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Feenikslintu nouseetuhkasta
[10:45]  moine_dIchy !~eskoniira@a91153153157.elisa
laajakaista.fi has joined #aspekti
[10:45]  Topic for #aspekti: MISSÄ OVAT KAIKKI
KANAVAN PANOMIEHET?
[10:45]  Topic set by Ruhtinas
!~rikutiika@cs27014230.pp.htv.fi [Thu Aug 9 01:16:04 2007]
[10:45]  Irssi: Join to #aspekti was synced in 1 secs
[10:45] @hissu : tajusin vast eilen illalla et hei, mitäs me taitetaan
kun ei mulla ainakaan oo mitään materiaalia
[10:45] @hhoure : just mietin tässä että mihin saisin upattua nuo
[10:45] @hissu : mun pitäis kans lähtee koht
[10:45] @hissu : mut en viittiny ruveta kuumottaan ennen ku
tiiän tuleeko koko jutust mitään
[10:45] moine_dIchy : otanko läpyskän mukaan? mä löysin
jonkun taittoohjelman, mut mulla ei oo abt. mitään tuntumaa
siihen miten sitä käytetään
[10:46] moine_dIchy : ja en oikein tiiä mitä sillä taittelen kun ei
oo matsqkaa
[10:48] @hhoure : öö onks venus olemassa
[10:48] moine_dIchy : ei
[10:48] moine_dIchy : käytä angarakia
[10:48] @hhoure : onko opiskelijoilla vielä sivutilaa
[10:48] @hhoure : ok
[10:52] @hhoure : no ni nyt on upattuna
[10:53] moine_dIchy : pistä linkki PRIVANA
[10:53] moine_dIchy : ettei kaikki pääse VAKLAA
[10:53] @hhoure : JOO
[10:59] moine_dIchy : hisuu
[10:59] moine_dIchy : oliks se kaarne tulos
[11:01] @hhoure : hissukka taitaa olla away
[11:03] moine_dIchy : no sitten luotan karen uhkaukseen olla
tulossa
[11:06] moine_dIchy : arg
[11:08] moine_dIchy : no mut mä lähen nyt
[12:13] moine_dIchy : ei jumankekka täällä taittohuoneessa on
antiikkia
[12:13] moine_dIchy : os9<3
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Tämänkertainen Lux Linguae ei ole teos vaan
prosessi. Se ei ole hieroglyfi vaan riitti. Tälle pelkoa ja
inhoa tihkuvalle matkalle Uudelta Vanhalle on
mahtunut elämän kirjoa toivottua enemmän:
Laitoksemme pidetty lehtori Orvokki Heinämäki
siunattiin haudan lepoon 8.6. 2007 Roihuvuoren
kirkossa. Olin paikalla Aspektin edustajana, mutta
muistosanat takertuivat kurkkuun pahasti kun niiden
aika tuli. Kertokoon tämä ennemmin tilaisuuden
kauneudesta ja kunnioituksesta edesmennyttä kohtaan
kuin sanottavan puutteesta. Paikalla oli monia entisiä
ja nykyisiä aspektilaisia, ja muistosähkeitä tuli
Amerikasta asti. Kiitos Fred Karlssonille
muistokirjoituksen julkaisuluvasta.

Lehden päivänvaloon saattamiseen on
osallistunut suuri joukko Aspektilaisia. Sisältöä
tuottaneiden nimet mainitaan juttujen yhteydessä,
mutta materiaalin toimittamiseen ovat osallistuneet
ainakin Markus Koljonen, Mikko Virmajoki, Mirka
Mikkonen ja allekirjoittanut. Lienee myös paikallaan
mainita, että tämä on allekirjoittaneen ensimmäinen
yritys taittaa lehteä, ja jälki lienee paikoitellen sen
mukaista. :) Lux on aikeissa ilmestyä jatkossa
useammin, kenties jopa säännöllisesti, ja uusiakin
kirjoittelijoita kaivataan. Lux ei ole tarkoitettu turhan
kunnianhimoiseksi tai vakavamieliseksi mediaksi, vaan
ennen kaikkea ainejärjestömme arkea
dokumentoivaksi.
-esko niiranen

Sisällys; Taittajan terveiset; Fred Karlsson – Orvokki
Heinämäki in memoriam; Mieti itse;Uusia kasvoja
laitoksella – Seppo Kittilän haastattelu; Panu
Kalliokoski – Generatiivisuus; Japanilainen ristikko
kohtaa IPA:n; Panu Kalliokoski – Tietokone – mitä
hyötyä siitä on?; Anna Dannenberg – Saksan
universaalikielioppi; Kansan syvät rivit maailman
pelastajina; Lingvizit;

taittajan tervehdys
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Helsingin Yliopiston yleisen kielitieteen lehtori

Orvokki Heinämäki menehtyi vaikeaan sairauteen

13.5. 2007. Hän syntyi Parkanossa 31.8. 1942, ja

Parkanossa hän myös suoritti ylioppilastutkinnon

vuonna 1961. Orvokki Heinämäki valmistui

englannin maisteriksi Turun yliopistosta 1967

opiskeltuaan myös psykologiaa. Vuonna 1969 hän

sai ASLA‐stipendin ja lähti Yhdysvaltoihin

harjoittamaan jatko‐opintoja, ensin Coloradon

yliopistoon Boulderiin. Filosofian tohtorin

tutkinnon lingvistiikasta hän suoritti University of

Texas at Austinissa vuonna 1974.

Heinämäki käsitteli väitöskirjassaan kielten tapoja

ilmaista aikasuhteita. Väitöskirjaa pidettiin niin

ansiokkaana, että se julkaistiin vuonna 1978

sarjassa Indiana University Linguistics Club, 1970‐

luvun uuden lingvistiikan tärkeällä

julkaisufoorumilla. Väitöskirjan keskeiset tulokset

ovat edelleen ajankohtaisia. Toinen merkittävä

aihe Heinämäen tieteellisessä tuotannossa oli

suomen kielen vokaalisoinnun luonne ja tulkinta.

Edelleen siteerataan paljon hänen ja Catherine

Ringenin vuonna 1999 ilmestynyttä artikkelia

"Variation in Finnish vowel harmony: An OT

account" (Natural Language and Linguistic Theory

17: 303‐337). Pedagogisen elämäntyönsä

Heinämäki suoritti kielitieteen teoreettisten

perusteiden antaumuksellisena ja

menestyksellisenä opettajana kymmenille

opiskelijapolville. Opiskelijoiden arvostusta kuvaa

sekin, että eräs entinen oppilas ja nykyinen

professori tuli viime keväänä Englannista saakka

varta vasten Orvokkia hyvästelemään (saatuaan

aikanaan Orvokilta englanninkielistä

yksityisopetusta kielivaikeuksien takia).

Allekirjoittaneelle hän kertoi helmikuussa 2007:

"Ilman Orvokkia minusta ei olisi tullut lingvistiä.

"Orvokin siunaustilaisuus oli 8.6. 2007

Roihuvuoren kirkossa, missä häntä olivat

viimeiselle matkalle saattamassa monet kollegat ja

opiskelijat. Orvokin tomu laskettiin seuraavana

päivänä Parkanon multiin. Orvokki Heinämäki oli

valoisa, vahva, syvällisen eettisesti ajatteleva

ihminen, työyhteisönsä tukipilari. Amnestyssä hän

toimi pitkään maailman vainottujen puolesta.

Orvokki
Heinämäki
in memoriam
Fred Karlsson
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"Ei kai tämä ole suora lähetys? Johonkin rättipäiden
maahan se menee. Etkö anna vaihtoehtoja? Hirveätä, jos
olisi käynyt siellä, eikä tietäisi. Vastaan: joku rättipäiden
maa. (Väärin, Pakistan.) Onhan ne rättipäitä nekin kaapu-
ukot."– Riitta Väisänen kysymykseen "minkä maan
pääkaupunki on Islamabad?"
"Meidät erotti puoli metriä ja kokonainen
maailmankaikkeus."– Valentinuksen päiväkirja
(http://protu. it.helsinki.fi/rakkaus/)
"When in love, the sight of the beloved has a
completeness which nowords and no embrace can
match: a completeness which only the act of making love
can temporarily accommodate."– John Berger, Ways of
Seeing
"Voi tuonne lähiöihinkin muuttaa, mutta siellä joutuu
työntämään lastenvaunuja huivipäisten muslimilaisten
kanssa. Täällä saa olla suomalaisten äitien kanssa."– eräs
vuokranantaja Kruununhaasta Vihreässä langassa
"Olen viime aikoina saanut tehdä lähempää tuttavuutta
omien aivojeni kanssa."– Maija Dahlgren Metro-lehden
kolumnissaan
"Mun kummitädin mies opetti mut juomaan Kokista kun
se oli siellä töissä. Nyt se on Pepsillä ja pettynyt, kun mä
juon vielä Kokista."– 12-vuotias Michelle Imagessa
"Aion ei ehkä saa taivasta puhkeamaan valoon, mutta sitä
kuunnellessa loska näyttää sekä kiinnostavalta että joltakin
mitä olemme ansainneet."– Samuli Knuuti tunnusteli
CMX:ää

"Will our lifestyles have to change? If quality of life is
measured by the size of the engine of the quasi-military
assault vehicle the housewife drives to the shopping mall,
then yes, but if we're talking about basic comforts,
transport and general services, then no."– Eräs
Greanpeacen kampanjoija
"Pohdinnassaan lihatilojen lopettamisen seurauksista
kirjoittaja unohti kokonaan sen, että pääosa lihasta
tuotetaan Suomessa lypsykarjatalouden 'sivutuotteena'
[...] Rupeammeko siis saman tien laktovegetaareiksi eli
maidon tuottaminenkin lopetetaan?"– Prof. Satu Pyörälä
Yliopisto-lehden jutussa Syödään vain lihaa
"Kärsin koko jutusta varmaan enemmän kuin ketut niissä
häkeissä."–Kirsti Paakkanen Marimekon boikotista
(taittajan lisäämä ;>)
Hesarin Helmiä
"On kiistämättömiä tietoja, että ETAn ja al-Qaidan välillä
on yhteyksiä."– Espanjan entinen pääministeri Jose Maria
Aznar viittaa radikaalien mahdollisiin tutustumisiin
vankiloissa
"Suomessa ihmisiä kehotettiin äänestämään John Kerryä
jopa katumainoksin. Kuinka lapsellisen hyväuskoista ja
ymmärtämätöntä!"– Eila Kaarresalo-Kasari
"Kaikki arabit saisivat kuolla. Kun ei ole arabeja, ei ole
terrorismia."– israelilainen Shlomo Bluom

##''&&%%""€€??!!
koonnut Markus Koljonen

Mieti itse...
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"Yliopistot puolustavat akateemista vapautta, mutta
vapautta ei voi olla ilman vastuuta."– opintouudistusta
koskeva pääkirjoitus
"Ketään ei kuitenkaan tulevaisuudessakaan pakoteta
ottamaan opintolainaa."– kulttuuriministeri Tanja Karpela
"Tietojeni mukaan hampurilaisketjut pyrkivät kaikin tavoin
vähentämään jätekuormaa."– Matti Kuvaja
"Katrin Eismann on kansainvälisesti arvostettu tietokirjailija
ja kouluttaja, jolla on 15 vuoden kokemus Photoshopin
käytöstä ja kirjojen tekemisestä. Ei siis ihme, että hänen
lukija- ja kuulijakuntansa ovat antaneet hänelle
lempinimen 'Photoshop-diiva'."– mainosteksti
"Ai että ammutaanko vai hirtetäänkö."–
Perussuomalaisten Timo Soini kysymykseen "Sdp vai
keskusta?"
"Eettiset kysymykset ovat vahvasti esillä Yhdysvalloissa.
Eurooppalainen vasemmisto pelkää, että niin käy myös
Euroopassa."– Rocco Buttiglione
"[Venäjä] on strategisesti vahva ydinasevalta meidän
vieressämme. Emme tietenkään nyt sano, että sen takia
varustaudumme, me varustaudumme siksi, että se on
Suomen perinne."– Keskustan Kauko Juhantalo
"Kuluttajaviraston ohjeet kynttilätuotteiden
turvallisuusvaatimuksista edellyttävät, että kynttilöissä ei
saa olla palavia materiaaleja."
"Kansalaiset voivat hänen [pääministeri Matti Vanhasen]
mukaansa auttaa parhaiten tulemalla turisteiksi vastakin
Thaimaahan."
"Paikallisesta politiikasta ja kansalaistoiminnasta on
kouluissa tehtävä kansanjuhla, johon jokainen on
tervetullut mukaan."– Pauli Arola
"Kahden seurannassa olevan kajaanilaisnuoren rinnalle
nimittäin marssitetaan sivarinsa lopuilla totaalikieltäytyjäksi
siirtyvä mies. Hän joutuu linnaan, eikä oikeudessa
suolletun monologin sekavuus ja hermostuneisuus juuri
auta ymmärtämään, miksi hypätä tuossa vaiheessa ojasta
allikkoon."– Aseistakieltäytymistä käsittelevän dokumentin
esittelyteksti

##''&&%%""€€??!!
koonnut Markus Koljonen
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Aspektin jäätävä voimakaksikko, Esko Niiranen
(teksti) ja Kare Mäkinen (kuvat), kävi
tutustumassa laitoksemme uuteen yliopiston‐
lehtoriin, Seppo Kittilään. Seppo on tullut saanut
huomiota osakseen paitsi pätevillä näytöillä
typologisesti suuntautuneena tutkijana, myös
urheilullisilla paitavalinnoillaan. Puujalka‐
vitsien ystävinä päätimmekin toteuttaa
haastattelun klassisia urheilukliseitä myötäil‐
len. Säilyttääksemme haastattelun empirian,
päätimme translitteroida haastattelun
mahdollisimman pienin muutoksin.

EN: Mitkä on tulevan kauden tavoitteet?
SK: Öö, sanotaan nyt kunhan tän opetuksen sais
hoidettua kunnialla, tähän mennessä nyt on mennyt
ihan hyvin. Et siis nyt on esimerkiks nämä
harjotuskurssit, mitä en oo koskaan pitänyt, en koskaan
oo myöskään yhdelläkään kurssilla ollu semmosella,
kun ne sais nyt kunnialla läpi, nyt on mennyt ihan hyvin,
siinä mielessä. Ja pääsykokeet nyt pitäis pitää, sitten,
tai siis, saada aikaseks, ni sen sais, ja, tutkimustakin
hiukan  tehtyä. Tää eka vuos nyt menee ehkä hiukan
semmoseen, sanotaan nyt, öö, tämmöseen
orientoitumiseen et pääsee työhommiin kiinni, kunhan
sen sais alta pois ja ens vuonna vois sit olla jo parempi

alku siinä mielessä, et, et tai tietää jo mitä tehdä, kun
tulee, tulee tänne.
EN: Entäs mitkä on uuden joukkueen vahvuudet
SK: no sit tietysti, nyt esimerkiks selvis että rahaa meillä
on jonkun verran, et siinä mielessä, se on ihan hyvä se
että se siis, verrattuna Turkuun esimerkiks, niin tilanne
on hyvin paljon parempi. Ja siis iso laitos kohtuullisen
iso laitos, kuitenkin siis oikee siis, tämmönen siis oikea
englanniksi department of linguistics, mikä on siis
esimerkiks turussa koska ollaan osa, tota, suomalaista
suomalaisen yleisen kielitieteen laitosta ja joensuussa
ollaan vieraissa kielissä, tää on kuitenkin oma,
laitoksensa mikä on hyvä, siinä mielessä, et tietää et
tulevaisuus on turvattu siinä mielessä ni. Muutenkin siis,
kirjasto on hyvä ja muuta, työkaverit on mukavia. Kyllä
siis, sitä toimeen tulee varsin hyvin täällä.
EN: Mitkä on sun omat vahvuudet pelaajana?
SK: Siis täältäällä siis, no, toi, tutkimus on mennyt aika
hyvin tässä vaiheessa, et sanotaan et siis, sillä
toivottavasti jotain pystyy tuomaan, tuomaan lisää sit,
vaikka just sil sil nyt on täl hetkel just, tietysti hiukan
vähemmän aikaa tällä hetkellä, kun opetus vie öö,
jonkin verran aik enemmän aikaa kun sillon tossa noin,
öö, viime vuonna tietysti mut et siis, mut tota ja
sopeudun, siis joka paikkaan aika hyvin sillai et siis, ja,
ehkä nyt tämä siis, öö, opetukseen tämmönen

Uusia kasvoja
laitoksella

Seppo Kittilä
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typologinen näkökulma ehkä enemmän niin, siitä nyt on
varmaan, hyötyä toivottavasti jollekin et,ja, syntaksin ja
tämmösen osaaminen, niin, toivottavasti siitä on, iloo,
siis siinä mielessä, niin.
KM: Mitä ne tutkimusprojektit on?
SK: Öö, mul ei täl hetkel oo, mul oli siis akatemialla,
tämä näin tämä, ditransitiiviprojekti, mikä loppu nyt
sitten, viimevuonna. Nyt mä haen uutta, siis,
elollisuuteen liittyvää, projektia, mikä nyt deadline on
just kahen viikon päästä, niin siin ois kaks
tohtoriopiskelijaa, ja sitten, itte siinä mukana, mut et siis.
Mut tota, no sitä, ditransitiivi tutkimusta täl hetkellä
tekee, sillai ja siinä on saanu juttuja läpi jonkinverran
niin, siin mielessä, menny ihan hyvin.
EN: Joo. No miten uus ilmasto on vaikuttanu
pelituntumaan?
SK: Eipä se hirveesti oo siis sillai et siis, öö, aika vähän,
sanotaan näin et siis, ehkä tietysti uus paikka, siin
kestää vähän aikaa tottua aina, mut. Nyt on ehkä, taas
menee, tääl on ollu nyt, viis kuukautta, niin tuntuu et on
missään muualla koskaan ollutkaan, et nopeasti siis
tottuu uuteen paikkaan aina sillai et siis, mullahan on
turussa vielä työhuone, mä teen aina keskiviikot töitä
nyt siellä, mut tota siis, mut tota, siis ihan, ei  ei
oikeestaan mihinkään suuntaan sillai, et molemmissa
pystyy tekemään töitä ihan hyvin sillai, et siis,et tota(a),
täälläkin tutkimusympäristö on hyvä, ja tota, mut se
vaan et, tot työn kuva on tällä hetkellä eri, ja se tietysti
muuttaa siinki mielessä jonkin verran, mut se ei,
sanotaan et vuosi kaks menee niin siihen tottuu. Ja sit
on niinku siis opetuksen, tietää paremmin mitä tehdä, ja
sillon(ku) on pitänyt pari kertaa, niin se on helpompaa.
Mutta alku on siis hankalaa, niinku joka asiassa aina.
EN: Joo.
KM: Ooksä joutunu muuttamaan siis,
asuinpaikkakuntaa?
SK: En. Mä asun turussa vielä. Siis tota nii, oon täällä
kaverin tykönä sillon tällön aina, siis, yleensä siis, pari
yötä viikossa, ni, se on ihan siis toiminu tähän
mennessä ihan hyvin, et siis, katotaan nyt et siis ei oo
mitään aikomuksia vielä muuttaa tänne, tää on tähän
mennessä menny ihan tietysti sanotaan vuoden päästä
tietää ehkä enemmän sitten, nyt on menny vasta viis
kuukautta.
EN: Joo. No, tosta äsken oli vähän tavallaan puhettakin
tosta opetuksen ja tutkimuksen suhteesta, eli miten pyrit
sovittamaan pelaajan ja valmentajan roolit yhteen?
SK: Öö, tähän mennessä valmentajan rooli on kyl ehkä
hiukan vahvempi, et siis se joutuu oleen vahvempi täl
hetkellä, koska siis on kursseja mitä ei oo ei oo pitänyt
koskaan, mut toisaalta siin oppii ittekki kun opettaa, siis

esimerkiks nyt, pidän semantiikkaa ja sen, öö, huomaa
se totuus, et semantiikassa on jotain ideaa, siis siellä, ja
muutenki oppii semanttisia oppii paremmin. Siinä
mielessä sit taas ku tietää perusasiat paremmin niin
pystyy ehkä omaan tutkimukseen, siis, tai perusasiat on
selvillä ja ne joutuu itte selvittämään uudestaan, niin se
auttaa myös oman tutkimuksen tekemistä jonkun
verran, siinä ohessa. Mut enemmän tällä hetkellä kyl
joutuu olemaan valmentajana siinä mielessä että siis,
se muuttunee tässä sanotaan ens vuonna, sit taas,
koska on kurssit pidetty, koska nyt vie niin paljon aikaa
se valmistelu, tällä hetkellä siis  sitä joutuu
priorisoimaan, yksinkertasesti, et muuten opetuksesta
ei tuu mitään.
EN: Mut et vanha totuus pitää paikkaansa että, asiat
oppii sitten kun ne opettaa muille?
SK: Kyllä kyllä! Siis se, vaikuttaa, siis, se on tietysti
hyvin klishee, mutta sit kun sen tekee  ja siis, ja sekin
käy vielä et kun puhuu jostain niin huomaa jonkun idean
yhtäkkiä et siis et se on et näinhän se menee.
Esimerkiks eilen kävi yks, siis ee, fonologiassa,
luonnollisen luokan kanssa sen tajus itte vasta
paremmin et mikä idea siinä on, siis, tai siis sen, öö,
merkittävyyden tajus vasta siinä, kun sitä selitti muille.
KM: Ooksä saanu materiaaleja mihkään sitten noilta
vanhoilta
SK: Joo, fonologiahan on tämä siis tää Kaiuksen
vieraille(?) tekemä ...opas, mikä on täällä näin...  Siis
tämä oppikirjahan on ihan loistava suorastansa, siis
täältä löytyy kaik mä oon pitäny kyllä fonologiaa
ennenkin, mutta tämä on siis auttanu paljon. Ja sit taas
semantiikkahan on siis Kaiuksen muistiinpanot, et tota..
On siis ollu siis saan apua paljon tietysti. Ja varsinkin
tämmösessä kurssissa, mitä ei oo koskaan pitäny ni sit
se on... Sitä vaan  tarvii.
KM: Joo.
EN: Joo. No miten fanit ja kannatusjoukot on ottaneet
vastaan siirron?
SK: Ei, siis... Ihan hyvin varmaan, heh, en, en tiedä siis
sitä, et siis
EN: Heh heh.
SK: Turussa opiskelijoita oli sen verran vähän. Koska
siellä siis oli... Öö... Opetin pari kurssia vaan, siellä ei
niinku opis siis, ns. omia opiskelijoita oikeestaan ollu.
Opetin fonologian ja morfologian ja sit syntaksi
semantiikan. Siit on yks tullu, sillai, mikä niinku
enemmän kyselee, et, et sillä on totani öö  siin
mielessä, et sehän nyt ei vaikuttanu, koska sähköposti
toimii ja muuta, et  Sillon tällön sillä on vaikutusta, mut
et, et Toivottavasti tää nyt on siis menny koh no
tuntuu, et on siis ihan  saanu hyvän opetusilmapiirin ja 9



opiskelijat osaa kohtuullisen hyvin kuitenki tenteissä, ni
ei se nyt iha huonosti oo voinu siinä mielessä mennä,
et...
EN: Joo. Entäs... Säsä et oo muuttanu 
SK: En, en.
EN:  työn takia, ni se ei oo vaikuttanu sillai koti
kotijoukkoihin sen enempää?
SK: Eioo, ei, eioo vaikuttanu joo, joo. Tai ilmeisesti sit ku
joutuu olemaan yksin enemmän, mut et ei muuta,
muuten oo siis mitää.
KM: No miten pitkä tää  pitkä tää  pelaajasopimus
sulla  on nyt?
SK: Täälä vai?
KM: Nii.
SK: Eläeläkeikään asti.
KM: Se on eläkeikään asti.
SK: Se on joo.
KM: Eli... eli... Montako vuotta?
SK: 34 vielä sitten.
KM: 34.
SK: Joo. Tai 33 ja vähän päälle, mut et siis. Kuitenki.
KM: Ellei eläkelakiin tuu mitään muutoksia.
SK: Sitä just juu aivan, et se, tua, sillon ku eläkkeelle on
jäämässä ni on 75vuotiaana ku jäädään, mut et siis...
Siis, tässä jos 68vuotias on se ku jäädään... Siis
viimeistään se on kolkyt  kolme vuotta ja kymmenen
kuukautta tällä hetkellä, eiku  ää, eiku siis 33 vuotta ja
kolme kuukautta.
EN: No ni, juu. No entäs sitte suosikkipelaaja ja
joukkue, jos me koitetaan sekä urheilussa urheilussa
tulikin tavallaan jo esille, entäs  jos nyt aatellen...
KM: Ai tuliks sellanen jo?
SK: Joo, ei siis, joo siis, öö  urheilussa jos ajatellaan ni
jääkiekossa ni sit, no, Pittsburg Penguins on pitkää ollu
suosikkijoukkue, NHL:ssä.  Ja  toisena yllättäen
Philadelphia, mikä nyt on siis siltä kannalta katsottuna
koska Philadelphia ja Pittsburg'hän eivät voi  sietää
toisiaan, mut et siis.. Suom näin niinku kaukokatsoen
ne voi  molemmat mennä, mut yleisesti siis joukkueet,
missä suomalaiset on. Että se ois kiva BuffaloAnaheim
finaali, koska jos Teppo Numminen ja Teemu Selänne
vastakkain, ni ees jompikumpi voittais sen joskus. Mutta
toi  mut et siis se ja Pittspurgh ja sit, noo, Sidney
Crosby (?), joka tällä hetkellä on siis  nouseva tähti,
niin se nyt on ehkä yks. Ja suomalaisista Selänne nyt
on ihan  oon tykänny siitä aina, aina ja totaa 
muutenki suomalaiset yleensä, niitä seuraa. Ja siis, tää
tutkimuksen kannalta tarkottaa siis  mikä on siis ehkä
itseäni vaikuttanu tutkijana eniten vai?
EN: Joo.
SK: No se no tällä hetkellä Martin Haspelmath, mikä

Leipzigissa tekee, siis, vastaavaa tutkimusta. Ja  sen
verran oman  ja myöskin opettajana Haspelmath on
ollu tärkee, koska se on siis kuitenki oon ollu monta
kertaa siellä Leipzigissa, ja se on kommentoinu juttuja,
ja se  on opettanu paljon. Et siinä mielessä.. voi sanoa
Martin Haspelmath, jos pitää yks mainita.
EN: Joo. Haluisitsä kertoo lisää siitä Leipzigista, että
minkälainen kokemus se on ollu?
SK: Joo, voin, siis joo, mä oon siellä ollu monta kertaa
sillai, et mä olin ensimmäisen kerran 2001  2001 joo.
Sis, öö, perustutkintoopiskelij siis ei perus, vaan siis
tekemäs väitöskirjaa, viel ihan lähinnä siis keräämässä
materiaalia, ja siis nämä nyt kaikki on kopioitu sieltä,
mitä tossa on, siis nämä kirjat kaikki. Elikä se on
paikkana ihan  siis loistava. Siin mieles et siel on
vapaasti kopioitavissa. Ilmapiiri on ihan loistava, ja 
tota  mulla on yks tutkimuspaikka tosiaan, siis olis...
Jos sais valita, ni ottais eläkeviran sieltä semmose, et
saa tehä tutkimusta, ei tartte tehä mitään muuta ku.
Matkarahaa 10000 euroa vuodessa, ja muuta, ni  se
ois semmonen, minkä haluais. Ja nyt mä olin viimeks
tänä vuonna 6 ensin kaks viikkoo kesällä, ja nyt 4
viikkoo, mut et siis, se on ihan siis semmosena  et jos
mahdollisuus tulee, ni kannattaa mennä. Ja
opiskelijoiden mieli merkittävänä on se, että sain sinne
Erasmusvaihdon. Elikä siis Leipzigin yliopistoon.
Sehän on siis maksullinen instituutti, johon taas
tutkimuslaitos, missä on tämä  evolutionäärinen
antropologia, ja siellä on kielitieteen laitos. Mutta  siis,
öö  ja siell'on siis Esimerkiks Bernard Comrien ja
Martin Haspelmath on molemmat siellä. Ja sitten, tota 
tuolla siel instituut siis tää yliopistossa, siellä on nyt
kaks Erasmusvaihtopaikkaa. Että niitä saa mainostella
hyvinkin mielellään, et jos, siis  sinne saatais joku
lähtemään. Koska se on paikkana tosi  tosi hyvä. Mut
se on siis edelleen siis Leipzig on siis kielitieteen 
kielitieteen tekemiselle, siis  kaikis suhteissa aivan
loistava paikka.
EN: Musta tuntuu, että  tää oli tässä, että kiitoksia.
SK: Ei mitään! Se oli ihan hauska tässä  ihan
mielellään, koska tosiaan kaikki ei vielä tunne, niin siinä
mielessä hyvä ni sit pääsee  esittelyn (?) kautta
enemmän  ns. esille.

Jotain taikaa lienee Sepon vakuutteluissa ollut,
sillä allekirjoittanut (EN) on lähdössä
Leipzigiin vaihtoon vuoden 2008 kevääksi.
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lapsi! nuori! aikuinen! lähetä juttusi luxiin!
uudestisyntynyt lux linguae kaipaa
kaikenlaisia juttuja ja juttu‐
ehdotuksia. omasi voit ilmiantaa
osoitteeseen lux‐linguae(ät)
helsinki.fi tai aspekti / lux linguae,
yleisen kielitieteen laitos, pl9
(siltavuorenpenger 20a), 00014
helsingin yliopisto. 11
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Kompositionaalisuus‐ ja
kontekstuaalisuusperiaate

Kielen filosofiassa käydään edelleen taistelua

kahden periaatteen välillä: kompositionaalisuus‐ ja

kontekstuaalisuusperiaatteen. Nämä vastak‐

kaisilta kuulostavat periaatteet määritellään

suunnilleen näin:

kompositionaalisuus
ilmaisun (tai ajatuksen, käsitteen...) merkitys

määräytyy sen osasten merkitysten perusteella

(eikä minkään muun). Toisin sanoen, jos meillä on

ilmaus "AB", ymmärrämme sen merkityksen jos ja

vain jos tiedämme, mitä ilmaus "A" tarkoittaa ja mitä

ilmaus "B" tarkoittaa.

kontekstuaalisuus
ilmaisun (tai ajatuksen, käsitteen...) merkitys

riippuu siitä, missä yhteydessä sitä käytetään.

Esimerkiksi ilmauksessa "AB" ilmauksen "A"

merkitys riippuu siitä, mitä "B" tarkoittaa, ja päin

vastoin.

Sanottakoon heti alkuun, että nämä kaksi periaatetta
eivät ole toisilleen vastakkaisia. Tämä johtuu siitä, että
kompositionaalisuus ei ole niin voimakas väite, kuin
miltä se aluksi kuulostaa. Nimittäin vaikka
kokonaisuuden merkitys määräytyisikin kokonaan
osiensa perusteella, on silti mahdollista rakentaa miten
käyttäytyvä merkitysjärjestelmä tahansa, kunhan
kyseinen järjestelmä on täysin määrätty. Otetaan
esimerkki:

Oletetaan, että meillä on ilmaus (merkki) "A", jolla on
merkitys a1, kun sitä seuraa ilmaus "B" ja merkitys a2,
kun sitä seuraa ilmaus "C".

Vaikka esimerkki kuvaa kontekstuaalista tilannetta,
voidaan helposti rakentaa kompositionaalinen malli,
joka selittää saman asian: Olkoon ilmauksen "A"
merkitys a, ilmauksen "B" merkitys b ja ilmauksen "C"
merkitys c. Yhdistetyn ilmauksen merkitys on
osailmaustensa merkitysten funktio merge(merk1,
merk2), jolle muun muassa

merge(a, b) = merge(a1, b) ja
merge(a, c) = merge(a2, c).

Yleistäen, aina kun on kontekstuaalinen sääntö, jonka
mukaan ilmauksen (merkin) merkitys on yhdessä
yhteydessä yhtä ja toisessa toista, voidaan tälle
ilmaukselle muodostaa yhdistelmämerkitys, joka
kokonaisuuksien merkityksiä tulkittaessa voidaan
yksiselitteistää muiden osien merkitysten avulla. Eikä
kompositionaalisuusperiaate edes kiellä aidosti
monitulkintaisten ilmausten olemassaoloa. Oikeastaan
periaatteet eroavat toisistaan vain siltä osin, mitä
pidetään ensisijaisesti merkityksenä.
Kompositionaalisuusperiaatteen mukaan se on a, joka
kontekstuaalisuusperiaatteen mukaan on yhdistelmä
A:n erilaisia merkityksiä. Kontekstuaalisuus
periaatteen mukaan se on a1 ja a2, jotka
kompositionaalisuusperiaatteen mukaan ovat A:n
merkityksen erilaisia realisoitumisia, kun A yhdistetään
eri ilmauksiin.

G E N E R
A T I I V

I S U U S
Panu Kalliokoski
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Kielen äärellisyydestä ja äärettömyydestä

Kompositionaalisuusperiaatetta (ynnä muita
komputationaalisen kielitieteen teorioita) on motivoinut
seuraava ongelma: miten on mahdollista, että kieli (ja
ihmisen ajattelu) pystyy äärellisestä määrästä sanoja
(tai kokemuksia) muodostamaan potentiaalisesti
rajattoman määrän ilmauksia (tai ideoita)? On esitetty,
että kompositionaalisuus on ainoa, joka kykenee
selittämään tämän piirteen ihmisen toiminnassa. Vielä
rankemmin yleistäen on ehdotettu, että
kompositionaalisuus (toiselta nimeltään generatiivisuus)
on ainoa, mikä mahdollistaa minkäänlaisten äärettömien
entiteettien käsittelyn. Vaikka kompositionaalisuus
periaate onkin mielestäni helposti paikkansapitävä 
koska se ei väitä oikeastaan juuri mitään  tässä
ongelmanasettelussa on mielestäni jotain mätää. On
triviaalia osoittaa, ettei ihminen pysty tuottamaan tai
ymmärtämään rajatonta määrää ilmauksia, ei tietenkään
aktuaalisesti (ihminen kuolee, ennen kuin ehtii käsitellä
rajattoman määrän ilmauksia) muttei
potentiaalisestikaan: ihminen ymmärtää rajallisen
määrän merkkejä, ja koska ihmisen ymmärtämien
lauseiden monimutkaisuudelle on ylärajansa, näistä
merkeistä syntyy rajallinen, joskin hyvin suuri, määrä
yhdistelmiä.

On mielenkiintoisempikin väite kompositionaalisuuden
välttämättömyydestä, jonka mukaan ylipäänsä minkään
uuden, ennalta harjoittelemattoman ilmauksen
muodostaminen / ymmärtäminen edellyttää jonkinlaisen
kompositionaalisuuden olemassaoloa. Tämä on
intuitiivista: jos olemme käyttäneet ilmauksia "A" ja "B"
aikaisemmin, mutta ensimmäistä kertaa ilmausta "AB",
eikö tämän ilmauksen käyttämisen kyky perustukin
ymmärrykselle siitä, kuinka "A":n ja "B":n merkitykset
yhdistetään? Valitettavasti kokemus ei puolla näin
yksinkertaisen mallin olemassaoloa. Onhan selvää, että
minkälainen tahansa kompositionaalisuuden
perusfunktio merge/2 onkin, se on suunnattoman
monimutkainen ja ihmiset osaavat käyttää sitä eri
määrin  joillekuille on vaikeampaa ymmärtää "outoja
ilmauksia" kuin toisille, ja eri ihmiset osaavat käyttää
kieltä eri määrin luovasti eri diskursseissa. Vaikuttaa
siltä, ettei voida olettaa jonkin ennalta tunnetun, yleisen
yhdistelyfunktion olemassaoloa. Pikemminkin väittäisin,
että uusien ilmausten muodostus ja tulkintaperustuu
niiden osien tavalle yhdistyä muihin ilmauksiin, ei jonkin
yleisen yhdistelyperiaatteen ennalta tuntemiselle.
Esimerkki:

Oletetaan, että ilmaus (merkki) "A" liittyy perässä
tuleviin ilmauksiin säännön mergepostA(seur. ilmaus)
avulla, ja ilmaus (merkki) "B" liittyy edellä oleviin
ilmauksiin säännön mergepreB(edell. ilmaus) avulla.
Käsitykset näistä säännöistä ovat muodostuneet
merkkien "A" ja "B" aikaisempien käyttöjen
perusteella. Tällöin uuden ilmauksen "AB"
merkitys saadaan sovittamalla yhteen merge
postA(B):n ja mergepreB(A):n arvot. Miten nämä
arvot sovitetaan yhteen? Kielen ominaisuus tuntuu
olevan, etteivät ne ole yleensä ristiriidassa ollenkaan.
Ristiriitatilanteet ovat tyypillisesti esimerkkejä
epäkielellisistä ilmauksista (kuten "karhu kauha") tai
monitulkintaisuuksista ("time flies"). Tavallista kuitenkin
on, että tällaisessa tilanteessa molemmat ilmaukset
(merkit) ovat paradigmaattisia toistensa suhteen, kuten
vaikkapa tyypillinen tekijä ja tyypillinen teko, tai
tyypillinen määre ja tyypillinen määritettävä.

Rekursio‐ tai generatiivisuusperiaatteen
kritiikkiä

Kognitiotieteessä puhutaan paljon rekursiosta, vaikka
(tai juuri siksi, että) termin merkitys on hämärä. Sillä
tarkoitetaan suunnilleen samaa kuin
kompositionaalisuudella, paitsi että se on laajennettu
formaalien ja luonnollisten kielten ulkopuolelle
matematiikkaan, musiikkiin ja ylipäänsä kaikkeen,
minkä voi jossain laajassa mielessä katsoa
muodostavan symbolijärjestelmiä. Näissä rekursiolla
tarkoitetaan nimenomaan sitä osaa
kompositionaalisuudesta, mikä mahdollistaa
potentiaalisesti äärettömän määrän ilmauksia: Rekursio
on tilanne, jossa ilmaus (tai kaava, biisi tms.) voi jonain
osanaan sisältää samoja tai samanlaisia ilmauksia.
Tyypillisen esimerkin rekursiosta muodostaa esim.
selittävä sivulause: mihin tahansa ilmaukseen, myös
selittävään sivulauseeseen, voi lisätä selittävän
sivulauseen "koska"konjunktiolla. Vaikka rekursion
käsite on määritelty kohtuullisen hyvin laskennan
teoriassa, jossa ilmauksen samuus ja samanlaisuus

ovat hyvin määriteltyjä, luonnollisessa kielessä se
edellyttää tuekseen kielioppi yms. teorioita, joiden
luomat funktionaaliset kategoriat antavat hyvin
määritellyt samankaltaisuusluokat mutta ovat aina
jonkin verran mielivaltaisia. Seurauksena samastakin
järjestelmästä, kuten suomen kielen kausatiiveista, voi
antaa sekä rekursiivisia että eirekursiivisia kuvaksia:
rekursiivisessa kuvauksessa kausatiivi on mihin
tahansa verbiin, myös kausatiivilla muodostettuun
verbiin liitettävä ilmaus (merkki, morfeemi), ei 13



rekursiivisessa on ennaltamäärätty jokin tietty määrä
tasoja, joille kausatiivia voi käyttää, ja jotka kaikki
katsotaan omiksi muodoikseen  esimerkiksi, että on
olemassa muoto "ajatatuttaa" muttei muotoa
"ajatutatuttaa". Käytännössä mielivaltaisen pitkiä
rekursioita ei edes käytetä, eikä suomea äidinkielenään
puhuva välttämättä osaa edes muodostaa mielivaltaisen
syviä kausatiivimuotoja puhumattakaan siitä, että
ymmärtäisi, mitä ne tarkoittavat. Sinänsä on hienoa
huomata, että rekursio on moniin (symboli)järjestelmiin
liittyvä piirre. Aivan eri asia kuitenkin on väittää, että
rekursiivisuus on jonkinlainen perustavanlaatuinen
inhimillistä toimintaa ja/tai ajattelua kuvaava periaate, ja
vielä hurjempaa on väittää, että ihmisen kaikki
rekursiiviset taipumukset ovat pohjimmiltaan yksi kyky,
kyky "rekursioon". Koska rekursio on kuitenkin
verrattain epämääräisesti määritelty ja koska ei ole
itsestäänselvää, että erilaisilla rekursioksi kutsutuilla
asioilla on juuri mitään tekemistä toistensa kanssa,
väitteen merkitystä on vaikea ymmärtää. Mikä
pahempaa, on vaikea kuvitella, miten
senpaikkansapitävyyttä voisi testata, ja lisäksi
testaamista varten joudutaan ihmisen ajattelun
luonnollisista järjestelmistä luomaan formaalisia
järjestelmiä, mihin sisältyy aina jonkin verran
mielivaltaisuutta.

Mieluummin haluaisin selittää ihmisen kyvyn rekursiota
muistuttaviin ilmiöihin  edelleen, mielivaltaisen syviä
rekursioita ei kukaan ihminen pysty käsittelemään 
kahdella kyvyllä, jotka ovat sukua toisilleen ja joista
vallitsee laajahko yksimielisyys, että ihmisillä ne ovat.
Toinen niistä syntaktinen substituutio, toinen tällaisen
substituution allegorinen ymmärrys.

Substitutionaalisuus

Substituutio tarkoittaa hyvin yksinkertaista asiaa:
ilmauksesta (kaavasta, ...) yksi osa korvataan jollain
muulla. Substituutio on hyvin perustava osa kielen
oppimista: kun on käyty muutamia
substituutioesimerkkejä, kuten "auto on punainen",
"paita on punainen" ja niin edelleen, ihminen oppii
luomaan muita "X on punainen"muotoisia virkkeitä.
Tällainen syntaktinen substituutio edellyttää lauseen

rakenteen ymmärtämistä jollain tavalla. Jos lisäksi
ymmärtää,mitä yhteistä on erilaisilla tilanteilla, joissa
sanotaan, että "... on punainen", voidaan katsoa, että
ihmisellä on ymmärrystä ilmauksen "on punainen"
merkityksestä. Tämän merkityksen soveltaminen
uuteen tilanteeseen on se, mitä kutsun allegoriseksi
ymmärrykseksi, ja joka on substituution tuloksena
olevan lauseen merkitys. Syntaktinen substituutio
riittää rekursiivisten muodostelmien selittämiseen, ja
koska allegorinen ymmärrys riittää substituutioiden
merkitysten ymmärtämiseen, se selittää myös
rekursiivisten muodostelmien merkityksen. Rekursio
johtuu siitä yksinkertaisesta seikasta, että tietyt
substituutiot mahdollistavat saman substituution
tekemisen uudelleen ja uudelleen:

Valitaan esimerkkiskeemaksi "on hyvä /X/" (tässä
järjestyksessä, jottei tarvitse pelleillä sanajärjestyksien
kanssa). Tämä tuottaa seuraavanlaisia
virkkeitä:

On hyvä kirja.
On hyvä tuoli.
On hyvä saada syödäkseen.
On hyvä, että aurinko paistaa.

"On hyvä, että
aurinko paistaa."
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Mahdollisten X:ien joukko on siis varsin suuri. Eritoten,
koska se sattuu sisältämään "että"konjunktiolla
mielivaltaiset lauseet, voidaan muodostaa
substituoimalla seuraavanlaisia virkkeitä:

On hyvä, että on hyvä, että aurinko paistaa.
On hyvä, että on hyvä, että on hyvä, että
aurinko paistaa.

Kyky substituutioon riittää siis täydelleen selittämään
rekursion. On siis turhaa olettaa ihmisillä olevan kyvyn
rekursioon, koska paljon ilmeisempi kyky
substituutioihin selittää tämän.

Jos substitutionaalisuus oletetaan perustavanlaatuiseksi
kielelliseksi rakennusperiaatteeksi, selittyy myös
samalla, minkä takia useimmat kielelliset rakenteet ovat
helposti kuvattavissa kontekstittomilla kieliopeilla,
vaikkeivät kaikki. Kontekstittomien kielioppien säännöt
ovat nimittäin substituutioiden yksi ilmeisimpiä
alajoukkoja.

Substituutio kuitenkin mahdollistaa muunkinlaisia
rakenteita, kuten "sekä X että Y", tai "ei ... Xkaan ...",
joita on hankalampaa kuvata kontekstittomilla
kieliopeilla.

Äärettömän käsittelystä

Epäilen, että rekursioon ynnä muihin hienoihin
käsitteisiin rakastuminen johtuu siitä luontaisesta
kunnioituksesta, jota ihminen tuntee ääretöntä kohtaan.
On hyvin kiehtovaa ja mielenkiintoista alkaa miettiä,
miten tilaltaan ja ymmärrykseltään (ja ajaltaan!)
rajalliset ihmiset kykenevät käsittelemään
äärettömyyteen liittyviä asioita.

Pelkäänpä, että vastaus on liiankin ilmeinen.
Äärettömyyksiä nimittäin käsitellään säännöillä.
Useimmat ihmiset miettivät tietoisesti äärettömyyttä
ensimmäistä kertaa pohdiskellessaan kokonaislukujen
ominaisuuksia. Jotkut muistanevat fiiliksen, joka
lapsena tuli, kun jossain vaiheessa tajusi, että
kokonaisluvut eivät lopu ollenkaan. Tämä havainto
hyvinkin todennäköisesti johtui havainnosta, että
jokaiselle kokonaisluvulle on muodostettavissa toinen
kokonaisluku, joka on sitä isompi. Tämä on sääntö ja
itse asiassa nähtävissä yksinkertaisena substituutiona:
"X:lle on olemassa Y, joka on sitä suurempi".
Äärettömyyden käsite seuraa vain siitä, että ymmärtää,
että substituutioon kelpaa mikä tahansa luku.

Tämän pohjalta pitäisi olla ilmeistä, että ihmisten kyky
käsitellä ääretöntä perustuu ihmisten luontaiseen
kykyyn muodostaa sääntöjä, joka taas perustuu
ihmisten luontaiseen kykyyn yleistää. Ihmisen kannalta
hyvin monet tiedot käsittelevät ääretöntä: klassista
esimerkkiä lainataksemme ihmisen kannalta esim.
sääntö "kaikki korpit ovat mustia" koskee ääretöntä
määrää korppeja, vaikka todellisuudessa korppeja
olisikin maailmassa äärellinen määrä. Samoin kuin
lukuja, joihin kaikkiin ei toki elämänsä aikana törmää
(niitähän on äärettömästi), on olemassa ääretön määrä
kuvitteellisia korppeja, joista vain osa varsinaisesti
aktualisoituu ihmisen maailmassa. Lasten kielellistä
kehitystä seuratessa voisi jopa väittää, että ihmiset ovat
luonnostaan teoreetikkoja ja luopuvat yleisimmistä
teorioistaan pikku hiljaa oppiessaan ymmärtämään
maailman vivahteita.

"On hyvä, että on
hyvä, että on hyvä,
että aurinko paistaa."
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Japanilainen
ristikko
kohtaa IPA:n.
Suvi Peltomäki
Japanilaista ristikkoa ei ratkaista kirjainten ja
sanojen avulla vaan loogisella ajattelulla ja
pienellä pohdinnalla. Ristikon ratkaisuksi
ruudukkoon muodostuu kuva. Japanilaisen
ristikon ideana on värittää annettujen
vihjeiden mukaisesti ristikon ruudut, jolloin
ruudukkoon muodostuu jokin kuva.
Ruuturivien ylä- ja sivumarginaalissa on
numeroin ilmoitettu kunkin rivin peräk-
käisten väritettävien ruutujen määrä.
Ratkojan tehtävänä on päätellä, mitkä rivin
ruuduista väritetään ja mitkä jätetään
tyhjiksi. Väritettävien ruuturyhmien väliin
on aina jätettävä vähintään yksi tyhjä ruutu.
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Miksi tätä kurssia käydään?

Koska teidän on pakko.

Tarkemmin sanoen, koska tarvitsette tietokoneita

hommissa, joita teette. Vielä tarkemmin sanoen,

koska tietokoneista on hyötyä.

Mutta miksi tietokoneista on hyötyä? Tämä on

vaikea kysymys. Useille ihmisille tietokoneista ei

ole mitään hyötyä, vaan pikemminkin haittaa. Te

käytte tätä kurssia, ei siksi, että tietokoneet ovat

tulevaisuuden juttu, eikä siksi, että tietokoneita

tarvitaan nykyään suunnilleen joka työpaikassa –

vaan siksi, että tämän kurssin tarkoitus on tehdä

tietokone teille hyödylliseksi. Ei laitteeksi, jota

tarvitsette puhtaaksikirjoittamiseen ja joka tuhoaa

parin tunnin työn kaatuessaan tai parin viikon työn

seotessaan, vaan laitteeksi, jota te komennatte ja

josta te tiedätte, mitä sillä teette.

Tietokoneiden luonteesta

Tärkein asia, joka täytyy sisäistää tietokoneiden

ymmärtämiseksi, on se, että ne ovat tyhmiä.

Tietokoneiden tyhmyys ei ole samanlaista kuin

ihmisten tyhmyys: ihmiset tekevät virheitä,

tietokoneilla ei sen sijaan ole hajuakaan siitä, mitä

niiltä edes odotetaan. (Itse asiassa tämän lisäksi

tietokoneohjelmissa on virheitä, jotka aiheuttavat,

että ne silloin tällöin toimivat toisin kuin mikä

niiden tarkoitus on. Näidenkin virheiden tekijä on

ihminen (ohjelmoija) ja niiden todentuminen johtuu

tietokoneen uskomattomasta kyvystä jästipäisesti

noudattaa virheellisiä ohjeita.) Tietokoneet ovat

siis paljon, paljon pässimpiä kuin pässeinkään

ihminen. Niiden vahvuus on aivan toisaalla.

Tietokoneiden vahvuus on se, että ne osaavat

noudattaa ohjeita väsymättä. Ohjeet niille

annetaan monella eri tavalla: hiiren painalluksilla,

näppäimen painalluksilla, kirjoittamalla komentoja.

Juuri väsymättömyys on tietokoneen tärkein

piirre. Jos havaitset tekeväsi tietokoneella jotain

puuduttavaa ja toisteista, olet todennäköisesti

ottanut tietokoneen hommia itsesi tehtäväksi, sillä

juuri tietokone pystyy tekemään toisteiset ja

puuduttavat tehtävät valittamatta. Todellinen

tietokoneen käyttötaito on taitoa teettää tylsät

hommat tietokoneella.

Jotta tietokoneiden potentiaalin (kyvyn noudattaa

ohjeita) pystyisi hyödyntämään, niille on osattava

antaa ohjeita. Tämä taas merkitsee jonkinlaista

ymmärtämystä siitä, mitä tietokoneessa tapahtuu –

mikä puolestaan merkitsee konkreettista suhdetta

siihen, mitä tietokoneilla käsitellään.

Mitä tietokoneilla käsitellään?

Tietokoneilla käsitellään tietoa. Tämän

hämmentävän itsestäänselvyyden sisällä on

valtavia käsitteellisiä ongelmia. Suurin osa

tietokoneiden käyttäjistä ei nimittäin ole ollenkaan

selvillä, mitä se tieto on, jota he tietokoneella

käsittelevät.

Otetaanpa esimerkki. Yksi tyypillinen tieto, jota

tietokoneessa käsitellään, on dokumentti. Kun

dokumentin "avaa", todellisuudessa käynnistyy

ohjelma, joka lukee dokumentin sisällön ja tulkitsee

sen ruudulle. Koska tämä on ainoa näkymä, jonka

tavallinen käyttäjä saa dokumenttiinsa, monet

ajattelevat, että ruudulla näkyvä kuva on heidän

dokumenttinsa. Mutta todellisuudessa dokumentti

on ohjelmasta erillinen ja saattaa näyttää

erilaiselta eri ohjelmilla tarkasteltuna – tai jopa

samalla ohjelmalla, mutta eri ympäristössä

tarkasteltuna (tarjolla olevat kirjasimet jne.).

Unixissa tiedon kanssa ollaan suorempaan

tekemisissä. (Oikeasti Windowsissa on paljon

"Unixmaisia" (eli tietoa suoraan käsitteleviä)

ohjelmia, ja Unixissa "Windowsmaisia" (eli tiedon

syvälle alleen piilottavia) ohjelmia.) Tieto on

tyypillisesti tietyssä, hyvin määritellyssä

muodossa, ja sitä käsitellään kaikenlaisilla eri

Tietokone ‐‐‐ mitä hyötyä siitä on?

Panu Kalliokoski
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ohjelmilla sen mukaan, miten sitä on milloinkin

tarkoitus käsitellä. Tiedon irrallisuus ja

riippumattomuus ohjelmista on siis hyvin selkeästi

näkyvissä.

Irrallisuudesta on monenlaista hyötyä. Tärkein

niistä on se, että tieto ei ole riippuvainen mistään

tietystä ohjelmasta eikä siis minkään ohjelman

rajoituksista, kaatumisista, tarjolla olevista

ominaisuuksista tai muusta sellaisesta. Ja, ennen

kaikkea, koska tiedät, mitä tietoa sinulla oikeasti on

käsiteltävänä, voit myös tuottaa tietokoneelle uusia

ohjeita käsitelläksesi tietoa tavoilla, joita et edes

osannut ennakoida.

Iskulauseita

Tietokone on työkalu!

... eikä itsetarkoituksellinen ihmelaite. Siis:

jotta tietokoneesta olisi hyötyä, käytä sitä vain

sellaiseen, missä siitä on hyötyä. Esimerkiksi, jos

teet muistiinpanoja tai ylläpidät kalenteriasi

nopeammin ja esteettisemmin paperin ja kynän

avulla, tee se. Jos teet esityksiä, tee ne tekniikalla,

joka sinulle tuntuu ominaisimmalta.

Älä luota tietokoneeseen!

Tietokoneet menevät vielä useammin rikki

kuin ihmiset, ja tallennusmediat (levykkeet,

muistikortit, CD‐levyt) vielä useammin kuin

tietokoneet. Tee varmuuskopioita säännöllisesti –

tai oikeastaan, koska varmuuskopioiden ottaminen

on tylsää ja toisteista hommaa, tee työsi

ympäristössä, jossa tiedostoista otetaan

varmuuskopioita. Tyypillisesti, kun talletat

tiedoston, edellinen versio häviää (uusi tallentuu

sen päälle). Huolehdi, ettet menetä versioita, joille

sinulla on vielä käyttöä.

Älä pelkää tietokonetta!

Tietokonejärjestelmän voi odottaa

suojaavan itseään sekoittamiselta. Jos järjestelmä

(tai jokin sen osanen, ohjelma) sekoaa, se on huono

järjestelmä, vaikka sekoaminen seuraisikin jostain

sinun tekemästäsi. Vielä laajemmin, järjestelmän

pitäisi tehdä vaikeaksi kaikki, mistä voi

aiheutua tiedon häviämistä. Kun opit jonkin

asian, jolla pystyy hävittämään tietoa (kuten

tiedostojen tallentaminen tai poisto), opettele

samalla huokaisemaan, katsomaan vielä kerran

mitä olet tekemässä, ja vasta sitten

toteuttamaan komento. Käytä turvaverkkoja

– varmuuskopioita, useampia versioita,

organisointia. Pelokas käyttäjä ei saa paljon aikaan.

Opettele yleispätevät työkalut!

Jotkin työkalut ovat kuin sähköinen

purkinavaaja: käteviä yhteen, mutta vain yhteen

tarkoitukseen. Toiset ovat kuin puukko:

edellyttävät usein muidenkin työkalujen käyttöä,

mutta työkaluja yhdistelemällä käytettävissä

mihin vain maan ja taivaan välillä. Ilman

jälkemmäisen kaltaisia, yleispäteviä työkaluja

olet tietokoneessa työkalujesi armoilla. Et voi

kuin luottaa siihen, että ne toimivat, ja että ne

tekevät, mitä niiden on tarkoitus tehdä.

Yleispätevät työkalut sallivat sinun teettää

yhä useammat hommat tietokoneella. Silloin

tietokoneesta on *hyötyä*.

Siis mitä pitää opetella?

Opi perusasiat. ("Opi kaikki aakkoset ‐‐ se ei riitä,

mutta opi ne...") Yleispätevien työkalujen

lukumäärä on suurehko; niitä opetellaan sitä

mukaa, kun niille tulee tarvetta. Tässä on joitain

tärkeimpiä työkaluja:

‐ tiedostojärjestelmä – tiedon säilömiseen ja

järjestelemiseen.

‐ komentotulkki – ohjelmien käynnistämiseen,

hallitsemiseen ja ylipäänsä tietokoneen kanssa

kommunikoimiseen.

‐ raakateksti – yleispätevä tiedon talletusmuoto.

‐ editori – ohjelma raakatekstin tehokkaaseen

muokkaamiseen.

‐ ohjelmointikielet – näillä tietokoneelle voi antaa

mitä tahansa uusia ohjeita.

‐ tietokannat – suurien tietomäärien rakenteiseen

säilömiseen ja tutkintaan.

‐ versiohallinta – projektinhallinnan tekninen puoli,

sallii myös perua muutoksiaan tiedostoihin.

‐ ynnä liuta muita työkaluja tiedostojen

siirtämiseen, automaatioon, kommunikointiin yms.

"Jos havaitset tekeväsi tietokoneella jotain puuduttavaa ja toisteista, olet todennäköisesti
ottanut tietokoneen hommia itsesi tehtäväksi, sillä juuri tietokone pystyy tekemään
toisteiset ja puuduttavat tehtävät valittamatta. Todellinen tietokoneen käyttötaito on taitoa
teettää tylsät hommat tietokoneella."
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Anna Dannenberg
Tämä sähköpostikeskustelu käytiin kahden C-saksaa
lukeneen suomalaisnuoren välillä kesällä 1999. Kaikki
alkoi siitä, kun mietittiin, mikä olisi käyttökelpoinen
universaalikieli kansainvälisen kommunikaation
tarpeisiin – englanti, latina ja esperanto eivät saaneet
kannatusta, joten piti keksiä jotain muuta.

Keskustelu on täysin autenttinen, mutta siinä
kulki toisinaan rinnakkain useampi eri "linja", joita on
tässä selvyyden vuoksi jonkin verran yhdistelty, ja
myös selvät kirjoitusvirheet on korjattu.
Alkuperäinen keskustelu käytiin sähköpostiohjelmalla,
joka ei tukenut ääkkösiä, joten umlautit on lisätty
jälkeenpäin – ei siis ole aivan varmaa, miten
keskustelijat alun perin ovat ne tarkoittaneet (ja
toisaalta tarinaa lukiessa saattaa jossain vaiheessa
alkaa epäillä, ovatko he tienneet sitä itsekään...).
Editoinnissa on kuitenkin pyritty noudattamaan
alkuperäisen keskustelun henkeä mahdollisimman
tarkkaan. Lue ja nauti nuoresta, raikkaasta ja
ystävällismielisestä argumentaatiosta!

- - - - - - - - - -
Otetaan saksa. Täysin säännönmukainen, mutta
todella kettumainen käyttää, weil das so schwerig
gemacht werden müssen ist (?).
Muistelen, että tuossa tapauksessa käytetään
kaksoisinfinitiiviä. Tai käytettäisiin, jos lause
muuten olisi oikein. Minusta siinä on yksi verbi
liikaa –– joko werden tai sein. En ole varma, kumpi.

Hey, anteeksi, sehän on gemacht müssen worden ist...
Kaksoisinfinitiivillä gemacht müssen ist geworden.
Valitettavasti tuossakin on sekä sein että werden.
Totta kai perfektissä pitää olla sekä sein että werden,
ja sivulauseessa apuverbi tulee viimeisenä loppuun…
Kaksoisinfinitiivissä ei tule. Sitähän kai käytetään
silloin, jos sivulauseen loppuun tulee kolme verbiä
tai enemmän, ja sen pitäisi jotenkin selventää
rakennetta. Minulle ei ole vielä selvinnyt, miten
sen pitäisi se tehdä.
Minusta siinä ei ole muuta vitsiä kuin että yksi ge
jätetään pois. Luin sen viime kurssissa ja passiivin
nyt, joten oletan tietäväni paremmin.
Minusta siinä on nimenomaan se vitsi, että taipuva
verbi ei ole viimeisenä, vaikka sen sivulauseessa
pitäisi olla. Tai sitten puhun ihan oikeaa asiaa,
mutta muistan sen nimen väärin eli se ei olekaan
kaksoisinfinitiivi vaan jotakin ihan muuta…
Saksanopettaja tosin sanoi, ettei itsekään ole varma
kyseisestä rakenteesta. Kukaan ei ole niin hullu, että
käyttäisi sitä. Tunnetko saksalaisia?
Vähänlaisesti. Muutaman saksan kieltä rakastavan
suomalaisen kylläkin. Itse pitäydyn latinassa, mitä
omituisiin rakenteisiin tulee. Sitä paitsi minä ihan
luulin, että werden kuuluu vulgaarifutuuriin eikä

– eli pieni tarina saksanverbiopin ihmeellisestämaailmasta
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perfektiin. Mihin haben sen sijaan unohtui?
Gemacht müssen ist gehabt? Gemacht haben ist
gemußt? (Minusta kaksoisässä on nätti kirjain,
käytän sitä edelleen…)
Werden tulee aina sein-apuverbillä, tauno.
Ai, se siis olikin machen-verbin futuurin perfekti?
Eikös se silloin olisi gemacht müssen ist geworden?
Ajattelin vain, että kyse on machenin eikä werdenin
perfektistä. Vai onko tuo müssenin perfekti? Vai
müssenin futuuri? Argh.
Machen müssenin passiivin perfekti. Ja tuossa
tapauksessa käytetään vain muotoa worden. Ja koska
se sein tulee edelleen mielestäni loppuun, oikea malli
olisi gemacht müssen worden ist…
Passiivin? Minä olisin veikannut futuurin perfektiä
eli sitä, joka romaanisissa kielissä latinasta lähtien
tunnetaan II futuurin nimellä eli tekeminen
tapahtuu tulevaisuudessa ennen puheena olevaa
ajanhetkeä. Mutta en mene vannomaan.
Kyllähän passiivi tehdäänkin tyyliin "tulee olemaan
tehty", eli ajan takaa muotoa "Saksan on pitänyt tulla
tehdyksi vaikeaksi". Meneekö se noin edes
suomeksi? Persettä. Ehkä ei ole aivan käyttökieltä…
Ai, ilmankos olisin veikannut II futuuria. Ihan sama
muodostus, jos tuo pitää paikkansa. Sen sijaan
minusta pääsääntö on edelleenkin se, ettei
sivulauseessakaan voi olla peräkkäin kahta tai
useampaa taipumatonta verbimuotoa, eli taipuva
verbi ei sellaisessa tilanteessa ole lauseen lopussa
vaan siirtyy eteenpäin. Hemmetti, etkö sinä voi
tarkistaa tuota jostakin?
Totta kai niitä voi olla. Kaksoisinfinitiivissähän niitä
juuri syntyy ja pitää käyttää tässä tapauksessa. Mutta
voin kysyä Toivoselta [saksanopettaja]. Saapahan
jotakin tekemistä.
Joo, aivan. Itse asiassa tarkistin systeemin
minikieliopistani, ja se meni niin, että jos
sivulauseessa on kaksoisinfinitiivi eli kaksi
peräkkäistä infinitiivimuotoa, niin taipuva apuverbi
tulee niiden MOLEMPIEN eteen – Meinst du, daß er
das nicht hätte machen wollen? Perfektissä taitaa
olla sama juttu, eli …hat machen wollen, mutta se
pätee vain modaaliapuverbeihin, eli siitä worden vs.

gewordenista en mene vannomaan.
Periaatteessahan se käyttäytyy aina kuin apuverbi,
mutta se ei aina todista mitään.
Siinä suhteessa se käyttäytyy eri tavalla, että kun
siitä jätetään partisiipin perfektin ge-etuliite pois,
niin lopputulos ei ole infinitiivi vaan vajaa
partisiippi. Siispä se ei muodosta kaksoisinfinitiiviä
as far as I know. Tuo tarkoittaa siis vain, että
modaalista käytetään perfektirakenteessa toiseen
verbiin yhdistettynä infinitiiviä eikä partisiipin
perfektiä, eli silloin nimenomaan syntyy
kaksoisinfinitiivi. Mitä edellisiin esimerkkeihin
tulee, worden ei sitä paitsi ole infinitiivi, eli se ei
käyttäydy samalla tavalla. Taisimme puhua samasta
asiasta, mutta esimerkki oli heikosti valittu.

- - - - - - - - - -
Keskustelu päättyi ratkaisemattomana, eli
universaalikieltä ei löydetty. Tosin rohkenen epäillä,
että ainakaan saksaa ei kumpikaan enää sellaiseksi
ehdottaisi.

Keskustelijoista toinen oli saanut
ylioppilaskirjoituksissa lyhyestä saksasta eximian kaksi
vuotta aikaisemmin, ja toinen kirjoitti eximian vajaan
vuoden kuluttua tästä keskustelusta. Tietenkään se ei
takaa sitä, ettei saksan kielioppi aiheuttaisi ongelmia.
Sen sijaan EHKÄ voimme päätellä jotain siitä, että
editoituani tämän keskustelun kesällä 2004 luetin sen
silloisella työkaverillani, joka on täysin kaksikielinen
saksan ja suomen suhteen – saksa vieläpä hieman
suomea vahvempi – ja on suorittanut yliopistossa
germaanisen filologian aineopinnot. Hän luki tekstin
ja totesi, että ensinnäkin hän putosi kärryiltä jo
ennen puoltaväliä ja toiseksi hänellä ei ole
aavistustakaan, miten alun perin puheena ollut
verbirakenne oikeasti kuuluisi saksaksi. Ihminen on
siis todistettavasti onnistunut luomaan kielen, jota
sen äidinkielinen puhuja ei pysty sen paremmin
ymmärtämään kuin tuottamaankaan. Eläköön
produktiivinen kielikyky!

P.S. Kaikki yhteydet kirjoittajan ja saksalaisuuden
välillä ovat kuviteltuja. Nimestä huolimatta. Gott sei
dank.
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Kansan syvät rivit
maailman pelastajina

toim. Rauha Kaarlontytär

Kielipoliisit kammareillaan usein (selvästi

artikuloiden) paheksuvat nuorison, matalan

osaamisen alan työntekijöiden ja muun roskaväen

leväperäistä, etten jopa sanoisi luolamiesmäistä

kielenkäyttöä. Syvällä sinisten suikkiensa

uumenissa kytee vakava huoli suomen kielen

nykytilasta ja siitä, mihin tuo vulgääri villi‐

ihmisten kansanosa kauniin kielemme onkaan

kerran sysäävä! Vaan nyt pulinat pois, kansan

syvillä riveillä on tiukkaa tiedettä suojelemassa

kielimuotoaan. Varteenotettavat tiedemiehet ovat

nimittäin tutkimuksissaan todenneet alatyylin

ilmausten säilyttävän kielen eri rikkauksia.

Miten säilyttää parhaiten kielen eri

taivutusmuotoja ja muita nyanssien ilmaisutapoja?

Kielihän tunnetusti elää kuten mikä tahansa

evoluutioon osallinen, mutta alatyylin sanonnat

kivettyvät tiukkaan. Ne ovat ikään kuin

immuuneja, kuolemattomia. Ajatellaanpa mitä

seuraavatkin sanonnat, nuo kielen supersankarit,

pelastavat:

1. 'munasillaan' (diminutiivin monikko,

possessiivisuffiksi, adessiivi)

Paljonhan kuulee ihmisten huolivan suomen

possessiivisuffiksin katoamisesta, mutta tästä se ei

kyllä katoa. Vai voitteko kuvitella Koff‐lipan alta

kuuluvan: 'Pera juoksi kylän ympäri munasilla'? Ja

jos diminutiivikin katoaisi: 'Koistinen ei kauaa

ehtinyt tanssia munilla'? Johan siinä menisi

merkityksetkin ristiin.

2. 'voi Saatanan saatana' (reduplikaatio,

genetiivirakenne)

Suomessakin voidaan genetiivirakenteisella

reduplikaatiolla saada hienosti tehostettua

ilmaisuja. Vai voitteko muutoin ilmaista jotain niin

pahaa, että se on itse Paholaisellekin paholainen?

3. 'paskamainen' (‐mainen‐johdos)

Tämä ilmaus on varmasti säilyttävä hienon

‐mainen‐johdoksen kieliopissamme. Vai: 'Vittu sä

oot paskan kaltainen jätkä, Stöfa!' Ankeaa.

4. 'paneskella' (frekventatiivi)

Frekventatiivilla saamme hienosti ilmaistua

tekemisen mielekkyyden, iloisuuden ja

leppoisuuden. Muoto poistaa varmasti kaikenlaiset

hampaat irvessä tekemisen mielikuvat. Myös

tekemisen toistuvuus on ilmaistavissa täten.

5. 'nusaista' (‐aista‐muoto)

Tämän kaltaisella muodolla saamme tehokkaasti

ilmaistua tapahtuman pikaisen luonteen. Juuri

tälle nimenomaiselle ilmaisulle tuntuu myös olevan

nykyään ilmeisen paljon kysyntää, myös asian

vähättelytarkoituksissa.

6. 'antaa/saada pillua/munaa' (partitiivi suoran

objektin sijana)

Tämä ilmaisu on niin ikään suosittu. Ilmeisesti

kansamme syvillä riveillä on tarvetta paitsi

keskenään retostella, myös samalla iloiten ilmaista

Kaikkivallan häntä kohtaan osoittamasta suosiosta

suomalla moisen 'saamisen'. Ja niinhän sitä

sanotaan, että me suomalaiset usein turhaan

vähättelemme saavutuksiamme, ja jos näitä

ilmaisuja käyttävät henkilöt ovat tosiaan

'saavuttaneet' yksissä tuumin moisen 'antamisen' ja

'saamisen' molemminpuolisen riemun, emmehän

me voi – Nikke T. soikoon – heiltä iloaan kieltää.

7. 'Mäntä on kuin miehen muna' (vertaus,

kuvaannollisuus)

Viimeiseksi haluan tuoda esiin eräästä

tutkimusaineiston dialogista tämän hienon

vertauksen. Keskustelutilanteessa yläasteikäinen

tyttö tiedusteli mopediorientoituneilta

herrasmiesystäviltään, että mikä se mäntä oikein

on. Vastaukseksi hän sai pitkien ja tylsien

moottoritekniikkaselitysten asemesta yllä

mainitun esimerkkilauseen. Eipä jäänyt tytölle

enää epäselvää. Voimmeko siis millään kieltää

ilmaisun tehokkuutta ja nerokkuutta? Moni ei

päältäpäin uskoisi, kuinka ilmaisuvoimaista

ilmanpaineenvaihtelua voikaan sieltä pilottitakin ja

Myrkky‐lippalakin välistä tulla ulos.

Me yleiskielitieteilijät pidämme kielen

ilmaisuvoimaa itseisarvona. Koemme tärkeäksi

taistella kielten monimuotoisuuden puolesta.

Tutkimuksen tulos on siis: muna ja pillu pelastavat

– ei vain suomen kielen – vaan maailman!
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xxxxxxx: jonotat WebOodiin
(kello on 14:42)
Pääset WebOodiin klo 16:59 -
20:59. Jonotusaikasi: 138 minuuttia.
Voit joko hakea tämän sivun
uudestaan päivitä/reload/refresh-
toiminnolla tai kirjautua sisään
uudestaan.
Huom! Kielikeskuksen kurssi-
ilmoittautuminen alkaa tänään
17.8. klo. 12.00. Kaikki tuolloin
WebOodissa sisällä olevat
käyttäjät tullaan kirjaamaan ulos
järjestelmästä. Tämän jälkeen
WebOodiin pääsee sisään vain
jonottamalla.
Tällä järjestelyllä pyritään
välttämään koko järjestelmän
totaalinen ruuhkautuminen.
Huom 2! Jonotuspaikka katsotaan
käyttäjätunnuksen mukaan.
Koneelta siis voi lähteä pois välillä
tai vaihtaa konetta menettämättä
paikkaansa jonossa.
Huom 3! Jonotusaikaa jouduttiin
lisäämään n. klo 14 n. kahdella
tunnilla, myös niille, joille
jonotusaika oli jo kulunut. Sitä
ennen järjestelmään oltiin
päästetty liikaa käyttäjiä yhtaikaa,
eikä järjestelmä toiminut, edes
sisäänkirjautuminen ei toiminut.
Jonon järjestys on säilynyt
ennallaan!
Pahoittelemme syvästi
tapahtunutta, arvioimme täysin
väärin järjestelmän kapasiteetin ja
kielikeskuksen ilmottautumisen
aiheuttaman kuorman.
(toim. Juha Hurme)

(b)Lingvizit
Käytännön baskia vasta‐alkajille II: Esimerkkilauseiden

parhaita paloja

Ja te [olette] hyvin pieni mies.

Me olemme rumia poikia.

Te olette rumia.

Tuo ruma koira on suomalainen.

Koiralla on kolme päätä.

Te tarvitsette kahdeksan olutta.

Baskin pitää puhua baskia.

En ole isoäiti.

(Juha Hurme)

"Oot paksu! Puukkoja! Haki ja susi :*"–Nimetön

automaattista tekstinsyöttöä käyttävä tekstiviesti‐

hellittelijä

[13:24] Meru : Q: Two linguists were walking down the

street. Which one was the specialist in contextually

indicated deixis and anaphoric reference resolution

strategies?

[13:24] Meru : A: The other one.

[13:28] Meru : Q: How many Lojbanists does it take to

change a broken light bulb?

[13:28] Meru : A: Two: one to decide what to change it into,

and one to figure out what kind of bulb emits broken light.

‐Kuinka monta diskurssianalyytikkoa tarvitaan

vaihtamaan hehkulamppu?

‐Riippuu kontekstista.

(Kare Mäkinen)

Luennoilla kuultua:

"Japanin prepositiot tulevat pääsanan jälkeen."

–kognitiotieteen luennolla

"Kuka‐pronominin instruktiivi on kukin" –anonyymi

luennoitsija TKK:lla

""Meillä on syytä uskoa, että latina on ollut olemassa."–FK

"The bird flu:"–Ekaterina Gruzdevan esimerkkilause

englannin imperfektistä
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<Malagmyr> This
linguistics professor

was lecturing the class.
<Malagmyr> "In

English," he explained,
"a double negative

forms a positive. In
some languages, such
as Russian, a double

negative is still a
negative."

<Malagmyr> "However,"
the professor continued,

"there is no language
wherein a double

positive can form a
negative."

<Malagmyr> Immediately, a
voice from the back of the

room piped up: "Yeah.....
right...."

‐bash.org

aspekti ry – yleisen kielitieteen ja kieliteknologian ainejärjestö




