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RAPORTTEJA - REPORTS 

David Marsh 

Department of English, University of Jyväskylä 

TEACHING GAMBITS FROM ANOTHER ANGLE 

As Finland continues to develop its international markets, exporting not only goods but 

also human expertise, needs analyses of university students' foreign language reguirements 

are likely to increasingly emphasise the ability to use language in interactional settings with 

native and non-native speakers. Some of this interaction will occur through the use of 

electronic media not incorporating images but a considerable amount will involve conversa- 

tion management in face-to-face encounters. 

Adeguate conversation management in a foreign language reguires a speaker to have 

some command of what are generally referred to as 'gambits'. These are formulaic, 

rehearsed and highly conventionalised examples of language which function to create order 

in and facilitate communication between people. They are deeply embedded in the 

politeness framework of a speech community and deficits in their use can be more serious 

in encouraging breakdown in communication than, for example, poor handling of lexical or 

grammatical features. They function in a range of different ways for different purposes and 

although their use is highly contextualised it is possible to teach a foreign language learner 

a 'repertoire of gambits' as part of an intermediate or advanced course in spoken language. 

Gambits are notoriously difficult to teach which may account for the reason why 

systematic instruction in their usage has been neglected. They may also be more awkward 

than other aspects of a foreign language for the language learner to learn and use. (For 

example, Wildner-Bassett reports on studies in neuro- and pyscholinguistics which argue 

that 'gambits (are) learned, or at least processed, ditfferently from other aspects of 

language, since it seems to be one of the aspects which may be explicitly represented in 

the right hemisphere of the brain, rather than the left, as is most language' 1986:164.) 

  

 



  

  
  

Acknowledging the significance of gambits in spoken language instruction, cooperation 

between staff at the English Department and LSP Unit of the Continuing Education Centre 

of the University of Jyväskylä led to an informal review of ways of teaching gambits. 

Various methods for teaching were looked into, including the possibility of using CAL. 

A very simple but effective method was eventually chosen on the basis of an observed 

improvement in the appropriate use of gambits by students (middle/senior management on 

LSP courses) and favourable students' self-reporting. 

This method involves dispensing with audio, video and printed materials and involves 

surrounding the students with various lists of gambits at eye-level on wall surfaces. The 

language learners would be involved in some form of communicative exercise involving 

spoken interaction (as opposed to simply transfer of information) and the lists of gambits 

would be screened using 4 or 6 OHP's and exchanged every ten minutes. Each participant 

would have ready access to about 6 lists of gambits, each list containing about 8 examples 

of formulaic language. For example, one list would include language used to obtain more 

information on a subject and another on strategies used to disagree and guestion what has 

been said in a given context. It is possible to consider having over a hundred such lists 

when teaching freguently used examples of gambits in *everyday' English interaction. 

The language learners who have reported on this very basic way of introducing them to 

gambits noted a significant difference between this form of input as opposed to that which 

was written (even if available directly in front of them during communicative practice) or 

audio-visual (as with some popular contemporary video materials). By being surrounded 

with options, at eye-contact level, it appears that a specific gambit can be hauled into a 

participants' discourse at the very point at which it is needed without disruption to the face- 

to-face interaction, which is caused, for example, by looking down at papers. Self- 

reporting by the participants indicated that learning both the formulae and the complexities 

of contextually appropriate use was fast and effective using this type of 'immersion' method. 

Wildner-Bassett, M. "Teaching and Learning Polite noises: Improving Pragmatic Aspects of Advanced Adult Learners" Interlanguage', 

in Learning, Teaching and Communication in the Foreign Language Classroom, Ed. Kasper, G., 1986 Aarhus University Press:Aarhus. 

Those interested in obtaining the material, please contact David Marsh 
at the English Department, University of Jyväskylä. 

Michael Berry 

ULKOMAALAISTEN OPETTAJIEN JA TUTKIJOIDEN ROOLI SUOMESSA 

OVATKO NYKYISET ASETUKSET RiSTIRIIDASSA TULEVAISUUDEN HAASTEIDEN 

KANSSA? 

Korkeakoulujen kieltenopetuksessa olisi syytä ryhtyä entistä enemmän käyttämään 

opiskeltavan alan ulkomaisia asiantuntijoita kielten opettajina ja heidän äidinkielisiä 

luentojaan kielten opetuksena. 

Viime aikoina on puhuttu ja kirjoitettu paljon tarpeesta kansainvälistää Suomen 

korkeakoulujärjestelmää ja tarjota osa korkeakoulujen opetuksesta kansainvälisen 

korkeakouluyhteisön uudeksi yhteiseksi kieleksi - nykyajan latinaksi - nousseella englannin 

kielellä. Opetusministeri on jopa ehdottanut, että luonnontieteellisissä aineissa voitaisiin antaa 

englanninkielistä opetusta jo lukioasteella. 

Esitetyt puheenvuorot antavat ymmärtää, että Suomessa ollaan nyt todellakin aktiivisesti 

ajamassa muutoksia. Käydyssä keskustelussa ei kuitenkaan ole paljon puututtu muutosten 

tiellä oleviin järjestelmän sisäisiin esteisiin, asetuksiin jotka ovat eräänlaisia piilojarruja 

kansainvälistymiselle. Ne vaikeuttavat Suomessa olevien inhimillisten resurssien tehokasta 

käyttöä ja saattavat olla vahingollisia ulkomailla muodostuvan Suomi-kuvan kannalta. 

PROTEKTIONISMIN SYVÄT JUURET 

Nykyistä ongelmallista tilannetta selittänee osaltaan sen taustalla oleva yhteys menneisyyden 

painolastin ja tulevaisuuden ambivalenttien pyrkimysten välillä. Aina toisesta maailman- 

sodasta lähtien Suomi on ollut yhtäältä idän asettamien geopoliittisten ja toisaalta lännen 

asettamien taloudellisten realiteettien vaikutuskentässä. 

Paasikiven kaudella Suomi keskittyi idänsuhteidensa vakauttamiseen. Kekkosen kaudella 

alettiin puolestaan vähin erin kiinnittää huomiota taloudellisten realiteettien, eritoten Länsi- 

Euroopan integraation, synnyttämiin vaatimuksiin. Tämän toiminnan perustana olivat  
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kuitenkin Paasikiven kauden. saavutukset. Tulevaisuus näyttää, jääkö Koiviston kausi 

historiaan ajanjaksona, jolloin Suomi löysi toimivan tasapainon kansainvälistymisen ja 

suomalaisen kulttuurin säilyttämisen välillä. 

Suomen geopoliittisesta asemasta aiheutuva hyvien idänsuhteiden välttämättömyys on 

- kuten loogista onkin - johtanut selvästikin siihen, että suomalaiset ovat avanneet hyvin 

varovasti ovia länteen, mutta nyt kun geopoliittiset realiteetit eivät enää entisellä lailla ole 

kansainvälistymisen este, nousee toisaalta entistä selvemmin näkyviin suomalaiseen yhteis- 

kuntaan syvälle juurtunut protektionismi. Lähemmin tarkasteltaessa tällaiseksi "uudenlaiseksi" 

protektionismiksi osoittautuvatkin eräät Suomen lainsäädäntöön jo kauan sitten rakennetut 

esteet, joilla on pyritty ehkäisemään ulkomaisten vaikutteiden leviämistä Suomeen. 

Usein vaikuttaa siltä, että Suomi haluaa tulla osaksi muuta maailmaa, mutta se ei halua 

muun maailman tulevan osaksi Suomea. Tällaista ajattelua voi tietysti havaita muissakin 

maissa, mutta Suomen kohdalla siihen liittyy se ironinen piirre, että se heijastaa asennoitu- 

mista, joka muuten on varsin vieras suomalaisille: itsekästä halua päästä nauttimaan vain 

jonkin asian hyvistä puolista. 

SUOMEN AKATEMIA 

Viime vuosina on kirjoitettu paljon Suomen Akatemian tehtävästä tuoda Suomeen lyhyiksi 

ajanjaksoiksi ulkomaisia tutkijoita. Tässä yhteydessä ei kuitenkaan ole puhuttu juuri mitään 

siitä, että Akatemian toimintaa säätelevien määräysten takia Suomessa asuvien ulkomaalais- 

ten on erittäin vaikea saada Akatemialta tukea tutkimustyölleen. Akatemian vanhemman ja 

nuoremman tutkijan toimet ovat avoimia ainoastaan Suomen kansalaisille. 

Viran kansalaisuussidoksisuuden historialliset syyt ovat ilmeiset, mutta toisaalta voidaan 

epäillä, että tämä käytäntö on jo täyttänyt historiallisen tehtävänsä. Olisi ymmärrettävä, että 

snellmanilaisen tradition parhaiden ainesten säilyttämisen ja sopivan kansainvälisyys- 

annoksen lisäämisen välillä ei ole mitään sovittamatonta ristiriitaa. 

Muutoksia ei kuitenkaan tulisi tehdä Suomessa asuvien ulkomaalaisten edun nimessä, 

vaan ainoastaan suomalaisen yhteiskunnan parhaaksi. Suomalaiset ovat ainutlaatuisen 

kulttuuriperinteen tuotteita, ja heillä on sen tähden oma arvokas näkökulmansa tarjot- 

tavanaan kansainväliselle tiedeyhteisölle. Samalla tavalla myös Suomessa pysyvästi asuvilla 

ulkomaisilla tutkijoilla on tarjottavanaan oma näkökulmansa, josta voi yhtäältä olla hyötyä 

suomalaiselle tiedeyhteisölle ja joka voi toisaalta myös edistää Suomen tuntemusta muualla 

* maailmassa. 
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Kysymys on lyhyesti siitä, olisiko Suomen etujen mukaista ottaa ulkomaalaiset nykyistä 

kiinteämmin mukaan maan tiedeyhteisöön vai onko suotavampaa, että he ovat jatkossakin 

tieteen reuna-alueilla työskenteleviä vierastyöläisiä, joita pidetään hyödyllisinä enemmänkin 

kielensä kuin ajatustensa ja muun osaamisensa takia. 

KORKEAKOULUJEN KIELENOPETUS 

Suomen lainsäädännöstä on viime aikoina poistettu eräitä sellaisia esteitä, jotka ovat 

rajoittaneet ulkomaalaisten nimittämistä korkeakoulujen vakinaisiin virkoihin. Tästä huolimatta 

on edelleen säädöksiä, jotka ovat esteenä kansainvälistymiselle, vaikka ne eivät suoranaisesti 

kohdistukaan ulkomaalaisia opettajia vastaan. 

Yksi keskeinen kysymys on äidinkielisten, tässä tapauksessa erityisesti englantia 

puhuvien opettajien rooli kielenopetuksessa. Suomessa on viime vuosina kritisoitu runsaasti 

ja monessa suhteessa myös oikeutetusti englannin kielen epäsuhtaista valta-asemaa 

ensimmäisenä vieraana kielenä. Harvoin on kuitenkaan huomattu kysyä, opetetaanko 

englantia - erityisesti sen suullista osaamista - esimerkiksi korkeakoulujen kielikeskuksissa 

tai kauppakorkeakouluissa niin hyvin kuin voitaisiin. 

Suomessa on todennäköisesti suhteessa väkilukuun enemmän päteviä kielenopettajia 

kuin missään muussa maassa. Kysymys onkin siitä, että eri tasoilla annettavaa kielenope- 

tusta tarkasteltaessa tarvittaisiin nykyistä avarampaa näkemystä kielenopettajilta vaaditta- 

vasta pätevyydestä. Korkeakoulujen kielikeskusten ja kauppakorkeakoulujen englantia äidin- 

kielenään puhuvat opettajat tulisi vastaisuudessa valita eri kriteerien perusteella kuin nykyisin, 

siis ensisijaisesti tiedekuntien ja laitosten tarpeita silmällä pitäen. 

Antamalla englanninkielistä opetusta tiedekuntien ja laitosten varsinaisissa opetusaineissa 

syntyperäiset kielenpuhujat täyttäisivät toisaalta osan niistä tehtävistä, joita on asetettu 

kielikeskuksille ja kielten osastoille. Lisäksi he tarjoaisivat toimivan osaratkaisun suomalai- 

sissakorkeakouluissakaivattavan englanninkielisen oppiaineopetuksen järjestämiseen. Muita 

kielitaidon osa-alueita opettaisivat nykyiseen tapaan suomalaiset opettajat, joilla on vaadittava 

tutkinto opetettavassa kielessä. 
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UUDET LÄHESTYMISTAVAT JA ASETUSTEN MUUTOKSET TARPEEN 

Viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana olen opettanut kaikkiaan kolmessa 

suomalaisessa korkeakoulussa sekä englannin kielen lehtorina että historian dosenttina. 

Olen antanut kaiken opetukseni englannin kielellä. Kursseilleni osallistuneet opiskelijat ovat 

usein sanoneet, että historian tai kansainvälisten suhteiden jonkin aspektin tarkastelu 

englannin kielellä on ollut heidän kannaltaan paras mahdollinen tapa kehittää englannin 

kielen taitoa, erityisesti suullista ilmaisua. 

Olennaista on nimenomaan se, että opiskelijat pitävät tällaista opetusta haasteena 

itselleen ja ovat yleensä valmiita työskentelemään ahkerasti suoriutuakseen haasteesta. 

Ilmeisesti esimerkiksi historian opiskelijoiden kannalta paras mahdollinen englanninopettaja 

voisi olla historiantutkija, joka antaa opetusta englannin kielellä. Ja ehkäpä paras mahdollinen 

englannin kielen suullisen ilmaisun opettaja kauppakorkeakoulun ulkomaankaupan 

koulutusohjelman opiskelijoille olisi asiantuntijaopettaja, jonka kursseilla voitaisiin keskustella 

englanniksi esimerkiksi Euroopan integraatiosta tai kansainväliseen kauppaan liittyvistä 

kulttuurinäkökohdista. 

Tällainen lähestymistapa, jossa lähdetään liikkeelle ao. tiedekunnan tai laitoksen alaan 

kuuluvista aiheista ja edetään niistä käsin tarkastelemaan myös kielellisiä seikkoja, on aivan 

yhtä hyvin sovellettavissa myös esimerkiksi luonnontieteellisiin tiedekuntiin ja teknillisiin 

korkeakouluihin. 

Edellä esitetyt ajatuskulut törmäävät kuitenkin yhteen lehtorien pätevyysvaatimuksia 

määrittävien asetusten kanssa. Asetuksissa todetaan mm. että "alemman palkkausluokan 

lehtorilta vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto...opetusaineessa tai sen 

lähiaineessa vähintään 55 opintoviikon opinnot tai arvosana laudatur...". Niiden taustalla on 

siis se olettamus, että kaiken kielenopetuksen tulee lähteä liikkeelle kielestä. Pätevyyteen toki 

pitäisi lukea myös laudatur tiedekunnan omalta alalta. 

Monia kielikeskusten englannin kielen opetustehtäviä hoitavat vielä toistaiseksi 

päätoimiset tuntiopettajat. Voitaisiinko nykyisten tilapäisten toimien pohjalta lähteä 

rakentamaan järjestelmää, joka mahdollistaisi englanninkielisen opetuksen eri tiedekunnissa 

ja laitoksissa ja palvelisi samalla myös kielenopetuksen tarpeita? 

Useimmissa korkeakoulujen rehtoreiden ja opetusministeriön esittämissä kannanotoissa, 

jotka koskevat englanninkielistä korkeakouluopetusta, annetaan ymmärtää, että englannin- 

kielinen opetus voidaan järjestää pitkälti vierailevien tutkijoiden voimin. En ole tässä 
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suhteessa yhtä optimistinen. Vaaditaan tavallisesti vuosien kokemus ennen kuin ulko- 

maalainen pystyy antamaan suomalaisessa kulttuuriympäristössä todella tehokasta opetusta. 

Lisäksi englanninkielisestä opetuksesta puhuttaessa edellytetään usein, että tiedekuntien 

tai laitosten joidenkin suomalaisten opettajien tulisi pitää englanninkielisiä kursseja. Tämä 

onkin loogista, kun otetaan huomioon korkeakoulujen tarpeet ja monien opettajien hyvä 

kielitaito. Mutta eikö olisi samalla myös järkevää miettiä tapoja, joilla äidinkielenään englantia 

puhuvia opettajia voitaisiin käyttää vastaavalla tavalla luovasti ja joustavasti? 

POSITIIVISIA KOKEMUKSIA RUOHONJUURITASOLLA 

Eräät suomalaiset korkeakoulut ovat suorittaneet kokeiluja, joissa on testattu käytännössä 

edellä esitettyjen kaltaisia ajatuksia. Esimerkiksi Turun yliopiston poliittisen historian ja valtio- 

opin oppiaineissa on jo muutaman vuoden ajan tarjottu englanninkielisiä kursseja historian 

ja kansainvälisten suhteiden alalta. Myös Tampereen yliopistossa on yleisen historian 

oppiaineissa jo usean vuoden ajan järjestetty englanninkielisiä kursseja. Syksyllä 1988 

Tampereella toteutettiin kielenopetuskokeilu, jossa yliopiston kielikeskus ja historian laitos 

järjestivät yhdessä historian kurssin, johon oli nivottu virallisesti englannin kielen opetusta. 

Näissä kokeiluissa on otettu tärkeä askel kohti sen seikan tunnustamista, että 

yhdistämällä tietyn oppiaineen sisällöllinen opetus ja kielenopetus voidaan saavuttaa 

merkittävää hyötyä. Tarjoaahan tällainen yhdistelmä opiskelijoille mahdollisuuden kehittää 

monipuolisesti kaikkia kielitaidon osa-alueita: tekstin ymmärtämistä, puheen ymmärtämistä, 

muistiinpanojen tekemistä, suullista ja kirjallista ilmaisua ja, mikä tärkeintä, englannin kielellä 

ajattelemista. Opiskelijoiden kielitaito kehittyy automaattisesti, kun he joutuvat selviytymään 

tietyn asia-alueen tarkastelusta englannin kielellä. 

Tampereen kokeilussa opetuksesta vastasi yhteistyössä kaksi eri opettaja, historian- 

tutkimukseen erikoistunut Fulbright-professori sekä yliopiston kielikeskuksen suomalainen 

englannin kielen lehtori. Vaikka kokeilu olikin askel oikeaan suuntaan, se ei vielä täysin 

vastannut ihannemallia. Fulbright-professoreita ei näet kasva joka oksalla, ja yhteistyönä 

toteutettava opetus vaatii yhden sijasta aina vähintään kaksi opettajaa. 

Pitkällä tähtäyksellä ihanteellinen ratkaisu olisi historianopettaja, joka opettaisi englannin 

kielellä ja löisi näin kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Lyhyen kielikurssin tulisi ensisijaisesti 

istuttaa opiskelijaan sellainen tiedon siemen, josta kasvaa oivallus, että älyllisen uteliaisuuden 

ja vieraalla kielellä toimeentulemisen välillä on selvä yhteys. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi 

opettajalla ei suinkaan tarvitse välttämättä olla tutkintoa vieraassa kielessä.  
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On tärkeää huomata, että esim. englannin kielellä opettavien asiantuntijaopettajien käyttö 

soveltuisi erinomaisesti myös monitieteisen opetuksen järjestämisen. Joitakin vuosia sitten 

Turun kauppakorkeakoulussa ja Turun yliopistossa järjestettiin perustutkintoon tähtääville 

opiskelijoille tarkoitettuja kokeiluluontoisia kursseja, joiden aiheena oli Euroopan integraatio 

ja joihin kuului sekä Turun kauppakorkeakoulun kielten laitoksen ja kansantaloustieteen 

oppiaineen että Turun yliopiston valtio-opin ja poliittisen historian oppiaineiden dosentti- 

tasoisten opettajien antamaa opetusta. Kursseihin liittyvä kirjallisuus oli kaikki englannin- 

kielistä, ja myös suurin osa opetuksesta annettiin englanniksi. 

Opiskelijat pitivät erittäin hyvänä kurssilla sovellettua lähestymistapaa, jossa yhdistettiin 

varsinaiseen oppiaineeseen liittyvän aihepiirin tarkastelu ja kielen oppiminen. Kokeilun 

loppumiseen oli vaikuttamassa useitakin eri syitä, joista keskeiseimpiä olivat lehtorien 

opetusvelvollisuutta koskevien opetusministeriön säännösten joustamattomuus sekä 

kielenopettajien erimielisyydet siitä, millainen olisi optimaalinen opetustilanne harjoitettaessa 

englannin kielen opinnoissa pitkälle edenneiden opiskelijoiden suullista ilmaisua. 

JOUSTAVUUTTA PÄTEVYYSVAATIMUKSIIN 

Kaikissa edellä selostamissani kokeiluissa kompastuskivenä ovat olleet korkeakoululain- 

säädännössä ilmenevät olettamukset siitä, kuka voi toimia kielenopettajana, sekä näihin 

olettamuksiin perustuvat käsitykset, joiden mukaan opettajan tulee kielenopetuksessa lähteä 

liikkeelle kielestä ja edetä siitä käsin itse asiaan. Tämä pitää kyllä paikkansa vieraan kielen 

oppimisen alkuvaiheissa, mutta kun opetetaan suullista ilmaisua hyvän peruskielitaidon 

omaaville korkeakouluopiskelijoille, on tilanne täysin päinvastainen. 

Vanhoilla asetuksilla ja kapea-alaisilla pätevyyskäsityksillä on usein täysin legitiimit 

historialliset juurensa. On kuitenkin myös selvää, että kehitys on mahdotonta, ellei 

menneisyyden olettamuksia tarkastella kriittisesti tulevaisuuden vaatimusten valossa. 

Tällaisen tarkastelun perusteella on ilmeistä, että nykyisin vallitsevia asiantuntijuutta ja 

pätevyyttä koskevia käsityksiä olisi avarrettava siten, että niissä otetaan huomioon kaikki ne, 

jotka ovat suoranaisesti opetustapahtuman vaikutuspiirissä, ts. eri oppiaineiden opettajat, 

opiskelijat sekä tiedekunnat ja laitokset. Nykypäivän maailmassa voidaan tavoitteet saavuttaa 

vain jos käytetään tehokkaasti niitä rajallisia resursseja, mitä Suomella on. 

(Englannin kielestä suomentanut Erkka Vuorinen). 

Kanava 2/1989 

Julkaistaan KANAVAN luvalla 
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Peter Starmans 

DEUTSCHLEHRER-SEMINAR 5.-7.5. 1989 FUR LEHRER AN HOCH- UND 

FACHSCHULEN "DEUTSCH IN WIRTSCHAFT UND HANDEL'" 

Ort: Goethe-Institut Helsinki 

Nach diesem Seminar war ich, wie wahrscheinlich die meisten Teilnehmer, recht 

begeistert. Das Wetter war schön, der Rahmen und die Organisation des Seminars mehr als 

in Ordnung, wie auch der Empfang, die Verpflegung und die Information durch reichliches 

Prospektmaterial u. dgl. Mir schien die Rasenfläche, auf der wir gegangen waren, saftig 

grin. Aber einige Tage später meldete sich der Maulwurf der Kritik und schaute aus dieser 

glatten sattgränen Rasenfläche hervor. Ich lockte den Maulwurf ans Tageslicht, um ihn mal 

genauer zu befragen. 

1. ALLGEMEINE KRITIK 

a. Die Hauptzielgruppe dieses Seminars waren die Deutschlehrer an Hoch- und Fachschu- 

len, an erster Stelle an wirtschaftlichben Hoch- und Fachschulen. Ist während dieses 

Seminars mit uns als Deutschlehrern Uber unsere Problematik und unseren Sprachunterricht 

diskutiert worden? Ich glaube, viel zu wenig. 

b. Das Seminar bot ein dichtes Programm und bestand eigentlich nur aus Vorträgen; 

irgendeine Form von Gruppenarbeit oder eine ausföhrlichere Diskussion mit den Fachleuten 

waren von vornherein ausgeklammert. Schade. Etwas genauer formuliert: es gab keine 

kurzen, einleitenden Referate mit anschliegenden "Workshops" oder längeren Diskussionen, 

um die Thesen des Referats vertiefen oder konkretisieren zu können. Ein Vortrag mit der 

Möoglichkeit, anschliegend einige Fragen stellen zu können, ist nicht das, was mir för eine 

so kompetente Gruppe von Fachlehrern ideal erscheint. 

c. Das Thema Sprache, die Sprache DEUTSCH in Wirtschaft und Handel, kam leider viel 

zu kurz.      
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2. KRITIK IM EINZELNEN 

A. der 1. Tag, Freitag, der 5.5.1989 

a. Wir hörten genau genommen vier Vorträge zum Thema Finnland und die BRD/EG, 

besonders was das Jahr 1992 anbelangt. Ubrigens interessant, was Dir. Hirvinen und Dr. 

Trebesch zu diesem Thema sagten. Aber hätte nicht z. B. nur eine allgemeine Einleitung 

zu diesem Thema gentgt? Schlieglich erwarteten die Sprachlehrer Beiträge zum Thema 

Deutsch in Handel und Wirtschatt. 

Die vierte Einleitung kam von Knud Möller, als guter Redner bekannt, witzig und 

sympathisch. Er hat jedoch nicht viel Neues gesagt. 

b. Frau Koppinen referierte Uber Finnische Praktikanten in deutschsprachigen Ländern. Das 

war ein gutes Thema und för viele unter uns wichtig. 

B. der 2. Tag, Samstag, der 6.5.1989 

a. Direktor Eidam sprach zum Thema Erfolge - Probleme am Beispiel Siemens. Der erste 

Teil war eine gelungene Vorstellung der Mutterfirma in der BRD. Besonders die graphischen 

Darstellungen waren sehr gut. Diese Folien hätten die Lehrer gerne in die Hand bekommen, 

um sie als Modellbeispiel einer Firmenvorstellung im Unterricht einsetzen zu können. Die 

Vorstellung der Tochterfirma Siemens-Finnland schien mir schwächer. Eidams Schlugbe- 

merkungen Uber den Unterschied im Arbeitsstil zwischen den Finnen und den Deutschen 

waren höchst interessant, sie wurden aber kaum erläutert. Und gerade das wäre fUr 

Sprachlehrer Deutsch in Handel und Wirtschaft wichtig gewesen. Denn zu Firmenvorstellun- 

gen waren wir schlieglich nicht gekommen. Aber sie bekamen wir an diesem Samstag viele, 

zu viele geboten: Siemens, Kone, BASF, Nokia, Bayer, Finnair, Lufthansa. 

b. Herr Dipl. Ing. Sasse von Kone sprach zum Thema: Erfolge - Probleme am Beispiel Kone. 

Flott, interessant aber doch ... fir Fachsprachenlehrer etwas zu oberflächlich. Die wissen 

wirklich schon längst, dag im Deutschunterricht der Handschlag, die korrekte Anrede usw. 

ausfOhrlich und immer wieder gelibt werden miissen und dag das bei finnischen Studenten 
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mit oder ohne Berufserfahrung nicht immer leicht ist. Interessant war diese Vorlesung aber 

schon, doch vor diesem Fachpublikum wäre gerade eine kurze Einleitung und eine längere, 

vertiefende Diskussion sicherlich ergiebiger gewesen. 

c. Herr Michael Twardy von BASF sprach zum Thema Chemie und Umwelt. Als 

Diskussionsthema in Hoch- und Fachschulen in der ganzen Welt aktuell und ungeheuer 

problematisch. Aber hier wurde uns nur erzählt, was die chemische Industrie alles fir die 

Umwelt tut. Dag die chemische Industrie was tut, wird schon stimmen, aber leider ist die 

chemische Industrie zuerst (und viele andere, wir auch!) Umweltverschmutzer. Und gerade 

hier liegen die Fragen und die Ängste der modernen Welt, Uber die die Fachlehrer eine 

motivierende Diskussion mit ihren Studenten föhren sollten. 

d. Herr Kivinen, Nokia, berichtete (ber Die Europa-Kommunikationsstrategie von Nokia. 

Flott, dynamisch, in der Form vielleicht nicht Uberall angepagt. Ein erfrischender und von 

den meisten Kollegen positiv bewerteter Beitrag. Leider spirte ich hier zu viel PR und hörte 

die Erfolgsgeschichte, die ich auch schon in der Zeitung gelesen hatte. Zuwenig dagegen 

das ungeheuer Problematische (inhaltlich und sprachlich!) der Internationalisierung von Finn- 

land. 

e. Herr Werner Geneschen von Bayer-Leverkusen zeigte uns ein Firmenportrait: wie gut es 

der Firma geht und welche Rolle die Werbung dabei gespielt hat. An und för sich fr 

Sprachlehrer ein gutes Thema, wenn die Anzeigen nicht in einem Schnellzugtempo an uns 

vorbeigefahren wären, und wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle die Chance gehabt 

hätten - z. B. nach einer kurzen Einleitung in einer Diskussion oder einem "Workshop" 

solche Anzeigen sprachlich mit dem Fachmann zu analysieren. 

f. Die Herren Lukander und Meseberg stellten uns als Direktoren der Finnair bzw. der 

Lufthansa ihr Unternehmen vor. Die gute Zusammenarbeit zwischen beiden wurde auf den 

Routen zwischen Finnland und der Bundesrepublik hervorgehoben. Mir ist bis heute noch 

nicht deutlich geworden, warum diese Themen vor einem solchen Publikum erörtert wurden. 

Den abschliegenden Lufthansa-Film könnte man im Unterricht sicherlich einsetzen. 
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g. Leider ist "das Deutschland-Finnlandbild in den Medien" mehr oder weniger ins Wasser 

gefallen. Der gezeigte Film von VEHO war nach Meinung vieler nicht einsetzbar. Und die 

andren Filme? Das wäre gerade in Workshops interessant gewesen zu untersuchen. Der 

schöne Film ber Björn Weckström und seine Werke war zwar auf Englisch mit deutlichen 

deutschen Untertiteln, fir mich war er jedoch, sehr eindrucksvoll und ergreifend. 

C. der 3. Tag, Sonntag, der 7.5.1989 

a. Professor Spillner aus Duisburg behandelte das Thema Sprache und Integration Europas. 

Er sprach ein wenig schnell, hatte uns viel Wichtiges zu sagen, aber es war eben wieder 

eine Vorlesung. 

b. Professor Schröder und Direktor Roinila sprachen in Zusammenarbeit Ober Deutsch- 

finnische Kulturunterschiede in der schriftlichen Wirtschaftskommunikation und ihre 

didaktisch-methodischen Implikationen. Ein wichtiges Thema för uns und trotzdem kommt 

wieder mein Aber: es wurde zu viel liber das Projekt und Uber die theoretischen Hintergrön- 

de gesprochen, aber zu wenig Uber die bereits vorliegenden konkreten Resultate und die 

Folgerungen daraus. 

c. Schlieglich sprach Herr Hugo Zenkner Uber ein wichtiges Thema: Sozial- und 

kulturkontrastive Elemente im Sprechtraining. Er wollte uns viel sagen, hat auch zweifellos 

viel Erfahrung, aber in dieser knappen Form am Ende des Seminars kam es kaum zu einer 

Diskussion. Mir schien manchmal, dag uns etwas hier und etwas dort aus einem viel 

grögeren und einheitlicheren Ganzen geboten wurde. Glöcklicher weise soll dieser Beitrag 

demnächst publiziert werden. In einem Seminar wie diesem wäre vielleicht eine kurze 

theserartige Zusammenfassung mehr am Platz gewesen. 

D. Zusammenfassung 

1. Dieses Seminar bot uns zu viele und zu lange Vorträge Uber zu viele Themen, die 

teilweise mit dem Thema des Seminars, die Sprache Deutsch in Wirtschaft und Handel, zu 

wenig zu tun hatten. 
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2. Das Seminar gab uns zu wenig kärzere Einleitungen (Referate von etwa 20 Minuten) mit 

anschliessender längerer Aussprache. Eine Diskussion wäre sicherlich möglich gewesen, 

weil es auch im Publikum viele Fachleute gab. 

3. Dieses Seminar gab uns als Fachsprachenlehrer methodisch und sprachlich zu wenig. 

4. Das Thema der ersten beiden Tage lautete: Handel und Wirtschaft zwischen Finnland und 

der BRD/EG, besser hätte es heigen sollen: (die Sprache) DEUTSCH in Handel und 

Wirtschaft (zwischen Finnland und den deutschsprachigen Ländern). 

5. Trotzdem danke ich den Organisatoren, die sich wirklich viel Mihe gegeben haben. 

Meine Kritik ist sogar negativer ausgefallen, als ich vorher gedacht hatte. Vielleicht auch, weil 

ich viel Positives nicht erwähnt habe. Wie dem auch sei, das Seminar hat sich doch gelohnt 

und diese Kritik ist mehr so gemeint, dag sie ein nächstes Seminar vielleicht weiterfthren 

kann. Und ich bin als Fachlehrer durchaus bereit, daran mitzuarbeiten! 

A. Otto-Sprunck bei der 
Eröffnung des Seminars 

  

Pertti Sirviö, Taideteollinen korkeakoulu 

KIELISTUDIOAMANUENSSIEN VUOTUINEN KOKOONTUMINEN 

24.-25.8.1989 TAIK:SSA 

Korkeakoulujen ja eräiden muiden aikuisopetuksen kieltenopetuksesta vastaavien 

laitosten kielistudioamanuenssit kokoontuivat tänä vuonna Taideteollisen korkeakoulun 

tiloissa Helsingin vanhassa kaupungissa 24. - 25.8.1989. Torstaipäivän ohjelmassa oli 
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tutustuminen Taideteollisen korkeakoulun kieltenopetukseen, uuteen kielistudioon sekä 

muihin opetustiloihin, jotka Elokuvataiteen laitosta lukuunottamatta on sijoitettu ARABIAN 

tehtaan tuotantokäytöstä poistuneisiin tiloihin. 

Paneelikeskustelussa ja neuvonpidossa tuotiin julki huoli koko maassa tapahtuneesta 

ilmeisestä kielistudion suosion laskusta, jota edesauttavat kouluhallituksen kahden 

työryhmän muistiot (Kielistudiotyöryhmän muistio 16.2.88 ja Kieliluokkatyöryhmän muistio 

30.5.89), jotka eivät suoranaisesti vaikuta korkeakoulujen kielistudiotyöskentelyyn, mutta 

ovat osaltaan vieraannuttamassa opettajia kielistudioiden käytöstä ja täten heikentämässä 

kontrolloidun suullisen kielitaidon opetusta. Tämä ei voi olla vaikuttamatta uusien 

opiskelijasukupolvien suullisen kielitaidon tasoon. 

Keskusteluissa käsiteltiin myös kielistudioamanuenssien toimenkuvan muuttumista av- 

välineiden ja -materiaalien yhä lisääntyessä ja monipuolistuessa. Pohdiskeltavana oli myös 

kielistudioamanuenssien tehtävien ja palkkauksen erilaisuus eri korkeakouluissa, sekä suhde 

muuhun opetuksen apuhenkilöstöön. 

Perjantaina oli vuorossa tutustuminen TaiK:n elokuvataiteen laitokseen Pursimiehen- 

kadulla. Laitos hyödyntää ulkomaisia vierailevia luennoitsijoitaan myös kieltenopetuksessa. 

Vierailijat pitävät periodisoidut kurssinsa vieraalla kielellä, useimmiten englanniksi. Tällainen 

vieraan kielen käytön kiinteä liittäminen opintoihin luonnollisesti lisää opiskelijoiden 

motivaatiota ja oman alan vieraskielisen terminologian hallintaa. Yli 20:lle näille neuvottelu- 

päiville osallistuneelle av- ja kielistudioalalla toimivalle käynti ETL:ssa oli ensimmäinen 

kosketus elokuva-alan opetusta antavaan oppilaitokseen. Mieleen jäivät laitoksen johtajan 

Pekka Ervamaan esityksestä erityisesti hyvin resurssoidut opetus- ja tuotantotilat, laitoksen 

harjoittama laaja kansainvälinen yhteistyö, sekä laitokseen pyrkivien hakijoiden tiukka 

karsinta monipuolisessa sisäänpääsykokeessa: pyrkijöistä otetaan opiskelemaan alle 4 % 

Seuraavan kerran kielistudioamanuenssit kokoontuvat Joensuun yliopistossa 23. - 

24.8.1990. 
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MIELIPIDE - OPINION 

Andreas F. Kelletat 

Vaasan korkeakoulu, kielten laitos 

EI AIKAA KAFKALLE 

Arvoisa herra kunniakonsuli! 

Hyvät naiset ja herrat! 

Haluan kiittää teitä Vaasan korkeakoulun saksan kielen jaoksen nimissä mitä sydämellisimmin lahjasta, 

jonka te tänään luovutatte Itävallan puolesta. 

Se on hyvin arvokas lahja: yli kaksisataa kirjaa, jotka täyttävät runsaat kuusi hyllymetriä. Kirjojen 

arvon voisi laskea - niiden hinnan markoissa ja penneissä sekä kahdeksantoista prosentin liikevaihto- 

veron -mutta sellainen ei ole tapana, kun on kysymys lahjoista. 

Tämä lahja on kuitenkin hyvin ongelmallinen lahja. Kysymyshän ei ole videofilmeistä vaan kirjoista. 

Itävaltalaisten kirjailijoiden kirjoittamista kirjoista, saksankielisistä kirjoista: romaaneista, runo- 

kokoelmista, näytelmistä, elämäkerroista. Onko meidän korkeakoulussamme lukijoita näille kirjoille? 

Onko kysymys paitsi arvokkaasta myös hyödyllisestä lahjasta? 

Minun on vaikea vastata. Kyllähän korkeakoulussamme vuosittain 250 ekonomiopiskelijaa opiskelee 

saksaa - mutta ottaako yksikään näistä opiskelijoista käteensä ainuttakaan tänään lahjoitetuista kirjoista? 

Opintosuunnitelmassa sellaista ei ole edellytetty. Ja opintosuunnitelma on se joka määrää kaikesta. Sii- 

nä määrätään, mitä kursseja on käytävä, ja kuinka monta opintoviikkoa mistäkin annetaan. Ja valtio ja 

pankit valvovat sitä, että opiskelijat suorittavat tarpeeksi opintoviikkoja - muuten ei opintolainaa tule. 

Teidän lahjoittamienne kirjojen lukemisesta ei saa opintoviikkoja. Laskutaitoiset opiskelijat eivät siis lue 

näitä kirjoja. Pahinta on, että kukaan ei pidä sitä mitenkään omituisena. Yksikään professori tai työn- 

antaja ei kysy: "Ai, oletteko opiskellut saksaa! Sittenhän te tunnette myös Itävallan kirjallisuutta, 

historiaa ja kulttuuria, eikö niin? Olette varmasti lukenut Karl Krausin, Robert Musilin ja Hermann 

Brochin teoksia - ai, ettekö? No ainakin Kafkaa sitten!" Meidän opiskelijamme eivät lue Kafkaakaan, 

koska tulevat työnantajat eivät ole siitä kiinnostuneita. 

Vaasan korkeakoulussa ei vuosittain vain 250 ekonomiopiskelijaa lue saksaa. Saksan kieltä alkaa joka 

vuosi opiskella noin 20 opiskelijaa pääaineenaan työskennelläkseen valmistuttuaan kääntäjinä. Heidän 

kai voisi olettaa lukevan innolla tänään luovutettuja itävaltalaisten kirjailijoiden teoksia.  
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Tilanne on minusta lähes nolo: näiden kahdenkymmenen opiskelijankaan osalta en voi luvata mitään. 

Sillä hekin oppivat sen - vain sen! -mitä tulevat työnantajat heiltä edellyttävät. Saksankieliselle kirjalli- 

suudelle on opinnoista varattu vain yksi sadaskuudeskymmenesosa. Ymmärsitte aivan oikein: yksi 

sadasta kuudestakymmenestä opintoviikosta on varattu kirjallisuudelle - Goethelle ja Schillerille, 

Thomas Mannille ja Hermann Hesselle, Heinrich Böllille ja Nelly Sachsille, Giinter Grassille ja Peter 

Handkelle - mainitakseni edes yhden itävaltalaisen kirjailijan. Näidenkin opiskelijoiden osalta, jotka 

viisi tai kuusi vuotta Vaasassa vietettyään kutsuvat itseään "filosofian kandidaateiksi", tilanne on: Fi 

aikaa Kafkalle. 

Arvoisa herra kunniakonsuli, nyt te saatatte ajatella, että Itävallan suurlähetystö on lähettänyt teidät vää- 

rään paikkaan. Että Peter Handken, Ernst Jandlin ja H.C. Artmannin romaanit ja runokokoelmat 

sopisivat paremmin johonkin muuhun kirjastoon, vaikkapa Helsingin tai Oulun germanistien tai 

Jyväskylän tai Turun kirjallisuustieteilijöiden hoiviin. Minä voin rauhoittaa teitä: mainituista paikoista- 

kaan ei löydy lukijoita itävaltalaisille kirjoille. 

Tilanne suomalaisissa korkeakouluissa on valitettavasti näet seuraava: missä opiskelijat osaavat hyvin 

saksaa, ei opinto-ohjelmassa ole tilaa tieteelliselle tutustumiselle kirjallisuuteen; ja missä kirjallisuutta 

tutkitaan tieteellisesti, eivät opiskelijat yleensä enää osaa saksaa - siellä luetaan Kafkaa suomeksi tai 

englanniksi, ja mitä ei ole saatavissa suomeksi eikä englanniksi - ja niin on itävaltalaisten kirjojen 

enemmistön laita - sitä ei lueta lainkaan. 

Mitä kaikille näille kauniille kirjoille pitäisi sitten tehdä? Pitäisikö ne lähettää takaisin Itävaltaan ja laittaa 

mukaan saatekirje, että suomalaisissa korkeakouluissa ei ole aikaa tutustua näihin kirjoihin; että tällä 

hetkellä painiskellaan niin tiiviisti kansainvälistymisen ongelmien kanssa, että ei jää aikaa lukea 

kansainvälisesti merkittävimpien eurooppalaisten kirjailijoiden, kuten Kafkan, tuotantoa? 

Olisi olemassa vaihtoehtokin: Voisimme oppia, että Eurooppa ei ole vain suuri markkina-alue, jonne 

ehkä voidaan myydä suomalaisia tuotteita. Että Eurooppa on sen lisäksi vielä jotakin aivan muutakin, 

johon voi perehtyä vain yhdellä, työtä vaativalla tavalla: lukemalla Kafkaa, Musilia, Brochia, 

Artmannia ja Jandlia. 

Pysykäämme kuitenkin realisteina: suomalaiselle liikemiehelle ei ole häpeäksi, jos hän matkustaa vii- 

koksi Wieniin eikä siellä ollessaan käy teatterissa, museossa tai kirjakaupassa. Päinvastoin: esimies 

ihmettelisi suuresti, jos vientitykki ei toisi tuliaisina rommia ja savukkeita vaan Kafkan teoksia. 

Tämä ei ole helppoa aikaa sille, joka etsii lukijoita Itävallan lahjoittamille kirjoille. Romaanien ja runo- 

kokoelmienkin lukeminen on meidän yhteiskunnassa muuttumassa yhä nopeammin oudon vähemmis- 

tön asiaksi. Saksalaisessa sananlaskussa kuitenkin todetaan: vain kuolleet kalat uivat virran mukana. 

Siksi aiomme täällä Vaasan korkeakoulussa yrittää saada opiskelijat ymmärtämään, että on häpeä jos 

osaa saksaa eikä käytä taitoaan myös Musilin ja Kafkan lukemiseen. Me aiomme yrittää vapauttaa re- 

sursseja tieteelliseen työskentelyyn näiden kirjojen parissa. Ehkä meidän onnistuu luoda erityinen 

opinto-ohjelma: Saksan kieli ja kirjallisuus, joka synnyttäisi myös itävaltalaista kirjallisuutta käsitteleviä 

seminaari-, pro gradu- ja lisensiaattitöitä. Se olisi ensimmäinen opinto-ohjelma laatuaan koko Suo- 

messa. Meille olisi suureksi tueksi, jos opiskelijoidemme, niin ekonomien kuin kääntäjienkin, tulevat 

työnantajat kysyisivät: "Ai, te olette opiskellut saksaa! Sitten olette varmasti lukenut myös Kafkaa..." 
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Arvoisa herra kunniakonsuli, sallikaa minun lausua vielä muutama lause eräästä toisesta aiheesta. Tällä 

viikolla tulee kuluneeksi tasan sata vuotta siitä, kun Itävallan Braunaussa syntyi mies, jota Eurooppa 

voi kiittää suuremmasta onnettomuudesta kuin ketään muuta. Ennen kuin tämä mies tuhosi Euroopan, 

hän oli jo aloittanut sodan omia maanmiehiään, saksalaisia ja itävaltalaisia vastaan. Jo toukokuun 

kymmenentenä päivänä 1933 opiskelijat - haluan korostaa tätä: opiskelijat - polttivat Berliinissä, 

Kölnissä ja Miinchenissä Kafkan, Brodin, Brochin, Musilin, Sigmund Freudin ja Albert Einsteinin 

kirjoja. Vuonna 1938 samat kirjat poistettiin myös Wienin ja Grazin kirjastoista ja kirjakaupoista. 

Braunaun miehen suurimpia vihollisia olivat juutalaiset, vasemmistolaiset ja kirjailijat. Huonoimmin 

kävi niiden, jotka olivat niin juutalaisia, vasemmistolaisia kuin kirjailijoitakin. Teidän meille tänään 

lahjoittamienne kirjojen kirjoittajien joukossa on esimerkkejä: juutalainen kommunistinen kirjailija Egon 

Erwin Kisch, joka eli maanpaossa Meksikossa vuodesta 1939 vuoteen 1946; juutalainen kirjailija Ernst 

WeiB, joka pelastautui Ranskaan ja saksalaisten miehittäessä maan vuonna 1940 teki itsemurhan, jotta 

ei olisi joutunut omien maanmiestensä käsiin; Robert Musil, joka kuoli maanpaossa vuonna 1942; 

Hermann Broch ja Albert Ehrenstein, jotka pakenivat Amerikkaan ja kuolivat maanpaossa; Max Brod, 

Kafkan ystävä ja hänen tuotantonsa pelastaja joka meni Palestiinaan... Luettelo on pitkä. Se käsittää 

kaikki merkittävät itävaltalaiset kirjailijat Erich Friediä ja Jakov Lindiä myöten. Kokonainen 

kirjallisuus, kokonainen kulttuuri paossa barbaareja - ja voi niitä, jotka eivät paenneet ajoissa: lyyrikko 

Alfred Adler suljettiin keskitysleiriin, hänen vaimonsa ja perheensä murhattiin Auschwitzissa; myös 

vuosisatamme kenties merkittävin saksankielinen runoilija, Paul Celan menetti omaisensa tuhoamis- 

leireillä. Hänen ensimmäinen runokokoelmansa, "Der Sand aus den Urnen" ilmestyi vuonna 1948 

Wienissä. 

Vainottujen ja tuhottujen muistoksi luen Paul Celanin ensimmäisestä kokoelmasta runon "Espenbaum'': 

Espenbaum, dein Laub blickt weiB ins Dunkel. 

Meiner Mutter Haar ward nimmer weiB. 

Löwenzahn, so griin ist die Ukraine. 

Meine blonde Mutter kam nicht heim. 

Regenwolke, säumst du an den Brunnen? 

Meine leise Mutter weint' fir alle. 

Runder Stern, du schlingst die goldne Schleife. 

Meiner Mutter Herz ward wund von Blei. 

Fichne Tär, wer hob dich aus den Angeln? 

Meine sanfte Mutter kann nicht kommen. 

Kirjoilla on oma kohtalonsa, erityisesti korkeakoulumme tänään lahjaksi saamilla itävaltalaisilla kir- 
joilla. On meidän velvollisuutemme voittaa näille vainon ja kuoleman keskeltä pelastetuille kirjoille uusi 
lukijoita. 

Herra kunniakonsuli, kiitän teitä tästä suuresta lahjoituksesta!  
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KIRJAKATSAUS - BOOKS BRIEFLY 

Lita Lundguist: 

LA COHERENCE TEXTUELLE: SYNTAXE, SEMANTIOUE, PRAGMATIOUE 

Nyt Nordisk Forlag, Kobenhavn 1980, 244 pp. 

La linguistigue textuelle concoit le texte comme l'unite linguistigue primaire, et non la 

phrase. La linguistigue textuelle veut acceder au niveau du texte et prouver gue le texte 

possede sa propre structure. Dans cet ouvrage, Lita Lundguist tente de coordonner certains 

termes et optigues, prösenter une thöorie "existante" et une "nouvelle" et finalement, s'en 

servir dans les analyses pratigues. 

Tout d'abord, 'auteur veut definir les concepts de texte et de coherence. Le texte est 

considörö comme un signe global contenant signifiant, signifiö et reförent du triangle 

semiotigue de Odgen et Richards. Deuxiemmement, on le concoit comme manifestation de 

la parole; la definition de discours ötant identigue a cela. Finalement, le texte serait une suite 

coh&rente de phrases. 

Lundauist cite Halliday et Hasan en donnant une dä&finition ä la coherence: "the set of 

possibilities that exist in the language for making text hang together." Pour ölaborer sa 

propre methode d'analyse, auteur propose une guatrieme definition du texte selon laguelle 

le texte est un acte de langage gui comporte trois actes fondamentaux: l'acte de reference 

(on parle de guelgue chose), de predication (pour en dire guelgue chose) et l'acte 

illocutionnaire (afin de le communiguer a guelgu'un). Ces actes sont empruntös ä Searle. 

Par le chapitre 3 Lita Lundguist veut dömontrer gue la separation traditionnelle des 

domaines syntaxigue, semantigue et pragmatigue est vaine. Par contre, elle souligne 

Pimportance des connaissances du monde reel du döcodeur et introduit la nouvelle 

"syntaxe" selon laguelle tous les ölöments textuelles gui participent ä la coherence, sont 

syntaxigues. 

La deuxieme partie gui s'intitule "Coherence textuelle - theorie existante" presente 

guelgues notions essentielles pour la coh&rence textuelle. Premiörement, la reference: une 
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relation entre un objet du monde et un signe linguistigue. La reference se manifeste par la 

dönomination, a l'aide d'unitös nominales gue ce soient les descriptions definies, les noms 

propres, les dömostratifs, les deictigues ou les determinants. 

La coreference, guant a elle, se produit guand plusieurs instances linguistigues se 

referent a un meme objet extralinguistigue. Elle se fait par la substitution anaphorigue par 

les formes de la pronominalisation (il, lui), de la d&finitivisation (ce, cette) et par lellipse (le, 

omission). La coreference est &troitement liöe a la presupposition gui est un fait 

pragmatigue exigeant un fonds de savoir culturel et encyclopödigue. 

La contiguite semantigue, c'est-a-dire la röcurrence de liens cohösifs identigues 

s'opöre soit par l'inclusion, soit par l'intersection. Lundguist consid&re l'identification de la 

coh&rence semantigue subjective, döpendant de la connaissance encyclopedigue du 

recepteur. Finalement, les connecteurs, ces petites particules de liaison gui etablissent une 

coh&erence entre les phrases; ils expliguent ou bien postulent une coherence. 

Dans la troisieme partie "Coherence textuelle - thöorie nouvelle" Lundguist esguisse trois 

structures importantes pour la description des facteurs cohesifs. La structure textuelle 

thematigue, la textualitö proprement dite, se base sur deux principes: sur celui de continuite 

(les 6löments connus, le thöme d'apres Dane$) et sur celui d'expansion (les elements 

nouveaux, le rhöme). Dans le chapitre 8, Lundguist presente deux theories gui traitent les 

relations semantigues interphrastigues et procede ensuite ä la prösentation de sa propre 

theorie "Structure semantigue profonde" gui reflete le rapport gu'entretient le texte avec la 

realitö environnante. En plus de ces approches interieures, il faut considerer le texte de 

'exterieur comme un message transmis. L'objectif de Lundguist est de cr6er un proced6 gui 

s'appligue aux deux niveaux de l'analyse: au texte et ä la phrase. Ce procödö a pour 

fondement la triple fonction de la langue: röferer, prediguer, agir. 

La guatrieme partie prösente donc la möthode pour l'analyse de phrase et l'analyse de 

texte gu'on appliguera ensuite aux trois textes de types differents. L'analyse casuelle de 

Fillmore, 

c'est-a-dire la decomposition en cas, verbe et modalit&s semble s'aligner aux trois actes de 

langage. Les cas sont divisös en sept categories döterminöes par le verbe. A l'aide ce cette 

liste de cas, on decrit les relations semantico-syntaxigues entre les phrases; et par la 

structuration semantico-syntaxigue de la phrase la structuration sömantigue du texte. Apres 

avoir isoler les roles casuels, Lita Lundguist distingue les modalitös gue sont les indices de 

personne, de temps, de mode, de voix et les connecteurs.  
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Apres les analyses pratigues, 'auteur propose une typologie textuelle tenant compte le 

contexte environnant et la perception cognitive de cerveau humain. Les types &tablis par 

Werlich sont: description, narration, exposition, argumentation, instruction. 

En conclusion, Lundguist constate gue c'est dans la dötermination des indices de 

coherence et de type de texte gue röside l'interöt textuel de son 6tude. La coherence 

textuelle meme sert de trait distinctif pour le type de texte. Selon Lita Lundguist, la 

linguistigue textuelle possede un double aspect: 'aspect explicatif et 'aspect descriptif. Dont 

le premier vise a donner des rögles pour la gen6ration de textes a partir d'une structure 

de base et le dernier döcrit la mise en texte concrete telle gu'elle se manifeste ä la surface. 

Les 14 chapitres du livre sont suivis d'une vaste bibliographie et d'un resum6 en anglais. 

Tanja Packalen 

OXFORD ADVANCED LEARNER'S DICTIONARY 

Fourth edition 

The Oxford Advanced Learner's Dictionary's fourth edition was published on April 6th 

1989. The whole dictionary has been revised and updated with almost every entry rewritten 

and the layout has also been renewed. The preliminary work for the fourth edition began in 

1979, four years after the publishing of the third edition. This edition has been compiled by 

a team of 43 people and the actual writing of the edition took five years. The new edition 

explaines 57.000 words and phrases, 4.000 of which are new words. The 11 appendices 

also contain three new ones, including appendices of illustrations. Also the 1800 illustrations 

in the dictionary are renewed. The new edition totals 1600 pages compared to the 1055 

pages of the third edition, so the new one is 50 % bigger (as they adverstise) than the old 

one! 
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The new edition aims at greater clarity both in instructions and in the actual description 

of the words and phrases. The User's Guide is divided into two parts: in the beginning of 

the dictionary there is a simplified shorter guide with the help of which it is possible to use 

the dictionary, and in the end there is a more detailed guide to the entries. The new layout 

of the shorter guide makes it clearly easier to follow than that of the third edition. 

There are a number of improvements in OALD 4 compared to OALD 3. Abbreviations 

are explained together with words and phrases and not in a separate appendix as in OALD 

3, which seems to be more user-friendly. The layout of explanations makes the use of the 

dictionary easier: for example compounds are presented one below the other and they are 

printed in boldface. Note on usage is also a new and clear way of explaining grammatical 

or semantic difficulties. There the user can get the most important points of the usage of a 

certain word or phrase in a short and clear way right after the explanations. 

It seems that almost all illustrations have been changed and sometimes it is difficult to 

see the reason for this. There seems to be more illustrations of actions, such as pull, push 

and drag, which are not found in the old edition. There are also some illustrations of 

phrases which are certainly useful to the learner, e.g. illustrations of arm in arm, hand in 

hand, arms crossed, and arms akimbo. In the end of the dictionary there are some 

interesting and useful appendices of illustrations like typical British trees, birds, or houses, 

the inside and outside of a car, furniture etc. 

My overall impression of the dictionary is positive, although it is difficult to say much 

about the actual content without having used it actively for a longer time. But it certainly 

contains a lot of new words and there are obvious improvements compared to the older 

edition especially in the new and clearer layout. There seems to be a lot of vocabulary 

related to computing, which is very important to the learner due to the constantly growing 

amount of computers. One can also find some basic linguistic vocabulary such as 

morpheme, phoneme, idiolect, metalanguage or discourse analysis. Some rather 

central words such as rheme, phatic communion, diglossia or deictic are missing as well 

as some literature terms such as poetics, trochee, tanka or haiku. But one cannot really 

expect to find a lot of specialized vocabulary in an advanced learner's dictionary. 

Anne Pitkänen-Huhta    
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IHRE MEINUNG BITTE! 

Texte und Aufgaben zur Entwicklung des Sprechens. Autorenkollektiv unter der Leitung von 
Göänther Desselmann (Karl-Marx-Universität Leipzig, Herder-Institut) 1. Auflage. - Leipzig: 
Verlag Enzyklopädie, 1988. - 127 S. 

"Ihre Meinung bitte ...!" - ein neuerschienenes Ubungsbuch vom Enzyklopädieverlag 

Leipzig fordert zur Diskussion. Als eine Art Ergänzung zum gleichfalls vom Herder-Institut 

Leipzig herausgegebenen Lehrwerk "Deutsch. Ein Lehrbuch för Ausländer" (Teile 1a und 

1b/VEB Verlag Enzyklopädie, Leipzig 1987) soll es vorrangig der Entwicklung des 

Sprechens im Unterricht Deutsch als Fremdsprache dienen und somit helfen, eine 

"Bedarfsläcke" innerhalb des gegenwärtigen Lehrmaterialienangebots zu schliegen. Der 

Vorzug des vorliegenden Ubungsbuches besteht vor allem in seiner variablen Einsetzbarkeit 

als kursbegleitendes Material in Verbindung mit verschiedenen anderen Deutschlehrbtchern. 

Eine Progression in der Abfolge der 20 Themenkomplexe wurde von den Verfassern nicht 

beabsichtigt. Dem Benutzer steht es deshalb frei, ausgehend von den speziellen 

Unterrichtsbedingungen selbständig Uber Auswahl der Themen als auch der Aufgaben und 

Ubungen innerhalb eines Themenkomplexes zu entscheiden. Dabei bleibt ihm noch 

ausreichend Spielraum för eigene Ideen und Varianten. 

"Ihre Meinung Bitte!" - der Titel des Ubungsbuches hält, was er verspricht: die 20 

jugendgemäg aufbereiteten Gesprächsthemen (Z. B. Mögen Sie Bilder? Was halten Sie von 

Rock- und Schlagertexten? Lebe ich gesund? Woanders feiert man anders. Immer aktuell: 

Mode. u. a.) geben dem Deutschlehrer vielfältige Anregungen, die Lernenden zu befähigen, 

einem Partner die eigenen Absichten und Einstellungen im Rahmen der Alltagskommunika- 

tion situationsgerecht verständlich zu machen. Jedes Gesprächsthema bildet einen in sich 

geschlossenen Ubungskomplex. Dieser enthält inhaltlich zusammenhängende Aufgaben- 

folgen, die den Lernenden durch die Ubung sprachhandlungstypspezifischer und v. a. 

themabedingter Sprachmittel schrittweise in die Lage versetzen sollen, Gespräche zum 

betreffenden Thema zu fähren. Den einzelnen Themenkomplexen sind jeweils diejenigen 

Bestandteile des komplexen Sprachkönnensbereichs Sprechen vorangestellt, deren 

Entwicklung im Mittelpunkt der Ubungen stehen soll (z. B. Auskinfte erteilen; Vergleiche 

anstellen; Empfindungen, Meinungen mitteilen; seine Meinung begriinden; Erkundigungen 

einholen; Interessen begriinden). Die zumeist relativ kurzen Texte des Ubungsbuches 
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wurden authentischen Ouellen (Tageszeitungen Zeitschriften) entnommen. Sie sind so 

angelegt, dag sie ihren beiden Grundfunktionen (a) den Lernenden inhaltlich (insbesondere 

auch landeskundlich) und sprachlich zum Thema zu informieren und damit eine Gesprächs- 

grundlage bzw. einen Gesprächsausgangspunkt zu schaffen sowie (b) den Partner zur 

Äugerung zu motivieren, weitestgehend gerecht werden. 

Die kommunikativen Aufgaben des Lehrmaterials gruppieren sich jeweils um ein Thema. 

Einfache und komplexere Ubungen werden miteinander kombiniert; die Ubergänge sind oft 

fliegend. Die Formulierung der Aufgabenstellungen erfolgt wirklichkeitsorientiert und 

adressatengerecht. Man ist hierbei offensichtlich bestrebt, Bedingungen för Sprachhand- 

lungen zu schaffen, die der Verwendung der deutschen Sprache in realen Situationen der 

Alltagskommunikation nahekommen. Die Aufgaben sollen aus diesem Grund den Charakter 

von "Herausforderungen" an den Lernenden tragen, sich zu den Einzelfragen und 

Problemen des Themas zu äugern und auf diese Weise kommunikative Sprachhandlungen 

verschiedener Typen in der Interaktion zu Uben. 

Ziel des Gesprächskomplexes 16 zum Thema "Sage und Wirklichkeit" ist es z. B., die 

Sprachhandlungen Schildern, Entscheidungen treffen, Erzählen zu schulen. Eingangs wird 

die Sage um die Berthmtheit von Auerbachs Keller erzählt ("Wie Dr. Faust auf dem Fag 

reitet"). Folgende Aufgabenstellungen schliegen an: 

(1) Was bedeutet Fag, reiten, Zauberer, ...? 

(2) —Welches Wort steht daf&r im Text? (Gaststätte - ...; Besucher einer Gaststätte ...; ...) 

(3) —Warum ist Auerbachs Keller so bekannt? 

(4) — Stellen Sie sich folgende Situation vor: Sie waren als Gast in Auerbachs Keller und 

haben miterlebt, wie Dr. Faust aus dem Keller reitet. Erzählen Sie, wie es war! Machen 

Sie es spannend! 

(5) Was wissen wir von dem historischen Faust? (Kurzer Informationstext) 

(6) Bestimmt gibt es in der Geschichte Ihres Heimatlandes auch bekannte Personen wie 

Dr. Faust, von denen man zu wenig weig. Erzählen Sie von einer solchen Person! 

(7) — Erzählen Sie eine Sage oder ein Märchen ihres Heimatlandes! 

Insgesamt gesehen stellt also die vorliegende Gesprächslektöre ein landeskundlich und 

sprachmethodisch anregendes Material dar, das bestimmt im Ensemble anderer bewährter 

Gesprächsbächer seinen Platz finden wird. 

Elke Mäding    
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TIEDOTUKSIA - INFORMATION 

KORKEAKOULUJEN KIELIKESKUS TIEDOTTAA 

TIEDOTUKSIA SUOMEN OPETTAJILLE 

Maisa Martin on virkavapaana tämän vuoden loppuun asti hoitamassa opetusministeriön 

tutkijankoulutustoimikunnan kielentutkimuksen yhteistyöryhmän sihteerin töitä. Hänet 

tavoittaa kuitenkin edelleen Korkeakoulujen kielikeskuksesta. Suomen kielen 

ulkomaalaisopetuksen tutkijana on syksyn ajan Eija Aalto, joka toimittaa suomen kielen 

suggestopedistä alkeisoppikirjaa ja laatii kommentoitua bibliografiaa suomen kielen 

oppikirjoista ulkomaalaisille. 

Minna-Riitta Pöyhönen on palannut virkavapaaltaan takaisin, joten puheviestinnän 

opettajat voivat ottaa häneen yhteyttä, kun tarvetta ilmenee. Maisa Martinin 
virkavapauden aikana Minna-Riitta Pöyhönen toimii myös kirjallisen viestinnän opettajien 
yhdyshenkilönä Korkeakoulujen kielikeskuksessa. 

KEÄKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKÄKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

VORANKUNDIGUNG 

Das DDR-Kulturzentrum in Helsinki veranstaltet in Zusammenarbeit 
mit dem Zentralen Spracheninstitut Jyväskylä am 

10. und 11. November 1989 
ein Seminar för Lehrer mit fachbezogenem Deutschunterricht im 

DDR-Kulturzentrum Helsinki. 

Referentinnen sind voraussichtlich Frau Dr. D. Blei (Dresden) 
und Frau Dr. U. Fix (Leipzig). Das genaue Programm entnehmen Sie 
bitte der Oktobernummer von "Kielikeskusuutisia". 

Englanti 

KORKEAKOULUJEN KIELIKESKUKSEN NAUHOITEPALVELU TIEDOTTAA 

UUSIA ÄÄNITTEITÄ 

BBC SCIENCE MAGAZINE 

29/89 Seal Epidemic Starts up Again 
Honeyguides and Humans 

How Plasmoids Form 
A Role for Neuropeptides 

30/89 Pterosaur Soft Tissue Analysed 
Soviet Space Programme in Crisis? 

Opioid Peptides 

The Double Bed of Civilization 

31/89 Creating Metallic Hydrogen 
The Antarctic Shelf 
Detecting Atmospheric Pollution with Lasers 

Breakthrough in Biochemistry 

32/89 The World's First Genetically Engineered Pesticide 

Studying Prehistoric Climate 
Study of Genetic Basis to Schizophrenia 

In Defence of the GAIA Hypothesis 

33/89 Locating the Colour Centre of the Human Brain 
Microlensing 

Effects of Ocean Currents on Climate 

34/89 Secret Meat-Eaters 
Single-sex Pair-Bonding 

Fibre Optics Problem Cracked 

The Survival of the Smelliest 

BBC SCIENCE MAGAZINE (17/89 alkaen) - 10.00 mk / ohjelma 

lisätään perushintaan 

BBC TOPICAL TAPES - EUROPE '92 - THE SILENT REVOLUTION 

Kasetti: 15.00 mk / ohjelma lisätään perushintaan 

Kasetti täyteen -— 130.00 mk 

Avokela: 20.00 mk / ohjelma lisätään perushintaan 

Tiedustelut ja tilaukset: 941-292 886 / Anna Kyppö 
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SPECIALS 

= | 

= EUROPE '92 - THE SILENT REVOLUTION NUPIN 

What will the creation of a Single European Market from 1992 mean for industry and consumers in the 
European Community? How will member states achieve economic integration, and are there risks as well as 
benefits in removing trade barriers? This edition of EUROPE 92 looks at the implications for commerce 
and industry, and examines the complex legal framework of the Single European Act which is bringing about 
the "silent revolution". 

James Morgan presents !FSREAKING DOWN THE BARRIERS" 

Taking part are: 

WILLY HELIN 
European commission spokesman on internal and industrial affairs. 

LORD COCKFIELD 
A past Vice-President of the Commission. 

TIM HINDLE 
Editor of "Eurobusiness" magazine. 

PETER LUDLOW 
Director of the Centre for European Policy Studies. 

CLIVE STANBROOK 

Editor of "The Company Guide", a reference book on 1992 for European businesses. 

ALAIN MINC 

French businessman and author of "The Grand Illusion", a book which dismisses the whole concept of 1992. 

Presenter: James Morgan 
Producer: Brian Jarman | 
Date rec: 21st July, 1989 
Tape No. 89R32W924P 
Duration: 13750” 

kauko TI TITTI IT IKÄ TKII TII ELI 

ODO 

= EUROPE '92 - THE SILENT REVOLUTION — No. 2 == TOD LIPAS a   

The European Community is convinced that it has a key role to play in the countries of the developing 
world. Do those countries foresee benefits if they can meet the challenge of 1992? Or do they fear that their 
special trade and aid deals with members of the Community will be jeopardised? 

This edition of EUROPE 92 - THE SILENT REVOLUTION examines the hopes and fears of developing 
countries - and the Community response. 

James Morgan presents 'BRUSSELS AND THE DEVELOPING WORLD" 

The voices you hear in the programme are: 

JACOUES DELORS 
President of the European Commission 

CARL GREENIDGE 
President of the ACP, the African, Caribbean and Pacific Group of 66 nations. 

ADNAN OMRAN 
The Arab League's Assistant General-Secretary for international affairs. 

NICO WEGTER 

European Commission spokesman on foreign policy. 

BARBARA CASTLE 

Former leader of the British Labour Group in the European Parliament. 

WILLY HELIN 
European commission spokesman on internal and industrial affairs. 

PETER LUDLOW 

Director of the Centre for European Policy Studies. 

CARLOS LIEBANA 
European Commission spokesman on development. 

Presenter: James Morgan 
Producer: Brian Jarman 
Date rec: 21st July, 1989 
Tape No. 89R32W925P 
Duration: 1410”   

E6O0O 
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= EUROPE '92 - THE SILENT REVOLUTION No.3= = SPECIALS 

After 1992, Europe will join the United States and Japan in the league of economic giants. But do these 
countries fear that as internal barriers within the Community come down, a stronger outside barrier will go 
up, creating a "Fortress Europe"? Does the same fear exist in Eastern Europe, where some experts argue 
there is the most to gain from 1992? 

This edition of EUROPE 92 - THE SILENT REVOLUTION looks at the impact the new European market 
will have on world trade, and how it's viewed by its neighbours and competitors. 

James Morgan presents "THE FEAR OF FORTRESS EUROPE" 

The voices you hear in the programme are: 

JEAN MONNET 

Founding father of the European Community 

EDWARD STREATOR 
Former US Ambassador to the OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development) 

WILLY HELIN 
European Commission spokesman on internal and industrial affairs. 

LORD COCKFIELD 
A past Vice-President of the Commission.    
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PETER LUDLOW 
Director of the Centre for Europcan Policy Studies. 

NICO WEGTER 
European Commission spokesman on foreign policy. 

MICHAEL KAYSER 
Specialist in East European economics at Oxford University. 

BOB LOCKE 
Economic historian at the University of Hawaii. 

Presenter: James Morgan 

Producer: Brian Jarman 
Date rec: 21st July, 1989 
Tape No. 89R32W925P EMON 

Puratfon ak ARKKI KKKKKKKEKKKKKKKKKK K Ti TOPIGAL W 2 Sy 

— EUROPE '92 - THE SILENT REVOLUTION — No.4= == SPECIAIS 

The European Community already has a flag, an anthem and a parliament. Will 1992 be the first step 

towards a United States of Europe? Member states are increasingly subject to decisions taken at European 

level, but many are concerned about the loss of national sovereignty. By agreeing to remove trade barriers, 

are they committing themselves to closer political co-operation? 

This edition of EUROPE 92 - THE SILENT REVOLUTION looks at the fundamental changes now taking 

place in Western Europe. 

James Morgan asks: "WILL THERE BE A UNITED STATES OF EUROPE?" 

The voices you hear in the programme are: 

NICO WEGTER 
European Commission spokesman on foreign policy. 

PETER LUDLOW 
Director of the Centre for European Policy Studies. 

TIM HINDLE 
Editor of "Eurobusiness" magazine. 

LUC BEYER DE RYKE 
Belgian journalist and former Liberal member of the European Parliament 

JAMES POND 
European Parliament Press Officer 

RAYMONDE DURY 
Belgian Socialist member of the European Parliament 

MARGARET THATCHER 

British Prime Minister 

BARBARA CASTLE 
Former leader of the British Labour Group in the European Parliament. 

WILLY HELIN 
European commission spokesman on internal and industrial affairs. 

  

Presenter: James Morgan 
Producer: Sue Waldram " 
Date rec: 21st July, 1989 Tilaukset/Orders: 
Tape No. 89R32W926P se 
Duration: 13'50” Anna Kyppö, 

Korkeakoulujen kielikeskus, 
puh. 941-292 886 
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Korkeatasoisia englanninkielisiä GRANADA TV INTERNATIONAL LTD:n 
tuottamia video-ohjelmia (VHS) .- 

Korkeakoulujen kielikeskus on hankkinut yksinoikeuden välittää seuraavia 

korkeakouluopetukseen tarkoitettuja eri alojen videofilmejä yliopistoille 

ja korkeakouluille Suomessa: 

HISTORIA: 

GTV 1 

I MAAILMANSODAN ALKU &(20') 

Ohjelma on koottu alkuperäisistä dokumenttifilmeistä ja selvittää tapahtumia, 

jotka johtivat ensimmäiseen maailmansotaan. 

GTV 2 

VENÄJÄN VALLANKUMOUS (20') 

Alkuperäisistä dokumenttifilmeistä koottu ohjelma kertoo syistä, jotka joh- 
tivat vallankumoukseen. Ohjelmassa pyritään näyttämään tapahtumat kuten ne 

vallankumouksen aikana koettiin. 

BIOLOGIA/MAANTIEDE: 

GTV 3 

GLASIAALISET KERROSTUMAT (20') 

Severn-joen varsien maaperä läntisessä Englannissa on synnyltään glasiaalista. 
Todisteet tähän haetaan Wallisin Alpeilta Sveitsistä. Mont Minön laaksojäätik- 
kö kuluttaa ja kasaa aineksia kuten jääkauden mannerjäätikkökin. Tutkimukset 
maaperän kappaleiden ja hiukkasten koosta ja pyöristyneisyydestä sekä pitku- 
laisten kappaleiden suunnasta ja kaateesta paljastavat, onko maaperä jäätikön 

vai sen sulamisvesien jäljiltä. 

GTV 4 

KEHITTYVÄ KAUPUNKI (20') 

Kehä-, sektori- ja monikeskusmalli ovat apuna selviteltäessä vuosisatamme 
valtailmiön, kaupungistumisen, olemusta. Manchester sopii kahteen ensin- 
mainittuun, Los Angeles kolmanteen malliin.Ohjelma valaisee myös hyvin- 
voinnin mahdollistamaa muuttoa pois ydinkeskustasta kaupungin laidoille. 

FYSIIKKA/KEMIA: 

GTV 5 

SÄHKÖMAGNEETTINEN SPEKTRI (20') 

Lukuisilla demonstraatioilla havainnollistetaan näkyvän valon aallonpituus- 
alueen ulkopuolella olevia säteilylajeja: gamma-, röntgen-, ultravioletti- 
ja infrapunasäteilyjä sekä radio- ja mikroaaltoja. Filmissä nähdään monia 

esimerkkejä eri säteilylajien hyödyntämisestä mm. lääketieteessä ja tek- 
niikassa.    
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GTV 6 RADIOAKTIIVISEN AINEEN PUOLIINTUMISAJAN MÄÄRITTÄMINEN (15') 

Säteilijänä käytetään indiumia, joka tehdään radioaktiiviseksi neutroneilla 
pommittamalla. Geiger-laskimen avulla mitataan minuutissa emittoituvien 
elektronien lukumäärä useita kertoja. Oppilaat määrittävät käytetyn sätei- 
lijän puoliintumisajan graafisen kuvaajan avulla. 

GTV 7 KEMIKAALEJA SUOLASTA 2 (20') 

Esitetään jaksollisen järjestelmän vastakkaisilla puolilla olevien alku- 
aineiden (alkalimetallit ja halogeenit) kemiallista käyttäytymistä. Ohjel- 
massa valmistetaan alkuaineita, natriumia ja kalsiumia sekä annetaan esi- 

merkkejä metallisen natriumin käytöstä. 

GTV 8 POLYETEENI (20') 

Ohjelmassa esitellään hiilivetyjen reaktioita, eteenin valmistusta ja 

reaktioita sekä polyeteenin valmistusta. 

Lisäksi välitämme kahta Tsekkoslovakian television tuottamaa animaatio- 

elokuvaa, joissa kummassakaan ei ole puhetta: 

TS 1 AJATUKSIA (20') 

Neljä toteutukseltaan erityyppistä lyhytelokuvaa, jotka herättävät katso- 
jissa uusia ajatuksia. 

Jaksojen nimet ovat: -Huulet 

-Katastrofi 
-Ainutlaatuinen 
-Sateenvarjo 

TS 2 KÄSINEITTEN MAAILMA (17') 

Tsekkiläisen Jiri Bartan animaatioita, joita esitettiin Tampereen kansain- 
välisten elokuvafestivaalien erikoisohjelmistossa 1988. 

Animaation yhdistäminen näytelmälliseen pohjaan on surrealistinen matka 
vuosisatamme historiaan ja kulttuuriin. 

Hinta: 500 mk / ohjelma 

Tiedustelut ja tilaukset: 941-292 879/Helin 
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AFinLA:n Symposiumi 

VIERAAN KIELEN YMMÄRTÄMINEN JA TUOTTAMINEN. 

Turussa 17.-18.11.1989 

Symposiumin järjestävät Äbo Akademi ja Turun yliopisto. Sym- 

posiumi pidetään hotelli Ritzissä, alkaen puoleltapäivin 

perjantaina, jatkuen lauantai-iltapäivään. 

Symposiumin VIERAILEVAT ESITELMÖITSIJÄT ovat maailmankuuluja 

psykolingvistejä: 

W.M.J. Levelt (Max-Planck-institut fir Psycholinguistik, 

Nijmegen, Hollanti), 

Brian MacWhinney (Carnegie-Mellon University, Pittsburgh, 

USA) 

Paul Meara (Birkbeck College, Lontoo). 

Toivotamme kiinnostuneet tervetulleiksi kertomaan tutkimuk- 

sestaan (tai kokemuksistaan) n. 30 min. ESITELMÄLLÄ. Abstrak- 

tit pyydetään lähettämään Häkan Ringbomille 15. lokakuuta 

mennessä. 

Ulkomaalaisten vieraittemme johdolla on myös tarkoitus 

järjestää WORKSHOP-työskentelyä, jossa suomalaiset lisensi- 

aattityötä ja tohtorinväitöskirjaa valmistelevat tutkijat 

voivat esitellä ja saada palautetta tutkimustyöstään. Kiin- 

nostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä Häkan Ringbomiin. 

Tarkempia tietoja ilmoittautumisesta ja majoituksesta löytyy 

ilmoittautumislomakkeesta. (s. 51) 

Tervetuloa Turkuun! Häkan Ringbom Jorma Tomwla    
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First Announcement 

SEMINAR ON CROSS-CULTURAL 
COMMUNICATION 

23 March 1990 

University of Jyväskylä 

Organiser: Department of English, University of Jyväskylä 

The seminar will focus on field methods and empirical research in relation to cross 
cultural communication between native-speakers of Finnish and those of other 
cultures. It is for researchers, post-graduate students and others interested in the 
area. 

There will be invited speakers but in addition participants will be encouraged to 
present research findings/problems for discussion. This may be done through oral 
presentation of research reports (10-30 mins) or submission of topics for group 
discussion. 

The working languages of the seminar will be Finnish and English. 

The seminar will be preceded by a one-day conference on international business 
communication (22 March 1989) to be held at the same venue. 

The 2nd announcement (October 1989) will include further details and preliminary 
registration form. 
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a" Inbjudan. 
NA NATUR till den VI nordiska tväspräkighetskonferensen 

Vasa, Finland 4—6 juni 1990 

SJÄTTE NORDISKA 
TVÄSPRÄKIGHETSKONFERENSEN 
anordnas under tiden 4—6 juni 1990 i Vasa, Finland. 
Staden Vasa är genuint tväspräkig, vilket även kommer 
att beaktas i konferensprogrammet. 

Konferensen anordnas i samarbete mellan Institutet för 
finlandssvensk samhällsforskning vid Äbo Akademi 
och Institutionen för spräk vid Vasa Högskola. 
Konferensspräk kommer att vara de skandinaviska 
spräken och engelska. 

Ämnen som kommer att belysas i plenarföredrag 
är preliminärt: 

— Den tväspräkiga miljön; individen, institutionen, 

samhället. 

— Spräkbadsprogrammen, erfarenheter frän Canada, 
Katalonien och Finland. 

— Den spräkliga utvecklingen i Lappland och Estland. 

— De smä spräken i framtidens Europa. 

Tväspräkigheten är ett tvärvetenskapligt forsknings- 
objekt, varför sessionsföredrag frän olika discipliner 
är välkomna. 

Täg- bät- och flygförbindelserna till Vasa är goda. 
Detaljerad information ges senare. 

Uppgifter om kongressavgift, logi och slutligt program 
postas inom oktober 1989. 

VÄLKOMMEN!    



  

  

Invitation 
to the VI Nordic Conference on Bilingualism 

Vaasa, Finland 4—6 June 1990 

SIXTH NORDIC 
CONFERENCE ON BILINGUALISM 
is arranged on 4—6 June 1990 in Vaasa, Finland. 
The conference is to be held in the city of Vaasa, 

which is genuinly bilingual. This will be considered 
in the conference programme. 

The conference is organized by the Social Research Unit 
at Äbo Akademi and the School of Modern Languages 
at the University of Vaasa. The Scandinavian languages 
and English will serve as conference languages. 

Topics dealt with in plenary sessions are preliminarily: 

— The bilingual milieu; the individual, the institution, 

society. 

— The immersion programmes — experiences from 

Canada, Catalonia and Finland. 

— The changing linguistic situation in Lapland 
and Estonia. 

— The future of lesser used languages in Europe. 

Bilingualism is a multi-disciplinary field of research. 
Thus papers of varying disciplines are welcome. 

The train, ferry and plane connections to Vaasa are 
good. Detailed information will be provided later. 

Further particulars regarding congress fee, lodging and 
ultimate programme will be mailed by October 1989. 

WELCOME! 
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THE ?TH ENGLISH ORAL SILLS WORKSHOP 
IN KUOPIO 20TH - 22ND OCTOBER 1989 

  

SEVENTH NATIONAL ORAL SKILLS WORKSHOP 1989 

+*..0 Nd reassessment 
This year the Workshop will be held at the Savonia Hotel in 
Kuopio during the weekend 20 - 22 October. The working 
language will be English, but teachers of other languages, 
and of other skills, are very welcome too. 

Theme: ASSESSMENT & REASSESSMENT 

The emphasis will be on a reassessment of our procedures in 
assessing oral skills. 

Dr Cyril Weir, of the University of Reading, will lead the 
Workshop. 

There will also be a panel of experts on English tests for 
foreign students (eg TOEFL, ELTS), and an open discussion on 
how these may (or should) affect our role in the future. 

Information on MA courses aimed at ESP/FFL teachers will 
also be available, with an opportunity to talk to people who 
have done some of these courses. 

Preliminary programme 

Friday 20th October 1989 

Evening: Dinner available in the hotel, and 
possibly sauna. Opportunity for getting 
together informally. 

Saturday 21st October 

9.00 am: Plenary opening session. 
9.15 am: Dr Cyril Weir will introduce the theme of 

assessment and set tasks for groupwork. 
12.30 pm: Lunch, and free time until ... 

2-6 pm: Groupwork continues, and feedback from Dr 
Weir. 

7.30 pm: Dinner in the hotel. Drinks in the bar. 

Sunday 22nd October 

9.00 am: Presentations by a panel of experts on 
English language tests commonly used for 
assessing foreign students for university 
entrance. Ouestions from the floor. 

12.00 : Close of Workshop.  
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There will be a conference fee of FIM 150 up until the 21st 
September, and FIM 200 thereafter. Please make your payments 
to the following bank account: 

KOP Jyväskylä - Mattila No: 127340 - 10157 

Please make sure that your name and address are clearly 
written on the bank giro forms. Further information will be 
sent to you after you have thus registered. 

Accommodation at the Savonia Hotel will cost FIM 125 per 
person per night in a double room, and FIM 225 in a single 
room. This includes breakfast and morning swim and sauna, 
but not lunch or dinner. Please make your reservations 
directly to: 

Savonia Hotel 
Sammakkolammentie 2 
00200 Kuopio tel: 971-225 333 

Please mention that you are with the University Teachers' 
Workshop when you book your room. 

For further information please contact: 

Jane Honka Turku University Language Centre 
Tel: 921-645 439 (work) 

921-372 868 (home) 

Vivian Paganuzzi Kuopio University Language Centre 
Tel: 971-162 866 (work) 

971-211 126 (home) 

Suomen kielistudioyhdistys- 
Finlands 1S-lärorförening ry. 
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Suomen kielistudioyhdistys-Finlands IS-lärarförening r.y. järjes- 
tää kaikille kieltenopettajille kielistudiopäivän, joka pidetään 
lauantaina 14. lokakuuta 1989 Tampereen kauppaoppilaitoksessa, 
osoite Sammonkatu 45, Tampere. 

Ohjelma: 

8.00 — 9.00 Ilmoittautuminen 

9.00 - 10.00 Kari Sajavaara (Jyväskylän yliopisto): 

Työelämän kielidiplomi - kenelle ja 
miksi 

10.00 - 11.00 Pekka Iivonen ja Osmo Toivanen 

(Kouluhallitus): 
Kielistudioiden asema kouluhallituksen 
näkökulmasta 

11.00 - 12.00 Liisa Kurki-Suonio (Korkeakoulujen 

kielikeskus): Kielitaidon testauksen 
kehittämissuunnitelmia kielikeskuksissa 

12.00 - 14.00 Lounas sekä laite- ja materiaalinäyttelyyn 
tutustuminen 

14.00 - 14.45 Lauri Mäkelä (Tampereen kaupungin om- 

toimisto): Oppimateriaalikeskusten 
palvelukset 

14.45 - 15.30 Maritta Nikkola (Tampereen yliopisto): 
Ruotsinkielen näytetunti 

Ilmoittautuminen kielistudiopäivään osoitteella Raija Hämelin, 
Kaikurinne 3 as 5, 02280 ESPOO, 9.10. mennessä. Voit myös il- 
moittautua puhelimitse 90-803 6426, mieluiten klo 13 - 15 välise- 
nä aikana. Ilmoittautumismaksu mk 30.- maksetaan paikan päällä. 
Osallistuminen ei edellytä jäsenyyttä. 

TERVETULOA !  
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EINLANDUNG ZUR 

EUROPAWOCHE: BLICK AUF 1922 

Die Universität Tampere veranstaltet in Verbindung mit dem Goethe-Institut 
Tampere eine Vortragsreihe, die verschiedenen Aspekten der finnisch- 
mitteleuropäisehen Beziehungen gewidmet ist. 

Programm: 

Montag, 2.10. 
15.15 Uhr Markus Giss (Universität Tampere) 
Hauptgebäude Begegnung mit Mitteleuropäern. 
Universität Fin Film mit Ausschnitten aus Video- 
E-Studio eigenproduktionen fiir den Sprach-unterricht 

(ElsaB, Liechtenstein, Schweiz, Bundesrepublik 
Deutschland: 1988-89) 

Dienstag, 3.10. 
Eröffnung der Europa-Woche der Universität und des Goethe-Instituts Tampere durch 
Rektor und Institutsleiter 
16.00 Uhr 
Universität, A II a 

16.20 Uhr Dr. Karl Schlögel (Berlin/West) 
Mitteleuropa als Zentrum einer zivilen 
Transformation des geteilten Europa. 

Zusammen mit Prof. Yrjö Varpio 

Dr. Schlöger erläutert: "Die Nachkriegszeit geht zu Ende, das geteilte Europa tritt in 
eine groBe Transformation ein und gewinnt ein neues Profil. Die Grenzregion des 
geteilten Europa - Mitteleuropa - könnte dabei eine besondere Rolle spielen: 
nämlich dazu beizutragen, daB dieser ProzeB kontrolliert und zivil, nicht explosiv oder 
militäriseh abläuft." 

Karl Schlöger: Studium in den Fächern Philosophie, Geschichte, Soziologie und 
Slavistik. AbschluB mit der Promotion zum Dr.phil. Er unternahm nahezu regelmä&ig 
Reisen in den ostmitteleuropäisehen Raum und in die Sowjetunion - zuletzt nach 
Riga, Wilna, Lemberg, Prag, Budapest und in andere Städte. Karl Schlögel lebt als 
freier Wissenscahftler und Schriftsteller in Berlin (West). 

Mittwoch, 4.10. . 
10.15 Uhr Dr. W. Larcher (Osterreichischer 
Hauptgebäude Handelsdelegierter fiir Finnland) 
Universität, A XI Österreich - mitteleuropäischer geht es nicht 
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11.15 Uhr Dr. Peter Sutter (Schweizerische Botschaft) 
Schweizerisch-Finnische Handelsbe- 
ziehungen - bilateral und multilateral 

Mittagspause 

13.15 Uhr Dr. Klaus Tscherning (Deutsch-Finnische 
Handelskammer Helsinki) 
Deutsch-Finnische Wirtschaftsbe-ziehungen - 
gut und zukunftsträchtig 

14.15 Uhr NN (finnischer Partner) 

15.15 Uhr Podiumsdiskussion mit den Referenten unter 
finnischer Leitung 

anschlieBend Gespräche und Diskussionen im Goethe-Institut, Hämeenkatu 14 C. 

Donnerstag, 5.10. 

11.15 Uhr Prof. Dr. Peter Weinberg 
Hauptgebäude (Universität Gesamthochschule 
Universität, A XI Paderborn, Fachbereich Wirtschafts- 

wissenschaften) EG 1992: Kommunikation mit 
den Konsumenten 

Mittagspause 

13.15 Uhr Mag.rer.pol. Torsten Almguist (SYP Helsinki) 
Finnland und das neue Europa der offenen 
Grenzen - Visionen und Hoffnungen 

14.15 Uhr Sergej Maltchev (Direktor des Kultur- und 
Wissenschaftsinstituts der UdSSR in Helsinki) 
Europas kulturell-politisch-6konomische Lage 
im Jahr 1992 aus der Sicht der UdSSR 

16.15 Uhr Gerhard Freibott (Hauptabteilungs-leiter 
Krupp Industrietechnik Duisburg) 
Terminologie 1992 

Die Veranstalter heiBen alle Deutschlehrer, Germanisten und Wirtschaftsstudenten 
sowie alle am Thema Interessierten in Tampere herzlich willkommen. 
Weitere Auskiinfte: Goethe-Institut, Hämeenkatu 14 C, 33100 Tampere, Tel.: (931) 
228 982.  
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new sounds 90 
A symposium 
on the acguisition University of Amsterdam 

of second-language speech 9 - 12 April 1990 

OUTLINE PROGRAMME 
This symposium is planned as a broad-based forum for the exchange of 

knowledge and ideas about the acguisition of second-language speech. 

The programme begins on Yth April with an early evening informal 

gathering and a short keynote talk. On 10th and 11ith April, the 

presentation of papers will be arranged under three headings: 

* development of second-language phonetic categories 

in perception and production; 

* representations and rules 
in second-language phonological acguisition; 

* maturational and social-psychological factors 

in second-language speech. 

Additionally, one afternoon and one morning workshop session will be 
devoted to the modelling of second-languäge speech development, with 

the aim of exploring how phonetic, phonological and psycholinguistic 

evidence and insights might be integrated in a theoretically coherent 
framework of description. 

The morning of 12th April will be given over to applied research, 
with an emphasis on second-language speech training. The symposium 

ends at 1 o'clock, but participants are welcome to stay for informal 

discussions. 

CALL FOR PAPERS 
Offers of papers are invited from researchers with interests in, or 
related to, the fields characterized above. Prospective contributors 

are reguested to send a 200-word abstract before 30th October 1989. 

Camera-ready final versions of accepted papers must be received by 

31st January 1990 for inclusion in the symposium proceedings. 

PUBLICATIONS 
All symposium papers will be pre-published in the proceedings, which 

will be available to participants on arrival. The proceedings of the 

workshop sessions will be edited for subseguent publication in a 

separate volume, and a copy mailed to every participant. 

ACCOMMODATION 

The symposium is to be held in the Agnietenkapel (built 1470), which 

is in the centre of Amsterdam. Information about the city's wide 

range of hotel accommodation will be sent to participants on 

registration. . 

REGISTRATION 
The registration fee of 150 Dutch guilders (florins) covers partici- 

pation in all sessions, and one copy each of the symposium and 

workshop proceedings. This fee should be paid by 31st January 1990; 
details of methods of payment will sent on receipt of the registration 

slip. (p. 54) 

Please address all correspondence to: 

NEW SOUNDS 90 Secretariat SR 
Engels Seminarium 

University of Amsterdam SR 

Spuistraat 210 

1012 VT Amsterdam 

The Netherlands 

43 
Call for papers 

for 

THE 1990 SECOND LANGUAGE 
RESEARCH FORUM 

University of Oregon 
Eugene, OR 

March 1-4, 1990 

N The 1990 Second Language Research Forum (SLRF) will be held March Js; 1990, at the 
* University of Oregon, Eugene. The theme of the conference is , 

Variability in Second'Language "Acguisition 

| focusing on differences in 12 learner knowledge and acguisitional processes and the relevant 
explanatory. ka. 

The conference will cover, but is not restricted to, the following areas: 

Affective Factors, Age, Neurolinguistics, Cognitive Models, Language Universals, L1 vs. 
12, Input, Classroom Research, Language Testing, Research Methodology, Lexical and 
Pragmatic Development, Discourse, Non-Indoeuropean Languages, Pidgins and Creoles. 

Abstract information should include: 

* 4 copies of a 250-word abstract (name on one copy only) 
* 3 copies of a 100-word description of the paper to be included in the program 
*a3x5 card with your name, address, title of paper, and a brief bio-data statement 

Send abstracts to: 
Hartmut Burmeister, Chair 
1990 SLRF Committee 
University of Oregon 
Applied Linguistics 
Eugene, OR 97403 
USA 
Tel (503) 686-3945, 686-3906, or 686-3907 

Abstracts must be postmarked no later than November 20, 1989.  
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WIEN, 12 - 15 October 1989 

Im Rahmen dieser 

Fachmesse veranstaltet 

lermilei 
INTERNATIONAL NON-PROFIT ASSOCIATION 

TermNet folgende Seminare: 

09 
EX
PO
-L
IN
GU
A 

Veransta]tungsort: 

Messepalast 

Messeplatz ] 

A-1070 Wien 

SEMINAR I 

"Einfährung in die Terminographie fir Ubersetzer" 

1. Tag 

10.00 —Fachsprachen und ibersetzungsprobleme 

11.00 — Dokumentation fir Ubersetzung und Terminologie - 

Behandlung von Ouellen 

12.30 —Mittagspause 
14.00 —Methoden der Begriffsklassifikation 

15.30 —Praktische Ubungen mit Begriffssystemen 

2.1ag 
10.00 — Die terminologischen Werkzeuge und Produkte -- 

Arten von Wörterbiichern 

11.30 — Der Dokumentationsthesaurus 

12.30 —Mittagessen 
14.00 — Organisation eines Terminologieprojekts 

15.30 — Praktische Ubungen zur Erfassung von Terminologien 

Seminar II 

"Computerunterstiitzte Terminographie fir Ubersetzer in der Praxis" 

1. Tag 

10.00 — ibersicht 
10.15 — Grundlagen der computerunterstitzten Terminologie: 

- Terminologiearbeit 
— Terminologie und Arbeitsplatzorganisation 

11.00 —Der terminologische Eintrag - Teil 1 

— Eintragsstruktur 

- Dateien 

12.30 —Mittagspause 

14.00 — Einfiihrung in Termex 

15.30 —Praktisches Arbeiten am PC 

2. Tag 

10.00 — Der terminologische Eintrag - Teil 2 

Datenkategorien zur Benennung, zur Begriffsbeschreibung 

und zur Datenverwaltung 

11.00 —Einsatz des PC am Arbeitsplatz des Ubersetzers 

12.30 —Mittagessen 
14.00 —Praktisches Arbeiten am PC 

Anmeldung: 

TermNet 

Postfach 130 

A-1021 Wien 

Tel.: 0222/26 75 35/315 Fax 0222/2163272 

Seminar 1: ATS 3.800, -—/ermäBigte Kursgebiihr fiir assoziierte TermNet-Mitglieder ATS 3.300,-- 

seminar 11: ATS 3.800, --/ermäBigte Kursgebiihr fiir assoziierte TermNet-Mitglieder ATS 3.300,-- 

seminare 1 und II zusammen: ATS 6.500,--/ermäBigte Kursgebiihr fiir assoziierte TermNet-Mitglieder 

ATS 5.650, — 

PRELIMINARY PROGRAMME/PROGRAMME PRELIMINAIRE/ 45 
VORLAUFIGES PROGRAMM 

International SymposiunVColloguo international/lnternationales Symposium 

  

Terminology in Advanced Microcomputer 

Applications 
Applications micro-informatigues 

multifonctionnelles de la terminologie 

Multifunktionaler Einsatz von 
Terminologiesystemen auf Mikrocomputer 
  

22 - 23 November 1989, Vienna (Austria) 

22 - 23 novembra 1989, Vienne (Autriche) 

22. - 23. November 1989, Wien (Österreich) 

organized by the/organisö6 par le/veranstaltet vom 

International Network for Terminology 
Reseau international de la terminologie 

Internationalen Terminologienetz 
(TermNet) 

under the patronage of the/sous le patronage du/unter der Schirmherrschaft 

vom 

International Information Centre for Terminology 
Centre international d'information pour la terminologie 
Internationalen Informationszentrum för Terminologie 

(Infoterm) 

supported by/soutenu par/unterstitzt von 
International Institute for Terminology Research 

Institut international pour la recherche terminologigue 
Internationales Institut för Terminologieforschung 

(IITF) 

Centre National de la Recherche Scientifigue 
Centre de terminologie et nöologie (CNRS/CTN) 

Venue/Lieu/Tagungsort 

International Atomic Energy Agency (IAEA), Board Room 

Vienna International Centre 
WagramerstraBe 5 

Vienna 

Some of the topics of the Symposlum: 

* variety of terminological data categories and their combination within or between records 
* implementation of concept relations (e.g. concept browsing by means of a visual editor) and 

problems of diachronic development 

* the complexity of problems of the exchange of terminographic data ' 
* documentation in coomputerized terminography: information on bibliographic and factographic 

data, text documentation 
* application and development/administration of classification and/or thesaurus and/or indexing 

languages as well as their notations 
* support of technical writing, e.g. for the formulation of definitions, translation purposes, etc. 

* oommunication with external partners and systems: state of the art of technical possibilities 

* integration of systems, such as conversion for electronic publishing, desktop publishing, etc.  



  

46 Schedule/Horaire des seances/Sitzungsplan 

1989 11 22 

9.00 Registration/Inscription/Anmeldung 
10.30 Opening address/Allocution d'ouverture/Eröffnungsansprache 

Pierre Lerat, TermNet 

11.00 Keynote lecture/Discours de fond/Leitvortrag 

Terminology - an indispensable tool for all aspects of information management 

Professor Alan Melby, Brigham Young University (USA) 

12.00 Lunch/Dejeuner/Mittagsessen 
13.30 presentation 1 and discussion/Prösentation 1 et discussion/Präsentation 1 

und Diskussion 
14.30 presentation 2 anddiscussion/Prösentation 2 et discussion/Präsentation 2 

und Diskussion 
15.30 presentation 3 and discussion/Prösentation 3 et discussion/Präsentation 3 

und Diskussion 

1989 11 23 

9.30 Keynote lecture/Discours de fond/Leitvortrag 
Terminology documentation - an information management tool for companies 

and organizations 

Michael Schaar, InTra e.G. (FRG) 
10.30 presentation 4 and discussion/Presentation 4 et discussion/Präsentation 4 

und Diskussion 
11.30 presentation 5 anddiscussion/Prösentation 5 et discussion/Präsentation 5 

und Diskussion 
12.30 Lunch/Dejeuner/Mittagsessen 
14.00 presentation 6 and discussion/Prösentation 6 et discussion/Präsentation 6 

und Diskussion 
15.00 presentation 7 anddiscussion/Presentation 7 et discussion/Präsentation 7 

und Diskussion 

Participatlon fee 

TermNet Members: 
ATS 4,000 until 10 October 1989 — ATS 5,000 after 10 October 1989 

Associates of TermNet Members: 
ATS 5,200 until 10 October 1989 —ATS 6,200 after 10 October 1989 

Non-members: 
ATS 6,400 until 10 October 1989 ATS 7,400 after 10 October 1989 
Participation fees include accomodation in Hotel de France ***** (for the night from 22 to 23 

November), the luncheons on 22 and 23 November at the EUREST Restaurant of the Vienna 

International Centre (without beverages) as well as the Proceedings (Special Issue of TermNet 

News), handouts and other material. 

Hotel surcharge for each additional night (ind. buffet breakfast): 

single room: ATS 1,000 (instead of ATS 1,500) 

double room: ATS 1,500 (instead of ATS 2,600) 

The Conference Secretariat will assist you with bookings for opera and theatre. 

Registration form on p. 55. 
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ENGLISH SUMMARY 

In his article "The Role of Foreign Teachers and Researchers in Finland" Michael Berry 

discusses the present trends towards internationalisation in Finland, and the conflict 

between these aspirations and the protectionism inherent in Finnish legislation. The laws 

which regulate the rights of foreigners living in the country often make it difficult to fully 

make use of their potential at the universities or in the scientific community. A case in point 

is the Finnish Academy: rules and regulations governing the Academy prevent it from 

supporting the work of foreign researchers as its posts are available only to Finnish citizens. 

Although there has been a number of positive changes in the legislation concerning the 

appointment of foreigners to permanent posts at the universities, some other regulations still 

obstruct the development towards internationalisation. One of the crucial guestions is the 

role of native speakers, especially speakers of English, in university level language teaching. 

Clearly, there is a need to reassess the criteria by which these teachers are appointed: 

instead of being experts in language teaching, they should be experts in specific subjects. 

By lecturing in English, for example, on history, a teacher of this kind would simultaneously 

fulfill the functions of a language teacher and the need of the department to arrange 

subject-specific courses in English. Other language skills could then be taught by Finnish 

teachers with a degree in the language taught. Mr Berry's own experience as a docent of 

history lecturing in English has been very positive, and his students have regarded this type 

of instruction as both challenging and rewarding. Unfortunately, these suggestions conflict 

with the present regulations which state that a language teacher should have a degree in 

the language he teaches. There have been attempts to integrate language teaching with 

subject-specific instruction at some universities, for example Tampere and Turku, as well as 

at the Turku School of Economics and Business Administration, but inflexible regulations 

and disagreement on the gualifications of language teachers have thwarted some of these 

experiments. Although these regulations and narrowly defined gualifications worked 

perfectly well in the past, it seems evident that no development is possible unless old 

assumptions are viewed critically in the light of future needs. There should be no formal 

obstacles to using foreign experts also in foreign language teaching. 

Peter Starmans from Vientikoulutussäätiö discusses a seminar for teachers of German at 

the Goethe Institute in Helsinki, 5.-7.5. 1989. The theme of the seminar was "German in  
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Business and Commerce", and the main target group was, conseguently, teachers at 

schools and institutions for commercial education. Although the seminar was very well 

organised and many of the presentations interesting, the problems and methods of teaching 

German got very little attention. Mr Starmans also criticises the programme which consisted 

of too many and too lengthy presentations; shorter talks with plenty of time for discussion 

and group work on different themes would have been more profitable for the teachers. In 

addition, some of the talks had nothing to do with language or language teaching, but 

concerned the economic and commercial relations between Finland and the FRG. In spite 

of his criticism, Mr Starmans thinks the seminar was worth attending, but hopes that his 

views might to some extent influence on the organizers of future seminars for teachers of 

German. 

Pertti Sirviö from the University of Industrial Arts reports on the meeting of. language 

laboratory assistants in Helsinki, 24.-25.8.1989. The participants expressed their concern 

about the decreasing popularity of language laboratories in language teaching, and about 

the reluctance of teachers to use controlled teaching of oral skills. Changes in the nature of 

work resulting from an increase in the amount of audiovisual aids and materials were also 

discussed, as well as the diversity of the assistants' duties and inegualities of pay between 

different universities. The participants also had a chance to visit the department of cinematic 

art which has successfully utilised the resourses of foreign visiting lecturers in integrated 

language courses. The next meeting of the language laboratory assistants will be in 

Joensuu, 23.-24.8.1990. 
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SVENSK RESUME 

David Marsh frän engelska institutionen vid Jyväskylä universitet beskriver en ny metod att 

lära ut sk "gambits", spräkfunktioner som bäst kan beskrivas som konventionaliserade 

formler - artighetsfraserna t ex hör till dem. De är oerhört viktiga för muntlig kommunikation 

men ocksä svära att lära ut, kanske för att deras inlärning enligt Wildner-Bassett (1986) sker 

med hjälp av den högra hjärnhalvan. Engelska institutionen och fortbildbildningscentret vid 

Jyväskylä universitet har tillsammans utarbetat en enkel men effektiv metod som enligt 

deltagare i LSP-kurser för företagsledare ledde till snabba resultat. Metoden bestär i att man 

pä ögonhöjd pä 4-6 stordior projekterar listor över "gambits" som byts ut var tionde minut. 

Varje deltagare borde lätt kunna se ungefär 6 listor med cirka ätta exempel pä "gambits". En 

lista kunde t ex ha uttryck som används för att be om ytterligare information, en annan 

uttryck för avvikande äsikt osv. Listorna används vid muntliga kommunikationsövningar och 

iden är den att kommunikationen inte avbryts medan nägon av deltagarna tittar ner i bordet 

för att kolla uttryck i tryckt form. Deltagarnas utvärdering av kursen visade att de lärt sig 

bäde uttrycken och deras rätta använding snabbt och effektivt. 

Michael Berry diskuterar rollen av utländska lärare och forskare i Finland. Han pekar pä 

konflikten mellan internationaliseringstendenserna och den protektionism som finns inbyggd 

i de lagar som styr utlänningars rättigheter i Finland och som ofta försvärar utnyttjandet av 

deras fulla potential inom universiteten och i de vetenskapliga kretsarna. T ex Finlands 

akademis förordningar förhindrar att stöd ges till uttändska forskare. Fastän en del positiva 

lagförändringar numera gör det möjligt för utlänningar att bli utnämnda till permanenta 

tjänster vid universiteten, finns det ännu kvar stadganden som sätter käpp i hjulet för 

internationaliseringen. En av de tvistigaste frägorna är de utländska lärarnas roll inom 

undervisningen pä universtitetsnivä. Det föreligger ett tydligt behov att omvärdera kriterierna 

för utnämnandet av dessa lärare till tjänster; i stället för att de som nu bör vara experter 

inom spräkundervisning borde de vara experter inom specifika ämnen. Genom att föreläsa 

pä engelska i, t ex, historia kunde en lärare av det här slaget samtidigt fylla en spräklärares 

funktioner och institutionernas behov att ordna ämneskurser pä engelska. Övriga spräk- 

färdigheter kunde läras ut av finländska lärare med kompetens i spräket. Berrys egna 

erfarenheter - han är docent i historia och föreläser pä engelska - har varit mycket positiva  
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och studerandena har ansett denna form av undervisning bäde krävande och stimulerande. 

Tyvärr stär dessa förslag i konflikk med de nuvarande stadgarna som förutsätter att en 

spräklärare har akademisk examen i undervisningsspräket. Försök har gjorts att integrera 

spräk- och ämnesundervisningen vid t ex Tammerfors och Äbo universitet samt Äbo 

handelshögskola, men inflexibla stadgar och meningsskiljaktigheter rörande spräklärarnas 

kompetens har omintetgjort försöken. Fastän dessa stadgar och de snävt definierade 

kompetenskraven fungerade utmärkt i det förflutna, stär det nu helt klart att all utveckling är 

omöjlig om dessa förlegade ständpunkter inte utsätts för kritisk bedömning med tanke pä 

framtida behov. Det borde inte fä finnas formella hinder att utnyttja utländska experter ocksä 

inom spräkundervisningen. 

Peter Starmans frän Vientikoulutussäätiö diskuterar ett seminarium för tysklärare som 

ordnades i Helsingfors 5.-7.5.1989 av Goetheinstitutet. Temat var tyska inom företags- och 

handelsvärlden, och deltagarna bestod mestadels av lärare inom branschen. Seminariet var 

välorganiserat och mänga av föredragen intressanta, men tyvärr kom problemen och 

metoderna inom spräkundervisningen helt iskymundan. Starmans kritiserar ocksä program- 

met som bestod av alltför mänga och länga föredrag; kortare föredrag och rundligt med tid 

för diskussioner och grupparbete hade varit till större nytta för deltagarna. Dessutom hade 

en hel del av föredragen ingenting att göra med spräk eller spräkundervisning utan rörde 

de ekonomiska och handelsrelationerna mellan Finland och Västtyskland. Trots att Star- 

mans kommer med kritik ansäg han att seminariet var värt att delta i, men hoppas att hans 

äsikter till nägon del kunde influera organisatörerna av kommande seminarier. 

Pertti Sirviö frän Konstindustriella högskolan rapporterar om ett möte för spräkstudio- 

amanuenserna som hölls i Helsingfors 24.-25.8.1989. Deltagarna var oroliga över spräk- 

studiornas sjunkande popularitet inom spräkundervisningen och lärarnas motvilja mot att 

använda kontrollerad utlärning av muntliga färdigheter. Förändringarna inom arbetet som 

ett resultat av den växande mängden audiovisuella hjäpmedel och material diskuterades 

säsom ocksä mängfalden av arbetsuppgifter och löneskilinaderna mellan de olika 

universiteten. Deltagarna kunde ocksä bekanta sig med institutionen för filmkonst, som med 

framgäng har utnyttjat utländska gästföreläsare inom integrerade kurser. Nästa möte 

kommer att hällas i Joensuu 23.-24.8.1990. 

ILMOITTAUTUMISLOMAKE 51 

Ilmoittaudun AFinLA:n Symposiumiin VIERAAN KIELEN YMMÄRTÄMI- 
NEN JA TUOTTAMINEN, Turussa 17.-18.11.1989. 

OSALLISTUMISMAKSU on 200 mk, joka sisältää lauantain lounaan 
ja kahvit symposiumin aikana. Osallistumismaksun voi maksaa 
saapuessa tai suoraan tilille: 

Turun säästöpankki, Kaskenkatu 12, 

tilinumero 440924 - 411323, AFinLA/ H. Ringbom. 

Nimi 
  

Arvo/Ammmatti 
  

Kotiosoite ja puh. 
  

  

Toimipaikka 
  

MAJOITUSPAIKKOJA on varattu Hotel Ritziin. Majoitushinnat 
(sis. aamiaisen): 

- kahden hengen huoneessa 160 mk/hlö 
- yhden hengen huoneessa 220 mk/hlö 

Osallistujien tulee hoitaa hotellivaraukset itse, vähintään 
kaksi viikkoa ennen symposiumin alkua osoitteeseen 

Hotel Ritz, Humalistonkatu 7, Turku, 
puh 921-337 337. 

Varattaessa on mainittava AFinLA:n symposiumi. 

Pidän n. 30 min esitelmän aiheesta 

  

(abstrakti H. Ringbomille 15. lokakuuta mennessä) 

  

päivämäärä allekirjoitus 

Pyydämme lähettämään ilmoittautumislomakkeen osoitteella: 

Häkan Ringbom, € Engelska Institutionen/Äbo Akademi 
Fänriksgatan 3 A, 20500 Äbo 

Tiedustelut: Häkan Ringbom puh. 921-654 346 

(koti 921-318 924) 
Jorma Tommwla puh 921-633 8729 

(koti 921-387 174)  
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SJÄTTE NORDISKA TVÄSPRÄKIGHETSKONFERENSEN 
4—6 juni 1990 i Vasa, Finland 

SIXTH NORDIC CONFERENCE ON BILINGUALISM 

Vaasa, Finland, 4—6 June 1990 

Preliminär anmälan Preliminary registration 

Ja tack, sänd mig detaljerad information om konferensen. 

Please, send me further information about the conference. 

Namn/Name 
  

Adress/Address 
  

  

Land/Country 
  

— Telefon/Telephone 

Institution 
  

Jag anmäler mig preliminärt som deltagare och önskar 
hälla ett föredrag med preliminär titel (abstract senast 
1.3.1990): 

I wish to participate and 'give a paper with the 
preliminary title (abstract to be sent by March 1st, 
1990): 

  

Jag önskar inte hälla föredrag 

| do not want to present a paper 

SJÄTTE NORDISKA TVÄSPRÄKIGHETSKONFERENSEN 
SIXTH NORDIC CONFERENCE ON BILINGUALISM 

cl Kjell Herberts 

IFS — Abo Akademi 

Vasaesplanaden 15 

SF-65100 VASA 

FINLAND  
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REGISTRATION SLIP 

To: NEW SOUNDS 90 Secretariat, Engels Seminarium, University 
of Amsterdam, Spuistraat 210, 1012 VT Amsterdam, The 
Netherlands. ; 

NAMES eie 1 eva saa 60 21 011 010! Oi 6 0) 0) 0) 0) 0 0101010 O AJAISI SOS K KMKK KKK E EKKE KEEN E 

0000000000 ooooooooooouoo 000000 0 00 o 

( ) I intend to participate in NEW SOUNDS 90 

( ) I would like to contribute a paper with the provisional 
title: 

  

55 ANMELDEFORMULAR / REGISTRATION FORM / FORMULAIRE D'INSCRIPTION 
  

Multifunktioneller Einsatz von Terminologie- 

  

  

MONDIAL CONGRESS systemen auf Mikrocomputer 
Faulmanngasse 4 Terminology in Advanced Microcomputer Applications 
A-1040 Wien Applications Micro-Informatigues multi- 

    fonctionnelles de la Terminologie 
  

Bitte mit Schreibmaschine oder in Blockschrift schreiben. / Please type 
or use capital letters. / Remplir s.v.p. ä la machine ou en majuscules. 

ANHELDUNG ZUR TEILNAHME AM KONGRESS 
APPLICATION FOR PARTICIPATING IN THE CONGRESS 
INSCRIPTION POUR LA PARTICIPATION AU CONGRES 

Titel/Title/Titre? = =:=:—o..—lvenan va mIeTa BIS siä jaTOa siä vie da are aa veera ia as ain sie mia 

Familienname/Family name/Nom de famille: ....vosousuuuauuuussuauaaaassssvsn 

Vorname/Given name/Prönom: «ssessessassasasassasuusesassssssessassssessssn 

StraBe/Sstroet/Rue: «ssa ss easassn ssa sä Kis VLS-LSI kä Sä aja Sj roa ala ala Sja MLO Sia mikjaiorojoiasaja 

PLZ/Zip code/Code postal: «.essausouuusssusesauausuuuausasasassaonauusaassn 

Stadt/City/Ville: ...... 0:0vä10010 010 00 ai0-0i0i0 0j0 oja 0010 010 jalA via 10 010 0jä 0T0 NTS STA AT NO 010 01000 

Länd/Country/Payss seassaassa salsa siä sie 610/0:000a vin maaleio 010 oja ein 0ie.0te TA Ula OiS 010-015 alä-Siä € 

Institut/Institute/Institut: soooaaussususssuuuusssuusauossssssausssavavssn 

TEILNEHMERGEBOHR/REGISTRATION FEE/DROIT D'INSCRIPTION 

TERMNET-Mitglieder bis 10.0ktober 1989 ATS 4.000 ,-- 
nach 10.0ktober 1989 ATS 5.000,-- 

TERMNET-Members until October 10, 1989 ATS 4.000 ,-- 
after October 10, 1989 ATS 5.000 ,-- 

Membres TERMNET jusgu'au 10 octobre 1989 ATS 4.000,0- — menneen 
aprös le 10 octobre 1989 ATS 5.000,-- ATS 

m m 0 m a a a a a n n n n an n n i a n in an i 0 i i n a an ai n aa mia in oi m a ain a a ia ain in ii ia i on a i a ass 0 i 0 o a an 0 oi aio in in 0 in 0 n a 0 0 

Assoziierte TERMNET-Mitglieder bis 10.0ktober 1989 ATS 5.200 ,-- 
nach 10.0ktober 1989 ATS 6.200,-- 

Associated TERMNET-Members until October 10, 1989 ATS 5.200 ,-- 
after October 10, 1989 ATS 6.200,-- 

Membres TERMNET associös jusgu'au 10 octobre 1989 ATS 5.200,-- --------...- 
aprös le 10 octobre 1989 ATS 6.200,-- ATS 

Nicht-Mitglieder bis 10.0ktober 1989 ATS 6.400,-- 
nach 10.0ktober 1989 ATS 7.400,-- 

Non-Members until October 10, 1989 ATS 6.400,-- 
after October 10, 1989 ATS 7.400,-- 

Non-Membres jusgu'au 10 octobre 1989 = ATS 6.400,0- ===:=:=:=:=:=:—:o uu 
aprös le 10 octobre 1989 ATS 7.400,-- ATS  



Ich bestelle verbindlich/Please definitely book/Je röserve döfinitivement: 

HOTELBUCHUNG/HOTELBOOKING/RESERVATION D'HOTEL 

Hotel De France (*****), Schottenring 3, A-1010 Wien 

Personenanzahl/Number of persons/Nombre de personnes: «.sssssasssssssssn 

Einbettzimmer/Single room(s)/Chambre(s) ä un lit: ==:=— aeuaesaasssessssn 

Doppelzimmer/Twin bedded room(s)/Chambre(s) ä deux lits: s.sssauussssssn 

Anreise/Vate of arrival/Arrivöe: ssesuesusuuusaussssssssesssssn a nä 0mS Te 

Abreise/Date of departure/Döpart: ..essusassassssevssn jä GTä fa sin SR OIS Hm 

Ich werde am BURGERMEISTEREMPFANG (22.November 1989) teilnehmen: 

I will participate in the MAYORS RECEPTION (November 22, 1989): ....c.. 
Je participerai ä la RECEPTION CHEZ LE MAIRE DE VIENNE (22 nov.1989): 

ZAHLUNGSMODALITKTEN/TERMS OF PAYMENT/MODALITES DE PAIEMENT 

Mittels beigelegtem Scheck zahlbar an MONDIAL CONGRESS 
Faulmanngasse 4, A-1040 Wien 
Payable by attached chegue to MONDIAL CONGRESS 
Faulmanngasse 4, A-1040 Vienna 
Payable par chegue ci-joint ä MONDIAL CONGRESS 

Faulmanngasse 4, A-1040 Vienne 

Durch Oberweisungsauftrag auf das Konto Nr. 107-106-848/00 bei der 
Osterreichischen Länderbank, Am Hof, A-1010 Wien, spesenfrei fiir den 

Empfänger. / By payment order through your bank to our account with the 
Osterreichische Länderbank, no. 107-106-848/00, Am Hof, A-1010 Vienna, 

free of charge for the recipient. / Par virement ä notre compte no. 

107-106-848/00 ä la Usterreichische Länderbank, Am Hof, A-1010 Vienne, 
sans frais pour le destinataire. 

Ich erkläre mich einverstanden, daR mein Name und meine Adresse im 

Teilnehmerverzeichnis aufscheinen. / I approve of my name and adress 

being included in the list of participants. / Je suis d'accord due 
mon nom et mon adresse seront mentionnös dans la liste des participants. 

Ort und Datum / Place and date / Lieu et date R... 00vnn. saarea vä STS HUA 

Unterschrift / Signature / Signature ...osuovsususssuvsessuva astra Sa oja a70 

19 L 10 
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KORKEAKOULUJEN KIELIKESKUKSEN JOHTOKUNTA 1.8.1989 - 31.7.1992 

Varsinaiset jäsenet 

Prof. Kari Sajavaara (pj.) 
Jyväskylän yliopisto 
Englannin kielen laitos 

Tutkija Anja Pietarinen 
Opetusministeriö 

Erikoistutkija Liisa Huovinen-Nyberg 
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 

Johtaja Liisa Löfman 
Tampereen yliopiston kielikeskus 

Tutkija Anne Räsänen 
Jyväskylän yliopisto 
Täydennyskoulutuskeskus 

Vt. prof. Tapio Vaherva 
Jyväskylän yliopisto 
Kasvatustieteen laitos 

Johtaja Eija Ventola 
Helsingin yliopiston kielikeskus 

Tutkija Helena Valtanen 
Korkeakoulujen kielikeskus 

Varajäsenet 

Apul.prof. Raija Markkanen 
Jyväskylän yliopisto 
Englannin kielen laitos 

Vs. esittelijä Riitta Piri 
Opetusministeriö 

Erikoistutkija Mikael Reuter 
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 

Lehtori Pirkko Lehtinen 
Oulun yliopiston kielikeskus 

Erikoistutkija Sauli Takala 
Jyväskylän yliopisto 
Kasvatustieteiden tutkimuslaitos 

Apul.prof. Jorma Ekola 
Jyväskylän yliopisto 

Lehtori Maija Metsämäki 
Kuopion yliopiston kielikeskus 

Tutkija Timo Sikanen 
Korkeakoulujen kielikeskus 

 


