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ruLKAISUPERIAATTEET

Yhdistys pyrkii Julkalsemaan vuosiklrJan kerran vuodessa, Joka kevät. Yhdtstyksen puheen-

JohtaJa Ja slhteerl ovat vastuussa woslklrJan llmestymisestå.
VuoslklrJa koostuu erl osastolsta, Joita toimittamaan þhtokunta vol mrärätå þhtokunnan

Jäsenen tai muun sopivan henkilön. Yhdlstyksen Jårþståmät ttlats¡udet muodostavat erllllset
osastot wosiklrJassa. Nllden llsåksf wosiklrJaan kuuluu ylelnen osa, Jossa Julkaistaan
artlkkeleJa, sekå lastu-osa, Jossa julkaistaan lyhyitä klrjoituksia, Lastuja. Yhdlstyksen
Jåsenet Ja muut tutklat volvat lähettää nälhln osastoih¡n käslklrJoltukslaan. Johtokunta
voi myös pyytåä vlerailevaa klelltleteil{ää klrJoittamaan artlkkelln yleiseen osaan.

Mlkäll vuosiklrjaan lähetetty artikkeli ei perustu yhdistyksen Järjestårnässä tllalsuudessa
pldettyyn esitelmään, Johtokunta pyytää artikkellsta anon¡6mln arvostellan lausunnon,
ennen kuln se hyväksytåän Julkalstavaksl.

KirjolttåJa saa artlkkellstaan 50 eripalnosta.
VuosikirJa lähetetään automåattisesti nlille Jåsenille, þtka ovat naksaneet Jäserunaksusa.

O}UETTA AWSTAJILLE

- Ylelnen deadllne kåtslklrJoltuksllle on 15. maallskuuta Joka wosl, Joltel Jäsenktrjeessä
toisln llmolteta.
- Artikkelien suositeltava pituus on noin 15 sivua. Vain poikkeustapaukslssa Julkaistaan
yli 20-slvulsla árttkkeletta. lastuJen makslnlpituus on vllsl sivua.
- Kirþttukset pyydetåän lähettånåän yhdlstyksen sihteerille yhdistyksen osoitteeseen tal,
Jos klrþitus on konferenssiesltelmå, sen voi lähettåä suoraân kyseistll konferenssia kåsit-
televän osaston tolmittaJalle.
- A¡tikkelln on oltâva siistlsti kirJoitettu, valmis kopioitavaksl (såhköklrJoltuskoneella
kirjolttavlen on käytettåvä kertakäyttönauhaa, klrJasinten olisi hyvä olla suurehkot, koska
teksti pienennetåän puoleen.)
- Vuosikirjaan vol klrJoittaa yhdistyksen vlrallisilla klelillä: suomekst, ruotsiksl tal englan-
nlksl. Johtokunta vol hwäksyå myös mullla kteltllä klrþitettuJa artikkeleja. Nlltä Jotka
kirjoittavat muulla kielellä kuin äidinkielellään, pyydåmme huolehtlmaa¡r ktrJoltuksen kieli-
asun oikeelllsuudesta. On tolvottavaa, että kirjolttaja lisää artlkkellnsa alkuun lyhyehkön
(korkelntaan 100 sanan) tilvistelmän Jollain muulla kuin artikkeliFsa käytetyllä klelellä.
- Lähdeviittelden merklnnässä ollsi mtelellään noudatettava Language-lehden käytåntttä.
- Enslmr¡åisen slvun vasem¡nassa yläkulmassa on oltava allekkain seuraavat tledot!

(l) Artikkelin otsikko, (2) KtrJoittaJan nlrú, (3) Yliopisto tai vastaava
- Pyyd2tnme kirjoittajia kåyttåriåån l!:n rivinväliä ja jättånään slvun yläreunaan 4 cm:n
unrginaalin Ja alareunaan sekä oikeaan Ja vasempaan reunaan 3 cm:n narglnaallt. Myös
muut mahdollisuudet tulevat kyseeseen, Jos ktrJoittaJalla on nahdolllsuus saada tekstln-
käsittelylaitteesta siisti laatukirjoittlmella tehty printtl.
- P¡4lditmme numerolmaan sivut lyijykynällä liuskan kääntöpuolelle. Siwnumeroita el tule
merkitå tekstlpuolelle.
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Alkuganat

Suomen klelLtlêteellLsen yhdfstyksen Johtokunta päättt
kokouksessaân Joulukuun 7. päl-vänä 1987 yhtenä1stää yhdls-
tyksen Julkalsutoimlntaa yhd1stämä11ä perJ-ntelset kon-
ferenssJ.yhteenvedot Ja lastut vuosiklrJaksi. pääaslalllsestl
yhdlstys Jutkaisee kerran vuodessa ilmestyneessä vuosikLr-
Jassaan kalkkiLn menneen vuoden tapahtumiln l11tt1wJ-å kir-
JoJ.tuksia, esimerkLksl konferenssiesl-teImiä. yhdlstys
pyrkfi JulkaÍsemaan vuosLklrJassa myös Jäsenten tal mulden
tutkiJolden klrjoLttamia taadukkaita artlkketeita.

För Språkvetenskapllga Föreningen I Flnland har det gångna
året varit mycket lntenslvt. Detta gålLer dets de otika
evenemang som förenLngen anordnade - lo-års Jubtleet I
februarL L9ST, paneldebatten om morfofonotogi 1 oktober
1987 samt syntaxseminarlet i Januarl och syntaxkursen med
dr. Ànnle Zaenen I mars 19BB - men dels också, till vår
stora glädJe, föreningens ökade medlemsantal och medlemmar-
nas stöd för våra förehavanden.

The offLciat languages of the LínguÍstl-c ÀssocLatÍon of
Finland ar€ Finnlsh, Swedish and Engli-sh. Articles in
thesê languagês are athrays'welcomê for our yearbook. This
does not mean that other languages are by deflnition
€xcluded from publlcationi nor does it mean that contribu_
tlons automatically gêt publl_shed. The AssocLatl-onrs
Yearbook fs from now on a refereelng Journal.

***

Vuoden 1988 vuoslklrJa on hyvå esLmerkkl siLtä, mJ.nkätaista
yhdistyksen JulkaÍsutoimlnta on tuleval.suudessa. Vaikka
yhdLstyksen puheenjohtaJa Ja sihteeri ovat vastuussa
vuosiklrJan JurkaLsemisesta Ja siten vuosikirJan vastaavat
toinlttaJat, KalevL tüifk Ja KrLstlLna Jokinen ovat myös
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eríttä1n suuressa määrin olleet mukana toi¡nltustyössä - he
ovat oLleet vastuussa omista osastoLstansa alusta loppuun
saakka.

Yhdistyksen edeltlnen Johtokunta JårJestt puheenJohtaJa Esa
Itkosen Ja sfhte€rl Annel1. paJusen Johdotla SKy:n kymmen-
vuotfsen toLmlnnan Juhllstamiseksi tllalsuuden, Jonka yteis-
teemana o11 kLelitleteen aJankohtaiauus. Tflalsuus pLdettlln
He1slngln ylioplston tÍtol_ssa h€tmlkuun 29. pätvånä 1982.
iruhlaesltelmät pfttvät apulal'sprof€ssorl Esa Itkonen,
professori Fred Kartsson Ja professorf Mlkko Korhonen. Esa
Itkosen aiheena oll "Kielitiede Ja postmodernlsmi',, Fred
Karlsson puhui al.heesta "Kielltlede Ja postfndustriallsmi,'
Ja Mikko Korhonen alheesta "KlelLtLeteen popularisoLnnLsta".
EsitelmLå oli kuunteLemassa yIi sata kleritleteestä kfLnnos_
tunutta. Itkonen on yståvätlisestf kJ.rJolttanut esltyk_
sestään lyhennelmån vuosikfrjaan. Myös Karlsson on antanut
yhdistyksen JulkalstavaksL Humanistipälvittä 6.3.19g6
pLtämänÊä esltelmån, Jossa hän pohtli samoJa alhepilreJä
kuin yhdlstyksen kymnrenvuotl sJ uhl aesl.telnåssäån.

Yhdistys pLtl perlnteLseen tapaan vuosLkokouksensa Klett_
tieteen pälvien yhteydessä Turussa toukokuun 9. päLvänä
1987, Jolroin uusl Johtokunta vatittiln.

Lokakuun 9. påLvånä LgAj yhdlstys JärJestl_ Hetslngin
ylloplston tiloLssa keskustelutilalsuuden aiheesta,'Mor_
fofonologl-a". KeskustêIutLlaLsuuden tarkol,tuksêna oIl.
selv1-ttåä ne erl_ nåkemykset, Joita Suomessa nykylsln on
kysymyksestå "Mlten sanoJen talvutus olisl parasta esittåä?,,
Paneelikeskustelun puheenJohtaJana tolni professori Karevr
Wtl.k. Muut osanottaJat olivat professori Fred Karlsson,
professorl MLkko Korhonen, dosenttl Klmmo KoskennJ.eml,
fil. lis. Urho Määttä, dosentti Marttí Nyman, professori
Heikkl Paunonen Ja professori Tuomo Tuomi. paneer.r.keskus-
telua seurasi vilkas yreiskeskuster.u, Jota ori kuunteremassa
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toLsta sataa kleritietetuJää. vuosr.klrJan morfofonorogJ.aa
käsLttelevän osan on tolmlttanut Karevt r{ilk. urho Määtän
Ja Martti N!'manin artikkeleiden lisäksf yhdlstys on floinen
saadessaan Julkatsta myös Kalsa Håkkisen rêferaatÍn paneelL_
keskustetusta.

L5' - L6. tammlkuuta L9gg yhcristys JärJestl Espoon säästö-
pankkioplstossa Jatkokoulutusseminaarln syntaksln vlime-
afkaLsesta kehityksestä. Tr.ralsuuteen osarrr.stur. noin Bo
henkeã. yhdlstys or1 kutsunut FD Anders Hormbergin Tukholman
yliopistosta pitämään Government_Binding_teorlan pika_
kurssln. Sên tlsäksl, yhcllstys oJ.J. pyytänyt muita syntaksia
harrastavla klelitleteillJöitä esÍttelemäån uudehkoJa
vl-rtauksia alatlaan. yhcustys oli myös antanut mahdot_
Llsuuden nuorlltê tutklJoirre esittää tutkimuksr.aan semi-
naarÍssa. FLl. kand. Krlstiina Jokinen on toimittanut
vuosLkirJan tån¡ån osan Ja klrJolttaa atkusanolssaan
se¡nÍnaarista yksltylskohtai semmin.

YhdÍstykselle el ore lähetetty montakaan kierltieteellistä
lastua vfime lastukokoetman Jurkaisemlsen Jälkeen. Tor.vo¡nme
parannusta tässä suhteessa, koska Lyhyys on hne.

***

Klitämme suomen .Akatemiaa kuruneen vuoden tal.udetllsesta
ja muusta tuesta, Johtokunnan muita Jäseniå aktiivisuudesta
Ja yhdrstvksen kar.kkia Jäsenrå tuesta. rr-rnan näitä pêrus_
edellytyksfä yhdistys ei voi tolmia. KLitos.

Jan-Ola östman
Urpo Nikanne


