
A}IAAI IFONET I IKAN NYKYNÄKY-IVIIÄ

Viime alkoina on tledekunnan nuorten, lahJakkald.en kielentutkl-

ja in par issa ol Iut  v i lkasta l l ikehdintää. Iv l ls tä on kyse? Jotkut

ehkä jo ovat saaneet sel-vil]e että i lmiön nimi on anaalifoneti ikka.

Täm€in klrjolttaJa tarttui kyniiein hälveentit i. iksen uud.en tleteenhaaran

ympärl l lä l i ikkuvat pahat puheet ja epäluulot .

Hyvåin lähtökohden est t te ly lLe muod.ostaa tåiåt1tä Oulussa Zg. he1-
mikuuta pldetyt  anaalLfonet i ikan pälvä. t"  Ti- la isuus Jåir jestet t ln Suo-
mal-alsel-l-a Klubll la alan nimekkälmpl-en suomalaistutkij oid.en toj.mi-
essa esi te lmölts l jö inä.  Paikal le o11 kerr iäntynyt runsaast i  i . i rnokas-
ta y le isöä.

Meillä Euomessahan anaalifonetl ikka on sangen uusi tulokas. Suo-

malai-sen anaalifoneti ikan lsäksi void.aan kilstatta kutsua Suom.

Klubil l-akln alustanutta FT Vil jo Hätä1ää. l läin on opiskellut v€rr€.-

ten kauan Saksan Li l t totasaval lassq, joka tä1Iä hetkel lä on edel lä-

kävijämaa ala}la. Pforzheimln kaupungLssa siJaitsevan rflnstitut der

Analphonetlkrr -nimlsen tutklmuslaitoksen JohtaJa Dr. Helmut Ar"sch

lienee merkittävln nykypälvii:r tutkiJolsta. Hänen Johdollaan on tut-

k i t tu muodon ja s isä}Iön väl istä yhteyt tär  DS. enalogfaa.Työssä

on käytetty hyväksi kaasukromatografisla menetelmiär ml-kä on Johta-

nut laaja-alalseen yhtelstyöhön kemlst ien kanssa.

Muuta^mille oululaisil- lekln alan tulevalsuud.enlupauksll le on tul-

lut  tutuksi  le ipzigln Kar l -Manr -y l loplstossa työskentelevä mainei-

kas anaal l foneet ikko tohtorL Schwltzke. USA:ssa Ja Englannlssa teh-

dään sarnaten arvokasta tutk imustyötä.  Tlet täväst l  Neuvostol i i tos-

sakin ponnlstel-laan kuumeisesti anaalifoneettlsten iImlöld.en paris-

s€rr mutta tutkimustuloksia ei sieltä paljonkaan ole herunut. Näln-

ol le el  volda ol l -a täysln selv i l lä tämän hetken t l lanteesta Nlsssa.

Haj ulta kuitenkj.n ollaan. AnaalifoneetikkoJ en maailmanlaaj uiseksl

yhd.yssi teeksi  on perustet tu Internat lonal-  Anal  Phonet lcs Assoclat l .on

Se pitl I ylelslffgressinsa vlime syks;mä lVienlssä.

Seuraavassa käymme tarkastelemaan joitakln alen peruskäsitteltä.

Kuten oraalisetr' niin myös anaalisetkln i i i intöelimet toimivat l lma-

virral la.  Äi inteenmuodostuksen edel lytyksenä onr '  et tä vatsan onte-

lo ih in on syntynyt palnettar DS. gastr lsta palnetta.  Se alkaansaa

ilmavirranr' jota ti%eell lsln termein kutsulrure gastrlsekså egressil-

v iseksi  paineeksi .  fämä on toistaLseksi  a inoa tunnel tu lLman vir-

tauksen s;rntytapa.
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Kulklessaan ääntöväyIässä ilmavirta kohtaa joko täydell isen su-
Lun tal  esteen, jonka se Joutuu klert t imään. Verrat tuna f tvarsinaiseen' l

fonetl lkkaan anaalifonetl lkka on hieman yksiselltteisempää;

Iähes polkkeuksetta äiinteet ovat bllablaalisia, Ensin mainitussa
tapauksessa huulet  ovat t iukast i  yhteenpur lstetut .  Esteen taakse
muod.ostuu palnettar' joka lopulta alkaansaa huulten yhtäkkisen au-
keamisen ja i lnan volmakkaan ulospurkauksen, rrsr anaalieksploo-
slon. Näln syntynel tä är intel tä kutsutaan anaal is -ksi  k lusi i le ik-
91.

Jälklmmälsel1ii tavn.lLa syntyneet äåinteet jaetaan kolmeen ryh-
mään. Anaallset slbllantit syntyvät sitenr' että ääntöväyli i i in muo-
d.ostuu ester joka kuitenkin on verraten vähäinen. I lmavirta pää-
see ktert i imi ie in.sen helpost i ,  tu loksena on sihisevä äänne. Anaal i -
s l l la f r ikat i lvei l l t i  este on jonkid verran suurempl,  jo l lo in v i r -
taava ilma aiheuttaa korkeataaJulsta värlnää artikulaatioelimis-
tössä. Raja s lb l lant te lh ln on kui tenkin l lukuva. Anaal iset  t remu-
lantlt erottuvat selvästl omaksi ryhmrikseen. Niitä äännettäessä
ääntöväyl€irl ellmet ovat sellaLsissa asemlssa, että i lmaviman kul-
kiessa syntyy volmakasta tärlniiä.

Ohelsessa kaaviossa on kuvattuna IAPA:n merklt eri perus-
äi iatei l le.  
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Anaaltnen, bllablaallnen klusil l l  I O ]

' f  s lb i lant t i  l# l
fr I '  fr ikati lvj. LO lr r  f '  t remulantt i .  |  * ]

Usein äiinteet syntyvät näiden erl tyypi.rien yhd.lstelminä. Sama-
ten voldaan kalk issa äåintelssä haval ta sekä konsonantt is ia et tä
vokaal is la pi :Lr te i tä.

Vasta v i lme alkolna on saavutet tu huomattavaa edistystä koe-
väl lnelden kehi . t te lyssä. lähän ast i  ovat val la l  la olLeet rrs.  f t&-
nuaaliset nenetelmät el1 tarkka stivelkorva Ja sekwrtikello. Nyky-
äein käytetäåin pelJon mingograf ia ja aul ta fonet i ikasta tut tu ja
väl lnei tä.  Nä1]1ä la l t te i l la kokei l taessa on huolehdl t tava si i tä,
et tä alapr iästösuodat lnta ei  o le kytket ty pääl}e.  Halutessaan to-
d.ella l-uotettavla tuloksla on tutkijan syytä turrrautua Lntrospek-
t ioon el i  l tsetutk lskeluun.

fäällä Oulussakln on esiintynyt runsaasti mielenkiintoa anaa-
l i fonet i ikkaa kohtaan. Mei l lä on usel ta lahjaktrai ta tutk i jo j - ta.
TLlanpuute Snellmanlan rakennuksissa on jarrut' l ,anut alan kehitys-
tä. AnaalifoneetlkkoJen laboratoriohuoneita näet käytetään sannan-
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alkaisest l  mlesopiskel i ja in sosiael l t lLol-nar '  mlkä olonrraisest l  hal t -

taa vakavaa t ieteel l is t i i  työskentelyä.  Ehkä tämäkln epäkohta kor-

jaantuu kun päästäii,n sli".rtymåiri.n l, lnnanmaalle.

Anaal i fonet l lkan käyttömahd ol t lsuuclet  k le l i t letee ssä avaavat

huimaavia näköaloja koko thmlskwrnalle . Mm. puhehälriöitä voltalsiin

korjata korvaamalla vaJaralsia i iäntelti i  anaalisi l la. Tal ehkä Juuri

tässä mel l l i i  on se k leI1t lete111jäln kauan ets lmä mlst i i r in puttutus-

ta k le lestä r t ippwnaton rnetakiel- l ,  jota vol ta ls l ln käyt tä i i  hyväksi

eslm. koneel l lsesga käi int i imlsegsä. Me1l lä oululal-st l lakln on nyt

ti laisuus kar.rtaa korterrune tleteen kekoon.

SORINAA BAARISTA

Kirjoitan tätä Baari-Marissa ]asi täynnä ihanaa, kuohuvaa

Aster ix- t insaa,r  Inspiraat ion puutteeeea täytynee yr i t tää käyttää

hoksottirniaan.

Näin ensimnäisen vuoden opiskel i jana vois in yr i t tää tehdä jonkin-

Laista yhteenvetoa kulrrneesta lukuvuodesta. Monet ovat parJanneet

ohjelman t iukkuutta.  Se onkin epäi lemättä t iukka, nutta ei  l ,ähes-

käi ln mahdoton. AjatelJaanhan esimerkiksj  t i lannetta,  jossa opie-

kel i jan eteen työnnetään 1O - 15 er i la ista kurssia ja ganotaan:

"Val- i tse näistä nielei-sesi ,  kunhan saat tarv i t tavat opintovi ikot

täyteen".  Varmaa on, et tä opiskelumot i iv i  eäi lyy Juur i  näin,  kuin

nyt on tehty,  jos on säi lyäkseen. Täydel l is tä opinto-ohjelmaa tus-

kin onkaan.

Onal]a (englannln) Lai toksel lqni  on val l innut meLko yleinen dep-

ressio,  joka on näkynyt mm. passi iv isena osanottona luentoihin.

I {ahtaakohan uud,en tutk intojär jestelmän mainostamisel , la ja par jaa-

miselLa ol l -a osuutta asi-aan? Yksi  sun toinen suunni t tefee afan

vaihtamista.  No käyhän se ni inkin,  Mutta jos vaihdat,  vaihdatko

pnrempaan? Noh, kesö on lähel lä ja keeän JäIkeen tulee syksy.

Onhan sibä ni in monba miel tä kuin opiskol i jaaklnt  Joten ol is in

i tse kovast i  k i innostunut lukeuraan polemi i .kkia edel l isestä asiasta

Reeman sivuil-ta.

ant i -d.epressi iv ietä ja apat iatonta kesää
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