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SUOMALAISEN VIITTOMAKIELEN LAUTAKUNNAN 12. KOKOUS 19.2.2000
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1. §  Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.25.

2. §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätäntävaltaiseksi.

3. §  Kokouksen esityslista.

Kokouksen esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

4. § Ilmoitusasiat.

a) Harry Malmelin kertoi tekevänsä pienimuotoista av-alan (av = audiovisuaa-
linen) viittomistoa. Viittomisto valmistuu yhteistyössä tutkija Antti Raiken
kanssa. Harry Malmelin tekee av-alan termien viittomavastineisiin liittyvän



työn ja viittomat viittoo Petra Juva. Viittomisto julkaistaan Taideteollisen kor-
keakoulun kotisivuilla.

b) Tutkimuskeskuksen viittomakielen tutkijan toimeen on 1.1.2000 lähtien va-
littu HuK Leena Savolainen.

c) Sign Language Studies -lehti on kolmen vuoden julkaisutauon jälkeen saanut
uuden kustantajan (Gallaudet University Press) ja päätoimittajan (David F.
Armstrong).

d) Ruotsin Dövas TV on nykyään Ruotsin television eli SVT:n (Sveriges
Television) yksi osasto. Aiemmin Dövas TV toimi Ruotsin kuurojen liiton alai-
suudessa. Uuden yksikön vuosibudjetti on 17,6 milj. kruunua.

e) Kuulonhuoltoliitossa on viime vuonna aloittanut toimintansa viitotun puheen
työryhmä, jonka tavoitteena on standardisoida joitakin viitotun puheen piirteitä
(ks. KRT-tiedote 3/99).

f) Kuurojen Liiton perheterapiaprojekti RIPA aikoo tehdä terapia-alan viitto-
mistotyötä. Kuurojen Liiton tutkimus- ja sanakirjatyö on lupautunut toimimaan
asiassa konsulttina. Lautakunta seuraa työn etenemistä.

g) Tommi Jantunen ja Leena Savolainen ovat kirjoittaneet tutkielman suomalai-
sen viittomakielen sormiaakkosia sisältävistä viittomista. Työtä voi kysellä
Kuurojen Liiton Viittomakielikeskuksesta.

h) Kielitieteen päivät järjestetään tänä vuonna Oulussa 19.–20. toukokuuta.

i) Maritta Jarva on lähestynyt lautakuntaa sähköpostilla, jossa hän toivoo, että
lautakunta kertoisi toiminnastaan Valtakunnallisen viittomakieliseminaarin
ohella myös jossakin tilaisuudessa, jossa olisi runsaammin kuuroja läsnä.

Leena Savolainen on keskustellut Viittomakielikeskuksen työntekijöiden
kanssa mahdollisuudesta käyttää viittomakieliaiheeseen kokonainen päivä
Kuurojen Liiton vuotuisilla liittotason neuvottelupäivillä. Viittomakielipäivän
voisivat järjestää yhdessä esimerkiksi lautakunta, Kuurojen Liiton tulkkitoi-
minta ja tutkimus- ja sanakirjatyö sekä Kirkkokäsikirjan käännöstyöryhmä.

j) Ritva Takkinen kertoi, että Jyväskylän yliopistossa viittomakielen cum laude
-arvosanan suorittamisen on aloittanut reilut 20 opiskelijaa. Heistä suurimman
osan on tarkoitus suorittaa cum laude -opintonsa kahden vuoden sisällä.
Opiskelijat jakautuvat äidinkielen linjalla ja vieraan kielen linjalla opiskeleviin.

5. §  Lautakunnan edellisen kokouksen  pöytäkirjan tarkistus.

Lautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirja (21.12.1999) hyväksyttiin muu-
toksitta.

6. §  Numeraalit ja numeraalijohdokset -julkaisun aineisto.



Kuurojen Liiton ja tutkimuskeskuksen yhteistyönä on valmistumassa julkaisu
suomalaisen viittomakielen numeraaleista ja numeraalijohdoksista. Julkaisun
kielimateriaali on jo hyvin pitkälle valmista, mutta ei täysin lukkoon lyötyä.
Lautakunnalta on toivottu siihen kommentteja nyt, kun julkaisun sisältöön on
yhä mahdollista vaikuttaa.

Julkaisuun tulee noin 180 viittoma-artikkelia. Tekijät ovat poimineet niistä on-
gelmakohtia, joihin lautakunnalta toivotaan opastusta. Kokouksessa asian esit-
telivät julkaisun teossa mukana olevat Leena Savolainen tutkimuskeskuksesta
ja Pia Koivula Kuurojen Liitosta. Julkaisun tekijöiden kysymykset ja
lautakunnan niihin antamat vastaukset löytyvät   tekstiliitteestä 1   .

7. §  Muut esille tulevat asiat.

a) Pohjoismaisissa viittomakieliseminaareissa vuosina 1972–1990 on tehty kie-
lenhuoltotyötä. Seminaareissa käydyt keskustelut ja päätökset on kirjattu semi-
naariraportteihin. Todettiin, että olisi hienoa, jos joku ehtisi lukea kaikki
raportit läpi ja tehdä niiden sisällöistä tiivistelmän. Seminaareilla on ilmeisesti
ollut myös vaikutusta pohjoismaisten viittomakielten viittomistoon, sillä
seminaareissa on sovittu monista yhteispohjoismaisista viittomista.

Kokouksessa keskusteltiin siitä, kuinka sekä lautakunnan työn että yleisesti
viittomakielialan kannalta olisi tärkeää selvittää suomalaisen viittomakielen ke-
hitysvaiheet 1800-luvulta nykypäivään saakka.

Päätös 1   .
Ehdotetaan Kuurojen Liitolle, että se järjestäisi yhteistyössä lautakunnan sihtee-
rin Leena Savolaisen kanssa jo kuluvan vuoden elokuussa tapaamisen, jonka
tarkoituksena olisi koota tietoa suomalaisen viittomakielen kehityksestä.
Kokoontuminen voisi olla suhteellisen vapaamuotoinen ja se videoitaisiin
myöhempää tutkimusta varten. Kokoukseen voisi kutsua kaikki kuurot ja kuu-
levat henkilöt, jotka ovat nykyään tai ovat aikaisemmin olleet mukana suoma-
laisen viittomakielen kehittämistyössä.

b) Leena Savolainen kertoi, että Mikkelin kuulovammaisten koulussa on val-
mistunut cd-rom-julkaisu "Matemaattisia viittomia". Koulussa on valmisteilla
kaki muutakin cd-romia, joista toinen tulee sisältämään atk-alan ja toinen ter-
veydenhoitoalan viittomistoa.

Päätös 2   .
Päätettiin, että lautakunta voisi tutkiskella "Matemaattisia viittomia" cd-romia
ja antaa siitä lausunnon. Lisäksi lautakunta päätti ehdottaa Mikkelin koulun cd-
rom-tuotantoon osallistuville henkilöille yhteistyötä lautakunnan kanssa, ja nyt
aluksi kutsua heiltä edustaja seuraavaan kokoukseen keskustelemaan sekä
"Matemaattisia viittomia" -julkaisusta että yleensäkin koulussa tekeillä olevasta
viittomistotyöstä.

8. § Seuraava kokous.

Päätös 3.  



Seuraava kokous päätettiin pitää perjantaina 26.5.2000 klo 13–18.

9. § Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00.

Vakuudeksi

Markku Jokinen Leena Savolainen

puheenjohtaja sihteeri



Tekstiliite 1    / Suomalaisen viittomakielen lautakunnan 12. kokous 19.2.2000 / 6. §
Numeraalit ja numeraalijohdokset -julkaisun aineisto

Leena Savolainen / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus / 17.2.2000

SUOMALAISEN VIITTOMAKIELEN NUMERAALIT JA NUMERAALIJOHDOKSET -
JULKAISUUN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ ?

Sisennetyt osiot ovat lautakunnan vastauksia.

1) Mitkä sarjojen otsikoista olisivat sopivimpia?

Tätä kysymystä ei ehditty käsitellä.

2) Onko luvuissa 0–8 liike (vrt. sormiaakkosista niihin, joissa ei (ehkä) ole liikettä)?

Luvut 0–8 näyttävät olevan paljolti liikkeettömien sormiaakkosten (a, b, c, d, e, f, g,
i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, x, y) kaltaisia, jotka voidaan periaatteessa jossakin
lauseyhteydessä viittoa ilman liikettä, mutta joihin usein liitetään pieni liike.

3) Millaisia viittomia käytetään luvuista 11–19?

Luvuista 11–19 käytetään useita eri tavalla muodotettuja viittomia. Lautakunta suo-
sitti niistä seuraavaa kolmea julkaisuun laitettavaksi (kohdat a, b ja c):

a) luvut 12–19: Käsivarsi on pystyssä (tai hieman etuviistossa), G-käsimuoto1 

vaihtuu kääntöliikkeen aikana luvun jälkimmäistä numeroa vastaavaksi
käsimuodoksi. Käsi pysyy pystyasennossa (tai hieman etuviistossa asennossa) koko
viittoman ajan.

b) Kuten edellä, mutta käsivarsi on koko viittoman ajan lähes vaakasuorassa.

c) Käsivarsi on etuviistossa asennossa, ranne taipuneena viittojaa kohti. G-käsimuoto
vaihtuu rannenivelestä tehtävän nopeahko liikkeen aikana luvun jälkimmäistä
numeroa vastaavaksi käsimuodoksi. Viittoman alussa sormien orientaatio on
yläviistoon sivulle, liikkeen aikana se käy alaviistossa sivulla ja palaa lopuksi
yläviistoon.

4) Viittomien 11–88 tyyliarvo (viittomissa on siis toistuva edestakainen liike)?

Näiden viittomien tyylilaji on arkinen.

5) Millaisia muotoja voidaan käyttää luvusta 99?
                                                
1 Symbolien selitykset löytyvät tiedostosta “Käsimuotojen merkitsemisessä käytettyjen symbolien selitykset”.



Kahdesta luvun 99 viittomavastineesta se, jossa ei ole lopussa väristysliikettä on
neutraali asiatyylinen viittoma. Viittoma, jossa lopussa on väristys on painokas il-
maisu, ikäänkuin selkomuoto.

6) Millaisten asioiden määrästä viittomaa "sormet yhteen"-TUHAT voi käyttää? ("sormet
yhteen" viittaa liikkeeseen, jossa 5-käsimuoto sulkeutuu siten, että kaikki sormet kosketta-
vat peukaloa)

Lautakunta ei osannut rajata viittoman "sormet yhteen"-TUHAT avulla muodostet-
tujen tuhansia ilmaisevien viittomien käyttöalaa. Lautakunta piti niitä kuitenkin T-
käsimuotoisen TUHAT-viittoman avulla muodostettuja tuhansia ilmaisevia viittomia
harvinaisempina. T-käsimuotoisen TUHAT-viittoman avulla muodostetut tuhansia
ilmaisevat viittomat ovat siten myös tyylilajiltaan neutraalimpia.

Lisäksi keskustelussa kävi ilmi, että lautakunnan mielestä myös 9000:ta pienemmistä
tuhansia ilmaisevista luvuista voidaan käyttää T-käsimuotoisen TUHAT-viittoman
avulla muodostettuja muotoja. Luvusta 1000 käytetään tällöin pelkkää T-käsimuo-
toista TUHAT-viittomaa.

7) Mitä ajattelette materiaalissa mukana olevista miljardin eri viittomista?

Lautakunta suositti, että julkaisuun laitettaisiin seuraavat kaksi miljardin viittoma-
vastinetta:

a) 5-käsimuoto, suora liike etualaviistoon, liikkeen aikana sormien väristys
b) S-käsimuoto, suora liike ylöspäin, jonka aikana kämmenen orientaatio muuttuu,
alussa kämmen on viittojasta poispäin ja lopussa viittojaa kohti, lisäksi viittomassa
on ilmeenä silmien siristys ja huuliossa käytetään sanan "miljardi" sanahahmoa

8) Onko seuraavilla viittomilla monikkomuotoa: T-TUHAT, sormet-yhteen-TUHAT,
MILJOONA-kiertoliike, MILJOONA-suora-liike, MILJARDI-5-kätinen, MILJARDI-
voimakas-kiertoliike ja MILJARDI-monta-kiertoliikettä?

Näistä viittomista kahdella on oma monikkomuoto. Nämä ovat viittomat
MILJOONA-kiertoliike ja MILJARDI-monta-kiertoliikettä. Lisäksi tuli esille käsite
"tuhansia", jonka vastineena voidaan käyttää ilmaisua, jossa viitotaan nopeassa
tahdissa peräkkäin viittomat 1000 (G-käsimuoto), 2000 (V-käsimuoto) ja 3000 (W-
käsimuoto).

9) Millaiset markkojen ilmaisujen yhdistelmät ovat mahdollisia, eli millaisten rahasummien
osina voidaan käyttää ilmaisuja 1 mk-9 mk, 10-90 mk ja 100-800 mk? Miltä nämä yhdistel-
mät näyttävät?

Kaikki julkaisuun suunnitellut markkojen ilmaisut ovat muodoltaan hyviä. (Kyseisiä
muotoja ei selitetä tässä, vaan ne voi nähdä sitten lopullisessa julkaisussa.)



10) Mitä ajattelette ilmaisujen "10 T-tuhat MK" ja "10 T-tuhat RAHA" käytöstä?

Molemmat ilmaukset ovat hyviä, kunhan niitä käytetään oikeassa lauseyhteydessä.
Julkaisun tekijät kysyvät myös, onko lautakunnan mielestä olemassa jokin selkeä
markkamäärän raja, josta ylöspäin olisi parempi käyttää kysymyksessä kuvattujen
kaltaisia muodosteita eikä muodostetta "numeraaliviittoma + 5-käden rento kääntö-
liike (ranne on koko ajan taipuneena ja lopussa sormet ovat alaspäin)". Lautakunta
vastasi, ettei selvää markkamäärän rajaa näiden kahden muodosteen käytössä ole
osoitettavissa.

11) Kuinka moni teistä käyttää tai on nähnyt käytettävän viittomaa KERRAN, jossa G-kä-
simuodolla tökitään kahdesti ei-dominoivan käden kämmentä?

Osa tiesi kyseistä viittomaa käytettävän, osa ei ainakaan muistanut nähneensä sitä
käytettävän. Kysessä on ilmeisesti kyseisen kertoja ilmaisevien viittomien muodos-
taman sarjan marginaalitapaus. Lautakunnan mielestä kyseisen viittoman voi laittaa
julkaisuun, mutta sen kohdalle olisi hyvä laittaa erillinen selitys sen sarjan muita viit-
tomia rajoitetummasta käytöstä.

12) Onko materiaalissa olevilla kahdella eri KPL-viittomalla eroa merkityksessä tai käyttöa-
lassa?

Viittomien perusmerkitys on sama, mutta viittomaa, jossa koukistusliike toistuu, käy-
tetään, kun halutaan ilmaista merkityksiä 'noin, suunnilleen' (esim. noin 7 kpl, seit-
semisen kappaletta).

13) Voiko yhdistää 100 + KPL, jossa toistuva koukistuva liike?

Molemmat ilmaisut ovat mahdollisia, mutta niiden merkityksessä on pieni ero.
Ilmaisu, jossa KPL-viittomassa on pieni suora liike alas ja jonka aikana sormi
koukistuu, viittaa 100 kappaleen joukkoon yhtenäisenä massana. Kun taas ilmaisu,
jossa KPL-viittomassa on toistuva koukistusliike, viittaa 100 kappaleen joukkoon
yksittäisinä olioina.

14) Millaisena pidätte tyyliarvoltaan käsimuodonmuutos-PÄIVÄ-viittomia?

Ne ovat arkityylisiä.

15) Onko erilaisissa viikkojen määriä ilmaisevissa viittomissa ensin liike ei-dominoivan kä-
den kämmeneen vai lähteekö liike vasta kämmenestä?

Näissä viittomissa näyttäisi olevan aina ensin liike ei-dominoivan käden kämmeneen.



16) Mitä mieltä olette seuraavien sarjojen rajoista:
- 1–4 pv sitten (liike eteen)
- 1–4 pv sitten (liike taakse)
- 1–4 pv päästä
- 1–3 vk sitten
- 1–8 vk päästä
- 1–5 vuotta sitten (poskelta "kainaloon")
- 1–8 vuotta sitten (alhaalta vastakkaiselle olalle)

Ainoastaan sarjan 1–3 vk sitten raja ei tunnu luonnolliselta. Lautakunnan mielestä
myös ilmaukset "4–8 vk sitten" ovat hyvinmuodostettuja. Eli sarjan pitäisi olla "1–8
vk sitten".

Kaikki muut sarjojen rajat ovat lautakunnan mielestä luonnollisia.

17) Materiaalissamme on kaksi tapaa ilmaista yli yhdeksän vuoden ikiä: 10 IKÄINEN-pos-
kella ja 10 VUOSI VANHA. Mitä ajattelette näistä? Mitä muita ilmauksia voitaisiin
käyttää?

Lautakunta piti molempia julkaisuun tulossa olevia ilmaisuja hyvinä. Toisaalta kui-
tenkin keskusteltiin siitä, ketkä oikeastaan käyttävät viittomaa IKÄINEN-poskella
(perussanakirjan artikkeli 1103). Lautakunnassa ajateltiin olevan mahdollista, ettei
vanhempi sukupolvi käytä sitä ollenkaan. Lisäksi jotkut kokivat, ettei kyseistä viit-
tomaa voisi käyttää viitattessa vanhemman henkilön ikään. Kenelläkään ei ollut kui-
tenkaan selkeää käsitystä tästä asiasta.

Lautakunnalla ei ollut ehdottaa kahden julkaisuun tulossa olevan ilmaisun lisäksi
muita ilmauksia.

18) Jos viittomissa puoliyksi–puoliyhdeksän (ei-dominoivan käden etusormea hipaistaan
numeraaliviittomalla) liike toistuu, muuttuuko merkitys?

Kyllä. Jos liike on toistuva, viittoman merkitykseen tulee lisäsävy 'noin, suunnilleen'.


