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PÖYTÄKIRJA Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen
suomalaisen viittomakielen lautakunnan 27. kokouksesta
16.8.2004. Viitottu pöytäkirja on käännetty tästä
suomenkielisestä pöytäkirjasta. Viitotun pöytäkirjan käänsi ja
viittoi Päivi Mäntylä.

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
SUOMALAISEN VIITTOMAKIELEN LAUTAKUNNAN 27. KOKOUS 16.8.2004

Aika maanantai 16.8.2004, kello 10.12–14.55
Paikka Valkea talo, 3 krs. Kuurojen Liiton suuri neuvotteluhuone A3.44

Läsnä:
jäsenet Pirkko Johansson (poistui klo 14.00)

Markku Jokinen puheenjohtaja
Anja Malm
Päivi Rainò sihteeri
Terhi Rissanen
Tomas Uusimäki

vieras Mikaela Tillander Yleisradio (poistui klo 14.00)

poissa Esa Toom

1. §  Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.12.

2. §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätäntävaltaiseksi.

3. §  Kokouksen esityslista.

Kokouksen esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

4. §  Ilmoitusasiat.

a) Merkittiin tiedoksi 1 julkaisu, 2 artikkelia  sekä 5 viittomakieleen ja kielentutkimukseen liittyvää
tapahtumaa (ks. tekstiliite 1).

b) Puheenjohtaja kertoi  IFHOH:n (International Federation of Hard of Hearing People) 7.
maailmankongressista, joka pidettiin Helsingissä  4.-9.7. 2004. Esitelmissä käsiteltiin sekä perinteisiä
näkökulmia kuulon palauttamiseksi (mm. kokleaimplantti aivorunkoon sijoitettuna) että uudempia
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suuntauksia. Muun muassa Michiganin yliopiston professori Josef Miller esitelmöi kuuloa vähitellen
korjaavasta, ihmisen oman kehon toimintaa hyödyntävästä tekniikasta, jossa kasvutekijöitä siirretään
sisäkorvan kudoksiin. Puheenjohtajalle välittyi Millerin esitelmästä vahva näkemys siitä, että
biotieteet pehmeämpine ratkaisuineen näyttävät syrjäyttävän kovaa teknologiaa edustavat,
keinotekoisesti kuuloa palauttavat menetelmät ja kuulolaitteet. Biotieteet eri osa-alueineen (mm.
neurobiologia sekä edelleen neurolingvistiikka) tarjoavat myös sellaisia argumentteja, joita tulisi
entistä enemmän hyödyntää myös viittomakielen tutkimuksessa.

c) Terhi Rissanen välitti tiedon Diakonia-ammattikorkeakoulussa lokakuussa aloitettavasta uudesta
EU-hankkeesta, jonka tarkoituksena on kehittää kuurojen viittomakielenkouluttajien perustaitoja.
Diak on saanut tähän EU:n Grundtvig-ohjelman kautta rahoitusta. Koordinaattorina toimivan
Suomen ohella hankkeeseen osallistuvat Iso-Britannia, Hollanti, Tsekki ja Viro.

5. §  Lautakunnan edellisen kokouksen (17.5.2004) pöytäkirjan tarkistus.

Lautakunnan edellisen kokouksen (17.5.2004) pöytäkirja hyväksyttiin muutoin muutoksitta, sen
jälkeen kun 8. pykälän toisen kappaleen kirjoitusvirheen sisältävä lause “Lautakunta haluaa aatia
vastaisten hankkeiden - -” oli oikaistu muotoon “Lautakunta haluaa laatia vastaisten hankkeiden - - ”.

6. § Viittomavastineet globalisaatiolle ja digitaalisuudelle, virtuaalisuudelle sekä laajakaistalle.

Lautakunta oli ennakolta saanut tutustua sihteerin kokoamaan suomenkieliseen tekstimateriaaliin,
johon oli kerätty termien globaali; digitaalinen, virtuaalinen; laajakaista ja portaali selityksiä ja
esiintymiä eri johdoksineen (tekstiliite 2; saatavissa lautakunnan sihteeriltä). Lisäksi lautakunnalla oli
Valkeassa talossa tehtyjä viittomakielisiä keruuhaastatteluja, joista poimittuja viittomia käytettiin
keskustelun pohjana.

Suomenkielisen materiaalin pohjalta oli havaittavissa, että uudissanojen merkitys ei ole teksteissä
yksiselitteinen, ja esimerkiksi digitaalinen ja virtuaalinen ovat käyttöalaltaan osittain päällekkäisiä.
Termit hahmottuvat vaivoin myös siksi, että arkisessa viittomakielessä ne esiintyvät melko harvoin.
Toisaalta keskustelu uutiskielessä tätä nykyä taajaan toistuvan globaali-termin viittomakielisistä
vastineista päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen, jotta viittomaesimerkkejä voitaisiin kerätä lisää
esim. Turun alueelta.

Edellisessä  kokouksessa esitetyn toiveen mukaisesti (17.5.04, 7. §) Liisa Kauppinen oli muotoillut
lautakunnalle kirjoittamansa kysymyksen uudestaan, nyt viittomakielisenä (liite 3; tämä CD-ROM
-liite on saatavilla lautakunnan sihteeriltä). Vastineitten keruussa avustaneet Kuurojen Liiton
tutkimusapulaiset Ville Virtanen ja Aino Hanhikoski olivat tallentaneet 12:n Valkeassa talossa
työskentelevän viittomakielisen henkilön tuottamat viittomat edellä mainituille termeille sen jälkeen,
kun heille oli esitetty Kauppisen viittoma kysymys. Yksittäin ja parihaastatteluissa viitottua
raakamateriaalia kertyi yhteensä 21 minuuttia. Haastatteluista editoidut videoleikkeet ovat liitteessä 4
(CD-ROM; saatavilla lautakunnan sihteeriltä).
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6.1 Portaali

Lautakunnan mielestä polysynteettinen viittoma, joka merkitsee ‘sivua, jonka kautta on pääsy muille
sivuille’, on periaatteessa hyvämuodosteinen (joko kämmen viittojaan päin tai viittojasta poispäin).
Lautakunta haluaa kuitenkin jatkaa keskustelua seuraavassa kokouksessa ja pidättäytyy tässä
vaiheessa antamasta varsinaista suositusta portaalin vastineeksi. Lautakunta jatkaa tuolloin
keskustelua myös laajakaistan vastineista.

6.2 Digitaalinen

Lautakunta havaitsi digitaalinen-käsitteestä käytettävän kahta viittomaa:
a) ‘1/0-muodossa oleva; bittimuotoinen [signaali]’ (kuvassa 1)
b) ‘numeroina [tallennettu tieto]’ (kuvassa 3).

Edellisen, a-vaihtoehdon käyttöala on kapea. Se on tekninen ammattitermi, jolla tarkennetaan
signaalin laatua vastakohtana analogisessa muodossa tallennetulle signaalille. Jälkimmäistä, kuvassa 3
näkyvää viittomaa käytetään jo laajalti niin tallennusmuotoon kuin välineistöön liittyvissä
arkikielisissä ja ammattiterminologiaa viljelevissä yhteyksissä sekä esim. digi-tv:tä; digisovitinta,
digikameraa ja digitaalista kelloa tarkoittavissa yhdysviittomissa. (Viittomasta on harvinaisempana
käytössä myös muoto, missä kämmen suuntautuu ulospäin viittojasta.) Digitaalinen-käsitteen
moniulotteista, visuaalisuuteen pohjautuvaa kielentymistä heijastaa se, että esimerkiksi digitaalisen
kuvan neliömäisistä palasista koostuvaa rakennetta kuvattaessa termin vastine olisi puolestaan kuvassa
2 näkyvän viittoman kaltainen.

Kuva 1. 'Digitaalinen, bittimuodossa oleva'(ammattiterminä).
Liikesarjaa, johon sisältyy kääntöliike ulospäin, toistetaan 2–3 kertaa käden liikkuessa sivulle.

Kuva 2. 'Digitaalinen [neliömäisistä palasista muodostuva]', esim. valokuva.
Käsi siirtyy kaartuvasti alas tehden ulospäin suuntautuvaa kääntöliikettä.
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Päätös 1:

Lautakunta suosittaa kuvan 3 mukaista viittomaa digitaalisen vastineeksi yleiskielisissä yhteyksissä ja
yhdysviittomissa.

Kuva 3. 'Digitaalinen' (yleisviittoma). Käsi liikkuu edestakaisin sormien tehdessä väristelyliikettä.

6.3 Virtuaalinen

Virtuaalinen-termiä käytetään nykyisin mitä monitahoisimmissa yhteyksissä. Vanhastaan se liittyy
‘ei-konkreettiseen ja ei-fyysiseen keinotodellisuuteen’, jonka kautta voidaan hankkia todellisuutta
vastaavia aistimuksia. Nykyisin virtuaalisella viitataan myös tietotekniikan ja tietoverkkojen avulla
rakennettuun tilaan, esim. oppimis- ja julkaisuympäristöihin. Suomenkielisen virtuaalinen-sanan
tarkoitetta ilmennetään viittomakielisessä kolmiulotteisuudessa lukemattomin eri tavoin riippuen siitä,
onko kyseessä ‘huoneenomainen’, ‘kirjamainen’, ‘sanomalehtimäinen’ tai ‘ihmisenoloinen’ olio.
Tällaisissa tapauksissa olion kuvitellut ulottuvuudet tilassa määräävät sen, miten viittomavastine
polysynteettisesti muodostetaan; yhtä ainoaa viittomavastinetta ei näin ollen ole löydettävissä tai
suositeltavissa.

Jos virtuaalisuus liittyy keinotekoiseen ja näennäiseen toimintaympäristöön, käyvät esim. virtuaalinen
tila -sanaparin vastineiksi viittomat KEINOTEKOINEN, TEENNÄINEN + TILA; vrt. kuvaa 4). Lautakunta
huomauttaa kuitenkin, että KEINOTEKOINEN-viittoman käyttöala on virtuaalisuuden merkityksessä
hyvin suppea. Mutta kun virtuaalisuudella tarkoitetaan ‘verkkopohjaisuuteen perustuvaa, verkossa
olevaa,’ esim. verkossa olevasta virtuaalisesta oppimisympäristöstä tai kirjastosta viitottaessa,
käytetään kuvassa 5 olevaa viittomaa.

Kuva 4. 'Virtuaalinen, keinotekoinen tila'. Jälkiosassa hidastettu, laajahko liike, samalla kun vartalo ja
pää liikkuvat taakse.
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Kuva 5. 'Virtuaalinen, verkossa oleva'.

– Huomattakoon, että viittoma (TIETO)VERKKO kattaa suomen virtuaalinen ja verkko-sanat.
Tällöin verkko-sanan vastine jää luonnollisesti pois esim. käännettäessä lausekkeita virtuaalinen
verkkosanakirja tai virtuaalinen verkkoympäristö. Joskus taas DIGITAALINEN-viittoma (kuva 3) voi
olla käypä vastine viitattaessa ‘verkossa olevaan, virtuaaliseen kirja- tai sanomalehtimateriaaliin tai
‘virtuaalimuistiin, joka on digitaalisessa muodossa’.

Virtuaalinen-käsite elää nopeasti muuttuvan teknologisen kehityksen myötä. Siksi lautakunta ei tässä
vaiheessa anna sen viittomavastineitten käytöstä yksittäisiä suosituksia mutta jatkaa tarvittaessa
keskustelua. Virtuaalisuuden käyttöala on suomessakin hyvin laaja, viittomakielessä se kielentyy
hyvin monimuotoisesti eri tekstiyhteyksissä. On esimerkiksi sula mahdottomuus viittoa futuristiselta
mielikuvalta vaikuttava ‘hologrammina tilaajansa eteen ilmestyvä virtuaalinen (viittomakielen) tulkki’
käyttämällä viittomaa VIRTUAALINEN, VERKOSSA OLEVA (vrt. kuva 5), koska viittomalla on jo
nykytekniikan mahdollistama, vakiintunut merkityksensä ‘verkkoyhteyden kautta saatu etätulkki,
-tulkkaus’.

7. §  Muut esille tulevat asiat.

Muita esille tulevia asioita ei ollut.

8.§  Seuraava kokous.

Seuraava kokous päätettiin pitää maanantaina 15.11.2004 klo 10–17.

9. § Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.55.

Vakuudeksi

Markku Jokinen Päivi Rainò
puheenjohtaja sihteeri
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Tekstiliite 1. Suomalaisen viittomakielen lautakunnan 27. kokous 16.8.2004 / 4. §  Ilmoitusasiat,
kohta a.

Julkaisut:
Lucas, Ceil -  Bayley, Robert - Valli, Clayton 2003: What's Your Sign for Pizza? An Introduction to
Variation in American Sign Language. Gallaudet Univ Press.

Mäkelä, Sanna 2004: Kohtaaminen viittomakieltä käyttävien ihmisten kanssa [Elektroninen
aineisto] : stereotypioita, uskomuksia ja myyttejä kuuroudesta ja viittomakielestä. Pro gradu -työ.
92 s. Jyväskylän yliopisto. opettajankoulutuslaitos. URL:
http://selene.lib.jyu.fi:8080/gradu/v04/G0000504.pdf

Artikkeleita:
Johnston, Trevor 2004: Wh(i)ther the Deaf Community? Population, Genetics, and the Future of
Australian Sign Language. - American Annals of the Deaf, 5: 2004, s. 358 - 375.

Meronen, Auli 2004: Viittomakielen omaksumisen yksilöllisyydestä. Nappi 3: 2004 (s. 34 - 35,
lehdessä tällä kohdin ei varsinaisia sivunumeroita),

Tulevia tapahtumia:

- Kalevalan käännös viittomakielelle - julkistamistilaisuus. 25.8.2004 klo 16, Valkea talo.

- Jyväskylän yliopisto, 11.9.2004 väitös: Maisteri Bertold Fuchsin soveltavan kielitieteen
väitöskirjan ”Phonetische Aspekte einer Didaktik der Finnischen Gebärdensprache als
Fremdsprache.” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Franz Dotter (Universität Klagenfurt,
Itävalta) ja kustoksena emeritusprofessori Kari Sajavaara.

- Efsli AGM & Seminar (24. 9.+)25.-26.9.2004: Euroopan Viittomakielen tulkkien Foorumin
seminaari 1. kertaa Suomessa. Lisätietoja mm. Suomen Viittomakielen tulkit ry:n kotisivuilla
www.tulkit.net.

TSK:n eli Tekniikan Sanastokeskusksen 30-vuotisjuhlaseminaari keskiviikkona 6.10.2004 klo
14.00—18.00. Hotelli Arthur (Vuorikatu 19, 00100 Helsinki).

- Maria Magdalena, Luukas ja Getsemane - kirkollisten tekstien kääntäminen ja puheelle tulkkaus
Seminaari 18.-20.11.2004 Valkea talo (Kirkkohallitus, Humanistinen aammttikorkeakoulu)


