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1. §  Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.15.

2. §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätäntävaltaiseksi.

3. §  Kokouksen esityslista.

Kokouksen esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

4. §  Ilmoitusasiat.

a) Luukkaan evankeliumin käännös

Tomas Uusimäki kertoi, että kirkkohallituksen projektina toteutettu Luukkaan
evankeliumin viittomakielinen käännös sekä siihen liittyvä käsitteistö ja
viittomisto ovat valmistuneet. Kaiken kaikkiaan viitottua aineistoa tulee
julkaisuun noin seitsemän tuntia. Aineistosta tuotetaan dvd-julkaisu ja
toukokuussa käännös on menossa kirkolliskokouksen hyväksyttäväksi. Kun
käännös on hyväksytty, julkaisu viimeistellään ja sitä voidaan ryhtyä myymään.



b) Viittomakielinen kirjasto – työryhmän ehdotus toimintamalliksi

Viittomakielisen kirjaston toimintamallia selvittänyt työryhmä on jättänyt
muistionsa opetusministeriölle marraskuussa 2006. Työryhmä esittää
muistiossaan, että opetusministeriö antaisi päätöskirjeellään Kuurojen Liiton
tehtäväksi ylläpitää viittomakielistä kirjastoa, jonka tehtäviin kuuluisivat
kirjasto-, tuotanto- ja asiantuntijapalvelut, ja että Viittomakielisen kirjaston
toiminta alkaisi 1.3.2008.

Työryhmän  ehdotus sisältää seuraavat kirjaston perustamisen ja toiminnan
peruslinjaukset:
Viittomakieli on yksi perustuslain mainitsemista vähemmistökielistä.
Toiminnallaan Viittomakielinen kirjasto edistäisi viittomakielisten asemaa
tasa-arvoisina kansalaisina tiedon ja kulttuurin saavuttamisessa.
Viittomakielisen kirjaston tehtävänä olisi tuottaa, hankkia ja ylläpitää sekä
levittää käyttöön viittomakielistä aineistoa viittomakielisten kuurojen kaikkien
ikäryhmien koulutus-, sivistys- ja virkistystarkoituksiin sekä muitten
viittomakieltä tai viittomakommunikaatiota käyttävien hyödynnettäväksi.
Kirjasto tuottaisi, ostaisi ja levittäisi lasten, nuorten ja koko perheen aineistoja,
viittomakielisiä oppimateriaaleja, viittomakielen oppimateriaaleja, suomen- tai
ruotsinkielestä viittomakielelle käännettyjä teknisin menetelmin tallennettuja
kirjoja ja lehtiä, kotimaisten elokuvien viittomakielisiä käännöksiä, sekä
viittomakielellä tuotettuja kulttuuri-, taide- ja viihdeaineistoja ja dokumentteja.

Toiminta tulisi rahoittaa valtion budjettivaroilla ottaen huomioon kirjaston laaja
tehtävä sekä opetusta että yleistä tiedonhankintaa ja kulttuuria palvelevana
erityiskirjastona. Työryhmän laatima muistio on saatavilla opetusministeriön
kotisivuilla osoitteessa
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2007/Viittomakielinen_kirjasto.html.

c) Vammaisten oikeuksia koskeva yleissopimus

YK hyväksyi yleiskokouksessaan 13.12.2006 vammaisten oikeuksia koskevan
yleissopimuksen. Hyväksyminen on merkittävä askel kuurojen ja muiden
vammaisten oikeuksien tasavertaisessa toteutumisessa sekä vammaisuuteen
perustuvan syrjinnän ehkäisyssä.

Viitomakielisten kuurojen kielelliset oikeudet huomioidaan erikseen yhteensä
viidessä artiklassa. Niissä määritetään mm. oikeus viittomakieliseen
opetukseen, ilmaisunvapauteen, tiedon esteettömään saatavuuteen
viittomakielellä, ammattitaitoiseen tulkkaukseen sekä kuurojen kulttuurin,
kielellisen identiteetin ja käytön edistämiseen sekä viittomakielten
tunnustamiseen. Määritelmäartiklassa viittomakielet määritellään
tasaveroisiksi kieliksi puhuttujen kielten rinnalla. Kielellisten oikeuksien
lisäksi suurin osa sopimuksen 50 artiklasta turvaa kaikenikäisten kuurojen
oikeuksia laajasti elämän eri osa-alueilla.

Suomi aikoo allekirjoittaa sopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan
(valinnaisella pöytäkirjalla perustetaan sopimuksen toimeenpanoa valvova,
asiantuntijoista koostuva komitea). Sopimus kuitenkin ratifioidaan vasta, kun



lainsäädäntömme on muutettu sopimuksen asettamien vaateiden mukaiseksi.
Sopimus astuu voimaan, kun vähintään 20 maata on ratifioinut sen.
Englanninkielinen sopimusteksti löytyy YK:n kotisivuilta osoitteesta
http://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahcfinalrepe.htm.

5. §  Lautakunnan edellisen kokouksen (30.11.2006) pöytäkirjojen tarkastaminen.

Päätös 1:

Koska lautakunnan edellisen kokouksen 30.11.2006 pöytäkirjat eivät olleet
valmistuneet ajoissa, niiden tarkastaminen päätettiin siirtää seuraavaan
kokoukseen.

6. §  Keskustelua viittomakielisten kielipoliittisesta ohjelmasta.

Lautakunta kävi pitkään keskustelua siitä, kuinka kielipoliittinen ohjelma olisi
hyvä jäsentää: mitä aiheita otetaan mukaan ja miten niitä ryhmiteltäisiin
aihepiireittäin. Rajaaminen ja ryhmittely on ongelmallista, koska kieli on
mukana lähes kaikessa ihmisen toiminnassa.

Joistakin teemoista keskusteltiin pidempään ja syvällisemmin. Ensinnäkin
pohdittiin sitä, kuinka sisäkorvaistutteen saaneet lapset ja nuoret näkyisivät
ohjelmassa. Tässä lautakunta päätyi korostamaan perhenäkökulma, eli koko
perhettä tulisi tukea viittomakielisyydessä.

Toisena keskusteltiin viittomakielen tulkkien saatavuusongelmasta ja ennen
kaikkea heidän kielitaitonsa tason vaihtelusta. Vaikka viittomakielen tulkkeja
koulutetaan nykyään ammattikorkeakouluissa nelivuotisessa
koulutusohjelmassa, näyttää siltä, ettei koulutukseen satsatuilla varoilla kyetä
tarjoamaan tarpeeksi ja/tai riittävän korkeatasoista viittomakielen opetusta.
Lautakunta toivoi, että tämä ongelma tulee selkeästi esille kielipoliittisessa
ohjelmassa ja että laaditaan myös toimenpide-ehdotuksia, joilla tilannetta
voitaisiin parantaa.

Myös median, lähinnä television, viittomakielisestä ohjelmatarjonnasta syntyi
vilkasta keskustelua. Tässä nousi esille kaksi vakavaa puutetta: lapsille ei ole
tarjolla lainkaan omakielistä ohjelmaa ja mm. suuronnettomuuden sattuessa tv ei
tiedota asiasta viittomakielellä ylimääräisin lähetyksin eikä suomen- tai
ruotsinkielisiä ylimääräisiä lähetyksiä edes tekstitetä. Kuitenkin esimerkiksi
YLE:n viittomakieliset uutiset eivät kiinnosta yksin viittomakielisiä, koskapa sitä
katsoo päivittäin 100 000 – 300 000 ihmistä. Eli ohjelmien kohderyhmä ei
todennäköisesti olisikaan vain viittomakielinen yhteisö tai sen jokin osa, vaan
paljon laajempi, erilaisista ihmisistä koostuva.

Lopuksi pohdittiin vielä tutkimuksen ja kielenhuollon roolia kielipolitiikassa. Ei
ole yhdentekevää, millainen kielitaito viittomakielisissä ohjelmissa esiintyvillä
ihmisillä tai vaikkapa viittomakieltä ammattikorkeakouluissa tai Jyväskylän
yliopistossa opettavilla on. Heillä pitäisi myös olla mahdollisuus jatkuvasti
kehittää kieltään ja saada siitä palautetta. Toisaalta, jollei viittomakielen



tutkimusta ole riittävästi – kuten tilanne tällä hetkellä on – ei ole, mistä ottaa
välineitä kielen kehittämiseen. Siksi satsaukset viittomakielen tutkimukseen
olisivat elintärkeitä.

7. §  Käsitteen "curling" viittomavastineet.

Pirkko Johanssonin aloitteesta lautakunta käsitteli urheilulaji curlingin
viittomavastineita. Asia on ajankohtainen, koska kuurot ovat viime vuosina
alkaneet enenevässä määrin harrastaa curlingia ja sille on olemassa ainakin neljä
erilaista viittomavastinetta (ks. kuvat 1, 2, 3 ja 4).

Päätös 2:

Lautakunta päätti suosittaa, että yleiskielessä käytettäisiin kuvan 1 esittämää
viittomaa.

Perustelut: Kuvan 1 esittämä viittoma on vaihtoehdoista yksinkertaisin, se on
helppo artikuloida ja sitä käytetään myös kuurojen kansainvälisissä
urheilutapahtumissa.

Kuva 1. Lautakunta suosittaa tämän viittoman käyttöä käsitteen curling
vastineena.

Kuva 2.



Kuva 3.

Kuva 4. Tämä viittoma on ehkä käytössä vain Turun seudulla.

8. §  Viittomakieliset paikannimet vuoden 2007 teemana lautakunnassa.

Lautakunta päätti viime vuoden viimeisessä kokouksessa ottaa tämän vuoden
pääteemaksi paikannimistön. Aiheen käsittely pohjautuu vuonna 2005
julkaistuun Maailma käsissä -CD-ROMiin. Julkaisu on ollut tarkastus- ja
kommenttikierroksella useammalla viittomakielisellä henkilöllä, ja suurin osa
palautteesta on jo toimitettu Thomas Sandholmille. Hän oli Maailma käsissä
-julkaisussa aineiston tuottajana ja viittojana ja on siksi toivonut voivansa jatkaa
aineiston kehittämistä edelleen.

Kun kaikki palautteenantajat ovat lähettäneet kommenttinsa Thomasille, hän
tekee  palautteista yhteenvedon, joka käydään läpi vapaamuotoisessa
kokouksessa ennen seuraavaa lautakunnan kokousta. Seuraavassa lautakunnan
kokouksessa katsotaan, kuinka työ on edennyt ja voidaan keskustella mm.
aineiston toimitusperiaatteista ja yrittää ratkoa työssä mahdollisesti esille
nousseita ongelmatapauksia.



9. §  Muut esille tulevat asiat.

a) Poliittisten puolueiden nimiviittomat

Pirkko Johanssonin aloitteesta keskusteltiin Suomen poliittisten puolueiden
nimien viittomavastineista. Hän toivoi lautakunnalta mielipidettä siihen,
pitäisikö suosittaa kustakin puolueesta käytettäväksi vain yhtä viittomavastinetta.

Lautakunta keskusteli aiheesta ja kävi läpi suurimpien puolueiden nimiviittomat,
jotka olivat lautakunnan jäsenten tiedossa. Seuraavassa on listattuna kaikki
kokouksessa esille nousseet suomenkieliset nimet. Viittomakieliset nimet
näkyvät viittomakielisessä pöytäkirjassa.

- Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, SDP; (puolueen
jäsenestä/kannattajasta:) sosialidemokraatti, demari
- Suomen Keskusta r.p., Keskusta; (puolueen jäsenestä/kannattajasta:)
keskustalainen
 -Kansallinen Kokoomus r.p., Kokoomus; (puolueen jäsenestä/kannattajasta:)
kokoomuslainen
- Ruotsalainen kansanpuolue r.p., Rkp, rkp
- Suomen Kristillisdemokraatit, Kristillisdemokraatit, KD; (puolueen
jäsenestä/kannattajasta:) kristillisdemokraatti
- Suomen Kommunistinen Puolue; (puolueen jäsenestä/kannattajasta:)
kommunisti, kommari
- Vihreä liitto r.p., Vihreät
- Vasemmistoliitto r.p.

Päätös 3:

Todettiin, että suomalaisessa viittomakielessä on lähes kaikille puolueille
useampia nimiä ja että näin on myös mm. suomen kielessä. Eri nimiä
käytetään joko tasavertaisesti rinnakkain tai joskus niistä jokin sopii muita
paremmin tiettyyn käyttöyhteyteen.

Lautakunta päätti, ettei puolueiden  nimiviittomista anneta suositusta, ja että
yleiskielessäkin voidaan käyttää eri yhteyksissä eri nimeä samaan puolueeseen
viittaamaan.

b) Lautakunta täyttää pian 10 vuotta.

Viittomakielen lautakunnan perustamisesta tulee kuluneeksi 10 vuotta
1.6.2007.

Päätös 4:

Päätettiin, että lautakunnan kymmenvuotisen taipaleen kunniaksi järjestetään
Kotuksessa juhlaseminaari 14.5.2007.



c) YLEn ja FiBLUL ry:n seminaari sekä FiBLUL ry:n jäsenyys.

FiBLUL ry (The Finnish Bureau for Lesser Used Languages) järjesti 30.1.
Yhdessä YLE:n kanssa seminaarin, jossa käsiteltiin Suomen kansallisten
kielivähemmistöjen näkyvyyttä mediassa. Esitelmissä tulivat esille
yleispuheenvuorojen ohella venäjän, ruotsin, romanin ja saamen kielten
tilanne. Viittomakielet olivat järjestäjiltä unohtuneet, eivätkä asian tullessa
ilmi enää mahtuneet päivän ohjelmaan. Vaikka esillä olleiden kielten asemassa
ja medianäkyvyydessä onkin jonkin verran eroja (erityisesti ruotsilla on
tietenkin varsin vahva asema muihin kieliin verrattuna), kaikilla on yhteisenä
ongelmana se, että on lähes mahdotonta päästä siihen ihannetilanteeseen, jossa
kielenkäyttäjät saavat kaikenlaista ohjelmaa omalla kielellään. Usein
ohjelmatarjonta rajoittuu uutisiin eikä esimerkiksi omakielisiä lastenohjelmia,
elokuvia tai viihdeohjelmia ole lainkaan saatavilla.

Kaisa Alanne ja Leena Savolainen keskustelivat seminaarissa FiBLUL ry:n
sihteerin Ann-Jolin Grünen kanssa myös siitä, voisivatko suomalainen ja
suomenruotsalainen viittomakieli päästä FiBLUL-järjestön edustamien kielten
joukkoon. Hän kertoi, ettei estettä pitäisi olla, sillä ainoana kriteerinä on se,
että kieltä on käytetty äidinkielenä Suomessa vähintään 100 vuoden ajan.
Aiemmin viittomakielten kuulumista FiBLULiin pidetty mahdollisena, koska
niiden ei katsottu olevan luonnollisia, itsenäisiä kieliä.

Uuden kielen mukaanpääsy vaatii FiBLULin sääntöjen muutosta. Kaisa
Alanne ja Leena Savolainen selvittävät, kuinka jäsenyyttä haetaan.

10. § Seuraava kokous.

Seuraava kokous päätettiin pitää 4.4.2007 klo 9–15.

11. § Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00.

Vakuudeksi

Kaisa Alanne Leena Savolainen
puheenjohtaja sihteeri


