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Thomas Sandholm
Leena Savolainen sihteeri

vieraat Päivi Mäntylä Kuurojen Liitto ry
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Poissa: Tomas Uusimäki

1. §  Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.20.

2. §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätäntävaltaiseksi.

3. §  Kokouksen esityslista.

Esityslista hyväksyttiin muutoin, mutta pykälän kuusi Oikeustieteellisten
termien viittomavastinetyö käsittely päätettiin siirtää neljänneksi pykäläksi ja
kaikki muut jäljelle jäävät pykälät käsitellä esityslistan mukaisessa
järjestyksessä sen jälkeen.

4. §  Oikeustieteellisten termien viittomavastinetyö.

Oikeustieteellisten termien viittomavastinetyöstä oli tullut keskustelemaan
viittomakielen tulkki Ahti Tenhunen, joka on tehnyt kyseistä työtä Viittomakielen
tulkkien Osuuskunta Viassa. Tämän lisäksi hän tekee opinnäytetyötä samasta
aiheesta Humanistiseen ammattikorkeakouluun (Humak) Helsingissä. Tenhusen
esityksessään käyttämä PowerPoint-esitys löytyy tekstiliitteestä 1. Aivan kaikkia



tekstiliitteen termejä ei ehditty käsitellä. Esille tulleet vaihtoehdot
viittomavastineiksi käyvät ilmi viitotusta pöytäkirjasta.

Yhteenveto käydystä keskustelusta:

- oikeus
Sana oikeus on suomen kielessä lastattu hyvin monilla eri merkityksillä ja tämä
todennöisesti heijastuu myös suomalaisen viittomakielen viittomistoon
aiheuttaen muun muassa sen, ettei näille merkityksille ole syntynyt muodoltaan
eriytyneitä viittomia. Lautakunta pohti kuuden eri viittoman (ks. viitottu
pöytäkirja) käyttöä niin terminä, yleiskielen sanana kuin myös erilaisten
yhdysviittomien osana. Joissakin yhteyksissä vastineiden käyttö näyttää olevan
vakiintumatonta (kaikki vaihtoehdot ovat yhä uudismuodosteita eikä niistä
mikään tunnu selkeästi siltä oikealta) ja toisaalta esiintyy myös vapaata
vaihtelua (käytössä on kaksi tai useampi vaihtoehtoa ja ne kaikki tuntuvat yhtä
sopivilta). Koska vastineiden vaihtoehdot sanan oikeus eri merkityksille
muodostavat tutkimusta vaativan suuren kokonaisuuden, lautakunta ei halunnut
lähteä suosittamaan vastineita joillekin yksittäistapauksille.

- varallisuus
Keskusteltiin kahdesta viittomavastinevaihtoehdosta (ks. viittomien muodot
viitotusta pöytäkirjasta).

- sopimus
Keskusteltiin kolmesta viittomavastinevaihtoehdosta (ks. viittomien muodot
viitotusta pöytäkirjasta).

- tahdonilmaus
Keskusteltiin kahdesta viittomavastinevaihtoehdosta (ks. viittomien muodot
viitotusta pöytäkirjasta). Näistä oikeustieteen termiä tahdonilmaus katsottiin
paremmin vastaavan yhdysviittoman HALUTA+ILMAISTA. Viittoman
HALUTA+SANOA voi käsittää kattavan vain kielellisesti esitetyt
tahdonilmaisut.

- arvonlisävero
Lautakunta katsoo suomalaiseen viittomakieleen vakiintuneen viittoman a-l-v
(ks. viitottu pöytäkirja). Ilmausta ARVO+LISÄTÄ+VERO voidaan käyttää
esimerkiksi käsitettä avaavana (selittävänä) käännöslainamuotona.

- tekijänoikeus
Keskusteltiin kahdesta viittomavastinevaihtoehdosta (ks. viitottu pöytäkirja).
Lautakunta katsoo suomalaiseen viittomakieleen vakiintuneen näistä viittoman
TEHDÄ(kädet B-käsimuodossa)-OIKEUS.

- teos
Suomalaisessa viittomakielessä ei ole vastinetta sanalle teos. Ilmaisu
muodostetaan aina tilanteen mukaan käyttämällä muun muassa kyseessä
olevaan teokseen sopivia konkreettisiin kohteisiin viittaavia viittomia, kuten
KIRJA tai PATSAS (ks. viitottu pöytäkirja).



- kartelli
Keskusteltiin termin kartelli viittomavastineesta SOPIAxx (viittoman paikka
neutraalitilan alaosassa; ks. viitottu pöytäkirja). Osa jäsenistä tunsi viittoman ja
keskustelun jälkeen lautakunta totesi sen olevan sopiva kartellin
viittomavastineeksi.

- jäämistö
Keskusteltiin jäämistön viittomavastineesta ja myös sen suhteesta viiteen
perintöä merkitsevään viittomaan (ks. viittomien muodot viitotusta
pöytäkirjasta).

Lautakunnan jäsenistö edustaa oikeustieteen suhteen maallikoita ja siksi oli selvää,
että viittomavastineista voitiin keskustella lähes yksinomaan yleiskielen
näkökulmasta. Ehdotettiin myös, että koottaisiin vapaaehtoisten ryhmiä, joissa
oikeustieteen termejä ryhdyttäisiin käymään läpi, samaan tapaan kuin
paikannimistöä työstettiin lautakunnan kokouksessa syntyneestä aloitteesta
(kokoukset 15.2.2007 ja 4.4.2007). Aivan yhtä kevyellä järjestelyllä ei
oikeustieteen termityötä kuitenkaan voida tehdä, vaan työ vaatisi asiaan
perusteellisesti perehtyvän työryhmän, jolle samalla kertyisi alan asiantuntemusta.

Viittomistotyön tutkimusta ja dokumentointia on tehty Suomessa vasta hyvin
vähän ja niinpä lautakunta kannustaakin Tenhusta opinnäytetyönsä teossa, minkä
näkökulman hän sitten työhönsä valitseekin. Viittomistotyön suhteen
yleisemminkin lautakunta toivoo, että eri tahot, kuten Viittomakielialan
Osuuskunta Via, Kuurojen Liitto, Kotus, Diak, Humak ja Jyväskylän yliopisto
löytäisivät uusia tapoja tehdä yhteistyötä ja jakaa niin kieliaineistojaan kuin
asiantuntemustaankin.

5. §  Ilmoitusasiat.

a) Merkittiin tiedoksi viisi julkaisua (ks. tekstiliite 2).

b) Vuoden 2009 Euroviisujen (Eurovision 2009) Suomen karsinta järjestetään
12 artistin välisenä kutsukilpailuna tammikuussa 2009. Mukana kilpailemassa
on viittomakielistä räppiä esittävä Signmark-yhtye.

c) Opetusministeriö on ilmoittanut, että se aikoo esittää
valtionvarainministeriölle Kotuksen työntekijöiden määrän vähentämistä 22
henkilötyövuodella vuosien 2012–2015 aikana. Vähennys on osa
valtionhallinnon tuottavuusohjelmaa. Jos vähennykset toteutuvat, Kotuksessa on
vuoden 2015 lopussa 78 työntekijää.

d) Teatteri Totin tuottama Viittomakielinen ooppera, Kaarle-kuninkaan
metsästys sai ensi-iltansa 12. toukokuuta. Viittomakielistä oopperaa ei ole
Suomessa aiemmin tehty ja se on ilmeisesti ainoa laatuaan maailmassakin.
Oopperaa suomalaiselle viittomakielelle sovitettaessa on etsitty rohkeasti
viittomakielen rakenteellisiin ominaisuuksiin pohjaavia tapoja tuottaa
perinteiseen lauluoopperaan verrattavissa olevaa taide-elämystä. Yleisön
vahvojen, pääasiassa positiivisten tunnereaktioiden perusteella voi sanoa, että



tässä on myös onnistuttu. Kaarle-kuninkaan metsästys -oopperasta löytyy
enemmän tietoa Teatteri Totin tiedotteesta (ks. tekstiliite 3).

e) Norjan kulttuuriministeriö on julkaissut Norjan kielipolitiikkaa koskevan
raportin Mål og meining. Tämän pohjalta Norjan hallitus on esittänyt, että
parlamentin tulee tehdä kielilaki, jossa norjalaisten kielelliset oikeudet
määritetään. Raportin mukaan myös viittomakielisten oikeudet on tarkoitus
määrittää tässä laissa.  Lisäksi siinä ehdotetaan, että norjalaiselle
viittomakielelle perustettaisiin toimi Norjan kielineuvostoon (Norsk språkråd).
Parlamentti käsittelee raporttia todennäköisesti helmikuussa 2009.

Raportti Mål og meining on saatavissa www-osoitteesta
http://www.regjeringen.no/pages/2090873/PDFS/STM200720080035000DDDP
DFS.pdf

f) Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus järjestää
vähemmistökielikonferenssin 27.–28.11.2008. Konferenssin ohjelma löytyy
tekstiliitteestä 4. Ohjelmassa ei valitettavasti ole yhtään viittomakieliin liittyvää
esitystä.

g) Pohjoismaiden kielineuvosto on tilannut tutkija Karin Hoyerilta selvityksen
pohjoismaisten viittomakielten tilanteesta. Selvitys valmistui ruotsinkielisenä
maaliskuussa 2008 nimellä Teckenspråkens och teckenspråkigas ställning i
Norden 2008. Selvitys tehtiin kielineuvoston työn tueksi sen tarkistaessa
pohjoismaisen kielisopimuksen sisältöä. Raportti löytyy erillisestä
tekstiliitteestä 5.

h) Kaisa Alanne kertoi olevansa menossa Ranskaan 14.–15.11. ja osallistuvansa
tuolloin pohjoismaisten kielten viikon tapahtumaan, jonka järjestää Sorbonnen
yliopisto yhdessä Suomen Ranskan instituutin kanssa. Kaisa pitää siellä
esitelmän suomalaisesta ja suomenruotsalaisesta viittomakielestä ja  niiden
tilanteesta. Kollokvion ohjelma löytyy tekstiliitteestä 6.

6. §  Lautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen kokouksesta 4.9.2007 sekä
viitotut pöytäkirjat kokouksista 15.2.2007 ja 4.4.2007.

Lautakunnan edellisen kokouksen 4.9.2007 suomenkielinen pöytäkirja
hyväksyttiin muutoksitta. Viitottuja pöytäkirjoja vuoden 2007 kokouksista 15.2.,
4.4. ja 4.9. ei voitu tarkastaa, koska niiden toimittaminen jäsenille verkon kautta
epäonnistui. Niiden tarkastaminen siirrettiin lautakunnan seuraavan kokouksen
yhteyteen.

7. § Viittomakielen kuvasanakirjan digitaalinen versio.

Diakonia-ammattikorkeakoulussa Diakissa on tekeillä digitaalinen versio
Viittomakielen kuvasanakirjasta (1973). Terhi Rissanen esitteli pian
valmistumassa olevan tuotteen käyttöliittymää – itse kieliaineistoa ei vielä
päästy näkemään.



Lautakunta piti käyttöliittymää selkeänä ja kauniina. Toisaalta ehdotettiin, että
vielä tarkistettaisiin, ovatko käytetyt värit ja kirjasintyypit DFA-suositusten
mukaisia. DFA:n eli Design for All-näkökulman tarkoitus on edistää tasa-arvoa,
parantaa ympäristöjen esteettömyyttä, tuotteiden helppokäyttöisyyttä ja
palvelujen saavutettavuutta. Suomen DFA-sivustolta
(http://dfasuomi.stakes.fi/FI/index.htm) löytyy konkreettisia työkaluja
(http://dfasuomi.stakes.fi/FI/DFA+tieto/Tyokalut/tyokalut.htm) siihen, kuinka
DFA voidaan eri yhteyksissä toteuttaa.

8. § Viittomakielisten kielipoliittinen ohjelma.

Puheenjohtaja kertoi, että viittomakielisten kielipoliittinen ohjelma on viimeistelyä
vaille valmis ja se on tarkoitus julkaista suomeksi tämän vuoden loppuun
mennessä. Ohjelman keskeisin toimenpide-ehdotus on erillisen viittomakielilain
säätäminen.

Ohjelmasta tehdään myös viittomakielinen versio ja englanninkielinen tiivistelmä.
Kuurojen Liitto on aloittanut ohjelmasta tiedottamisen liiton sisällä järjestämällä
tunnin mittaisia keskustelutilaisuuksia ohjelman eri teemoista.

9. §  Muut esille tulevat asiat.

a) Viittomakielen lautakunnan kokoonpano 1.6.2008 lähtien.

Todettiin, että lautakunta jatkaa nykyisellä kokoonpanolla 31.5.2009 asti. Uuden
kokoonpanon jäsenistöstä keskustellaan lautakunnan tulevissa kokouksissa.

b) Viittomakielinen novelli –kilpailu.

Lautakunnan järjestämässä Viittomakielinen novelli -kilpailussa ei osanoton
vähäisyyden vuoksi jaettu varsinaista palkintoa, mutta sen sijaan myönnettiin
kunniamaininta, joka meni Juhana Salosen minuuttinovellille Hauska
matkailukokemus. Kilpailun kulusta kerrotaan tarkemmin tekstiliitteenä 7
olevassa lehdistötiedotteessa. Novelli on tarkoitus viittoa uudelleen Kuurojen
Liiton studiossa ja julkaista Kotuksen kotisivuilla.

Lautakunta keskusteli siitä, kuinka se voisi jatkaa viittomakielellä tuotettujen
kaunokirjallisten teosten syntymisen edistämistä. Keskustelussa syntyi ajatus
siitä, että yhdessä tehden voisi luoda ja jakaa viittomakielellä "kirjoittamisen"
ideoita – tässä kirjoittamisella viitataan viitottuun tekstiin ja sen videolle
tallentamiseen.

Päätös 1.

Päätettiin ehdottaa, että Kuurojen Liiton teatteri- ja taidetoiminnan tiimi
järjestäisi yhdessä Kuurojen kansanopiston kanssa  "viittomakielisen luovan
kirjallisuuden kurssin".



c) Valtioneuvoston kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta

Kaisa Alanne kertoi, että oikeusministeriön kieliasiain neuvottelukunta on
lähettänyt Kuurojen Liitolle lausuntopyynnön koskien Suomen kielioloista toista
kertaa tehtävää raporttia. Pyyntö sisältää myös seitsemän valmiiksi laadittua,
suomalaista ja suomenruotsalaista viittomakieltä koskevaa kysymystä. Kuurojen
Liitto toivoo saavansa kielenkäyttäjien vastauksia kysymyksiin myös liiton
ulkopuolelta ja siksi Kaisa lähettääkin kysymykset myös lautakunnan jäsenille.

10. § Seuraava kokous.

Seuraava kokous pidetään joulukuussa. Sihteeri selvittää sopivan ajankohdan
sähköpostitse.

11. § Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00.

Vakuudeksi

Kaisa Alanne Leena Savolainen
puheenjohtaja sihteeri



1

Oikeustieteellisen
terminologiaa suomalaisella

viittomakielellä
Opinnäytetyön alustavaa pohdintaa

Ahti Tenhunen

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus,
 Humanistinen ammattikorkeakoulu,

Viittomakielialan Osuuskunta Via

 Viittomakielisen yhteisön edustus
 Humak ohjaa opinnäytetyötä
 Vian termipankki työkaluna kenttätyössä

Oikeus?

 oikeus (jllek yksilölle oikeusjärjestyksen
mukaan kuuluva etu t. valta tehdä jtak)

 oikeus (tuomioistuin)
 oikeus (se, mikä on oikein, oikeudenmukaista)

Oikeus?

 oikeustoimi
 oikeustoimikelpoinen
 oikeusnormi
 oikeus (oikeusjärjestys, oikeusjärjestelmä,

oikeustiede, oikeusvaltio)

Tekstiliite 1. Viittomakielen lautakunnan 36. kokous 23.10.2008, 4. §.



2

Oikeuden? aloja

 julkis-, kunnallis-, siviili-, rikos- ja
prosessioikeus

 varallisuus-, velvoite-, sopimus-, immateriaali-,
insolvenssioikeus

 maa-, vesi- ja ympäristöoikeus

Varallisuusoikeuden termejä
 varallisuus
 sopimus (sopimuksen syntyminen, sopimuksen

täyttäminen, kirjallinen sopimus)
 tahdonilmaus
 arvonlisävero

Varallisuusoikeuden termejä

 tekijänoikeus
 teos
 irtain, irtaimen kauppa / kiinteät esineet
 saatava (suoritus, joka velkojalla on oikeus

saada velalliselta)
 suoritus (suorittamisen tulos; teko, maksu)

Varallisuusoikeuden termejä

 kaupan purku
 kartelli
 peruutus (peruuttaa testamentti, kauppa,

kokous)
 pätevä (oikeustoimesta)
 jäämistö
 perintö



3

Rikos- ja prosessioikeuden termejä

 asianosainen
 asianomistaja
 tuomari
 todistaja
 syyttäjä
 syytetty
 hyväksikäytetty
 hyväksikäyttäjä

Yhteystiedot

 ahti.tenhunen@via-ok.net
 termipankki@via-ok.net



Tekstiliite 2. Viittomakielen lautakunnan 36. kokous 23.10.2008, 5. §  Ilmoitusasiat,
kohta a.

Viisi viittomakielialan julkaisua:

Jantunen, Tommi 2008. Tavu ja lause. Tutkimuksia kahden sekventiaalisen
perusyksikön olemuksesta suomalaisessa viittomakielessä. Väitöskirja,
Jyväskylän yliopisto,  Saatavissa:
http://users.jyu.fi/~tojantun/PhD/Suomeksi_files/JAN08.pdf.

Luukkainen, Minna 2008. Viitotut elämät. Kuurojen nuorten aikuisten
kokemuksia viittomakielisestä elämästä Suomessa. Väitöskirja, Helsingin
yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan laitos. Kuurojen
Palvelusäätiö. Priimus Paino Oy: Loimaa.

Rantala, Liisa & Riitta Kuusi 2008. Matkalla. Kirkon kuurojentyö 100 vuotta.
Diakonian vuosikirja 2008, Diakonia ry, Kirkkohallitus, Diakonia ja
yhteiskuntatyö. Lahti: Esaprint Oy. Kirjaan sisältyvän DVD:n toteutus Mikko
Palo, kääntäjät ja viittojat Tarja Sandholm ja Tomas Uusimäki.

Sivunen, Ulla 2007. Kerromme kuulevien koulusta viittomakielisenä oppilaana
yleisopetuksessa. Tutkiva opettaja, Journal of Teacher Researcher 4/2007. Pro
gradu -tutkielma, kasvatustieteen laitos, Jyväskylän yliopisto.

Sume, Helena 2008. Perheen pyörteinen arki. Sisäkorvaistutetta käyttävän
lapsen matka kouluun. Jyväskylä studies in education, psychology and social
research 334. Saatavissa http://julkaisut.jyu.fi/?id=978-951-39-3200-8.



Tekstiliite 3. Viittomakielen lautakunnan 36. kokous 23.10.2008, 5. §  Ilmoitusasiat,
kohta d.

Teatteri Totin lehdistötiedote 24.4.2008:

Kaarle-kuninkaan metsästys

HÄIKÄISEVÄ KAARLE-KUNINKAAN METSÄSTYS!

Teatteri Totin kevään uutuusproduktio Kaarle-kuninkaan metsästys johdattaa katsojansa
uusiin visuaalisiin ulottuvuuksiin. Viittomakielisen esittävän taiteen tutut muodot runo
ja laulu ovat saaneet rinnalleen viittomakielisen oopperan!

1600-luvun Ahvenanmaalle sijoittuva oopperanäytelmä kertoo Suomen ja Ruotsin
nuoresta Kaarle-kuninkaasta, joka saapuu hovinsa kanssa metsästämään Kastelholman
linnan maisemiin. 16-vuotias Kaarle XI on vielä äitinsä ja hallituksen holhokki, mutta
pian hänestä tulee täysivaltainen valtionpäämies. Hovimiesten joukossa kytee kuitenkin
kavala salaliitto, josta Kaarle-kuninkaalla ei ole aavistustakaan... Vielä kauheamman
petoksesta tekee se, että kaiken takana on Kaarle-kuninkaan lähin ystävä, aatelisherra
Gyllenstjerna. Valtapeliin kietoutuu myös saariston nuorten rakastavaisten Leonoran ja
Jonathanin kohtalo, kun Jonathan ampuu tietämättään kuninkaan hirven. Ruotsin lakien
mukaan salametsästyksestä rangaistaan kuolemalla! Kaunis kalastajatyttö Leonora
joutuu kipeän valinnan eteen: pelastaako hän Ruotsin valtakunnan vai sulhasensa
Jonathanin? Ilmeikkäät näyttelijät tulkitsevat historiallista draamaa henkeäsalpaavan
väkevästi. Kaarle-kuninkaan metsästys on viittomakielisen kulttuurihistorian
merkkipaalu!

Sakari Topeliuksen kirjoittama ja Fredrik Paciuksen säveltämä Kaarle-kuninkaan
metsästys oli ensimmäinen suomenkielinen ooppera. Sen kantaesitys oli Helsingissä
maaliskuussa 1852. Viittomakielisen version ensi-ilta on 12. toukokuuta 2008
Maarianhaminassa.

Alkuperäinen kolmen näytöksen ooppera on sovitettu tunnin mittaiseksi. Esityksen on
ohjannut Marianne Aro, ja viittomakielinen käännös on Aliisa Lehtosen käsialaa.
Elävästä musiikista vastaavat Sibelius-akatemian Suvi Oskala ja Tuomas Saloniemi.
Näyttämöllä nähdään Kalervo Salminen Kaarle-kuninkaana, Kolbrún Völkudottír
Leonorana, Dawn Jani Birley Gyllenstjernan ja Reutercrantzin kaksoisroolissa, Juho
Saarinen Jonathanina ja Aliisa Lehtonen kuningataräitinä. Esitykset on tekstitetty
suomeksi ja ruotsiksi.

Kuurojen Liittoon kuuluva Teatteri Totti on Suomen ainoa säännöllisesti toimiva
viittomakielinen teatteri. Opetusministeriö tukee Teatteri Totin toimintaa.

KAARLE-KUNINKAAN METSÄSTYS / Tuottaja: Marita S. Barber / Ohjaus:
Marianne Aro / Sovitus: Salla Lähteenmäki / Rooleissa: Kalervo Salminen, Kolbrún
Völkudottír, Dawn Jani Birley, Juho Saarinen, Aliisa Lehtonen / Musiikki: Suvi Oskala
(alttoviulu) ja Tuomas Saloniemi (tuuba) / Lavastus: Jussi Rinta-Hoiska / Puvustus:
Artistiasu Oy / Pukusuunnittelu: Hillevi Kauneela.



Tekstiliite 4. Viittomakielen lautakunnan 36. kokous 23.10.2008, 5. §
Ilmoitusasiat, kohta f.

Vähemmistökielikonferenssi, Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus
27. – 28. marraskuuta 2008

Ohjelma

Perjantai 28.11.
9.00 Kulttuuria vähemmistökielillä?
Puheenjohtaja: Pekka Aikio, Suomen saamelaiskäräjien entinen puheenjohtaja
Tuottaja Lina Puranen, ruotsinsuomalainen
Kansanmuusikko Sofia Joons, viron ruotsalainen
Kirjailija Ann-Helen Laestadius, ruotsin saamelainen
Kuvittaja Anders Skoglind, tornionlaaksolainen
Laulaja Anette Åkerlund, suomen romani
10.30 Paneelikeskustelu
Miltä vähemmistökielisten kulttuurityöntekijöiden työympäristö näyttää tänään?
Uskaltaako vähemmistökieltä puhuva nuori panostaa kulttuurialaan? Voiko
vähemmistökulttuuri elää ilman kieltä? Mikä merkitys kielellä on identiteetille?
12.00 Lounas
13.10 Kansainvälinen, eurooppalainen, pohjoismainen ja kansallinen
vähemmistökielipolitiikka
Puheenjohtaja: Ministeri Pär Stenbäck, Suomi
13.15 Vähemmistökieliasioiden selvitysmies Johan Häggman, EU-komissio
EU kieliyhteiskuntana. Millaiset kielitaidot EU-maiden kansalaisilla on tänä päivänä?
13.45 Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors, Suomi
Suomalainen kielipolitiikka ja todellisuus.
14.15 Valtiosihteeri Johan Tiedemann, Ruotsi
Ruotsalainen kielipolitiikka ja todellisuus. Onko pohjoismaisella
kielipolitiikkajulistuksella merkitystä?
14.45 Ministerineuvos Anne-Ly Reimaa, Kulttuuriministeriö, Viro
Virolainen kielipolitiikka ja todellisuus.
15.15 Kahvi
15.30 Asiantuntija Mauro Rosi, Unesco
Unescon sektorien välinen perusta kielille ja monikielisyydelle. Unescon työ YK:n
kielivuoden aikana: Miten vähemmistökieliä tuetaan?
Paneelikeskustelu
Onko maillamme tarjota eväitä suurten muutosten kourissa oleville alueille? Kuinka
kansalliset ja kansainväliset, eurooppalaiset ja pohjoismaiset tasot voivat tukea
toisiaan kielipoliittisesti? Menemmekö oikeaan suuntaan
vähemmistökielikysymyksissä? Voivatko maat oppia toisiltaan ja ottaa mallia
toisistaan?
16.45 Päätöspuhe
Kielenhuoltaja Paula Ehrnebo, Ruotsin kielineuvosto
17.00 Päätös



Tekstiliite 5. Viittomakielen lautakunnan 36. kokous 23.10.2008, 5. § Ilmoitusasiat,
kohta g.

Tämä tekstiliite löytyy erillisenä tiedostona nimellä Kokous 36-231008_tekstiliite_5.pdf
(55 sivua).



Tekstiliite 6. Viittomakielen lautakunnan 36. kokous 23.10.2008, 5. § Ilmoitusasiat,
kohta h.

Du vendredi 14 novembre au samedi 15 novembre: Colloque « Langues et identités
finlandaises : langues non finno-ougriennes de Finlande » « Langues et identités
finlandaises : langues non finno-ougriennes de Finlande » (Suite au colloque Langue et
identité finnoises des 4 et 5 avril 2008)

Programme:

Vendredi 14 novembre
14 h 00 : Ouverture du colloque
14 h 15 – 14 h 45 : Les langues minoritaires : présentation générale (Patrick Renaud,
CIEH-Sorbonne Nouvelle)
14 h 45 – 15 h 30 : Les langues minoritaires parlées en Finlande (Jukka Havu,
Université de Tampere)
15 h 30 – 16 h 30 : Le suédois, deuxième langue nationale de Finlande (Mirja Saari,
Université de Helsinki) : exposé en anglais
17 h 00 – 17 h 45 : Comment prendre en considération le bilinguisme finlandais dans la
promotion de la culture finlandaise (Christian Sundgren, Ambassade de Finlande)
17 h 45 – 18 h 30 : La littérature écrite suécophone de Finlande - une vitalité
surprenante !
(Marianne Bargum, Editions Söderströms förlag)

Samedi 15 novembre

La langue des signes
14 h – 15 h : Situation institutionnelle, socio-éducative et sociolinguistique des sourds
français et de leur langue, la LSF (Brigitte Garcia, Université Paris 8)
15 h – 16 h : La langue des signes : une des langues officielles de Finlande (Kaisa
Alanne,  Kuurojen liitto ‘Association des sourds de Finlande’ / Université de Helsinki) :
exposé en anglais
Les Roms:
16 h 30 – 17 h 15 : La position du romani de Finlande : dialectologie et
sociolinguistique (Marcel Courthiade, INALCO)
17 h 15 – 18 h 00 : L'identité linguistique des Roms finlandais (Kimmo Granqvist,
Université de Helsinki) : exposé en anglais
18 h 00 : Clôture

Organisateurs: CIEH– Sorbonne nouvelle (http://cieh.tiple.org) Institut Finlandais

Contact :
Eva Havu (eva.havu at helsinki.fi)



Tekstiliite 7. Viittomakielen lautakunnan 36. kokous 23.10.2008, 9. §  Muut esille tulevat
asiat, kohta b) Viittomakielinen novelli –kilpailu.

Lehdistötiedote, (vapaa julkaistavaksi 16.5.2008 klo 12)

Viittomakielinen novellikilpailu

Kilpailuaika 1.12.2007–30.3.2008, tulokset julkistetaan Kuurojen kulttuuripäivillä
Ahvenanmaalla 16.5.2008.
Kilpailun järjestäjä: Viittomakielen lautakunta, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

Kilpailuun pyydettiin suoraan viittomakielelle luotuja novelleja, ja novellin määriteltiin olevan
”lyhyt kertomus, jossa on juoni ja siinä on yllättävä käänne”.

Koska kilpailuun saatiin vain kaksi novelliehdokasta, kilpailutoimikunta päätti varsinaisen
voittajan sijasta antaa kunniamaininnan Juhana Saloselle hänen minuuttinovellistaan ”Hauska
matkailukokemus”. Tämä novelli edustaa lajityypiltään kuurojenyhteisön kertomaperinnettä,
mutta täyttää myös novellin kriteerit. Kertomus on humoristinen, juoni etenee loogisesti ja
loppuhuipennus on onnistunut.

Kilpailutoimikunnassa oli yksi edustaja tutkimuskeskuksesta, viittomakielen lautakunnasta ja
Kuurojen Liitosta sekä yksi näiden ulkopuolinen asiantuntija.

Toimikunta totesi tämän kilpailun olleen hyvä aloite viittomakielisen kirjallisuuden
edistämiseksi. Videotallenteiden yhä helpompi tuottaminen on tehnyt suomalaisen
viittomakielen kirjallistumisen mahdolliseksi. Viittomakielinen kirjallisuus ei ole lajityypeiltään
vielä kuitenkaan kovin laajaa ja eriytynyttä. Siksi tutkimusta ja ennen kaikkea luovaa, tuottavaa
pioneerityötä tarvitaan, jotta kirjallistuminen etenisi myös kaunokirjallisuuden puolelle.
Toimikunta kannustaa lautakuntaa jatkamaan tästä ja ehdottaa, että seuraavaa kilpailua
järjestettäessä kiinnitetään enemmän huomiota kilpailun organisointiin ja houkutellaan tekijöitä
mm. hankkimalla kilpailua varten eri lajityyppiä edustavia viittomakielisiä esimerkkinovelleja.

Yhteystiedot:
Kaisa Alanne
puheenjohtaja
Viittomakielen lautakunta
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
kaisa.alanne at kl-deaf.fi
puh. 040 770 9563

Leena Savolainen
sihteeri
Viittomakielen lautakunta
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
leena.savolainen at kotus.fi
puh. (0207) 813 285
http://www.kotus.fi


