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Sukuvirrestä suosikki eli 
Kalevalaa Ruotsissa 
Satu Gröndahl 

Fil. tohtori Satu Gröndahi toi,nii Uppsala;z yliopistossaja on 
Ruotsinsuo,nalaisessa kielilautakunnassa Ruotsinsuomalaisten 
kirjoittajien yhdistyksen edustaja. 

Elias Lönnrotin Kalevala (1849) todis-
taa tekijänsä olleen sangen tietoinen 
niistä ominaisuuksista, joita vaaditaan 
kansainvälisen menestyksen saavut-
tamiseen kirjamarkkinoilla. Kalevala 
onkin suomalaisen kirj allisuuden kään-
netyirnpiä teoksia. Suomalaisen kir-
jallisuuden kansainvälisimpinä nimi-
nä on usein pidetty Mika Waltaria ja 
Pentti Saarikoskea,joiden tuotannoilla 
on vahva kytkös Euroopan yhteiseen 
kulttuuriperintöön. Mutta näin on laita 
myös Lönnrotin Kalevalan: useat sen 
sankareista, päähenkilöistäjateemoista 
voidaan liittää maailmankirjallisuudes-
sa esiintyviin aihelmiin. Kansanrunou-
den useasti stereotyyppiset henkilöhah-
mot saivat yleisinhimillistä ulottuvuutta 
ja syvyyttä Lönnrotin yhdistelemissä 
runoissaja hänen luomissaan laajoissa 
temaattisissa kokonaisuuksissa. Esi-
merkiksi Björn Collinderonmaininnut, 
että hänen mielenklintonsa Kalevalaan 
sai alkunsa juuri Lemminkäisen ja 
Kullervon kohtaloista. 

Kirjallisuuden käännettävyysja vas-
taanottavafl kulttuurin mahdoll isuudet 
ymmärtää käännöskiijallisuutta riip-
puvat paljolti teosten aiheistaja niiden 
välittämästä maailmankuvasta. Syys-
kuussa suomalaisen kirjallisuuden päi-
villä Suomen kulttuuri-instituutissa 
(Finlands litteratur invaderar Sverige) 
vierailleet ruotsalaisten kustannusyh-
tiöiden edustajat totesivat, että kään- 

nöskynnys suomesta ruotsiin ci ole 
korkea - ej sen korkeampi kuin mui-
denkaan kielten kohdalla. Suomalai-
sesta näkökulmasta näyttää itse asiassa 
siltä, että suomalainen kirjallisuus on 
menestynyt varsin hyvin ruotsalaisilla 
kirjamarkkinoilla. Sama koskee Kale-
valaa. 

Kalevala on käännetty yli viidelle-
kymmenelle eri kielelle. Käännöksia 
on tehty mm. armeniaksi, englanniksi, 
espanjaksi, hepreaksi, islanniksi, ita-
liaksi, japaniksi, kiinaksi, latinaksi, 
norjaksi, ranskaksi, saksaksija tanskak-
si. Ruotsilla on kuitenkin erityisasema 
suomalaisen kansanrunouden vas-
taanotossa: käänsihän jo Elias Lönnrot 
suomalais-karjalaisia kansanrunoja tai 
niiden kompilaatioita ruotsiksi. Useita 
Kalevalan ruotsinnoksia on pidetty 
laadukkainaja niiden on katsottu kuul u-
van kalevalakäännösten valioihin. 

Ruotsinnos kuin Väinä-
möisen kanteleensoitto 
Kalevala on ensimmäiseksi käännetty 
ruotsin kielelle. Usein on todettu, että 
Suomenja Ruotsin yhteinen historia ja 
kielten välinen semanttinen läheisyys 
ovat luoneet pohjan suomalaisen kir-
jallisuuden vastaanotolle Ruotsissa. 
Kulttuurihistoriansa 1 ukeneet tietävät, 
että suomalaisen kansanrunoudenhar-
rastuksen viriämiseen on Ruotsilla ol lut 
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erityinen osuus. Collinder on hieno-
varaisesti maininnut Ruotsin ja nime-
nomaan Uppsalan yliopiston "itämis-
pohjan"ja"taimitarhan" vaikutuksesta 
suomalaisen kansalliseepoksen syn-
tyyn. Pientä haikeutta äänessään Col-
linder kuvaa miten suomalaisten fen-
nornaanien toiminta lopulta kuitenkin 
keskittyi Suomeen: "181 0-luvun päät-
tyessä Uppsala jää syrjään Kalevalan 
syntyhistoriasta, ja Turku ottaa johto-
ase man." 

M. A. Castrénin käännös Vanhasta 
Kalei'alasta ilmestyi jo 1841. Tärnän 
jälkeen ilmestyivät Carl Gustav Borgin 
käännöksetkahtenaosana 1850ja 1852. 
Karl Collanin 1850- ja 1860-luvulla 
julkaistut käännökset saivat osakseen 
runsaasti kiitosta. Eriäviäkin mieli-
piteitä on esitetty: Collinderin mukaan 
Collanin "ruotsinnos useastikin vai-
kuttaa samalla tavalla kuinVäinämöisen 
Pohjolassa esittämä kanteleensoitto". 
Myöhemmistäruotsinnoksistavoi maj-
nita Rafael Hertzbergin (1884) ja Olaf 
Homénin (1944) työt. Björn Collinderin 
klassikkonapidetty käännösjulkaistiin 
ensimmäisen kerran vuonna 1948. 
Uutta klassikkoa voimme odottaa Lars 
ja Mats Huldénin tänä vuonna ilmes-
tyvästä käännöksestä, joka kattaa koko 
Kalevalan. Tätä artikkelia kirjoit-
taessani minulla on käytössäni vain 
kustannusyhtiö Atlantiksen valokopio 
Huldénien lähes nelisatasivuisesta 
käännöksestä; kirja on vasta tulossa 
kirj apainosta. Useimmat aiernmat ruot-
sinnokset ovat olleet Iyhennyksiä tai ne 
koostuvat vain muutamista Kalevalan 
luvuista. 

Alkuperäisiä suomalais-karjalaisia 
kansanrunoja on kuitenkin käännetty 
ruotsiksi hämmästyttävän vähän.Yksit-
täisten runotoisintojen lisäksi alku-
peräisintä suomalaista kansanrunoutta 
ruotsin kielellä edustavatkin lähinnä 

Kantelettaren käännökset, esimerkiksi 
Visoroch halladerurKanteletar (1989). 
Kuten jo K. A. Gottlund aikoinaan 
huomautti, Kantelettaren laulut ovat 
lähempönä aitoakansanperinnettäkuin 
Kalevala. Yrnmärrettävää tietysti on, 
että suomalaista kansanrunoutta on 
suomalaisten aloitteentekijöiden toi-
mesta käännetty ensisijaisesti nyky-
maailman linguafrancaksi. englanniksi. 

"Kulkuväline lumen 
päällä" 
Kalevalakälinnösten pitkällä traditiol-
la Ruotsissa on luonnollisesti kult-
tuurihistorjalljnen taustansa: ruotsi oh 
Kalevalan luomisen aikaan 1 800-luvun 
alussa Suomen sivistyskieli. Ruotsin 
kielessä on myös merkitysvastineet 
useimmille suomalais-karjalaiseen 
agraariseen yhteiskuntaan ja luontoon 
liittyville sanoille. Kalevalan vietna-
mintaja Bui Viet Hoa on esimerkiksi 
kertonut, miten vaikea on löytää viet-
namista sopivia vastineita Kalevalan 
kasveille, puille ja marjoille. Pekka 
Laaksosen mukaan Hoa kuvaili sukset 
"kulkuvälineiksi,joilla mennään lumen 
päällä". 

Kääntäjä joutuu myös ottamaan 
kantaa kalevalatutkimuksen ikuisuus-
kysymyksiin, kuten siihen, mikä sampo 
itse asiassa oh. Suurta ihastusta slove-
nialaisten parissa on kääntäjä Jelka 
Ovaska Novakin mukaan herättänyt 
Lönnrotin ajatus, että sampo pohjau-
tuisi sloven ian kieleen. Lönnrotin mu-
kaan sampo pohjautui slovenian sanoi-
hin sam Bog, 'itse Jumala'. Ruotsa-
lainen fenno-ugristiikan professori K. 
B. Wiklund puolestaan ehdotti aikoi-
naan, suomalaisten tutkijakollegoit-
tensasuureksi närkästykseksi,ettäsam-
po olisi ollut mytologiassa esiintyvä 
lentävä sammakko. Teoriaansa Wik- 
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lund tuki mm. etyrnologisin perustein: 
SQ/fl/)() olisi hänen mukaansa samaa 
alkuperää kuin sammakko. 

Ismarut issoin - mitä 
se on? 
Suomalaisissa kansanrunoissa on 
kuitenkin ilmaisuja,joidentäsmällinen 
merkitys ci ole nykysuomalaisel lekaan 
selvä. Tämän lisäksi niin Suomen Ka,i-
san Vanhat Runot -teoksen kuin alku-
peräisten käsikirjoitustenkin lukija 
joutuu usein pohtimaan lähteiden luo-
tettavuutta. Runokokoelmiin verrat-
taessa Kalevala on valrniiksijäsenneltyä 
ja työstettyä materiaalia, jonka stilisoi 
aikansa tieteen huipullaollut tiedemies. 
Jotkutrunonkerääjistäeivätesimerkiksi 
osanneet juurikaan suomea, puhumat-
takaan siitä, että he olisivat hallinneet 
perinteenkannattajien käyttämän 
murteen. 

Ruotsintaessani inkeriläistä kan-
sanrunoutta käsittelevään väitöskiijaani 
alkuperäistoisintoja jouduin selvit-
telernään useammankin ilmaisun mer-
kitystä. Yksittäiset murteelliset sanat 
kuten siesta rmarja ('viinimarja') elvät 
tuottaneet vaikeuksia. Sen sijaan inke-
riläisessä runostossa käytetään meta-
foria ja sanontoja, joiden merkitys ci 
selviä sanakirjan avulla. Maan matosta 
arvuuttelin ensin osattoman ihmisen 
metaforiseksi kuvaukseksi. Tutkij a 
Senni Timonen Suomalaisen Kirjal-
lisuuden Seurasta kertoi kuitenkin 
minulle, että kyseessä on 'käärme'. 
Ilmaisutar,no('rakkaus', 'huolenpito') 
ja armon antaja ('henkilö,joka rakastaa 
ja huolehtii jostakin, useimmiten älti') 
eivät Iiittyneetkään kristillisen armon 
käsitteeseen, vaan armo kuvasti rak-
kauden ja huolenpidon osoittamista 
arkielämässä. Attrihuuttina käytetyn  

isniarut (issoin) -ilmaisun merkitystä 
ej liene vieläkään kattavasti selvitetty. 
Yleisesti sen on katsottu tarkoittavan 
jaloa, hyvää, kaunistaj a sitä on käytetty 
isää tai vanhernpaa miespuolista 
sukulaista kuvaavana positiivisena 
ominaisuutena. Englannin kielelle on 
sana kääntynyt muotoon nohle, kun 
taas omassa käännöksessäni päädyin 
sanaan firnäm. Näin kääntyi inkeri-
läinen säe oi ismarut issoin ruotsiksi o 
förnäme frider min. 

Homénista Huldéniin - 
tuoreimmat ruotsinnokset 
Suomalaisen kansanrunouden kään-
tämiseen liittyvät ongelmat koskevat 
ensisijaisesti runomittakysymyksiä. 
Aksel i Gallén-Kallela sovelsi ruotsin-
nokseensa Kalevalan ensimmäisestä 
runosta islantilaisen muinaisrunouden 
kviduhiittr'-mittaa. Myöhemmin on 
Kalevalan kääntämisessä kokeiltu mm. 
peonia. Suosituin mitta on kuitenkin 
ollut inodifioitu trokeemitta, jota ruot-
sissa kutsutaan nimellä runometer. 
Suomen kielen prosodiset ominaisuudet 
aiheuttavat sen, että kalevalamitta 
kaikkine stilistisine hienouksineen on 
paikoin erittäin vaikeasti käännet-
tävissä. Esimerkiksi germaanisille 
kielille kääntämistä vaikeuttaa sanojen 
paino- ja laajuussuhteiden erilaisuus. 
Ej ole ihme, että monet kalevala-
käännökset onkin tehty proosamuo-
toisiksi, kuten ruotsalaisen nuorison 
aiemmin suosima Elsa Daiströmin 
käännös. 

Tunnetuimmat ruotsinnokset lie-
nevät kuitenkin tällä hetkella Olaf 
Homénin ja Björn Collinderin. Olaf 
Homénin lyhennettyä laitosta leimaa 
nykynäkökulmasta katsoen hieman 
van hahtava kiclen ja metriikan käyttö. 
Kalevalan ensimmäiset kymmenen 

Kieliviesti 411999 - 5 



säettä Homén on mahduttanut viiteen 

Nu mig livar lust att sjunga, 
kväda om stammar och ätter. 
Orden mig smälta i munnen, 
trängas i mängd på min tunga, 
träda fram över tänderna. 
0/af Homén 1944 

Vanhempaan sukupolveen kuuluvat 
suomen opiskelijani Uppsalan Suo-
malais-ugrilaisten kielten laitoksessa 
ovat kuitenkin pitäneet Hornénin 
käännöksestä peräti enemmän kuin 
Collinderin klassikon maineen saa-
neesta teoksesta. Collinderin kään-
tämästä Kalevalasta on otettu lukuisia 
painoksia ja se on myös ilmestynyt 
taskukirj ana. Collinderiin tutustuneet 
opiskelijat tuntuvat järjestään jakaan-
tuvan kahteen ryhmään: osa on ihas-
tunut käännökseen sen arkaai sen sävyn 
tähden; osa taas on pitänyt teosta van-
hanaikaisena ja sen lukerniskyn-
nystä korkeana. Collinderin käyttämät 
vanhahtavat ruotsin kielen muodot ja 
sananvalinnat tuottavat kyllä erittäin 
suggestiivista tekstiä, mutta epäilernättä 
niiden luettavuus voi näistä ominai-
suuksista kärsiä. Collinderin teokselle 
onkin leimallista, että siihen liitetty 
sanasto käsittelee ruotsinkielisiä sano-
ja ja arkaismeja, ci suomen tai sen 
murteiden. 

Collinder teki omintakeisen ratkai-
sun sijoittaessaan paralleelisäkeet tois-
tensa viereen samalle riville. Lars ja 
Mats Huldénin uudessa käännöksessä 
taas on pitäydytty alkuperäisen Kale-
valan tapaan antaa yhden nelipolvisen 
trokeesäkeen muodostaarivi. Huldénin 
käännöksessäon piirteitä,jotka kielivät 
kääntäjien tietoisista intentioistatuottaa 
modernia ja heippolukuista ruotsia. 
Mielenkiintoinen ja tekstiin vaihtelua 
tuova ratkaisu on myös toisen paral- 

leelisäkeen graafinen merkitseminen 
sisennyksellä. Ornassakäännöstyössäni 
minua auttaneet ruotsalaiset kirjailijat 
Lars ja Annica Bäckström kuuluivat 
hekin huldénilaiseen koulukuntaan; 
ehdottamiani arkaismeja poistettiin 
säälimättä. Epäilemättä ruotsalaisella 
lukijalla ej ole sentirnentaalisia tunteita 
mutta ej myöskään ennakko-odotuksia 
suornalaista kansal liseeposta kohtaan. 
Juhlavalla ja vanhahtavalla kielellä ci 
ruotsalaisessa kontekstissa välttämättä 
ole mitään funktiota. 

Huldénien käännöksestä suurimman 
osan on kääntänyt suomalaisen kir-
jallisuuden ruotsintajanestori Lars 
Huldén, joka on myös tunnettu niin 
lyyrikkona kuin tiedemiehenäkin. Mats 
Huldén puolestaan on ruotsintanut 
modernia suomalaista kirjallisuutta ja 
ammattikirjallisuutta. Seuraavassa 
esimerkit Collinderin ja Huldénien 
käännösten alkusäkeistä, joiden sana-
valinnoista käy hyvin esille käännösten 
tyylilliset eroavuudet: 

Jag är eggad av ett uppsåt, lusten leker 
mig i hågen 

att i toner ta till orda. Jag vill skynda 
mig att sjunga, 

jag vill stämma upp en stamsång, jag 
vill kväda ättekväden. 

Björn Co/linder 1948 

Vet du vad vi borde göra, 
vad som leker mig i hågen? 

Börja sjunga gamla sånger! 
Låna röst åt våra runor! 

Visa våra släktklenoder, 
sjunga dem som de har sjungits. 

Lars Huldén 1999 

Kalevalan ruotsinnosten tarkastelu 
osoittaa, että ruotsalainen käännös-
traditio suomalaisen kansanrunouden 
osalta on rikas ja monipuolinen. Hul-
dénien mittava, kahden vuoden kulu- 
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essa valmistunut käännös täydentää si- 	dostua seuraavien vuosikyrnmenien 
tä uusine käönnettyine osineen, mutta 	kalevalaiseksi kuittiteokseksi. 
si!Iä on rnyös kaikki edellytykset muo- 
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Elokuvatekstit tv-ruudussa 
Arja Meski 

Diplotnikielenkääntqjä, aiiktorisoitu kääntäjä Arja Meski toimii Tukhol-
massa freelance-käänta/änä ja on suomentanutfilrnejä lähes kyininenen 
vuotta. Seuraavan artikkelin hän on kirjoittanut opintojen yhteydessä. 

Suomen kieli on monella tavalla hyvin 
kongruotva kieli. On tärkeiä, että 
predikaatti kongruoi subjektin kanssa 
ja adjektiiviattribuutit pääsanojensa 
kanssa, ja predikatiivillakin on ornat 
kongruenssisääntönsä. Esimerkiksi 
ruotsin kielessä kongruenssisäännöt 
ovatjo huornattavasti helpommat, koska 
predikaatti ej osoita minkiän1aista 
kongruessia subjektiin nähden. Suomen 
kieli voi toisinaan tuntua jopa raskas-
soutuiselta juuri subjektin ja predikaa-
tin kongruoinnin vuoksi. Puhekieli 
onkinjo kauan sitten alkanut yksinker-
taistaa niitä sääntöjä. Yksikön ensim-
rnäisen ja toisen persoonan kongru-
ointisääntö on yhä tallella, kolmas per-
soona on jo alkujaan niin sujuva, ettei 
puhekieli ole pystynyt sitä typistämään, 
mutta mon ikon ensimmäisen persoonan 
predikaatin -mme-pääte tuntuu jo niin 
kankealta, että vapaamuotoinen pu-
hekieli käyttää sitä korvaarnaan enim-
mäkseen passiivimuotoa: me luetaan, 
me lauletaan. Monikontoinen persoona 
on rnyös säilyttänyt päätteensä, eikä 
räikeinkään slangi sitä vieroksu. Moni-
kon kolmas persoona sitä vastoin on jo 
kauan saanut tyytyä puhekielessä 
yksikön kolmannen persoonan päät-
teeseen: ne tulee, ne menee. 

Elokuvissapuhutaan, milloin enem-
män, milloin vähemmän, mutta yhtä 
kaikki puhe on ihmisten puhetta, ellei 
nyt sitten siteerata vaikkapa Iakikirjaa. 
Nuorisoelokuvien kieli on usein vapaa-
taja slangirnaista,joten sellaiset muo-
dot kuin ne tulee, ne menee ovat jopa 
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suositeltavampia kuin kongruoivat 
muodot. Mutta silloin tällöin törmää 
ylevissäkin kohtauksissa tapauksiin, 
jolloin rnielellään noudattaisi kongru-
enssia, vaikka se jollakin tavalla osoit-
tautuu mahdottomaksi. Elokuvien suo-
mentaminen on jatkuvaa kompromis-
sien tekemistäja valintaa. Hyvin verk-
kaisen puheen voi tietysti ehtiä suomen-
taa kuta kuinkin kokonaan, mutta kun 
puheen tahti hiukankin kiihtyy, on 
sanotusta valittava ruutuun näytettä-
väksi vain tärkeinja oleellisin. Tarkas-
telkaamme ranskalaista lausetta: Exau-
cé, exaucé, le compte Hanski est enfin 
mori! Eve Hanska va enfin Ptre veuve. 
Etmoi,je vais enfin étre heureux. Tämän 
lauseen suomennos on saatava rnah-
tumaan kahdelle 35 merkin riville, 
mieluiten vähän vajaille. 

Kreivi Hanski on kuollut. Eve on 
lopultakin leskija minä onnellinen mies 

Ratkaisussa joudutaan rikkomaan 
subjektin ja predikaatin kongruointia. 
Lauseen predikaatti on joutuu ellip-
tisesti myös subjektin ininä predi-
kaatiksi. Se on kuitenkin vähäisintä 
kaikesta väkivallasta, jota välttämättä 
joutuu tekemään lausetta kohtaan 
typistämättä liiaksi sen sisältöä. 

Otan toisen esimerkin imperatiivi-
rakenteesta, jota vielä vaikeuttaa se, 
että imperatiivin subjekteilla on gene-
tiiviattribuutit. Suomennos on englan-
ninkielisestä tekstistä: 

Levätköön hänen sielunsa 
ja kaikkien uskovien sielut rauhassa 



Koska subjekteja on monta, pitäisi 
predikaatti panna monikkoon. Mutta 
koska lauseesta Levätkööt hänen sie-
lunsaja kaikkien uskovien sielut syntyisi 
sellainen mielikuva, että hänellä olisi 
monta sielua, se ratkaisu ci voi tulla 
kysymykseen. Jos tilaa olisi runsaasti 
käytettävissä, voisi tietysti predikaatin 
toistaa: Levätköön hänen sielunsa, ja 
levätkööt kaikkien uskoi'ien sielut 
rauhassa. Mutta siinäkin tapauksessa 
virke rnenettäisi ytimekkyyttään ja 
tehoaan 

Nykysuomen käsikirjassa Osmo 
Ikola antaa säännön: Jos subjektit 
edustavat eri persoonia, niin toinen 
persoona voittaa kolmannen ja ensim-
mäinen persoona sekä toisen että kol-
mannen, esim. Sinä ja Läsa olette 
laiskoja. Minä ja Pekka sen sijaan 
olemme ahkeria. Sinä ja minö olemme 
usein yhdes.rä. Nämä säännöt on heippo 
hyväksyä, eikä niissä edes tunnu ole-
van ristiriitaa, koska sinä ja Läsa 
muodostavat yksikön, joka on heippo 
mieltää monikon toiseksi samoin kuin 
minäja Pekka on heippo rnieltää moni-
kon ensimmäiseksi. 

Varsinainen ristiriita syntyy esimer-
kiksi pronominien minä ja .vinä välille 
tapauksissa,jolloin niille yritetäänlöy-
tää yhteistä predikaattia vaihtoehtoti-
lanteessa. Ruotsiksi sanomme: Ar det 
du eller jag som går dit? Suomeksi 
meidän 01151 sanottava: Menetkö sinne 
sinä, vai menenkö sinne ,ninä? Tämä 
tuntuu kuitenkin kovin kankealta, ja 
varsinkin elokuvatekstissä se olisi mah-
doton suomennos. Toinen ratkaisu olisi: 
Kumpi sinne menee? Sinä pai minä? Se 
on jo aika sujuva ja edellistä huomat-
tavasti lyhyempi. Mutta ios yrittäisi 
sanoa asian vielä lyhyemmin ja iske-
vämmin, joutuu jo rikkomaan kongru-
enssisääntöjä vastaan: Menetkö sinne 
sinä vai minä?Tai toisinpäin: Menenkö  

sinne minä vai sinä? Edellinen tuntuisi 
pienemmältä hoijahdukselta (vai tun-
tuisiko?),jolloin Ikolan sääntöä vastaan 
toinen persoona voittaisikin ensimmäi-
sen. Voi tietysti rnyös sanoa: Kumpi 
ineistä sinne ,nenee? Tämä ratkaisu on 
varmaankin paras, ellei paikalla satu 
olemaan kolmatta henkilöä, joka saat-
taisi sotkea lausurnan tarkkuutta. 

Samoin ristirilta voi syntyä moni-
kon ensimmäisen ja toisen persoonan 
välille kuten: Tulemmeko sinne me vai 
te? tai Tuletteko sinne te vai me? Puhe-
kielinen passiivi tuntuujo väljemmältä 
ja vähemmän korvaan särähtävältä: 
Tullaanko sinne me vai te? J05 taas rat-
kaistaan asia sanomalla Ketkä meistä 
sinne tulevat?, muuttuu sanotun se-
rnanttinen sisältö epätarkaksi, eikä 
vaihtoehtoja ole enää vain kaksi niin 
kuin kolmessa ensin mainitussa esi-
merkissä. Ehkä sujuvin vaihtoehto olisi 
kahden lauseen ratkaisu: Ketkä sinne 
titlevat, me vai te? Ja toden totta, tuo 
vaihtoehto ci ole kovinkaan paljon 
pitempi. Mutta ruututekstissä yhdenkin 
merkin pituusero vol joskus olla koh-
talokas. Esimerkkejä voisi löytää lisää 
ensimmäisenja toisen persoonan sekä 
toisen ja kolmannen persoonan 
kongruoinnista sekä yksikössä että 
monikossa. 

Kielelläon vuosituhansienkuluessa 
muotoutuneet sääntönsä, jotka ovat 
jatkuvassa muutostilassa. Säännöt 
yksinkertaistuvat ja yksinkertaistues-
saan ne tekevät jatkuvasti pientä 
väkivaltaa vallitsevia sääntöjä vastaan. 
Kieli ci ole kauttaaltaan siloista ja 
helposti muovailtavaa, ja siksi kirjoit-
tava ihminen törmää silloin tällöin 
tapauksiin, joissa tekisi mieli veistehlä 
kielen kulmia ja koukeroita vähän 
tasaisemmiksi. Näistä esimerkkinä on 
subjektin ja predikaatin kongruenssi, 
mutta monia muita kielen hämäräalueita 
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voi havaita. Ne saattavat työn touhussa 
tuntua tuskastuttavilta, mutta juuri ne 
ovat mielenkiintoisiaja vaativat luovaa 
kielikorvaaja tyylitajua. Näitä ominai-
suuksia vaaditaan elokuvakääntäjältä, 
jonka tuntosarvet ovat alinomaa vaip- 

paina kahteen suuntaan, ja jonka suo-
mennostyötä kiijoitustilan pienuus 
kahlitsee. Vieras kieli lähtökohtana on 
noudatettava oman kielen sääntöjä, 
muttaon myös uskallettavarikkoa niitä 
vastaan. 

Akateemikot ja diplomi-insinöörit 
Paula Ehrnebo 

Ruotsinsuomessa käytetään erittäin 
usein termiä akatee,nikko henkilöstä, 
joka on suorittanut akateemisen eli 
korkeakoulutason tutkinnon tai joka 
haijoittaatällaiseen tutkintoon tähtääviä 
opi ntoj a. Reportaasien Ii säksi käyttö 
on tavallista myös henkilökohtaisten 
ilmoitusten sivuilla— siellä 30-vuotiaat 
akateemikot hakevat kiijeenvaihtoys-
täviä jne. 

Tietenkin on ymmärrettävää, että 
ruotsin akademiker-sana korvataan 
helposti sanasanaisella suomenkieli-
sellä vastineella akateeniikko. Mutta 
käännettäessä tekstejä kielestä toiseen 
ja välitettäessä uutisia kielialueelta 
toiselle onkin nimenomaan varottava 
sanojen kääntämistä, tärkeintä on itse 
asian esilletuominen. Tamä edellyttää 
luonnollisesti, että kirjoittaj a on kaiken 
aikaa tietoinen sekä lähtökielen että 
kohdekielen sanojen merkityksistä ja 
eri kielten sanojen keskinäisestävastaa-
vuudesta. 

Akademiker on Norstedts Svenska 
ordbok -kirjan (1990) mukaan "person 
som studerar eller har utbildats vid hög-
kola eller universitet". Suomen kielen 
perussanakirja (1. osa 1990) antaa 
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akateemikko-sanalle määritelmän "aka-
temian jäsen; Suomessa nyk. etevän 
tutkijan t. taitei lij an arvonimenä". 
Suomen kielen perussajakirjan pohjal-
ta laaditussa Suuressa suomi—ruotsi 
-sanakirjassa (1997) annetaan aka-
teemikolle vastineet akadeiniledainot, 
(Suom) akademiker = medlem av Fin-
lands akademi. 

Edeilli mainituissa lähteissä annet-
tavien vastineiden, määritelmien ja 
esimerkkien avulla on siis hyvin heippo 
todeta, että akade,niker-sanaa ej voi 
suomentaa sanalla akateemikko rnuul-
bin kuin Suomen akatemiasta puhut-
taessa eikä akateeinikko siis rnissään 
tapauksessa sovi jokaisen korkea-
koulussa tutkinnon suorittaneen arvo-
nimeksi. Sellainen on suorastaan har-
haanjohtavaa - tai ainakin hieman 
koomista. 

On vaikea ennustaa, millaista käy-
täntö on muutaman vuosikymmenen 
kuluttua. Ehkä sanojen merkitykset lä-
henevät toisiaan, ehkä eivät. Mutta vielä 
toistaiseksi on suornen kielessä siis 
syytä käyttää akateemikko-nimitystä 
vain niistä harvoista, jotka ovat arvo-
nimensä ansainneet, ja korvata ruotsin 



akademiker-sana sen rnerkitystä vastaa-
villa ilmauksilla. Ruotsinsuornalainen 
kielilautakunta suositteli jo kymmenen 
vuotta sitten vastinetta akateenusen 
koulutuksen saanut ja nimessä Aka-
cleinikernas erkända arhetslöshetskassa 
vastinetta akateen?inen (Akatee;nisten 
hyväksvtty työttömvyskassa), ja tämä 
suositus pätee edelleen. 

Myös sanapari civilingenjör ja ci-
vilekonom tuottaa sifloin tällöin hanka-
luuksia ruotsinsuomessa. Ruotsinsuo-
messa suositellaan käytettäväksi vas-
tineitasit'iili-insinöörijasiviiliekonomi. 
Hyvin usein niistä kuilenkin käytetään 
suomalaisten tutkintonimikkeiden 
nimityksiä diplomi-insinööri ja dip-
loni iekonom i. Diplonii-insinööri on 
'korkeakoulututkinnon suorittanut 
insinööri' ja sils rnerkitykseltään var-
sin lähellä ,riviili-insinööriä. Diplomi- 

ekonomi puolestaan on Suomessa 
ruotsinkielisen kauppakorkeakoulu-
tutkinnon suorittanut henkilö. 

Näennäisestä yhtäläisyydestä huo-
limatta Suomen ja Ruotsin korkea-
koulujen koulutukset eivät silti lähes-
kään aina vastaa toisiaan ja tästä syystä 
täytyy käyttöyhteyden mukaan tark-
kaan pohtia, mitä vastineita tutkintojen 
nimistä milloinkin on parasta käyttää. 
Useimmat kääntäjät ja toimittajat ovat 
jo kauan soveltaneet Ruotsinsuoma-
laisen kielilautakunnan suositusta, 
jonka mukaan Ruotsin koulutusjärjes-
telmälle tyypillisten käsitteiden nimistä 
käytetään Ruotsissa ruotsinsuomalaisia 
vastineita. Tällä tavoin ci jouduta 
tekemään omia tulkintoja tutkintojen 
vastaavuuksista vaan jätetään se työn-
antajien ja koulutuslaitosten tehtäväk-
si. 

Kieliviesti 411999 - 77 



Kysymyksiä ja vastauksia 

Mikä on Jantelagen ja miten se suomennetaan? 

Janten lai/la tarkoitetaan elämänohjeita, joiden ensimmäisessä"käskyssä" sanotaan, 
että ej pidä uskoa olevansa mitään (merkittävää). Lain laati tanskalais-norjalainen 
kirjailijaAksel Sandemose romaaniinsa Enflvkting krvsser sitt spar (Pakolainen vlittää 
jälkensö). Jante on siinä yhteiskunta, jossa näitä pikkukaupungin ajattelutapaan ja sille 
tyypilliseen kateuteen perustuvia elämänohjeita sovelletaan. 

Suomessa on tasa-arvovaltuutettu, mutta te suositatte ruotsinsuomeen tasa-arvo-
asiamiestä. Miksi? 

Kun Ruotsin jämställdhetsombudsinan-käsite syntyi ja sille tarvittiin suomenkielinen 
vastine, Suomessa ej ollut vastaavaa ilniiötä. Tuolloin oinbuds,nan-sanan vastineeksi 
päädyttiin suosittamaan asiamiestä. Nyt se on ehtinyt vakiintua kielenkäyttöön niin 
vahvasti, että sitä ej ole syytäjälkikäteen muuttaa suomen mallin mukaiseksi, vaikka 
yleisenä periaatteenamme termityössä onkin kielten keskinäinen vastaavuus. 

Mitä ovat suomeksi työmarkkinaosapuolet Elektriska Installationsorganisationen ja 
Svenska Elektrikerförbundet 

Työntekijäpuolen Svenska Elektrikerförbundeton suomeksi Ruotsin sähköasentajaliitto. 
Elektriska Installationsorganisarionen, EJO, oli aikaisemmin nimeltään Elektriska 
Arbetsgivareföreningen, EA. Koska"söhköasennusjärjestö"tai "sähköasentajajärjestö" 
saattaisivat helposti sekaantua sähköasentajahitto-nimeen, suosittelemme vastinetta 
Sähköalan tvönantajajärjestö, EJO. 

Mikä on bulevardilehti? 

Bulevardilehti tarkoittaa sensaatiolehteä. Sen synonyymi on keltainen lehti. 

Lucian päivä 

Joulukuussa puhelinneuvonnasta kysytään aula ohjeita siitä, miten Lucian päivä ja 
joulu- ja uudenvuodentervehdykset kirjoitetaan. Lucian päivä kirjoitetaan kahtena 
sanana samoin kuin esimerkiksi Marian päivä tai Johanneksen päivä, koska nimi 
käsitetään henkilönnimeksi. Ruotsinsuornessa voisi myös lucianpäii'ä olJa mahdollinen 
samaan tapaan kuin Vapun päivästä voidaan sanoa vapunpäivä tai vain vappu, kun 
tarkoitetaan yleistäjuhlapäivääeikävarsinaisesti Vapunnimipäivää. Luciallaon seuranaan 
neitoja (töma) ja tähtipoikia (stjärngosse). Tiernapojat puolestaan ovat (Suomessa) 
neljän pojan ryhmä,joka esittää Jeesuksen syntymästä kertovaajoulunäytelmää. 

Joulu- ja uudenvuodentervehdykset 

Suomen kielessä kuukausien, viikonpäivien,juhlapäivien ja vuosien nimet kirjoitetaan 
pienellä alkukirjaimehla, esim. joulukuu, maanantai,juhannus, vanhusten vuosi 1999. 
Niinpä joulu- ja ja uudenvuodentervehdyksissäkin sanojen kirjoittaminen isolla 
alkukirjaimella on turhaa hienostelua. Hvvää jouluaja onnellista uutta vuotta! 
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Ruotsin maakuntahyönteiset 
Hannele Ennab 

Ruotsin hyönteistieteellinen yhdistys on laatinut luettelon Ruotsin 
maakuntahyönteisistä. Julkaisemme sen tiissä suomenkielisine vastinei-
neen. Vastineiden löytämisessä saimme asiantuntija-apua Eläinmuseon 
hyönteisosaston intendentiltä Hans Silfverbergiltä. 

Maakuntakukkaluettelo julkaistiin Kieliviestin nuinerossa 4/1986, 
,naakuntae!äiinet ii uinerossa 1/1988, maakuntakivet nuinerossa 3/1990ja 
inaakuntakalat nurnerossa 2/1994. 

Blekinge ekoxe Lucanus cervus 	tammihärkä, tamminkainen 

Bohuslän myskbock A ramla ,noschata 	myskij äärä 

Dalsland aspfjäril Limenitis populi 	haapaperhonen 

Gotlanti riddarskinnbagge Lvgaeus equestris 	ritarilude 

Gästrikland hagtornsfjäril Aporia crataegi 	pihlaj aperhonen 

Halland ollonborre Meloloniha ,nelo/ontha 	saksanturilas 

Hälsingland svavelgul högfjäril Colias palae,w 	suokeltaperhonen 

Härjedalen fjällvickerblåvinge Albulina orbitulus 	alppisinisiipi 

Itä-Götanmaa läderbagge Osmoder,na erenuta 	erakkokuoriainen 

Jämtland stormhattshumla Bonbus consobrinus ukonhattukimalainen 

Lappi högnordisk höfjäril Colias hecia 	lapinkeltaperhonen 

Länsi-Götanmaa alkonblåvinge Maculinea alcoa 	katkerosinisiipi 

Medelpad mnemosynefjäril Parnassius ,nne,nosvne 	pikkuapol lo 

Norrbotten praktsammetslöpare Chlaenius costulatus 	lettokiitäj äinen 

Närke vassmosaikslända Aeshna serrafa 	rannikkoukonkorento 

Skåne bokskogslöpare Cara bus intricatus 	pyökkimetsäkiitäjiinen 

Småland bålgeting Vespa crabro 	herhiläinen 

Södermanland strimlus Graphosoma lineatum juovalude 

Taalainmaa violettkantad guldvinge Palaeochrvsophanus hippot/we ketokultasiipi 

Uplanti cinnoberbagge 	Cucujus cinnaberinus punahärö 

Värmianti brun gräsfjäril Coenonmpha bero 	ruskoniittyperhonen 

Västerbotten större svartbagge Upis cera,nboides 	sysipimikkä 

Västmanland boknätfjäril Euphydryas maturna 	kirjoverkkoperhonen 

Angermanland stor hornstekel Urocerus gigas 	jättipuupistiäinen 

Oölanti osenvingad gräshoppa Br odena iuherculata ruususlipl sirkka 

Kieliviesti 411999 - 13 



Piirrettyjä satuhahmoja 
Koonnut Hannele Ennab 

Tähän luetteloon on kerätty satuhahmoja etupäässä piirretyistä 
elokuvista ja sarjakuvalehdistä. Joillakin hahinoilla on usea vastine. 
Syynä siihen on, että eriaikoina tehdyissä versioissaja suomennoksisssa 
on käytetty eri ni;nityksiä. Luettelo on pitkä, foten fulkaisemme sen 
kahdessa erässä. Toinen erä ja koko luettelon yhteinen suomalais-
ruotsalainen hakemistojulkaistaan ensi vuonna. Muumihahmot ovat 
numerossa 3/1999. 

Abigail Ammuli Bernard Bernard 
Abu Abu Bianca Bianca 
Akiiies Akilles Björniigan Karhukopla 
Aladdin Aladdin Blunder Pärsky 
Alexander Lukas Hannu Hanhi Blyger Ujo 
Ali Baba All Baba Blå fen Sininen haltijatar 
Alice Liisa Bolivar Pulivari 
Alices Storasyster Liisan Sisar Bom-Bom Nakkeli 
Alkmene Aikmene Bo-Peep Bo-Peep 
Allan Allan Broder Ttick Munkki Tuck 
Aionzo Alonzo Bror Björn Veli Nalle 
Amfitryon Arnfitryon Bror Duktig Veli Ponteva 
Amos Siade Aatu Rernunen Bror Hurtig Veli Viulu 
Anastasia Annastiina Bror Kanin Veli Kani 
Anden Genie Henki Bror Lustig Veli Huilu 
Andy Andy Bror Räv Mikko Repolainen 
Anita Anita Bruno Bruno 
Ariel Ariel Budbäraren Merihevonen 
Arkidiakon Arkkidiakoni Butter Jörö 
Askungen Tuhkimo Buzz Lightyear Buzz Lightyear 
Atropos Atropos Cariotta Lotta 
Baby Ru Ruu Cerberos Kerberos 
Bagheera Bagheera Chien-Po Chien-Po 
Baloo Baloo Chi Fu Chi Fu 
Bambi Bambi Chip Kippo 
Banditklubben Kelmikerho Christoffer Robin Risto Reipas 
Banzai Banzai Claude Frolio Claude Frollo 
Barker Ajuri Ciayton Clayton 
Basil Mus Basil Hiiri Cleo Kleo 
Belie Belle Clocksworth Könni 
Ben Ben Clopin Clopin 
Benjamin Syrsa Samu Sirkka Cornelius Knös Julie Ankanpää 
Bergtitanen Kivititaani Cruelia de ViI Cruella de Vii 
Berlioz Berlioz, Berli Cykiop Kykiooppi 
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Dagsländorna, Tuomenmarjat 
Kvickhuvudena 

Dawson Dawson 
De Förlorade Kadonneet pojat 

Pojkarna 
Den Vita Kaninen Pekka Kani 
De tres gäng Kolmen kopia 
Dinky Näpsä 
Djali Djali 
Djungelflickan Jasmiini 
Dodger Filuri 
Dodo Toto Siili 
Drizella Kerttuli 
Duchess Herttuatar 
Dumbo Dumbo 
Ed Aussi 
Edgar Edgar 
Elefantungen Norsunpoikanen 
Emil Örn Velmu Viurusilmä 
Eric Erik 
Esmeralda Esmeralda 
Fa Li Fa Li 
Farmor Anka Mummo Ankka 
FaZhou FaZhou 
Figaro Figaro 
Fille, Filokrates Phil, Philoctetes 
Filurkatten Veijarikissa 
Fjäril Perhonen 
Fladderson Leikinheimo 
Flax Laikku 
Flin Ed 
Flit Flit 
Flygande Gunghästen Keinuhevospaarma 
Flygande Smörgås iltapäiväperhonen 
Frank Frank 
Frederick Frederick 
Fröken Ros Ruusu 
Gabriella Druzella, Nella 
Gammelmor Pilrot Kaarnamuori 
Gaston Gaston 
General Li Kenraali Li 
Geppetto Gepetto 
Gideon Kimi 
Gilbert Pelle 
Glader Lystikäs 
Grannen Olsson Herra Muristo 

Grimsby Kristian 
Gröngölingarna Sudenpennut 
Grönspättorna Peukaloiset 
Gudmodern Hyväkummitäti, 

Haltiatarkummi 
Guld-ivar Flinthjärta Kulta-Into Pii 
Gus Huu 
Guvernör Kuvernööri 
Hades Hades 
Hamm Säästöpossu Röh 
Handtaget Kädensija 
Hanna Hanna 
Hathi Hathi 
Hattmakaren Hassu Hatuntekijä 
Heffaklump Möhköfantti 
Hera Hera 
Herbert Herbert 
Herkules, Herke Herkules, Herk 
Hermes Hermes 
Hertigen Suurherttua, 

Hovimarsaikka 
Hjalle Jesper 
Hjärter Dam Herttarouva 
Hugo Hugo 
Hövding Powhatan lntiaanipäällikkö 

Powhatan 
Indianhövdingen Intiaanipäällikkö 
lor Ihaa 
Istitanen Jäätitaani 
Jack Viii 
Jafar Jafar 
Jago Jago 
Jake Jake 
Jane Porter Jane Porter 
Janne Långben Hessu Hopo 
Jasmin Jasmine 
Jenny Jenni 
Jeppe Jasper 
Joakim von Anka Roope Ankka, 

Roope-setä 
Joey Toni 
Johanna Jonna 
John Jukka 
John Ratcliffe John Ratciiffe 
John Smith Kapteeni John 

Smith 

Kieliviesti 4/1999 - 75 



Kaa Kaa Kloker Viisas 
Kajsa Anka lines Ankka Klotho Klotho 
Kala Kala Klumpkaft Mustakuono 
Kalle Anka Aku Ankka Knase Touho Ankka 
Kalliope Kalhope Knatte, Fnatte, Tjatte Tupu, Hupu, Lupu 
Kanin Kani Kocoum Kocoum 
Kapten Krok Kapteeni Koukku Kommissarie Karlsson Poliisimestari Sisu 
Kejsaren Keisari Korten Korttisotamiehet 
Kekata Kekata Kovu Kovu 
Kerchak Kerchak Krebbs Kola 
Khan Khan Kri-Kee Si-Rii 
Kiara Kiara Kroken & Snoken Kiero & Liero 
Kikki, Pippi, Titti Leenu, Liinu, Tiinu Krokodilen Krokotiili Tick 
King Louie King Louie Tack 
Kisse Kisumisu Kung Richard Kuningas Rikhard 
Klarabella Heluna Leijonamieli 
Klara Kluck Klaara Kotko Kung Triton Triton 
Klasse Polle Koninkaulus Kängu Kengu 
Klio Kleio 

Keuhkosanoj a 
K()onnut Ivlargarelha Terner 

alveol, lungalveol, lungbhisa alveolus pulmonis 	keuhkorakkula 
alveolarepitel epithelium alt'eolare hengitysepiteel 1, 

alveoliepiteeli 
alveolargång, lungblåsegång ductulus alveolaris keuhkorakkulatiehyt 
alveolarsäck, lungblåsesäck sacculus alveolaris keuhkorakkulasäkki 
alveolokapillärt membran, respiratoriskt keuhkorakkula-hiussuoni- 

membran meinbrana aR'eolocapillaris kalvo, hengityskalvo 
andningsorgan, respirationsorgan hengityselimet 

apparatus respiratorius 
andningsvägarna, luftvägarna viae respiratoriae hengitystiet 
andningsvägsepitel, luftvägsepitel hengitystie-epiteeli 
bronk, luftrör bronchus keuhkoputki, bronkus 

-huvudbronk pääkeuhkoputki 
-lobbronk lohkokeuhkoputki 
-segmentalbronk jaokekeuhkoputki 

bronkialartär arteria bronchialis keuhkoputkivaltimo 
bronkialträdet, luftrörsträdet bronkuspuusto 
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bronkiell, bronkial- bronchialis bronkiaalinen, keuhkoput- 
kän liittyvä, keuhko- 
putki- 

bronkiol bronchiolus ilmatiehyt, bronkioli 
bronkkörtel glandula bronchialis keuhkoputkirauhanen 

huvudbronk bronchus principalis päIkeuhkoputki 
inre lungsäcksbladet, viscerala lungsäcksbladet sisempi keuhkopussinlehti, 

pleura visceralis sisusmyötäinen keuh- 
kopussinlehti 

lilla kretsloppet, lungkretsloppet pieni verenkierto 

bb lobus lohko 
-mellanlob keskilohko 
-underlob alalohko 
-överlob yläbohko 

bobbronk bronchus lobaris lohkokeuhkoputki 

Iuftrör, bronk bronchus keuhkoputki, bronkus 

luftrörsträdet, bronkialträdet bronkuspuusto 
luftvägarna, andningsvägarna viae respiratOriae hengitystiet 

-nedre luftvägarna alahengitystiet 
-övre luftvägarna ylähengitystiet 

luftvägsepitel respiratorv epithelium hengitystie-epiteeli 

lunga pulmo keuhko 
lungalveol, alveol, lungblåsa alveolus pulmonis keuhkorakkula 
lungartär, lungpulsåder, pulmonalisartär keuhkovaltimo 

arteria pulmonalis 
lungartärstammen truncus pulmonalis keuhkovaltimorunko 
lungblåsa, alveol, lungalveol alveolus pulmonis keuhkorakkula 

lungblåsegång, alveolargång ductulus alveolaris keuhkorakkulatiehyt 
lungblåsesäck, alveolarsäck sacculus alveolaris keuhkorakkulasäkki 

lunghilum, Iungport hilurn pulmonis keuhkoportti 
lunginfiltrat keuhkoinfiltraatti 
lungkretsloppet, lilla kretsloppet keuhkoverenkierto 

lungbob lobus pulnwnis keuhkolohko 
lungmellanrummet, mediastinum mediastinum välikarsina 

lungport, lunghilum Iii/tim pulmonis keuhkoportti 
lungpulsåder, lungartär, pulmonalisartär 

arteria pulmoncilis keuhkovaltimo 

lungrot radix pulmonis keuhkon tyvi 

lungsegment segmentum bronchopulmonale keuhkojaoke 

lungspets apex pulmonis keuhkon kärki 

lungsäck, pleura pleura keuhkopussi, pleura 
lungsäcksblad, pleurasäcksblad keuhkopussinlehti 

lungsäckshåla, pleurahåla cavum pleurae keuhkopussinontelo, 
pleuraontelo 

lungven, pulmonalisven vena pulmonalis keuhkolaskimo 

lungvävnad keuhkokudos 

Kieliviesti 411999 - 17 



mediastinum, lungmellanrummet mediastinum 	välikarsina 
mellanlob lobus inedius keskilohko 
nedre luftvägarna, nedre andningsvägarna alahengitystiet 
parietala lungsäcksbladet, seinänmyötäinen keuhko- 

yttre lungsäcksbladet pleura parietalis pussi, ulompi keuhko- 
pussinlehti 

pleura, lungsäck pleura keuhkopussi 
pleurahåla, lungsäckshåla cavum pleurae keuhkopussinontelo, 

pleuraontelo 
pleurakupol cupula plet rae keuhkopussin holvi 
pleurasinus sinus pleurae; recessus pleurales pleurasoppi 
pleurasäcksblad, iungsäcksblad keuhkopussinlehti 
pulmonalisartär, lungpulsåder, lungartär keuhkovaltimo 

a rte rio pulmonalis 
pulmonalisven, lungven t'ena pitlmonalis keuhkolaskimo 
pulmonalkiaff, pulmonaliskiaff keuhkovaltimoläppä, 

valvci jnilmonalis, i'alta trunci pulmonalis pulmonaaliläppä 
pulmonell, pulmonal- pulmonalis pulmonaalinen 
respirationsorgan, andningsorgan hengityselimet 

apparatus respiratorius, svstema respiratorius 
respiratorisk bronkiol bronchiolus respiratorius hengitystiehyt 
respiratoriskt membran, alveolokapillärt hengityskalvo, keuhkorak- 

membran inembrana alt'eolocapillaris kula-hiussuonikalvo 
segmentaibronk bronchus seginentalis jaokekeuhkoputki 
underlob lobus inkrior alalohko 
viscerala lungsäcksbladet, sisusmyötäinen keuhko- 

inre lungsäcksbladet pleura visceralis pussi, sisempi keuhko- 
pussinlehti 

yttre lungsäcksbladet, parietala ulompi keuhkopussinlehti, 
lungsäcksbladet pleura parietalis seinänmyötäinen 

keuhkopussi 
överlob lohus superior ylälohko 
övre Iuftvägarna, övre andningsvägarna ylähengitystiet 
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alahengitystiet nedre luftvägarna, nedre andningsvagarna 
alalohko underlob 
alveoliepiteeli alveolarepitel 
bronkiaalinen bronkiell, bronkial- 
bronkioli bronkiol 
bronkus bronk, luftrör 
bronkuspuusto bronkialträdet, luftrörsträdet 
hengityselimet andningsorgan, respirationsorgan 
hengitysepiteeli alveolarepitel 
hengityskalvo respiratoriskt membran, alveolokapillärt membran 
hengitystie-epiteeli andningsvägsepitel, luftvägsepitel 
hengitystiehyt respiratorisk bronkiol 
hengitystiet andningsvägarna, luftvägarna 
ilmatiehyt bronkiol 
jaokekeuhkoputki segmentaibronk 
keskilohko mellanlob 
keuhko lunga 
keuhkoinfiltraatti lunginfiltrat 
keuhkojaoke lungsegment 
keuhkokudos lungvävnad 
keuhkolaskimo lungven, pulmonalisven 
keuhkolohko lunglob 
keuhkon kärki lungspets 
keuhkon tyvi lungrot 
keuhkoportti lunghilum, lungport 
keuhkopussi pleura, lungsäck 
keuhkopussin holvi pleurakupol 
keuhkopussinlehti lungsäcksblad, pleurasäcksblad 
keuhkopussinontelo lungsäckshåla, pleurahåla 
keuhkoputki- bronkiell, bronkial- 
keuhkoputki bronk, luftrör 
keuhkoputkiin Ii ittyvä bronkiell, bronkial- 
keuhkoputkirauhanen bronkkörtel 
keuhkoputkivaltimo bronkialartär 
keuhkorakkula alveol, lungalveol, lungblåsa 
keuhkorakkula-hius- alveolokapillärt membran, respiratoriskt membran 

suonikalvo 
keuhkorakkulasäkki alveolarsäck, lungblåsesäck 
keuhkorakkulatiehyt alveolargång, lungblåsegång 
keuhkovaltimo lungartär, lungpulsåder, pulmonal isartär 
keuhkovaltimoläppä pulmonalklaff, pulmonalisklaff 
keuhkovaltimorunko lungartärstammen 
keuhkoverenkierto 1 ungkretsloppet, lilla kretsloppet 
lohko bb 
bohkokeuhkoputki bobbronk 
pieni verenkierto lilla kretsloppet, lungkretsboppet 
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pleura 
pleuraontelo 
pleurasoppi 
pulmonaaliläppä 
pulmonaalinen 
pääkeuhkoputki 
seinänmyötäinen keuhkopussi 

sisempi keuhkopussinlehti 

sisusmyötäinen keuhkopussi 

ulompi keuhkopussinlehti 

välikarsina 
ylähengitystiet 
ylälohko 

lungsäck, pleura 
lungsäckshåla, pleurahåla 
pleurasinus 
pulmonaiklaif, pulmonalisklaff 
pulmonell, pulmonal- 
huvudbronk 
parietala lungsäcksbladet, yttre lungsäcks- 

bladet 
inre lungsäcksbladet, viscerala lungsäcks- 

bladet 
viscerala lungsäcksbladet, inre lungsäcks- 

bladet 
yttre lungsäcksbladet, parietala lungsäcks- 

bladet 
lungmellanrummet, mediastinum 
övre luftvägarna, övre andningsvägarna 
överlob 
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Osta nyt sähköiset sanastot 

Seuraavat sanastot valmiina: 

- Ruotsalais-suomalainen työmarkkinasanasto 
(hieman uudistettuna) 

- Ruotsalais-suomalainen sosiaalialan sanasto 
(hieman uudistettuna) 

- Ruotsalais-suomalainen liikennesanasto 

- 	Juridiikan sanoja (mm. Kieliviestissä aikaisemmin 
julkaistut listat) 

- 	Ruotsalais-suomalainen kasvien ja eläinten luettelo 

Hakusanoja yhteensä yli 13 000. Koko paketin hinta 
postikuluineen 600 kr. 

Hintaan ej sisälly lukuohjelma. 

Kasvienja eläinten luettelon monisteena ostaneille 100 kr 
alennusta. 

Yksittäiset sanastot 100— 200 kr/kpl. 

Lisätietoja lautakunnan toimistosta, puh. 08-462 06 16 
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Kortfattat om innehållet 

3-7 	Fil, dr Satu Gröndahi från Finsk-ugriska institutionen vid Uppsala 
universitet skriver om Kalevalaöversättningar i allmänhet och om 
den långa svenska Kalevalatraditionen i synnerhet med anledning 
av Lars och Mats Huldéns nya svenska översättning av Kalevala. 
Det är den första kompletta översättningen. De flesta tidigare 
översättningar har varit förkortade versioner eller bestått av endast 
några kapitel från Kalevala. Oversättningar av det finska national-
eposet har för övrigt gjorts till över femtio språk, däribland arme-
niska, engelska, spanska, hebreiska, isländska,japanska, kinesiska, 
latin, norska, franska, tyska och danska. 

s. 	8-10 Arja Meski, 	diplomöversättare och auktoriserad translator, som 
arbetar som frilansöversättare i Stockholm och som har lång erfa- 
renhet av filmöversättning, skriver om kongruensen i finskan. 

s. 	10-11 Paula Ehrnebo skriver om översättningen av ordet akademiker och 

ordparet civilingenjör och civilekonom. Sverigefinnarna använder 
ofta den ordagranna motsvarigheten akateemikko 	akademileda- 
mot' för svenskans akademiker. Civilingenjör och civilekonom 
heterpå finska siviili_insinööri och siviiliekonomfli—diPloflhi-inSinööri 
och diplomiekonomi är finlandsfinska titlar. 

s. 	12 Frågor och svar. 

S. 	13 En förteckning över de svenska landskapsinsekterna med finska 
motsvarigheter. 

s. 	14-16 En svensk-finsk lista över tecknade sagofigurer sammanställd av 
Hannele Ennab. 1 detta nummer av Kieliviesti publiceras figur- 
namnen från A till K. 

s. 	16-20 Margaretha Terner har sammanställt en svensk-finsk lista över 
lungornas anatomi. Det är den tjugoförsta i en serie ordlistor över 
medicinsk terminologi i Kieliviesti. 
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