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PÖYTÄKIRJA

SUOMALAISEN VIITTOMAKIELEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 9.6.1997

Aika torstai 9.6.1997 kello 12.00-16.00
Paikka Kuurojen Liiton suuri neuvotteluhuone A3.44

Läsnä Petri Engman
Markku Jokinen, puheenjohtaja
Harry Malmelin
Päivi Rainò
Leena Savolainen, sihteeri
Ritva Takkinen

Poissa Jaana Keski-Levijoki

Asiantuntijavieraat
Kaisa Engman, Kuurojen Liitto ry
Pia Koivula, Kuurojen Liitto ry

Tulkit Kati Marjanen
Lea Tuomaala

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi lautakunnan taipaleen ensimmäisen kokouksen klo 12.20
ja totesi, että lautakunnan perustaminen on suuri virstanpylväs suomalaisen
viittomakielen historiassa.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Jaana Keski-
Levijoki ja asiantuntijavieraaksi kutsuttu Kuurojen Liiton toiminnanjohtaja Liisa
Kauppinen olivat estyneitä saapumaan kokoukseen.

3. Kokouksen esityslista.
Kokouksen esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

4. Suomalaisen viittomakielen lautakuntaa ennakoivan työryhmän muistio kokouksesta
3.5.1997.

Lautakuntaa ennakoivan työryhmän muistio kokouksesta 3.5.1997 hyväksyttiin
seuraavin korjauksin:
a) Kohdan 6 alanumerointia muutetaan siten, että kohdasta 6.12 tulee 6.2, koh-
dasta 6.2 tulee 6.3 jne.
b) Kohdassa 6.3 (korjaamattoman muistion kohta 6.2), sivulla 8 sanotaan:

Erityisenä huolenaiheena kaikki ennakoivan työryhmän jäsenet piti-
vät sitä, kuinka kyetä säilyttämään mahdollisimman paljon suomalai-
sen viittomakielen nykyisestä variaatiosta samalla, kun luodaan ja
levitetään tietyissä tilanteissa käytettäväksi ajateltua yleiskieltä.
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Keskusteltiin sanan "luoda" käytöstä ja päätettiin, että muistioon jätetään ilmaisu
"luoda", mutta jatkossa emme sitä käytä, koska siitä tulee mielikuva, että lauta-
kunnassa synnytetään jotakin uutta, mitä suomalaisessa viittomakielessä ei nyt
vielä ole olemassa. Jatkossa käytämme esimerkiksi seuraavia ilmaisuja: määri-
tetään, määritellään, kuvataan, annetaan suosituksia.

5. Lautakunnan pöytäkirjojen tekninen toteutus.
Päätettiin, että Harry Malmelin ja Leena Savolainen selvittävät, kuinka viitto-
makielinen pöytäkirja olisi teknisesti paras toteuttaa (laitteet, työntekijät ja ku-
vaustekniikka).

Puheenjohtaja viittoo videolle jälkikäteen tämän ensimmäisen kokouksen pöy-
täkirjan.

6. Mitkä ovat lautakunnan ensitehtävät.
Keskusteltiin seuraavista ennakoivan työryhmän kokouksen 3.5.1997 muistion
kohtaan 6 kootuista aiheista:

I Mitä viittomakieltä lautakunnassa huolletaan?

Lautakunnassa huolletaan lähinnä suomalaisen viittomakielen asiatyylistä muo-
toa. Arkipäivän puhekieliset muodot ja erilaisissa taiteen muodoissa kuten ru-
noissa ja näytelmissä käytettävä kieli eivät ole lautakunnan kielenhuollon koh-
teena.

II Mitä on suomalaisen viittomakielen yleiskieli?

Aiheesta "suomalaisen viittomakielen yleiskieli" ei ole Suomessa ennen tämän
lautakunnan perustamista juurikaan keskusteltu. Ainakin osalla suomalaisista
kuuroista on kuitenkin intuitiivisia, mutta tarkemmin muotoilemattomia ajatuksia
siitä, mitä se voisi olla. Mutta koska alue on suomalaisessa viittomakielessä lähes
täysin tutkimatta, lautakunnalta voi mennä vuosia yleiskielen alustavankaan
määritelmän tekemiseen.

Suomalaisen viittomakielen yleiskielen1 hahmottamisessa voidaan kuitenkin
lähteä liikkeelle seuraavista näkökulmista:
a) Tarkastellaan ja määritetään sellaisia suomalaisen viittomakielen piirteitä, jotka
eivät tunnu sopivan yleiskieleen. Tarkastelun kohteena olisivat sekä kuurojen
että kuulevien tuottama viittomakieli.
b) Kun viittomisessa havaitaan kohta, joka tuntuu olevan yleiskielen vastainen,
etsitään sen tilalle yleiskielisempi ilmaus.

Hyvää analysoitavaa materiaalia ovat esimerkiksi kuurojen suorittamat suoma-
laisen viittomakielen tentit, Ylen viittomakieliset uutiset ja viittomakieliset luen-
not.

III Kuinka usein lautakunta kokoontuisi?

                                    
1Huom. sihteeri käyttää tässä ilmausta "suomalaisen viittomakielen yleiskieli". Sen tilalla voisi käyttää
myös esimerkiksi ilmausta "suomalaisen viittomakielen asiatyylinen muoto". Kokouksessa ei
keskusteltu yksimielisyyteen asti siitä, millaista ilmausta pöytäkirjassa käytettäisiin.
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Päätettiin, että lautakunta kokoontuisi noin kuusi kertaa vuodessa, jolloin koko-
uksia olisi keskimäärin joka toinen kuukausi.

IV Tiedotus

Päätettiin, että lautakunnan perustamisesta ja työskentelyn aloittamisesta laadi-
taan lyhyt tiedote tiedotusvälineille. Markku Jokinen ja Leena Savolainen hoita-
vat asian yhteistyössä Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tiedotuksesta
vastaavan henkilön kanssa.

Päivi Rainò kirjoittaa kesän jälkeen lautakunnan työskentelystä laajemman ar-
tikkelin Kuurojen Lehteen. Muita vastaavankaltaisten artikkelien julkaisukana-
via olisivat esimerkiksi Käsillä kääntäjät, Hiidenkivi ja Virittäjä.

Kuurojen Lehteen perustetaan lautakunnalle oma vakiopalsta ja Kotimaisten
kielten tutkimuskeskuksen (KKTK:n) Internetin kotisivuille tehdään lautakun-
nalle oma sivu. Kuurojen Liiton kotisivuilta tehdään linkki KKTK:n lautakunnan
sivulle.

V Selvitystä kielenkäyttäjistä

Keskusteltiin siitä, kuinka Kuurojen kulttuuripäivillä (tänä vuonna Rovaniemellä
23.-25.5.) näkee kuurojen käyttämän viittomakielen valtavan variaation. Oman
kielensä tiedostaminen on kuitenkin vielä ilmeisen vähäistä. Tähän suuntaan
viittasivat esimerkiksi valokuvat sarjassa, jossa aihepiirinä oli "meistä kuuroista":
kuvissa ei juurikaan näkynyt viittomakieltä. Yleisesti tarkastellen suomenkieli-
seen tekstiin perustuvien esitysten viittomakieli oli hyvin usein jäänyt kiinni suo-
menkielisiin ilmaisuihin. Toisaalta esitystaidon lajien sarjassa kerronta tuli esiin
rikkain viittomakielen muoto.

VI Toimenpiteitä ennen seuraavaa lautakunnan kokousta

Kaisa Engman, tekee pienimuotoisen tutkimuksen kuurojen suorittamista viitto-
makielen tenteistä. Tentit ovat videolla ja materiaali on sarjakuvien viittomista.
Videoilta tutkitaan, minkä tyyppiset ainekset tekevät jonkun tuotoksesta parem-
paa ja mitkä huonompaa suomalaista viittomakieltä.

Pia Koivula tarkastelee viittomakielisissä uutisissa käytettyä suomalaista viitto-
makieltä. Hän tekee pienen tutkimuksen, jossa näkökulmana on uutistyylin
kehittyminen viittomakielisten uutisten olemassaoloaikana.

Kaisa Engman ja Pia Koivula kutsutaan esittelemään tutkimustensa tuloksia
lautakunnan seuraavaan kokoukseen.

Leena Savolainen
a) selvittää lautakunnan toiminnan kustannukset: kuinka paljon yksi
lautakunnan kokous maksaa?
b) vastaa KKTK:n ja Kuurojen Liiton välisten, lautakunnan toimintaan liittyvien
yhteistyöneuvottelujen järjestämisestä. Neuvottelun kohteena olisivat ainakin
tiedotuksen kustannukset ja tulkkaus.
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VII Aihepiirejä, jotka puheenjohtaja otti esille, mutta joista ei ehditty vielä
keskustella

- normitettu yleiskieli ja huoli siitä, kuinka käyttäjät vastaanottavat sen
- kielimateriaalin käsittelytavat lautakunnassa
- uskonnollinen viittominen
- suomenruotsalaisten kuurojen käyttämä viittomakieli
- tilanne suomalaisen viittomakielen tutkimuksessa ja lautakunnan tuki tutkimuk-
selle

7. Keskustelutilaisuuden järjestäminen valtakunnallisessa viittomakieliseminaarissa
20.-21.9.1997.

Lautakunta esittäytyy ja keskustelee yleisön kanssa Kuurojen Liiton järjestä-
mässä valtakunnallisessa viittomakieliseminaarissa tämän vuoden syyskuussa.
Seminaarin alustavassa ohjelmassa lautakunnalle on varattu aikaa vajaat kaksi
tuntia lauantaina 20.9.

Päätökset:
- Kaikki lautakunnan jäsenet ovat paikalla, ja kukin vuorollaan esittelee itsensä
lyhyesti. Lautakuntaa, sen toimintaa ja toiminnan tavoitteita esitellään yhdessä
siten, että kukin kertoo tietystä osa-alueesta. Osa-alueet määritetään, ja ne jae-
taan jäsenten kesken lautakunnan seuraavassa kokouksessa.

- Keskustelutilaisuuteen kutsutaan joitakin henkilöitä KKTK:sta, Matti Leiwo
Jyväskylän yliopistosta ja myös tiedotusvälineiden edustajia.

- Leena Savolainen vastaa sen selvittämisestä, miten lautakunnan jäsenille kor-
vataan keskustelutilaisuuteen osallistumisen työaika.

8. Muut esille tulevat asiat.

8.1 Viittomien käsittelyä

Kokouksessa otettiin esille suomalaisen viittomakielen ilmaisut kahdelle eri käsit-
teelle: a) virtuaalikoulu ja b) käsipuhelin.

a) viittomakielinen virtuaalikoulu
Viittomakielisen virtuaalikoulu on pilottihanke, jossa Kuurojen Liitto ry ja eri
koulut toimivat yhteistyössä viittomakielisen opetuksen toteuttamiseksi tieto-
verkkojen, videoneuvottelulaitteiden ja kuvapuhelinten välityksellä.

Suomenkielinen termi kyseiselle hankkeelle on virtuaalikoulu, ja siitä on
käytetty viittomakielistä vastinetta TEESKENNELLÄ - KOULU. Kun Kaisa
Engman käytti kokouksessa kyseistä yhdysviittomaa, puheenjohtaja keskeytti
hänet, ja sanoi, että Kuurojen Liiton liittokokouksessa juuri sovittiin, että kyseistä
käsitettä ei viitota TEESKENNELLÄ - KOULU, vaan VERKKO - KOULU. Uusi
viittoma vastaa paremmin käsitteen virtuaalikoulu merkityssisältöä.

Tämä oli mielenkiintoinen konkreettinen esimerkki suomalaisen viittomakielen
käyttäjien parissa tapahtuvasta kielenhuollosta. Aito esimerkki siitä, millaisessa
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tilanteessa uudisviittomasta sovitaan, ketkä sopivat ja kuinka tietoa levitetään
kieliyhteisössä eteenpäin.

b) käsipuhelin
Suomalaisessa viittomakielessä on tänä päivänä käytössä ainakin kaksi viittomaa
käsitteelle käsipuhelin:
- KÄSIPUHELIN 1: käsimuoto on joko  >  tai   =@ , kämmen orientoituu kohti
poskea, liike on lyhyt suora liike poskelle, ja käsi koskettaa liikkeen lopussa
poskea. Tästä viittomasta on tehty artikkeli Kuurojen Liitossa tekeillä olevaan
sanakirjaan.
- KÄSIPUHELIN 2: käsimuoto on joko 48 tai   ;å ja liike on joko sama kuin edellä
tai nopeahko, toistuva kämmenen orientaation muutosliike, tällöin käsi on
hieman irti poskesta. Tämä viittoma herättää monissa kuuroissa negatiivisia
tunteita. Jotkut kuurot hyväksyvät 48 -käsimuotoisen viittoman, mutta ainakaan
kokouksessa paikalla olevista kuuroista kukaan ei pitänyt   ;å -käsimuotoa mah-
dollisena. Kuurojen Liiton sanakirjahankkeen tutkimuksen mukaan se ei kuulu-
kaan niihin käsimuotoihin, joita voi käyttää tällaisten polysynteettiseltä pohjalta
syntyneiden uudisviittomien rakenneosana. Kuitenkin ;å -käsimuotoa suurempi
ongelma tuntuu olevan viittoman herättämät assosiaatiot: pystyssä oleva sormi
korvan läheisyydessä koetaan huvittavana, viittomaa ei voi ottaa vakavasti.

Kohdan a) ja b) asioista keskusteltiin, mutta ei tehty suosituspäätöstä.

8.2 Mitä kieltä lautakunnan kuulevat jäsenet käyttävät kokouksissa?

Tällä hetkellä lautakunnan kaikki kuulevat jäsenet ovat viittomakielentaitoisia.
Keskusteltiin siitä, että heistä ne, jotka haluavat, voisivat käyttää kokouksissa
pääasiassa viittomakieltä. Tämä keventää kokouksen kulkua varsinkin silloin,
kun puheenvuorot ovat lyhyitä ja vaihtuvat nopeasti. Osa jäsenistä myös kokee
viittomisen näissä kokouksissa itselleen suomen kielen käyttöä
luonnollisempana.

Edellä mainitun ohella päätettiin kokeilla seuraavassa kokouksessa ensimmäi-
sessä kokouksessa käytetystä poikkeavaa tulkkausjärjestelyä: tulkit istuisivat
lähellä niitä kuulevia jäseniä, jotka haluavat kuulla tulkkausta, (heitä on ainakin
sihteeri, sillä hän tekee osan muistiinpanoista suoraan tulkkauksesta). Tulkit pu-
huvat puoliääneen suomeen päin tulkatessaan, jolloin tulkkaus ei häiritse niitä
kuulevia jäseniä, jotka ovat valinneet kokouskielekseen suomalaisen viittoma-
kielen.

9. Seuraava kokous.
Seuraava kokous päätettiin pitää maanantaina 18.8.97 klo 15.00-17.00.

Ritva Takkinen ehdotti tulevien kokousten viikonpäiväksi perjantaita.

10. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.10.
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Vakuudeksi

Markku Jokinen Leena Savolainen
puheenjohtaja sihteeri


