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VIITTOMAKIELEN LAUTAKUNNAN 56. KOKOUS 
 
Aika  Tiistaina 24.2.2015, klo 10.10–16.30 
Paikka Valkea talo, 3 krs., Kuurojen Liiton suuri neuvotteluhuone A3.44 
 
Läsnä: 
jäsenet  Tomas Uusimäki  puheenjohtaja 

Ulla-Maija Haapanen 
Janne Kankkonen 
Päivi Mäntylä 
Taina Petäjäinen 
Juhana Salonen 
Mikaela Tillander 

sihteerit  Karin Hoyer 
   Leena Savolainen 
 
Poissa:  Oscar Lönnholm 
 
 
 
1. § Kokouksen avaus. 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.10. 
 
 
2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätäntävaltaiseksi. 
 
 
3. § Lautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirjojen tarkistaminen. 
 

Edellisen kokouksen (24.11.2014) suomen- ja ruotsinkieliset pöytäkirjat tarkistettiin ja 
hyväksyttiin. 

 
 
4. § Viittomakielisen kokousyhteenvedon laatijan valinta. 
 

Kokousyhteenvedon laatijaksi Kuurojen Liiton Netti-tv:seen valittiin Janne Kankkonen. 
 
 
5. § Kokouksen esityslista. 
 

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 
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6. § Viittomakieliemme nimien suomen- ja ruotsinkieliset lyhenteet. 
 

Vuoden 2014 lopussa lautakunta pyysi kielenkäyttäjiltä palautetta ehdotukseen, joka koski 
viittomakieltemme nimien lyhenteitä (ks. kokouspöytäkirja 6.5.2014, tekstiliite 1). 
Tutustuttuaan saatuun palautteeseen lautakunta katsoi, että ehdotus voidaan sellaisenaan ottaa 
käyttöön.  
 
Suomenkielisistä lyhenteistä sekä pien- että suuraakkosin kirjoitattavia lyhenteitä (svk ja 
SVK; srvk ja SRVK; vk ja VK) voidaan käyttää. Lisäksi alkuperäisessä ehdotuksessa esille 
tuotuja pidempiä lyhenteitä on mahdollista käyttää. Kielenkäyttäjiltä saadussa palautteessa 
kaikki ehdotetut lyhenteet saivat tasaisesti kannatusta, mutta monilla oli jo itsellään selvä 
kanta, mitä muotoa he haluaisivat käyttää. Palautteesta käy selvästi ilmi, että kunkin lyhenteen 
käytölle on olemassa hyvät, käyttöyhteyteen sidoksissa olevat perusteet. 
 
Vaihtoehtoja ruotsinkielisiksi lyhenteiksi oli vähemmän. Ehdotetut ja nyt käyttöön otettavat 
lyhenteet ovat seuraavat: 
- finskt teckenspråk (suomalainen viittomakieli): fi. tsp. ja fi. teckenspråk 
- finlandssvenskt teckenspråk (suomenruotsalainen viittomakieli): fisv. tsp. ja fisv. 

teckenspråk  
 
Lyhenteet ja ohjeet niiden käyttämiseksi julkaistaan sekä Kotuksen että Viittomakielisen 
kirjaston verkkosivuilla. Lautakunta tiedottaa asiasta Kuurojen Liiton kotisivuilla ja Kuurojen 
Lehdessä. 

 
 
7. § Muut esille tulevat asiat. 
 

Värin ”turkoosi” vastineet suomalaisessa viittomakielessä 
 
Oscar Lönnholm on saanut suomalaisen viittomakielen käyttäjältä pyynnön tehdä suositus 
useista turkoosin viittomavastineista. 
 
Lautakunta totesi, että tämänkaltainen variaatio on luonnollinen kielen piirre, eikä siksi ole 
mitään syytä lähteä ohjailemaan kieltä. Se, mitä viittomaa missäkin yhteydessä käytetään, voi 
johtua esimerkiksi viitotusta kokonaisuudesta, kommunikointitilanteesta tai valitusta kielen 
rekisteristä (arkinen, yleiskielinen viittominen jne.). Lautakunta toivoo, että kielenkäyttäjät 
aktiivisesti täydentäisivät SignWiki-sivustoja (http://finsl.signwiki.org ja 
http://finssl.signwiki.org) viittomilla, joita niissä ei vielä ole julkaistu. Tällä tavoin 
viittomiston variaatio tulisi näkyvämmäksi ja muodostaisi pohjan keskustelulle 
viittomakielissämme esiintyvästä vaihtelusta. 

 
 
8. § Ilmoitusasiat. 
 

a) Pohjoismainen korpustyöpaja 4.–5.12.2014, Jyväskylä 
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Jyväskylässä 4.–5.12.2014 järjestetty Pohjoismainen korpustyöpaja oli jatkoa vuonna 2013 
Kööpenhaminassa pidetylle korpusseminaarille1. Työpajassa kuultiin kaikkien Pohjoismaiden 
korpuskuulumiset: Norja ja Islanti olivat osan aikaa etäyhteydessä, ja paikan päällä oli läsnä 
osanottajia Tanskasta, Ruotsista ja Suomesta. Kahden päivän aikana käytiin teoreettisia 
keskusteluja korpusannotoinnista, työstettiin valikoituja teemoja pienryhmissä (esim. 
yhdysviittomat ja ajan ilmaisut) ja tehtiin tilannekatsaus Pohjoismaissa käytössä oleviin 
viittomakielen korpustyökaluihin (ELAN, sanakirjatietokannat jne.). Osanottajat totesivat 
pienehkön, Pohjoismaihin fokusoidun työpajan olleen hyvin toimiva työskentelymuoto, ja että 
tällä tapaa voidaan täydentää kansainvälisempien korpustyöpajojen usein yleisemmälle tasolle 
jäävää antia. Seuraava pohjoismainen työpaja sovittiin pidettäväksi Tukholmassa, 
maaliskuussa 2016. 

 
b) Viittomakielen päivän seminaari 12.2.2015, eduskunnan Pikku parlamentti 
 

Viittomakielen päivää juhlittiin 12. helmikuuta seminaarissa eduskunnan Pikku parlamentissa. 
Ohjelmassa oli muun muassa puheenvuoroja tulevasta viittomakielilaista ja oikeudesta saada 
omakielisiä palveluja. Suomenruotsalaisen viittomakielen Suvi-sivusto avattiin käyttöön, ja 
myös alustavia suomenruotsalaisen viittomakielen tilannetta selvittävän kartoituksen tuloksia 
esiteltiin. 

 
 

9. § Kielellisen laadun arviointikriteeristö. 
  

Kokouksen aikana jäsenet viimeistelivät kriteeristön suomalaisella ja suomenruotsalaisella 
viittomakielellä laaditut osuudet ja viittoivat ne julkaistaviksi videotallenteiksi. 

 
 
10. § Seuraava kokous. 
 
 Viittomakielen lautakunnan seuraava kokous pidetään 20. huhtikuuta 2015. 
 
 
11. § Kokouksen päättäminen. 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30. 
 
 
Vakuudeksi 
 
 
Leena Savolainen  Tomas Uusimäki 
sihteeri    puheenjohtaja 
 
 

                                                
1 https://nordiskateckensprak.wordpress.com/konferenserseminarier/korpusseminarium-2013/ 


