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ABSTRAKTIPYYNTÖ
Haluatko esitellä tutkimustasi kansallisessa kongressissa?

Valtakunnallinen Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys järjestää keväällä 2018
vuosittaiset Puheen ja kielen tutkimuksen päivät Helsingissä, Folkhälsanin
toimitalossa. Päivien teemana on Monimuotoinen monikielisyys. Jos työstät
väitöskirjaasi, olet väitellyt tai tehnyt pro gradu -työsi kaksi- tai monikielisyyteen
liittyvästä aiheesta, kutsumme sinua lämpimästi tarjoamaan posteri- tai suullista
esitystä (n. 10–15 min.) päiville. Otamme vastaan myös muuhun kuin
monikielisyysteemaan liittyviä logopedian, psykologian, kielitieteen sekä muiden
alojen abstrakteja mikäli työn aihe käsittelee jollain tavoin kieltä, kielen käyttöä tai
kielen kehitystä.
Lähetä liitteenä olevan mallin mukainen abstrakti päivien suunnitteluryhmälle
sähköpostitse (lea.s.m.nieminen@jyu.fi) 31.12.2017 mennessä. Abstraktin
maksimipituus on 300 sanaa (ilman otsikkoa, tekijä- ja lähdetietoja). Abstraktin tulee
sisältää seuraavat asiat: otsikko, kirjoittaja/kirjoittajat, kirjoittajan/kirjoittajien
affiliaatiot, tutkimuksen tausta ja tavoitteet, tutkittavien ja menetelmien kuvaus,
keskeiset tulokset ja tulosten merkitys. Abstraktiin ei tarvitse liittää lähdetietoja,
mutta halutessasi voit lisätä enintään kolme keskeistä lähdettä. Päiville valitaan
lähetettyjen abstraktien perusteella sekä suullisia että posteriesityksiä. Voit abstraktia
lähettäessäsi ehdottaa, haluatko pitää suullisen tai posteriesityksen, mutta päivien
järjestelytoimikunta tekee lopullisen kategoriavalinnan. Hyväksyttyjen esitysten
abstraktit julkaistaan Puheen ja kielen tutkimuksen päivien toimitetussa julkaisussa.

Tärkeät päivämäärät:
Abstraktin lähettämisen deadline
Hyväksymisilmoitus ja esitysohjeet lähetetään viimeistään

31.12.2017
31.1.2018
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Taustaa ja tavoitteet: Toivomme abstraktisi noudattavan tämän esimerkkitekstin
suuntaviivoja. Kuvaa ensin tutkimuksen taustaa muutamalla lauseella ja sitten
tutkimuksen tavoitteet yksityiskohtaisesti. Suositeltavin tekstinkäsittelyohjelma on
Microsoft Word. Jos käytät jotakin muuta tekstinkäsittelyohjelmaa, lähetä
kirjoituksesi tallennettuna Rich Text Format -muodossa (rtf). Lähetä tekstisi
sähköpostin liitetiedostona. Merkitse sähköpostiviestiisi käyttämäsi tekstinkäsittelyohjelma ja tallennusmuoto.
Tutkittavat ja menetelmät: Kuvaa tarkasti keitä tutkimuksen tutkittavat ja
mahdolliset verrokit ovat, kuinka paljon heitä on ja miten he ovat tulleet mukaan
tutkimukseen. Kuvaa myös tutkimuksessa käytetyt menetelmät huolellisesti.
Muokkaa abstrakti käyttäen seuraavia asetuksia: sivun ylä- ja alamarginaalit ovat 2,5
cm, ja vasempaan ja oikeaan reunaan jätetään 3 cm:n marginaalit. Abstrakti
pienennetään A5-kokoon, joten tekstissä käytetään suurta kirjasinkokoa 14 ja
kirjasinlajia Times New Roman. Riviväli on 1.
Tulokset: Kuvaa keskeiset tulokset.
Tulosten merkitys: Avaa tulosten merkitystä ja pohdi, mitä johtopäätöksiä
niistä voidaan vetää. Mikäli käytät abstraktissa kirjallisuusviitteitä, tulisi
lähdeluettelon olla alla olevan mallin kaltainen. Kokoamme kirjoittajien nimet ja
osoitetiedot (myös sähköpostiyhteydet) kirjoittajaluetteloon, joten ilmoita haluamasi
tiedot lähettämäsi tiedoston lopussa.
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