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Sosiaalisen representaation ja ryhmäidentiteetin käsitteet juontavat juurensa sosiaalipsykologiasta. Niillä
tarkoitetaan erilaisten ryhmien sisäisesti jakamia arvoja, ideoita, metaforia, uskoja ja käytänteitä (ks. esim.
Moscovici 1984). Ns. ”kunniallisten kansalaisten” enemmistön voi nähdä pysyvän yhtenäisenä, kun se
noudattaa itse luomiaan sosiaalisia ja yhteiskunnallisesti hyväksyttyjä normejaan. Enemmistön sisäpiirin
ulkopuolelle jäävä vähemmistö ei usein noudata enemmistön sääntöjä ja joutuu näin ulkopiiriin, jonka
asema usein nähdään yhteiskunnassa uhkana.

Yksi tapa asettaa vähemmistöön kuuluvat eri asemaan on sen yksittäisten jäsenten ja/tai koko ryhmän
nimeäminen. Negatiivisesti nimittelemällä (negative labelling) luodaan ulkopiiriläisille ei-haluttava julkinen
identiteetti, positiivisella nimeämisellä (positive naming) puolestaan annetaan sisäpiiriläisistä miellyttävä
kuva. Tämän työpajan keskeinen idea on tutkia sitä, miten nimeämisen keinoin voidaan erottaa tai yhdistää
eri ryhmiä, luoda ryhmäidentiteettiä ja rakentaa julkista sosiaalista representaatiota. Mitä nimiä ja
nimityksiä käytetään, kun halutaan osoittaa kuulumista joukkoon ja millä puolestaan erotutaan toisista?
Ovatko nimeämisen ”säännöt” aina samat vai voiko esimerkiksi negatiivisesta tullakin positiivinen nimi tai
nimitys? Entä millaisia identifikaation ja poissulkemisen tekoja tehdään, jos kieltäydytään kuulumasta
johonkin ryhmään ja samalla torjutaan näiden nimien ja nimitysten käyttö? Tuttu esimerkki jälkimmäisestä
ovat helsinkiläisistä käytetyt slanginimitykset stadilaiset ja hesalaiset, joiden avulla osoitetaan halua
samastua tietynlaisiin helsinkiläisiin (Ainiala & Lappalainen 2017).

Työpajan esitykset voivat olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä. Ennalta sovittujen esitysten lisäksi
työpajaan voi tarjota abstraktia.

Työpajan ennalta sovitut esitykset:

Terhi Ainiala, Jarmo H. Jantunen, Salla Jokela & Jenny Tarvainen: Miten ”meistä ja muista” puhutaan
Suomi24-keskusteluaineistossa? Korpusavusteinen diskurssianalyysi Helsinkiin, Espooseen ja Vantaaseen
liittyvistä henkilö- ja ryhmädiskursseista

Hanna Limatius:  “For the love of all things please do NOT say that I'm curvy”: Practices of naming the body
in plus-size fashion blogs

Minna Nevala & Jukka Tyrkkö: Lunatics, crackpots and maniacs: Terms for the mentally ill in the British
parliament

Johanna Virkkula: Väestönlaskentojen kansallisuusnimitykset Bosnia-Hertsegovinassa ja Montenegrossa
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Monikielisen koulun kieli-ideologiat

Työpajassa tarkastellaan monikielisten koulujen kieli-ideologioita sellaisina kuin ne ilmenevät koulujen
opetussuunnitelmissa, kielipoliittisissa ratkaisuissa, kouluyhteisön jokapäiväisissä vuorovaikutustilanteissa
sekä koulujen ja opetuksen kielimaisemissa. Työpajan yhtenä tarkoituksena on laajentaa monikielisen
koulun käsitettä, kun kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus on yhä useamman koulun arkea. Työpaja
tarjoaa mahdollisuuden käydä keskustelua limittäiskielisistä pedagogisista käytänteistä sekä kieli-
ideologioiden ja kielitietoisuuden käsitteistä ja niiden työnjaosta. Työpajan lähtökohtana ovat sen
järjestäjien kokemukset Itä-Helsingin uudet Suomen kielet -hankkeesta. Työpajaan toivotaan esitelmiä
koulukonteksteista Suomesta ja muualta.
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Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta
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Kielitietoisuus ja kielellisesti vastuullinen koulu (Linguistically responsive education)

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) on linjattu, että kulttuurinen moninaisuus
ja kielitietoisuus ovat osa koulun toimintakulttuuria. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi
sitä, että jokainen opettaja on oppiaineensa kielen opettaja. Kielen nähdään siten olevan
keskeinen tekijä oppimisessa, identiteetin muodostamisessa ja yhteiskuntaan sosiaalistumisessa.
Kieltenopetuksen kentässä on muutenkin tapahtumassa muutoksia mm. kieltenopetuksen
varhentamisen vuoksi. Opetussuunnitelman linjaukset tarkoittavat myös kieliaineiden entistä
vahvempaa siltaamista ja yhteistyötä.

Työpajassa on eri kielten (esim. vieraat kielet, suomi äidinkielenä) opetukseen liittyvä
Lauserakenne-laboratorio, jossa tarkastellaan lauseenjäsenten käyttöä lauseita ja sanajärjestystä
koskevissa opetustilanteissa. Tavoitteena on syventää ymmärrystä syntaksista ja vahvistaa
kielellistä tietoisuutta sekä antaa välineitä entistä vankemmin kielitietoiseen opetukseen ja
oppimiseen. Työpajassa rohkaistaan näkemään kielitietoisen opetuksen mahdollisuudet kaiken
oppimisen tukena.

Työpajaan ovat lisäksi tervetulleita kasvatustieteen ja kielitieteen rajapinnoille kuuluvat
kielitietoisuuteen opetukseen ja kieltenopetukseen liittyvä esitykset. Esitykset voivat
käsitellä esimerkiksi vieraiden kielten opetuksen ainedidaktisia kysymyksiä, äidinkielen (suomen
kieli) kielitiedon opetusta, kielellistä identiteettiä sekä kielikasvatuksen ja kielitaidon merkitystä
osallisuuden rakentajana.
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Työpaja:	Prosodia	ja	kielitiede	
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Prosodia on ollut fonetiikan alalla tutkimuksen keskeistä valtavirtaa jo muutaman viime vuosikymmenen jopa siinä
määrin, että joissakin fonetiikan kongresseissa selvä enemmistö esityksistä on käsitellyt tai sivunnut nimenomaan
prosodisia kysymyksiä. Kielitieteessä se taas on joitakin yksittäisiä tutkimussuuntauksia kuten systeemis-
funktionaalista koulukuntaa lukuun ottamatta pysytellyt toistaiseksi niukemmin uutta teoriaa luovana ja usein
pikemmin muuta tutkimusta tukevana alueena.

Kyse ei ole niinkään siitä, etteivätkö prosodian ilmiöt olisi herättäneet kielitieteilijöiden kiinnostusta. Kielitieteen
voi päinvastoin väittää kolunneen varsin järjestelmällisestikin prosodian tietyt osa-alueet kuten sanapainon tai
intonaation, ainakin kielikohtaisesti. Nämä tutkimuslöydökset on silti varsin häthätää ja niiden seuraamuksia
pidemmälle pohtimatta tavattu kytkeä perinteisiin, diskreettisyyteen perustuviin kielenmalleihin, joiden kanssa
niillä tahtoo luonteensa vuoksi olla periaatteellista kitkaa.

Siinä missä luonnollisen kielen merkitsemisen tapa usein tavataan kuvata ankaran diskreettiseksi – kielen sana
kuten talo joko on merkitykseltään ’talo’ tai ei ole, se ei voi olla sitä enemmän tai vähemmän – prosodian
perusluonne päinvastoin koostuu nimenomaan jatkumoista, mahdollisuudesta säädellä kielen muodolla sen
merkityksen voimakkuutta tai tyypinmukaisuutta; ja tämä siis sikäli, kuin merkitys on tässä kielitieteellisesti
hyväksyttävissä oleva termikään. Jatkumonluonne koskee yleensä niitäkin prosodian ilmiöitä, jotka kielitieteellistä
kuvausta varten on tavattu perinteisesti latistaa diskreettisiksi asteikoiksi tai dikotomioiksi (kuten painoton–
painollinen).

Fonetiikan teorianmuodostuksen kannalta tämä redusoimaton jatkumonluonteisuus on varsin ongelmatonta,
koska fonetiikka painii yleensäkin jatkumoiden parissa. Ongelman tämä luonne muodostaa lähinnä kielitieteessä,
jolle diskreettisyys ja platoniset, terävärajaiset kategoriat ovat muodostaneet keskeisen tavan
teorianrakennukseen. Prosodian tulo yhä vahvemmin mukaan osaksi kielitieteenkin tutkimusarkea haastaa näin
modernin kielitieteen pitkän tieteenhistoriallisen perinteen.

Kutsumme nyt Kielitieteen päivien työpajaamme tästä metodologis-teoreettisesta rajapinnasta kiinnostuneita
tutkijoita. Kaipaamme niin empiirisiä tutkimuksia prosodian ilmiöistä kuin analyyttisia teoreettisia kannanottoja
prosodian ja kielitieteen yleisen teorianmuodostuksen väliseen suhteeseen. Sekä yleiset ”teorianeutraalit” että
johonkin nimenomaiseen teoreettiseen malliin (kuten mainittuun SFL:ään) pohjautuvat kysymyksenasettelut ovat
toivottuja, samoin käytännön empiiriset tutkimusesitelmät, jotka osoittavat prosodian tärkeyden nykyaikaisen
kielitieteen tutkimuskäytännölle.



Klaara-työpaja

Järjestäjät: Camilla Lindholm ja Idastiina Valtasalmi, Tampereen yliopisto

Klaara-työpajan tavoitteena on esitellä selkokielen tutkimusta ja selkokielelle mukauttamisen
käytäntöjä. Lisäksi työpajassa nostetaan esiin viestinnän saavutettavuuteen liittyviä aiheita, joita
pohditaan eri näkökulmista: Mitä saavutettavuus voi tarkoittaa selkokielen tutkimuksen ja
opettamisen kannalta? Mikä tekee viestinnästä saavutettavaa ja kenelle? Mitä hyötyä
saavutettavuudesta on ja miten sitä voidaan lisätä selkokielen keinoin?

Saavutettavassa yhteiskunnassa kaikki ihmiset voivat toimia yhdenvertaisesti, mutta joskus
saavutettavuuden esteenä on vaikea kieli. Tällöin esteitä voidaan koettaa purkaa käyttämällä
selkokieltä, joka on sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä yksinkertaisempaa (ks. esim.
Leskelä 2019). Selkokielestä hyötyvät muun muassa eri tavoin vammaiset ja muistisairaat ihmiset
sekä suomen tai ruotsin kieltä opettelevat maahanmuuttajat. Viimeisimmän selkokielen tarvearvion
(Juusola 2019) mukaan selkokieltä tarvitsee Suomessa 650 000‒750 000 ihmistä. Oletuksena on,
että selkokielen tarve on väestön ikääntymisen, maahanmuuton ja nuorten heikentyneen
lukutaidon myötä edelleen kasvamaan päin. Osalla selkokielen käyttäjistä selkokielen tarve on
väliaikaista ja osalla pysyvää.

Selkokielen kasvanut tarve on lisännyt myös tutkimuksen ja asiantuntijoiden kouluttamisen
tarvetta. Selkokieltä on tutkittu yliopistoissa vain vähän, mutta viime vuosien aikana kiinnostus
selkokielen tutkimusta kohtaan on kasvanut. Keväästä 2018 lähtien selkokielen tutkijoita, käyttäjiä
ja muita toimijoita on yhdistänyt Klaara-verkosto, joka on edistänyt selkokielen tutkimusta
aktiivisesti.  Uusia  avauksia  on  tehty  myös  yliopisto-opetuksessa,  jossa  selkokieleen  ja
saavutettavaan viestintään liittyviä aiheita on nostettu esiin aiempaa laajemmin. Klaara-työpajassa
keskitymme näihin samoihin aiheisiin ja rohkaisemme osallistujia käsittelemään niitä
mahdollisimman monipuolisesti.

Klaara-työpajaan on sovittu kolme esitystä. Ensimmäisessä esityksessä kerrotaan
Asiantuntijaviestijän työkalupakki -kurssista ja opiskelijoiden kanssa toteutusta
selkoistamisprojektista (Tytti Suojanen, Tampereen yliopisto). Toisessa esityksessä tarkastellaan
puhutun selkovuorovaikutuksen ohjeita keskusteluesimerkkien kautta (Camilla Lindholm,
Tampereen yliopisto), ja kolmannessa pohditaan saavutettavuutta selkokielen
käyttäjäryhmäkohtaisen tutkimuksen perustana (Idastiina Valtasalmi, Tampereen yliopisto). Näiden
lisäksi avaamme haun kahdelle muulle esitysehdotukselle. Toivomme työpajaan esityksiä
selkokielen tutkijoilta ja perustutkinto-opiskelijoilta, jotka tekevät graduaan selkokieleen liittyvistä
aiheista. Toivotamme tervetulleiksi kaikenlaiset selkokieleen liittyvät esitykset, mutta erityisesti
toivomme mukaan saavutettavuuteen liittyviä aiheita.
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