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PÖYTÄKIRJA

SUOMALAISEN VIITTOMAKIELEN LAUTAKUNNAN TOINEN KOKOUS
18.8.1997

Aika maanantai 18.8.1997 kello 15.00–18.10
Paikka Kuurojen Liiton suuri neuvotteluhuone A3.44

Läsnä
Petri Engman
Markku Jokinen, paikalla klo 15.40 lähtien
Jaana Keski-Levijoki
Harry Malmelin
Päivi Rainò, puheenjohtaja
Leena Savolainen, sihteeri
Ritva Takkinen

Asiantuntijavieras
Kaisa Engman, Kuurojen Liitto ry

Tulkit
Kati Marjanen
Kati Lakner

Poissa
Pia Koivula, Kuurojen Liitto ry, (asiantuntijavieras)

1. §  Kokouksen avaus.

Varapuheenjohtaja Päivi Rainò avasi kokouksen klo 15.15. Lautakunnan varsinai-
nen puheenjohtaja Markku Jokinen oli ilmoittanut saapuvansa hieman myöhässä.

2. §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. §  Kokouksen esityslista.

Kokouksen esityslistan kohta 6. päätettiin käsitellä ennen kohtaa 5. Muilta osin esi-
tyslista hyväksyttiin sellaisenaan.

4. §  Lautakunnan edellisen kokouksen (9.6.1997) pöytäkirja.

Lautakunnan kokouksen 9.6.97 pöytäkirjasta keskusteltiin seuraavasti:
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a) Kohdan 6. kohdassa I Mitä viittomakieltä lautakunnassa huolletaan? sanottiin:

"Lautakunnassa huolletaan lähinnä suomalaisen viittomakielen asiatyylistä muotoa.
Arkipäivän puhekieliset muodot ja erilaisissa taiteen muodoissa kuten runoissa ja näy-
telmissä käytettävä kieli eivät ole lautakunnan kielenhuollon kohteena."

Sanottua haluttiin nyt tarkentaa seuraavasti:
Suomalaisen viittomakielen asiatyylistä muotoa huoltaessaan lautakunta voi ottaa
tarkastelunsa kohteeksi myös arkipäivän puhekieliset ilmaukset. Eli arkipäivän pu-
hekieliset muodot ovat osa asiatyylisen viittomisen huollossa hyödynnettävää mate-
riaalia, mutta lautakunta ei anna suosituksia arkipäivän epämuodollisissa tilanteissa
viittomisesta.

b) Kohdassa 8.1 Viittomien käsittelyä a) käsipuhelin käytettyjä HamNoSys-mer-
kintäjärjestelmän symboleja pidettiin hyvin vaikeina ymmärtää. Leena Savolainen
kertoi, että hänen tarkoituksenaan oli tehdä liite, josta symboleja vastaavat käsimuo-
dot olisivat näkyneet, mutta kun kaikille symboleille ei löytynyt kuvia, liite jäi teke-
mättä. Kokouksessa käytiin läpi pöytäkirjassa käytetyt käsimuotojen symbolit.

Päätös  :
Niille lautakunnan jäsenille, joille HamNoSys-merkintäjärjestelmä on outo, jaetaan
kartta, josta käy ilmi logiikka, jota symbolien rakenteessa käytetään.

5. §  Keskustelutilaisuus Valtakunnallisessa viittomakieliseminaarissa 20.–21.9.1997

Valtakunnallisessa viittomakieliseminaarissa 20.-21.9.1997 järjestettävästä lauta-
kunnan työtä esittelevästä keskustelutilaisuudesta keskusteltiin esityslistan liitteen 1
pohjalta. Seminaarin järjestämisestä päävastuussa oleva, Kuurojen Liiton viittoma-
kielisihteeri Kaisa Engman kertoi, että meidän esiintymisemme on lauantaina 20.9.
noin klo 13.00–14.30.

Päätökset  :
Keskustelutilaisuus aloitetaan alustuksella, johon osallistuvat kaikki lautakunnan jä-
senet. Alustusvuorot ja -aiheet jaettiin seuraavasti:

1. Lautakunnan jäsenten esittely – Markku Jokinen
2. KKTK:n muut kielilautakunnat, tilanne muissa maissa – Leena Savolainen (5
min)
3. Mitä suomalaisen viittomakielen lautakunta tekee – Markku Jokinen (15 min)

- lautakunnan "yleisidea"
- mitä on kielenhuolto?
- suomalaisen viittomakielen yleiskieli / asiatyylinen muoto, mitä se on, kuka
sitä tarvitsee?
- lautakunnan, Kuurojen Liiton ja muiden viittomakielialalla toimivien
tahojen välinen työnjako

4. Koulujen kielenhuollolliset tarpeet – Jaana Keski-Levijoki (10 min)
5. Suomalaisen viittomakielen tutkimuksen merkitys lautakunnan työssä – Ritva
Takkinen (5 min)
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6. Mitä annettavaa kielenhuollolla on suomalaisen viittomakielen opetukselle? –
Päivi Rainò (10 min)
7. Kuurojen Liiton sanakirjatyön suhde lautakunnan toimintaan – Petri Engman (5
min)
8. Mitä lautakunnalla on annettavana perussuomalaiselle viittomakielen käyttäjälle?
– Harry Malmelin (5 min)

Alustusten jälkeen Markku Jokinen tekee vielä lyhyen yhteenvedon ja käynnistää
sitten keskustelun yleisön kanssa. Päivän puheenjohtaja jakaa puheenvuorot ylei-
sölle, ja tarpeen vaatiessa Markku Jokinen jakaa vastausvuoroja lautakunnan jä-
senille.

Lisäksi päätettiin, että lautakunnan jäsenet kokoontuvat tuntia ennen keskusteluti-
laisuuden alkamista viimeistelemään esiintymistä.

Leena Savolainen selvittää vielä saavatko lautakunnan jäsenet keskustelutilaisuuden
ajalta normaalin kokouspalkkion matkustuskuluineen ja päivärahoineen.

Valtakunnallisen viittomakieliseminaarin tiedotuksesta vastaavat henkilöt hoitavat
myös lautakunnan keskustelutilaisuudesta tiedottamisen.

6. §  Selvitykset

6.1 Lautakunnan pöytäkirjojen tekninen toteutus

Harry Malmelin esitteli hänen yhdessä Leena Savolaisen kanssa tekemänsä selvi-
tyksen lautakunnan pöytäkirjojen viitotun version teknisestä toteuttamisesta
(esityslistan liite 2). Aiheesta keskusteltiin vilkkaasti. Esille otettiin seuraavanlaisia
näkökohtia:
- Onko tarkoitus, että sekä suomenkielinen että suomalaisella viittomakielellä
viitottu pöytäkirja ovat tasavertaisia, sisällöltään täsmälleen toisiaan vastaavia,
virallisia asiakirjoja? Jos tämä on tavoitteena, tarkastetaanko molemmat versiot
erikseen?
- Jos suomenkielinen versio tehdään ensin ja viittomakielinen viitotaan tämän poh-
jalta videolle, viittomakielisestä tulee käännös. Entä, jos alkuperäinen pöytäkirja
olisikin suomalaisella viittomakielellä, ja suomenkielinen pöytäkirja kirjoitettaisiin
videolta kääntäen?

Päätökset  :
- Pöytäkirjan viittomakielisyys nähtiin tavoittelemisen arvoiseksi. Joten, vaikka osa
jäsenistä olikin huolissaan siitä, että viitotun pöytäkirjan tuottaminen kokouksen ai-
kana voi viedä paljon aikaa itse asioiden käsittelyltä, päätettiin kokeilla seuraavaa
käytäntöä:

Lautakunnan kokouksessa puheenjohtaja viittoo videolle pöytäkirjan raaka-
version, joka sisältää esityslistan kaikki kohdat tehtyine päätöksineen sekä
tarvittaessa yhteenvedot käydyistä keskusteluista. Kokouksen ulkopuolisella
ajalla puheenjohtaja viittoo lopullisen version, jonka pohjalta sihteeri
kirjoittaa suomenkielisen pöytäkirjan.
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- Päätettiin jatkaa lautakunnan seuraavassa kokouksessa keskustelua siitä, olisivatko
suomenkielinen ja viittomakielinen pöytäkirja tasavertaisia asiakirjoja vai eivät.

6.2 Videolle viitotun pöytäkirjan virallisuus

Leena Savolainen oli tehnyt selvityksen siitä, onko videolle viitottu pöytäkirja
virallinen asiakirja. Maija-Liisa Tuomi Kansallisarkistosta kertoi, että video voi olla
viralli nen asiakirja. Videomuotoisen pöytäkirjan kaltaisen asiakirjan muotoseikoista
ei hän eivätkä muutkaan tahot, joihin Leena Savolainen oli yhteydessä (Suomen
Standardisoimisliitto ry, Opetusministeriö, Edita) osanneet sanoa mitään.

Selvityksen yhteydessä oli puhetta myös videoasiakirjojen säilytykseen mahdollisesti
liittyvistä säännöksistä. Kansallisarkistossa tästä alueesta vastaava henkilö oli vielä
lomalla, joten Leena Savolainen palaa asiaan myöhemmin.

Yhteenveto   :
- Videomuotoinen asiakirja voi olla virallinen asiakirja.
- Selvitettäväksi jäi, liittyykö videoiden säilyttämiseen virallisina asiakirjoina
jotakin erityistä. Leena Savolainen selvittää asiaa edelleen.

6.3 Lautakunnan toiminnan kustannukset

Leena Savolainen oli tehnyt arviolaskelman lautakunnan kokousten kustannuksista.
Laskelman mukaan yksi klo 8.00–17.15  välisenä aikana pidetty kolmen tunnin ko-
kous maksaa noin 3.250 mk ja kokonaan klo 17.15 jälkeisenä aikana pidetty kolmen
tunnin kokous noin 6.000 mk. Laskelma sisältää kokouspalkkiot (jäsenet ja yksi eri-
tyisasiantuntija), kahden jäsenen matkustuskulut ja päivärahat sekä tulkkauskulut.

Tähän kokoukseen mennessä oli tarkoitus selvittää myös lautakunnan toimintaan
liittyvän, KKTK:n ja Kuurojen Liiton välisen yhteistyön määrä ja laatu sekä
mahdollinen kustannusten jakaminen. Selvitys on kesälomien vuoksi kesken.
Neuvottelut käydään syyskuun alkupuolella. Asiaan palataan lautakunnan
seuraavassa kokouksessa.

6.4 Kaisa Engman: kuurojen suorittamat suomalaisen viittomakielen tentit

Kaisa Engman ei ollut työkiireidensä vuoksi ehtinyt tehdä selvitystä kuurojen
suorittamista suomalaisen viittomakielen tenteistä.

Päätös  :
Kaisa Engman kutsutaan esittelemään selvityksensä tulokset lautakunnan seuraavaan
kokoukseen.

6.5 Pia Koivula: suomalaisen viittomakielen uutistyylin kehittyminen Ylen viitto-
makielisten uutisten olemassaoloaikana
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Pia Koivula oli estynyt saapumasta kokoukseen.

Päätös  :
Pia Koivulan tutkittavana olleen aiheen suomalaisen viittomakielen uutistyylin ke-
hittyminen Ylen viittomakielisten uutisten olemassaoloaikana käsittely päätettiin siirtää
myöhemmäksi. Tarkka ajankohta neuvotellaan Pia Koivulan kanssa.

7. §  Ilmoitusasiat.

Leena Savolaisella oli kolme ilmoitusasiaa:
a) KKTK:n muilla kielilautakunnilla on tapana kerätä kokouksissaan pöytäkirjan
kohtaan "ilmoitusasiat" alan bibliografisia tietoja Suomessa ja ulkomailla julkais-
tuista kirjoista, artikkeleista tai muista vastaavista kirjoituksista. Suomalaisen viitto-
makielen lautakunnassa olisi hyvä toimia samalla tavoin.

b) KKTK:n tutkimusosaston johtaja Ritva Liisa Pitkänen on antanut suomalaisen
viittomakielen lautakunnan kokousten koollekutsumisen sihteeri Leena Savolaisen
tehtäväksi.

c) Kauempaa lautakunnan kokouksiin matkustavien toivotaan käyttävän junaa, koska
KKTK:lla on sopimus VR:n kanssa, minkä mukaan heidän työntekijänsä saavat
junalipuista 15% alennuksen.

- Lisäksi tiedoksi annettiin, että Kuurojen Liitto on tilannut Valkeaan taloon viikon
mittaisen HamNoSys-merkintäjärjestelmän (Hamburg Notation System for Sign
Languages) koulutuksen, joka pidetään 29.9.–3.10.1997. Koulutus jakautuu kahteen
osaan. Ensin järjestetään maanantaista torstaihin kestävä workshop noin kymme-
nelle hengelle, minkä jälkeen perjantaina pidetään yksipäiväinen koulutustilaisuus,
johon osallistumiselle ei ole rajoituksia. Koulutus annetaan englanniksi ja tulkataan
suomalaiselle viittomakielelle. Osallistumismaksut, tarkat ajat ja paikat ilmoitetaan
myöhemmin.

8. §  Muut esille tulevat asiat.

- Keskusteltiin lautakunnan kokousten esityslistan tekemisestä.

Päätös  :
Puheenjohtaja ja sihteeri tekevät yhdessä lautakunnan kokousten esityslistat.

- Keskusteltiin viittomakielialan bibliografisten tietojen keräämisestä lautakunnan
kokouspöytäkirjojen kohtaan "ilmoitusasiat".

Päätös  :
Ryhdytään noudattamaan tätä KKTK:n muilla kielilautakunnilla jo käytössä olevaa
tapaa kerätä alan bibliografisia tietoja kohtaan ilmoitusasiat. Tietojen kerääminen
on lautakunnan jäsenten yhteisellä vastuulla.
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9. §  Seuraava kokous.

Seuraava kokous päätettiin pitää perjantaina 31.10.1997 klo 15.00–18.00.

10. § Kokouksen päättäminen.

Varapuheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.10.

Vakuudeksi

Markku Jokinen Leena Savolainen
puheenjohtaja sihteeri


