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ESIPUHE

T ämän vuoden r.'uo sikir j an teemana on Puhevies tintätieteen innovaa-

tiot. Vuosikirjan refereemenettellrn läpiká1,nss1 Lotta l(okkosen sekä

Sini Rainivaaran ja Sanna I(arhusen arukl<elit ovat esimerkkejä innovaa-

tioista, Ilmiöt, ioita kirjoituksissa esitellään, eli koulujen ia Ð'öpaikkoien
olosuhteet sekä maahanmuuttajien sopeutuminen ovat nyk¡'päivänä

varsin usein olleet erilaisten tutkimusten kohteina. Ilmiöt sinänsä ovat

paljon tutkittuia kohteita, mutta puheviestintätiede tuo tarkasteluun

uuden näkökulman, ioka on viestintäprosessin ja vuorovaikutussuh-

teen näkökulma.

Sini Rainivaann ja Sanna I(arhusen artikkelissa Nci,küþthnia kouhn

ja lröpaikan kiusøanissahteisiin todetaan, että kiusaaminen on juridises-

ti sanktioitu niìn työturvallisuuslaissa kuin koulujen velvollisuudessa

tehdä turvallisuussuunnitelma. Se, mitä ei ole sanktioitu, on kiusaami-

sen huomaamaaTta tai høuaitsemalta jøttàtninen.Inflovaatjona kirf oittajien

mukaan olisikin ennaltaehkäis)¡ sekä koulu- että ryöpaikkakiusaamises-
sa. I(onfliktien hallinta ja palautteen antaminen tekoina sekä nühin liit-
tyvä r''uorovaikutusosaaminen j a s en sys temaattinen kehittäminen ovat

puheviestintätieteen haasteita.

Vuorovaikutuksen näkökulmaa sopeutumisprosessün esittelee

Lotta l{okkonen artikkeLissaan MaøbørruauttQien uuorouaikutussuhteet.

Vuorouaikutaksen nrikökahna sopeutamitprosexiin Hän toteââ, ettã ajal-

lisesti r,'uorovaikutuksen näkökulman perusajarukset eivät ole uusia,

mutta tutkimukset, joìssa vuorovaikutuksen näkökulmaa sovellettaisün
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maahanmuuttajien sopeutumisen tarkasteluun, ovat vielä kovin harvi-

naisia. Artikkelissa sopeutuminen nähdään ontologiselta luonteeltaan

vuorovaikutusproses sina, ja t;assä näkökuima eroaa muis ta artikkelis sa

esiteltävistä näkökulmista selkeimmin. Vuorovaikutussuhteet nähdään

sopeutumisessa ja sopeutumisprosessin näkökulmasta tärkeiná. 1a pe-

rusteltuna. Innovaationa voisi tässä olla juuri vuorovaikutuksen näkö-

kulma itsessään; puheviestinnän tutkimus ja teoreettiset huomiot voivat

avata uuden näkökulman monikulttuurisen yhteiskunnan haasteisiin.

Innovaatio oli koko puheviestintätiede aikoinaan Suomessa,

Yhdl,sv2lls¡ssa sillä ol-i jo yliopistoperinteitä. I{uten professod Aino
Sallinen edellisessä vuosikirjassa (PROLOGI 2005, 7) kirjoitti, puhea-

lan koulutuksessa tehtiin merkittäviä päätöksiä 1980- ja 1990-lur.'uil1a.

Puheviestinnän koulutus muutettün myös Suomessa yliopistotasoi-

seksi, fa Jryäskylän ;'Liopistoon pefustettün ensimt4äinen professuuri,

johon FT Aino Sallinen vuonna 1989 nimitettün, Hänen váitöskirjansa

oli myós ensimmäinen puheviestinnän väitöskirja r,rronna 1986.

Myöhemmin väitöskirioja on tullut tasaiseen tahtün, ja kaikki nüstä

ovat olleet aikansa innovaatioita, uudennoksia nün puheviestintätietees-

sä kuin poikkitieteellisesti. I{aikissa tutkimuksissa ollaan puheviestin-

tätieteen 1'timessä, vuorovaikutuksen käsitteellistämisessä viestinnän

kä sittein nän puheen a ja tekoina kuin s ano mi na 1a merl<ttyksinäkin.

PROLOGL Puheviestinnän r,.uosikirja on tieteellisenä aikakauskirja-

na hlvin nuori. Nyt ilmestynyt on järjestyksessään toinen vuosikirja.

Vuosikirjan toimituskunnan aloittaessa toimintaansa sovittün Prologos

r)¡:n kanssa kahdesta asiasta: I'uosikirjan tavoitteista ja sità, että \'uo-
sikirjan toimituksellisia periaatteita kehitetään yhtä aikaa toiminnan

edetessä. Nän on myös tapahtunut. Prologos ry:n johtokunta on hy-

väksynyt vuonna,2006 I'uosikirjan toimitukselliset periaatteet, joiden

mukaan vuosikirjassa voidaan julkaista referoitujen artikkeleiden ohella

puheem'uoroja, esimerkiksi virkaanastujaisesitelmiä, lektioita ja muita

puheviestintätiedettâ koskevia katsauksia.

-H
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Edellisen mukaisesti tässä vuosikirjassa on puheviestinnän pro-

fessori Pekka Isotaluksen virkaanastujaisesitelmä Puheuiestintci tietonø,

jonka hän pitt 7 .4.2006 Tampereen 1'Liopistossa. I(yseinen professuuri

on itsessään esimerkki tavoitteellisesta innovaatiosta, uudennoksesta,

foka luotün erilaisin virkajärjestel)'in puheopin laitokselle Tampereen

yliopistoon. Professuurin haluttün vahvistavan puheviestinnän pai-

nopistealuetta puheoppi-oppiaineen toisen painopistealueen, voko-

logian ja puheteknükan rinnalla, I(yseistä toimituksellista pedaatetta

havainnollistavât myös Leena Mikkolan lectio praecursoria, jonka hän

piti väitöskiriansa Tuen merkiflkset þotilaan ja hoitEøn uuorouøikutuksessa

tarkastustilaisuudessa 1.6.1,2.2006 Jlwäsk}'län 1'lìopistossa, sekä Merja

Almonkarin puheenr'rroro Paheuiestinncin asiantunlijøra moniattnnlil/isusa

thnis\tössà,jossa tarkastellaan mielenkäntoisella tavalla pul-reviestintätie-

teen tarjoamia mahdollisuuksia moniammatilliseen ),hteisrJ,öhön.
Puheviestintätieteen 1'mmärr1's ja maailman jäsentäminen ovat tähän

saakka tarionneet välineitä kehittää ìhmisten rzilistä vuorovaikutusta 1'hä

tarkoituksenmukaisempaan suuntaan. Jos kuitenkin r,-uorovaikutus- ja

vies rintäs uhteiden tason ¡rm¡¡fi rcetään \ùØatzlavick, B eavin j a Jacksonin
(1967) mukaisesti olevan läsnä aina ihmisten kohdatessa ja ios aiatel-

laan, että havaittu käyttäytyminen on tulkinnan perusta, ovat m¡ös epä-

tarkoituksenmukaiset, kiusalliset, jopa ahdistavat suhteet mahdollisia.

Näitä suhteita muuttamaan ja kehittämään puheviestintätiede on lö1'tö-

jään tarjonnut. Suhteet ovat tutkimuksellisesti kiinnostavia jo itsessään,

an .rich.

Toimituksellisien periaatteiden mukaan sama toimituskunta py¡ffi
toimimaan kaksi r,'uotta. Tätä kirjoitettaessa Prologos r1':n johtokunta

on jo val-innut uuden toimituskunnan, jonka julkaisema artikkelìp11'ntö

on tämän r.rrosikirjan lopussa.

PROLO GI. Puheviestinnän r.uo siki ri a 200 6 :n toimituskun ta haluaa

kättää kaikkia, jotka ovat myötävaikuttâneet tämän iulkaisun s1'nt¡'mi-

s een: kir j oitt ajia ja ref ereenä toimineita s ekä erityises u Anne Laajalahtea
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o sâllis tumisesta tekstien kieliasun tarkastamiseen, Erkki Âhvenniemeä

visuaalisesta suunnittelusta jaJuho l(ahilaista kirjan taitosta. Refereenä

toimineiden nimet julkaistaan PROLOGIssa kolmen vuoden válein.

PROLOGL Puheviestinnän vuosikirja on nyt vankasti olemassa.

IGhittyköön se edelleen uuden toimituskunnan voimin. Olemme teh-

tävän jättävànä toimituskuntanâ erittän ylpeitä ja onnellisia sütä, että

olemme saaneet aloittaa ia käynnistää PROLOGI. Puheviestinnän vuo-
sikirjan. Alkukäynnistystä ei voi tehdä kuin kerran.

Tampereella ja Jyväskylässä joulukuus sa 2006

Toimituskunta

Tuula-Riitta Välikoski, páàtoimittaja

Emma l(ostiainen, toimitussihteeri

Ella I(yllönen

Leena Mikkola


