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elsingin yliopiston yleisen kieli-
tieteen laitos isännöi kahdennetta-

kymmenettä pohjoismaista kielitieteen kon-
ferenssia (Scandinavian Conference of Lin-
guistics) 7.–9. tammikuuta. Helsinkiin ko-
koontui lähes 200 lingvistiä noin 20 maas-
ta. Konferenssi oli järjestyslukunsa lisäksi
merkittävä myös siksi, että ensimmäisestä
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sista (1 641,60 euroa) ja sijoitusten tuotoista
(738,38 euroa). Suomen Akatemia myönsi
julkaisuavustusta 16 000 euroa, mutta osa
siitä oli maksettava takaisin, joten avun
lopulliseksi määräksi muodostui 15 351,85
euroa. Yhteensä Virittäjän tulot olivat
42 749,64 euroa. Kuluja kertyi 50 299,75
euroa. Suurimmat kulut aiheutuivat paina-
tuksesta (19 151,28 euroa), postituksesta
(6 648,11 euroa), palkoista, palkkioista ja
korvauksista (sosiaalikuluineen 20 106,07
euroa) sekä apurahoista (1 700 euroa). Toi-
misto- ja muita kuluja kertyi 2 694,29 eu-
roa.

Virittäjän tulos vuodelta 2003 on siis
7 550,11 euroa alijäämäinen. Tämä johtuu
pääasiassa painatus- ja postituskulujen jak-
sotusvirheestä. Vuoden 2003 aikana on
maksettu viiden Virittäjän numeron paina-
tus ja postitus, koska vuoden 2002 tilinpää-
töksessä ei otettu huomioon vuoden 2002
viimeisen numeron kuluja. Vuoden 2002
tilinpäätös olikin siksi Virittäjän osalta
7 578,62 euroa ylijäämäinen. Koska Virit-
täjän vuoden 2002 ylijäämä on samansuu-
ruinen kuin vuoden 2003 alijäämä, vuosien
2002 ja 2003 tulokset tasaavat toisensa.

Osaltaan yli- ja alijäämän muodostumiseen
vaikuttaa Suomen tiedekustantajien liiton
vuonna 2002 myöntämä 1 500 euron apu-
raha, joka on tuottona vuoden 2002 tilinpää-
töksessä. Apuraha on kuitenkin käytetty
suurimmalta osin vasta seuraavana vuonna
ja näkyy vuoden 2003 kuluissa, koska va-
rauksia ei ollut tehty.

Seuran omat kulut olivat 3 115,52 euroa
ja tuotot 2 587,00 euroa, joten seuran tulos
vuodelta 2003 on 528,52 euroa alijäämäi-
nen. Seuran kulut ovat aiheutuneet etupääs-
sä jäsenpostituksista, jäsenkokousten järjes-
tämisestä ja kirjanpidosta. Tuottoja on ker-
tynyt lähinnä jäsenmaksuista (2 500 euroa).

Kotikielen Seuran ja Virittäjän vuoden
2003 yhteinen tilinpäätös osoittaa tuottoja
45 336,64 euroa ja kuluja 53 415,27 euroa,
joten alijäämäksi tulee 8 078,63 euroa,
mutta lopullinen alijäämä on europyöristys-
ten takia 0,08 euroa pienempi eli 8 078,55
euroa. 

Helsingissä 14. maaliskuuta 2004

TONI SUUTARI
Kotikielen Seuran sihteeri

virittäjä 2/2004

pohjoismaisesta lingvistikokouksesta Ruot-
sin Kungälvissä tuli tänä vuonna kuluneeksi
kolmekymmentä vuotta. Tuolloin paikalla
oli 70 osanottajaa neljästä maasta kuunte-
lemassa 25:tä esitelmää (Andersson 1974:
189). Tänä vuonna Helsingissä pelkästään
sektioesitelmiä oli noin 50. Tämän lisäksi
oli vielä viisi kutsuesitelmää sekä sama
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tanut englantiin. McWhorter jäi mieleen
hyvänä esiintyjänä, jota kuulisi mielellään
toistekin.

Kungälvin ensimmäiseen pohjoismai-
seen lingvistikokoukseen osallistuneista
kielitieteilijöistä oli kourallinen paikalla nyt
Helsingissä. Yksi heistä oli Helsingin yli-
opiston filosofisen tiedekunnan viime ke-
sän promootiossa kunniatohtoriksi vihitty
Östen Dahl. Hänen kutsuesitelmänsä aihee-
na oli »The dialectics of grammar change,
or why life cycles are not always cyclic».
Aihe oli laaja, ja sitä käsiteltiin monipuoli-
sesti.

Sektioesitelmien aiheiden kirjo oli mel-
koinen. Fonologian, syntaksin ja semantii-
kan rinnalla oli niin sosiolingvistiikkaa ja
kielitypologiaa kuin historiallista kieli-
tiedettä ja leksikografiaa. Yksittäisten tut-
kijoiden lisäksi myös erilaiset tutkimusryh-
mät ja -projektit olivat esillä muutenkin
kuin postereissa. Tarjonnan runsaus merkit-
si valitettavasti joillekin esitelmille suora-
naista yleisökatoa. Kun istuin kuuntelemas-
sa erästä optimaalisuusteoreettista esitel-
mää, paikalla oli lisäkseni sektion puheen-
johtaja sekä seuraavat esitelmöitsijät. Kai-
ken huipuksi esitelmöintiä haittasi raken-
nuksen ulkopuolelta tuleva rakennustyö-
maan melu.

Sektioesitelmistä voisi nostaa esille
muutaman. Vuoden 2002 yhdeksännessä-
toista pohjoismaisessa kielitieteen konfe-
renssissa Norjan Tromssassa ELSI KAISER

esitelmöi suomen pronominien viittaussuh-
teista. Tällä kertaa hän käsitteli viron tema/
ta-pronominia lähtien liikkeelle Renate
Pajusalun tutkimustuloksista ja edeten kor-
pustutkimuksen kautta informaatioraken-
teen huomioon ottaviin tuloksiin. Kaiserin
esitys jäi mieleen selkeytensä ja hyvin muo-
toillun ojenteensa takia.

Toinen varsin kiintoisa esitelmä oli
ELISABET  ENGDAHLIN, MAIA ANDRÉASSONIN

ja KERSTI BÖRJARSIN valmistelema. He kä-

määrä työpajoja. Pohjoismainen lingvisti-
kokous on siis kasvanut kolmessakymme-
nessä vuodessa suurehkoksi kansainväli-
seksi konferenssiksi.

Konferenssin ohjelma oli järjestetty si-
ten, että samanaikaisesti pidettiin useita
sektioita ja työpajoja, joten innokkainkaan
kielitieteilijä ei ehtinyt kaikkea kuulemaan.
Sektioiden osiin oli pyritty kokoamaan jol-
lain tavoin samaan aihealueeseen liittyviä
esitelmiä. Kielitieteen kentän laajuuteen
nähden tässä oli onnistuttu yllättävän hyvin.
Toisaalta joukossa oli myös muutamia esi-
telmiä, joita oli vaikea sijoittaa mihinkään
yhteyteen luontevasti. Työpajoja järjestettiin
passiivista, syntaktisesta mikrovariaatiosta,
itämerensuomalaisista argumenteista, ko-
keellisten menetelmien tarpeellisuudesta se-
mantiikassa sekä informaatiorakenteesta,
diskurssipartikkeleista ja typologiasta.

Kutsuesitelmöitsijöiksi oli pyydetty ÖS-
TEN DAHL Tukholmasta, JOHN MCWHORTER

Berkeleystä ja GEOFFREY SAMPSON Sussexis-
ta. Ensimmäisenä ääneen pääsi Sampson,
jonka aiheena oli »The human significance
of corpus linguistics». Hän käsitteli korpus-
lingvistiikan mahdollisuuksia ja heikkouk-
sia mielenkiintoisten esimerkkien valossa.
Toisen esitelmänsä Sampson piti viimeise-
nä päivänä aiheesta »The mythical lan-
guage instinct». Siinä hän pohti erityisesti
BNC-korpuksesta (British National Cor-
pus) poimitun materiaalin valossa klassis-
ta kysymystä ihmisen kielikyvyn alku-
perästä. Muun muassa korpusaineiston pe-
rusteella Sampson pitää generativistien väi-
tettä synnynnäisestä kielikyvystä vääränä.

Myös McWhorter piti kaksi esitelmää.
Toisen otsikko oli »What happened to Eng-
lish?». McWhorter analysoi siinä englan-
nin kielen erilaisuutta muihin germaanisiin
kieliin nähden. Tarkasteltuaan kymmentä
englannin ominaisuutta hän päätyi kiintoi-
saan lopputulokseen: Englantiin saapunei-
den skandinaavien puhuma kieli on vaikut-
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sittelivät ruotsin sanajärjestystä optimaali-
suusteorian viitekehyksessä. Optimaali-
suusteoreettinen syntaksi on siis rantautu-
nut myös Pohjoismaihin. Ylipäänsä oli hie-
noa huomata, että esitelmöitsijät tuntuivat
olevan hyvin perillä kielitieteen uusista
suuntauksista.

Kahdennenkymmenennen konferenssin
juhlallisuus näkyi iltaohjelmassa. Ensim-
mäisenä iltana oli Helsingin kaupungin
vastaanotto, jonne kaikki konferenssivieraat
oli kutsuttu. Toisena iltana oli jo konferens-
si-illallisen aika. Hyvän aterian jälkeen
kahdesta kieliteknologian opiskelijasta
koostuva yhtye esitti ikimuistoisesti Choms-
kya. Tästä iskostui läsnäolleiden mieliin
konferenssia hyvin kuvaava iskulause: kaik-
ki on monitulkintaista.

Kahdeskymmenes pohjoismainen kieli-
tieteen konferenssi oli järjestelyiltään suju-
va. Esimerkiksi tekniset laitteet eivät tuot-
taneet samanlaisia ikäviä ongelmia kuin
Tromssassa vuonna 2002. Aikatauluissa
pysyttiin melko hyvin, ja yllättäviin muu-
toksiin reagoitiin tehokkaasti ja järkevästi.
Kaikesta oli aistittavissa järjestelytyö-
ryhmän huolellinen työ. 

JUHA HURME
Sähköposti: juha.hurme@helsinki.fi
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