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Sinikka HiltunenSinikka Hiltunen
•• FK (FK (kkäääännnnööstiedestiede, 1992), 1992)
•• tulkki tulkki jaja kkääääntntääjjää (ven(venääjjää, saksa) v:sta 1975, saksa) v:sta 1975
•• NLPNLP--kouluttaja v:sta 1992, NLP Trainer (2000)kouluttaja v:sta 1992, NLP Trainer (2000)
•• Kognitiotieteen maisteri, 2008Kognitiotieteen maisteri, 2008
•• Kognitiotieteen tohtorikoulutettava; Hgin yoKognitiotieteen tohtorikoulutettava; Hgin yo
•• VVääititöösteema:  steema:  Tulkin eksperttiys: selitys muista Tulkin eksperttiys: selitys muista 

poikkeaville muistitoiminnoille poikkeaville muistitoiminnoille 
•• Muistikoulutuksia v:sta 2002, temperamenttikoulutuksia Muistikoulutuksia v:sta 2002, temperamenttikoulutuksia 

v:sta 2006v:sta 2006

Kielen omaksuminen ja Kielen omaksuminen ja 

monikielisyys aivoissamonikielisyys aivoissa
Koillismaan koulujen kohtaamispKoillismaan koulujen kohtaamispääivivää, , 

16.11.2013 12.0016.11.2013 12.00--16.0016.00

www.muistikuisti.net

© S.Hiltunen/11.11.2013

ElElääinten kielestinten kielestää: signaalit: signaalit
Monimutkaisempi viestintMonimutkaisempi viestintää
•• varislinnut, papukaijat, valaatvarislinnut, papukaijat, valaat
•• ihmisapinat luonnossaihmisapinat luonnossa
•• kielen opetuskokeet ihmisapinoillekielen opetuskokeet ihmisapinoille
Puhutun kielen kehitysPuhutun kielen kehitys
•• ihmisen evoluutiostaihmisen evoluutiosta
•• protokielestprotokielestää puhekieleenpuhekieleen
•• geenien kehityksestgeenien kehityksestää

Puhutun kielen evoluutiostaPuhutun kielen evoluutiosta

© S.Hiltunen/10.11.2013
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ElElääinten kielestinten kielestää: signaalit: signaalit
ViestintViestintääkanava:kanava:
•• nnääkköö (eleet, v(eleet, väärit, valon vaihtelu)rit, valon vaihtelu)
•• kuulo (hkuulo (häälytykset)lytykset)
•• haju ja maku (kemialliset viestit)haju ja maku (kemialliset viestit)
•• tunto, kosketus (esim. koirat, hevoset, ktunto, kosketus (esim. koirat, hevoset, käädelliset delliset ––

sukiminen)sukiminen)

•• kipu (rusakot, kengurut, kipu (rusakot, kengurut, 
hirvielhirvielääimet, biisonit ym.)imet, biisonit ym.)

•• ssäähkhkööaisti (hait; aisti (hait; 
elefanttinokkakalat elefanttinokkakalat 
erottavat myerottavat myöös muotoja)s muotoja)

•• paineaisti (kalojen paineaisti (kalojen 
kylkiviiva, tkylkiviiva, täärinrinääviestintviestintää?)?)

•• (magneettiaisti: linnut, (magneettiaisti: linnut, 
valaat)valaat)

piirros: Ilkka Koivisto, 2011© S.Hiltunen/18.1.2013

© S.Hiltunen/18.1.2013

Anekdootit vs. tieteellinen tutkimusAnekdootit vs. tieteellinen tutkimus

VarislinnutVarislinnut::
•• uudenkaledonian varikset uudenkaledonian varikset 

–– tytyöökalut: tikut, ruohonkorret, kivet ym.kalut: tikut, ruohonkorret, kivet ym.
–– eiveiväät piilota ruokaa, jos varasteleva lajitoveri on t piilota ruokaa, jos varasteleva lajitoveri on 

nnääkemkemäässssää, tai vaihtavat herkun paikan lajitoverin , tai vaihtavat herkun paikan lajitoverin 
lläähdettyhdettyää

•• korppi, varis korppi, varis –– varoitusvaroitusäääänet yli lintulajien, jopa net yli lintulajien, jopa 
ihmisen tunnistettavissa (karhututkijat)ihmisen tunnistettavissa (karhututkijat)

•• naakka naakka –– ihmisen katseen seuraaminenihmisen katseen seuraaminen
•• harakka harakka –– kiiltkiiltäävväät esineett esineet
Laulu vrt. ihmisen puhekieliLaulu vrt. ihmisen puhekieli
•• äääänitausta vaikuttaa: tiaiset nitausta vaikuttaa: tiaiset –– titi--tyytyy
•• vaateliaat olot vaateliaat olot –– monimutkaisempi laulumonimutkaisempi laulu

Lajien vLajien väälisestlisestää viestinnviestinnääststää
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Ihmisen kehityshistoriaIhmisen kehityshistoria

•• kkäädellisten kehitys alkoi n. 65 dellisten kehitys alkoi n. 65 
milj. v sitten: pmilj. v sitten: pääääststääisen isen 
kaltaisia niskaltaisia nisääkkkkääititää

•• n. 54 milj. v sitten: nyk. n. 54 milj. v sitten: nyk. 
kummittelijoiden tapaiset kummittelijoiden tapaiset 
kkäädellisetdelliset
–– 15 cm korkea, ei juuri 15 cm korkea, ei juuri 

muuttunut sen jmuuttunut sen jäälkeenlkeen

•• nyk. yli 350 lajianyk. yli 350 lajia
•• ititää-- ja ja lläänsiapinoidennsiapinoiden (Afrikka (Afrikka 

vs. Etelvs. Etelää--Amerikka) Amerikka) 
kehityslinjat erkaantuivat n. 40 kehityslinjat erkaantuivat n. 40 
milj. v sittenmilj. v sitten

•• ititääapinoista apinoista kaksi kaksi linjaa n. 25 linjaa n. 25 
milj. v sitten:milj. v sitten:
–– hhääntntääapinat (mm. makakit)apinat (mm. makakit)

–– ihmisapinat (ihmisapinat (apesapes)) ©
S.Hiltunen/11.11.2013

Monikieliset itMonikieliset itääapinatapinat
Viidakon puiden eri kerroksissa eri lajit, 8 eri lajia  Viidakon puiden eri kerroksissa eri lajit, 8 eri lajia  

(h(hääntntääapinat, apinat, monkeysmonkeys):):
–– esim. oliviruostegueretsat, guineangueretsat, esim. oliviruostegueretsat, guineangueretsat, 

valkokuonomarakatit, mustagueretsat, mustapervalkokuonomarakatit, mustagueretsat, mustaperäämarakatit, marakatit, 
valkopartamarakatitvalkopartamarakatit

•• jokaisella lajilla n. jokaisella lajilla n. 15 erilaista15 erilaista varoitusvaroitusääääntntää (k(käääärme, rme, 
leopardi, kotka...)leopardi, kotka...)

•• monikielisyys: 120 varoitusmonikielisyys: 120 varoitusääääntntää
•• etenkin valkopartamarakatit etenkin valkopartamarakatit ymmymmäärtrtäävväät muiden lajien t muiden lajien 

kokonaisia kokonaisia äääänisarjojanisarjoja: eri lajeilla eri : eri lajeilla eri äääänet eri net eri 
jjäärjestyksessrjestyksessää (vrt. ihmiskielen kielioppi)(vrt. ihmiskielen kielioppi)

•• mymyöös kurkunps kurkunpääää apinoilla muistuttaa ihmisen apinoilla muistuttaa ihmisen 
kurkunpkurkunpäääättää (ei ihmisapinoilla!)(ei ihmisapinoilla!)

Esim. simpanssitEsim. simpanssit: : ei eri varoitushuutoja eri ei eri varoitushuutoja eri pedoista (vaikka 13 pedoista (vaikka 13 
erilaista varoitushuutoa)erilaista varoitushuutoa)

© S.Hiltunen/21.1.2013
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miljoonaa vuotta sittenmiljoonaa vuotta sitten

1818––16 1416 14––12     912     9––8 78 7––66

Ihmisen kehityshistoriaIhmisen kehityshistoria

© S.Hiltunen/19.1.2013
Valste, 2012, 40

IsoIso--
ihih--
mismis--
apiapi--
natnat

IhIh--
mismis--
apiapi--
natnat

AasiaAasia

AfrikkaAfrikka

Ihmiskielen opetuskokeetIhmiskielen opetuskokeet

© S.Hiltunen/21.1.2013

PapukaijatPapukaijat::
•• AlexAlex

–– harmaapapukaija, Irene Pepperbergharmaapapukaija, Irene Pepperberg
–– Alex kAlex kääytti itse 150 englannin sanaaytti itse 150 englannin sanaa
–– ymmymmäärsi monta kertaa enemmrsi monta kertaa enemmäänn
–– erotteli esineiterotteli esineitää muodon, vmuodon, väärin ja rin ja 

lukumlukumäääärrään perusteellan perusteella
–– 2525--vuotiaana hyppvuotiaana hyppääsi uudelle ksi uudelle kääsitteiden sitteiden 

yhdistyhdistäämistasolle mistasolle 

–– ja kuoli ja kuoli �

•• mymyööhemmhemmäät kokeett kokeet
–– Griffin Griffin –– ei niin hyvei niin hyvää oppimaan kuin Alexoppimaan kuin Alex

–– NN’’kisi kisi kkääytti itse 950 englannin sanaaytti itse 950 englannin sanaa

http://alexfoundation.org/pro
ducts-page/publications/
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Ihmiskielen opetuskokeetIhmiskielen opetuskokeet
KoiratKoirat::
•• ChaserChaser: ymm: ymmäärsi 1022 sanaa 3rsi 1022 sanaa 3--vuotiaanavuotiaana
•• ymmymmäärtrtäävväät ihmisen osoituseleet (sudet eivt ihmisen osoituseleet (sudet eiväät, t, 

tarhatut ketut kylltarhatut ketut kyllää))
•• katsekontakti ja katseen suunta viestinnkatsekontakti ja katseen suunta viestinnäässssää
Isoihmisapinat:Isoihmisapinat:
Puheen opetusPuheen opetus::
•• VikiViki, simpanssi, 1976: 3 sanaa: mama, papa, , simpanssi, 1976: 3 sanaa: mama, papa, 

cupcup
��simpanssin simpanssin ääääntntööelimistelimistöö (kurkunp(kurkunpääää) ei ) ei 

kykene kykene ääääntntäämiseenmiseen
•• hhääntntääapinoilla (monkeys) samankaltainen apinoilla (monkeys) samankaltainen 

kurkunpkurkunpääää kuin ihmisellkuin ihmisellää
•• isoapinoista gibbonit hyvin musikaalisiaisoapinoista gibbonit hyvin musikaalisia

© S.Hiltunen/11.11.2013

Ihmiskielen opetuskokeetIhmiskielen opetuskokeet

© S.Hiltunen/11.11.2013

Viittomakielen opetus (ALS)Viittomakielen opetus (ALS)::

•• simpanssi Nim Chimpskysimpanssi Nim Chimpsky, 1973:, 1973:
–– 125 viittomaa 125 viittomaa 
–– vvääitteet: matkimista, eleiden itteet: matkimista, eleiden ””lukemistalukemista””
–– Mutta: epMutta: epääinhimilliset elinolosuhteet!!inhimilliset elinolosuhteet!!

•• WashoeWashoe--simpanssisimpanssi (Gardnerit ja Fouts), 1965(Gardnerit ja Fouts), 1965--2007:2007:
–– 350 ALS:in sanaa (9 per350 ALS:in sanaa (9 perääkkkkääisenisenää ppääiviväännää spontaanisti)spontaanisti)
–– satoja itseluotuja sanayhdistelmisatoja itseluotuja sanayhdistelmiää
–– kielioppi (rekursio, vrt. Chomsky?)kielioppi (rekursio, vrt. Chomsky?)
–– mymyöös js jäälkellkelääiset oppivat ALS:iaiset oppivat ALS:ia

•• KokoKoko--gorilla gorilla (Penny Patterson), 1971:(Penny Patterson), 1971:
–– 1000 ALS:in sanaa1000 ALS:in sanaa
–– itseluotuja yhdistelmiitseluotuja yhdistelmiää, esim. SHIT, esim. SHIT--JUMPJUMP--FLOOR! FLOOR! 

(maanj(maanjääristyksen jristyksen jäälkeen)lkeen)
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Ihmiskielen opetuskokeetIhmiskielen opetuskokeet

© S.Hiltunen/20.1.2013

Symbolikielen opetusSymbolikielen opetus (leksigrammit):(leksigrammit):
•• KanziKanzi--bonobo (Sue Savagebonobo (Sue Savage--Rumbaugh),1980Rumbaugh),1980

–– yhdisteli symboleita myyhdisteli symboleita myöös luovastis luovasti
–– PanbanishaPanbanisha--poika oppi jopa paremminpoika oppi jopa paremmin
–– nyt taito jo kolmannessa polvessa: Nyotanyt taito jo kolmannessa polvessa: Nyota

MuttaMutta: ihmislapsi : ihmislapsi aloittaaaloittaa
siitsiitää, mihin Kanzi j, mihin Kanzi jääi:i:

•• lauseen lauseen 
ymmymmäärtrtääminen minen 
(pyynn(pyynnööt):t):

–– Kanzi 22 %Kanzi 22 %

–– 2,5 v tytt2,5 v tyttöö 66 %66 %

•• ero kielivalmiudessaero kielivalmiudessa
http://sgspsychology.webs.com/
savagerumbaugh.htm

© S.Hiltunen/19.1.2013

Matsuzawan ryhmMatsuzawan ryhmään tutkimuksetn tutkimukset::
•• 1977 alkaen: Ai1977 alkaen: Ai--simpanssisimpanssi
•• 2000 l2000 läähtien: htien: AyumuAyumu--poikapoika
•• mymyöös emos emo--lapsilapsi--simpanssi vrt. simpanssi vrt. 

ihmisihmisääitiiti--lapsilapsi
•• visuaalisvisuaalis--spatiaalinen lyhytspatiaalinen lyhyt--

kestoinen muisti kestoinen muisti paljonpaljon parempiparempi
kuin ihmisillkuin ihmisillää!!!!

–– Ayumu pAyumu pääihitti ihmiset 5 vihitti ihmiset 5 v
–– nyk. 11 v tnyk. 11 v tääysin ylivoimainen:ysin ylivoimainen:
merkit esillmerkit esillää vain 60 msvain 60 ms –– ihminen ei ihminen ei 

ehdi edes havaitsemaan!!ehdi edes havaitsemaan!!

•• ymmymmäärtrtäävväätt sanojasanoja: Stroop: Stroop--testin testin 
versio japanilaisilla merkeillversio japanilaisilla merkeillää::

punainen punainen
BBC News, Science

Simpanssien kognition tutkimuksetSimpanssien kognition tutkimukset
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ElElääinten vs. ihmisen kielikykyinten vs. ihmisen kielikyky

© S.Hiltunen/19.1.2013

•• ihmiskielen symbolit abstraktejaihmiskielen symbolit abstrakteja, eiv, eiväät liity t liity suoraansuoraan
niiden kohteisiinniiden kohteisiin

•• ihmiskielen kielioppiihmiskielen kielioppi: sanoja voidaan : sanoja voidaan yhdistyhdistääää toisiinsa toisiinsa 
tiettyjtiettyjää ssääääntntööjjää noudattaen ja noudattaen ja luoda uusialuoda uusia merkityksimerkityksiää

•• luovuus ja produktiivisuusluovuus ja produktiivisuus: on mahdollista tuottaa ja : on mahdollista tuottaa ja 
ymmymmäärtrtääää rajattomasti uusia lauseitarajattomasti uusia lauseita

–– esim. tekstin muistamiskoe:esim. tekstin muistamiskoe:
–– alkuperalkuperääinen tekstiinen teksti: : ””iiään kohotessa vanhuudessan kohotessa vanhuudessa””
–– muistetut ilmaisutmuistetut ilmaisut: i: iään karttuessa vanhusten keskuudessa, n karttuessa vanhusten keskuudessa, 

iiääkkkkääiden parissa, iiden parissa, iääkkkkääiden keskuudessa, iiden keskuudessa, iään myn myööttää, , 
ikikääääntymisen myntymisen myööttää, vanhetessa(an), ik, vanhetessa(an), ikääääntymisen ntymisen 
vaikutukset, vanhenemiseen liittyvivaikutukset, vanhenemiseen liittyviää, ik, ikääääntymisen ntymisen 
lislisääääntyessntyessää, mit, mitää iiääkkkkäääämpimpiää, ik, ikääääntyminen vaikuttaa, intyminen vaikuttaa, iään n 
karttuessa/ liskarttuessa/ lisääääntyessntyessää, i, iääkkkkääillillää ihmisillihmisillää, vanhemmiten i, vanhemmiten iään n 
noustessa, vanhetessa, vanhuuden koittaessa, iknoustessa, vanhetessa, vanhuuden koittaessa, ikääääntyvien ntyvien 
ihmisten, vanhuksilla... 21 erilaista ilmaisua!ihmisten, vanhuksilla... 21 erilaista ilmaisua!

Lintujen laulu Lintujen laulu –– synnynnsynnynnääististää vai opittua?vai opittua?

© S.Hiltunen/19.1.2013

SeeprapeipotSeeprapeipot::
•• koiraspoikasia koiraspoikasia äääänieristettiin ympnieristettiin ympääristristööststää

�� eiveiväät oppineet isienst oppineet isiensää laulua laulua –– vain jonkinlaista vain jonkinlaista 
rrääääkymistkymistää

�� naaraat eivnaaraat eiväät ensin halunneet paritellat ensin halunneet paritella

•• seuraava sukupolvi rseuraava sukupolvi rääääkyi kuten iskyi kuten isää
•• 2. sukupolvi kehitti laulua hieman, 3. lis2. sukupolvi kehitti laulua hieman, 3. lisääää......
•• 4. sukupolvi lauloi jo kuten seeprapeipot 4. sukupolvi lauloi jo kuten seeprapeipot 

luonnossa!luonnossa!
��siis siis laulun omaksuminenlaulun omaksuminen on periytyvon periytyvää

ominaisuuus: lajityyppinen laulu opitaan lopulta ominaisuuus: lajityyppinen laulu opitaan lopulta 
kuitenkinkuitenkin
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Kielen periytyvyydestKielen periytyvyydestää ihmisillihmisillää

MyMyöös s ihmislapset kehittihmislapset kehittäävväät kielent kielen::
•• kuurot lapset Nicaraguan kuurot lapset Nicaraguan 

sandinistivallankumouksen aikaan 1980sandinistivallankumouksen aikaan 1980--
luvulla kehittivluvulla kehittiväät oman viittomakielenst oman viittomakielensää ––
nyk. viitottu nicaraguanyk. viitottu nicaragua
•• vanhimmat (ensimmvanhimmat (ensimmääiset) lapset iset) lapset –– karkea karkea 

kielikieli
•• nuoremmat nuoremmat –– hienostuneempi, ilmaisujen hienostuneempi, ilmaisujen 

pilkkominen osiin: mpilkkominen osiin: määkekeää alas alas –– kaksi kaksi 
viittomaa, vaikka yksi olisi taloudellisempiviittomaa, vaikka yksi olisi taloudellisempi

Altistuminen vAltistuminen väälttlttäämmäättööntntää kielen kielen 
omaksumiselle omaksumiselle –– nk. susilapsetnk. susilapset

© S.Hiltunen/11.11.2013

•• Pystyihminen Pystyihminen 
2 milj. v sitten2 milj. v sitten

•• HeidelberginHeidelbergin--
ihminenihminen
600 000 v sitten 600 000 v sitten 
–– kehittyi:kehittyi:

•• neandertaliksi neandertaliksi 
EuroopassaEuroopassa

•• denisovanihmidenisovanihmi--
seksiseksi AasiassaAasiassa

•• nykyihmiseksinykyihmiseksi
AfrikassaAfrikassa

Neandertalit

Nykyihmiset

Denisovanihmiset

Valste, 2012, 19

Pystyihminen ja heidelberginihminenPystyihminen ja heidelberginihminen

© S.Hiltunen/20.1.2013
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•• afrikkalaisilta afrikkalaisilta kansoilta kansoilta ei ei 
llööydyydy muiden ihmislajien muiden ihmislajien 
geenejgeenejää

•• eurooppalaisista, eurooppalaisista, 
haneista ja haneista ja 
melanesialaisista lmelanesialaisista lööytyy ytyy 
seksekää denisovalaisdenisovalais-- ettettää
neandertalgeenejneandertalgeenejää
–– Euroopassa Toscanassa Euroopassa Toscanassa 

Italiassa eniten, muualla Italiassa eniten, muualla 
vväähemmhemmään:1n:1––5%5%

–– melanesialaisista lmelanesialaisista lööytyy ytyy 
enemmenemmään denisovalaisn denisovalais--
geenejgeenejää kuin muiltakuin muilta

Valste, 2012, 28

DNADNA--analyysi paljastaa risteytymanalyysi paljastaa risteytymäätt

© S.Hiltunen/10.11.2013

LLäähthtöö Afrikasta Afrikasta -- kahdestikahdesti

© S.Hiltunen/10.11.2013

•• Nykyihmisen synty itNykyihmisen synty itääisessisessää Afrikassa n. 200 000  v Afrikassa n. 200 000  v 
sitten (mitokondriositten (mitokondrio--dna)dna)

•• Levisi EtelLevisi Etelää-- ja Itja Itää--Aasiaan asti jo 100 000 v sittenAasiaan asti jo 100 000 v sitten

•• Useita pullonkauloja, viimeisin n.70Useita pullonkauloja, viimeisin n.70––120 000 v sitten120 000 v sitten
–– TobaToba--tulivuoren rtulivuoren rääjjäähdys n. 73 500 v sitten?hdys n. 73 500 v sitten?

–– Ilmastonmuutos jo sitIlmastonmuutos jo sitää ennen, esim. Afrikka kuivuiennen, esim. Afrikka kuivui

•• Nykyihminen sNykyihminen sääilyi etelilyi etelääisessisessää Afrikassa (koko Afrikassa (koko 
Saharan etelSaharan eteläänpuoleinen alue)npuoleinen alue)
–– siirtyi ehksiirtyi ehkää ididääststää, kun keskiosat kuivuivat, kun keskiosat kuivuivat

–– n. 2000 henken. 2000 henkeää, joista me kaikki periydymme (10 000 , joista me kaikki periydymme (10 000 
pidetpidetääään terveen vn terveen vääestestöön alarajana) n alarajana) 

•• lläämpimmpimään veden rannalla, mereneln veden rannalla, mereneläävväät list lisääravintonaravintona

•• LLäähthtöö Afrikasta uudelleen n. 60 000 v sittenAfrikasta uudelleen n. 60 000 v sitten
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Nykyihmisen vaellusNykyihmisen vaellus

© S.Hiltunen/3.10.2012

Valste, Tiede, 6/2011

Puhutun kielen evoluutiostaPuhutun kielen evoluutiosta

© S.Hiltunen/19.1.2013

Arbib, 2006: koevoluutio Arbib, 2006: koevoluutio –– ääääntntööelimet ja niitelimet ja niitää
ohjaava hermosto kehittyivohjaava hermosto kehittyiväät vuoroont vuoroon

�� kyky tarttua esineisiin kkyky tarttua esineisiin kääsillsillää
�� peilisolut (sama hermosolu aktivoituu, kun itse peilisolut (sama hermosolu aktivoituu, kun itse 

tarttuu johonkin tai ntarttuu johonkin tai nääkee toisen tarttuvan johonkin)kee toisen tarttuvan johonkin)
�� matkimiskyky matkimiskyky -- tietoinen matkiminen kielen tietoinen matkiminen kielen 

omaksumisen edellytys!omaksumisen edellytys!
•• simpanssit simpanssit –– osaavat matkia liikesarjoja mutta osaavat matkia liikesarjoja mutta eiveiväät opi t opi 

oikoteitoikoteitää (= (= emulationemulation): sama tavoite usealla eri tavalla): sama tavoite usealla eri tavalla

�� viestintviestintää eleilleleillää::
•• ruokaan ja syruokaan ja syöömiseen liittyvmiseen liittyväät t eleet eleet �� puhutut tavutpuhutut tavut
•• pantomiimi pantomiimi –– kerrotaan asioista, jotka eivkerrotaan asioista, jotka eiväät ole lt ole lääsnsnää

•• HomoHomo--suku; apinoiden peilineuronit aktivoituvat vain suku; apinoiden peilineuronit aktivoituvat vain liikkeen liikkeen 
nnääkemisestkemisestää

�� protopuheprotopuhe
�� nykykielinykykieli
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Puhutun kielen evoluutiostaPuhutun kielen evoluutiosta

© S.Hiltunen/10.11.2013

Arbib, 2006: koevoluutio Arbib, 2006: koevoluutio –– ääääntntööelimet ja niitelimet ja niitää
ohjaava hermosto kehittyivohjaava hermosto kehittyiväät vuoroont vuoroon

ProtopuheProtopuhe (pystyihminen (pystyihminen –– Homo erectus)Homo erectus)
•• ensin huutojen kaltaisia protosanoja ensin huutojen kaltaisia protosanoja –– uusia opittiin ja uusia opittiin ja 

lislisäättiin ttiin (vrt. el(vrt. elääinten varoitusinten varoitusäääänet)net)

•• kkääsitteet eivsitteet eiväät olleet sanoja, vaan aktivaatioketjuja t olleet sanoja, vaan aktivaatioketjuja 
aivojen hermoverkoissa (vrt. skeemat)aivojen hermoverkoissa (vrt. skeemat)

•• yleistyleistääminen, yleiset sminen, yleiset säääännnnööt t –– protokieleenprotokieleen vväähitellenhitellen
•• vaihdot ja palvelukset vaihdot ja palvelukset –– protokeskusteluprotokeskustelu

–– keskustelu on yhkeskustelu on yhää protokieltprotokieltää

MuttaMutta: koska protokieli ja protoeleet kehittyiv: koska protokieli ja protoeleet kehittyiväät vuoroon t vuoroon 
(spiraalimaisesti) ja my(spiraalimaisesti) ja myöös viittomakielells viittomakielellää on fonologinen on fonologinen 
((äääänteenmukainen) rakenne, niin nteenmukainen) rakenne, niin miksi puheesta tuli vallitseva ?miksi puheesta tuli vallitseva ?

–– Miksi protomerkit eivMiksi protomerkit eiväät muuttuneet protoviittomiksi?t muuttuneet protoviittomiksi?

Puhutun kielen evoluutiostaPuhutun kielen evoluutiosta

© S.Hiltunen/10.11.2013

•• 200 milj. v sitten 200 milj. v sitten –– aivojen vas.puolen liikkeiden ja aivojen vas.puolen liikkeiden ja 
äääänten ajallinen snten ajallinen säääätely (dinot, linnut ja matelijat)tely (dinot, linnut ja matelijat)

•• 65 milj. v sitten 65 milj. v sitten –– peilisolut peilisolut –– matkiminen (nismatkiminen (nisääkkkkääiden iden 
esiesi--isisäät) t) 

•• 6 milj. v sitten 6 milj. v sitten –– pystykpystykäävely, kvely, käädet vapautuivat: det vapautuivat: 
tytyöökalut, eleet (ihminen) kalut, eleet (ihminen) 

–– ehkehkää jo aikaisemmin: kjo aikaisemmin: kääveltiin jo puissa, vrt. orangit?veltiin jo puissa, vrt. orangit?
–– simpanssit ja gorillat simpanssit ja gorillat –– laskeutuivat rystyklaskeutuivat rystykäävelyyn myvelyyn myööh.?h.?

•• 400 000 v sitten 400 000 v sitten –– heittotaito heittotaito –– ajall. ennakointi ajall. ennakointi 
(heidelbergin ihminen) (heidelbergin ihminen) –– ja kurkunpja kurkunpääään n 
laskeutuminenlaskeutuminen

•• 100 100 000000––120 000120 000 v sitten v sitten –– FOXP2 FOXP2 –– hienomotoriikka hienomotoriikka 
(kielen ja kurkunp(kielen ja kurkunpääään lihaksista yksi yksikkn lihaksista yksi yksikköö) (ainakin ) (ainakin 
neandertalit)neandertalit)

•• n. 60 000n. 60 000––70 00070 000 v sitten v sitten –– ääääntntööelimistelimistää puhepuhe--elimielimiää, , 
symbolikielen kehitys (vrt. nykyihmisen lsymbolikielen kehitys (vrt. nykyihmisen läähthtöö Afrikasta Afrikasta 
toisen kerran)toisen kerran)
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Puhutun kielen evoluutiostaPuhutun kielen evoluutiosta

Osasivatko neandertalit puhua?Osasivatko neandertalit puhua?
–– osasivatosasivat
–– FOXP2FOXP2--geenistgeenistää samat alleelit kuin samat alleelit kuin 

nykyihmisillnykyihmisillää
–– jo heitjo heitää ennen heidelberginihmiset, ennen heidelberginihmiset, 

luultavasti jo pystyihmisetluultavasti jo pystyihmiset
–– mymyöös denisovanihmisets denisovanihmiset

•• mutta:mutta:
–– ei ehkei ehkää samanlaista symbolikieltsamanlaista symbolikieltää kuin kuin 

nykyihmisen kielinykyihmisen kieli
–– luultavasti eivluultavasti eiväät osanneet kaikkia t osanneet kaikkia äääänteitnteitää

mitmitää nykyihminen:nykyihminen:
•• esim. vokaaleista e ja i puuttuivatesim. vokaaleista e ja i puuttuivat © S.Hiltunen/11.11.2013

© S.Hiltunen/20.1.2013

1.1. Eniten kieliEniten kieliää alueilla, joilla on paljon ravintoa eikalueilla, joilla on paljon ravintoa eikää
tarvitse ltarvitse läähtehteää muualle:muualle:

–– Uusi Guinea, AmazonUusi Guinea, Amazon

2.2. Vanhimmat kielet monimuotoisimpia Vanhimmat kielet monimuotoisimpia –– esim. eniten esim. eniten 
äääänteitnteitää: : 

Afrikan etelAfrikan etelääosat: osat: khoikhoi--sansan--kieletkielet: : !xu!xu--kielesskielessää 141 foneemia 141 foneemia 
•• vrt. rotokas (Uusi Guinea) ja pirahvrt. rotokas (Uusi Guinea) ja pirahāā (Amazon) (Amazon) vain 11vain 11

–– naksausnaksausäääänteetnteet (nyk. zulu ja sankielet)(nyk. zulu ja sankielet)
–– ehkehkää aluksi oli yksinomaan naksausaluksi oli yksinomaan naksausäääänteitnteitää??

�� puhuttu kieli perpuhuttu kieli perääisin Afrikan etelisin Afrikan etelääosastaosasta
�� kielet alkaneet eriytykielet alkaneet eriytyää n.100 000 v sittenn.100 000 v sitten

foneemianalyysi: 350 000foneemianalyysi: 350 000––150 000 v sitten150 000 v sitten
-- vrt. nykyihmisen lvrt. nykyihmisen läähthtöö Afrikasta toisen kerran:Afrikasta toisen kerran:
60 00060 000––70 000 v sitten)70 000 v sitten)

Kielten monimuotoisuusKielten monimuotoisuus
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Puhutun kielen evoluutiostaPuhutun kielen evoluutiosta

© S.Hiltunen/19.1.2013

MyMyöös fossiilils fossiililööydydööt viittaavat samaan suuntaant viittaavat samaan suuntaan::
•• nykyihmisen kehityksen pullonkaulat, viimeisin:nykyihmisen kehityksen pullonkaulat, viimeisin:

–– 150 000150 000––74 000 v sitten (Toba ja/tai ilmastonmuutos) 74 000 v sitten (Toba ja/tai ilmastonmuutos) 
–– mitokondriomitokondrio--dna:n mukaan 84 dna:n mukaan 84 000000––54 000 v sitten54 000 v sitten

nykyihminen (nykyihminen (nyk.sanitnyk.sanit) s) sääilyi ilyi eteletelääisessisessää AfrikassaAfrikassa
–– Blombosin luola EtelBlombosin luola Etelää--Afrikan rannikolla, kerrokset Afrikan rannikolla, kerrokset 

140 000140 000––71 000 v vanhoja71 000 v vanhoja
•• luolamaalauksia, okran kluolamaalauksia, okran kääyttyttöö, symbolikaiverrukset n. 71 000 v , symbolikaiverrukset n. 71 000 v 

vanhojavanhoja

•• genetiikkagenetiikka viittaa samaan viittaa samaan 
suuntaansuuntaan

•• lläähthtöö Afrikasta toisen Afrikasta toisen 
kerran n. 60 000 v sittenkerran n. 60 000 v sitten

•• Eurooppaan n. Eurooppaan n. 
35 00035 000––40 000 v sitten40 000 v sitten

Kielten alkuperKielten alkuperääststää EuroopassaEuroopassa
© S.Hiltunen/10.11.2013

Vanhimmat kielet: Vanhimmat kielet: 
–– baski baski 
–– saame? (saamet ainakin geneettisesti Euroopan saame? (saamet ainakin geneettisesti Euroopan 

vanhimpia kansoja)vanhimpia kansoja)
•• suomalaissuomalais--ugrilaiset kielet ugrilaiset kielet –– metsmetsääststääjjää--

kerkerääilijilijäät t –– koko itkoko itääisen Euroopan alue?isen Euroopan alue?
–– jjääääkauden Ukrainan alueen refugiosta pohjoiseenkauden Ukrainan alueen refugiosta pohjoiseen

•• maanviljelykulttuuri n. 8500maanviljelykulttuuri n. 8500––9000 v l9000 v läähtien htien 
LLäähihi--IdIdääststää EtelEtelää--EurooppaanEurooppaan

–– indoeurooppalaiset kielet levisivindoeurooppalaiset kielet levisiväät mukana?t mukana?
–– ””kansainvaellustakansainvaellusta””, ositt. kielenvaihto?, ositt. kielenvaihto?
–– RanskanRanskan--Espanjan vEspanjan vääl.rajan refugiosta pohjoiseenl.rajan refugiosta pohjoiseen

•• kirjoitustaito kirjoitustaito –– nuolenpnuolenpääääkirjoitus kirjoitus ––
Kaksoisvirranmaa Kaksoisvirranmaa –– n. 10 000 v sittenn. 10 000 v sitten
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GeenimuutoksistaGeenimuutoksista

© S.Hiltunen/10.11.2013

MYH16MYH16
•• llööydetty 2004ydetty 2004
•• 5,35,3––2,4 milj. v vanha geeni 2,4 milj. v vanha geeni 

–– lukuisia apinalukuisia apina-- ja esija esi--ihmislajeja:afarin ihmislajeja:afarin 
apinaihmisestapinaihmisestää –– kkäätevtevääihmiseenihmiseen

•• ttäärkerkeää lihasten supistumisessalihasten supistumisessa
–– etenkin alaleuan pureskelulihaksetetenkin alaleuan pureskelulihakset
–– jos puuttuu, lihakset jjos puuttuu, lihakset jäääävväät pienemmiksit pienemmiksi

•• nykyihmisellnykyihmisellää ei toimiei toimi!!
��ehkehkää vaikutti puheen kehitykseen vaikutti puheen kehitykseen ––

mahdollisti mm. kielen liikkumisen?mahdollisti mm. kielen liikkumisen?
•• Puheen tuottamiseen tarvitaan jopa 100 eri Puheen tuottamiseen tarvitaan jopa 100 eri 

lihaksen klihaksen kääyttyttäämistmistää 1 ms:n aikana!1 ms:n aikana!

GeenimuutoksistaGeenimuutoksista
© S.Hiltunen/10.11.2013

MYH16MYH16
•• nykyihmisellnykyihmisellää ei toimiei toimi!!
��ehkehkää vaikutti puheen kehitykseen vaikutti puheen kehitykseen –– mahdollisti mahdollisti 

kielen?kielen?
��vaikutti ravintotottumuksiin: vaikutti ravintotottumuksiin: 

�� raadot, metsraadot, metsää-- ja ruohikkopaloissa kypsyneet ruoat, ja ruohikkopaloissa kypsyneet ruoat, 
luuytimetluuytimet

�� tulen stulen sääilyttilyttääminen ja tekeminen, ruoan kypsentminen ja tekeminen, ruoan kypsentääminenminen
�� merenelmereneläävien kvien kääyttyttöö ravinnoksi n. 100 000 ravinnoksi n. 100 000 –– 110 000 v sitten 110 000 v sitten 

(neandertalit eiv(neandertalit eiväät kt kääyttyttääneet)neet)

��aivojen koon kasvuaivojen koon kasvu
�� tai tai muut muutoksetmuut muutokset estivestiväät geenin toiminnant geenin toiminnan??
•• llööydetty ydetty koiriltakoirilta mutta mutta ei hiiriltei hiiriltää –– sosiaalinen viestintsosiaalinen viestintää??
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GeenimuutoksistaGeenimuutoksista
© S.Hiltunen/19.1.2013

FOXP2FOXP2
•• KEKE--perhe, 45 jperhe, 45 jääsentsentää, 4 sukupolvea, 15:ll, 4 sukupolvea, 15:llää

hhääiriiriöö::
–– kasvojen alaosan lihasten liikkeen hienoskasvojen alaosan lihasten liikkeen hienosääääddöössssää
–– mymyöös kielen tuotossa: s kielen tuotossa: esim. luettele k:lla alkavia sanojaesim. luettele k:lla alkavia sanoja

•• vanha geeni vanha geeni –– llööytyy esim. alligaattoreiltaytyy esim. alligaattoreilta
•• Mutta Mutta eri alleeleissa aminohappoparien eri alleeleissa aminohappoparien 

lukumlukumäääärräät poikkeavatt poikkeavat
–– nisnisääkkkkäääät (esim. hiiret, lepakot), linnutt (esim. hiiret, lepakot), linnut
–– simpansseihin verrattuna, nykyihmisen 2 erilaista simpansseihin verrattuna, nykyihmisen 2 erilaista 

aminohappoa laminohappoa lööydetty myydetty myöös neandertaleilta ja s neandertaleilta ja 
denisovanihmisiltdenisovanihmisiltää

GeenimuutoksistaGeenimuutoksista
© S.Hiltunen/19.1.2013

ASPMASPM
•• maanviljely ja karjanhoito alkoi Lmaanviljely ja karjanhoito alkoi Läähihi--

ididäässssää n. 10 000 v sitten n. 10 000 v sitten –– parempi parempi 
ravintoravinto

•• kuvakirjoitus syntyi samoihin aikoihinkuvakirjoitus syntyi samoihin aikoihin
��ASPM 6000 v sittenASPM 6000 v sitten

–– ssäääätelee aivojen kasvuatelee aivojen kasvua
–– aakkosellinen kirjoitustapa syntyi aakkosellinen kirjoitustapa syntyi ––

yhteys?yhteys?
•• kreikassa alettiin merkitkreikassa alettiin merkitää mymyöös vokaalejas vokaaleja

•• edullisin geenimuoto ei ole valikoitunut edullisin geenimuoto ei ole valikoitunut 
kaikkiin populaatioihin (vkaikkiin populaatioihin (vääestestööryhmiin)ryhmiin)
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Kielen omaksuminen lapsenaKielen omaksuminen lapsena
•• oppiminen kohdussaoppiminen kohdussa
•• oppiminen varhaislapsuudessaoppiminen varhaislapsuudessa

–– varhaisesta kaksikielisyydestvarhaisesta kaksikielisyydestää

Kielen kKielen kääsittely aivoissasittely aivoissa
•• Aivopuoliskot ja kAivopuoliskot ja käätisyystisyys
•• Kielen kKielen kääsittelyyn osallistuvia aivojen alueitasittelyyn osallistuvia aivojen alueita
•• Otsalohko (PFC)Otsalohko (PFC)
Kielen havaitseminen (kuuntelu ja lukeminen)Kielen havaitseminen (kuuntelu ja lukeminen)
KaksikielisyydestKaksikielisyydestää –– kaksi kieltkaksi kieltää aivoissaaivoissa

Kieli ja aivotKieli ja aivot

© S.Hiltunen/10.11.2013

Varhainen kielen omaksuminenVarhainen kielen omaksuminen

© S.Hiltunen/20.1.2013

1. Lapsi oppii jo kohdussa!1. Lapsi oppii jo kohdussa!
Miten tutkitaan?Miten tutkitaan?
•• tutin imuvoimakkuustutin imuvoimakkuus
•• alle 8 kk:n ikalle 8 kk:n ikääinen vauva kinen vauva kääääntntääää katseensa katseensa 

kohti kohti tuttuatuttua ääääntntää tai esinetttai esinettää tai tuttuja tai tuttuja 
kasvoja kasvoja 

–– yli 8 kk yli 8 kk –– uusi on ihanaauusi on ihanaa!!
�� behavioraaliset kokeet (siis kbehavioraaliset kokeet (siis kääytytööksen ksen 

tarkkailu)tarkkailu)
•• EEGEEG--myssyt myssyt -- aivokuvantaaivokuvanta

Lähde: Minna Huotilaisen luennot

http://www.bmedreport.com/archives/20916
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SikiSikiöö oppii jo kohdussaoppii jo kohdussa

© S.Hiltunen/19.1.2013

Vauvat Vauvat tunnistavat tunnistavat hetiheti synnyttysynnyttyääään:n:
•• ääidin (isidin (isään) n) äääänen, nen, ääidinmaidon, kohdussa idinmaidon, kohdussa 

kuulemansa musiikin jne.kuulemansa musiikin jne.
•• ääidin (isidin (isään) puheenn) puheen
•• ääidinkielen rytmin ja painotuksenidinkielen rytmin ja painotuksen

–– vauvat itkevvauvat itkeväät t ääidinkielellidinkielellääään!n!
•• lauserakenteet vs. hengitysrytminlauserakenteet vs. hengitysrytmin
•• tunneviestit (emootiot) tunneviestit (emootiot) 

–– matalat taajuudet matalat taajuudet –– kuuluvat kohtuunkuuluvat kohtuun
–– äääänen ja liikkumistavan yhteysnen ja liikkumistavan yhteys
–– ääidin idin äääänen ja hormonitoiminnan yhteysnen ja hormonitoiminnan yhteys

•• mutta vokaaleja ei voimutta vokaaleja ei voi kuulla kohtuunkuulla kohtuun

Varhainen kielen omaksuminenVarhainen kielen omaksuminen

2. Vauvapuhe2. Vauvapuhe –– aikuiset puhuvat eri tavalla vauvalle:aikuiset puhuvat eri tavalla vauvalle:
–– äääänenkorkeuden ja nenkorkeuden ja äääänteiden liioittelunteiden liioittelu

3. 3. ÄäÄänteiden oppiminennteiden oppiminen
•• syntymsyntymään jn jäälkeen herkkyysvaihelkeen herkkyysvaihe
�� oppii minkoppii minkää tahansa kielen minktahansa kielen minkää tahansa tahansa äääänteen nteen 

(800)(800)
–– erottelukyky nerottelukyky nääkyy EEG:sskyy EEG:ssää n. 100 ms:n kuluttuan. 100 ms:n kuluttua

•• ikkuna sulkeutuu n. 8ikkuna sulkeutuu n. 8––12 kk12 kk
•• mymyööh. oppii itse h. oppii itse ääääntntäämmääään vokaalit oikein ilman n vokaalit oikein ilman 

aksenttia (korostusta)aksenttia (korostusta)
��varhainen kaksikielisyysvarhainen kaksikielisyys (monikielisyys)(monikielisyys)

–– altistus (kielikylpy) vielaltistus (kielikylpy) vielää alle 4alle 4––5 v auttaa oppimaan 5 v auttaa oppimaan äääänteet nteet 
virheettvirheettöömmäästi sti 

–– terveet lapset!terveet lapset!
•• esim. esim. ennenaikaisestiennenaikaisesti syntyneet syntyneet –– yksiyksikielinen kielinen kieliympkieliympääristristöö

eduksieduksi
© S.Hiltunen/11.11.2013
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Varhainen kielen omaksuminenVarhainen kielen omaksuminen

4.Tilastollinen oppiminen 4.Tilastollinen oppiminen -- tavuttavut::
•• kun kuulee usein yhteenkuuluvat tavut (sana vs. kun kuulee usein yhteenkuuluvat tavut (sana vs. 

sanavsanavääli), oppii tavuvirrasta sanojali), oppii tavuvirrasta sanoja
–– oppiminen oppiminen hyvin nopeaahyvin nopeaa (vrt. aikuiset):(vrt. aikuiset):

•• 10 sanaa, kolme tavua kussakin, vauva oppi 3 minuutissa10 sanaa, kolme tavua kussakin, vauva oppi 3 minuutissa
–– mymyöös unen aikanas unen aikana
–– jo kohdussajo kohdussa (vauva erottaa sanojen alut muista tavuista)(vauva erottaa sanojen alut muista tavuista)

KaksikielisyydestKaksikielisyydestää::
•• musiikin harrastaminen auttaa musiikin harrastaminen auttaa ääidinkielen (lukutaito, idinkielen (lukutaito, 

sanaluetteloiden muistaminen) ja vieraan kielen sanaluetteloiden muistaminen) ja vieraan kielen 
oppimisessaoppimisessa

–– muskari: rytmimuskari: rytmi-- ja taputusleikitja taputusleikit
–– monipuolisenmonipuolisen musiikin kuuntelumusiikin kuuntelu
–– soiton ja laulun harrastaminensoiton ja laulun harrastaminen

© S.Hiltunen/11.11.2013

Kielen kKielen kääsittely aivoissasittely aivoissa

© S.Hiltunen/10.11.2013

15 %:lla oikeassa 
aivopuoliskossa ja 
15 %:lla 
molemmissa

n. 30 %n. 70 %Vasenkätiset

n. 5 %n. 95 %Oikeakätiset

Kielenkäsittely
oikeassa
aivopuoliskossa

Kielenkäsittely
vasemmassa
aivopuoliskossa

Jos pJos pääääasiallinen kielenkasiallinen kielenkääsittely on sittely on 
vasemmassa puoliskossa, niin vasemmassa puoliskossa, niin 
prosodiaa kprosodiaa kääsitellsitellääään oikeassan oikeassa

Myös lintujen 
laulaessa 
aktivoituu 
vast. alueet 
vas.puolella
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Kielen kKielen kääsittely aivoissasittely aivoissa

© S.Hiltunen/19.1.2013

B = Brocan alue - kielentuotto

W = Wernicken alue – kielen ymmärtäm.

A = Kuuloaivokuori (auditive cortex)

M = Liikeaivokuori (motor cortex)
Ss = Tunto-maku-haju (somatosensory cortex)

Pf = Etuotsalohko (PFC – prefrontal cortex)

© S.Hiltunen/10.11.2013

Kielen kKielen kääsittely aivoissasittely aivoissa

AivojenAivojen syvistsyvistää osistaosista
mm.mm.
-- tyvitumakkeettyvitumakkeet
(basaaligangliat)(basaaligangliat)
-- pikkuaivotpikkuaivot ((cerebellum)cerebellum)

osallistuuosallistuu kielellistenkielellisten
toimintojentoimintojen
toteuttamiseentoteuttamiseen
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Puheen havaitseminenPuheen havaitseminen

MUTTAMUTTA: Kun : Kun ääääni on opittu havaitsemaan ni on opittu havaitsemaan 
puheena, sitpuheena, sitää on mahdotonta kuulla enon mahdotonta kuulla enääää
pelkkpelkkäännää äääänennenää!!

JAJA: Puhe, my: Puhe, myöös vieraskielinen, jota ei osaa, s vieraskielinen, jota ei osaa, 
kuullaan ympkuullaan ympääristristööhhäälystlystää hyvin herkhyvin herkäästi sti 

–– hhääiritsee keskittymistiritsee keskittymistää
–– haitta n. 10 % verrattuna hiljaiseen ymphaitta n. 10 % verrattuna hiljaiseen ympääristristöööönn

•• esim. ruotsin sanoja lukiessa ei kannata kuunnella esim. ruotsin sanoja lukiessa ei kannata kuunnella 
samalla sanoitettua engl.musiikkia samalla sanoitettua engl.musiikkia –– hajoittaa hajoittaa 
aktivaatiota aivoissa, oppiminen heikentyyaktivaatiota aivoissa, oppiminen heikentyy

© S.Hiltunen/11.11.2013

Puheen havaitseminenPuheen havaitseminen
© S.Hiltunen/10.11.2013

•• Alvin Liberman: Alvin Liberman: Kielen havaitsemisenKielen havaitsemisen
motorinen motorinen teoria, 1985teoria, 1985

•• puheen ymmpuheen ymmäärtrtääminenminen: puhesignaalin k: puhesignaalin kääsittely sittely 
vasemmalla puolellavasemmalla puolella
•• akustisen akustisen puhesignaalin liittpuhesignaalin liittääminen minen 
puheentuottopuheentuottoprosesseihinprosesseihin

•• kun kuuntelemme puhetta, mykun kuuntelemme puhetta, myöös tuotamme sits tuotamme sitää!!

Hickock ja Poeppel, 2007prosodiaprosodia
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Sanojen ymmSanojen ymmäärtrtääminen minen Nopeaa!Nopeaa!

© S.Hiltunen/21.1.2013

100 ms: 100 ms: 

•• akustinen akustinen 
analyysianalyysi

•• kirjainten kirjainten 
visuaaliset visuaaliset 
piirteetpiirteet

150 ms:150 ms:

•• äääänteiden nteiden 
erotteluerottelu

•• kirjainjonojen kirjainjonojen 
analyysianalyysi

Lähde: Vartiainen, 2010

Sanojen ymmSanojen ymmäärtrtääminen minen Nopeaa!Nopeaa!

© S.Hiltunen/21.1.2013

Lähde: Vartiainen, 2010

n.250 ms:n.250 ms:

•• kirjainjonojen kirjainjonojen 
yhdistyhdistääminen minen 
äääänteisiinnteisiin

Merkitys:Merkitys:

•• vasen 300vasen 300––800 800 msms

•• oikea 400oikea 400--800 ms: 800 ms: 
prosodiaprosodia
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© S.Hiltunen/21.1.2013

500500––700 ms:700 ms:

•• kielioppivirheiden havaitseminenkielioppivirheiden havaitseminen

•• semanttisten roolien hav., esim. elollisuussemanttisten roolien hav., esim. elollisuus

•• (ei(ei--kielellinen) virheiden korjaus kielellinen) virheiden korjaus 

800 ms 800 ms 

•• integrointi integrointi –– eri puolilta tulevan tiedon eri puolilta tulevan tiedon 
yhdistyhdistääminenminen
–– mymyöös lauseen ymms lauseen ymmäärtrtääminen minen 

ratkaisevasta sanastaratkaisevasta sanasta laskettunalaskettuna
•• esim. esim. ””Kissa kiipesi jyrkKissa kiipesi jyrkäälle lle auringolleauringolle..””

Sanojen ymmSanojen ymmäärtrtääminen minen Nopeaa!Nopeaa!

Kaksi kieltKaksi kieltää aivoissaaivoissa

© S.Hiltunen/19.1.2013

Konvergenssihypoteesi Konvergenssihypoteesi (Green, (Green, 
2005):2005):

•• Eri kielet kEri kielet kääsitellsitellääään aivoissa n aivoissa 
ppääääosin osin samoin mekanismeinsamoin mekanismein kielen kielen 
oppimisioppimisiääststää riippumattariippumatta
–– mymyööhemmin opittu kieli khemmin opittu kieli kääyttyttääää jo jo 

olemassaolevia mekanismejaolemassaolevia mekanismeja
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© S.Hiltunen/10.11.2013

��Aivokuvantatutkimukset:Aivokuvantatutkimukset: samat samat 
aivoalueetaivoalueet vastaavat kieliopin vastaavat kieliopin 
kkääsittelystsittelystää varhain ja myvarhain ja myööhhääään n 
opituillaopituilla kielillkielillää

��MuttaMutta: oppimisvaiheessa uusi kieli : oppimisvaiheessa uusi kieli 
aktivoi LAAJAT aivoalueet aktivoi LAAJAT aivoalueet 
–– vaatii ponnistelua!vaatii ponnistelua!

��Lagrou, 2012: Lagrou, 2012: molempienmolempien kielten kielten 
sanat aktivoituvat, kun toisen kielen sanat aktivoituvat, kun toisen kielen 
sana sanotaan tai kuullaan/luetaansana sanotaan tai kuullaan/luetaan

Kaksi kieltKaksi kieltää aivoissaaivoissa

Kaksi kieltKaksi kieltää aivoissaaivoissa

© S.Hiltunen/4.10.2012

Kuva kirjasta Kieli ja aivot, 2010
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© S.Hiltunen/19.1.2013

Kaksi kieltKaksi kieltää aivoissaaivoissa

Kahden kielen sujuva kKahden kielen sujuva kääyttyttöö edellyttedellyttääää: : 

1. 1. kielten hallintaakielten hallintaa jaja

2. 2. toimivia ohjaustoimivia ohjausprosesseja:prosesseja:
•• kielten pito erillkielten pito erilläääänn
•• kkäääännnnöösvastineiden hakusvastineiden haku

Pihtipoimun etuosa (Pihtipoimun etuosa (ACCACC))::
•• ristiriidan havaitseminen: esim. ristiriidan havaitseminen: esim. 

molempien kielten sana aktivoituu, molempien kielten sana aktivoituu, 
toinen ehktoinen ehkääististäävvää
�� signaali otsalohkolle, joka ehksignaali otsalohkolle, joka ehkääiseeisee

TyvitumakkeetTyvitumakkeet::
•• vväääärrään kielen sanojen tuottamisen ehkn kielen sanojen tuottamisen ehkääisyisy

PFC PFC –– ohjaa ja valvooohjaa ja valvoo (suurelta osin tietoista):(suurelta osin tietoista):
•• oikean kielen aktivointi oikealla hetkelloikean kielen aktivointi oikealla hetkellää::
•• tehttehtäävvään vaihto (esim. tulkit/kn vaihto (esim. tulkit/kääääntntääjjäät t –– kielen vaihto)kielen vaihto)
•• kkäääännnnöösvastineiden haku muististasvastineiden haku muistista
•• haetun tiedon vertailu ja jhaetun tiedon vertailu ja jäärjestely (esim. simultaanitulkit rjestely (esim. simultaanitulkit 

lläähdekielisen ja kohdekielisen viestin vertailu)hdekielisen ja kohdekielisen viestin vertailu)

Kaksi kieltKaksi kieltää aivoissaaivoissa

© S.Hiltunen/20.1.2013
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�� MitMitää muisti on? muisti on? 

�� MissMissää muisti on?muisti on?

�� Tunteet ja oppiminenTunteet ja oppiminen

�� Muistikeinoja Muistikeinoja –– sanatsanat

�� Muistikeinoja Muistikeinoja –– luvutluvut

�� Kertaus ja uni Kertaus ja uni 

Muistista ja Muistista ja 

muististrategioistamuististrategioista

© S.Hiltunen/11.11.2013

Muisti Muisti –– mitmitää se on?se on?

Unohtaminen

Muistissa säilyttäminen

Mieleenpainaminen Mieleenpalauttaminen

Työmuisti Työmuisti

Säilömuisti

Hakuvihjeet

Kielen päällä -tilanteet

20-30 s

Aistikanavat ja kieli

Tarkkaavaisuus

Assosiointi             =

© S.Hiltunen/11.11.2013
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SAMASAMA hermoverkko hermoverkko 
aktivoituu:aktivoituu:

•• oppimisvaiheessa oppimisvaiheessa JAJA
•• mieleenpalautettaessamieleenpalautettaessa

Korteksi eli (iso)aivokuoriKorteksi eli (iso)aivokuori

•• Havaitseminen Havaitseminen -- aistialueetaistialueet

•• Toiminnan ohjaus Toiminnan ohjaus -- otsalohkootsalohko

•• Assosioimalla oppiminen:Assosioimalla oppiminen:

–– tiedon yhdisttiedon yhdistääminenminen

–– aikaisempien yhdistelmien aikaisempien yhdistelmien 
tuottaminentuottaminen

–– assosiaatioalueet passosiaatioalueet päääälaellalaella

•• Tiedon sTiedon sääilytys = ilytys = ssääililöömuistimuisti

Muisti Muisti -- missmissää?? © S.Hiltunen/11.11.2013

Hermosolut Hermosolut –– oppimisen perustaoppimisen perusta

•• Neuronien vNeuronien vääliset liset 
yhteydet yhteydet 

= synapsit= synapsit
–– muuttuvat muuttuvat 
–– lislisääääntyvntyväätt
–– karsiintuvat karsiintuvat –– vain vain 

tarpeelliset starpeelliset sääilyvilyväätt

�� aivomassa kasvaa aivomassa kasvaa 
kyseisellkyseisellää alueellaalueella
�� kognitiivinen reservikognitiivinen reservi

http://www.sciencephoto.com/media/307751/view

© S.Hiltunen/11.11.2013
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Aivojen syvät osat

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.shockmd.com/2009/06/02/hippocampus-and-depression/ 

Näköaivokuori 

Assosiaatio-
alueet 

Aivokurkiainen 

Kuuloaivokuori 

Hippokampus 

Etuotsalohko 
(PFC) 

Pikkuaivot 

Limbiset Limbiset 
alueet = alueet = 
TunnealueetTunnealueet
-- etenkin etenkin 
hippokampushippokampus
-- ja amygdalaja amygdala

Muisti Muisti -- missmissää??

© S.Hiltunen/11.11.2013

Hippokampus on Hippokampus on ttäärkerkeää::

•• tallentaa kontekstin piirteet tallentaa kontekstin piirteet ––
paikkasolutpaikkasolut
–– vaurioituu loppuunpalamisessavaurioituu loppuunpalamisessa

•• tallentaa lyhytkestoisesti tallentaa lyhytkestoisesti 
opitut asiat opitut asiat –– jyvjyväässolutssolut
–– syntyy uusia psyntyy uusia pääivittivittääin in 

�� opitun kertaaminen opitun kertaaminen 
seuraavana pseuraavana pääiviväännää!!

–– hyvin herkhyvin herkäät stressihormoneillet stressihormoneille

•• pitkpitkääkestoisen muistijkestoisen muistijääljen ljen 
kiinnittyminen kiinnittyminen –– unen aikanaunen aikana

SyvSyväät alueet t alueet -- tunnealueettunnealueet
Tukiaktiviteetti aivokuorelle

© S.Hiltunen/11.11.2013
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Tukiaktiviteettia Tukiaktiviteettia antavatantavat

��ttäärkerkeäät asiat:t asiat:
�� kiinnostuskiinnostus

�� motivaatiomotivaatio

�� sinnikkyyssinnikkyys

�� tarkkaavaisuustarkkaavaisuus

Tukiaktiviteetti 

esim. tunnealueilta

HYÖDYNNÄ!

Kuvittele:
• minkä väristä on 
innostus?
• mitä ääntä liittyy 
innostukseen?
• mitä tuoksuja, makuja?
• OTA INNOSTUNUT 
ASENTO!!

Innostu!Innostu!

Motivoiva taustamusiikki!Motivoiva taustamusiikki!

© S.Hiltunen/11.10.2013

TehtTehtäävvää::

1.1. opettele opettele vuosiluku ja tapahtumavuosiluku ja tapahtuma
�� LIITLIITÄÄ toisiinsa!!toisiinsa!!

2.2. opettele opettele valtio ja pvaltio ja pääääkaupunkikaupunki
�� LIITLIITÄÄ toisiinsa!!toisiinsa!!

KKääyttyttääkkääää ERILAISIAERILAISIA keinoja:keinoja:

Sanat, nimet, luvut Sanat, nimet, luvut –– assosioi!assosioi!

© S.Hiltunen/ 11.11.2013
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�� NNääkköö: v: väärit, mielikuvat, kuviot, maisematrit, mielikuvat, kuviot, maisemat

�� KuuloKuulo: : ääääniin, luonnonniin, luonnonäääänet, ihmisnet, ihmisäääänetnet

�� Paikka: Paikka: paikkaan, ymppaikkaan, ympääristristöööön n –– kkäävele jos vele jos 
pystyt pystyt 

�� KieliKieli: muihin sanoihin: muihin sanoihin
�� vväääännnnää ja kja käääännnnää

�� NNääe kirjoitettuna, kuule sanottunae kirjoitettuna, kuule sanottuna

paleoseeni - paljonko sieniäamyloidi - Amy + loimi

© S.Hiltunen/11.10.2013

Sanat, nimet, luvut Sanat, nimet, luvut –– assosioi!assosioi!

�� 1776 1776 --
Yhdysvaltojen Yhdysvaltojen 
itsenitsenääisyysjulistusisyysjulistus

�� 18611861--1865 1865 --
Yhdysvaltain Yhdysvaltain 
sissisäällissota pohjoisllissota pohjois--
ja etelja eteläävaltioiden valtioiden 
vväälilllillää

Slovakia Bratislava
Slovenia Ljubljana

Sanat, nimet, luvut Sanat, nimet, luvut –– assosioi!assosioi!
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�� Lorut Lorut –– yhdistyhdistää -- mielikuvat:mielikuvat:
�� ensimmensimmääinen enkeli, toinen tokka, inen enkeli, toinen tokka, 

kolmas kovanokka...kolmas kovanokka...

�� 32213221

Kuvien lähteet:
• foorumi.ihanitse.com
• pamppa.blogspot.com
• pinokkio.pmg

© S.Hiltunen/ 11.10.2013

Luvut, tunnusluvut Luvut, tunnusluvut –– assosioi!assosioi!

Panosta kertaukseen!Panosta kertaukseen!

�� Kertaa ekaKertaa eka
kerran kerran 
seuraavanaseuraavana
ppääiviväännää!!

�� 6 p6 pääivivään pn pääääststää!!

�� Huom:Huom: MyMyöös s 
virheetvirheet opitaan opitaan 
heti: heti: 

�� TARKISTA TARKISTA 
oppimasi oppimasi 
seuraavana seuraavana 
ppääiviväännää!!

© S.Hiltunen/11.10.2013
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Uni on vUni on väälttlttäämmäättööntntää!!!!
Molemmat Molemmat univaiheet univaiheet 

vväälttlttäämmäättttöömimiää::

�� SWSSWS--uni uni (slow wave (slow wave 
sleep) = hidasaaltounisleep) = hidasaaltouni
�� semanttinen ja episodinen semanttinen ja episodinen 

oppiminenoppiminen
�� ajatusten kaltaisiaajatusten kaltaisia
�� alkuyalkuyööststää

�� REMREM--uni uni (rapid eye (rapid eye 
movement) = vilkeunimovement) = vilkeuni
�� ongelmanratkaisuongelmanratkaisu

�� taitojen oppiminen (mytaitojen oppiminen (myöös s 
kielitaito)kielitaito)
�� nnääkymikymiää
�� aamuyaamuyööststää

Häiriintynyt uni heikentää muistia

© S.Hiltunen/ 18.11.2011

�� eri eri aistialueet aistialueet –– onnistuu:onnistuu:
�� esim. kesim. kääsitysityööt auttavat kuuntelemalla t auttavat kuuntelemalla 

oppimista!!oppimista!!

�� muttamutta sama aistialue sama aistialue –– ei onnistuei onnistu
�� esim. kesim. käännyknnykään vilkuilu, tv:n katselu ja n vilkuilu, tv:n katselu ja 

llääksyjen luku ksyjen luku 

��toiseen asiaan siirtyminen ja toiseen asiaan siirtyminen ja 
keskittyminen keskittyminen vie aikaavie aikaa

��muistaminen heikentyymuistaminen heikentyy

Monen asian tekeminen Monen asian tekeminen 
yhtaikaa (yhtaikaa (multimulti--tasking)tasking)

© S.Hiltunen/11.11.2013
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��pitkpitkääkestoisena kestoisena 
��stressitaso nousee stressitaso nousee –– solujen iksolujen ikää

lyhenee lyhenee –– ihminen ikihminen ikääääntyy ntyy 
nopeammin!!nopeammin!!

��heikentheikentääää muistia ylipmuistia ylipäääättääään n 
(keski(keski--iiääststää lläähtien)htien)

Monen asian tekeminen Monen asian tekeminen 
yhtaikaa (yhtaikaa (multimulti--tasking)tasking)

© S.Hiltunen/11.11.2013

© S.Hiltunen/10.11.2013

Uskomukset kuin Uskomukset kuin automaattiohjelmiaautomaattiohjelmia

•• automatisoituu ja muuttuu tiedostamattomaksiautomatisoituu ja muuttuu tiedostamattomaksi

•• toteutuu jtoteutuu jäärjestyksessrjestyksessää, ei voi keskeytt, ei voi keskeyttääää, ei muutu, ei muutu
–– vrt. skeemat ja skriptit: vrt. skeemat ja skriptit: 

–– skripti skripti -- rahannosto automaatistarahannosto automaatista
•• stereotypiat ovat skriptejstereotypiat ovat skriptejää!!

–– skeema on tapa luokitella, jskeema on tapa luokitella, jäärjestrjestääää maailmaa: ravintolassa maailmaa: ravintolassa 
kkääyntiynti

•• sallii enemmsallii enemmään muuntelua, pysyy silti hyvin samanlaisena n muuntelua, pysyy silti hyvin samanlaisena 

•• yleistyleistääminen minen -- nopeuttaanopeuttaa ppäääättööksiksiää –– MUTTA...MUTTA...

Ajattelutavat Ajattelutavat -- uskomuksetuskomukset
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© S.Hiltunen/10.11.2013

•• Opettelee myrkkysienet Opettelee myrkkysienet –– nnääkee vain kee vain 
myrkkysienimyrkkysieniää

•• Opettelee herkkusienet Opettelee herkkusienet –– llööytytääää vain niitvain niitää!!

Ohjaavat havaintojaOhjaavat havaintoja

SAMA METSÄ!

© S.Hiltunen/10.11.2013

•• HerkkHerkkää
loukkaantumaan loukkaantumaan ––
(sensitiivinen (sensitiivinen 
temperamentti?):temperamentti?):

””Muut aina loukkaavat Muut aina loukkaavat 
minuaminua””

””Muut eivMuut eiväät pidt pidää minustaminusta””
–– yrittyrittääää miellyttmiellyttääää

–– vväälttlttääää kiistojakiistoja

�� KKääytetytetääään hyvn hyvääksi, ksi, 

kiusaaminen?kiusaaminen?

�� Vihainen, katkeraVihainen, katkera

�� ””Sanoinhan minSanoinhan minää!!””

ItseItseääään vahvistavian vahvistavia
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© S.Hiltunen/10.11.2013

•• TUNTUVATTUNTUVAT TODELTA!TODELTA!

��Uskomukset EIVUskomukset EIVÄÄT OLE jT OLE jäärjellrjellää
hallittavissa!!!hallittavissa!!!

Totta sisTotta sisääisestiisesti

© S.Hiltunen/10.11.2013

Tieteen filosofia:Tieteen filosofia:

Tieto onTieto on hyvin perusteltu uskomushyvin perusteltu uskomus!!

�� tieto perustuutieto perustuu havaintoihin, todisteisiin, havaintoihin, todisteisiin, 
ppäääätelmiin = perusteluttelmiin = perustelut

�� ppäääättelyn ttelyn avulla voidaan ennustaa avulla voidaan ennustaa 
uusien kokeiden ja havaintojen tuloksiauusien kokeiden ja havaintojen tuloksia

�� poikkeavatpoikkeavat havainnot havainnot johtavat johtavat 
teorian/hypoteesinteorian/hypoteesin hylkhylkäääämiseenmiseen

�� uskomus uskomus ei enei enääää ole hyvin perusteltu!ole hyvin perusteltu!

Tieto ja uskomusTieto ja uskomus
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© S.Hiltunen/10.11.2013

•• MyMyöönteiset eli tukevat:nteiset eli tukevat:

””Olen hyvOlen hyvää jalkapallossa.jalkapallossa.””

””Olen hyvOlen hyvää jalkapalloilija.jalkapalloilija.””

•• Kielteiset eli rajoittavat:Kielteiset eli rajoittavat:

””Olen huono kielissOlen huono kielissä”ä”

””Minulla ei ole kielipMinulla ei ole kielipäääättä”ä”

Tukevat ja rajoittavatTukevat ja rajoittavat

© S.Hiltunen/10.11.2013

Hierarkinen rakenneHierarkinen rakenne

1.1. kykyjkykyjää ja taitoja koskevatja taitoja koskevat
””MinMinää en osaa englantia.en osaa englantia.””
””MinMinää en opi matikkaa, laulamaanen opi matikkaa, laulamaan””
2.2. minminääkuvaa (identiteettikuvaa (identiteettiää) ) 

koskevatkoskevat
””Olen huono kielissOlen huono kielissä”ä”
””Minulla ei ole matikkapMinulla ei ole matikkapäääättä”ä”
””Olen huono oppilasOlen huono oppilas””
�� Kun ylempKun ylempäännää hierarkiassa hierarkiassa 

oleva muuttuu,  myoleva muuttuu,  myöös alempi s alempi 
muuttuumuuttuu

hierarkinen hierarkinen 
rakennerakenne
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© S.Hiltunen/10.11.2013

1.1. Mieti jokinMieti jokin mymyöönteinen knteinen kääsityssitys: : MissMissää olet hyvolet hyvää??

•• Kuvittele se kirjoitettuna eteesi:Kuvittele se kirjoitettuna eteesi: Olen hyvOlen hyvää
jalkapallossa.jalkapallossa.

•• MiltMiltää sinustasinusta tuntuutuntuu, , kun ajattelet niin? Nauti kun ajattelet niin? Nauti 
tunteista!tunteista!

•• MikMikää vvääri ri voisi kuvata tunteitasi? Annavoisi kuvata tunteitasi? Anna vväärin levitrin levitää
ympympäärillesi, vahvista sitrillesi, vahvista sitää..

2.2. Mieti nyt jokinMieti nyt jokin rajoittava rajoittava uskomususkomus, jota haluat , jota haluat 
muuttaa.muuttaa.

•• En osaa matikkaa. En osaa matikkaa. 

•• Kuvittele rajoittava kKuvittele rajoittava kääsitys kirjoitettuna eteesi.sitys kirjoitettuna eteesi.

•• Muistele,Muistele, mikmikää vvääri kuvasi myri kuvasi myöönteistnteistää kkääsitystsitystääsisi
–– Anna sen vAnna sen väärin levitrin levitää ensin eteen kuvitellun rajoittavan ensin eteen kuvitellun rajoittavan 

kkääsityksen ympsityksen ympäärille ja sitten itsesi ymprille ja sitten itsesi ympäärillerille

Muutetaan vMuutetaan väärin avullarin avulla

© S.Hiltunen/10.11.2013

1.1. VVäärin sijaan voi krin sijaan voi kääyttyttääää ääääntntää, joka vahvistuu, tulvii , joka vahvistuu, tulvii 
joka puolelle ympjoka puolelle ympäärille.rille.

2.2. Joillekin voi sopia myJoillekin voi sopia myöös tuntemus (tai tuoksu!), joka s tuntemus (tai tuoksu!), joka 
levileviääää ensin itseen joka puolelle ja sitten itsen ensin itseen joka puolelle ja sitten itsen 
ulkopuolelle kuvitellun uskomuksen ympulkopuolelle kuvitellun uskomuksen ympäärille.rille.

3.3. Joillekin sopii liikkuminen, tekeminen: Joillekin sopii liikkuminen, tekeminen: 
•• seiso lattialla siten, ettseiso lattialla siten, ettää edessedessää on tilaaon tilaa

•• kuvittele rajoittava kkuvittele rajoittava kääsitys kirjoitettuna lattialle eteesisitys kirjoitettuna lattialle eteesi

•• ajattele myajattele myöönteistnteistää kkääsitystsitystääsi si 

•• anna tunteiden vahvistua ja ympanna tunteiden vahvistua ja ympäärrööididää itsesi joka puolelta, itsesi joka puolelta, 
levitlevitää joka paikkaanjoka paikkaan

•• astu rajoittavan kastu rajoittavan kääsityksesi psityksesi päääälle niin, ettlle niin, ettää mymyöönteiset tunteet nteiset tunteet 
ja tuntemukset siirtyvja tuntemukset siirtyväät mukanasi ja peittt mukanasi ja peittäävväät rajoittavan t rajoittavan 
kkääsityksen kokonaan ja joka puoleltasityksen kokonaan ja joka puolelta

MuunnelmiaMuunnelmia
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© S.Hiltunen/10.11.2013

4.4. Joillekin voi sopia askartelu:Joillekin voi sopia askartelu:

•• Kirjoita rajoittava kKirjoita rajoittava kääsitys paperillesitys paperille

•• Kirjoita myKirjoita myöönteinen knteinen kääsitys toiselle paperillesitys toiselle paperille

•• KKääytytää eri veri väärejrejää!!

•• Liimaa myLiimaa myöönteinen knteinen kääsityssitys rajoittavan prajoittavan päääällelle

5.5. Joillekin voi sopia kielellJoillekin voi sopia kielellää leikittely ja hokeminen (rallattelu)leikittely ja hokeminen (rallattelu)

•• EhkEhkää laulamalla, rlaulamalla, rääppppäääämmäällllää!!

En osaa matikkaa. Mutta osaan En osaa matikkaa. Mutta osaan ääikkikkääää. Osaan hyvin . Osaan hyvin ääikkikkääää. Osaan . Osaan 
hyvin hyvin ääikkikkääää. Kohta osaan matikkaa. Huomenna osaan matikkaa. . Kohta osaan matikkaa. Huomenna osaan matikkaa. 
Ylihuomenna osaan matikkaa. Joulukuussa osaan matikkaa. Ensi Ylihuomenna osaan matikkaa. Joulukuussa osaan matikkaa. Ensi 
vuonna osaan matikkaa. Mutta osaan matikkaa. Osaan hyvin vuonna osaan matikkaa. Mutta osaan matikkaa. Osaan hyvin 
matikkaa. Osaan hyvin matikkaa. Osaan hyvin matikkaa.matikkaa. Osaan hyvin matikkaa. Osaan hyvin matikkaa.

•• Ideana se, ettIdeana se, ettää kun jotain hokee tarpeeksi kauan ja usein, niin se kun jotain hokee tarpeeksi kauan ja usein, niin se 
lopulta rupeaa tuntumaankin todelta (nk. affirmaatiot)lopulta rupeaa tuntumaankin todelta (nk. affirmaatiot)

6.6. Joillekin voi sopia...Joillekin voi sopia... LUOVUUS ON SALLITTUA LUOVUUS ON SALLITTUA ☺☺

MuunnelmiaMuunnelmia

•• Juha Valste: Ihmislajin kehitys, 2012Juha Valste: Ihmislajin kehitys, 2012
–– mymyöös Tiedes Tiede--lehden 6/2011 artikkelilehden 6/2011 artikkeli

•• Ilkka Koivisto: ElIlkka Koivisto: Elääinten kielestinten kielestää, 2011, 2011
•• Jussi Viitala: Jussi Viitala: ÄÄlyklykääs els elääin, 2011in, 2011
•• Frans de Waal:Frans de Waal: HyvHyvääluontoinen: Oikean ja luontoinen: Oikean ja 

vväääärrään alkupern alkuperää ihmisessihmisessää ja muissa ja muissa 
elelääimissimissää, 1998 , 1998 

•• Roger Fouts: Simpanssini Washoe, 1999Roger Fouts: Simpanssini Washoe, 1999
•• Francine Patterson: Koko Francine Patterson: Koko –– puhuva gorilla, puhuva gorilla, 

19871987

KirjallisuuttaKirjallisuutta

© S.Hiltunen/27.9.2012



38

•• Korpilahti, Aaltonen, Laine, 2010: Kieli ja Korpilahti, Aaltonen, Laine, 2010: Kieli ja 
aivot, Kommunikaation perusteet, haivot, Kommunikaation perusteet, hääiriiriööt t 
ja kuntoutusja kuntoutus

•• Minna Huotilainen, julkaisuja suomeksi: Minna Huotilainen, julkaisuja suomeksi: 
http://elias.it.helsinki.fi/PSYKO/Psykolog.nsf/id/http://elias.it.helsinki.fi/PSYKO/Psykolog.nsf/id/
7F9EE7DD1DEFC4A4C22572A5003767DB?O7F9EE7DD1DEFC4A4C22572A5003767DB?O
penDocumentpenDocument

•• Mari Tervaniemi, julkaisuja suomeksi: Mari Tervaniemi, julkaisuja suomeksi: 
http://www.cbru.helsinki.fi/~mari/http://www.cbru.helsinki.fi/~mari/

•• Arbib, M.A., 2006: Action to Language Arbib, M.A., 2006: Action to Language 
via the Mirror Neuron Systemvia the Mirror Neuron System
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•• Kohonen A., 1998: Nerokas nollaKohonen A., 1998: Nerokas nolla
•• Salonen S., : PSalonen S., : Pääääteosteos
•• Lurija, 1996: SuurmuistajaLurija, 1996: Suurmuistaja
•• Sacks O., 1988: Mies joka luuli vaimoaan hatuksiSacks O., 1988: Mies joka luuli vaimoaan hatuksi

•• TerTeräävvää ppääää kaiken ikkaiken ikääää, 2011, 2011
–– Valitut palat: Valitut palat: http://verkkokauppa.valitutpalat.fihttp://verkkokauppa.valitutpalat.fi

•• Hietanen M. ym. (toim.), 2005: Tunne muistisi: kHietanen M. ym. (toim.), 2005: Tunne muistisi: kääytytää, , 
kehitkehitää, kohenna, kohenna

•• Erkinjuntti T. ym., 2009: PIDErkinjuntti T. ym., 2009: PIDÄÄ aivosi kunnossaaivosi kunnossa
•• Stafford T. & Webb M. 2005: Ajatus Stafford T. & Webb M. 2005: Ajatus –– otatko kaiken irti otatko kaiken irti 

siitsiitää mitmitää sissisäältltääsi lsi lööytyy? ytyy? 

•• Pihl & Aronen, 2012: Unen taidotPihl & Aronen, 2012: Unen taidot
•• Kajaste & Markkula, 2011: HyvKajaste & Markkula, 2011: Hyvääää yyööttää. Apua . Apua 

univaikeuksiinunivaikeuksiin
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Kieliharjoituksia verkossaKieliharjoituksia verkossa

•• http://alypaa.com/pelit/sanaarvaushttp://alypaa.com/pelit/sanaarvaus

•• http://pelikone.fi/pelit/aivopahkinat/Sanaphttp://pelikone.fi/pelit/aivopahkinat/Sanap
oliisi/5972oliisi/5972

•• useampi osauseampi osa--alue: alue: 
http://alypaa.com/pelit/aivojumppahttp://alypaa.com/pelit/aivojumppa
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Asikainen R. ja Toivonen V.Asikainen R. ja Toivonen V.--M., 2001, 2002: M., 2001, 2002: 
Ajatusleikki,    NLP ajattelukirja 1 ja 2 Ajatusleikki,    NLP ajattelukirja 1 ja 2 

Dilts Robert, 1997: Muuttavat ajatukset. Dilts Robert, 1997: Muuttavat ajatukset. 
UskomusjUskomusjäärjestelmien muuttaminen NLP:llrjestelmien muuttaminen NLP:llää, , 
JyvJyvääskylskylää: Ai: Ai--ai Oy, Gummerusai Oy, Gummerus

Hiltunen S., Kiviaho M., VikevHiltunen S., Kiviaho M., Vikevääineninen--Tervonen L. 2003: Tervonen L. 2003: 
NLP perusteet. Teoriaa ja harjoituksia, Tampere: NLP perusteet. Teoriaa ja harjoituksia, Tampere: 
Tampere University PressTampere University Press

TilausTilaus: Tiedekirjakauppa TAJU, Tampere, Linna, : Tiedekirjakauppa TAJU, Tampere, Linna, 
Kalevantie, tilaukset: Kalevantie, tilaukset: httphttp://granum.uta.fi://granum.uta.fi
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