ESIPUHE
AFinLAn, Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen, syyssymposium järjestettiin Joensuussa 7. ja 8. marraskuuta 2004.
Paikallisväritteiseksi teemaksi valittiin Mie ja kielitiede – soveltajan
arki, joka kuitenkin vuosikirjan otsikoksi yleiskielistettiin muotoon
Minä ja kielitiede. Läheskään kaikki tutkijat eivät ole kiinteässä
kosketuksessa kielenopetuksen käytäntöön, eivätkä kaikki opettajat välttämättä ehdi seuraamaan viimeisimpiä tutkimuksia, joten
silloin tällöin on hyödyllistä kohdata, puolin ja toisin päivittää tietoa ja tietämystä. Symposiumiin toivottiin alustuksia ja esittelyjä
kieliammattilaisten arjesta, ja tämä tavoite toteutuikin hyvin. Erityisenä päämääränä oli saada mukaan ammattikorkeakoulujen opettajia, joista monille AFinLA ei välttämättä ole vielä tuttu.
Esitelmien aiheet liittyivät väljästi valittuun teemaan. Ensimmäisen plenaariesitelmän pitänyt tiedetoimittaja Risto Varteva käsitteli tieteen popularisointia, taitoa, jota jo yliopiston kolmas tehtävä meiltä entistä enemmän edellyttää. Hän havainnollisti puhettaan runsailla käytännön esimerkeillä. Professori Michael Kelly
puolestaan puuttui plenaariesitelmässään ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen teemaan, yhteisen eurooppalaisen kielipolitiikan etuihin
ja ongelmiin niin yhteisön kuin yksilönkin kannalta. Euroopan
Unionin tavoitteena on, että jokaisen EU-kansalaisen tulee taitaa
vähintään kahta vierasta kieltä äidinkielen lisäksi (1 + 2). Todellisuudessa eurooppalainen kielipassi voi näyttää myös tällaiselta: 1/
2 + 1/4. Monilla on nykyisin useita äidinkieliä. Symposiumin muu
ohjelma koostui 43 sektioesitelmästä ja yhdestä posteriesityksestä.
Lisäksi ahkeroitiin kahdessa työpajassa: toisessa keskityttiin pohtimaan viestinnän opetusta verkossa, toisessa asiantuntijuutta,
kieltenopetuksen kehittämistä ja teknologiaa.
Vuosikirjassa julkaistaan yhteensä 22 artikkelia ja katsausta.
Perinteiseen tapaan jokaisen kirjoituksen on arvioinut kaksi asiantuntijaa. Koska symposiumin teema korosti käytännönläheisyyttä,

olemme halunneet mahdollistaa tutkijoiden ja soveltajien välisen
vuoropuhelun. Siten tämänkertainen vuosikirja ei sisällä pelkästään tieteellisiä artikkeleja vaan myös katsauksia tämänhetkiseen
tilanteeseen: millaisia menetelmiä kielenopetuksessa käytetään,
miten opitaan ja miten tuloksia mitataan. Emme ole erotelleet näitä kahdentyyppisiä tekstejä toisistaan, vaan olemme ryhmitelleet
ne kuudeksi temaattiseksi kokonaisuudeksi:
I
II
III
IV
V
VI

Teoria ja käytäntö
Diskurssien tulkinta
Kieli muuttuvassa maailmassa
Verkko-opetus
Oppimisen arviointi
Kielitaitotarpeet

Odotuksenmukaisesti artikkelit keskittyvät kielen oppimiseen ja
opettamiseen. Erityistä kiinnostusta herättävät verkko-opetuksen
tämänhetkinen tilanne ja sen kehittämismahdollisuudet. Vähenevien lähiopetustuntien vuoksi opiskelijoiden itseohjautuvuutta on
tuettava ja opetuksen monimuotoisuutta lisättävä. Uuden teknologian omaksuminen vaatii humanisteilta ennakkoluulottomuutta ja
valmiutta aiemmista poikkeaviin ratkaisuihin. Lisäksi soveltavan
kielitieteen tutkijat ja harjoittajat ovat selvästi monitieteisiä ja -menetelmällisiä, mikä ilmenee hyvin myös tämän julkaisun kirjoituksista.
Kiitämme lämpimästi kaikkia symposiumiin osallistuneita, artikkelien ja katsausten kirjoittajia, arvioijina toimineita asiantuntijoita ja käytännön toimista huolehtineita puurtajia, joiden työteliäisyys mahdollisti tämän vuosikirjan ilmestymisen ja symposiumin toteutumisen.
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