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Aika tiistai 23.11.2010, klo 12.45–16.05
Paikka Kotus, 4. krs., neuvotteluhuone Neliö, Vuorikatu 24, Helsinki

Läsnä:
jäsenet Kaisa Alanne puheenjohtaja

Ulla-Maija Haapanen
Karin Hoyer poistui klo 15.50
Thomas Sandholm
Leena Savolainen sihteeri
Tomas Uusimäki poistui klo 15.35

Poissa: Arttu Liikamaa

1. §  Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.45.

2. §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätäntävaltaiseksi.

3. §  Kokouksen esityslista.

Asioiden käsittelyjärjestystä päätettiin muuttaa siten, että edellisen kokouksen
pöytäkirjat tarkistetaan pykälässä 4 ja ilmoitusasiat käsitellään pykälässä 5.
Muutoin esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

4. § Lautakunnan edellisten kokouksen (5.10.2009 ja 21.4.2010) pöytäkirjojen
tarkastaminen.

Lautakunnan 5.10.2009 ja 21.4.2010 pidettyjen kokousten suomenkieliset
pöytäkirjat tarkastettiin ja hyväksyttiin muutoksitta. Viittomakieliset pöytäkirjat
eivät olleet vielä valmiita, joten ne tarkistetaan seuraavassa kokouksessa.

Keskusteltiin pykälää 3 Kirkon toimituksissa käytettävä viittomakieli koskevasta
osuudesta kokouksen 5.10.09 pöytäkirjassa. Pöytäkirjaan laadittu yhteenveto on
varsin perusteellinen ja joihinkin kohtiin sihteeri lisännyt myös taustatietoa (mm.
kohtaan 3.4).



Pykälän kolme tekstiä pidettiin informatiivisena, sen koettiin vastaavan
kokouksessa käytyä keskustelua ja myös sihteerin tekemät tarkennukset
hyväksyttiin. Vakavasti kuitenkin pohdittiin sitä, kumpaan lautakunnan vähillä
resursseillaan kannattaisi pyrkiä: a) kirjoitetaan pöytäkirjoihin selvästi vähemmän
tietoa käydyistä keskusteluista, jolloin työaikaa säästyy ja voidaan kokoontua
useammin, vai b) dokumentoidaanko kielestä kokouksissa käytyä keskustelua
pöytäkirjoihin, jolloin kokousten määrä voi jäädä vähäisemmäksi?

Asiaan ei syntynyt selkeää kantaa suuntaan tai toiseen. Kokouksia haluttaisiin
pitää useammin, mutta pöytäkirjat eivät voi olla radikaalisti pinnallisempia, koska
ne ovat lautakunnan pääasiallinen tapa tiedottaa tekemästään työstä. Lisäksi
käsitellyt asiat unohtuvat kokouksessa läsnäolleiltakin varsin pian, ellei niitä voi
palauttaa mieleen pöytäkirjasta. Sihteerin työtä helpottamaan jäseniä kehotettiin
aina antamaan esille ottamastaan asiasta aineistoa sihteerille, ja ehdotettiin myös,
että sihteeri voisi pitkien videomuistiinpanojen purkuun hakea apuvoimia mm.
viittomakielen tulkkiopiskelijoilta ammattikorkeakouluista.

5. §  Ilmoitusasiat.

a) Suomalaisesta viittomakielestä on julkaistu uusi, usean kirjoittajan artikkeleista
koostuva teos Näkökulmia viittomaan ja viittomistoon (ks. tekstiliite 1).

b) Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma julkaistiin loistavasti
onnistuneessa seminaarissa Valkeassa talossa 24.9. Suomeksi kirjoitettu ohjelma
on käännetty myös suomalaiselle viittomakielelle ja ruotsiksi, ja yhteensä
ohjelmasta on tuotettu kahdeksan erillistä julkaisua (ks. tekstiliite 1).

Kielipoliittisen ohjelman julkaisu on jo johtanut toimintaan valtion taholta. Kaisa
Alanne kertoi, että oikeusministeriö tulee pian asettamaan työryhmän, jonka
tehtävänä on selvittää viittomakielen oikeudellista asemaa vuonna 1996 tehdyn
muistion pohjalta. Keskeisiä aihepiirejä selvitystyössä tulevat olemaan mm.
opetus, koulutus, tutkimus, tulkkaus, tiedonsaanti ja työelämä. Kielipoliittisen
ohjelman kannalta työryhmän valmistama asiakirja tulee olemaan ratkaisevan
tärkeä, sillä siihen muotoillut linjaukset toimivat perustana, kun pyritään
toteuttamaan kielipoliittiseen ohjelmaan kirjattuja suosituksia. Työryhmän on
tarkoitus saada työnsä päätökseen maaliskuun 2011 loppuun mennssä. Kuurojen
Liitosta työryhmässä on kaksi jäsentä, Kaisa Alanne ja Pirkko Selin-Grönlund.
Heistä jälkimmäinen toimii myös työryhmän toisena sihteerinä.

c) Tanskan kuurojen liitto (Danske Døves Landsforbund) on täyttänyt tänä
vuonna 75 vuotta. Karin Hoyer ja Jaana Keski-Levijoki osallistuivat 8.10.
pidettyyn juhlakonferenssiin, jonka teemana oli tanskalaisen viittomakielen
virallinen tunnustaminen. Tunnustamisen suurimpana esteenä on Tanskan valtion
tiukka linjaus kielipolitiikassa: Tanska on yksikielinen maa eikä
vähemmistökielten käyttäjien oikeuksia tunnusteta. Karin Hoyer esitteli



konferenssissa Suomen viittomakielten uutta kielipoliittista ohjelmaa.
Esityskielenä hänellä oli kansainvälinen viittominen, minkä ansiosta hän sai
suoran kontaktin viittomakieliseen yleisöön. Eri maiden kuurojen keskinäisissä
tapaamisissa tämä onkin varsin tavallinen toimintatapa, mutta kuulevalta
esiintyjältä sitä harvemmin osataan odottaa.

d) Karin Hoyer kertoi kuulumisia 30.9.–2.10. USA:ssa järjestetystä viittomakielen
tutkijoiden kansainvälisesta konferenssista TISLR 10 (10th Theoretical Issues in
Sign Language Research Conference). Suomesta konferenssiin osallistuivat myös
Tommi Jantunen, Danny De Weerdt ja Ritva Takkinen.

e) Tomas Uusimäki kertoi, että Kirkolliskokous on hyväksynyt toukokuussa 2010
viiden Raamatun alkukertomuksiin kuuluvan tekstin viittomakieliset käännökset.
Hyväksytyt käännökset ovat Mooseksen ensimmäisestä kirjasta ja ne ovat
Maailman luominen, Ensimmäinen ihminen paratiisissa, Syntiinlankeemus, Kain
ja Abel sekä Nooan vedenpaisumus.

f) Kuurojen Pohjoismaisen neuvoston (Dövas Nordiska Råd) puheenjohtajuus on
siirtynyt Suomelle nelivuotiskaudeksi 2011–2014. Puheenjohtajaksi on valittu
Jaana Keski-Levijoki.

6. § Uusi kielipoliittinen ohjelma työvälineenä ja ohjenuorana lautakunnalle.

Keskusteltiin juuri julkaistun Suomen viittomakielten kielipoliittisen ohjelman
käytännön merkityksestä lautakunnan työlle. Todettiin ohjelman olevan hieno
tietopaketti viittomakielisten elämästä Suomessa. Se tarjoaa myös kattavan
kuvaksen siitä, mitkä ovat keskeisimmät viittomakielisten elämään kytkeytyvät
viranomaistahot ja mitä näiden toiminnalta odotetaan, jotta kieliyhteisön
hyvinvointi voisi toteutua.

Luvussa 4.8 kuvataan viittomakieltemme tutkimuksen, sanakirjatyön ja
kielenhuollon tilannetta ja linjataan niiden tavoitteita. Monet kielenhuoltoa
koskevat kehitysehdotukset kytkeytyvät resurssien lisäämiseen, ja ohjelmassa
suositetaankin, että osoitettaisiin varat täyspäiväisen kielenhuoltajan
palkkaamiseksi.

Ohjelmassa nostetaan esille myös mm. sen tärkeys, että lautakunnan toiminnot
jalkautuvat viittomakielisen yhteisön keskuuteen ja että yhteisön kielitietoisuutta
vahvistetaan. Keskusteltiin siitä, kuinka voisimme – lisäresursseja vielä
odotellessa – paremmin hyödyntää internetiä yhteydenpidossa kieliyhteisöön ja
päädyttiin ehdottamaan oman Facebook-sivun perustamista viittomakielen
lautakunnalle. Facebook on hyvin suosittu erityisesti nuorten kuurojen
keskuudessa, mutta myös monet keski-ikäiset kuurot käyttävät sitä.

Päätös 1: Sihteeri selvittää, kuinka Kotuksessa suhtaudutaan Facebook-sivun
luomiseen, ja jos sivun luominen on mahdollista, se perustetaan.



7. §  Muut esille tulevat asiat.

a) Ulla-Maija Haapanen esitti hänen ja erään Jyväskylän yliopiston
viittomakielisen opiskelijan toiveen siitä, että viittomakielen lautakunnan
kokouksen esityslista olisi julkisesti saatavilla hyvissä ajoin ennen kokousta. Näin
toimittaessa myös lautakunnan ulkopuolisten henkilöiden olisi mahdollista
etukäteen kommentoida käsiteltäviksi esitettyjä aiheita ja antaa eväitä asian
käsittelyyn. Toisaalta jäsenetkin voisivat tarvita enemmän aikaa
valmistautuakseen kokoukseen, jotta he mm. ehtisivät keskustella esityslistan
aiheista omassa lähipiirissään ja näin välittää kieliyhteisön näkemystä
lautakunnan työskentelyn tueksi.

Päätös 2: Päätettiin parantaa lautakunnan tulossa olevien kokousten
etukäteistiedotusta. Sihteeri selvittää, kuinka asia käytännössä voitaisiin järjestää.

b) Ulla-Maija Haapanen nosti keskusteltavaksi YLEn ja HUMAKin lokakuussa
käynnistämän kokeilun Itä-Suomen alueuutisten tulkkauksesta suomalaiselle
viittomakielelle. Lautakunta tutustui kokouksessa yhteen YLEn verkkosivuilla
julkaistuun tulkattuun uutiseen ja keskusteli kokeilussa noudatettavista
käytänteistä. Toimintatavassa todettiin olevan kaksi selvää ongelmaa. Ensinnäkin
uutisten viittojina ei käytetä äidinkielisiä, vaan viittomakieltä vieraana kielenä
opiskelleita henkilöitä. On tärkeää, että viittomakielisille viitottuina teksteinä
tarjotut kielelliset palvelut ovat äidinkielisten tuottamia. Toinen ongelma on
tuotetun kielen laatu. Kielenoppijan tuottama kieli poikkeaa rakenteeltaan ja
artikuloinniltaan äidinkielisen kielestä.

Päätös 3: Itä-Suomen alueuutisten tulkkauskokeilusta päätettiin laatia kannanotto.

8. §  Seuraava kokous.

Seuraava kokous pidetään vuoden 2011 alussa. Sihteeri selvittää sopivan
kokousajankohdan.

9. § Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.05.

Vakuudeksi

Kaisa Alanne Leena Savolainen
puheenjohtaja sihteeri



Tekstiliite 1. Viittomakielen lautakunnan 41. kokous 23.11.2010.
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Jyväskylän yliopisto.
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