Esipuhe
Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen AFinLA ry:n vuotuinen syyssymposium pidettiin Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella 11.–
12.11.2011. Symposiumin järjestivät filosofisen tiedekunnan humanistisen
osaston kieliaineet ja kielikeskus. Teemana oli Monikielinen arki.
Symposiumin kutsupuhujina olivat Robert Phillipson (Copenhagen
Business School, Tanska), Miriam Shlesinger (Bar-Ilan University, Israel) ja Sari
Pietikäinen (Jyväskylän yliopisto), joiden esitelmät käsittelivät monikielisyyttä eri näkökulmista. Phillipson esitti kriittisen puheenvuoron korkeakoulujen kielipolitiikasta ja englannin kielen ylivallasta. Shlesinger puhui asioimistulkkauksesta, ja sivusi maahanmuuttajien ja kielivähemmistöjen asemaa,
ihmisoikeuskysymyksiä ja tulkkauksen etiikkaa. Pietikäisen esitelmä käsitteli
monikielisyyttä saamelaisyhteisöjen arjessa diskurssintutkimuksen näkökulmasta.
Symposium kokosi Joensuuhun yli 120 osallistujaa Suomen eri yliopistoista ja ulkomailta. Symposiumin lähes 80 esitelmää käsittelivät kielten ja
kulttuurien kohtaamista mm. työelämässä, koulutuksessa sekä arjessa ja
avasivat uusia näkökulmia monikielisyyden kohtaamiseen Suomessa.
Symposiumin esitelmien pohjalta laadittiin kaksi julkaisua, painettu
AFinLAn vuosikirja 2012 nro 70 ja verkkojulkaisu AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia 4 (2012). Painettuun vuosikirjaan on valittu julkaistavaksi
kuusi artikkelia, jotka liittyvät läheisesti tämänkertaisen symposiumin teemaan, monikieliseen arkeen. Verkkojulkaisu AFinLA-e sisältää puolestaan
viisi artikkelia, jotka käsittelevät muita kielentutkimuksen teemoja. Julkaisu
löytyy osoitteesta http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla.
Tämän vuosikirjan artikkelit lähestyvät monikielisyyden mukanaan tuomia kysymyksiä kielen oppimisen tutkimuksen, käännöstieteen, kielisosiologian ja kielitaidon arvioinnin tutkimuksen näkökulmista. Anne Huhtala
käsittelee artikkelissaan ruotsia pääaineenaan opiskelevien suomenkielisten yliopisto-opiskelijoiden kielellisen identiteetin rakentumista sosiaalisen
oppimisen näkökulmasta ja kielenkäytön ympäristöjä, joissa opiskelijat käyttävät ruotsia. Päivi Pasasen artikkeli valottaa tulkin työtä toisen maailmansodan aikaisilla suomalaisilla sotavankileireillä ja pyrkii selvittämään arkistoaineistojen avulla, ketkä toimivat kääntäjinä ja tulkkeina sota-ajan Suomessa.
Nina Pilke ja Gun-Viol Vik-Tuovinen käsittelevät artikkelissaan luottamushenkilöorganisaatioiden kokousten kielellisiä käytänteitä Suomen kaksikielisissä

kunnissa ja luottamushenkilöiden kielenvaihtoa kaksikielisissä kokouskonteksteissa. Mirja Tarnasen ja Eija Aallon artikkeli kartoittaa heikon kirjoitustaidon omaavien suomi toisena kielenä -oppilaiden kirjoittamisen taitoa
ja kirjoittamisen käytänteitä. Riikka Ullakonoja, Lea Nieminen, Eeva-Leena
Haapakangas, Ari Huhta ja J. Charles Alderson käsittelevät artikkelissaan
kaksikielisten (venäjä–suomi) oppilaiden kirjoittamistaitoja sekä kotikielellään että toisella kielellä yleiseurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikon mukaan ja kartoittavat oppilaiden kirjoittajaprofiileja taustatietojen valossa. Kullakin artikkelilla on ollut kaksi riippumatonta arvioijaa. Artikkelit on
järjestetty aakkosjärjestykseen kirjoittajan nimen mukaan.
Kiitämme kaikkia kirjoittajia ja käsikirjoitusten arvioijia. Sinikka Lampista (SOLKI) kiitämme julkaisun taitosta. Kiitämme myös Tieteellisten seurain
valtuuskuntaa, Itä-Suomen yliopistoa ja Joensuun kaupunkia symposiumin
taloudellisesta tukemisesta.
Antoisia lukuhetkiä!
Joensuussa kesäkuussa 2012
Lea Meriläinen, Leena Kolehmainen ja Tommi Nieminen

Preface
The annual Autumn Symposium of the Finnish Association of Applied
Linguistics (AFinLA) was held at the University of Eastern Finland in Joensuu
on 11–12 November 2011. The symposium was organized by the School
of Humanities and the Language Centre, University of Eastern Finland. The
theme of the symposium was Multilingualism in Everyday Contexts.
The invited speakers of the symposium were Professor emeritus Robert
Phillipson (Copenhagen Business School, Denmark), Dr. Miriam Shlesinger
(Bar-Ilan University, Israel) and Professor Sari Pietikäinen (University of
Jyväskylä). Their presentations explored multilingualism from different
perspectives. Phillipson critically examined the language policies of
universities and the increase of English-medium higher education. Shlesinger
discussed community interpreting, thereby addressing issues such as the
status of immigrants and linguistic minorities in society, human rights and
the ethics of interpreting. Pietikäinen focused on multilingualism in Sámispeaking communities from a discourse analytic perspective.
The symposium brought together over 120 participants from Finnish
universities and abroad. The symposium programme included almost 80
presentations which dealt with issues relating to multilingualism in working
life, education and everyday contexts, as well as other applied linguistic
topics.
Selected papers from the symposium are published in two publications,
the AFinLA Yearbook 2012 volume 70 and the online publication AFinLA-e:
Soveltavan kielitieteen tutkimuksia [Studies in Applied Linguistics] 4 (2012).
The AFinLA Yearbook contains six articles that closely relate to the theme of
the symposium, multilingualism in everyday contexts. The online publication
AFinLA-e includes five articles that deal with other applied linguistic topics.
The online publication may be accessed at http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla.
The articles published in this AFinLA Yearbook 2012 approach questions
relating to multilingualism from the perspectives of second language
acquisition research, translation studies, language sociology and language
testing and assessment research. Anne Huhtala examines Finnish-speaking
university students of Swedish from the perspectives of social learning and
second language identity construction, focusing on the contexts of second
language use. Päivi Pasanen’s article sheds light on the military translation
cultures and the work of interpreters at prisoner-of-war camps in Finland

during the Second World War. Nina Pilke and Gun-Viol Vik-Tuovinen examine
linguistic practices in formal bilingual meetings in bilingual regions of
Finland. Mirja Tarnanen and Eija Aalto analyze the writing skills and the literary
practices of weak Finnish as a second language learners. Riikka Ullakonoja,
Lea Nieminen, Eeva-Leena Haapakangas, Ari Huhta and J. Charles Alderson
investigate the writing performances of Russian–Finnish bilingual pupils as
evaluated on the Common European Framework of Reference scales.
Each article has been evaluated by two anonymous reviewers. We are
grateful to the reviewers and to the writes themselves. We also wish to thank
Sinikka Lampinen from SOLKI, who is responsible for the typesetting and
layout of this publication. We also wish to acknowledge the Federation of
Finnish Learned Societies, the University of Eastern Finland and the City of
Joensuu for their financial support for the symposium.
We hope these publications will be interesting and rewarding to read.
Joensuu, June 2012
Lea Meriläinen, Leena Kolehmainen and Tommi Nieminen

