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1. §  Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00. Hän totesi tämän kokouksen
käynnistävän lautakunnan viidennen kolmivuotiskauden ja toivotti lautakunnan
uudet ja vanhat jäsenet sekä kokouksen asiantuntijavieraat lämpimästi
tervetulleiksi.

2. §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätäntävaltaiseksi.

3. § Kirkon toimituksissa käytettävä viittomakieli.

Aihe "kirkon toimituksissa käytettävä viittomakieli" tuli lautakunnan käsittelyyn
Kuurojen Liiton kautta. Kuurosokea seurakuntalainen on lähestynyt Kuurojen Liittoa
sähköpostitse ja pyytänyt että liitto vaikuttaisi siihen, ettei kirkko käyttäisi uusia



viittomakielisiä käännöksiä, vaan palaisi takaisin suomen mukaiseen viittomiseen. Hän
kertoi kirjoittavansa yleisesti kuurosokeiden, kuuroutuneiden ja kuulovammaisten
puolesta. Liitossa katsottiin, että asia soveltuisi parhaiten viittomakielen lautakunnan
käsiteltäväksi, ja niinpä liitto välitti asian lautakunnalle.

Suomen viittomakielen tulkit ry (SVT) on sattumalta myös juuri kartoittanut kokemuksia
ja käsityksiä siitä, millaisia haasteita virallisten käännösten käyttö tulkkien työhön tuo.
Selvitys sai alkunsa SVT:n hallitukselle osoitetusta yhteydenotosta, jossa tiedusteltiin,
olisiko mahdollista suositella lisävalmistautumisaikaa tulkeille, kun kyse on kirkollisesta
tulkkauksesta. SVT:n selvityksessään käyttämä kirje löytyy tekstiliitteestä 1.
Selvityksessä esitetyt kysymykset ovat liitteessä myös ruotsiksi käännettyinä.

Aiheen monisyisyyden vuoksi lautakunta päätti kutsua kokoukseen myös ulkopuolisia
asiantuntijoita. Heitä oli kokouksessa seitsemän.

Seuraavassa on teemoittain kuvattuna kolme tuntia kestäneen keskustelun pääkohdat.
Kohdassa 3.6 lautakunta antaa ehdotuksia siitä, kuinka viittomakielellä pidettyjä
kirkollisia toimituksia voitaisiin kehittää ja mm. siitä, kuinka voitaisiin huomioida myös
viitottua puhetta käyttävät seurakuntalaiset. Aiheen käsittelyyn liittyvät lähteet löytyvät
tekstiliitteestä 2.

3.1 Uudet käännökset

Oli hyvin odotettavaa, että ensimmäiset viittomakieliset raamatun- ja muiden kirkollisten
tekstien käännökset herättävät monenlaisia tunteita, ja että mukana on voimakastakin
torjuntaa. On olennaisen tärkeää, että seurakuntalaiset saavat mahdollisuuden tutustua
käännöksiin asiantuntijoiden kanssa. Käännösten ymmärtäminen ja hyväksyminen voi
alkaa, kun he voivat käydä keskustelua siitä, mitä Raamatussa oikeastaan sanotaan ja
tarkoitetaan, ja miten tämä on tuotu esiin käännöksessä.

Tomas Uusimäki myös kertoi, että kirkon järjestämissä esittelytilaisuuksissa monet ovat
alkaneet oivaltaa juuri sen, kuinka käännökset kykenevät välittämään myös tekstin
sisällön. Viitotulla suomella toimitetuissa tilaisuuksissa tekstien ymmärrys on voinut
jäädä puutteelliseksi, ellei läsnäolijalla ole hyvin vankkaa suomen kielen taitoa. Useat
uusiin käännöksiin tutustuneet ovat löytäneet uskonnollisista asioista aivan uusia puolia,
ja alun vastustus on vähitellen muuttunut arvostukseksi ja pitämiseksi.

Viittomakieliset nimet nousivat esiin monissa puheenvuoroissa. Seurakuntalaisilta on
tullut palautetta siitä, että käännöstyössä luotuja uusia henkilön- ja paikannimiä on vaikea
ymmärtää, ja he toivovat, että aina kun nimet esiintyvät tekstissä ensimmäisen kerran,
nimi myös sormitettaisiin. Ongelmahan koskee kirkon tekstien lisäksi muitakin viitottuja
tekstejä. Esimerkiksi YLEn Viittomakielisten uutisten toimituksessa tehdään päivittäin
päätöksiä siitä, lisätäänkö tietyn viittomakielisen nimen oheen sormitus vai ei.

Jotkut ovat myös kokeneet, että joillekin nimille on turhaan luotu uusi viittomanimi, kun
nimelle on jo ollut vakiintunut viittomanimi. Tomas Uusimäki kommentoi tätä sanoen,



että käännöstyössä on nimenomaan noudatettu periaatetta, ettei uutta viittomanimeä
luoda, jos vakiintunut ja toimiva nimi on jo olemassa. Aina ratkaisua ei ole aivan
yksinkertaista tehdä, sillä nimelle on voinut esimerkiksi olla useampia viittomakielisiä
vastineita, joista mikään ei ole ollut selvästi muita vakiintuneempi.

Kokouksessa kysyttiin myös, mikä on Suomen kuurojenpappien viittomistaito nykyään?
Äidinkieleltään viittomakielisiä virassa toimivia pappejahan Suomessa ei vielä ole.
Tomas Uusimäki kertoi, että suurin osa kuurojenpapeista viittoo ihan kohtuullisen hyvin,
ja Kirkkohallituksen kääntäjät myös tarjoavat heille koulutusta uusien käännösten
viittomisessa.

3.2 Suomenruotsalaisen viittomakielen käännöstyö

Kirkkohallituksessa on käynnissä vuoden 2009 kestävä suomenruotsalaisen
viittomakielen käännöshanke. Käännettävänä on viikkomessu, mikä sisältää
ehtoollisjumalanpalveluksen keskeiset osat. Vuonna 2010 käännösehdotus kiertää
kommentoitavana, minkä jälkeen se on tarkoitus esittää kirkolliskokouksen
hyväksyttäväksi.

Käännöksen kohderyhmänä on vanhemmat kuurot, ja siksi käännöksessä pyritään
käyttämään heidän kielimuotoaan. Käännöstä tehdessä ei ole niinkään jääty pohtimaan
jokaista viittomaa, olisiko tämä juuri se oikea. Sen sijaan on keskitytty siihen, että
lauserakenteet ja viittomisen rytmi ovat suomenruotsalaiselle viittomakielelle tyypillisiä.
Ne tuntuivat intuitiivisesti olevan tärkeimmät elementit ymmärrettävän tekstin
luomisessa.

Käännöstyöryhmässä on keskusteltu siitä, pitäisikö tekstin olla yksinomaan hienoa ja
ylevää ja voidaanko käyttää lainkaan arkisia viittomia? Lopulta todettiin, että jos
lähdeteksti on arkista, sitä ei voi lähteä muuttamaan ylevämmäksi ja toisinpäin.
Esimerkiksi Isä meidän -rukouksessa käytettiin vanhahtavampaa viittomistyyliä, koska
lähdetekstiksi oli valittu vanhempi ruotsinkielinen käännös.

Työn myötä hahmottui myös mielenkiintoinen seikka viittomakielistämme:
suomenruotsalainen viittomakieli on ehkä viittomistoltaan ja osin lauserakenteeltaankin
lähempänä ruotsin kieltä kuin suomalaisen viittomakielen viittomisto ja lauserakenne
ovat suomen kieltä.

3.3 Ruotsalaisen viittomakielen käännöstyöstä

Janne Kankkonen kertoi, että Ruotsissa vanhempi kuurojen sukupolvi kritisoi 1997–2000
tehtyä raamatunkäännöstä siitä, että siinä käytetään uutta nuoremman sukupolven
viittomakieltä. Käännöstä pidettiin myös liian tiiviinä ja epäiltiin, että käännös ei vastaa
alkuperäistekstiä, vaan jotain on jätetty pois. Pituusero johtui kuitenkin siitä, että
vanhassa esitystavassa oli mukana selittäviä osuuksia. Uudessa käännöksessä näitä ei
enää ollut. Nuoremman sukupolven oli selvästi helpompi hyväksyä uusi käännös.



3.4 Viitottu puhe kirkollisissa toimituksissa

Viitotun puheen käytöllä kirkon tilaisuuksissa on pitkä, lähes Suomen kuurojen yhteisön
syntyaikoihin1 ulottuva perinne. Pappi Alopaeus nimittäin aloitti viitotulla puheella
järjestetyt kuurojen konfirmaatiot jo vuonna 1860 (Rainò 2004:40; ks. tekstiliite 1). Hän
jatkoi tämän ”hyväksi todetun” menetelmän käyttämistä ja vaikutti osaltaan myös sen
rantautumiseen Suomen kuurojen kouluihin. Kuuroille järjestetyissä kirkollisissa
toimituksissa viitotun puheen käyttö säilyi pääasiallisena käytäntönä aina 1990-luvun
lopulle asti.

Kuurojen opetuksen pitkänä oralistisena aikakautena 1800-luvun lopulta 1970-luvun
alkupuolelle kuurot omaksuivat vahvana käsityksen suomen ja ruotsin kielen sekä
viitotun puheen hienoudesta ja paremmuudesta. Viittomakielen katsottiin soveltuvan
kuurojen keskinäisessäkin käytössä vain arkisiin tilanteisiin, ja vähänkin juhlavammissa
ja virallisemmissa yhteyksissä kuurot käyttivät oman yhteisönsä sisälläkin viitottua
puhetta. Viittomakieltä ei edes pidetty kielenä. Ymmärrys viittomakielestä kielenä alkoi
edetä hitaana prosessina 1970-luvulla, ja vähitellen 80-luvulla viittomakieltä alkoi nähdä
käytettävän myös virallisemmissa yhteyksissä.

Tätä taustaa vasten on selvää, että osalle kuurojen yhteisöä viittomakieli kirkon
toimitusten kielenä on ollut vaikeaa vastaanottaa. Hämmennystä aiheuttaa myös se, että
eri ihmiset voivat määrittää viittomakielen ja viitotun puheen eri tavoin: se mitä joku
pitää viittomakielenä, onkin toisen mielestä viitottua puhetta jne.

Viittomakielen ja viitotun puheen välistä suhdetta hahmotetaan tyypillisesti janan avulla,
jonka toiseen ääripäähän on sijoitettu viittomakielen kieliopin mukainen viittominen ja
toiseen ääripäähän puhutun kielen (esim. suomen) sanoja ja rakennetta viittomin
koodaava menetelmä. Se, millaista viittomista eri ihmiset eri tilanteissa käyttävät, on
usein jossakin näiden ääripäiden välillä. Viittomakieliset myös tottuvat pienestä pitäen
kommunikoimaan eri tasoisesti viittovien kuulevien kanssa, muuntavat omaa
viittomistaan ja ponnistelevat ymmärtääkseen ei-äidinkielisten puhuttuun kieleen
tukeutuvia tuotoksia.

Koska sanoille löytyy tyypillisesti useampia vaihtoehtoisia viittomavastineita, viitotulla
puheella esitetyt toimitukset voivat olla joka kerralla vähän erilaisia. Tämä onkin yksi
viitotun puheen ongelmista, sillä myös tekstin sisältö voi eri esityskerroilla välittyä
erilaisena. Kokouksessa tuli esille aitoja esimerkkejä jumalanpalveluksista, joissa väärän
viittoman käyttö suomen sanan vastineena on muuttanut tekstin sisällön
käsittämättömäksi tai jopa päinvastaiseksi:

                                                  
1 Suomen kuurojenyhteisön muodostumisen katsotaan saaneen alkunsa siitä, kun Carl Oscar Malm perusti
maamme ensimmäisen kuurojen koulun Porvooseen vuonna 1846.



esimerkki 1:
Kun tekstissä sanalla asema viitataan henkilön yhteiskunnalliseen asemaan, viittoman
ASEMA (Suvissa perussanakirjan artikkeli 88) sijaan käytetään viittomaa JUNA-
ASEMA.

esimerkki 2:
Kun virressä suomeksi laulettiin Jumalan Poika tulee vastaan, virttä esittävä henkilö
viittoo seurakuntalaisille JUMALA POIKA TULLA VASTUSTAA.

esimerkki 3:
Kun tekstissä sanotaan sydämeen sä paina luottamus, viitotussa puheessa viitotaan
SYDÄN SINÄ SORTAA LUOTTAA (SORTAA = Suvissa perussanakirjan artikkeli
486).

Kirkon on kannettava vastuu siitä, että merkitykset eivät muunnu viitotussa puheessa.
Seurakuntalaiset voivat toimittaa osia jumalanpalveluksesta vain, jos toimituksista
vastuussa olevan henkilön kielitaito riittää arvioimaan, millaisena sisältö viitottuna
välittyy eteenpäin. Jos viittomisessa huomaa esiintyvän virheitä, asia olisi hyvä antaa
kirkon itsensä selvitettäväksi.

Päivi Korhonen kertoi, että tietyt seurakunnat ovat aiemmin järjestäneet Kauneimmat
joululaulut -tilaisuuteen sekä viittomakielen että viitotun puheen tulkkauksen. Näitä myös
monet kuulevista läsnäolijoista mielellään seuraavat. Aidosti toimiakseen
viittomakielinen esitys edellyttäisi kuitenkin sitä, että lauluista olisi olemassa
viittomakieliset käännökset, ja siksi viittomakielisestä tulkkauksesta on nyt luovuttu ja
järjestetään vain viitotun puheen tulkkaus.

3.5 Tulkit ja tulkkaus

Viittomakielen tulkit ovat reagoineet kirkollisten tekstien virallisiin käännöksiin eri
tavoin, ja kokouksen osallistujilta tähän löytyi sekä ymmärrystä että kritiikkiä. On
ainutlaatuista, että jollekin tekstille ylipäätään on saatavilla viittomakielinen käännös. Nyt
kuitenkin osa tulkeista pitää niiden opettelua ylivoimaisena ja kysyy mm. eikö voisi
viittoa vain suurin piirtein kuten käännöksessä? Tätä ei kukaan kokouksen edustajista
pitänyt mahdollisena. Kullakin on tietenkin oma artikulointitapansa (mm. viittomatilan
käytön laajuus voi vaihdella), mutta kirkolliskokouksen hyväksymän käännöksen
viittomistoa ja lauserakennetta ei saa muuttaa.

Toisaalta ymmärrettiin, että tulkin viittomakielen taidon taso tai esimerkiksi
erkaantuminen kirkollisesta elämästä ja uskontoon liittyvistä asioista voivat vaikeuttaa
tekstien omaksumista ja käyttöä kirkollisissa tilaisuuksissa. Olisiko tähän ratkaisuna se,
että osa tulkeista erikoistuisi kirkollisten tilaisuuksien tulkkaukseen?

Kokouksessa monet kuurot kertoivat positiivisista kokemuksistaan, esimerkiksi näin:
”Kuinka hienolta tuntui, kun hautajaisiin tilaamani tulkki osasi kaikki
tilaisuudessa käytetyt tekstit ulkoa ja viittoi ne luontevasti. Minä sain keskittyä



vain hautajaisiin ja olemaan yksi muiden hautajaisvieraiden joukossa. Ja pääasia
on, että tekstit osaa. Kunkin tulkin yksilöllinen tapa viittoa ei häiritse minua;
tärkeää on, että hän viittoo käännöksen mukaisesti.”

Isona ongelmana tulkit kokevat myös sen, että monet seurakuntalaiset eivät itse osaa
uusia käännöksiä tai eivät halua käyttää niitä, vaan viittovat suomen kielen mukaisesti.
Tulkkina voi olla aika hankalassa tilanteessa, kun itse viittoo Isä meidän -rukouksen
virallista käännöstä ja iso osa seurakunnasta viittoo vanhan tavan mukaisesti. Tilanne on
hämmentävä ja siinä on vaikea jo aivan pysyä kiinni tekstissä.

Todettiin, että kuvatun kaltaisten tilanteiden selvittäminen on kirkon eikä tulkin tehtävä.

Taina Petäjäinen myös kertoi, että nykyään jumalanpalveluksiin tilataan tulkkia selvästi
aiempaa vähemmän, muihin kirkon tilaisuuksiin kyllä entiseen tapaan.

3.6 Ehdotukset kirkon viittomakielisten toimitusten kehittämiseksi

On itsestään selvää, että kirkolliskokouksen hyväksymiä suomalaisen viittomakielen
käännöksiä tulee käyttää sellaisenaan muuntelemattomina, eli tulee toimia samoin kuin
mm. suomen- ja ruotsinkielisten käännösten kanssa toimitaan.

Kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta syntyi kuitenkin myös monia ehdotuksia siitä,
kuinka viittomakielisiä jumalanpalveluksia ja muita kirkon tilaisuuksia voitaisiin
kehittää.

Ehdotus 1:
Viittomakielisissä jumalanpalveluksissa voisi olla sekä äidinkielinen viittoja että tulkki.
Äidinkielinen viittoja esittää ne tekstit, joihin on olemassa valmiit käännökset, ja tulkki
kääntää muut osuudet.

Ehdotus 2:
Kirkko voisi pyrkiä vähitellen vielä ehdotuksessa 1 kuvattua aidompaan
kaksikielisyyteen. Ihanteellistahan olisi, jos vapaammat osuudet, kuten saarna, olisi
alunperin laadittu viittomakielellä ja siitä käännetty suomeksi tai ruotsiksi. Myös
äidinkielisen viittojan huolella etukäteen laatima ja jumalanpalveluksessa esittämä
käännös on toimiva ratkaisu. Näin toimien viittomakielisiä tulkattuja osuuksia voidaan
vähentää, ja viittomakieltä ja puhuttua kieltä voidaan käyttää tasavertaisemmin.

Ehdotus 3:
Osa tulkeista voisi erikoistua kirkollisten toimitusten tulkkaukseen. Samalla voitaisiin
etsiä tapoja kehittää tämän erityisalan tulkkausta ja nostaa sen laatua.

Ehdotus 4:
Kirkko voisi kehittää jumalanpalveluksen käytänteitä siten, että viittomakieltä käyttävät
ja viitottua puhetta käyttävät seurakuntalaiset aidosti huomioitaisiin erikseen jo tilaisuutta



suunniteltaessa. Seurakuntalainen voi tietenkin itse tilata viittomakieliseen kirkon
tilaisuuteen viitotun puheen tulkkauksen, mutta ehdottomasti paras ratkaisu olisi, että
kirkko olisi jo valmiiksi huomioinut eri ryhmien kielelliset tarpeet.

Ehdotus 5:
Yleisimmin käytettyjen kirkon toimitusten viittomakielisistä käännöksistä olisi hyvä
valmistaa esitykset myös stillkuvasarjoina. Niitä voi käyttää luettavan tekstin tapaan
muistin tukena itse tilaisuudessa ja vaihtoehtona videolle, kun tekstiä opettelee.
Stillkuvaesitykset todennäköisesti helpottaisivat huomattavasti myös tekstien
omaksumista.

Stillkuvasarjat valmistetaan viittomakielisen käännöksen videotallenteesta. Video
koostuu yksittäisistä kuvaruuduista, joita on Suomessa yleisimmin käytetyssä videon
tallennusmuodossa 25 sekunnissa. Kustakin viittomasta valitaan tyypillisesti 1–3 ruutua,
ja samalla pyritään löytämään ne ruudut, joiden avulla myös käsien liikkeen rytmi käy
ilmi. Kuvasarjassa 1 on ote Isä meidän -rukouksesta tehdystä kuvaesityksestä.



Kuvasarja 1. Ote Isä meidän -rukouksesta tehdystä stillkuvaesityksestä. Käännös vastaa
suomenkielisen tekstin kohtaa Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun
nimesi. (kuvien kaappaus Jari Nyberg, Kuurojen Liitto ry; viittoja Päivi Mäntylä).

4. §  Kokouksen esityslista.

Kokouksen esityslistaan kirjattujen pykälien aiheet ja pykälien järjestys käsiteltiin
alkuperäisestä esityslistasta poiketen siten, että ensin käsiteltiin aihe "Kirkon
toimituksissa käytettävä viittomakieli" ja vasta sen jälkeen aihe "Kokouksen
esityslista". Esityslistaan ei tullut muita muutoksia.

5. § Lautakunnan edellisen kokouksen (1.4.2009) pöytäkirjojen tarkastaminen.

Päätös 1:
Lautakunnan edellisen kokouksen (1.4.2009) viittomakielinen ja suomenkielinen
pöytäkirja päätettiin hyväksyä muutoksitta.

Keskusteltiin kyseiseen pöytäkirjaan kirjatuista suuntaviivoista lautakunnan
toiminnan tulevalle kolmivuotiskaudelle (7. §). Todettiin, että niiden on tarkoitus
luoda raamit lautakunnan työskentelylle. Käsiteltävät aiheet voivat kuitenkin tarpeen
mukaan tulla suuntaviivoiksi lueteltujen teemojen ulkopuoleltakin.

6. §  Ilmoitusasiat.

a) Merkittiin tiedoksi viisi mielipideosaston kirjoitusta ja vuonna 2005 julkaistu
raportti Itä-Euroopan maiden viittomakielten tilanteesta (ks. tekstiliite 3).

b) Opetusministeriö esittää, että Valtion tuottavuusohjelman myötä Kotuksesta
vähennetään vuosien 2012–2015 aikana 22 henkilötyövuotta. Jo käynnissä olevan
tuottavuusohjelman mukaan Kotuksesta vähennetään 12 henkilötyövuotta vuosina
2007–2011. Yhteensä vähennys on 34 henkilötyövuotta, mikä on kolmasosa
laitoksen nykyisestä henkilöstöstä. Jos kaikki nämä vähennykset toteutuvat, ne
pakottavat valtaviin muutoksiin Kotuksen toiminnassa. Tällä hetkellä näyttää
siltä, että vähennykset eivät voisi kohdistua viittomakielen tai muiden
vähemmistökielten tutkimukseen ja huoltoon.

c) Kotus-työryhmä on kutsunut kuultavaksi mm. eri kielivähemmistöjen edustajia.
Viittomakieltä edustivat Kaisa Alanne viittomakielen lautakunnan puheenjohtajan
ominaisuudessa ja toiminnanjohtaja Markku Jokinen Kuurojen Liitosta. Kotus-
työryhmä on opetusministeriön koollekutsuma ja sen tehtävänä on tehdä vuoden
2009 loppuun mennessä esitys siitä, kuinka Kotuksen nykyisin hoitamat tehtävät
olisi tarkoituksenmukaisinta hoitaa.

d) Klaas Ruppel on siirtynyt Kotuksen sanakirjaosaston johtajaksi 1.10.2009 lähtien
ja hänen tilalleen vähemmistökielten osaston johtajaksi on valittu Kimmo Granqvist.



e) Pohjoismaiset kielenhuoltajat kokoontuivat vuotuiseen tapaamiseensa Porvoossa
3.–5. syyskuuta. Edustettuina olivat seuraavat kielet tai niiden tietyssä maassa
käytetyt muodot: suomi, suomenruotsi, suomalainen ja suomenruotsalainen
viittomakieli, pohjois- ja koltansaame, ruotsinruotsi, ruotsinsuomi, norja (bokmål ja
nynorsk), tanska, fääri ja islanti. Nämä tapaamiset ovat perinteisesti keskittyneet
pohjoismaissa käytettyihin valtakieliin. Nyt mukana olleet viittomakielen
lautakuntaa edustaneet Kaisa Alanne, Karin Hoyer ja Leena Savolainen kertoivat,
että tapaaminen oli hyvin antoisa ja olisi mielekästä, että myös vähemmistökielten
huoltajat eri pohjoismaista olisivat säännöllisesti mukana. Tapaamisten
järjestämisvastuu kiertää maasta toiseen eikä pysyvää koordinoivaa organisaatiota
ole, joten vaatii kuitenkin vähemmistökielten edustajien omaa aktiivisuutta, jotta
uutta perinnettä saataisiin luotua.

f) Kuurojen maailmanliitto (World Federation of the Deaf, WFD) ja viittomakielen
tulkkien kansainvälinen organisaatio World Association of Sign Language
Interpreters (WASLI) ovat kumpikin julkaisseet oman kannanottonsa arabimaiden
kansallisten viittomakielten yhtenäistämishanketta koskien (ks. tekstiliite 4).
Kannanotoissa hankkeen katsotaan olevan selkeä rikkomus kielellisiä
ihmisoikeuksia vastaan. Erityisen tuomittavaa on se, että hanketta johdetaan
kieliyhteisöjen ulkopuolelta. Oikeus tehdä kielenhuoltoa koskevia päätöksiä kuuluu
ainoastaan kieliyhteisölle itselleen.

7. §  Muut esille tulevat asiat.

Muita esille tulevia asioita ei ollut.

8. §  Seuraava kokous.

Sihteeri selvittää sähköpostitse sopivan kokousajan vuoden 2010 viikolta 3.

9. § Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja Tomas Uusimäki päätti kokouksen klo 14.55.

Vakuudeksi

Kaisa Alanne Leena Savolainen
puheenjohtaja sihteeri
(klo 10–14.30)

Tomas Uusimäki
puheenjohtaja
(klo 14.30–14.55)



Tekstiliite 1. Viittomakielen lautakunnan 39. kokous 5.10.2009 / 3. § Kirkon toimituksissa
käytettävä viittomakieli.

Kysely, jota Suomen viittomakielen tulkit ry käytti kirkollisten tilaisuuksien tulkkausta
koskevassa selvityksessään:

Arvoisa vastaanottaja,

Suomen Viittomakielen Tulkit Ry:n (SVT) hallitus sai yhteydenoton kirkollisista
tulkkauksista, jossa tiedusteltiin olisiko mahdollista suositella lisävalmistautumisaikaa
tulkeille, kun he tekevät kirkollisia tulkkauksia. Perusteluina olivat uudet viralliset
viittomakieliset messukaavat, joiden opettelu vie aikaa.

Jo hallituksen sisäisessä keskustelussa tuli esille erilaisia näkökohtia käännösten
hyödyntämisestä valmistautuessa ja niiden käyttämisestä tulkkauksessa, ja päätimme
kysyä mahdollisimman laajaa mielipidettä niiden käytöstä ennen kuin otamme kantaa
lisävalmistautumisaikasuosituksiin. Lähestymme tämä saman kysymyksen kanssa myös
teitä. Toivottavasti ehditte hetken miettiä ja vastata kysymyksiin omasta ja edustamanne
järjestön näkökulmasta. Toivomme vastauksia elokuun loppuun mennessä (31.8.2009)
osoitteeseen ulla.niittyinpera@tulkit.net

Kysymykset:

1. Millaisena näette virallisten messukaavojen roolin, ovatko ne tiukasti viittomista
määräviä (eivät salli muunnoksia) vai ovatko ne ohjeellisia (sallivat muunnoksia)?

2. Miten tulkin tulisi käyttää virallisia käännöksiä?
2a. Tulisiko tulkin viittoa suoraan käännöstekstejä oman muistin varassa tai
muistintukien (glossit) avulla?

2b. Tulisiko tulkin käyttää käännöksiä enemmän lähteenä tulkkausratkaisuille
kuin viittoa niitä suoraan?

2c. Millaisena koette sen, jos tulkki tarkistaa tekstin kulkua glosseista viittomisen
aikana ja katsekontakti katkeaa?

3. Mitä ajattelette virsien viittomisesta ja niiden kääntämisestä?

4. Mitä ajattelette teknisten apuvälineiden (tietokoneet, dvd:t) käytöstä hengellisissä
tilaisuuksissa ja käännösten esittämisessä?

5. Millaista tulkkausta järjestönne asiakkaat / aktiivijäsenenne ovat toivoneet?
Toivovatko he virallisten käännösten käyttöä ja ovatko ne tuttuja heille?

Ystävällisin terveisin,



SVT:n hallituksen puolesta

Ulla Niittyinperä
SVT:n hallituksen varapuheenjohtaja
ulla.niittyinpera@tulkit.net

Frågor på svenska:

1. Vad anser ni om de officiella gudstjänstformulärens roll, dikterar de strikt hur man
borde tolka (dvs. tillåter inga ändringar) eller är de bara riktgivande (dvs. tillåter
ändringar)?

2. Hur borde tolkarna använda officiella översättningar?
2a. Borde tolkarna teckna översättningstexter baserat på minnet eller med hjälp av
minnesstöd (glosser)?

2b. Borde tolkarna hällre använda översättningar mera som källor för
tolkningslösningarna än att teckna översättningstexter som sådana?

2c.Hur upplever ni det, om tolken kollar textens förlopp ur glosserna medan
hon/han tecknar och ögonkontakten avbryts?

3. Hur förhåller ni er till att man tecknar eller översätter psalmer?

4. Hur förhåller ni er till att man använder tekniska hjälpmedel (dator, dvd) i andliga
evenemang och när man presenterar översättningar?

5. Hurdan tolkning har kunderna / aktiva medlemmarna till er organisation önskat?
Önskar de att man skulle använda de officiella översättningarna och har de bekantat sig
med dessa?



Tekstiliite 2. Viittomakielen lautakunnan 39. kokous 5.10.2009 / 3. § Kirkon toimituksissa
käytettävä viittomakieli.

Kohdan 3. § Kirkon toimituksissa käytettävä viittomakieli käsittelyyn liittyviä lähteitä:

Messu ja kirkolliset toimitukset 2008. Viittomakielisen kirkkokäsikirjan käännöksiä 2
(dvd). Helsinki: Kirkon tiedotuskeskus/AV-toimitus ja Kirkkohallitus.

Rainò, Päivi 2004. Henkilöviittomien synty ja kehitys suomalaisessa
viittomakieliyhteisössä. Deaf Studies in Finland 2. Helsinki: Kuurojen Liitto ry.

Sana tulee näkyväksi 2001. Viittomakielisen kirkkokäsikirjan käännöksiä 1. Suomen
ev.lut.kirkon kirkkohallituksen julkaisuja 12. Helsinki: Kirkkohallitus.



Tekstiliite 3. Viittomakielen lautakunnan 39. kokous 5.10.2009 / 6. § Ilmoitusasiat,
kohta a.

Viisi mielipidekirjoitusta:

Lindström, Lasse. Suomessa ei hoideta kuulovammaisten lasten kuntoutusta tarpeeksi
hyvin. Turun Sanomat 12.9.2009, mielipideosasto. (myös Keskisuomalainen 18.9.2009,
mielipidekirjoitukset)

Heikkilä, Urpo K. A. Oikeus viittomakieleen. Keskisuomalainen 23.9.2009,
mielipidekirjoitukset.

Kronqvist, Antti & Arttu Liikamaa & Juhana Salonen. Sisäkorvaistutteinen lapsi tarvitsee
viittomakieltä. Keskisuomalainen 23.9.2009, mielipidekirjoitukset (myös Turun Sanomat
27.9.2009, mielipideosasto).

Haaki, Raili & Jaakko Silpola. Kieli on enemmän kuin kuulo. Keskisuomalainen 29.9.2009,
mielipidekirjoitukset.

Lindström, Lasse. Sisäkorvaistutelapsen kuntoutus on aina yksilöllistä. Turun Sanomat
7.10.2009, mielipideosasto.2

Raportti Itä-Euroopan viittomakielten tilanteesta:

Bickford, J. Albert 2005. The signed languages of Eastern Europe. SIL Electronic Survey
Reports 2005-026. www.sil.org/silesr/2005/silesr2005-026.pdf

                                                  
2 Tämä mielipidekirjoitus on julkaistu lautakunnan kokouksen jälkeen, ja sihteeri on lisännyt sen listaan
pöytäkirjaa laatiessaan, jotta mielipidekirjoitusten sarja tulisi kuvatuksi kokonaisuutena.



Tekstiliite 4. Viittomakielen lautakunnan 39. kokous 5.10.2009 / 6. § Ilmoitusasiat, kohta f.

WFD STATEMENT
WFD calls for the unification process of Sign Languages in the Arab
region to cease immediately

Date of issue: June 25, 2009

The World Federation of the Deaf (WFD) is concerned about steps being taken to unify Sign Languages in
the Arab region. There are 22 countries and many more indigenous sign languages in the region.

WFD would like to state that such a step is a violation of the linguistic human rights of Deaf people in the
region and an unwanted interference with linguistic diversity. Language planning decisions regarding Sign
Languages should always remain with the linguistic community, in this case Deaf people, in a similar way
as non-native speakers of Arabic language should not interfere with the planning or development of Arabic.
Sign Language planning activities should therefore under all circumstances be contrived and realized in
cooperation with National Associations of the Deaf.

According to WFD Statement on the Unification of Sign Languages: WFD Board wants to state firmly that
any forcible purification or unification of Sign Languages, conducted by governments, professionals
working with Deaf people, and organizations for or of the Deaf, is a violation of the UN and UNESCO
treaties, declarations and other policies, including the recent UN Convention on the Rights of Persons with
Disabilities. Deaf people in every country have the sole right to make changes, if necessary, in their own
local, provincial and national Sign Languages in response to cultural changes. The control of the
development of any Sign Language must be left to any social group where the particular Sign Language is
used.

Every sign language in the world, like any spoken language has its own heritage, history, culture and
traditions and such a process of forcible purification or unification would be to disregard all of these
aspects of a Deaf community.  This would be a violation of the linguistic human rights and cultural rights
of a sign language community.

The WFD calls for the unification project to cease. In its place, WFD suggests a greater consultation with
Deaf people in the region, and strongly recommends cooperation with WFD Ordinary Members. WFD
encourages all parties to achieve mutual understanding for better recognition of national sign languages in
the Arab region.

For the WFD Statement on the Unification of Sign Languages please click this link:
http://www.wfdeaf.org/pdf/policy_statement_signlanguages.pdf.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WORLD FEDERATION OF THE DEAF (WFD)
WFD is an international, non-governmental central organisation of national associations of Deaf people,
with a current membership in 130 countries.

Email: info@wfdeaf.org, Web site: www.wfdeaf.org
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The Unification of Sign Languages in the Arab Region 
 
The World Association of Sign Language Interpreters (WASLI) wishes to strongly 
support the views of the World Federation of the Deaf in its concern about the 
proposed steps being taken to unify sign languages in the Arab region. 
 
We are aware that many sign language interpreters are not native users of 
indigenous sign languages, and as such may find acquiring the knowledge and 
fluency required challenging. Second language learners are anxious at apparent 
lack of sign to word equivalents, frequently feel that a standardised vocabulary is 
essential and struggle with language variations in a way in which native users do 
not. We are aware also of the difficulties faced by interpreters of signed 
languages in conveying new concepts and terms, in interpreting in higher 
education or televised news broadcasts for example, and of the wish to find a 
‘solution’ by creating a new sign. 
 
However, it is the experience of WASLI that the attempts by language 
committees to artificially create and impose a standardised sign language in 
countries across the world (e.g. Belgium, the countries of the Balkans, the 
Netherlands) have been resisted by Deaf communities and have a history of 
failure.  It is also our experience that work to create new sign language 
vocabulary which has been carried out without the benefit of knowledge of sign 
language research, sign linguistics and in isolation from the Deaf community is 
rarely successful. 
 
Whilst there is a belief in some circles that countries which share a common 
spoken language also share a common sign language, we know that not to be 
the case. Although the U.K., the USA and the Republic of Ireland share spoken 
English, each country’s sign language is not only different in grammar & structure 
to the spoken language, but also quite different to each other, as are those of the 
countries of the former Soviet Union, who share spoken Russian. It is the 
responsibility of the interpreting profession to respect the way in which signed 
languages are embedded in the culture, history and tradition of each country and 
become familiar with the indigenous languages of use. 
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WASLI fully endorses the WFD/WASLI joint statement which 
  

recognises the primacy of organisations of Deaf people to chart the 
political, cultural, and educational development of sign language in their 
country, including the dissemination of sign language dictionaries and 
teaching materials. 
 

We believe sign language dictionaries should be developed according to sound 
linguistic principles and be a description of language use in natural discourse. 
We do not believe that sign language interpreters are the experts in this field, but 
would urge close co-operation and collaboration with members of the Deaf 
community. 
 
WASLI acknowledges that there has been scant research into the signed 
languages of the region, and little training for sign language interpreters in the 
language skills, processing strategies, skills and techniques necessary to deliver 
high level quality interpreting services centered on the indigenous languages of 
the Deaf communities with which they work. 
 
We will be happy to work with the World Federation of the Deaf and colleagues in 
the Arab region in whatever way we can to contribute to a positive way forward. 
 
 

 
LIZ SCOTT GIBSON 
WASI PRESIDENT 
 
 
June 1

st
 2009 

 
 
 
References: Thierry Haesenne/Damien Huvelle/Patricia Kerres (2008). LSFB-English Interpreters Training at the Institut 
Libre Marie Haps in Brussels: A Challenging Project (pag 311). In "English in International Deaf Communication" Cynthia 
J. Kellet Bidoli & Elana Ochese (eds) Peter Lang AG, Bern 
 
McKee, D. & G. Kennedy (2000). Lexical Comparison of Signs from American, Australian, British, and New Zealand Sign 
Languages. In K. Emmorey and H. Lane (Eds), "The signs of language revisited: an anthology to honor Ursula Bellugi and 

Edward Klima". Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 
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