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PLENARY ABSTRACTS

Jaakko Husa
University of Lapland

Language of Law or Blind Men and an Elephant

Language of law is a multifaceted thing and it can be observed from various points of views
according to the use of legal language or a specific discipline. This presentation uses the
metaphor (or didactic story) of an elephant and blind men allowing the usage of fewer words
and persuading the listener to grasp the similarities between two things that are generally not
deemed alike. The elephant in this metaphor is the language of law (legal language) and the
blind men are the disciplines or researchers. In this presentation the argument is developed on
the basis of two examples. Both of these illustrations are used in order to shed light on the
nature of legal-linguistic problems, not so much to highlight the legal complexities on which the
examples derive from.

The first example deals with ‘consideration’, which has both a general textual meaning and a
specific (common law) legal meaning. ‘Consideration’ has a specific role in common law
contract law whereas it does not appear to have the equivalent legal meaning in the civil law
context even while the doctrines concerning contract law are in all other respects quite close to
each other. The second example deals with the expression ‘civil rights and obligations’ used in
the European Convention of Human Rights (Art 6.1). This expression has a quite different
meaning in the ECHR context than in most legal systems of the member states of the Council of
Europe. Accordingly, ‘civil’ refers to an area of civil law in great majority of the member states,
however, in the ECHR context the meaning of ‘civil’ is based on autonomous interpretation,
thus, creating ‘autonomous notion’ deviating from the legal parameters of the member states.

It is argued that as a LSP the language of law can be compared to an elephant mainly because
of its complexity. It is this very complexity that makes it challenging to translate from one legal
language to another in such a manner that the precise legal content of the text remains
unaltered. The parable of the blind men and an elephant is comparable to the situation in which
many disciplines or scholars are trying to grasp the language of law: comprehending the whole
is difficult because various disciplines hold their own partial view as the right one.

~~~
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Helge Jordheim
University of Oslo

A philological paradigm? Philological invocations in the human sciences

In this essay I want to explore how philology – the philological tradition, philological methods,
ideals and tropes – are invoked in different branches of the human sciences, outside of explicitly
philological disciplines like Classical and Medieval Philology and Textual Criticism.  How, by
whom, and to what ends? The aim is to investigate to what extent there is still something like «a
philological paradigm» at the heart of the human sciences, or if this 19th century heritage is now
confined to a small number of specialized disciplines. In the wake of the «linguistic turn» the
invocation of philology in concepts of textuality and writing was rather obvious, but what about
today, after we have been through as series of turns, which, at least at first gaze, appears to be
turns away from philology: the cultural turn, the iconic turn, the material turn, the global turn etc.
– do we still conceptualize our aims, methods and objects in philological terms, broadly
speaking? And furthermore, when we rise to defend our own disciplines against the
instrumentalism of current research policy, what role does philology play then.

~~~
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Jens E. Olesen
University of Greifswald

Working for an open Border, common problems and possibilities:
The case of the Danish-German border

This plenary lecture deals with the Danish-German Border region and the ongoing development
concerning bordering and debordering processes of today. I will start by giving a short historical
overview from the second half of the 19th Century, when the Danes after the war with Prussia
and Austria 1864 and a new border struggled to defend their Danish culture towards the
Prussian government hoping that the Duchy of Schleswig would at some time return to
Denmark. This however first happened after the First World War, when the new border between
Denmark and Germany was drawn 1920 according to a plebiscite in North Schleswig. The new
border divided the Duchy of Schleswig and was drawn north of Flensburg, the Old Danish
border city, thus creating a Danish minority south of the border and a German minority on
Danish territory. A solution concerning the minority´s rights was found 1955 and stabilized the
situation in the border region. The so-called "Bonn-Copenhagen treatises" laid a solid ground for
normalization in the border region. Analyzing the situation of today I will focus on regional
politics, language, education, trade and traffic, history/ monuments, the Danish-German border
region within the European Community as well as mentality and behavior in the border region.
In the conclusion I will underline the most important ongoing bordering and debordering
processes of today and give my view concerning the development in the nearest future in the
Danish-German border region.

~~~
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SESSION ABSTRACTS

Yvonne Bindrim
Greifswaldin yliopisto

Kaksi lähestymistapaa – kaksi (arvo-)maailmaa?
Suoranaisen ja epäsuoranaisen metodin työnjaosta

Suomessa aikaisemmin suoritettujen kieliasennetutkimusten tuloksista pääteltiin, että suomen ja
suomenruotsin kieliryhmän välillä ei ole suurempia ongelmia: ”Den undersökning som Folktinget
nu utfört visar tydligt, att den finskspråkiga majoriteten önskar att det svenska språket och
kulturen i vårt land bibehålls.” (Allardt 1997: 42). Medioissa ja arjessa käydään kuitenkin osittain
kiivaastikin keskustelua maan kaksikielisyydestä ja ruotsin kielen asemasta. Mistä johtuu, että
tämä ei heijastu tutkimustuloksissa?

Kun Tore Kristiansen toteaa tutkimuksessaan: “The measurement instrument had to take care
not to ask questions that directed subjects’ attention to the evaluation task as a ‘dialect thing’.”
(2009: 176), hän perustelee sitä suoranaisen ja epäsuoranaisen metodin työnjaolla: missä
suoranaisen lähestymistavan tulokset kuvaavat opittuja eli yhteiskunnan hyväksymiä arvoja,
siinä epäsuoranaisen lähestymistavan tulokset heijastavat yksilöllisiä asenteita. Nämä
arvosysteemit voivat olla ristiriidassa keskenään.

Tässä tutkimuksessa selvitetään, käyttävätkö subjektit eri arvosysteemiä, kun he semanttisen
differentiaalin avulla arvioivat toisaalta suomen- ja ruotsinkielisiä puhujia ja toisaalta suomen ja
ruotsin kieltä, eli onko toinen suoranainen ja toinen epäsuoranainen lähestymistapa.

Tutkimus koostuu kahdesta osasta: toisessa subjektit arvioivat puhujia ihmisen luonteeseen
viittaavilla asteikoilla, toisessa (eri) subjektit arvioivat samoja puhujia kieleen viittaavilla
asteikoilla. Semanttisissa differentiaaleissa on myös yhteisiä asteikkoja, jotka mahdollistavat
molempien subjektiryhmien vastauksien suoran vertailun ja siten selvittää alkuperäisen
Kristiansenin väitteen todenmukaisuutta epäsuoranaisen ja suoranaisen metodin ”työnjaosta”.

Informantit ovat eri-ikäisiä suomen- ja suomenruotsinkielisiä, jotka arvioivat sekä oman että
toisen kieliryhmän puhujia.

Kirjallisuus

Allardt, Erik 1997: Vårt Land, Vårt Språk – Kahden Kielen Kansa. En attitydundersökning om
det svenska i Finland. Helsingfors: Svenska Finlands folkting.

Grondelaers, Stefan – Roeland Van Hout 2010: “Do Speech Evaluation Scales in a Speaker
Evaluation Experiment Trigger Conscious or Unconscious Attitudes?” University of
Pennsylvania Working Papers in Linguistics 16 (2): 92–102.

Kristiansen, Tore 2009: “The Macro-Level Social Meanings of Late-Modern Danish Accents.”
Acta Linguistica Hafniensia 41 (1): 167–92.

~~~
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Siv Björklund
Vasa universitet

Språkbad i Finland under trettio år. Om definitions- och språkgränser kring språkbad i
finländsk samhällsdiskurs

I den här presentationen gör jag en tidsresa för att genom nedslag vid olika tidpunkter analysera
hur språkbad som term lyfts fram och innehållsligt används i den finländska samhällsdiskursen.
Materialet bygger på artiklar som innehåller sökordet ’kielikylpy’ i den största finländska
dagstidningen (Helsingin Sanomat[HS]) och ’språkbad’ i den största finlandssvenska
dagstidningen (Hufvudstadsbladet [Hbl]) under tre olika tidsperioder; 1990-1993, 2000-2003
samt 2010-2013. Sammanlagt har sökningen gett 71 artiklar i HS och 70 artiklar i Hbl.

I en första studie av materialet (under utg.) visade en kvantitativ jämförelse mellan tidningarna
att språkbad används något mer frekvent om språkanvändning och språkinlärning som inte
hänför sig till skolkontext i HS. Förskjutningen i betydelse till icke-skolkontext är som störst
under tidsperioden 2000-2003, främst just på grund av antalet artiklar i HS under denna period.
Det är ändå mycket tydligt att språkbad som term klart domineras av betydelser som leder
läsarens tankar till skola och undervisning under alla tre perioder.

Vid närläsningen av artiklarna som jag gjorde i samband med den första kvantitativa analysen
kunde jag konstatera att i den kategori som jag valde att identifiera som språkbad i skolkontext
gömmer sig olika typer av undervisning som inte fyller de krav på tidigt, fullständigt språkbad
som man anger som kärnkriterier inom den internationella språkbadsforskningen. Det finns
även andra aspekter, t.ex olika känsloladdningar eller associationer som ibland skymtar fram i
den kontext där termen kielikylpy/språkbad används, som jag gärna vill analysera mera
ingående. I min presentation uppmärksammar jag således kvalitativa aspekter på materialet för
att se om den språksociologiska förankringen om ett majoritets- och minoritetsspråk i språkbad
framträder i hur samhällsdiskursen formar beteendet och tolkningar hos talare som hör till
respektive språkgrupp.

~~~

Siv Björklund, Sanna Pakarinen & Camilla Rosvall
Vasa universitet

Skrifthändelser och skriftpraktiker i en språkbadsklass. Om skriftspråkandets gränser i
skolans vardag

Texter spelar en mycket framträdande roll inom alla utbildningsformer och -stadier, vilket medför
att lärande i huvudsak sker via skriftspråkande (Liberg, Edling, Folkeryd & af Geijerstam, 2002).
Medan skrivforskningen tidigare dominerades av ett intresse för texten som en slutprodukt,
utvärderad enligt komposition och/eller språkliga drag, har fokus under senare år utvidgats till
begreppet literacy som innefattar färdigheter kopplade till såväl läsande som skrivande samt till
kontexter där människan använder skrift (skriftbruksforskning, se t.ex. Blåsjö, 2010).

I likhet med flera nya studier kring skriftbruk är uppmärksamheten i den pilotstudie som vi
presenterar riktad gentemot skriftspråkande inom sociotextuella domäner (för term, se Norlund
Shaswar, 2014), i vårt fall ett språkbadsklassrum i svenska.

Syftet med pilotstudie är att så heltäckande som möjligt dokumentera hur skriftspråkande tar sig
uttryck i skolvardagen i en klass. Studien är explorativ och avser att få svar på följande frågor:

1. Vilka skrifthändelser äger rum under en skolvardag i ett språkbadsklassrum?
2. Vilka skriftpraktiker kännetecknar klassens vardag?
3. Vilka skrivarpositioner intar deltagarna vid skrivspråkandet i klassen?
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Studien ingår i projektet Skrivkompetens som berör grundskole- och gymnasieelevers
skrivkompetens på svenska i olika språkmiljöer och stöder skriftspråksutveckling på svenska.
Projektet är ett tvärvetenskapligt projekt som innefattar filosofiska fakulteten vid Vasa
universitet, pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi samt institutionen för språkdidaktik vid
Stockholms universitet.

Litteratur

Blåsjö, Mona (2010). Skrivteori och skrivforskning. En forskningsöversikt. Stockholm:
Stockholms universitet.

Liberg, Caroline, Agnes, Edling, Jenny Folkeryd & Åsa af Geijerstam (2002). Analys- och
tolkningsramar för elevers möten med skolans textvärldar. Citerat 28.11.2014. Tillgänglig
på: www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-liberg-02-analys-o-tolkn.pdf

Norlund Shaswar, Annika (2014). Skriftbruk i vardagsliv och i sfi-utbildning. Umeå: Umeå
universitet.

~~~

Margit Breckle & Mona Enell-Nilsson
Universität Vaasa

Grenzen expliziter intertextueller Bezüge. Am Beispiel von Editorials im deutsch-
schwedisch-finnischen Vergleich.

Unser Vortrag beschäftigt sich mit intertextuellen Bezügen in deutschen, schwedischen und
finnischen Editorials, die zum redaktionellen Teil von Zeitschriften gehören und von deren
Chefredakteur(inn)en verfasst werden. Es handelt sich dabei um jeweils 15 Editorials in den
Kundenzeitschriften der Apothekenbranche mit der jeweils größten Reichweite in Deutschland,
Schweden und Finnland: Apotheken Umschau, Apoteket und Terveydeksi. Festzustellen ist
dabei, dass Kundenzeitschriften linguistisch bisher kaum erforscht sind.

In einer ersten, qualitativ ausgerichteten Analyse unseres Korpus (Breckle/Enell-Nilsson im
Druck) haben wir die in den Editorials verwendeten sprachlichen Realisierungen intertextueller
Bezüge überblicksartig in einem Kontinuum präsentiert, das von expliziten zu impliziten
intertextuellen Bezügen reicht. Um einen weitergehenden Vergleich zwischen den Sprachen
leisten zu können, ist u. E. eine Quantifizierung unabdingbar, die jedoch methodische Probleme
aufwirft.

In diesem Vortrag möchten wir mit der Grenzziehung der expliziten intertextuellen Bezüge eines
der methodischen Probleme zur Diskussion stellen. Dabei geht es um die Frage, wie weit sich
ein und derselbe Verweis in einem Editorial erstreckt bzw. ab wann von einem neuen Verweis
zu sprechen ist, d. h. welcher Faktor für die Feststellung des jeweiligen Bezugs
ausschlaggebend ist. Dabei kommen u. E. mehrere Faktoren in Betracht wie z. B. die
sprachliche Realisierungsform des Bezugs oder der Wechsel des Fokus von einem Bezugstext
auf einen anderen. In unserem Vortrag werden wir die Möglichkeiten solcher alternativer
Grenzziehungen anhand einiger Beispiele aus dem Korpus erörtern.

Literatur

Breckle, Margit/Enell-Nilsson, Mona (im Druck): Editorials im deutsch-schwedisch-finnischen
Vergleich: Aspekte der Intertextualität. In: Skog-Södersved, Mariann/Reuter,
Ewald/Rink, Christian (Hrsg.): [Proceedings der 2. GeFoText-Tagung Kurze Texte und
Intertextualität, 26.–27.9.2013, Vaasa]. Frankfurt/Main: Peter Lang. S. 11–26.

~~~
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Sanna Heittola
Vasa universitet

”Ei kaikilla maailman kielillä voi olla palvelua” –Lagstiftningen som grund för språklig
service vid polisen

De finländska myndigheterna är enligt grundlagen förpliktade att trygga var och ens rätt till ’eget
språk’, finska eller svenska. Förverkligandet av medborgarnas rättigheter preciseras bland
annat i språklagen och lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda. Utöver
polisförvaltningsförordningen ger dessa lagar ramar för de språkkunskapskrav som ställs på
polisens verksamhet. I mitt föredrag koncentrerar jag mig på de lagar som är centrala för
polisens språkliga service på de inhemska språken. Jag har två olika perspektiv i min
undersökning. Jag närmar mig de lagar som är centrala för polisens språkliga service genom
både lagtexter och polisers egna uppfattningar, dvs. genom teori och praktik. Målet med min
presentation är att undersöka om de lagar som styr polisens språkliga service är klara och
entydiga samt hur poliser som arbetar inom de tvåspråkiga polisinrättningarna i Finland
upplever dessa lagar.

Mitt undersökningsmaterial består både av intervjuer med poliser som arbetar vid de
tvåspråkiga polisinrättningarna i Finland och av polisers webbenkätssvar. Jag går också genom
de lagar som påverkar polisens språkliga service. I intervjuerna fick informanterna berätta hur
de i praktiken förverkligar de i lagen stadgade språkliga rättigheter och i webbenkäterna fick
informanterna ta ställning bland annat till påståenden som har formulerats med tanke på de
lagar på vilka polisens språkliga service baserar sig. Jag behandlar fyra av dessa påståenden i
mitt föredrag:

· Jag känner bra till de språkliga rättigheterna i lagstiftningen
· Medborgarna får betjäning på sitt eget språk
· Servicens kvalitet är lika god på båda de inhemska språken
· I framtiden är medborgarnas språkliga rättigheter tryggade

Jag gör en statistisk analys av informanternas svar på påståendena med hjälp av medelvärden,
Pearsons Chi Square-test och kontingenskoefficient samt en innehållsanalys av kommentarerna
och intervjuerna.

~~~

Minna Hjort
Helsingin yliopisto

”Jos on tosi vihainen, silloin voi päräyttää muutaman ärräpään.” – Suomalaisia
kiroilukäsityksiä

Kesällä 2014 toteutin laajan kiroilua koskevan kyselytutkimuksen, jossa kartoitin
suomenpuhujien käsityksiä kirosanoista ja kiroilusta. Tässä esitelmässä tarkastelen tutkimuksen
tuloksia rajojen näkökulmasta: mihin vastaajat vetävät ”kirosanan” ja ”kiroilun” määritelmän
rajan? Mitkä ovat ne tilanteet, joissa vastaajien mielestä on sallittua kiroilla? Entä missä kiroilu
ei ole vastaajista sopivaa? Millaisia perusteluja vastaajat kertovat vanhemman roolissa, kun
asettavat lapselle kiroilun rajoja? Kyselyssä oli sekä avoimia että monivalintakysymyksiä, ja
analysoin tässä osatutkimuksessa valikoiman molempien kysymystyyppien vastauksista.
Tarkastelutapa on kansanlingvistinen eli tutkimuskohteena ovat kielenkäyttäjien kiroilua
koskevat käsitykset, asenteet ja havainnot enemminkin kuin se, miten suomeksi arkielämässä
kiroillaan. Minua kiinnostaa sekä se, millaisina kiroilijoina vastaajat itseään pitävät että se,
millaista on kiroilun metakieli: miten kiroilua kuvataan, määritellään ja arvioidaan vastauksissa.
Lisäksi vertailen vastauksia erilaisten vastaajaryhmien välillä ja selvitän esimerkiksi, miten



9

eroavat esimerkiksi kielen ammattilaiset ja maallikkokielenkäyttäjät toisistaan, ja miten naiset ja
miehet arvioivat toistensa kiroilua.

~~~

Markus Huss
Södertörn University

Julia Tidigs
University of Helsinki

The Reader as Multilingual Soloist. Linguistic and Medial Transgressions in the Poetry of
Cia Rinne

The poet Cia Rinne (b. 1973) is the author of two volumes, zaroum (2001) and notes for soloists
(2009), with a very strong visual component. Rinne’s poetry is also intrinsically multilingual, with
English, German and French as the main linguistic players of her texts. This multilingual literary
practice combined with her background in Finland, Sweden, Denmark and Germany defies any
straightforward national categorization, a fact that places her outside national institutional
frameworks of literary production.

In our presentation, we will explore the linguistic and intermedial border crossings of Rinne’s
poetry as key components of the way her work functions.

Working with the tensions between visual sign, semantics and acoustics, Rinne´s multilingual
and intermedial works of art challenge notions of linguistic borders, translation, and
comprehension. Rinne’s poetry also problematizes any notion of a separation between text and
reader, since the polysemic texts demand the active interpretation as well as an articulatory
performance of the recipient. The reader is forced to take stock of his or her linguistic inventory,
a process in which the border between possible linguistic meanings and unknown potentialities
is highlighted.

Drawing on critical assessments of monolingualism, as well as theories on multilingualism and
literature, we wish to go beyond a mere illustration of how Rinne’s poetry constitutes a
destabilisation and a creative questioning of established linguistic borders. Instead, we will
illustrate how a reading of Rinne can help as rethink, and perhaps also refine, pivotal categories
used in current studies on multilingualism and literature.

~~~

Ida Juurakko, Natallia Liuttu, Tia Pesonen, Ewald Reuter & Tiina Salo
Universität Tampere

Tampere.Cool – Kann man durch Literaturexport erfolgreich Stadtmarketing betreiben?

Unter dem Slogan Finnland.Cool nahm Finnland als Ehrengast an der Frankfurter Buchmesse
2014 teil. Offizielle und inoffizielle Verlautbarungen und Aktivitäten belegen, dass diese
Teilnahme sofort in den Rang eines nationalen Projektes aufstieg, das sich an den Leitlinien
des nation brandings orientiert: Noch nie in der Geschichte des unabhängigen Finnlands
wurden so viel Geld und so viele menschliche Ressourcen in den Literatur- und Kulturexport
investiert (Körkkö 2014)!

Unter nation branding versteht man den staatlich gesteuerten Prozess, die eigene Nation durch
strategische Markenkommunikation in der Weltöffentlichkeit zu profilieren und sich dadurch
Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Genieβt ein Land eine hohe Reputation, zieht es
Touristen, Studierende, qualifizierte Arbeitnehmer und Investitionen an. Zielvorstellung ist es
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deshalb, nach dem Vorbild der Transformation kommerzieller Produktidentitäten in hochgradig
wiedererkennbare Marken (engl. brands) Landesbilder in Landesmarken (nation brands) zu
überführen. Dieser Prozess der Konsolidierung diffuser Landesbilder zu einer Marke wird nation
branding (Anholt 1998) genannt.

Unter dem Titel Tampere.Cool hat sich die Stadt Tampere am nationalen Finnland.Cool-Projekt
beteiligt und eigenes Stadtmarketing betrieben, indem sie Schriftsteller aus der Region
Tampere zu Lesungen in die Partnerstädte Chemnitz und Essen schickte. Im Rahmen einer
empirischen Begleitforschung der Universität Tampere wurden die Ziele, der Besuch und die
Erfolgskontrolle dieses Teilprojektes sowohl auf Seiten der städtischen Akteure als auch auf
Seiten der Schriftsteller und Künstler untersucht und ausgewertet – sowohl vor als auch nach
den Besuchen. Die Ergebnisse dieses städtischen Projektes werden mit den offiziellen Zielen
und Erfolgskontrollen des Finnland.Cool-Projektes abgeglichen. Im Rückgriff auf diese
empirisch gewonnenen Ergebnisse beantworten wir die Frage, ob bzw. inwiefern durch
Literaturexport Ziele von Stadtmarketing erreicht werden (können).

Literatur

Anholt, Simon 1998: Nation-brands of the 21st century. Journal of Brand Management, 6/1998,
395–406.

Körkkö, Helmi-Nelli 2014: Finnische Literatur und der deutsche Buchmarkt. Perspektiven zum
Marketing der finnischen Literatur. In: Laukkanen, Liisa & Christoph Parry (Hrsg.):
Austausch und Anregung. Zu den Kulturbeziehungen zwischen Finnland und dem
deutschsprachigen Raum. München: iudicium, 27–43.

~~~

Katri Karjalainen
Vaasan yliopisto

 Charlotta Engberg, Anna Korhonen & Michaela Pörn
Åbo Akademi

Koodinvaihdot kolmanteen kieleen suomen ja ruotsin kielten luokkatandem-opiskelussa

Luokkatandem on kielenopetuksen menetelmä, jossa opiskelu tapahtuu kielirajat ylittävissä
ryhmissä. Kaksi opiskelijaa, joilla on eri äidinkieli, muodostavat parin ja työskentelevät yhdessä
oppiakseen toistensa kieliä. Opiskelijat oppivat toistensa kieliä toimien vuorotellen toistensa
tukena omassa äidinkielessään. Tavoitteena on luoda tilanteita, joissa opiskelijat kummastakin
kieliryhmästä voivat kohdata aidossa vuorovaikutustilanteessa ja tasapuolisesti käyttää ja
kehittää valmiuksiaan toistensa kielissä. Tutkimus- ja kehityshankkeessa Luokkatandem (2012–
2015) tavoitteena on empiiristen menetelmien avulla kehittää kielellisesti sekoittuneiden
oppilasryhmien kielipedagogisia malleja toisen kotimaisen kielen (suomi–ruotsi) lukio-
opetuksessa. Tutkimushankkeessa tarkastellaan parien välistä vuorovaikutusta analysoimalla
videonauhoituksia parien yhteistyöstä. Tässä esitelmässä keskitymme muiden kielten kuin
suomen ja ruotsin käyttöön tandemparien vuorovaikutuksessa, jossa suomi ja ruotsi toimivat
pääasiallisina kielinä ja opintojen kohdekielinä. Tavoitteena on selvittää, mitä muita kieliä
opiskelijat käyttävät ja mihin tarkoituksiin niitä käytetään. Aineistona on luokkahuone-
nauhoituksia kolmen fokusparin vuorovaikutuksesta. Aineistosta on koodattu koodinvaihdot
muihin kieliin kuin suomeen ja ruotsiin ja se on litteroitu keskustelunanalyysin käytänteiden
mukaan. Aineistossa esiintyvät koodinvaihdot tapahtuvat aina englannin kieleen ja ne koskevat
yksittäisiä sanoja ja fraaseja. Tulokset osoittavat, että informanttien välillä on selviä yksilöllisiä
eroja siinä, miten usein ja mihin tarkoituksiin he koodinvaihtoja käyttävät. Tulosten perusteella
voidaan todeta koodinvaihtojen englannin kieleen toimivan luokkatandemissa resurssina ja
osoituksena opiskelijoiden monikielisestä kompetenssista samalla kun keskustelun pääkielenä
säilyy senhetkinen kohdekieli ja pääasiallisena tukikielenä toinen parin tandemkielistä.
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Avainsanat: koodinvaihto, tandemoppiminen, toisen kielen oppiminen, videoetnografia,
vuorovaikutus

Lähteet
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~~~

Anne Ketola & Sari Kokkola
University of Tampere

Thinking outside the “Methods Box”: New Avenues for Research in Multimodal
Translation

Many approaches used in research into the translation of multimodal texts (e.g. van Meerbergen
2010, Taylor 2003), draw from Systemic Functional Linguistics and hence employ concepts
developed in linguistics to the analysis of nonverbal modes. This line of thought treats images
and sound as structurally equivalent to language and therefore tends to foreground the verbal in
relation to the other modes. In Kokkola’s research, analysing the role of sound in film translation
and in Ketola’s research, examining the role of images in technical translation, we have
observed that image and sound play an essential role in the overall meaning construction. We
therefore emphasize the need to view image and sound as objects of inquiry in their own right,
instead of mere properties of the texts being translated.

We propose that introducing research methods not dependent on the linguistic-based
description of modes may complement the existing methods. Introducing innovative methods
requires the discipline to step outside of its “methods comfort zone” and think outside its
“methods box” (Hesse-Biber & Leavy, 2008:10), but novel methods can provide impetus for
asking new questions and discovering new realities. Inspired by this idea, we ask if adopting
new methods addressing the specificities of image and sound in multimodal translation might
constitute a step towards the enlarged concept of translation (Tymoczko, 2007: 57–58),  which
might eventually lead to reassessment of the borders of Translation Studies.
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Merja Koskela
Vaasan yliopisto

Tekstilajin viestinnän tarkoitusta selvittämässä: Tiedonantopolitiikka vakuuttamisen,
informoinnin ja myynnin rajankäyntinä

Tiedonantopolitiikka on sijoittajaviestinnän tekstilaji, jonka tehtävänä on kuvata, miten yritys
huolehtii viestinnällisistä velvollisuuksistaan pörssiyhtiönä (Finanssivalvonta 2014). Tiedonanto-
politiikalla tekstilajina on kolme pääasiallista viestinnän tarkoitusta: noudattaa viranomaisten
määräyksiä ja ohjeita, linjata sijoittajaviestintää yrityksen sisällä ja vakuuttaa sijoittajat siitä, että
yritys noudattaa toiminnassaan avoimuutta (ks. Koskela & Kuronen 2014, Grove Ditlevsen
2012). Tämän artikkelin tavoitteena on pohtia, minkälaista rajankäyntiä vakuuttamisen,
informoinnin ja myynnin toteuttaminen samassa tekstissä aiheuttaa ja miten se näkyy
tiedonantopolitiikkatekstien kielellisissä valinnoissa. Perinteisesti sijoittajaviestintä on ollut osa
yrityksen ulkoista viestintää, koska se suunnataan ensisijaisesti sijoittajille ja analyytikoille.
Politiikkadokumentit ja strategiat taas on suunnattu ensisijaisesti yrityksen sisäiseen käyttöön
ohjaamaan henkilökunnan päätöksiä ja toimintaa. Oletan, että sisäisen ja ulkoisen rajankäynti
heijastuu tiedonantopolitiikkoihin tekstin sisäisenä ristiriitaisuutena ja yritysten välisinä eroina.
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Dinah Krenzler-Behm
Universität Tampere

„Digitale Demenz“ – (k)ein Grund zur Sorge?

Seit einigen Jahren wird man insbesondere in den Medien mit einem neuen Begriff konfrontiert,
der sogenannten digitalen Demenz, die wörtlich genommen eine „mit Hilfe des Fingers
erfolgende“ (Duden online, Stichwort: digital) „krankheitsbedingte Störung der Leistungsfähigkeit
des Gehirns (lat. Dementia, von de mente = ohne Geist, von Sinnen) bezeichnet, die sich im
Abbau der sogenannten kognitiven Fähigkeiten wie Gedächtnis und Denkfähigkeit zeigt“
(onmeda).

Dieses Phänomen ließ sich erstmals im hochtechnologisierten Südkorea konstatieren. Einer
unter Büroangestellten durchgeführten Umfrage zufolge, gaben 63 % der Befragten an, unter
Vergesslichkeit zu leiden. Ein Sechstel der Umfrageteilnehmer sah die Ursache für die
abnehmende Gedächtnisleistung in dem extensiven Gebrauch und der steigenden
Abhängigkeit von Handys, PCs und anderen digitalen Geräten. An dieser Stelle sollte jedoch
darauf hingewiesen werden, dass digitale Demenz im Gegensatz zur sog. Altersdemenz keine
Krankheit bezeichnet, sondern vielmehr ein Symptom gesellschaftlicher Veränderungen
beschreibt, dessen Auswirkungen auch im (Hochschul-) Unterricht spürbar sind.
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Im deutschsprachigen Raum gilt Prof. Dr. Manfred Spitzer als Pionier auf dem Gebiet der
digitalen Demenz, wobei jedoch betont werden muss, dass die von ihm aufgestellten Thesen
kontrovers diskutiert werden.

In meinem Beitrag möchte ich den Begriff digitale Demenz näher beleuchten, auf die Gefahren
bzw. Möglichkeiten der Digitalisierung eingehen und nicht zuletzt Beispiele aus der eigenen
Unterrichtspraxis präsentieren, die auf erste Anzeichen einer möglichen, durch Digitalisierung
verursachten Vergesslichkeit hinweisen könnten.
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Pekka Kujamäki
University of Eastern Finland

A friend and a foe? Military interpreters of WWII in Finland embodying frontiers

Translation and interpreting necessarily involve borders. Acts of translating and interpreting
reveal borders between cultures, but they do so also between source and target texts, between
speakers, producers and readers (Pym 1998, 105). Theoretical models reflect such boundaries
by positioning the translator/interpreter and/or the researcher on either side of the imagined
border and identify exclusive functions for his or her work. Less attention is paid to the middle
ground, intersections between the cultures and people who embody these spaces.

Military conflicts offer an interesting context for investigating these intersections. Wars by
definition involve cultural boundaries, but they also blur them by constructing frontier societies
and by moving people over cultural or geo-political borders. This movement can put the explicit
positioning of the translator or interpreter in one culture or the other under strain.  As a
consequence, the definition of source and target cultures can become difficult (or irrelevant),
and the discussion of ethical issues such as fidelity, loyalty (an essential issue in the military!) or
trust that are associated with their more or less binary definitions, problematic. The same may
hold for the basic categories of “us” and “them”, “friend” and “enemy” that prototypically signify
the given border or opposition (Baker 2010, 197–222). Friends and enemies are constitutive of
wars, but people living in and embodying a frontier may take up or be suspected of performing
both roles.

This presentation investigates examples from my research project on translation and
interpreting in WW II in Finland to illustrate such embodied in-between spaces of war and to
discuss how military interpreters would experience or define their identity and agency in them.
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Roman Kushnir
University of Vaasa

Languages in Constructing Transcultural Identity in a Finnish-American Migrant Novel

The subject of my presentation is the novel A Finntown of the Heart (1999) by Patricia Eilola,
which is a prominent example of representation of Finnish-American migrants in modern
Finnish-American fiction. The novel focuses on the experiences of a Finnish-American girl in the
1920s who lives on the border between the cultures and languages of her ethnic community, a
Finntown, and her new country, the USA. The aim of my work is to analyze what role the
Finnish and English languages play in constructing the protagonist’s identity. Wsewolod Isajiw’s
(1992) and Ana Celia Zentella’s (2002) concepts of the role of languages in migrants’ identities
along with Carola Suárez-Orozco’s (2004) and Celia Jaes Falicov’s notions of transcultural
identity will be used as a theoretical framework of my analysis. My paper demonstrates that
Finnish and English construct the protagonist’s identity as transcultural or as drawing on both
her parental culture and the culture of her new home. Her fluent speaking both Finnish and
English as well as using both her Finnish name and the Americanized version of it give her
access to both Finnish and American community. Switching between languages and names
allow her to incorporate the elements of both cultures within her transcultural identity.

Keywords: Finnish-Americans, Transcultural Identity, Language, Migrants

~~~

Maria Kvist & Kim Sandvad West
Vasa universitet

Sinnesintryckets gräns i bilderboken

I vår studie undersöker vi hur fysiska sinnesintryck uttrycks i finlandssvenska bilderböcker
utgivna på 2000-talet. Genom en närläsning av ett urval bilderböcker, analyserar vi de excerpter
i vilka fysiska sinnesintryck förekommer i text eller bild. Om sinnesintrycket uttrycks parallellt i
text och bild gör vi en komparativ analys för att se om budskapet i uttrycket är det samma. Om
sinnesintrycken avviker mellan text och bild diskuterar vi vilken effekt detta har.

Den första boken som barn kommer i kontakt med innehåller vanligtvis både text och bild; det
som vanligen kallas för bilderbok. Bilderboken kännetecknas av att texten suppleras av bilder,
vilket betyder att två konstarter tillsammans bildar en helhet. Bilderboken anses ofta ha en
pedagogisk funktion, vilket kan betyda att den kan fungera som förebild för hur man ska handla
och uttrycka sig i olika sociala kontexter.

De fysiska sinnesintrycken, dvs. syn, hörsel, taktil känsla, smak och lukt, upplevs subjektivt.
Detta betyder att när ett sinnesintryck ska återges måste erfarenheten översättas till ett annat
semiotiskt system, dvs. att vi uttrycker sinnesintrycket i text och bilder. Eftersom sinnesintrycken
är subjektiva krävs en gemensam referensram för att avsändare och mottagare ska kunna tala
om ett visst intryck.

Genom denna studie vill vi få svar på vilka gränser bilderboksmediet sätter mellan text och bild
när sinnesintryck uttrycks.
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Liisa Kääntä
Vaasan yliopisto

Totta – kirjoitetun keskustelun dialogipartikkeli?

Dialogipartikkelit (niin, joo, ahaa, just) liitetään yleensä puhuttuun vuorovaikutukseen, mutta niitä
käytetään myös teknologia-välitteisessä viestinnässä, kuten verkkokeskusteluissa (vrt. Darics
2010; Tagg 2012). Tällaisia kirjoitettuja keskusteluja käsitellään usein puheen ja kirjoituksen
yhdistelminä, joissa on piirteitä kummastakin kielenkäytön kanavasta. Esimerkiksi
dialogipartikkeli kuvastaa mainitunlaista rajanvetoa tai -ylitystä. Esitelmäni keskiössä on
vuoronaluinen ja itsenäisesti esiintyvä totta, joka voidaan jäljittää joko adjektiivin tosi
partitiivimuodoksi tai partikkelin ja adverbin välimuodoksi, jolloin se voi edustaa modaali-, fokus-
tai dialogipartikkeleita (VISK § 792, 664, 586). Lähtökohtanani on se näkemys, että
asynkronisessa verkkokeskustelussa vuoron alussa käytettävä totta ilmentää
dialogipartikkeleille tyypillisiä funktioita, kuten samanmielisyyden osoittamista tai tiedon
kohtelemista tuttuna tai vahvistettuna (vrt. Lewis 2005).

Aineistona on asynkronisia, Moodle-oppimisympäristössä käytyjä verkkokeskusteluita, joiden
aiheina ovat olleet tutkielman tekemiseen ja tieteelliseen kirjoittamiseen liittyvät ilmiöt, kuten
aiheen valinta, aineiston analyysitavat, argumentointikeinot ja tieteen popularisointi. Aineisto on
kerätty vuosina 2009−2010 yliopiston Tieteellinen kirjoittaminen suomeksi -verkkokurssilta.
Teoreettisesti ja metodologisesti tutkimus edustaa teknologia-välitteisen viestinnän
keskustelunanalyyttista tutkimusta (yhdistelmän käytöstä esim. Stommel & van der Houwen
2013).
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Liisa Laukkanen & Gun-Viol Vik
Vaasan yliopisto

Kääntäjien auktorisoinnin laadunvarmistus yliopistojen ja opetushallituksen
yhteistoimintana

Tavoitteena on kartoittaa, kuinka auktorisoitujen kääntäjien tutkinnon laadunvarmistus toimii
opetushallituksessa ja yliopistoissa sekä kuinka laadunvarmistus näkyy näiden rajat ylittävänä
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dynaamisena yhteistyönä. Laadunvarmistuksen kriteereinä käsittelemme esityksessämme
tutkintojärjestelmien yhdenmukaisuutta, oikeudenmukaisuutta ja avoimuutta sekä tutkinnon
suorittajien oikeusturvaa.

Auktorisoidun kääntäjän tutkintojärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä sekä auktorisoidun
kääntäjän tutkinnon toimeenpanon valvonnasta vastaavat opetushallitus ja sen yhteyteen
perustettu Auktorisoidun kääntäjän tutkintolautakunta. Vuonna 2007 säädettiin uusi laki
auktorisoidusta kääntämisestä, jossa myös yliopistoille annettiin mahdollisuus järjestää
tutkintoon oikeuttavaa opetusta. Sen perusteella opiskelija voi valmistuttuaan anoa
tutkintolautakunnalta auktorisointia. Säädökset muodostavat näin ollen kehyksen
laadunvarmistukselle.

Yliopistojen ja tutkintolautakunnan yhteinen laadunvarmistustoiminta näkyy myös siinä, että
yliopistoilla on edustajansa tutkintolautakunnassa. Tutkinnon laatijat ja arvioijat ovat usein
yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstöä. Opetushallitus tukeutuu myös tutkinnon laatijoiden ja
arvioijien koulutuksessa yliopistojen asiantuntemukseen. Yhteisenä pyrkimyksenä on, että tieto
ja osaaminen siirtyvät yliopistoista opetushallitukseen ja päinvastoin, mikä edesauttaa
laadunvarmistuksen toteutumisen yhteisin kriteerein.

~~~

Anni-Kaisa Leminen
University of Vaasa

Interpreting Community Interpreting

On the basis of previous studies, as well as comments from professionals in the field, it is
evident that community interpreting is an elliptic form of communication; everything simply
cannot and, indeed, need not be re-produced in the target language. This paper approaches
community interpreting by discussing the following questions and introducing relevance theory
as a theoretical framework.

What happens when interpreting takes place in a certain setting – what effect does the context
(situational and cognitive) have on the communication? I hope to explore this in my study by a
comparison between two (or more) different types of interpreting situations.

What, then, can be found in the end product, the interpretation? At times, for the intended
meaning of the original source language utterance to come through in the target language, the
interpretation might have to be more explicit than the original source language utterance. With
very little time to consider, the interpreter has to make choices in regards to the fine line
between saying enough and saying too little or too much. And with no existing universals or
absolute rights and wrongs, this fine line is under constant negotiation.

Where does the interpreter position herself in varied contexts and situations and how does this
affect the communication process?  In every type of communication, we negotiate our
situational status in relation to those we communicate with. This is one of the numerous human
factors that must be taken into account when reviewing community interpreting.

~~~
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Annikki Liimatainen
Tampereen yliopisto

Sanakirjat ja sanastot kääntämisen historiassa

Sanakirjojen esimuotoina voidaan pitää alkeellisia kaksi- tai useampikielisiä sanalistoja.
Vanhimmat tunnetut kaksikieliset sanastot ovat nuolenpääkirjoituksella savitauluille laadittuja
sumerin- ja akkadinkielisiä sanalistoja. Kun sumerilaiset tekivät naapureidensa kanssa
inventaariota karjasta ja tavarasta, syntyi yksittäisten sanojen kääntämisen tarve. Kaksikielisiä
sanalistoja pidetään myös varhaisimpina kirjallisina todisteina järjestäytyneestä käännös-
toiminnasta.

Keskiajalla uskonnollisiin teksteihin lisättiin glossaareja eli teksteissä esiintyvien vaikeasti
ymmärrettävissä olevien sanojen selityksiä. Ensimmäinen painettu sanakirja, Johannes
Balbusin Catholicon, on peräisin vuodelta 1286. Kieliparina siinä on latina‒ranska, ja se
lasketaan yhdeksi keskiajan merkittävimmistä sanakirjoista. Sanakirjoja kääntäjien apuvälineiksi
alettiin kuitenkin toimittaa varsinaisesti vasta renessanssiajalla, kun Gutenbergin 1400-luvun
puolivälissä keksimän kirjapainotaidon avulla kirjoja oli helpompi valmistaa kuin aiemmin.

Ilman painetun kirjan suomia mahdollisuuksia esimerkiksi tieteellisen leksikografian ensim-
mäiset suuret saavutukset eivät olisi olleet mahdollisia. Niihin lukeutuvat mm. ranskalaisen
Robert Estiennen toimittama Dictionarius, seu Linguae Latinae Thesaurus (ilm. 1531). On
selvää, että tällaisten standardoitujen ja helposti käsiteltävien apuvälineiden olemassaolo
helpotti huomattavasti kääntämistä. Ensimmäinen painettu kahden modernin kielen sanakirja
Vocabolista italiano-tedesco julkaistiin Venetsiassa vuonna 1477.

Uskonnollinen lähetystyö, löytöretket sekä eurooppalaisten Aasiaan perustamat kauppa-
komppaniat ja -siirtokunnat vilkastuttivat omalta osaltaan kääntämistä ja sanakirjatyötä. 1600-
luvun paikkeilla ilmestyivät portugalilaisten lähetystyöntekijöiden työn tuloksena ensimmäiset
monikieliset sanakirjat, joissa japani on yhtenä kielenä.

Ensimmäinen nykypäiviin säilynyt sanakirja, jossa suomi on yhtenä kielenä, julkaistiin
Tukholmassa 1637. Niin tämä Schroderuksen toimittama sanakirja Lexicon Latino-Scondicum
kuin muutkin 1600-luvulla julkaistut sanakokoelmat olivat vielä melko alkeellisia sanalistoja.
Vasta 1800-luvun jälkipuoliskolta lähtien sanakirjat ovat pystyneet tarjoamaan kääntäjille sitä
apua, jota nykykääntäjät ovat tottuneet sanakirjoilta odottamaan.

Korvaamattomana apuna käännettäessä toimivat yksi- ja kaksikielisten yleiskielen sanakirjojen
ja erikoissanakirjojen lisäksi yksittäisten tieteen- ja erikoisalojen sanakirjat ja sanastot sekä
moniosaiset ensyklopediat, joiden hakusana-artikkeleissa annetaan kompaktia tietoa eri
tiedonaloilta ja joissa termit, käsitteet ja lekseemit esitetään laajemmissa konteksteissa ja
luonnollisissa käyttöyhteyksissään. Yksikieliset historialliset sanakirjat ovat tärkeitä erityisesti
kirjallisuuden kääntäjille. Ne tarjoavat tietoa sanojen etymologiasta ja merkityksenmuutoksista
sekä autenttisia esimerkkejä sanojen käytöstä.

~~~

Terje Loogus
Universität Tartu

Der Begriff der Grenze in der Kultursemiotik von Lotman und in der
Translationswissenschaft

Der Begriff der Grenze gehört zu den zentralsten Begriffen in der Kultursemiotik von Juri M.
Lotman, dessen Arbeiten auch das translationswissenschaftliche Denken in Estland geprägt
haben. Lotmans Begriff der Grenze ist ambivalent: Die Grenze ist einerseits eine Linie, die den
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inneren und äußeren Raum der Kultur trennt. Der Raum diesseits der Grenze wird als „unser
eigener“ erklärt, ihm steht der Raum „der anderen“ gegenüber, der als „fremd“ gilt. Andererseits
ist die Grenze für Lotman keine klare Linie, sondern vielmehr ein Raum, in dem die
Übersetzungsprozesse stattfinden, deren Ergebnisse gleichzeitig zur Strukturierung dessen
dienen, was jenseits der Grenzen liegt. Die Grenze ist nicht nur als Mechanismus der
Schließung nach außen zu verstehen, sondern sie ist ein Ort, an dem Kontakte mit anderen
Kulturen stattfinden. In diesem Sinne ist die Grenze ein Ort der Übersetzung. Der Begriff der
Grenze wird auch in der einschlägigen translationswissenschaftlichen Literatur diskutiert.
Translation als Kommunikation über Sprach- und Kulturgrenzen hinweg bedeutet einen
Brückenschlag zwischen dem Fremden und dem Eigenen. Übersetzer und Dolmetscher werden
oft als Grenzgänger bezeichnet, die sich zwischen zwei Sprachen und Kulturen bewegen und
für die Überwindung der sprachlichen und kulturellen Grenze einbürgernde oder verfremdende
Strategien zur Verfügung haben. Im Vortrag wird der Begriff der Grenze aus kultursemiotischer
sowie aus translationswissenschaftlicher Sicht analysiert und diskutiert.

~~~

Henrik Nikula
Universität Turku

Der Begriff „Werk“

Der Begriff „Werk“ wird in der Linguistik kaum thematisiert, während er in der
Literaturwissenschaft eine nicht unbedeutende Rolle spielt. Es könnte sein, dass der Begriff
linguistisch gesehen irrelevant ist, aber vor allem bei sprachwissenschaftlichen Analysen
literarischer Texte scheinen Gründe vorzuliegen zu untersuchen, ob nicht doch der Werkbegriff
nützlich, sogar notwendig sein könnte.

Der Werkbegriff spielt natürlich urheberrechtlich gesehen eine wichtige Rolle, worauf aber nur
indirekt eingegangen werden kann. Gibt es aber einen sprachwissenschaftlichen Grund,
zwischen Text und Werk zu unterscheiden? Das Werk eines literarischen Schriftstellers könnte
als die Summe der von ihm geschriebenen literarischen Texte definiert werden. Dies wäre aber
eine recht triviale Definition, die nicht als solche den Werkbegriff linguistisch interessant
erscheinen lässt. Ein Ausweg, um weiter zu kommen, scheint der Begriff des Ko-Textes zu
bieten. Interessant wäre auch zu überlegen, ob der Begriff „Werk“ auch bei der Beschreibung
nichtliterarischer Texte linguistisch fruchtbar sein könnte.

Mit Hilfe des Begriffs „Werk“ könnte möglicherweise eine „Grenze“ zwischen Sprach- und
Literaturwissenschaft überbrückt werden.

~~~

Gunvor Nilsson
Örebro universitet

Hävlig, ett dialektalt ord med flera betydelser
Var går gränserna – semantiskt, historiskt och geografiskt?

I mina tidigare dialektundersökningar (Nilsson 1998, 2012, 2013) har konstaterats att den yngre
generationens förtrogenhet med hembygdsdialekten minskat avsevärt under de senaste
årtiondena. Ett av de excerperade ord som ingår som bjudord i dessa undersökningar och som
numera tycks vara obekant för informanterna, är adjektivet hävlig. Det är ett ord vars betydelse i
vissa kontexter kan beskrivas med de synonyma uttrycken ’bra’, ’duglig’, ’duktig’, men som i
andra sammanhang kan ha en betydligt mer pejorativ innebörd motsvarande ’stolt’, ’högmodig’,
’dryg’. I mitt föredrag kommer jag att, utifrån ett semantiskt perspektiv, diskutera förekomst och
bruk av hävlig, sett över tid och inom olika dialektområden, med syfte att söka svar på i vilken
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mån det går att finna gränser och avgränsningar av olika slag, betydelsemässiga,
språkhistoriska och dialektgeografiska.

Det material som ligger till grund för ordstudien utgörs bland annat av ordboksartiklar från
SAOB, Hellquist: Svensk etymologisk ordbok, Rietz: Svenskt dialekt-lexikon. Ordbok öfver
svenska allmogespråket, Levander & Björklund: Ordbok över folkmålen i övre Dalarna samt
Ordbok över Finlands svenska folkmål. Utöver detta ordboksmaterial ingår också runt tvåhundra
belägg på hävlig som finns i ordsamlingarna vid Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala samt
ett smärre antal sentida belägg som påträffats i bloggtexter av olika slag.
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Marko Pantermöller
Greifswaldin yliopisto

Rajan saavuttamista ja ylittämistä ilmaisevat konstruktiot muutoksessa

Sellaisissa erittäin paljon käytetyissä tekstilajeissa kuten esimerkiksi urheiluselostuksissa,
säätiedoissa ja pörssitiedotteissa kuvataan meille monta kertaa päivässä erilaisia tilanteita
numeerisilla asteikoilla.  Niissä kuvataan esimerkiksi, että lämpötila tai vaikkapa pörssikurssi on
saavuttanut tai tulee saavuttamaan asteikolla tietyn pisteen. Tässä luodaan fiktiivinen
dynaamisuuden kuva ja arvot nähdään asteikoilla, joissa liikutaan ylös tai alas, jossa lasketaan,
noustaan ja pudotaan. Niinpä voidaan tiettyyn arvoon pääsemistä kuvata esimerkiksi
seuraavasti: (1a) Lämpötila nousee kolmeenkymmeneen asteeseen tai (1b) Korko kohosi
kolmeen prosenttiin. Varsinkin tämänkaltaisissa asteikkoyhteyksissä terminatiivisuutta ilmais-
taan illatiivilla. Asteikon rajapisteen ylittämistä sen sijaan ilmaistaan aina yli(tse)- rakenteella,
esim. (2a) Lämpötila nousee yli kolmenkymmenen asteen tai (2b) Korko kohosi yli kolmen
prosentin. Fiktiivisen liikkeen päätepistettä asteikolla ei tässä yhteydessä tavallisesti mainita
joko siitä syystä, että se ei ole mielenkiinnon kohteena tai että sitä ei tunneta eikä se ole
ennustettavissa.

Huolimatta molempien rakennetyyppien suhteellisen selvästi määritellystä tehtävänjaosta ne
ovat kuitenkin suomalaisessa kielenkäytössä vaikuttaneet toisiinsa. Näin on syntynyt
morfosyntaktisen kontaminaation kautta seuraava rakennetyyppi, joka tuntuisi ilmaisevan
samanaikaisesti rajanylityksen ja päätepisteen: (3a) Lämpötila nousee yli kolmeenkymmeneen
asteeseen tai (3b) Korko kohosi yli kolmeen prosenttiin. Tällainen rakennetyyppi näyttäisi melko
nuorelta, sillä siitä ei löydy yhtään esimerkkiä suomen kielen varhaisemmista 1900-luvun
ensimmäisiin vuosikymmeniin asti ulottuvista sähköisistä korpuksista.

Esitelmässä tarkastellaan erityisesti sitä, onko kielenkäytössä nykyisin kilpailevien tyyppien
(2a,b) ja (3a,b) välillä merkityseroja ja jos on, millaisia ne ovat sekä missä määrin ja millä tavoin
nämä merkityserot ovat ehtineet konventionaalistua. Empiirisenä perustana tässä on yli
tuhannen kielenpuhujan keskuudessa tehty kysely sekä laaja sanomalehtikorpus. Siitä että
kyseisessä asiassa on kielenkäytössä meneillään suhteellisen voimakas muutosvaihe, osoittaa
kyselyyn vastanneiden erittäin suuri määrä sekä se, että osallistujista noin 10 prosenttia näki jo
kauan ahkerassa käytössä olleessa tyypissä (3a, b) semanttisen ristiriidan.
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Päivi Pasanen
Helsingin yliopisto

Termit yleiskielisessä viestinnässä

Terminologisessa tutkimuksessa on perinteisesti tehty ero erikoiskielen ja yleiskielen välillä.
Erottelu on selkeä: sen mukaan termit ovat nimenomaan erikoiskieliin kuuluvien käsitteiden
nimityksiä ja näin ollen tunnusomaisia erikoiskieliselle viestinnälle. Vastaavasti yleiskielessä ei
pitäisi olla termejä, sillä Kielitoimiston sanakirjan (2014) mukaan yleiskieli on erikoiskielten
sanastoa sisältämätön suositusten mukainen kirjoitettu ja puhuttu kieli.

Erikoisalojen uusista käsitteistä on kuitenkin tarpeen viestiä myös maallikoille.
Kokemusperäinen havaintoni onkin, että erikoisalojen termeihin törmää yhä useammin
perinteisesti yleiskielisessä viestinnässä esimerkiksi tiedotusvälineiden kautta. Termien
esiintymisestä erikoisalaviestinnän ulkopuolella todistaa myös syksyllä 2014 Internetissä
julkaistu Kielitoimiston sanakirja, johon on koottu suomen nykyisen yleiskielen keskeiset
sanavarat (Kotus 2014). Sanakirjan toimitusperiaatteiden mukaan sanakirjaan on valittu
”keskivertokansalaisen tarvitsemat termit”, jotka esiintyvät usein viestimissä (Nuutinen 2012).

Esitelmässäni kerron tutkimuksestani, jossa pyrin yleiskielen teksteistä poimittujen termien
avulla vastaamaan kysymyksiin, miten ja millaisista erikoisalojen käsitteistä tiedotusvälineissä
viestitään. Termien tarkastelu yleiskielisen viestinnän kontekstissa venyttää terminologisen
tutkimuksen ja sanastotyön rajoja perinteisen terminologian teorian tarjoaman tilan ulkopuolelle.
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~~~

Nina Pilke
Vaasan yliopisto

”Nyt minä ymmärrän paljon, mitä työntekijät naiset puhuvat” – Ulkomaalaistaustaiset
sairaanhoitajaopiskelijat ammatillisella kielirajalla

Tässä esitelmässä lähestytään ammatillisen kielitaidon tematiikkaa toimijuuden ja
kokemusasiantuntijuuden kautta selvittämällä, miten ammattiorientoituneen opetuksen ja
oppimisen tavoitteet ja keinot vastaavat työelämän asettamia kielitaitovaatimuksia ja
viestinnällisiä haasteita monikulttuurisessa viitekehyksessä. Suomessa opiskeleva ulkomaalais-
taustainen sairaanhoitajaopiskelija kohtaa työyhteisön kielitaitoa koskevat vaatimukset ja sen
tarjoamat mahdollisuudet kielikompetenssinsa kehittämiseen tutkintoon kuuluvan ammattitaitoa
edistävän ohjatun harjoittelun kautta. Tutkimuksen aineisto on kerätty 2014 Vaasassa ja se
koostuu 1. Nursing-opiskelijoiden vastauksista sähköiseen kyselyyn, 2. opiskelijoiden laatimista
suullisista ja kirjallisista harjoittelupäiväkirjoista, 3. Novian opettajien haastatteluista sekä 4.
harjoittelupaikkojen edustajien haastatteluista.

Aineistoa tarkastellaan osallistumisen ja osallistamisen käsitteiden kautta, minkä odotetaan
avaavan myös osallisuuden ja toiseuden käsitteisiin liittyviä olennaispiirteitä ammatillisen
kielitaidon osalta. Vähintään 1/3 Nursing-tutkinnosta suoritetaan ammattikorkeakoulun
hyväksymissä toimintaympäristöissä perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa, joten
niiden kautta tapahtuvan sairaanhoitajan ammattiin suoraan kontekstoiduilla kielen oppimisen
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käytänteillä ja tuloksilla on merkitystä (vrt esim. Suni 2011; Mäkinen, Reuter, Uusikylä,
Tuominen 2005). Esitelmän tavoitteena on hahmottaa millaisia odotuksia ja haasteita opiskelijat,
opettajat ja työelämän asiantuntijat liittävät työelämän edellyttämään kielitaitoon sekä pohtia
miten koulutuspolkujen kielenoppimisen käytänteitä mahdollisesti voisi tämän pohjalta kehittää.

~~~

Lucía Pintado Gutiérrez
Dublin City University

Negotiating borders? Making Visible the Invisible in Pedagogical Translation

Research in multidisciplinary fields has proven to be fruitful with the development of emerging
and exciting disciplines and different areas of expertise. Nonetheless, multidisciplinarity is a
double-edged sword and working across various fields can become a rather difficult endeavour.
In many cases, boundaries are not clear or they have not been agreed upon, resulting in
considerable misunderstandings, deviation of concepts, ambiguity, etc.

This certainly seems to be the case within the field of translation in language teaching. As an
interdisciplinary field which is currently expanding, many notions and practices remain unclear.
The boundaries of this melting pot are sometimes blurry, and a potential hindrance to the
progress of both theory and practise. For that reason, I intend to review the status of translation
in the foreign language classroom and provide an appropriate framework that will hopefully
account for future developments in this area by reshaping concepts and approaches from
scholars in different disciplines and adapting them to the needs of translation in the foreign
language classroom.

I will focus particularly on pedagogical translation as one of the categories of translation that
are carried out in the foreign language classroom, analysing whether there is space to build  this
area through cross boundary research. This will concentrate on much debated aspects
(translator versus language student, translation teacher versus language teacher, etc.), and
other state of the art conclusions drawing from empirical studies. Doing so guarantees
renegotiating borders and making visible the line between pedagogical translation and other
areas. Boundaries can have an extremely powerful effect in multidisciplinary settings and this
may be a strong feature that in/validates a particular area of research, such as pedagogical
translation.

~~~

Eliisa Pitkäsalo
Tampereen yliopisto

Sarjakuvan tilat ja merkkien maailma

Sarjakuva on ikoninen tila, jossa on erilaisia tekstejä: kuvia, puhekuplia, ruutuja, palkkeja,
symboleja sekä ääni- ja muita efektejä. Sarjakuvan tila täyttyy toisin sanoen merkeistä, joilla
kuvataan esimerkiksi aikaa ja liikettä. Merkit herättävät lukijassaan myös erilaisia aistimuksia:
lukukokemuksessa syntyy liikkeen tuntu, lukija kuulee efektien äänet tai maistaa symbolien
maut ja kuvan kirkkaus koskee silmiin. Lukija tulkitsee näitä merkkejä oman kielensä ja
kulttuurinsa läpi, koska merkkien ikonisuus on kulttuurisidonnaista.

Esitelmässäni tarkastelen sarjakuvaa multimodaalisena kokonaisuutena erityisesti kääntäjän
näkökulmasta. Sovellan tutkimuksessani menetelmää, jossa yhdistyvät semiotiikka ja
fenomenologiseen lähestymistapaan perustuva ajatus lukemisen kokemuksellisuudesta.
Sarjakuvan kieli on merkkien kokonaisuus, ja tämän kokonaisuuden merkitykset syntyvät
lukukokemuksessa. Myös kääntäjä on lukija, joka tulkitsee sarjakuvan merkityksiä. Sarjakuvan
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kääntäjän on otettava huomioon kokonainen merkkien maailma ja siirrettävä tämä kokonaisuus
toiseen kieli- ja kulttuuriympäristöön sopivaksi. Sen lisäksi, että kääntäjän on huomioitava
sarjakuvan merkkikielen konventiot, hänen on oltava tietoinen myös niistä aistimuksista, joita
sarjakuvan indeksisesti reaalimaailmaan viittaavat merkit herättävät lukijassa. Keskityn
esitelmässäni tarkastelemaan sitä, miten sarjakuvan tiloissa ääniä, liikettä ja aikaa kuvaavien
merkkien maailma voidaan siirtää kielestä toiseen niin, että lähtö- ja tulokielisen sarjakuvan
merkkien välittämät aistimukset ovat mahdollisimman samankaltaisia. Esimerkkini ovat Risto
Isomäen, Petri Tolppasen ja Jussi Kaakisen sarjakuvaromaanista Sarasvatin hiekkaa (2008) ja
sen unkarinnoksesta Elsodort világok (2010, käänt. Bella Lerch).

~~~

Lena Rogström & Hans Landqvist
Göteborgs universitet

Ett försök att etablera en svensk juridisk terminologi på 1600-talet?
Lexikaliska och fackspråkliga perspektiv på Clas Rålambs handbok OBSERVATIONES
JURIS PRACTICÆ, Thet är Åthskillige påminnelser uthi rättegångs saker … (1674)

I det förenade Sverige-Finland var rättsvetenskapens traditionella språk latin, medan
lagstiftningens och rättskipningens språk var svenska. Från mitten av 1800-talet reduceras
latinet i både Sverige och Finland till ”latinska termer och fraser som strös in i juridisk text” och
latinet fungerar dessutom som en symbol för att för att markera sambandet mellan
rättsvetenskap och rättstillämpning i Norden och ”den gemensamma europeiska traditionen”.
(Mattila 2000:273–279, 281). Men redan i protokollen från 1668 års lagkommission diskuterade
ledamöterna hur man på bästa möjliga sätt skulle kunna ersätta latinska termer och uttryck med
svenska i juridiska sammanhang (Rogström 2010:189).

I det här sammanhanget är Clas Rålambs handbok OBSERVATIONES JURIS PRACTICÆ,
Thet är Åthskillige påminnelser uthi rättegångs saker … (1674, 1679) mycket intressant. Bokens
huvudtitel är visserligen på latin, och den innehåller många latinska inslag, men detta är ”den
första systematiska framställningen av Sveriges civilrätt på svenska”. De tänkta läsarna är
antagligen domare vid underrätter och advokater, vilka inte behärskade latin. (Björne 1995:35–
36)

Rålambs handbok kan betraktas som ett tidigt bidrag till strävandena att etablera svenska som
ett samhällsbärande språk under 1700-talet (jfr Hannesdóttir 2011). Rålamb skriver på svenska
men han använder även latin – juridikens traditionella språk. Den övergripande frågan för vår
presentation är därför hur Rålamb hanterar juridiska facktermer och andra inslag på latin i
relation till svenska. Vi diskuterar frågan ur två kompletterande perspektiv. Dels undersöker vi
latinska inslag ur ett lexikaliskt perspektiv, med fokus på etablering (Landqvist 2003:16 med anf.
litt.), dels anlägger vi ett fackspråkligt perspektiv, med fokus på den komplicerade
gränsdragningen mellan allmänspråk och fackspråk (Gotti 2005:19–29 med anf. litt.).
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Annmari Sahlstein
Turun yliopisto

Rajoja ylittämässä. Ruotsin kielen opettajana ja tutkijana yliopistomaailmassa

Yliopiston perustehtäviksi on perinteisesti määritelty yhtäältä tutkimus ja toisaalta tutkimukseen
perustuva opetus eri tieteenaloilla. ”Vanhaan hyvään aikaan” myös työnjako yliopistolaitoksen
sisällä oli selvä eli pääsääntöisesti tutkijat tutkivat ja opettajat opettivat, kukin omalla
tieteenalallaan. Raja näiden kahden tehtäväkentän välillä on kuitenkin jossakin määrin aina ollut
liikkuva. Nyky-yliopistossa tutkimuksen ja opetuksen välistä rajaa pyritään tietoisesti
häivyttämään siten, että tutkijoiden suorastaan odotetaan myös opettavan samoin kuin
opettajien odotetaan tai ainakin toivotaan oman opetustyönsä ohessa olevan aktiivisia myös
tutkimuksen saralla.

Yhtenä käytännön esimerkkinä yliopistomaailman sisällä olevista moninaisista rajoista ja rajojen
ylityksistä esittelen oman organisaationi, joka on Turun yliopiston kielikeskus. Kielikeskus ei ole
tiedekunta vaan erillislaitos, joka palvelee koko yliopistoa. Sen ensisijaisena tehtävänä on
tarjota kaikille yliopisto-opiskelijoille mahdollisuus kehittää ja ylläpitää kieli- ja viestintätaitojaan
niin pakollisissa tieteenalakohtaisissa ja tutkintoon kuuluvissa kuin vapaavalintaisissa
kieliopinnoissa. Vaikka kielikeskuksessa työn pääpaino onkin selvästi opetuksessa ja sen
kehittämisessä, pyritään sielläkin laajentamaan kielikeskusopettajan perinteistä ja vahvasti
opetukseen painottuvaa toimenkuvaa siten, että opettajia rohkaistaan ryhtymään myös
tutkijoiksi opetustyönsä ohessa. Kielikeskuksessa tehtävä tutkimus liittyykin luonnollisesti
läheisesti opetukseen, siten että opetusta ja oppimista kehitetään opettajien oman tutkimuksen
ja arvioinnin pohjalta.

Oma työkenttäni kielikeskuksessa ruotsin kielen lehtorina, päävastuualueena Turun yliopiston
lääketieteellinen tiedekunta, sekä samanaikaisesti tutkijana tarkoittaa paitsi useiden rajojen
tiedostamista myös samalla niiden jatkuvaa tietoista ylittämistä niin opettajana kuin tutkijanakin.
Rajojen kannalta voin siis yhtäältä tarkastella varsinaista opetustyötäni, jossa toisen virallisen
kielemme opetus siihen kiinteästi liittyvine puhtaasti kielenopetukseen ja oppimiseen liittyvine
kysymyksineen käy jatkuvaa vuoropuhelua lääketieteen alakohtaisten sisältöjen sekä
opiskelijoilta lääkärin ammatissa ja etenkin potilastyössä edellytettävien kielellisten valmiuksien
kanssa. Toisaalta myös monitieteisessä väitöstutkimuksessani tieteenalakohtaiset rajat ovat
jatkuvassa liikkeessä kun kielitiede, kasvatustiede kielen opettamisen ja oppimisen
näkökulmasta ja lääketiede käyvät vuoropuhelua keskenään.

Esityksessäni haluan tarkastella opettaja-tutkijan roolia yliopistomaailmassa sekä herättää
keskustelua tämän kaksoisroolin ja monialaisen tutkimuksen tarjoamista haasteista ja
mahdollisuuksista.

~~~
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Harri Salovaara
University of Vaasa

”A Fine Line”: Crossing and Erecting Borders in Representing Male Athletes’
Relationships to Nature in Contemporary Adventure Films

This presentation examines the relationship between adventure sports and nature using the
concept of borders as its point of departure. In the presentation I will specifically look at how
male athletes’ nature relationship is represented in film. In my analysis of the subject I will use
both ecocritical theory and theory on masculinities. This combination forms an ecomasculine
viewpoint into the subject.

My material consists of six contemporary adventure films that portray adventure athletes
engaging in mountain sports such as mountain climbing, mountain running and ski
mountaineering. All of these variations of mountain sports share common elements of danger,
need of physical endurance, and the location: mountains.

In my presentation I will show the presence of two competing discourses concerning the
representation of the athletes’ relationship to nature. The films under discussion can be divided
into two categories according to the way this relationship is represented. First, there is a
masculine discourse that consists of competition, commercialism, and traditionally masculine
traits such as muscle, boldness, and aggression. Second, there exists a more feminine
discourse that places more emphasis on representing the athletes’ connection to nature and
identification with it, as well as depicting a minimalist approach to athletic endeavor, and
combining elements of play and androgyny into the relationship to nature.

The presentation will show how a cultural male/female dichotomy extends to how the athletes’
relationship to nature is represented in the material, i.e. clear male/female borders coincide with
clear borders of self and nature, human and non-human, and body and landscape, whereas the
blurring of male/female borders coincides with the blurring of borders between self and nature.

Key words: Adventure Sports, Ecocriticism, Ecomasculinity, Masculinity, Nature
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Jürgen F. Schopp
Universität Tampere

„Sie brauchen das doch nur zu übersetzen …“ oder: Translatorische
Grenzüberschreitungen
Versuch einer praxisbezogenen Klassifizierung translatorischer Handlungen

In seinem Essay On linguistic aspects of translation hatte Roman Jakobson (1959: 233) unter
sprachstrukturalistischem Aspekt drei Arten der Übersetzung sprachlicher Zeichen genannt: die
intralinguale Übersetzung  oder Umbenennung, (“Intralingual translation or rewording”), die
interlinguale Übersetzung oder eigentliche Übersetzung (“Interlingual translation or translation
proper”) und die intersemiotische Übersetzung oder Transmutation (“Intersemiotic translation or
transmutation”, heute im allgemeinen als intermodale Übersetzung bezeichnet).

Aus translatologischer Sicht erfasst diese Klassifikation bei weitem nicht alle
Translationsaufträge der Praxis. Einerseits treten die zu übersetzenden verbalen Texte oft in
typographischer Gestalt auf und sind daher an sich schon bimodal bzw. bicodal. Andererseits
sind sie häufig mehr oder weniger wesentlicher Teil eines  größeren Ganzen und beziehen sich
auf Elemente aus anderen Zeichensystemen (Codes) bzw. bilden mit diesen einen multicodalen
oder polysemiotischen „Botschaftsträger-Verbund“ (z.B. Comic, Bildband, Reiseprospekt, Oper).
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In meinem Beitrag versuche ich auf der Grundlage zweier praxisrelevanter Aspekte die
unterschiedlichen Arten der Übersetzung zu klassifizieren und ihre wesentlichen Merkmale zu
beschreiben. Der erste Aspekt bezieht sich auf den semiotischen Charakter des  zu
übersetzenden Botschaftsträgers („autonomer“ verbaler oder ikonischer Text), der zweite auf
die semiotische Komplexität des Botschaftsträgers (verbaler Text plus Bild oder Musik etc.) und
erfasst damit die begriffliche Weite und den Umfang der translatorischen Handlung.

Insbesondere sollen die Begriffe interlinguale, interkulturelle und intersemiotische Übersetzung
voneinander abgegrenzt und für die Begriffe multimodale und intermodale Übersetzung
aussagekräftigere Benennungen vorgeschlagen werden.

~~~

Karin Sibul
Tartu University

Interpreting and Symbolic Capital Used to Negotiate Borders

This paper covering years from 1944 to 1991 aims to provide insight into interpreting research in
Estonia, as the history and evolution of interpreting in Estonia have not been studied.

After World War II the linguistic environment changed in Estonia. Russian was introduced as the
language of international communication, replacing German. The intriguing question is whether
under the changed circumstances interpreting was used at all in Estonia. If it was, who were the
interpreters, what languages were interpreted from and into as well as events when interpreting
was used.

To paraphrase semiotician Yuri Lotman, it can be argued that each new phase in the evolution
of interpreting leads to the previous one being retired to the museum; for a symbol to be
revived, it then has to be transferred into the modern context, which will inevitably change its
meaning.

French sociologist Pierre Bourdieu introduced the notion of symbolic capital. Symbolic capital
means accumulated prestige or honour, and represents an invisible power. Expanding
Bourdieu’s approach from individuals to states this paper discusses using interpreting as a bid
to increase Estonia’s symbolic capital. The paper covers interpreting in three main domains in
Soviet Estonia: foreign delegations, tourist groups and international research conferences.

The paper also substantiates the author’s argument that conference interpreting and not
community interpreting was used in Estonia.

~~~

Sirpa Sipola
Vasa universitet

Möten över språkgränsen – om språkkompisverksamheten vid Enheten för språktjänst
vid Vasa universitet

Tapaamisia yli kielirajan – kielikaveritoiminta Vaasan yliopiston Kielipalvelut-yksikössä

I mitt föredrag granskar jag den fritt valbara kursen Språkkompis – Kielikaveri – Language
Buddy KKIE.5000 vid Enheten för språktjänst vid Vasa universitet. På kursen tillämpas
tandemmetoden och studenter med olika modersmål och olika nationaliteter erbjuds en
möjlighet att fungera såväl som språkinlärare och som språkexperter. Studenterna arbetar i par
och samtalar under så kallade språkkompisträffar under 30 timmars tid. Målet är att de lär sig
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varandras språk och får kännedom om den kultur som språket omges av. Under träffarna får
studenterna behandla teman som intresserar dem och träna speciellt det talade språket.

Avsikten med studien är att i korthet berätta hur kursen förverkligas samt vilka språkpar som det
funnits sedan kursen infördes för ett par år sedan. Därtill är syftet att gå närmare in på hur några
finländska studenter som deltagit i språkkompisverksamheten med målet att förbättra sin
svenska eller finska uppfattar det här sättet att lära sig språk och den dubbla rollen som
språkinlärare och språkexpert. Jag har för avsikt att beskriva varför de valde att delta i kursen,
vilka mål som de ställde i början samt hur de ansåg sig själva ha uppnått de ställda målen.
Studien vill åskådliggöra vilken konkret nytta studenterna upplever av att ha en språkkompis,
och hur de tror att de kommer att använda det inlärda språket i framtiden.

~~~

Saara Sorjonen
Itä-Suomen yliopisto

Peritekstit ja rajanylitykset: esimerkkinä Kyyneleitä vuodelta 1906

Käännetyn kirjallisuuden peritekstit, kuten alaviitteet, esipuheet ja jälkisanat, ovat toisinaan
kääntäjän itsensä kirjoittamia, toisinaan taas käännettyjä ja siten kieli- ja kulttuurirajoja
ylittäneitä. Tässä esitelmässä tarkastelen esimerkkinä käännetyistä periteksteistä teoksen
Kyyneleitä johdantoa, esipuhetta ja alaviitteitä. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat
peritekstien reitti, reitillä tapahtuneet muutokset ja niiden syyt.

Tokutomi Kenjirōn romaani Hototogisu ilmestyi japaniksi vuosina 1898–1899. Sen suomennos
Kyyneleitä julkaistiin vuonna 1906. Suomennoksessa ei ole mainittu suomentajan nimeä eikä
kieltä, josta teksti on käännetty. Erikielisten käännösten peritekstien yhtäläisyyksistä ja eroista
voi päätellä, että alkuteoksen ja suomennoksen välissä on ollut ainakin kaksi välikielistä
käännöstä, englannin- ja ruotsinkielinen. Suomennoksessa on kuitenkin myös kiinnostavia
muutoksia, jotka eivät selity suoralla käännöksellä näistä välikielisistä periteksteistä. Näiden
muutoksien selvittämiseksi on tarpeen tutustua tarkemmin suomennoksen taustaan.

~~~

Maurizio Viezzi
University of Trieste

Negotiating borders in a border-free area. The interpreters’ role

Thanks to the Schengen agreement, Western Europe is largely border-free. People can move
freely from one country to another in an area encompassing most EU and some non-EU
member states without ever showing their passports. The very concept of border has lost its
meaning for those who live and travel in the area. Or, rather, the concept of political border has
lost its meaning. Because if it is true that physical, political borders have disappeared, non-
political borders have not.

Non-political borders are a reality millions of migrants living in Western Europe are constantly
faced with, and public services are a typical setting where the divisive power of borders unfolds.
When communicating with public service providers migrants often find themselves standing
before (and on the wrong side of) any number of borders – language borders, gender borders,
power borders, religious borders; borders separating askers and givers, ignorance (of the law,
the structures, the systems etc.) and knowledge, disease and health, weakness and strength
etc. Around those borders conflicts may and do occur.
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Interpreters working in public service settings are not only required to establish communication
between interlocutors. More often than not they are also called upon to negotiate borders in
order to prevent conflicts from occurring or defuse conflicts that might have arisen.

The paper will discuss the negotiating role of public service interpreters comparing and
contrasting it with the role of conference interpreters, also drawing on a corpus of interpreted
encounters in public service settings.

~~~

Anu Viljanmaa
Tampereen yliopisto

Hyvä paha jännitys – parempaa keskittymistä vai sanoissa sekoamista ja käsien tärinää?
Jännityksen koettu vaikutus ja opiskelijoiden jännittäjäprofiilit ensimmäisellä
tulkkauskurssilla

Stressi ja paineen alla työskentely liittyvät olennaisesti tulkin työhön. Myös tulkkauksen
opiskelija kohtaa stressaavia tilanteita tulkkausta harjoitellessaan ja tulkkausharjoituksiin liittyy
usein eriasteista jännittämistä. Opiskelijan paineensietokykyä ja mahdollista tulkkaus-
tilanteeseen liittyvää jännittämistä on aiemmin tutkittu lähinnä koetilanteissa selviämisen
näkökulmasta (esimerkiksi Jimenez & Pinazo 2001) ja hyvän paineensietokyvyn on katsottu
korreloivan myöhemmän tulkkaustehtävissä selviämisen tai ylipäätään tulkkaustaidon
omaksumisen kanssa.

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, miten opiskelijat kokevat tulkkaukseen liittyvän jännityksen
ensimmäisellä tulkkauskurssillaan ja miten jännitys vaikuttaa opiskelijan käsitykseen omasta
tulkkaussuorituksestaan. Keskeinen kysymys on, milloin tulkkausjännitys kielteisen
epävarmuuden lietsomisen sijasta vaikuttaa myönteisesti opiskelijan tulkkausvireeseen, auttaa
häntä keskittymään tehokkaammin ja siten myös suoriutumaan paremmin1?

Tutkimusaineisto koostuu Tampereen yliopistossa vuosina 2013–2014 dialogitulkkauskurssin
suorittaneille opiskelijoille suunnatun verkkokyselyn vastauksista ja yksittäisistä
opiskelijahaastatteluista. Tutkimuksessa tarkastellaan tulkkaukseen liittyvän jännityksen
kokemista opiskelijan näkökulmasta ja pohditaan, mikä merkitys jännityksellä on oikeaan
mielentilaan virittäytymisessä ja miten jännityksen koetaan vaikuttavan omaan suoritukseen.
Jännittävätkö kaikki, miten ja miksi jännitetään? Entä miten käy jännityksen, kun
harjoituskertojen määrä kasvaa?

Vertailukohteena aineiston tarkastelussa on käytetty esittävien taiteiden ammattilaisten ja
opiskelijoiden esiintymisjännityksestä, sen ilmenemismuodoista ja käsittelystä saatuja
tutkimustuloksia. Toisin kuin tulkin ja tulkkiopiskelijan kokema jännitys, esittävien taiteiden
ammattilaisten ja opiskelijoiden esiintymisjännitys ei ole harvinainen tutkimuskohde.
Esiintymisjännityksen kanavoiminen voimavaraksi on kiinnostanut suuresti sekä
esiintymisjännityksen kanssa painivia opiskelijoita (esim. Vuoskoski 2007; Niiranen 2012; Pentti
2012; Berglind 2003; Sarkkinen 2006) että tutkijoita (Arjas 2002).

Tulkin ja esiintyvän artistin työssä voidaan nähdä yhtymäkohtia. Etenkin kasvokkain
tapahtuvassa viestinnässä tulkkina toimiminen edellyttää herkkiä aisteja ja aitoa läsnäoloa
tilanteessa. Kuten esiintyvän muusikon, niin myös tulkin on oltava vuorovaikutustilanteessa
hereillä ja aistit valppaana voidakseen havaita myös rivien välissä viestityn ja muokatakseen
tarvittaessa omaa toimintaansa sen pohjalta. Tutkimus pyrkii vertailun avulla selvittämään, onko
esittävien taiteiden opiskelijoiden ja tulkkauksen opiskelijoiden jännittämisessä ja
jännittäjätyypeissä (Arjas 2002) havaittavissa yhtymäkohtia ja voisiko tulkkiopiskelijoiden

1 Vertaa useat puheviestinnän oppaat (esimerkiksi Lundgren 2003, Aulanko 1997) esiintymisjännityksen voittamisesta ja
sen kanavoimisesta myönteiseksi energiaksi ja voimavaraksi.
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jännityksen myönteiseen kanavoimiseen siten saada toimintamalleja esiintyvien taiteiden
opiskelijoiden myönteisistä kokemuksista.
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POSTERS

Maria Eronen
Vaasan yliopisto

Performatiivinen retoriikka uusbrutaalin kielenkäytön piirteenä sosiaalisessa mediassa

Tutkimukseni kohdistuu julkkisjuoruihin liittyviin verkkokeskustelukommentteihin, joissa
yhteiseksi pilkan kohteeksi otetaan Suomen viihdejulkisuudesta tunnettuja henkilöitä. Tällaista
pilkkadiskurssia voidaan kutsua kulttuurintutkimuksen termein myös camp-tulkinnoiksi, joissa
performatiivisen eli esittävän kielenkäytön kautta pyritään horjuttamaan valtakulttuurin
näkemystä viestintään sisältyvästä hierarkkisuudesta (esim. Hermes 1995; Meyers 2010).
Tutkimukseni taustalla on ajatus retoriikasta suostuttelevana viestintänä, joka itsessään on teko
tai koostuu erilaisista viestintäteoista. Siinä missä perusteleva ja argumentoiva retoriikka
etäännyttää viestijät toisistaan ja siten uusintaa ajatusta viestintään sisältyvästä auktoriteetista,
tarkastelemassani performatiivisessa retoriikassa itse performanssi korotetaan auktoriteetin
asemaan ja viestinnässä rakennetaan intiimiä suhdetta reettorin ja yleisön välillä etäännytettyjen
"toisten" (eli julkisuuden henkilöiden) kustannuksella. Tällaisessa retoriikassa kyse on
uusbrutaalista kielenkäytöstä, jossa tunteellisia reaktioita impulsiivisesti laukova kielenkäyttäjä
joko tietoisesti tai tietämättään ilmaisee oman "toiseutensa" suhteessa rationaaliseen,
valistuksen ajan ja modernin aikakauden rationaaliseen kielenkäyttäjään (ks. Soffer 2012).
Samalla impulsiivinen kielenkäyttäjä muita pilkatessaan kuitenkin torjuu "toiseuden", joka
edustaa hänen omasta tunneryöpystään eriävää näkökulmaa. Tällainen vallan ja vapauden
käsitteiden paradoksaalisuus tekee tarkastelemastani uusbrutaalista kielenkäytöstä erityisen
mielenkiintoisen pohdittaessa kieleen liittyvää rajojen dynamiikkaa.

Julkkisverkkokeskusteluihin perustuvien havainnollistavien esimerkkien kautta esitelmäni
tarkoituksena on pohtia vallan ja vapauden paradoksia eräänlaisena uusbrutaalin kielenkäytön
piirteenä, joka tulee esiin erityisesti sosiaalisessa mediassa, jossa intiimiä viestintäsuhdetta
edesauttaa viestintäteknologian mahdollistama interaktiivisuus reettorin ja yleisön välillä. Vaikka
brutaalia viestintää on esiintynyt antiikin ajoista, niin sanotun "uusmedian" konteksti tuo
käsitteen pohdintaan oman lisämausteensa: siksi kutsun tarkastelemaani ilmiötä
uusbrutaaliudeksi. Teoreettisena viitekehyksenäni on uuden retoriikan teoria, erityisesti
pohjoisamerikkalainen näkemys retoriikasta arkipäiväisenä viestintänä, jossa reettori
muodostaa suhdettaan "toiseen" ja erilaiseen joko torjumalla tämän erilaisuuden tai antamalla
sille mahdollisuuden vaikuttaa itseensä (esim. Burke 1969). Lähestymistapanani ilmiöön on
retorinen kritiikki, jossa viestintä ymmärretään kokonaisuutena ja jossa tärkeää on tutkia sekä
viestijöiden välistä etäisyyttä (argumentaatiokeinot) että läheisyyttä (tunneilmaisut). Esitelmäni
taustalla on loppusuoralla oleva väitöskirjatutkimukseni. Uusbrutaalius-käsitteen pohdinta osana
julkkisverkkokeskustelujen retoriikan analyysiä on uusi näkökulma aiheeseen: sitä ei siis ole
vielä tutkittu missään.

~~~

Noora Karjalainen
University of Vaasa

Media representations of female folk singers

The folk singer representation is a sum of several different features. The singer’s origins,
nationality, ethnicity and language along with the connotations typically attached to the genre of
folk music and folk musicians are combined with the singer’s own particular characteristics she
wishes to display, and all these factors together form the eventual representation.
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This poster depicts my Ph.D. thesis project in which I examine the representations of
contemporary female folk singers in Scotland, Ireland and England through the written and
visual media material available. I am especially interested in those artists who sing mainly or
exclusively in Scottish Gaelic or Irish. By analysing the singers’ media representation I study the
ways in which performing in a minority language, as opposed to performing in a majority
language, shapes the artists’ image.

The 21st century folk singers studied in this thesis are Julie Fowlis, Muireann Nic Amhlaoibh,
Kate Rusby and Emily Portman. Moreover, the above-mentioned singers are studied against the
background of the original folk music revival ranging from the late 1950s to the early 1970s. For
this reason my study also refers back to the female folk singers of the 60s and the 70s, such as
Joan Baez, Judy Collins, Mimi Baez Fariña and Triona Ní Dhomhnaill to highlight how through
nostalgia and romanticism the folk revival imagery still affects the folk singer representation
today.

The principal material of my study consists of selected media references of the above-
mentioned singers, such as interviews, articles, recordings, and personal appearances. Memory
studies, as well as works on nostalgia, popular culture, popular music and media studies form
the theoretical framework of the thesis.

~~~

Heli Katajamäki
Vaasan yliopisto

Yksi talousuutinen, kaksi tulkitsijaa
Löytyykö kriittisiä tulkintoja – vai jotain muuta?

Posterissani esittelen kahden eri henkilön tulkintoja talousuutisesta. Toinen henkilöistä on
kokenut, talouteen perehtynyt ja paljon sanomalehtiä lukeva lukija, toinen nuori opiskelija, joka
ei ole kiinnostunut taloudesta ja lukee sanomalehtiä vain toisinaan internetistä.  Tavoitteeni on
havainnollistaa, millaisia ovat eritaustaisten tulkitsijoiden tekemät tulkinnat. Havainnollistuksen
toivon mahdollistavan sen pohdinnan, millä tavoin tulkitsijoiden kriittinen lukutaito eli maailman
ilmiöiden mahdollisimman totuudenmukainen arviointi, ymmärrys taloudellisista, poliittisista ja
ideologisista käytännöistä ja asioiden esittämisen kyseenalaistaminen (Kupiainen & Sintonen
2009: 127; Herkman 2007: 36) heijastuu tulkinnoista – ja miten näitä kysymyksiä kannattaisi
jatkotutkimuksissa lähestyä.

Lukijoiden haastattelukysymykset ja aineiston analyysi pohjautuvat soveltavan kielitieteen
tekstilajiteorian, kriittiseen diskurssianalyysin sekä medialukutaidon lähtökohtiin (esim. Swales
1990; Fairclough 1992; Fowler 1991; Rantala 2007).
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Joanna Rydzewska
Varsovan yliopisto

Deonttisen modaalisuuden asteittaisuus

Yksi tyypillisimmistä ilmiöistä lakikielessä on deonttinen modaalisuus. Siihen liittyy velvollisuutta,
luvallisuutta ja kieltoa ilmaisevia modaalisia ilmauksia ja verbejä. Posterissa käsitellään
deonttisten modaali-ilmausten asteittaisuutta.

Deonttisen modaalisuuden yhteydessä puhutaan usein välttämättömyyden tulkinnasta,
ulkoisesta tai sisäisestä pakosta. Niitä ilmaisevia eri nesessiivirakenteita pyritään kuvaamaan
joskus asteikolla, mikä ei ole niin yksiselitteistä kuin episteemisen varmuuden kuvaaminen
asteikolla (Larjavaara 2007: 405). Voidaakseen luoda jatkumon negatiivisen ja positiivisen
pakon välille Larjavaara ehdottaa, että  asteikkoon lisätään sosiaalis-moraalisen suotavuuden
ulottuvuus (Larjavaara 2007: 412). Puolalainen tutkija Jędrzejko käyttää taas viisiasteista
asteikkoa kuvatessaan ’vahvaa’ ja ’heikkoa’ välttämättömyyttä. Jako perustuu
komponenttianalyysiin (1985: 61).

Posterissa analysoidaan muutamia suomalaisia ja puolalaisia deonttisia rakenteita edellä
mainittujen teorioiden ja välttämättömyyden voiman näkökulmasta. Esimerkit on otettu
lakitekstistä.
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Eveliina Salmela
Vaasan yliopisto

Verkkoyhteisöjen rajat

Verkkoyhteisöt ja niiden määrittely ovat jälleen nousseet keskusteluun sosiaalisen median
myötä (Hintikka 2011: 114). Rajan käsite liittyy verkkoyhteisöihin monin tavoin. Raja voidaan
nähdä verkkoyhteisöön kuuluvien ja siihen kuulumattomien välillä, eri verkkoyhteisöjen välillä
sekä rajana sille, mitä ylipäätään voidaan pitää verkkoyhteisönä. Posterin tavoitteena on
kartoittaa aiempaa tutkimusta ja tarkastella erilaisia teorioita ja näkökulmia siihen, miten
verkkoyhteisössä ilmeneviä rajoja voidaan määritellä. Lisäksi pohditaan sitä, miten
erikoisalaviestintä verkossa kytkeytyy verkkoyhteisöihin ja niiden rajoihin. Posteri on osa
väitöskirjatutkimusta, jossa tarkastellaan tekniseen erikoisalaan liittyvän tiedon hakemista ja
jakamista verkkoyhteisöissä.

Tutkimuksessa on noussut esiin monia erilaisia näkemyksiä siitä, miten verkkoyhteisö
määritellään, ja milloin verkon välityksellä muodostunutta ryhmää voidaan kutsua
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verkkoyhteisöksi. Määrittelyä hankaloittaa se, että jopa saman verkossa toimivan ryhmän
jäsenet voivat olla eri mieltä siitä, onko ryhmä yhteisö vai ei. (Utz: 264). Osa määritelmistä
painottaa ryhmän jäsenten välisten sosiaalisten suhteiden olemassaolon tärkeyttä (Rheingold
1993: 5; Utz: 259). Verkkoyhteisöjen määritelmään kuuluu usein myös jonkin yhteisen, jäseniä
yhdistävän kiinnostuksenkohteen, tavoitteen, teeman, harrastuksen tai vakaumuksen ympärille
rakentuminen (Kokswijk 2010: 239, Hintikka 201: 126). Tällaiset verkon välityksellä
muodostuneet ryhmät, joita yhdistää kiinnostus tai intohimo tiettyyn ilmiöön, voidaan joskus
nähdä myös niin kutsuttuina käytäntöyhteisöinä (Communities of practice). Käytäntöyhteisön
tarkoitus on kehittää jäsenten taitoja sekä rakentaa ja vaihtaa tietoa. (Wenger & Snyder 2000:
139–142; Wenger 2013: 1.) Alun perin termillä viitattiin kasvokkain tapahtuvaan
vuorovaikukseen perustuviin yhteisöihin, mutta nykyään ollaan paljolti sitä mieltä, että termiä
voidaan käyttää myös verkon välityksellä toimivasta, käytäntöyhteisön kriteerit täyttävästä
yhteisöstä (esim. Murillo 2008; Wenger-Trayner & Wenger-Trayner 2013).
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Marie Sund
Åbo universitet / Helsingfors universitet

Tonaccent i Svenskfinland

Min poster presenterar min doktorsavhandling som är under arbete; målet med avhandlingen är
att kartlägga användningen av tonaccent i Svenskfinland. I svenskan skiljer man traditionellt
mellan accent 1 (akut) och accent 2 (grav) som är lexikalt betydelseskiljande (se Riad, 2006;
Bruce & Gårding, 1978). Accent 1 kännetecknas av en LHL-kontur (entoppig), medan accent 2
har konturen HLHL (tvåtoppig). De finlandssvenska dialekterna använder inte tonaccent som
betydelseskiljande drag, undantaget Snappertunadialekten (västra Nyland), som uppvisar ett
centralsvenskt tonaccentmönster (Riad, 2006; Selenius, 1972).

Språk som använder lexikalt betydelseskiljande tonhöjd har studerats inom psykolingvistiken,
för att kartlägga hur olika prosodiska parametrar (f0, duration, intensitet) hanteras i hjärnan
(Zatorre & Gandour, 2008: 1087). Dessa studier bygger främst på tonspråk med utpräglad
ordton (t.ex. kinesiska, vietnamesiska). Fournier m.fl. (2010) har dock jämfört bearbetningen av
ordaccent och intonation mellan Roermonddialekt och nederländskt standardspråk. Vid Lunds
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universitet pågår projektet Bilder av toner: fMRI-studier om prosodisk bearbetning i den
mänskliga hjärnan, som kartlägger användningen av toner som språklig information i svenskan
(Horne, 2012). Inom detta projekt har man visat att tonaccent i centralsvenska varieteter
används för hanteringen av morfologisk information (se t.ex. Roll, Söderström & Horne, 2013).

Min avhandling är tvärvetenskaplig; i avhandlingen kombineras traditionell dialektologi med
neurolingvistiska metoder (EEG-data) med syftet av besvara följande frågor:

· Hur påverkar tonaccentsystemet bearbetningen av språkliga stimuli hos personer
med olika dialektbakgrund?

· Hur bearbetas tonaccent neuralt i dessa grupper?
· Hur uppfattas centralsvensk tonaccent jämfört med tonaccentsystemet i

Snappertuna?
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WORKSHOPS

Pushing the boundaries of usability – workshop on technical
communication

Nick Hill
Finnish Technical Communications Society

Developer Documentation: Applying General Tech Comms Principles for a Specialized
Audience

The general principles of technical communications call for the creation of documentation that
clearly addresses the information needs of the readers delivered in a manner that fits within the
usage context. Developer documentation represents a case where the audience is highly
specialised, uses a specific set of tools and consumes the information in two specific cases.
These are when developers first learn how to use an API (the Getting Started case) and when
they run into problems in everyday use (the Problem Solving case). Based on years within the
industry, this presentation examines strategies that extend basic learning principles to
successfully meet the business needs of developer documentation.

A further interesting aspect of developer documentation occurs on the content creation side,
which industry practice defines as being done by the developers creating the products
themselves. This presentation looks at usability considerations on this end of the documentation
lifecycle and considers the implications for the role of the technical writer.
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Sara Nyholm
Vasa universitet

Teknolingvister – bygger broar mellan programmerare och programanvändare

Marknaden för olika dataprogram har under den senaste tiden växt explosionsartat och vi
använder tekniska lösningar i allt högre grad. För att ett program ska kunna användas
ändamålsenligt och tillfredsställande krävs ett högt mått av användbarhet. Användarna ska
enkelt kunna använda ett program på ett så effektivt sätt som möjligt.

En viktig aspekt av användbarheten är språket. För att ett program ska vara så ändamålsenligt
som möjligt behövs en väl fungerande terminologi som enkelt visar användaren hur programmet
fungerar.

I mitt föredrag presenterar jag en fallstudie gjord vid ett programvaruhus som utvecklar ett
program som används av skolväsendet i Finland. I fallstudien lyfter jag fram ett antal
terminologiska problem som programutvecklarna har ställts inför och hur de har löst problemen.
Utgående från exemplen bygger jag upp en mall för hur den terminologiska
problemlösningsstrategin ser ut vid företaget.

Programutvecklarna består av programmerare och dokumenterare. Programmerarna innehar
den tekniska kunskapen om programmet och ansvarar för den tekniska utvecklingen, medan
dokumenterarnas expertisområde är språket. Dokumenterarna ansvarar således, i nära
samarbete med programmerarna, för den terminologiska användbarheten i programmen. För att
kunna göra språket så ändamålsenligt som möjligt krävs det att dokumenterarna även har
teknisk kunskap om programmen. Det innebär att dokumenterarna är lingvister med stor teknisk
kunskap. Jag kallar dem därmed för teknolingvister.
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Tytti Suojanen & Tiina Tuominen
Tampereen yliopisto

Käännösten käytettävyyden heuristinen arviointi

Kohderyhmän määritteleminen on yksi käännösprosessin keskeisimmistä osa-alueista.
Kääntäjä miettii tulevien lukijoidensa tarpeita ja valmiuksia ja pyrkii laatimaan käännöksensä
niitä vastaavaksi. Käännöstiede ei kuitenkaan ole tarjonnut kääntäjälle kovin konkreettisia
työkaluja, joiden avulla käyttäjäryhmiä voisi tarkentaa ja analysoida. Tähän ratkaisuksi on
kehitetty käytettävyystutkimusta ja käännöstiedettä hyödyntävä käyttäjäkeskeisen
kääntämisen malli (User-Centered Translation, UCT, Suojanen, Koskinen & Tuominen 2012 &
2015). Malli sisältää useita käytännönläheisiä menetelmiä, joiden avulla käännöksen tulevista
lukijoista voidaan kerätä tietoa ja hyödyntää tätä tietoa käytännön käännöstyössä.

Yksi sekä käyttäjäkeskeisen kääntämisen että yleensä käytettävyystutkimuksen menetelmistä
on heuristinen asiantuntija-arviointi. Sen suorittaa asiantuntija tai asiantuntijaryhmä käyttämällä
arvioinnissa heuristiikkoja (heuristics) eli erilaisia käytettävyysperiaatteita, jotka voidaan
luetteloida helposti käytettäväksi tarkistuslistaksi. Ne ovat siis eräänlaisia nyrkkisääntöjä. Osana
käyttäjäkeskeisen kääntämisen mallia on luotu käännösprosessia varten tarkoitetut
käytettävyysheuristiikat, ja halusimme nähdä, millä tavoin nämä käytettävyysheuristiikat toimivat
käytännössä. Niinpä loimme analyysitehtävän, jonka kaksi käännösviestinnän englanti-suomi-
kurssilla ollutta opiskelijaryhmää suorittivat. Analyysitehtävässä tuli tutustua heuristiikkoihin,
käyttää niitä käännetyn tekstin analysoinnissa, raportoida analyysin päälöydökset ja reflektoida
heuristiikkojen käyttöä. Esityksessämme kerromme opiskelijoiden huomioista ja pohdimme
heuristiikkojen käytettävyyttä kääntämisen apuvälineenä.
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Jenni Virtaluoto
University of Oulu

Expanding the object of technical communication

Technical communicators have traditionally had a very narrow job description: they have been
responsible for writing the user guides for the products created at the companies they work for.
In many cases, technical communicators have had little or no contact with their audience (c.f.
Hackos 2005); in addition, the boundary between technical communicators and the SMEs
(subject matter experts) they rely on for background information has been a problematic one
(e.g. Lee & Mehlenbacher 2000). In this study, autoethnographic (Chang 2008) interview and
workshop data is analyzed through the tools offered by activity theory (Engeström 1995;
Engeström & Sannino 2010) in order to devise a more expansive model for technical
communication. While forces such as single-sourcing, outsourcing and offshoring continue to
affect the field, the participants in this study are confident that there is a future for technical
communication professionals in Finland. Networking, continuing education, diversification and
specialization are offered as ways to shape the career paths of technical communicators in the
demanding work environments of today.
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The Creation and Definition of Linguistic and Cultural Borders: Minority
Groups and the Construction / Negotiation of Identity in Areas of
Transition

Barbara Jańczak
European University Viadrina
Adam Mickiewicz University

German-Polish border: language contact and language use

On account of the four EU freedoms, national borders, particularly in the Schengen Area, are
becoming more and more blurred, often leading to the cross-border hybridization (cf. Mezzadra,
Neilson 2013: 61). These processes call for inhabitants’ openness towards the neighbor’s
language. That is also the case of the German-Polish border. The linguistic diffusion processes
are particularly well evidenced in the so-called “twin cities”, where free movement of people is
an everyday practice.

In the academic literature borderlands are often compared to a “laboratory”. This reflects the
processes of multiculturalism and multilingualism at the micro level (cf. Gasparini 1999/2000)
and therefore can be considered as a “language laboratory” which exemplifies language contact
between two nations and cultures.  Consequently, the analysis of the linguistic processes of
borderlands is conducive to forming generalizations on this subject at supranational level.

The aim of this paper is to present partial results of my research project (the sociolinguistic
component) which is being conducted on the Polish side of the German-Polish border. The
inhabitants, but also the local politicians, of the German-Polish border region are facing difficult
decisions considering the bilingual education of the children, given the dominant role of English
as a lingua franca and the asymmetric situation of the German-Polish language contact.

The analysis is focused on the institutional level of German-Polish language acquisition and
demonstrates the language policies of eight Polish border towns or villages as well as
educational institutions towards bilingual education.
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Ilaria Micheli
University of Trieste

“We are indigenous”. The Okiek of Mariashoni and their pride in their Identity

The Okiek of Mariashoni (Nilo-Saharan; Kalenjin) of the Mau Forest in Kenya are hunters and
gatherers. During the last few years they have been undergoing a rapid sedentarization
process, due to the reduction of their ecological niche, the construction of infrastructures and
the incentives for beekeeping and agriculture granted by some local and  international NGOs.

Like any other HG group, the Okiek have always been characterized by a very high degree of
adaptation to their social and linguistic environment, deploying what we can call a fluid identity,
which changed in space and time according to the necessity of contacts, especially for
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economic and political reasons, with different neighbors in different regions (Maasai, Kipsigis
and Nandi).

Under the pressure of social (and economic) movements promoted and supported by
international NGOs working in the field of human rights for the preservation of indigenous
people, the Ogiek of Mariashoni are now entering the circuit of international aid, which for them
represents a new economic opportunity. In a socio-linguistic perspective, one of the most
interesting aspects of this process of re-thinking indigenousness is linguistic revitalization. In this
domain, the University of Trieste, in agreement with local partners (NECOFA / MACODEV),
started in 2013 a project intended to promote the study of the Ogiek language in primary
schools. This paper will offer an analysis of the two major difficulties met in the first phase of the
project: the selection of a specific variant of the language and the elaboration of a proper
orthography.
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Mauro Tosco
University of Turin

Defining language borderlessness: borderless languages in a bordered world

Political borders as markers of territorial sovereignty are a recent thing, just as the modern
states which they delimit and define. Even though they can be dated to the late Middle Ages,
their philosophical backgroud was provided much later, especially in Jean Bodin’s Six livres de
la République (1576).
In a bordered world, it seems just natural that languages are born provided with speakers, a
grammar, and… borders. Linguists know that this is not always the case.

The paper will address the consequences of political borders on languages and language
ecology, and will concentrate on borderless languages.

Although linguistic borders may be created – purposefully in the case of Heinz Kloss’s Abstand
languages, or as a mere result of the centripetal action of nation states – many types of
language contact situations seem to resist any easy bordering. As such, they are foremost
targets of language shift and language death.

Language borderlessness may be predicated on the ecology of the people speaking them – as
in the case of the languages of pastoral, nomadic, and peripatetic peoples –  or on the ecology
of the language situation – as in the case of many traditional low varieties in a situation of
diglossia. Still other cases are provided by pidgins and creoles spoken in contact with their
superstrate in a post-creole continuum, and by artificial and auxiliary languages.

The paper will offer examples of language borderlessness from a variety of contact situations,
with a focus on a. Piedmontese (a language of Northwest Italy), and b.  Juba Arabic (an Arabic-
based pidgin/creole and the most widely spoken – and yet unrecognized – language of South
Sudan).

~~~
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Crossing Boundaries

Tommi Lehtonen
University of Vaasa

Cultural boundaries: imaginary or real?

The subject of this paper is the metaphor of boundaries related to diverse cultures and their
encounters. The notion of cultural boundaries entails that different cultures form more or less
distinct entities with more or less clear criteria for identity. Those criteria are supposed to make
different cultures unique and capable of being differentiated from each other. Consequently,
insofar as different cultures are identifiable, they cannot be reduced to each other, nor be
amalgamated without losing their separate identities.

The notion of cultural boundaries also entails the idea that the hermeneutic (i.e.,
“understandability” related) border between different cultures can be, at least partly, crossed
under certain conditions (e.g. by learning the language, traditions, and habits of other cultures).
On the other hand, cultural boundaries are understood to be like walls that cannot be broken or
crossed easily, because such crossing or breaking would need ‘intercultural learning’ or ‘cultural
acclimatization’ in a kind of interim space (or “brackish water”) between cultures.

Another common metaphor is that cultures overlap of some of their constituent elements. The
nature of this overlap easily remains unclear, unless one simply means that the same traditions
and habits can exist simultaneously in different cultures. Cultures are thus hybrids consisting of
elements from different historical periods and geographical areas (cf. Islam and Christianity are
traditions of various past and present cultures).

The issues to be discussed in this paper are:

1) To what do cultural boundaries refer? And of what do they basically consist?
2) On what conditions and to what extent is the metaphor of cultural boundaries

appropriate?
3) On what conditions can cultural boundaries be broken or crossed?

These and other issues will be discussed based on a philosophical analysis that draws
especially from Dave Elder-Vass’s The Reality of Social Construction (2012).
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Christoph Parry
Universität Vaasa

Crossing Generational and Genre Boundaries in Commemorating the Holocaust

The paper deals with the treatment of the Holocaust and the question of collective guilt by
representatives of the first post-war generation of German writers and the singular brand of
intertextuality they use to integrate the experience of the victims into their work. The main
examples will be the painter Anselm Kiefer (*1945) and the writer W. G. Sebald (1944–2001)
who have both dealt extensively with the holocaust half a century later. In dealing with the
Holocaust Kiefer regularly integrates both verbal quotations and images from the poetry of Paul
Celan in his paintings. W. G. Sebald in turn made the refugee and concentration camp survivor
Jean Améry into a central point of reference in his novel Austerlitz even directly incorporating
whole passages from the latter’s work. In both cases a kind of cross-generational symbiosis is
achieved with the aim of upholding collective memory.
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Nestori Siponkoski
University of Vaasa

Finnish “Translation Schlager” as a Cross-Boundary Phenomenon

This presentation deals with the cross-boundary nature of a popular culture phenomenon that is
specific to Finland, namely translated schlager music (käännösiskelmä in Finnish), a genre of
popular music that first entered the Finnish cultural sphere in the 1920s. Even though schlager
music is a genre that was originally imported to Finland, also domestic Finnish schlager music
and lyrics have been written throughout the history of the phenomenon. Importantly, however,
schlager songs have also been very actively imported and translated from other languages:
while the 1960s and 1970s are usually recognised as the “golden years” of Finnish translation
schlager, the phenomenon continues to live on, although not so vibrantly anymore.

From the 1920s onwards, Finnish schlager music has developed into a commercial genre that
can be regarded highly norm-governed, from the point of view of both music and lyrics. From a
translational point of view, the norm-governed nature of this genre manifests itself, for example,
in the way foreign musical pieces have been selected to be translated (i.e. the original melody
and/or the lyrics usually need to be of certain kind so that they appeal to the Finnish audience),
and in the way foreign lyrics have eventually been translated so that they better take into
account the norms of Finnish schlager music.

In my presentation I shall examine – in the light of the above discussion – the history,
development and current state of the phenomenon by concentrating on the following aspects
from a socio-cultural point of view: (1) the wavering boundary/border between ”original” and
”translated” and (2) the blurred boundary/border between “translating” and “rewriting” or
“adaptation”. I shall also briefly discuss a prospective research project related to the
phenomenon.
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Jukka Tiusanen
University of Vaasa

Boundaries of nation and genre in the eighteenth-century English novel

My presentation seeks to complicate two types of boundary boundaries between genres in the
early English-language novel and the national boundaries between the English and Spanish
literary world by showing their competition for relevance in the formulation of the boundaries of
the allegedly most national of genres, the English novel.  The Channel and the Atlantic would
appear to provide a national boundary of formidable effectiveness between England on the
other hand and Spain and France on the other. Yet the conceptual boundary was weak in the
first three quarters of the eighteenth-century, when literary influences passed the borders easily
and reasonably quickly, producing writers of all-European fame such as Alexander Pope and
Lawrence Sterne among others.  By and large the critical and historical accounts as well as the
writers of the age celebrate their “Cervantick” roots and are proud to refer to Marivaux or
Rochefoucauld as predecessors. I argue that the national boundaries only becomes important
in retrospect and that the originally amorphous and crossable boundaries between types of
prose fiction also become consolidated late in the century while terms like romance, tale and
novel shifting from almost free variation into more definite and fixed meaning.  The question of
seriousness also becomes a generic boundary-divider in the riotous world of competing genre-
definitions of the early eighteenth century, only tenuously policed by ideologies of neo-
classicism. I resolutely explore the prose fictions written in the period before the consolidation of
the novel-genre under the editorship of Sir Walter Scott and the exemplary leadership of Jane
Austen.


