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Rakas lukija. Aion kertoa sinulle salaisuuden. Sellaisen,
jota ei oletettavan yleisen ilmapiirin vallitessa ole hyvä sanoa
ääneen. Sellaisen, jota ei missään nimessä ainakaan ole
säädyllistä tai suotavaa laittaa esille ainejärjestön lehdykän
pääkirjoitukseen kanssaopiskelijoiden, opettajien ja — luoja
paratkoon — haavoittuvien, hauraiden ja vaikutusalttiiden
fuksien luettavaksi. Salaisuuden, jonka kaltaisten oletetut
seuraamukset ovat saaneet hyvinvointi- / sivistysvaltiomme
myymään etuliitteitteensä talouskasvun nimeen vannoen.
Tässä se tulee:

Kieliteknologia ja yleinen kielitiede eivät nimittäin
oikeastaan kiinnosta minua.

Tarkoitan aitoa kiinnostusta; sitä, että aihepiirin
lähestymistavan, ongelmien ja ehkä tulostenkin muodostama
kokonaisuus olisi niin innoittava, että se itsessään toimisi
energianlähteenä. Sysääjänä, jonka voisi kuvitella olevan
humanistisen tiedekunnan pystyssä pitävä voima. Täältä kun ei
”valmistuta ammattiin”:  paljon Arvostettu ja Tavoiteltu
Menestys ei meillä aja kyseisen voiman virkaa samassa
mittakaavassa kuin useissa muissa tiedekunnissa ja
yliopistoissa.

Valitettavasti en edes ole lainkaan yksin
tuntemuksineni. Laitoksen uusista opiskelijoista — tuutorin
syvällä rintaäänellä nyt — vain murto-osa ilmentää todellista
intoa uuteen pääaineeseensa. Loput pikemminkin sitä
humaanille tiedekunnallemme niin luonteenomaista
hämmennystä ja, noh, humanismia. Pääaineensa pitävät vain
sitkeimmät / innokkaimmat, valmistuneistakin hurja osuus on
muualta loikanneita.

Oikeastaan tämä on täysin ymmärrettävää,
hyväksyttävää ja suotavaa, eikä mitään ongelmaa edes ole.
Paitsi tietenkin sellaisen ahdasmielisen, itse puitteet
määrittelevän pikkutekijän mielestä kuin Suomen hallitus,
joka kannattajineen määrittelee sivistyksen tulosvastuulliseksi
ja kuvittelee voivansa höyryä lisäämällä tehokkaammin
prässätä Chomskysta mallia ottavista yliopistohaahuilijoista
mikroaaltouunimaistereita. Ehkäpä jos arvon ministerit
jatkavat mantransa toistamista riittämiin, siitä tulee totta. Tällä
välin humanismin, sellaisena kuin sen tiedämme, ikä jää
viiteen vuoteen. Vaan saattaisikohan jotain oikeaa ja
todellistakin ehkä mahdollisesti voida olla tehtävissä?

Yliopistojen tuote on tieto ja se paketoidaan
opetukseen. Paketti on saatava syötettyä pahaa-
aavistamattomalle opiskelijalle; vieläpä siten, että tämä tykkää
nielemästään ja — ennen kaikkea — hinkuu lisää.
Avainsanana on motivaatio, ei paine. Tehtävänä on pumpata
puuttuva into opiskelijoihin. Tähän ehdotan opetukseen
panostamista.

Tuskin olen yksin kokemuksineni: on opettajia, joiden
luennoille aikataulussani on aina tilaa. Tämä ei johdu
ainoastaan viihdyttävästä elementistä, vaan harvinaisen usein
luennoitsijan kokonaisvaltaisesta kyvystä esittää kurssin
sisältö mielenkiintoisella ja persoonallisella tavalla. Herättää
se eloon. Toisaalta taas on opettajia, joiden luennot ja jopa
kokonaiset kurssit olen niiden köyhyyden johdosta päättänyt
yksinkertaisesti jättää väliin. Tällaisia tapauksia poikkeuksetta
vaivaa elävyyden puute.

Opetuksen laadun vaikutus motivaatioon ja oppimiseen
on häkellyttävä. Opintoni painottuvat aivan selkeästi
innostavamman opetuksen suuntaan. Ja vaikkei minussa
lingvistin liekki palakaan, jatkan silti kieliteknologian opintoja
mielihyvin siltä osin kun se on innostavaa ja hauskaa.

Tätä opetuksen elävyyttä tulisi yleisen kielitieteen
laitoksenkin tavoitella, ja kuolluutta vastaavasti ehkäistä,
mikäli se mielii pitää välillä turhankin humanistisista
huliviliopiskelijoistaan kiinni. Siihen asti ainakin itse aion olla
enemmälti kiinnostunut vaikkapa Luxin kanssa
peuhaamisesta, vaikka eipä taida kovin moni muu
kiinnostustani jakaa.
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"Periaatteisiini kuuluu rehellisyys äänestäjiä kohtaan
myös vaalien alla." — Ben Zyskowicz

"On syytä muistaa, että [USA:n Irakia koskevaa]
sotapäätöstä puolsivat myös kansainvälispoliittiset ja
humanitaariset näkökohdat." — Lähi-itätutkija Bobi Pirseyedi
päättää Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksensa Irakin
sodan oikeutuksista

"Hyvät opiskelijat. Hallitus on väärässä. Te olette
oikeassa." — Irina Krohn opintouudistusmielenosoituksessa
18.3.

"Jos nuori ei tuossa [opintouudistusehdotuksen
rajaamassa] ajassa pysty tutkintoaan suorittamaan, hän on
väärällä alalla tai kyvytön. Työelämän tarpeisiin hänestä ei
taida olla. Oikeassa työssä näet vaaditaan uurastusta,
ponnistelua ja oikeaa asennetta." — Etelä-Suomen Sanomat

"Mä oon aina ollu sitä mieltä, et pakko on se paras
keino." — Janina Andersson Huomenta Suomessa

"Opintouudistus on laksatiivi ummetukseen, jonka
syynä on ruokavalio." — Johanna Meltaus ja Perttu
Hämäläinen puoltavat yliopistojen sisäänoton rajaamista
Helsingin Sanomissa

"Lukio on niitä varten, jotka ovat riittävän
motivoituneita akateemiseen uraan." — Magnus Buchert
puolustaa ammattikouluja Helsingin Sanomissa

"Sivistys itsessään on onnea, se tekee ihmisen
kykeneväksi syvemmältä käsittämään olemisen tarkoitusta ja
viettämään runsaampaa henkistä elämää." — Opetusministeri
Tuula Haatainen lainaa puheessaan Bernhard Godenhjelmiä

"Sailasen logiikalla työttömyysavustuksetkin voisi
muuttaa lainapohjaiseksi. Lainaksi muutettu työttömyystuki
motivoisi hakemaan tosissaan töitä. Siitä hyötyisivät sekä
yksilö että yhteiskunta. Myös ansiotyön hankinta on
investointi, jota on voitava rahoittaa lainalla." —
Päätoimittaja Jan Erola Ylioppilaslehdessä 4/99

 "Minua kohdeltiin Sambiassa hyvin kunnioittavasti,
sillä siellä 47-vuotias oli jo kunnioitettavaan ikään ehtinyt
vanhus." — Vapaaehtoistyössä ollut Leena Ijäs

"Voi ei, kannatus putoaa ja vallankumous tulee.
Hyökätäänpä naapuriin ja ryöstetään niiltä joku maakunta.
Mikähän olisi hyvä?" — Olavi Koistinen luonnehtii 1800-
luvun valtaapitäviä ääliöiksi T-lehdessä

"Not that many people are getting by on a single serving
of kelp and rice. Or on eight meals of steak and milkshakes.
Most people lie somewhere in between." — Robert Niles
esittelee normaalijakaumaa luonnollisessa ympäristössä

 "Valtioneuvoston aikomus rajoittaa opintoaikoja ei ole
rakentava ratkaisu opintojen nopeuttamiseksi vaan rangaistus,
joka osuu erityisesti heikoimmassa asemassa oleviin
opiskelijoihin. [...] Sivistyksen puolustajia ei ole kuunneltu,
vaan tehokkuus ja tulosvastuu halutaan ulottaa myös sinne,
minne ne eivät kuulu. Tulevaisuuden Suomessa ei saada
nauttia korkeakoulutuksen makeista hedelmistä, kun
opintoputkesta suolletaan ulos loppuunpalaneita maistereita
sellaista tahtia, että tuoreet ja luovat ideat eivät saa
kasvuaikaa." — HYY:n tiedote 6.5.

 "Rahaa riittää ruokaan, koska molemmat opiskelijat
käyvät talvella opintojen ohessa töissä." — Hesari kertoo
opiskelijaelämästä

 "Kaunotar ja kulkuri Uudellamaalla" — Riitta
Väisänen ja Paavo Väyrynen mainostavat yhteistä
vaalikierrostaan

 "Maapallolla ei ole yhtään tärkeätä ongelmaa, jonka
syynä ei välillisesti tai välittömästi olisi väestön
räjähdysmäinen liikakasvu." — Suomen kansan sinivalkoiset -
puolueen yleisohjelma

 "Hallituksen silmiinpistävä tyyneys suomalaisten
työpaikkojen psyykkisen pahoinvoinnin edessä on tuskin
mahdollista ilman vahvaa mielialalääkitystä." — Vihreiden
Jyrki Kasvi
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J.R.R. Tolkien kirjoitti tunnetun Sormusten Herra -
fantasiakirjasarjansa kehittämiensä kuvitteellisten kielten
pohjalta. Ja mitä olisivat kuvitteelliset kielet ilman omaa,
kuvitteellista kirjoitusjärjestelmäänsä? Keskimaan laulujen,
runojen ja seikkailujen merkintään oli satunnaisen matkailijan
tarjolla peräti kaksi eri kirjoitusjärjestelmää. Riimuja (certar
eli cirth) käytettiin esimerkiksi kiveen raapustamiseen tai
kaivertamiseen. Kirjoitettaessa siveltimellä käytettiin tähän
kehitettyä aakkostoa: tengwar (aakkoset).

Vanhempi tengwar-järjestelmä, Rumilin tengwar (josta

myös käytetään nimitystä sarati), kehitettiin ennen kuin
länsihaltijat lähtivät maanpakoon, eikä tätä aakkostoa koskaan
käytetty Keskimaassa. Uudempi aakkosto, Fëanorin tengwar,
on joiltain osin samanlainen kuin Rumilin tengwar. Fëanorin
tengwar tuli länsihaltijoiden mukana Keskimaahan, ja levisi
siellä muidenkin kansojen pariin.

Tengwarin perustana on 24 peruskirjainta eli tengwaa
(kirjain = tengwa; tengwar) jotka on ryhmitelty neljään sarjaan
(témar ) ja kuuteen asteeseen (tyeller). Peruskirjaimet
muodostuvat kahdesta osasta: kannasta (telco) joka kertoo
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kuinka ilma virtaa äännettä lausuttaessa, ja  kaaresta (lúva)
joka kertoo millainen äänne on kyseessä. Näillä kirjaimilla
ilmaistaan kulloinkin kirjoitettavan kielen konsonanttiäänteet.

Myöhemmin huomattiin, että peruskirjaimisto ei
riittänyt kaikkien kielten äänteiden kuvaamiseen. Tästä syystä
ajan mittaan kehitettiin tengwariin 12 lisämerkkiä. Se, miten
nämä merkit sijoittuvat perusmerkistöön nähden, vaihtelee.
Joissakin lähteissä lisämerkeillä muodostetaan uudet asteet 7,
8 ja 9 — toisissa nämä merkit puolestaan muodostavat uudet
sarjat 5 ja 6.

Jokaisella tengwalla sekä perus- että lisäsarjassa on oma
nimensä. Nimen  tunteminen helpottaa huomattavasti
harrastustaan aloittelevaa Tolkien-kielitieteilijää.

Tengwojen päälle (joskus myös alle tai sisälle) voidaan

kirjoittaa diakriittejä (tehta; tehtar). Näillä diakriiteillä
ilmaistaan (kirjoitustavasta riippuen) joko konsonanttia
edeltävä tai konsonanttia seuraava vokaaliäänne sekä pitkät
äänteet.

Tengwar-järjestelmää käytettiin quenyan lisäksi myös
sindarin kirjoittamiseen. Tolkien itse kirjoitti sillä myös
englantia. Sen kuuluisan sormuksenkin teksti on kirjoitettu
tengwarilla — mutta sanat ovat Sauronin Mustaa Kieltä.
Tengwarin kirjoittaminen näillä neljällä eri kielellä ei suinkaan
ole samanlaista.

Jokaista kieltä varten on olemassa ainakin yksi tengwar-
kirjoitustapa eli tengwar-moodi. Moodissa jokaiselle kielessä
esiintyvälle konsonanttiäänteelle määritellään oma tengwa.
Jos kyseessä on ns. täysi moodi, määrittelee se myös
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Lisää tengwarista:

Ardalambion (Ardan kielistä): http://www.uib.no/People/hnohf/
— Helge Fausgangerin sivusto on aina Tolkien-kielitieteilijän
ensimmäinen pysäkki.

Tolkien Script Publishing: http://www.geocities.com/
tengwar2001/index.html — Paljon dokumentteja eri moodeista
sekä harjoitusmateriaalia kirjoitustaidon harjaannuttamiseen.

Amanye Tenceli (Amanin kirjoitusjärjestelmät): http://
hem.passagen.se/mansb/at/ — Tietoa tengwarista ja saratista.
Kirjoitustyökaluja ja fontteja Windowsille.

Dan Smith’s tengwar fonts: http://www.acondia.com/
font_tengwar/ — Lisää tengwar-fontteja ja työkaluja.

Tengwar fonts for TeX: http://www.geocities.com/TimesSquare/
4948/tengwar/font_tex.htm — Linkkejä meille unix-
orientoituneemmille.

Mellonath Daeronin julkaisut: http://www.forodrim.org/daeron/
publications.html — Kaikenlaista tietoa tengwarista ja muusta
tolkien-kieliin liittyvästä. Täältä löytyy myös tengwar-moodi
ruotsinkielelle.

vokaaliäänteille omat tengwat.
Muuten vokaalit merkitään tehtoina
konsonantti-tengwojen tai (jos sanassa
ei ole sopivassa kohdassa
konsonanttia) erityisen kantajamerkin
päälle. Moodista riippuu,
kirjoitetaanko vokaalin tehta sitä
edeltävän vai sitä seuraavan
konsonantin tengwan päälle.

Moodeja on olemassa monta —
pelkästään Tolkienin ja hänen
poikansa teksteistä on löydetty kuusi
eri moodia. Tolkienin käyttämistä
moodeista oppii parhaiten Chris McCayn teoksesta
“Tengwar Textbook” (4th edition). Sen voi noutaa
itselleen PDF-tiedostona Tolkien Script Publishingin
sivuilta.

Keksikö Tolkien tengwar-järjestelmänsä täysin
omasta päästään? Ei välttämättä. Tolkien-kielitieteen
perusteoksiin kuuluvasta kirjasta “An Introduction to
Elvish” löytyvässä esseessä merkistöä verrataan
järjestelmään, jonka kehitti 1600-luvun loppupuolella
Lontoossa asustanut hollantilainen kauppias nimeltä
Francis Lodwick. Lodwickin “universalphabetin” oli
tarkoitus tarjota yhteinen kirjakieli kaikille maailman
kansoille — joidenkin arvioiden mukaan tämän
merkistön pikakirjoitusvariantti on ensimmäinen
flaaminkielelle kehitetty pikakirjoitusmerkistö.
Lodwickin kirjaimet muistuttavat olemukseltaan
jonkin verran Tolkienin tengwoja, ja myös ne on
samankaltaisesti jaoteltu riveihin (asteet) ja
sarakkeisiin (sarjat).

Vastauksen kysymykseen Lodwickin
merkistöstä tiennee enää Tolkienin perikunta — jos
sekään.
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1 Johdanto

Jokainen meistä on varmasti törmännyt joskus
hämmentävään ongelmaan: pitää kirjoittaa lappu, muistio,
tiedote, pöytäkirja, muistiinpanoja, artikkeli, tai jotain muuta
tietokoneella. Suurin osa ihmisistä kummempia ajattelematta
avaa tekstinkäsittelyohjelman (Millä muulla niitä sitten voi
kirjoittaa?) tai jotkut PIM:n (personal information manager, eli
siis henkilökohtainen tiedonhallintaohjelma). Tämä on ihan
hyvä lähestymistapa, mutta jokainen, joka on joskus yrittänyt
siirtää kaikki vanhat dokumenttinsa uuteen ympäristöön
(uudelle koneelle, uuteen käyttöjärjestelmään tai edes vain
uudelle versiolle tekstinkäsittelyohjelmaa), tietää, mikä tuska
tästä voi seurata. Tässä artikkelissa on tarkoitus kartoittaa
vaihtoehtoja periaatteessa yksinkertaisen ongelman
ratkaisuun: millä ja mihin tiedostomuotoon kirjoitan
satunnaiset lappuseni?

2 Lähtökohta: WYSIWYG-dokumentit

WYSIWYG1 on yhteinen nimitys sille paradigmalle,
jossa esitetään dokumentti näytöllä samassa muodossa, kuin
miltä se oletettavasti näyttää lopputuloksessa. Lopputuloksena
voidaan pitää paperitulostetta, www-sivua, tai sitä, mitä
kaverin koneessa pomppaa näytölle, kun hän avaa
dokumentin.

1 What You See Is What You Get

WYSIWYG-ohjelmiksi kutsutaan ohjelmia, joissa
dokumentteja työstetään tällä tavoin. Joihinkin ongelmiin
WYSIWYG-ohjelmat ovat lähes ainoa järkevä ratkaisu: näitä
ovat esimerkiksi lentolehtisten tai mainosten suunnittelu, jossa
on paljon graafista sisältöä ja visuaalisten elementtien asettelu
on tarkkaa. Mutta tähän WYSIWYG-ohjelmien hyvä käyttö
suunnilleen jääkin.

WYSIWYG-dokumenttien on todettu vääristävän
ihmisten ajattelua tavattoman monella tavalla:

1. ne käyttävät tyypillisesti tiedostomuotoja, jotka
vaihtelevat vähän väliä (tyypillisesti aina, kun päivittää
tekstinkäsittelyohjelman, se käyttää jo uutta tiedostomuotoa),
aiheuttavat mystisiä yhteensopimattomuusongelmia ja
pakottavat organisaatiot valitsemaan yhden WYSIWYG-
työkalun monien joukosta, jottei organisaation sisäisessä
viestinnässä jouduttaisi koko ajan tappelemaan muunnosten
(konversioiden) kanssa;

2. ne luovat ihmisille illuusion siitä, että WYSIWYG-
dokumentti voi sisältää tarpeeksi tietoa näytettäväksi missä
tahansa ympäristössä. Tämä tuottaa ongelmia esimerkiksi
www-sivujen tuottotyökalujen kanssa, kun sivujen tuottajat
eivät käsitä, että lukijoilla voi olla eri selain, erikokoinen
näyttö, erilaiset väriasetukset, erilainen kirjasinvalikoima, tai
voidaanpa sivuja lukea jollain täysin epävisuaalisellakin, esim.
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puhesynteesiselaimella;
3. ne pakottavat ihmiset tekemään vähän väliä

muotoiluja (lihavointeja, kursivointeja, kirjasinkoon
muutoksia) tekstiin, jos sille haluaa jotain rakennetta. Tämä
häiritsee ihmisten keskittymistä tekstin sisältöön, varsinaiseen
asiaan. Lisäksi tämä estää tuottamasta dokumentista
muotoilultaan erilaisia versioita, koska dokumentissa ei ole
riittävästi tietoa esimerkiksi sen koneelliseen arvaamiseen,
mikä on otsikko, jos otsikkojen ulkonäköä päättää joskus
muuttaa;

4. ne houkuttelevat ihmisiä pelleilemään dokumentin
ulkonäöllä: tekemään dokumentteja, jotka luovasti poikkeavat
perinteistä tekstin asettelun, muotoilun ja järjestelyn suhteen.

Näistä kaikista syistä pitäisi olla ilmeistä, ettei mitään
satunnaisia tekstejä tai muistioita pidä koskaan kirjoittaa
WYSIWYG-työkaluilla. Tämä on tärkeää sekä oman että
lähimmäistenne mielenterveyden ja -selkeyden takia.

3 Raakateksti

Yleensä ensimmäinen reaktio kaikkeen tähän on mennä
suoraan raakatekstin käyttöön tai keskitason semanttisiin
merkintäkieliin2. Varsinkin laitoksella, missä on vahvat emacs-
perinteet, on paljon ihmisiä, jotka ymmärtävät raakatekstin
olemuksen ja kauneuden - mutta löytyy niitäkin, jotka
käyttävät mieluummin Windowsin Notepadia kuin Wordia.

2 Näistä puhutaan seuraavassa osiossa enemmän.

Raakateksti, niille, jotka eivät sitä tunne, on
tiedostomuoto, jossa jokainen dokumentti on jono merkkejä.
Muotoiluja on sen verran, että tietty merkki tarkoittaa
rivinvaihtoa (siis uuden rivin aloitusta) tekstissä ja lisäksi on
toinen merkki, jolla voi merkitä sarkainvaihtoja (tämä tab-
merkki toimii yleensä kuten kirjoituskoneiden tab, eli
kohdentaa tekstin jatkumaan seuraavasta 8:lla jaollisesta
merkkisarakkeesta). Paljon muuta ei sitten olekaan. Ei
lihavointeja, ei kappalevaihtoja (muuta kuin kaksi peräkkäistä
rivinvaihtoa), ei kirjasimen vaihdoksia, ei alaviitteitä eikä
mitään muutakaan. Raakateksti on tiedostomuotona pysynyt
jotakuinkin muuttumattomana 70-luvulta lähtien.

Raakateksti on itse asiassa erittäin hyvä muoto
kaikenlaiselle kirjoitukselle. Esimerkiksi sähköpostin pitkä
perinne raakatekstimuotoisena3 osoittaa, että mitä
raakatekstillä ei voi tehdä, sitä ei tarvita. Vuosien aikana on
kehittynyt tavaton määrä käytäntöjä, miten erilaisia asioita voi
ilmaista raakatekstissä: korostus *tähdillä* sanan ympärillä,
listat ranskalaisilla viivoilla, ja niin edelleen.

3 ennen kuin HTML-muotoista sähköpostia alkoi tunkea joka
paikasta.

Joitain ongelmia raakatekstissä kuitenkin on. Mitä, jos
haluan tulostaa dokumenttini, ja haluan sinne korostuksia?
Mitä, jos muistiinpanoistani kasvaa artikkeli: eikö olisi
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kannattanut kirjoittaa se julkaisukelpoiseen muotoon alusta
lähtien? Mitä, jos haluaisin raakatekstistäni www-sivun?
Näihin ongelmiin yksi vastaus on seuraavassa osiossa.

4 Keskitason semanttiset merkintäkielet

Keskitason semanttisilla merkintäkielillä tarkoitetaan
tiedostomuotoja, johon on jollain standardilla tavalla merkitty
eri tekstiosioiden typografinen merkitys: esimerkiksi tässä on
kappale, tuossa on lista, tämä on otsikko, tuo on huomautus.
Yleensä nämä merkinnät tekstiosioiden merkityksistä ovat
tekstin joukossa, mistä tuleekin nimitys merkintäkieli (markup
language). Esimerkkejä keskitason semanttisista
merkintäkielistä ovat HTML, XHTML, LaTeX, ms-makrot,
DocBook jne. Myös jotkin WYSIWYG-ohjelmat4 antavat
mahdollisuuden keskitason semanttisiin
muotoiluihin; toinen asia on, älyävätkö
käyttäjät käyttää näitä mahdollisuuksia.

4 esimerkiksi MS Word ja Openoffice.org

Esimerkiksi HTML on itse asiassa aika
hyvä muoto kirjoittaa dokumenttinsa suoraan.
HTML:n tuottoon ei saa käyttää WYSIWYG-
työkaluja, koska silloin ei voi tietää, mitä
varsinaiseen tiedostoon merkitään tai vastaako
se ollenkaan tekstin todellista rakennetta.
LaTeX on erinomainen merkintäkieli, jos
aikoo tehdä vakavasti otettavia tieteellisiä
julkaisuja. Molemmissa on itse asiassa aika
matala oppimiskynnys (varsinkin, jos on
tottunut käsittelemään raakatekstiä), ja molempia on melko
miellyttävää lukea sellaisinaan (siis raakatekstinä).

Ongelmiakin on. Vaikka oppimiskynnys on matalahko,
se on kuitenkin olemassa, eikä kaikilla ole aikaa vaivata
päätään tällaisella. Lisäksi merkinnöissä voi tehdä virheitä,
jolloin dokumentti saattaa näyttää väärältä prosessoidessa tai
dokumentin prosessointijärjestelmä (esim. latex-komento)
kieltäytyy kokonaan dokumentin käsittelemisestä ja jättää
käyttäjän metsästämään paikkaa, jossa virhe piilee. HTML on
myös sikäli ongelmallinen merkintäkieli, että sen
laajentaminen omilla merkinnöillä (jos joskus sattuisi moisia
tarvitsemaan) ei ole mahdollista, sillä HTML on laaja ja
hitaasti kehittyvä standardi. Lisäksi näiden tiedostomuotojen
muuntaminen toisikseen tai paperille tulostetuiksi
dokumenteiksi (ylipäänsä mihinkään, mikä ei ole niiden
primäärinen media) jättää joskus toivomisen varaa
lopputuloksen tyylikkyydessä ja huolitelluudessa.

5 Korkean tason semanttiset
merkintäkielet

On ehkä myös syytä sanoa sananen korkean tason
semanttisista merkintäkielistä. Nämä ovat kieliä, joissa on
merkitty, mitä dokumentissa oleva teksti oikeasti tarkoittaa tai

on. Esimerkiksi, sen sijaan että merkinnöissä sanottaisiin, että
tässä on lista ja listassa on tällaiset kohdat, sanotaankin, että
tässä on osanottajalista ja listassa on tällaisia nimiä ja tällaisia
yhteisöjä. Esimerkkejä korkean tason semanttisista
merkintäkielistä ovat erilaiset XML- ja SGML-sovellukset,
erilaiset verkkoprotokollat, jne. Myös tietokantojen voi katsoa
sisältävän korkean tason semanttista metatietoa5, vaikkeivät ne
merkintäkieliä olekaan.

5 tarkoittaa tietoa tiedosta: siis tietoa siitä, mitä jokin toinen
tieto on.

Nämä kielet ovat usein kohdealueen mukaan
erikoistuneita, eli suunnilleen jokaiselle tilanteelle elämässä
(tai maailmassa) pitää olla oma merkintäkielensä, jolla
voidaan merkitä tietoja kyseisestä todellisuuden alueesta.

Dokumentit sisältävät yleensä riittävästi
tietoa vaikka mihin muunnoksiin ja niistä
pystyy tuottamaan kaikenlaisia yhteenvetoja
ja muuta, mutta tällainen prosessointi
edellyttää ohjelmointityötä ja jo pelkkä
merkintäkielen määrittely muistuttaa
deklaratiivista ohjelmointia. Suurimpaan
osaan normaalielämän tarpeista nämä kielet
ovat aivan ylimitoitettuja, ja niiden
käyttämisen oppimiskynnys on varsin
korkea.

6 Strukturoitu teksti, vihdoin
ja viimein

Strukturoitu teksti on yritys liittää raakatekstin pitkä
perinne keskitason semanttisten merkintäkielten hyviin
puoliin. Raakatekstin suurimpia rasitteitahan on huono
muunnettavuus muihin muotoihin: tiedostomuotoihin tai
vaikkapa tyylikkääksi tulosteeksi. Strukturoitu teksti, lyhyesti
sanottuna, on raakatekstiä, jossa noudatetaan tiukasti tiettyjä
käytäntöjä erilaisten keskitason semanttisten muotoilujen
merkitsemisessä. Enimmäkseen nämä merkintätavat tulevat
raakatekstin perinteistä; kuitenkin siellä, missä perinteiset
muotoilut ovat monitulkintaisia, edellytetään selkeää
merkintää siitä, tarkoitetaanko muotoilulla sitä vai tätä.

Esimerkkejä muotoiluista, jotka noudattavat täsmälleen
sähköpostiperinteitä, ovat *tähdillä* tehdyt korostukset,
kahdella rivinvaihdolla merkityt kappalevaihdot, listat
ranskalaisilla viivoilla ja niin edelleen. Esimerkkejä
rakenteista, joita on täytynyt yksiselitteistää, ovat:

otsikot
vanhastaan merkitty panemalla otsikko omalle rivilleen,

jota edeltää ja seuraa tyhjä rivi. Seuraava rivi on saattanut
sisältää viivoja ikään kuin alleviivaukseksi otsikolle.
Strukturoidussa tekstissä otsikko merkitään aloittamalla rivi
huutomerkillä.
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termi-määrittelylistat (kuten tämä tässä)
vanhastaan merkitty sisentämällä määrittelyt. Ei sisällä

riittävästi tietoa termin varmaan tunnistamiseen:
strukturoidussa tekstissä termi pitää panna omalle linjalleen ja
lopettaa linja kahteen kaksoispisteeseen (::).

pakotetut rivinvaihdot
vanhastaan merkitty lisäämällä rivinvaihto. Ei

erotettavissa automaattisesti tuotetusta rivinvaihdosta (esim.
sähköpostissa rivin vakiopituus on enintään 72 merkkiä, minkä
jälkeen viimeistään pitäisi tulla rivinvaihto); strukturoidussa
tekstissä merkittävä rivin lopussa kahdella kauttaviivalla (//).

Strukturoitu teksti ei olisi paljon mitään ilman
toteutusta, jolla siitä voi tuottaa toisia tiedostomuotoja.
Tällainen toteutus on sattumoisin olemassa, kirjoittaja on
sattumoisin sen tekijä, ja koska kirjoittaja on myös yleisen
kielitieteen ATK-ylläpitäjä, kyseinen ohjelma on sattumoisin
asennettuna laitoksen venus-palvelimelle. Ohjelman nimi on
stx2any ja siitä saa lisää tietoa komennolla man stx2any.

Nämä ovat tavoitteet, jotka mielessä stx2any on
kirjoitettu:

* Lähdemuodon (strukturoidun tekstin) tulee olla
vaivatonta oppia, tiivistä ja kaunista luettavaa sellaisenaan
(siis raakatekstinä).

* Säännöstön pitää olla varsin voimakas, eli
strukturoituna tekstinä pitää voida esittää paljon ja
monimutkaisia asioita.

* Lähdemuodon pitää olla laajennettavissa sekä siten,
että siihen voi lisätä omia merkintöjä, että siten, että sen
sekaan voi kirjoittaa suoraan kohdemuodon (HTML tms.)
merkintöjä.

* Strukturoidusta tekstistä tuotettujen kohdemuotoisten
dokumenttien tulee olla tyylikkäitä, kohdemuodolle ominaisia
(esim. HTML-tulosteen pitää näyttää www-sivulta eikä
paperidokumentin www-versiolta), ja säilyttää suunnilleen
alkuperäisen dokumentin ulkonäkö.

* Kohdemuotoisen dokumentin tulee olla kohtalaisen
siisti myös sisäisesti, eli konversion tulokseen ei saa päätyä
hirveää määrää kummallista moskaa (fonttimäärityksiä tms.).
Lisäksi tuloksen tulee sisältää sen verran alkuperäisen
dokumentin asettelusta kuin mahdollista, jotta sitä on
miellyttävää lukea myös sellaisenaan (raakatekstinä).

Tällä hetkellä stx2any osaa muuntaa strukturoitua
tekstiä HTML-, man- ja LaTeX-muotoon. Uusia tulosmuotoja
saatetaan lisätä tulevaisuudessa, mutta saatetaan olla
lisäämättäkin, sillä näistä kolmesta muodosta dokumentin voi
edelleen muuntaa lähes miksi tahansa maan ja taivaan välillä.

7 Appendix: millä sitä raakatekstiä sitten
kirjoitetaan?

Jokaiseen ympäristöön on olemassa joitain ohjelmia,
jotka osaavat käsitellä puhdasta raakatekstiä, ja jokaisessa
ympäristössä on ainakin jokin sellainen valmiina. Niitä
kutsutaan editoreiksi. Joissain ympäristöissä on valmiiksi
erittäin hyviä editoreita, joissain taas joutuu näkemään vaivaa
hommatakseen kunnollisen. Kirjoittajan kokemus on
ensisijaisesti Linux-ympäristöstä, joten tietämys muiden
ympäristöjen editoreista on hatarahkoa.

Linux
Hyviä editoreita ovat esim. emacs ja vim, joista

jälkemmäisellä on hyvin korkea oppimiskynnys. Muita hyviä
editoreita ovat joe ja jed. Kohtalaisia editoreita ovat pico, nano
ja uemacs (eli mikroemacs). Useimmiten näistä on monia
valmiiksi asennettuina.

Windows
Välttävä editori on Windowsin NotePad. WordPad ei

tuota kunnon raakatekstiä. Parempiakin editoreita on
saatavilla, esim. EditPad, mutta kirjoittaja ei tiedä näistä
tarpeeksi.

Macintosh
Ainakin jossain vaiheessa jokaisen macin mukana tuli

AppleScript joku-joku, joka oli varsin hyvä editori. Myös
järjestelmän Teksturi II tuottaa hyvää raakatekstiä, vaikka
onkin orientoitunut jonkin verran WYSIWYG-suuntaan.
Teksturia ei pidä käyttää, sillä on vakavia kokorajoituksia
dokumenteille. Hyviä editoreita on ainakin BBEdit (Lite) ja
muistaakseni Alpha-niminen editori.

KDE
Kohtalainen editori on KEdit ja kunnollinen Kate.

Tietysti voi myös käyttää alla olevan järjestelmän editoreita.

Tämä artikkeli on kirjoitettu strukturoituna tekstinä
vim:lla Linux-ympäristössä.
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Paola heiluttelee käsiään ylös ja alas vatsan ja rinnan
kohdalla ja päristelee huuliaan, “Onpa tylsää”. Tyttö ei
kuitenkaan ole kyllästynyt juttuihini, vaan esittelee italialaisia
käsimerkkejä.

Käsillä puhuminen ei ole ominaista ainoastaan
saapasmaan asukkaille. Myös itse sain kerran kuulla, että
puhun kuin italialaiset, kun yritin havainnollistaa sanomaani
käsilläni. Italialaisten käsien käyttö puheen aikana ei olekaan
vain niiden päämäärätöntä heiluttelua, niin kuin itselläni, vaan
monilla liikkeillä on aivan oma merkityksensä. Kun
italialainen nostaa toisen kätensä rinnan korkeudelle, puristaa
sormet suppuun ja heiluttelee kättään edestakaisin, hän haluaa
sanoa: “Mitä sä haluut?!” Eleen lisäksi hän ei tarvitse sanoja,
viesti menee varmasti perille.

Käsimerkkien merkitys on monesti negatiivinen ja niitä
näkee käytettävän lähinnä puhekielen yhteydessä. Virallisissa
tilanteissa eivät italialaistenkaan kädet heilu. Esimerkiksi
televisiossa uutistenlukijan kädet pysyvät tiukasti pöydällä.

Aivan kaikki käsimerkit eivät suinkaan ole negatiivisia.
Kun ruoka maistuu erittäin hyvältä, pyörittää italialainen
etusormeaan poskessaan aivan kuin yrittäisivät kaivertaa
siihen hymykuoppaa.

Italian eri osien, erityisesti pohjoisen ja etelän välillä on
eroja paitsi kielessä ja ihmisten mentaliteetissa myös
käsimerkeissä. Pohjois-Italiasta kotoisin oleva Paola on
oppinut Sisiliasta kotoisin olevalta isältään myös etelän
käsiliikkeitä. Käsi pyssyasentoon, peukalo ylös, etusormi
eteen ja kättä pyöritetään sivusuunnassa ja hän tarkoittaa: “ei
onnistu, ei oo mahdollista”.

Roomassa esiintyy luonnollisesti paljon enemmän
käsimerkkejä. Eri puolilta Italiaa pääkaupunkiin tulleet ovat
tuoneet mukanaan omien paikkakuntiensa käsikielet ja
suuressa kaupungissa ne ovat yleistyneet muidenkin käytössä.

Osa italialaisten käyttämistä merkeistä on
maailmanlaajuisestikin tunnettuja. Esimerkiksi etusormella

Ei onnistu, turha yrittää.

Hoh, onpa tylsää.
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ohimoon koputtaminen kertoo negatiivisesti mitä mieltä
puhuja kuulijastaan on. Suurinta osaa italialaisten merkeistä
on kuitenkin mahdoton ulkomaalaisten tulkita. Paola on joskus
ulkomailla ollessaan käyttänyt hänelle itselleen tuttuja
käsiliikkeitä, mutta kanssaihmiset eivät niitä olekaan
ymmärtäneet.

Italialaiset puhuvat paljon ja käyttävät lisäksi
käsimerkkejä, joilla on omat merkityksensä. Välittävätkö siis
italialaiset kommunikoidessaan tuplasti informaatioita? Entä
millaista mahtaakaan olla italialainen viittomakieli?

Opi italialainen käsimerkki:

“Ei kiinnosta, se on ihan yhdentekevää”

Alku: Käsi selkämys ylöspäin leuan alla.

Liike: Vartalosta eteenpäin.

Loppu: Käsi kämmen ylöspäin vartalon etupuolella.

Mmm, onpa hyvää!

Mitä sä haluut?!
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Tiina Lindh on viidennen vuosikurssin
tietoliikennetekniikan opiskelija Teknillisessä korkeakoulussa.
Pääaineenaan hänellä on kieliteknologia, jonka perusopintoja
hän on opiskellut Helsingin yliopistolla Suomen
kieliteknologian opetuksen verkoston (KIT-verkoston) kautta.

Tiinalla on sivuaineena akustiikka, jota hän opiskeli
Ranskassa vaihto-oppilasvuotenaan. Helsingin yliopiston
kursseista eniten hän onkin tykännyt fonetiikan opinnoista.

"Minusta fonetiikka on hirveän hauskaa. Olen
keskustellut eri kielten opiskelijoiden kanssa ja heille kaikille
fonetiikka on ollut vihoviimeinen pakkopulla, joka on pakko
tehdä ja joka on todella kaameaa," Tiina naurahtaa.

Miten KIT-verkoston kurssit sitten ovat poikenneet
TKK:n kursseista?

Kurssien verkkopainotteisuuden lisäksi Tiina nostaa
esille opetuksen lähtökohtien erilaisuuden. "TKK:lla ei
oikeastaan ole erillisiä kieliteknologian kursseja. Aiheeseen
liittyviä kursseja on, mutta ne ovat puhdasta tekniikkaa."

Helsingin yliopistolla puolestaan asia on hiukan
päälaellaan. "Yhdeksän kalvoa siniaallosta on tuntunut vähän
liioittelulta," Tiina kertoo huvittuneena. "On tullut myös paljon
uutta asiaa, eikä se ole ollut lainkaan niin yltiöhumanistista
etteikö sitä voisi teekkari tajuta."

Teekkarien ja humanistien väliset kontrastit ovat usein
selkeitä. Tiina on huomannut, ettei kieliteknologia ole
poikkeus, vaan hauska hiekkalaatikkoilmiö pätee siinäkin.
"TKK:lla valitetaan, kuinka morfologian käsin tekeminen on
niin työlästä; täällä yliopistolla taas painotetaan koodaamista
raskaampana."

Tiinan mukaan opetuksen päällekkäisyyksiä TKK:lla ja
yliopistolla on selkeästi pyritty vähentämään. "Kun kerran on
tällainen KIT-verkosto, niin samahan se on missä yliopistossa
kurssit pidetään," Tiina sanoo.

Tiinan toukokuussa 2004 aloittama diplomityö
käsittelee kielen evoluutiota tietokonemalliympäristössä. Tiina
pitää KIT-verkoston kurssien sisältöä työnsä kannalta
välttämättömänä, joskaan ei riittävänä. "Alan tutkijoiden
tekstit olettavat aika paljon lukijalta. Kieliteknologian
perusopinnot eivät ole olleet kovin syvällisiä, mutta niistä on
saanut vahvan pohjan ja valmiudet ryhtyä tutkimaan
enemmän."

Olisiko syvällisempi KIT-opetus siis ollut avuksi
diplomityötä ajatellen?

"Olisi kiva lukea muitakin kuin vain peruskursseja,
mutta opiskelen vuoden 2002 opinto-oppaan mukaan," Tiina
harmittelee. "KIT-opinnot ovat teekkareille vielä toistaiseksi
kovin kankeita. Ensi vuoden oppaaseen onkin tulossa laajempi
valikoima kursseja."

"Toisaalta en oikeastaan tiedä onko edes mahdollista
järjestää työni aiheeseen paremmin perehdyttäviä kursseja.
Siinä on niin paljon sellaista, mitä ei ole vielä tehty," Tiina
kertoo.

Pääainevalintaansa Tiina on tyytyväinen. Hän kokee
akustiikan opintojensa tukevan kokonaisuutta, mutta pitää
kieliteknologiaa silti kiehtovampana. "Toinen minulle tarjottu
DI-työn aihe käsitteli piippujen puhdistamista 180 desibelin
äänellä. Siinä ei käsitelty kieltä lainkaan. Ihan hyvä, että
saatoin sanoa 'kiitos, ei kiitos'."

         Mikä ihmeen KIT-verkosto?

— kymmenen suomalaisen yliopiston yhteistyöhanke

— 150 kurssin tarjonta (2003-2004)

— kursseja ohjelmoinnista ja viestinnästä fonetiikkaan ja
neurotieteeseen

— verkoston laitoksen opiskelijoilla on KIT-opinto-oikeus

— muut opiskelijat voivat hakea JOO-opinto-oikeutta

— lue lisää osoitteesta http://www.ling.helsinki.fi/kit/
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Kielisukulaisuuden tieteellinen tutkimus pääsi
nykyisessä muodossaan vauhtiin 1700- ja 1800-luvuilla,
jolloin alettiin rakentaa pohjaa sekä indoeurooppalaisen (ieur.)
että uralilaisen kantakielen systemaattiselle rekonstruktiolle.
Tätä ennen väitteet kielisukulaisuuksille perustuivat hyvin
hatariin oletuksiin, ja ties mitä kieliä yritettiin johtaa mm.
muinaisesta hepreasta. Nimenomaan systemaattiset
samankaltaisuudet tiettyjen nykyään indoeurooppalaiseen
kielikuntaan kuuluviksi tiedettyjen kielten sanojen välillä
herättivät kielitieteilijät kehittämään ns. vertailumetodin (engl.
comparative method), johon asetettiin suuntaviivat siihen,
miten sukulaiskielten kantakielet olisi rekonstruoitava.
Metodia ei ole toki koskaan väitettykään idioottivarmaksi.
Kielten muuttumiseen liittyy niin monia epävarmuustekijöitä,
että jo tuhat vuotta sitten puhuttua kieltä on hankala rakentaa
sen jälkeläisten perusteella ilman kyseisellä kielellä
kirjoitettuja dokumentteja. Sekä indoeurooppalaisen että
uralilaisen kantakielen rekonstruktioita onkin paranneltu
jatkuvasti ensimmäisistä yrityksistä lähtien, ja yhä uusia
tarkistuksia tehdään.

Joka tapauksessa teoriat näiden kahden kielikunnan
polveutumisesta kantakielistään ovat vakaalla pohjalla.
Tutkijat ovatkin moneen otteeseen yrittäneet tunkeutua ajassa
yhä taaksepäin koettaen tarkastella, olisiko näitä kielikuntia
mahdollista yhdistää toisiinsa ja ehkä muihinkin. Yksi
kuuluisimmista hypoteeseista on nk. nostraattinen kielikunta,
johon on yritetty yhdistää ieur. ja uralilaisten kielten lisäksi
mm. afroaasialaisia, kaukaasialaisia ja altailaisia kieliä
(Salmons & Joseph 1998). Nämä hypoteesit eivät ole
kuitenkaan saaneet laajaa kannatusta, kuten ei myöskään
mainittu altailainen kielikunta, johon on yhdistetty turkkilais-,
mongoli- ja tunguusikielet, välillä muitakin.

Viittauksia sukulaisuuteen

Kantakieltä rakentaessaan tutkijat ovat siis mm.
vertailumetodin avulla tutkineet järjestelmällisiä
samankaltaisuuksia kielten välillä, ja päätyessään siihen
tulokseen, että jotkin sanat ovat kehittyneet eri kieliin samasta
kantasanasta, he ovat rakentaneet nämä kantasanat sellaisiksi
kuin ne ovat luultavimmin kantakielessä olleet muodoltaan ja
merkitykseltään. Silloin, kun on päästy suhteelliseen
varmuuteen tiettyjen sanojen merkityksestä kantakielessä –
esimerkiksi kun tytärkieliin periytynyt sana tarkoittaa kaikissa
samaa – on pystytty tekemään johtopäätöksiä kantakielten
mahdollisesta puhuma-alueesta. Tämä on ollut mahdollista
mm. silloin, kun on huomattu, että indoeurooppalaisessa
kantakielessä on ollut ’koivua’ tarkoittava sana, ja on pystytty
ottamaan selvää, mikä on suunnilleen ollut koivun
levinneisyysalue ajankohtana, johon kyseinen kielimuoto on
ajoitettu. Kun sekä uralilaiseen että ieur. kantakieleen on
rekonstruoitu monia tällaisia sanoja, on niiden puhuma-alueet
voitu joten kuten kartoittaa molemmat Mustanmeren ja Ural-
vuoriston väliselle alueelle. Laajimmin hyväksytyn hypoteesin
mukaan indoeurooppalaista kantakieltä on puhuttu
Mustanmeren pohjoisrannalla. Eräs ehdotus uralilaisen
kantakielen puhuma-alueeksi sijoittaa sen Mustanmeren ja
Ural-vuoriston väliin, siis mahdollisesti aivan lähelle ieur.
kantakielten puhujia. Tämä seikka ei millään tavalla toki
todista kantakielten keskenäistä sukulaisuutta, mutta ainakin
se on hyvä selitys niille tapauksille, jotka on katsottu
lainautumisiksi. Monet tosin sijoittavat uralilaisten
“alkukodin” Ural-vuoriston itäpuolelle Siperiaan ja selittävät
selvät varhaislainat toisin tavoin. (Häkkinen 1996:65-75.)
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Lainasanoja indoiranilaisilta?

Tutkimusten mukaan indoiranilaisten kielten haaran
erottua muista indoeurooppalaisista kielistä sen puhujat
lienevät jääneet asumaan Mustanmeren pohjoispuolelle ennen
levittymistään mm. nykyiseen Intiaan ja Iraniin.
Kielihistoriallisesti onkin todennäköistä, että moni sana, jolla
on suuri levinneisyys sekä ieur. että uralilaisissa kielissä, on
lainattu heiltä uralilaiseen kantakieleen tai johonkin sen
seuraajaan.

Kaikkia indoiranilaisiksi lainoiksi tulkittuja sanoja on
turha tässä alkaa luetella, mutta otettakoon muutama näyte
sellaisista suomen sanoista, joita emme nykyään oikein
lainasanoiksi tunnistaisi. Eräs indoiranilaisten ryhmä kutsui
itseään jo varhain arjalaisiksi (indoarjalaisesta sanasta arjáÊ,
’herra’), mistä mahdollisesti suomalais-volgalaisen
kantakielen puhujat saivat sanan *orja (tässä asteriski osoittaa
rekonstruoitua, vahvistamatonta muotoa). Myös he lienevät
tarkoittaneet tällä sanalla nimenomaan arjalaisia, mutta
ilmeisesti sana tuli myöhemmin tarkoittamaan ensin kaukaista
vierasta, sitten vierasta tarjoilijaa ja nykysuomessa sitten orjaa.
Mainittakoon, että maannimi Iran tulee samasta sanasta (<
çrân < arjânâm, ’arjalaisten maa’), joten kielitieteellisesti
ajatellen ei olisi perusteetonta nimittää kyseistä maata
suomeksi Orjamaaksi. Myös kaupantekoon liittyvät suomen
sanat myydä ja ostaa tulevat sieltäpäin: varhaisarjalaisilla oli
sanavartalot *wes-/wos- ’käydä kauppaa’ sekä *mei- ’vaihtaa’.
Edellinen lainautui suomalais-ugrilaisille mahdollisesti
muodossa *wosa ’kauppatavara’ ja jälkimmäinen muodossa
*miãe  ’antaa, myydä’. Kyseiset suomen sanat kehittyivät
näistä muodoista äännemuutosten ja, sanan ostaa tapauksessa,
päätteenlisäyksen kautta. Myös suomalais-ugrilaisen sanan
nimi , joka on kielihistorioitsijoita pitkään hämännyt, on
ehdotettu tulevan indoiranilaisista kielistä, vrt. muinaisintian
nâma ’nimi’. (Rédei 1988.)

Onko siellä oikeasti mitään?

Aivan kaikkia samankaltaisuuksia uralilaisten ja ieur.
kielten välillä ei kuitenkaan ole helppoa selittää
lainautumisilla. Kieliopillisia sanoja, kuten pronomineja, ei
mielellään lainata toisista kielistä, vaikka näinkin on käynyt
(esim. englannin they on lainattu muinaisskandinaavista).
Siksi onkin jännä huomata, että ieur. kantakieleen
rekonstruoidut verbien persoonapäätteet muistuttavat kovasti
vastaavia uralilaiseen kantakieleen rekonstruoituja päätteitä.

Indoeurooppalaisen kantakielen ns. atemaattiset
päätteet:

yks.1: *-m mon.1: *-me
yks.2: *-t mon.2: *-te
yks.3: *-s, *-Ø mon.3: *-en

Uralilaisen kantakielen persoonapäätteiden on oletettu
olevan ensimmäisessä persoonassa *-me, toisessa *-te  ja
kolmannessa *-se.

Mahdollista myös on, että esim. suomen tämä- ja
täällä-sanoilla (uralilaisen kantakielen *ta-, *tä-) on yhteys
mm. englannin sanaan this (ieur. kantakielen *to-), kuten myös
sanalla kuka ( < *ku-) englannin sanoihin who, what, where
jne. ( < *ko-). (Bomhard 1998.)

Lisäksi joillekin ieur. ja uralilaisten kielten yhteisille
sanoille on hankala esittää lainautumiseen perustuvaa historiaa
esittämättä lainautumisen tapahtuneen hyvin kauan sitten,
ehkä vielä molempien kieliryhmien ollessa
kantakielivaiheissaan. Tällaisia sanoja ovat (kantauralilaisilta
muodoiltaan) mm. *wete ( > suom. vesi, vert. ieur. kantakielen
*wodr > engl. water),  *jäKe ( > suom. jää, ieur. *jeg, josta
mm. englannin sanan icicle ‘jääpuikko’ keskiosa) ja edellä,
mahdollisten indoiranilaisten lainojen yhteydessä mainitut
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Euroopan kartta, johon on merkitty tärkeimpien uralilaisten ja indoeurooppalaisten kielihaarojen
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suomen ostaa, myydä ja nimi. Syntaksin piiristä mainittakoon,
että molemmat kantakielet ovat todennäköisesti olleet
perussanajärjestykseltään SOV-tyyppiä. Tämä seikka on tosin
jokseenkin vähäpätöinen ottaen huomioon, että kyseinen
sanajärjestys on toiseksi yleisin maailman kielissä.

Vahvimmin ieur. ja uralilaisten kielten yhteistä
alkuperää puoltavat siis pronominit ja näistä etenkin
persoonapäätteet. Ne ovat kuitenkin liian lyhyitä, jotta niiden
varaan voisi laskea sukulaisuuden todistusta, ja ne sisältävät
maailmanlaajuisesti tyypillisiä konsonantteja kuten m, t ja s.
Epäilemättä näiden kahden kielikunnan välillä on ollut
yhteyksiä jo vuosituhansia, ja lainasanoja on sinkoillut sinne ja
tänne, mutta todisteiden valossa ei voi sanoa kovin
vakuuttavasti, että ne olisivat kehittyneet samasta alkukielestä,
vaikka kuinka tekisi mieli.
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Elämme mielenkiintoisia aikoja. Eräät maat, jotka
ennen kuuluivat Neuvostoliittoon tai sen välittömään
vaikutusvaltaan, liittyivät vappuna Euroopan unioniin. Lux
Linguaen ulkomaantoimittaja kävi katsastamassa tilannetta
paikan päällä konferenssimatkaksi naamioidulla reissulla.

Tänä vuonna olin päättänyt jättää perinteiset
vappukuviot väliin lähtemällä matkalle Budapestissa
järjestettyyn XX Ifuscoon (kansainvälinen suomalais-
ugrilaisten opiskelijoiden konferenssi). Lähdimme reissuun
Tallinnan-laivan vapunaaton aamuvuorolla. Virosta matka
jatkui bussilla Vilnaan, jossa yövyimme. Linja-autoon
noustessamme meitä palveltiin venäjäksi, jolla myös kaikki
kuulutukset hoidettiin. Ehkäpä paluumatkalla saisi palvelua
jollain EU-kielellä. Saavuimme Liettuan pääkaupunkiin vasta
hieman ennen puoltayötä.
Ajoituksesta huolimatta ei silmiimme
sattunut pahemmin merkkejä EU:n
laajentumisjuhlinnasta. Aikaisemmin
illalla oli kuulemma järjestetty
ilotulitus. Olimme pitkin päivää
kuulleet bussin radiosta mukaelmia
Beethovenin yhdeksännen sinfonian finaalin kuoro-osiosta,
jota eurootikot nimittävät Euroopan hymniksi, vaikka kaikki
tietävät kyseessä olevan Schillerin tekstiin sävelletyn Oodin
ilolle.

Vilnasta matka jatkui vapunpäivänä junilla Puolan
Katowiceen, jonne saavuttiin vasta aamuyöstä seuraavana
päivänä. Pikaisen kaupunkikierroksen jälkeen notkuimme
aseman kahvilassa, kunnes meidät heitettiin ulos tunnin
siivoustauon takia. Lopulta pääsimme Budapestiin menevään
junaan. Määränpäähämme saavuimme illalla sopivasti
ehtiäksemme konferenssin tervetuliaistilaisuuteen. Koko
pitkän bussi- ja junamatkan ajan oli ulkona ollut aurinkoinen
sää, josta olimme joutuneet nauttimaan ahtaissa ja
epämukavissa oloissa. Heti Unkarin puolelle päästyämme
taivas peittyi pilvistä. Budapestissa satoi loppuillasta kunnolla.
Melko tyypillistä. Rämmittyäni majoittajani kanssa sateessa
hänen luokseen uni maittoi makoisasti oikeassa sängyssä.

Konferenssi alkoi seuraavana päivänä. Virallisen

avajaisosuuden jälkeen oli vuorossa opastettu
kaupunkikiertokäynti. Vasta tämän jälkeen päästiin esitelmien
pariin. Niitä pidettiin ainakin suomeksi, unkariksi, venäjäksi ja
englanniksi. Jos sattui hyvä tuuri, joku vieressä oleva tulkkasi
unkaria minulle. Ensimmäisen päivän mielenkiintoisinta antia
oli ehdottomasti esitelmä käännöslainoista amerikansuomessa.
Samanaikaisesti käynnissä oli kaksi sektiota, joista toinen
käsitteli kielitiedettä, toinen kulttuuria, kansantiedettä,
politiikkaa yms. Iltaohjelmassa oli käynti idyllisellä Margit-
saarella.

Toiselle konferenssipäivälle jouduttiin lisäämään
kolmas sektio, koska esitelmiä olikin enemmän kuin aluksi oli
ilmoitettu. Tässä “kielitiedesektio B:ssä” minäkin juttelin
mukavia eräästä suomessa vallalla olevasta vaihtelusta.
Esitelmöinti oli oikeastaan ihan hedelmällistä, koska sen

jälkeen käydystä keskustelusta sain
monia arvokkaita kommentteja.
Iltapäiväksi vaihdoin
kulttuurisektioon, jossa mm.
kerrottiin hantien kirjallisuudesta
sekä vertailtiin obinugrilaisten ja
saamelaisten karhulauluja.

Paluumatkalle jouduin lähtemään jo toisen
konferenssipäivän jälkeen, koska tavoitteenani oli ehtiä
Tallinnaan Kielitieteen päiville. Ifusco olisi jatkunut vielä
kolmannen päivän, jonka jälkeen olisi ollut mahdollista
osallistua maaseutukierrokselle. Sinällään oli siis harmillista
lähteä kesken pois. Olin saanut Suomesta hankittua paluulipun
vain Varsovaan saakka. Onneksi ehdin ostamaan Budapestin
asemalta liput jatkoyhteydelle Vilnaan. Paluumatka oli
etukäteen arvelluttanut minua aika paljon, koska joutuisin
taittamaan sen yksin. Toisekseen pelkäsin vartin junanvaihdon
Puolassa epäonnistuvan, jolloin olisin joutunut matkustamaan
bussilla Riikaan. Kaikki meni kuitenkin suunnitelmieni
mukaisesti. Kansainvälinen yöjuna Wienistä Varsovaan oli
mielenkiintoinen kokemus. Meitä oli kuuden hengen
makuuhytissä neljä: puolalainen, itävaltalainen, venäläinen ja
minä. Keskustelu matkatovereideni kanssa oli kiintoisaa.
Yllättävä piirre oli miesten ja naisten sijoittaminen samaan
hyttiin. Juna kulki sentään katolisten alueiden halki.
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Varsovassa oli tosiaankin vain vartti aikaa vaihtaa
junaa. Oikea laituri löytyi kuitenkin helposti, joten tämäkin
osuus matkasta sujui loistavasti. Puolalaisessa päiväjunassa
törmäsin jälleen hämmentävään ilmiöön: tupakointi oli
sallittua vaunuosastoissa. Koin matkanteon muutenkin hieman
kiusalliseksi, koska kanssamatkustajani puhuivat puolaa, josta
venäjän perusteella ymmärsin toisinaan, mistä puhutaan, mutta
en tajunnut, mitä aiheesta sanotaan. Tämä johti toistuvasti
tilanteisiin, joissa puolalaiset huomasivat minun kuuntelevan
keskustelua, vaikka en siihen varsinaisesti osallistunutkaan.
En kehdannut puhua venäjää, koska en ollut varma, miten
kielivalintaan olisi suhtauduttu. Aiemmin olin havainnut, että
konduktööri ei siitä pitänyt. Vanhempi mieshenkilö ei
puolestaan selkeästikään osannut englantia, joten sen
käyttäminen olisi ollut epäkohteliasta häntä kohtaan. Lopulta
kyseinen herra poistui kyydistä kätellen kaikki hyttimme
matkustajat. Oli outoa toivottaa kädestä pitäen hyvää
päivänjatkoa tuntemattomalle puolalaismiehelle. Hänen
tilalleen osastoomme tuli saksalaisnuorukainen, joka oli
muuttamassa vuodeksi Vilnaan. Kuin osoituksena vanhasta
aseveljeydestä löysimme pian yhteisen kielen.

Vilnassa piti vaihtaa rahaa lisää, jotta sain ostettua
bussilipun ja ruokaa. Junassa vietetyn yön jälkeen edessä oli
yöpyminen bussissa. Mikäs sen mukavampaa. Esimerkiksi
passintarkastukset rajoilla pitivät huolen yön sujumisesta
levottomasti. Saavuin jo aamulla Tallinnaan. Seuraavaksi
halusin löytää jostain suihkun ja paikan, jossa nukkua vähän.
Varaamaamme hoetellihuoneeseen pääsi jo aamusta. Ehdin
nukkua tunnin ja käydä suihkussa ennen Kielitieteen päivien
alkua.

Ensimmäinen konferenssipäiväni Tallinnassa koostui
melko sekalaisten esitelmien kuuntelemisesta. Aiheita olivat
mm. romanikielen asema ja käyttö Suomessa sekä
yritysnimien kansainvälistyminen. Mielenkiintoinen oli myös
työpaja itämerensuomalaisten kielten prosodiasta. Tämän
jälkeen kuuntelin vielä esitelmän matkapuhelinkeskustelujen

aloituksista. Tämä muodosti tietenkin kiintoisan
vertailukohdan Auli Hakulisen
lankapuhelintutkimukselle. Päivän lopuksi yritin
nähdä metsää puilta erään laitoksemme jatko-

opiskelijan esitelmän avulla. Illan kruunasi maittava
konferenssi-illallinen, jonka jälkeen uni heilumattomassa
sängyssä oli autuasta. Yövyimme muutaman aspektilaisen
kanssa keskustan ja yliopiston välissä sijaitsevassa
miellyttävässä hotellissa.

Vasta viimeisenä konferenssipäivänä päästiin itse
asiaan eli optimaalisuusteorian pariin. Luvassa oli esitelmä
suomen monikon genetiivissä ja partitiivissa esiintyvästä
vaihtelusta, jota oli lähestytty Arto Anttilan viitoittamaa tietä.
Lopputulos oli suorastaan kaunista jälkeä. Päivällä pääsin
vihdoinkin kuulemaan erästä turkulaista jatko-opiskelijaa,
jonka tutkimusta oli mainostettu minulle jo kahden vuoden
ajan. Lounaalla sain häneltä mukavan määrän neuvoja ja
kirjallisuusvinkkejä tulevia opinnäytteitäni varten. Ei siis
aivan turha reissu.

Iltapäivällä oli vuorossa Kielitieteen päivien
itkosesitelmä. Tällä kertaa äänessä tosin oli Maestron oppilas,
joka on muuten esittänyt ydinkohtansa jo vuoden 1993
Kieliteteen päivillä Turussa. Harvoin näkee kenenkään
lukevan Kantia suoraan paperista konekiväärinopeudella.
Kokonaisuus huipentui luonnollisesti värikynillä
kirjoitettuihin kalvoihin, joilla oli osittain jopa osuvia
sitaatteja, jotka piti tietenkin lukea ääneen. Tämän elämyksen
jälkeen piipahdin vielä kielellisen variaation ja identiteetin
työpajassa kuuntelemassa muutaman antoisan esitelmän.

Lähdimme paluumatkalle iltalaivalla, joten olimme
Suomessa vasta puolenyön jälkeen. Rautatieasemalla
huomasin junan lähtevän nenäni edestä. Bussia odotellessani
näin jonkun selkeästi hiljattain veroalennetuja tuotteita
nauttineen henkilön tyhjentävän
vatsalaukkunsa sisältöä kadulle. En
voinut olla tuntematta suurta
isänmaallista ylpeyttä tajutessani olevani
jälleen takaisin Suomessa,
eurooppalaisessa sivistysvaltiossa.
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Nykyään pidetään lähes itsestäänselvyytenä, että
teknologian kehitys ja kansainvälistyminen koituvat
kansallisten kielten tuhoksi. Verkottuneissa yhteiskunnissa
siirrytään ensin vähemmistökielistä valtakieliin ja lopulta
kaikkialla puhutaan enää pelkkää
englantia, tuota popkulttuurin ja
tietoverkkojen luvattua kieltä. Hyvästi
kommunikointiongelmat ja kulttuurit
siinä sivussa!

Onko tilanne väistämättä näin
synkkä? Jos löytyisikin keino murtaa
yhtälö yhteisyys = yhtenäisyys ja toimia
kansainvälisesti omin kielin? Ratkaisun
on oltava kustannuksiltaan järkevä,
joustava ja siirrettävä, sillä jokainen ei voi palkata itselleen
tulkkiarmeijaa EU-parlamentin tapaan. Luulenpa, että
tällainen keino on jo olemassa ja sitä kutsutaan
kieliteknologiaksi.

Englannin ylivalta erityisesti Internetissä ja
tieteellisessä kirjallisuudessa on johtanut siihen, että sen
osaaminen on ainakin koulutetulle väestönosalle jokseenkin
välttämätöntä. Asetelmassa on aineksia perinteiseksi omaksu-
tai–jää-ulkopuolelle –draamaksi, samaan tapaan kuin
verkkolukutaitoisuudessa itsessään.

Nykyään on kuitenkin jo olemassa jonkinasteisia
palveluita, joiden avulla vieraskieliseen materiaaliin voi päästä
käsiksi osaamatta kieltä itse. Suoraviivaisin esimerkki tästä
lienevät ilmaiset käännöskoneet, joilla voi muunmuassa
kääntää verkkosivuja kielestä toiseen. Valitettavasti tosin vielä
nykyäänkin useimmille näistä järjestelmistä, kuten
konekäännöksestä yleensäkin, tullevat lähinnä mieleen niiden
tekemät, usein huvittavat virheet.

Kaikesta huolimatta on syytä olettaa teknologioiden
kehittyvän huomattavasti. Ja ilmaiseksi saatavilla olevat — ja
sitä myötä tavallisten ihmisten tietoisuuteen pääsevät —
järjestelmät eivät kuitenkaan edusta lähellekään kehityksen
kärkeä. Niistäkin on kyllä jo sellaisenaan apua vieraskielisten
tekstien ymmärtämisessä, varsinkin jos osaa kieltä jonkin
verran. Kunhan ja mikäli kääntimet kehittyvät riittävästi,

hyödynnettävissä olevien tekstiaineistojen määrä
moninkertaistuu.

Ja tässä on vasta puhuttu kirjoitetussa muodossa
olevasta kielestä. Tasokkaan kääntimen ja puheteknologian

yhteistyöllä nimittäin saadaan aikaan myös
reaaliaikaista puhuttua kieltä kääntäviä
toteutuksia. Tarpeeksi edistyneitse sellaisitse
luonnistuisi jo jos jonkinlainen ihmisten
välinen kommunikaatio, oli kielipari mikä
hyvänsä.

Kaikkein pienimpiä kieliä tämäkään ei
kuitenkaan välttämättä auttaisi, sillä
teknologian ulottaminen kattamaan uusia
kieliä vaatii kuitenkin huomattavasti työtä.

Mutta joka tapauksessa kieliteknologian tasapuolistavan ja
kielellistä monimuotoisuutta tukevan vaikutuksen
mahdollisuudet ovat siitä huolimatta selvät.

Tekisikö tämä ihmisistä laiskoja ja eristäytyneitä, kun
vieraita kieliä ei enää tarvitsisikaan opiskella? Tuskin.
Vähintään joka toisen uuden keksinnön epäillään lopullisesti
sitovan ihmisen nojatuoliin, mutta eipä niin ole ainakaan vielä
käynyt. Ja tässä tapauksessa uskon helpottuneen viestinnän
pikemminkin lisäävän kiinnostusta muita maita ja kulttuureja
kohtaan. Voi vaikkapa kuvitella tulevaisuudenvision, jossa voi
pienenpienen käännöslaitteen avulla sujuvasti ja
reaaliaikaisesti keskustella paikallisten ihmisten kanssa, minkä
tahansa maan peräkylillä liikkuukaan.

Vasta-argumenttina kieliteknologiselle auvolle on
esitetty, että yleinen arkielämän ja viihteen koneellistuminen
johtaa henkilökohtaiseen eristymiseen ja todellisten
sosiaalisten kontaktien karsiutumiseen. Mihin siis tarvitaan
hankalia toisia ihmisiä, jos koneenkin kanssa voi keskustella
järkevästi? Varmaan jotkut tähänkin päätyvät, enemmistö
tuskin.

Kieliteknologian mahdollisuudet ovat selkeästi
nähtävissä, mutta kuinka pian ja missä muodossa ne lopulta
toteutuvat, on jo aivan toinen kysymys. Mutta ainakin
toistaiseksi on täysin mahdollista, että seuraava suuri
historiallinen murros on kieliteknologinen vallankumous.
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Vaakasuoraan:

1 : tulostimesta tuttu lingvisti

3 : englantilaispohjainen pidginkieli Länsi-Afrikasta

7 : eräs lauseen rakenteen kuvaustapa

9 : saman foneemin variantti

11 : automaattinen jäsennin

14 : vaihtosuhteessa oleva joukko ilmauksia

15 : aina soinnillisia

19 : nominatiivi, genetiivi ja inessiivi

20 : sidonnainen morfeemi

21 : (puun) haarautuma

22 : dependenssisyntaksin edelläkävijä

23 : kielen muunnos

 Pystysuoraan:

1 : n-grammien Ken-isä

2 : merkityksen tutkimus

4 : eräs vähemmän tunnettu apukieli

5 : kieliopin rakenteellisen järjestymisen laajin yksikkö

6 : kielen lavan avulla tuotettu äänne

8 : ilmenee tyhjänä jonona

10 : kompositionaalisen merkityksen menettänyt ilmaisu

12 : lingvistisen informaation lisääminen korpukseen

13 : puheen suprasegmentaalinen rakenne

16 : Venäjällä ja Uzbekistanissa puhuttu turkkilainen kieli

17 : merkitsevä tavun sävelkorkeus

18 : eriytymättömät tekijät ja tekemisen kohteet
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"Nyt mä alan vähitellen ymmärtää miten sitä meikkiä
pitää käyttää." — Professori Kimmo Koskenniemi make-
komennon salojen kimpussa

 "That's not a dog. It's a poodle." — Graham Wilcock

 "Herrapäivällisiä EI makseta Eson tilille, vaan ENN:n
omalle tilille, jonka numeron saanee Sonjalta tai sitten juhlassa
käteisellä." — Reetta Koivisto Eso-listalla

 "Auto, jonka räjäytit" — Pia Brandtin esimerkki
yksinker taisesta hepreankielisestä relatiivilauseen
sisältävästä lausekkeesta

 "6. Miten lausun nimen 'Google'? Kääntäjä
Huomautus: Selitä miten 'Google' äännetään kielelläsi." —
Google.fi usein kysytyt kysymykset

 "Remember: robots passing us beans have continuingly
searched Topi, er, robust parsing has been a continuing re-
search topic since the beginning of computational linguistics,
and it is still a challenge today." — Graham Wilcock
tehtäväpalautteessaan

 "Penkere on penkere, pyörätie on pyörätie,
jalkakäytävä on jalkakäytävä. Suojatie on erikseen." —
Truismit ovat truismeja, autokoulun opetusvideot ovat
erikseen.

 "Älkää enää tuulettako sillee et halailette toisianne." —
Futista pelaavat pojat

 "Never mind that it is difficult to depict or imagine an
8-D space." — Professori Dan Lloyd hymiöavaruudessa
kirjassaan Radiant Cool

 "Aina ku mä hyppään ja pääsen siihen hyppyrin
nokalle, niin mulle tulee sellanen 'bon voyage' -tunne, siis että
mä oon kokenu tän joskus aikasemminkin." — Matti Nykänen

"Sä sanoit synergia. Mä saan siitä allergiaa." — Jussi
Syrjänen

"Sä sanoit allergia. Mä saan siitä synergiaa." — Panu
Kalliokoski

 "ÄITI HUMASI PERHEENSÄ ENNEN
AMPUMISTA" — Päälööppi Ilta-Sanomissa

"Timattinen duunipaikka" — Jutun otsikko
Cosmopolitanissa

 "Cats are those furry things that go miaow." — Graham
Wilcock
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angarajemmamajamanageranagrammeja

Herranen aika! Lingvistit ovat taas saaneet itsensä solmuun.
Voi voi! Pystytkö selvittämään kuka tuttu kulloinkin on

kyseessä?

EI NÄIN
— väärin luettuja hienouksia

mauler = dr. müller

monologia = mongoloidia

mandariinimarinadi = mandoliinimarinadi

stereoideni = steroidieni

runoilukynä = rukoilukynä

tehdä koti = tehoa kohti

silmäripsi = silmäkipsi

kosketuksissa aisteihisi = kosketuksissa ahteriisi

columnist = communist

leijojen rakentelu = leijonien rakentelu

sarvikypärä = savikyrpä

pakahtuisin onnesta = paukahtaisin onnesta

ministers of defense = masters of the universe

humanisti = hedonisti

postifiltterit = ponifiltterit

inferential statistics = infernal statistics

klassista hierontaa = kallista hierontaa

nuudeliwok = puudeliwok

lokero 3 on tyhjä = lonkero 3 on tyhjä

best digs = best tits

Prepaid-hintaromahdus = Prepaid-hermoromahdus

humanistinen tiedekunta = humoristinen tiedekunta

spice ice = posh spice

Vieno arktinen tollo

Märkä heinikkovoi

Kuole kalmoni

Mannesetelit

Magic H Warlock

Nessunjyrsijä

Aina vaan pahenee! Nyt kukin kirjainsekamelska sisältää jo
kaksi laitoslaista. Pelasta heidät ennenkuin on liian

myöhäistä!

Ralliura-Alvar, citynorsu

IT — villiä Irkutsk-pornoa

Papittaren rinnat hajoaa

Koneaivon niljakas ienmittari

Jehulehtorin murha-akne

Muskelimiehenkin Madonna-networks

Kallo on palmikkojen ruoskanisku

Vinkki: Ei lingvisti kauas syntaksipuusta putoa, jos ei
syntaksipuu lingvististä. Suurimman osan nimistä löydät

lukuvuoden 2003-2004 A-opinto-oppaasta!
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