ESIPUHE
Vuoden 2004 AFinLA:n syyssymposiumin järjestivät Oulun yliopiston
englannin kielen laitos yhteistyössä saksan, ranskan ja pohjoismaisten
kielten laitoksen kanssa. Symposiumin teema, ’Kieli ja sosiaalinen toiminta’, jatkoi Tampereen vuoden 2001 symposiumin viitoittamalla tiellä.
Teema korosti kielenkäytön luonnetta sosiaalisena toimintana: kieli ei
”säilö” merkityksiä vaan kielellä luodaan sosiaalista todellisuutta ihmisten
välisessä vuorovaikutuksessa. Yhteistä näille kahdelle symposiumille oli
myös kiinnostus tieteiden väliseen dialogiin. Oulun symposiumissa olivat
varsinkin kutsuttujen puhujien osalta kielitieteen lisäksi edustettuina
kasvatustieteelliset ja yhteiskuntatieteelliset näkökulmat.
Symposiumi kiinnosti laajaa osallistujajoukkoa. Päiville osallistui 115
tieteentekijää ympäri Suomea. Esitelmiä Oulussa pidettiin 36 kappaletta,
joista 26 on edustettuina tämän kirjan artikkeleissa. Rinnakkaissektioita
järjestettiin yhteensä neljä ja niiden aiheet olivat ’Vuorovaikutuksen
tutkimus’, ’Näkökulmia oppimiseen’, ’Teksti ja diskurssi sosiaalisessa
kontekstissa’ sekä ’Kieli ja teknologia’. Sektioesitelmien lisäksi järjestettiin työpajoja ja posterisessioita.. Symposiumin kolmen työpajan aiheet
olivat ’Stance and affiliation’, ’Englanti Suomessa: näkökulmia median,
koulutuksen ja työelämän diskursseihin’ sekä ’Toimiva kielitietoisuus –
’sana’ oppitunnilla, testissä ja mielissä’. Postereita syyssymposiumissa
esiteltiin yhdeksän. AFinLA:n rooli suomalaisen tutkijakoulutuksen
foorumina on ollut merkittävä ja tämäkin symposiumi rohkaisi erityisesti
jatko-opiskelijoita
tuomaan
tutkimustaan
esille.
Symposiumin
pääpuhujiksi
kutsuttiin
kolme
asiantuntijaa,
jotka
edustivat
konferenssiteemaa eri tieteenalojen ja metodologioidenkin näkökulmasta.
Paul McIlvenny (Aalborgin yliopisto) pohti esitelmässään globalisaation asettamia haasteita kielentutkimukselle. Tätä laajempaa kysymystä
hän lähestyi analysoiden kansainvälistä adoptiota kokonaisvaltaisesti
puheen ja tekstien mutta myös muiden modaliteettien kautta välittyneenä
toimintana (ns. Mediated Discourse Analysis –diskurssin tutkimuksen
suuntaus). Hän tarkasteli mm. sitä kuinka mahdollisia adoptiovanhempia
kuvataan TV-dokumenttisarjassa ja miten adoptiolapsi kuvataan sekä
biologisena että kulttuurisena olentona. Tämän lisäksi hän analysoi
tulevien vanhempien verkostoja ja muita tiedonlähteitä, joihin vanhemmat
suuntautuvat. Kansainvälisen adoption esimerkin kautta McIlvenny nosti
esille tärkeitä kriittiseen kielentutkimukseen liittyviä metodologisia
kysymyksiä.
Anna Lindströmin (Uppsalan yliopisto) tutkimus sijoittuu kielentutkimuksen ja sosiologian välimaastoon. Sekä sosiologin että kielitieteilijän
taustan omaavana hän pyrkii tuomaan esille ja yhdistämään nämä kaksi
alaa keskustelunanalyysin kautta. Lindström analysoi esitelmässään yhtä
sosiaalista toimintoa, poissaoleviin kolmansiin osapuoliin kohdistuvaa
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’valittamista’, aineistonaan vanhusten ja kotiavustajien välinen
vuorovaikutus ja jokapäiväinen keskustelu. Hän tarkastelee erityisesti sitä,
miten valittamalla voidaan interaktiossa saada aikaan tietynlaista toimintaa
ja miten tällä puolestaan on vaikutusta siihen, ilmentääkö valitus puhujien
välistä samanmielisyyttä vai erimielisyyttä.
Kolmas pääpuhuja oli Sanna Vehviläinen (Helsingin yliopisto), joka
edusti symposiumissa kasvatustieteellistä näkökulmaa: hän on tutkinut
vuorovaikutusta mm. aikuiskoulutuksen ohjaustilanteissa ja psykoanalyysissa. Vehviläinen pohti esitelmässään terapiaa ja ohjauskeskusteluja.
Hän tarkasteli keskusteluanalyysin keinoin mm. kokemuksen omistamista,
asiakkaan kokemuksen ensisijaisuutta ja ammattilaisen astumista
asiakkaan asiantuntemuksen alueelle sekä ammattilaisen tietämyksen
auktoriteettiasemaa. Lisäksi hän pohti omaa elämää ja omaa kokemusta
koskevien kuvausten rakentumista erilaisissa terapeuttisissa tilanteissa.
Plenaariesitelmien lisäksi symposiumin esitelmissä ja työpajoissa oli
nähtävissä selkeä kiinnostus yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja kielen
ilmiöihin osana sosiaalisia prosesseja. Ei lienekään sattumaa, että edellä
mainitut Oulun symposiumin neljä sektiota heijastavat aika tarkkaan
Tampereen symposiumista julkaistun AFinLA:n vuosikirjan neljää osakokonaisuutta. Jatkuvuutta korostaaksemme halusimmekin järjestää tämän
kirjan artikkelit likipitäen samojen otsikkojen alle.
Tämän kirjan ’Kieli ja yhteiskunta’ -osioon on koottu artikkeleita, joissa tartutaan sosiaalisiin ongelmiin ja niiden tutkimukseen soveltavan kielitieteen näkökulmasta. Osiossa pohditaan muun muassa, ovatko perinteiset
kielen tutkimuksen menetelmät riittäviä silloin kun tutkimuksen kohteena
on monimutkainen sosiaalinen toiminta. Voimmeko vastata globalisaation,
uusien medioiden ja niin kutsutun tietoyhteiskunnan mukanaan tuomiin
haasteisiin perinteisin soveltavan kielentutkimuksen keinoin? Teemat,
joihin kirjoittajat tarttuvat, liikkuvat kansalaisuudesta ja kielitaidosta,
uhanalaisista kielistä ja mediasta kansainväliseen adoptioon.
’Keskustelu ja vuorovaikutus’ -teema-kokonaisuuden artikkelit tarkastelevat sosiaalista vuorovaikutusta arkikeskusteluissa ja eri institutionaalisissa konteksteissa kuten luokkahuoneessa, perinnöllisyysneuvonnassa, raamattupiirissä tai television uutishaastatteluissa. Lähes kaikissa on
metodina keskustelunanalyysi, jolloin tärkeäksi nousee erityisesti käsitys
toiminnosta (’action’) sosiaalisen elämän jäsentäjänä: esim. sitä, miten
lääkäri merkitsee oman toimintonsa tiedonannoksi eikä neuvoksi, tai miten
haastateltava ottaa huomioon kysymysvuoroon rakennetut positiot.
Keskeistä on myös osanottajien yhteinen orientoituminen esim. siirtymän
konstruoimiseksi
raamattuillan
toimintavaiheesta
toiseen
tai
(vuorottelujäsennyksen rikkomuksia hyväksi käyttäen) oppitunnin
vaiheesta toiseen. Osassa artikkeleita nousee tärkeämmäksi sosiaalisen
toiminnan kuten opettajan pedagogisen toiminnan piirteiden kuvaus.
Osassa taas fokusoidutaan enemmän kieleen ja sen rooliin vuorovaikutuksessa, kuten asennoitumisen jäsentäminen eri kielen keinoin tai puheen
sujuvuuden syntyminen esim. rytmin avulla yhteistyönä vuorovaikutuksessa.
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Teemakokonaisuuden ’Teksti ja diskurssi’ artikkelit käsittelevät muun
muassa kääntämisen problematiikkaan liittyviä kysymyksiä kuten kääntäjän ja asiakkaan välinen merkitysneuvottelu sekä käännöksiin ja käännöskieleen liittyvät asenteet ja mielikuvat. Kriittisen diskurssianalyysin
työkaluin analysoidaan myös lastenkirjoissa kuvattua siivoamisdiskurssia
kielen käyttönä, joka rakentuu ja rakentaa yhteiskunnan uskomus-, tieto- ja
sosiaalisen vuorovaikutuksen käytäntöjä. Useat tämän teemaosion
artikkelit pohtivat tavalla tai toisella viestinnän ymmärrettävyyden
parantamista yhteisöllisestä näkökulmasta. Esimerkiksi teksti- ja
haastatteluaineiston pohjalta tarkastellaan niitä tiivistämisen keinoja,
joiden avulla ammatillinen yhteisöllisyys rakentuu laeissa ja
pääkirjoituksissa. Koska tiivistäminen perustuu ammattialan yhteisöllisesti
jaettuun tietoon, tiivistettyjen ilmausten merkitys aukeaa ilman selittämistä
yhteisön jäsenelle, mutta ei yhteisön ulkopuoliselle. Aihetta sivutaan myös
lähettäjäkeskeiseen ja vastaanottajakeskeiseen veroviranomaisviestintään
ja toisaalta käytettävyys- ja luettavuustutkimuksen suunnittelu- ja arviointikäytänteisiin pureutuvissa artikkeleissa. Arjen vuorovaikutuksen ilmiötä
kuten ilkeilyä ja kiusaamista tarkastellaan teemaosiossa diskurssianalyysin
ja hallidaylaisten metafunktioiden kautta. Havaintoaineiston ja
kirjallisuuden avulla puolestaan tutkitaan julkisten kulkuneuvojen
matkustajien puhetta. Artikkeleissa tulevat esiin myös eri ammattialojen
viestinnän
piirteet
kuten
oikeusja
sopimuskäytäntöjen
kommunikatiivinen tyyli sekä kauppatieteellisten julkaisujen tiivistelmien
leksikogrammaattiset piirteet, retorinen rakenne ja interpersonaalinen
aspekti.
Neljänteen teemakokonaisuuteen ’Opetus ja oppiminen’ liittyvät aiheet
ovat kautta aikojen olleet soveltavan kielitieteen ytimessä. Myös tämän
kirjan kirjoittajat ovat tarttuneet kielen oppimiseen liittyviin teemoihin.
Osiossa tartutaan opetuksen kehittämiseen liittyviin haasteisiin pohtien
mm. miten diskurssianalyysin näkökulmaa kielestä sosiaalisen
todellisuuden tuottajana voitaisiin tuoda koulujen opetukseen. Huomiota
saavat myös eurooppalaisen viitekehyksen ja opetussuunnitelman välinen
suhde. Myös uusiin medioihin liittyvät kysymykset ovat edustettuina.
Luvussa arvioidaan kielen oppimisen arkirutiineja tukevaa monimuotoista
ja -mediaista opetusta sekä elektronista oppimateriaalia. Soveltavan
kielentutkimuksen perinteitä edustaa suomalaisten opiskelijoiden
ääntämisvaikeuksia kosketteleva tutkimus.
Symposiumin monipuolisesta annista kiitämme lämpimästi
esitelmöitsijöitä ja muita osallistujia, tämän vuosikirjan artikkelien kirjoittajia, referee-asiantuntijoita sekä kaikkia järjestelytyössä mukana
olleita. Lämpimät kiitokset myös Leila Soikkoselle avusta oikoluvussa.
Oulussa lokakuussa 2005
Leena Kuure

Elise Kärkkäinen
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Maarit Saarenkunnas

