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Selkokielen tutkimus

Kielitieteen päivät 2018

8.5.2018



8.30-8.50 Camilla Lindholm ja Ulla Vanhatalo: Klaara-tutkimusyhteisö (15+5)

8.50-9.00 Solveig Arle: Kan NSM användas för att skriva lättläst skönlitteratur? (10)

9.00-9.20 Sonja Dahlgren: Selkokieltä S2-oppijan näkökulmasta (15+5)

9.20-9.30 Riitta Korhonen ja Pertti Seppä: Miten passiivilauseita ymmärretään? (10)

9.30-9.50 Leealaura Leskelä: Helppoa, helpompaa ja kaikkein helpointa  selkokieltä –

selkokielen vaikeustasojen määrittelyä (15+5)

9.50-10.10 Eliisa Uotila: Selittäminen selkokielisessä tekstissä (15+5)

10.10-10.30 Idastiina Valtasalmi: Selkokieli saavutettavuuden edistäjänä (15+5)

10.30-11.00 Yleiskeskustelu (30)

Ohjelma



Klaara-tutkimusverkosto
Kielitieteen päivät 2018

Camilla Lindholm & Ulla Vanhatalo



Selkokielen tutkimuksen taustaa

● Mitä on selkokieli?

● Selkokielen käyttö Suomessa 1980-luvulta

● Selkokeskus, LL-Center

● Käyttäjämäärät kasvussa (600 000 + lähipiiri) 

● Yhteiskunta muuttuu, tarvitaan lisää asiantuntijoita

● Tarvitaan teoreettista ja soveltavaa tutkimusta

● Tarvitaan keskustelua ja yhteistyötä



● Edistää selkokielen ja lättlästin tutkimusta 

● Matalan hierarkian ekosysteemi 

○ Yhteyksiä selkokielen tutkijoiden, käyttäjien, 

Selkokeskuksen ja muiden toimijoiden välille

○ Itsenäiset tutkijat ja rahoitukset

○ Yhteinen tarina 

> Kielitieteelliseen tutkimukseen perustuvaa selkokieltä

> Maailmasta parempi paikka niille, joille selkokieli on ainoa 

vaihtoehto.

Klaaran tavoite



Nyt

● Sähköpostilista 

● Kotisivu

● Zotero (viitetietokanta)

● Kielipankki (selkokieliset korpusaineistot)

● Työpaja 2018, konferenssi elokuu 2019

● Puhe ja kieli 2019

● Selkokielen neuvottelukunta



Tulevaisuudessa

● Konferensseja, kv-yhteistyötä

● Julkaisuja (Puhe ja kieli 2020?)

● Sidosryhmätapahtumia, yhteyksiä selkokielen käyttäjiin

● “Tilaustutkimusta” 

● Opinnäytteitä

● Hankerahoitusta

● Opetusta, koulutusta

● Innovaatioita, vaikuttavuutta



Hommalista

● Kotisivut

○ Täydennä ja viilaa

○ Käännä kotisivut englanniksi

○ Hanki ihmisten ja hankkeiden esittelyjä

○ Valitse keskustelualusta, luo, pidä yllä

● Pohdi verkoston/yhteisön nimeä

● Täydennä Zoteroa

● Hanki Kielipankkiin lisää aineistoa



Hommalista jatkuu

● Suunnittele ja valmistele 2019 Kielitieteen päivien työpaja

● Suunnittele ja valmistele 2019 konferenssia

● Esitä uusia jäseniä Selkokielen neuvottelukuntaan

● Hae tutkimusapurahaa syksyn hauissa

● Innosta opiskelijoita tekemään opinnäytteitä

● TUTKI! -- Puhe ja kieli 2020?



Tatataaa!

www.klaaranetwork.fi

(Ohjaa sivustolle https://blogs.helsinki.fi/klaara-network/etusivu/)




