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Ruotsin kirkon suomenkielinen virsikirja 
Toini Va ljus 

Teol. maist. Tomi Valjus on Ruotsin kirkon kirkkokanslian suoinen-
kielinen juinalanpalveluselämän työalasihteeri. Hän toi,nii inyös 
Ruotsin kirkon virsikirjaa kääntävän Iyöryhmän sihteerinä. Seuraa-
vassa hän kertoo, miksi Ruotsin kirkko tarvitsee oman suomen-
kielisen virsikirjan, miten käännöstyötä tehdään ja mitä kirja voi 
,nerkitä ruotsinsuomalaisille. 

Ruotsin suomenkieliset 
virsikirj at 

Ruotsin ja Suomen kirkkojen yhteinen 
historia on pidempi kuin näiden kirk-
kojen oma, itsenäinen historia. Virsi-
laulunja virsikirjojen historia on ollut 
Ruotsissa ja Suomessa yhteistä aina 
1 800-luvun loppupuolelle saakka, eikä 
yhteys ole nytkään täysin katkennut. 
Tässä artikkelissa on tarkoitus selvittää 
suornenkielisen virsikirjan historiaa 
1 800-luvulta meidän päiviirnme, mutta 
pääpaino on tekeillä olevassa Ruotsin 
kirkon virsikirjan suomennoksessa. 

Vuoden 1701 Uusi suomenkielinen 
Wirsikirja, ns. Vanha Virsikirja, joka 
Suomessa korvattiin vuoden 1886 
Virsikirjalla, säilyi Ruotsissa käytössä 
1 890-luvulle saakka. Sitäkäytettiin siis 
Ruotsissa kauernmin kuin Suomessa! 
Ruotsin kirkko sai jo vuonna 1819 
uuden virsikirjan Den Svenska Psalm-
boken, stadtäst år 1819, ns. Wallinin 
virsikirja. Sitä ej käännetty suomeksi, 
vaan vuoden 1701 virsikirjan käyttö 
jatkui, kunnes Ruotsin kirkon 
suomenkielinen Wirsikirja ilmestyi 
vuonna 1898. Tämäkirjaoli sisällöltään 
Suomen kirkon vuoden 1886 virsikirj a, 
johon oli tehty pieniä muutoksia. 
Esimerkiksi ruhtinas korvattiin sa-
nahla kunin gas ja Suomenmaasta tuli 

Ruotsinmaa. Kirjassa oleva Luettelo, 
joka näyttää kuinka tätnän uuden 
Wirsikirjan virret lövdetään wanhasta 
Wirsikirjasta viittaa vuoden 1701 
virsikirjaan. Virsikirjan toimittamisesta 
vastasivat Härnösandin tuomiokapituhi 
jaTukholman suomalainen seurakunta. 

Vuonna 1924 virsikirjasta ilmestyi 
uusi laitos, jossa on vuonna 1921 il-
mestyneet Käsi- ja evankeliumikirj an 
mukaiset liitteet. Virret ovat edelleen 
Suomen vuoden 1886 virsikirjan virsiä, 
tosin neljä virttä on korvattu uusilla, 
todennäköisesti tätä kirjaa varten 
käännetyilhii. 

Ruotsin virsikirjaan saatiin 1921 
lisävihko, mutta sitä ci suomennettu. 
Seuraava virsikirja ilmestyi vuonna 
1937 ja se käännettiin suomeksi. Ruot-
sin suomenkielinen virsikirja Kunin-
kaan käskystä toimitettu 1949 sisälsi 
periaatteessa yhtä monta virttä kuin 
vuoden 1937 ruotsinkielinen virsikirja. 
Virsikirjan johdannossa todetaan: "- - 
tämän virsikirjan virretja säkeistöt on 
sovitettu Ruotsin virsikirjan vastaaviin 
värssyihin ja sävelmiin. Näin käy sa-
manaikainen veisuu sekä ruotsiksi että 
suomeksi mahdolliseksi." Kirjaa vol-
daan pitää ensimmäisenä suomeksi 
käännettynä Ruotsin kirkon virsi-
kirjana, ohihan vuoden 1701 virsikirja 
vuoden 1695 Then Swenska Psalm-
boken -kiijaan nähden melko itsenäinen 
laitos. 
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Kirja ej kuitenkaan ollut ruotsin-
kielisen esikuvansa täydellinen kään-
nös. Etenkin sellaiset vinet, joista ej 
ollut saatavilla uutta käännöstä, oh 
otettu jopa painoasuaan myöten aikai-
semmjsta virsikirjoista, ja sellaisten 
virsien paikalle, joista ci ollut mitään 
suomennosta, oli saatettu ottaa jokin 
samantyyppinen hengellinen laulu. 

Vuonna 1972 ilmestyi vuoden 1937 
virsikirj asta uusi suomennettu laitos 
Ruotsin kirkon virsikirja Kuninkaan 
käskstä toi.'nitettu 1972. Se oli osin 
uudelleen käännetty, sitä oli täydennet-
ty ja kaikki 600 virttä ohivat suomen-
kielisinä. Tämä virsikirja tunnetaanjoko 
Luula jan virsikirjana, koska Luulajan 
hiippakunnan tuomiokapituli hoiti 
tuohon ajkaan Ruotsin kirkon suo-
menkielisen työn asioita tai Borenia-
fin virsikirjana, käännöstyöstä pääo-
sin vastanneen rovasti Per Boremanin 
mukaan. 

Tätä Ruotsin kirkon suomenkielistä 
virsikirjaa käytettiin lähes poikkeuk-
setta vain Luulajan hiippakunnan 
alueella, Tornionlaakson suomenkielis-
ten parissa. Sotien jälkeen ja etenkin 
1960-luvulta Iähtien Ruotsiin muut-
taneet suomalaiset käyttivät Suomen 
kirkon voimassa olevja kirkolhisja kir-
joja, myös virsikirjaa. Siten Ruotsin 
kirkossa—vieläpäLuulajan häppakun-
nanalucella—oli samassa kieliryhmässä 
käytössä kaksi erilajsta jumalanpal-
velus- ja virsiperinnettä. 

Ruotsin kirkolla on siis aina ollut 
oma suomenkielinen virsikirja, joka 
tosin on saatettu lainata Suomesta. On 
helppoa ymmärtää, että Ruotsin kirkon 
virsikirjan toimittaminen suomeksi olisi 
ollut kohtuuttoman suuri vaatjmus 
1 800-luvun lopussa ja 1 900-luvun 
alussa,jolloin Ruotsin suomea puhuva 
väestö ei ollut kovin suuri. On myös 
muistettava, että vaikka Wallinin virsi- 

kirjaa aikanaan pidettiin koko kristi-
kunnan parhaana, se joutui kovan 
arvostelun kohteeksi etenkin Pohjois-
Ruotsin suomenkjehisillä alueilla vai-
kuttavissahengellisissäpiireissäja liik-
keissä. Siksi sen kääntämisen puolesta 
ej ponnisteltu, vaan tyydyttiin suomalai-
seen lainatavaraan. 

Nykyisen virsikirjan 
käännöstyön taustaa 
Suomahaisten siirtolaisten muutto sotien 
jälkeisten vuosikymmenten aikana 
hisäsi ratkaisevallatavahla suomea puhu-
van väestön määrää Ruotsissa. Suo-
menkiehinen kirkolhinen työ oli luon-
nolhisesti "siirtolaistyötä". Niin tyän-
tekijät kuin työvähineetkin tuotiin Suo-
mesta. 1980-luvuhlaalettiinjohdonrnu-
kaisesti ankkuroida suomenkiehistä 
työtä osaksi Ruotsin kirkon normaahia 
toimintaa. Vuodesta 1990 hähtien 
Ruotsin kirkko on ollut toiminnahli-
sesti kaksikiehinen. Kirkkolain mu-
kaan hiippakuntien tehtävänä on "edis-
tää suomenkiehistä seurakuntatoimin-
taa". Valtakunnalhisellatasohla suomen-
kiehisestä toiminnasta vastaa Kirkon 
keskuskanslian seurakuntatvön kehit-
tärnisosasto (vuoden 1996 hoppuun 
saakka Seurakuntatyön toimikunta, 
Församlingsnämnden). 

Ankkuroimista on ollut myös se, 
että Ruotsin kirkon Käsikirja ja 
Evankehiumikirja, jotka hyväksyttiin 
1986 samanaikaisesti Virsikirjan 
kanssa, käännettiin suomeksi 1980-
luvun lopussajahyväksyttiin viralhisiksi 
vuoden 1994 alusta. 

Käsikirjan kääntäminen nosti huon-
nollisesti esilhe tarpeen saada Ruotsin 
kirkon virsikirjan virsiä suomeksi. 
Ahoite siitä tehtiin ensimmäisen kenan 
1990. Ahoitteessa ehdotettiin, että ahuk-
si haadittaisiin noin 100 virttä käsittävä 
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kokoelma kaikkein tärkeimmistä vir-
sistä. 

Tehtävä annettiin Seurakuntatyön 
toimikunnalle, joka kutsui pienen 
työryhmän valmistelemaan ehdotusta. 
Työryhmä totesi, ettei ole mitIän syytä 
tyytyii vain noin 100 virren valikoi-
maan. Keskustelua syntyijo siitä, miten 
valikoima koottaisiin: Valitaanko 100 
virttä Suomen ja Ruotsin kirkkojen 
virsikirjojen yhteisistä virsistä vai 
olisiko virret valittava muista kuin Suo-
men kirkon virsikirjan virsistä.Työryh-
mä päätyi esittäinään koko virsikirjan 
kääntämistä. 

Vuoden 1992 kirkolliskokous hy-
väksyi työryhmän esityksen sellaise-
naan. Käinnöstyön käytännön toteutus 
annettiin Seurakuntatyön toimikun-
nan hoidettavaksi. 

Käännöstyöryhmään kutsuttiin pu-
heenjohtajaksi Luulajan hiippakunnan 
emerituspiispa Olaus Brännström ja 
varapuheenjohtajaksi kirkkoherra Pek-
ka Turunen Tukholmasta. Runoi lija-
jäseniksi kutsuttiinrunoilijaAnna-Mai-
ja Raittilaja rovasti Niilo Rauhala sekä 
muusikkoj äseniksi kirkkomuusikot 
Katarina Engström ja Jarmo Kainulai-
nen. Työryhmän sihteeriksi nimettiln 
työalasihteeri Tomi Valjus ja vakinai-
siksi apujäseniksi työalasihteeri Nils-
Henrik Nilssonja musiikkisihteeri Han-
nu Vapaavuori. Tavoitteena oh, että 
työryhmä voi si työskennellä kokonaan 
suomen kielelläja että se edustaisi kor-
keaakääntäjä-, runoilija-ja kirkkomuu-
sikkotasoa. 

Kun työryhmäjärjestäytyi, se kutsui 
runoilijajäsentensä ohella kääntäjiksi 
runoilijaAnna-Mari Kaskisenja lehtori 
Pekka Kivekkään. Katarina Engströmin 
tilalle muusikkojäseneksi kutsuttiin 
vuonna 1997 SirpaLampinen. Työryh-
mässä ej ole pysyvää suomen kielen 
asiantuntijaa, mutta työryhmä voi tar- 

vittaessa kutsua mukaan eri alojen, 
rnyös kielen erikoisasiantuntijoita. On 
selvää, että käännöstyön edistyessä ja 
palautteen käsittelyn yhteydessä kielen 
asiantuntijan mukaantulo on välttämä-
töntä. 

Varsinaisten kääntiijien joukossa ej 
siten ole yhtään ruotsinsuomalaista 
kääntäjää tai runoilijaa. Työryhmän 
koostumuksella haluttiin kuitenkin 
taata, että käännöstyöhön osalhistuvat 
olisivat mahdohhisimman ammat-
titaitoisia, ja sellaisia ej tuntunut löy-
tyvän suomen kielialueen länsiosista, 
Ruotsista. Tämä johtuu osittain siitä, 
että itsenäinen suomenkielinen kirkol-
linen elämä ja kulttuurieliimä on koh-
talaisen nuorta. Ruotsinsuomalaisen 
väestön kulttuuri ei ole vielä niin vahva, 
että tekijät niin vaativaan työhön kuin 
virsikirjan kääntämiseen olisi sieltä 
löydettävissii. 

Työskentelyn tavoite 
Tehtäväksi määriteltiin Ruotsin kirkon 
virsikirjan kääntäminen suomeksi. 
Missään vaiheessa ei ole edes keskus-
teltu, olisiko voitu pyrkiä saman-
tyyppiseen ratkaisuun kuin Suomessa, 
jossa ruotsinkielinen virsikirja on 
itsenäinen laitos. On selvää, että 
käännetyn virsikirjan luonne onjossain 
määrin erilainen kuin itsenäisen 
laitoksen.Tosin kirjaan suunniteltu 
suomalaisten virsien lisäys antaa sille 
omaa profiilia. Ej myöskään pidä 
unohtaa, että suuri osa Suomen kirkon 
pidetyimmistä virsistä on myös Ruotsin 
kirkon virsikirjassa. 

Seurakuntatyön toimikunta hyväk-
syi käännöstyön päätavoitteet seuraa-
vasti: 
- Ruotsin kirkon virsikirja (Den 

svenska psaimboken) käännetään 
kokonaan normaahille suomen kie- 
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lelle. Käännöksen tulee säkeis-
tömäärän, sävelmien ja runomitan 
osalta vastata ruotsirikielistä vir-
sikirjaa. 

- 	Valmista Suomen kirkon virsikirjan 
materiaalia käytetään hyväksi 
mahdollisuuksien mukaan. 

- 	Virret,jotkajulkaistiin vuoden 1984 
Virsikirjaehdotuksessa mutta jotka 
Suomen kirkon kirkolliskokous 
päätti ottaa vuoden 1939 virsikirjan 
sanamuodossa, otetaan virsikirja-
ehdotuksen sanamuodossa. 

- Tekijänoikeuskysymykset otetaan 
huomioon. 

- Käännöstyössä pyritään mahdol-
lisuuksien mukaan yhteistyöhön 
muiden kirkkojen ja yhteisöjen 
kanssa, kun on kyse Ruotsin kirkon 
virsikirjan ns. ekurneenisesta osas-
ta. 

- 	Kertosäkeisetpsalmilaulut, raamat- 
tulaulut (hymnit) ja kaanonit kään-
netään. 

- Virsikirjaan kootaan Iiitteeksi sej-
laisia suomenkielisille rakkaita 
virsiä, joita ej ole Ruotsin kirkon 
ruotsinkielisessä virsikirjassa. 

Virsien tekstit 
Ruotsin kirkon virsikirja on tekstiensä 
puolesta moniulotteisempi kuin 
Suomen kirkon virsikirja. Kääntäjät 
ovat kuvanneet tekstejä ilmaviksi ja 
avoimiksi. Anna-Maija Raittila on 
luonnehtinut Ruotsin kirkon virsikirjaa 
Suomen virsikirj aa modernimmaksi, 
rohkeammaksija avoimemmaksi. Niilo 
Rauhala on todennut, että ruotsalaiset 
virret ovat vivahteikkaampia, moni-
naisempia sekä melodisempia kuin pe-
rinteiset suomalaiset virret. 

Ruotsin kirkon virsikirja on eku-
meeninen. Sen kaikki virret eivät siten 
ole samalla tavalla dogmaattisia kuin 

Suomenkirkon virsikirjassa. Siksi myös 
käännökset voivat olla vapaampia kuin 
perinteisesti suomalaisissa virsissä. 
Kieli ja käännökset eivät aina noudata 
perinteisen suomalaisen virren mallia. 

Virsikirjan aihepiiritkin edellyttävät 
omalta osaltaan erilaista otetta kään-
nöstyössä. Onhanmukana virsiä,joissa 
esille nousee epäily ja epävarmuus. 
Jotkin virret on kirjoitettu hyvin hen-
kilökohtaiseen sävyyn,jossa laulaja voi 
helposti samaistua virren sisältöön. 

Virsi 532: 

Tulin kirkkoon jotain etsimään. 
Tulin, koskajonkun tarvitsin, 
joka hyvyydellään ymmärtää, 
petyin kaikkiin muihin auttajiin. 

Sinä tunnet minut, Jumala, 
tuskin osaan olla kirkossa. 
Musiikissa saavu sydämeen, 
istu viereen, käsi ojenna. 

Sinä olet sana, kerrottiin. 
Vastaat yksinäisen rukouksiin. 
Toivon, että olet lähellä, 
Jeesus, leivässäja viinissä. 

B.G.Hallqvistl966,suom. Anna-Mai-
j a Raittilaj a Anna-Mari Kaskinen 1995 

tai virsi5ll: 

Yön lähteeseen jo men nyt 
päivä vaipuu. 
Sam jälleen aikaa käydä levon 
suojaan, 
ja syyllisyys kun painaa, 
kasvaa kaipuu: 
myös minä turvata nyt 
saanko Luojaan? 

Jeesuksen viattoman veren tähden 
suo unohduksen voiman puutteet 
voittaa, 
niin sovintoa parantamaan lähden 
jos vielä päivä ylitseni koittaa. 
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Jos veljeltäni sydämeni suljen, 
ja hyvät sanat unohdukseen peitän, 
suo valo, että uusin silmin kuljen 
ja valheen verhon silmiltäni heitän. 

Vaan tänään vielä luotan lupauk-
seen: kun aika koittaa, murtuu 
synnin taakka. 
Jos tienijohdat aamun sarastukseen, 
suo omanasi elää loppuun saakka. 

R. P. Olofsson 1963, suom.Anna-Mari 
Kaskinen 1997 

Käännöstyöryhmä on todennut, että 
lähes kaikki suomenkieliset tekstit on 
joko muokattava tai käännettävä 
uudelleen. Etenkin Hengellisen laulu-
kirjanj a 1-len gellisten laulujenja virsien 
tekstit ovat vanhahtavaa niin sanas-
toltaan kuin tyyliltään. Suomennokset 
saattavat olla eri runomittaa kuin 
Ruotsin kirkon virsikirjan tekstit ja 
poiketa merkittävästi ruotsalaisista 
teksteistä. Kaiken lisäksi sarnasta 
virrestä voi ollajopa 5-6 erilaista suo-
mennosta. Joidenkin virsien melodiat 
saattavat edellyttää uutta kääntämistä. 

Esimerkkinä suomenkielisten teks-
tien runsaudesta ja työryhmän teke-
mästä muokkauksesta Julia v. Haus-
mannin virsi 277 Så tag nu mina hän-
der. Virren melodia on Suomessa tun-
tematon F. Sllcherin nielodia vuodelta 
1842, mutta virsi voidaan laulaa niyös 
Suomessa tunnetulla sävelmällä. 

Hengellinen laulukirja 382 (Suom. N. 
E. Vainio 1900): 

1. Mun ota käten, Herra, ja taluta, Niin 
että pääsen kerran mä kotia. 
Enjaksa käydä yksin, vaan vajoan. 
Vie kanssas käsityksin, oi auttajan, 
Oi auttajan. 

Adventtilauluja (juik. 1959) 231, 
(Suom. Afra Arasola): 

1. Mun tartu käteen, Herra, Ja taluta, 
Niin että pääsen kerran mä kotia. 
Enjaksa käydä yksin, vaan vajoan. 
Vie kanssas' käsityksin, Oj 
auttajan', Oj auttajan'! 

Luulajan virsikirja 331 (P. Boreman 
1946): 
1. Mun kätein ota, Herran', Mua 

taluta, Niin että saavun kerran Mä 
kotia. 
En yksin jaksa käydä, On raskas 
tie. Sun lapses puute täytä, Mua 
kotiin vie. 

Hengelliset laulut ja vinet 258 
(Suom. N. E. Vainjo 1900): 
1. Mua tartu käteen, Herra Ja taluta, 

Niin että pääsen kerran Mä kotia. 
Enjaksa käydä yksin, Vaan 
lankean, Vie kanssas käsityksin, 
Niin uskallan. 

Laula, kaikki maa (juik. 1991) 147: 
1. Nyt tartu käteen, Herra ja taluta, 

niin että taivaan kotiin voin kulkea. 
Enjaksa käydä yksin, vaan lankean. 
Vie ajna käsityksin, niin uskallan. 
Niin uskallan. 

Siionin kannel, lisävihko 1 
(juik. 1994) 61: 
1. Nyt tartu käteen, Herra ja taluta, / 

niin että kotiin voin 
kulkea. /Enjaksa käydä yksin, vaan 
lankean. / Vie alna käsityksin, 
niin uskallan. Niin uskallan. 

Niilo Rauhalaja työryhmä 1995 Ruotsin 
virsikirjan pohjalta: 

Nyt tartu käteen, Hena 
ja taluta 
ja taivaan kotiin kerran 
näin johdata. 
En ilman armoasi 
voi jaksaakaan, 
siis pidä hallussasi 
tie kokonaan. 
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Mikä näistä käännöksistä sitten olisi se 
oikea, joka sellaisenaan voitaisiin hy-
väksyäRuotsin kirkon virsikirjankään-
nökseksi? Kieliasun vuoksi ja Ruotsin 
kirkon virsikirjan sävelmän pohjalta 
työryhmä on päätynyt uuden kään-
nöksen tekemiseen. Työryhmän hiljai-
nen toive on, että tämän työn tuloksena 
syntyvät suomennokset, jotka Ruotsin 
kirkon kirkolliskokous aikanaanhyväk-
syy, voisivat saada jalansijaa myös 
muissa kokoelmissaja että niistä siten 
voisi tuhla eräänlaisia primus inter pa-
res -suomennoksia. 

Käännösten alkutekstinä on yleensä 
pidetty Ruotsin kirkon vuoden 1986 
virsikirjan tekstiä. Joidenkin virsien 
osalta tästä on poikettu ja kääntäjä on 
joko kokonaan tai osittain käyttiinyt 
Iähtökohtana jotakin muuta kieltä. 
Varsinkin ios virren ruotsintaja on 
muokannut tekstiä vapaasti, tuntuisi 
houkuttelevammalta aloittaa työ 
suoraan alkutekstistä eikä ruotsalai-
sesta käännöksestä. Alkutekstille us-
kollisimmista käännöksistä voidaan 
mainita virret 17 Herramme Kristus 
nousi kuolleista sekä 231 Oj, arnwn 
ihme tällaisen. 

Luulajan virsikirjassa on lähes 200 
sellaista virttä, joita ej ole Suomen 
kirkon virsikirjassa. Jotkin niistä ovat 
tuttuja Hengellisistä lauluistaja virsistä 
sekä Siionin Kanteleesta. Näyttää siltä, 
että kaikki nämä on käännettävä 
uudelleen. Ruotsinkielisiä virsiä on 
muokattu melkoisesti vuoden 1937 
virsikirjaan verrattuna. Virsiä on ly-
hennetty ja säkeistöjä yhdistelty. 
Suomennosten kieli ja runotyyli ovat 
vanhahtavaa. Jonkin verran kirjan sa-
nontoja on tarkoitus säilyttää, jotta 
tornionlaaksolaiset tuntisivat kirjan 
omakseen. Harriet Pekkari korosti 
kirkolliskokousaloitteessaan virsikirjan 
merkitystä Tornionlaakson suomen  

kielen säilymisen ja kehittymisen 
kannalta. Käännöstyöryhmä ej kuiten-
kaan ole pyrkinyt kääntämään virsiä 
meänkielelle, ovathan kaikki Luulajan 
virsikirjan virret normaalisuomea. 

Esimerkkinä Luulajan virsikirjan 
tekstistä ja käännöstyöryhmän eh-
dotuksesta virsi 370 Tack, o Gud, att i 
din kyrka (Teksti E.N. Söderberg 1910). 

Luulajan virsikirja 171, ens, ja toinen 
säk. (P. Boreman 1946): 

Kiitos, että kirkossasi, Isiemme 
templissä, Herra, annat valoasi, 
Kaitset paimenkädellä. Vielä nimi 
Jeesuksen Kokoo lauman yhtehen 
Sanan, kasteen ympärille, Armo-
lahjas alttarille. 

Meitä alla vaivojemme Painaa tuska 
tukala, Kirkkos risti katsehemme 
Nostaa kohti taivasta. Kellot kutsuu 
soitollaan Syntiset luo 
Jumalan, Pyhä veisuu ylös kantaa, 
Sieluillemme siivet antaa. 

Pekka Kivekäs ja työryhmä 1995: 

Kiitos, että kirkossasi, 
temppelissä isien, 
Herra, annat valoasi, 
kaitset lailla paimenen. 
Seurakunta yhteinen 
saapuu nimeen Kristuksen 
sanan, kasteen ympärille, 
Herran pöytään, alttarille. 

Arkipäivä painaa mieltä 
usein maahan vaivoineen. 
Tornin ristihuippu sieltä 
nostaa katseen ikuiseen. 
Kellot soivat kutsuen 
syntistä luo Kristuksen 
Pyhä veisuu nostaa, kantaa, 
sielullemme siivet antaa. 

Suomen virsikirjauudistuksen kokei-
lukirjoissa Uusia virsiä -76 ja Vii-si- 
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kirjaehdotus -84 on virsiä, joita ej otettu 
Suomen kirkon uuteen virsikitjaan. 
Alkuperäisen esityksen mukaan meidän 
työryhmämme on tarkoitus ottaa 
Virsikirjaehdotus -84:stä sellaisenaan 
tekstejä,jotka Suomen kirkolliskokous 
päätti ottaa vuoden 1938 Virsikirjan 
sanamuodossa eikä ehdotuksen asus-
sa. Jo nyt voidaan havaita selviä 
merkkejä siitä, että ne virret,jotka Suo-
men kirkolliskokous palautti vuoden 
1938 sanamuotoon, ovat tyyliltään 
selvästi muita virsiä vanhempiaja että 
niiden käyttö on vähentynyt. Selvää 
on, että me emme voi ottaa Suomen 
voimassa olevan virsikirj an mukaisesti 
kaikkia niitä virsiä, joiden teksti 
poikkeaa vuoden -84 ehdotuksen 
tekstistä. Esim. Enkeli taivaan -virttä 
onjoka tapauk-sessa muokattava, onhan 
siinä Ruotsin kirkon virsikirjassa 15 
säkeistöäja Suomessa vain 10. 

Suomen kirkon virsikirjasta voidaan 
ottaa sellaisenaan noin 70 virttä. 
Määrään on laskettu myös ne, joiden 
teksti voitaisiin ottaa Virsikirjaehdo-
tas -84:stä. Nom 100 tekstiä vaatii 
jonkin tasoista muokkausta: joitakin 
on lyhennettävä ja joihinkin on kään-
nettävä lisää säkeistöjä. Ruotsissa teh-
ty muokkaus on etäännyttänyt ruot-
sinnosta alkuperäisestä virrestä en 
tavalla kuin Suomessa tehty muokkaus, 
ja tekstit poikkeavat siten sisällöllises-
ti toisistaan. 

Virsien kääntämisen lisäksi suun-
nitelmiin kuuluu lisävihkon laatimi-
nen. Siihen on tarkoitus ottaa Suomen 
kirkon virsikirjassa olevia, suomalai-
sille keskeisiä ja rakkaita, pääasiassa 
suomalaisia virsiä, joihin on saatavissa 
valmis, hyvä ruotsinnos esimerkiksi 
Suomen ruotsinkielisestä virsikirjasta. 
Tällainen lisävihko saattaa helpottaa 
käännöksen hyväksymistä kaikkien 
ruotsinsuomalaisten omaksi virsikir- 

jaksi. Se voisi myös tehdä suomalaista 
hengellisyyttä tutuksi ruotsalaisille. 

Suomen kieli ja virsien 
kääntäminen 
Siirtolaisten ja yleensä vähemmis-
töryhmien kieli on aina konservatiivista. 
Se ej muutu tai muuttuu hitaammin 
kuin enemmistön kieli. Vaikka Ruot-
sissa asuvien suomenkielisten kieli eliiä 
ruotsin kielen vaikutuksessaja kehittyy 
jossain määrin itsenäisesti, ej liene syytä 
lähteä luomaan virsikirjaa, jossa käy-
tettäisiin erityistä ruotsinsuomea. 

Käännöstyössäjoudutaan koko ajan 
taiteilemaankahdeneri ääripäänvälillä. 
Vähemmistön kieli taantuu helposti, 
sanavalikoima supistuu ja harvinaiset 
sanat unohtuvat. Siksi työryhmä on 
joissain tilanteissapyrkinyt valitsemaan 
"yksinkertaisemman lukutavan", vaik-
ka sillä saatetaari menettääjotain virren 
sisällöstä. Samalla työryhmä on yrit-
tänyt muistaa, että virsikirjankin avulla 
voidaan ylläpitää, ja jopa rikastuttaa, 
ruotsinsuomalaisten kieltä. Tätä näkö-
kohtaa korostaa esim. Olaus Bränn-
ström artikkelissaan Upsalan yliopiston 
Multietnisyyden tutkimuskeskuksen 
Multiethnica-lehdessä syksyllä 1996. 

Käännöstyöryhmä on tietoisesti läh-
tenyt siitä, että taantuneeseen kieleen 
tai sanavalikoimaan ci voida tyytyä. 
Jotkin oudommat sanat ja sanonnat 
selitetään alaviitteessä. Virsikirjakään-
netään tulevia polvia varten, ej vain 
Suomesta muuttanutta, ensimmäistä 
ruotsinsuomalaista sukupolvea varten. 

Kieli rnuuttuu koko ajan, samoin 
kuin käsitys hyvästä runo- ja virsikie-
Iestä. Vanhat käännökset eivät lähes-
kään aina vastaa suomen kielen nykyisiä 
vaatimuksia. Virsikirja on ennen kaik-
kea käyttökirja, ci runoantologia. Siksi 
sen kieliasu on aika ajoin tarkistettava 
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kauttaaltaan. Sen tulee voida viestiä 
sanomansa selkeästi useille ikäpolville, 
ja siksi ej ole mahdollista säilyttää osaa 
virsistä eri aikoja edustavassa kieli-
asussa. 

Tavoitteena on kaunis, selkeä, kie-
liopillisesti moitteeton ja yksinkertai-
nen mutta samalla ilmeikäs ja moni-
puolinen kieli. Virsissä pyritään vält-
tämään äänneasultaan tai taivutus-
tyypiltään vanhentuneita muotoja sekä 
mahdollisesti kielitajua loukkaavia 
murteellisuuksia, samoin lyhenteitä ja 
pidennyksiä (esim. rnä, rna, rnulle, meit', 
ootan, oomme, taivaasehen). Interjek-
tioita ah ja oi ej käytetä, ellei haluta 
ilmaista ihastusta tai ihmettelyä. Suo-
malaisissa virsissä on yleensä aina ollut 
kokoriimi. Ruotsin virsikirjassa on 
myös puoliriimejä tai täysin riimittö-
miä tekstejä. Suomen nykyisen virsi-
kirjan tekstit osoittavat, että myös bp-
pusoinnuttomat virsitekstit toimivat 
hyvin. Työryhmäon pyrkinytottamaan 
huomioon kielen inklusiivisuuden, 
mikä ej tosin suomessa ole niin suuri 
ongelma kuin ruotsissa. 

Yksi käännöstyön haasteita on kiel-
ten rakenteellisista eroista johtuvat 
pitkän ja lyhyen tavun sekä pitkän ja 
lyhyen sävelen vastaavuus. Suomen 
kieli on tunnetusti pitkäsanaista. Esi-
merkkinä voidaan mainita virsi 44, 
jonka toisessa säkeistössä on 23 sanaa 
ruotsiksi ja suomennoksessa 14. 

2. Hän kauhun, murheen karkottaa, 
hän riemun lähde on, 
ja haavat hoitaa, parantaa 
laupeus rajaton. 

1 Jesu namn bryts fruktan ner 
och kort blir sorgens tid. 
Men gränslös är den nåd han ger 
till hälsa, liv och frid. 

hög, till låg, till rik, till arm, /kom, hel-
gajulefrid" on Niilo Rauhalan uudessa 
käännöksessä saanut muodon: "Käy, 
joulu, luokse jokaisenl ja pyhä rauha 
tuo." Sana jokainen sisältää kaikki 
korkeat, alhaiset, rikkaat ja köyhät. 

Painokkaan sävelen kohdalle on 
pyritty sij oittamaan pitkä, painokas 
tavu, vaikka se joskus asettaakin 
rajoituksia kääntämiselle. Voisi sanoa, 
että työryhmä noudattaa raamatun-
käännöstyöstä tuttua dynaamisen vas-
taavuuden periaatetta sekä Virsikir-
jaehdotus -84:n valmistelussa sovel-
lettuja periaatteita. Tästäkin syystä 
saattaakäydä, ettäruotsinkielisenvirren 
jokaista ajatusta el löydä suomen-
kiel isen säkeistön vastaavalta riviltä, 
mutta ajatus löytyy, kun Iukee koko 
säkeistön. Siitä esimerkkinä edellä 
oleva virren 44 säkeistö. 

Sanonnan ajankohtaistaminen ja 
kielen muokkaaminen oman aikamme 
vaatimusten mukaiseksi ei kuitenkaan 
merkitse virren vesittämistä tai muut-
tamista toiseksi. Paikoin on tarkoituk-
sellisesti säilytetty arkaaisuutta esi-
merkiksi virren esittämän palvonnan 
luonteen säilyttämiseksi. Kielikuvien 
määräja luonne vaihtelevat en aikakau-
silta periytyvissä virsissä. Siksi työ-
ryhmä pyrkii siihen, että teksteissä 
säilyisi keskeisin virren oman syntya-
jan hengestä ja todistuksesta. Niinpä 
esim. 1800-luvunhengellisissälauluis-
sa säilyy kielikuvia, joita voitaisiin 
luonnehtia "Kaanaan kieleksi". Voi 
olettaa, että joidenkin yleisesti tun-
nettujen virsien muokkaaminen tulee 
aiheuttamaan vastustusta. 

Esimerkkej ä 
sanavalinnoista 

Z. Topeliuksen jouluvirren Giv mig ej 	Joidenkin vinsien kohdalle on tarkoitus 
glans kolmannen säkeistön alku "Till 	.liittää vieraiden sanojen selitys. Täl- 
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laisia selityksiä on monissa virsikir-
joissa. Suomen nykyisessä virsikirjassa 
selitetään tosin vain vierasperäisiä sa-
noja, esim. Kvrieleis 'HetTa, armahda'. 
Ruotsin kirkon virsikirj assa on sel itetty 
useitakin sanojaj a eräiden kustantajien 
virsikirjassa on kyseiset sanaselitykset 
koottu omaksi luetteloksi. Yksi esi-
merkki tulevasta sanaselityksestä on 
virren 27 kolmannen säkeistön sana 
saarrostaa. 

Päivä kuolee, yöksi mustuu. 
Yksinäisyys saarrostaa. 
Vaikenet, vaan viivyt luona 
niin kuin äiti holhoaa. 
Rukoukseni on heikko, 
vahvoja vain epäilyt. 
Sinä niistä huolimatta 
olet aula; olet nyt. 

Virren käantäjän Pekka Kivekkään 
mielestä sana saartaa ej tässä kohden 
olisi tarpeeksi kuvaava. Saarrostaa 
'ajaa esim. eläin saarroksiin, samalla 
kun saartorengasta supistetaan koko 
ajan' ilmaisee kuvaavammin sitä, mitä 
ihminen vol kokea yksinäisyydessään, 
mikä ej vain ympäröi, saarra häntä, 
vaan "kaatuu päälle" ahdistavana. 

Virsi 305, jonka tekijä on Ruotsin 
suosituimpiin kuuluva virsirunoilija 
JO. Wallin, on esimerkki siitä, miten 
käännöstyöryhmä on jo varhaisessa 
vaiheessa muuttanut kääntäjän sana-
rnuotoa. Virren kahdeksannen säkeistön 
ensimmäisen rivin viimeinen sana hej-
jaat saattaa ruotsinsuomalaisen mie-
lessä liittyä pelkästään ruotsin heja-
verbin mukaiseen "heijaamiseen" esi-
merkiksi maaottelussa. Siksi tuokaunis, 
tosin vähän vanhahtava sana on korvattu 
vähemmän runollisella kiidät-sanalla. 

Anna-Maija Raittilan käännös: 

8. Jo kohta kuulaan rannan yllä heijaat, 
kuin kyyhky arkkiin uupuneena 

leijaat. 
Paimenen helman löydät, levon 
lauhan, 
ainaisen rauhan. 

Työryhmä muutti sen muotoon: 

8. J0 kohta kuulaan rannan yllä kiidät, 
kuin kyyhky arkkiin uupuneena 
Iiidät. 

Virsi 287 kertoo, mikä vastuu ihmisel-
lä on luomakunnasta, maapallosta. 
Vaikka virren toisen säkeistön piinat-
tu pallomme on konkreettinen kuva 
maapallon tilanteesta, saattaa pelkkä 
pallomme johtaa ajatukset harhateille. 
Sävelmään ci ole saatu mahtumaan 
maapalloa kokonaan, ja työryhmä on 
Pekka Kivekkään käännöstä muo-
katessaan muuttanutpallonmaailmaksi. 

Näin piinattu pallomme huokaa. 
On turmeltu luornisen työ. 
Siis nyt, Vapauttaja, saavu 
ja synti ja saatana lyö! 
Luo puhtaiksi taas meret, virrat 
ja rauhasi tännekin tuo, 
tee vuorten ja laaksojen loisto 
tienviitaksi armosi luo. 

Säkeistö työryhmän muuttamana 

2. Näin piinattu maailma huokaa. 
On turmeltu luornisen työ. 

Kääntäjät ovat monessa tapauksessa 
käyttäneet sanoja ja sanontoja, joihin 
virsissä ej ole aikaisemmin totuttu. 
Joitakin näistä uusista sanoista on tähän 
mennessä tulleessa palautteessa kom-
mentoitu ilmoittamalla, etta•"näin ei 
voi virressä sanoa". On todennäköistä, 
että uudet, tähän saakka hengellisessä 
kielessä tuntemattornat sanonnat kotiu-
tuvat sinne, kunhan niitä on käytetty 
jonkin aikaa. 
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Esimerkkej ä: 
Virsi 38: Olov Hartman 1970, 

käännös Anna-Maija Raittila, neljäs 
säkeistö: 

Sen tähden kaikki/ rääkätyt, kuo-
levat,/ tuomitut saavat! riemuita kerranl 
joukossa pyhien: /Jeesus on Herra! 

Sanaa rääkätyt on ehdotettu kor-
vattavaksi "lievemmällä" ja hengelli-
seen kieleenjo entuudestaan kuuluvalla 
kiusatut-sanalla. Eräässä palautteessa 
perusteluna on 'Ti kuulosta niin pahal-
ta". Ehtoollisvirressä 73 lauletaan "Oj 
vaihtokauppa autuas,/ kun jtse saavut, 
Laupias:/ kun otat syntivelkamme ! ja 
annat rauhan sieluumme". Sana vaih-
tokauppa onjoidenkin mielestä virteen 
sopimaton sana, vajkka uskonpuhdis-
taja Marttj Lutherkin on puhunut eh-
toollisesta autuaana vaihtokauppana, 
juuriniin kujn virren käännös sitäkuvaa. 
Huono käännös on joidenkin mielestä 
prinsessa Dianan hautajaisissakin lau-
letun virren Guide me, 0 Thou great 
Redeemer Pilgriin through this harren 
land (vjrsi 298, Niilo Rauhalan kään-
tämänä Kansasi on vaeltava) ensim-
mäisen säkeistön loppu annat Isän 
kädestä. Isän kädestä tuo mieleen 
Koivun jemen herran. Mutta eikö Isän 
kädestä voj saada muutakin? Kujtenkin 
virressä Päivä vainja hetki kerrallansa 
sama ilmaisu säkeessä "suo mun ottaa 
isänkädestäsi päivä vain ja hetki ker-
rallaan" ej tunnu kirvoittavan samoja 
reaktioita. 

Kansasi on vaeltava, 
itse käyt sen keskellä. 
Sinä, Herra, johdat meitä, 
olet turva kestävä. 
Tajvaan leipää, taivaan leipää 
annat isänkädestil, 
annat jsänkädestä. 

Tämä vjrsj on alkuaan walesinkielinen, 
jajos katsoo alkukielisen virren ensim- 

mäistä säkeistöä, voj saman tien unohtaa 
ne väitteeet, että suomen kielj olisi 
vaikeaa, vai kuinka: 

1. Argiwydd, arwain trwy'r anialwch, 
Fi, bererin gwael ej wedd, 
Nad oes ynof nerth na bywyd 
Fel yn gorwedd yn y bedd: 
Hollalluog 
Ydyw'r Un a'm cwyd i'r ian. 

Miksi? 
Virsikirjan käännöstyö on pian bp-
pusuoralla, mutta keskustelua siitä on 
käyty kohtaiaisen vähän. Työryhmä 
julkaisi syksyllä 1996 koevihkon Virsiä 
suomeksi,jossa on 134 Suomen kirkon 
virsikirjaan kuulumatonta virttä. Kirjaa 
on myyty lähes 5000 kappaletta. Sen 
ljsäksi on lähinnä palautetyöskentelyä 
varten julkaistu monistettuja virsi-
kokoelmia sitä mukaa kuin käännöstyö 
on edistynyt. 

Keskustelun vähäisyys saattaajoh-
tua siitä, että Virsikirjan käännöstä 
pidetään njjn itsestäänselvänä, ettej 
siitä tarvjtse puhua. Ehkä uudet kään-
nökset ja tieto käännöstyöstä eivät 
kaikesta huolimatta ole vielä tavoit-
taneet"kansansyviärivejä",jakeskus-
telua ovat käyneet lähinnä kirkon työn-
tekijät ja asiantuntijat. Ruotsin kirkon 
suomenkjelisessä edustajistossa on 
virsikirjasta keskusteltu vuosina 1998 
ja 1999, muttakeskustelu onkeskittynyt 
kysymykseen Suomen kirkon virsikir-
jan asemasta sen jälkeen, kun Ruotsin 
kirkon oma suomenkieljnen virsikirja 
on valmis. 

Joissakin yhteyksissä on jouduttu 
hälventämään pelkoa siitä, että suoma-
laisten virsien laulaminen loppujsi. 
Vaikka Ruotsin kirkon suomenkieli-
sessä työssä käännöstyön valmistuttua 
mjtä todennäköisimmin luovutaan 
Suomen kirkon virsjkjrjan käytöstä 
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kirkon virallisena suomenkielisenä 
virsikirjana,eikirjojakerätäpois. Kään-
nös lisää suomalaisten virsien määrää 
myös jumalanpalveluskäytössä, sillä 
jokaiseen yleiseen jumalanpalveluk-
seen voidaan valita yksi virsi tai hen-
gellinen laulu virallisen virsikirjan ul-
kopuolelta. 

Ruotsin kirkon hiippakuntien suo-
menkielinen työ on saanut antaa pa-
lautetta heti käännöstyön alettua. 
Yleensä käännösten vastaanotto on ol-
lut myönteinen. Joidenkin virsien osalta 
on tosin esitetty mielipiteitä, että jo 
muutanlan vuoden liikkeelläolleet mo-
nisteena levinneet käännökset ilmaisi-
sivatjollain tavoin ruotsinsuomalaisten 
omaa identiteettiä ja tunteita tai että 
niissä olisi "oman tuntua", vaikka nämä 
käännökset ovat usein kielellisesti ja 
runol Ii sesti heikompia kuin työryhmän 
käännökset. Tähän saattaa olla syynä 
se, että monisteina levinneet käännökset 
on jo hyväksytty orniksi ja että uudet 
käännökset tuntuvat siksi oudoilta. 

Vaikka suomenkielisen toiminnan 
perspektiivi ulottuu vain muutaman 
vuosikyrnmenentaa, on suomen kielellä 
Ruotsin kirkossa pitkä historia. Ensim-
mäinen uskonpuhdistuksen oppien 
mukainen suomenkiel men saarna lienee 
pidetty Tukholmassa. Tämänhetkinen 
käännöstyökään ei ole ensimmälnen 
Iaatuaan. 

"Suomessa saatiin äskettäin uusi 
virsikirja, eikö se riitä ruotsinsuoma-
laisille?" Ej välttämättä. Ruotsin kir- 

kolla on oma suomenkielinen kirkko-
käsikirjaja evankeliumikirja. Ruotsin-
suomalaiset ovat Ruotsin kirkonjäseniä 
ja siksi heidän on luonnollista laulaa 
Ruotsin kirkon virsikirjasta, vaikkakin 
suomeksi. Onhan Suomen luterilaisella 
kirkolla kolme erikielistä virsikirjaa, 
kun saamenkielinen lasketaan mukaan. 
Suomen kirkon virsikirja ej välttämättä 
tunnu omalta ruotsinsuomalaisista, ci 
ainakaan Ruotsissa syntyneistä ja kas-
vaneista. Sitä ej tunne omakseen rnyös-
kään Tornionjokilaakson suomenkie-
linen väestö. 

Virsikirja on kirkon opin, elämänja 
tunnustuksen ilmentäjä. On luonnol-
lista, että yksi kieliryhmä käyttää sa-
massa kirkossa vain yhtä, yhteistä 
virsikirjaa. Ruotsin kirkkoelääjatoimii 
myös suomeksi. Niin kauan kun käy-
tössä on Suomen kirkon virsikirja, on 
olemassa vaara, että Ruotsin kirkon 
suomenkielistä työtä pidetään suoma-
laisten siirtolaisten parissa tehtävänä 
Suomen kirkon työnä, joka päättyy 
jossakin vaiheessa. 

Muutaman vuoden kuluttua meillä 
on valrniina uusi Ruotsin kirkon suo-
menkielinen virsikirja. Sitä voi pitää 
myös Ruotsin kirkon suomenkielisen 
työn lahj ana "isoäitikirkolle", Suomen 
kirkolle. Ehkäpä kirja voi valmistut-
tuaan toimia Suomessa muistutuksena 
siitä, että suomen kieli samoin kuin 
suomalainen kirkollisuusjakirkollinen 
elämä kukoistavatja elävät muuallakin 
kuin Suomen rajojen sisäpuolella. 
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Puhekieltä ja murteita 
Kielilautakunnan perinteisessä kielenhuoltoseminaarissa käsitel-
tiffi tänä vuonna mm. lehtikielen puhekielistymistä ja murteiden 
ren essanssia. Yksi seminaarin osanottajista oli Ruotsin kirkon 
Ankkuri-lehden toimittaja, Ruotsinsuomalaisen kiehilautakunnan 
jäsen Kristiina Ruuti. Hän on tehnyt kielenhuohtopäähhikkö Pirjo 
Hiidenmaan esitehinän pohjalta seuraavat muistiinpanot. 

Mii ja sä lehtikieleen 
Suomalaisissa lehtijutuissa käytetään 
tätä nykyä vars jn yleisesti haastattelua. 
Jopa uutisjuttuihinkin pyydetään jon-
kun asiantuntijan kommenttia. Jäte-
vesipäällikköä siteerataan, vaikka hä-
nellä ej olisi rnuuta sanottavaa kuin "ej 
mitään tässä vaiheessa". Juikkiksia 
pyydetään kommentoimaanjosjonkin-
laisia asioitaja ilmiöjtä. 

Juttuun halutaan ihmisen ääni. 
Ihmisen äänen myötä lehtiartik-

keleihin ovat tulleet myös puhekielen 
ilmaisut. Mäja sä vilahtelevat suoma-
laisessa painetussa teksjssä aivan luon-
tevasti. 

Puhekielen ilmaisut luovat vaiku-
telman tilanteen autenttisuudesta, vaik-
ka ilmaisuja on kaikissa tapauksissa 
toimitettu. Puhekielinen tyyli vaihtelee 
kuitenkin sen mukaan, ketä ja missä 
asemassa olevaa ihmistä haastatellaan 
ja millainen kuva hänestä halutaan 
väl ittää. 

Esimerkki kahden nuoren muusikon 
lehtihaastattelusta: 
Anni: 	Mulla on semmoinen 

epäilevä ilme, en mä var- 
sinaisesti mitään sano. 

Kerkko: - Mutta ej Ann ikaan niin 
mielissään ole, kun sen 
teksteistä tulee sanomista. 
Sä kestät kritiikkiä vieläkin 
huonommin kuin ininä, 
myönnätkö? 
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Anni: 	- Hahah.. Enkä kestä! 
Kerkko: 	Anteeksi arvosteluni. 

Yleensähän kaksi ko/mesta 
tekstistä menee roskiin. 

Anni: 	- Minkä sä olet muka 
hvlännvr? 

Kerkko: - No esimerkiksi sen 
paskan Odessan. 

Aborttitutkijan puhekielistä ilmaisua 
lainataan, mutta toisin kuin muusikon: 

Nämä naiset ovat yleensä korkeasti 
koulutettuja, ns. täydehlisyyden tavoit-
telijoita. Heidän perustelunsa liittyvät 
opiskeluun ja työhön. 

- Naiset asettavat itselleen ja elä-
mälleen huikeita tavoitleita, joita 
mikään ci saa sotkea. Ej kai korkea-
koulu vieraannuta maalaisjärjestä ja 
spontaaneistapäätöksisrä, Tikka kysyy. 

Tikka muistuttaa, että synnyttärnisen 
aika on rajalhinen. 

Naiset unohta yat vanhenevansa. Jos 
vii kolmikymppinen haivaa esikoisel-
leen keskeytvksen, on pakko kvsyä, eikö 
hän haiva lapsia lainkaan. Yleensä hän 
haivaa, mutta "ci ihan vielä". 

Ihmisläheisyys on päässyt myös 
kovaan yritysmaailmaan ja sen julkai-
suihin. Kolumnit ja pakinat kuuluvat 
nykyään talouslehtjin toisin kuin vielä 
20 vuotta sitten. Kolumnisti kommen-
toi maailman menoa ja talouselämän 
ilmiöitä tekstissään ikään kuin lukijari 
kanssa jutustellen. 

Onko on ge/mia, hän lr'syi. Niitähän 



nvt ej eurokansalaisella ole, sanoin. 
Paitsi että harm ittaa, kun markka on 
ristjttävä uudelleen. 

Samaa otetta taas ej löydä saman 
Iehden uutjssjvujlta, joissa valljtsee 
asiatyyli. 

Mutta mjksi sitten puhekielisyys on 
njjn in? Siksi että se lisää lehden 
jhmisläheistä vaikutelmaa ja luetta-
vuutta. Se myy. 

Murteiden renessanssi 
Mitä Suomen murretta puhuu Roope 
Ankka? Laihiaalaasta! 

Murteiden renessanssi on totta aina 
siinä määrin, että Asterixin savon-
kiel men painos on saamassa seuraajia. 
Kun Savossa niin miksi sitten ej Turussa 
ja Pohjanmaallakin. Aku Ankkaa ol-
laan tekemässä Turun murteella. 

Murrekieliset sanomalehdet ovat 
tulleet jäädäkseen: Savossa ja Turussa 
tehdään lehtiä omalla kielellä, toisin 
sanoen murteella. Siitä on syntynyt jo 
sitten seuraava keskustelu: mikä on 
sitä oikeaa savoa ... ? Murre ej näin ol-
len enää ole yhtä maalaisuuden kanssa 
vaan liittyy kulttuurin puhekielisty-
mi seen. 

Sähköinen viestintä on lisännyt kir-
jallisen ilmaisun määrää. Sellainenkin 
joka ej heti tarttu isi kynäänjakirjoittaisi 
kirjettä lähettää kyllä sähköposti- ja 
tekstiviestejä tai osallistuu nettisivujen 
keskusteluryhmiin. Sähköinen viestintä 
on mitä ilmeisimmin madaltanut kirjoit-
tamisen kynnystä ja tuonut teksteihin 
puhekielen. 

Seuraavaksi alkaakin keskustelu 
siitä, mikä on sitä oikeaa puhekieltä. 
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Kysymyksiä ja vastauksia 

Kieliviestin numerossa 2/1993 oli ruotsalais-suomalainen satu- ja sarjakuva-
hahmoluettelo. Siitä löytyy lukuisia nimiä, mutta se ej tietenkään ole täydelhinen. 
Kiehilautakunnan toimistoon on luettelon ilmestymisen jälkeen tullut täyden-
nysehdotuksia ja kielineuvonnasta on kysytty hahmoja, joita luettelossa ej ole. 
Olemmekin alkaneet korjata ja täydentää luetteloa. Tässä aluksi muutaniia 
makupaloja. 

En löytänyt listastanne Morttia ja Verttiä. Mitkä ovat näiden ruotsinkieliset 
vastineet? 

Mortti ja Vertti ovat Mikkihiiren veljenpoikia. Ruotsiksi viikarit ovat nimeltään 
Teddvja Freddy. 

Mitä ovat suomeksi Pekka Töpöhäntä -kirjoissa esiintyvät kissat Gullan, 
Laban ja Gammel-Maja? 

Gullan (från Arkadien) on suomeksi (Arkadjan) Ulla, Laban (i Observatorie-
parken) on (Tähtitorninmäen) Laaban ja Gammel-Maja (från Domkyrkotornet) 
on (Tuorniokirkontornin) Vanha-Maija. 
Muita keskeisiä hahmoja ovat mm. 
Maja Gräddnos 	Maija Maitoparta 
taxen Max 	 Mauri Mäyräkoira 
pudeln Putte 	 Vippe Villakoira 
Murre från Sko gstihble 	Metsäkul,nan Murre 

Ruotsinkielistä Lumikki-kuvakirjaa lukiessani huomasin, ettäjoka kääpiöilä 
on oma nimensä. Mitkä ovat vastaavat suomenkieliset nimet? 

Blyger Ujo 
Butter Jörö 
Glader Lystikäs 
Kloker Viisas 
Prosit Nuhanenä 
Toker Vilkas 
Trötter Unelias 
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Mikä on nimeltään merkki, joka myönnetään oikeudenmukaisen 
maallmankaupan tuotteille ja joka täällä Ruotsissa tunnetaan nimellä rätt-
visemärke? 

Reilun kaupan merkki myönnetään kehitysmaatuotteille, joista myös tuotteen 
viljelijät saavatkohtuullisen suuruisen korvauksen. Tavallisimpia tällaisia tuotteita 
ovat tätä nykyä kahvi, kaakao ja tee. 

Miten suomennetaan högkostnadsskydd ja abonnemangstandvård? 

Sairaanhoidossa ja hammashuollossa noudatetaan korvausjärjestelmiä, joiden 
ansiosta potilaat saavat alennusta heille aiheutuvista kustannuksista. Högkostnads-
skydd-termin vastineeksi suosittelemme suurkustannussuojaa. 

Uuteen hainrnashuoltoiukeen (tandvårdsskydd) kuuluu mm. tilausham-
mashuolto (abonnernangstandvård). Potilaalla on siis mahdollisuus halutessaan 
ti/ata han2mashuoltoa (abonnerapå tandvård) eli sopia kahden vuoden pituises-
ta hammashuoltotilauksesia (tandvårdsabonnemang). Tällöin hän maksaa 
hoitokertoihin katsomatta kiinteän hinnanperushammashuollosta (bastandvård). 
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Maksasanoj a 
Koonnut Margaretha Terner 

alkohoicirros 
cirrhosis a/coholica 

alkoholfettlever 
degeneratio adiposa hepatis alcoholica 

alkoholhepatit 
hepatitis alcoholica 

alkoholutlöst leversvikt 
insufficientia hepatis alcoholica 

extrahepatisk 
extrahepaticus 

fettlever 
degeneratio adiposa hepatis, 

steatosis hepatis 
förstorad lever och mjälte, 

hepatosplenomegali 
hepatosplenomegalia 

gemensamma levergången 
ductus hepaticus communis 

Glissons kapsel, leverkapsel 
capsula hepatis, capsula Glissoni 

granulomatäs hepatit 
hepatitis granulomatosa 

hepatisk korna, leverkoma 
coma hepaticum 

hepatit, leverinflammation 
hepatitis 

hepatoblastom 
hepatoblastoma 

hepatocellulär 
hepatocellularis 

hepatocyt 
hepatocytus 

hepatocytskada 
hepatogen 
hepatologi 

hepatologia 

hepatom 
hepatoma 

hepatomegali, leverfärstoring 
hepatomegalia 
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alkoholikirroosi 

alkoholi rasvamaksa 

alkoholimaksatulehdus, alkoholi-
hepatiitti 

alkoholin aiheuttama maksan 
vajaatoiminta 

maksanulkoinen, 
ekstrahepaattinen 

rasvamaksa 

pernan ja maksan suurentunei-
suus, suurimaksaisuusja suuriper-
naisuus, hepatospienomegalia 
yhteinen maksatiehyt 

Glissonin kotelo 

granulomatoottinen maksatuleh-
dus 

hepaattinen kooma, maksa-
kooma 

hepatiitti, maksatulehdus 

hepatoblastooma 

hepatosellulaarinen 

hepatosyytti, maksasolu 

maksasoluvaurio 
maksaperäinen 
hepatologia, maksatautioppi 

maksakasvain, maksa-
sotusyöpä, hepatooma 

hepatomegalia, maksan-
suurentuma, jättimaksa; 
suurimaksaisuus 



hepatopati, Ieversjukdom hepatopatia, maksa- 
hepatopathia sairaus, maksatauti 

hepatoptos maksalaskeuma 
hepatoptosis 

hepatorenalt syndrom hepatorenaalinen 
syndroma hepatorenale ol reyhtymä 

hepatos hepatoosi 
hepatosis 

hepatosplenomegali, pernan ja maksan 
färstorad lever och mjälte suurentuneisuus, suurimak- 

hepatospienomegalia saisuus ja suu ripernaisuus, 
hepatospienomegalia 

intrahepatisk maksansisäinen, intrahepaattinen 
intrahepaticus 

kryptogen levercirros kryptogeeninen maksakirroosi, 
cirrhosis hepatis cryptogenes, salasyntyi nen maksakirroosi 
cirrhosis hepatis cryptogenica 

lever maksa 
hepar 

leverabscess maksapaise 
abscessus hepatis 

leverartär maksavaltimo 
arteria hepatica 

leveratrofi, leverskrumpning maksa-atrof ja 
atrophia hepatis 

leverbiopsi maksabiopsia 
levercancer maksasyöpä 
levercell maksasolu 

cellula hepatis, hepatocytus 

levercellscarcinom maksasolukarsinooma 
carcinoma hepatocellulare 

levercirros, skrumplever maksakirroosi, hepatokirroosi 
cirrhosis hepatis, hepatocirrhosis 

leverencefalopati maksaperäinen aivosairaus, 
encephalopathia hepatica maksaen kefalopatia 

leverfibros maksafibroosi 
fibrosis hepatis 

leverfunktionsprov, maksan toimintakoe 
leverfunktionstest 

leverfärfettning, leversteatos maksan rasvoittuminen, 
steatosis hepatis rasvamaksa 

leverfärstoring, hepatomegali maksan suurentuma, 
hepatomegalia jättimaksa, suurimaksaisuus, 

hepatomegalia 
levergranulom maksagranuboma 

granuloma hepatis 

Kieliviesti 211999 - 19 



levergång maksatiehyt 
ductus hepaticus 

Ieverinfarkt maksainfarkti 
infarctus hepatis 

leverinflammation, hepatit maksatulehdus, hepatiitti 
hepatitis 

leverinsufficiens maksan vajaatoiminta 
insufficientia hepatis 

leverkapsel, Glissons kapsel Glissonin kotelo 
capsula hepatis, capsula Glissoni 

leverkoma, hepatisk korna maksakooma, hepaattinen kooma 
coma hepaticum 

leverlob maksan Iohko 
lobus hepatis 

leverlobulus maksaliuska 
lobulus hepatis 

levernekros maksakuolio, maksanekroosi 
necrosis hepatis 

leverporten maksanportti 
porta hepatis 

leverpurpura maksapurppura 
purpura hepatis 

leverpåverkan maksavaikutus 
leverresektion maksaresektio 
Ieverrubbning maksahäiriö 
leverruptur maksan repeämä; maksan 

ruptura hepatis repeytyminen 
leversegment maksajaoke 

segmentum hepatis 

Ieversjukdom, hepatopati maksasairaus, maksatauti, 
hepatopathia hepatopatia 

leverskada maksavaurio, maksan vamma 
laesio hepatis 

leverskieros maksaskieroosi 
scierosis hepatis 

leversvikt maksahäiriö, maksan 
insufficientia hepatis vajaatoiminta 

levertranspiantat maksasiirre 
levertranspiantation maksansiirto 
leverven maksalaskimo 

vena hepatica 

lobulär hepatit lobulaarinen maksatulehdus, 
hepatitis lobularis lobulaarinen hepatiitti 
lupoid hepatit lupoidi maksatulehdus, lupoidi 

hepatitis lupoides hepatiitti 
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makronodulär levercirros isokyhrnyinen maksakirroosi, 
cirrhosis hepatis macronodularis makronodulaari nen 

maksakirroosi 
mikronodulär levercirros pienikyhrnyinen maksaki rrosi, 

cirrhosis micronodularis mi kronodulaari nen 
maksakirroosi 

portacirros portaalinen kirroosi 
cirrhosis hepatis portalis 

portådern porttilaskirno 
vena portae, vena portae hepatis 

postnekrotisk levercirros postnekroottinen maksakirroosi 
cirrhosis hepatica postnecrotica 

skrumplever, levercirros maksakirroosi, hepatokirroosi 
cirrhosis hepatis, hepatocirrhosis 

toxisk Ieversjukdom toksinen rnaksasai raus 
morbus hepatis toxicus 

virushepatit virusmaksatutehdus, virus- 
hepatitis viralis hepatiitti 

alkoholihepatiitti alkoholhepatit 
alkoholikirroosi alkohoicirros 
alkoholimaksatulehdus alkoholhepatit 
alkoholin aiheuttarna maksan alkoholutlöst leversvikt 

vajaatoirninta 
alkoholirasvamaksa alkoholfettlever 
ekstrahepaattinen extrahepatisk 
Glissonin kotelo leverkapsel, Glissons kapsel 
granulornatoottinen granulomatös hepatit 

rnaksatulehdus 
hepaattinen koorna hepatisk korna, leverkorna 
hepatiitti hepatit, leverinflammation 
hepatoblastoorna hepatoblastorn 
hepatokirroosi levercirros, skrumplever 
hepatologia hepatologi 
hepatomegalia hepatomegali, leverförstoring 
hepatooma hepatom 
hepatoosi hepatos 
hepatopatia hepatopati, Ieversjukdom 
hepatorenaalinen oireyhtyrnä hepatorenalt syndrom 
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hepatosellulaarinen 
hepatosplenomegalia 

hepatosyytti 
intrahepaattinen 
isokyhmyinen maksakirroosi 
jättimaksa 
kryptogeeninen maksakirroosi 
lobulaarinen hepatiitti 
lobulaarinen maksatulehdus 
lupoidi hepatiitti 
lupoidi maksatulehdus 
makronodulaarinen 

maksakirroosi 
maksa 
maksa-atrofia 
maksabiopsia 
maksaerikefalopatia 
maksafibroosi 
maksagranulooma 
maksahäiriö 
maksainfarkti 
maksajaoke 
maksakasvain 
maksakirroosi 
maksakooma 
maksakuolio 
maksalaskeuma 
maksalaskimo 
maksaliuska 
maksanekroosi 
maksan lohko 
maksanportti 
maksan rasvoittuminen 
maksan repeytyminen 
maksan repeämä 
maksansiirto 
maksansisäinen 
maksan suurentuma 
maksan toimintakoe 

maksanulkoinen 
maksan vajaatoiminta 
maksan vamma 
maksapaise 
maksaperäinen 

hepatocellulär 
hepatospienomegali, förstorad 

lever och mjälte 
hepatocyt 
intrahepatisk 
makronodulär levercirros 
hepatomegali, leverförstoring 
kryptogen levercirros 
lobulär hepatit 
lobulär hepatit 
lupoid hepatit 
lupoid hepatit 
makronodulär levercirros 

lever 
leveratrofi, leverskrumpning 
leverbiopsi 
leverencefalopati 
leverfibros 
levergranulom 
leverrubbning, leversvikt 
Ieverinfarkt 
leversegment 
hepatom 
levercirros, skrumplever 
leverkoma, hepatisk korna 
levernekros 
hepatoptos 
leverven 
leverlobulus 
levernekros 
leverlob 
leverporten 
leverförfettning, leversteatos 
leverruptur 
leverruptur 
levertranspiantation 
intrahepatisk 
leverförstoring, hepatomegali 
leverfunktionsprov, lever- 

funktionstest 
extrahepatisk 
leverinsufficiens 
leverskada 
leverabscess 
hepatogen 
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maksaperälnen aivosairaus 
maksapurppura 
maksaresektio 
maksasairaus 
maksasi i rre 
maksaskleroosi 
maksasolu 
maksasolukarsinooma 
maksasolusyöpä 
maksasoluvaurio 
maksasyöpä 
maksatauti 
maksatautioppi 
maksatiehyt 
maksatulehdus 
maksavaikutus 
maksavaltimo 
maksavaurio 
mikronodulaarinen 

maksakirroosi 
pernan ja maksan suu ren- 

tuneisuus 
pienikyhmyinen maksakirroosi 
portaalinen kirroosi 
portti laski mo 
postnekroottinen maksakirroosi 
rasvamaksa 
salasyntyinen maksakirroosi 
suurimaksaisuus 
suurimaksaisuus ja suuri- 

pernaisuus 
toksinen maksasairaus 
vi rushepatiitti 
virusmaksatulehdus 
yhteinen maksatiehyt  

leverencefalopati 
leverpurpura 
leverresektion 
leversjukdom, hepatopati 
levertranspiantat 
leverskieros 
levercell 
levercellscarcinom 
hepatom 
hepatocytskada 
levercancer 
leversjukdom, hepatopati 
hepatologi 
levergång 
leverinflammation, hepatit 
leverpåverkan 
leverartär 
leverskada 
mikronodulär levercirros 

hepatospienomegali, förstorad 
lever och mjälte 

mikronodulär levercirros 
portacirros 
portådern 
postnekrotisk levercirros 
fettlever 
kryptogen levercirros 
hepatomegali, leverförstoring 
hepatosplenomegali, 

förstorad lever och mjälte 
toxisk leversjukdom 
virushepatit 
vi rushepatit 
gemensamma levergången 
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Kasvien ja eläinten nimiä 

Jo noin vuosi sitten kerroimme, että 
olemme lukijoiden aloitteesta kokoa-
massa Kieliviestissä vuosien varrella 
julkaistuja luontosanoja yhteen aak-
koselliseksi luetteloksi. Olimme vali-
tettavasti hiernan liian optimistisia tek-
niikan osalta, luetteloiden yhdistäminen 
ja kääntäminen eivät onnistuneetkaan 
aivan hankaluuksitta. Nyt luettelo kui-
tenkin on valmis. 

Haluamme lukijoiden muistavan 
kaksi tärkeätä seikkaa, kun he käyttävät 
sanastoa. Ensinnäkin: olemme tehneet 
luettelon ensisijaisesti tavallisille ruot-
sinsuomalaisille kielenkäyttäjille, em-
me siis eläin- ja kasvitieteen asian-
tuntijoille. Saamamme kokemuksen 
mukaan ruotsinsuomalaiset ovat nimit-
täin hyvin kiinnostuneita luonnosta ja 
ruotsinsuomalaiset opettajat käsitte-
levät opetuksessaan mielellään luon-
toaiheita. Toiseksi: olemme täysin tie-
toisia, että eri alojen luetteloistamme 
saattaa puuttua suhteellisen keskei-
siäkin nimiä. Niinpä toivommekin, että 
valppaat lukijat antavat meille palau-
tettaja että me siten voimme parantaa 
luetteloamme. 

Koosteen pohjana ovat Kielivies-
tissä aikaisemmin julkaistut luettelot, 
joita on tätä varten korjattu ja täy

. 
	den- 

netty. Mukana on myös luetteloita,joita 
emme ole j ulkaisseet aikaisemmin. 
Niinpä koosteesta löytää lintujen ja 
kalojen lisäksi perhosiaja muita hyön-
teisiä sekä nisäkkäitä, sammakoita ja 
matelijoita. 

Työssämme olemme käyttäneet läh-
tökohtana ruotsinkielisiä hakuteoksia 
ja niissä annettavia tieteellisiä nimi-
tyksiä. Tämän työskentelytavan olem-
me valinneet siksi, että luettelo on 
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ruotsalais-suomalainen ja että sovel-
lamme samaa periaatetta muussakin 
sanastotyössämme. Jos hakusanalla on 
useita suomenkielisiä vastineita, nämä 
annetaan aakkosjärjestyksessä. Suo-
malais-ruotsalainen osa on tarkoitettu 
hakemistoksi, ej varsinaiseksi sanas-
toksi. Sjjtä syystä siinä ej myöskään 
ole mukana tieteellisiä nimiä. 

Tieteellisissä nimissä saattaa ruot-
salaisissaja suomalaisissa lähteissä olla 
pieniä eroja. Eroja syntyy esimerkiksi 
sjitä syystä, että toisessa maassa on 
tutkittu jotakin kasvi- tai eläinlajia 
enemmän kujn tojsessa ja että tutki-
mustulokset ovat muuttaneet aikai-
sempia tietoja taj että kasv i- taj eläinlaji 
ej näennäisestä yhtäläisyydestä huoli-
matta ole aivan sama. Johdonmukai-
suuden vuoksi ja kielilautakunnnan 
hyväksymää periaatetta noudattaen 
olemme käyttäneet ruotsinkielisten 
lähteiden tieteellisiä nimityksiä. Us-
komme, että niiden avulla lukijat pääse-
vät eteenpäin, ios haluavat lisätietoja. 

Jos "tavalliselta" tuntuvaa haku-
sanaa ej löydy luettelosta, kannattaa 
tarkistaa mm. sellaisista kohdista kuin 
allmän, liten, mindre, stor; större, van-
lig. Joidenkin eläinten ja kasvien ni-
missä saattaa myös olla määnitteenä 
lajille tyypillinen vän. 

Hakusanoiksi on otettu myös muu-
tama heimon nimi, varsinkin silloin 
kun se on yleinen tavallisessa kielen-
käytössä. 

Toivomme, että luettelo vastaa lu-
kijoidemme toivomuksia ja että me 
puolestamme saamme rakentavaa 
palautetta. 

Taloudellisista syistä emme ole 
painattaneet Iuetteloa, vaan sen voi 



ostaa monistettuna. Hinta on 220 
kruunua + postikulut 35 kruunua. 
Yksinkertaisirnmin luettelon voi tilata 
maksamalla 255 kruunua Ruotsin- 

suornalaisen kielilautakunnan posti-
slirtotilille 56 86 64-7. 

Muista merkitä nimi ja osoite ti-
lillepanokorttiin! 

Paikannimiä tutkimaan 

Kieliviestissä 3/1 997julkaistiin Erling 
Wanden artikkeli Ruotsin suomen-
kielisistä paikannimistä. Se käsittelee 
Iuonnollisesti Tornionlaaksoa, sillä 
muualla suomenkielisiä paikannimiä 
ej nykyisin esiinny. Artikkelissa kes-
kitytään kylienja muiden yhdyskuntien 
nimiin, toisin sanoen esimerkiksi 
Maanmittausvirastoa ja Tievirastoa 
kiinnostaviin nimiin. 

Paikannimiä on kuitenkin hyvin pal-
jon enemmän kuin tavallisiin karttoihin 
voidaan painaa. Useimmilla lahdilla, 
saarilla, kallioilla, metsillä, pelloilla ym. 
on vanhastaan ollut nimi. Maaseudun 
asukasmäärän ja sen elinkeinoraken-
teen muuttumisen myötä nämä nimet 
eivät enää viime vuosikymmeninä ole 
olleet yhtä yleisessä käytössä kuin 
aikaisemmin. Useitaniistä ej nuori polvi 
edes tunne. 

Kieliviestin lukija, eläkkeellä oleva 
Anders Koski, joka nykyisin asuu 
Haningessa mutta jonka juuret ovat 
Tornionlaaksossa, on yleiskielisten 
sanamuistlinpanojensa lisäksi alkanut 
merkitä muistiin mm. Haaparannan 
saariston nimiä. 

Useimmiten kullakin saarella, luo-
dollaja niemellä on sekä meänkielinen 
että ruotsinkielinen nimi. Suomen ja 
ruotsin kielen keskinäinen vaikutus 
toisiinsa on erityisen mielenkiintoinen 
juuri nimissä. Nimien kerääminen on 
kulttuurihistoriallisesti arvokasta työtä, 
ja kerättyä aineistoa kannattaisi tutkia 
hieman lähemmin. Kieliviestin toimitus 
toivookin, että esimerkiksi joku 
opiskelija ryhtyisi tutkimaan Anders 
Kosken keräärniä nimiä ja kirjoittaisi 
niistä artikkelin. 
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Kortfattat om innehållet 

	

3-13 	Teol. mag. Tomi Valjus, handläggare för gudstjänstfrågor i Svenska 
kyrkan och sekreterare för den arbetsgrupp som svarar för den 
finska översättningen av Svenska kyrkans psalmbok, berättar om 
varför Svenska kyrkan behöver en egen finsk psalmbok, hur 
översättningsarbetet genomförs och vad psalmboken kan komma 
att betyda för sverigefinnarna. 

s. 	14-15 	Kristiina Ruuti, redaktörvid Svenskakyrkans finskspråkiga tidskrift 
Ankkuri, har gjort några anteckningar om Pirjo Hiidenmaas före-
drag på Sverigefinska språknämndens traditionella språkvårds-
seminarium. Pirjo Hiidenmaa är chef för den finska språkvårds-
enheten vid Forskningscentralen för de inhemska språken och 
ledamot av Sverigefinska språknämnden. Hennes föredrag handlade 
bl.a. om talspråksinslag i tidningsspråket och den renässans som de 
finska dialekterna för närvarande upplever. 

s. 	16 	Frågor och svar 

s. 	18-23 	Margaretha Temer har sammanställt en svensk-finsk lista över 
leverns anatomi och sjukdomar. Det är den tjugonde i en serie 
ordlistor över medicinsk terminologi i Kieliviesti. 

s. 	24-25 	Om Svensk-finsk förteckning över växter och djur, den fjärde ord- 
listan i Sverigefinska språknämndens publikationsserie. 

s. 	25 	Pensionären Anders Koski, bosatt i Haninge men med rötterna i 
Tornedalen, har under flera år samlat på tornedalsfinska ord. Under 
senare tid har han även samlat namn på kobbar, skär, uddar mm., 
bl.a. från Haparanda skärgård. Kieliviestis redaktion hoppas att 
någon, t.ex. en studerande, kan lockas att närmare forska i detta 
kulturhistoriskt ytterst värdefulla ordmaterial. 
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