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suunvuoro

Vuoden ensimmäisen numeron artikkeliosaston avaa epäillä-verbin semantiikkaa kä-
sittelevä artikkelipari. Jutta Salminen esittelee kaksi toisiaan täydentävää näkökulmaa 
tähän polyseemiseen verbiin: ensimmäisessä artikkelissa hän tarkastelee epäillä-verbin 
polaarisia tulkintoja nykykieltä edustavan aineiston valossa, jälkimmäinen kuvaa tul-
kintojen muutosta diakronisesta näkökulmasta.

Numeron kolmas artikkeli paneutuu varsin neitseelliseen tutkimuskenttään. Milla 
Uusitupa, Vesa Koivisto ja Marjatta Palander tarkastelevat artikkelissaan sitä, miten 
rajakarjalais murteita on kuvatttu ja nimitetty aiemmassa tutkimuksessa ja muussa kir-
jallisuudessa. Raja- Karjala on eri murteiden ja kielten kontaktialueena tarjonnut he-
delmällisen maaperän runsaalle kielelliselle variaatiolle, josta artikkeli tarjoaa mais-
tiaisia. Kontaktitilanne ei ole ainutlaatuinen, ja kirjoittajat pohtivatkin, mikä olisi ku-
vaava yleisnimitys tällaisille raja-alueiden moniaineksisille murteille. Ehdotus löytyy 
artikkelin lopusta.

Virittäjä pyrkii esittelemään myös kielenopetusta ja sen tutkimusta ja palvelemaan 
näin sekä opettajia että opiskelijoita. Tässä lehdessä muistellaan Lili Ahosta, joka teki 
merkittävän elämäntyön suomi vieraana kielenä -opetuksen saralla. Opetuksen näkö-
kulma on esillä myös lektioissa sekä Päivi Laineen havaintokirjoituksessa. Laine esitte-
lee, miten opettaja voi hyödyntää sähköisen oppimisjärjestelmän tarjoamaa tietoa sel-
vittääkseen, millaiset lauseopin ilmiöt ovat opiskelijoille hankalia. Digiloikka on nos-
tattanut kriittisiä ääniä, sillä digihuumassa ei ole aina muistettu, että vain harvoin lait-
teet itsessään ratkaisevat oppimisen tai opettamisen haasteita. Laineen kirjoitus kui-
tenkin havainnollistaa, millaista hyötyä sähköisistä oppimis järjestelmistä voi olla ope-
tuksen kehittämisessä.

Virittäjän edellisessä numerossa edeltäjäni Anne Mäntynen jätti hyvästejä ja esitti 
kiitoksia. Haluan puolestani kiittää Annea mittavasta työstä Virittäjän hyväksi sekä 
opastuksesta pää toimittajan vaativaan tehtävään. Toimituksessa on tapahtunut vuoden-
vaihteessa muitakin muutoksia: Johanna Komppa on aloittanut vara päätoimittajan ja 
verkko toimittajan tehtävissä, ja Armi Sinerkari on palannut toimitussihteeriksi run-
saan vuoden tauon jälkeen. Kirjallisuusosastoa on hoitanut lokakuun alusta lähtien 
Mikko Virtanen. Taloudenhoitajana jatkaa Heidi Vepsäläinen ja hanketoimittajana 
Yrjö Lauranto. Olen kiitollinen tästä joukosta, jonka kanssa saan toimittaa lehteä.

Virittäjän tulevaisuus on kiinni meistä kaikista: lukijoista, tukijoista, kirjoittajista, 
arvioijista ja toimittajista. Opiskelijoita haastamme tänäkin vuonna lehden tekemiseen 
järjestämällä jälleen kirjoituskilpailun. Lisätietoa on luvassa pian Virittäjän verkko- ja 
Facebook-sivuilla.

Hanna Lappalainen


