smutsgam 
pikkukultarinta gråsångare 
pikkukuovi småspov 
pikkukäpylintu mindre korsnäbb 
pikkulepinkäinen törnskata 
pikkuliitäjä mindre lira 
pikkulokki dvärgmås 
pikkupyyjuoksija springhöna 
pikkusieppo mindre flugsnappare 
pikkusirkku dvärgsparv 
pikkusim småsnäppa 
pikkutiira småtärna 
pikkutikka mindre hackspett 
pikkutrappi småtrapp 
pikkutuulihaukka rödfalk 
pikkutylli mindre strandpipare 
pikku-uikku smådopping 
pikkuvarpunen pilfink 
pilkkasiipi svärta 
pitkäjalka styltlöpare 
pitkänokkakurppelo större beckasinsnäppa 
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pohjankiisla spetsbergsgrissla 
pohjansirkku videsparv 
pohjantikka tretåig hackspett 
pronssi-iibis bronsibis 
pulmunen snösparv 
pulmussirri sandlöpare 
punajalkahaukka aftonfaik 
punajalkaviklo rödbena 
punakaulahanhi rödhalsad gås 
punakottarainen rosenstare 
punakuiri myrspov 
punakylkirastas rödvingetrast 
punapyrstölepinkäinen isabellatörnskata 
punapäälepinkäinen rödhuvad törnskata 
punapäänarsku rödhuvad dykand 
punarinta rödhake 
punarintarastas vandringstrast 
punasotka brunand 
punatuikku domherre 
punavarpunen rosenfink 
pussitiainen purigmes 
puukiipijä trädkrypare 
pyrstötiainen stjärtmes 
pyy järpe 
pähkinähakki nötkråka 
pähkinänakkeli nötväcka 
pääsky svala 
pääskykahlaaja rödvingad vadarsvala 
pääskynen svala 
rantakurvi tereksnäppa 
rantasipi drilisnäppa 
rastas trast 
rastaskerttunen trastsångare 
rautiainen järnsparv 
riekko dalripa 
riskilä tobisgrissla 
ristisorsa gravand 
riuttatiira kentsk tärna 
ruisrääkkä kornknarr 
ruokki tordmule 
ruokokerttunen sävsångare 
ruokosirkkalintu vassångare 
ruostekurkkusirkku rostsparv 
ruostepääsky rostgumpsvala 
ruskohaikara purpurhäger 
ruskokerttu provencesångare 
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ruskopääsirkku stäppsparv 
ruskosotka vitögd dykand 
ruskosuohaukka brun karrhök 
ruskouunilintu brunsångare 
rusorintakerttu rödstrupig sångare 
rusotasku medelhavsstenskvätta 
ruusutiira rosentärna 
rytikerttunen rörsångare 
räkättirastas björktrast 
räystäspääsky hussvala 
rääkkähaikara natthäger 
samettipääkerttu sammetshätta 
sarakerttunen vattensångare 
sarvipöllö hornuggla 
satakieli näktergal 
sateenkaarikardinaali påvefink 
selkälokki silitrut 
sepelhanhi prutgås 
sepelkyyhky ringduva 
sepelrastas ringtrast 
sepelsieppo halsbandsflugsnappare 
silkkihaikara silkeshäger 
silkkikerttu cettisångare 
silkkiuikku skäggdopping 
sininärhi blåkråka 
sinirastas blåtrast 
sinirinta blåhake 
sinisorsa gräsand 
sinisuohaukka blå kärrhök 
sinitiainen blåmes 
siperiannaakka klippkaja 
siperianuunilintu videsångare 
sirittäjä grönsångare 
sitruunavästäräkki citronärla 
sorsa and 
suippopyrstösirri spetsstjärtad snäppa 
suokukko brushane 
suopöllö jorduggla 
suosirri kärrsnäppa 
suula havssula 
sääksi fiskgjuse 
taiturikultarinta polyglottsångare 
taivaanvuohi enkelbeckasin 
talitiainen talgoxe 
tammitikka mellanspett 
tavi kricka 

20 - Kieliviesti 311998 



taviokuurna tallbit 
teeri orre 
telkkä knipa 
tervapääsky tornseglare, tornsvala 
tikli steglits 
tilhi sidensvans 
tiltaitti gransångare 
tornipöllö tornuggla 
tukkakoskelo småskrake 
tukkasotka vigg 
tulipäähippiäinen brandkronad kungsfågel 
tundrahanhi bläsgås 
tundrakirvinen tundrapiplärka 
tundrakurmitsa kustpipare 
tundraurpiainen snösiska 
tunturihaukka jaktfalk 
tunturikihu fjällabb 
tunturikiuru berglärka 
tunturipöllö fjälluggla 
turkinkyyhky turkduva 
turturikyyhky turturduva 
tuulihaukka tornfalk 
tylli större strandpipare 
törmäpääsky backsvala 
töyhtöhyyppä tofsvipa 
töyhtökiuru tofslärka 
töyhtötiainen tofsmes 
uivelo saiskrake 
urpiainen gråsiska 
uuttukyyhky skogsduva 
vaaleakirskuja blek tornseglare 
vaaleakultarinta eksångare 
valkokurkkusatakieli vitstrupig näktergal 
valkokurkkusirkku vitstrupig sparv 
valko-otsalepinkäinen masktörnskata 
valkoposkihanhi vitkindad gås 
valkoposkitiira skäggtärna 
valkopäätiainen azurmes 
valkoselkätikka vitryggig hackspett 
valkosiipitiira vitvingad tärna 
valkovikio gluttsnäppa 
varis kråka 
varpunen gråsparv 
varpushaukka sparvhök 
varpuspöllö sparvuggla 
vesipääsky smalnäbbad simsnäppa 
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viherpeippo grönfink 
vihertikka gröngöling 
vihervarpunen grönsiska 
viiksitimali skäggmes 
viiriäinen vaktel 
viirupöllö slaguggla 
viitakerttunen busksångare 
viitasirkkalintu flodsångare, träsksångare 
viitatiainen entita, kärrmes 
virta-alli strömand 
vuorihemppo vinterhämpling 
vuoripyy berghöna 
vuorirautiainen sibirisk järnsparv 
vuoriuunilintu bergsångare 
vuorivästäräkki forsärla, gråärla 
välimerenhaukka eleonorafaik 
välimerenhiitäjä gulnäbbad lira 
västäräkki sädesärla 
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Monikielisyyden ylistys 
Paula Ehrnebo 

Parlamentaarisen vähemmistökieli-
komitean työn vuoksi Ruotsin histori-
alliset vähemmistökielet saame ja 
meänkieli ovat viime aikoina olleet 
vilkkaan keskustelun kohteena ja siksi 
antologia Mer än ett språk ilmestyi 
erittäin sopivasti. 

Kirjan toimittajat ilmoittavat halua-
vansa valottaa monikielisyyden mer-
kitystä yksilölle, ryhmälle ja yhteis-
kunnalle. Antologiassa on kymmenen 
artikkelia, joista osa on tieteellisiä ja 
osa kaunokirjallisia, ja ne kaikki sivu-
avatjollakin tavoin äidinkieltäja Poh-
jois-Ruotsin kieliä koskevaa kehitystä 
ja valaisevat alueen asukkaiden elinolo-
ja ja kieltä eri näkökulmista. Ne poh-
tivat kielen merkitystäja niitä vaikeuk-
sia,joita pienen kielen elossapitäminen 
aiheuttaa. Hieman toisen näkökulman 
saa, jos lukee kirjari nimen painotta-
malla sanaa Mer [enemmäni. Lisäksi 
toimittaj at ilmoittavat kirjalle vielä 
yhden tarkoituksen—lisätäkiinnostusta 
kielten olemassaoloa kohtaan ja halua 
toimia tämän päämäärän hyväksi. 

Jo alkusanat luettuaan voi todeta, 
että liikutaan päivänpolttavien kysy-
mysten keskellä. Jo monta vuotta on 
keskusteltu varsin vilkkaasti muukalais-
vihamielisyydestäja rasismistaja näitä 
keskusteluja seuranneen on heippo 
huomata, että Ruotsin historiallisilla 
vähemmistöilläja niiden kielitilanteella 
on paljon yhteistä niiden ryhmien - 
eräänlaisten vähemmistöjen - kanssa, 
jotka ovat syntyneet Ruotsiin viime 
vuosikymmenten työvoima- ja pako-
laismaahanmuuton kautta. Antologia 
on arvokas lisä myös näiden ryhmien 
kieliä ja koulutusta koskevaan kes-
kusteluun. 

Artikkelit valottavat monipuolisesti 
ja kiinnostusta herättävästi tätä vaikeaa 
ja jopa hieman stigmatisoitunutta ai-
hetta. Meillä on paljon opittavaa niistä 
katkerista kokemuksista, joita kirja 
kuvaa. Käyttäkäämme hyväksemme 
tätäoppia! Omien kokemustensaohella 
artikkelien kirjoittajat antavat perus-
teellisia taustatietoja asioista ja selit-
tävät, miksi kieliin suhtauduttiin niin 
vähättelevästi. Järkiperäisistä selityk-
sistä huolimatta Iukijallejää tunne, että 
taustalla on edelleen paljon katkeruutta 
ja kaunaa, kerran koettu alennus ja 
vähättely on mahdoton unohtaajahyvin 
vaikea antaa anteeksi. Silti artikkeleista 
kuultaa ymmärrys ja halu sovintoon, 
mikä on myönteistä —ja välttämätöntä 
- eteenpäin pääsemiseksi. 

Aidinkielen merkityksestä yksilölle 
kirjoittavat Johannes Marainen, Hen-
ning Johansson ja Gunnar Kieri. Hej-
dän artikkelinsa ovat kirjan persoonal-
lisimmat ja todistavat lapsuuden ja 
kouluajan voimakkaista elämyksistä. 
Ne ovat vahvoja kannanottoja saamen 
ja meänkielen puolesta ja tavallaan 
myös oikeudenmukaisuuden ja hyvi-
tyksen vaatimuksia. 

Erling Wande ja Olavi Korhonen 
esittävät historiallisen katsauksen 
meänkieleen ja saameen. Wanden 
artikkeli, joka koostuu hänen meän-
kielen historiasta tekemistään muis-
tiinpanoista, on lyhyt mutta antaa pe-
rusteelliset pohjatiedot aiheesta. Hän 
aloittaa uskonpuhdistuksesta ja kuvaa 
sitten sekä uskonnollisen ettäprofaanin 
kielen kehitystä tämän vuosisadan 
alkuun asti. On tärkeätä, että Wande 
ottaa esille myös paikannimikysy-
myksen,joka on viime vuosikymmeni- 
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nä ollut alueella suuren huomion koh-
teena ja kuohuttanut kovasti tunteita. 
Korhonen puolestaan kuvaa itäme-
rensuomen ja saamen suhdetta. Hän 
antaa esimerkkejä saamelaisille tär-
keistä sanoista, jotka on lainattu suo-
meen ja ruotsiin. Historiallisen lähtö-
kohdan lisäksi lukija saa myös tietoja 
alan tämänhetkisestä tutkimuksesta. 
Korhonen kirjoittaa hyvin pedago-
gisesti ja havainnollisesti. Lyhyydes-
tään huolimatta artikkeli on runsassi-
sältöinen ja sitä voi suositella läm-
pimästi kaikille, jotka haluavat lukea 
saamen eri kielimuodoista ja niiden 
syntymisestä ja levinneisyydestä. 

Mikael Svonni ja Karl Pekkari 
esittävät kumpikin historiallisen kat-
sauksen opetukseen. He korostavat, 
erittäin aiheel lisesti, koulun merkitys-
tä vähemmistökielten säilymiselle. 
Artikkelit ovat hyödyllistä luettavaa 
erityisestijuuri nyt, kun Ruotsi on otta-
massa kantaa historiallisiin vähem-
mistöihinsä ja näiden kieliin. Mutta 
historia on historiaa ja se on tähän 
mennessäjo kirjattu suhteellisen hyvin 
ja siksi ainakin minä kaipasin tietoja 
myös tämänhetkisestä opetuksesta ja 
kielten tulevaisuudennäkymistä, onhan 
kirja toki tarkoitettu myös sellaisille 
lukijoille, jotka jo ovat suhteellisen 
hyvin perillä menneistä tapahtumista. 
Millaiselta saamen ja meänkielen ope-
tuksen ja näillä kielillä annettavan 
opetuksen tilanne näyttää ja millaiset 
ovat näiden kielten todelliset tule-
vaisuudennäkymät?Artikkelien kirjoit-
tajat tuntevat varmasti nykyisen tilan-
teen ja pystyvät sen perusteella anta-
maan arvioita tulevaisuudesta. Se olisi 
todennäköisesti kiinnostanut monia 
muita. 

Peter Waaran tutkimus Tornion-
laakson nuorten suhtautumisesta ko-
tiseutuunsa ja sen kieleen on mie- 

lenkiintoista luettavaa. Mutta minä 
lukijana teen väistämättä kysymyksen, 
eikö muidenkin seutujen nuorison 
asenne ole samankaltainen. Kun kuun-
telee suurkaupungissa asuvia nuoria, 
saa helposti käsityksen, että hekään 
eivät ole erityisen halukkaita muutta-
maan lopullisesti muualle. Toimeen-
tulomahdollisuudet ovat itse asiassa 
kaikkina aikoina olleet ratkaisevia, kun 
on täytynyt päättää mahdollisesta koti-
seudulta muuttamisesta. Jotkut ovat 
varhaisessa vaiheessa tajunneet, että 
heidän on pakko muuttaa ja aina on 
tietysti ollut seikkailunhaluisia ja ute-
liaita nuoria. 

Nils-Erik Hansegård palaa käsit-
teeseen puolikielisyys ja siihen vilk-
kaaseen keskusteluun, jonka hänen 
kirjansa Tvåspråkighet eller halvsprå-
kighet herätti tästä aiheesta 60-luvun 
lopussa ja 70-luvun alussa. Hansegård 
selittää, että sana "puolikielisyys" oh 
alunperin tarkoitettu käytettäväksi 
lähinnä kielipoliittisena iskusanana ei-
kä tieteelhisenä terminä. Nykyisin hän 
ej käytä lainkaan tätä nimitystä, vaan 
puhuu mieluummin "riittämättömästä 
kiehellisestä kompetenssista". Nuoret, 
jotka eivät muista puolikiehisyydestä 
käytyä keskustelua, voivat tämän ar-
tikkelin kautta saada hyvän kats auksen 
keskusteluunja artikkeli on myös erin-
omainen tiivistelmä tämän alan viime-
aikaisesta kehityksestä. 

Kenneth Hyltenstam on minun 
tiethäkseni ainoa kirjoittajista, jolla ej 
ole suoranaista sidosta siihen maan-
tieteelliseen alueeseen, jota kirja kos-
kee, ja hän käsitteleekin aihettaan Om 
begreppen språk och dialekt och 
meänkielis status som eget språk 
(Käsitteistä kiehijamurreja meänkielen 
statuksesta omana kielenä) täysin tie-
teellisesti. Hän esittää argumentin 
toisensajälkeenja selittää, miksi toisissa 
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tapauksissa puhutaan eri kielistä, 
toisissa taas murteista. Hyltenstarn on 
myös ainoa kirjoittajista, joka ej se-
losta henkilökohtaisia mielipiteitään, 
vaikka lukija paikoitellen saattaa 
aavistaakin sellaisia. Artikkeli on hyvin 
informaatiopitoinen ja esimerkit on 
otettu läheisestä todellisuudesta. Ha-
vainnollisuutensa ansiosta se sopii cnn-
omaisesti sellaisillekin, joitka eivät ole 
perehtyneet yleiseen kielitieteeseen. 
Meidän saattaa itse kunkin olla hyö-
dyllistäjoskus pohtia, mikä oikeastaan 
on kielen ja murteen ero ja miten 

muotoilemme määritelmämme. 
Mer än ett språk käsittelee laajalti 

äidinkielen ja monikielisyyden mer-
kitystä yksilölle ja ryhmälle. Teemaa 
monikielisyys ja yhteiskunta sitä vas-
toin valotetaan hyvin vähän. Sitä aihetta 
kuvaava artikkeli olisi entisestään 
lisännyt tämän onnistuneen antologian 
arvoa. 

Mer än ett språk. En antologi om två-
och trespråkighet i norra Sverige. Toim. 
Eva Westergren ja Hans Ahi. Norstedts. 
Falun 1997. 245 s. 
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Kielen rekistereistä 
Raija Kan gassalo 

Fil. tohtori Ra&a  Kan gassalo toimii Uumajan yliopiston 
suomen kielen laitoksessa lehtorina. 

Monen ruotsinsuomalaisen puheen-
parresta kuulee ruotsin kielen vai-
kutuksen. Ensimmäisen polven ruot-
sinsuomalainen huomaa ruotsalai-
suudet ehkä itsekin, mutta täällä kas-
vavien lasten ja nuorten laita on usein 
toisin. Koululaisten puheessa vilahtelee 
ruotsista muokattuja sanoja. Välitunti 
on rasti, pyyhekumi suti ja ruokatunti 
lunssi. Ruotsi vaikuttaa myös lausera-
kenteisiin, sananvalintaan ja muihin 
ilmauksiin. Luokkaan tullessaan oppi-
las saattaa kysyä, jos meillä on nyt 
suomea, hän pakkaa ylös reppunsa ja 
rastille lähtiessään hän panee kengät 
päälle. Hän saattaa sanoa, että onpas 
nyt vaaleaa tai tumnaa tarkoittaessaan 
valoisaa tai pimeää. Tai-ja vai-sanojen 
ero ej ole selvä Iäheskään kaikille, ja 
koululaisten tavallisin adjektiivi on 
melko varmasti hieno. 

Yleensä koululaiset kuitenkin tie-
tävät, että kirjoitetullaj a puhutulla kie-
lel lä on eronsa. Kirjoittaessaan oppilaat 
usein kyselevät, voiko niin tai näin 
kirjoittaa. 

Koululaisten kielitaito riippuu siitä, 
kuinka paljon hän on tekemisissä suo-
men kielen kanssa. Toinen lukee ah-
mimalla suomenkielistä kirjallisuutta 
ja käy usein Suomessa. Yläasteen oppi-
las ymrnärtää varmaan vaikeitakin, 
merkitykseltään läheisiä sanojaja pys-
tyy erottamaan ne toisistaan. Sellaisia 
ovat esirnerkiksi näyte, näyttö, näytös, 
nävttely ja näytelmä. Hänen saattaa 
kuitenkin olla vaikeakäyttää niitä ornin-
takeisesti. Taitavan kirjoittajan tekstis- 
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sä on rnonisyisiäkin muotoja, vaikkapa 
olin sanomaisillani, sanoessani ja 
sanottuani tai harvinaisia, vivahteik-
kaita sanojaja ilmauksia kuten viehkeä, 
mairea, sirahtaa, tulla tupsahtaa. 

Aikuistuvan nuoren pitäisi koulunsa 
käytyään hallita äidinkielensä niin, että 
hän tulee sillä hyvin toimeen erilaisissa 
tilanteissa, että hän ts. hallitsee useita 
kielen rekistereitä. Kieltä hyvin osaava 
aikuinen pystyy vaistonvaraisesti vaih-
tamaan rekisteriä tilanteen mukaan. 
Perheenäiti puhuu pienelle lapselleen 
eri tavalla kuin miehelleen, työssä 
ollessaan hän puhuu työtovereilleen 
yhdellä tavalla ja esirniehelleen ehkä 
hieman toisin. Hyvälle tutulleenjokai-
nen puhuu eri tavalla kuin tunternatto-
malle. Esitelmän pitäjä valitsee rekis-
terinsä mm. kuulijakunnan koostumuk-
sen ja koon mukaan, ja radiossa pu-
huessaan hän puolestaan ottaa huo-
mioon, etteivät kuulij at ole läsnä. Hyvä 
kielenkäyttäjä tietää, milloin sopii 
murre, milloin normitettu yleiskieli. 

Monilta Ruotsissa kasvaneilta nuo-
rilta puuttuu nirnenomaan kyky vaihtaa 
rekisteriä, koska he eivät ole päässeet 
käyttämään kieltään riittävän usean-
laisissa tilanteissa. Esimerkki tästä: 

Kerran, kun olin yläasteen suomen-
opettajana, saimme kouluumme vie-
raaksi nuortenkirjailija Ulla-MaijaAal-
tosen, Uman. Urna jutteli oppilaille 
leppoisastija vetoavasti haasteista,joita 
tämän päivän nuori kohtaa. Kuuntele-
massa istui rnyös koulurnme punkkari-
Santtu, pitkänhonkkeli hakaneuloin 



somistettu harottavatukkainen nuo-
rimies. Santun ulkonäkö saattoi ensi-
näkemältä säpsähdyttää, mutta tiesin 
hänen olevan ihan hyvä poika. Yhtäkkiä 
Santtu rupesi vääntelehtirnään kärsivän 
näköisenäja sitten hän parkaisi äänen-
murros äänessään: - Anteeks mutta 
minun täytyy mennä kakalle! 

Urna reagoi Santun puheeseen yl-
lättävän ironisesti. Hän Iuuli Santun 
pitävän häntä lällynä, lapsellisena. 
Kiiruhdin pelastamaan tilannetta ja 
selitin Umalle, että Santtu on kotona 
oppinut sanomaan niin eikä osaa sanoa 
toisin. Ej hän halua piikitellä. Umalle 
tuli vedet silmiinja Santun tultua takai-
sjn hän pyysi tältä anteeksi. 

Viime aikoina on Ruotsissa käyty 
tulikiven katkuista keskustelua siitä, 
mjtä ruotsinsuomalaisille koululaisille 
tulisi opettaa. Jonkun rnie!estä on ope-
tettava tarkasti normitettua kirjakieltä, 
toisen mielestä oppilaat saavat käyttää 
ruotsinsuomen puhekielen varianttiaan 
sekä puhuessaan että kirjoittaessaan. 
Mutta meidän ruotsinsuomalaisten  

kielivariantit ovat niin kovin erilaisia! 
Yhdessä koululuokassa saattaa olla 
edusteilla suomen kielen koko mur-
rekirjo. Yksi puhuu niin sanottua puh-
dasta suomea, toinen melkoista seka-
kieltä. Kaikkeako pitäisi voida myös 
kirjoittaa? 

Minun mielestäni ruotsinsuomen 
puhekieltä ej tarvitse opettaa, vaan 
koululaiset oppivat sitä itsestään. Sen 
sijaan koululaisille pitäisi tarjota mah-
dollisuus oppia myös muita kielen rekis-
tereitä, joista kirjakieli on yksi. Par-
haillaan keskustellaan ruotsinsuomen 
tunnustamisesta vähemmistökieleksi,ja 
siksi olisikin hyvä sopia, mitä me itse 
tarkoitarnrne ruotsjnsuomella. Kaikesta 
huolimatta ruotsinsuomalaisten koulu-
laisten pitäisi nimenomaan saada käsj-
tys suomen kielen monimuotoisuudes-
ta, siitä että kulloinkin käytettävä kielen 
variantti määräytyy kielenkäyttötilan-
teen mukaan. Tämä on tarpeen,jotta he 
osaisivat käyttää oikeaa kieltä ojkeassa 
tilanteessa ja jotta he uskaltaisjvat olla 
aikuisenakin suomenkielisiä. 
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Kysymyksiä ja vastauksia 

Onko rucolasallat jafrisésallat-nimisillä salaateilla suomenkielistä nimeä? 

Suomeen lainataan hyvin vähän sanoja 
suoraan vieraista kielistäja niinpämyös 
markkinoille tuleville uusille elintar-
vikkeille pyritään löytämään suomen-
kielinen vastine. Toiset näistä vakiin-
tuvat nopeasti, toiset eivät koskaan. 
Rucolasallat on suomessa yleisesti 
rucola, mutta kasvilla on suomenkieli-
nenkin nimi, sinappikaali. Kysymyksen 
toisen vihanneksen nimi on mukautettu 
suomeen muotoon friseesalaatti ja se 
on ollut käytössä jo melko kauan. 
Nykyisin siitä suositellaan nimitystä 
kähäräendiivi. 

Vihannestiskillä yleinen on myös 
salaatti, jonka lehtien ulommaiset 
reunat ovat kiharaisetja punertavat ja 
josta usein käytetään nimitystä Lollo 
rosso. Lollo Rosso on yksi batavian-
keräsalaatin lajikenimi. 

Ruokatalousalan sanastosta kim-
nostuneiden on hyvä tuntea viime vuo-
den joulukuussa ilmestynyt Kielike/lo 
(4/1997). Se on toimituksen ilmoituksen 
mukaan "Ruokakellon uusi soitto". 
Tällä viitataan viisitoista vuotta sitten 
ilmestyneeseen Kielikellon numeroon, 
jonka nimi oli Ruokakellojajossa mm. 
esiteltiin paljon uusia hedelmiä ja 
vihanneksia. Sen jälkeen suomalainen 
ruokakulttuuri - kuten pohjoismainen 
yleensäkin - on muuttunut hyvin paljon. 
Suomalaiset ovat eri yhteyksissä tu-
tustuneet uusiin elintarvikkeisiin ja 
ruokalajeihin ja kauppohin on tullut 
monia uusia hedelmiä, vihanneksia ja 
mausteita. Aluksi uusista ilmiöistä 
saatetaan käyttää rinnakkain useita 
nimiä, mikä puolestaan aiheuttaa epä- 
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varmuuttaja hämmennystä. Kielikello 
antaa suositukset. 

Jokaisessa Kielikellon numerossa 
on jokaiselle jotakin, mutta juuri tämä 
numero on erityisen hauskaaja virkis-
tävää luettavaa. Sieltä löytää mielen-
kiintoisia asioita sellainenkin, joka ej 
ole intohimoinen ruoanlaittaja eikä 
kulinaristi. Selostan seuraavassa ly-
hyesti, mitä kaikkea tästä numerosta 
löytää. 

Lehdessä on oikeinkirjoitusohjeita 
ruoasta kirjoittaville ja vinkkejä ruo-
kaohjeen laatijalle. Mutta artikkeleita 
voi lämpimästi suositella tavallisille 
lukijoillekin. Hyödyllisiä ovat myös 
yleisessä käytössä olevien käsitteiden 
määritelmät ja tiedot elintarvikkeiden 
lisäaineista. Mitä ovat esimerkiksi 
tereysvaikutteiset elintarvikkeet tai 
uuselintarvikkeet? 

Eksoottisistahedelmistäon lehdessä 
laaja luettelo, jossa lyhyehkön esittely-
tekstin lisäksi on selkeä kuva. Sen av ulla 
voi helposti oppia, minkä näköinen on 
esimerkiksi feijoa tai kaki. Kuvia 
katsellessa tulee monta ahaa-elämystä. 

Yli kaksikymmentil sivua pitkään 
ruokasanastoon on kerätty ruoka-alan 
keskeistä sanastoaja sen tarkoituksena 
on antaa tietoa ja ohjeita sanojen mer-
kityksestä, oikeinkirjoituksestaja ään-
tämisestä. Sieltä löytää uudehkot su.i-
ja rofu-sanat, vanhan a/adobin ja kaik-
kea mahdolhista niiden väliltä. Sanas-
toa lukemalla voi saada ideoita vaikkapa 
viikon ruokien suunnitteluun. 



Leivät ja leivonnaiset ovat tärkeä osa 
suomalaisten ruokakulttuuria. Myös 
niitä käsitellään perusteellisesti. Moni-
sivuisessa artikkelissa esitellään en 
leivonnaiset ryhmittäin, annetaan tietoja 
niiden historiasta ja nimien etymolo-
giasta ja ilmoitetaan suositettavat kir-
joitusasut. Artikkeli selvittää limput ja 
korvapuustit, tuulihatut ja pumper-
nikkelit eivätkä sen enempää rönttöset 
kuin lörtsytkään jää vieraiksi. 

Puurot, vellit ja keitot, ts. lusikka-
ruoat, ovat vanhastaan kuuluneet suo- 

malaisten kansanomaisiin ruokalajei-
hin. Niiden suosio on viime vuosikym-
meninä vähentynyt samalla kun uudet 
elintarvikkeet ovat voittaneet alaa. Jos 
vähänkään on kiinnostunut kulttuuri-
historiasta, Iusikkaruokien esittely on 
hyvin antoisaa luettavaa - vaikka ej 
puurosta ja vellistä pitäisikään. 

Kielikellon voi tilata osoitteesta Oy 
Edita Ab, Lehtitilaukset, FL 800, 
FJN-00043 Edita, puh. 09-566 0404. 
Irtonumeroita voi ostaa myös monista 
kirjakaupoista. 
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Päiväkotisanastoa 
Koonnut Hannele Ennab 

Numerossa 1/1998 kerroimme suun-
nitteilla olevasta suppeasta ruotsalais-
suomalaisesta päiväkotisanastosta ja 
kehotimme lukijoitamme ehdottamaan 
termejä, jotka olisi hyvä ottaa mukaan. 
Peräsimme myös suomenkielisiä vas-
tineita sekä mielipiteitä ja ajatuksia 
päiväkotien kielestä. Vastaussato oh 
valitettavasti niukka. Kiitämrne vastan-
neita, samoin Tukholman Söderin kau-
punginosassa sijaitsevaa Urväders-
grändin suomalaista esikoulua, jossa 
saimme käydä keskustelemassa ter-
meistä. 

Valitsimme luetteloon keskeisiksi 
katsomamme termit. Siinä on myös 
joitakin termejä, joita ej enää ole esi-
merkiksi uudessa esikoulun opetus-
suunnitelmassa. Ne ovat silti vielä ta-
vallisia yleisessä kielenkäytössäja sik-
si ne puolustavat hyvin paikkaansa luet-
telossa. 

Monet suomenkielisistä vastineista 
ovat toistaiseksi ehdotuksia ja siksi 
parannus-ja lisäysehdotukset ovat ter-
vetulleita. Mitä on suomeksi esimer-
kiksi mysrum? Mm. se puuttuu sanas-
tosta hyvän vastineen puutteessa. 

Päiväkotisanoj a 

ansvarsbarn 

arbetslag 
barnomsorg 
barnsamtal 
barnskötare 
byggrum 
dagbarnvårdare 
daghem 
daghemsplats 
deltidsgrupp 
dockvrå 
dokumentation 
enhetsehef 
enskilt samtal 
familj edaghem 
fri lek 
fritidshem 
fröken 
föreståndare 
förskola 
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lapsi, josta tietyllä aikuisella on 
päävastuu 

työryhmä 
lasten päivähoito 
yksittäistä lasta koskeva keskustelu 
lastenhoitaja 
palikka(rakennus)nurkkaus, -huone 
perhepäivähoitaja 
päiväkoti 
päiväkotipaikka 
osa-aikaryhmä 
nukkenurkkaus 
dokumentointi 
yksikön päällikkö 
yksityinen keskustelu 
perhepäiväkoti 
vapaa leikki 
vapaa-ajankoti 
täti, opettaja, hoitaja 
johtaja 
esikoulu 



förskoleklass esikoululuokka 
förskollärare esikoulunopettaja 
föräldradrivet daghem vanhempien ylläpitämä päiväkoti 
föräldrakvart vanhempainvartti 
föräldramöte vanhempainkokous 
föräldrasamtal keskustelu vanhempien kanssa 
föräldrasamverkan yhteistoiminta vanhempien kanssa 
integrerad skolbarnsomsorg koululaisten integroitu päivähoito 
invandraransvarig siirtolaisvastaava 
invänjning totuttautuminen, totuttaminen 
kooperativt daghem osuustoimintapäiväkoti 
kvartssamtal varttikeskustelu 
lekhall Ieikkihuone 
lägenhetsdaghem huoneistopäiväkoti 
målarverkstad maalaushuone, -nurkkaus 
nattdaghem yöpäiväkoti 
planeringsdag suunnittelupäivä 
pysselrum askartelunurkkaus, -huone 
rast tauko 
sagostund satuhetki 
samling kokoontuminen, yhteishetki, piiri 
skapande arbete Iuova toiminta 
skolbarnsomsorg koululaisten päivähoito 
skötrum hoitohuone 
småbarnsgrupp pikkulasten ryhmä 
snickarverkstad puutyöhuone, -nurkkaus 
sovvila pienten lepo 
språkgrupp kieliryhmä 
språksamtal kielikeskustelu 
storsamling yhteinen kokoontuminen 
syskongrupp sisarusryhmä 
sångsamling yhteinen lauluhetki 
temaarbete teematyö 
uppevila isojen lepo 
uppföljningssamtal seurantakeskustelu 
utevistelse ulkona oleminen t. olo 
utvecklingssamtal kehityskeskustelu 
vattenlek vesileikki 
vila lepo 
vilorum lepohuone 
vistelsetid oleskeluaika 
våtrum vesileikkihuone 
öppen fritidsverksamhet avoin vapaa-ajantoiminta 
öppen förskola avoin esikoulu 
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askarteluhuone 
avoin esikoulu 
avoin vapaa-ajantoiminta 
dokumentointi 
esikoulu 
esikoululuokka 
esikoulunopettaja 
hoitohuone 
huoneistopäiväkoti 
isojen lepo 
johtaja 
kehityskeskustelu 
keskustelu vanhempien kanssa 
kielikeskustelu 
kieliryhmä 
kokoontuminen 
koululaisten integroitu päivähoito 
koululaisten päivähoito 
lastenhoitaja 
lasten päivähoito 
leikkihuone 
lepo 
lepohuone 
luova toiminta 
maalaushuone 
nukkenurkkaus 
oleskeluaika 
osa-aikaryhmä 
osuustoimintapäiväkoti 
palikka(rakennus)huone 
perhepäivähoitaja 
perhepäiväkoti 
pienten lepo 
piiri 
pikkulasten ryhmä 
puutyöhuone 
päiväkoti 
päiväkotipaikka 
satuhetki 
seurantakeskustelu 
siirtolaisvastaava 
sisarusryhmä 
suunnittelupäivä 
tauko 
teematyö 
totuttaminen 

pysselrum 
öppen förskola 
öppen fritidsverksamhet 
dokumentation 
förskola 
förskoleklass 
förskollärare 
skötrum 
lägenhetsdaghem 
uppevila 
föreståndare 
utvecklingssamtal 
föräldrasamtal 
språksamtal 
språkgrupp 
samling 
integrerad skolbarnsomsorg 
skolbarnsomsorg 
barnskötare 
barnomsorg 
lekhall 
vila 
vilorum 
skapande arbete 
målarverkstad 
dockvrå 
vistel setid 
deltidsgrupp 
kooperativt daghem 
byggrum 
dagbarnvårdare 
familj edaghem 
sovvila 
samling 
småbarnsgrupp 
snickarverkstad 
daghem 
daghemsplats 
sagostund 
uppföljningssamtal 
invandraransvarig 
syskongrupp 
planeringsdag 
rast 
temaarbete 
invänjning 
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totuttautuminen 
työryhmä 
ulkona oleminen 
vanhempainkokous 
vanhempainvartti 
vanhempien ylläpitämä päiväkoti 
vapaa-ajankoti 
vapaa leikki 
varttikeskustelu 
vesileikki 
vesileikkihuone 
yhteinen kokoontuminen 
yhteinen lauluhetki 
yhteishetki 
yksikön päällikkö 
yksityinen keskustelu 
yöpäiväkoti 

invänjning 
arbetslag 
utevistelse 
föräldramöte 
föräldrakvart 
föräldradrivet daghem 
fritidshem 
fri lek 
kvartssamtal 
vattenlek 
våtrum 
storsamling 
sångsamling 
samling 
enhetschef 
enskilt samtal 
nattdaghem 
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Kortfattat om innehållet 

s. 	4-22 En svensk-finsk fågelordlista sammanställd av Paula Ehrnebo 
och Margaretha Terner. Den är en utökad och omarbetad version 
av en kortare lista som publicerades i Kieliviesti 2/1989. Enligt 
önskemål från våra läsare åtföljs listan av ett finsk-svenskt 
register. 

s. 	23-25 Paula Ehrnebo recenserar antologin Mer än ett språk. En 
antologi om två- och trespråkighet i norra Sverige. 1 tio artiklar i 
boken belyses den betydelse som flerspråkigheten har för 
individen, gruppen och samhället. Antologin är redigerad av Eva 
Westergren och Hans Åhi. 

s. 	26-27 Fil. dr Raija Kangassalo, lektor vid finska institutionen vid 
Umeå universitet, skriver om de olika registren i 
sverigefinnarnas modersmål. Hon poängterar att det är viktigt att 
sverigefinska elever lär sig flera av dessa. Enligt henne räcker 
det inte med att enbart behärska talspråksvarieteten om man som 
vuxen vill kunna känna stolthet för sin finskspråkighet. 

s. 	28-29 Frågor och svar 
S. 	30-33 Hannele Ennab har sammanställt en lista över ord som hänför 

sig till daghemsverksamheten. 
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