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EDITORIAL 

Kielikeskusopetuksen seurantatutkimuksesta 

Viime päivinä ovat kielikeskusten opettajat ja hallintohenkilökunta 

saaneet lisäyksen jo ennestäänkin tuntuvaan työtaakkaansa: Korkeakoulujen 

kielikeskus on lähettänyt nipun kyselykaavakkeita täytettäväksi. Kyseessä 

on opetusministeriön tuella käynnistetty kielikeskusopetuksen seurantatut- 

kimus. Kielikeskusten antama opintoja ja ammattia varten painottunut, käy- 

tännön tavoitteisiin suuntautunut kielenopetushan on aivan uusi alue kielten- 

opetuksen kentässä. Siksi on tärkeätä saada kootuksi tietoa niistä konk- 

reettisista toimintaedellyrtyksistä, joita eri kielikeskuksilla on opetuksensa 

antamiseen, sekä siitä kuinka asetuksen määrittämät kielitaitovaatimukset 

saavutetaan. Tutkimuksen zulokset ovat tärkeitä kielikeskusjärjestelmän 

tulevaisuuden kannalta. 

Kielikeskusopetuksen seurantatutkimus on kaksivaiheinen. (&skettäin 

lähetetyt kyselylomakkeet ovat osa tutkimuksen ensimmäistä vaihetta, jonka 

tarkoituksena on kartoittaa kielikeskusten resursseja, organisointia ja 

prosesseja sekä näihin liittyviä ongelmia. Kyseessä on kaikki kielikeskukset 

kattava kokonaistutkimus, jota täydennetään kyselyn lisäksi tehtävällä haas- 

tattelulla. Tutkimuksen toinen vaihe käynnistetään kesällä 1981. Tällöin 

antaman opetuksen avulla. Ensimmäiset mittaukset tulevat kohdistumaan sisäi- 

sen tehokkuuden mittaamisen, jossa kartoitetaan erilaiset suoritteet ja suh- 

teutetaan ne resursseihin ja organisaatioon, arvioidaan prosesseja sekä mi- 

tataan kielitaidon eri komponenttien saavuttamisen tasoja. Tämän lisäksi 

tullaan tutkimaan koulutuksen ulkoista tehokkuutta, eli sitä kuinka hyvän 

kielitaidon opiskelijat saavuttavat opintoja ja ammattia ajatellen. 

Haluan kiittää kieli<eskusten henkilökuntaa avusta ja vaivannäöstä 

ja vakuuttaa, että asia on vaivannäön arvoinen. 

Liisa Korpimies
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RAPORTTEJA REPORTS 

Sauli Takala 
University of Illinois 

TESOL 81 KONGRESSIN ANTIA 

TESOL (Teaching of English to Speakers of Other Languages) piti vii- 

dennentoista konferenssinsa Detroitissa 3.-8. maaliskuuta. Osanottajia oli 

tuhansia ja ohjelmaa oli erittäin runsaasti. Kongressin laajuutta kuvas- 

tanee parhaiten se, että ohjelma kattoi 50 kirjan sivua ja esitelmien lyhyet 

tiivistelmät 300 sivua. Tapahtumapaikka oli Detroit Plaza hotelli Renaissance 

Centerissa Kanadan rajalla. Hotelli lienee maailman suurin: siellä saattoi 

eksyä helposti ja kiertää ympyrää tornista toiseen. Helikopterit lentelivät 

alhaalla hotellihuoneen ikkunasta ulos katsoessa. Tapahtumapaikka antoi 

alustavaa tuntumaa siitä, millaista olisi asua siirtokunnassa jollakin 

muulla planeetalla: kaikki mitä tarvitset on paikan päällä, ulos ei tarvitse 

astua kertaakaan. 

Kongressin teemana oli "Celebration of Language". Kahtena ensimmäisenä 

päivänä oli intensiivisiä kollokvioita ja workshoppeja, yhteensä 54. Tämän 

jälkeen oli kuusi yleisesitystä, ja niiden lisäksi 10-15 rinnakkaisohjelmaa 

6-8 kertaa päivässä. Oli vaikea valita lukuisten mielenkiintoisten ohjelmien 

joukosta kaikkien kiinnostavimmat. Lisäksi joihinkin tilaisuuksiin oli 

ilmoittauduttava aikaisessa vaiheessa, joten ne olivat poissa laskuista. 

Eniten aikaa käytin luokkaopetuksen tutkimuksen, kielenopetuksen affektiivis- 

ten piirteiden ja neurolingvistiikan parissa. 

Luokkakeskeisen tutkimuksen neljännessä kollokviossa Roger Bowers 

(British Council, Kairo) totesi, ettei luokassa tapahtuvan diskurssin tarvitse 

välttämättä olla joka suhteessa hyvin muodostetun. Tietty kieliopillisuus 

toki on tarpeen mutta oppilaiden oppimisen kannalta saattaa olla jopa parempi, 

että heidän tulee ponnistella ymmärtääkseensä, kuin että kaikki sanottava on 

huolellisesti järjestetty. 

Christine Salica (UCLA) selosti tutkimustaan, joka koski opettajan palau- 

tekäyttäytymistä kielioppituntien aikana. Hän observoi 5 tuntia, joissa ope- 

tettiin vasta-alkajia ja hieman pidemmälle ehtineitä. Salica käytti Chaud- 

ronin (1977) laatimaa korrektiivisen diskurssin mallia. Kaikista havaituista 

virheistä opettajat korjasivat n. 58 %. Yleisin virheiden käsittelytapa oli 

sellainen, että opettaja toisti oppilaan vastauksen muuttaen virheellisen 

kohdan oikeaksi ja painottaen tätä samalla. Tätä menettelyä käytettiin eri- 

tyisen runsaasti alkaja-asteella. Salican mielestä Chaudronin malli, joka 

perustuu Sinclairin ja Coulthardin systeemiin, toimi varsin hyvin. Sen 

puutteena on kuitenkin mm. se, että se ei ota huomioon muiden oppilaiden 

korjaamismahdollisuutta, se ei selvitä miten opettaja reagoi oikeisiin 
vastauksiin ja siinä ei kiinnitetä huomiota aikaperspektiiviin. On todettu, 
että virheellisten vastausten määrä vähenee, jos opettaja antaa oppilaille 

enemmän vastausaikaa. Keskustelussa todettiin, että myös menetelmä, jossa 

opettaja toistaa ja korjaa virheen ilman korostusta, saattaa olla arvokas 

pedagoginen menetelmä. Se muistuttaa ensikielen oppimisessa todettua pro- 

sessia, jossa vanhemmat eivät reagoi voimakkaasti kielellisiin virheisiin 

vaan sisällöllisiin asiavirheisiin. 

Carole Urzua selosti Teksasissa käynnistyvää laajaa projektia, jossa 

espanjaa puhuville lapsille. Tämä tapahtuu luonnontieteen välityksellä ja 

ryhmädynamiikka on tärkeä osa oppimista. Projektissa on tarkoitus hyödyntää 

myös David Huntin käsitystä siitä, että matalalla käsitetasolla olevat 
oppilaat tarvitsevat paljon pidemmälle strukturoidun opetusohjelman kuin 

korkealla käsitetasolla olevat oppilaat. 

Kollokviossa keskusteltiin pitkään etnografian merkityksestä luokka- 
prosessien tutkimiselle. Hymes on todennut, että käyttäytymistieteellistä 

tutkimusta on pitkään dominoinut kvantitatiivinen tutkimusote ja sen tilalle 

on vaikea löytää vaihtoehtoja. Etnografiaa ja antropologista otetta ei tule 

samaistaa usein epämääräisen observointitutkimuksen kanssa. Etnografinen 
tutkimus edellyttää, että tutkijalla on laaja näkemys kulttuurin olemuksesta 
ja kyky erottaa tapahtumien virrasta tyypillisiä piirteitä (= kyky abstrahoida). 

Hyvin suoritettu etnografinen tutkimus osoittaa, miten koulu ja opetus on 

osa laajempaa kokonaisuutta ja viime kädessä osa yhteiskuntaa ja kulttuuria. 

Etnografinen tutkimus on kuitenkin vaikeata: se edellyttää eksistentiaalista 
kohtaamista tutkittavan ilmiön kanssa ja lisäksi tietoteoreettista pohdis- 
kelua. Etnografia on altis kritiikille, koska se on olennaisesti avoin tut- 
kimusote, altis palautteelle ja korjauksille kesken tutkimuksen. Siksi 

eräät kollokvion osanottajat olivat taipuvaisia näkemään etnografian lähinnä 
hypoteeseja orientoivana ja luovana kuin hypoteeseja testaavana menetelmänä. 

Michael Long esitteli luokassa esiintyvää "foreigner-talk" -kieltä. Tut- 
kimuksen tulokset ilmestyvät piakkoin Language Learning -lehdessä. Long oli 

nauhoittanut 6 oppituntia ja 36 viiden minuutin mittaista keskustelua, jossa 

englantia äidinkielenään puhuva keskusteli vierasmaalaisen kanssa. Sekä 
luokkahuonekieltä että vierasmaalaispuhetta luonnehti voimakas keskittyminen 
nykyhetkeen ja vallitsevaan tilanteeseen (tässä ja nyt, muistuttaen äitien



runsas kyseleminen, kun taas luokassa esiintyi eniten väitelauseita. Suurin 

osa opettajien kysymyksistä oli ns. display-kysymyksiä (kysyttiin sanan 

merkitystä jne), joissa itse asiassa varmistetaan onko oppilas omaksunut 

opetettavan kieliaineksen. Sen sijaan "todellisia", informaation hankkimiseen 

tähtääviä kysymyksiä esiintyi opettajan puheessa suhteellisen vähän. Long 

totesi myös, että opettajan puheessa ei esiintynyt kovinkaan hyvin Krashenin 

luonnollista kieliopillisten morfeemien järjestystä. Stephen J. Gaies kiin- 

nitti kommenttipuheenvuorossaan huomiota kysymysten ja display-kysymysten 

runsauteen vieraskielisessä kommunikaatiossa. Hänen mielestään mittausmene- 

telmä on saattanut vääristää tuloksia keskustelujen osalta. Kyseessä on ollut 

varsin keinotekoinen tilanne (keskustele 5 minuutin ajan mistä tahansa), joka 

muistuttaa cocktailkutsuja. Syntyperäinen henkilö yrittää ylläpitää keskustelua 

kysymysten avulla. Luokka on myös varsin "keinotekoinen" tilanne, riittävä 

sinänsä interaktiolle. Tällöin ajaudutaan helposti faattisen viestinnän tilan- 

teeseen (display-kysymykset), kuten muissakin luoduissa tilanteissa (cocktaii- 

kutsut). Gaiesin mukaan tulisikin kiinnittää huomiota aidon, sosiaalisesti 

motivoidun ja tarkoituksellisen tilanteen ja tehdyn, pakotetun tilanteen 

välillä. 

Richard Allwright (Lancaster University) esitteli mallia, jossa oppiminen 

nähdään oppimisen hallintana (management of learning). Sekä opettaja että 

oppilaat ovat mukana oppimisen ohjannassa. Opettaja yrittää ohjata oppilaiden 

oppimista ja myös omaa oppimistaan. Oppilaat pyrkivät ohjaamaan omaa oppimis- 

taan ja mahdollisesti opettajan oppimista (mikäli luokkailmasto sen sallii). 

Opettamisessa ja oppimisessa on kyse paljolti neuvottelusta (negotiation), 

jossa yritetään päästä yhteiseen käsitykseen tavoitteista ja menetelmistä 

vaikeuksien voittamiseksi. Tuloksena on yhteinen "neuvoteltu opetussuunni- 

telma", joka saattaa poiketa tuntuvasti virallisesta opatussuunnitelmasta. 

Oppimisessa ohjantaa tarvitaan ärsykkeiden (inputin) esittämisvaiheessa ja 

tavoitteena on niiden optimaalinen prosessointi. Tätä (so. varsinaista oppi- 

mista) ei voida välittömästi havainnoida. Siksi ohjanta tulee seuraavan kerran 

mukaan kuvaan raaktiovaiheessa, jolloin huolehditaan palautteesta. Ohjantaa 

ei kuitenkaan esiinny sanan varsinaisessa mielessä vaan kieltä käytetään luonte- 

vissa yhteyksissä. 

Allwrightin mukaan tarvitaan ensin käsitteellistä tutkimusta ennen metodo- 

logista tutkimusta. Kuvaileva tutkimus ön tärkeätä ja tutkimuskohteena voi 

olla normaali luokka. Kokeellisia olosuhteita ei ole tarpeen luoda. Opetus- 

vihjeitä ei tule odottaa liian aikaisin vaikka onkin kovin yleistä että alus- 
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tavat ideat omaavat suuren kiihdytysvoiman ja irtoavat tutkimuksen kentästä 

ja siirtyvät kiertoradalle käytännön opetuksen puolella. 

Vieraan kielen oppimiseen liittyvien affektiivisten tilojen tutkimusta 

käsittelevässä kollokviossa Alexander Guiora (ks. Language Learning) käsit- 

teli laajalti Sapir-Whorfin hypoteesia, joka on selvästi kohoamassa uudel- 

leen kiinnostuksen, erityisesti empiirisen vertailevan tutkimuksen, kohteeksi. 

Puhe korostaa omaa ainutlaatuista persoonallisuuttamme mutta se myös yhdis- 

tää meidät kieliyhteisöömme. Persoonallisuus ja kielen rakenne on kaksi- 

suuntainen prosessi. Vieras kieli on vaihtoehtoinen tapa ilmaista tapah- 

tumia. Tällä voi olla syvällisiä älyllisiä ja emotionaalisia vaikutuksia 

oppilaisiin. Se merkitsee epävarmuuden sietämistä ja erityisesti ääntä- 

misen osalta omasta kieliegosta ja identiteetistä luopumista. Guiora koros- 

ti vaihtoehtoisen ajattelutavan merkitystä länsimaisen tutkimuksen kehitty- 

miselle. Ilman vaihtoehtoisia hypoteeseja tiede ei voi kehittyä. Esitel- 

tyään empiirisiä tuloksia, jotka koskivat sukupuolisuustietoisuuden kehitty- 

mistä nuorilla lapsilla ja jossa suomen kieli oli yksi tutkimusryhmä, Guiora 

totesi, että kielellisillä rakenteilla voi todella olla väliaikaisia vaiku- 

tuksia kognitiiviseen rakenteeseen. Sapir-Whorfin hypoteesi on osittain 

oikeassa, mutta se on väärässä sikäli että vaikutukset oletettiin pysyviksi 

ja kaikkeen toimintaan vaikuttaviksi. Vaikutukset ovat kuitenkin riippu- 

vaisia mm. ikätasosta. Persoonallisuudella on suurempi vaikutus kielen 

oppimiseen kuin kielen rakenteella persoonallisuuteen. 

Mark Clarke esitteli kyberneettisen mallin vieraan kielen opetuksesta 

luokan puitteissa. Mallista käy ilmi, että opettajat ovat osa luokan toi- 

mintajärjestelmää, eivätkä sen manipulaattoreita. Opettaja on osa luokassa 

tapahtuvaa viestintää halusipa hän sitä tai ei. Luokassa vallitsevat normit 

on "neuvoteltava", niitä ei voi pelkästään asettaa ylhäältä oppilaiden nou- 

dettaviksi. Kybernetiikka antaa mahdollisuuden nähdä luokan interaktion 

kontrollin termostaatin mukaisesti: termostaatin tyyliin luokassa voidaan 

toimia tiettyjen säädettyjen rajojen puitteissa. Clarke esitteli äärimmäi- 

sinä, epätodellisina tapauksina täysin autoritaarisen ja täysin vapaan 

arkkityypin. Keskustelussa todettiin, että pyrittäessä liberaalisempaan 

luokkailmastoon voi epätoivottavana sivutuotteena olla epävarmuuden lisään- 

tyminen, kun oppilaat eivät tiedä mitä tulisi tehdä ja miten. Optimaali- 

opetustilanteen keskeiset parametrit, käyttävät hyväksi oppilaiden aloit- 

teita ja ohjaavat työskentelyä yhteisesti sovittujen periaatteiden mukai- 

sesti.



William Acton käsitteli Krashenin monitorimallia ja puhui leikillisesti 

myös Merrimac-Monitor mallista. Hänen keskeinen teesinsä oli, että monitori- 

malli tulisi laajentaa kattamaan myös tiedostamattoman monitoroinnin. Moni- 

torointiin vaikuttaa henkilön affektiivinen tila ja se voi siis myös olla 

tiedostamatonta. Tutkimuksessa on todettu, että monitorointistrategiat ovat 

opittavissa. Täten henkilö voi joissakin yhteyksissä kiinnittää huomiota 

vain ääntämisensä seuraamiseen, toisessa yhteyksissä kieliopin jne. Ylimoni- 

toroijan ongelmana on jännittyneisyyden vähentäminen, rentoutuminen viestin- 

nässä. Alimonitoroijan ongelmana puolestaan on huomion kiinnittäminen myös 

viestin muotoon. Actonin mielestä monitorointi ei ole niinkään persoonalli- 

suuskysymys kuin asennekysymys, ts. monitorointi voidaan oppia ja poisoppia. 

Hyvä kielenoppija pystyy liikkumaan nopeasti tietoisuuden tasolta toiselle 

(tietoinen- tiedostamaton monitorointi). Monitorimallista ei Actonin mukaan 

saisi tehdä uutta kikkaa, uutta rotanloukkua oppijoille. Todellinen edistys- 

askel otetaan vasta silloin kun luokassa ollaan kiinnostuneita oppimaan 

oppimisesta. 

Kommenttipuheenvuorossaan Stephen Krashen ei juurikaan käsitellyt moni- 

torimallia, paitsi että hän suositteli monitorointia kirjallisessa työsken- 

telyssä, mutta sen poiskytkentää suullisessa työskentelyssä. Krashen käsit- 

teli varsinaisesti ns. input-hypoteesiaan. Sen mukaanhan kieltä voidaan oppia 

(tai omaksua kuten hän asian ilmaisee) vain, mikäli henkilö saa ymmärrettä- 

vää inputia. Tämä on hieman vallitsevaa kielellistä tasoa (i) kehittyneempää 

kieltä (i + 1). Tämä ei ole mikään omaperäinen havainto, sillä esim. Vygotsky, 

Piaget ja muut kehityspsykologit ovat jo ajat sitten kiinnittäneet ko. seik- 

kaan huomiota, samoin mm. Carroll kouluoppimisen teoriassaan. Krashen katsoi, 

että vaikka kielenopetuksessa ei tarvita kieliopin suhteen porrastettua mate- 

riaalia. luokka voi olla ainut järkevä paikka, jossa varsinkin lapsuusiän ylit- 

täneet henkilöt voivat saada ymmärrettävää inputia. Krashen arveli, että on 

mahdollista, että kaikilla ihmisillä on sisäinen into oppia vieras kieli. 

Tämä tulee kuitenkin harvoin ilmi. Krashen mainitsi aivoissa tapahtuvan 

"melun", ts. ilmiön jonka mukaan vieras kieli muutaman tunnin käytön jälkeen 

alkaa pyöriä mielessä. Hän arveli, että kaksi tuntia peräkkäin saattaa olla 

tarpeen ennen kuin "melu" alkaa ilmetä, ts. opetusjaksojen tulisi olla vähin- 

tään kahden tunnin mittaisia. Esitelmää kuunnellessa tuli väistämättä mie- 

leen pilakuva, jossa pieni poika kertoo silmät säihkyen äidilleen: "Ma, I'm 

theorizing!" Monet kuulijat olivat selvästi innokkaita opetuslapsia mutta 

joukossa oli myös monia, jotka kysymyksillään osoittivat olevansa huolestu- 

neita Krashenin tekemistä, ainakin tällä kertaa varsin vähäisiin anekdoottei- 

hin perustuvista, spekulaatioista. Henkilökohtaisesti minulle jäi mieleen 
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kalvamaan epäily, että teoretisointi-intoa ei ole tasapainottamassa riittävä 

psykologinen ja kasvatusopillinen tieto. Tosiasiahan on, että meillä on 

runsaasti sekä tutkimukseen että käytännön kokemukseen perustuvaa tietoa 

oppimisesta ja kielenoppimisesta, kunhan sitä vain hyödynnettäisiin tehok- 

kaasti. 

Neurolingvistiikan kollokviossa esiintyjät varoittelivat yhteen ääneen 

liiallisista odotuksista ja liiallisista spekulaatioista. Neurolingvistiikka 

on uusi ja jännittävä alue. Se vetää puoleensa opportunisteja, jotka pyrki- 

misteja, jotka näkevät uusia ihmeellisiä mahdollisuuksia tulevaisuudessa; 

seikkailijoita, jotka haluavat tutkia aivojen toimintaa sinänsä ja ymmärtää 

sitä entistä paremmin. 

On esitetty hypoteesi, että toisen kielen oppimisessa aivopuoliskojen 

toiminta muistuttaa sitä läheisemmin ensimmäisen kielen prosesseja mitä 

aikaisemmin toinen kieli opitaan ensikielen jälkeen. Täten oletetaan, että 

varhaiskaksikielisillä vasen aivopuolisko näyttelee suurempaa osaa ja myö- 

häiskaksikielisillä vastaavasti oikean aivopuoliskon osuus on suurempi. 

Valtaosa tutkimuksista on tukenut hypoteesia. On lisäksi oletettu, että 

oikean aivopuoliskon toiminta on ilmeisempää kielenoppimisen alkuvaiheessa, 

kun kieltä ei vielä osata kovin hyvin. Tämän hypoteesin kohdalla tutkimus- 

tulokset menevät lähes täysin ristiin. Edelleen on oletettu, että oikea 

aivopuolisko toimisi suhteellisesti enemmän mikäli oppiminen on informaalista, 

ja vasen aivopuolisko mikäli oppiminen on formaalista (vrt. Krashen). 

Useimmat tutkimukset ovat tukeneet hypoteesia. Ongelmana on kuitenkin se, 

että formaalista vs. informaalista opetusta ja oppimista ei ole kunnolla 

määritelty. Ei ole myöskään itsestään selvää, että formaalinen opetus 

aikaansaa formaalista oppimista. (ks. Vaid & Genesee, Neuropsychological 

approaches to bilingualism: A critical review. Canadian Journal of 

Psychology, 1980, 34, 4). 

On spekuloitu, että oikealla aivopuoliskolla saattaa olla tietty rooli 

kielellisessä toiminnassa siten, että se laatisi alustavia hypoteeseja 

pintatason havaitsemisen perusteella (esim. pattern practice). Nämä isot 

yksiköt (chunks) voivat myöhemmässä vaiheessa tulla analysoiduksi pienem- 

piin osiin vasemman aivopuoliskon toimesta. Lisäksi oikea aivopuolisko 

saattaa toimia automatisoituneen kielellisen ja ei-kielellisen palautteen 

antajana kasvotusten tapahtuvassa viestinnässä (ah-ah, I see, yes ...). 

Tutkijat varoittivat kuitenkin tuijottamasta liikaa aivojen eri 

lohkoihin. Aivoja on syytä tarkastella kokonaisuutena, ei erillisistä
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osista koostuvana kokoelmana, joiden osilla olisi selvästi erilaiset funktiot. 

Suuri osa aivojen funktioiden tutkimuksista on sitäpaitsi tehty aivovaurio- 

tapausten yhteydessä. Lisäksi on lähes yksinomaan käytetty erottelua vasen - 

oikea unohtaen suunnat ylempi - alempi ja etinen - takainen. Aivopuoliskot 

ovat saman rahan eri puolia ja informaatio siirtyy lähes välittömästi puolelta 

toiselle. 

Kielenopetuksessa on siis syytä myös tämän uuden alueen kohdalla olla 

kriittinen ja välttää perusteettomia dikotomioita. Dikotomiat ovat harvoin 

todellisuuden mukaisia. Kieltenopettajien ei siksi kannata perustaa opetusta 

niinkään aivoihin kuin omien aivojen käyttöön. Iskulause "Remember the brain" 

ei siis tarkoita "Remember only the brain". Neuropsykologia ja -lingvistiikka 

ei voi korvata vaan pelkästään täydentää tietoamme kielenoppimisesta ja -ope- 

tuksesta. 

Matti Leiwo 

Jyväskylän yliopisto 

AFinLA:n ASIANTUNTIJASEMINAARI KIDINKIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN DIDAKTIIKASTA 

AFinLA järjesti vuosikokouksensa yhteydessä asiantuntijaseminaarin kieli- 

didaktiikan olemuksesta ja ongelmista Tampereella 10.4. Seminaarin avasi 

Viljo Kohonen ja ensimmäisen puheenvuoron käytti Auli kakulinen, joka kes- 

kittyi fennistiikan ja äidinkielenopetuksen suhteisiin. Ongelmina hän näki 

fennistiikan kapea-alaisuuden; erityisesti nykysuomen, tekstin ja tyylin sekä 

semantiikan tutkimuksen vähäisyyden, vaikka tilanne on hiljalleen parantumassa. 

Kani Sajavaana taas tarkasteli kielitieteen osuutta vieraiden kielten opetuk- 

sen onnistumiseen vaikuttavien tekijöiden joukossa sekä pohdiskeli mm. koodin 

tarkkuuden ja sujuvuuden ongelmia. Psykologian edustajien puheenvuorot käytti- 

vät Leena Laurinen ja Elisabet Service. Leena Laurinen esitteli lasten kie- 

lellistä päättelykykyä ja kysyi, eikö muodollista lauseenjäsennystä voitaisi 

korvata tällaisella semantiikkaan pohjaavalla jäsennyksellä, Elisabet Service 

esitteli mm. kokeen, jossa oli selvitetty lasten verbi- ja substantiivikäsit- 

teitä ja niiden ongelmallisuutta; molemmat toivat esille Auli Hakulisen kaipaa- 

man lasten metalingvististen käsitteiden tutkimuksen orgelmia. 
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Jonma Tommola tarkasteli puheen prosessointia ja siitä saadun tiedon 

soveltamista esim. luetun ymmärtämiskursseilla mm. seriaalisten prosessoin- 

titekniikoiden karsimiseksi. Teuvo Pippo rajasi kielididaktiikan aluetta 

mm. kasvatustieteisiin ja kielentutkimukseen ja Sirpa Kauppinen esitteli 

opettajaharjoitteiijoiden didaktiikkaseminaarissa saamia kiintoisia ja 

yllättäviä havaintoja eräistä äidinkielen opetuksen keskeisistä kysymyk- 

sistä kuten aineiden korjausmerkintöjen hyödystä, oppilaiden käsityksestä 

suullisesta esitystaidosta, ainekirjoituksen mielekkyydestä ja siitä, 

kenelle oppilaat aineensa osoittavat jne. /nna-Lilsa Mäenpään ja Raija 

Ruusuvuoren tavoin kaipasi hänkin uutta suhtautumista kirjallisuuden ope- 

tukseen. Anna-Liisa Mäenpää tarkasteli käytännön teorioiksi kutsumiensa 

didaktisten näkemysten ominaisuuksia, so. hyvien opettajien opetuksen perus- 

kysymyksiin kehittämien ratkaisujen yleisiä piirteitä. Raija Ruusuvuori 

taas esitti käytännön esimerkkejä kielitieteellisen tiedon, mm. kontras- 

toinnin, soveltamisesta äidinkielen opetukseen kielellisen analysointitai- 

don kehittämiseksi ja havainnollisti tiedon yhdistämistä taitoihin ja 

oppilaan itseluottamuksen kasvattamiseen sekä "minä osaan" kokemuksien 

luomista. Eero Laine kaipasi uutta otetta kielitieteellisen tiedon sovel- 

tamiseen ja myös hän tarkastelismm. kontrastoinnin hyödyllisyyttä käytän- 

nössä. 

Esitelmien jälkeen käydyssä keskustelussa palattiin mm. kielitieteelli- 

sen aineksen ja kirjallisuuden suhteisiin äidinkielen ja kielten opetuksessa, 

lasten metakielen kehityksen tutkimuksen tarpeellisuuteen sekä äidinkielen 

ja kielten integroinnin välttämättömyyteen. Edelleen kaivattiin lisää 

yhteistyötä äidinkielen ja kielten opettajien koulutuksessa sekä korostet- 

tiin yliopistojen tutkimuksen ja opetuksen sekä toisaalta kouluopetuksen 

läheistä yhteyttä: ilman systemaattista yhteydenpitoa yliopistotutkimus 

irtoaa todellisuudesta ja uudet ajatukset eivät kulkeudu opetukseen. 

Yksi seminaarin tehtävä oli suunnitella jatkotoimia, ja asiaan pala- 

taankin AFinLA:n syyssymposiumissa Turussa, jonne toivotaan kaikkia äidin- 

tai mielipiteitään ja keskustelemaan 1980-luvun äidinkielen ja kielten ope- 

tuksesta.
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TIEDOTUKSIA - INFORMATION 

AFinLAn UUTISIA 

AFinLAn uusi johtokunta 

AFinLAn vuosikokous pidettiin Tampereella 10.4.1981. Vuosikokouksessa 

valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi edelleen Kari Sajavaara (puh. 941- 

291620), sihteeriksi Anne Räsänen (puh. 941-254314) ja varasihteeriksi Tuula 

Hirvonen. Muut johtokunnan jäsenet tänä toimintavuonna ovat: 

Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet 

Viljo Kohonen (vpj.) (Tampere) Liisa Kurki-Suonio (Tampere) 
Pekka Hirvonen (vpj.) (Joensuu) Taina Pitkänen-Koli (Oulu) 
Ingegerd ilyström (rah.hoit.) (llelsinki) Seija Tiisala (Helsinki) 
Jorma Tommola (julk.toim.) (Turku) Raija Ruusuvuori (Turku) 
Anna Mauranen (AILAn kirj.vaiht.) Anna-Liisa Lepäsmaa (Helsinki) 

(Helsinki) 
Elli Toppola (Lahti) Pekka Boman (Pori) 
Matti Leiwo (Jyväskylä) Liisa Lautamatti (Jyväskylä) 
Heikki Paunonen (Tampere) 011i Välikangas (Helsinki) 

Yhdistyksen jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan (30 mk, opiskelijoilta 

15 mk). Tämän vuoden jäsenmaksun voi maksaa oheisella postisiirtokortilla 

tai suoraan AFinLAn tilille n:o 5156 23-4. Ilmoittakaa myös uudet osoit- 

teenne. Vuosikirjan 1981 saavat vain tänä vuonna jäsenmaksunsa maksaneet. 

AFinLAn symposium 1981 

Tämän vuoden syyssymposiumia suunnitellaan pidettäväksi Turussa 13.-14.11. 

Sen aiheena on kielenopetus 1980-luvulla ja tarkoituksena on jatkaa huhtikuussa 

pidetyssä äidinkielen ja vieraiden kielten didaktiikan asiantuntijaseminaaris- 

sa aloitettua keskustelua. Asiantuntijaseminaarista on raportoitu toisaalla 

tässä lehdessä 
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seuraavasti: 

torstaina 14.5. klo 8.00-10.00 (vieraista kielistä kotimai- 
siin, ruotsi-suomi) 

lauantaina 3.10. klo 11.30-13.30 (kotimaisista kielistä vierai- 
siin, suomi-ruotsi) 

Tutkinnot pidetään Helsingin yliopiston tiloissa (Porthania 1). 

Lisätietoja saa AFinLAn sihteeriltä sekä tutkintolautakunnan sihteeriltä 

Pirkko Iivanaiselta (ma 17.00-18.00, vastaanottohuone II; puhelimitse 

varmimmin ke 19.00-19.30 puh. 90-409520). 

XXXXXX
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KORKEAKOULUJEN KIELIKESKUKSEN TIEDOTUKSIA 

TESTAUSSEMINAARI 

Lappeenrannassa 26.-28.8.198] 

Korkeakoulujen kielikeskus järjestää yhdessä Lappeenrannan kesäyli- 

opiston kanssa kielitaidon mittaaamisen teoriaa ja käytäntöä käsittelevän 

seminaarin Lappeenrannassa 26.-28.8.   
Seminaari on tarkoitettu lähinnä kielikeskusten opettajille. Se on 

ensimmäinen vaihe testauskoulutuksessa, joka jatkuu lukuvuoden 1981-82 aikana. 

SEMINAARIN OHJELMA 

Keskiviikko 26.8.1981 

klo 9.15-11.00 Ola Berggren: Seminaarin avaus ja luento aiheesta: Kielten- 
opetuksen tavoitteet ja niiden saavuttamisen mittaaminen: 
Millainen on hyvä kielikoe ja mitä tietoa se voi meille antaa? 

klo 11.00-12.00 Lounas 

klo 12.15-16.00 Kielikokeiden suorittamista ja niiden kritisointia studiossa 
ja luokassa (kielittäin englanti/ruotsi) 

klo 16.15-17.00 Seminaari kielittäin aiheesta: 
Mikä on tämän hetken suurin kielikoetarve? Mitä pitäisi 
pystyä mittaamaan? 

Torstai 27.8.1981 

klo 9.15-11.00 Pekka Hirvonen: Luento aiheesta: 
Kielikokeen laatimisessa huomioitavia näkökohtia (kokeen 
tarkoitus, validiteetti, toimeenpano ja arvostelu sekä eri- 
laisia "laadintaniksejä") 

klo 11.00-12.00 Lounas 

klo 12.00-12.30 Ola Berggren: Ryhmätyöohjeet 

klo 12.30-18.00 Ohjattua kokeiden laatimista kielittäin 3-4 hengen työryh- 

missä 

klo 18.00-22.00 Kielikeskuksen tilat käytettävissä tarvittaessa puhtaaksi- 
kirjoittamiseen, äänityksiin yms. 

Perjantai 28.8.1981 

klo 9.15-12.00 Kokeiden laatimista, puhtaaksikirjoitusta ja monistusta sekä 

klo 12.00-13.00 Lounas 

klo 13.00-16.30 Tuotettujen kokeiden kokeilua sekä niiden kritisoimista 

yhteisseminaarissa



klo 16.30-17.00 Ola Berggren: Seminaarin päättäminen ja sen jatkotoimen- 
piteet 

Seminaarin johtaja: Ola Berggren 

Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu 

Englannin työryhmien ohjaaja: Pekka Hirvonen 

* Osallistumismaksu on 100 mk. 

seminaarin aikana. 

Hotelli 

Hotelli Karelia-Park 
Korpraalinkuja 1 
53810 Lappeenranta 81 
puh. talvella 953-10405 

1.6. alkaen 953-15620 

Patria 
Kauppakatu 2] 
53900 Lappeenranta 90 
puh. 953-11940 

Polar 
Helsingintie ] 
53810 Lappeenranta 81 
puh. 953-14940 

Viikinkihovi 
Valtakatu 41 
53100 LAPPEENRANTA 10 
puh. 953-14910 

Hospitz 
Valtakatu 40 
63100 LAPPEENRANTA 10 
puh. 953-13430 

Joensuun korkeakoulu 

Ruotsin työryhmien ohjaaja: Anders Nygärd 

Abo Akademi 

1-hengen huone 

102 mk 
(sis. aamiaisen) 

92 mk 
(ei aamiaista) 

165 mk 

170 mk 

140 mk 

95 mk 
(+ 14 mk 
aamiainen) 

Osanottajat järjestävät itse majoituksensa 

2-hengen huone 

140 mk (sis. aamiaisen) + 40 mk 
lisävuode 

120 mk (ei aamiaista) + 30 mk 
lisävuode 

Retkeilymajoitus: 4 vuodetta huo- 
neessa, 32 mk/henk., ei aamiaista 

Jos 15 henkeä, majoitus 2-hengen 
huoneissa, 65 mk/henk., (sis. 
aamiaisen) 

210 mk 

205 mk 

200 mk 

160 mk 
(+ 14 mk aamiainen/henk.) 

Lisätietoja hotelleista antaa Elina Kääntee puh. 953-275 70/2204 ? 

Testauskoulutukseen voi ilmoittautua Liisa Korpimiehelle puh. 941-292 880. 

Ilmoittautuneille lähetetään tarkempia tietoja ohjelmasta toukokuussa. + 

Korkeakoulujen kielikeskukseen saapunutta kirjallisuutta 

Publications received by the Language Centre 

CCL/Current Contents Linguistik. Jahresinhaltsverzeichnisse linguistischer 
Fachzeitschriften 1979. Stadt- und Universitätsbibliothek 
Frankfurt am Main = 1980. 

CCL/Current Contents Linguistik. Inhaltsverzeichnisse linguistischer 
Fachzeitschriften. 1 Lief., 9. Jahrgang/Jan.-März. Stadt- 
und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main 1981, 

Hgedt, J. & R. Turner (eds): The World of LSP. The LSP Centre, Unesco Alsed 
LSP Network and Newsletter, The Copenhagen School of Economics 
1981. 

Eastwood, J., V. Kay, R. Mackin & P. Strevens: 1 Network. Students's Book & 
Workbook & Teacher's Book. OUP 1980. 

Entonen, T. & H.Ka Lyytinen: Avoimen yliopiston toimivuus kasvatustieteen 
opetuksessa. Osaraportti I. Jyväskylän yliopisto/Kasvatus- 
tieteen laitos, Julk. 85/1979. 

Helsingin yliopiston kielikeskuksen toimintakertomus vuodelta 1980. moniste, 
1981. 

Husso, M.-L., E. Korpinen & R. Korpinen: Kodin ja koulun yhteistyötutkimus I. 
Kasvatustieteen tutkimuslaitos. Selosteita ja tiedotteita 161/1980 

Koskinen, 1I.: Helsingin yliopistoon pyrkineet ja otetut vuonna 1980. Vertailu 
vuosiin 1976-79. Opintoasiaintoimiston julkaisusarja 4/1981 

Koskenniemi, H. & W. Nienstedt: Medicus Latinus. Johdatus lääketieteelliseen 
latinaan. Lääketieteellinen oppimateriaalikustantamo 1980. 

Nordic Linguistic Bulletin 3-4 (4) 1980. Publ. Nordic Association of Linguistics 

Papers in discourse and contrastive discourse analysis. Jyväskylä Contrastive 
Studies 5. Eds. K. Sajavaara & J. Lehtonen. Reports from the 
Department of English 6, University of Jyväskylä 1980 

Vihonen, S.: Luennot kielenhuollosta I. Suomen kielen ja viestinnän laitoksen 
julkaisuja 23, Jyväskylän yliopisto 1980 

Wiik, K.: Fonetiikan perusteet. WSOY 1981. 

Xenia Thorsiana. En vänskrift tillägnad Carl-Eric Thors pä hans 60-ärsdag den 
8 juni 1980. Meddelanden frän institutionen för nordiska spräk 
och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Serie B, 
Nr. 5, 1980. 
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ENGLISH SUMMARY 

Report 

Sauli Takala reports on the TESOL Conference held|in Detroit 3.-8. 

March 1981, the theme of which was "Celebration of Language". The first   
two days of the Conference consisted of intensive colloguiums and work- 

shops, 54 in all. After that there were six general sassions and from 10 

to 15 alternative programmes 6 - 8 times a day. Takala's main areas of 

interest were the research into class instruction, affoctive features in 

language teaching and neurolinguistics. 

The speakers in the colloguium of classroom-centered research dealt 

with, for example, discourse in the classroom (Roger Bowers), teachers' 

feedback behaviour during grammar lessons (Christine Salica) and a 

communicative method of teaching English to Spanish-speaking children 

(Carole Urzua). The significance of ethnography in studying classroom 

processes was also discussed: a thorough ethnographical study could show 

the role of school in the wider context of society and culture. [Michael 

Long discussed "foreigner-talk" in the classroom, characterized by the use 

of the present tense, and Richard Allwright presented a model in which 

learning is regarded as the management of learning. 

In the colloguium covering the affective features of language 

teaching, Alexander Guiora discussed the Sapir-Whorf hypothesis which is 

once again an object of increasing interest in liguistics. He concluded 

that personality is more significant for language learning than the 

structure of language is for personality. Mark Clarke presented a 

cybernetic model for foreign-language teaching in the classroom according 

to which teachers are participants in and not manipulators of classroom 

activities. William Acton discussed the monitor model and suggested that 

it should be expanded to cover also subconscious monitoring. Stephen 

Krashen -discussed his input hypothesis, according to which language can be 

acguired only by receiving intelligible input. 

The speakers of the neutrolinguistic colloguium discussed the role of 

the brain hemispheres in foreign-language learning but emphasized that 

too much attention should not be paid to their functions: the brain should 

be regarded as a whole. They warned the participants of rash speculations 

because neuroliguistics is still a young field of study. 

Matti Leiwo reports on the seminar for specialists in native and 

foreign language didactics held in Tampere on the 10 of March. Viljo Koho- 

nen opened the seminar and Auli Hakulinen gave a talk about the relationship 

of Fennistics and native language teaching. Leena Laurinen and Elisabet 

Service discussed children's language acguisition. Jorma Tommola dealt 

with speech processing and Teuvo Piippo considered didactics in relation to 

for example educational sciences and linguistics. Talks were also given by 

Sirpa Kauppinen, Anna-Liisa Mäenpää, Raija Ruusuvuori and Eero Laine. 

Discussions centered mainly around the topics of the talks; in addition 

closer co-operation in the training of foreign and native language teachers 

was hoped for. The need for better connections between academic research 

and practical teaching was also emphasized in the discussions. 

AFinLA ANNOUNCEMENTS 

The annual meeting of the Finnish Association of Applied Linguistics 

was held in Tampere on 10th April, 1981. 

At the meeting a new board was elected. Kari Sajavaara will continue 

as chairman, secretary is Anne Räsänen, and vice secretary Tuula Hirvonen. 

The membership fee for 1981 remains 30 FIM (15 for students) payable 

to the AFinLA postal giro no. 5156 23-4. 

AFinLA symposium 1981 

The AFinLA autumn symposium this year will be held in Tärku 13.-14. 

November. Its main theme will be language teaching in the 1980s and the 

discussion started in the seminar for specialists in native and foreign 

language didactics in April will be continued. There is a report on this 

seminar elsewhere in the paper. 

The Language Centre Announcements 

The Language Centre for Finnish Universities will arrange together 

with Lappeenranta Summer University a seminar on language testing in Lap- 

peenranta on August 26-28. 

The seminar is meant primarily for the teachers of the language
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centres, and is the first phase in the training of testing which is to 

be continued during the term 1981-82. The seminar fee is 100 FIM. For 
further information contact Liisa Korpimies, tel 941- 292 880.
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