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OHJETTA AWSTAJILLE
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kielellä.
- Iåhdeviitteiden merkinnässä olisi mielellään noudatettava Language-lehden käytåntö¿t.
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TLKUSANAT - FöRORD - PREFACE

RunEaaata myönteLgêstä patautteesta olemme päätelleet, että
yhdlstyksen vLlmêvuotlnen päätös koota artikkeleLta kerran
vuodessa LlrnestntäksL vuosikirJaksf oll Jårkevä. K11tämme Jäse-
nÍstðå luottamuksesta Ja tarJoamme nyt uuden korkeatasol'E1a
klrJoituksLa sisättävån vuoslkirJan. Julkalsuperiaatteet ovat
samat kuln vÍ1me vuonna. ValÍtettavastl' tåmånkään vuoden

vuosikirJaan ernmê aaaneet klrJa-arviolnteJa. Toivomme tåsså
suhteessa parannusta. Pyrl¡nme luonnolllsest1 muutenkln kehl-t-
tämäån yhdtstyksen vuosLklrJaa €delleen, Joten kalkenlainen
palautê on tervetullutta.

Det har varLt êtt år fyllt av intrêssanta händelser för
förenlngen. VL år synnerllgen tacksamma fðr det förtroende nl
visat oaa genom att så mangrant ¡nöta upp på våra ollka
tl.llstållnj.ngar. Syntaxsemfnarlet L Januarl 1988 drog c. 80

epråklntresserade, profeasor ÀnnÍê zaenens lntensivkure I
mars hadê tLotals aktlva deltagare, dlskusslonstl'llfället om

pragmatlkens atårlnlng I llngvletlken I november flck en

fantastlek uppslutning (uppskattnlngsvle 160), och pragmatik-
konferensen Í Januarl 1989 återtgen ett fentlotal medverkande.

Vl. aer fram emot att tråffas igên på våra tfllstållnlngar I
vår (o¡n pragmatlk), t höst (on lexlkologL), nåsta vLnter (om

].fnrylstlkens nuvarande etåIlnfng f Ftnland) och överhuvudtaget
I frâmtiden.

¡fe have attempted to lnternatfonôIlze our yearbook this year,
by even more forcefully stresslng the ueefulness of havlng
ebatrâcts ln, say, Engllsh precede the text of papers wrLtten
1n Flnnfsh or SwedÍsh. Ífê have not, however, (yetl ) wanted to
etart conpetlng wfth. fnternatÍongl Journale ln lfnguistfcÊ.
Our yearbook needs to be able to fulflll a number of dlverse
purposo€r. Àpart from almlng to bo pårt of the world-wlde
€ndeavour of aalentlflcal.ly fontardlng our underatandLng of
lônguage, we alao want to nafntafn the functl.on of the
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associatlonrÊ publlcatlon sêrl.es as an outlet for the first
attenpts of younglsh researchera to reâch a wlder publlc. Our
prlncÍple has thus remalned that people r¡rLte in whlchever of
the three offl.clal languagês of the asEociatlon, depending on
who they want to reach.

***

Kerrolmme Jo vlfme vuoden vuoslklrJassa yhdJ.styksen 15.-16.
tammikuuta 1988 JårJeståmästå syntaksln Jatkokoulutus-
semlnaarlsta. filalsuudêsta on KristÍfna Joklnen k!.rJoittanut
lyhyên selostuksên vLime vuoden vuoslkirJaan (SKY 1988: 63-
64). Yff puolet vifme vuoden vuosikfrJasta olikl.n satoa tämän
tllalsuuden esltel¡nLstä.

***

Maallskuussa 1988 yhdlstys kutsul yhdessä Helsingin ylfopls-
ton yleJ.sen kletftleteen laitoksen kanssa Ph.D Ann!.e Zaenenln,

Joka tolÍril. San Francfscossa Xerox PÀRC -tutklmuskeskuksessa
(Intelllgent Systems Laboratory). Zaênên plti He1slngln y1i-
oplston tLloiasa Lntensl.lvl.kurss1n LekslkaalLs-funktlonaa-
llsesta kLelfoplsta (Lexical Functfonâl crammar, LFG) 22.-
24. maal.lskuuta. Kurssllle osal¡.l.stul noln 40 henkilöä erl
puoHlta Suomea. PerJantaina 25.3. Zaênen pltl. kahden tunnLn
ylel.8ö].uennon HelaLngfn yllopistosga a1heesta "Long Distanc€
Dep€ndencles " . Suomen Àkate¡n1a tukf vierallua tatoudelu.sêgtl.

***

yhdlÊtyksen vuostkokous pldèttlln Oulussa 13. toukokuuta 1989
KieutLêteen pä1vl.en yhtêyalêssä. Kokoukaesaa vau.ttlln vuoden
1989 Johtokunta sekå puheenJohtaJa Ja athteerl..

ttt

LåuantaÍna 27. marraskuuta 1988 yhdtstys JårJ€stl keskuatetu-
tllalsuuden alheeEta "pragmatllkka kl.ell'tleteeeeå" Hetal.ngln
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yltopiatossa. Tflalsuuden kulku olL êeuraava: Jan-Ola Öst¡nan

pitl keskustêlun låhtðkohdaksl alustuksen pragmatLikan hLs-
torlasta, nykytllanteesta Jå tuleval.suuden nåkynlstå. Hänen

esltyksensä otsikko oJ..l "PragmatLlkalle koherenssla etsÍmässä" .

ÀIustus on Julkalstu tåssä numerossa. östmanln aJatukset o¡.1

annettu hyvissä aJ oin ennen tllalsuutta komnenttlpuheenvuoroJ en

es{ttåJLen pohdlttavlksl. Kommenttlpuheenvuorot vastasl.vat
östrnanln alustuksessa esfin nostamLÍn kysymyksl{n, mutta
ollvat myÖs ltsenåJ.sl.å esltyksiå, Ítsenä181ä kokonal.skåsltykslå
pragrnatLlkan statuksesta. Jaakko tehtonen puhui pragnatLfkasta
vl.estlntätleteen nåkökulmasta, Àull HakulLnen korostL et-
nometodologlsta tutkl.musotetta, Ja EiJa Ventol,an puheenvuoro

tol mukaan hatlidaylaÍsen systee¡nls-funktlonaallsen näkökutman.
Puheenvuorolsta on TulJa Vlrtanen ystävålI1sestl laatl.nut
yhdistykseLle yhteenvedon "Report on two pragmatÍc symposla
Ín Helslnki", Joka on luêttavlssa tässä numerossa.

TllaLsuutta seurasl täysf salI €11 noin 16O kuuliJaa, mikä ei
ole alvan pLenL Joukko lauantalpä1vån yleÍsöksJ..

***

L3. tammLkuuta 1989 yhdistys JårJestl ykslpä1välsen semlnaarln
pragnatllkastô HêlsLngin yliopistossa. Pragmatilkka oll êsi-
telnåkutsussa mäårltelty hyvln J.aal asti : pragrnatf lkaksl. voltiLn
lukea kalkkL tutklnus Joka käsltteÌee klelisysteeml.n vuoro-
valkutusta klelenulkolsten JärJestel¡nien kanssa. Seminaarlsaa
pJ.dettif.n seuraavat esltelmät: Jacob L. Mey (Odensê, Tanska),
tÀ pragmatic look at artificial lntelligencer; MartJ.na BJðrk-
lund, 'Interaction of text and context ln 19th c. Russiati
TulJa VLrtanen, rTemporal adverblals Ln text structurlngr;
PLrkko Kukkonen, rFoneettisia Ja fonologlsla näkökohtla afaa-
tJ.kkoJen äännevlrhelden tuLklnnassa'; Ànu Kl1ppf, rAfasLa-

potilafden intentloiden väItttämisestä' ; Minna Sllvast, rAfa-

slapotllaan Ja puheterapeutln keskustelusta'; Esâ ltkonen,
fsemantllkka vs. pragmatiLkka: kaksl heterogeenlsta vai homo-
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geenLsta aluettar t Urpo Nlkanne, rKlêIl.oppL, syntaksl Ja
pragmatlikkar i Salll. Kankaanpåå, 'Vastâkyslanya kys!'¡nyksenä Jå
vastauksenari Janina Orlov, tBörJan och alut f Pusklns Tsar
Saltanti Frêdrik Utfhi€lm, rMoon and turtle; or, the rnag!.c

rrorld of spok€n Japanese'.

filafsuudessa pldetyistå esitelmLen aatoa ovat aeuråavat
tässä numerossa Julkalstut artikke1lt: Jacob M€yn "À pragmatl.c
look at art{flclal Lntelllgencê", Ànu Kl!'pln Ja Mlnnâ Sllvâstin
"Pragmaattlnên näköku1ma afasian tutkimlsessa", Sa1ll. Kankaan-
pään i'Vastakysymys kysymyksenä Ja vastauksenê" Ja Urpo Nlkan-
teen "KLelloppi, syntaksi Ja pragrnatLlkka',. TulJa Vlrtasen
kLrJoftuksessa I'Report on two pragmatic s!'¡nposia ln Helslnkl,'
selostetaan myös tätå tllatsuutta.

***

Kun nältå alkusanoJa k{rJol,tetaan, yhdistyksel¡.ä on Juurl
meneillään Jatko pragnatllkka-teemaan. yhdfstyksen vleraana
kävi 19. -21. huhtikuuta esltetrnölnåssä kansainvätisestl tunnet-
tu pragmaatLkko professori Brucê Fraser Bostonin yllopis-
tosta. Hän pÍtL nelJä esLtelrnåå: kaksl HetslngLssä Ja kaksl
Turussa. Fraser antoi yhdJ.styksen JulkaistavaksL artlkkellnsa
"Parallel !99", Joka llmestyy tässä numerossa. Toukokuun
alussa KansaLnväIisen pragmatlikan yhdistyksen (IprÀ) pääsih-
teerL Jef Verschuêr€n Antererpenin yliopistosta oÌi yhdlstyksen
vleraana Ja pttl Turussa Ja Helslngl.ssä yhteenså kuusl. esitet-
måå pragmatllkan erl aloLlta.

***

KLl.tämme Kristllna Joklsta Ja TapanL K€tomäkeå uhrautuvasta
toinltustyöstä. tlsäksl haluamme klttää Johtokunnan Jäseniä,
erityisesti Marttl Nymanla, Helkkl Kangasnlemeä Ja Urho Määt-
tåä, Jolden asLantunteva apu on auttanut tekemään tästä vuosL-
kirJasta hyvån Julkaisun. Ralf Andtbacka on auttanut tolmltusta
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puhtaaksLkLrJoltuksessa Ja mufêsa kåytånnön tehtävlEså. Îästå
klltokset. Julkâl.supèriaatteldemme mukaan JokaLnen kirJoitue
Joutuu anonlT¡mÍen ârvloiJlen arvostertavaksL Ja komnentol--

tavaksl eruren kuln ae hyvåksytään JulkaLEtavaksl. Kfltämme

Eydämell'lsestL kaLkkla aslantuntfjolta, Jotka ovat tolmlneet
ânonlT'rnelna arvloiJ lna.

Suomen Akatemla on tukenut yhdlstystä rahalliseatL Ja näln
mahdolllstanut tllalsuukslen JärJeståtntsen Ja onnlstumLsen.
Myðs tätå vuosÍktrJaâ varten olênme aaaneet Suomen Akatemlal-
ta avustuksen, mlkä mahdollLstaa vuoslklrJan tähett&nlsen
kal.kllle Jäsenn¡aksunsa maksanellle Jäsenllle. Klltämme lä¡np1-

¡nåetL suomen Àkatemlaa Ja valtlon hunanlst{sta tolmlkuntaa
tuesta.

KLftämme vfelå kerran ylefsöå, Joka on kåynyt seuraamaasa

yhdlstyksen tl.lalsuuksla. ToLvonme näkevåmme tetdät tllaisuuk-
sÍaEaÍ¡me myös vaetedes.

Toukokuussa 1989

Jan-Ola öst¡nan
Urpo Nikanne


