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In English

Suomen kielen päivänä 9.4.: kieli on
ajattelun kuva, ei kun sana

Tänään 9.4. on Mikael Agricolan päivä eli suomen kielen päivä. Kieli on olennainen osa minuuttamme,
kulttuuriamme ja myös kyvykkyyttämme. Ihmiset ajattelevat ja viestivät huonosti vierailla kielillä ja termeillä.
Tietotekninen "suomenkieli" on huonommalla tolalla kuin koskaan. Ihmiset kuulemma tekevät devopsia agilessa
toiminnassaan ja tuloksena on ceeiin avulla tehtyä deploymenttiä. Ongelman tässä tekee se, että vieraskielisillä
termeillä on helppo piilottaa se, että niiden käytön taustalla ei monessa tapauksessa ole eheää ymmärrettyä
käsitettä. Termit ovat välillä vain viittauksia itseensä eivätkä pyrkimyksiä viestiä siitä, mitä niiden olisi tarkoitus
esittää.

Kansallisen kielen ylläpito ja käytön edistäminen ei ole nurkkakuntaisuutta ja vanhanaikaisuutta, vaan
ensisijaisesti nykyajassa tärkeää viestintämyönteisyyttä ja sen jälkeen huolehtimista ajattelun laadusta, mikä on
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Artikkelilaji: Kevennys

erittäin kriittinen tekijä kaikenlaisessa tavoitteellisessa toiminnassa.

Pitäkäämme siis kielestä huolta, niin pidämme huolta ajattelustamme ja osaamisestamme.
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TWEETS

Pitky_ry

RT @TAKKhankkeet: Kiinnostaako #digiosaaminen
kehittäminen? Käy katsomassa @eulearningpath
hankkeen juuri julkaistu nettisivusto…
https://t.co/7WoSs7uAyf

Pitky_ry

Pitkyn hallitus kokousti ruskan keskellä Sampolassa
miettien syksyn monia askareita, valmistellen
syyskokousta ja p… https://t.co/i1Jx16lDHg

LINKEDIN

Osallistu keskusteluun 
LinkedIn-kanavallamme. 
 

YOUTUBE

Pitkyllä on myös oma Youtube 
kanava, jossa julkaisemme sisältöä. 
 

 

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://twitter.com/Pitky_ry
https://twitter.com/Pitky_ry
http://twitter.com/TAKKhankkeet
https://twitter.com//search?q=%23digiosaaminen
http://twitter.com/eulearningpath
https://t.co/7WoSs7uAyf
https://twitter.com/Pitky_ry
https://twitter.com/Pitky_ry
https://t.co/i1Jx16lDHg
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=1059177
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=1059177
http://www.youtube.com/channel/UC1igQtaAxfs9-zNRhGXdNGw
http://www.youtube.com/channel/UC1igQtaAxfs9-zNRhGXdNGw
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf

