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Puhutun kielen evoluutiosta
Elä
Eläinten kielestä
kielestä: signaalit
Monimutkaisempi viestintä
viestintä
• varislinnut, papukaijat, valaat
• ihmisapinat luonnossa
• kielen opetuskokeet ihmisapinoille
Puhutun kielen kehitys
• ihmisen evoluutiosta
• protokielestä
protokielestä puhekieleen
• geenien kehityksestä
kehityksestä
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Eläinten kielestä: signaalit
Viestintä
Viestintäkanava:
• näkö (eleet, vä
värit, valon vaihtelu)
• kuulo (hä
(hälytykset)
• haju ja maku (kemialliset viestit)
• tunto, kosketus (esim. koirat, hevoset, kä
kädelliset –
sukiminen)
• kipu (rusakot, kengurut,
hirvielä
hirvieläimet, biisonit ym.)
• sähkö
hköaisti (hait;
elefanttinokkakalat
erottavat myö
myös muotoja)
• paineaisti (kalojen
kylkiviiva, tä
tärinä
rinäviestintä
viestintä?)
• (magneettiaisti: linnut,
valaat)
© S.Hiltunen/18.1.2013

piirros: Ilkka Koivisto, 2011

Lajien välisestä viestinnästä
Anekdootit vs. tieteellinen tutkimus
Varislinnut:
• uudenkaledonian varikset
– työ
työkalut: tikut, ruohonkorret, kivet ym.
– eivä
eivät piilota ruokaa, jos varasteleva lajitoveri on
näkemä
kemässä
ssä, tai vaihtavat herkun paikan lajitoverin
lähdettyä
hdettyä

• korppi, varis – varoitusää
net yli lintulajien, jopa
varoitusäänet
ihmisen tunnistettavissa (karhututkijat)
• naakka – ihmisen katseen seuraaminen
• harakka – kiiltä
kiiltävät esineet
Laulu vrt. ihmisen puhekieli
• äänitausta
äänitausta vaikuttaa: tiaiset – titi-tyy
• vaateliaat olot – monimutkaisempi laulu

© S.Hiltunen/18.1.2013
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Ihmisen kehityshistoria
• kädellisten kehitys alkoi n. 65
milj. v sitten: pää
stä
äisen
pääst
kaltaisia nisä
nisäkkä
kkäitä
itä
• n. 54 milj. v sitten: nyk.
kummittelijoiden tapaiset
kädelliset
– 15 cm korkea, ei juuri
muuttunut sen jä
jälkeen

• nyk. yli 350 lajia
• itä
itä- ja länsiapinoiden (Afrikka
vs. Etelä
Etelä-Amerikka)
kehityslinjat erkaantuivat n. 40
milj. v sitten
• itä
itäapinoista kaksi linjaa n. 25
milj. v sitten:
– häntä
ntäapinat (mm. makakit)

– ihmisapinat (apes
(apes))

© S.Hiltunen/11.11.2013

Monikieliset itäapinat
Viidakon puiden eri kerroksissa eri lajit, 8 eri lajia
(hä
(häntä
ntäapinat, monkeys):
monkeys):
– esim. oliviruostegueretsat, guineangueretsat,
valkokuonomarakatit, mustagueretsat, mustaperä
mustaperämarakatit,
valkopartamarakatit

• jokaisella lajilla n. 15 erilaista varoitusää
ntä
ä (kää
rme,
varoitusäänt
(käärme,
leopardi, kotka...)
• monikielisyys: 120 varoitusää
ntä
ä
varoitusäänt
• etenkin valkopartamarakatit ymmä
ymmärtä
rtävät muiden lajien
kokonaisia äänisarjoja
äänisarjoja:: eri lajeilla eri äänet
äänet eri
järjestyksessä
rjestyksessä (vrt. ihmiskielen kielioppi)
• myö
myös kurkunpää
kurkunpää apinoilla muistuttaa ihmisen
kurkunpää
kurkunpäättä (ei ihmisapinoilla!)
Esim. simpanssit:
simpanssit: ei eri varoitushuutoja eri pedoista (vaikka 13
erilaista varoitushuutoa)
© S.Hiltunen/21.1.2013
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Ihmisen kehityshistoria
miljoonaa vuotta sitten
18–
18–16 14–
14–12

IhIhmismisapiapinat

9–
9–8 7–
7–6

IsoIsoihihmismisapiapinat

Afrikka
Aasia

Valste, 2012, 40
© S.Hiltunen/19.1.2013

Ihmiskielen opetuskokeet
Papukaijat:
Papukaijat:
• Alex
–
–
–
–

harmaapapukaija, Irene Pepperberg
Alex kä
käytti itse 150 englannin sanaa
ymmä
ymmärsi monta kertaa enemmä
enemmän
erotteli esineitä
esineitä muodon, vä
värin ja
lukumää
lukumäärrän perusteella
– 2525-vuotiaana hyppä
hyppäsi uudelle kä
käsitteiden
yhdistä
yhdistämistasolle
– ja kuoli



• myö
myöhemmä
hemmät kokeet

http://alexfoundation.org/pro
ducts-page/publications/

– Griffin – ei niin hyvä
hyvä oppimaan kuin Alex
– N’kisi käytti itse 950 englannin sanaa

© S.Hiltunen/21.1.2013
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Ihmiskielen opetuskokeet
Koirat:

• Chaser:
Chaser: ymmä
ymmärsi 1022 sanaa 33-vuotiaana
• ymmä
ymmärtä
rtävät ihmisen osoituseleet (sudet eivä
eivät,
tarhatut ketut kyllä
ä
)
kyll
• katsekontakti ja katseen suunta viestinnä
viestinnässä
ssä

Isoihmisapinat:

Puheen opetus:
• Viki,
Viki, simpanssi, 1976: 3 sanaa: mama, papa,
cup
simpanssin äänt
öelimistö
ääntö
elimistö (kurkunpää
(kurkunpää)) ei
kykene äänt
ämiseen
ääntä
• häntä
ntäapinoilla (monkeys) samankaltainen
kurkunpää
kurkunpää kuin ihmisellä
ihmisellä
• isoapinoista gibbonit hyvin musikaalisia

© S.Hiltunen/11.11.2013

Ihmiskielen opetuskokeet
Viittomakielen opetus (ALS):
• simpanssi Nim Chimpsky,
Chimpsky, 1973:
– 125 viittomaa
– väitteet: matkimista, eleiden ”lukemista”
lukemista”
– Mutta: epä
epäinhimilliset elinolosuhteet!!

• WashoeWashoe-simpanssi (Gardnerit ja Fouts), 19651965-2007:
–
–
–
–

350 ALS:in sanaa (9 perä
peräkkä
kkäisenä
isenä päivä
ivänä spontaanisti)
satoja itseluotuja sanayhdistelmiä
sanayhdistelmiä
kielioppi (rekursio, vrt. Chomsky?)
myö
myös jä
jälkelä
lkeläiset oppivat ALS:ia

• KokoKoko-gorilla (Penny Patterson), 1971:
– 1000 ALS:in sanaa
– itseluotuja yhdistelmiä
yhdistelmiä, esim. SHITSHIT-JUMPJUMP-FLOOR!
(maanjä
(maanjäristyksen jä
jälkeen)
© S.Hiltunen/11.11.2013
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Ihmiskielen opetuskokeet
Symbolikielen opetus (leksigrammit):
• KanziKanzi-bonobo (Sue SavageSavage-Rumbaugh),1980
– yhdisteli symboleita myö
myös luovasti
– PanbanishaPanbanisha-poika oppi jopa paremmin
– nyt taito jo kolmannessa polvessa: Nyota

Mutta:
Mutta: ihmislapsi aloittaa
siitä
siitä, mihin Kanzi jä
jäi:
•
lauseen
ymmä
ymmärtä
rtäminen
(pyynnö
(pyynnöt):
–
–

•

Kanzi 22 %
2,5 v tyttö
tyttö 66 %

ero kielivalmiudessa

http://sgspsychology.webs.com/
savagerumbaugh.htm

© S.Hiltunen/20.1.2013

Simpanssien kognition tutkimukset
Matsuzawan ryhmä
ryhmän tutkimukset:
tutkimukset:
• 1977 alkaen: AiAi-simpanssi
• 2000 lä
lähtien: AyumuAyumu-poika
• myö
myös emoemo-lapsilapsi-simpanssi vrt.
ihmisä
ihmisäitiiti-lapsi
• visuaalisvisuaalis-spatiaalinen lyhytlyhytkestoinen muisti paljon parempi
kuin ihmisillä
ihmisillä!!
– Ayumu pä
päihitti ihmiset 5 v
– nyk. 11 v tä
täysin ylivoimainen:
merkit esillä
esillä vain 60 ms – ihminen ei
ehdi edes havaitsemaan!!

• ymmä
ymmärtä
rtävät sanoja:
sanoja: StroopStroop-testin
versio japanilaisilla merkeillä
merkeillä:
punainen

punainen

BBC News, Science
© S.Hiltunen/19.1.2013

6

Eläinten vs. ihmisen kielikyky
• ihmiskielen symbolit abstrakteja,
abstrakteja, eivä
eivät liity suoraan
niiden kohteisiin
• ihmiskielen kielioppi:
kielioppi: sanoja voidaan yhdistää
yhdistää toisiinsa
tiettyjä
öjä noudattaen ja luoda uusia merkityksiä
tiettyjä säänt
ääntö
merkityksiä
• luovuus ja produktiivisuus:
produktiivisuus: on mahdollista tuottaa ja
ymmä
ymmärtää
rtää rajattomasti uusia lauseita
–
–
–

esim. tekstin muistamiskoe:
alkuperä
alkuperäinen teksti:
teksti: ”iän kohotessa vanhuudessa”
vanhuudessa”
muistetut ilmaisut:
ilmaisut: iä
iän karttuessa vanhusten keskuudessa,
iäkkä
kkäiden parissa, iä
iäkkä
kkäiden keskuudessa, iä
iän myö
myötä,
ikää
ntymisen myö
ntymisen
ikääntymisen
myötä, vanhetessa(an), ikää
ikääntymisen
vaikutukset, vanhenemiseen liittyviä
ntymisen
liittyviä, ikää
ikääntymisen
lisää
ntyessä
ä, mitä
mpiä
ä, ikää
ntyminen vaikuttaa, iä
lisääntyess
mitä iäkkää
kkäämpi
ikääntyminen
iän
karttuessa/ lisää
ntyessä
ä, iä
lisääntyess
iäkkä
kkäillä
illä ihmisillä
ihmisillä, vanhemmiten iä
iän
noustessa, vanhetessa, vanhuuden koittaessa, ikää
ntyvien
ikääntyvien
ihmisten, vanhuksilla... 21 erilaista ilmaisua!
© S.Hiltunen/19.1.2013

Lintujen laulu – synnynnäistä vai opittua?
Seeprapeipot:
Seeprapeipot:
• koiraspoikasia äänieristettiin
äänieristettiin ympä
ympäristö
ristöstä
stä
 eivä
eivät oppineet isiensä
isiensä laulua – vain jonkinlaista
rääkymist
ä
ääkymistä
 naaraat eivä
eivät ensin halunneet paritella

•
•
•

seuraava sukupolvi rää
kyi kuten isä
rääkyi
isä
2. sukupolvi kehitti laulua hieman, 3. lisää
...
lisää...
4. sukupolvi lauloi jo kuten seeprapeipot
luonnossa!
siis laulun omaksuminen on periytyvä
periytyvä
ominaisuuus: lajityyppinen laulu opitaan lopulta
kuitenkin

© S.Hiltunen/19.1.2013
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Kielen periytyvyydestä ihmisillä
Myös ihmislapset kehittävät kielen:
• kuurot lapset Nicaraguan
sandinistivallankumouksen aikaan 1980luvulla kehittivät oman viittomakielensä –
nyk. viitottu nicaragua
• vanhimmat (ensimmä
(ensimmäiset) lapset – karkea
kieli
• nuoremmat – hienostuneempi, ilmaisujen
pilkkominen osiin: mä
mäkeä
keä alas – kaksi
viittomaa, vaikka yksi olisi taloudellisempi

Altistuminen välttämätöntä kielen
omaksumiselle – nk. susilapset
© S.Hiltunen/11.11.2013

Pystyihminen ja heidelberginihminen

Neandertalit

Nykyihmiset

Valste, 2012, 19

Denisovanihmiset

• Pystyihminen
2 milj. v sitten
• HeidelberginHeidelberginihminen
600 000 v sitten
– kehittyi:
• neandertaliksi
Euroopassa
• denisovanihmidenisovanihmiseksi Aasiassa
• nykyihmiseksi
Afrikassa

© S.Hiltunen/20.1.2013
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DNA-analyysi paljastaa risteytymät
• afrikkalaisilta kansoilta ei
löydy muiden ihmislajien
geenejä
geenejä
• eurooppalaisista,
haneista ja
melanesialaisista lö
löytyy
sekä
sekä denisovalaisdenisovalais- että
että
neandertalgeenejä
neandertalgeenejä
– Euroopassa Toscanassa
Italiassa eniten, muualla
vähemmä
hemmän:1–
n:1–5%
– melanesialaisista lö
löytyy
enemmä
ä
n
denisovalaisenemm denisovalaisgeenejä
geenejä kuin muilta
Valste, 2012, 28
© S.Hiltunen/10.11.2013

Lähtö Afrikasta - kahdesti
• Nykyihmisen synty itä
itäisessä
isessä Afrikassa n. 200 000 v
sitten (mitokondrio(mitokondrio-dna)
• Levisi Etelä
Etelä- ja Itä
Itä-Aasiaan asti jo 100 000 v sitten
• Useita pullonkauloja, viimeisin n.70–
n.70–120 000 v sitten
– TobaToba-tulivuoren rä
räjähdys n. 73 500 v sitten?
– Ilmastonmuutos jo sitä
sitä ennen, esim. Sahara kuivui

• Nykyihminen sä
säilyi etelä
eteläisessä
isessä Afrikassa (koko
Saharan etelä
etelänpuoleinen alue)
– siirtyi ehkä
ehkä idä
idästä
stä, kun keskiosat kuivuivat
– n. 2000 henkeä
henkeä, joista me kaikki periydymme (10 000
pidetää
n terveen vä
pidetään
väestö
estön alarajana)
• lämpimä
mpimän veden rannalla, merenelä
merenelävät lisä
lisäravintona

• Lähtö
htö Afrikasta uudelleen n. 60 000 v sitten
© S.Hiltunen/10.11.2013
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Nykyihmisen vaellus

Valste, Tiede, 6/2011
© S.Hiltunen/3.10.2012

Puhutun kielen evoluutiosta
Arbib, 2006: koevoluutio – äänt
öelimet ja niitä
ääntö
niitä
ohjaava hermosto kehittyivä
kehittyivät vuoroon
 kyky tarttua esineisiin kä
käsillä
sillä
 peilisolut (sama hermosolu aktivoituu, kun itse


•


•
•




tarttuu johonkin tai nä
näkee toisen tarttuvan johonkin)
matkimiskyky - tietoinen matkiminen kielen
omaksumisen edellytys!
simpanssit – osaavat matkia liikesarjoja mutta eivä
eivät opi
oikoteitä
oikoteitä (= emulation):
emulation): sama tavoite usealla eri tavalla

viestintä
viestintä eleillä
eleillä:
ruokaan ja syö
syömiseen liittyvä
liittyvät eleet  puhutut tavut
pantomiimi – kerrotaan asioista, jotka eivä
eivät ole lä
läsnä
snä

•

HomoHomo-suku; apinoiden peilineuronit aktivoituvat vain liikkeen
näkemisestä
kemisestä

protopuhe
nykykieli

© S.Hiltunen/19.1.2013
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Puhutun kielen evoluutiosta
Arbib, 2006: koevoluutio – äänt
öelimet ja niitä
ääntö
niitä
ohjaava hermosto kehittyivä
kehittyivät vuoroon
Protopuhe (pystyihminen – Homo erectus)
•
ensin huutojen kaltaisia protosanoja – uusia opittiin ja
lisä
net)
eläinten varoitusää
varoitusäänet)
lisättiin (vrt. elä
•
käsitteet eivä
eivät olleet sanoja, vaan aktivaatioketjuja
aivojen hermoverkoissa (vrt. skeemat)
•
yleistä
nnö
öt – protokieleen vähitellen
yleistäminen, yleiset sää
säänn
•
vaihdot ja palvelukset – protokeskustelu
–

keskustelu on yhä
yhä protokieltä
protokieltä

Mutta:
Mutta: koska protokieli ja protoeleet kehittyivä
kehittyivät vuoroon
(spiraalimaisesti) ja myö
myös viittomakielellä
viittomakielellä on fonologinen
(äänteenmukainen)
äänteenmukainen) rakenne, niin miksi puheesta tuli vallitseva ?
–

Miksi protomerkit eivä
eivät muuttuneet protoviittomiksi?
© S.Hiltunen/10.11.2013

Puhutun kielen evoluutiosta
• 200 milj. v sitten – aivojen vas.puolen liikkeiden ja
äänten
tely (dinot, linnut ja matelijat)
äänten ajallinen sää
säätely
• 65 milj. v sitten – peilisolut – matkiminen (nisä
(nisäkkä
kkäiden
esiesi-isä
isät)
• 6 milj. v sitten – pystykä
pystykävely, kä
kädet vapautuivat:
työ
työkalut, eleet (ihminen)
– ehkä
ehkä jo aikaisemmin: kä
käveltiin jo puissa, vrt. orangit?
– simpanssit ja gorillat – laskeutuivat rystykä
rystykävelyyn myö
myöh.?

• 400 000 v sitten – heittotaito – ajall. ennakointi
(heidelbergin ihminen) – ja kurkunpää
n
kurkunpään
laskeutuminen
• 100 000–
000–120 000 v sitten – FOXP2 – hienomotoriikka
(kielen ja kurkunpää
n lihaksista yksi yksikkö
kurkunpään
yksikkö) (ainakin
neandertalit)
• n. 60 000–
öelimistä
000–70 000 v sitten – äänt
ääntö
elimistä puhepuhe-elimiä
elimiä,
symbolikielen kehitys (vrt. nykyihmisen lä
lähtö
htö Afrikasta
toisen kerran)

© S.Hiltunen/10.11.2013
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Puhutun kielen evoluutiosta
Osasivatko neandertalit puhua?
– osasivat
– FOXP2FOXP2-geenistä
geenistä samat alleelit kuin
nykyihmisillä
nykyihmisillä
– jo heitä
heitä ennen heidelberginihmiset,
luultavasti jo pystyihmiset
– myö
myös denisovanihmiset

• mutta:
– ei ehkä
ehkä samanlaista symbolikieltä
symbolikieltä kuin
nykyihmisen kieli
– luultavasti eivä
ä
eivät osanneet kaikkia äänteit
äänteitä
mitä
mitä nykyihminen:
• esim. vokaaleista e ja i puuttuivat

© S.Hiltunen/11.11.2013

Kielten monimuotoisuus
1.

Eniten kieliä
kieliä alueilla, joilla on paljon ravintoa eikä
eikä
tarvitse lä
lähteä
hteä muualle:
–

2.

Uusi Guinea, Amazon

Vanhimmat kielet monimuotoisimpia – esim. eniten
äänteit
ä:
äänteitä
Afrikan etelä
eteläosat: khoikhoi-sansan-kielet:
kielet: !xu!xu-kielessä
kielessä 141 foneemia
•

–
–




vrt. rotokas (Uusi Guinea) ja pirahā
pirahā (Amazon) vain 11

naksausää
nteet (nyk. zulu ja sankielet)
naksausäänteet
ehkä
nteitä
ä?
ehkä aluksi oli yksinomaan naksausää
naksausäänteit

puhuttu kieli perä
peräisin Afrikan etelä
eteläosasta
kielet alkaneet eriytyä
eriytyä n.100 000 v sitten
foneemianalyysi: 350 000–
000–150 000 v sitten
- vrt. nykyihmisen lä
lähtö
htö Afrikasta toisen kerran:
60 000–
000–70 000 v sitten)

© S.Hiltunen/20.1.2013
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Puhutun kielen evoluutiosta
Myö
Myös fossiililö
fossiililöydö
ydöt viittaavat samaan suuntaan:
suuntaan:
• nykyihmisen kehityksen pullonkaulat, viimeisin:
– 150 000–
000–74 000 v sitten (Toba ja/tai ilmastonmuutos)
– mitokondriomitokondrio-dna:n mukaan 84 000–
000–54 000 v sitten

nykyihminen (nyk.sanit
(nyk.sanit)) sä
säilyi etelä
eteläisessä
isessä Afrikassa
– Blombosin luola Etelä
Etelä-Afrikan rannikolla, kerrokset
140 000–
000–71 000 v vanhoja
• luolamaalauksia, okran kä
käyttö
yttö, symbolikaiverrukset n. 71 000 v
vanhoja

• genetiikka viittaa samaan
suuntaan
• lähtö
htö Afrikasta toisen
kerran n. 60 000 v sitten
• Eurooppaan n.
35 000–40 000 v sitten
© S.Hiltunen/19.1.2013

Kielten alkuperästä Euroopassa
© S.Hiltunen/10.11.2013

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

• suomalaissuomalais-ugrilaiset kielet – metsä
metsästä
stäjäkerä
keräilijä
ilijät – koko itä
itäisen Euroopan alue?
– jääkauden
ääkauden Ukrainan alueen refugiosta pohjoiseen

• maanviljelykulttuuri n. 8500–
8500–9000 v lä
lähtien
Lähihi-Idä
Idästä
stä Etelä
Etelä-Eurooppaan

– indoeurooppalaiset kielet levisivä
levisivät mukana?
– ”kansainvaellusta”
kansainvaellusta”, ositt. kielenvaihto?
– RanskanRanskan-Espanjan vä
väl.rajan refugiosta pohjoiseen

• kirjoitustaito – nuolenpää
kirjoitus –
nuolenpääkirjoitus
Kaksoisvirranmaa – n. 10 000 v sitten
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Geenimuutoksista
MYH16

• löydetty 2004
• 5,3–
5,3–2,4 milj. v vanha geeni
– lukuisia apinaapina- ja esiesi-ihmislajeja:afarin
apinaihmisestä
apinaihmisestä – kätevä
teväihmiseen

• tärkeä
rkeä lihasten supistumisessa
– etenkin alaleuan pureskelulihakset
– jos puuttuu, lihakset jää
vät pienemmiksi
jääv

• nykyihmisellä
nykyihmisellä ei toimi!
toimi!
ehkä
ehkä vaikutti puheen kehitykseen –
mahdollisti mm. kielen liikkumisen?
• Puheen tuottamiseen tarvitaan jopa 100 eri
lihaksen kä
käyttä
yttämistä
mistä 1 ms:n aikana!
© S.Hiltunen/10.11.2013

Geenimuutoksista
MYH16

© S.Hiltunen/10.11.2013

• nykyihmisellä
nykyihmisellä ei toimi!
toimi!
 ehkä
ehkä vaikutti puheen kehitykseen – mahdollisti
kielen?
 vaikutti ravintotottumuksiin:
 raadot, metsä
metsä- ja ruohikkopaloissa kypsyneet ruoat,
luuytimet
 tulen sä
säilyttä
ilyttäminen ja tekeminen, ruoan kypsentä
kypsentäminen
 merenelä
merenelävien kä
käyttö
yttö ravinnoksi n. 100 000 – 110 000 v sitten
(neandertalit eivä
eivät kä
käyttä
yttäneet)

 aivojen koon kasvu
 tai muut muutokset estivä
estivät geenin toiminnan?
toiminnan?
• löydetty koirilta mutta ei hiiriltä
hiiriltä – sosiaalinen viestintä
viestintä?

14

Geenimuutoksista
© S.Hiltunen/19.1.2013

FOXP2

• KEKE-perhe, 45 jä
jäsentä
sentä, 4 sukupolvea, 15:llä
15:llä
häiriö
iriö:
– kasvojen alaosan lihasten liikkeen hienosää
dössä
hienosääd
ssä
– myö
myös kielen tuotossa: esim. luettele k:lla alkavia sanoja

• vanha geeni – löytyy esim. alligaattoreilta
• Mutta eri alleeleissa aminohappoparien
lukumää
lukumäärrät poikkeavat
– nisä
nisäkkää
kkäätt (esim. hiiret, lepakot), linnut
– simpansseihin verrattuna, nykyihmisen 2 erilaista
aminohappoa lö
löydetty myö
myös neandertaleilta ja
denisovanihmisiltä
denisovanihmisiltä

Geenimuutoksista
ASPM

© S.Hiltunen/19.1.2013

• maanviljely ja karjanhoito alkoi Lähiidässä n. 10 000 v sitten – parempi
ravinto
• kuvakirjoitus syntyi samoihin aikoihin
ASPM 6000 v sitten
– säätelee
äätelee aivojen kasvua
– aakkosellinen kirjoitustapa syntyi –
yhteys?
• kreikassa alettiin merkitä
merkitä myö
myös vokaaleja

• edullisin geenimuoto ei ole valikoitunut
kaikkiin populaatioihin (väestöryhmiin)
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Kieli ja aivot
Kielen omaksuminen lapsena
• oppiminen kohdussa
• oppiminen varhaislapsuudessa
– varhaisesta kaksikielisyydestä
kaksikielisyydestä

Kielen kä
käsittely aivoissa
• Aivopuoliskot ja kä
kätisyys
• Kielen kä
käsittelyyn osallistuvia aivojen alueita
• Otsalohko (PFC)
Kielen havaitseminen (kuuntelu ja lukeminen)
Kaksikielisyydestä
Kaksikielisyydestä – kaksi kieltä
kieltä aivoissa
© S.Hiltunen/10.11.2013

Varhainen kielen omaksuminen
1. Lapsi oppii jo kohdussa!
Miten tutkitaan?
• tutin imuvoimakkuus
• alle 8 kk:n ikä
ntää
ää katseensa
ikäinen vauva kää
käänt
kohti tuttua äänt
ä tai esinettä
ääntä
esinettä tai tuttuja
kasvoja
– yli 8 kk – uusi on ihanaa!
ihanaa!

 behavioraaliset kokeet (siis kä
käytö
ytöksen
tarkkailu)
• EEGEEG-myssyt - aivokuvanta
Lähde: Minna Huotilaisen luennot
© S.Hiltunen/20.1.2013
http://www.bmedreport.com/archives/20916
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Sikiö oppii jo kohdussa
Vauvat tunnistavat heti synnyttyää
n:
synnyttyään:
• äidin (isä
(isän) äänen,
äänen, äidinmaidon, kohdussa
kuulemansa musiikin jne.
• äidin (isä
(isän) puheen
• äidinkielen rytmin ja painotuksen
– vauvat itkevä
n!
itkevät äidinkielellää
idinkielellään!

• lauserakenteet vs. hengitysrytmin
• tunneviestit (emootiot)
–
–
–

matalat taajuudet – kuuluvat kohtuun
äänen
äänen ja liikkumistavan yhteys
äidin äänen
äänen ja hormonitoiminnan yhteys

• mutta vokaaleja ei voi kuulla kohtuun
© S.Hiltunen/19.1.2013

Varhainen kielen omaksuminen
2. Vauvapuhe – aikuiset puhuvat eri tavalla vauvalle:
– äänenkorkeuden
äänenkorkeuden ja äänteiden
äänteiden liioittelu

3. Äänteiden
Äänteiden oppiminen
• syntymä
syntymän jä
jälkeen herkkyysvaihe
 oppii minkä
minkä tahansa kielen minkä
minkä tahansa äänteen
äänteen
(800)
– erottelukyky nä
näkyy EEG:ssä
EEG:ssä n. 100 ms:n kuluttua

• ikkuna sulkeutuu n. 8–
8–12 kk
• myö
ämään
myöh. oppii itse äänt
ääntä
ään vokaalit oikein ilman
aksenttia (korostusta)
 varhainen kaksikielisyys (monikielisyys)
– altistus (kielikylpy) vielä
vielä alle 4–
4–5 v auttaa oppimaan äänteet
äänteet
virheettö
virheettömästi
– terveet lapset!
• esim. ennenaikaisesti syntyneet – yksikielinen
yksikielinen kieliympä
kieliympäristö
ristö
eduksi

© S.Hiltunen/11.11.2013
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Varhainen kielen omaksuminen
4.Tilastollinen oppiminen - tavut:
tavut:
• kun kuulee usein yhteenkuuluvat tavut (sana vs.
sanavä
sanaväli), oppii tavuvirrasta sanoja
– oppiminen hyvin nopeaa (vrt. aikuiset):
• 10 sanaa, kolme tavua kussakin, vauva oppi 3 minuutissa

– myö
myös unen aikana
– jo kohdussa (vauva erottaa sanojen alut muista tavuista)

Kaksikielisyydestä
Kaksikielisyydestä:
• musiikin harrastaminen auttaa äidinkielen (lukutaito,
sanaluetteloiden muistaminen) ja vieraan kielen
oppimisessa
– muskari: rytmirytmi- ja taputusleikit
– monipuolisen musiikin kuuntelu
– soiton ja laulun harrastaminen
© S.Hiltunen/11.11.2013

Kielen käsittely aivoissa
Kielenkäsittely
vasemmassa
aivopuoliskossa

Oikeakätiset

Vasenkätiset

Myös lintujen
laulaessa
aktivoituu
vast. alueet
vas.puolella

n. 95 %

n. 70 %

Kielenkäsittely
oikeassa
aivopuoliskossa

n. 5 %

n. 30 %

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

Jos pää
asiallinen kielenkä
pääasiallinen
kielenkäsittely on
vasemmassa puoliskossa, niin
prosodiaa kä
n oikeassa
käsitellää
sitellään
© S.Hiltunen/10.11.2013
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Kielen käsittely aivoissa

B = Brocan alue - kielentuotto
W = Wernicken alue – kielen ymmärtäm.
A = Kuuloaivokuori (auditive cortex)
M = Liikeaivokuori (motor cortex)
© S.Hiltunen/19.1.2013

Ss = Tunto-maku-haju (somatosensory cortex)
Pf = Etuotsalohko (PFC – prefrontal cortex)

Kielen käsittely aivoissa
Aivojen syvistä
syvistä osista
mm.
- tyvitumakkeet
(basaaligangliat)
- pikkuaivot (cerebellum)
osallistuvat kielellisten
toimintojen
toteuttamiseen

© S.Hiltunen/12.11.2013
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Puheen havaitseminen
MUTTA:
MUTTA: Kun ääni
ääni on opittu havaitsemaan
puheena, sitä
sitä on mahdotonta kuulla enää
enää
pelkkä
ä
n
ä
äänen
nenä
ä
!
pelkk
ää
JA:
JA: Puhe, myö
myös vieraskielinen, jota ei osaa,
kuullaan ympä
ympäristö
ristöhälystä
lystä hyvin herkä
herkästi
– häiritsee keskittymistä
keskittymistä
– haitta n. 10 % verrattuna hiljaiseen ympä
n
ympäristöö
ristöön
• esim. ruotsin sanoja lukiessa ei kannata kuunnella
samalla sanoitettua engl.musiikkia – hajoittaa
aktivaatiota aivoissa, oppiminen heikentyy

© S.Hiltunen/11.11.2013

Puheen havaitseminen
© S.Hiltunen/10.11.2013

• Alvin Liberman: Kielen havaitsemisen
motorinen teoria, 1985

prosodia

Hickock ja Poeppel, 2007

• puheen ymmä
ymmärtä
rtäminen:
minen: puhesignaalin kä
käsittely
vasemmalla puolella
• akustisen puhesignaalin liittä
liittäminen
puheentuottoprosesseihin
puheentuottoprosesseihin
• kun kuuntelemme puhetta, myö
myös tuotamme sitä
sitä!
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Sanojen ymmärtäminen Nopeaa!
100 ms:
• akustinen
analyysi
• kirjainten
visuaaliset
piirteet
150 ms:
• äänteiden
äänteiden
erottelu
• kirjainjonojen
analyysi
Lähde: Vartiainen, 2010
© S.Hiltunen/21.1.2013

Sanojen ymmärtäminen Nopeaa!

n.250 ms:
• kirjainjonojen
yhdistä
yhdistäminen
äänteisiin
äänteisiin
Merkitys:
• vasen 300–
300–800 ms
• oikea 400400-800 ms:
prosodia
Lähde: Vartiainen, 2010
© S.Hiltunen/21.1.2013
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Sanojen ymmärtäminen Nopeaa!
500–
500–700 ms:
• kielioppivirheiden havaitseminen
• semanttisten roolien hav., esim. elollisuus
• (ei(ei-kielellinen) virheiden korjaus
800 ms
• integrointi – eri puolilta tulevan tiedon
yhdistä
yhdistäminen
– myö
myös lauseen ymmä
ymmärtä
rtäminen
ratkaisevasta sanasta laskettuna
• esim. ”Kissa kiipesi jyrkä
jyrkälle auringolle.
auringolle.”
© S.Hiltunen/21.1.2013

Kaksi kieltä aivoissa
Konvergenssihypoteesi (Green,
2005):

• Eri kielet käsitellään aivoissa
pääosin samoin mekanismein kielen
oppimisiästä riippumatta
– myö
myöhemmin opittu kieli kä
käyttää
yttää jo
olemassaolevia mekanismeja

© S.Hiltunen/19.1.2013
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Kaksi kieltä aivoissa
Aivokuvantatutkimukset: samat
aivoalueet vastaavat kieliopin
käsittelystä varhain ja myöhään
opituilla kielillä
Mutta: oppimisvaiheessa uusi kieli
aktivoi LAAJAT aivoalueet
– vaatii ponnistelua!

Lagrou, 2012: molempien kielten
sanat aktivoituvat, kun toisen kielen
sana sanotaan tai kuullaan/luetaan
© S.Hiltunen/10.11.2013

Kaksi kieltä aivoissa

Kuva kirjasta Kieli ja aivot, 2010
© S.Hiltunen/4.10.2012

23

Kaksi kieltä aivoissa
Kahden kielen sujuva kä
käyttö
yttö edellyttää
edellyttää::
1. kielten hallintaa ja
2. toimivia ohjausprosesseja:
ohjausprosesseja:
•
•

kielten pito erillää
n
erillään
käänn
ösvastineiden haku
äännö

© S.Hiltunen/19.1.2013

Kaksi kieltä aivoissa
Pihtipoimun etuosa (ACC
(ACC)):
•

ristiriidan havaitseminen: esim.
molempien kielten sana aktivoituu,
toinen ehkä
ehkäistä
istävä
 signaali otsalohkolle, joka ehkä
ehkäisee

Tyvitumakkeet:
•

väär
äärän kielen sanojen tuottamisen ehkä
ehkäisy
PFC – ohjaa ja valvoo (suurelta osin tietoista):
• oikean kielen aktivointi oikealla hetkellä
hetkellä:
• tehtä
ntä
äjät – kielen vaihto)
tehtävän vaihto (esim. tulkit/kää
tulkit/käänt
• käänn
ösvastineiden haku muistista
äännö
• haetun tiedon vertailu ja jä
järjestely (esim. simultaanitulkit
lähdekielisen ja kohdekielisen viestin vertailu)

© S.Hiltunen/20.1.2013
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Muistista ja
muististrategioista
 Mitä muisti on?
 Missä muisti on?
 Tunteet ja oppiminen
 Muistikeinoja – sanat
 Muistikeinoja – luvut
 Kertaus ja uni
© S.Hiltunen/11.11.2013

Muisti – mitä se on?
© S.Hiltunen/11.11.2013

Unohtaminen
Kielen päällä -tilanteet

Muistissa säilyttäminen
Tarkkaavaisuus

Säilömuisti

Assosiointi

Mieleenpainaminen

=

Hakuvihjeet

Mieleenpalauttaminen

Työmuisti

Työmuisti

20-30 s

Aistikanavat ja kieli

25

Muisti - missä?

© S.Hiltunen/11.11.2013

Korteksi eli (iso)aivokuori
• Havaitseminen - aistialueet
• Toiminnan ohjaus - otsalohko
• Assosioimalla oppiminen:
– tiedon yhdistä
yhdistäminen
– aikaisempien yhdistelmien
tuottaminen
– assosiaatioalueet pää
laella
päälaella
SAMA hermoverkko
• Tiedon sä
säilytys = säilö
ilömuisti
aktivoituu:
• oppimisvaiheessa JA
• mieleenpalautettaessa

Hermosolut – oppimisen perusta
• Neuronien vä
väliset
yhteydet
= synapsit
– muuttuvat
– lisää
ntyvä
ät
lisääntyv
– karsiintuvat – vain
tarpeelliset sä
säilyvä
ilyvät

 aivomassa kasvaa
kyseisellä
kyseisellä alueella
 kognitiivinen reservi

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

© S.Hiltunen/11.11.2013
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Muisti - missä?
Etuotsalohko
(PFC)

Aivokurkiainen
Kuuloaivokuori

Aivojen syvät osat
Assosiaatioalueet
Näköaivokuori

Limbiset
alueet =
Tunnealueet
- etenkin
hippokampus
- ja amygdala

Pikkuaivot

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

© S.Hiltunen/11.11.2013

Syvät alueet - tunnealueet
Tukiaktiviteetti aivokuorelle
Hippokampus on tärkeä
rkeä:
• tallentaa kontekstin piirteet –
paikkasolut
– vaurioituu loppuunpalamisessa

• tallentaa lyhytkestoisesti
opitut asiat – jyvä
jyvässolut
– syntyy uusia pä
päivittä
ivittäin
 opitun kertaaminen
seuraavana pä
päivä
ivänä!
– hyvin herkä
herkät stressihormoneille

• pitkä
pitkäkestoisen muistijä
muistijäljen
kiinnittyminen – unen aikana
© S.Hiltunen/11.11.2013
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Innostu!
Tukiaktiviteetti
esim. tunnealueilta

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

Tukiaktiviteettia antavat
tärkeät asiat:





kiinnostus
motivaatio HYÖDYNNÄ!
sinnikkyys
tarkkaavaisuus

Motivoiva taustamusiikki!
© S.Hiltunen/11.10.2013

Sanat, nimet, luvut – assosioi!
 Näkö: vä
värit, mielikuvat, kuviot, maisemat
 Kuulo:
net, ihmisää
net
Kuulo: ääniin,
ääniin, luonnonää
luonnonäänet,
ihmisäänet
 Paikka: paikkaan, ympä
n – kävele jos
ympäristöö
ristöön
pystyt
 Kieli:
Kieli: muihin sanoihin
 väänn
ä ja kää
nnä
ä
äännä
käänn
amyloidi - Amy + loimi

paleoseeni - paljonko sieniä

 Näe kirjoitettuna, kuule sanottuna
© S.Hiltunen/11.10.2013
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Luvut, tunnusluvut – assosioi!
 Lorut – yhdistä - mielikuvat:
 ensimmäinen enkeli, toinen tokka,
kolmas kovanokka...
 3221

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

© S.Hiltunen/ 11.10.2013

Panosta kertaukseen!

© S.Hiltunen/11.10.2013

Kertaa eka
kerran
seuraavana
päivä
ivänä!
6 pä
stä
ä!
päivä
ivän pää
pääst
Huom: Myö
Myös
virheet opitaan
heti:








TARKISTA
oppimasi
seuraavana
päivä
ivänä!
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Uni on välttämätöntä!!
Molemmat univaiheet
välttä
lttämättö
ttömiä
miä:
 SWSSWS-uni (slow wave
sleep) = hidasaaltouni

Häiriintynyt uni heikentää muistia

 semanttinen ja episodinen
oppiminen
 ajatusten kaltaisia
 alkuyö
alkuyöstä
stä

 REMREM-uni (rapid eye
movement) = vilkeuni
 ongelmanratkaisu
 taitojen oppiminen (myö
(myös
kielitaito)
 näkymiä
kymiä
 aamuyö
aamuyöstä
stä

© S.Hiltunen/ 18.11.2011

Monen asian tekeminen
yhtaikaa (multi-tasking)
 eri aistialueet – onnistuu:
 esim. kä
käsityö
sityöt auttavat kuuntelemalla
oppimista!!
 mutta sama aistialue – ei onnistu
 esim. kä
kännykä
nnykän vilkuilu, tv:n katselu ja
läksyjen luku
toiseen asiaan siirtyminen ja

keskittyminen vie aikaa
muistaminen heikentyy
© S.Hiltunen/11.11.2013
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Monen asian tekeminen
yhtaikaa (multi-tasking)
pitkäkestoisena
stressitaso nousee – solujen ikä

lyhenee – ihminen ikääntyy
nopeammin!!
heikentää muistia ylipäätään
(keski-iästä lähtien)
© S.Hiltunen/11.11.2013

Ajattelutavat - uskomukset
Uskomukset kuin automaattiohjelmia
• automatisoituu ja muuttuu tiedostamattomaksi
• toteutuu jä
järjestyksessä
rjestyksessä, ei voi keskeyttää
keskeyttää,, ei muutu
– vrt. skeemat ja skriptit:
– skripti - rahannosto automaatista
• stereotypiat ovat skriptejä
skriptejä!

– skeema on tapa luokitella, jä
järjestää
rjestää maailmaa: ravintolassa
käynti
• sallii enemmä
enemmän muuntelua, pysyy silti hyvin samanlaisena

• yleistä
yleistäminen - nopeuttaa päät
äätöksiä
ksiä – MUTTA...

© S.Hiltunen/10.11.2013
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Ohjaavat havaintoja
• Opettelee myrkkysienet – näkee vain
myrkkysieniä
myrkkysieniä
• Opettelee herkkusienet – löytää
ytää vain niitä
niitä!

SAMA METSÄ!

© S.Hiltunen/10.11.2013

Itseään vahvistavia
• Herkkä
Herkkä
loukkaantumaan –
(sensitiivinen
temperamentti?):
”Muut aina loukkaavat
minua”
minua”
”Muut eivä
eivät pidä
pidä minusta”
minusta”
– yrittää
yrittää miellyttää
miellyttää
– välttää
lttää kiistoja

 Käytetää
n hyvä
ytetään
hyväksi,
kiusaaminen?
 Vihainen, katkera
 ”Sanoinhan minä
minä!”
© S.Hiltunen/10.11.2013
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Totta sisäisesti
• TUNTUVAT TODELTA!
Uskomukset EIVÄT OLE järjellä
hallittavissa!!!

© S.Hiltunen/10.11.2013

Tieto ja uskomus
Tieteen filosofia:
Tieto on hyvin perusteltu uskomus!
 tieto perustuu havaintoihin, todisteisiin,
päätelmiin = perustelut
 päättelyn avulla voidaan ennustaa
uusien kokeiden ja havaintojen tuloksia
 poikkeavat havainnot johtavat
teorian/hypoteesin hylkäämiseen
 uskomus ei enää ole hyvin perusteltu!
© S.Hiltunen/10.11.2013
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Tukevat ja rajoittavat
• Myönteiset eli tukevat:
”Olen hyvä jalkapallossa.”
”Olen hyvä jalkapalloilija.”
• Kielteiset eli rajoittavat:
”Olen huono kielissä”
”Minulla ei ole kielipäätä”
© S.Hiltunen/10.11.2013

Hierarkinen rakenne
1. kykyjä ja taitoja koskevat
”Minä en osaa englantia.”
”Minä en opi matikkaa, laulamaan”
2. minäkuvaa (identiteettiä)
koskevat
”Olen huono kielissä”
”Minulla ei ole matikkapäätä”
”Olen huono oppilas”
 Kun ylempänä hierarkiassa
oleva muuttuu, myös alempi
muuttuu

hierarkinen
rakenne

© S.Hiltunen/10.11.2013
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Muutetaan värin avulla
1.
•

© S.Hiltunen/10.11.2013

Mieti jokin myö
myönteinen kä
käsitys:
sitys: Missä
Missä olet hyvä
hyvä?
Kuvittele se kirjoitettuna eteesi: Olen hyvä
hyvä
jalkapallossa.
Miltä
Miltä sinusta tuntuu,
tuntuu, kun ajattelet niin? Nauti
tunteista!
Mikä
Mikä väri voisi kuvata tunteitasi? Anna värin levitä
levitä
ympä
ympärillesi, vahvista sitä
sitä.
Mieti nyt jokin rajoittava uskomus,
uskomus, jota haluat
muuttaa.

•
•
2.
•

•
•

En osaa matikkaa.

Kuvittele rajoittava kä
käsitys kirjoitettuna eteesi.
Muistele, mikä
mikä väri kuvasi myö
myönteistä
nteistä käsitystä
sitystäsi
–

Anna sen vä
värin levitä
levitä ensin eteen kuvitellun rajoittavan
käsityksen ympä
ympärille ja sitten itsesi ympä
ympärille

Muunnelmia
1.

Värin sijaan voi kä
ä, joka vahvistuu, tulvii
käyttää
yttää äänt
ääntä
joka puolelle ympä
ympärille.
Joillekin voi sopia myö
myös tuntemus (tai tuoksu!), joka
leviää
leviää ensin itseen joka puolelle ja sitten itsen
ulkopuolelle kuvitellun uskomuksen ympä
ympärille.
Joillekin sopii liikkuminen, tekeminen:

2.

3.
•
•
•
•
•

seiso lattialla siten, että
että edessä
edessä on tilaa
kuvittele rajoittava kä
käsitys kirjoitettuna lattialle eteesi
ajattele myö
myönteistä
nteistä käsitystä
sitystäsi
anna tunteiden vahvistua ja ympä
ympäröidä
idä itsesi joka puolelta,
levitä
levitä joka paikkaan
astu rajoittavan kä
lle niin, että
käsityksesi pää
päälle
että myö
myönteiset tunteet
ja tuntemukset siirtyvä
siirtyvät mukanasi ja peittä
peittävät rajoittavan
käsityksen kokonaan ja joka puolelta
© S.Hiltunen/10.11.2013
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Muunnelmia
4.

5.

Joillekin voi sopia askartelu:
•

Kirjoita rajoittava kä
käsitys paperille

•

Kirjoita myö
myönteinen kä
käsitys toiselle paperille

•

Käytä
ytä eri vä
värejä
rejä!

•

Liimaa myö
lle
myönteinen kä
käsitys rajoittavan pää
päälle

Joillekin voi sopia kielellä
kielellä leikittely ja hokeminen (rallattelu)
•

Ehkä
mällä
Ehkä laulamalla, rä
räppää
ppääm
llä!

En osaa matikkaa. Mutta osaan äikkää
ikkää.. Osaan hyvin äikkää
ikkää.. Osaan
hyvin äikkää
ikkää.. Kohta osaan matikkaa. Huomenna osaan matikkaa.
Ylihuomenna osaan matikkaa. Joulukuussa osaan matikkaa. Ensi
vuonna osaan matikkaa. Mutta osaan matikkaa. Osaan hyvin
matikkaa. Osaan hyvin matikkaa. Osaan hyvin matikkaa.
•

6.

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

Joillekin voi sopia... LUOVUUS ON SALLITTUA ☺
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Muuta mieltäsi – kehitä itseäsi
NLP-peruskurssi
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