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Kielikeskusuutisten toimituskunta haluaa muistuttaa lukijoita siitä, että lehden 
tarkoituksena ei ole toimia yksipuolisesti Korkeakoulujen kielikeskuksen tiedotus- 
kanavana, vaan eri kielikeskusten välisenä tiedottajana. Korkeakoulujen kielikes- 
kuksella ei ole mahdollisuutta tiedottaa paikallisia kielikeskuksia koskevista 
asioista, elleivät nämä lähetä tietoja lehden toimitukselle. Lehteen voivat 
kirjoittaa kaikki kielikeskuksissa työskentelevät, esimerkiksi raportteja seminaa- 
reista, konferensseista, koulutustilaisuuksista tai kursseista, joihin ovat 
osallistuneet. Samoin opettajat voivat kirjoittaa uusista opetusideoistaan tai 
opetukseen liittyvistä ongelmista, jolloin tieto kulkee kielikeskuksesta toiseen. 
Lehteen lähetetyt kirjoitukset voivat olla pitempiä artikkeleita tai lyhyitä 
selosteita, ne voi kirjoittaa millä kielellä hyvänsä, niihin voi liittää kuvia. 
Lehden toimitusperiaatteena on, että siinä julkaistaan kaikkea, mikä saattaisi 
kiinnostaa sen ensisijaista lukijakuntaa eli kielikeskusopettajia. 

Vaikka lehden tärkeimpänä tehtävänä on toimia kielikeskusjärjestelmän tiedo- 
tuslehtenä, sillä on muutakin lukijakuntaa. Se lähetetään esimerkiksi kaikille 
AFinLA:n jäsenille. (Se että AFinLA:n jäsenet joskus saavat lehden melko myö- 
hään, ei johdu Korkeakoulujen kielikeskuksesta, vaan AFinLA:n omasta postitus- 
systeemistä.) Lehteen ovat tervetulleita myös näiden lukijoiden raportit, 
artikkelit, tiedotteet ja kirjakatsaukset. Pääasia on, että lehti täyttää 
tehtävänsä lähinnä korkeakouluissa annettavasta kielenopetuksesta kiinnostuneiden 
tiedotuslehtenä. 

Runsasta satoa toivoen. 

Raija Markkanen 
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Aino Sallinen-Kuparinen 

Jyväskylän yliopisto 

SUOMALAISTEN KOMMUNIKOIJAKUVA 

Viestintästereotypioiden hellityimpiin kuuluu käsitys suomalaisten tuppisuisuu- 
desta. Sen on selitetty johtuvan mm. kansanluonteesta, rodusta, arktisen pallonpuo- 
liskon ankarista luonnonoloista, perinnöllisyydestä, maamme valtiollis-historialli- 
sesta asemasta ja kielellisestä eristäytyneisyydestä, puhekasvatuksen vähäisestä 
määrästä, puhekulttuurimme alhaisesta tasosta, viestintätaitojen puutteesta ja muihin 
kansakuntiin verrattuna poikkeuksellisen suureksi arvioidusta esiintymisjännityksen 
määrästä. (Ks. Lehtonen & Sajavaara 1985; Sallinen-Kuparinen 1986; Wiio 1979) 
Viestintäkäyttäytymisestä piirretty omakuvamme on mustavalkoinen ja synkkävarjoinen. 

Nortonin (1983) mukaan kommunikoijakuva tarkoittaa 1) kuulijoiden puhujasta tämän 
viestintätyylin perusteella muodostamaa käsitystä ja 2) puhujan käsitystä hänen 
omista viestintätaidoistaan. Päätelmät perustuvat siis viestintätyylistä (esim. 
avoin, ystävällinen, dramaattinen, tarkkaavainen) muodostuviin vaikutelmiin. Nor- 
tonin selitysmallin voi katsoa edustavan ns. pintatason kysymyksenasettelua; suunnat- 
taessa huomio syvärakenteisiin kommunikoijakuvaa tarkastellaan osana puhujan elämän- 
kaarta. = Freene ja Sparks (1983) otaksuvat käsityksen omista vienstintätaidoista 
juontuvan aikaisemmista kokemuksista ja tilannetekijöistä. 

Käsitys omista viestintätaidoista on osa ihmisen minäkuvaa. Se selittää mm. 
sitä, millaisia vaikutusmahdollisuuksia puhuja näkee itsellään olevan sosiaalisissa 
tilanteissa. Vahvan kommunikoijakuvan sisäistäneiden on helppo tulla toimeen ihmis- 
ten kanssa, olivatpa he sitten tuttuja tai tuntemattomia (Norton 1983:72). Taitojaan 
hyvinä pitävät ovat viestintätyyliltään mieleenjääviä ja hallitsevia (Norton 1978; 
Porter 1982). Heidän esiintymisensä muistetaan, ja he pystyvät kontrolloimaan 
vuorovaikutustilanteita. - 

Heikko —kommunikoijakuva on yhteydessä — vähäisiin vaikutusmahdollisuuksiin. 
Taitojaan heikkoina pitävät arvioivat ulottuvillaan olevien — potentiaalisten 
viestintästrategioiden määrän niukaksi. Lisäksi he ovat taipuvaisia ennakoimaan 
viestinnästä kielteisiä seurauksia. Taitojen puute voi aiheuttaa myös viestinnän 
pelkoa. (Greene & Sparks 1983: 213-214). 

Viestintätutkimuksissa on kiinnitetty huomiota siihen, että monet kielteiset 
käsitykset alkavat muokata kommunikaatiokäyttäytymistä: muodostuu ns. itseään toteut- 
tavia ennusteita. Ovatko suomalaiset oppineet uskomaan viestintätaidottomuuteensa ja 
alkaneet käyttäytyä sen mukaisesti? Tarkastelen seuraavassa kirjallisuudesta poimit- 
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tujen esimerkkien valossa, miten kommunikoijakuvamme on kehittynyt. Selvitän lisäksi 

nuorten käsityksiä omista puheviestintätaidoistaan ja raportoin aikaisemmin julkais- 

tusta tutkimusaineistosta (Sallinen-Kuparinen 1986) tekemieni jatkoanalyysien tulok-- 

sia. Lopuksi pohdin, mitkä seikat voisivat selittää kommunikoijakuvaamme ja miten 

tietoja voitaisiin soveltaa opetukseen. 

Oppikirjojen välittämä kuva suomalaisista puhujista 

Vanhimmat oppikirjoissa esitetyt moitteet suomalaisten puhetaidosta liittyvät 

ääntämiseen. Ensimmäisessä suomenkielisessä puhetaidon oppikirjassa Vihtori Peltonen 

(1901:81) - alias Johannes Linnankoski - huomauttaa, että "varsinkin laulaessa monet 

suomalaiseen tapaan tuskin nimeksi liikuttavat huulia ja kieltä (alaleuan jäykkyy- 

destä puhumattakaan)". Käsitys suomen kielen ääntämisen velttoudesta on kulkeutunut 

kirjallisuudessa läpi vuosikymmenien (ks. esim. Marjanen 1947:68, Hakulinen 1961:26, 

Kähkönen 1985:69; vrt. Aalto & Parviainen 1985:89). 

Vuosisatamme alkupuolelta juontuvat myös vanhimmat prosodiasta tehdyt stereo- 

tyyppiset päätelmät. Bergroth (1917:31) vertaili suomenruotsalaisten ja ruotsinruot- 

salaisten puhetta ja totesi ruotsinruotsin olevan selvempää, sointuisampaa ja 

nyansikkaampaa kuin suomenruotsin. Suomenruotsin hän kuvasi kuulostavan mumisevalta, 

värittömältä, ontommalta, kuivemmalta ja yksitoikkoisemmalta. Räsänen ja Wuorenrinne 

(1928:6) pitivät puheen yksitoikkoisuutta suomalaisille tyypillisenä piirteenä. He 

lisäsivät puutteisiin myös "sanonnan pitkäveteisyyden". 

Vanhimmissa suomalaisissa puhetaidon oppikirjoissa juroutta, jäykkyyttä ja 

harvasanaisuutta pidetään kansallisena vikana (Kivijärvi 1932:7; Marjanen 1947:28). 

"Meillä suomalaisilla, jos kellä on hidas puhe ja kankea kieli", aloittaa Wuorenrinne 

(1932:5) kirjansa Suullisesta esitystaidosta ja sen opiskelusta. Vertaillessaan 

tosiinsa suomalaisten ja saksalaisten puhetaitoa Laurila (1912:7-8) tulee siihen 

tulokseen, että suomalaiset ovat "suullisen ajatustenesityksen taidossa sangen 

kömpelöitä, monasti ihan säälittävän avuttomia. -- Sen täytyy olettaa ainakin 

suurelta osalta johtuvan siitä, että meidän rodullamme tai kansallamme on suurempi 

vaikeus kuin muilla harjaantua sujuvasti ja sulavasti ajatuksiaan lausumaan, mikä 

vaikeus taasen vuorostaan lienee yhteydessä koko luonnonlaatumme kankeuden ja ras- 

kauden kanssa." Wuorenrinne (1932:3,6) uskoi suomalaisten tarvitsevan kansallisen 

kyvyttömyytensä takia muita enemmän puhetaidon harjoituksia. Käsitys puhekulttuurim- 

me matalasta tasosta muotoutui jo vuosisatamme alkupuolella (Laurila 1912, Kivijärvi 

1932); tätä käsitystä tapaa edelleenkin esimerkiksi joukkotiedotusvälineille anne- 

tuissa haastatteluissa (ks. tarkemmin Sallinen-Kuparinen 1986:24). 

Pessimististen näkemyksien asettaminen kyseenalaisiksi on kirjallisuudessa 

harvinaista. Marjanen piti v. 1933 Virittäjässä julkaisemassaan artikkelissa käsi- 

tystä suomalaisen oppilasaineksen heikkoudesta suurimpana puhekasvatuksen toteuttamis- 

esteenä. Stereotyyppisiin näkemyksiin otettiin kantaa v:n 1952 äidinkielen opetus- 
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suunnitelmassa. Siinä todettiin seuraavaa: "Lopuksi mainittakoon usein toistettu 

väite, että suomalainen jäykkä ja sulkeutuva kansanluonne tekee suullisen esityksen 

kehityksen vaikeaksi, väite, joka tuntuu sekä ristiriitaiselta että liioitellulta" 

(Kansakoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö (1952:139). Väitteen asetti kyseen- 

alaiseksi myös Ojajärvi (1955:83) Kidinkielen opettajain vuosikirjassa. Lukion 

äidinkielen oppikirjoista yhdessä (Johansson, Kirstinä, Panhelainen & Vähäpassi 1983) 

huomautetaan, että koulun tehtävänä on kumota käsitykset suomalaisten tuppisuisuu- 

desta. 

Tuppisuisuus - rotuominaisuusko? 
  

Vanhimmissa puhetaidon oppikirjoissa suomalaisten vähäpuheisuus ja heikko puhe- 

taito nimettiin rotuominaisuudeksi. Selityksestä huokuu näkemys rodullisesta alemmuu- 

desta. 

Ensimmäiset suomalais-ugrilaisten kansojen kuvaukset ovat peräisin Tacitukselta, 

Jordanesilta ja Linnöltä. Rodun käsite alkoi muotoutua 1700-luvulla. Tärkein 

suomalaisista esitetty rotuteoria oli Friedrich Blumenbachin kehittämä mongoliteoria. 

Se perustui sattumanvaraisiin kraniologisiin mittauksiin: kahden lappalais-, yhden 

suomalais- ja yhden mongolikallon vertailuihin. (Kemiläinen 1985b; Kilpeläinen 1985) 

Fyysisen antropologian menetelmiin kuuluneen kallonmittausopin mukaan eri rotujen 

edustajat luokiteltiin pitkä- ja lyhytkalloisiksi eli dolikokefaaleiksi ja braky- 

kefaaleiksi. — Mongoliteorian mukaan suomalaisia luonnehdittiin brakykefaaleiksi. 

Kallokopan lyhyydestä johdettiin myös käsitys mongolirodun henkisestä alemmuudsta. 

Lyhytkalloisia suomalaisia pidettiin lahjattomina ja heidän katsottiin olevan passii- 

visia sekä kykenemättömiä valtiollisen järjestyksen luomiseen ja ylläpitämiseen. 

Alamaisiksi suomalaisten sen sijaan uskottiin sopivan. (Kemiläinen 1985b; Kilpeläinen 

1985.) 

Mongoliteoria sai 1820- ja -30-luvulla tukea sekä luonnontieteilijöiltä että 

kielitieteilijöiltä ja hankki vahvan jalansijan kirjallisuudessa. Esimerkiksi viime 

vuosisadalla julkaistuissa saksalaisissa antropologian oppikirjoissa suomalaiset 

kuvattiin lähes poikkeuksetta mongoleiksi (ks. Kilpeläinen 1985:165). Maininnat 

mongoliseen päärotuun kuulumisesta poistettiin saksalaisista tietosanakirjoista 

vuoden 1945 jälkeen, pohjoismaisista tietosanakirjoista vasta kymmentä vuotta myö- 

hemmin (Aro 1985:206). Nykyään suomalaiset luetaan europideihin. 

Historiallista taustaa vasten asetettuna oppikirjoissa esitetyt kösitykset 

suomalaisten taitamattomuudesta saavat selityksen. Vaikutteiden kulkeutuminen 

suomalaiseen kirjallisuuteen on varsin ilmeistä, koska vanhimman suullisen esitystai- 

don ja kaunoluvun teoreettis-didaktinen perusta on saksalaisessa maaperässä (ks. 

ollut vahva vuosisatamme alkupuolella. Vaikka Kemiläisen (1985a:387) mukaan väitteet 

suomalaisten alempirotuisuudesta, huonoluonteisuudesta ja kulttuurikyvyttömyydestä 
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eivät olekaan masentaneet suomalaisia paljon, voidaan olettaa, että alemmuudentun- 

toiset näkemykset ovat heikentäneet kansallista itseluottamusta ja muokanneet suoma- 

laisten käsitystä omista puheviestintätaidoistaan. 

Omien puheviestintätaitojen arviointi 
  

Suomalaisten viestintätaidoista esitetyt käsitykset antavat aiheen olettaa 

heikkoa kommunikoijakuvaa. Pyydettäessä nuoria aikuisia arvioimaan omaa suullista 

esitystaitoaan havaittiin, että joka toinen piti taitojaan keskinkertaisina. Vajaa 

20 % arvioi taitonsa joko hyviksi tai erinomaisiksi, runsas 20 % tyydyttäviksi. 

Keskinkertaisina tai sitä huonompina viestintätaitojaan pitävien määrä ylsi 78 %:iin. 

(Sallinen-Kuparinen 1986:84.) 

Vastaavanlaisia tuloksia on saatu myös muista koehenkilöryhmistä Jyväskylän 

yliopiston Viestintätieteiden laitoksella opiskelijoiden harjoitustöiden ja pro gradu 

-tutkielmien esitestien tuloksena. Työnjohtajista (N=137) 24,7 % piti omaa suullista 

esitystaitoaan erinomaisena tai hyvänä, 42 % keskinkertaisena ja 33 % sitä huonompana 

(Ojapalo 1986). Päiväkotiapulaisiksi opiskelevista (N=35) 82 % piti taitojaan 

keskinkertaisina tai sitä heikompina (Heikkilä & Poikonen 1985), sanomalehtitoimit- 

tajista (N=25) 68 % (Ahonen 1985). Sen sijaan luokanopettajiksi opiskelevien (N=134) 

kommunikoijakuva on vahvempi: hyvinä tai erinomaisina piti puheviestintätaitojaan 

52,5 %, keskinkertaisina tai sitä huonompina 47,8 % vastaajista (Sallinen-Kuparinen 

1985). 

Pienryhmäviestintäkirjallisuudessa on raportoitu tutkimustuloksia, joiden mukaan 

miehet pitävät itseään pätevämpinä kuin naiset (ks. tarkemmin Sallinen-Kuparinen 

1986:154). Aikaisemman tutkimustiedon perusteella voisi siis olettaa, että miehillä 

on vahvempi kommunikoijakuva kuin naisilla. Oletus ei saanut jatkoanalyysissä tukea: 

miehet arvioivat suullisen esitystaitonsa lievästi paremmaksi kuin naiset, mutta 

erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Sen sijaan kielellisten valmiuksien 

arvioinnissa naisten ja miesten välillä oli eroa: miehet pitivät itseään merkitse- 

västi (p < 0.001) taitavampina kielellisiltä taidoiltaan kuin naiset. 

Kommunikoijakuva ja kasvutausta 

Puhujan aikaisempien kokemuksien on arveltu vaikuttavan kommunikoijakuvan muotou- 

tumiseen (Green & Sparks 1983). Erityisesti laajassa viestintäarkuustutkimusta 

esittelevässä kirjallisuudessa on tullut esille oppimisteoriaan perustuva selitys, 

jonka mukaan lapsen viestintäyrityksiin kohdistuneet palkitsevat tai rankaisevat 

reaktiot muokkaavat vahvasti hänen käsityksiään omista vaikutusmahdollisuuksistaan ja 

säätelevät puhumista ja vaikenemista (ks. esim. Daly & Friedrick 1981). Vahvistamis- 

teorian mukaan koti ja koulu ovat tärkeimpiä viestintätottumusten muokkaajia. 
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Vaikutusyhteyksien analysoimiseksi selvitettiin, miten perheen sosio-ekonominen 

tausta vanhempien ammatin mukaan luokiteltuna sekä koulutus ovat yhteydessä kommuni- 

koijakuvaan. Eri ryhmien välillä kommunikoijakuvassa havaittuja eroja testattiiin 

yksisuuntaisen varianssianalyysin (ANOVA) avulla. Tulokset on raportoitu taulukoissa 

1 ja 2. Taulukoiden keskiarvot tulkitaan siten, että mitä pienempi keskiarvo, sitä 

vahvempi kommunikoijakuva. 

Taulukko 1. Perheen sosio-ekonominen tausta ja kommunikoijakuva 

  

  

    

| N X SS 

Johtavassa asemassa olevia 201 2.89 79 
Pienyrittäjiä, työnjoht., yl. tstohenk. 443 3.20 +81 
Ammattityöntekijöitä, al. tstohenk. 316 3.22 .84 
Apu- ja sekatyöntekijöitä 76 3:x:18 279 

F = 7.867, df = 3, 1032, p < 0.001 
  

Kuten taulukko 1 osoittaa, kommunikoijakuva ja perheen sosio-ekonominen tausta 

ovat suoraan verrannollisia toisiinsa: mitä korkeampi on perheen sosio-ekonominen 
tausta, sitä vahvempi on lasten kommunikoijakuva. Erot eri ryhmien välillä ovat 
merkitseviä (p < 0.001). 

Koulutuksen ja kommunikoijakuvan välinen yhteys käy ilmi taulukosta 2. Vahvin 
kommunikoijakuva on ylioppilailla, heikoin pelkästään peruskoulutuksen saaneilla, !) 

Taulukko 2. Koulutus ja kommunikoijakuva 

  

  

    

N X S 

Perus-, kansalais- tai keskikoulu 122 3.39 78 
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vast. 300 3.20 79 
Ylioppilas 552 3.07 .83 
Opistotutkinto 66 3.21 .83 
Korkeakoulututkinto 18 2.61 .50 

F = 6.330, df = 4, 1053, p < 0.001     

Peruskoulun ja jonkin keskiasteen koulun käyneiden hajonnat viittaavat siihen, 

että ryhmiin kuuluvien näkemykset ovat yhtenäisemmät kuin enemmän koulutusta saanei- 
den, joiden viestintätaitojen arvioinnissa on enemmän hajontaa. 

Jatkoanalyysin tulokset tukivat sitä selitystä, että kommunikoijakuva on riippuva 
muuttuja (Greene & Sparks 1983; Sallinen-Kuparinen 1986:87). Vahvan kommunikoija- 

kuvan havaittiin olevan yhteydessä sekä korkeaan koulutukseen että perheen sosio- 

1) Korkeakoulututkinnon suorittaneita on aineiston ikärakenteen (X = 21 v.) takia 
niin vähän, että heidän osuudestaan ei voida tehdä johtopäätöksiä. 
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ekonomiseen taustaan. Eroja selittänevät mm. erilaiset tilaisuudet harjaantua 

toimimaan viestintäkontakteissa sekä erilaiset viestintäarvostukset. Phillips (1968) 

on viitannut siihen, että ylempiin sosiaaliryhmiin kuuluvat vanhemmat arvostavat 

puheviestintää enemmän kuin alempiin sosiaaliryhmiin kuuluvat vanhemmat. Koulutuksen 

määrän on havaittu vaikuttavan viestintöasenteisiin: mitä korkeampi koulutus, sitä 

myönteisemmin suhtaudutaan puhekasvatukseen (Sallinen-Kuparinen 1986). Perheen 

sosio-ekonomisella taustalla ja koulutuksella voi olettaa olevan lisäksi vahvan 

yhteisvaikutuksen. 

Kommun ikoijakuva ja viestintäarkuus 
  

Kulttuurienvälisissä viestintäarkuustutkimuksissa on havaittu vähäisen viestintä- 

arkuuden ja vahvan kommunikoijakuvan olevan yhteydessä toisiinsa. Esimerkiksi 

amerikkalaisia ja japanilaisia merkitsevästi vähemmän viestintäaroilla australialai- 

silla, mikronesialaisilla ja filippiiniläisillä on vahva kommunikoijakuva (Klopf 

1984). 

Testasin, päteekö kansainvälisissä kommunikaatiotutkimuksissa tehty havainto myös 

suomalaisiin. Koehenkilöistä muodostettiin kolme ryhmää, joiden viestintäarkuusmit- 

tarista saamien keskiarvojen välisiä eroja testattiin varianssianalyysin avulla. 

Taulukko 3. Viestintäarkus ja kommunikoijakuva 

  

  

      

N X 

Erinomainen tai 
hyvä kommunikoijakuva 204 61.5 

Keskinkertainen 
kommunikoijakuva 554 74.7 

Tyydyttävä tai heikko 
kommunikoijakuva 304 87.5 

F = 248.9, df = 2, 1059, p < 0.00] 
  

Kuten taulukosta 3 voi päätellä, tulokset tukivat hypoteesia: vahvan kommunikoija- 

kuvan sisäistäneiden viestintäarkuuden määrä oli alhaisin. = Erot eri ryhmien välillä 

olivat merkitseviä. 

Vahva kommunikoijakuva 

Viestintäkasvatuksen kannalta on tärkeää tietää, millaisiin piirteisiin vahva 

kommununikoijakuva on yhteydessä, jotta opetuksessa pystyttäisiin tukemaan opis- 

kelijoiden viestintätaitojen kehittymistä. Laskettaessa, miten käsitys omasta 

suullisesta esitystaidosta korreloi viestintäarkuusmittarin osioiden kanssa havait- 

tiin mm. seuraavia kytkeymiä. 
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Vahvin korrelaatio (r. = .55) vallitsi hyviksi arvioitujen taitojen ja puhumisen 

vaikutuksiin luottamisen välillä. Toisin sanoen vahvaan kommunikoijakuvaan kuuluu 

usko siihen, että puhumalla pystyy vaikuttamaan. Viestintäarkuustutkimusten mukaan 

arat eivät koe viestintää palkitseviksi eivätkä sen takia myöskään arvosta puhekommu- 

nikaatiota. Tämä selitys on tyypillinen ns. vähäpuheisuuskoulukunnalle (reticence, 

Phillips). Viestintähaluttomuuden (unwillingness to communicate, Burgoon) on seli- 

tetty johtuvan mm. vieraantuneisuudesta ja anomiasta. 

Epäluottamus omia vaikutusmahdollisuuksia kohtaan estää puhujaa hakeutumasta 

viestintäkontakteihin, mikä vahvistaa hänen käsityksiään puhumisen merkityksettö- 

myydestä. Puhumisen vaikutusmahdollisuuksiin luottava sen sijaan pystyy muokkaamaan 

viestinnän avulla ympäristöään ja vaikuttamaan aktiivisesti omaan elämänpiiriinsä. 

halukkuuden kanssa (r = .42) 

Vahvan kommunikoijakuvan havaittiin korreloivan myös sujuvuuden ja vapautunei- 

suuden (r = .44) kanssa. Viestintäarkuusmittarin osioiden ja koehenkilöiden tausta- 

muuttujien yhteydessä faktorianalyysissä näiden piirteiden ja vahvan kommunikoija- 

kuvan tulkittiin kuuluvan itseluottamukseksi nimettyyn ulottuvuuteen (Sallinen-Kupa- 

rinen 1986:91). Tulokset tukevat sitä perusoletusta, että kommunikoijakuva on osa 

ihmisen minäkuvaa. 

Heikon kommunikoijakuvan selityksiä 

Kuten artikkelin alusta kävi ilmi, yhdeksi heikon puhetaidon aiheuttajaksi on 

perinteisesti nimetty vähäinen puhekasvatuksen määrä. Liki 80 % nuorista aikuisista 

on saanut puhekasvatusta pelkästään koulussa äidinkielen tunneilla. Runsas puolet 

(55 %) pitää saamansa koulutuksen määrää riittämättömänä. (Sallinen-Kuparinen 1986.) 

Kommunikoijakuvan kannalta vakavia seurauksia on kaksi: taitojen puute ja harjaantu- 

mattomuus toimimaan erilaisissa puhetilanteissa. 

Toinen heikkoa — kommunikoijakuvaa selittävä tekijä on esiintymistilanteiden 

niukkuus. Kaksi kolmasosaa (58,5 %) nuorista aikuisista esiintyy yleisön edessä joko 

harvoin tai ei juuri koskaan. Tutuissa ja turvallisissa tilanteissa puhutaan mielel- 

lään ja paljon. Sen sijaan esiintymistilanteita jännittää liki 70 % (Ib.) Useimmat 

kaihtavat yleisölle puhumista, koska puhujan rooli mielletään suomalaisessa kulttuu- 

rissa korkean statuksen rooliksi (Sallinen-Kuparinen & Lehtonen 1985). 

Sekä puhekasvatuksen että esiintymistilaisuuksien niukkuus johtaa siihen, että 

useimmilla ihmisillä on vain harvoin tilaisuus konfrontaatioon yleisön kanssa. Koska 

palautteensaantimahdollisuuksia on harvoin, puhujien on vaikea arvioida realistisesti 

omia taitojaan ja vaikutusmahdollisuuksiaan. Tätä päätelmää tukee se havainto, että 

oman viestintäkäyttäytymisen vaikutuksia mittaaviin kyselylomakeosioihin on havaittu 

kertyvän en osaa sanoa -vastauksia enemmän kuin muihin (Sallinen-Kuparinen 1986; 

Niemi 1986).  
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Heikon kommunikoijakuvan selitystä voi etsiä myös siitä viitekehyksestä, jota 

vasten koehenkilöt ovat taitojaan punninneet. Tutkittaessa koehenkilöiden vapaamuo- 

toisesti kirjoittamia havaintoja omasta viestintäkäyttäytymisestään on huomattu 

heidän mieltävän viestintäkontekstin lähes poikkeuksetta esiintymistilanteeksi 

(Sallinen-Kuparinen 1986). Mikäli tämä pätee myös kommunikoijakuvan operationaalis- 

tamisessa käytettyihin kysymyksiin, tulosten voi tulkita heijastavan luotettavimmin 

sitä, millaisina esiintyjinä vastaajat pitävät itseään. 

Viides selitys johtuu kulttuuritekijöistä. Kulttuurinormit säätelevät sitä, 

mitä ihmiset kertovat itsestään (self presentation theory, Leary 1983). Paljastamal- 

laan tiedolla he myös ohjailevat toisten suhtautumista heihin. Suomalaisiin itsestä 

kertomista sääteleviin kulttuurinormeihin näyttää kuuluvan vaatimattomuus ja oman 

itsensä vähättely. Oman itsensä verbaalinen vähättely kuuluu myös japanilaiseen, 

kiinalaiseen ja korealaiseen kulttuuriin (Okabe 1983). Arvioimalla omat viestintä- 

taitonsa korkeintaan keskinkertaisiksi noudattaa kulttuurinormeja ja välttää niiden 

rikkomisesta koituvat sanktiot. Mikäli väittää taitojaan hyviksi tai erinomaisiksi, 

Päätelmiä 

Katsaus suomalaisista kirjallisuudessa hahmoteltuun kommunikoijakuvaan sekä 

nuorille aikuisille suoritettu kysely osoittivat kommunikoijakuvan heikoksi. 

Kommunikoijakuvan todettiin muotoutuvan ihmisen elämänkaaren osana. Johtavatko 

tällaiset havainnot kasvatuspessimismiin, vai pystytäänkö puhekasvatuksen avulla 

kohentamaan kommunikoijakuvaa? 

Oppimisteoriaan perustuvan selityksen mukaan voidaan väittää, että mikäli viestin- 

tään liittyvät kielteiset asenteet ja tottumukset ovat oppimisen tulosta, ne ovat 

myös poisopittavissa ja korvattavissa tuloksekkaammalla toiminnalla. Tästä teoreet- 

tisesta perustasta on johdettu ns. taitojen harjoittamismetodi (skills training 

method, Kelly 1985). Opettamalla oppilaille tehokkaita viestintätaitoja uskotaan 

pääosan heidän viestintäongelmistaan hälvenevän. 

Toisen näkemyksen mukaan viestintäongelmia voidaan poistaa vaikuttamalla kogni- 

tioihin: opiskelijat ohjataan tunnistamaan itseä ja omaa puhekäyttäytymistä vähät- 

televät ajatukset ja korvaamaan ne luottamuksellisilla ja rakentavilla asenteilla 

(cognitive modification, ks. Fremouw 1984). Koska suomalaisia on perinteisesti 

opetettu pitämään itseään huonoina puhujina, vahvan kommunikoijakuvan rakentaminen 

olisi aloitettava asennemuokkauksesta. Missään tutkimuksessa ei ole toistaiseksi 

osoitettu suomalaisten olevan viestintätaidoiltaan muiden maiden kansalaisia heikom- 

pia. Sen sijaan oletukset mm. reaktioaikojemme, palautekäyttäytymisemme, viestintä- 

reviirimme ja hiljaisuudensietokykymme erilaisuudesta ovat saaneet vahvistusta (ks. 

Lehtonen 1986; Lehtonen & Sajavaara 1985). 
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Erilaisuuden ei tarvitse merkitä huonommuutta. = Suomalaiset ovat tottuneet 

tekemään vertailuja sellaisten maiden kommunikointinormeihin, joissa puhumisen asema 

ja arvostus on toinen kuin omassa maassamme. Esimerkiksi Yhdysvalloissa puheen 

määrä on suoraan verrannollinen puhujasta tehtävien henkilöpäätelmien suopeuteen. 

Sen sijaan japanilaisessa kulttuurissa vaiteliaisuus ja harkitseva puhuminen ovat 

vahvuuden merkkejä. Miksi emme tunnustaisi oman puhekulttuurimme itämaisia arvos- 

tuksia muistuttavia myönteisiä piirteitä? 

Koska kulttuuri ja kommunikaatio ovat vahvasti kietoutuneet toisiinsa, viestintä- 

käyttäytymistä tulisi tulkita kulttuuritaustaa vasten. Tämä merkitsee sitä, että 

oppilaiden pitäisi harjaantua tunnistamaan oman kulttuurinsa puhekäyttäytymistä 

sääteleviä normeja ja niiden luomia odotuksia sekä oppia oivaltamaan myös kulttuuri- 

eroista johtuvia stereotyyppisiä tulkintoja. Ottamatta huomioon suomalaisessa 

kulttuurissa hiljaisuutta ja puhumista sääteleviä normeja voidaan ilmikäyttäytymisen 

perusteella päätyä pitämään suomalaisia umpimielisinä, arkoina, estyneinä ja ujoina. 

Selvittämällä kulttuuritekijöiden vaikusta kommunikaatiokäyttäytymiseen saadaan 

Tieto kulttuurinormeista auttaa myös ulkomaalaisia tulkitsemaan suomalaisten käyt- 

täytymistä. 

Kulttuuriperinnön siirtäminen kuuluu kasvatuksen perustehtäviin. Pitäisikö 

meidän piirtää uusille sukupolville suomalaisen puhujan synkkä omakuva? Sekä 

äidinkielen että vieraan kielen opetuksen haasteisiin pitäisi kuulua vuosikymmeniä 

käsityksiämme kuristaneen noidankehän katkaiseminen. Vaikka vahvan kommunikoijakuvan 

rakentamisen tulee alkaa jo puhekommunikaatiota palkitsevasta kotiympäristöstä, 

koulutuksen avulla pystytään paikkaamaan aikaisempien viestintäkokemuksen aiheuttamia 

kolhuja. Kansallisen viestintäkuvan retusointi on mahdollista monipuolisen äidinkie- 

lisen ja vieraskielisen viestintäkasvatuksen avulla. 
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Ari Huhta 

Korkeakoulujen kielikeskus 

ENGLANNIN TEKSTINYMMÄRTÄMISEN 

OPETTAJIEN TESTAUSPAIVAÄT 

KONNEVEDELLAÄ 

Syyskuun 19.-20. päivänä englannin tekstinymmärtämistä opettavat kielikeskus- 

opettajat osallistuivat testausseminaariin Jyväskylän yliopiston Konneveden tutki- 

musasemalla. Seminaarin tarkoituksena oli tarkastella eri kielikeskuksissa käytet- 

tyjä luetunymmärtämisen testejä. Osanottajia tapaamiseen kertyi yhteensä 17. 

Ensimmäisen päivän ohjelma koostui lähinnä luennoista, jotka oli tarkoitettu 

ryhmätyöskentelyn ja keskustelujen pohjaksi. Aluksi Jorma Tommola puhui lukemisesta 

tiedonhankintaprosessina. Hän selvitteli lukijan ja tekstin osuutta luetun ymmärtä- 

misessä: lukija käyttää jäsentynyttä etukäteistietoa (skeemoja) apunaan lukemises- 

sa. Teksti puolestaan heijastaa kirjoittajan skemaattista rakennetta ja on jaetta- 

vissa kielelliseen (koheesio) ja semanttiseen (koherenssi) osaan. Tommola esitteli 

lähemmin koheesion tutkimuskeinona käytettyä propositioanalyysiä, joka tarjoaisi 

mahdollisuuden tekstin kvantitatiiviseen arviointiin (esim. miten paljon on ymmär- 

retty tekstistä). Koherrenssissa on kyse tekstin makrorakenteesta ja sen hahmotta-            
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misesta lukemisen aikana. Tommola piti tekstin osuutta luetunymmärtämisessä tärkeäm- 

pänä kuin lukijan osuutta. Tärkeätä olisi kehittää lukutyyli, jossa pyritään aktii- 

visesti luomaan tekstille makrorakennetta, sillä se edistää ymmärtämistä. Hyvä 

keino on yhdistää lukeminen ja kirjoittaminen niin, että luetun perusteella on 

kirjoitettava esitelmä. Tällöin lukija joutuu luomaan esitelmälleen makrorakenteen 

Toisen esityksen piti Sauli Takala luetun ymmärtämisen testaamisesta. Hän 

selvitteli aluksi normi- ja kriteerimittaamisen eroja ja keskittyi sitten lukemisen 

alueen käsittelyyn. Lukemisen alueen määrittelyssä kielikeskuksissa on otettava 

huomioon niissä voimassa oleva luetun ymmärtämisen opetusohjelma, lukijoiden mahdol- 

liset roolit, eri tekstilajit ja tehtäväteoreettiset kysymykset (mikä vaikutus 

milläkin tehtävänantotavalla on). Näiden pohjalta on luotavissa säännöstö tehtävän- 

antamiselle. Lukemistehtävän on pyrittävä mittaamaan ymmärtämistä ja arvostelijoi- 

den tulkittava tulokset oikein. Takala kertoi yrityksistä systematisoida kysymysten- 

asettelua esimerkkimonisteen avulla. Parhaana keinona mitata luetun ymmärtämistä 

molemmat luennoitsijat pitivät tiivistelmää, koska se on psykologisesti relevanttia 

ja hyödyllistä käytännössä. 

Kolmannessa puheenvuorossa Matti Laitinen kertoi kommunikatiivisesta kielitai- 

don testauksesta ja sen keskeisimmistä käsitteistä. Tämän valossa tarkasteltiin 

sitten muutamaa kansainvälistä englannin kielen testiä, joista yhtä, Royal Society 

of Artsin kommunikatiivista testiä, Korkeakoulujen kielikeskus aikoo kokeilla 

Suomessa tänä syksynä. 

Toisen seminaaripäivän ohjelmaan kuului eri kielikeskuksista saatujen luetun- 

ymmärtämiskokeiden tarkastelu työryhmissä. Mietittiin erilaisten testityyppien 

sopivuutta ja vertailtiin olisivatko kaikki kysyneet samoja asioita teksteistä ja 

painottaneet samoja kohtia. Lopuksi ryhmät kokoontuivat yhteen vertailemaan tulok- 

siaan ja keskustelemaan testeistä. Kaikki olivat samaa mieltä siitä, että affiksi- 

koe voitaisiin jättää pois loppukokeesta. Semanttisen clozen todettiin olevan 

parhaiten erotteleva clozetyyppi, vaikkakin erittäin vaikea kieltä huonosti osaa- 

ville. Hyviä avoimia kysymyksiä sanottiin olevan yhtä vaikea tehdä kuin hyviä 

monivalintatehtäviä. Myös todettiin, että kunnolla laadittuihin avoimiin kysymyk- 

siin tulee vastaukseksi tiivistelmä tekstistä. Tiivistelmiä pidettiin hyvinä luetun 

ymmärtämistesteinä, vaikka niiden käyttö suurten joukkojen testaamiseen onkin 

aikaavievää. Parhaana pidettiin useamman eri testityypin käyttöä, sillä silloin 

testin tuttuus ja mahdolliset erot kognitiivisissa tyyleissä eivät asettaisi oppi- 

laita eriarvoiseen asemaan. 

  

Jean-Pierre Döpöe 
5 

Korkeakoulujen kielikeskus 

SEMINAIRE ”ENSEIGNEMENT DU 
FRANCAIS-LANGUE DE SPECIAi 1 1t” 

Les vacances d'stö tout juste, ou bien ä peine terminöes, une trentaine 
d'enseignants se sont retrouvös ä 1'ESSEC (Helsingin Kauppakorkeakoulu) pour 
guatre journöes de travail - du ler au 4 septembre 1986 - sur 1'enseignement du 
francais-langue de spöcialitä (Fr-LSP). Ce söminaire, organisö par le Bureau 
d'Action Linguistigue (B.A.L.; Helsinki) et le Centre de Langues des Universitös 
(C.L.U.; Jyväskylä), recevait comme missionnaire du B.A.L. Monsieur Charles 
TROMPETTE. —Celui-ci est chercheur au Centre de Recherches et Applications Päda- 
gogigues en Langues (CRAPEL) de 1'Universitä de Nancy II, spöcialis& dans 1'ensei- 
gnement du Fr-LSP ä des ingönieurs des mines. 

C'est par Monsieur Pierre CARPENTIER, Conseiller Scientifigue et Culturel, 
gue le säminaire a &tö ouvert. 

Dans le programme des conf&rences, Juhani HKRMK (Universitö de Helsinki) a 
prösentä, dans sa communication "Linguistigue textuelle pour la lecture des 
textes", des concepts de 1'analyse procödurale. Toutes nos connaissances sont 
articulöes et structuröes en divers ensembles, appelös 'cadre de connaissance' 
(cadres syntaxigues, sömantigues,...), 'schämas', 'scripts'; le texte active ces 
divers ensembles, ce gui permet de traiter 1'information avec plus de facilitö 
puisgue les structures mömorielles globales font ressortir le 'non-&noncö', re- 
lient entre eux des &läments en apparence disparates. L'interaction entre texte 
et bases de connaissance est constante; le nombre et la gualitä des cadres de 
connaissance sont donc en perpötuel renouvellement, par contre la rö-activation 
peut ötre laborieuse aprös un long intervalle. 

La fonction des cadres est d'öviter T'ambigultä dans 1'interprötation de 
tout texte. Et i] semble ä Juhani Härmä gue d'une maniäre g&nörale les textes de 
spöcialitö devraient prösenter 'une cohösion et une cohörence trös fortes, puisgue 
la fonction röförentielle du langage y prövaut'. Par contre, la terminologie 
technigue peut ötre un obstacle au traitement humain des textes s'il ya trop de 
termes inconnus. 

* Yves GAMBIER (Institut de traduction de 1'Universitö de Turku) a parl& des 
"Elements visuels du sens dans la communication scientifigue". La communication 
scientifigue et technigue öcrite, en plus de 1'utilisation des ressources vi- 
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suelles de 1'ö&criture (sigles, signes iconigues, conventions typographigues,...) 

fait appel aux unitös iconigues (photos, dessins) et aux signes icono-graphidgues 

(sch&mas, plans, tableaux,...), gui auraient au moins cing fonctions: redondance, 

synthöse de 1'information, visualisation conceptuelle, objectivitö, aide-mämoire. 

Le scripto-visuel n'ayant pas les contraintes d'un systäme linguistigue peut 

tendre ä 1'universel, et son emploi s'affirme avec le döveloppement des technolo- 

gies de 1'image. Le rapport öcrit/iconigue ne devrait pas se modifier radicale- 

ment, mais 1l'utilisation de 1'ordinateur et de 1'&lectronigue devrait attirer 

davantage 1'attention sur les guestions du visuel] dans-l'öcrit et sur leur inter- 

relation dans la production de sens (selon le thöme traitö, le support du message, 

les cultures; ä un moment donn& ou bien dans le temps). 

L'influence de la communication visuelle sur le contenu des messages spöcia- 

lisös nöcessite donc de dövelopper chez 1'ötudiant 'une compötence scripto-vi- 

suelle' au niveau de la röception et au niveau de la production. 'Möme en commu- 

nication spöcialisöe öcrite, il faut prendre la mesure du texte - cet espace 

multiforme ou se construit 1'architecture du sens'. 

Lors de ses conförences, Charles Trompette a tout d'abord prösentö le CRAPEL 

et ses activitös. Le CRAPEL, fondö en 1964, est un centre spöcialis& en didac- 

tigue des langues avec 1'originalitö gue ses chercheurs sont aussi des praticiens 

de 1'enseignement. Leurs travaux portent entre autres sur 1'utilisation de docu- 

ments authentigues, la compröhension orale et öcrite, 1'autonomie des apprenants 

et 1'apprentissage auto-dirigö, la technologie öducative (video et micro-informa- 

tigue). Le CRAPEL prend en charge la formation en Fr-LSP de groupes d'ötudiants ä 

Nancy, organise des stages de formation et de recyclage pour les enseignants de 

francais-langue ötrangöre et envoie des chercheurs en missions-conseil et en 
= 

missions d'expertise en France et ä 1'ötranger. L'orateur a insistö sur la re- 

cherche pluri-disciplinaire mise en place pour 1'analyse des besoins des ap- 

prenants, pour le döveloppement de matöriel pödagogigue utilisant des documents 

authentigues, pour les travaux sur les difförences culturelles (vis ä vis de la 

culture cible) afin de faciliter 1'intögration de 1'&tudiant ätranger dans son 

nouveau milieu. 

L'exposö "Analyse du discours didactigue" a ötä illuströ d'extraits, enregis- 

trös sur cassette vidöo, de cours donnös par des enseignants francais, en mati&re 

de spöcialitö, ä des &tudiants ötrangers; beaux exemples des difficultös de la 

compröhension orale! Charles Trompette a ensuite prösentö les difförentes opöra- 

tions du processus de la compröhension orale (discrimination, segmentation des 

Elements de la :chaine parlöe, interprötation de ces &löments, relativisation, 

synthötisation) et des facteurs extra-linguistigues venant jouer dans ce proces- 

SUS. 

  

17 
Finalement, dans 1'"Apprentissage du Fr-LSP", i1 a döcrit les types d'exer- 

cices döveloppäs au CRAPEL pour dgue le döveloppement de la compröhension orale 
soit menä de mani&re active, ä 1'aide d'exercices späcifigues de discrimination 
(phon&tigue, sur la segmentation, sur les contractions), d'exercices basös sur la 
correspondance entre documents sonores et documents öcrits, d'exercices de tran- 
scription de bande sonore,... Dans le but de developper 1'autonomie d'apprentis- 
sage des ötudiants, le CRAPEL produit des 'modules' formäs ä partir d'un exercice 
et avec toutes les informations nöcessaires permettant de faire 1'exercice et 
ensuite de s'auto-övaluer; ces modules sontä la libre disposition des tudiants. 

En atelier, Charles Trompette a dirigö les groupes de participants dans la 
röalisation de matäriels pödagogigues, gui ont ensuite tö präsentös en fin de 
säminaire. Yves Gambier a prösentö des exemples concrets pour illustrer le thöme 
de sa communication; et Anne PAPART (Universitö de Helsinki) a montrö les applica- 
tions pödagogigues gu'elle a tiröes de 1'ötude contrastive du discours architec- 
tura] et urbanistigue en finnois et en francais. 

Pour terminer, le B.A.L. a invitö les participants du söminaire ä venir i-näoään 4 . : prendre 1'apöritif et &changer leurs impressions sur ces journöes de travail dans 
ses tout nouveaux locaux, Ruoholahdenkatu. 

AUER KKKA KKK HKKK KKK mamman anamanmannnaaan 
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TIEDOTUKSIA - INFORMATION 

AFinLA:n SYMPOSIO JOENSUUSSA 22. -— 23.11.1986 — toinen tiedote 

Syyssymposion valmistelut ovat loppusuoralla, ja siitä on tulossa 
värikäs lanka kaamoksen mustaan kudonnaiseen. Lounas- ja kahvitaukojen 

ja illanvieton lomaan on tarjolla toista tusinaa mielenkiintoista esitelmää 

ja todennäköisesti myös oppimateriaalien esittelyjä. Oheinen alustava 

ohjelma tulee monelta osin pitämään paikkansa. : 

Joensuun hotellikapasiteetti on melko kuormitettu. Suosittelemme 

majoituksen varaamista heti. Näissä hotelleissa lienee vielä tilaa: 

-Kimmel, puh. 973 - 34521, 1 hmk 280, 2hmk 470 ("valtion hinta"). 

-Pohjois-Karjala, puh. 973 - 27311, Ihmk310, 2hmk 390. 

-Wanha Jokela, — puh. 973 - 122891, 1 hmk 140, 2hmk 205. 

Osallistumismaksuja on kahdenlaisia. Satasella saa symposio- 
materiaalin lisäksi lounaan yliopiston uuden päärakennuksen ruokalassa 

kumpanakin päivänä. Neljälläkympillä saa symposiomateriaalin. Symposion 

tili on SYP Joensuu 201620 - 380802. 

Ilanvietossa, jonne kipaistaan suoraan kaupungin vastaanotolta, on 

tarjolla runsas karjalainen iltapala: piirakoita, vatruskoita ym. 

perinteisine (= alkoholittomine) juomineen (Tämän lystin hinta, 30 mk, 
peritään jo aamulla ilmoittauduttaessa). OPM OK. Tilaisuuden ohjelmaan, 
olipa se muuten millaista tahansa, ei tule sisältymään epämusikaalisten 

taksikuskien joulu- eikä muitakaan lauluja. 

Huom. Ruokaloiden emännät tarvitsevat lounaisiin ja illanviettoon 
osallistuvien tarkat lukumäärät hyvissä ajoin Siksi tarvitsemme sitovat 

ilmoittautumiset niihin 6.11.1986 mennessä Ilmoittautumislomake löytyy 
läheltä takakantta. 

Tervetuloa Joensuuhun! 

Syyssymposion järjestelytoimikunnan puolesta 

Pekka Hirvonen pj. Ritva Hoikkala siht. 
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AFinLA:n syyssymposio Joensuussa 22.11. — 23.11.1986 yliopiston 

uudessa päärakennuksessa salissa C 2, os. Yliopistokatu 2. 

Alustava ohjelma: 

Lauantai 22.11. 

99.00-10.30 Ilmoittautuminen 

10.30 

10.35 

11.40 

12.30 

14.00 

15.00 

15.30 

16.00 

17.00 

19.30 

n. 20.00 

Avaus 

Viljo Kohonen, Kielten oppimateriaalien kehittämiskysymyksiä. 

Eila Hämäläinen, Suomi vieraana kielenä: oppimateriaalin 
laatijan ajatuksia. 

Lounas 

Hannele Dufva, Pertti Hurme, Michael 0'Dell, Ilkka Raimo: 
Kieli solmussa? ÄAäntämisopetusmateriaalia paristakymmenestä kielestä. 

Kahvi 

Ian Morris-Wilson, The Sound of Silent Textbooks, 

Glyn Hughes, Demonstraatio tietokoneohjelmien käytöstä kielten 
opetuksessa (ohjelmat: Wordmill ja Textmill). 

AFinLA:n syyskokous 

Joensuun kaupungin vastaanotto Teatteriravintolassa, os. Kaupungintalo 

Illanvietto yliopiston hallintorakennuksen ruokalassa, 
os. Tulliportinkatu 1 

Sunnuntai 23.11. 

10.00 

10.30 

11.00 

11.30 

12.00 

13.30 

14.00 

14.30 

15.00 

15.30 

Rai ja Ryhänen, Vieraan kielen opetustekstien piirteistä: Havaintoja 
ruotsin kielen opetusteksteistä. 

Kaj Wikström, Ruotsin kielen opetuksen historiaa suomalaisissa 
kouluissa. 

Taina Pitkänen-Koli, Aihe ilmoitetaan myöhemmin 

Arto Kirri, Sanajärjestyksen kuvaaminen ruotsin kieliopeissa. 

Lounas 

Anna Mauranen, Oppimateriaalit kielikeskuksessa. 

Tui ja Nikko, Kielitaidon osa-alueiden integrointi ruotsin kielen 
* kielikeskusmateriaaleissa. 

Eija Ventola, Autenttisten materiaalien ja oppimateriaalien suhteista. 

Pirjo-Liisa Vatanen, Keskiasteen oppimateriaalien kieli. 

Loppukeskustelu ja symposion päättäminen.  
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Korkeakoulujen kielikeskuksen nauhoitepalvelu tiedottaa 

ENGLISH LISTENING COMPREHENSION MATERIAL 

BBC SCIENCE MAGAZINE 

35/86 Cuckoo Behaviour in Fish; 5'10" 
How Cells Warm Themselves Up; 5'45" 
Language in the Brain; 12'00" 

36/86 THE BRITISH ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE - BRISTOL 1986 

From Malaria to Motorways; 5'!25" 
Too Little Soil Erosion; 7'30" 
Future for the Human Race; 4'20" 
The Nature of the W & 2; 6'35" 

37/86 Sexual Selection - Uneguivocal Evidence; 5'35" 
Galloping Galaxies; 5'05" 
Alzheimer's Disease; 1135" 

Periodic Mass Extinctions - A Theory in Trouble; 12'00" 

37/86 World Archaeological Congress; 6'10" 
"The Blind Watchmaker'"; 17'35" 

HÖRTEXTE FUR DEN BEREICH DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 

SENDUNGEN DES RUNDFUNKS DER DDR 

53. Wismar - Porträt einer Kiistenstadt; 23! 

54. DDR-Notizen Nr. 4 (gemischte Kurznachrichten); 14'30" 

55. Handwerk hat goldenen Boden - Uber die Stellung des Handwerks in der DDR; 
56. Zu Besuch im Zwergenland: Uber die Produktion von Gartenzwergen im 

thiäringischen Dörfchen Doernfeld; 11'10" 

16' 

57. Interview mit DDR-Aussenminister Oskar Fischer iiber die konstruktive Mitarbeit 

der DDR in der UNO; €6' 

58. Meinungen von DDR-Biärgern zu den jiingsten Abriistungsvorschlägen der Sowjetunion 
vom 15. Januar 1986; 7' 

59. Dichtung fir den Frieden: Lyrik von Juri Wöronow; 29' 
60. Dichtung fir den Frieden: Aristophanes "Lysistrate"; 28'50" 
61. Dichtung för den Frieden: Erich Maria Remargue: "Im Westen nichts Neues"; 

26115" 

62. Tradition und Gegenwart der Leipziger Messe; 15'40" 
63. Meistern des Waffenhandwerks iber die Schulter geschaut; 15" 
64. DDR-Notizen Nr. 5 (gemischte Kurznachrichten); 11'30" 

65. Bewährungsproben - Wir stellen vor: Eine junge Sängerin und einen Forschungs- 

studenten im Kurzporträt; 22'25" . 

66. Aus der Arbeit der Freundschaftsgesellschaft DDR-Finnland in der Liga fär 
Völkerfreundschaft; 8'40" 

67. Ärzte der Welt fiir den Frieden der Welt - Interview mit Prof. Dr. Moritz 
Mebel zur Arbeit des Komitees "Ärzte der DDR zur Verhiätung eines Nuklear- 
krieges"; 11' 

68. Zwei Gesichter einer Stadt - Potsdam; .14'50" 

69. DDR-Notizen Nr. 6; 13'50" 
70. Uber alte und neue Hochzeitsbräuche in der DDR; 18' 
71. Rundreise auf der Ostsee-Insel Rigen; 17'20" 

72. Ein Tag im Sport- und Erholungszentrum Berlin; 20'18" 
73. Zu Besuch in der Seelotsenstation Timmendorf; 13" 

Lisätietoja ja tilaukset: 

Jyväskylän yliopisto puh. (941)292 886 / Koponen 
Korkeakoulujen kielikeskus / Nauhoitepalvelu 

- Seminaarinkatu 15 
40100 JYVÄSKYLÄ 
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KORKEAKOULUJEN KIELIKESKUS TIEDOTTAA 

> The <Finnish ourfial of 
Language Leariing and*Languageleaching: 

ASPEKTE EINER FREMDSPRACHENPHILOLOGIE 

UNTERSUCHUNGEN ZUR SEMIOTISCHEN TEXTOLO- 
GIE IN EUROPA — Eine historische, thematische und bibli- 
ographische Ubersicht Jänos S. Petöfi 
ASPEKTE DER TEXTINTERPRETATION — Was kann die 
semiotische Textologie fiir den Kommunikationsunterricht 
leisten? Jänos S. Petöfi 

TEXTOLOGIE, TENDENZEN DER ”LINGUISTIK”, UND 
DIE FORDERUNGEN DER PRAXIS — Bericht iiber ein 
Gespräch mit Jänos S. Petöfi, Riitta Korhonen & Martin Kusch 
TEXTLINGUISTIK UND FREMDSPRACHENUNTER- 
RICHT Emel Sözer 

ASPEKTE DER TEXTLINGUISTIK UND INHALTSBEZO- 
GENE ARBEIT MIT FACHTEXTEN GESCHRIEBENER 
SPRACHE Walter Schleyer 

ZUR ENTWICKLUNG DES LESEVERSTEHENS (NA- 
TURWISSENSCHAFT/TECHNIK) IM FACHSPRACH- 
LICHEN UNTERRICHT Walter Schleyer 

FACHSPRACHLICHES LERNEN IM DAF-UNTERRICHT 
IN DER SCHULE? Herman Funk 
SPRECHANGST UND F REMDSPRACHENUNTERRICHT 
Jaakko Lehtonen 

EINFUHRENDE BEMERKUNGEN ZUM FACH DEUTSCH 
ALS FREMDSPRACHE Rolf Ehnert 

  

Volume IV 

EDITED BY HARTMUT SCHRÖDER 

EEI a OI for<Finnish<Univergities 
University of Jyväskylä Finland   

Aikakauslehti FINLANCE, Volume IV on ilmestynyt. Lehden hinta on mk 25,- 
ja sitä voi tilata osoitteesta 

Jyväskylän yliopisto 

Korkeakoulujen kielikeskus 

Seminaarinkatu 15 
40100 JYVÄSKYLÄ 
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KORKEAKOULUJEN KIELIKESKUKSEN JULKAISUJA 

  

Reports from the Language Centre for Finnish Universities 

KORKEAKOULUJEN KIELIKESKUKSEN JULKAISUJA 

- SARJASSA ON ILMESTYNYT : 

N:o 22 LE FRANCAIS ET LES DOMAINES DE SPECIALITE: BESOINS ET FORMATION 
Actes du söminaire organis& les 4 et 5 septembre 1985 ä Helsinki 

Editeurs: Yves Gambier, Pirkko Jokela, Gerard Prieur 

N:o 23 DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND HEUTE 
Dokumentation zu dem Seminar vom 26.-27. Oktober 1984 in Tampere 
- Deutsche Abteilung des Sprachenzentrums der Technischen Hochschule 

Herausgeber: Marja Bendel, Ewald Reuter, Burghardt Bendel 

N:o 24 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE IN NORDEUROPA 
Beiträge der Nordischen Tagung "Deutsch als Fremdsprache in Nordeuropa" 
vom 2.-5. Juni 1985 in Jyväskylä/Finnland 

Herausgeber und Redaktion: Rudolf Thunander (Universitet i Uppsala, 
Fortbildningsavdelningen) 

Julkaisujen hinta on mk 26,-/kpl ja niitä voi tilata osoitteesta: 

Jyväskylän yliopisto 
Korkeakoulujen kielikeskus 
Seminaarinkatu 15 
40100 Jyväskylä 

ve Ex e >” Kx Te ES e e Te Te Ea 

TRANS -— TURUN YLIOPISTON KÄÄNTÄJÄNKOULUTUS- 

LAITOKSEN JUHLAJULKAISU 

Turun yliopiston kääntäjänkoulutuslaitos (ent. kieli-instituutti) on 20-vuotisen 

toimintansa kunniaksi tuottanut juhlajulkaisun TRANS, jonka on toimittanut 

Yves Gambier. Julkaisu koostuu laitoksen piirissä toimivien opettajien ja tut- 

kijoiden ennen julkaisemattomista kirjoituksista ja heijastelee kääntämisen alan 

moninaisia tutkimuskohteita ja äänenpainoja. Aiheet vaihtuvat käännösteoreetti- 

sista pohdiskeluista koulutuksellisiin ja empiirisiin kysymyksenasetteluihin, 

konkreettisista käännösongelmista ja -tilanteista yleisiin kehitysnäkymiin sekä 
erikoiskielten ominaisuuksista kontrastiivisiin selvityksiin. 

Julkaisussa on kymmenen artikkelia ja ne on kirjoitettu laitoksen pääopetuskielil- 

lä joko englanniksi, ranskaksi tai saksaksi. Jokaiseen artikkeliin on liitetty 
tiivistelmät kahdella muulla kielellä. 

Julkaisu on tilattavissa 25 mk:n hintaan Turun yliopiston kääntäjänkoulutuslai- 

toksesta, Aurakatu 11, 20100 Turku tai puh. (921) 174 18. 

—
"
"
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Suomen ensimmäinen kielikoulutusopas yrityksille on nyt ilmestynyt. 

Ola Berggren 

Kielikouluttajan käsikirja 
Kustantaja VIENTIKOULUTUSSAATIO (1986). 

Teoksen laatija Ola Berggren on ammatillisen kieltenopetuksen asiantuntija, kokenut 

yrityskonsultti ja tekniikan kielen opettaja. 

KIRJAN VIESTI ON TÄMÄ: 

* — Yritys itse määrittelee kielikoulutustarpeensa omien kansainvälistymista- 

voitteidensa pohjalta. 
* Ammatillinen kielikoulutus on osa yrityksen kansainvälistymisstrategiaa. 
* Tavoitteellinen kielikoulutus on yritykselle tuottava sijoitus. 

KIRJA ANTAA OHJEITA MM. SEURAAVIIN TILANTEISIIN: 

* Päätöksenteko yrityksen kielikoulutuksessa: miten päästään toimivaan jär- 

jestelmään 
* Kielikoulutuksen tarvekartoitukset - mukana valmiit lomakkeet 

* —Tehokkaimman kurssimuodon valinta 
- ekstensiiviopetus 
- intensiiviopetus 
- — periodiopetus 
- etäisopetus 
- —-yksityisopetus 

* Yrityksen oma kielikoulutus 
- opettajien valinta 

- opetussuunnitelman laatiminen 
- — materiaalien valinta 
- tulosten mittaaminen ja laadunvalvonta 

* Kielikoulun valinta - mukana ohjeet kielikoulun tason mittaamiseksi 
Oppimismotivaation vahvistaminen 

* Vihjeitä motivaatioluennon pohjaksi 
- miten kieliä opiskellaan 
- millainen on hyvä oppija 

* Ohjeita opiskelijalle: miten saat oppitunnista suurimman mahdollisen 
hyödyn 

* Kokeneen kieltenopettajan yksityiskohtainen opas syntyperäisopettajalle 
(englanniksi) 

* Kielitaidon tason määritykset (englanniksi) 

* 

HINTA: 300 mk 
TILAUKSET: — Puhelimitse (90) 659 322/julkaisujen myynti tai tilauslomakkeella 

s. 39. , 

NIILLE, JOTKA VAATIVAT KIELIKOULUTUKSELTA PAREMPIA TULOKSIA 

AKEn 

145 VIENTIKOULUTUSSAATIO 
NAVPP = Kielikeskus, Kasarmikatu 44, 00130 HELSINKI, p. (90) 659 322  
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INFORMATION ZU ; b) O o, 

FUR GERMANISTEN IN DER 

of Belfast DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK 1987    
KURSE FÖR HOCHSCHULGERMANISTEN, DEUTSCHLEHRER, METHODIKER UND UBERSETZER DEPARTMENT OF ENGLISH | ; Berlin 2.7.-22.7.1987 
Humboldt-Universität Berlin 
ReinhardstraBe 7, Berlin, 1040, DDR 

    

  

MA b Examination Weimar 1 3.7.-23.7.1987 Yy Weimar II 25.7.-14.8.1987 u - Friedrich-Schiller-Universität Jena In English Universitätshochhaus 4, Jena, 6900, DDR 

w = n. m L Dresden 28.6.-18.7.1987 (Applied English Linguistics) Technische Universität Dresden 
MommsenstraBe 13, Dresden, 8027, DDR 

Halle Sil +25:47 41987 
Martin-Luther-Universität Halle 
Universitätsring 4, Halle/Saale, 4020, DDR 

Applications are invited from final year undergraduates and graduates with a Karl-Marx-Stadt —. 12.7.-1.8.1987 
good Honours degree in English, Linguistics or a Modern Language with a Technische Hochschule Karl-Marx-Stadt 
substantial Linguistics component, for the degree of M.A. by examination and PSF 964, Karl-Marx-Stadt, 9010, DDR 
dissertation. Candidates who are graduates of universities outside the British Isles Leipzig 1 1.7.-21.7.1987 
may also be admitted provided that they are suitably gualified. This will be a one- TT n . v Lainaa 1.7.-21.7.1987 : ; b ; . arl-Marx-Universität Leipzig year course. Candidates will be expected to choose three of the following options: LumumbastraBe 4, Leipzig, 7022, DDR 

(i) The English language in Ireland Alle Kurse fir Lehrer und Dozenten kosten USD 250,00 

(ii) Social and Regional Varieties of English KURSE FUR STUDENTEN DER GERMANISTIK 

(iii) Stylistic and Discourse Analysis Berlin 2.7.-22.7.1987 , . Humboldt-Universität Berlin (iv) Language and Education Clara-Zetkin-StraBe 1, Berlin, 1086, DDR 

(v) Linguistics and the Speech Disordered Weimar III 10.8.-30.8.1987 
: ; -— ; Hochschule fiir Architektur und Bauwesen Weimar (vi) The Computer, Linguistics and Speech Synthesis CoudraystraBe 13, Weimar, 5300, DDR 

vii) Acoustic and Experimental Phonetics U p Leipzig 111 10.8.-30.8.1987 
Technische Hochschule Leipzig 

The three options chosen will be formally examined and candidates will also write Kai a0knaelii-a enaa 132, 7080, DER 
a dissertation either on a topic within the areas listed or on an approved topic from Ilmenau 5.7.-25.7.1987 another area of Applied English Linguistics. Technische Hochschule Ilmenau PP 9 g PSF 327, Ilmenau, 6300, DDR 

| Rostock 11.7.-31.7.1987 Further information and application details may be obtained from: ! Wilhelm-Pieck-Universität Rostock 
Kröpeliner StraBe 26, Rostock, 2500, DDR 

The Secretary, 
Greifswald 10.7.-30.7 . 1987 
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald (Graduate Applications), BahnhofstraBe 46/47, Greifswald, 2200, DDR Department of English, 

The Oueen's University of Belfast, 

Belfast BT7 1NN.  



Magdeburg 8.7.-28.7.1987 

Technische Hochschule "Otto von Guericke" Magdeburg 
PSF 124, Magdeburg, 3010, DDR 

Kursgebiihren fiir Berlin und Weimar III USD 250,00, fiir die anderen Kurse 
USD 220,00 

KURSE FUR DEUTSCHLEHRER AN ALLGEMEINBILDENDEN SCHULEN UND LEHRERSTUDENTEN 

Erfurt Juli 3.7.-24.7.1987 
Erfurt August 31.7.-21.8.1987 
Pädagogische Hochschule "Dr. Theodor Neubauer" 
Erfurt/Mählhausen, Abteilung Ausländerstudium 
PSF 848, Nordhäuser StraBe 63, 5010, DDR 

Die Kursgebiihren betragen 550,00 Mark der DDR in konvertierbarer Währung. 

SPRACHINTENSIVKURSE DEUTSCH FIIR WISSENSCHAFTLER, SPEZIALISTEN UND STUDENTEN 

Berlin . 28.6.-27.7.1987 
Hochschule fir Okonomie "Bruno Leuschner" 
Herman-Duncker-StraBe 8, Berlin, 1157, DDR 
(Zusätzliches Angebot: Deutsch aus Wirtschaft und Handel) 

Dresden i 1.7.-30.7.1987 
Hochschule fiir Verkehrswesen "Friedrich List" 
Friedrich-List-Platz 1, Dresden, 8010, DDR 

(Zusätzliches Angebot: Deutsch aus Technik und Verkehr) 

Dresden-Radebeul 28.7.-26.8.1987 
Herder-Institut der Karl-Marx-Universität Leipzig 
LumumbastraBe 4, Leipzig, 7022, DDR 
(Zusätzliches Angebot: Deutsch aus den Gebieten Recht 
und Pädagogik) 

Freiberg 26.7.-24.8.1987 
Bergakademie Freiberg 
AkademiestraBe 6, Freibsrg, 9200, DDR 
(Zusätzliches Angebot: Deutsch aus Technik und Geologie) 

Leipzig 1.7.-30.7.1987 
Handelshochschule Leipzig 
MarkgrafenstraBe 2, Leipzig, 7010, DDR 
(Zusätzliches Angebot: Deutsch aus Handel und Wirtschaft) 

Wismar 20.7.-18.8.1987 
Ingenieurhochschule Wismar 
Phillipp-Mäller-StraBe, Wismar, 2400, DDR 
(Zusätzliches Angebot: Deutsch aus den Gebieten der 
Naturwissenschaften) 

Karl-Marx-Stadt 6.5.-4.6.1987 
Technische Hochschule Karl-Marx-Stadt 
StraBe der Nationen 62, Karl-Marx-Stadt, 9010, DDR 
(Zusätzliches Angebot: Deutsch aus Technik und Wirtschaft) 

Alle Kurse kosten USD 450,00. Teilnehmer, die den Kurs nur zwei Wochen 
besuchen, zahlen USD 250,00. 

Anfragen und Bewerbungen sind zu richten an das 
Deutschlektorat beim DDR-Kulturzentrum 
PL 296, 00531 Helsinki 
Tel. 90-737 920, 718 394 

    

THE FIFTH NORDIC CONFERENCE 27 

ON BILINGUALISM 

* JUNE 252nda — JUNE: 25th, 1987 

Copenhagen 

PROGRAMME 

Monday, June 22 1987 

11.00-13.00 — Arrival of participants, registration, assignment of rooms, etc. 

13.30-14.00 — Opening of conference 

14.00-15.30 — Main plenary lecture 

Anna Uhl Chamot, National Clearinghouse for Bilingual 

Education, Washington D.C.: Bilingualism in Education 

and Bilingual Education - State of the Art 

15.30-16.00 Coffee break 

16.00-18.00 Panel debate 

followed by open debate and summing up 

Evening: Social evening 

Tuesday, June 23 1987 

THEME: BILINGUALISM IN EDUCATION 

9.00-10.00 Plenary lecture 

Euan Reid, University of London Institute of Education: 

Linguistic Minorities and Language Education - the 

English Experience 

10.00-10.30 = Coffee break 

10.30-12.30 — Section sessions in English and in Scandinavian languages 

each with approximately three papers and a subseguent 

— joint discussion of all inputs 

12.30-13.45 — Lunch 

14.00-16.00 — Section sessions 

16.00-16.30 Coffee break 

Evening: Midsummer eve: Outing, bonfire  



28 

Wednesday, June 24 1987 

THEME: LANGUAGE PLANNING 

9.00-10.00 Plenary lecture 

Agigssiag Moller, Greenland Home Rule, Directorate of 

Culture and Education, Nuuk, Greenland: Language Policy 

and Language Planning - a Review after Eight Years of 

Home Rule 

10.00-10.30 Coffee break 

10.30-12.30 Section sessions 

12.30-13.45 — Lunch 

14.00-16.00 — Section sessions 

16.00-16.30 Coffee break 

16.30-17.30 Section sessions 

Evening: Reception 

The rest of the evening free 

Thursday, June 25 1987 

THEME: PERSPECTIVES AND CONCLUSIONS 

9.00-10.00 Final plenary lecture 

10.00-10.30 — Coffee break 

10.30-12.30 —-Final discussion 

Introduction by panel followed by open discussion 

12.30-13.00 — Closing of conference; plans for next conference 

13.00-14.30 — Lunch 

Departure of participants 

Visits to institutions or other contacts may be 

arranged for. 

SECTIONS 

From notifications received it seems that the following sections may be 

established: 

English language sessions: 

1. 

2. 

Second Language Acguisition - Linguistic Perspectives 

Second Language Acguisition - Sociological Perspectives 

and Psychological Perspectives 

Theory and Reality in Bilingual Education 

Minority Languages in the School 

Bilingualism in Society 

Sign Language and Bilingualism 

Scandinavian Language Sessions: 

7. Andetsprogstilegnelse hos unge 

8. Andetsprogstilegnelse hos bgrn 

9. Doves tosprogethed 

10. Litteraturen og tosprogethed 

11. Tosprogethed pä Fargerne 

12. Tosprogethed pä Grgnland 

13. Tosproget undervisning 

14. Oversattelse 

15. Sprogmgde 

16. Smäbogrn og skolebegyndere 

17. Paedagogik og metode 

It is likely that more sections will be established. Proposals are welcome, as 

are papers which invite other groupings. 

We further want to look into the possibilities for establishing a workshop 
for participants who are primarily interested in the practical aspect of teaching 

a second language. 

PAPERS 

Notification 

Participants who wish to present a paper in one of the sections are kindly re- 

guested to notify the organising group of this on the enclosed Final Registration 

Form. : 
Please note that the deadline for entering papers to be presented in sec- 

tions is October 1 1986. 

Abstracts 

Abstracts should be prepared of one to two typed A4 sheets, double spaced. A 

model sheet will be forwarded on receipt of notification, stating the reguire- 

ments to be met for correct typing out of abstracts. 

Deadline for sending in of abstracts is December 1 1986. 

Publication 

A number of papers prepared in English for the conference will be published as 

an issue of Journal of Multilingual and Multicultural Development. 

Papers prepared in one of the Scandinavian languages and papers in Eng- 

lish which are not published in Journal of Multilingual and Multicultural Devel- 

opment will be published as a special issue of the Copenhagen Studies in Bilin- 

gualism. 

Manuscripts for publication should be prepared in accordance with specific 

reguirements which will be forwarded to participants in the same letter as in- 

structions for the preparation of abstracts. 

Deadline for sending in finished manuscripts for publication is August 1 

1987. 
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GENERAL INFORMATION 

Time 

From Monday June 22 1987 at 13.30 

to Thursday June 25 1987 at 14.30 

Place 

The Royal Danish School of Educational Studies 

Emdrupborg 

Emdrupvej 101 

DK 2400 Copenhagen NV 

Postal Address 

5th Nordic Conference on Bilingualism 

Danmarks Larerhgjskole 

Institut for dansk sprog og litteratur 

Emdrupvej 101 

DK 2400 Copenhagen NV 

Tel. 01 696633 ext. 2862 (Marie Hald) 

Deadline for Registration 

Latest date for registration of participants December 1, 1986 

Latest date for entering papers October 1, 1986 

Conference Fee 

Conference Fee if payment is made before December 1, 1986 Dkr 450 

Conference Fee after December 1, 1986 Dkr 550 

Latest date for payment April 1, 1987 

The conference fee covers payment for programme, participation and conferen- 

cereport. 

It further includes payment for coffee/tea during planned coffee breaks and 

lunch on June 23, June 24 and June 25. Drinks not included. 

Payment 

Payment of conference fee should be made either 

a) by Postal Giro to account no. 70 29 020 

att. Danmarks Larerhojskole 

Emdrupvej 101 

DK 2400 Copenhagen NV 

marked 'versurkonto 958376" 

or 

b) by check made out to 

5th Nordic Conference on Bilingualism 

Danmarks Lererhgjskole/versurkonto 95 83 76 

Emdrupvej 101 

DK 2400 Copenhagen NV 

Accomodation 

Accomodation may be reserved at a students' hostel app. three minutes' walk 

from the Royal Danish School of Educational Studies, Händvarkerskolehjemmet, 

Bispebjerg Parkalle 12, 2400 Copenhagen NV. 

Rooms are available at the hostel also on June 21 and June 25, the nights 

immediately before and after the conference, cf. the registration form. 

Single room with own toilet and bath per night Dkr 150 

Rooms may be paid for either on sending the confererence fee or on the first 

day of the conference, June 22 1987, between 11.00 and 13.00 hours at the se- 

cretariat. Payment should be made in Danish currency either by check or in 

cash. 

Meals 

Meals will be available at ordinary canteen prices at the canteen of The Royal 

Danish School of Educational Studies. During the conference, from June 22 to 

June 25, the canteen will be open from 8.00. 

Before the conference opens lunch may be bought at the canteen. Lunch 

and coffee/tea during the conference is included in the conference fee. 

Deadlines 

October 1 1986: Final date for entering papers for section sessions 

December 1 1986: Final date for registration for conference 

- - — Final date for signing on for social events 

- - — Deadline for sending in abstracts 

April 1 1987: Payment of conference fee 

June 22 1987: Payment for accomodation and social events 

August 1 1987: Deadline for manuscripts for publication 

Registration form on p. 41. 
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KORKEAKOULUJEN KIELIKESKUKSEEN 

SAAPUNUTTA KIRJALLISUUTTA : 

James Moffett: Teaching the Universe of Discourse. Houghton Mifflin Co, 

Boston, 1983. 

Reading for professional purposes: methods and materials in teaching languages. 

J.M. Ulijn and A.K. Pugh (eds.) ACCO, Leuven, 1985. 

W. Paul Jones: Writing Scientific Papers and Reports. Revised by Michael L. 

Keene. Wm. C. Brown Co. Publ., Dubugue, Iowa, 1982. 

D. Brosnan, K. Brown, & S. Hood: Reading in context. Developing the reading 

strategies of adult E.S.L. learners. N.S.W. Adult Migrant Education 

Service, Sidney, 1984. 

Sally N. Standiford, Kathleen Jaycox, & Anne Auten: Computers in the English 

Classroom. National Council of Teachers of English, Urbana, Ill., 1983. 

Learning, Teaching and Communication in the Foreign Language Classroom. 

Gabriele Kasper (ed.). Aarhus University Press, Aarhus, 1986. 

Christopher Brumfit: Communicative Methodology in Language Teaching. The roles 

of fluency and accuracy. Cambridge University Press, Cambridge, 1984. 

Methods that work. A smorgasbord of ideas for language teachers. John W. Oller, 

Jr., and Patricia A. Richard-Amato (eds.). Newbury House, Rowley, Mass., 

1983. 

Writing: Communicative Activities in English. C. Bratt Paulston, Robert T. 

Henderson, P. Furey, & Mary E. Call. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 

New Jersey, 1983. 

Chris Kennedy and Rod Bolitho: English for Specific Purposes. Essential 

Language Teaching Series, Macmillan, London, 1984. 

Eva S. Weiner: Writing. A Diagnostic Approach. Pergamon Institute of English, 

Oxford, 1984. 

Jack Richards, John Platt, & Heidi Weber: Longman Dictionary of Applied 

Linguistics. Longman, Harlow, 1985. 

Computer-Assisted Language Instruction. David H. Wyatt (ed.). Pergamon Press, 

Oxford, 1984. 

Papers presented at the International Symposium on Language Testing, Hong Kong, 

Y.P. Lee, Angela C.Y.Y. Fok, Robert Lord and Graham Low (eds.)., Pergamon 

Press, Oxford, 1985. 

Recent advances in language, communication, and social psychology. Howard Giles 

and Robert N. ST. Clair (eds.). Laurence Erlbaum, London, 1985. 

Glossary of educational technology terms. Unesco, Paris, 1984. 

  

Terminology of special education, Unesco, Paris, 1983. 

Computers in English Language Teaching and Research. Selected papers from the 

1984 Lancaster Symposium 'Computers in English Language Education and 

Research'. Geoffrey Leech and Christopher N. Candlin (eds.). Longman, 

London, 1986. 

Interpreting as a language teaching technidue. Proceedings of a conference 

convened by and held at the University of Salford, 2-5 January 1985. 

Noel Thomas and Richard Towell (eds.). CILT, London, 1985. 
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John Self: Microcomputers in Education. A (Critical Evaluation of Educational 
Software. The Harvester Press, Brighton, 1985. 

Suzanne Romaine: The Language of Children and Adolescents. The Acguisition of 
Communicative Competence. Basil Blackwell, Oxford, 1984. 

Deena R. Levine & Mara B. Adelman: Beyond Language. Intercultural communication 
s as a second language. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 

Across the threshold. Readings from the modern languages projects of the Council 
of Europe. van Ek and Trim (eds.). Pergamon Press, Oxford, 1984. 

Jim Cummings, & Merrill Swain: Bilingualism in education: Aspects of theory, 
research and practice. Longman, London, 1986. 

Issues in ESP. Lancaster practical papers in English language education, Vol. 5. 
Alan Waters (ed.). Pergamon Press, Oxford, 1982. 

  

Heribert Picht & Jennifer Draskau: Terminology: an introduction. The University 
of Surrey, Dept. of linguistic and international studies, 1985. 

Michael Swan: Inside meaning. Proficiency reading comprehension. Textbook & 
Teacher's Book. Cambridge Unicersity Press, Cambridge, 1978. 

Catherine Wallace: Learning to read in a multicultura1l society. The social 
context of second language literacy. Pergamon Press, Oxford, 1986. 

Christian Bachmann, Jacgueline Lindenfeld, & Jacky Simonin: Langage et communica- 
tions sociales. Hatier-Credif, Paris, 1981. 

Nina Catach: Les listes orthographigues de base du frangais (LOB). Les mots les 
plus fröguents et leurs formes flöchies les plus fröguentes. Nathan- 
Recherche, Paris, 1984. 

Alan Chamberlain, & Ross Steele: Guide pratigue de la communication. Didier, 
Paris, 1985. 

Patrick Charaudeau: Langage et discours. Elö&ments de s&miolinguistigue (thöorie 
et pratigue). Hachette, Paris, 1983. 

Francis Debyser: L'immeuble, Hachette, Paris, 1986. 

Henri Holec: Autonomie et apprentissage des langues entrangeres. Hatier, Paris, 
1979. 

Görard Mermet: Francoscopie. Les Frangais: gui sont-ils? ou vont-ils? Librairie 
Larousse, Paris, 1985. 

Andre Phal: Vocabulaire gö&nöral d'orientation scientifidgue (V.G.0.S.) Part du 
lexigue commun dans 1'expression scientifigue. 1 Partie: Prösentation 
de 1'enguete, 2 Partie: Liste alphabötigue. Credif, Paris, 1971. 

Michel Paoletti & Ross Steele: Civilisation Frangaise Ouotidienne, Hatier, Paris, 
1986. 

Renö& Richterich, & Brigitte Suter: Cartes sur table, exercices complömentaires, 
guide d'utilisation, methode de frangais pour adultes döbutants, Hachette, 
Paris, 1981, 1984. 

Renö Richterich, Brigitte Suter: Cartes sur table 2, guide d'utilisation, 
möthode de frangais pour adultes, Hachette, Paris, 1983.  
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Technologie Finlandaise. Teknillis-tieteellinen seura, Helsinki, 1983. 

Gerard Vigner: Lire: du texte au sens, &lements pour un apprentissage et un 
enseignement de la lecture. CLE International, Paris, 1979. 

Vocabulaire d'initiation aux ötudes agronomigues. liste alphabötigue. Didier, 
Paris, 1966. 

Margareta Broberg: Suggestopaedi - en alternativ undervisningsmetode. Danmarks 
padagogiske bibliotek, Kgbenhavn, 1985. 

Birger Liljestrand: Juttu och sammetsfarmare. Notiser om finlads-svenskt 
tidningsspräk. Nordsvenska. Umeä Universitet, Umeä, 1985. 

Georgi Lozanov & Evelina Gateva: Suggestopedisk spräkundervisning. Stiftelsen 
Pedagogisk Utveckling, Tierp, 1984. 

Josephine Barber: German for Musicians. Faber Music, London, 1985. 

Joachim Buscha/Gertraud Heinrich/Irene Zoch: Modalverben, VEB Verlag Enzyklopädie, 
Leipzig, 1985. 

Inge Laveau: Methodisch-didaktische Vorschläge för den Lehrer. Sach- und Fach- 
texte im Unterricht. Deutsch als Fremdsprache. Goethe-Institut, 
Mönchen, 1985. 

Video im Fremdsprachenunterricht. H.V. Faber und D. Eggers, (Hrg.). Verk- 
stattgespräche. Minchen, 1980. 

Ingrid Wischmann/Brigitte Göpner/Heike Langer: Deutsch in Studium und Wissen- 
schaft. Lehrmaterial fir den studienbegleitenden. Deutschunterricht 
för Ausländer. VEB Verlag Enzyklopädie, Leipzig, 1985. 

Pekka Katara & Ingrid Schellbach-Kopra: Suomalais-saksalainen Suursanakirja, 
WSOY, Porvoo, 1975 

  

Matti Joutsen: Lakikielen sanakirja, Suomi-englanti. WSOY, Porvoo, 1985. 

Paul Kostera: Kielistudio-opettajan käsikirja. Otava, Helsinki, 1980. 

Jukka Lehtinen: Tietokone opetusvälineenä. Julkaisusarja B n:o 38, Valtion 
painatuskeskus, Helsinki, 1985. 

A.R. Arutjunov, P.G. Cebotarev, N.B. Muzrukov: Igrovye zadanija na urokah 
russkogo jazyka, Kniga dlja utaSt&egosja, Moskova, 1985. 

A.R. Arutjunov, P.G. Cebotarev, N.B. Muzrukov: Igrovye zadanija na urokah 
russkogo jazyka, Kniga dlja prepodavatelja, Moskova, 1984. 

T:N. Cernjavskaja: HudoZestvennaja kul'tura SSSR, Lingvostranovedt&eskij slovar', 
Moskova, 1984. 

N.I. Formanovskaja: Upotreblenie russkogo re&evogo etiketa, Moskova, 1984. 

Kratkosrotnoe obu&enie russkomu jazyku inostrancev, Formy i metody. Sbornik 
statej, Moskova, 1983. 

Russkij jazyk dlja nau&nyh rabotnikov-inostrancev, Moskova, 1985. 

A.N. SCukin: Metodika kratkosro&nogo obufenija russkomu jazyku kak inostrannomu, 
Moskova, 1984. 
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E.M. Stepanova/P.G. Cebotarev: Intensiwmnyj kurs russkogo jazyka, Kniga dlja 
ulastegosja, Temp 1, Moskova, 1982, + 2 kasettia. 

Temp 3, Intensivnyj kurs russkogo jazyka, Kniga dlja prepodavatelja. 
Moskova, 1983, + 2 kasettia. 

Temp 3, Intensiwvnyj kurs russkogo jazyka. Kniga dlja ulastegosja. 
Moskova, 1983, + 2 kasettia. 

ENGLISH SUMMARY 

In the editorial Raija Markkanen reminds readers that the Language Centre News is 

principally intended as a channel of communication between the language centres 

and that their staffs might be more active in contributing information about 

locally arranged seminars, courses etc. She also invites teachers to write about 

new teaching ideas or problems connected with teaching. Articles, reports, and 

book reviews in any language are welcomed. 

Although the Language Centre News mainly functions as a newsletter for the 

language centre organisation, it also attracts other readers, who are of course 

also invited to contribute. 

In her article Aino Sallinen-Kuparinen discusses the image Finns have of them- 

selves as communicators and how this image has developed. She also reports on the 

results of her research into the image young Finns have of their skills as communi- 

cators. The main factors causing communication apprehension were a lack both of 

training in communication skills and of opportunities to speak to an audience. The 

subjects' image of being poor communicators was reinforced by the fact that virtu- 

ally all of them interpreted a communication context to mean a public speech 

situation. In addition cultura] norms colour the way people describe themselves. 

As the Finnish cultural norms seem to demand modesty and selfdepreciation in 

self-presentation this would explain why the research subjects tended to classify 

themselves as, at the most, moderate communicators. 

Sallinen-Kuparinen then goes on to reflect on the negative views Finns have of 

themselves as communicators and how these attitudes might be changed by teaching 

communication skills and improving the Finns' self-image.  
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Ari Huhta from the Language Centre for Finnish Universities reports on the testing 

seminar for teachers of English reading comprehension held at Konnevesi Research 

Station in Jyväskylä, 19-20.9.86. On the first day Dr Jorma Tommola lectured on 

reading as an information-gathering process and Dr Sauli Takala on the testing of 

reading comprehension. Matti Laitinen spoke about communicative language testing 

and presented a few internationa] language tests, one of which, the Royal Society 

of Arts' communicative test, will be tried out this autumn in Finland. On the 

second day reading comprehension tests produced by the various language centres 

were discussed and evaluated in groups. 

A seminar on the problems of teaching LSP French, arranged by the Bureau d'Action 

Linguistigue (B.A.L.) and the Language Centre for Finnish Universities, was held 

at the Helsinki School of Economics 1.- 4. 9. 1986. Charles Trompette, researcher 

at Centre de Recherches et d'Applications Pödagogigues en Langues (CRAPEL) at the 

University of Nancy II was guest speaker. He presented CRAPEL and its involvement 

in the research and teaching of LSP French. He also discussed the language used 

in teaching and pointed out difficulties in listening comprehension and how to 

overcome them. While discussing the acguisition of LSP French he emphasized the 

significance of students' independent efforts in language acguisition. 

Juhani Härmä, associate professor at the University of Helsinki, discussed the 

concepts of method analysis in his paper 'Text linguistics for the reading of 

text'. 

Yves Gambier lectured on the visual perception of a text's meaning in scientific 

communication. 

The seminar closed with group work. 

SVENSK RESUME 

I den redaktionella kommentaren päminner Raija Markkanen läsarna om att Kieli- 

keskusuutisia främst är avsett som en kommunikationskana] för spräkcentren och att 

dessas personal mera aktivt kunde bidra med information om lokalt arrangerade 

seminarier, kurser osv. Hon ber ocksä lärarna skriva om nya undervisningsidöer och 

om de problem som kommer upp i undervisningen. Artiklar, rapporter och bok- 

recensioner pä vilka spräk som helst är välkomna. 

Fastän Kielikeskusuutisia närmast fungerar som ett informationsblad för spräk- 

senterorganisationen attraherar det ocksä andra läsare som naturligtvis är väl- 

komna att bidra. 

I sin artikel diskuterar Aino Sallinen-Kuparinen den bild finländarna har av sig 

själva som kommunikatörer och hur denna bild uppkommit. Hon rapporterar ocksä om 

resultaten av en undersökning hon gjort om unga finländares uppfattning om sin 
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kommunikationsförmäga. De främsta faktorerna som orsakade talängslan var bristen 

pä säväl träning i kommunikationsfärdigheter som tillfällen att tala inför publik. 

Försökspersonernas uppfatting av sig sjölva som däliga kommunikatörer förstärktes 

av det faktum att sä gott som alla tolkade ett kommunikationssammanhang som ett 

uppträdande inför publik. Dessutom färgar kulturella normer människors sätt att 

tala om sig själva. Eftersom de finska kulturella normerna tycks förutsätta blyg- 

samhet och en självnedsättande ton förklarar detta varför försökspersonerna pä det 

hela taget klassificerade sig som i bästa fall medelmättliga kommunikatörer. 

Sallinen-Kuparinen övergär sedan till att begrunda finländarnas negativa atti- 

tyder er mot sig själva som kommunikatörer och hur dessa attityder kunde förändras 

genom att lära ut kommunikationsfärdigheter och förbättra finländarnas självupp- 

fattning. 

Ari Huhta frän Högskolornas spräkcentral rapporterar om ett testningsseminarium 

för lärare av läsförstäelse i engelska som hölls vid Konnevesi forskningsstation i 

Jyväskylä, 19-20.9.86. Första dagen föreläste Dr Jorma Tommola om läsning som en 

informationssamlande process och Dr Sauli Takala om testning av läsförstäelse. 

Matti Laitinen talade om kommunikativ spräktestning och presenterade nägra inter- 

nationella test, av vilka Royal Society of Arts kommunikativa test kommer att 

prövas ut i Finland i höst. Andra dagen ägnades at diskussioner och evaluering av 

läsförstäelsetest som producerats av spräkcenterlärare. 

1.- 4. september 1986 samlades pä Helsingfors handelshögskola fransklärare till 

ett seminarium som behandlade problematiken kring att undervisa i franska för 

specifika ändamäl. Arrangörerna, Bureau d'Action Linguistigue (B.A.L.) och Hög- 

skolornas spräkcentral, hade inbjudit som expert Charles Trompette, forskare pä 

Centre de Recherches et d'Applications Pödagogigues en Langues (CRAPEL) vid uni- 

versitetet Nancy II. Charles Trompette presenterade CRAPEL och dess forskning och 

undervisning inom LSP-franska. I sin analys av undervisningens spräk redogjorde 

han för svärigheter i hörförstäelse och hur man kan övervinna dem. Vid inlär- 

ningen av LSP- franska betonade han vikten av studenternas självständiga inlär- 

ning. 

Juhani Härmä, bitr. professor vid Helsingfors universitet, presenterade i sitt 

föredrag 'Textlingvistik för textläsning' begrepp inom metodanalysen och Yves 

Gambier föreläste om textinnehällets visuella gestaltning i vetenskaplig kommuni- 

kation. 

Seminariet avslutades med arbete i grupper.  
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ILMOITTAUTUMISLOMAKE 

AFinLA:n syyssymposio Joensuussa 

Ritva Hoikkala 

Englannin kieli Ilmoittaudun AFinLA:n syyssymposioon Joensuussa 

Ta yliopisto 22. - 23.11.1986 ja olen maksanut osallistumis- 

80101 JOENSUU maksun / 7100 mk / 740 mk 

tilille SYP Joensuu 201620 - 380802. 

£7J Osallistun illanviettoon lauantai-iltana ja maksan murkinoista 

symposioon saavuttuani. 

J En osallistu illanviettoon. 

Nimi Puh. 

Osoite 
  

PALAUTA 6.11.1986 MENNESSÄ 

VIENTIKOULUTUSSAATIO TILAUSLOMAKE 

Julkaisujen myynti 

PL 41 
00131 HELSINKI 

KIELIKOULUTTAJAN KÄSIKIRJA kpl & 300 mk. 

Yritys 
  

Tilaaja/merkki 
  

Osoite - 
  

Postitoimipaikka 
  

Tilaukset lähetyskuluineen toimitetaan postiennakolla.  
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THE FIFTH NORDIC CONFERENCE 

ON BTITLINGUALISM 

:JUNE 22nd — JUNE'25th, 1987 

Copenhagen 

FINAL REGISTRATION 

Näme — = s 6 = = x m e x 8 en aa ee 6 

Title 8 6 60000 16 10 10 W 6 0 je 

Private address . . . J 0.0. 

Postal code, n e ww «= M E E s 

Country "K M W = & = 8 

Telephone number S E E G € =» & » 

Institutional address e m m 

Address s » % 

Postal code, town 

Country s = = = a 

Telephone number 

Letters should be sent to home address L] institution [] 

Notification of papers 

1 wish to present a paper [] 

Title of the paper ee 0 0 0 0 0 0 0 0 a 6 0 a e 

The paper will be read in one of the Scandinavian languages [] English [] 

Brief description of the paper's relation to the main theme of the conference: 

If possible, I would like the paper to go into section no. . 

theme k ke. ee 0 6 0 0 a a a 0 a aa a ee 

Deadline for entering papers: October 1, 1986 

Deadline for registration: December 1, 1986 

To be sent to 

5th Nordic Conference on Bilingualism 
Danmarks Lererhojskole 

Institut for dansk sprog og litteratur 

an G i agää NW Please fill out both sides of registration form  
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Name — » x is iw = =» a o o 

Conference fee 

[] Payment before December 1 1986 

[] Payment after December 1 1986 

Dkr 450 

Dkr 550 

Payment should be received at the latest by April 1 1987. 

The conference fee should be paid by postal! giro to Danmarks Larerhojskole, 

postal giro account no. 70 29 020, marked 'versurkonto 95 83 76', or by check 

to the 5th Nordic Conference on Bilingualism, Danmarks Larerhogjskole, ver- 

surkt. 95 83 76 

  

Accomodation 

[] I will make any necessary arrangements myself 

I would like to stay at the students! hostel 'Händvaerkerskolehjemmet! 

at Dkr 150 per night 

[] 3 nights, June 22 to 25 

[] 4 nights, June 21 to 25 

[] 4 nights, June 22 to 26 

[] 5 nights, June 21 to 26 

Social programme 

I wish to take part in 

[] June 22: Social evening 

[] June 23: Midsummer eve outing 

[] June 24: Reception 

Dkr 450 

Dkr 600 

Dkr 600 

Dkr 750 

Dkr 325 app. 

Dkr 260 app. 

free 

Registrations for accomodation and social programme are binding. Payment 

may be made either with payment of the conference fee or on arrival to 

the conference, when payment should be made in Dkr either in cash or by 

check. 

Payment for accomodation and social events will be made ahead by 

check/postal giro 

[] Payment for accomodation and social events will be presented on arrival. 

Please fill out both sides of registration form 

  

 



Vaihdot 

03 -11- 1986  


