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1. §  Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.15.

2. §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. §  Kokouksen esityslista.

Kokouksen esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

4. §  Ilmoitusasiat.

Kirjattiin muistiin kuusi ilmoitusasiaa.

a) Leena Savolainen oli selvittänyt edelleen lautakunnan tuottaman videomateri-
aalin säilyttämiseen ja säilymiseen liittyviä asioita (  liite1   ).

b) Leena Savolainen on lähettänyt tutkimuskeskuksen WWW-sivuille laitettaviksi
perustiedot suomalaisen viittomakielen lautakunnasta. Hän oli samalla tie-
dustellut, voitaisiinko viittomakielen lautakunnan pöytäkirjat laittaa WWW-si-
vuille julkisesti saataville. Tutkimuskeskus haluaa noudattaa tässä asiassa yhte-
neväistä linjaa, joten sivuille tulisi laittaa kaikkien kielilautakuntien pöytäkirjat.



Tutkimuskeskuksessa ryhdyttiin selvittämään, ovatko kaikki lautakunnat haluk-
kaita saamaan pöytäkirjansa WWW-sivuille. Asiaan palataan myöhemmin.

c) Leena Savolainen kertoi löytäneensä neljä lautakunnan työhön liittyvää artik-
kelia. Niiden aihepiirit ovat: amerikkalaisen viittomakielen standardisointi,
ruotsalaisen viittomakielen vanhojen ja alueellisten viittomien keruu sekä
uudisviittomien luonti japanilaiseen viittomakieleen (kaksi artikkelia). Tarkat
kirjallisuusviitteet löytyvät   liittestä 2   .

d) Harry Malmelin kertoi nähneensä Hiljainen seurakunta -lehdessä ilmoituksen
Raamatun kieleen liittyvien viittomien keruusta. Yhteyshenkilönä keruussa
toimii kuurojenpappi Hannu Honkkila.

e) Kaisa Engman kertoi Ahvenanmaalla 25.-26.10.97 järjestetystä suomenruot-
salaisten kuurojen asemaa käsittelevästä seminaarista. Raportti löytyy kokonai-
suudessaan    videoliitteestä 1   .

f) Markku Jokinen kertoi, että Turun kristillisellä opistolla järjestetään 16.-
17.12.97 kansallinen viittomakielialan koulutuksen yhteysseminaari. Seminaa-
rissa neuvotellaan ja sovitaan yhteistyöstä ja tulevaisuuden suuntaviivoista.

5. §  Lautakunnan edellisen kokouksen (18.8.1997) pöytäkirja.

Lautakunnan 18.8.1997 pidetyn kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.

6. §  Keskustelutilaisuus Valtakunnallisessa viittomakieliseminaarissa 20.-21.9.1997

Keskusteltiin lautakunnan esiintymisestä Valtakunnallisessa viittomakielisemi-
naarissa. Todettiin, että esiintyminen oli kokonaisuudessaan onnistunut, ja siinä
saatiin hyvä ensikontakti viitomakielen käyttäjien yhteisöön. Tilaisuuden jälkeen
on saatu paljon positiivista palautetta ja jonkin verran yhteydenottoja.

Lisäksi keskusteltiin siitä, kuinka suomalaisen viittomakielen normittamista vai-
keuttaa kielessä ilmenevä valtava variaatio. Variaatio johtuu muun muassa kielen
käyttäjien erilaisista kielenomaksumistaustoista, joissa yhtenä suurena vai-
kuttajana on se, minkä ikäisenä viittomakieltä on alkanut omaksua. Suuren vari-
aation vuoksi lautakunnan on erityisesti näin työskentelynsä alkutaipaleella mah-
dotonta antaa kovin tarkkoja normeja.

7. §  Kaisa Engman: kuurojen suorittamat suomalaisen viittomakielen tentit.

Kaisa ja Petri Engman kertoivat tuloksia pienimuotoisesta tutkimuksestaan,
jossa he analysoivat videolta kuurojen suorittamia viittomakielen tenttejä. Ar-
vio kohdistui vain käytetyn kielen (suomalaisen viittomakielen) rakenteeseen.
He tekevät tutkimuksen tuloksista kirjallisen tai videolle viitotun lyhyen rapor-
tin, jonka lautakunta saa käyttöönsä.



8. §  Viittomakielisen pöytäkirjan toteutus ja suhde suomenkieliseen pöytäkirjaan.

Perusperiaatetta "pöytäkirja tehdään ensin suomalaiselle viittomakielelle ja
käännetään sitten suomeksi" pidettiin kannattettavana. Leena Savolainen
selvittää vielä, onko tutkimuskeskuksen taholta mitään esteitä sille, että mo-
lemmat pöytäkirjan versiot olisivat virallisia asiakirjoja.

Viittomakielisen pöytäkirjan muotoseikoista keskusteltiin seuraavasti. Pöytä-
kirjaan viitotaan kaikki päätökset ja tarvittaessa myös laajempi selvitys asiasta.
Jos selvitys on pitkähkö tai esimerkiksi kokouksessa vierailevan asiantuntijan
antama, kokouksessa viitottu yhteenveto voidaan liittää sellaisenaan
pöytäkirjaan. Muussa tapauksessa puheenjohtaja viittoo yhteenvedon lopulli-
seen pöytäkirjaan.

Jos kokouksen aikana videolle taltioidaan tutkimuksellisesti arvokasta, mutta
syystä tai toisesta arkaluontoista materiaalia, tällainen materiaali säilytetään
erikseen, ja se on ainoastaan lautakunnan käytettävissä.

Pöytäkirjojen liitteet voivat olla joko suomalaisella viittomakielellä videolle
viitottuja tai suomeksi paperille kirjoitettuja.

9. §  Muut esille tulevat asiat.

Edellisessä kokouksessa esiteltiin virheellinen talousarvio lautakunnan toimikau-
delle 1998. Leena Savolainen esitteli korjatun talousarvion, jonka loppusumma
on 22.956 markkaa (  liite 3   ).

10. §  Seuraava kokous.

Lautakunnan seuraava kokous pidetään 23.1.1998 klo 15.00 - 18.00.

Kokoukseen kutsutaan Pia Koivula kertomaan Yleisradion viittomakielisissä uu-
tisissa käytetyn kielen muuttumisesta uutisten olemassaoloaikana. Lisäksi pyy-
detään Kuurojen Liiton sanakirjahankkeelta joitakin valmisteilla olevaan
sanakirjaan liittyviä ajankohtaisia kieliongelmia lautakunnan käsiteltäviksi.

11. §  Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.10.

Vakuudeksi

Markku Jokinen Leena Savolainen
puheenjohtaja sihteeri



Liite 1     / Suomalaisen viittomakielen lautakunnan kokouspöytäkirja 31.10.1997, 4. §  Ilmoitusasiat,
kohta a)

Leena Savolainen / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

Videomateriaalin säilytys / jatkoselvitykset

Soitin Kansallisarkistoon Markku Mäenpäälle, mutta hän ei tiennyt videomateriaalista, hän vastaa
tietotekniikasta. Hän ohjasi eteenpäin Elokuva-arkistoon ja VTT:lle.

VTT:ltä Kaj Södergårdilta (vastaa erilaisista digitaalisista tallennusmuodoista, erityisesti CD,
kuvalevyt, dvd-levyt jne.) sain tietää, että VTT:llä ei ole lainkaan tutkittu videomateriaalin säilymistä.

Elokuva-arkiston arkistonhoitaja Mari Kiiski (puh. *615 400) kertoi, ettei hänen tietääkseen
videomateriaalin säilytyksen suhteen ole olemassa mitään virallisia sääntöjä.
Videomateriaalin säilymistä voidaan kuitenkin tarkastella kahdesta eri näkökulmasta:

a) tekninen säilyminen eli materiaalin pitää olla sellaisessa muodossa, että sitä voidaan
käyttää markkinoilla olevilla laitteilla ja
b) fyysinen säilyminen eli videokasetin ja -nauhan kunnossa pysyminen.

Jotta nauha säilyisi fyysisesti hyvässä kunnossa kannattaa noudattaa seuraavia yleisohjeita:
Säilytystilan tulee olla kuiva, mieluummin viileä kuin lämmin, tasalämpöinen ja pölytön.
Videokasetit laitetaan muovikoteloihin (pölyltä suojaus). Lisäksi materiaalin säilymistä
tulee tarkkailla. Jos laatu alkaa heiketä, pitää viimeistään silloin ottaa uusi kopio.

Tulevaisuudessa voisi alkaa käyttää digitaalista tallennusta. Tosin senkään fyysisestä säilymisestä ei
ole mitään kokemuksia ja ainakin tekninen säilyminen on suuri kysymysmerkki. Lisäksi digitaalinen
tallennus on ainakin vielä huomattavasti analogista kalliimpaa.



Liite 2     / Suomalaisen viittomakielen lautakunnan kokouspöytäkirja 31.10.1997, 4. §  Ilmoitusasiat,
kohta c)
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 Liite 3     / Suomalaisen viittomakielen lautakunnan kokouspöytäkirja 31.10.1997, 9. §  Muut esille
tulevat asiat

Leena Savolainen / Kotimaisten kielten tutkimuskeskus / 6.10.97

SUOMALAISEN VIITTOMAKIELEN LAUTAKUNNAN KOKOUSTEN KUSTAN-
NUSARVIO VUODELLE 1998

* Kokouspalkkiot

- Kokouspalkkiot maksetaan kuudelle lautakunnan jäsenelle (KKTK:n työntekijä ei saa palkkiota).
- Kokoontumisaika, joka sopii kaikille jäsenille, näyttää sijoittuneen kellonaikaan 15.00–18.00.
Kokouksesta, josta yli tunti on pidetty virastotyöajan ulkopuolella (klo 16.15 jälkeen), maksetaan
seuraavanlaiset kokouspalkkiot:

- puheenjohtaja 300 mk
- muut jäsenet     900 mk     (5 x 180 mk)
yht. 1.200 mk

- Lisäksi budjettiin voisi varata yhden asiantuntijajäsenen kokouspalkkion kolmeen kokoukseen
à 180 mk

* Kauempaa matkustaville maksetaan päivärahat ja matkakulut  halvinta matkustustapaa käyttäen.
Tällä tietoa kauempaa matkustavia jäseniä on kolme:

Jaana Keski-Levijoki:
linja-auto (Turku–Helsinki–Turku) 200 mk
linja-auto (linja-autoasema – Valkea talo – linja-autoasema) 18 mk
päivärahat     66 mk    
yht. 284 mk

Ritva Takkinen ja Markku Jokinen
juna (Jyväskylä–Helsinki–Jyväskylä) 2 x 250 mk
päivärahat 2 x 148 mk
linja-auto (rautatieasema – Valkea talo – rautatieasema)     2 x 18 mk    
yht. 832 mk

yhteensä 1.116 mk

* Suomi – suomalainen viittomakieli – suomi -tulkkaus

- tulkin palkka 200 mk / tunti

- yksi kolmen tunnin kokous, jossa kaksi tulkkia 2 x (3 x 200 mk) = 1.200 mk

* Pöytäkirjojen viittominen videolle

- Videokasetit
vuonna 1997 on ostettu:
- 10 VHS-kasettia à 180 min (kopiot jäsenille) 260 mk
- 6 SuperVHS-kasettia à 180 min (alkuperäinen videointi ja varmuuskopiointi)

    580 mk    
yht. 840 mk



- Yhdelle kolmen tunnin kasetille mahtuu noin viisi kokouspöytäkirjaa. Alkuperäisestä ko-
kouspöytäkirjasta pitää tehdä lisäksi varmuuskopio toiselle kasetille. Vuonna 1997 ostettujen kasettien
pitäisi riittää myös vuoden 1998 tarpeisiin.

- puheenjohtajan palkkio pöytäkirjan viittomisesta kokousajan ulkopuolella
- työajaksi arvioidaan keskimäärin kaksi tuntia yhtä kokouspöytäkirjaa kohden

2 x 110 mk = 220 mk
- kuuden kokouksen pöytäkirjojen viittominen videolle

yht. 1.320 mk (6 x 220 mk )

Vuonna 1998 pidettävien kuuden kokouksen kokonaiskustannuksiksi arvioidaan:
- kokouspalkkiot 7.200 mk
- tulkkauskulut 7.200 mk
- matkustuskulut ja päivärahat 6.696 mk
- kolmen kokouksen kokouspalkkiot asiantuntijavieraalle 540 mk
- videokasetit 0 mk
- pöytäkirjojen viittomispalkkiot     1.320 mk    

yht.     22.956 mk    


