
PÖYTÄKIRJA Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen
suomalaisen viittomakielen lautakunnan 13. kokouksesta
27.5.2000. Viitottu pöytäkirja on käännetty tästä suo-
menkielisestä pöytäkirjasta. Viitotun pöytäkirjan viittoi
Päivi Johansson.

SUOMALAISEN VIITTOMAKIELEN LAUTAKUNNAN 13. KOKOUS 27.5.2000

Aika lauantai 27.5.2000 kello 10.25–15.40 (ruokatauko klo 12.00–12.40)
Paikka Kuurojen Liiton iso neuvotteluhuone A3.44

Läsnä
jäsenet Jaana Keski-Levijoki

Päivi Rainò puheenjohtaja
Leena Savolainen sihteeri
Ritva Takkinen

vieraat Katja Pirttinen Käpylän iltaoppikoulu
Mikaela Tillander Yleisradio Oy

Poissa Petri Engman
Markku Jokinen
Harry Malmelin

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.

Merkittiin tiedoksi 10 artikkelia, yksi luentosarja ja yksi muu asia
(ks. tekstiliite 1).

5. § Lautakunnan edellisen kokouksen (19.2.2000) pöytäkirjan tarkistus.

Lautakunnan edellisen kokouksen (19.2.2000) pöytäkirja hyväksyttiin muutoin
muutoksitta, mutta kohtaan 7. § vaihdetaan sanan muistio tilalle sana raportti.
Korjaus tehdään suoraan suomenkielisen pöytäkirjan tekstiin. Viitottuun pöytäkir-
jaan korjaus viitotaan huomautuksena pöytäkirjan loppuun.



Lautakunnassa huomioitiin viitotun pöytäkirjan kieliasun selkeys. Päivi
Johansson oli onnistunut käyttämään ns. yleisluentatyyliä, erästä neutraalin
asiatyylin muotoa, jota käytetään mm. radio- ja tv-uutisissa.

6. § Mikkelin "Matemaattisia viittomia" -cd-rom.

Mikkelin kuulovammaisten koulu oli toivonut lautakunnalta kommentteja vuo-
den 1999 alussa koulussa valmistuneeseen "Matemaattisia viittomia" -cd-
romiin. Cd-rom sisältää viittomavastineet yli 190:lle matematiikan alan käsit-
teelle. Kustakin käsitteestä annetaan lisäksi suomenkielinen määritelmä ja usein
myös havaintoesimerkki. Termeistä, niiden selityksistä ja viittomavastineista on
vastannut opettaja Pentti Laaksonen, ja viittojana toimii viittomakielentulkki
Juha Hyyppä. Ohjelmiston ulkoasusta, teknisestä toteutuksesta ja videosta on
vastannut Olli Varonen.

Päivi Johansson Kuurojen Liiton tutkimus- ja sanakirjatyöstä oli ennen kokous-
tamme käynyt cd-romin koko aineiston läpi ja antanut kommenttejaan. Hän oli
myös tavannut Käpylän iltaoppikoulun viittomakielentulkit (ks. tekstiliite 2) ja
yhden koulun kuuroista oppilaista ja käynyt osan aineistosta läpi heidän kans-
saan.

Lautakunta käsitteli asiaa Päivi Johanssonin tekemän selvityksen pohjalta.
Selvitykseen oli poimittu 47 käsitettä. Käsitteistä Mikkelissä ja Käpylässä käy-
tetyt viittomavastineet oli kuvattu sekä videolle viittoen (videoliite 1) että suo-
meksi selittäen. Lautakunta ehti käydä läpi 25 käsitteen viittomavastineet.
Niihin liittyvät kommentit löytyvät tekstiliitteestä 3.

7. § Muut esille tulevat asiat.

a) Viittomakielisen kirkkokäsikirjan käännöstyöryhmä on valmistanut Herran
siunauksen ja kastekäskyn käännösehdotukset.

Päätös 1:
Lautakunta kommentoi käännösehdotuksia seuraavassa kokouksessaan ja pyrkii
saamaan käännöstyöryhmän edustajan kokoukseen vieraaksi.

b) Lautakunta oli saanut videopostia viittomakieliseltä kuurolta henkilöltä
(henkilö ei halua nimeään pöytäkirjaan). Hän oli havainnut, että Kuurojen
Liitossa tutkimus- ja sanakirjatyön yksikössä tekeillä olevaan numeraaliviitto-
majulkaisuun ei olla ottamassa mukaan sellaisia markkojen määriä ilmaisevia
numeraalijohdoksia, joita hän ja hänen monessa polvessa kuuro sukunsa on
käyttänyt. Hän kokee tämän loukkaavana. Lisäksi hän kysyy lautakunnalta, ke-
nellä lautakunnan mielestä on oikeus arvioida ja kritisoida jonkun yksittäisen
suomalaisen viittomakielen käyttäjän kieltä.

Lautakunnassa oltiin ilahtuneita aktiivisesta osallistumisesta suomalaisesta
viittomakielestä ja sen huollosta käytävään keskusteluun. Lautakunta välittää
tiedon markkojen määriä ilmaisevien viittomien erilaisesta muodostustavasta
Kuurojen Liiton tutkimus- ja sanakirjatyön työntekijöille.



Lautakunnassa numeraalijulkaisuun tulevia viittomia käsiteltiin 19.2.00 Silloin
kellekään ei muistunut mieleen nyt esille tulleita muotoja, ja lautakunnassa ol-
tiinkin tyytyväisiä, että ne tulivat nyt ilmi.

Yleisluontoiseen kysymykseen "kenellä on oikeus arvioida ja kritisoida jonkun
yksittäisen suomalaisen viittomakielen käyttäjän kieltä?" lautakunta vastaa, että
viittomakielen lautakunnan kaltaisen instituution tehtävänä on arvioida ja ottaa
kantaa siihen, millaista kieltä julkisissa yhteyksissä olisi hyvä käyttää ja mil-
laista suomalaisen viittomakielen asiatyylinen muoto voisi olla. Lautakunta on
työssään kuitenkin vasta alkutaipaleella, ja siksi se tarkkaileekin avoimin mielin
suomalaisessa viittomakielessä esiintyvää vaihtelua ja käy hyvin mielellään
keskustelua kielen käyttäjien kanssa. Lautakunnan ulkopuolisten ihmisten oi-
keudesta arvioida ja kritisoida lautakunta vastaa, että yksityishenkilöiden ol-
lessa kyseessä asia on aina yksityisasia, mutta jos on kyseessä instituutio (esim.
yliopisto tai muu oppilaitos), kyseinen instituutio päättää itse omasta tavastaan
suhtautua kieliasioihin.

8. § Seuraava kokous.

Sihteeri selvittää lautakunnan seuraavan kokouksen ajankohdan kesälomien
jälkeen.

9. § Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.40.

Vakuudeksi

Päivi Rainò Leena Savolainen
varapuheenjohtaja sihteeri



Tekstiliite 1 / Suomalaisen viittomakielen lautakunnan 13. kokous 27.5.00 / 4. §
Ilmoitusasiat.

Artikkeleita:

Kielilautakunta vaalii romanikieltä. Romano Boodos 1/99:6.

Romanikielen lautakunnan suosituksia. Romano Boodos 1/2000:9.

BDA Sign Language Policy. Summary of feedback from consultants. British Deaf News,
April 2000:14–15.

Nya tecken i Göteborg. Tolktrycket, mars 2000:6.

Kuurojen stipendi vie uusille urille. Fulbright Center News Vol. 10 Nro 1 (28), helmikuu
2000.

Argillander, Abraham (Saltpetter-Sjuderi Directeur i Österbotn) 1771. Försökt Sätt at Lärä
Dumbar Läsa och Tala. Päivi Rainòn nykykirjaimille muuntama versio (ei painettu tuote).

Suni, Soini. Terveiset saksalaiselta kuurojen seurakunnalta!. Hiljainen seurakunta
1/2000:12–13.

Engman, Kaisa. Viittomakielisen Kirkkokäsikirjan käännöstyöryhmän jäsenen mietteitä.
Hiljainen seurakunta 1/2000:10–11.

Kirkbakk, Oddvar. Informasjon fra NRK. Dövetolking av NRK1. Doves tidsskrift
4/2000:15.

Skutnabb-Kangas, Tove. Linguistic genocide or Linguistic Human Rights in the Education
of Sign Language Users and Other Linguistic Minorities. Plenary paper at to Theme
Seminar "Sign Language Users in Europe", Citizens' Agenda, NGO-Forum 2000, Tampere,
Finland, 3–5 December 1999.

Luentoja:

Charles Fillmore ja Lily Wong Fillmore pitävät Helsingin yliopiston Yleisen kielitieteen
laitoksen vieraina yhdeksän luentoa kielitieteestä ja kielenopetuksesta ja -oppimisesta
12.–15.6.2000.

Muuta:

Sign Language Linguistics -List:illä (SLLing-L) käytyä ASL:n kielenhuoltokeskustelua
(marraskuussa 1999); aiheena erikoisalojen termien viittomavastineet.



Tekstiliite 2 / Suomalaisen viittomakielen lautakunnan 13. kokous 27.5.00 / 6. § Mikkelin
"Matemaattisia viittomia" -cd-rom.

TULKKAUS KÄPYLÄN ILTAOPPIKOULUSSA
Kati Lakner ja Outi Huusko, 14.8.00

Koulussa toimii nyt kuudetta vuotta tulkkaus viittomakielisille opiskelijoille. Etukäteisuunnittelulla
sekä ennakkoluulottomalla asenteella on luotu ainutlaatuinen järjestelmä Suomessa: kolme
tulkkiparia toimii koulun työyhteisössä, eli tulkkaus on osa talon ympäri vuoden tarjoamaa
palvelua. Nykyiset järjestelyt mahdollistavat itse tulkkaamiseen sekä tulkkauksen laatuun
keskittymisen.

TULKKAUS JA VALMISTAUTUMINEN

KIOK:ssa lukuvuoden työ jakaantuu viiteen (5) jaksoon, kukin pituudeltaan kuusi (6) viikkoa.
Opetusta on n. viisi viikkoa, jonka jälkeen on kaikkien jakson aineiden koeviikko. Oppiaineet on
jaettu kursseihin, joista tietty määrä on pakollisia (koko lukion oppimäärä on yht. 44 kurssia).
Oppitunnit ovat 85 minuutin pituisia kaksoistunteja. Työviikko on nelipäiväinen (ma-to), jolloin
lukujärjestys on kaksijakoinen: ma+ke on yksi ja ti+to toinen.

Tulkkien työaika sisältää enintään kuusi (6) kurssia / jakso aktiivista tulkkausta oppitunneilla.
Tämä tarkoittaa sitä, että viikon aikana kukin tulkkaa 4 x 3 = 12 kaksoistuntia (ma+ke kolme
kaksoistuntia kumpanakin ja ti+to kolme kaksoistuntia). Tämän maksimitulkkausajan lisäksi on
sovittu, että koko lukuvuoden aikana tämä voidaan ylittää yhdellä kurssilla korkeitaan kahdessa
jaksossa.

Tulkkien työhön kuuluvat myös koulun juhlien ym. tapahtumien tulkkaaminen sekä opettajien
kokouksiin osallistuminen. Näiden lisäksi oleellinen osa työtä on tulkkaukseen valmistautuminen.
Tätä työtä tehdään paljon niin jaksojen aikana (erityisesti koeviikolla, jolloin ei ole tulkattavia
oppitunteja) kuin koulun loma-aikoinakin.

Valmistautumisessa tärkeä osa on oppiaineksen sisällön omaksuminen ja viittomakielisten
ilmaisujen etsiminen yhdessä. Opiskelijoiden panos valmistautumiseen on aika vähäinen, johtuen jo
koulun tiukasta aikataulusta. Yksittäisiä ratkaisuja tai viittomia kysellään opiskelijoilta silloin
tällöin. Tuntien aikana viittomaratkaisut ”testataan”. Opiskelijat voivat halutessaan antaa palautetta
ja esittää muita ratkaisuja. Kyseessä on prosessi, jossa tulkkitiimin valitsemaa ilmaisua kokeillaan
tuntitilanteessa ja muutetaan tarvittaessa. Jos viittomaratkaisu on toimiva, se jää käyttöön. Jos
opiskelijat / tulkit eivät koe ratkaisua hyväksi, se hylätään ja palataan esim. sormitukseen tai
suomen kielestä lainattuun ilmaisuun,

Oppiaineiden kirjo on todella laaja ja vaatii siksi paljon valmistautumista. Tulkkausjärjestelyjen
toimivuuden edellytys on tasalaatuisuus. Tämä edellyttää kuudelta tulkilta niin itsenäistä kuin
yhteistäkin valmistautumista ja palautteenantoa: tulkkauksen tulee olla yhtenäistä. Vieraiden kielten
oppitunneilla esimerkiksi on kokemuksen myötä muotoutunut erilaisia tulkkaustekniikoita, jotka
mukailevat vaativan ja ammattitaitoisen kieltenopetuksen strategioita ja tavoitteita.

Parityö nostaa tulkkauksen laatua. Kaksi tulkkia samassa tilanteessa vähentää tulkkausvirheitä
(tulkkauksen oikeellisuus). Tulkit voivat myös jossain määrin erikoistua työssään tiettyihin osa-
alueisiin ja jakaa työtä sen mukaan. Parityöskentely edellyttää tietysti harjoittelua ja totuttelua sekä
työtapojen sopimista energiaa säästäviksi ja tarkoituksenmukaisiksi. Kokonaisvastuu tulkkauksesta
on yhteinen, vaikka aktiivinen tulkki onkin itse vastuussa tuotoksestaan. Palautteen antoon ja
vastaanottoon on oltava valmis.



Tekstiliite 3 / Suomalaisen viittomakielen lautakunnan 13. kokous 27.5.00 / 6. § Mikkelin
"Matemaattisia viittomia" -cd-rom.

Tämä tekstiliite löytyy erillisenä pdf-tiedostona “13. kokous 27.5.00 / tekstiliite 3”.



1Tekstiliite 3   . Suomalaisen viittomakielen lautakunnan 13. kokous 27.5.2000 / 6. § Mikkelin "Matemaattisia viittomia" -cd-rom.

Päivi Johansson, Kuurojen Liito ja Leena Savolainen, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
23.5.2000 / 1.9.2000

Lautakunnan kommentteja "Matemaattisia viittomia" -cd-romin viittomistosta ja Käpylän iltaoppikoulussa käytettävästä matemaattisesta viittomistosta

Yleisiä kommentteja:

Kun tekee termityötä suomalaisen viittomakielen kaltaisesta pienestä vähemmistökielestä, työssä kohtaa monenlaisia ongelmia. Pienen kielen on työläämpää
kehittää sanastoaan kuin suuremman kielen, sillä erityisaloihin liittyvää kieltä käytetään usein vain opiskeluympäristössä — muissa tilanteissa käytetään usein
maan valtakieltä/valtakieliä. Eri kouluissa ja oppilaitoksissa termeistä on käytössä erilaisia vastineita, koska äidinkielistä oppimateriaalia ei ole ja jokainen
opettaja tai tulkki joutuu luomaan uusia vastineita muista opettajista ja tulkeista tietämättä. Lautakunta on hyvin tietoinen näistä suurista ongelmista, joiden
kanssa Mikkelin "Matemaattisia viittomia" -cd-romin tekijätkin ovat joutuneet painiskelemaan. Siksi lautakunta arvostaakin Mikkelin koulun yritteliäisyyttä ja
rohkeutta tarttua vaativaan työhön.

Toisaalta lautakunta myös katsoo, että kun tehdään termityötä tai muuta sanastotyötä, olisi hyvä pyrkiä saamaan aineistolle mahdollisen hyvä kieliyhteisön
kontrolli. "Matemaattisia viittomia" -cd-romilla on nimittäin esimerkiksi annettu joidenkin käsitteiden viittomavastineiksi sellaisia muodosteita, jotka eivät ole
viittomia, vaan enemmänkin ilmaan piirrettyjä kuvauksia käsitteestä. Tämäntyyppiset muodosteet olisivat luultavasti karsiutuneet pois, jos aineistoa olisi käyty
läpi useamman äidinkielisen viittojan kanssa.

Viittomien perusmuodoissa on ilmeisesti pyritty selkeyteen ja siksi viittomat on viitottu usein liioitellun hitaasti ja joskus jopa osista rakentaen (ensin tuodaan
viittomatilaan paikkana toimiva ei-dominoiva käsi ja vasta sen asetuttua paikoilleen tehdään dominoivalla kädellä viittoman liike). Lautakunnan mielestä olisi
parempi viittoa perusmuodot luonnollisella rytmillä, vaikkakin rauhallisesti.

Käpylän iltaoppikoulussa on myös ilmeisen aktiivisesti kehitetty eri oppiaineisiin liittyvää viittomistoa. Heillä viittomiston kehittäminen tapahtuu viittomakie-
lentulkkien ja kuurojen opiskelijoiden yhteistyönä (ks. myös tekstiliite 2). Näyttää, että yhteistyö on ollut hedelmällistä, sillä ainakin suurin osa lautakunnan
kokouksessa esille tulleista viittomista oli lautakunnan mielestä hyvin muodostettuja, eli ne ns. noudattivat suomalaisessa viittomakielessä vallitsevia hyvinmuo-
dostuneisuussääntöjä.

kommenteissa käytettyjen merkintätapojen selitykset:

- Suuraakkosilla kirjoitetuilla sanoilla eli glosseilla viitataan viittomiin (esim. NUMERO, MUUTTUA).
- Käsimuotoihin viitataan Stokoen merkintäjärjestelmän mukaisilla symboleilla. Taulukossa esiintyvät seuraavat käsimuodot

§ 6 L s g j n ° z T U
B kaareva B b0 Ax G X L kaareva L V 5 kaareva 5



2
Termi Mikkelin cd-romilla kommentit Mikkelin

viittomasta
Päivi Johansson ja Käpylän
tulkit

kommentit Käpylän
viittomasta

luku NUMERO, kämmen taaksepäin vakiintunut viittoma NUMERO, kämmen eteenpäin vakiintunut viittoma
arvo ARVIOIDA; huulio [arvo] Suomalaisessa viittomakielessä käyte-

tään viittomaa ARVIOIDA 'arvioida,
noin, suunnilleen' joskus myös merki-
tyksessä '(luku)arvo ja (esim. valuu-
tan) 'arvo'. Lautakunta totesi, että voi-
dakseen ottaa kantaa ARVIOIDA-viit-
toman sopivuuteen vastineeksi ter-
mille arvo, pitäisi ensin selvittää,
kuinka termejä luku, numero, arvo ja
lukuarvo matematiikassa käytetään.

NUMERO; huulio [arvo] Ks. "kommentit Mikkelin viitto-
masta".

muuttuja MUUTTUA, G-käsimuodot G-käsimuodolla viitotun MUUTTUA-
viittoman käyttöala on rajatumpi kuin
Ax-käsimuodolla viitotun.

MUUTTUA, Ax-käsimuodot Lautakunta suosittaisi tätä muotoa,
koska se on käyttöalaltaan neutraa-
limpi kuin G-käsimuodolla viitottu
MUUTTUA-viittoma.

kanta B-käsimuodot, kämmenet vastakkain,
käsien keskinäinen asema kuten viit-
tomassa LEIPÄ. Videolta on vaikea
saada selvää, mutta ilmeisesti vain
dominoiva käsi liikkuu tehden puo-
liympyräliikkeen myötäpäivään
(käsien välinen kosketus säilyy koko
viittoman ajan).

Lautakunta ei tuntenut tällaista viit-
tomaa. Jos oli tarkoitettu viittomaa,
joka merkitsee 'perustella, perus-, pe-
rusta', siinä käsien asema on päinvas-
tainen ja dominoiva käsi tekee pyöri-
vää liikettä vastapäivään ei-dominoi-
van käden pysyessä paikallaan. Tällä
viittomalla ei kuitenkaan ole merki-
tystä 'kanta'.

B-käsimuodot, ei- dominoiva käsi
paikkana, kämmen alaspäin,
dominoivalla kädellä (kämmen ylös-
päin) napakahko liike ei-dominoivan
käden kämmeneen

Tämän viittoman merkitys on 'kanta,
pohja'. Lautakunta katsoo sen olevan
käypä vastine käsitteelle kanta.

epäyhtälö kuten viittoma SAMA, mutta domi-
noivan käden käsimuoto on V ja ei-
dominoivan käden G.

Viittoma ei noudata suomalaisessa
viittomakielessä vallitsevia viittoman
hyvinmuodostuneisuussääntöjä: ei-
dominoivassa ja dominoivassa kädessä
ei voi olla eri käsimuodot, kun mo-
lemmat kädet ovat aktiivisia, eli liik-
kuvat.

EI + SAMA; huulio: [epäyhtälö]
- EI = B-käsimuodot , kämmenet ylös-
päin, viittoman alussa kädet ovat pääl-
lekkäin (dominoiva käsi päällimmäi-
senä), kädet erkanevat suoralla liik-
keellä sivuille vaakasuoraan

Viittoma on käypä ja hyvin muodos-
tettu vastine termille epäyhtälö.

miinus Ei-dominoiva käsi B-käsimuodossa
kämmen eteenpäin ja sormet ylöspäin,
G-käsimuotoinen dominoiva käsi
(sormi sivullepäin) tekee kertaliikkeen
ei-dominoivan käden kämmeneen

Tämä viittoma oli lautakunnalle vie-
ras, eikä se tiennyt viittomaa käytettä-
vän käsitteestä miinus.

dominoivalla kädellä (G- tai X-
käsimuoto, sormen suunta eteenpäin)
lyhyt liike sivulle neutraalitilassa

Vakiintunut viittoma käsitteelle mii-
nus.
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geometria HARPPI; huulio: [geometria] Tämä viittoma on ilmeisesti vakiintu-

nut käsitteen geometria vastineeksi
Mikkelin koulussa. Vastine on muo-
dostettu suomalaisessa viittomakie-
lessä yleisesti käytössä olevan tavan
mukaisesti: olemassaolevaan viitto-
maan liitetään kuvattavan käsitteen
mukainen huulio. Lautakunta ei osaa
kuitenkaan ottaa kantaa siihen, ovatko
näin muodostetut viittomat termeinä
hyviä.

ARKKITEHTI; huulio: [geometria] Tätä viittomaa käytetään ilmeisesti
varsin laajalti käsitteen geometria vas-
tineena muualla kuin Mikkelin kou-
lussa. Ks. myös kohta "kommentit
Mikkelin viittomasta".
Jaana Keski-Levijoki kertoi käyttä-
vänsä ala-asteen oppilaiden kanssa ku-
vioista motivoitunutta viittomaa: kaa-
reva L-käsimuotoisella dominoivalla
kädellä viitotaan kuutioita B-käsimuo-
toista ei-dominoivaa kättä pitkin.

pyramidi Viittoman alkuosassa G-käsimuodot,
dominoivalla kädellä piirretään vaaka-
tasoon kolmio ei-dominoivan käden
toimiessa paikkana (sormenpäät kos-
kettavat toisiaan viittoman alussa ja
lopussa); toisessa osassa B-käsimuo-
toisilla käsillä piirretään kolmion kyl-
jet kertaliikkeellä alhaalta ylös, sor-
mien suunta eteen; huulio: [pyramidi]

Viittoma ei noudata suomalaisessa
viittomakielessä vallitsevia viittoman
hyvinmuodostuneisuussääntöjä: viit-
toman alkuosan ("kolmio") kaltaiset
muodosteet eivät ole viittomia, vaan
ilmaan piirrettyjä kuvioita, joita käyte-
tään, kun halutaan kuvata hyvin tark-
kaan kappaleen muoto. Kolmiosta
olisi parempi käyttää sille vakiintu-
nutta viittomavastinetta (ks. kohta
"kolmio" -> "Kommentit Käpylän
viittomasta"). PYRAMIDI-viittomassa
ongelmana on myös sen pituus: viit-
toma sisältää liian monta toisistaan
erotettavaa liikeosaa. Suomalaisen
viittomakielen viittomissa on yleensä
korkeintaan kaksi liikeosaa, jos liikeo-
sat ovat keskenään erilaisia.

B-käsimuotoisilla käsillä (sormien
suunta eteenpäin), piirretään kolmio:
ensin liike viistosti sivuille alaspäin ja
sitten vaakasuorassa (kämmenet alas-
päin) sivuilta keskelle; huulio:
[pyramidi]

Viittoma on käypä ja hyvin muodos-
tettu vastine käsitteelle pyramidi.

kolmio G-käsimuodot, dominoivalla kädellä
piirretään pystytasoon kolmio ei-do-
minoivan käden toimiessa paikkana
(sormenpäät koskettavat toisiaan viit-
toman alussa ja lopussa); huulio:
[kolmio]

Viittoma ei noudata suomalaisessa
viittomakielessä vallitsevia viittoman
hyvinmuodostuneisuussääntöjä: ks.
kohta "pyramidi" -> "Kommentit
Mikkelin viittomasta"

G-käsimuotoisilla käsillä piirretään
pystytasoon kolmio yläkulmasta aloit-
taen, ensin viistosti sivuille ja sitten
kohti toisiaan vaakatasossa alaspäin
(sormenpäät kohtaavat toisensa kol-
mion alasivun keskellä)

vakiintunut viittomavastine käsitteelle
kolmio

erotus EROTTAA; huulio: [erotus]
- kaarevat B-käsimuodot, kämmenet
alaspäin, sormien rystyspuolet kosket-
tavat alussa toisiaan, kädet erkanevat
suoralla liikkeellä sivuille

vakiintunut viittomavastine (toinen
niistä) käsitteelle erotus

MIINUS; huulio: [erotus]
- dominoivalla kädellä (G-käsimuoto,
sormen suunta eteenpäin) lyhyt liike
sivulle neutraalitilassa

vakiintunut viittomavastine (toinen
niistä) käsitteelle erotus
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itseisarvo "itseisarvon symbolit" + ARVIOIDA;

huulio: [itseisarvo]
- "itseisarvon symbolit" = piirretään
G-käsimuodoilla itseisarvon merkin-
nässä käytettävät symbolit "| |" pysty-
tasossa neutraalitilaan

Viittoman vastineeksi riittää pelkkä
alkuosa "itseisarvon symbolit".
Yhdysviittoman "itseisarvon symbo-
lit" + ARVIOIDA merkitys on pi-
kemminkin 'itseisarvoarvo' kuin
'itseisarvo'.
Tapa, jolla viittoma "itseisarvon sym-
bolit" on muodostettu, kuuluu suoma-
laiselle viittomakielelle ominaisiin ta-
poihin luoda uudisviittomia.
Vastaavalla tavalla on muodostettu
paljon mm. automerkkien viittoma-
vastineita, joissa viittoma on motivoi-
tunut auton tunnuskuviosta (esim.
Mercedez Benzin tähti).

"itseisarvon symbolit"; huulio:
[itseisarvo]

Lautakunnan mielestä viittoma on
käypä vastine käsitteelle itseisarvo.

jaollinen JAKAA + VOIDA; huulio: [jaollinen]
- JAKAA = kaksoispiste V-käsimuo-
dolla ei-dominoivan käden kämmeneen
- VOIDA: B-käsimuotoinen ei-domi-
noiva käsi paikkana, liike kahdesti

Käytetty ilmaus on enemmänkin selite
kuin viittoma. Tällaisessa selitteessä
ei voi käyttää huuliota [jaollinen],
vaan on parempi käyttää ilmauksen
viittomille luontaisesti kuuluvia huu-
lioita [jakaa] ja [voi]. Muutoin on ai-
van hyvä tapa käyttää selitettä, kun
viittomavastinetta ei löydy.

JAKAA VOIDA / JAKAA SAADA /
JAKAA TASAN;
huuliot: [jakaa voi] / [jakaa saa] /
[jakaa tasan]
- JAKAA = "kaksoispiste kämmeneen"
- VOIDA: yksikätinen, liike kerran
- TASAN = B-käsimuodot, ei-domi-
noivan käden kämmen ylöspäin, do-
minoivan käden kämmen sivulle, do-
minoivalla kädellä tehdään nopea liike
ei-dominoivan käden kämmeneen,
josta se ponnahtaa takaisin ylös

käypiä selitteitä käsitteelle jaollinen.

koordinaatisto b0-käsimuodolla piirretään iso risti
pystytasoon neutraalitilaan

Viittoma on periaatteessa käyttökel-
poinen vastine käsitteelle koordinaa-
tisto. Toisaalta koordinaatistosta käy-
tetään ilmeisesti yleisemmin vasti-
neita, joissa kuvataan koordinaatistoa
akseleista ja koordinaattiverkosta koos-
tuvana järjestelmänä. Lisäksi käsitteen
"kaksi ohutta viivaa ristissä" kaltaisten
käsitteiden viittomavastineissa käyte-
tään b0-käsimuodon asemesta ylei-
semmin G-käsimuotoa.

L-käsimuotoinen ei-dominoiva käsi
paikkana, kämmen eteenpäin, 5-käsi-
muotoisella dominoivalla kädellä teh-
dään ruudukko ei- dominoivan käden
päälle

L-käsimuoto tuntui vähän vieraalta
viittaamaan y- ja x-akseleihin (tai tar-
kemmin sanottuna akseleiden positii-
visiin puoliin). Toisaalta ratkaisu on
toimiva, kun sitä tarkastelee Käpylän
koulussa käytettyjen "koordinaatistoon
liittyvien ilmausten" osana (ks. kysei-
nen kohta seuraavassa sarakkeessa).
Käsitteestä koordinaatisto on ehkä
yleisemmin käytössä Käpylän koulun
viittoman kaltainen viittoma, jossa ei-
dominoivan L-käsimuodon tilalla on
G-käsimuoto.
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koordinaatistoon liit-
tyvät ilmaukset

Koordinaatistoon liittyvien termien
hyperpeli, origo ja pylväsdiagrammi
viittomavastineiden alkuosana on b0-
tai G-käsimuodolla neutraalitilaan piir-
retyt koordinaatiston y- ja x-akselit.
Kunkin kyseisen kolmen viittoman
jälkiosa on viitottu neutraalitilassa, eli
koordinaatistoa ei käytetä paikkana.
Erilainen ratkaisu on kuitenkin termin
nollakohta viittomavastineessa (ks.
edempänä).

Viitomat HYPERPELI, ORIGO ja
PYLVÄSDIAGRAMMI koostuvat 4-5
erillisestä liikeosasta ja ovat siten pi-
kemminkin käsitteen kuvauksia kuin
termejä. Hyvin muodostuneessa suo-
malaisen viittomakielen viittomassa
on tyypillisesti korkeintaan kaksi kes-
kenään erilaista liikeosaa. Lisäksi ky-
seisten viittomien jälkiosien hahmot-
tamista vaikeuttaa niiden viittomien
neutraalitilassa. Ei-dominoivan käden
käyttäminen paikkana tekisi jälkiosista
selkeämpiä.
Ks. myös yllä kohta "koordinaatisto".

Koordinaatistoa kuvataan L-käsimuo-
toisella, paikkana toimivalla ei-domi-
noivalla kädellä. Dominoivalla kädellä
viitotaan esim. nollakohta ja
pylväsdiagrammi.

Käpylän käyttämä koordinaatistoon
liittyvien viittomien ryhmä tuntuu
kokonaisuutena toimivalta ja käytetyt
viittomat ovat hyvin muodostettuja.
Kyseisiä viittomia ei tosin tiettävästi
käytetä muualla.

suljettu väli / avoin
väli

VÄLI + OVET-KIINNI / VÄLI +
OVET-AUKI;
huuliot: [suljettu väli] / [avoin väli]
- VÄLI = B-käsimuodot (peukalo
ojennettuna sivulle), dominoiva käsi
(kämmen sivulle) liikkuu edestakaisin
pitkin ei-dominoivan käden etusormea;
- OVET-KIINNI = B-käsimuodot kään-
tyvät ranteista sisäänpäin, mennen lo-
pussa osin päällekkäin, dominoiva
käsi jää uloimmaksi
- OVET-AUKI = liike päinvastaisessa
järjestyksessä kuin viittomassa OVET-
KIINNI

Viittomat ovat lähes suoria käännös-
lainoja suomen kielestä, eivätkä siten
ole parhaita tapoja kuvata kyseisiä kä-
sitteitä. Toisekseen käytetyt huuliot
ovat ristiriidassa yhdysviittomien
osien merkitysten kanssa. Olisi pa-
rempi käyttää viittoman VÄLI yhtey-
dessä huuliota [väli] ja viittomien
OVET-KIINNI ja OVET-AUKI yhtey-
dessä huulioita [suljettu] ja [avoin].

VÄLI + KIINNI / VÄLI + AUKI;
huuliot: [väli suljettu] / [väli avoin]
- VÄLI = B-käsimuodot, sormet eteen-
päin, kämmenet vastakkain, kädet er-
kanevat toisistaan kaariliikkeellä si-
vuille
- KIINNI = B-käsimuodot, kädet eril-
lään, kämmenet alussa alaspäin, käsien
kääntöliikkeen aikana kämmenet kään-
tyvät toisiaan kohti
- AUKI = löyhät 5-käsimuodot, kädet
erillään, sormet eteenpäin, kämmenet
alussa yläviistoon viittojan kasvoja
kohti, kääntöliikkeen aikana kämme-
net kääntyvät alaspäin

Viittomat kuvaavat hyvin käsitteitä
suljettu väli ja avoin väli. Viittomat
on myös muodostettu suomalaisen
viittomakielen hyvinmuodostunei-
suussääntöjä noudattaen.

summa YHTEEN + PLUS; huulio: [summa]
- YHTEEN = B-käsimuoto, jossa peu-
kalo on ojennettuna ja vastapäätä
muita sormia, kämmenen suunta si-
vulle sormet eteenpäin, suora liike si-
vulle viittojasta poispäin, jonka aikana
peukalo ja muut sormet menevät yh-
teen

Viittoma on muutoin hyvin muodos-
tettu, mutta sen alkuosassa
(viittomassa YHTEEN) peukalon tu-
lisi olla paikallaan ja muiden sormien
liikkua sitä kohti.

PLUS + YHTEEN; huulio: [summa]
- viittomassa YHTEEN liike joko si-
vulle tai ylhäältä alas

Käyttöyhteydestä riippuen liike voi
viittomassa YHTEEN olla joko si-
vulle tai ylhäältä alas. Yhdysviittoman
osat voidaan viittoa viittoa joko järjes-
tyksessä PLUS + YHTEEN tai
YHTEEN + PLUS.
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suure MITATA + VOIDA; huulio: [suure]

-  MITATA = b0-käsimuodot, alussa
kädet (sormen ja peukalon päiden alu-
eet) koskettavat toisiaan, dominoivalla
kädellä tehdään suora liike sivulle ylä-
viistoon
- VOIDA = B-käsimuotoinen ei-domi-
noiva käsi toimii paikkana, dominoi-
van käden käsimuoto on kaareva 5,
liike on kaariliike jonka aikana käsi
menee nyrkkiin, liike tehdään kahdesti

Kyseessä on selite, eikä termin vas-
tine. Huulio [suure] ei siksi ole so-
piva, vaan olisi parempi käyttää huu-
lioita [mitata] ja [voi].
Viittoman MITATA liike tulisi olla
joko sivulle tai ylöspäin, ei yläviis-
toon.

Käsitteelle suure ei ole olemassa viit-
tomavastinetta, joten käytetään esim.
selitteitä: VOIDA MITATA / ASIA
HALUTA MITATA;
huuliot ovat käytettyjen viittomien
mukaisia.

Ilmaukset ovat käypiä selitteitä käsit-
teelle suure.

yhtenevyys TÄYSIN + SAMA; huulio:
[yhtenevyys]

Kyseessä on selite, eikä termin vas-
tine. Selite on huuliota lukuunotta-
matta hyvin muodostettu. Huulio
[yhtenevyys] asemesta olisi parempi
käyttää huulioita [täysin] ja [sama].

B-käsimuodot, kämmenet alaspäin, kä-
det tuodaan sivuilta päällekäin, domi-
noiva käsi jää päällimmäiseksi; huu-
lio: [yhtenevyys].

Käypä, hyvin muodostettu viittoma-
vastine käsitteelle yhtenevyys.

vakio JÄÄDÄ + NUMERO; huulio: [vakio]
- JÄÄDÄ = B-käsimuodot, kämmenet
alaspäin, sormet hieman yläviistoon,
suora liike alaspäin
- NUMERO = 5-käsimuoto, kämmen
taaksepäin, sormet ylöspäin, suora
liike sivulle, jonka aikana sormet väri-
sevät

Kyseessä on selite eikä viittomavas-
tine. Jos vakiosta merkityksessä
'suure, jolla on kiinteä lukuarvo' käy-
tetään selitettä, olisi parempi käyttää
esim. muodostetta NUMERO +
EHDOTON muodosteen JÄÄDÄ +
NUMERO asemesta. Selitteessä huu-
liot ovat aina käytettyjen viittomien
mukaisia, eli huuliota [vakio] ei suosi-
tella käytettäväksi käsitteen vakio se-
litteessä.
- EHDOTON = B-käsimuodot, sormet
eteenpäin, kämmenet toisiaan kohti,
kädet irti toisistaan, napakka yhtäai-
kainen liike alaspäin, kädet ponnahta-
vat samantien takaisin alkuasentoon;
huulio: [pi]

VAKITUINEN; huulio: [vakio] Käypä, hyvin muodostettu viittoma-
vastine käsitteelle vakio.
Lautakunta ei halunnut kuitenkaan ot-
taa laajemmin kantaa termin vakio
viittomavastineisiin, koska koki, ettei
tiedä riittävästi termin merkityksistä
eri käyttöyhteyksissä.
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vähintään B-käsimuodot, kämmenet alaspäin, ei-

dominoivan käden sormet sivulle ja
dominoivan eteenpäin, dominoiva käsi
tekee suoran liikkeen ei-dominoivan
käden sormista ylöspäin (käsi taipuu
myös hiukan ranteesta); huulio:
[vähintään]

Ks. kommentit Käpylän viittomasta. 1) VÄHINTÄÄN = muutoin kuten
edellä "Mikkelin viittoma", mutta
liike kämmenselkään eli alaspäin; huu-
lio: [vähintään]
2) VÄHINTÄÄN = ei-dominoivassa
kädessä B-käsimuoto, kämmen alas-
päin, dominoivassa kädessä kaareva B-
käsimuoto, kämmen alaspäin, domi-
noiva käsi tekee suoran liikkeen ei-
dominoivan käden kämmenselkään;
huulio: [vähintään]
Huom. Mikkelissä käytettävää
VÄHINTÄÄN-viittomaa käytetään
joissakin käyttötilanteissa myös
Käpylässä. Kokouksessa jäi kuitenkin
epäselväksi, millaisia nuo käyttötilan-
teet ovat.

Vähintään on käsitteenä sen verran
monimerkityksinen, ettei lautakunta
halunnut lähteä kommentoimaan
Mikkelissä ja Käpylässä käytettäviä
erilaisia viittomia. Se vain totesi, että
kaikkia kolmea esille tullutta viitto-
maa käytetään, ja että ne ovat hyvin
muodostettuja. Niiden ohella arkikie-
lessä kyseisestä käsitteestä käytetään
usein yhtä viittomaa pidempiä ilmauk-
sia.

ääriarvo ä + ARVIOIDA; huulio: [ääriarvo] Kun viittoo käsitteen suomenkielisen
vastineen alkukirjaimen, eli käyttää
alkukirjainta vastaavaa sormiaakkosta,
näin ei vielä synny uutta viittomaa,
vaan kyseessä on vain tapa koodata
suomen kielen sana — tässä tapauk-
sessa sana "ääri". Tällaisia muodosteita
voidaan käyttää ratkaisuna tilanteissa,
joissa varsinaista viittomaa ei ehditä
luoda. Olisi kuitenkin hyvä pyrkiä
myöhemmin korvaamaan tällainen
muodoste viittomavastineella.

Käsite ääriarvo viitotaan käyttöyhtey-
destä riippuen joko VÄHINTÄÄN tai
ENINTÄÄN, koska "ääriarvo" on joko
"minimi" tai "maksimi" (ks. myös
kohta minimi / maksimi)
- VÄHINTÄÄN: kuten yllä edellisen
sarakkeen kaksi VÄHINTÄÄN-viitto-
maa; huulio: [ap]
- ENINTÄÄN = B-käsimuodot, ei-do-
minoiva käsi kämmen alaspäin, domi-
noiva käsi kämmen sivulle ja sormet
ylöspäin, dominoiva käsi tekee suoran
liikkeen päätyen ei-dominoivan käden
kämmeneen; huulio: [ap]

Lautakunta koki, ettei se tunne riittä-
västi käsitteen ääriarvo merkityksiä eri
käyttöyhteyksissä, jotta se voisi
kommentoida Käpylän koulussa käy-
tettyjen viittomien sopivuutta vasti-
neiksi. Viittomat sinänsä ovat hyvin
muodostettuja.

maksimi
(koordinaatistossa)

m + G-käsimuodolla piirretään  ylös-
päin avautuva kaari; huulio: [maksimi]

Vertaa kohtaan "ääriarvo": muodoste
"m + kaari" on "ä + ARVIOIDA" kal-
tainen.

ENINTÄÄN + KAARI; yhdysviitto-
man alkuosassa huulio [ap], toisessa
osassa ei ole huuliota

Käypä, hyvin muodostettu vastine kä-
sitteelle maksimi.

minimi
(koordinaatistossa)

m + G-käsimuodolla piirretään alas-
päin avautuva kaari; huulio: [minimi]

Vertaa kohtaan "ääriarvo". VÄHINTÄÄN + KAARI; yhdysviit-
toman alkuosassa huulio [ap], toisessa
osassa ei ole huuliota

Käypä, hyvin muodostettu vastine kä-
sitteelle minimi.
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symmetria PEILI + KUVA; huulio: [symmetria] Suora käännöslaina suomen kielestä

(termistä "peilikuva"). Vastine voisi
olla viittomakielisempi ja perustua
suoraan kyseisen käsitteen merkityk-
seeen. Lautakunta ei tosin tuntenut
mahdollisia käytössä olevia viittoma-
kielisempiä vastineita.

V-käsimuodoilla piirretään rinnakkai-
set pystyviivat neutraalitilaan; huulio:
[symmetria]

Viittoma ei ollut lautakunnan mielestä
aivan selkeä. Käsitettä voisi kuvata
vielä viittomakielisemmin.

lineaarinen b0-käsimuodot, kämmenet eteenpäin,
ei-dominoiva käsi paikkana, domi-
noiva käsi tekee vaakasuunnassa suo-
ran liikkeen sivulle

Viittoma kuvaa lineaarisuutta yleisenä
käsitteenä ('viivan kaltainen, suoravii-
vainen, viiva-') eikä erityisesti mate-
matiikan käsitteenä ('1. asteen yhtä-
löllä esitettävissä oleva').
Matematiikan käsitettä lineaarisuus
voidaan havainnollistaa esim. koordi-
naatistoon piirretyllä suoralla linjalla.

L-käsimuodot, kämmenet eteenpäin,
sormet ylöspäin, ei-dominoiva käsi
paikkana, dominoiva käsi tekee suoran
liikkeen viistosti (45o) ylöspäin läh-
tien liikkeelle ei-dominoivan käden
peukalon ja etusormen välistä,
tai B-käsimuotoinen dominoiva käsi
(kämmen viistosti ylöspäin) tekee suo-
ran liikkeen viistosti (45o) ylöspäin L-
käsimuotoisen ei-dominoivan käden
peukalon ja etusormen välistä.

Käpylässä koordinaatistoon liittyvien
käsitteiden viittomavastineissa käyte-
tään ei-dominoivaaa L-käsimuotoista
kättä paikkana, joten sen käyttö tässä
viittomassa on heidän linjansa mu-
kaista. L-käsimuoto dominoivassa kä-
dessä on turhaa kiinnittymistä suo-
menkieliseen termiin, ja sen asemesta
olisi parempi käyttää joko B- tai G-kä-
simuotoa. Muutoin viittoma on hyvin
muodostettu.
Jollei halua käyttää L-käsimuotoa ei-
dominoivassa kädessä, sen tilalla voisi
käyttää B- tai G-käsimuotoa (B-käsi-
muodossa peukalo sivulle ojennet-
tuna).
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Yhdeksän Mikkelin cd-romilla esiintyvää ilmaisua, jotka ovat muodoltaan ongelmallisia, koska niiden liike on monimutkainen. Lisäksi niistä suurimmassa osassa kohde piirretään
G-käsimuodolla neutraalitilaan, mikä myös tekee viittomien hahmottamisen vaikeaksi. Viittomat löytyvät    videoliitteestä 1   .

Kupera kulma
Tylppä kulma
Täysi kulma
Vieruskulma
Vinoneliö
Neljäkäs
Suunnikas
Tahko
Lävistäjä

Kuusi Mikkelin cd-romilla esiintyvää ilmaisua, joissa G-käsimuotoisen ei-dominoivan käden käyttö paikkana ei ole suomalaiselle viittomakielelle luontaista. Viittomat löytyvät    vi-   
deoliitteestä 1   .

Ympyrä
Ympyrän halkaisija
Ympyrän jänne
Ympyrän segmentti
Ympyrän sektori
Ympyrän säde
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nollakohta X-AKSELI + NOLLA + KUVAAJA;
huulio: [nollakohta]
- X-AKSELI = B-käsimuoto, kämmen
alaspäin, suora liike sivulle vaakasuo-
raan
- KUVAAJA = B-käsimuoto, kämmen
sivullepäin alaviistoon, suora liike si-
vulle alaviistoon

NOLLA + PISTE NOLLA + L-käsimuotoinen ei-domi-
noiva käsi (jonka kämmen eteenpäin)
paikkana, johon sijoitetaan osoitta-
malla nollakohdan paikka koordinaatis-
tossa
tai
NOLLA + L-käsimuotoinen ei-domi-
noiva käsi paikkana, johon B-käsi-
muotoisella dominoivalla kädellä piir-
retään kuvaaja koordinaatistoon

vastaluku ”kaksi ihmistä kohtaa jääden seiso-
maan etäälle toisistaan" + NUMERO;
huulio: [vastaluku]
- viittoman alkuosa = G-käsimuodot,
kämmenet toisiaan kohti, sormet
ylöspäin, kädet etäällä toisistaan, kädet
tekevät lyhyen suoran liikkeen toisiaan
kohti

VASTUSTAA + NUMERO; huulio
[vastaluku)]

Esimerkkejä ongelmallisista huulioista (ks.    videoliite 1   ):

särmä
suure
juuri
tasasivuinen kolmio

Sama viittoma, mutta eri huulio, eli ovatko hyviä termejä? (ks.    videoliite 1   ):

symmetria vs. peilikuva
vinoneliö vs. neljäkäs
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