suun
sananvuoro
irittäjän 106. vuosikerta alkaa teemanumerolla, jonka kaikki artikkelit liittyvät
lapsiin ja kielenomaksumisen alkutaipaleeseen. Katri Lehtovaara luo kiintoisan näkökulman lapsen ja aikuisen väliseen vuorovaikutukseen tarkastelemalla lapsen esittämiä miksi-kysymyksiä ja peilaamalla niitä aikuisen vastauksiin. Helka Riionheimo puolestaan tutkii taivutuksen omaksumista. Erityisen mielenkiinnon kohteena on
tutkittavan lapsen käyttämä vA-suffiksi, jonkinlainen yleissuffiksi, jota lapsi käyttää sekä
nominin- että verbintaivutuksessa. Osmo Ikola ja Eveliina Korpela valottavat artikkeleissaan lasten leikin maailmaa: Ikola tutkii erään lastenlorun alkuperää, Korpela taas lasten
lääkärileikkien vuorovaikutuskäytänteitä. Hän vertaa niitä aikuispotilaiden ja lääkäreiden
välisen vuorovaikutuksen tutkimuksesta saatuihin tuloksiin. Kielenomaksumisen teemaan
liittyvät myös Riionheimon Havaintoja-osastossa julkaistava kirjoitus nominintaivutuksen omaksumisesta ja Klaus Laalon puheenvuoro kielenomaksumisen tutkimuksen menetelmistä sekä Laalon kirja-arvio lapsen kielenomaksumista käsittelevästä teoksesta. Teemanumero antaa rikkaan kuvan tällä hetkellä Suomessa tehtävästä lapsenkielen tutkimuksesta ja vakuuttaa, että vaikka lapsenkielen tutkimus ei edustakaan mitään valtavirtaa
Suomessa, se on vireää ja monipuolista.
Aloitimme Virittäjän päätoimittajina vuoden alussa. Vastuuta olemme jakaneet ainakin tämän vuoden osalta niin, että Marja-Liisa Helasvuo on päävastuussa kahdesta ensimmäisestä numerosta ja Susanna Shore kahdesta jälkimmäisestä. Olemme kiitollisia
edeltäjällemme Lea Laitiselle siitä, että hän on jättänyt jälkeensä laadukkaan ja hyvin
toimitetun lehden. Pyrimme tekemään parhaamme, jotta laatu säilyisi yhtä korkeana. Tässä
meillä ovat tukena kokeneet toimittajat ja vastuuntuntoinen toimitusneuvosto. Olemme
saaneet toimitukseen uuden jäsenen Sirkku Latomaan, jonka vastuualueena on suomi
toisena ja vieraana kielenä. Tervetuloa mukaan!
Edellinen yhteinen suuvuoromme julkaistiin Virittäjän Keskustelua-palstalla vuonna
1991. Siinä pohdimme suomalaisen kielentutkimuksen kansainvälistä panosta. Väitimme silloin ja voimme edelleenkin väittää, että suomalainen kielitiede on monipuolista ja
kansainvälisesti näkyvää. Suomalaiset esiintyvät kansainvälisissä kongresseissa, ja yhä
enenevässä määrin suomalaisten tekemiä tutkimuksia julkaistaan kansainvälisissä julkaisuissa. Kymmenen vuoden takaisessa kirjoituksessamme korostamme myös sitä, että
»suomalaisella tutkimuksella on suomenkielinenkin lukijakuntansa». Virittäjä toimii kanavana, jonka kautta suomalainen tutkimus voi tavoittaa suomenkielisen lukijakuntansa,
mutta samalla se toimii myös muihin suuntiin: Virittäjässä julkaistaan ulkomaisten suomen kielen tutkijoiden kirjoituksia ja ulkomaiset suomen kielen tutkijat seuraavat suomalaista tutkimusta lukemalla Virittäjää. Onpa Virittäjää kutsuttu yhdeksi maailman parhaimmista kielitieteellisistä aikakauskirjoista (»one the the best language journals in the
world», Raimo Anttila ja Pirjo Nummenaho (toim.), Eeva Elina Uotila: Selected loans
into Finnish and Baltic-Finnish s. 14). Lehden tekevät toimitus, kirjoittajat ja lukijat yhdessä: olkaamme siis edelleenkin tämän arvion arvoisia.
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