ANNIKKI KOSKENSALON RAHASTO
Vieraiden kielten aineenopettajakoulutuksen uudistaja
Rahaston pääoman muodostaa vieraiden kielten didaktiikan professorin Annikki Koskensalon 22.3.2011 Turun
Yliopistosäätiölle tekemä lahjoitus. Rahasto jakaa määrärahoja vieraiden kielten, erityisesti saksan kielen, didaktiikan tieteelliseen tutkimukseen ja siihen liittyviin matkoihin, kansainvälisten symposiumien järjestämiseen ja
ulkomaisten luennoitsijavieraiden kutsumiseen kasvatustieteiden tiedekunnassa.
Annikki Marjatta Koskensalo syntyi Ikaalisissa 6.8.1945
maanviljelijä Viljo Johannes Koskensalon ja emäntä Helmi Mirjami o.s. Lahdenperän perheeseen. Hän kirjoitti
ylioppilaaksi Ikaalisten yhteiskoulusta 1964 ja aloitti germaanisen filologian opinnot Tampereen yliopistossa. Hän
valmistui filosofian kandidaatiksi 1970 ja suoritti opetusharjoittelun Tampereen normaalilyseossa, jossa hän toimi
ajoittain myös tuntiopettajana. Hän valmistui lisensiaatiksi 1979 ja väitteli tohtoriksi 1984 ieren-päätteen esiintyvyydestä saksan kielen ja sen murteiden verbeissä sekä
näiden semanttis-tyylillisestä funktiosta.
Annikki Koskensalo on työskennellyt useiden yliopistojen
opettajankoulutuslaitoksilla ja vieraiden kielten laitoksilla.
Hän toimi Tampereen yliopiston yhteiskunnallisen opetusjaoston va. saksan kielen lehtorina 1973–1974, normaalilyseon vs. lehtorina 1975–1976 ja saksan ja ruotsin
kielten lehtorina 1978–1991. Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen saksan kielen didaktiikan va. lehtorina hän oli 1975–1977 ja 1986, ja vuosina 1977–1978
hän toimi assistenttina kasvatustieteen laitoksella. Hän oli
Turun yliopiston opettajakoulutuslaitoksen vieraiden kielten didaktiikan va. apulaisprofessorina 1988–1989, Helsingin yliopiston opettajakoulutuslaitoksen saksan kielen
didaktiikan lehtorina 1992–1995 ja Tampereen yliopiston
käännöstieteen laitoksen saksan kielen vs. apulaisprofessorina 1992–1994. Joensuun yliopiston saksan kielen apulaisprofessorin virassa hän oli 1995–1997.
Turkuun Annikki Koskensalo palasi 1997, jolloin hänestä
tuli Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen vieraiden kielten didaktiikan professori. Hän toimi kasvatustieteellisen tiedekunnan varadekaanina 2001–2006. Hän jäi
eläkkeelle 2013 mutta ohjaa emerita-sopimuksen mukaisesti edelleenkin alansa väitöskirjoja ja osallistuu ulkomaisiin kongresseihin esitysten pitäjänä.

Annikki Koskensalo

tuurisidonnaisuus, erityiskielten tutkimus ja didaktiikka, liike-elämän kommunikaatio sekä pienten kielten ja
murteiden asema Euroopassa. Hän on tehnyt seurantatutkimuksen kieltenopettajien käsityksistä koulutuksestaan
ja useita tieteellisiä julkaisuja mm. suomalaisten saksan
opiskelusta sekä mainonnasta. Kaikkiaan hänellä on n.
100 tieteellistä julkaisua artikkelit mukaan lukien. Annikki Koskensalo on ollut lukuisia kertoja tutkimustyössä Saksan ja Itävallan eri yliopistoissa. Hän on ohjannut
useita kieltenopetukseen, kulttuurikontakteihin ja kulttuurienväliseen viestintään liittyviä väitöstutkimuksia niin
kotimaassa kuin ulkomailla, toiminut vastaväittäjänä ja
väitöskirjojen esitarkastajana kotimaan lisäksi Saksassa ja
Virossa ja ollut asiantuntijana alansa professuurien täytössä niin Suomessa kuin Saksassakin. Hänelle on myönnetty
Suomen Leijonan I luokan ritarimerkki vuonna 2011.
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Annikki Koskensalon tutkimusalueina ovat olleet vieraiden kielten opetuksen ja oppimisen tutkimus sekä kultTurun Yliopistosäätiö
Turun Yliopistosäätiön tarkoitus on edistää ja tukea Turun yliopiston toimintaa. Säätiön tärkein
toimintamuoto on sen yleis- ja nimikkorahastot, joiden tuotosta säätiö jakaa apurahoja. Rahastojen yhteenlaskettu koko on noin 50 miljoonaa euroa.

