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EDTTUETIAE 

Kielikeskuksen opettaja - kutsumusammatti? 

Viime aikoina cn alkanut yhä selvemmin vaikuttaa siltä, että perintei- 

set kutsumusammatit ovat saaneet joukkoonsa uuden ryhmän: kielikeskuksen 

opettajat. 

Kielikeskuksen opettajan työllä on useita kutsumusammatin piirteitä. 

Työ on vaativaa. Kielikeskuksen opettajan täytyy olla perehtynyt kielen- 

opetukseen ja pystye opettamaan oppilaansa selviämään jokapäiväisissä kes- 

kustelutilanteissa, kokouksissa ja konferensseissa, sekä lukemaan oman alan- 

sa tieteellistä tekstiä, ymmärtämään vieraskielistä luentoa tai esitelmää 

ja tekemään niistä muistiinpanoja. Opettajan täytyy olla tehokas, sillä 

kielikurssille varattu aika on lyhyt. Hänen tulee olla innostava, sillä 

matematiikan, historian, kasvatustieteen jne opiskelijat eivät ehkä aina 

ymmärrä kielitaidon merkitystä. Ja hänen pitää olla valmis laatimaan itse 

käyttämänsä oppimateriaali - tekstit, harjoitukset, nauhat - sillä niitä ei 

useinkaan ole valmi*na. Lisäksi kielikeskuksen opettaja seuraa alansa 

metodien ja materiaalien kehitystä, sillä ala kehittyy jatkuvasti ja nope- 

asti. 

Valitettavasti kielikeskuksen opettajan työssä on kutsumusammatin mui- 

takin ominaispiirteitä: työn arvoa ei näytetä tunnustettavan. Vaikka kieli- 

keskusopetuksessa on kysymyksessä kaikkien maamme akateemisten nuorten 

saama peruskielitaiso ja motivaatio myöhempään kielenopiskeluun, suurin osa 

opetuksesta joudutaan hoitamaan vain tuntiopettajien voimin. Lehtoraatteja 

on vain näytteeksi - eikä edes kielikeskuslehtorin pätevyysvaatimuksia ole 

missään määritelty. Voisi olettaa, että kun kyseessä on niinkin vastuulli- 

nen työ kiin kaikille korkeakouluopiskelijoille opetettava kielitaito, olisi 

kielikeskuslehtorin ammatti vastaavasti tunnustettu ja tavoiteltu. Kuinka 

voi esimerkiksi kieltenopiskelijoita ohjata tähän työhön, kun ei tiedetä 

mitkä ovat pätevyysvaatimukset? 

On pekko todeta, että kielikeskusopettajan työ on kutsumustyötä. Kuinka 

muuten on mahdollista, että opettajat jaksavat tuntea työnsä mielekkääksi 

ja olla k*'innostuneita opetuksensa kehittämisestä sekä käytännön että teorian 

kannalta? Tästä kiinnoszuksesta kertoo numeron ensimmäinen artikkeli. Toi- 

nen artikkeli sen sijaan käsittelee asian toista puolta, kielikeskusten 

virkatilanteen selkeytymättömyyttä. 

Liisa Korpimies



RAPORTTEJA — REPORTS 

Gordon Roberts 

University of Vaasa 

PREPARING ACTIVITIES TO STIMULATE COMMUNICATION IN THE CLASSROOM 

The following will be a highly personal account of how the author 

prepares materia] for activities in the spoken skills classroom with ESP 

students. It is important to realise that we are not here dealing with 

how it should be done, but with how one person does it. Many theoretical 

guestions will remain unasked and, of course, unanswered, except by 

implication. Egually many assumptions will be made. No apology is offered. 

This article is to show as far as is possible without an actual classroom 

demonstration how I prepare material. Some will read with unimpressed in- 

difference, others will react negatively, some may even react positively. 

As language teachers, we should all be interested in reactions to our 

material and its preparation. It would be wonderful if people would react 

by saying 'I do it like this ...' or 'One idea which I had which worked 

well was ...'. Preferably, this should not take place in the pages of 

this newsletter, but at an informal gathering where we can all exchange 

feelings, experience, views and ideas. Enough has been said about how 

it should be done, perhaps now we can begin to do it. 

General aims 

The starting point to preparing the activity is to establish aims. 

Specific linguistic aims will only be established when the demands of the 

activity itself are clear, so to begin with we have general] ones which might 

be listed as follows: 

to encourage the student to relax with English 

to encourage the students to communicate in English 

to find a task or activity which is absorbing and interesting, so that 
the activity is the end, English communication the means to that end 

to keep the amount of teacher talk to an absolute minimum



In the materia] development process, there are a number of keywords which 

recur: SITUATION; INPUT; FUNCTION; OUTPUT; INFORMATION EXCHANGE; DEBRIEFING 

1. Situation. The first task is to find a background situation for the 

lesson which is of interest and relevance to the area of study of the 

students. A very common source used is the mass media. When reading a 

newspaper or magazine, listening to the radio or watching T.V., look out 

for items which deal with a conflict of needs, interests or opinions. These 

are the most easily usable because factions will already exist in the 

situation. Interests, needs and opinions of the factions are most naturally 

to be found in the organs of those factions, e.g. a particular situation 

reported on by, say, The Daily Telegraph and The New Statesman will provide 

a wealth of information for the situation. Examples of subjects which have 

been used are: 

1. Ford's experiences with setting up a new European plant for the production 

of front-wheel drive cars, making use of government aid offered by the un- 

employment stricken host governments (government bribes as The New Statesman 

put it). Meanwhile Ford were having it rough on the US market, with loan 

giving tight, speculation against them in Wall Street, and capital tied up 

in complying to new safety regulations. In other words, both government 

and Ford had difficulties and interests which could be mutually sorted out, 

though scope for differing views and outcomes to the situation were infinite. 

The activity for the students is to reach to a fitting outcome. 

2. 1.B.M. has just been the subject of close government scrutiny in both the 

US and Europe with regard to the antitrust laws. The company stood to pay 

high legal costs and suffer bad publicity with regard to some of its 

guestionable marketing technigues. However, the US government stood to 

loose income from tax, and have employment problems if they took a stand 

against the colossus. Meanwhile, European competitors were being swamped 

by 1.B.M., and having difficulties justifying government aid to hold their 

own, even on their domestic markets, and they were pressurising the European 

parliament to protect them. Of course, the parliament had its own principles 

and interests to protect as well. Here, again, a wealth of conflicts for 

the students to iron out as their goal in the activity. 

2. Input. Articles on the situation can then act as the basis for the 

text which introduces the students to the background situation of the 

activity. It is important for the materia] designer to realise that we 

cannot expect the student to work in a void. In order to get output, there 

must be input by the teacher in the form of information, stimulus, views 

and any other help that they may need. Often just a little input bears a 

lot of fruit in terms of communication activity. A neat little device with 

regard to the background is to give reports found, which represent differ- 

ent standpoints, to all of the students so that they can begin to grasp the 

situation and the implications involved in the activity to come (they also 

incidentally encounter many of the terms which they will activate in the 

course of the activity). 

3. Functions. By the time we have written or gathered the background 

texts to the activity, we have a pretty clear idea of the communicative 

functions that the student is going to have to be involved in. One might 

feel a need for a little further input, which in fact will form the more 

specific aims of the lesson. The two situations described in the examples 

above may ciearly reguire the students to perform certain of the following 

functions: 

gather information 
negotiate 
evade 
bargain 
compromise 
disagree politely 
etc. 

We predict the functions which they may be involved in, and then write an 

exercise or even simply a list which will provide them with idiomatic 

expressions to be utilized as the activity proceeds, and as they are per- 

forming their tasks. 

4. Information exchange. The term 'information' is used here in a very 

wide sense to include not just information, but also views, opinions, 

interests etc. Meaningful communication often involves an exchange of this 

kind, and when preparing the material, an effort is made to engineer a need 

- for communication in the activity so that we can guarantee a profitable 

language exercise as well as an interesting task. So what we,in other words, 

do now is write material which creates information gaps. This is the most 

demanding part of the act of developing activities of this kind, but it is 

also the most rewarding when one stands back and witnesses the effects on



the amount of communication going on within the context of the activity in 
the classroom. The information gaps are included in briefs which are given 
to the individual students. (I use the word 'brief' here, despite the 
danger of double-entendre, as a means of avoiding the often misunderstood and 
cursed term 'role'.) The maximum number of different briefs is about eight, 
minimum two. These briefs contain information relevant to the task which 
other students have not as yet been made aware of, they contain the views 
and demands which that particular person should support and work towards, 
and they contain any further instructions that might be necessary. These 
further instructions will be to the effect of telling the student to involve 
himself in information sharing activity which will be essential for all 
those involved if the activity is to be efficiently completed. 

5. Output. The material writing is now complete. The activity itself 
takes off. The form in which it takes off depends on the instructions that 
you give in the brief and in the classroom. Firstly, there might be 
separate faction meetings in which the fellow faction members get together 
to listen to each other's views and demands, and any hitherto unknown 
information. They may then, on the basis of this, revise their briefs, and 
perhaps reach a consensus about their approach to the matter. In the exam- 
ples above, this means that the representatives of Ford meet and work out 
their strategy to the situation they are in with regard to finance and the 
host government demands etc. The EEC parliament representatives may meet 
to clarify their attitude to the problems presented to them by 1.B.M. 
Opposite numbers from different factions may then be put together to ex- 
change information about views and demands. The need for compromise will 
soon become. apparent, as will the need for further consultation with 
colleagues. The output then continues with the information gathered from 
the opposite numbers being passed on to colleagues and the Factions jointly 
reassessing the situation before returning to work out a solution to the a 
problem; i.e. Ford agree with the government about the exact terms under 
which they will be allowed to set up a plant; the EEC negotiates a compro- 
mise and gives directives to 1.B.M. about future activities. A conclusion 
to the activity is reached, English having been the means to the end. 

6. De-briefing. While there has been a wealth of communication going on 
in the classroom, the teacher has been standing discretely making notes in 
red ink in a big black note book, or has been inconspicuously adjusting 

the record levels of video or sound eguipment! He should in fact be 

gathering information for assessing difficulties encountered in communica- 

tion during the session, and preparing for a discussion with the students 

as a group and individually about problems they had, and reactions to the 

activity. 

Conclusion 

Confused? Hopefully not totally. Let me assure you that IT WORKS, 

with all abilities, with all levels of motivation. Confusion, however, is 

only natural, and it draws attention to the need to demonstrate and talk 

about our work, not write about it. Let us try to meet to help each other, 

to share problems and ideas, to develop healthy, broad-minded criticism 

and become better teachers. 

Liisa Korpimies 

Korkeakoulujen kielikeskus 

KIELIKESKUSLEHTORIT JA KIELIKESKUKSEN JOHTAJAT - AKATEEMISEN MAAILMAN TULOKKAAT 

Tämä kirjoitus perustuu kielikeskusjärjestelmän seurantatutkimuksesta 

saatuihin tietoihin eri kielikeskusten opetuksen järjestelyistä. Seuranta- 

tutkimus tehtiin Korkeakoulujen kielikeskuksessa vuonna 1980. Kirjoituksen 

tarkoituksena on osoittaa kielikeskuksien antaman opetuksen laajuus ja opet- 

eroaa huomattavasti ainelaitoksen lehtorin toimenkuvasta. Kirjoituksessa 

sivutaan myös kielikeskusten suurinta ongelmaa, vakinaisen henkilökunnan 

vähyyttä. Esitettyjen huomioiden perusteella todetaan, että on välttämä- 

timukset erillään ainelaitoslehtorista ja perustuen siihen kokemukseen, 

mikä on tähän mennessä jo saatu. Myös kielikeskuksen johtajan virka ja sen 

virkaa ei ennestään ole korkeakouluissa.



1. Johtajat 

1.1. Johtajan tehtävien hoito 

Kielikeskuksissa ei vielä ole yhtään johtajan virkaa. Johtajan tehtä- 

vien hoito on järjestetty usealla tavalla. Johtajan tehtävistä vastaa (1) 

oman virkansa ohella viranhaltija joltain muulta yliopiston laitokselta, 

(2) johtajan tehtäviin määräajaksi (2-3 v) määrätty kielikeskuksen lehtori, 

jolla on tällöin opetusvelvollisuutta 2-4 t/vko, tai (3) kielikeskuslehtori 

oman lehtoraattinsa hoidon (opetusta 16 t/vko) ohella, (4) yliopiston joltain 

muulta laitokselta "lainassa" oleva lehtori, tai (5) kielikeskuksen neuvotte- 

lukunnan puheenjohtaja oman virkansa hoidon ohella. Tarkempi selvitys alla- 

olevassa taulukossa. 

Taulukko 1. Johtajan tehtävien hoito. 

HY kk TuY kk TaY kk JY kk OY kk JKK kk 

virka ei ei ei ei ei ei 

johtajana kieli- 
keskuslehtori x!) 2) x?) 

johtajana 4) 
joku muu x 6) x 

opetusvelvol- 7) 
lisuus - - 56 h/lv ? 56 h/lv = - 

1) Englannin kielen ap. lehtori määrätty johtajan tehtäviin. 

2) Ruotsin kielen ap. lehtori määrätty johtajan tehtäviin (virka tilapäi- 
sesti siirretty pohjoismaisen filologian laitokselta). 

3) Yksi kielikeskuksessa työskentelevistä lehtoreista nimitetään esimieheksi 
kolmeksi vuodeksi kerrallaan (tällä hetkellä englannin kielen yp. lehtori) 

%) Virka määritelty johtosäännössä, mutta sitä ei ole perustettu. Johtajan 
tehtäviä hoitaa 0.t.o. englantilaisen filologian professori. 

Johtajan tehtäviä hoitaa o.t.o. fonetiikan professori. 

Kielikeskuksen asioita hoitaa neuvottelukunta, jonka puheenjohtajalla on 
käytännössä kielikeskuksen johtajan tehtävät oman virkansa (tällä het- 
kellä englannin kielen professori) ohella. 

Ei määritelty tarkasti. 

(Taulukko 1 jatkuu seuraavalla sivulla.) 

KKK kk — AA st TKK kk TTKK kk LTKK kk 

virka ei ei ei ei ei 

johtajana kieli- 
keskuslehtori x8) 9) x10) «!) 

johtajana 
joku muu x!2) 

opetusvelvol- 13) 
lisuus 392h/1v = - Töh/vko = 16h/vko 112h/lv 

EN Johtajan tehtäviä hoitaa o.t.o. kielikeskuksen englannin kielen yp. 
lehtori. 

% Johtajan tehtäviä hoitza o.t.o. kielikeskuksen englannin kielen ap. 
lehtori. 

m Johtajan tehtäviä hoitaa o.t.o. kielikeskuksen englannin kielen ap. 
lehtori. 

11) Johtajaksi valitaan kolmivuotiskaudeksi joku kielikeskuksen viran tai 
toimen haltija. 

12) Johtajan tehtäviä hoitza o.t.o. fonetiikan lehtori tai yleisen kieli- 
tieteen laitoksen amanuenssi. 

13) 
Yleensä vapautus 2 h/vko. 

1.2. Johtajan toimenkuvasta 

Seuraavassa yritetään lyhyesti hahmotella kielikeskusjohtajan tyypilli- 

nen toimenkuva. Toimenkuvissa on selviä eroja eri kielikeskuksissa, kuten 

esitetystä taulukostakin voi päätellä. 

Toimenkuvaansa kuuluvan opetuksen perusteella kielikeskusjohtajat voi- 

daan jakaa kolmeen ryhmäär: 1) ne, jotka eivät opeta lainkaan, 2) ne, jotka 

opettavat kielikeskuksessa muutaman tunnin viikossa (2-4 t), ja 3) ne, jotka 

opettavat kielikeskuksessa 15-16 t/vko. 

Sellainen johtaja, jcka ei opeta lainkaan kielikeskuksessa ja jonka 

virka on jossain muussa laitoksessa, ei ehdi käyttää kuin keskimäärin hieman 

yli kymmenen tuntia viikossa kielikeskuksen asiain hoitamiseen. Nämä tunnit 

jakautuvat tasaisesti erilaisten kokousten, laitoksen toiminnan suunnitte- 

lun ja ns. puhelin- ja paperisodan kesken. Johtaja, joka opettaa 2-4 t/vko 

kielikeskuksessa, käyttää opetuksensa valmistamiseen, kokeiden korjaamiseen 

ym. opetukseen liittyvään toimintaan keskimäärin kuusi viikkotuntia. Muu 

aika kuluu hallinnollisiin tehtäviin siten, että erilaiset kokoukset vievät 

viikottaisesta työajasta noin kuusi tuntia, laitoksen toiminnan suunnittelu 

noin seitsemän tuntia ja varsinaiset hallintotehtävät eli "puhelin- ja 

paperisota" kaikkein eniten, noin 12 tuntia viikossa. Muihin tehtäviin, 

kuten esimerkiksi erilaisiin asiantuntijatehtäviin, tällainen johtaja käyt- 

tää 2-3 viikkotuntia.



Niiden kielikeskusjohtajien toimenkuva, jotka opettavat 15-16 tuntia 
viikossa, on opetukseen liittyvän työn osalta pääpiirteissään sama kuin 
kielikeskuslehtorilla. Hallinnollisia tehtäviä heillä luonnollisesti on 
huomattavasti enemmän. Erilaisiin kokouksiin kuluu noin viisi tuntia vii- 
kossa, laitoksen toiminnan suunnittelemiseen noin kuusi viikkotuntia ja 
erilaiseen "puhelin- ja paperisotaan" keskimäärin viisi tuntia viikossa. 
Muihin mahdollisiin tehtäviin käytetään noin kaksi tuntia viikossa. Viikot- 
tainen kokonaistyöaika nousee siten huomattavan suureksi, usein yli 50 
tunnin. 

Suurin osa johtajista ei pitänyt toimenkuvaansa asianmukaisena. 

Asian parantamiseksi korostettiin vakinaisen, kokopäivätoimisen johtajan 

tärkeyttä. 

2. Opettajat 

Kielikeskuksen opettajat ovat joko lehtoreita tai pää- tai sivutoimisia 

tuntiopettajia. Tällä hetkellä ehdottomasti suurin osa on tuntiopettajia. 

On kuitenkin pidettävä mielessä että vaikka nykytilanteessa tuntiopettajien 
määrä on suuri, ja lehtoreiden pieni, kehitystä on suunnattava päinvastai- 

seen tilanteeseen. 

2.1. Kielikeskuksien kielenopetuksen laajuus 

Kaikki kielikeskukset antavat paljon opetusta, onhan jokaisen opiskelijan 
suoritettava vähintään kaksi kielikurssia. Taulukosta 2 ilmenee eri kieli- 

keskusten opetustuntimäärät lukuvuonna 1980-81. Kielikeskusten opetustunti- 

määristä käynee parhaiten selville kielikeskustoiminnan nykyinen laajuus. 

Niistä voidaan todeta, että kielikeskuksissa annetaan opetusta äidinkielessä 

(ei kuitenkaan aivan kaikissa kielikeskuksissa), toisessa kotimaisessa sekä 

ainakin neljässä, useimmiten kuudessa ja Helsingin yliopiston kielikeskukses- 

sa peräti 15 vieraassa kielessä. Lisäksi kotimaisia kieliä opetetaan ylei- 

sesti vieraina kielinä ulkomaisille opiskelijoille. Suurimmat opetustunti- 

saksa. Tuntimäärissä on luonnollisesti suuria eroja eri kielikeskusten 

välillä, ovathan yliopistot ja korkeakoulut hyvinkin eri kokoisia. Huomion 

arvoinen seikka lienee kuitenkin Turun yliopiston kielikeskuksen huomattavan 

pieni opetustuntimäärä muiden yliopistojen kielikeskuksiin verrattuna. Tähän 

on syynä huutava resurssipula. 

Taulukko 2. Kielikeskusten opetustuntimäärät kielittäin 
(h/lv) lukuvuonna 1980-81 

HY kk —TuY kk — TaY kk JY kk OY kk —JKK kk — KKK kk 

suomi 260 — 616 = 2175 194 —= 634 — 168 25 
ruotsi 2048) 624 — 3720 — 2080 —2338 — 588 498 
englanti = 5948!) 1092 = 4210 = 3587 2562 = 560 = 1250 
saksa 1340 — 324 — 2173 — 1807 — 1318 56 20 
ranska 800 — 276 843 206 = 812 = 392 00 
venäjä 840 —584 896 464 = 694 — 210 60 
espanja 600 228 336 262 - = - 

italia 450 — 168 131 166 = 240 x ä 
muut 640) — 281 N a 180 E 805) 
YHT. 12926 — 4193 — 14486 — 10486 8778 1974 = 2023 

9 Varsinkin ruotsin ja englannin opetukseen tulee huomattava lisäys 
1983 mennessä. 

2) 

3) 
Bulgaria, iiri, kreikka, latina, portugali, romania, unkari. 

Jatkokoulutettavien englannin kielen täydennyskoulutusseminaari, jonka 
pitäjänä syntyperäinen englannin tuntiopettaja. 

  

AA st?) TKK kk TTKK kk LTKK kk 
suomi 128 482 - - 

ruotsi 487 162 448 504 

englanti 181 783 1120 1428 

saksa 268 702 728 560 

ranska 551 4325) 168 224 
venäjä 421 540 196 588 

espanja 208 324 - 252 

italia 286 1086) - - 
muut - - - 847) 

YHT. 2530 3533 2660 3640 

a. Ei sisällä opetusta taloudellis-hallinnollisessa tiedekunnassa. 

8 Ranskan valtio on maksanut ja maksaa edelleenkin 16-20 tuntia ranskan 
opetusta. 

; Italian valtio kustantaa 4 vh italian opetusta. 
7 

Portugali.
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2.2. Opetustuntimäärien jakautuminen 

Opetustuntimäärien jakautuminen eri nimikkeisten opettajien opetetta- 

viksi käy ilmi taulukosta 3. Suurin osa opettajista on tuntiopettajia, 

vaikka opetuksen laajuus ja sen jatkuvuus edellyttäisivät lehtoraattien 

perustamista. 

Taulukko 3. Kielikeskusten henkilökunta kielittäin ja nimikkeittäin 
yhteensä lukuvuonna 1980-81. 

Lehtorit Päätoimiset Sivutoimiset Yht. 
tuntiopettajat tuntiopettajat 

suomi 5 5 20 30 

ruotsi 9 15 22 46 

englanti 15 30 18 63 

saksa 8 1/2 7 21 36 1/2 

ranska 2 1/2? 5 14 21 1/2 

venäjä 3 8 12 23 

espanja 3/4 2 1/2 9 15 1/4 

italia 2 - 9 11 

muut 1 (ositt.) 1/2 12 13 1/2 

YHT. 46 3/4 74 137 256 3/4 

ap. lehtorin opetusvelvollisuuden ympärille. Toinen puoli lehtoreista 

opetti tänä aikana tasaisesti tämän välin ylä- ja alapuolelle jakautuvia 

tuntimääriä, kuitenkin siten, että vain yhdellä oli opetusta alle 230 t/lv 

ja vain yhdellä yli 550 t/lv. Päätoimisista tuntiopettajista sitä vastoin 

lähes puolet opetti ko lukuvuonna yli 550 tuntia ja kaikkiaan lähes 3/4 yli 

480 tuntia. Alle 230 tuntia opetti kolme päätoimista kielikeskusopettajaa. 

Taulukko 4. Eri nimikkeisten kielikeskusopettajien opetustuntimäärien 
jakautuminen (h/lv). 

100 100-230 231-400 401-480 481-550 550 N tyhjä 

lehtorit 1) - 1 5 11 4 1 22 - 
0 % 5 % 23 % 50 % 18% 5% 100% 00% 

päätoimiset - 3 1 7 9 16 36 2 
tuntiopettajat 0 % 8 % 3 % 19 % 25 % 44% 100% 5% 

sivutoimiset 15 11 9 - - - 35 - 
tuntiopettajat 43% 31% 26 % 0% 0% 0% 100% 00% 

N 15 15 15 18 13 17 93 2 
16% 16% 16 % 19 % 14 % 18% 100% 22% 

5 Mukaan laskettu myös vs. lehtorit ja yksi opetusassistentti. 

2.3. Kielikeskusopettajien koulutuksesta ja opettajakokemuksesta 

Kielikeskusopettajien koulutusta ja opettajakokemusta tarkasteltaessa 

kävi ilmi, että suurin osa heistä oli suorittanut ylemmän korkeakoulututkin- 

non ja opetusharjoittelun. Valtaosa suomalaisista opettajista oli lisäksi 

opiskellut opettamaansa kieltä ulkomailla, yleensä korkeintaan yhden vuoden. 

Ulkomaalaisista opettajista puolestaan yli puolet oli ollut Suomessa jo yli 

kuusi vuotta ja noin 2/3 heistä arvioi suomen (ruotsin) kielen taitonsa 

vähintään tyydyttäväksi. Kirjallista toimintaa ilmoitti harjoittaneensa yli 

puolet kislikeskusopettajista. Pääasiassa se oli oppimateriaalin tekemistä. 

Sen alan tuntemusta, jonka erityiskielen opetuksesta on kyse, korostettiin. 

Suurin osa opettajista ilmoittikin opiskelleensa ko alaa ainakin jossain 

Kielikeskusopettajien opettajakokemusta selvitetään taulukossa 5. 

Taulukko 5. Eri nimikkeisten kielikeskusopettajien opettajakokemus 
(kaikkiaan) (1 v). 

1-3 4-6 7-9 10-15 515 N 

lehtorit - 1 3 8 10 22 
0 % 5 % 13 % 36 % 45 % 100 % 

päätoimiset 7 12 10 - 2 38 
tuntiopettajat 18 % 32 % 26 % 18 % 5 % 100 % 

sivutoimiset 9 5 7 7 6 34 
tuntiopettajat 26 % 15 % 21 % 21 % 18 % 100 % 

N 16 18 20 22 18 94 
17 % 19 % 21 % 23 % 19 % 100 %
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Keskimäärin opettajilla oli melko paljon ja laaja-alaista opettajakoke- 

musta. Esimerkiksi lehtoreista lähes puolet oli toiminut opettajana yli 15 

vuotta. Tuntiopettajilla opettajakokemusta oli lehtoreita vähemmän. Suuri 

osa opettajista oli antanut korkeakoulutasoista kieltenopetusta paitsi kieli- 

keskuksissa myös yliopistojen ainelaitoksissa Suomessa ja ulkomailla sekä 

kieli-instituuteissa. 

2.4. Opettajien toimenkuvista 

Tyypillinen kielikeskuslehtori opettaa lukuvuodessa 448 tuntia eli 

viikossa 16 tuntia. Eri kursseja hänellä on pidettävänään 4-5. Opetuk- 

kymmenen, usein vieläpä yli 12 viikkotuntia. Varsinaisen opetustyön ohella 

keskimäärin eniten kielikeskuslehtorin työajasta kuluu kuitenkin muunlaiseen 

opetuksen valmistamiseen kuin oppimateriaalin tekemiseen, kuten esim. ko- 

keiden ja opiskelijoiden kotitöiden korjaamiseen. Siihen käytetään yli 

16 t/vko. Vähemmän aikaa käytetään opiskelijoiden henkilökohtaiseen ohjauk- 

seen (1 vt), laitoksen toiminnan suunnitteluun (1 vt) sekä muihin tehtäviin 

kuten kokouksiin ja neuvotteluihin osallistumiseen, yhteyksien pitoon esim. 

kulttuuriedustustoihin, ja tenttien valvontaan (alle 1 vt). Viikottainen 

kokonaistyöaika nousee siten tyypillisellä kielikeskuslehtorilla yli 45 

tuntiin. 

Tyypillisellä päätoimisella tuntiopettajalla on opetusta mieluummin yli 
  

550 t/lv kuin sen alle. Kursseja hänellä on vedettävänään 4-5. Viikottai- 

seksi opetustuntimääräksi tulee siten ainakin 20 tuntia, mikä on selvästi 

enemmän kuin kielikeskuslehtorilla. Tämä johtunee tuntiopettajien epä- 

varmasta asemasta (mm. kesäpalkkojen puuttuminen), jolloin heidän täytyy 

pitää opetustuntimääränsä suhteellisen korkeana turvatakseen riittävän toi- 

meentulon. Oppimateriaalin valmistamiseen päätoiminen tuntiopettaja käyttää, 

kuten lehtorikin, vähintään 10 t/vko, muuhun opetuksen valmistamiseen kui- 

tenkin jonkin verran vähemmän, useammin alle kuin yli 10 t/vko. Opiskeli- 

joiden henkilökohtaiseen ohjaukseen aikaa kuluu korkeintaan yksi tunti 

viikossa, kuten myös toiminnan suunnitteluun ja mahdollisiin muihin tehtä- 

viin. Viikottainen kokonaistyöaika nousee siten helposti yli 43 tunnin. 

Tyypillinen sivutoiminen tuntiopettaja opettaa lukuvuodessa keskimäärin 

hieman yli sata tuntia. Viikottain häneltä kuluu opetukseen noin viisi 

tuntia, joka jakautuu useimmiten kahden kurssin osalle. Oppimateriaalia 
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hän valmistaa 2-3 t/vko ja käyttää muuhun opetuksen valmistamiseen saman 
verran aikaa. Opiskelijoita hän ohjaa yhden tunnin ajan viikossa. Laitok- 
sen toiminnan suunnitteluun hän ei juurikaan käytä aikaa. Tyypillinen sivu- 

toiminen tuntiopettaja käyttää työhönsä täten 10-12 tuntia viikossa. 

3. Johtopäätöksiä 

Tämän kirjoituksen tarkoituksena on ollut osoittaa, että sekä kieli- 
keskusten lehtoreiden että kielikeskusten johtajien virat ja niiden edellyt- 

tämät pätevyysvaatimukset tulee kiireesti määrittää seuraavista syistä: 

- Kielikeskusten opettajat edustavat huomattavan suurta ammattiryhmää, joka 
vielä tulee kasvamaan uusien kielikeskusten perustamisen myötä ja tutkin- 

nonuudistuksen mukaisen opetuksen saadessa lopullisen laajuutensa. 

- Nykyisen tilanteen sekavuutta selkiyttäisi virkojen pätevyysvaatimusten 

määrittely. Se saisi aikaan käytäntöjen yhdenmukaisuutta ja lujittaisi 

täten kielikeskusten yhtenäisyyttä. 

- Kielikeskuslehtorin virka eroaa huomattavasti ainelaitoksen lehtorin vi- 

rasta. Luennointia ei ole, kielikeskuslehtorin työssä pääpaino on opetuk- 
sessa ja pedagogisessa kokemuksessa. Kielikeskuslehtorin tulee osata 

opettaa kaikkia kielitaidon osakomponentteja, laatia oppimateriaalia ja 

olla perehtynyt niihin aloihin, joiden erityiskieltä hän opettaa. 

- Kielikeskuksen johtajan työ ei vastaa mitään perinteistä korkeakouluvirkaa. 

Johtajan edellytetään olevan perehtynyt erityisalojen kielenopetuksen 

teoriaan ja käytäntöön. Lisäksi hänen oletetaan omaavan hallinnollista ja 

organisatorista kykyä sekä edellytyksiä suunnitella ja kehittää erityis- 

alojen kielenopetusta.
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Kommunikation 

om 
Kommunikation 

TVÄRVETENSKAPLIGT SYMPOSIUM VID UNIVERSITETET 1 LINKÖPING 25-26 MAJ 

Temaforskningen vid Universitetet i Linköping är en nystartad 
tvärvetenskaplig institution för forskning och forskarutbildning 
inom breda problemomräden. Inom Tema Kommunikation arbetar vi 
med tvärvetenskapliga aspekter pä kommunikation mellan människor. 

Vi inbjuder nu till ett tvärvetenskapligt symposium i Linköping 
25-26 maj. Syftet är att skapa kontakt ocksä över traditionella 
disciplingränser. Vi hoppas uppnä detta genom föredrag frän olika 
forskningsomräden, och genom ett program som underlättar informella 
kontakter mellan deltagarna. 

Dä vi vill skapa ett brott kontaktforum, har vi inga absoluta 
ämesavgränsningar för f&redragen, men lägger i är huvudvikten 
vid följande teman: 

+ Kommunikation och kommmikationsproblem. 

+ Kommunikativ utveckling. 

+ Spräk, bilder och metaforer. . 

Symposiet börjar tisdag kl 11 och slutar omkring kl 13 pä onsdag. 
30 min per föredrag, inklusive diskussion. 
Föredragshällare fär resz med billigaste färdsätt (2:a klass täg) 
Vi hoppas ha möjlighet att publiccra vissa av bidragen. 
Kostnad: 80 kr, vilket irkluderar konferensmaterial och bätutflykt 
med förtäring kvällen der 25:c. 

Anmälan till Tema Kormimikation, Universitetet i Linköping, 
581 83 Linköping, senast 5:c April. 
Ytterligare information Tel: 013 - 11 17 00 / 2231, 2236. 
Preliminärt program med information om inkvarteringsmöjligheter m.m. 
utsänds till samtliga anmälda i mitten pä April. 

Anmälan till symposiet i Linköping 25-26 Maj. 

veomaaenvsseesssoosassesnsen



CALL FOR 1 
THE SEVENTH SCANDINAVIAN PAPERS 

CONFERENCE OF LINGUISTICS 

Date: December 17-19, 1982 
Location: Hanasaari, Espoo (close to Helsinki, Finland) 
Organizers: The Linguistic Association of Finland 

The Department of General Linauistics, University of Helsinki 

One-page abstracts for twenty-minute papers are invited on theory-oriented aenera] linouistics. The papers should be presented in a Nordic or in an inter- national language, preferably English. Those intending to read a longer paper of topical interest can express their wish to the organizino committee. If there is sufficient converging interest, workshops will be arranged; suggestions for such äre welcome. The papers will be published in a conference volume titled Papers from the Seventh Scandinavian Conference of Linguistics, 2 2"'ttence of Linguistics 

Hanasaari Culture Center (Hanasaaren kulttuurikeskus, Hanaholmens kulturcentrum) lies at a distance of 7 km from the center of Helsinki. Al] foreign participants will be accommodated at the Hanasaari Conference Hotel. Prices (as per February, 1982) for two-day accommodation (Friday noon - Sunday afternoon) inc1. meals (except coffee and Sunday lunch): 
- sinole room = (number available:30), 480 Fmk, 
- double room number available:20), 370 Fmk, 
- room for four japan available:15), 310 Fmk. 

Deadline for abstracts and official registration is September 15, 1982. y the same date, the participation fee mk) shou € paid to the following bank account: Lingvistmötet, NFB-Senatstorget, 200120-694944. 
The fee entitles to one Copy of the conference proceedings. If it is necessary to limit the number of participants, the order of registration will decide. 

The second circular will be sent by the beginning of October. It will contain the. abstracts, an acknowledgement of participation and accommodation, and information on the program and practical details. 

Please direct all correspondence concerning the conference to 
Fred Karlsson 
Lingvistmötet 
Department of General Linguistics 
Hallituskatu 11-13 
SF-00100 Helsinki 10 
Finland 

Organizing committee: Fred Karlsson (phone:90-1913146) Toivo Viljamaa 
Martti Nyman (phone:90-1913149) Kaisa Häkkinen 

I wish to participate in the 7th Scandinavian Conference of Linguistics. 
Name: 

Telephone number: Address: 

Title of the paper: 

Sugaestion for workshop: 

  Please reserve a two-day accommndation at the Hanasaari Hotel:Sinale room 
Double room 
Room for fourri 

  

    
  

I accept double room accommodation: yes/no 
I accept a room for four: yes/no 

Please type or use block letters!
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The editorial discusses the role of language centre teachers and 

suggests that their work is of necessity vocational] under present conditions 

and that their demanding work is not sufficiently appreciated. 

REPORTS 

Gordon Roberts, of Vaasa University, reports on his method of preparing 

materia] for spoken skills classes with ESP students. Roberts specifies 

general aims and discusses a number of key concepts that are involved in the 

materia] development process. He also urges language centre teachers to 

cooperation and an exchange of views not only on the points he brings up 

but also on teaching methods generally. 

Liisa Korpimies bases her report on a survey of the organization and 

resources of the language centres made in 1980 by the Language Centre for 

Finnish Universities. 

Korpimies points out that both the amount and the variety of the 

teaching provided by the language centres is remarkable and demands a large 

number of teachers. The lack of permanent staff presents a problem as does 

the fact that the work of permanent teachers in the language centres differs 

significantly from that of subject teachers. 

This suggests that the tasks and gualifications of permanent language 

centre teachers should be specifically defined on the basis of existing 

experience as should the duties of language centre directors. 

INFORMATION 

Cross-scientific Symposium at the University of Linköping, Sweden, 

May, 25th-26th. 

The emphasis will be on the following themes: 

- Communication and communication problems 
- Communicative development 
- Language, pictures and metaphors 

The symposium begins Tuesday 11 a.m. and ends about 1 p.m. on Wednesday.
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Each talk including discussion will be about half an hour. The fee is 80 

Swedish crowns which also covers conference material. 

Those wishing to attend, please use the registration form on p. 15. 

Form should be sent before April 5th to Tema Kommunikation, Universitetet i 

Linköping, 581 83 Linköping. 

For further information please call 0713-11 17 00/2231, 2236. 

The Seventh Scandinavian Conference of Linguistics in December 17th- 

19th 1982 in Espoo, Finland. Please see p. 17.
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